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Os parceiros da comunidade Biblioteca Pública de Newark e 

La Casa de Don Pedro oferecem aulas gratuitas de inglês como língua 

estrangeira em três localidades neste outono 
 

 

 

A Biblioteca Pública de Newark, em 

parceria com La Casa de Don Pedro, 

oferecerá gratuitamente aulas de inglês 

como língua estrangeira (ILE) em três 

localidades. As aulas de ILE foram 

possibilitadas pela concessão de um 

subsídio do Departamento de Trabalho e 

Desenvolvimento da Força de Trabalho de 

Nova Jersey, cujo objetivo é incentivar a 

alfabetização de adultos e a colaboração 

entre a biblioteca e a comunidade. 

 

As vagas são limitadas, e os interessados em participar das aulas de outono devem se pré-

matricular em La Casa de Don Pedro, localizada em 39 Broadway. Os estudantes serão 

divididos em turmas de acordo com seu nível de fluência em inglês. Parte do processo de pré-

matrícula envolve uma entrevista para determinar o melhor nível para cada participante das 

aulas de ILE. Para mais informações sobre a pré-matrícula, entre em contato com Jacqueline 

Perez, assistente de programas de La Casa, pelo telefone +1 (973) 481-4568, ramal 3306. 

 

As aulas serão oferecidas em três localidades da Biblioteca: na Biblioteca Central, localizada em 

5 Washington Street; na unidade do Parque Branch Brook, 235 Clifton Avenue; e na unidade 

Van Buren, 140 Van Buren Street. As aulas terão início em setembro e continuarão até novembro 

ou dezembro, dependendo do local. Para mais informações sobre as aulas, entre em contato 

http://www.npl.org/Pages/ProgramsExhibits/Programs/ESL2016.pdf
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com Leslie Kahn, bibliotecária de referência da Biblioteca Pública de Newark, pelo número 

+1 (973) 733-7779 ou pelo e-mail lkahn@npl.org. 

 

As aulas de ILE permitirão aos adultos melhorar sua proficiência em língua inglesa e dominar 

as habilidades necessárias para participar do atual mercado de trabalho.  

 

Desde 1972, La Casa de Don Pedro trabalha para melhorar a vida de indivíduos e famílias em 

Newark e no Condado de Essex. Os serviços sociais e o desenvolvimento orientado à 

comunidade promovidos por La Casa ajudam mais de 50 mil pessoas anualmente. 

 

Fundada em 1888, a Biblioteca Pública de Newark é a maior biblioteca municipal do estado e 

oferece uma ampla variedade de programas e serviços. A Biblioteca é um centro movimentado 

para residentes que buscam acesso à Internet, com computadores de acesso público no Centro 

de Tecnologia Victoria da Biblioteca Central e das unidades de bairro. Os bibliotecários e outros 

funcionários são capacitados a ajudar aqueles que buscam emprego por meio do acesso a 

bancos de dados on-line de empregos. A Biblioteca oferece recursos e aulas de informática para 

ajudar indivíduos a melhorarem suas habilidades enquanto preparam currículos, buscam 

empregos pela Internet e preenchem candidaturas de emprego on-line. 
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