(Vietnamese)

(Arabic)

(Serbo-Cro an)

Informativni Sajam

Hội chợ nguồn Hỗ trợ
cộng đồng ESOL
اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ ﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ
Tiếng Anh cho người nói ngôn ngữ
khác (ESOL) – Được tài trợ bởi quỹ
Title III

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
ȉƴ ቹ ች ዓኇƴ

za
ESOL Porodice

ESOL

(ESOL –program Engleskog za osobe koje govore drugi jezik)

اﻧﺿم إﻟﯾﻧﺎ ﻟﺗﺗﻌرف ﻋﻠﻰ
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺧدﻣﺎت
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﻣوارد اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ
.اﻟﻣﺟﺎﻧﯾﺔ
  اﻟوظﺎﺋف واﻟﻛﻠﯾﺎتi
. ﻓرص ﻟﻠطﻼب وأوﻟﯾﺎء اﻷﻣورi
  •دروس ﻟﻸطﻔﺎل واﻟﺑﺎﻟﻐﯾنi

 ﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺑﻛر ﻟﻸطﻔﺎل ﻣن ﺳنi
 ﺳﻧوات5  اﻟﻰ-0
  •ﺧدﻣﺎت اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔi
. اﻷطﻔﺎل و اﻟﺑﺎﻟﻐﯾنi

 دروس اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ ﻟﻠﺑﺎﻟﻐﯾنi
  •ﻣﺳﺎﻋدات ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺛﺎﻧوﯾﮫi
 وﺑﻌض اﻟدراﺳﺎتGED اﻻﻣرﯾﻛﯾﮫ
.اﻟﻔﻧﯾﺔواﻟﻣﮭﺎرﯾﺔ

  •ﺗذاﻛر ﻣﺟﺎﻧﯾﺔ ﻟﺑﻌض وﺳﺎْﺋلi
.اﻟﻣوﺻﻼت ﺧدﻣﺎت اﻟﻧﻘل
ﻣواد اﻟﮭﺟرة و،  دروس اﻟﻣواطﻧﺔi
.اﻻﺳﺗﺷﺎرات اﻟﻣﺟﺎﻧﯾﺔ
وﺗﻌﯾﯾن اﻟطﻼبESE  ﻟﻘﺎء ﻣﻊ ﻣﻣﺛﻠﻲi
 ﺳﯾﻛون ﻣﺳﺗﺷﺎرو اﻟﻣدارس ﻣﺗﺎﺣﯾنi
ﻓﻲ اﻟﻣﻌرض ﻣوارد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻷﺧرى


Tuesday, January 25th, 2022 at 5:30 p.m.-7:30 p.m.

Countryside High School
3000 SR 580, Clearwater FL 33761


Pozvani ste da se informisete
o besplatnim i povoljnjim
obrazovnim i drugim
programima opstine Pinellas
u oblastima:
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Title III
Funded

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

