KELAS ESL / GED

K EAKSARAAN ORANG DEWASA

KELAS ESL /GED
ESL (Bahasa Inggris Sebagai Bahasa
Kedua) /GED (Pengembangan
Pendidikan Umum)

Wilayah Keaksaraan Dewasa dan program
ELS dari Perpustakaan Pikes Peak menawarkan les bimbingan dan belajar bahasa
Inggris untuk orang dewasa gratis.

Memperdayakan relawan terlatih, program ini menyediakan suasana yang ramah
dan mendukung bagi mereka yang baru
belajar bahasa Inggris, maupun bagi penutur bahasa Inggris asli yang perlu meningkatan ketrampilan untuk membaca, menulis dan pemahaman mereka.
Para peserta dapat memilih dari bermacam
-macam program di mana mereka dapat
berlatih membaca dan menulis dengan
sebuah kelompok, atau mendapatkan
bimbingan individu dari seorang guru les,
dan lebih banyak lagi.

Wilayah Perpustakaan Pikes Peak
Pikes Peak Library District
Lokasi Kantor: Perpustakaan Penrose
Nomor Telepon: 531-6333 x2223 atau x2224
Internet:: http://ppld.org/adult-literacy-esl-ged
Facebook: www.facebook.com/ppldesl

KelaS ESL /ged
Para pelajar bahasa
Inggris adalah murid
yang berasal dari
keluarga yang bahasa
utamanya adalah
selain dari berbicara
bahasa Inggris.
Murid seperti ini
ESL
barangkali adalah
para imigran yang
berasal dari negara
lain. Beberapa murid yang dilahirkan di
Amerika juga datang dari keluarga yang
bukan berbahasa Inggris.
Para pelajar bahasa Inggris mengalami
kesukaran berbicara, membaca, menulis
dan memahami bahasa Inggris. Karena
kesulitan ini, mereka tidak siap untuk
berhasil di dalam kelas yang hanya
menggunakan bahasa Inggris tanpa adanya
pelatihan bahasa yang intensif, dan bantuan
akademis.
Wilayah Keaksaraan Dewasa dari
Perpustakaan Pikes Peak menawarkan
belajar bahasa Inggris gratis bagi orang
dewasa yang butuh meningkatkan
ketrampilan untuk membaca, menulis
dan pemahaman mereka, dan para
murid dapat memilih bermacammacam program di mana mereka
dapat berlatih membaca, dan menulis
dengan sebuah grup, mendapatkan
bimbingan dari seorang guru les, atau
mendapatkan persiapan utuk testing
GED dan lainnya!

P ROGRAMS :
Belajar Bahasa Inggris - menawarkan kelas belajar
bahasa Inggris pemula dan menegah bagi orang dewasa,
Kelas-kelas diberikan dua kali seminggu, pagi dan sore hari,
masing-masing 3-4 jam.
Bicara Bahasa Inggris – menyediakan grup-grup
konversasi informil bagi orang dewasa yang memiliki ketrampilan bahasa Inggris tingkat menengah atau di atas.
Grup Belajar Membaca Bahasa Inggris - adalah
dibuat untuk membantu para individu
meningkatkan ketrampilan membaca dan
pemahaman mereka.

CATATAN PENTING:
Karena program-program kami banyak
perminatnya, maka para murid harus menjalankan keseluruan program kelas;
dengan kehadiran minimum 85% akan
dipertimbangkan telah melengkapi program
dan mendapatkan diploma.

Grup Belajar Menulis Bahasa Inggris – adalah
dibuat untuk para individu bagaimana caranya menulis
karangan, laporan, surat, resume, surat pengantar, dan
mengisi bermacam-macam formulir.
Les Perorangan – para murid dan relawan
pembimbing les bertemu di sebuah perpustakaan sekali
seminggu untuk kelas selama dua jam.
Kelas-kelas GED - akan
membantu para murid
yang membutuhkan bantuan untuk mendapatkan
diploma GED mereka.

GED

Prosedur mengharuskan
pelajar hadir di semua kelas
dan lulus empat bagian
ujian. Supaya dapat mulai
mengambil kelas GED
diharuskan untuk
mendaftar dan mengambil
test masuk.

Nomor Telepon: 531-6333 x2223 atau x2224
Internet:: http://ppld.org/adult-literacy-esl-ged
Facebook: www.facebook.com/ppldesl

