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الدورات ال�صيفية
معلومات عامة
ُ
فتحت كلية أكسس إنجلش ( )Acess English Campusأبوابها للطالب في عام  ،1976واحتلت مكانة مرموقة ومعترف بها في هذا مجال
التعليم .ويوفر برنامجها الصيفي السكني لصغار الطالب الدوليين ممن تتراوح أعمارهم بين  10وً 17
عاما ،باإلضافة إلى خبرات كبيرة في قطاع
تدريس اللغة اإلنجليزية ،فرصة فريدة للطالب لتحسين مستواهم في اللغة اإلنجليزية وممارستها في بيئة مناسبة وآمنة وداعمة؛ هذا باإلضافة
إلى تشكيل شخصيتهم والعيش مع اآلخرين والتمتع بالثقة في التحدث باللغة اإلنجليزية اليومية.

 -1الحرم الجامعي
يتم تقديم برامج تعليم اللغة والبرامج الثقافية والترفيهية بالحرم الجامعي ملعهد كورك للتكنولوجيا والكلية املحلية املجاورة.
انظرwww.cite.ie :
هو املكان املثالي ملدرسة تعليم لغات حديثة ،وملمارسة مجموعة كبيرة من األنشطة ً
بعيدا عن املناهج الدراسية واالستمتاع بها .ويشمل الحرم
مكان إقامة رائع للطالب ومرافق داخلية وخارجية ،على سبيل املثال صاالت رياضية وحوض سباحة داخلي ساخن ومالعب كرة قدم ومسار
ملمارسة ألعاب القوى ومالعب رياضية مناسبة لكافة األحوال الجوية وقاعة سينما ومسارح ومتاجر وبنوك وقاعات عامة لتجمع الطالب
وكافتيريات وذلك باإلضافة إلى خدمات حافالت املدينة .وتتمتع جميع املرافق بإطاللة ريفية مفتوحة في ضاحية سكنية تتسم بالهدوء والرقي
واألمان بمدينة كورك.
يبعد وسط مدينة كورك  15دقيقة بالحافالت التي تخدم الحرم الجامعي بشكل دائم ويومي.

 -2الدورة الدراسية
ُ
تماثل مستويات الفصول الدراسية معايير اإلطار األوروبي املرجعي املوحد للغات الذي وضعه مجلس أوروبا.
في بداية الدورة الدراسية ،يخضع الطالب لتقييم ملعرفتهم باللغة اإلنجليزية بهدف تحديد مستوى تدريس اللغة اإلنجليزية املناسب لهم أثناء
إقامتهم .ويتم إلحاق طالب اإلعادة بمستوى أعلى من الصيف املا�ضي بعد التشاور مع معلميهم .ويتم متابعة وتسجيل تقدم الطالب بشكل
مستمر مع تغيير املستوى إن لزم األمر.
طالبا بالفصل وبمتوسط اثنا عشر ً
ُتعقد الفصول الدراسية من االثنين إلى الجمعة ،وال يزيد عدد الطالب عن خمسة عشر ً
طالبا لكل معلم؛
ويكون التركيز على جانب التواصل باللغة .يتحدث جميع املعلمون اللغة اإلنجليزية باعتبارها لغتهم األم كما أنهم خريجي جامعات باإلضافة إلى
مؤهالت أخرى في تدريس اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية (.)TEFL
بانتهاء الدورة ،يحصل الطالب على تقرير أكاديمي ُيصادق على مستوى اللغة اإلنجليزية الذي حققه .ويعتبر التقرير مرجع ضروري للطالب
واملعلمين واآلباء واملراكز األكاديمية إلثبات مستوى اللغة اإلنجليزية الذي حققه الطالب ً
وفقا لإلطار األوروبي املرجعي املوحد للغات .كما
يحصل الطالب على شهادة إنجاز معتمدة من كلية أكسس إنجلش.
يتركز هدف الدورة على تحقيق التحدث بطالقة وسرعة باللغة اإلنجليزية إضافة إلى إثراء الحصيلة اللغوية واالستخدام الصحيح للتعبيرات
والتراكيب .ويتم تشجيع الطالب على ممارسة استخدام اللغة اإلنجليزية العامية وهي أفضل طريقة لتحدث لغة أخرى بطالقة .ويتم التركيز
بشكل خاص على تحسين النطق وتحويل اللغة اإلنجليزية من مرحلة املعرفة إلى مرحلة االستخدام.
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يتعلم الطالب كيفية تأليف وكتابة رسائل البريد اإللكتروني والخطابات واملقاالت والتقارير باللغة اإلنجليزية.
يتلقى الطالب إرشادات عن كيفية تحسين مستوى اللغة اإلنجليزية خارج الفصول الدراسية وكيفية الحصول على مواد لتحسين مستوى
إتقانهم للغة.
يركز برنامج اللغة املسائي على استخدام الطالب للغة اإلنجليزية بشكل كامل أثناء األنشطة التي تنظمها الكلية مثل لعب األدوار باملسرحيات
أو تدريبات اللغة اإلنجليزية الظرفية أو ألعاب قواعد اللغة أو الكاريوكي أو املسابقات أو ألعاب البحث عن الكنز أو برامج املواهب أو الحلقات
الثقافية األيرلندية ،إلخ.
كما يدرس الطالب ً
أمورا تتعلق بمدينة كورك والجوانب املختلفة للثقافة األيرلندية .خالل الدورة ،يقدم كل طالب مشروع خاص به باللغة
اإلنجليزية على أساس بحث ولقاءات أجراها مع أشخاص ناطقين باللغة اإلنجليزية وذلك أثناء إقامته باملدينة.

 -3مدينة كورك
كورك ،عاصمة الثقافة األوروبية  ،2005هي املدينة الثانية بأيرلندا وتقع على ضفاف نهر لي .وهي مدينة جامعية يقطنها حوالي 140,000
نسمة ،وتتسم بالحداثة والعاملية بفضل مبانيها التاريخية الجذابة كما أنها ثاني أكبر ميناء طبيعي في العالم إضافة إلى موقعها املثالي ملمارسة
اللغة اإلنجليزية واالستمتاع باملناظر الطبيعية الخالبة وتجربة املعاملة الودية املعروفة عن أهل املدينة .بدون شك ،تعتبر كورك من أكثر
املدن الساحرة في هذا البلد الجميل .انظرwww.corkcity.ie :
«حجزت كورك ً
مكانا لها في قائمة أفضل عشرة مدن يجب زيارتها في العالم .فهي مدينة نابضة بالحياة ومتطورة ومتنوعة وتعتبر وجهة رائعة
للسفر حيث توجد بها مجموعة كبيرة من املتاجر والحانات وصاالت العرض باإلضافة إلى التمتع بسحرها وجمالها الذي يبعث على االسترخاء
واملناظر الرائعة التي تبدأ من مدخل املدينة ».انظرwww.lonelyplanet.com :

 -4اإلقامة
يعيش الطالب في مجمع سكني حديث بجانب الحرم الجامعي.
يتألف املجمع من عدة بنايات سكنية مع توافر أماكن عامة .ويكون الدخول من الكلية إلى املجمع من خالل مسار خاص باملقيمين في املجمع.
ُ
تقسم كل بناية سكنية إلى شقق بها غرف خاصة ومطبخ  /غرفة جلوس مشتركة .وتشتمل بعض الغرف على مرحاض خاص بينما تتشارك
الغرف األخرى باملرحاض .املطبخ مجهز بكافة وسائل الراحة الحديثة بما في ذلك تلفاز تبث قنواته محتواها باللغة اإلنجليزية.
وتتوفر بكل غرفة من غرف النوم أغطية ومفروشات يتم تغييرها مرة كل أسبوع؛ كما تتوفر مناشف يتم تغييرها عدة مرات باألسبوع .ويجب
على الطالب جلب مناشف شخصية الستخدامها على حوض السباحة بالحرم الجامعي أو على البحر.
داخل املجمع ،يوجد مغسلة ذاتية الخدمة ويوجد بها غساالت مالبس ومجففات دوارة يستخدمها الطالب مرة كل أسبوع.
مساء ً
يعود الطالب عادة إلى مقر إقامتهم بحلول ً 10:30
وفقا للبرنامج اليومي.
يتم توزيع مكان اإلقامة ً
وفقا للمجموعة والجنس والعمر .ويقطن قادة املجموعات في نفس مكان إقامة طالبهم بحيث يسهل الوصول إليهم
في جميع األوقات.
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 .5األنشطة والرحالت
األنشطة ترفيهية ورياضية وثقافية وتشمل رحالت ليوم كامل كل أسبوع .ويتم تنظيم أنشطة فترة الظهيرة أربعة مرات في األسبوع وتشمل ما يلي:

األنشطة الرياضية :كرة السلة والكرة الطائرة وكرة القدم وتنس الطاولة والتمارين الرياضية (األيروبكس) والسباحة وألعاب القوى والرماية وكرة القدم الغيلية.
 /مرتين.
األنشطة التعليمية :زيارات ثقافية إلى األماكن الهامة بالقرب من مدينة يورك.
 /مرتين.
وملرة واحدة في األسبوع ،يستطيع الطالب االستفادة من وقت فراغهم بالطريقة التي تناسبهم سواء في الراحة أو قضاء بعض الوقت في العمل
على املشروع أو غسل مالبسهم أو الذهاب للتسوق.
يتم ترتيب الرحالت عادة أيام السبت وتعتمد الوجهة على حالة الطقس.
في أيام األحد ،يستطيع الطالب الذهاب إلى السباحة وزيارة وسط املدينة مع قائد املجموعة.
املشاركة في جميع األنشطة والرحالت إلزامية ما لم يكن لدى الطالب خطط أخرى متوافقة مع أهداف الدورة .ويجب أن يسأل الطالب من
قائد مجموعتهم خالل الفترة الصباحية من يوم النشاط الحصول على اإلذن بعدم املشاركة.
نموذج الجدول األسبوعي
الفترة الصباحية:

ً
صباحا – ً 1:20
ظهرا
10

فصول دراسية تقطعها فترة راحة
ترفيهية

فترة الظهيرة:

ً
ً 2:30
عصرا
ظهرا – 5

األنشطة الرياضية والزيارات الثقافية

الفترة املسائية:

ً 7:30
مساء – ً 9
مساء

أنشطة ممارسة اللغة

أيام السبت:

ً
صباحا – ً 6
9
مساء

رحالت

أيام األحد:

ظهرا – ً 6
ً 12:30
مساء

السباحة  /زيارة وسط املدينة

 -6اإلرشاد واإلشراف
يتحمل مدير الدورة واملعلمون وقادة املجموعات مسؤولية الطالب أثناء إقامتهم في أيرلندا .ويقومون بتنظيم الفصول الدراسية واألنشطة
الخارجة عن املناهج الدراسية مع الوضع في االعتبار أن سعادة ومشاركة جميع الطالب لها أهمية بالغة في إنجاح الدورة .ويستطيع اآلباء
التواصل مع قادة املجموعات قبل بدء الدورة ملناقشة أي أمور يرون أنها هامة بخصوص رحلة ابنهم أو ابنتهم إلى أيرلندا.
ً
يكون التواصل الشخ�صي واإلشراف متواصل أثناء البرنامج الصيفي .وتحافظ إدارة الدورة على التشاور الوثيق مع الجهات الرسمية املختلفة
بمدينة كورك والتي نقدر تعاونها خالل فترة الدورة.
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يكون الدخول إلى مقر إقامة الطالب والشقق والغرف باستخدام بطاقة إلكترونية ممغنطة يتم تخصيصها لكل طالب .وتكون هذه البطاقة
صالحة الستخدام الطالب بشكل خاص للدخول إلى غرفته.
يحصل قادة املجموعات على بطاقة رئيسية تسمح لهم بالدخول إلى كافة األماكن للتأكد من سالمة الطالب املسؤولين عن رعايتهم.
املجمع السكني مراقب بكاميرات ذات دائرة مغلقة طوال الوقت ( 24ساعة) وذلك باإلضافة إلى وجود حراس مقيمين باملجمع ملعاونة العاملين
التابعين للكلية والتنسيق معهم.
ً
يستطيع الطالب التواصل على الفور مع قائد املجموعة في أي وقت ً
ليل ً
نظرا ألنهم يعيشون معهم في نفس البناية.
نهارا أو

 -7التأمين الطبي
وقعت كلية أكسس إنجلش على بوليصة تأمين طبي تشمل جميع املشاركين أثناء إقامتهم في أيرلندا في حالة تعرضهم للحوادث وتضمن توفير
الرعاية الطبية لهم في املستشفى .كما تشمل التغطية التأمينية فقدان الحقائب وإعادة املشارك إلى وطنه .وفي بعض الحاالت ،تقوم الوكالة
ُ
نظمة بتسوية ترتيبات تأمين املجموعة.
الدولية امل ِ
زيارات مواطنو االتحاد األوروبي الطبية مشمولة ببطاقة التأمين الصحي األوروبية؛ ويجب أن يحصل الطالب على هذه البطاقة في وطنهم قبل
االنتقال إلى أيرلندا .ويصاحب قائد املجموعة الطالب في هذه الزيارات الطبية بشكل دائم .ويجب أن يوقع مواطني البلدان من خارج االتحاد
األوروبي على بوليصة تأمين طبي قبل وصولهم إلى أيرلندا.
ويتحمل الوالدان أو الو�صي على املشارك قيمة عالج العيون وتقويم األسنان أو زيارات طبيب األسنان.

 -8شهادات
نود أن نبلغكم بأننا سعيدين للغاية بنتيجة إقامة ابننا خافيير معكم في كورك ونثني على الرعاية مستوى الرعاية التي حصل عليها
ومكان اإلقامة .في الواقع نود أن ُنثني على كل �شيء مر به ابننا خالل فترة إقامته معكم وعلى النتائج التي حققها في اللغة اإلنجليزية.
خافيير روميرو ،غرناطة.
لقد كانت تجربة ال ُتن�سى بالنسبة لي .لقد عقدت صداقات كثيرة مع أصدقاء من أيرلندا وإسبانيا وإيطاليا وحققت نتائج جيدة في
اختبارات اللغة اإلنجليزية!
كليم تسخوفريبوف ،موسكو
مؤخرا .وكما أشرتم في عرضكمً ،
ً
بعيدا عن
نود أن نهنئكم على نجاح دورة اللغة اإلنجليزية بمدينة كورك والتي شاركت فيها ابنتنا
تعلم وتحسين مستوى اللغة اإلنجليزية ،ساعدتها الدورة على تطوير قدراتها الشخصية وتعزيز ثقتها بنفسها عند التعامل مع اآلخرين.
أسرة دي فيتا ،روما
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معلومات تكميلية

 -1الوثائق
يجب أن يحمل طلبة بلدان االتحاد األوروبي جواز سفر صالح في تاريخ السفر .أما بالنسبة للطالب من بلدان خارج االتحاد األوروبي ،يجب
االتصال بالسفارة األيرلندية في بلد اإلقامة لالستفسار عن التأشيرة ومتطلبات الدخول إلى أيرلندا.
يجب أن يتقدم الطالب إلى مكتب الضمان االجتماعي املحلي للحصول على بطاقة التأمين الصحي األوروبية.
فهذه البطاقة تجعل لحاملها الحق في زيارة األطباء والحصول على األدوية املقررة بدون مقابل أثناء إقامتهم في أيرلندا .وإال ،فيجب على الطالب
الحصول على بطاقة تأمين صحي خاص ُيغطي نفقاته الطبية أثناء إقامته بالخارج.
يجب تقديم هذه البطاقات الصحية إلى قادة املجموعات ذوي الصلة فور الوصول إلى كورك.

 -2السفر
الحد األق�صى لوزن األمتعة املسموح به لكل مسافر هو  20كيلوغرام .وتضيف شركات الطيران  15يورو عن كل كيلو زائد عن هذا الحد.
ويستطيع الركاب حمل حقيبة يد تزن حتى  6كيلوغرام على أال تتجاوز مقاييسها  50X40X20سم.
يجب كتابة العنوان التالي على األمتعة من الداخل والخارج:

اسم الطالب ،لعناية
كلية أكسس إنجلش
ميدان برشمان،
مودل فارم روود،
مدينة كورك،
أيرلندا
سيتم إبالغ اآلباء قبل سبعة أيام بمكان االلتقاء ووقت املغادرة من املطار.

 -2مصروف الجيب
يجب أن يجلب الطالب مبلغ مناسب كمصروف جيب ومن املستحسن أن يتراوح هذا املبلغ بين  240و 280يورو ملدة أربعة أسابيع .ويمكن
إيداع هذا املبلغ املالي في حساب الطالب البنكي عند الوصول إلى مدينة كورك وسحبه بعد إرسال إخطار مدته  24ساعة .هذا التسهيل
االختياري ألسباب أمنية فقط ويحق للطالب التصرف في أمواله كيفما شاء .وال تتحمل كلية أكسس إنجلش مسؤولية أي مبالغ مالية ال يتم
إيداعها بالكلية بغرض الحفاظ عليها.
إذا رغب اآلباء في إرسال أموال للطالب في كورك أثناء الدورة ،فعليهم باالتصال بقائد املجموعة للحصول على بيانات الحساب املصرفي حيث
يمكنهم إيداع األموال لهذا الغرض .وخالل  24ساعة من استالم املبلغ املودع ،يتم تسليم املبلغ إلى الطالب في أيرلندا.
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 -1املالبس
حيث إن املناخ في كورك قابل للتغير (كما هو الحال في مناطق أخرى في شمال أوروبا) ،فمن املستحسن جلب مزيج من املالبس املوسمية بما
في ذلك مالبس خفيفة واقية من املطر.
ونسرد فيما يلي قائمة مقترحة باملالبس:
y
y
y
y
y
y

yاملالبس الرياضية :بدلة رياضية ،وسراويل قصيرة (شورت) ،وحذاء للجري ،ونعال الشاطئ (شبشب) ،مالبس السباحة ومناشف
الستخدامها على الشاطئ.
كاف من املالبس الداخلية.
yعدة غيارات من املالبس وقدر ِ
yمالبس املطر :معطف واق من املطر أو مالبس مماثلة.
yشباشب ومالبس النوم (بجامات).
yمواد التجميل
yحقيبة شبكية الستخدامها في املغسلة ذاتية االستخدام.

الزما أثناء استخدام حوض السباحة الداخلي الساخن بالحرم الجامعي .ويمكن شرائه ً
يعتبر غطاء الرأس املعد للسباحة ً
أيضا من مكتب
االستقبال في مركز الرياضات بالحرم الجامعي.

 -5البرنامج األكاديمي
الفصول
ُ
تعقد الفصول عادة في األوقات الصباحية .وتطبق قواعد االلتزام باملواعيد على نحو صارم ُويتوقع حضور الطالب في الفصل قبل خمس
دقائق من موعد بدء الحصة .ويتعين على املتأخرين تبرير تأخرهم قبل السماح لهم بالدخول إلى الفصل.
يحصل الطالب على املواد الدراسية الالزمة في بداية البرنامج.

املشروع الثقافي
يعمل كل طالب على إنجاز مشروع عن الثقافة األيرلندية أثناء الدورة .ويتم اختيار موضوع املشروع بالتشاور مع املعلمين ويتألف من لقاءات
وأبحاث عدة يجريها الطالب في جميع أنحاء مدينة كورك .والهدف من املشروع هو تشجيع الطالب على ممارسة اللغة اإلنجليزية في أماكن
ومواقف مختلفة من أجل اكتساب الثقة في استخدام لغة الحديث.

القاموس
ُينصح الطالب بجلب قاموس جيب ثنائي اللغة خالل رحلتهم إلى كورك.
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 -6صحة وسالمة الطالب
يجب على اآلباء مراسلتنا كتابة بأي مالحظات طبية يرونها هامة .وهذا يشمل أي عالج طبي أو أدوية في وقت السفر إلى أيرلندا .ويجب تسليم
هذه الوثائق إلى قائد املجموعة في نقطة املغادرة وإن أمكن إرسال نسخة منها بالبريد اإللكتروني إلى:
إذا شعر الطالب بتوعك أو عانى من حالة طارئة أثناء إقامته في أيرلندا ،يتعين عليه إبالغ أحد قادة املجموعات أو املعلمين أو أحد رفقائه.
فهؤالء لديهم تعليمات واضحة عن كيفية االستجابة بسرعة وعلى النحو املناسب لهذه االحتماالت.
بالنسبة للطالب الذين يرتدون نظارات قراءة و/أو عدسات الصقة ،نو�صي بإحضار نسخة من تقرير طبيب العيون معهم.

 -7معلومات محلية
االتصاالت الهاتفية
ً
يستطيع اآلباء االتصال بمدير الدورة أو قائد املجموعة التي يكون ابنهم أو بنتهم مشاركا بها على أرقام الهاتف يحصلون عليها قبل مغادرة
الطالب إلى أيرلندا.

الهواتف النقالة واألجهزة اإللكترونية الشخصية
بالنسبة للطالب الذين يجلبون هواتف نقالة وآالت موسيقية شخصية معهم ،يجب العلم بأن استخدام هذه اآلالت غير مسموح به في أي
ً
صباحا وً 2
ظهرا من يوم االثنين إلى يوم الجمعة.
مكان في الحرم الجامعي بين الساعة 9
وباملثلُ ،ينصح الطالب بعدم جلب أي نوع من الحواسب الشخصية أو وحدات الفيديو إلى أيرلندا ألن استخدامها ً
أيضا غير مسموح به أثناء
الدورة في كورك.
من املستحسن جلب شاحن للهاتف النقال مع محول لآلالت الكهربية .يجب أن يكون املحول مزود بقابس ثنائي وثالثي ليناسب القابس أو
منفذ الكهرباء املربع.
كما نو�صي كذلك باستشارة شركة الهاتف النقال التابع لها عن كيفية استخدام خدمتهم أثناء السفر للخارج وبشكل خاص إن كنت تنوي
استخدام خيار الدفع املسبق.

خدمة الواي فاي
يستفيد الطالب من خدمة الواي فاي من خالل هواتفهم الذكية أثناء فترات مسائية محددة في املجمع السكني.
ال تتحمل إدارة الدورة مسؤولية أي خسائر في املمتلكات الشخصية أو سرقتها.

التوقيت األيرلندي
يتأخر التوقيت األيرلندي ساعة واحدة عن توقيت معظم البلدان األوروبية.
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استقبال رسمي
يستقبل عمدة مدينة كورك الطالب ويرحب بهم عادة أثناء الدورة.

تصريح االنتقاالت
في بعض الحاالت ،يحصل الطالب على تصريح انتقاالت للتنقل على متن وسائل مواصالت إدارة النقل البلدية .وهذا التصريح غير قابل للنقل وال يجوز
استخدامه من جانب أي شخص آخر .وفي حالة إساءة استخدامه ،تلغي شركة النقل التصريح على الفور وتفرض الرسوم الكاملة لالستخدام الحالي
لشبكة النقل .وفي حالة فقدان تصريح االنتقال ،تفرض الشركة على الطالب رسوم إصدار بدل فاقد قيمتها عشرة يورو مقابل النسخة الجديدة.

حفالت الرقص
يستطيع الطالب فوق سن الثانية عشرة حضور حفالت الرقص التي تنظمها الكلية في أيام مختلفة أثناء الدورة .وتقدر رسوم الدخول بحوالي
ً
اختياريا.
ستة يورو ويصاحب الطالب قادة املجموعات .وال تتوفر في هذه الحفالت أي مشروعات كحولية كما أن حضورها
مدير الدورة هو الشخص الوحيد الذي يمكنه السماح بعودة الطالب إلى مكان اإلقامة في وقت متأخر عن الوقت املحدد .ويعتمد هذا الوقت على
برنامج النشاط ،ولكن يرجع الطالب عادة إلى املجمع السكني بحلول الساعة ً 10:30
مساء .ويتابع قادة املجموعات التزام الطالب في هذا الشأن.

التسوق
نو�صي الطالب بطلب إيصال عند شراء أي سلع أو مستلزمات لتجنب أي حالة من حاالت إساءة الفهم.
سعر أغلب املنتجات مماثل لألسعار في بلدان االتحاد األوروبي األخرى.

حركة املرور
تسير السيارات على الجانب األيسر في أيرلندا وذلك على عكس أغلب البلدان األوروبية .ويجب أن يضع الطالب هذا األمر في االعتبار عند
التجول في الخارج.
ال ُيسمح للطالب باستخدام الدراجات أو الدراجات البخارية أو قيادة أي نوع من املركبات.

الوجبات
يتم تناول الوجبات اليومية الثالث (اإلفطار والغذاء والعشاء) في كافيتيريا ذاتية الخدمة بالكلية من يوم االثنين إلى يوم الخميس .ويتناول
الطالب الوجبات مع مجموعتهم املحددة.
أيام السبت واألحد ،يتم تناول اإلفطار عادة في املجمع السكني .ويتم توفير وجبات الغذاء املعبأة لتناولها أثناء رحالت يوم األحد .وعادة ما يتم تناول
العشاء في مجموعات مع القادة في املساء .وفي أيام األحد ،يقوم الطالب بترتيب وجبة الغذاء حيث يتناولها الطالب عادة خارج الحرم الجامعي.
إذا كان الطالب يعاني من حساسية من أطعمة معينة أو ال يستطيع تناول عناصر غذائية محددة ،يجب ذكر نوع الحساسية أو العناصر
الغذائية في نموذج طلب التقدم للدورة .ويجب ً
أيضا تمرير هذه املعلومات إلى قائد املجموعة في أوقات الوجبات من أجل تجنب املضاعفات.
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 -8السلوك
من املتوقع أن يكون جميع الطالب مهذبين ومحترمين في التعامل مع اآلخرين .فالسلوك الجيد يعكس صورة الطالب وأسرته ورفقائه ومدرسته
في وطنه.

أسباب الفصل:
• عدم احترام املعلمين والقادة والطالب واآلخرين.
• حيازة أو استهالك أو شراء الكحول (محظور على صغار السن بموجب القانون األيرلندي).
• استخدام أو حيازة أي نوع من العقاقير غير املشروعة.
• سرقة أي �شيء.
• خرق نظام االنضباط بشكل متكرر والتسلط على اآلخرين أو القيام بأي سلوكيات غير مقبولة.
• خرق القانون األيرلندي.
في جميع الحاالت املذكورة أعاله ،تتم إعادة الطالب إلى بلده .ويتحمل اآلباء أو الو�صي القانوني تكلفة عودة الطالب باإلضافة إلى تكاليف أي
أضرار و/أو قيمة تعويض لآلخرين ينتج عن سلوك الطالب.

 -9قادة املجموعات
قادة املجموعات هم أفراد بالغين ناطقين باإلنجليزية ويتسمون بالعمل الدؤوب وتحمل املسؤولية وقادرين على مساعدة الطالب في االندماج
واملشاركة في كافة جوانب الدورة وضمان الشعور بأنهم يتلقون الدعم في جميع األوقات.

 -10مالحظة أخيرة
يتمتع مدير الدورة بالصالحيات الكاملة أثناء الدورات الصيفية في أيرلندا وبالتالي فهو املنوط بأخذ القرارات املناسبة والنهائية في حالة حدوث
أي ظروف طارئة أثناء برنامج الدورة.
نأمل أن تكون املعلومات واإلرشادات املذكورة في هذا الكتيب قد حازت رضاكم.
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 -11مرافق الحرم الجامعي

-1

1تبلغ مساحة الكلية  40هكتار مع مساحات خضراء مفتوحة.

-2

2أماكن إقامة حديثة للطالب بغرف فردية.

-3

3مغسلة ذاتية الخدمة.

-4

4فصول دراسية فسيحة.

-5

5مكتبة.

-6

6صالة ألعاب رياضية.

-7

7حوض سباحة داخلي ساخن.

-8

8مالعب كرة قدم مناسبة لكافة األحوال الجوية.

-9

9ملعب ومسار ملمارسة ألعاب القوى.

1010قاعة سينما بالحرم الجامعي.
1111كافيه للطالب.
1212متجر.
1313هواتف عامة.
1414بنوك.
1515ماكينات الصراف اآللي.
1616كاميرات مراقبة تعمل طوال الوقت ( 24ساعة).
1717ماكينات بيع املشروبات الغازية.
1818خدمة حافالت املدينة.
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 -12ما يشمله السعر:

-1

1انتقال املدربين في أيرلندا؛ املطار /الحرم الجامعي  /املطار

-2

2اإلقامة في غرفة فردية في مجمع الطالب السكني.

-3

3وجبات اإلفطار والغذاء والعشاء أثناء مدة الدورة* .

-4

4املغسلة ذاتية الخدمة.

-5

 35ساعات من الدراسة كل صباح من يوم االثنين إلى يوم الجمعة.

-6

6املواد التعليمية للفصل الدرا�سي.

-7

7معلمو اللغة اإلنجليزية املؤهلين.

-8

ً
أسبوعيا في فترة الظهيرة.
8األنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية أربع مرات

-9

ً
أسبوعيا في املساء.
9األنشطة التعليمية واللغوية أربع مرات

1010رحلة ليوم كامل مرة كل أسبوع.
1111إشراف دائم من العاملين.
1212تغطية طبية طوال الوقت ( 24ساعة).
1313بوليصة تأمين لتغطية الحوادث واألمراض وإعادة الطالب إلى وطنه.
1414استقبال رسمي من جانب عمدة املدينة في قاعة مدينة كورك.
* انظر «الوجبات» (صفحة )9
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نموذج طلب تقدم الطالب
 -1بيانات الطالب
اسم العائلة:
الجنسية:
عنوان املنزل:
املدينة:
الدولة:
عنوان البريد اإللكتروني( :بحروف كبيرة)
مستوى اللغة اإلنجليزية:

تاريخ امليالد:

العمر:

/

االسم:
رقم جواز السفر:

/

الرمز البريدي:
هاتف املنزل:

املنطقة:
الهاتف النقال الشخ�صي:

املدرسة الحالية:

الشخصية:

 -2بيانات األسرة
اسم الوالد:

املهنة:

البريد اإللكتروني:

الهاتف النقال:

اسم األم:

املهنة:

البريد اإللكتروني:

الهاتف النقال:

هل يقيم األبوين في منازل مختلفة؟ :نعم/ال (دائرة)

الشخص املنوط باالتصال:

عدد األطفال في األسرة:

كيف سمعت عنا؟

 -3خيارات الدورات
ما هي الدورة التي ترغب بالتسجيل فيها؟:
هل تسجل كفرد أم من خالل مدرسة  /هيئة؟

 3أسابيع

 4أسابيع

أسبوعين

شهر مميز

 -4بيانات شخصية
البنسلين :نعم/ال
نعم/ال

هل تعاني من أي نوع من أنواع الحساسية الطبية؟ :نعم/ال (دائرة)
هل تتناول أدوية في الوقت الحالي أو تخضع لبرنامج عالجي ألي مرض؟:
إذا كانت اإلجابة بنعمُ ،يرجى تحديد املرض والبرنامج العالجي أو األدوية التي تتناولها:
أ .بطاقة التأمين الصحي األوروبية ب .تأمين صحي خاص
ما هو نوع التأمين الصحي الذي سيكون لديك في أيرلندا؟
فصيلة الدم:
الهوايات  /الرياضات:

 -5تصريح طبي
أنا ،املوقع أدناه ،والد  /والدة  /و�صي
.................................................................................................................................................................................................القاصر
وجنسيته ......................................................................................................ويحمل جواز سفر رقم.................................... ....................................
و/أو بطاقة هوية رقم .................................... ....................................أخول ممثل كلية أكسس إنجلش باملوافقة على إجراء األشعة السينية أو التحاليل أو إعطاء
البنج املخدر أو التشخيص أو املعالجة الطبية أو الجراحية أو العمليات الجراحية أو الدخول إلى املستشفى إذا لزم األمر على أن يتم جميع ما سبق تحت
اإلشراف العام من جانب طبيب أو جراح سواء كان التشخيص أو املعالجة في عيادة الطبيب أو في املستشفى .ومن املعلوم أن هذا التصريح ُيمنح قبل الحاجة
للتشخيص أو املعالجة الطبية أو الدخول إلى املستشفى ويقدم بهدف االعتراف بتخويل املمثلين املذكورين أعاله واملوافقة على اتخاذ القرارات التي يراها األطباء
أو الجراحين الزمة ً
وفقا ألفضل املعايير الطبية.
صالح حتى  31أغسطس من العام الحالي ما لم يتم إلغائه قبل هذا التاريخ بإرسال إخطار إلغاء كتابي إلى ممثلي كلية أكسس إنجلش.

توقيع األب  /األم  /الو�صي:

الجنسية:
رقم جواز السفر أو رقم بطاقة الهوية الوطنية:
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الشروط العامة للتسجيل

تحتفظ إدارة كلية أكسس إنجلش بالحق في رفض أي طلب تسجيل مقدم من أي شخص يرونه غير مناسب لحضور الدورة في أيرلندا.
وخالل الدورة التدريبية في أيرلندا ،إذا تسبب أي شخص في مشاكل خطرة مع مدرسيه أو قائدي مجموعاته أو رفقائه أو أي أشخاص آخرين موجودين
معه في محيط الدراسة ،أو إذا كانت أخالقياته أو سلوكياته االجتماعي مخالفة لقواعد الكلية ولوائحها أو مع قوانين الدولة أو مع كليهماُ ،يرسل ذلك
الطالب إلى بلده األصلي بعد أن تقوم الكلية بإعالم أبويه أو أولياء أمره بهذا القرار .ويتحمل والدا الطالب أو أوصيائه القانونيين جميع النفقات التي
تتكلفها اإلعادة إلى الوطن باإلضافة إلى تكلفة أية تلفيات و/أو تعويضات مستحقة ناتجة عن ذلك السلوك .وفي تلك الحاالت ،ال يحق املطالبة باسترداد
كل رسوم الدورات التدريبية أو جزء منها.
ُ
عند تقديم طلب التسجيل تدفع وديعة قيمتها  400يورو ،على أن ُيخصم ذلك املبلغ من الرسوم النهائية للدورة.
يجب دفع املبلغ اإلجمالي املستحق قبل بدء الدورة بمدة ً 28
يوما.
ال تتحمل كلية اكسس انجليش أي مسؤولية عن أي تغييرات قد تطرأ على مواعيد الرحالت الجوية أو مساراتها أو تواريخها ،وسوف يتغير املبلغ اإلجمالي
املستحق ً
تبعا ألي زيادة في تكاليف الرحالت الجوية.
يوافق األبوان أو األوصياء القانونيون على مشاركة أبناؤهم و/أو بناتهم في جميع األنشطة والرحالت التي تنظمها كلية أكسس إنجليش دون الحاجة إلى
إشعار مسبق من إدارة الدورة،
كما ويمنحان لكلية أكسس إنجليش اإلذن باستخدام أية صور فوتوغرافية يظهر فيها الطالب في اإلعالنات أو البرامج التسويقية املستقبلية.
بالتأكيد على قبول الحجز ألي طالب ،وشريطة استيفاء مقدم الطلب ألية شروط الحقة ،تتعهد إدارة الدورة بتوفير جميع الخدمات املدرجة في كتيب
الكلية.

سياسة اإللغاء لبرنامج اللغة اإلنجليزية
فترة اإللغاء						:

العقوبة املطبقة حسب السعر اإلجمالي املدفوع:

ً 40-29
					
يوما قبل بداية الدورة:
ً 28-11
					
يوما قبل بداية الدورة:
					
 10-0أيام قبل بداية الدورة:

%25
%50
%100

توقيع األب/األم/الو�صي....................................................................................... :رقم بطاقة الهوية الوطنية.................................................. :
توقيع مقدم الطلب عن الطالب......................................................................... :رقم بطاقة الهوية الوطنية.................................................. :
التاريخ:
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الدورات ال�صيفية
 -1إجراءات التسجيل
تحويل قيمة الحجز  400يورو إلى الحساب املصرفي التالي:
						
البنك:
						

بنك أيرلندا

فرع الحرم الجامعي ملعهد كورك للتكنولوجيا ،مدينة كورك ،أيرلندا

					
رقم األيبان:

IE 75 BOFI – 9035-7692 – 2993 95

					
رمز تعريف البنك:

BOFI – IE – 2D

						
رمز الفرع:

90 — 35 – 76

						
املستفيد:

كلية أكسس إنجلش املحدودة

						
الغرض:

رسوم دراسة لغة

* ُيرجى التأكد من وجود اسم الطالب املسجل في الدورة على إيصاالت املعامالت.
* يجب دفع باقي رسوم الدورة قبل  28يوم من تاريخ الوصول إلى الحرم الجامعي.

 -2الوثائق


نموذج طلب التقدم للدورة



نسخة موقعة من الشروط العامة



صورتين من مقاس صور جواز السفر للمتقدم



صورة ضوئية من جواز سفر املتقدم أو بطاقة الهوية الخاصة به



صورة ضوئية من بطاقة التأمين الصحي األوروبية أو أي بطاقة تأمين صحي بديلة



صورة ضوئية من إيصال دفع رسوم الحجز

 -3مالحظة:
ُ
 -1يجب تقديم نماذج طلب التقديم إلى املدرسة أو الهيئة املنظمة.
ُ -2يرجى االتصال بكلية إنجلش أكسس مباشرة إن لم تقم بإرسال طلب التقديم الخاص بك من خالل املدرسة أو األكاديمية.
ُ -3يرجى إرسال تأكيد بطلب التقدم للدورة إلى englishcampuscork@gmail.com

لالتصال بنا
					
كلية أكسس إنجلش،
				
ميدان برشمان ،البريد اإللكتروني:
					
مودل فارم روود،
مدينة كورك،
أيرلندا.

هاتف+353 872 85 0163 :
englishcampuscork@gmail.com
املوقع اإللكترونيwww.accessenglishcampus.com :
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