
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

At Hopelink in Kirkland
11011 120th Avenue NE, Kirkland, WA  98033
 

Buổi định hướng (yêu cầ

Ngày 1: July 9th     Mon. 9:00 am 
Ngày 2: July 11th   Wed. 9:00 am 
 

Lịch học:  Mon, Wed, and Fri 9:00 am 

Dành cho học viên trình độ trung c
trình độ từ ESL 5 trở lên) 
 
 

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

 

Buổi định hướng (yêu cầ

Ngày 1: July 10th   Tues.  9:00 am 
Ngày 2: July 12th   Thurs. 9:00 am 
 

Lịch học:  Mon, Tues, and Thurs 9:00 am

Dành cho học viên trình độ trung c
trình độ từ ESL 5 trở lên) 

Học tiếng Anh
Cải thiện các kỹ năng giao ti

việc làm và thực hành ph

đẳng/đại học, các chương tr

Liên hệ 425-250-3007

ENGLISH  FOR  WORK 
Tất cả mọi người đều đư

nhữ

 

Kirkland         
Avenue NE, Kirkland, WA  98033 

ầu có mặt cả hai ngày) 

9:00 am - 12:00 pm 

9:00 am - 12:00 pm 

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

trung cấp và cao cấp (đạt 

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

ầu có mặt cả hai ngày) 

9:00 am - 12:00 pm 

9:00 am - 12:00 pm 

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

trung cấp và cao cấp (đạt 

ng Anh. Chuẩn bị cho việc làm c
năng giao tiếp bằng tiếng Anh, cách viết hồ sơ xin vi

c hành phỏng vấn xin việc. Tìm hiểu các khóa họ

c, các chương trình đào tạo nghề và hơn th

3007 or englishforwork@hopelink.org

 

ENGLISH  FOR  WORK 
u được chào đón. Chúng tôi luôn bên c

ững người nhập cư và tị nạn. 

Thời gian đăng ký h
 

Bước 1 
Lựa chọn nơi họ
Kirkland hoặc Bellevue 
 

Bước 2 
Liên hệ với chúng tôi đ
425-250-3007  
englishforwork@hopelink.org
 

Bước 3 
Tham dự các bu
mặt đầy đủ cả ngày 1 và ngày 2.
 

Bước 4 
Bắt đầu học!  
Khóa học mùa hè b
và kết thúc vào 
 

*Vì số lượng họ
ưu tiên cho đối tư
Chi phí cho toàn 
sách miễn phí cho h
năng chi trả.  
 

Vietnamese 

 
c làm của bạn. 

sơ xin việc, cách tìm 

ọc ở trường cao 

và hơn thế nữa! 

englishforwork@hopelink.org  

ENGLISH  FOR  WORK  
Chúng tôi luôn bên cạnh các bạn, 

Chương 
trình ESL 
miễn phí 
hoặc học 
phí thấp 

 

i gian đăng ký học từ June 4th! 

ọc: 
Bellevue  

i chúng tôi để đăng ký: 

englishforwork@hopelink.org 

các buổi định hướng. Bạn phải có 
ngày 1 và ngày 2. 

c mùa hè bắt đầu từ July 16th  
t thúc vào August 24th 

ọc viên mỗi lớp có hạn nên 
i tượng có thu nhập thấp. 

toàn khóa học là $25, có chính 
n phí cho học viên không có khả 


