
TIẾNG ANH MỖI NGÀY!
Khóa học ESL/ELD cho Người mới bắt đầu là người lớn kéo dài 10 tuần

(một buổi tối mỗi tuần - tối thứ Ba)
(Không dành cho trẻ em dưới 18 tuổi)

Học viên là người lớn sẽ học và sử dụng các từ vựng cơ bản tại nơi làm việc, trong gia đình và cộng
đồng. Các gia đình North Penn sẽ có cơ hội tìm hiểu về nhiều chương trình và dịch vụ được cung
cấp bởi khu học chánh và cộng đồng địa phương. Học viên sẽ được cung cấp tài liệu để học tập và
thực hành tại nhà.

Thời gian Khóa học: 21/3/2023 - 6/6/2023
Tối thứ Ba: 6:30-8:30 tối

Địa điểm: Knapp Elementary School

698 Knapp Road
Lansdale, PA 19446

Giảng viên: Thạc sĩ Giáo dục Alice Murphy

Giáo viên ESL/ELD, Knapp Elementary School

Chi phí: $10 (tiền mặt hoặc séc)

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

MẪU ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC
Gửi thư tới: North Penn Community Education Program

401 E. Hancock St.

Lansdale, PA 19446

Đã bao gồm phí: $10 (tiền mặt hoặc séc)

ED105F Tiếng Anh Hàng ngày (Chỉ dành cho người lớn) 6:30-8:30 tối, 21/3/2023 - 6/6/2023

Tên: ________________________________________ Ngày sinh: ______________________________

Địa chỉ: ________________________ Thành phố: _________________ Mã vùng: __________________

Điện thoại: __________________________ Di động: ________________ EMAIL: __________________

Miễn trách: Tôi/chúng tôi theo đây miễn cho Học Khu North Penn, và nhân viên, đại lý hoặc người phục vụ của Học Khu khỏi mọi vụ
kiện và yêu cầu bồi thường cho chấn thương hoặc thiệt hại phát sinh do tham gia các khóa học/trại giáo dục của Chương trình Giáo
dục Cộng đồng mà tôi hoặc (các) con tôi đã đăng ký. Tôi xác nhận rằng tôi đã được thông báo rằng những chấn thương nghiêm trọng,
bao gồm chấn thương nghiêm trọng, liệt, thậm chí tử vong, thậm chí dưới sự giám sát cẩn trọng, có thể xảy ra do tai nạn trong các
khóa học/trại Giáo dục Cộng đồng NPSD. Việc chụp ảnh/quay video có thể được thực hiện tại các lớp học/khóa học Giáo dục Cộng
đồng của NPSD. Để từ chối phát hành ảnh/video, vui lòng truy cập www.npenn.org, phần “Dành cho Gia đình” để lấy Biểu mẫu Từ chối
Công bố.

XÁC THỰC GHI DANH ĐƯỢC GỬI QUA EMAIL.

Phí đăng ký không hoàn lại $10 sẽ được áp dụng cho mọi hủy bỏ ghi danh.


