
 
     
                                        Erevan, le 28 Novembre2014 
 

Chers Amis de l'Erevan Accueil Francophone,  

Voici venu le temps du Beaujolais Nouveau.  

Nous vous invitons à partager un moment festif et gastronomique :  

le Samedi 13 Décembre à partir de 19h30, 

à École Française Internationale En Arménie 

2 rue Nar-Dos, Erevan, Arménie. 

Repas campagnard, animation musicale et tombola seront là pour créer une 
ambiance de fête, que nous partagerons ensemble ! 

Votre présence et vos dons seront intégralement reversés au « fonds d’aide à 

la scolarisation de l’école française ». Nous serons heureux de vous 
accueillir à cette soirée, et reconnaissants pour votre générosité : que ce soit en 

participant aux frais d'organisation par un don ou en réservant une table pour 
vos invités.  

Nous vous remercions d’avance pour votre présence et pour votre généreux 

soutien.  

Bien cordialement,  

Annie Kasbarian 

 

 

Présidente 
Erevan Accueil Francophone  

 PS : Pour des raisons d’organisation, nous vous prions de bien vouloir réserver et de retirer vos 

cartons d’invitations avant la soirée auprès d’Annie Kasbarian 095 171 057, Achkhen Varteressian 
055 299 169, Typhaine Rampillon 095 100 986, Michel Desbiolles 095 111 256, à l’Ecole Française 
auprès de la comptable Mme Gohar Alaverdyan 010 58 23 64 ou à l’Ambassade auprès de Nounée 
Grigorian, assistante : 060 651 994. 
 

 



 
 

                                        2014թ․-ի Նոյեմբեր 28, Երևան 

 

Հարգելի Erevan Accueil Francophone –ի ընկերներ,  

Ահա մոտեցով Բոժոլե Նուվոյի ժամանակաշրջանը։  

Հրավիրում ենք Ձեզ մասնակցելու այս խնջույքին և Ֆրանսիական խոհանոցի 

տոնին 

Սույն թվականի դեկտեմբերի 13-ին ժամը 19։30, 

Հայաստանում Ֆրանսիական միջազգային դպրոցում 
Նար-Դոս 2 հասցեով 

Կազմակերպվելու են ընկերական ընթրիք, երաժշտական 
նվագակցություն, խաղարկություն միասին տոնելու համար։ 

Ձեր մասնակցության գումարը և Ձեր նվիրատվությունը ամբողջովին 
կփոխանցվեն Ֆրանսիական դպրոցի ուսումնառության օգնության հաշվին։ 

Մենք ուրախ կլինենք ընդունել Ձեզ այդ երեկույթի ժամանակ և շնորհակալ 
կլինենք թե կազմակերպչական ծախսերին օգնության, թե Ձեր հյուրերի 

համար սեղանի ամրագրման համար։ 

Կանխավ շնորհակալություն ենք հայտնում Ձեր ներկայության և 
առատաձեռն աջակցության համար։  

Հարգանքով,  

Անի Կասբարյան 

 

 

Նախագահ 

Erevan Accueil Francophone  

 ՀԳ։ Կազմակերպչական խնդիրներից դրդված, խնդրում ենք ամրագրումը կատարել մինչև երեկույթը և 

նախօրոք վեցնել Ձեր հրավերը Անի Կասբարյանից 095 17 10 57, Աշխեն Վարդերեսյանից 055 299 169, 
Տիֆեն Ռամպիյոն 095 100 986, Միշել Դեբիոլից 095 111 256, Ֆրանսիական դպրոցում Ալլահվերդյան 
Գոհար 010 58 23 64 կամ Ֆրանսիայի դեպանանտանը Նունե Գիրգորյան 060 651 994 
 
 
 



 
 

November 28, 2014, Yerevan 

 
Dear Friends of Erévan Accueil Francophone, 
 

It’s Beaujolais Nouveau time again. 
 

We invite you to share a festive and gastronomic event: 
 

Saturday, December 13th 2014 at 7:30 PM, 

French International School in Armenia 

2 Nar-Dos Street, Yerevan, Armenia. 

 

French meny, musical entertainment and a raffle will be organized to 
create a festive atmosphere that we will share together! 

Your participation fee and your donations will be transferred to the 

"scholarship fund of the French School”. We will be happy to welcome you this 
evening, and grateful for your generosity: whether it is your participation fee or 

a help for organizational costs. 
 

Thank you in advance for your participation and for your generous 

support. 
 

Yours sincerely, 
Annie Kasbarian 
 

 
 

 
 
President, 

Erévan Accueil Francophone 
 
PS: For organizational reasons, we ask you to book and collect your invitation cards before the 
evening from Annie Kasbarian 095171057, 055299169 Achkhen Varteressian, Typhaine Rampillon 

095100986 Michel Desbiolles 095,111,256 at the French School from the book Ms. Gohar 
Alaverdyan 010 58 23 64 or Embassy with Nounée Grigorian assistant: 060,651,994. 


