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Educação ao Adulto—Curso de Inglês à Famílias de Aprendiz da Língua Inglesa
O programa de Aprendizado da Língua Inglesa(ELL) das Escolas Públicas de Randolph, em conjunto com
nosso Centro de Recurso à Família e o Centro Maior de Recurso ao Jovem, está oferecendo aulas de
Inglês para Adultos em famílias a qual Inglês não é sua primeira língua e que atualmente tem
aluno(s)matriculado em Escolas Públicas de Randolph. O Centro Maior de Ajuda ao Jovem é uma
organização sem fins lucrativos que oferece um caminho educacional de sucesso aos residents de
Randolph.
Em nosso contínuo esforço no apoio as Famílias de Aprendizes do Inglês, nós proporcionamos uma
oportunidade de aprendizado e crescimento. Nossas aulas para adultos fornecem suporte para
proficiência do Inglês, assim como informação e métodos para melhor apoiar a necessidade acadêmica
em crianças em idade escolar.
Para matricular-se nessa aula gratuíta, complete a informação abaixo e retorne. O tamanho da aula é
limitado. Não espere! Com perguntas, por favor entre em contato com Centro de Recurso à Família das
Escolas Públicas de Randolph fone: (781) 961-6247
Primeiro Nome: __________________________ Sobrenome: ____________________________
Endereço: _____________________________________________________________________
Telefone: _____________________________ Email: ________________________________
Melhor forma de contato: ___fone
___email
Aluno/a(s): ________________________________________________________________
Escola que seu filho/a (s) atende: ________________________________________________
Grau de conhecimento Inglês: ____Principiante
____Intermediário
Melhor horário para aula:
____Dia
____Tarde

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.

