
       
نئوژ مشش و تسیب ات مهدزیس همانرب
لتاشون ِنادرگدوخ ِیگنهرف دنچ ِنمجنا

 نئوژ مهدزیس هبنشود
Place Pury  هسنارف نابز یریگدای نیرمت هب کمک:١٧ ات ١۵ 

نئوژ مهدراهچ هبنش هس
AED ییوجشناد نمجنا طسوت ییاذغ داوم ناگیار عیزوت :١۴ ات ١٣

Espace Louis-Agassiz 1 یناسنا مولع هدکشناد
هب کمکو تالاوس هب ییوگخساپ هدامآ لتاشون رد تماقا قح نمجنا یاضعا ١٩:٣٠ ات ١٨ زا  

Rue de l’Evole 31 دنتسھ نارجاھم

نئوژ مهدزناپ هبنشراهچ
ناکدوک یارب میرگ ٣٠:١٨ تعاس زا  

« Le Garage » – Rue de l'Eglise 2  قیدالم دیرخ زکرم رانک

نئوژ مهدزناش هبنش جنپ
رامال نمجنا یمومع ییامھدرگ ١٩ تعاس زا

Jardin de la Main, Rue de la Main   

نئوژ مهدجه هبنش
ناگدنھانپ زور :٢١ ات ٩ تعاس زا

یکاروخ و تاعالطا زیم ،صقر    
Places du Coquillon و Temple du Bas  

نئوژ مهدزون هبنشکی   
ناکدوک یارب ترسنک:١۵ تعاس زا

Avenue de Belleveaux 52 



نئوژ متسیب هبنشود
 Place Pury  هسنارف نابز یریگدای نیرمت هب کمک :١٧ ات ١۵

Bibliomonde (Passage Max-Meuron 6) یگدنراب تروصرد

نئوژ مکی و تسیب هبنش هس
AED ییوجشناد نمجنا طسوت ییاذغ داوم ناگیار عیزوت :١۴ ات ١٣

Espace Louis-Agassiz 1 یناسنا مولع هدکشناد
هب کمکو تالاوس هب ییوگخساپ هدامآ لتاشون رد تماقا قح نمجنا یاضعا ١٩:٣٠ ات ١٨ زا

 Rue de l'Evole 37 دنتسھ نارجاھم

نئوژ مود و تسیب هبنشراهچ  
ناکلاب نمجنا یراکمھ اب یزاس رتسول هاگراک:١۶ ات ٣٠.١٣  تعاس زا

« Le Garage » – Rue de l'Eglise 2  قیدالم دیرخ زکرم رانک

نئوژ موس و تسیب هبنش جنپ
رامال نمجنا یمومع ییامھدرگ ١٩ تعاس زا

Jardin de la Main, Rue de la Main   

نئوژ مجنپ و تسیب هبنش
یزاب تراک و کبس یاذغ :١٢ تعاس زا

Jardin de la Main, Rue de la Main

نئوژ مشش و تسیب هبنشکی
لابتوف ١۶ ات ١۴ تعاس زا  

لحاس رانک    Jeunes Rives
)دش دھاوخ وغل یگدنراب تروصرد( 

lamarneuch@riseup.net //  Facebook : L’Amar


