Free English Classes for Staff
2016-2017 classes begin in October

Improve your

English
Improve your written and spoken
English with free ENL (English as a
New Language) classes for Notre
Dame staff

Mastering English can improve both
your career and your relationships.
Learn new vocabulary, improve your
pronunciation and grammar, and gain
confidence on the job and in your
daily living. ENL courses are taught
on Notre Dame’s campus by South
Bend Community School Corporation
instructors.
• Tuesdays and Thursdays,
Oct. 18 – Dec. 22, 2016
• 2:00 – 4:00 p.m. each day
• Mason Service Ctr. Training Room
Contact LaTonia Ferguson at
(574) 631-5679 or
LFergus2@nd.edu.

Mejore su
inglés

Mejore su inglés escrito y
hablado con clases gratis para
el personal de Notre Dame.
El dominio de inglés puede
mejorar tanto su carrera
como sus relaciones. En
estas clases usted aprenderá
vocabulario nuevo, mejorará su
pronunciación y gramática, y
ganará confianza en el trabajo y
en su vida diaria. Los cursos se
imparten en el campus de Notre
Dame por instructores de la
South Bend Community School
Corporation.
• Martes y jueves,
18 oct-22 dic 2016
• 14:00-16:00 cada día
• Centro de Servicio Mason
Salón de Entrenamiento
Póngase en contacto con
Latonia Ferguson en el
(574) 631-5679 o
LFergus2@nd.edu.

Cải thiện
tiếng Anh
của bạn

Poboljšajte
svoj engleski
jezik

Cải thiện viết và nói tiếng
Anh của bạn với các lớp học
miễn phí cho nhân viên Notre
Dame.

Poboljšajte svoju pisanu
i izgovorenu engleski sa
slobodnim klasa za Notre
Dame osoblja.

Làm chủ tiếng Anh có thể cải
thiện cả sự nghiệp của bạn và
các mối quan hệ của bạn. Trong
các lớp này, bạn sẽ học từ vựng
mới, cải thiện phát âm và ngữ
pháp của bạn, và đạt được sự
tự tin trong công việc và trong
cuộc sống hàng ngày của bạn.
Các khóa học được giảng dạy
tại trường Notre Dame của Tổng
Công ty Trường cộng đồng
South Bend giáo viên hướng
dẫn.

Mastering engleski može
poboljšati svoju karijeru i
svoje odnose. U tim klasama
ćete naučiti novi vokabular,
poboljšati svoj izgovor i
gramatiku, i steći povjerenje na
poslu i u svom svakodnevnom
životu. Tečajevi su učili na
Notre Dame u kampusu by
South Bend Community School
Corporation instruktora.

• Thứ Ba và Thứ Năm
18 tháng mười - 22 tháng 12,
2016.
• 14:00-16:00 mỗi ngày
• Trung tâm Mason dịch vụ
phòng Đào tạo
Liên hệ với LaTonia Ferguson
tại (574) 631-5679 hoặc
LFergus2@nd.edu.

• Utorkom i četvrtkom, 18.
listopada - 22. prosinca 2016
• Od 14:00 do 16:00 svaki dan
• Mason servisni centar,
učionica
Kontaktirajte LaTonia
Ferguson na (574) 631-5679 ili
LFergus2@nd.edu.

