د ر و س ESL /GED

ال ق راءة وال ك ت اب ة ل ل ك ب ار

دروس اإلنج ل ي زي ة ك ل غ ة
ثاني ة وت ط وي ر ال ت ع ل ي م ال ع ام
) /اإلنجليزية كلغة ثانية( ESL
)تطوير التعليم العام( GED

يقدم برنامج معرفة القراءة والكتابة
واإلنجليزية كلغة ثانية بمنطقة مكتبة
Pikes Peak

منطقة مكتبة Pikes Peak
Pikes Peak Library District
 Penrose Libraryالمكان
: 531-6333 x2223 or x2224رقم التليفون
: http://ppld.org/adult-literacy-esl-gedاإلنترنتI
فيس بوك
www.facebook.com/ppldesl

دروس خصوصية وتعليم اللغة اإلنجليزية
للبالغين.
باستخدام متطوعيين مدربين يقدم البرنامج
مناخ حميم ومساعد لألشخاص الذين
يتعلمون اإلنجليزية وكذلك لمتكلمى اللغة
اإلنجليزية الذين يرغبون فى تحسين
قدراتھم للقراءة والكتابة والفھم.
المنخرطين فى ھذا البرنامج يمكنھم
اإلختيار من بين مجموعة مختلفة من
البرامج التى من خاللھا يستطيعون
ممارسة القراءة والكتابة مع مجموعات أو
الحصول على دروس فردية من المعلم
وأكثر.

ESL /GED CLASSES
ال ب رام ج ال م ت اح ة:

تعلم اإلنجليزية  -يقدم حصص تعليمية لللغة اإلنجليزية للكبار
المبتدئين والمتوسطين .الحصص متوافرة مرتين أسبوعيا ً
صباحا ً أومسا ًء لمدة  4-3ساعات فى المرة.

ملحوظة ھامة:
نظرا ً لإلقبال الشديد على برامجنا من الضرورى
أن يلتزم الطالب بالحصص ومدة الدروس.
يجب الحصول على نسبة  %85من الحضور
كحد أدنى الجتياز البرناج والحصول على
الشھادة.

تكلم اإلنجليزية  -توفر مجموعات محادثة غير رسمية للبالغين
المتوسطين أو األعلى فى قدرات اللغة اإلنجليزية.
مجموعات دراسية لقراءة اإلنجليزية  -مصممة لمساعدة
الدارسين لتحسين قدراتھم للقراءة والفھم.
مجموعات دراسية لكتابة اإلنجليزية  -مصممة لألفراد لتعلم
كيفية كتابة مقاالت  ,تقارير ,خطابات ,سيرة ذاتية,رسالة
استھالل واستكمال أشكال مختلفة من المستندات.
التدريب الفردى  -الطالب والمدرسين المتطوعين يتقابلون
بالمكتبة مرة أسبوعيا ً لمدة ساعتان.

ESL

مثل ھؤالء الطالب
قد يكونون مھاجرين من دول أخرى كذلك
بعض الطلبة المولودين بأمريكا لعائالت ال
تتكلم اإلنجليزية.
دارسى اللغة اإلنجليزية يالقون صعوبة فى
التكلم والقراءة والكتابة وفھم اللغة اإلنجليزية.
سيتم إعدادھم جيدا ً للنجاح فى دروس اللغة
اإلنجليزية بدون التدريب المكثف على اللغة
أو الدعم األكاديمى.
يقدم برنامج معرفة القراءة والكتابة بمنطقة
مكتبة Pikes Peak

فصول تطوير التعليم العام -
لمساعدة الطالب الذين
يرغبون فى الحصول على
شھادة ال GED
: 531-6333 x2223 or x2224رقم التليفون
:: http://ppld.org/adult-literacy-esl-gedاإلنترنتI
فيس بوك
www.facebook.com/ppldesl

دارسى اللغة
اإلنجليزية ھم
الطالب الذين يأتون
من عائالت تتكلم لغة
أخرى غير اللغة
اإلنجليزية كلغة
أساسية لھم.

تعليم مجانى لللغة اإلنجليزية للبالغين الذين
يحتاجون الى تحسين قدراتھم فى القراءة
والكتابة والفھم .ويستطيع الطالب اإلختيار
من برامج مختلفة والتى من خاللھا
يستطيعون ممارسة القراءة والكتابة مع
مجموعات أو فرديا ً من المعلم أو الحصول
على شھادة ال  GEDأو خالفه.

ويتطلب حضور الحصص
واجتياز إختبار من أربعة
أجزاء.
لكى تبدأ الفصول يجب
التسجيل الختبار القبول.
GED

