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Printempa Esperanto-Renkontiĝa Kurseto la 25-an de aprilo

Sylvain Lelarge (FR-NL)

Lee Miller (Usono)

Katalin Kovats (HU-NL)

Margaret Zaleski-Zamenhof (PL-FR)

Chuck Mays (Usono)

Derek Roff (Usono)

Ĉu vi volas ekzerci vin pri Esperanto la 25an de aprilo 2020?

Tiuj ĉi personoj atendos vin en la programo Zoom kaj donos al vi kurson dum kvar horoj.
Ni antaŭvidas varian kurson, komunan laboron kaj kursetojn en malgrandaj grupoj.

Por partopreni vi aliĝu ĉe la suba ligilo de Zoom kaj poste ni petos vin trairi testojn kaj solvi
taskojn, por ke ni povu vidi vian nivelon kaj pretigi por vi la ekzercojn, kiujn vi mem bezonas.
Por solvi la taskojn bonvolu membrigi ankaŭ ĉe www.edukado.net kaj ĉe la aliĝo menciu
vian ensalutnomon (interkrampe post via individua nomo). La testo estas lauvola, sed
rekomendita.
La kurseto komenciĝos je la 13:00 NovJorka tempo kaj finiĝos je la 17:00.
Vi rajtos eniri la kurseton en Zoom je la 12:45 NovJorka tempo.
Ni limigos la nombron da partoprenantoj al 25, por ke la evento estu regebla. Do
aliĝu frue.

Registriĝo per Zoom necesas ĉe: https://zoom.us/meeting/register/tJUufCspzgoHtKYHEo9KyhuFOXUQbYuMj4O .

Ĝis la revido en sabato!

Spring Esperanto Gathering Mini Course on 25 April

Sylvain Lelarge (FR-NL)

Lee Miller (Usono)

Katalin Kovats (HU-NL)

Margaret Zaleski-Zamenhof (PL-FR)

Chuck Mays (Usono)

Derek Roff (Usono)

Do you want to practice Esperanto on April 25th, 2020?

The people above will join you in Zoom and offer you a four hour interactive language
course. We will have some time together and some in small groups.
To take part, sign up using the Zoom link below. Next, we will ask you to do a short optional
evaluation and a few tasks, so that we can see your language level, and prepare exercises
specifically for you. The first step is to create a free account at www.edukado.net and be
sure to include your chosen Edukado.net login name (in parentheses after your first name)
when you sign up for PER below. The evaluation is optional but recommended.
The mini course will start at 13:00pm New York time and end at 17:00pm. You
will be able to connect via Zoom starting at 12:45 New York time.
We are going to limit the number of participants to 25 to make the event
manageable, so register early.

Zoom Registration is required at https://zoom.us/meeting/register/tJUufCspzgoHtKYHEo9KyhuFOXUQbYuMj4O .

Ĝis la revido en sabato!

