
Tuesday, January 25th, 2022 at 5:30 p.m.-7:30 p.m. 
Countryside High School 
3000 SR 580, Clearwater FL 33761 

 الخدمات المجتمعیة لبرنامج 
ESOL  

انضم إلینا لتتعرف على  
المعلومات والخدمات 

 االجتماعیة والموارد التعلیمیة
 المجانیة.

 الوظائف والكلیات 

 .فرص للطالب وأولیاء األمور

 دروس لألطفال والبالغین •

برامج التعلم المبكر لألطفال من سن 
 سنوات 5الى  -0

 خدمات الرعایة الطبیة •

 .األطفال و البالغین

 دروس اللغة اإلنجلیزیة للبالغین
مساعدات للحصول على الثانویھ  •

وبعض الدراسات  GEDاالمریكیھ 
 الفنیةوالمھاریة.

تذاكر مجانیة لبعض وساْئل  •
 الموصالت خدمات النقل.

دروس المواطنة ،مواد الھجرة و 
 االستشارات المجانیة.

 وتعیین الطالب ESEلقاء مع ممثلي 
سیكون مستشارو المدارس متاحین 

 في المعرض موارد المجتمع األخرى 

 

  Cùng chúng tôi m hiểu nguồn 
Dịch vụ Xã hội, Giúp đỡ Cộng 
đồng và Giáo dục miễn phí sẵn tại 
Pinellas: 

· Cơ hội nghề nghiệp và học đại học 
cho cha mẹ và học sinh 

· Học bổng cho học sinh và người 
lớn 

· Chương trình học cho trẻ thơ từ 0
-5 tuổi 

· Dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho 
người lớn và trẻ con

· Tiếng Anh cho người lớn 

· Lấy bằng GED và các chương trình 
khoa học kỹ thuật 

· Dịch vụ luân chuyển xe buýt 

· Các lớp học lấy quốc tịch, tài liệu 
di dân và sự tư vấn 

· Hội đồng Nhà trường sẽ có mặt 
tại hội chợ 

· Hãy gặp đại diện ESE và bộ phận 
Phân Phát Học Sinh 

      

Hội chợ nguồn Hỗ trợ 
cộng đồng ESOL 

 Tiếng Anh cho người nói ngôn ngữ 
khác (ESOL) – Được tài trợ bởi quỹ 

Title III 

For informa on/ques ons, please contact: Ramona Zambrano,  zambranor@pcsb.org, ph (727) 588-6341  in English/Spanish or 
Ericka Reckenwald, reckenwalde@pcsb.org ph (727) 588-6315 

Informativni Sajam  
za  

ESOL Porodice  

(ESOL –program Engleskog za oso-
be koje govore drugi jezik) 

Pozvani ste da se informisete 
o besplatnim i povoljnjim 

obrazovnim i drugim 
programima opstine Pinellas 

u oblastima: 

 
 
 

(Vietnamese) (Arabic) (Serbo-Cro an) 

Title III  
Funded 


