
Want to learn English? 

Community Academy of Philadelphia Charter School will host adult English language classes. 
We will have teachers and the use of Rosetta Stone to assist in English language instruction. 
These language classes are open to adult household family members of our students. Classes will 
be on Wednesdays from 3:00 p.m. to 5:00 p.m. here at Community Academy of Philadelphia 
Charter School. The first class will be Wednesday, February 12th. 

If you are interested, contact Ms. Smith-Spade, ESL Supervisor and High School Vice Principal at 215-
533-6700 or jsmith@communityacademy.org 
 
 
¿Quieres aprender inglés? 
 
Community Academy of Philadelphia Charter School organizará clases de inglés para adultos. 
Tendremos profesores y el uso de Rosetta Stone para ayudar en la enseñanza del idioma inglés. 
Estas clases de idiomas están abiertas a los familiares adultos de nuestros estudiantes. Las clases 
serán los miércoles de 3:00 p.m. a 5:00 p.m. aquí en Community Academy of Philadelphia 
Charter School. La primera clase será el miércoles 12 de febrero. 
 
Si está interesado, comuníquese con la Sra. Smith-Spade, Supervisor a ESL y Vicedirectora de 
High School al 215-533-6700 o jsmith@communityacademy.org 
 
 
 
Bạn muốn học tiếng Anh? 
 
Trường cộng đồng Academy of Philadelphia Charter School sẽ tổ chức các lớp học tiếng Anh 
dành cho người lớn. Chúng tôi sẽ có giáo viên và sử dụng Rosetta Stone để hỗ trợ trong giảng 
dạy tiếng Anh. Các lớp ngôn ngữ này được mở cho các thành viên gia đình người lớn của sinh 
viên của chúng tôi. Các lớp học sẽ được vào thứ tư từ 3:00 PM đến 5:00 p.m. ở đây tại trường 
cộng đồng học viện Philadelphia Charter. Các lớp học đầu tiên sẽ được thứ tư tháng 2 12. 
 
Nếu bạn quan tâm, liên hệ với bà Smith-spade, giám sát ESL và phó hiệu trưởng trường THPT 
tại 215-533-6700 hoặc jsmith@communityacademy.org 
 

 ؟ ھیزیلجنالا ةغللا ملعت يف بغرت لھ

 انیدل نوكیس .رابكلل ھیزیلجنالا ةغللا لوصف Community Academy of Philadelphia Charter School فیضتستس
 .انبالط نم ةرسألا دارفأل ةحوتفم هذھ ةغللا لوصف    .ھیزیلجنالا ةغللا میلعت يف ةدعاسملل Rosetta Stone مادختساو نیملعملا

 Community Academy of يف انھ  ءاسم 5:00لا ىلإ ءاسم 3:00 ةعاسلا نم ءاعبرألا موی سوردلا ماقتس
adelphia Charter SchoolPhil.  ریاربف 12 ءاعبرألا موی نوكیس ةصح  لوألا. 

 وأ 6700-533-215 يف ةیوناثلا ةسردملا ریدم بئانو ESL فرشم ، Ms. Smith-Spade لصتا ، امتھم تنك اذإ
jsmith@communityacademy.org 

 



 
 


