ستافورد هاوس
هو بيتك
تعليم ممتاز

هذا الكتيب ُمعد بواسطة تطبيق
.ZAPPAR

ِّ
نزل التطبيق وامسح األيقونات
ضوئيًا بواسطة هاتفك لمعرفة
المزيد عنا.

دعم إضافي

يحتاج طالب اللغة اإلنجليزية إلى معلمين ُمل ِهمين لديهم

باإلضافة إلى اإلرشاد الذي يتسم بما يتناسب مع

مع الحياة .إن المعلمين المؤ َّهلين جيدًا لدينا يتمتعون

المتطلبات الشخصية الذي يقدمه المعلمون ،فإنك سوف
تلتقي شهريا ً مع موظف أكاديمي كبير للحصول على

ولع تجاه دمج اللغة اإلنجليزية
بالحماس البالغ تجاه مساعدة الطالب على إحراز تقدم

دعم أثناء المقابالت بين شخصين والستعراض التقدم

في اللغة اإلنجليزية يو ًما بعد يوم في الدروس التي تمتاز

والتأكد من أنك تسير في المسار الصحيح لتحقيق أهدافك

بجذب الطالب وبموضوعاتها المرتبطة بالحياة والممتعة.

األكاديمية.

تعليم يتسم بالمرونة

تتيح لك البرامج الدراسية القابلة للتكييف والمواقع
المتعددة وجدول األسعار الواضح التحكم في القرارات
التعليمية .تخضع معظم الدورات التعليمية لنفس جدول
األسعار البسيط .إذا وصلت وقررت أنك تريد برنام ًجا
تعليميًا أو موقعًا مختلفًا ،فأخبرنا بذلك وسوف يساعدك
موظفونا خالل العملية ،خطوة بخطوة.
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حزمة
غير محدودة

بالنسبة للطالب
الذين يرغبون في أقصى مرونة
لدمج أي برن
ّ امج باللغة اإلنجليزية ،وشهاداتنا
المهنية ،ونشاط اإل
عداد المهني لدينا ،لدينا اآلن هذه
الحزمة المدهشة
التي تتضمن أيّة دورة تدريبية،
بأيّة كثافة ،وفي أ ّ
ي موقع تختاره في البالد!

مرافق فاخرة

إن جميع مدارسنا مريحة ومصممة بشكل جيد ،وتتميز
بوجود فصول دراسية زاهية األلوان ومضيئة وجيدة
التهوية ،باإلضافة إلى شبكة السلكية مجانية لالتصال
باإلنترنت في كل المرافق .تساعد تقنيات الفصل الدراسي
المعلمين على المحافظة على فعالية الدروس وجاذبيتها،
مع لوحات بيضاء تفاعلية أو شاشات تعمل باللمس في
كل فصل دراسي .وخارج الفصل الدراسي ،يمكنك
الوصول إلى مصادر دراسية إضافية والعديد من مناطق
الدراسة الذاتية الهادئة ،أو االسترخاء واللحاق بزمالئك
صصة للطالب.
في الردهات البهيجة أو المقاهي المخ ّ

ترحيب ضخم

نمتلك برنامج استقراء كامل وبوابة إلكترونية تساعدك على تحقيق
ا
الستفادة القصوى من التجربة التعليمية معنا ،إذ تتضمن ما يلي:
• جولة بالمدرسة والتعريف بمجتمع

ستافورد هاوس
• معلومات حول المدينة وأماكنها الجذابة الشهيرة

باإلضافة إلى التعريف بتقويم األنشطة
• دليل حول كيفية النجاح في تجربة
الحياة بالخارج

• دليل حول كيفية الوصول إلى أقرب المنظمات الدينية
أو الثقافية
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هنا للمساعدة

يمكنك االعتماد علينا إلرشادك خالل جميع خطوات
تجربتك الدولية:
• طلب التأشيرة والمشورة بشأن التجديد
• اإلقامة
• انتقاالت المطار
• مشورة خبير تعليمي بشأن مستقبلك

يمكنك مسحه ضوئيًا بواسطة
تطبيق ZAPPAR

برنامج اجتماعي

MY.STAFFORDHOUSE.COM
بوابة الطالب عبر االنترنت

اكتشف الحانات التاريخية الكامنة في قلب المدينة واألسواق الفريدة
في قلب المجتمعات المحلية أو المهرجانات والمتاحف واألحداث
المحلية .تشجع مجموعة االختيارات الواسعة من النشاطات
لدينا الطالب على توسيع معرفتهم باللغة اإلنجليزية بشكل يفوق
الممارسة في الفصل الدراسي؛ وذلك عن طريق رأب الفجوة بين
الممارسة في الفصل الدراسي والعالم الخارجي .نريد ضمان إتاحة
وتوفر ذلك لجميع طالبنا ،لذا نتأكد من أنه لدينا على األقل  3أنشطة
"مجانية" كل أسبوع في جميع مراكزنا.

لالطالع على المزيد

لقد قمنا بإنشاء البوابة الطالبية الخاصة بنا عبر اإلنترنت لتقديم الخدمات للطالب حسب الطلب .يمكنك استخدام
هذه األداة التي ال تقدر بثمن فيما يلي:
• تتبع الحضور ونتائج االختبارات

• رؤية الملفات الشخصية لفريق العمل

• تغيير جداول توزيع الحصص

• الحصول على نصائح دراسية

• التسجيل في األنشطة

•الحصول على معلومات حول األماكن الجذابة في

• إقامة عالقات اجتماعية مع زمالء الدراسة الجدد

المدينة واألحداث واإلسكان والموارد الصحية

• قراءة األخبار المدرسية
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في المملكة المتحدة والواليات المتحدة األمريكية وكندا
سواء كنت تبحث عن التجربة اإلنجليزية التقليدية أو عن الغوص الكامل في الثقافة الكندية أو عن
المغامرة األمريكية الشاملة ،فسوف تجد موقع ستافورد هاوس الذي يناسب ذوقك واحتياجاتك.
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الوطن الجديد
بعيدًا عن الوطن األم
سواء كنت
تفضل االستقاللية التي تتسم بها
المساكن
الط
البية
أو االستضافة ذات األلفة
العائلية ،فإن خيا
رات اإلقامة لدينا تتوفر لتمنحك
المرونة بين ا
لخيارات والجودة التي تستحقها.

اإلقامة
االستضافة*

أحد خيارات اإلقامة الشهيرة التي نقدمها ،حيث تسمح لك
االستضافة باالندماج في الحياة المحلية وممارسة اللغة
اإلنجليزية خارج الفصل الدراسي خالل تناول العشاء
وعطلة نهاية األسبوع مع مقدمي خدمة االستضافة الذين
يرحبون للغاية بوجودك .وهذه طريقة فريدة للعيش
والدراسة في وجهتك المختارة.

استضافة رفيعة المستوى
(المملكة المتحدة فقط)

يوفر لك هذا الخيار جميع مزايا االستضافة ،باإلضافة
إلى وجود حمام شخصي مريح ومالئم ومعايير إقامة
أعلى.

إقامة
سكنية

توفر لك مساحة شخصية أكبر ،توفر أماكن اإلقامة
صا للطالب فرصة للعيش بشكل أكثر
المص َّممة خصي ً
استقاللية مع أفراد متشابهين في الميول الفكرية من كل
مكان في العالم .تتمتع أماكن اإلقامة بال ُ
طرز العصرية
وتتضمن دائ ًما استقباالً يعمل  24ساعة ،ومرافق غسيل،
ومكانًا لتخزين الدراجات ،وغرفة استراحة ،والوصول
إلى االنترنت ،وكل ذلك موضوع بشكل مالئم ليس ِ ّهل
الدخول إلى المدرسة.

*إقامة االستضافة في كامبريدج ولندن مقدمة من وكاالت تابعة
ألطراف خارجية.

المنزل المشترك للطالب
(المملكة المتحدة فقط)
ً
شارك
منزال مع طالب آخرين! سوف تقيم مع طالب آخرين ولكن على
نطاق
أصغر
من
ال
مسكن،
مما يسمح لك ببناء صداقات دائمة مع زمالئك
في
المنزل .خيارات الغرف الثنائية والفردية متوفرة .منازل الطالب
مزو
دة
بأثاث
َّ
كامل ومجهزة لإلعداد الذاتي للطعام.
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مسكن صيفي للطالب في سن  16و 17عا ًما
(المملكة المتحدة فقط)

مسكن للطالب في سن  16و 17عا ًما
(الواليات المتحدة فقط)

في لندن وكانتربيري وكامبريدج ،نقدم إقامة كاملة اإلشراف للطالب في سن  16و17

ً
ممتازا للطالب في سن  16و 17عا ًما للدراسة في المواقع األربعة
اختيارا
تعد االستضافة
ً

عا ًما في شهري يوليو وأغسطس .يأتي ذلك مع برنامج اجتماعي موصى به لهذه الفئة

الخاصة بنا في الواليات المتحدة .في شيكاغو ،يمكن للطالب ممن يرافقهم مرافق أو مرشد

العمرية ،باإلضافة إلى تقديم الوجبات الكاملة .وتتضمن اإلقامات وجبات اإلفطار،

أن يقيموا في هوستلنج إنترناشونال؛ وفي بوسطن ،ويمكن لصغار الطالب أن يقيموا في

والغداء ،والعشاء في مطاعم  Stafford Houseباإلضافة إلى مشرفين على اإلقامة
مقيمين أيضًا .ويُعد ذلك بديالً رائعًا لالستضافة للطالب تحت  18عا ًما.

إنترناشونال جيست هاوس ،حيث يتم تقديم وجبتي اإلفطار والعشاء.

خيارات خاصة
بما أن جميع مدارسنا واقعة في مدن طالبية شهيرة ،فإنه
يوجد العديد من أماكن اإلقامة الخاصة لإليجار ،وذلك
لتلبية جميع االحتياجات والميزانيات .فريق العمل لدينا
متاح دائ ًما ويسعده مساعدتك.
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دوراتنا التعليمية
حقق كامل قدراتك

يمكنك مسحه ضوئيًا بواسطة
تطبيق ZAPPAR

اللغة اإلنجليزية العامية
لالطالع على المزيد

أكاديمي

اللغة اإلنجليزية العامة

مثيرا من الدورات التعليمية للغة اإلنجليزية العامة
نوفر نطاقًا
ً
لجميع المستويات ،من البداية حتى االحتراف ،وبشكل مالئم
لجميع الميزانيات.

تغطي الدورات التعليمية التجهيزية لالختبارات جميع المجاالت المختارة لالختبار بالتفصيل ،كما تؤكد على اكتساب
المهارات واللغة اإلنجليزية من خالل استخدام اختبارات األعوام السابقة وتقنيات االختبارات لتحقيقالنجاح في االختبار.
تحضيرات أيلتس الحد األدنى للمستوى (فوق  :)16متوسط

تاريخ البدء
كل يوم اثنين

الحد األدنى للمستوى
المبتدئون

الموقع المملكة المتحدة وكندا
تحضيرات تويفل الحد األدنى للمستوى (فوق  :)16فوق متوسط
الموقع :الواليات المتحدة األمريكية

الدروس

تحضير الختبار كامبريدج الحد األدنى للمستوى (فوق  :)16فوق المتوسط
المستوى األول للغة اإلنجليزية من كامبريدج ،والمستوى المتقدم للغة اإلنجليزية من كامبريدج ،والمستوى
االحترافي للغة اإلنجليزية من كامبريدج
الموقع :المملكة المتحدة :جميع المدارس (األول ،والمتقدم ،واالحترافي)
الواليات المتحدة األمريكية :سان دييغو (األول والمتقدم)
كندا :تورونتو (األول والمتقدم)
برنامج المسار الجامعي الحد األدنى للمستوى (فوق  :)16متوسط
توفر مدارسنا مستويات لغة إنجليزية معترفًا بها ،وبرنام ًجا تدريبيًا للتحضير الجامعي وخدمات تحديد المستوى
الجامعي مع أكثر من  70شري ًكا يساعدونك على الحصول على القبول والنجاح في الجامعة بأمريكا الشمالية.
الموقع الواليات المتحدة األمريكية وكندا

مهني

اإلنجليزية كلغة أعمال (فوق  )18الحد األدنى للمستوى :متوسط
سوف تطور هذه الدورة التعليمية من مهارات اللغة اإلنجليزية في العديد من سياقات األعمال مثل العروض التقديمية
واالجتماعات والمفاوضات .يدمج المنهج الدراسي المهارات العملية مع اللغة الخاصة باألعمال والصناعة والمص َّممة
صا الحتياجاتك مما يم ّكِن من ترك األثر الصحيح في عمالئك المستقبليين وزمالئك.
خصي ً
الموقع الواليات المتحدة األمريكية | المملكة المتحدة :لندن | كندا :تورونتو
الشهادات المهنية الحد األدنى للمستوى (فوق  :)18فوق المتوسط
تعلَّم مفاهيم األعمال وقم بتطبيق مهارات اللغة اإلنجليزية المتقدمة على مشاريع الفريق ودراسات الحالة لألعمال.
صص للطالب الذين يريدون استكشاف وتطوير حياتهم المهنية.
هذا البرنامج في اللغة اإلنجليزية مخ َّ
اختر من :التسويق ،وإدارة المشروعات ،و إدارة األعمال
الموقع :الواليات المتحدة األمريكية | المملكة المتحدة :لندن | كندا :تورونتو
نشاط التحضير للحياة المهنية الحد األدنى للمستوى (فوق  )18فوق المتوسط
مارس اللغة اإلنجليزية وقم بتجربة ثقافة األعمال األمريكية عن طريق قضاء وقت في شركة أمريكية .يضعك نشاط
التحضير للحياة المهنية في العمل مع الشركة المضيفة.
مجاالت تحديد المستوى :خدمات اجتماعية | إدارة أعمال | تسويق | ضيافة
| مبيعات المتطلبات :تأشيرة إف  12 | 1أسبوعًا من التسجيل على األقل .يجب أن يكون مقيدًا على األقل في
جدول المستوى القياسي أثناء تحديد المستوى من الشركة المضيفة
الموقع :الواليات المتحدة األمريكية
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أساسي 20 :درسًا 15 :ساعة أسبوعيًا
فليكس األساسي 20 :درسًا 15 :ساعة أسبوعيًا
قياسي 25 :درسًا 18.75 :ساعة أسبوعيًا
مكثف 30 :درسًا 22.5 :ساعة أسبوعيًا
مكثف فائق 35 :درسًا 26.25 :ساعة أسبوعيًا

كل المراكز
أساسي | قياسي | مكثف
لندن وتورونتو فقط
مكثف فائق
لندن فقط
فليكس األساسي

العمر

فوق 16

عينة من الوحدات
	•التحدث بطالقة
	•التحضير للحياة المهنية
	•األحداث الجارية والمناظرات
	•اللغة اإلنجليزية الشعبية
	•الوسائط االجتماعية في العمل
	•األخبار والصحف
	•ما قبل األيلتس :القواعد
	•القضايا العالمية
	•معالجة النطق

كما نوفر أيضًا تعليم اللغة اإلنجليزية بين شخصين و
دورات تعليمية جماعية والتي يمكن أن تكون مص َّممة
صا لتالئم احتياجاتك وأهدافك.
خصي ً
و الباقة غير المحدودة التي تتض َّمن أيَّة دورة تعليمية
ي مستوى من التكثيف حيث يتوفر كل هذا بسعر
من أ ّ
واحد .متوفرة في الواليات المتحدة األمريكية ،والمملكة
المتحدة ،وكندا .يمكن حجز الباقة قبل مدة  12أسبوعًا
على األقل.

المجموعات
األصغر سنًا
واألفراد

الدورة التعليمية االعتيادية
يعد هذا البرنامج الصيفي أحد الدورات التعليمية التي نقدمها في

المملكة المتحدة وكندا والواليات المتحدة األمريكية .فهو يوفر
مجموعة مثيرة من دروس اللغة اإلنجليزية واألنشطة والرحالت
القصيرة.

معلومات سريعة

يقدم ستافورد هاوس سمر دورات تعليمية وأنشطة عالية الجودة باللغة اإلنجليزية لصغار السن من الطالب .نتمتع

بسمعة جيدة بشأن تقديم دروس اللغة الفعَّالة واألنشطة والرحالت القصيرة المستمرة والمنظمة بشكل جيد ،وذلك

تواريخ البدء

في بيئة مالئمة ولطيفة عبر المملكة المتحدة وكندا والواليات المتحدة األمريكية.

أسبوعيًا من يونيو إلى
آخر أغسطس

نعطي اهتما ًما متساويًا للجزء األكاديمي والترفيهي من البرنامج على السواء؛ ونشجع الطالب على استخدام اللغة
اإلنجليزية فضالً عن "تعلم ما يتعلق بها" .لمزيد من المعلومات حول مراكزنا ،باإلضافة إلى معلومات إضافية

الحد األدنى
للمستوى

من المستوى االبتدائي
حتى المتقدم

حول الدورات التعليمية ،يرجى زيارةwww.studyholidays.com

الدروس

 15ساعة أسبوعيًا

طة المثيرة
ألنش
ا

15
حجم الفصل
الدراسي
 16طالبًا
على األكثر

األعمار

 18-9عا ًما
(على حسب المركز)

مدة الدورة التعليمية
 4-1أسابيع

متاح في

جميع المراكز حول المملكة
المتحدة وكندا والواليات المتحدة
األمريكية

	•لغة إنجليزية مكثفة

	•مدرسة ساراكينوس للرجبي

	•برنامج مستكشف لندن

	•العلوم والتكنولوجيا والهندسة

كالسيك بلس:
	•التنس
	•الجولف
	•كرة السلة
	•رياضات المغامرة
	•ركوب زوارق الكياك /الكنو
	•ركوب الخيل
	•األدب
	•الدراما

والرياضيات والترميز التعليمي
	•الفن والتصميم
	•الدراما
	•صناعة األفالم

مدرسة األر

	•الدورة التعليمية االعتيادية

	•مدرسة األرسنال لكرة القدم

سنال

الدورات التعليمية للغة اإلنجليزية العامة

دورات تعليمية للمتخصصين:

لك

عينة دورات تعليمية مص َّممة بشكل متخصص

ر

م لألوالد و
ا
ل
ب
ن
ا
القد
ت!
ة

	•األزياء
	•برنامج التحضير لمجموعة عناصر
الصيف
	•دورات تعليمية في العلوم والتكنولوجيا
والهندسة والرياضيات والقيادة
	•دورات تعليمية أكاديمية
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