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 كافيه اللغة
 التدرب على اللغة األلمانية في جو غير متكلف

 

هناك حاجة إلي أي معرفة فليس   ساكني وساكنات منطقة ليسينج.كافيه اللغة هو فرصة رائعة لتتحدث مع 
ةاللغة األلماني بالتدرب علىمسبقة ، فقط الفرحة   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كيفية عمل كافيه اللغة؟
  قم ببساطة بالمرور. فالعرض مجاني –إذا كنت مهتما باألمر. 

  من الجوارمع أشخاص  سنتبادل الحديثففي جو غير متكلف. 

  سنتبادل أطراف الحديث عن الحياة في فيينا و الناس وأوقات الفراغ واألكل والعمل، عن فيينا
 وأكثر.

 .األمر ال يتطلب حضورا منتظما 

  

 كيف يمكنك المشاركة؟
 .إذا كنت ترغب في التدرب على اللغة األلمانية، فقط قم بالحضور 

 .أخبر األخرين باألمر و أحضر أصدقائك وصديقاتك معك  

 

 

 

 المواعيد
مساءا 7مساءا إلي  5، من الساعة  2016 أيلول/ سبتمبر 30الموافق  الجمعة  

مساءا 7مساءا إلى  5، من الساعة 2016 تشرين األول/  أكتوبر 7الموافق  الجمعة  

مساءا 7مساءا إلى  5، من الساعة 2016 تشرين األول/ أكتوبر 14الموافق  الجمعة  

مساءا 7مساءا إلى  5، من الساعة األولأكتوبر/ تشرين  21الموافق  الجمعة  

مساءا 7مساءا إلى  5تشرين األول، من الساعة  أكتوبر/ 28الجمعة الموافق   

مساءا 7مساءا إلى  5تشرين الثاني، من الساعة  نوفمبر/ 4الجمعة الموافق   
  افيه الكالمكان: 
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