
  9102دروس المحادثة باللغة االنكليزية 

 ASC االسترالية السورية.المؤسسة  – 9109: دروس المحادثة باللغة االنكليزية  الموضوع 

تعلن عن بدء دروس المحادثة باللغة   ASCان المؤسسة االسترالية السورية نزف لكم الخبر السار والرائع ايها االخوات واالخوة 

، وهي مؤسسة تعليمية جيدة متخصصة في تعليم  Praceاإلنجليزية في ضواحي ملبورن الشمالية. ستسمح لنا شراكتنا الجديدة مع 

 من منزلك. في منطقة قريبةاللغة اإلنجليزية ، 

 5دروس المحادثة باللغة اإلنجليزية مخصصة للوافدين الجدد إلى أستراليا )األشخاص الذين يعيشون في أستراليا منذ أقل من 

سنوات وترغب في الحضور ، فنحن نشجعك على التواصل معنا.  5سنوات(. ومع ذلك ، إذا كنت تعيش في أستراليا منذ أكثر من 

 .الحاليين ASCضاء الع  ويةاألولبالتاكيد سوف تعطى 

 10مساًء خالل الفصل الدراسي ، بدًءا من  8إلى  6أسبوعيًا من .شخًصا كحد أقصى  05إلى  01 صفالسيكون عدد الطالب في 

 .9109ايار/مايو 

في  ASC/ أو فصول إضافية في مركز في منزلكم  الفرصة ، عند الطلب ، لتلقي دروس خصوصية  ASCسوف تمنح 

 برونزويك.

 اكالرسوم وتفاصيل االشتر

 المؤسسة .  صل الدراسيالفطالب في دوالرات لكل  01: إن أمكن مساهمة الطالب ASC   االساتذة تكاليف  تغطيسوف

في تمويل األنشطة الخارجة عن المناهج الدراسية  ايضا اشتراكات الطالب في الفصول الدراسية واجور المكان وقيمة

 نهاية الفصل الدراسي(.عشاء )

  العضوية في المؤسسةASC    دوالرات. يجب على الطالب االنضمام إلى  01: قيمة رسوم العضوية في السنة

في حال كنت عضوا في مؤسسة خيرية اخرى تعنى بشؤون الوافدين الجدد تقبل  .المؤسسة للمشاركة في هذه الدروس 

دوالرات  01ودفع  ASCالداعمين" ، لتشجيع أهداف  استمارة" عضويتهم بتلك الجميعات وفقط يقومون بتوقيع استمارة 

 .ASCإلى 

 ترغب في حضور الفصول الدراسية ، فيرجى االتصال بنا. و* إذا كنت تواجه صعوبات مالية 

 أماكن والتواريخ

Westmeadows: Tuesday 6 -8 pm 27 Pascoe St, Westmeadows VIC 3049  

Reservoir:  Wednesday 6 -8 pm at 35 Sturdee Street Reservoir VIC 3073 

Epping : Thursday 6 -8 pm  Memorial Hall Meeting Room 827 High Street, Epping VIC 3076 

Craigieburn:  Thursday 6 -8 pm Global Learning Centre – Craigieburn 75-95 Central Park Ave, 

Craigieburn VIC 3064 

 مالحظة سوف يتم التاكيد على اليوم بعد التسجيل لما يناسب الجميع.

 . العائلة واألصدقاء مدعوون لالنضمام!شرقي عشاءلتناول نحتفل معا كل اعضاء الصفوف ،  دراسي  في نهاية كل فصل



 

 كيفية التسجيل

  ASC رقم مديرة البرامج في المؤسسة  قصيرة إلى  رسالة نصيةإرسال ب، مكان لك حجز اال تتاخر ويفوتك القطار اسرع و

  :الية تتضمن العملومات الت في اللغة االنكليزية   1081090799 على الرقم السيدة لورنزا 

Full name, Address,  Preferred phone contact and  Email address 

 . االسم الكامل ،0

 ن،عنواال. 9

 رقم الهاتف المحمول "الموبيل". 1

 . عنوان البريد اإللكتروني.0

 سنقوم بالرد عليك بجميع المعلومات ذات الصلة. و ايضا نرجو ارسال المعلومات اعاله الى االيميل الخاص بمديرة البرامج

Coordinator@australiansyriancharity.org.au 

كانك قريبًا ، ستساعدك هذه الدورات على تعلم تقنيات المحادثة وإصالح األخطاء الشائعة. سواء أكنت تقوم بإجراء مقابلة احجز م

الدروس للحصول على وظيفة أو التسوق في السوق أو ترغب ببساطة في المشاركة في حياة المجتمع األسترالي ، فستساعدك هذه 

 ونرجو من الجميع عدم التدث باللغة العربية بتاتا قبل واثناء وبعد الدروس. يزية!وإتقان اللغة اإلنجلان تتحدث بطالقة 

 معا يمكننا أن نفعل أشياء عظيمة

LORENZA LAZZATI 

ASC program Coordinator 

14/05/2019 
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