Birbirimize Yardım Edelim

Değerli Öğrenci ve Takipçilerim,
A-Link Rusça Temel Seviye (A2) Eğitim Seti hazırlık aşamasında olduğundan dolayı şimdilik
sadece var olan derslerine ulaşabilirsiniz.
https://alinkrusca.com/temel-seviye-egitim-seti
Bu sayfada şimdilik sadece tanıtım videoları izleyebilirsiniz. Var olan derslerin ful videoları ve
PDF kitaplarına (ders kitabı, çalışma defteri, sözlük) projemizin gelişimi için maddi destek
yaparak ulaşabilirsiniz.
Dersler hazırlık aşamasındayken mevcut ve bundan sonra eklenecek olan tüm materyallerine
ulaşmak için aşağıda belirtilen tutardan maddi destek yapmanız gerekiyor.
Hazır derslerin sayısı 1 - 50 iken
Hazır derslerin sayısı 51 – 100 … iken

Tüm proje tamamlandığında

250 tl maddi destek yaparak mevcut ve bundan
sonra eklenecek olan tüm derslere
450 tl maddi destek yaparak mevcut ve bundan
sonra eklenecek olan tüm derslere
ulaşabilirsiniz
550 tl maddi destek yaparak mevcut tüm derslere
ulaşabilirsiniz

Yardımınızı gerçekleştikten sonra mevcut olan derslere 2 yoldan ulaşabilirsiniz.
1. A-Link Rusça Temel Seviye kapalı Facebook grubundan. Bunun için üyelik isteğinizi
gönderip hesabın size ait olduğunu özelden bildirmeniz gerekiyor
https://www.facebook.com/groups/2026364284159426/
2. Sadece kendi gmail hesabınızla girmiş olan Youtube platformundan.
Not: Tüm derslere ulaşma izinler toplu halde Hafta Sonları ayarlanır. Facebook’taki derslere
hemen ulaşabilirsiniz.
Bu iki sosyal platformla ilgili gelecekte her hangi bir global sorun oluşursa tüm derslerin özel
indirme linkini temin edebilirsiniz.
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Dersleri Youtube’ta görebilmeniz için Önemli bir ön hazırlık!
Maddi destek göndermeden önce aşağıdaki adımları izleyin
1. Video derslerini görebilmek için gmail hesabınızla Youtube kanalınıza girmiş olmanız
gerekiyor.
2. Tarafıma gmail adresinizi gönderin.
3. 1. Dersin tamamına izniniz açılacak ve size mail ile bildirilecektir.
4. https://alinkrusca.com/temel-seviye-egitim-seti sayfasına girip 1. Dersin tamamını
görüp göremediğinizi kontrol edin ve bize bildirin.
5. 1. Dersin tamamını görebiliyorsanız maddi destek gönderi işlemine geçebilirsiniz.
6. 1. Dersin tamamını göremiyorsanız Youtube gmail adresinizi sevmemiştir ☹ ve
bunun için yeni bir gmail adresini açıp yeni Youtube kanalınıza geçiş yapmalısınız (bu
durumda dersleri sadece yeni kalanıza giriş yaptığınızda izleyebilirsiniz).
7. 6. Maddedeki işlemini yaptıktan sonra 2 - 4. maddeleri izleyin.

Destek Hesabı
GARANTİ BANKASI
ALBİNA YÜCEL
875 - 6694625 KAYNARCA
TR57 0006 2000 8750 0006 6946 25
Açıklamada SADECE isminizi ve Youtube hesabınızın mail adresini yazın.
-Saygılarımla,
Yabancı Dil Rusça Özel Öğretmeni
Albina Yücel
www.alinkrusca.com

