
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kirkland Hopelink 
11011 120

th
 Avenue NE, Kirkland, WA  98033

Orientation Week 

Part 1: January 8th     9:00 am 

Part 2: January 10th   9:00 am 

Classes Mon and Wed  9:00 am 
 

Bellevue Hopelink 
14812 Main Street, Bellevue, WA  98007

Orientation Week 

Part 1: January 9th     9:00 am 

Part 2: January 11th   9:00 am 

Classes Tues and Thurs 9:00
 

Redmond Hopelink 
16725 Cleveland Street, Redmond, WA  98052

Orientation Week 

Part 1: January 8th     5:30 pm 

Part 2: January 11th   5:30 pm 

Classes Mon and Thurs 5:30 pm 

.للعمل
انضم إلينا كي تتمكن من تحسين مھارات التواصل با�نجليزيه ، تعلم كيف تنشئ سيرتك الذاتيه ، تعلم كيف 
الشخصيه كي تحصل علي وظيفه ، تعلم عن الجامعات 
المحاضرات متاحه لطلبة المستوي المتقدم 

.والمتوسط والمستوي المتقدم من المبتدئين 

Contact Marci at 425

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

 

 

, Kirkland, WA  98033 

9:00 am - 12:00 pm 

9:00 am - 12:00 pm 

am – 11:30am 

14812 Main Street, Bellevue, WA  98007 

9:00 am - 12:00 pm 

9:00 am - 12:00 pm 

9:00 am – 11:30 am 

Cleveland Street, Redmond, WA  98052 

5:30 pm - 8:30 pm 

5:30 pm - 8:30 pm 

Thurs 5:30 pm - 8:00 pm 

 أو�
 اختر مكانك
Kirkland, Bellevue, or Redmond

 ثانيا
المنسق العام عبر " مارسي

الھاتف أو البريد ا4لكتروني من ھنا
425-250-3007 marciw@hopelink.org
 

 ثالثا
 الثانيه و ا�ولي المحاضره

مستواك ولتحديد لك ا�فرع
 

 رابعا
!إبدأ وانطلق  

 

ا7ولويه للط/ب محدودي الدخل وا7ماكن 
.محدوده  

 

للعملتعلم ا�نجليزيه واستعد   
انضم إلينا كي تتمكن من تحسين مھارات التواصل با�نجليزيه ، تعلم كيف تنشئ سيرتك الذاتيه ، تعلم كيف 

الشخصيه كي تحصل علي وظيفه ، تعلم عن الجامعات له تبحث عن فرص عمل وكيف تجتاز اختبار المقاب
المحاضرات متاحه لطلبة المستوي المتقدم ! . واغتنم الفرصه ولدينا المزيدوبرامج التدريب الوظيفي المختلفه 

 والمتوسط والمستوي المتقدم من المبتدئين 
  

Contact Marci at 425-250-3007 or marciw@hopelink.org

 

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

 

Registration opens December 4

Winter quarter starts January 17

and ends March 29

 

Kirkland, Bellevue, or Redmond 

مارسي"تواصل مع 
 الھاتف أو البريد ا4لكتروني من ھنا

marciw@hopelink.org 

المحاضره بحضور إلتزم
ا�فرع �قرب لتوجيھك  

ا7ولويه للط/ب محدودي الدخل وا7ماكن *

انضم إلينا كي تتمكن من تحسين مھارات التواصل با�نجليزيه ، تعلم كيف تنشئ سيرتك الذاتيه ، تعلم كيف 
تبحث عن فرص عمل وكيف تجتاز اختبار المقاب

وبرامج التدريب الوظيفي المختلفه 

3007 or marciw@hopelink.org 

ENGLISH  FOR  WORK  
 

برنامج 
مجاني لتعلم 
 ا�نجليزيه

opens December 4
th

   

Winter quarter starts January 17
th

 

and ends March 29
th

.  


