
University Settlement, Adult Literacy Program 

175 Eldridge St. (between Rivington and Delancey), New York, NY 10002 

Free English Classes 2017 – 2018 
Important Information about English Classes:  

 Registration will start on May 1st, 2017 and continue into September.  
Open for Registration: Monday through Friday, 9:30AM – 4:00PM  

 Classes will start in September 2017 and will end in June 2018. Classes are about 9-10 months long. 
 Attendance is mandatory. Students with poor attendance cannot continue to take classes at the program. 
 Classes begin on time. If you are consistently late, you will receive a warning letter of dismissal from the program. 
 Classes are first-come, first-serve. There will be a waiting list when all classes are full. 
 Classes are free and the program will provide textbooks. 
 Classes are not bilingual (English only) and students are encouraged to speak English only. 
 There are many different levels (Beginner and Intermediate Levels.) 
 For registration, students need to fill out an application form, goals form, and take a short test on speaking.  

Students do not need to bring any personal documents. 
 This is the tentative 2017-2018 schedule: 

 Daytime classes: Mondays to Thursdays and some Fridays, 9AM – 11AM OR 11AM – 1PM  
OR Monday, Wednesday & Friday, 9AM-11:00AM OR 11AM – 1PM 
(Daytime students have to come in on some Fridays for program workshops and tests)  

 Evening Classes: Tuesdays to Thursdays, from 6:30PM – 9PM 
 Weekend Classes: Saturdays and Sundays, 9:30AM – 12:30PM  

By subway: ○B  ○D  trains to Grand St., or ○F  ○J  ○M○Z  trains to Delancey St./Essex St. 
 
 

University Settlement, (бесплатные курсы по изучению английского языка для взрослых) 

Адрес: 175 Eldridge Street (между Rivington и Delancey), New York, NY 10002 

Программа  по изучению английского  на 2017-2018 г. 
 Важная информация: 
 Регистрация начинается 1 мая 2017 г. и продолжится до сентября включительно. Часы работы с 9.30 утра до 

16.00 вечера с понедельника по пятницу. 
 Занятия начинаются в сентябре 2017 г. и продолжатся до конца июня 2018 г. Общая продолжительность 

занятий -     9 - 10 месяцев. 
 Исправное посещение занятий обязательно. Студенты с плохой посещаемостью будут отчислены. 
 Занятия начинаются по расписанию. Постоянное опоздание грозит выговором в письменном виде и 

последующем отчислением. 
 Из - за большого количества желающих набор в группы происходит в порядке живой очереди. Тем не менее, 

желающие , не попавшие в группу, будут зачислены в лист ожидания .  
 Все занятия организуются бесплатно. Учебники также предоставляются обучающим центром. 
 Все учителя являются носителями английского языка. Общение между студентами и преподавателями в 

классе происходит только на английском. 
 Группы комплектуются по уровню владения английским языком ( начальный - средний - продвинутый ) 
  При прохождении регистрации обучающиеся должны заполнить анкету и пройти устный тест. 
 Студенты НЕ обязаны приносить какие - либо документы, подтверждающие иммиграционный статус. 

 ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ расписание на учебный год 2017-2018 (Class Schedule): 
o (Daytime) Дневные занятия длятся с понедельника по четверг ( иногда по пятницам) с 9.00  до 11.00 

утра ИЛИ с 11.00 до 13.00 ИЛИ понедельник, среда, пятница  9.00  до 11.00 утра ИЛИ с 11.00 до 13.00. 
Студенты, занятия которых проходят утром и днём, обязаны посещать семинары и проходить тесты по 
пятницам. Даты тестов и семинаров будут сообщены позже 

o (Evening) Вечерние занятия проходят со вторника по четверг с 18.30 до 21.00  
o (Weekend) Занятия по субботам и воскресеньям длятся с 9.30 до 12.30. 

Subway: ○B  ○D  trains to Grand St., or ○F  ○J  ○M○Z  trains to Delancey St./Essex St. 
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University Settlement, Adult Literacy Program  

175 Eldridge St. (between Rivington and Delancey), New York, NY 10002 

무료 영어수업 2017-18 
       저희 ESL 클래스에 대한 중요한 정보: 

 등록은 2017년 5월 1일부터 시작하며 9월까지 계속합니다. 등록시간: 월-금 (9:30AM-4PM) 

 수업은 2017년 9월에 시작하여 2018년 6월까지 약 9-10개월동안 수업이 진행됩니다. 

 출석률이 낮은 학생들은 수업 받는 거 계속 할수 없습니다. 

 수업은 정시에 시작합니다. 수업에 자주 늦게 올 경우 경고 편지를 받게 됩니다. 

 선착순으로 등록을 받기 때문에 먼저 등록하셔서 무료로 수업을 받을 수 있는 기회를 놓치지 마세요. 모든 

수업들이 다 찰 경우 대기자 명부가 있을 겁니다. 

 수업은 무료이며 프로그램에서 교과서들을 제공합니다.  

 수업은 이중언어로 진행이 안 되며 학생들의 영어 향상을 위해서 오로지 영어로만 진행이 됩니다. 

 단계별로 많은 수업들이 있습니다. (기초반과 중급반) 

 등록시, 학생들은 원서와 목표 양식을 채워야 합니다. 간단한 말하기 시험을 치러야합니다.  

다른 개인적인 서류는 안 가져오셔도 됩니다. 

 2017-2018 스케줄 

     오전반: 월-목,(일부)금 (워크샵 또는 시험) 9AM-11AM 또는 11AM-1PM 

     또는 월, 수, 금, 9:00AM-11:00AM 또는 11:00AM-1:00PM 

      (오전반 학생들은 프로그램 워크샵이나 시험을 치르기 위해서 금요일에 출석하게 될 수도 있습니다) 

     저녁반: 화, 수, 목 6:30PM-9:00PM 

     주말반: 토, 일 9:30AM-13:30PM  

지하철로: ○B  ○D  trains to Grand St., or ○F  ○J  ○M○Z  trains to Delancey St./Essex St. 

 

University Settlement, Adult Literacy Program 

175 Eldridge St. (between Rivington and Delancey), New York, NY 10002 

Clases Gratis de Ingles 2017 – 2018 
 Información importante sobre las clases de inglés: 
 Registración empieza Mayo 1, 2017 hasta Septiembre. Lunes a Viernes 9:30AM – 4PM 
 Las clases empiezan en Septiembre de 2017 y terminan en Junio de 2018. Duración de la clase: 9-10 meses. 
 La asistencia es obligatoria. Aquellos estudiantes que no cumplan la norma, serán expulsados del programa. 
 Las clases comienzan a tiempo.  

Si usted está constantemente más de 5 minutos de retraso, usted recibirá una carta de advertencia de expulsión del 
programa. 

 El registro de clases será por orden de llegada.  
 En caso de querer estar en una clase que ya esté llena, podrá anotarse en la Lista de Espera. 
 Las clases son gratis y el programa se encargará de proporcionar libros de texto. 
 Las clases no son bilingües (solo inglés) y los estudiantes solo serán motivados para hablar en inglés. 
 El programa contiene varios niveles (Niveles básicos y intermedio.) 
 Para el registro de clases los estudiantes deben de llenar las siguientes planillas de aplicación & planilla de metas. 

También deben de tomar un breve examen verbal. No se necesita ningún documento personal. 

 El calendario provisional para 2017-2018: 
o Mañanas: Lunes a Jueves y algunos Viernes, 9AM – 11AM ó 11AM – 1PM  

o Lunes, Miércoles y Viernes, 9AM – 11:00AM o 11AM – 1PM 
(Los estudiantes del día tienen que venir algunos Viernes para talleres y exámenes.) 

o Tardes: Martes a Jueves, 6:30PM– 9PM 
o Fines de Semana: Sábados y Domingos, 9:30AM – 12:30PM  

Metro: ○B  ○D  trains to Grand St., or ○F  ○J  ○M○Z  trains to Delancey St./Essex St. 
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University Settlement, Adult Literacy Program 

175 Eldridge St. (between Rivington and Delancey), New York, NY 10002 

ibnamUelY †„erjI iSQa 2017-2018 

   †„erjI iSQa ibxyk jr›rI tTYablIW 

 Ÿm, 2017 ŸTek ŸsÌFÜr 2018 pàZÇ» Biàt cleb|  

 Biàt smyW Ÿsambar ŸTek ìº¡bar  skal 9 Fa ŸTek ibekl 4 Fa pàZÇ»| 

 10 mas ŸmyadI …† £aS ŸsÌFÜr 2017 ŸTek ìr› Heb …b„ jun 2018 pàZÇ» cleb| 

 £aeS inyimt ˆpióùit baDYtamUlk; Ainyimt Caº-CaºIra £aS kiÆFinˆ kret parebna| 

 pãitidn ZTasmey £aS ìr› Hy| ŸZsb Caº-CaºI pãaySW† ŸdrI ker £aeS Vesn, taedrek pãaTimk pàZaey £as ŸTek biHïar ibxyk 

stàk ker Ÿdya Heb| 

 …Kaen "Veg Vsel Veg sueZag' iBi¹et Caº-CaºI Biàt Ÿnya Hy| iniàdñ ŸkaFa pUàN Hey Ÿgel VgãHI Caº-CaºIra "AepQman tailka' ba 

weyiF„ ileö inejedr nam ilipbÁ ker raKet parebn| £aes A„SgãHN iÒ …b„ ô™l £aeS bYbHœt b† srbraH kreb (b† babd $10 

jma idet Heb)| 

 £aS clakalIn smey †„erjI CaRa AnY Ÿkan Baxay kTa bla Zaebna …b„ Caº-iSQk sba†ek †„erjIet keTapkTen ˆÃuÁ (ˆ‡saH) 

kra Hy| 

 mUl †„erjI iSQar £aS ibiBÊ ó»er ibB¹¡; pãaTimk (basic) …b„  maDYimk (intermediate)| 

Biàtr jnY krNIyW 

1. Biàt Prm pUrN   2. ô™l kàtâk inàDairt "†„erjI iSQar karN' inàDarN  3. Biàt prIQay A„SgãHN 

ˆeLKY; …Kaen Biàtr jnY Caº-CaºIedr Ÿkan bYi¹¡gt tTY srbraeHr Ÿkan pãeyajn Ÿn†| ŸZmn, ŸsaSal isikˆiriF nÜr ATba obDtar 

pãmaN| 

£aS-…r smysUcIW 

idbakalIn £aS  (Daytime):  Ÿsambar ŸTek bâHýpitbar : skal 9 Fa ŸTek Ÿbla 11 Fa pàZÇ» ATba Ÿbla 11 Fa ŸTek dupur 1 Fa pàZÇ» 

                                           ATba        Ÿsam, buD, …b„ ìº¡bar: skal 9 Fa ŸTek Ÿbla 11 Fa pàZÇ» ATba Ÿbla 11 Fa ŸTek dupur 1 Fa pàZÇ 

(idenr Caº-CaºIedr Ÿkan Ÿkan ìº¡bar ibeSx pãiSQN ATba prIQay A„SgãHenr jnY ô™el Vset Heb|) 
 

raiºkalIn £aS  (Evening):  mªglbar ŸTek bâHýpitbar : sÉYa 6 Fa ŸTek rat saeR 9 Fa pàZÇ» 

CuiFr idenr £aS  (Weekend):  Sinbar w ribbar : skal 9 Fa ŸTek Ÿbla saeR 12 Fa pàZÇ»  

By subway: ○B  ○D  trains to Grand St., or ○F  ○J  ○M○Z  trains to Delancey St./Essex St. 
 

University Settlement, Adult Literacy Program 

175 Eldridge St. (between Rivington and Delancey), New York, NY 10002 

  2018 – 2017مجانا االنجليزية اللغة تعلم
 :هامة معلومات

 ية دا لتسجيل ب لى مايو٢ من ا نبر ا  .شت
 ا د ب لدروس ت نبر شهر في ا نتهي و شت لي) يونيو في ت  ).اشهر عشرة حوا
 فا حضوره كان من و اجباري، الحضور بل فلن ضعي ق بعة ي ا مت لدروس ل  .ا
 م يجب را ة احت ي ا د ا سيكون متكرر تاخير كل و الحصص ب ب ذار سب لطرد قبل إلن  . ا

تم لمشاركين قبول سي لى مجيءهم ترتيب حسب ا لمركز ا دما و. ا متلىء عن م األقسام، جميع ت ت  .لالنتظار ءحة ال وضع ي
 لدروس ة ا ي ن لكتب كذلك و مجا  .ا
 ة اال تستعمل ال زي ي جل لفصول داخل االن لتحدث على الطالب يشجع و ا ة ا يزي .فقط باالنجل . 
ويات هناك عددة مست ويات) مت لمست ة ا ي ئ ا د ت الب متوسطة و ا ل  )ا
  ،باالنجليزية التحدث في قصير المتحان يخضعون و المتوخاة، استمارةاالهداف و التسجيل، طلب استمارة الطالب يمأل للتسجيل. 
 وا ان الطالب يحتاج ال ت ا ة باي ي ق ي ة وث  .شخصي
 (2017-2018 Class Schedule) ة ٢١٠٢-٢١٠٢ جداول ل ب ا ير ق غي ت ل  :ل
(Daytime) م ة األقسا احي  : الصب

 .الزوال بعد الواحدة الساعة الى صباحا عشرة الحادية الساعة اومن صباحا عشرة الحادية الى صباحا التاسعة من الجمعات بعض و الخميس الى االثنين من
  •(MWF )الزوال بعد الواحدة الى صباحا عشرة الحادية من او صباحا عشرة الحادية الى التاسعة من الجمعة و االربعاء و االثنين او.  
لجمعات بعض الطالب يحضر) نات و االوراش لحضور ا  )االمتحا
(Evening) م ة األقسا لمساءي  : ا

ء، ا ثالث ل عاء،و ا لخميس االرب ساعة من ا ل سادسة ا ل ء ا لى مسا تاسعة ا ل  .ليال ا
(Weekend) م قسا ة أ ي  : االسبوع نها

لسبت لساعة من األحد و ا تاسعة ا ل احا نصف و ا لى صب ة ا ي ن ا ث ل  .ظهرا نصف و عشرة ا

B○ :مترو  ○D  trains to Grand St., or ○F  ○J  ○M○Z  trains to Delancey St./Essex St. 
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University Settlement, (безкоштовні курси вивчення англійської мови для дорослих) 

Адрес: 175 Eldridge Street, New York, NY 10002 

Програма вивчення англійської мови  на 2017-2018 навчальний рік  
 Важлива інформація: 
 Регистрация начинается 1 мая 2017 г. и продолжится до сентября включительно. Часы работы с 9.30 утра до 

16.00 вечера с понедельника по пятницу. 
 Заняття розпочинаються у вересні 2017 р. та триватимуть до кінця червня 2018 р. Загальна тривалість занять 

— 9 - 10 месяців. 
 Регулярне відвідування занять є обов'язковим. Студенти з поганою відвідуваністю будуть відраховані.  
 Заняття розпочинаються за розкладом. За постійні запізнення виноситься письмова догана і в подальшому 

такі студенти будуть теж відраховані. 
 Через велику кількість бажаючих, набір у групи здійснюється у порядку живої черги. Бажаючі навчатись, які не 

потрапили у групи, будуть внесені у лист очікування. 
 Всі заняття безкоштовні. Навчальний центр також забезпечує студентів підручниками. Підручники надаються 

безкоштовно. 
 Всі викладачі є носіями англійської мови. Спілкування між студентами та викладачами в класі відбувається 

тільки англійською мовою. 
 Групи комплектуються за рівнем володіння англійською мовою (навчальний — середній — просунутий). 
 Для проходження реєстрації, бажаючі повинні заповнити анкету, а також пройти усний тест. Студенти не 

зобов'язані пред'являти документи, які підтверджують їх іміграційний статус. 
 Попередній розклад на 2017-2018 навчальний рік: (Class Schedule): 

o (Daytime) Денні заняття проводяться: з понеділка по четвер (можливо по п'ятницях) з 9:00 до 11:00 чи з 
11:00 до 13:00;  або у понеділок, середу та п'ятницю з 9:00 до 11:00 чи з 11:00 до 13:00. Студенти ранкових 
та денних класів зобов'язані відвідувати семінари та проходити тести по п'ятницях. Це не кожної п'ятниці. 
Дати тестів та семінарів будуть повідомлені додатково. 

o (Evening) Вечірні заняття: з вівторка по четвер з 18:30 до 21:00. 
o (Weekend) Класи вихідного дня: по суботах та неділях з 9:30 до 12:30 

Subway: ○B  ○D  trains to Grand St., or ○F  ○J  ○M○Z  trains to Delancey St./Essex St. 

 

University Settlement, Adult Literacy Program 

175 Eldridge St. (愛治烈街 175 號), New York, NY 10002 

免费英语班2017 – 2018 
 关于英语课程的重要信息: 
  报名时间由2017年5月1日开始至9月.周一至周五上午9时30分-下午4时 

  课程于2017年9月开始和2018年6月结束. 课程约9-10个月长.  

  出席是强制性的. 学生如果出席率差，将不能再继续上课. 

  请准时上课 ,  我们不接受任何学生迟到。如果您持续超过5分钟迟到，您将收到退学警告信。 

  所有班级是先到先得. 如所有班级满额, 我们将会有一个等候名单. 

  课程是免费的，我们学校将提供教科书. 

  所有班级不是双语教学（只是英语教学）并鼓励学生只讲英语. 

  有许多不同程度的班级 - 初级和中级. 

 办理注册手续时,学生需要填写申请表格,目标表格,并有一个简短的问答考试.学生不需要携带任何私人文件 

  這是暫定2017-2018年時間表: 

  白天班：星期一至星期四，上午9时-上午11时 或 上午11时-下午1时 

或 星期一, 星期三和星期五, 上午9时-上午11时或 上午11时-下午1时 
(白天班学生必须要在某些星期五回来参加学校讲座和考试) 

  晚上班：星期二至星期四，从下午6时30分 - 晚上9时 

 周末班：周六和周日, 上午9时30分 -下午12时30分  

乘坐地铁: ○B  ○D  trains to Grand St., or ○F  ○J  ○M○Z  trains to Delancey St./Essex St. 
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