PROGRAMA DE APOIO ESL
Caro(a) Estudante,
Obrigado por seu interesse nas aulas de ESL no Holyoke Community College. Estamos tão
entusiasmados por você ter escolhido estudar no HCC! Abaixo, você pode encontrará os
próximos passos que precisará dar, e o que esperar durante este processo.
1. Para se inscrever, entre em contato com o escritório de admissões do HCC pelo telefone
413.552.2321, ou visite: hcc.edu/apply
2. Para obter ajuda com ajuda financeira ou sua inscrição na FAFSA, entre em contato com:
hcc.edu/fafsa ou hcc.edu/financial-aid. Entre em contato com o escritório de ajuda financeira
da HCC pelo telefone 413.552.2150 para marcar uma consulta. Se você precisar de um
conselheiro de ajuda financeira bilíngue inglês-português, favor informar ao escritório quando
ligar.
3. Participar de sessões de orientação pré-universitária sobre o processo, serviços e aulas de
inglês-português. Favor contatar Monica Rocha-Antonin no e-mail mrochaantonin@hcc.edu.
4. Marque uma consulta para uma avaliação em inglês. Favor contatar Gladys pelo telefone
413.552.2553 ou Marina pelo 413.552.2234. Favor fornecer seu endereço de e-mail, número de
identificação HCC, data de nascimento e número de telefone. Providenciaremos consultas online para o próximo passo, que incluirá:
a. Fazer uma avaliação gramatical através do Centro de Avaliação. Você receberá um email com informações sobre como agendar o teste de gramática. Você precisará de seu
número de identificação de estudante HCC e uma identificação com foto (como uma
carteira de motorista). Você precisará sentar-se em um lugar tranquilo com uma mesa e
um computador que atenda a estes requisitos.
b. Completar uma entrevista oral com os professores de ESL via Zoom ou
teleconferência
c. Completar uma avaliação escrita
5. Inscrever-se nas aulas com os professores e funcionários da ESL 6. Participar da Orientação
para Novos Estudantes (obrigatória para todos os novos alunos).
Ao passar por este processo, por favor, entre em contato conosco com qualquer dúvida pelo
telefone 413.552.2553. Estamos muito contentes em recebê-lo no HCC!

