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Thành Viên Trong Gia Đình của ELL
Lớp học học tiếng Anh cho gia đình học viên ELL
Chương trình Học viên Anh ngữ (ELL) của Trường Công Randolph, kết hợp với Trung
tâm Nguồn lực Gia đình (Family Resource Center) và Dịch vụ Nguồn lực Trẻ Tốt Hơn
(Greater Youth Resource Services), sẽ cung cấp lớp học tiếng Anh cho người lớn cho
các gia đình mà ngữ tiếng Anh không phải là tiếng mẹ đẻ và hiện đang có con học
trong trường công Randolph. Greater Youth Resource Services là một tổ chức phi lợi
nhuận mang lại con đường dẫn đến thành công về giáo dục cho cư dân Randolph.
Trong nỗ lực không ngừng để hỗ trợ các gia đình học viên Anh ngữ, chúng tôi hy
vọng sẽ cung cấp cho mọi cơ hội để học hỏi và phát triển. Các lớp học tiếng Anh
dành cho người lớn của chúng tôi sẽ mang lại sự trợ giúp để thành thạo tiếng Anh
cũng như thông tin và phương pháp để hỗ trợ tốt hơn các nhu cầu học tập của con
em ở tuổi đi học của quý vị.
Để ghi danh vào khóa học miễn phí này, xin điền các thông tin dưới đây. Lớp học có
giới hạn. Đừng chờ đợi. Vui lòng liên hệ Trung tâm Gia Đình Trường Công Randolph
theo số 781-961-6247 cho bất kỳ câu hỏi nào.
Tên: __________________________ Họ: _______________________________
Địa chỉ:___________________________________________________________
Điện thoại: _____________________________ Email:______________________
Cách tốt nhất để liên lạc với quý vị: ___điện thoại ___email
Tên học sinh:________________________________________________________
Trường con em quý vị theo học:_________________________________________
Mức độ Thành thạo tiếng Anh: ____Sơ cấp ____Trung cấp
Thời gian tốt nhất để tham gia lớp ____Ban ngày ____Ban đêm

Non-Discrimination Policy
The Randolph Public Schools (RPS) do not discriminate on the basis of race, color, national origin, sex, gender identity, handicap, age,
religion or sexual orientation in admission to or participation in its programs and activities. RPS does not tolerate any form of
discrimination, intimidation, threat, coercion and/or harassment that insults the dignity of others by interfering with their freedom to learn
and work.

