HỌC
TIẾNG ANH

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 the 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:

VIETNAMESE
Last updated July 2015

745 South 9th Street
Lincoln, NE 68508

Phone: (402) 476-7323
Email: info@lincolnliteracy.org
www.lincolnliteracy.org

Hội
Dạy Đọc và Viết
tại Lincoln
LINCOLN LITERACY

402.476.7323

Dịch vụ của chúng tôi
Hội Dạy Đọc Và Viết tại Lincoln (The Lincoln
Literacy) là một tổ chức tư, vô vị lợi. Các
giáo viên thiện nguyện của chúng tôi sẽ giúp
quí vị đọc, hiểu, nói và viết được tiếng Anh.
Quý vị có thể học từng nhóm.

Bắt đầu

Tìm chúng tôi

Đăng ký English Class:
Thứ Hai 2:00-4:00 pm
Lincoln Literacy
745 S. 9th Street

Thứ Bảy 1:00-3:00 pm
Thư viện Bennett Martin
136 S. 14th Street
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Hoặc học riêng từng người một với giáo
viên:

Giáo viên của chúng tôi sẽ giúp quý vị dùng
tiếng Anh để:
- điền đơn xin việc làm
- thi bằng lái xe
- đi khám bịnh
- chuẩn bị thi quốc tịch
- hoặc tiếp tục học thêm

Nếu quý vị có con nhỏ cần chăm sóc khi
quý vị đi học hoặc muốn xin phương
tiện đến lớp và về nhà, quý vị nhớ báo
cho nhân viên chúng tôi biết. Chúng tôi
có một số chương trình giữ trẻ miễn phí
và cung cấp dịch vụ chuyên chở.
Sau đó quý vị sẽ thích thú học tiếng
Anh!
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Bạn sẽ tiếp xúc với các nhân viên của
chúng tôi. Vị này sẽ trắc nghiệm khả
năng Anh ngữ của quý vị. Đừng bận
tâm kết quả ra sao. Chúng tôi giúp học
viên mọi trình độ, từ vỡ lòng đến nâng
cao .
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