(Vietnamese)

(Arabic)

(Serbo-Crotian)

ESOL

Hội chợ Dữ liệu
Cho Công động
ESOL
Tài trợ bởi Title III

الخدمات المجتمعية لبرنامج
ESOL

Pomoć Koji Nudi
Općina ESOL
Porodicama

Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu
các Nguồn Dịch vụ Xã hội,
Cộng đồng và Dữ liệu Giáo
dục miễn phí. :
 Cơ hội
định hướng nghề
nghiệp và học đại học cho cha
mẹ và con cái.
 Dạy kèm cho trẻ em và người
lớn
 Chương trình học sớm từ 0-5
tuổi
 Dịch vụ y tế cho người lớn và
trẻ em
 Các khóa học tiếng Anh cho
người lớn (thông tin theo kỳ)
 Lấy bang GED, chương trình kỹ
thuật
 Dịch vụ xe buýt và đưa đón
 Lớp học nhập quốc tịch, tài liệu
di trú và tư vấn miễn phí
 Hỗ trợ tài chính, hóa đơn điện
nước cho gia đình đủ tiêu
chuẩn. Các khoản vay, tiết kiệm
cho các chương trình học hành.

انضم إلينا لتتعرف على

Pridružite nam se i naučite o
besplatnim socialnim
uslugama,općinskim i
obrazovnim resursima:

المعلومات والخدمات االجتماعية والموارد
.التعليمية المجانية
•الوظائف والكليات
.فرص للطالب وأولياء األمور
•دروس لألطفال والبالغين



Mogućnostima za karijeru i
fakultet za učenike i roditelje



Podučavanje za djecu i odrasle

-0 •برامج التعلم المبكر لألطفال من سن
 سنوات5 الى



Predškolskim programima za

•خدمات الرعاية الطبية



.األطفال و البالغين
•دروس اللغة اإلنجليزية للبالغين
))جلسات معلوماتية
•مساعدات للحصول على الثانويه
 وبعض الدراساتGED االمريكيه
.الفنيةوالمهارية
•تذاكر مجانية لبعض وساْئل الموصالت
.خدمات النقل

مواد الهجرة و، •دروس المواطنة

.االستشارات المجانية
•المساعدة المالية مع
فواتير الخدمات العامة لألسر
،  واالدخار،  القروض.المؤهلة
وبرامج التوجيه المالي

djecu starosti 0-5 godina
Uslugama liječenja za djecu I
mlade


Učenju engleskog jezika za odrasle/informativni sastanci



GED diploma, tehničkim programima



Autobusnim iskaznicama i
uslugama prijevoza



Besplatnim klasama za dobijanje
državljanstva, imigracionim materijalima i konsultacijama



Novčanu pomoć za plaćanje
računa za komunalije za kvalificirane porodice. Pozajmicama,
štednji i financijskim mentorskim
programima

Tuesday, January 15th, 2019 at 6:00 p.m.-7:30 p.m.
St Petersburg College-Clearwater Campus, Building ES
2465 Drew Street, Clearwater, FL 33765
For information/questions, please contact: Ramona Zambrano, zambranor@pcsb.org, ph 588-6000 ext. 6341 in English/Spanish

