
ேகாைடகால ஆங்கில வகுப்புகள் - உங்கள் இடத்ைத முன்பதிவு ெசய்ய இப்ேபாது பதிவுெசய்க

திறந்த பதிவு ESL, LINC & LBS வகுப்புகள் பபரியவர்களுக்கு 2020-2021 

 இரண் டாம் பமாகிியாக ஆங்கிலம் (ESL); புதியவர்களுக்கு பமாழி  வழிமுறற (LINC); 

மற்றும் கல்வியறிவு மற்றும் அடிப்பறட திறன்கள் (LBS) வகுப்புகள் 

ESL வகுப்புளுக்கான பதிவு - நேரில் மற்றும் ஆன்லலன் வகுப்புகள் உள்ளன! 

1. பின்வரும் தகவல்களுடன் uplands@yrdsb.caக்கு மின்னஞ்சல் மூலம்

பதாடரவ்ுபகாள்ளவும் அல்லது 905-731-9557 எண்றண அறைக்கவும்:

 உங்கள் முழு பபயர்

 உங்கள் பதாறலபபசி எண்

 CLARS அறடயாள எண் (CLARS எண் இல்லாதவரக்ளுக்கு ஆங்கில அறிவு

மதிப்பீடு பதறவப்படும், பமலும் உதவிக்கு எங்கறள பதாடரப்ு

பகாள்ளவும்)

2. பமலும் ஆவணங்கள் பதறவப்பட்டால் எங்கள் அலுவலகம் உங்கறளத் பதாடரப்ு

பகாள்ளும்.

3. கனடாவுக்கு வரும் நபரக்ள் ஒரு வகுப்பிற்கு ஒரு நாறளக்கு $10 கடட்ணம் பதிவு

பசய்து கலந்து பகாள்ளலாம்.

மதிப்பீட்டிற்கு அல்லது பதிவு செய்ய, தயவுசெய்து அழைக்கவும்: 905-731-9557 

கல்வியறிவு மற்றும் அடிப்பழட திறன் மதிப்பீடு - பநரில் மற்றும் ஆன்றலன்

விருப்பங்கள் உள்ளன! 

1.பின்வரும் தகவலுடன் uplands@yrdsb.ca க்கு மின்னஞ்சல் மூலம் பதாடரவ்ுபகாள்ளவும்

அல்லது 905-731-9557 Ext. 307 அறைக்கவும். 

 உங்கள் முதல் மற்றும் கறடசி பபயர்

 உங்கள் பதாறலபபசி எண்

 நீங்கள் “LBS (எல்.பி.எஸ்) திட்டத்தில் ஆரவ்மாக உள்ளீரக்ள்” என்று எங்களிடம்

கூறுங்கள்

குறிப்பு: அதிக அளவு விொரழைகள் இருப்பதால், எங்கள் அலுவலகத்திலிருந்து 

பதில் தகவல்சதாடர்பு சபற சில நாட்கள் ஆகலாம். உங்கள் சபாறுழமழய 

நாங்கள் பாராட்டுகிறறாம். 

எங்கள் வகுப்புகளில் உங்கள் ஆரவ்த்திற்கு நன்றி. உங்களுக்கு பசறவ பசய்ய நாங்கள் 

எதிரப்ாரத்்திருக்கின்பறாம். 

கனடாவில் அன்றாட வாை்க்றகயில் உறரயாடுதல், பகடப்ித்தல், வாசித்தல் மற்றும் 

எழுதுவதில் திறறமயான பமாழித் திறறன வளரக்்க விரும்புபவாருக்கும் வயது 

வந்பதாருக்கான ஆங்கிலத்ழத இரை்டாம் சமாழியாக (ESL) YRDSB வைங்குகிறது. 

குடியுரிறம மற்றும் உறரயாடலில் சிறப்பு வகுப்புகறளயும் நாங்கள் வைங்குகிபறாம். 

உங்கள் கணினிதிறன்கறள பமம்படுத்துவதில் நீங்கள் ஆரவ்மாக இருந்தால், உங்கள் 

பவறல விண்ணப்பத்றத அல்லது பநரக்ாணல் திறன்கறளப் பயன்படுத்த 

விரும்பினால், அல்லது உங்கள் GED பதரற்வ எடுக்கத் தயாராக இருந்தால், எங்கள் 

கல்வியறிவு மற்றும் அடிப்பறட திறன்கள் (LBS) திட்டம் உங்களுக்கானது! 
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Description Day Class Time

Online - Morning Everyday English Mon - Fri 9:00 am - 12:00 pm

Online - Afternoon Everyday English Mon - Fri 12:30 pm - 3:30 pm

Online - All Day Everyday English Mon - Fri 9:00 am - 2:30 pm

Online - Evening Everyday English Mon - Fri 6:00 pm - 8:30 pm

Online - IELTS IELTS Mon - Fri 6:00 pm- 9:00 pm

Citizenship Mon - Fri 12:30 pm - 3:30 pm

Citizenship Mon - Fri 6:00 pm - 8:30 pm

Online - Saturday Everyday English Sat 9:00 am - 12:00 pm

Online - Citizenship

                     FREE English as a Second Language 

Classes for Adults

Adult English as a Second Language & Citizenship 

Improve your Listening, Speaking, Reading and Writing Skills

Communicate with Confidence in English 

SUMMER SCHOOL - July 5-31, 2021

COURSE CODES

COURSE OFFERINGS

CLASS
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