
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

At Hopelink in Shoreline
17837 Aurora Avenue North

Shoreline, WA 98133 

 

 التسجيل
 الجزء ا	ول
July 10

th
 Tues 5:30-8:30 pm 

 

 الجزء الثاني
July 12

th
 Thurs 5:30-8:30 pm 

 

 جدول المحاضرات
July 17

th 
- September 20

Tues and Thurs 5:30-8:00 pm

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

 

.للعمل
انضم إلينا كي تتمكن من تحسين مھارات التواصل با�نجليزية ، تعلم كيف تنشئ سيرتك الذاتية ، تعلم كيف 
تبحث عن فرص عمل وكيف تجتاز اختبار المقابلة الشخصية كي تحصل علي وظيفة ، تعلم عن الجامعات 

!  وبرامج التدريب الوظيفي المختلفة واغتنم الفرصة ولدينا المزيد

 

3007-250-425 تواصل مع

ENGLISH  FOR  WORK 
.نحن ندعم جميع الفئات من المھاجرين و ال3جئين

 

 

 
At Hopelink in Shoreline 
17837 Aurora Avenue North  

8:30 pm  

8:30 pm  

September 20
th

  

8:00 pm 

 متاح لط�ب المستوي المتوسط والمتقدم للمستوي الخامس 

للعملواستعد  ةتعلم ا'نجليزي  
انضم إلينا كي تتمكن من تحسين مھارات التواصل با�نجليزية ، تعلم كيف تنشئ سيرتك الذاتية ، تعلم كيف 
تبحث عن فرص عمل وكيف تجتاز اختبار المقابلة الشخصية كي تحصل علي وظيفة ، تعلم عن الجامعات 

 وبرامج التدريب الوظيفي المختلفة واغتنم الفرصة ولدينا المزيد

3007 or englishforwork@hopelink.org

 

ENGLISH  FOR  WORK 
نحن ندعم جميع الفئات من المھاجرين و ال3جئين. مرحبا بالجميع   

 

سيتم فتح باب التسجيل في 4 يونيو
 

تواصل معنا للتسجيل من ھنا 
425-250-3007

englishforwork@hopelink.org

 

 الثانيه و ا�ولي

.مستواك ولتحديد

 

للط3ب محدودي الدخل 
تكلفة الكورس 

.أومجانا لغير القادرين
 

 

Arabic 

انضم إلينا كي تتمكن من تحسين مھارات التواصل با�نجليزية ، تعلم كيف تنشئ سيرتك الذاتية ، تعلم كيف 
تبحث عن فرص عمل وكيف تجتاز اختبار المقابلة الشخصية كي تحصل علي وظيفة ، تعلم عن الجامعات 

 

englishforwork@hopelink.org 

ENGLISH  FOR  WORK  
 

برنامج 
مجاني أو 
قليل التكلفة 
لتعلم 

 ا�نجليزية

 سيتم فتح باب التسجيل في 

 أو( 
 تواصل معنا للتسجيل من ھنا 
3007 

englishforwork@hopelink.org 

  ياثان
ا�ولي المحاضره بحضور إلتزم

  لك ا�فرع �قرب لتوجيھك

 

 ثالثا
!إبدأ وانطلق  

للط3ب محدودي الدخل  ةا?ولوي*
تكلفة الكورس  .ةوا?ماكن محدود

أومجانا لغير القادرين$ 25   


