
HARPER 

EXPERIENCE 
DAY Saturday  

November 5 20
22

FOR STUDENTS OF ALL 
AGES, THEIR FAMILIES  
AND THE COMMUNITY

Harper is excited to welcome 
families back to campus for this 
annual interactive event. 

The event is FREE and open 
to the community. 

Refreshments will be served.

9 a.m. – 1 p.m.

Avanté Center, Building X and  
Career and Technical Education Center 
Park in Lot 3 or the parking garage

• Learn about 21st century careers.

• Enjoy over 40 hands-on activities and demonstrations 
conducted by Harper faculty and staff and community 
organizations in various areas of interest.

• Meet Harper faculty who teach in the sciences, technology, 
health careers, liberal arts and other fields.

• Experience classroom labs and get a firsthand look at life 
as a Harper student.

Harper College 
1200 West Algonquin Road 
Palatine, IL 60067

For more information:

VISIT harpercollege.edu/experience  
EMAIL agranger@harpercollege.edu  
CALL 847.925.6741

Scan Me 
to learn more.

Individuals with disabilities who would like to request 
an accommodation or who have questions about 
physical access may contact Access and Disability 
Services at ads@harpercollege.edu or 847.925.6266 
at least two weeks in advance of the event date.

Experience Day is presented and sponsored by 
Harper College. 

• Community Consolidated School District 15 
neither recommends nor endorses this program 
or organization. Distribution of informational material 
is for the convenience of District 15 students and 
families and does not imply endorsement by the 
district. 

• Community Consolidated School District 21 is not 
a sponsor of the activity represented in this document. 

• This activity is not sponsored by Community 
Consolidated School District 59, or any of its schools, 
or groups officially associated with the district. 

• Not sponsored by Barrington 220.

Harper College is committed to the policy that all persons shall 
have equal access to its programs, facilities, and employment 
without regard to race, color, creed, religion, national origin, 
sex, gender-related identity, age, marital status, disability, 
public assistance status, veteran status or sexual orientation. 
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DZIEŃ
DOŚWIADCZEŃ W 

HARPER Sobota  
5 listopada 20

22
 r.

DLA WSZYSTKICH UCZNIÓW W 
KAŻDYM WIEKU, ICH RODZIN I 
SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

Harper jest zaszczycony, że może 
powitać rodziny z powrotem 
na kampusie na tej corocznej 
interaktywnej imprezie. 

Udział w imprezie JEST BEZPŁATNY i 
otwarty dla całej społeczności. 

Przewidywany poczęstunek.

9 a.m. – 1 p.m.

Avanté Center, Budynek X oraz  
Career and Technical Education Center 
Parkować można na parkingu nr 3 lub w garażu

• Poznaj kariery zawodowe XXI wieku.
• Skorzystaj z ponad 40 praktycznych zajęć i pokazów 

prowadzonych przez wydziały i pracowników Harper oraz 
organizacje społeczne w różnych dziedzinach.

• Poznaj wykładowców Harper prowadzących zajęcia z nauk 
ścisłych, technologii, kariery w zawodach związanych ze 
zdrowiem, nauk humanistycznych i innych dziedzin.

• Zobacz, jak wyglądają laboratoria w klasach i dowiedz się 
jak wygląda  życie studenta Harper.Harper College 

1200 West Algonquin Road 
Palatine, IL 60067

Dodatkowe informacje można uzyskać:

ODWIEDZAJĄC STRONĘ  
harpercollege.edu/experience  
WYSYŁAJĄC E-MAIL  
agranger@harpercollege.edu  
DZWONIĄC POD NUMER 847.925.6741

Zeskanuj,   
aby uzyskać   
dodatkowe  
informacje.

Osoby z niepełnosprawnościami, które chciałyby poprosić o 
pomoc lub mają pytania dotyczące fizycznego dostępu mogą 
skontaktować się z Działem ds. Dostępu i Niepełnosprawności 
pod adresem ads@harpercollege.edu lub pod numerem 
847.925.6266 co najmniej dwa tygodnie przed datą imprezy.

Dzień doświadczeń jest oferowany i sponsorowany przez 
Harper College. 

• Community Consolidated School District 15 ani nie 
poleca ani nie sponsoruje tego programu lub organizacji. 
Rozpowszechnianie materiałów informacyjnych służy 
wygodzie uczniów i rodzin w District 15 i nie oznacza 
poparcia przez dystrykt. 

• Community Consolidated School District 21 nie jest 
sponsorem imprezy, której niniejszy dokument dotyczy. 

• Impreza ta nie jest sponsorowana przez Community 
Consolidated School District 59, ani przez żadną z jej szkół, 
czy też grupy oficjalnie związane z dystryktem. 

• Nie jest sponsorowana przez Barrington 220.

Harper College jest zaangażowany w realizację polityki, zgodnie 
z którą wszyscy mają równy dostęp do programów, obiektów 
i zatrudnienia bez względu na rasę, kolor, wyznanie, religię, 
pochodzenie narodowe, płeć, tożsamość związaną z płcią, wiek, 
stan cywilny, niepełnosprawność, status pomocy publicznej, status 
weterana lub orientację seksualną. 30973 8/22 TC
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