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 دروس تعليم اللغة اإلنجليزية للكبار

حضور كافة المهاجرين ل تدعو المنظمة الكاثوليكية الخيرية في نيو أورلينز

ة أيار.و التي ستقام في الفترة من كانون الثاني و لغاي 2017الدروس في ربيع   

كما يلي:ستكون صباحية و مسائية و علماً أن الدروس   

 

 الدروس المسائية في مقاطعة نيوأورلينز

 قاعة المجمع الجديد في جامعة تولَين

على العنوان التالي   (Tulane) 

1229 Broadway ST, Room 418 

New Orleans, LA 70118 

 أيام/ اإلثنين,الثالثاء،األربعاء

( مساء  308: –006:)  

 موعد التسجيل: 23 كانون األول ، 6:00 مساء  

كانون الثاني 26و  24يومي  موعد اإلختبار:  

كانون الثاني 30تبداء الدروس :   

شباط 7وهنالك أيضا  دروس تقوية خاصة تبداء يوم   

 

و سيتم حجزها  إن عدد المقاعد محدودة مالحظة :

  .لمن يأتي للتسجيل أوال  

شخصيا عند التسجيل و الرجوع  يجب الحضور

.لإلختبار لكي يكون الشخص مؤهال   لحضور الدروس  

دوالرا   يتم دفعها في اليوم  25إن سعر الكتاب هو 

 Creditاألول لبدء الدروس و سيكون الدفع بواسطة 

cards أو Money Orders 

 

 الدروس الصباحية

 كنيسة المسيح على العنوان التالي

4540 S. Carrolton Ave 

New Orleans, LA 70119 

 أيام/ اإلثنين,الثالثاء،األربعاء

( صباحا  11:30 – 9:00)  

 موعد التسجيل: 23 كانون األول ، 9:00 صباحا  

كانون الثاني 25موعد اإلختبار:   

كانون الثاني 30تبداء الدروس :   

 الدروس المسائية في مقاطعة جفرسن

 مركز القديس لورانس اإلسباني الكائن في

2505 Maine Ave 

Metairie, LA 70003 

 أيام / الثالثاء ، األربعاء ، الخميس

( مساء  8:30 – 6:00)  

 موعد التسجيل: 10 كانون األول ، 6:00 مساء  

  من كانون الثاني 17,  12،  11موعد اإلختبار : أيام 

كانون الثاني 18تبداء الدروس :  
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