
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

At Hopelink in Kirkland
11011 120

th
 Avenue NE, Kirkland, WA  98033

 

) للتسجيل والثاني ا�ول الجزء حضور
ا�ول الجزء : July 9

th
     Mon. 9:00 am 

الثاني الجزء : July 11
th
   Wed. 9:00 

 

 Mon, Wed, and Fri 9:00 am  :المحاضرات

)وأعلي 5متاح لط�ب المستوي المتوسط والمتقدم للمستوي الخامس 
 
 
 

At Hopelink in Bellevue
14812 Main Street, Bellevue, WA  98007   
                   

 

) التسجيل الثاني و ا�ول الجزء حضور
ا�ول الجزء : July 10

th
   Tues.  9:00 am 

الثاني الجزء : July 12
th

   Thurs. 
 

Mon, Tues, and Thurs 9:00 am  :الفصول

)وأعلي 5متاح لط�ب المستوي المتوسط والمتقدم للمستوي الخامس 
 

.للعمل
، تعلم كيف  ة، تعلم كيف تنشئ سيرتك الذاتي

، تعلم عن الجامعات  ةكي تحصل علي وظيف
! . ولدينا المزيد

 3007-250-425 تواصل مع

ENGLISH  FOR  WORK 
.نحن ندعم جميع الفئات من المھاجرين و ال'جئين

 

Kirkland         
Avenue NE, Kirkland, WA  98033 

حضور إلزامي ) 

9:00 am - 12:00 pm
 

9:00 am - 12:00 pm 

Mon, Wed, and Fri 9:00 am - 12:00 pm 

 (متاح لط�ب المستوي المتوسط والمتقدم للمستوي الخامس 

At Hopelink in Bellevue              
14812 Main Street, Bellevue, WA  98007    

حضور إلزامي ) 
9:00 am - 12:00 pm

 

Thurs. 9:00 am - 12:00 pm 

Mon, Tues, and Thurs 9:00 am- 12:00 pm 

 (متاح لط�ب المستوي المتوسط والمتقدم للمستوي الخامس 

للعملواستعد  ةتعلم ا*نجليزي  
، تعلم كيف تنشئ سيرتك الذاتي ةانضم إلينا كي تتمكن من تحسين مھارات التواصل با*نجليزي

كي تحصل علي وظيف ةالشخصي ةتبحث عن فرص عمل وكيف تجتاز اختبار المقابل
ولدينا المزيد ةواغتنم الفرص ةوبرامج التدريب الوظيفي المختلف

3007 or englishforwork@hopelink.org

 

ENGLISH  FOR  WORK 
نحن ندعم جميع الفئات من المھاجرين و ال'جئين. مرحبا بالجميع 

 

سيتم فتح باب التسجيل في 4 يونيو!
 

Kirkland, Bellevue

 

عبر الھاتف أو البريد 

425-250-3007
englishforwork@hopelink.org
 

 الثانيه و ا�ولي المحاضره

 ولتحديد لك

 

يوليو وستنتھي  26

للط'ب محدودي 
تكلفة  

أومجانا لغير 

 

Arabic 

 

 
انضم إلينا كي تتمكن من تحسين مھارات التواصل با*نجليزي

تبحث عن فرص عمل وكيف تجتاز اختبار المقابل
 وبرامج التدريب الوظيفي المختلف

englishforwork@hopelink.org  

ENGLISH  FOR  WORK  
 مرحبا بالجميع 

برنامج مجاني 
أو قليل التكلفة 
 لتعلم ا*نجليزية

 

 

 سيتم فتح باب التسجيل في 

 أو�
 اختر مكانك

Kirkland, Bellevue. 
 ثانيا

عبر الھاتف أو البريد  معناتواصل 
 ا>لكتروني من ھنا

3007 

englishforwork@hopelink.org 

 ثالثا
المحاضره بحضور إلتزم

لك ا�فرع �قرب لتوجيھك
 مستواك

 رابعا
!إبدأ وانطلق  

26ستبدأ المحاضرات في  

سغسطأ 24في   

للط'ب محدودي  ةا@ولوي*
.ةالدخل وا@ماكن محدود

أومجانا لغير $ 25الكورس 
.القادرين   


