
 اللغة اإلنجليزية لكل يوم!
 

 

أسابيع )تُعقد مرة واحدة في  10( للمبتدئين الكبار لمدة ELD(/تطوير اللغة اإلنجليزية )ESLدورة لغة إنجليزية كلغة ثانية )
 ليلة الثالثاء( -األسبوع مساًء 

 عاًما( 18)غير متاحة لألطفال دون سن 

سوف يتعلم الطالب الكبار المفردات األساسية ويستخدمونها في العمل، والمنزل، والمجتمع ككّل. ستُتاح لعائالت شمال بنسلفانيا فرص 
التعرف على العديد من البرامج والخدمات التي تقدمها المنطقة التعليمية والمجتمع المحلي. سيتم تزويد الطالب بمواد للدراسة 

 ل.والتمرين في المنز

 11/29/22حتى  9/20/22من مواعيد الدورة: 

 مساءً  8:30مساًء حتى الساعة  6:30من الساعة مساء الثالثاء: 

 االبتدائية Knappمدرسة  المكان: 

698 Knapp Road 

Lansdale, PA 19446 

 أليس ميرفي، ماجستير تعليمللتعليم الخاص: 

 االبتدائية Knapp(، مدرسة ELDاللغة اإلنجليزية )(/تطوير ESLمدّرس لغة إنجليزية كلغة ثانية )

 دوالرات أميركية )نقًدا أو شيك( 10التكلفة: 

✂---------------------------------------------------------------------------------------------------✂  

 نموذج التسجيل في الدورة الدراسية

 North Penn Community Education Programيُرسل بالبريد إلى: 

401 E. Hancock St. 

Lansdale, PA 19446 

 دوالرات أميركية )نقًدا أو شيك( 10تُرفق الرسوم: 

ED105F  )11/29/22لغاية  9/20مساًء، من  8:30مساًء حتى الساعة  6:30مساء الثالثاء، من الساعة       اللغة اإلنجليزية لكل يوم )للكبار فقط 

 ________________________________________ تاريخ الميالد: ______________________________ االسم:

 العنوان: _________________________ المدينة: __________________ الرمز البريدي: ______________________

 لبريد اإللكتروني: __________________الهاتف: ______________________ الهاتف المحمول: __________________ ا

 وى والمطالبات المتعلقة باإلصابة أو الضرر الناشئ عناإلعفاء: أُعفي/نعفي بموجبه دائرة شمال بنسيلفانيا التعليمية، وموظفيها، أو وكالءها، أو موظفي الخدمة فيها من أي وجميع أسباب الدع
رة شمال ئالمجتمعي التي تسّجلُت فيها أنا أو طفلي )أطفالي(. أُقر بأنه قد تم إعالمي بأن أّي من دورات/مخيمات برنامج التعليم المجتمعي في دا المشاركة في أي دورات/مخيمات لبرنامج التعليم

ق. الرغم من إجراء هذه الدورات/المخيمات تحت إشراٍف دقيبنسيلفانيا التعليمية قد يتسبّب بحوادث تنتج عنها إصابات خطيرة، بما في ذلك اإلصابات الكارثية، أو الشلل، أو حتى الوفاة، على 
ي/الفيديو، يُرجى تراك في إصدار التصوير الفوتوغرافيمكن استخدام التصوير الفوتوغرافي/الفيديو من فصول/دورات التعليم المجتمعي في منطقة دائرة شمال بنسيلفانيا التعليمية. إللغاء االش

 قسم "للعائالت"، للحصول على نموذج رفض الدعاية. ،www.npenn.orgزيارة الموقع 

 تُرسل رسالة تأكيد التسجيل عبر البريد اإللكتروني.

 دوالرات أميركية على جميع عمليات اإللغاء. 10سيكون هناك رسوم تسجيل غير قابلة لالسترداد بقيمة 


