
                      Adult Education Classes     

لتعليم البالغين يةراسفصول د                   
  جيفرسون باريش المدارس العامة     

العمل الجاهز فى برنامج التعليم للبالغين                                            
 

  جيفرسون باريش المدارس العامة     
تعليم للبالغين يقدم األتى :العمل الجاهز فى برنامج ال  

المهن و جاهزية الكليات                        المهارات األساسية  

                                      
جتمعالتنمية التعليمية للم           

                             تقييم المهارات                                      المسار الوظيفي                         التعليم األساسي للبالغين

                         محو األمية الرقمية                                   مهارات االنتقاليةال                      اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية

معيشية                                  المهارات ال                          محو األمية اإلنجليزية ة الماليمحو األمية        

                           وظيفيتالوعي ال                                                        محو األمية األسرية

                         على االنترنتمن  - التعليم عن بعد                              مدرسة ثانوية معادلة

                                      المسار الوظيفي 

  الفصول الدراسية تكون مجانية 

. ى يوم التسجيلفتعليمي الموقع الاختياربسيقوم الطالب   

الخلفمدرجة في  تكون المواقع  )      ) 

 التسجيل فى الفصول اليومية و الليلية
 التسجيل في المنطقة الشرقية التسجيل في المنطقة الغربية

  Jefferson Parish Schools Paul Emenes Building 

       Administration Building      822 S. Clearview Parkway      
     501 Manhattan Blvd                           Elmwood, LA 70123 

               Harvey, LA 70058 
  

ظهرا  أو  2:30 -صباحا  8:30من الساعة  كتوبر   أ  3 

ظهرا      2:00 -صباحا  8:30من الساعة كتوبر    أ  4 

ان االجتماعىالمستندات المطلوبة : بطاقة إثبات الشخصية و بطاقة  الضم   
******************************************************************************************************************************************* 

 التسجيل فى الفصول الليلية فقط
  التسجيل في المنطقة الشرقية التسجيل في المنطقة الغربية
Cuillier Career Center     Bonnabel High School 

1429 Ames Blvd       2801 Bruin Dr. Building 100, 2nd floor 
Marrero, LA 70072        Kenner, LA 70065  
 

أو   مساء 00:8 - مساء 00:5من الساعة  كتوبر   أ  3 

 4      مساء 008: - مساء 00:5من الساعة  كتوبر   أ

2016,  كتوبرأ 17ول تبدء فى يوم الفص  

     

339-836-504 المنطقة الشرقية 6المنطقة الغربية       504-361-5493 فى :  تصلإللحصول على معلومات    



                  راسية لتعليم البالغينفصول د
     جيفرسون باريش المدارس العامة                                                        

     العمل الجاهز فى برنامج التعليم للبالغين

 مواقع الحضور اليومية فى الضفة الشرقية :

 

(Jefferson) جيفرسون (Kenner) كينر 

Shrewsbury Adult Learning Center MLK Center 
1108 Shrewsbury Rd 1042  31st St. 
Jefferson, LA 70121 Kenner, LA, 70065 

 

*************************************************************************************************  

 مواقع الحضور اليومية فى الضفة الغربية :

(Marrero)    ماريرو
Cuillier Career  

1429 B Ames Blvd. 
Marrero, LA 70072 

*****************************************************************************************************************  

 مواقع الحضور الليلية فى الضفة الغربية :        مواقع الحضور الليلية فى الضفة الشرقية :

(Kenner Location) كينر     (Marrero) ماريرو   (Lafitte) الفييت  
 Bonnabel High School       Cuillier Career Center    Fisher Middle-High 

                 2801 Bruin Dr.     1429 B Ames Blvd. 2529 Jean Lafitte Blvd. 

 Building 100, 2nd floor       Marrero, LA 70072 Lafitte, LA 70067 
 Kenner, LA 70065  

*****************************************************************************************************************  

  اللغة اإلنجليزية كللغة ثانية في الضفة الشرقية
  الليلية اليومية

(Kenner) كينر                                                                                       (Kenner)كينر  
Hispanic Resource Center ESL @ Bonnabel High School  

4312 Florida Ave. 2801 Bruin Dr. 

      Kenner, LA  70065     Building 100, 2nd floor 
 Kenner, LA  70065 

 

 اللغة اإلنجليزية كللغة ثانية في الضفة الغربية
 اليومية و الليلية
(Marrero) ماريرو 

Cuillier Career Center 
1429 B Ames Blvd.  
Marrero, LA 70072 

 

 

339-836-504 المنطقة الشرقية 6المنطقة الغربية      504-361-5493 فى :  تصلإللحصول على معلومات    


