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خبرنامه سپتامبر
سالم به همه عزیزان همراه

امیدواریم که تا به امروز ازتمام برنامه ها و کارگاه های موسسه نیکوکاری یانا
لذت برده باشید .این ماه هم مشتاقانه منتظر ادامه برنامه ها و حمایت ها برای شما
عزیزان هستیم .در ادامه تغییراتی که در برنامه های این ماه ایجاد میشود را
خدمتتان اعالم می کنیم.

جلسات یوگا و مدیتیشن که یکی از محبوب ترین کالس های ما هست فعال به ماه
اکتبر موکول میشود به دلیل اینکه معلم کالس ،میترا برای مدتی سفر هستند .اما
نگران نباشد چون ما همپنان در ماه سپتامبر برای شما برنامه های های هیجان
انگیز زیادی خواهیم داشت.

بسیار خرسندیم که به اطالع برسانیم محل همیشگی کالس های حضوری
ما در ناتینگهام به زودی در تاریخ  13سپتامبر بازگشایی خواهد شد.
آدرس :
The Place Activity
2A Melrose Street Sherwood,
Nottingham, NG5 6JP.
با این حال با توجه به تغییرات شرایط کووید ، 19-متوجه هستیم که
تعداد ی از اعضای ما ممکن است همچنان کالس های آنالین را ترجیح
بدهند .بنابراین با توجه به تقاضای افراد ما می توانیم همچنان کالس های
آنالین را ادامه بدهیم که البته این امر بستگی به تعداد تقاضای اعضا دارد.

برنامه های ماه سپتامبر
کالس آنالین رقص ایرانی در تاریخ سه شنبه  1سپتامبر ساعت
 7عصر به وقت انگلیس از طریق اپلیکیشن زووم.
( 11شهریورماه ساعت  10:30شب به وقت ایران)

جلسه حضوری موسیقی و آواز با همکاری گروه آرنیکا در تاریخ  13سپتامبر
ساعت  4تا  7عصر در محل حضوری کالس ها واقع در
The Place Activity
2A Melrose Street Sherwood,
Nottingham, NG5 6JP

جلسه مشاوره آنالین " تحصیل در انگلستان " با خانم دکتر سارا
ترنر در تاریخ جمعه  25سپتامبر ساعت  6عصر به وقت انگلیس.
( 4مهر ساعت  9:30شب به وقت ایران)

جلسه آنالین آموزش آشپزی ایرانی که با همکاری
سرآشپز حرفه ای رستوران فالمینگو دراواسط سپتامبر برگزار
خواهد شد .برای اطالعات بیشتر و دسترسی به لیست مواد اولیه
می توانید هرچه زودتر حضور خود را اعالم کرده و نام خود را
در کالس رزرو کنید( .برای مشاهده جدول زمانبند ی کالس ها
.اینجا را کلیک کنید)
اگر شما در ناتینگهام و بخصوص محدوده Gedling
زندگی می کنید حتما با ما تماس بگیرید ،ما میتوانیم مواد
.اولیه را برای شما فراهم و ارسال کنیم.

