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At Hopelink in Shoreline
17837 Aurora Avenue North

Shoreline, WA 98133  
 

Orientation جلسات معارفه 
Part 1                                      مرحله اول

شب  8:30-5:30ازساعت جو�ی
July 10

th
 Tues 5:30-8:30 pm

 

Part 2                                      مرحله دوم
شب 8:30- 5:30از ساعت  جو�ی

July 12
th

 Thurs 5:30-8:30 pm 

 

Class Schedule 
سپتمبر

شب  8:30-5:30دوشنبه ھا و پنجشنبه ھا از ساعت 
شرفتهيدانش آموزان متوسط و پ

 آمادگی برای کار 

کسب  ،یشغل مصاحبه آمادگی برای
!شتريو بآگاھی �زم درمورد دوره ھای کارآموزی و کالج 

Contact 425-250

ENGLISH  FOR  WORK 
.بوده و خواھيم بود پناھجويان

 

 

 

 

At Hopelink in Shoreline 
17837 Aurora Avenue North 

 

 جلسات معارفه

 مرحله اول                                      
جو�ی 10سه شنبه تاريخ   

8:30 pm 

 مرحله دوم                                      
جو�ی 12پنجشنبه تاريخ   

8:30 pm  

  جدول زمانی ک�سھا 

سپتمبر 20جو"ی الی  17  

 دوشنبه ھا و پنجشنبه ھا از ساعت 

دانش آموزان متوسط و پ یبرا  

 (ESL 5 - و با"تر)

آمادگی برای کار  –آموزش زبان انگليسی 
آمادگی برای ،کاريابی ،رزومهنوشتن  ،یسيانگل ی زبانارتباط 

 آگاھی �زم درمورد دوره ھای کارآموزی و کالج 

 

250-3007 or englishforwork@hopelink.org

 

ENGLISH  FOR  WORK 
پناھجويانما ھمواره ھمراه مھاجران و . مقدم ھمه گرامی است

شماره ذيل به ايميل و

425-250-3007

englishforwork@hopelink.org

   2 و 1شرکت  در جلسات معارفه بخش

در طول ک4س ھا مطالب زيادی را 

وقتی جا محدود باشد، برای دانش 
.ميشودآموزان کم درآمد اولويت داده 

 یدارد اما برا نه
 ،ستنديکه قادر به پرداخت آن ن

  

 ژوئن  4ثبت نام به تاريخ 

آغاز ميگردد
 

Farsi 

آموزش زبان انگليسی 
 یبھبود مھارت ھا

englishforwork@hopelink.org 

ENGLISH  FOR  WORK  
 مقدم ھمه گرامی است

رايگان  آموزش
يا کم ھزينه 
 ESLبرنامه 

:مرحله اول  

ايميل وبه جھت ثبت نام 
:تماس شويد  

3007 

englishforwork@hopelink.org 

  : مرحله دوم

شرکت  در جلسات معارفه بخش
  

:  مرحله سوم  

! شروع ک4سھا   

در طول ک4س ھا مطالب زيادی را 
.خواھيد آموخت  

 

وقتی جا محدود باشد، برای دانش * 
 آموزان کم درآمد اولويت داده 

نهيد�ر ھز 25ک4س  نيا
که قادر به پرداخت آن ن یافراد
.است گانيرا  

ثبت نام به تاريخ 

 آغاز ميگردد


