
Proposition de parrainage
entre un(e) lycéen(ne) d’Angoulême

et un(e) jeune Ukrainien(e)s
(même si tu n’es pas scolarisé)

Дружня пропозиція з обміну досвідом
між старшокласниками з м.Ангулем 

і україською молоддю в Шаранті.
(незалежно від того чи ходите ви до французької школи)

Les deux jeunes mis en relation pourraient ensuite
se retrouver de temps en temps, le week-end par exemple,

pour partager en commun, en famille ou en individuel,
une activité quelconque qu’elle soit sportive, culturelle, artistique,

une sortie, un repas, des échanges musicaux… 

Vos lieux d’habitation, vos âges et vos centres d’intérêt communs
respectifs seront pris en compte.

Des frères et sœurs des lycéens peuvent également s’être proposés
si tu as toi aussi des frères et sœurs du même âge. 

L’objectif est de rompre ton isolement,
te permettre de créer des liens avec de jeunes Français,

favoriser ton intégration en Charente.

L’association Solidarité Charente Ukraine
s’associe à la cité scolaire Valois Rostand
pour faciliter cette action de parrainage.

Communique-nous tes coordonnées, ton âge et tes centres d’intérêt,
nous te contacterons très vite pour te présenter le (la) jeune lycéen(ne) :

laurence.aubaret@ac-poitiers.fr

У нас є ідея сприяти знайомству української і французької молоді, щоб вони
мали змогу час  від часу збирайтеся разом і

ділитися спільними інтересами.
 У вихідні чи протягом тижня, в родині чи у громадському місці, під час

спортивних, культурних, мистецьких акцій  або просто гуляючи парком чи
слухаючи музику.

Ми обовязково врахуємо ваше місце проживання, вік та спільні інтереси. Якщо
у вас є брати і сестри, ми зможемо познайомити їх з братами і  сестрами наших

старшокрасників такого ж віку.

Наша мета - сприяти вашій швидкій інтеграції у французьке суспільство, дати
змогу розказати про себе і свої інтереси та налагодити зв'язки з французами

вашого віку в Шаранті.

Асоціація «Solidarité Charente Ukraine» об’єднує свої
зусилля зі шкільним комплексом Valois Rostand (Валуа Ростан) щоб

сприяти цій чудовій акції.

Якщо вам цікава наша пропозиція – напишиить нам будь якою мовою на
laurence.aubaret@ac-poitiers.fr, вказавши свої контактні дан, свій вік, перелік

своїх інтересів і бажань, ми зв'яжемося з вами найближчим часом,
щоб познайомитися і знайти для вас цікаве коло спілкування.
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