
MON/lunes/Thứ hai

SCHEDULE / HORARIO / 
THỜI GIAN VÀ ĐỊA DIỂM

 TUE/martes/Thứ ba WED/miércoles/Thứ tư THU/jueves/Thứ năm FRI/viernes/Thứ sáu
NORTHWEST/NOROESTE/VÙNG TÂY BẮC

Programs are 
free and open to 

the public

Los programas 
son gratis y 
abiertos al 

público

Các chương 
trình miễn phí 
dành cho cộng 

đồng



Plaza: Art

Discover art as a 
means to create, relax, 

and reflect on your 
unique journey as an 
immigrant. We have 
fresh materials and 
projects each week!

Plaza: Conversation 
Table

Join a lively conversation 
with others in your 
neighborhood to 
practice speaking 

English or explore a 
different language. 

Always useful and fun!

Plaza: Citizenship

Work with us to navigate 
the naturalization process, 

study for the exam, or 
practice for your interview. 

Make this first step to 
become a citizen!

Plaza Immigrant 
Resources

Visit this open 
community space where 
immigrants from all over 
the world connect with 

resources and meet new 
people. Whatever you’re 

doing, we can help!

Plaza: Nghệ thuật thủ công

Khám phá nghệ thuật thủ 
công như một phương tiện để 
sáng tạo, thư giãn, và suy nghĩ 
về kinh nghiệm và cuộc sống 
của baṇ. Chúng tôi luôn sẵn 

sàng cung cấp vật dụng và dự 
án mới mỗi tuần!

Plaza: Lớp Đàm thoại 
tiếng Anh

Tham gia một cuộc trò chuyện 
sôi nổi với những người khác 
trong cộng đồng của bạn để 

thực hành nói tiếng Anh hoặc 
khám phá một ngôn ngữ 

khác. Luôn luôn hữu ích và 
thú vị!

Plaza: Giúp đỡ về quốc tịch

Làm việc với chúng tôi để 
hiểu thêm về các quá trình 
nhập tịch, luyện thi, hoặc 
luyện tập cho buổi phỏng 
vấn của bạn. Hãy trở thành 

công dân Hoa Kỳ trong năm 
nay các bạn nhé!

Plaza: Trợ giúp người 
nhập cư

Thăm quan không gian mở 
của cộng đồng, nơi người 

nhập cư từ khắp nơi trên thế 
giới kết nối với các nguồn tài 
liệu và thông tin và gặp gỡ 

những người mới. Bạn cần gì, 
chúng tôi có thể giúp đỡ!

Plaza: Arte

Descubra en el arte 
como forma de crear, 

relajar y reflexionar sobre 
su viaje único como 

inmigrante. ¡Tenemos 
nuevos materiales y 

proyectos cada semana!

Plaza: Mesa de 
conversación

Únase a una 
conversación con 

otros en su vecindario 
para practicar inglés o 
explorar otro idioma. 

¡Siempre útil y 
divertida!

Plaza: Ciudadanía

Colabore con nosotros 
para navegar el proceso 

de naturalización, estudiar 
para el examen o practicar 

para la entrevista. ¡Toma 
el primer paso hacia tu 

ciudadanía! 

Plaza: Recursos para 
inmigrantes

Visite este espacio 
comunitario donde 

inmigrantes de todas partes 
del mundo se conectan 
con recursos y conocen 

gente nueva. ¡Estamos para 
servirle!

The Law Office of 
Jessica Kunevicius, LLC


