
FREE VIRTUAL 
CITIZENSHIP EDUCATION 

CLASSES
Review the English, Civics, and History required 
to pass the test and become a United States 
Citizen! Mock Interview calls also available!

• Weekday Review Session via Zoom, with IRC's
Curriculum
(taught by an IRC Instructor)

• One on One Mock Interview practice for your interview
(conducted via Google Voice with an IRC Instructor)

• Individual/Group Tutoring by Appointment (via Zoom or
Google Voice)

Interested participants can pre-register for class here: https://rb.gy/lnvhgf 

For additional questions, please email CFCP-LA@rescue.org or can call/
text 747-257-4656

All programs taught in English, with language support in Spanish, 
Farsi and Armenian.

Participants must be Lawful Permanent Residents 
(green card holders)
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Fall 2020 Class Schedule
 Monday/Wednesday, 10am - 12pm
 Monday/Wednesday, 3pm - 5pm
 Tuesday/Thursday, 3pm - 5pm
 Tuesday, 5:30pm - 7:30pm
 Saturday, 10am - 12pm

mailto:Luke.vanlant@rescue.org
https://rb.gy/lnvhgf
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CLASES VIRTUALES DE 
CIUDADANIANA 

GRATUITAS
Estudie y practique el inglés, historia, y cívica que necesita para 
pasar el examen y hacerse ciudadano de los Estados Unidos! 
Practicas privadas para su entrevista tambien disponible.

• Repaso Semanal a traves de sesiones via Zoom, con el material
de estudio de IRC
(Clases dictadas por instructores de IRC)

• Simulacion uno a uno de su entrevista para la ciudadania (A
traves de Google Voice con un instructor de IRC)

• Tutorias de grupo/individualizadas con cita (a traves de Zoom o
Google Voice)

Para dudas o preguntas, favor contactarse via correo electronico a       
CFCP-LA@rescue.org o llamar/mandar mensaje de texto al 
747-257-4656.

Todos los servicios son prestados en ingles, con apoyo en
español, farsi o armenio.

Participantes tienen que ser Residentes Permanentes 
(tarjeta de residencia)

Classes Otoño 2020

Á Lunes/Miercoles, 10am - 12pm
Á Lunes/Miercoles, 3pm - 5pm
Á Tuesday/Thursday, 3pm - 5pm
Á Tuesday, 5:30pm - 7:30pm
Á Saturday, 10am - 12pm

Intereados en participart, pueden pre-registrarse aqui: https://rb.gy/lnvhgf 

mailto:Luke.vanlant@rescue.org
https://rb.gy/lnvhgf


 

 
 

 ՔԱՂԱՔԱՑԻՈՒԹՅԱՆ ԱՆՎՃԱՐ ՎԻՐՏՈՒԱԼ ԴԱՍԵՐ 

Վերանայել քննությունը հանձնելու համար անհրաժեշտ անգլերենի, 
քաղացիական իրավունքների ու պարտականությունների և 
պատ-մության վերաբերյալ գիտելիքները և դառնալ Ամերիկայի 
Միացյալ Նահանգների քաղաքացի: Հարցազրույցին 
նախապատրաստվելու նպատակով հնարավոր է նաև իրականացնել 
փորձնական հեռախոսազանգեր:  

● Նյութերը վերանայելու նպատակով շաբաթական կտրվածքով, Zoom-ի 
միջոցով անցկացվող դասընթացներ ՝ համաձայն IRC-ի ուսումնական ծրագրի 
(դասավանդվում է IRC-ի ուսուցչի կողմից) 

● Անհատական անցկացվող փորձնական հարցազրույց՝ ձեր իրական 
հարցազրույցին նախապատրաստվելու համար (անցկացվում է IRC-ի 
ուսուցչի հետ Google Voice-ի զանգով) 

● Ժամադրության նշանակմամբ անհատական/խմբակային 
դասապատրաստում (Zoom-ով կամ Google Voice-ով) 

 
2020թ.-ի աշնան դասացուցակ 

▪ Երկուշաբբթի/Չորեքշաբթի, առավոտյան ժ. 10:00 – 12:00-ը 
▪ Երկուշաբբթի/Չորեքշաբթի, կեսօրից հ. ժ. 3:00 – 5:00-ը 
▪ Երեքշաբթի/Հինգշաբթի, կեսօրից հ. ժ. 3:00 – 5:00-ը 
▪ Երեքշաբթի, երեկոյան ժ. 5:30 – 7:30-ը 
▪ Շաբաթ, առավոտյան ժ. 10:00 – 12:00-ը 

 
Հետաքրքրված մասնակիցները կարող են գրանցվել՝ սեղմելով այստեղ. 

https://rb.gy/lnvhgf 
 

Հավելյալ հարցերի դեպքում, խնդրում ենք էլ. նամակ ուղարկել  
CFCP-LA@rescue.org  հասցեին կամ զանգահարել/հաղորդագրություն 
ուղարկել 747-25-4656 հեռախոսահամարին: 

Բոլոր ծրագրերը դասավանդվում են անգլերենով` աջակցություն կստանաք 
իսպաներենով, պարսկերենով և հայերենով: 

Մասնակիցները պետք է լինեն օրինական 
մշտական բնակիչներ (գրին քարտի 

օգտատերեր) 

https://rb.gy/lnvhgf
mailto:CFCP-LA@rescue.org%20


 

 
 

FREE VIRTUAL 

CITIZENSHIP EDUCATION 

CLASSES 

 دروس مجانیة للمواطنة على االنترنیت

والتاریخ المدنیة والتربیة اإلنجلیزیة اللغة مواد        راجع
تتوفر أمریكًیا! مواطًنا لتصبح الجتیازاالختبار       المطلوبة
وهمیة مقابلة مكالمات     !أیًضا
Weekday Review Session via Zoom, with IRC's       
Curriculum 

(taught by an IRC Instructor) 
IRC مع منهج ، Zoom جلسة مراجعة خالل أیام األسبوع عبر 

 
● One on One Mock Interview practice for your interview 

(conducted via Google Voice with an IRC Instructor) 
IRC مع مدرس Google Voice ممارسة مقابلة شخصیة واحدة لمقابلتك (یتم إجراؤها عبر                         

 
● Individual/Group Tutoring by Appointment (via Zoom or 

Google Voice) 
(Google Voice أو Zoom عبر) دروس خصوصیة فردیة / جماعیة عن طریق التعیین                                   

Fall 2020 Class Schedule2020 البرنامج الیومي لخریف  
▪ Monday/Wednesday, 10am - 12pmایام االثنین واالربعاء  
▪ Monday/Wednesday, 3pm - 5pm ایام االثنین واالربعاء  
▪ Tuesday/Thursday, 3pm - 5pm  ابام الثالثاء والخمیس  
▪ Tuesday, 5:30pm - 7:30pm  یوم الثالثاء  
▪ Saturday, 10am - 12pm   یوم السبت  

Interested participants can pre-register for class here: https://rb.gy/lnvhgf 

https://rb.gy/lnvhgf


 یجب على الراغبین التسجیل في هذا الموقع االلكتروني اعاله باالزرق    
For additional questions, please email CFCP-LA@rescue.org or can call/ 
text 747-257-4656  للمزید من االسئلة یرجى االتصال على الرقم  شخصیًا او برسالة كتابیة  

All programs taught in English, with language support in Spanish, 
Farsi and Armenian. 

 .جمیع هذه الدروس ُتدّرس باللغات االسبانیة، والفارسیة، واالرمنیة
Participants must be Lawful Permanent Residents  
 (green card holders)یجب على المشتركین ان یكون لدیهم بطاقة االقامة الدائمة 

mailto:CFCP-LA@rescue.org



