
We Speak NYC
مقدمة إىل برنامج

ية  ز نجل�ي We Speak NYC  (WSNYC) هو برنامج مجاٍن لتعلُّم اللغة اإلإ
ي المدينة، يتم تطويره وإدارته من مكتب العمدة لشؤون 

والتحدث بها �ز

ي المحادثة، إذ يمكن 
المهاجرين (MOIA). يقدم برنامج WSNYC دروًسا �ز

ية أثناء التعرف عىل حقوق  ز نجل�ي ز التدرب عىل التحدث باللغة اإلإ للمشارك�ي

المهاجرين وخدمات المدينة والمشاركة المدنية.

ز 7 و 10 أسابيع.  اوح ب�ي ة ت�ت  تُعقد تلك الدروس مرة واحدة أسبوعًيا لف�ت

ن لمشاهدة حلقة مختلفة من سلسلة  ففي كل أسبوع، نجتمع لمدة ساعت�ي

 مقاطع الفيديو الحاصلة عىل الجوائز ونتناقش بشأنها. تساعد مقاطع 

ية لديهم،  ز نجل�ي ز عىل تطوير مهارات اللغة اإلإ الفيديو هذه المتعلم�ي

ضافة إىل تعزيز معرفتهم بثقافة مدينة نيويورك ومواردها. إل يوجد  باإلإ

ية، ولكن محتوى المواد  ز نجل�ي ز لمستوى مهارات اللغة اإلإ  متطلب مع�ي

ز من المستوى المبتدئ إىل المستوى المتوسط. مفيد جًدا للمتعلم�ي

يمكن إلأي شخص لديه إمكانية الوصول إىل كمبيوتر أو هاتف ذيكي أو جهاز 

نت أينما كان. ونقدم  ن�ت ي نقدمها ع�ب اإلإ
لوحي اإلنضمام إىل الدروس ال�ت

أيًضا دروس خصوصية ع�ب جميع اإلأحياء الخمسة: المنظمات المجتمعية 

ي مدينة نيويورك.
والمدارس والمؤسسات الدينية ومواقع المكتبات العامة �ز

ي لالطَّالع عىل جداول الدروس أو التسجيل 
و�ز لك�ت تفضل بزيارة موقعنا اإلإ

نت أو معرفة أماكن الدروس الخصوصية القريبة  ن�ت ي الدروس ع�ب اإلإ
�ز

منك. احرص، عند حضور الدروس، عىل أن تكون مستعًدا لتعلُّم مهارات 

ية اإلآخرين! ن نجل�ي المحادثة والتدرب عليها ومقابلة متعلمي اللغة اإلإ

نتطلع إىل التعلم مًعا!

nyc.gov/wespeaknyc :تعرَّف عىل المزيد
  wespeaknyc@cityhall.nyc.gov : ي

و�ن لك�ت يد اإلإ راسلنا عىل ال�ب

دروًسا مجانية للتدرب عىل المحادثة باللغة 
ية، سواء كانت دروس خصوصية أو  ز نجل�ي  اإلإ

نت ن�ت ع�ب اإلإ

ية ز نجل�ي مواد تكميلية مجانية لممارسة اللغة اإلإ

اإلنضمام إىل مجتمع متنوع من معلمي اللغة 
ية ز نجل�ي اإلإ

مساحة آمنة لتعزيز ثقتك بنفسك أثناء التحدث 
ية ز نجل�ي باللغة اإلإ

معلومات عن حقوق سكان مدينة نيويورك من 
المهاجرين ومواردهمحقوق اور وسائل ےک بارے 

م�ي معلومات

ن نطقي وتخلَّصت من  “لقد تحسَّ
ي من التحدث أمام الناس، 

 خو�ن
إنه حًقا درس ممتاز.”

WSNYC أحد متعلمي برنامج -

: نقدم لك ما يىلي
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We Speak NYC
An introduction to

We Speak NYC (WSNYC) is the City’s free English 
language learning and conversation program 
developed and administered by the Mayor’s Office 
of Immigrant Affairs (MOIA). WSNYC provides 
conversation classes where participants can practice 
speaking English while learning about immigrant  
rights, city services and civic engagement.

Our classes meet once a week for 7 to 10 week cycles. 
Each week, we gather for two hours to watch and 
discuss a different episode from our award-winning 
video series. The videos help learners develop their 
English skills as well as their knowledge of NYC 
culture and resources. There is no English skill level 
requirement, but the material is most useful for  
high-beginner to intermediate level learners. 

Anyone with access to a computer, smartphone, or 
tablet can join our online classes from anywhere. We 
also offer in-person classes across all five boroughs; 
community organizations, schools, faith-based 
institutions and NYC Public library locations.

Visit our website to check out our class schedules, 
register for an online class, or locate in-person  
classes near you. Come to class ready to learn, 
practice your conversation skills, and meet other 
English language learners! 

We look forward to learning together!

Learn more:  nyc.gov/wespeaknyc

Email us:  wespeaknyc@cityhall.nyc.gov

We offer:
Free English conversation 
classes, in person or online

Free supplemental English 
practice materials

Join a diverse community  
of English language learners

A safe space to build your 
confidence speaking in 
English

Information on rights and 
resources for immigrant  
New Yorkers

“Improved my pronounciation, 
got rid of my fear of speaking, 
and is an excellent class.”

-WSNYC learner


