
       
یم مهن و تسیب ات مهدفه زا مجنپ و مراهچ یاه هتفه همانرب

لتاشون ِنادرگدوخ ِیگنهرف دنچ ِنمجنا
.تسا هدش انب نآ فارطا و لتاشون رد یعامتجا و یگنهرف یاهزاین هب ییوگخساپ فده اب هک تسا سیسات هزات ینمجنا رامال

 زا ار هدش لاغشا رت شیپ و دوب لتاشون رهش هب قلعتم هک یا هناخ هچرگا ،دهد بیترت نادنورهش و نارجاهم یارب ار ییاه همانرب ات تسا ددصرد رامال
.میهد یم همادا میا هتفاین ناکسا یارب ییاج هک ینامز ات زاب طیحم رد دوخ یاه تیلاعف هب ام اما دنتفرگ سپزاب نمجنا نیا

 کارتشا هب ،نارگید اب طابترا یارب دشاب یهار ات تسا دازآ ناگمه یارب )L’AMAR( رامال نادرگدوخ یگنهرف دنچ زکرم یاه تیلاعف رد تکراشم
.نایب یدازآ یارب ییاضف قلخ و اهتراهم ندراذگ

یم مهدفه هبنش هس
AED ییوجشناد نمجنا طسوت ییاذغ داوم ناگیار عیزوت :١۴ ات ١٣

  Espace Louis-Agassiz 1یناسنا مولع هدکشناد
یخن تالآ تنیز هاگراک :١٩ ات ١٧

ژوق سالپ بنج  Jeunes Rives
هب کمکو تالاوس هب ییوگخساپ هدامآ لتاشون رد تماقا قح نمجنا یاضعا ١٩:٣٠ ات ١٨ زا  Rue 

de l'Evole 37 دنتسھ نارجاھم  

یم مهدجه هبنشراهچ
ناکدوک یارب یقیسوم هاگراک :١٨ ات ١۶ تعاس زا

Fontaine de la Justice, Migros بنج

یم مهدزون هبنش جنپ
رامال نمجنا یمومع ییامھدرگ ٣٠:١٨ تعاس زا  

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

یم متسیب هعمج
یحارط هاگراک :١٩ ات ١٧ تعاس زا

Fontaine de la Justice , Migros بنج



یم مکی و تسیب هبنش
یناتسناغفا یاذغ هارمھ هب زرم نودب یگتسبمھ یتسرپداژن دض ود هقباسم  

Jeunes Rives ، لحاس رانک   Place Rouge

یم مود و تسیب هبنشکی
دیروایب ار ناتدوخ یلحم یاھاذغ دیناوت یم مھ امش ،یگنھرف نیب کین کیپ ٣٠:١١ تعاس زا

لابتوف :١۵ تعاس زا
Jeunes Rives ، لحاس رانک   Place Rouge

یم موس و تسیب هبنشود
طسوت ینابغاب شزومآ ١٧ ات ١۴ تعاس زا  
)دش دھاوخ وغل یگدنراب تروصرد( ومارگل

مولع هدکشناد غاب   Unimail – Rue Emile Argand 11

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

Espace Louis-Agassiz 1یناسنا مولع هدکشناد
Place Pury  هسنارف نابز یریگدای هب کمک :٢٠ ات ١٨

هب کمکو تالاوس هب ییوگخساپ هدامآ لتاشون رد تماقا قح نمجنا یاضعا ١٩:٣٠ ات ١٨ زا  
دنتسھ نارجاھم

Rue de l'Evole 37

یم مجنپ و تسیب هبنشراهچ
روضح هارمھ هب  ) Algún día es mañana( »دمآ دھاوخ ادرف« ملیف شیامن ٣٠:١٨ تعاس زا  

زروت ودراکیر ش نادرگراک
یناسنا مولع هدکشناد  Espace Louis-Agassiz 1 ۴٢ R.E نلاس   

یم مشش و تسیب هبنش جنپ
رامال نمجنا یمومع ییامھدرگ ٣٠:١٨ تعاس زا

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

یم متشه و تسیب هبنش
ییایپویتا یاذغ :١٢ تعاس زا  

اسیلک رانک  Temple du Bas 

یم مهن و تسیب هبنشکی
تراک و یا هتخت یاھ یزاب :١۴ تعاس زا

Fontaine de la Justice, Migros بنج

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


