
 

  یکالســـــــھا  انگلیسی

جوان ھایھخانواد برای انگلیسی رایگان   
  کالسھای

 جلسھ ۴ – کالسھای انگلیسی  ھفتھ/
  تساع ٢ھر جلسھ   

 
۵-١ برای کودکان  رایگانمھد کودک    

 
 کالسھای ا طالعاات و ارتباطات 

  رایگان 
-١۴کالسھای فناوری مخصوص خانوادھھای جوان  

  سال -٢۵
  دوره در سال ٣ یفناور یکالسھا   
  تساع ٢ھر جلسھ   

 

:موضوعھا شامل  
 
 اساس استفاده از رایانھ 
 نامھ الکترونی 
 Yahoo , Gmail, Facebook      یادگیری
 دیدن و صحبت با خانواده و دوستان  
 خرید اینترنتی 
 رزرو بلیت مسافرت 
 رهیو غ ینترنتیپرداخت قبض ا    

 

دیریتماس بگشماره  نیثبتنام با ا یبرا   
٣۴٣١۵۴ ٠٢٩٢٠  
 

 
 توصیھ مشورت و مشاوره 

 
 رایگان

:و مشاوره شامل تاااطالع   
 مسکن ,مزایای  

 خدمات بانکی 

 خدمات حقوقی و قانونی 

 انیخدمات درم  

 مدیریت بدھی 

 حمایت شخصی/روانی 

  پر کردن فرمکمک برای   

 مشاوره محرمانھ و خصوصی با مشاور حرفھ ای 

 ی و مراجعھپست  خدمات  

 خدمات مترجمی 

:دیریشماره تماس بگ نیبا ا اگر بھ مشاوره نیاز دارید   
 مشاور

٣۴٣١۵۴ ٠٢٩٢٠  
 

 
 
 
 

 

    سفرھای فرھنگی  مردم ولز
 رایگان

ولز یبھ مراکز فرھنگ   تفرج کشتیرانی و      

 اموزشی
FFFFFFFFFFF رایگانNGJHFJHFJGJG 

 دورھھای اعتمادسازی و مھارتھای فردی 

 الزم مھارتھای و بپدر و مادر خو  

 خانواده تیپرورش و تقو  

  کودک یمنیا یکالسھا  

   جلسھ ھای  صبحگاھی و باشگاه نھار
پدر  ودوستی با در اجتماع و مالقات دیشرکت کن  

ماھانھ صبح  یدر جلسھ ھا  دیجد یو مادرھا
و باشگاه نھار یگاھ    

 ١٢٣٠-١٠٣٠ در اخرین جمعھ ھر ماه از    

 



 

 فرم ثبتنام 

مشخصات شما:  

 .………………………………… : نام

 ...………………تاریخ تولد ..……….……:سن

 .………………………………………:نشانی

 ..…………………………… :کد پستی

 .………………………………  :تلفن

 ...…………………………………  :ھمراه

 خیر/بلھ          ایا شما بھ مھدکودک نیاز دارید ؟

سال۵-١تعداد کودکان بین    ….. 

 …………… سن

):لطفا عالمت بزنید(من عالقمندم بھ این   

 □                                                   کالسھای انگلیسی
                                    کالسھای  رایانھ و اینترنت  
 □            گردھمایی  درمورد موضاعات تاثیرگذار بزرگساالن
نھداوطلبا                                                                □ 
 □                                           مشورت/مشاوره/توصیھ 
 □                                              سفرھای فرھنگی ولز  
 □                                 جلسات صبحگاھی و باشگاه نھار  
  

  چطور در مورد این اطالعات وموسسھ اگاه شدید؟ 

   □   از طریق کارکنان موسسھ      □          □  فامیل یا دوستان
      □            اینترنت        □اگھی     □          با امدن خودتان

 □  موسسھای دیگر
:دذیل ارسال فرمایی فرم کامل شده خود را جدا کرده و بھ نشانی  

OUTREACH OFFICER: WOMEN CONNECT FIRST                       
7 Neville Street, Riverside                                                 
Cardiff CF11 6 LP 

  داوطلبی
 

: داوطلبی با ما بھ شما این فرصت را میدھد کھ     
 ربھ جدیدبھ دست اوردن مھارت و تج   
 شرکت کردن در تمام قسمتھای موسسھ  
 پیدا کنید اعتماد بھ نفس خود را  

 

 ھزینھ نھار و ایاب و ذھاب پرداخت میشود
 

 
 
 

WOMEN CONNECT FIRST LTD. 
7 Neville Street, Riverside 

CARDIFF CF11 6LP 
 ٠٢٩٢٠٣۴٣١۵۴ :تلفن

 ٠٢٩٢٠٣۴٣١۶٠ :فکس و تلفن
 
 WCF@womenconnectfirst.fsnet.co.uk :ایمیل
 

 www.womenconnectfirst.org.uk :وبسایت
 

                 

  
      
      
      
  
 

 
 

روشن یا ندهیا  
 

 
دیسال ھست ٢۵-١۴ نیب پدر و مادر ؟                        ایا شما   
 یا احساس تنھایی  و جدایی میکنید؟ا              
                
  ایا دوست دارید کھ در اجتماع شرکت کنید و با 

 ایا                        فراد جدید معاشرت کنید؟
      عالقمند بھ بھبود مھارتھای خودتان ھستید؟

 رت رایگان ھستید؟   ایا بھ دنبال حمایت و مشو  
   

 
   The Big Lotteryحامی این موسسھ

                     
 

ھا تیو اقل اهیبھ زنان س دنیقدرت  بخش یبرا ھیریموسسھ خ کی  
 

 4715832 :شماره ثبت                                     1110834 :شماره خیریھ

حامی این موسسھ           The Big Lottery  

 
 


