
دورة ENGLISH FOR EVERYDAY التدريبية! 

الدورة التدريبية على اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية/تطوير اللغة اإلنجليزية (ESL/ELD) للمبتدئين البالغين لمدة 8 أسابيع (غير 
مخصصة لألطفال دون سن 18 عامًا).

سيتعلم الطالب البالغون المفردات األساسية ويستخدمونها في العمل والمنزل والمجتمع. ستُتاح للعائالت في مدرسة شمال بنسلفانيا 
فرص التعرف على العديد من البرامج والخدمات التي تقدمها المنطقة التعليمية والمجتمع المحلي. سيتم تزويد الطالب بمواد لدراستها 

وتطبيقها في المنزل. 

تواريخ الدورة التدريبية: 2021/09/27 - 2021/11/15
أيام االثنين: من الساعة 7:00 مساءً حتى الساعة 9:00 مساءً

Educational Services Center :الموقع
          401 East Hancock Street

                       Conference Room B 
                          Lansdale, PA 19446

   
المعلم: أليس مورفي، ماجستير في التربية 

         معلمّة مختصة بتدريس اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية/تطوير اللغة اإلنجليزية 
         مدرسة Knapp االبتدائية 

التكلفة: 10 دوالرات أميركية (نقدًا أو بشيك)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نموذج التسجيل في الدورة التدريبية والرحلة
401 E. Hancock St., Lansdale, PA 19446 | North Penn Community Education Program :إرسال رسالة بريدية إلى العنوان

النشاط: دورة English for Everyday التدريبية (للبالغين فقط)

الرسوم: 10 دوالرات أميركية (نقدًا أو  اليوم: االثنين الوقت: من الساعة 7:00 مساءً حتى الساعة 9:00 مساءً
بشيك)

تاريخ الميالد:  االسم:

الرمز البريدي: المدينة:  العنوان:

رقم الهاتف:            رقم الهاتف المحمول:          البريد اإللكتروني:  

تنازل: أعفي/نعفي بموجبه المنطقة التعليمية في شمال بنسلفانيا وموظفيها أو وكالءها أو العاملين فيها من أي إجراءات ومطالبات وكل عوامل التسبب بها والمتعلقة باإلصابة أو الضرر الناجم عن المشاركة في أي دورات تدريبية/مخيمات تابعة 
لبرنامج التعليم المجتمعي Community Education Program التي تسجلتُ أنا أو طفلي (أطفالي) فيها. أقر بأنه قد تم إبالغي بأن إصابات خطيرة، بما في ذلك اإلصابات المأساوية أو الشلل أو حتى الوفاة، حتى تحت اإلشراف الدقيق، يمكن 

أن تنتج عن الحوادث خالل أي من الدورات التدريبية/المعسكرات التابعة لبرنامج التعليم المجتمعي Community Education الذي تقدمه المنطقة التعليمية في شمال بنسلفانيا. يمكن استخدام التصوير الفوتوغرافي/الفيديو من 
 ،www.npenn.org الذي تقدمه المنطقة التعليمية في شمال بنسلفانيا. إللغاء االشتراك في إصدار الصور الفوتوغرافية/الفيديو، يُرجى زيارة موقع Community Education الفصول/الدورات التعليمية التابعة لبرنامج التعليم المجتمعي

.Publicity Refusal Form (للعائالت)، للحصول على نموذج رفض الدعاية "For Families" واالنتقال إلى قسم

North Penn Community Education :مالحظة: أرفِق الشيك المستحق الدفع إلى
يُرسل التحقق من التسجيل عبر البريد اإللكتروني.

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


