
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 2021  عام  خریف  اإلنجلیزیة  اللغة   دروس 
 
 
 

 2الخطوة
 التوجیھ وإختبار 

 التوجیھ  وتتضمن  ساعات   3 إلى  2.5 الجلسات   ھذه  تستغرق 
 .المستوى   لتحدید  واإلمتحان 

 مكتبة شیریدن
 أغسطس   16 أسبوع
 .متحانلالا  موعد  على للحصول  اإلنترنت   عبر  التسجیل  یرجى 

 ھیل   سموكي  مكتبة
 أغسطس  23  أسبوع 
 .متحانلال  موعد   على للحصول  اإلنترنت   عبر  التسجیل یرجى

 ماي  إلویز مكتبة
 أغسطس  30  سبوعأ 

 .متحانلال موعد   على   للحصول   اإلنترنت   عبر  التسجیل یرجى

 1الخطوة
 التسجیل 

 , 2021 أغسطس   1  في  الصف   في   التسجیل   یبدا
 على   اإلنترنت   عبر  التسجیل  یرجى 

.thelearningsource.org/courses 
  و  للتوجیھ   المكان   و   الزمان  ترتیب   سیتم   ,التسجیل   بعد

  و  التسجیل   إتمام  یجب   .المستوى   لتحدید  اإلمتحان
  الدروس   .الدرس  في   التحاق  قبل   اإلمتحان  و   التوجیھ
 صفحة   إلى   للذھاب   أدناه   الرمز امسح .مجانیة

 .التسجیل 



 2021  لخریف  الدروس  جدول
  بتنسیق   األسبوع  في  أیام  ثالثة   ستكون  الدروس  2021. دیسمبر  إلى   سبتمبر   أو  أغسطس  منتبدأ      الدراسیة  الفصول
 االستماع   التالیة  المجاالت   في  الممارسة  تشمل   الفصول  .أسبوع  كل   اإلنترنت   عبر   واحد   ویوم  شخصیا   یومین  — مختلط

 وھو   Burlington  إلى   الدخول  تسجیل  أیضا  الفصول   تشمل  .المفردات   وبناء  والقواعد   والكتابة  والتحدث   والقراءة
 .متوفرة   غیر   األطفال   رعایة  .وقت   أي   في   إلیھ  الوصول   للطالب   یمكن  اإلنجلیزیة  اللغة  لتعلم عبر االنترنت   برنامج

 

 مكتبة شیریدن 
   دیسمبر  2  إلى  أغسطس  24  من

 
ً  8:45-5:45 )شخصیا(الخمیس    الثالثاء و یامأ  ءً مسا
 ءً مسا  6-8 )اإلنترنت   عبر(  ألربعاء ا
 

 ھیل   سموكي  مكتبة
 دیسمبر   9  إلى  أغسطس   31  من

 1-4الصف  مستویات
 صباحا     9:30من  )ا شخصی   ( والخمیس  الثالثاءأیام 
 ءً مسا  12:30 إلى

 صباحا   12:30-9:30)اإلنترنت   عبر (األربعاء
  
 5-6  الصف  مستویات  

  ءً مسا 8:45-5:45 )شخصیا( والخمیس  الثالثاء أیام 
 ءً مسا  6-8 )اإلنترنت   عبر ( األربعاء

 إلویزماي مكتبة          
 دیسمبر  16 سبتمبر إلى 7
   

   فصول من المستوى المبتدئ إلى المتوسط 
     9:30)شخصیا (واألربعاء  اإلثنین  أیام

  8:45-5:45أو  ءً مسا  12:30صباحا إلى 
 مساءً 

-9:30  من   )األنترنت   عبر (  ثالثاء   كل
 .ءً مسا   6-8   أو  صباحا  11:30

 
 مستویات المتقدمة إلى اإلنتقالیة

-9:30)شخصیا (  والخمیس   الثالثاء  أیام
 مساًء  8:45-5:45مساًء أو   12:30

  11:30-9:30  )األنترنت   عبر (  أربعاء   كل
 ءً مسا  6-8  او صباحا  

 
 
 

ELOISE MAY LIBRARY 
 ماي   إلویز  مكتبة

1471 S. Parker Rd. 
Denver, CO 80231 

 
SHERIDAN LIBRARY 

 مكتبة  شیردن 
3425 W. Oxford Ave. 
Denver, CO 80236 

 
SMOKY HILL LIBRARY 

 ھیل   سموكي  مكتبة
5430 S. Biscay Cir. 
Centennial, CO 80015 

 

 اتصل   أو   المكتبة  الموظفین   أحد  اسأل  ،   المزید  لمعرفة  .توفیرھا  یتم  لن  األطفال  رعایة   .للبالغین  فھي   والدروس   التسجیل 
.jessika@thelearningsource.org ب  جسیكا ھارسي  على  0031-477-720 أو 

 
 

 متساویة   فرص   توفیر   خالل   من   اإلعاقة  ذوي   األفراد   حقوق  Source-  Learning  -Theسورس  الرنیغ   یحمي
 .  2846-957-303على  االتصال  یرجى   لالستفسار   .والخدمات  البرامج   إلى   للوصول 

arapahoelibraries.org/new-americans 

mailto:.jessika@thelearningsource.org
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