
                                                               

Tầm Nhìn – 100% Học Sinh Thành Công  
Nhiệm Vụ – Giáo Dục và Chuẩn Bị Học  
Sinh cho Đại Học, Nghề Nghiệp và Cuộc Sống 

 

HỘI CHỢ NGUỒN LỰC ESOL 
Tiếng Anh Cho Người Sử Dụng Ngôn Ngữ Khác (ESOL) 

 Tài trợ thông qua Title III 
 

Tham gia và tìm hiểu về các Dịch Vụ Xã Hội và Nguồn Lực Cộng Đồng Miễn Phí 

và có giá phải chăng: 

 Cơ hội hường nghiệp và đại học cho phụ huynh và học sinh  

 Dạy thêm cho trẻ em và người lớn         

 Chương trình học tập sớm, thăm gia đình và giáo dục mầm non cho trẻ 0-5 tuổi 

 Chăm sóc y tế với dịch vụ chăm sóc và điều trị cho trẻ em và người lớn 0-20 tuổi, được 

chẩn đoán “chăm sóc đặc biệt”  

 Lớp tiếng Anh vá GED cho người lớn  

 Tư vấn nghề nghiệp, hỗ trợ chi phí giáo dục, giáo dục thay thế, ngăn ngừa bỏ học, và 

dịch vụ giới thiệu việc làm, và chương trình đào tạo thanh niên, tuổi từ 16 đến 24  

 Bằng GED, chương trình kỹ thuật và cơ hội học đại học 

 Làm thế nào để có thẻ đi xe buýt 

 Nhập cư, nhập tịch, nhà ở, phiếu thực phẩm, dịch vụ pháp lý khác 

 Các khoản vay, tiết kiệm, và các chương trình tư vấn tài chính  

 Hỗ trợ tài chính với các hóa đơn tiện ích cho các gia đình với đủ điều kiện 

 Các nguồn lực cộng đồng khác  

 

Địa điểm: High Point Neighborhood Family Center 
5812 150th Ave North Clearwater, FL  33760 

Thời gian: Thursday, Feb 2nd 
 5:30 Tối-7:00 Tối 

 
 

Để biết thêm thông tin/ có câu hỏi, xin liên hệ: Ericka Reckenwald tại reckenwalde@pcsb.org 
727.588.6415, Tiếng Anh/Tiếng Tây Ban Nha 


