
مكتبة سموكي ھیل
یوم الثالثاء، 9 أغسطس

ً الساعة 9:30 صباحا
 الساعة 5:45 مساًء

یوم الخمیس، 11 أغسطس
ً الساعة 9:30 صباحا

 الساعة 5:45 مساًء

الخطوة 1 :
التسجیل و إختبار تحدید المستوى

 لإلنضمام، یرجى حضور أحد الجلسات اآلتیة. كل جلسة تتراوح من ساعتان و نصف إلى ثالث ساعات و تشمل التسجیل، الجلسة التوجیھیة و
 إختبار تحدید المستوى. الرجاء عدم جلب أطفال. الدروس مجانیة و لكن األماكن محدودة

مكتبة الویز ماي 
یوم اإلثنین، 22 أغسطس 

الساعة 5:45  مساًء

یوم الثالثاء، 23 أغسطس
ً الساعة 9:30 صباحا

الساعة 5:45 مساًء

 یوم األربعاء، 24 أغسطس
ً  الساعة 9:30 صباحا

 الساعة 5:45 مساًء

 یوم الخمیس، 25 أغسطس
ً  الساعة 9:30 صباحا

التكملة بالخلف     

 دروس اللغة اإلنجلیزیة خریف عام 2022



 مكتبة الویز ماي
1471 S. Parker Rd.   : 
Denver, CO 80231

من 29 أغسطس إلى 15 دیسمبر

مستویات 0-4
 أیام اإلثنین و األربعاء

 من 9:30 إلى 12:30 صباحاً أو من 5:45 إلى 8:45
 مساًء

مستویات 5-6
 أیام الثالثاء و الخمیس

 من 9:30 إلى 12:30 صباحاً أو من 5:45 إلى 8:45
  مساًء

جدول الدروس لخریف 2022
 الحصص تبدأ في أغسطس و تنتھي في دیسمبر 2022. الحصص تتضمن التدریب على المھارات اللغویة األساسیة: اإلستماع، القراءة،

 التحدث، الكتابة، القواعد النحویة، و المرادفات. الحصص تتضمن أیضاً تسجیل دخول ل                                (برلنجتون انجلیش)
 - منصة لتعلم اللغة اإلنجلیزیة على عبر االنترنیت - و  ال بد  من بذل بعض الوقت خارج الحصص بتعلم اللغة. من المطلوب إستخدام

   منصة برلنجتون انجلیش خارج الحصص ساعتین - على األقل - في اإلسبوع. خدمة رعایة األطفال غیر متاحة

 یحمي ذا الرنیغ سورس حقوق األفراد ذوي اإلعاقة من خالل توفیر فرص متساویة للوصول إلى البرامج و الخدمات.

مكتبة سموكي ھیل

من 16 أغسطس إلى 1 دیسمبر

مستویات 0-4
 أیام اإلثنین و األربعاء

 من 9:30 إلى 12:30 صباحاً أو
 من 5:45 إلى 8:45 مساًء

مستویات 5-6
أیام الثالثاء و الخمیس

 من 9:30 إلى 12:30 صباحاً أو
 من 5:45 إلى 8:45 مساًء

الخطوة 2 :

 "Burlington English"

العنوان      .S. Biscay Cir 5430:العنوان   
Centennial, CO 80015

The Learning Source التسجیل والدروس للبالغین فقط. رعایة األطفال لن یتم توفیرھا. لمعرفة المزید ، اسأل أحد الموظفین أو اتصل ب 
info@thelearningsource.orgعلى 2838-957-303 أو عبر البرید اإللكتروني- ذا لیرننغ سورس -

arapahoelibraries.org/new-americans




