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Note:
This brochure is intended for
non-English speaking persons
wishing to learn English. It is
published in several languages
in hopes that it will aid in the
understanding of the services
provided by Lincoln Literacy.
We are a non-profit organization
dedicated to matching students
with volunteer tutors to teach
English as a Learning Language
and Basic English skills.
We ask members of our
community to aid anyone who
may need help with this
brochure. Please point out the
map and phone number of our
office.
Our trained staff will
begin working with them at that
point. Thank you for your help!
This brochure is printed in:

Arabic
Last updated July 2015

تعلم الل غ ة
!األنجليزية

745 South 9th Street
Lincoln, NE 68508

402.476.7323 . :الھاتف
info@lincolnliteracy.org :البريد األلكتروني

www.lincolnliteracy.org

LINCOLN
LITERACY
دروس أنجليزية لتأھيل
القوى العاملة

402.476.7323

العثور علينا

للبدء

منظمة لنكولن لترسي تقع في وسط المدينة في
9th & G Streets
فتح التسجيل يكون في كل أثنين من الساعة 2:00 –4:00
مساءا

من السھل أن تصبح طالبا ُ معنا

N
J Street

J Street

H Street

أوال :يمكنك المجيء إلى مكتبنا في أي أثنين من الساعة
 2:00إلى الساعة  3:00مساءا أو ألى مكتبة بانيت
مارتن في أي يوم سبت من الساعة  1:00إلى الساعة
 3:00مساءا .يرجى المالحظة أننا ال نوفر ھذه الخدمة
خالل العطل الرسمية .أتبع الخارطة في الصفحه التالية
إلرشادات الطريق .أن كانت ھذه األوقات أو المواقع غير
مناسبة لك ،أتصل على لنكولن لترسي لتحديد موعد.تأكد
من أعالمنا أن كنت الجئاً .ورقم األتصال ھو

خدماتنا
لنكولن لترسي منظمة خاصة ،وغير ربحية تقدم دروس أنجليزية لتأھيل
القوى العاملة لألجئين .لدينا مدرسيين متطوعين لمساعدة الألجئين أستيعاب
اللغة األنجليزية والتحدث والقراءة والكتابة بيھا أيضاً.
يمكنك التعلم في مجموعات

402-476-7323

G Street

9th Street

10th Street
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ثانيا :فريق العمل لدينا سوف يطلب منك بعض
المعلومات عن وضع الالجئين الخاص بك ،أھدافك،
عائلتك وعنوانك الحالي .ثم سيختبرون قدراتك األنجليزية.
ال تقلق بشأن األختبار .نحن نساعد الطالب في جميع
المستويات من البداية إلى المراحل المتقدمة.

745 S. 9th Street

كما تقدم لنكولن لترسي التسجيل في كل سبت من الساعة 3:00 -1:00
مساءا في مكتبة بانيت مارتن ،والتي تقع في 14th and Streets

ثالثا :فريق العمل لدينا سيعلمونك عن الدروس األنجليزية
التي يمكنك أتخاذھا .لنكولن لترسي تقدم دروسا ً في أوقات
وأماكن عديدة .بعض من دروسنا التي تتكون من

مجموعات تقدم حضانة لألطفال وخدمات النقل.

رابعا :سوف تبدأ الدروس .كالجئ ،سوف تحصل على
الكتب والتعليمات مجاناً .الدروس تستمر من أيلول-كانون
األول ومن كانون الثاني -آيار ،مع دورة صيفية في
حزيران وتموز .يمكنك أن تبدأ في أي وقت .مھم جداً
الحضور بأنتظام واألستمرار في الدروس حتى لو حصلت
على وظيفة ،لتتمكن من أتقان اللغة األنجليزية.

أو يمكنك أن تتعلم بمفردك مع المعلم .معلمينا سيساعدونك على أستخدام اللغة
األنجليزية لـ:
• البحث عن وظيف

•

أستكمال طلبات العمل

•

مقابلة عن وظائف

•

فھم العادات األمريكية للعمل

