كتيب الترحيب بالطلبة المبعتثين
أهالً ومرحبًا بك في إي سي.
نحن سعداء جدًا لمقابلتك ونتمنى لك االستمتاع بتجربة رائعة هنا .ستحصل فيما يلي على جميع المعلومات الخاصة
بالبرنامج التعليمي الذي يرعاه صاحب العمل أو السفارة الخاصة بك .لدينا بعض اللوائح المحددة ،التي وضعتها
الجهات الراعية الخاصة بك ،والتي يتعين علينا التأكيد على اتباعها .يرجى قراءة المعلومات التالية بعناية.
نتمنى لك وقتًا ممتعًا معنا هنا في إي سي ،يرجى طرح األسئلة إذا كان هناك أي أمر أو إذا كنت تحتاج إلى المساعدة
في أي وقت.
العطالت
إذا كنت ترغب في الحصول على عطلة في بعض أيام الدراسة ،فنحن بحاجة إلى تصريح كتابي من الجهة الراعية
الخاصة بك بمواعيد هذه األيام .ومن فضلك أال تطلب اإلذن من موظفي إي سي بشأن إجازتك بدون الحصول على
هذا التصريح ،ألنهم ال يستطيعون القيام بهذا األمر ،حيث يجب عليك مناقشة ذلك األمر مباشرةً مع الجهة الراعية
الخاصة بك .وإذا اضطررت إلى أخذ هذه العطلة بدون الحصول على إذن الجهة الراعية ،فستتم اإلشارة إلى غيابك
في ذلك اليوم وإخبار الجهة الراعية الخاصة بك.
عند التقدم بطلب إجازة ،عليك أن تثبت نسبة حضور  90%أو أكثر .وذلك ألن الجهة الراعية قد ال تصرّح طلبك
إذا كانت نسبة حضورك أقل من هذه النسبة.
وفي حال رغبت مغادرة المملكة المتحدة ،الواليات المتحدة أو كندا -لزيارة الوطن ،على سبيل المثال – عليك
الحصول على تصريح كتابي من الجهة الراعية بك قبل أن تقوم بحجز أي تذاكر سفر.
العطالت الدينية
ً
سوف تخبرنا الجهة الراعية الخاصة بك في حالة منح إجازة في العطالت الدينية .كما ذكر سابقا .من فضلك أال
تطلب اإلذن من موظفي إي سي ،يجب أن يتم ذلك من خالل الجهة الراعية.
الحضور
لقد دخلت المملكة المتحدة ،الواليات المتحدة أو كندا بتأشيرة طالب ،ولالمتثال للوائح هذه التأشيرة ،ينبغي عليك
حضور جميع الفصول الدراسية .وباإلضافة إلى ذلك ،سوف يخبر المعهد الجهة الراعية الخاصة بك في حالة
الغياب عن الفصول الدراسية مما قد يعرض رعايتك للخطر .وفي حالة مرضك ،ينبغي عليك االتصال بالمعهد في
اليوم الذي لن تستطيع فيه حضور فصولك الدراسية .وفي حالة الغياب عن فصولك الدراسية لمدة تزيد عن ثالثة
أيام ،ينبغي تقديم مذكرة طبيب ومن ثم سيتم إرسالها إلى الجهة الراعية الخاصة بك .نحن مطالبون بإرسال تقرير
عن كل الفصول الدراسية التي تغيبت عنها.
الجهة الراعية تتوقع منك حضور جميع الحصص .حيث سيتم تسجيل الحضور والغياب يوميا ً ،ومن ثم إرسال هذه
التقارير إلى الجهة الراعية .على إي سي أن تقوم برصد جميع حاالت الغياب والتأخر المتكرر.
الرجاء إغالق الموبايالت/الجواالت أثناء الحصص ،واستخدام اللغة اإلنجليزية في جميع األوقات .استخدام اللغة
العربية داخل الصف ممنوع.
تأكد من أن حضورك ،سلوكك ومشاركتك في الحصص هي مهمة جدا ً للجهة الراعية بك.
اختبار األيلتس
لقد طلبت منك الجهة الراعية الخاصة بك خوض اختبارين لأليلتس .هذه االختبارات ليست اختيارية وسيتم اإلعداد
لها من قبل معهدك .سوف نقوم بحجز مقعد لك في االختبار ومن ثم سنخبرك بموعد خوض هذه االختبارات .إذا
كنت ترغب في معرفة هل أنت مضطر لخوض امتحان أو الدرجات التي ينبغي الحصول عليها فيرجى مراجعة
موظف إي سي.
كما سيتم تنظيم بعض الحصص اإلضافية لمساعدتكم في التحضير الختبار األيلتس .الهدف من هذه الحصص هو
تمكينك بالمهارات والمعرفة الالزمة الجتياز هذا االختبار .بما أن هذه الدروس إضافية ،فإن الحضور غير إجباري.

اختبارات التقدم
ستجري اختبارات تحديد المستوى بصورة منتظمة .سيقيس االختبار مدى التقدم الذي أحرزته في المستوى الحالي
الخاص بك ،وسيتم إرسال نتائج االختبارات إلى الجهة الراعية الخاصة بك .ويعتبر هذا االختبار أحد متطلبات
الجهة الراعية الخاصة بك وليس اختياريًا ،فإذا لم تخضع لهذا االختبار فسيتم إخبار الجهة الراعية الخاصة بك.
الدعم الشخصي
في المدرسة لدينا أحد الموظفين المكرسين لضمان أن تكون أمضيت وقت رائع في إي سي وأنك حققت تقدم
علمي ممتاز .سيتم تقديمك لهذا الشخص في اليوم األول وسوف يكونوا متواجدين لتقديم الدعم لكم مع أي أسئلة قد
تكون لديك .يمكن أن يساعدوك مع أي شيء ،أكاديمية أو الرعوية .الرجاء التأكد من أن تأخذ الوقت للتعرف على
هؤالء األعضاء من الموظفين واالتصال بهم فورا إذا كان لديك أية استفسارات ،أو بحاجة إلى أي مساعدة.
المسجد
نتفهم جيدًا أهمية مواعيد الصالة بالنسبة للطلبة المسلمين ،ونقدر كذلك األهمية الخاصة لصالة الجمعة .ولسوء
الحظ ،ونظ ًرا للجدول الزمني الذي نمتلكه في إي سي ،فقد تجد بعض الفصول التي تتعارض مع صالة الجمعة.
ولهذا السبب خصصنا مكانًا للصالة في كل معهد  ،الجهة الراعية أبلغتنا بأنه يمكنك الصالة في فترة االستراحة
بين الفصول أو فترة استراحة الغذاء (ليس في فترة الفصول الدراسية) .وإذا قررت الذهاب إلى المسجد يوم الجمعة،
فإن ذلك يعد غيابًا وستتم اإلشارة إلى ذلك في سجلك.
سوف يقوم المعهد بتزويدك بمعلومات اضافية في يومك األول عن:
 سوق األطعمة الحالل المحلي -المساجد المحلية والمراكز اإلسالمية ،أماكن عبادة للمسلمين

-

مرافق الصالة في المعهد
معلومات عن المجتمع واألحداث المحلية للمسلمين

المخاوف /المشاكل
يلتزم موظفو إي سي بضمان حصولك على تجربة عظيمة أثناء تواجدك معنا .الكثير من هؤالء الموظفين يتحدثون
العربية ،وهم هنا لمساعدتك .وإذا كان لديك أي استفسار أو مشكلة في أي مرحلة ولم تكن على يقين بكيفية التعامل
معها ،فيرجى التواصل مع مستشارك أو مدير الخدمات الطالبية ،أو إذا كانت المشكلة شخصية ،فيمكنك التواصل
مع أي عضو من الموظفين تشعر بالراحة عند التحدث معه -فنحن لدينا القدرة على تقديم المساعدة الالزمة لك.
اإلقامة
قبل الوصول سوف تحصل على تفاصيل اإلقامة الخاصة بك .وسيكون هذا غالبًا من خالل أحد األسر المضيفة
التابعة لنا .في اإلقامة الخاصة بك ،سوف تحصل على وجبة إفطار ووجبة عشاء يوميًا وسوف يسمح لك بغسل
مالبسك مرة واحدة في األسبوع مجانًا .إذا كان لديك أي استفسار يتعلق بالعائلة المضيفة الخاصة بك ،فيرجى
التواصل مع فريق اإلقامة بالمعهد وسوف تحصل منهم على المزيد من المعلومات.







بإمكانك تغيير عائلتك المضيفة ،إذا كنت غير راض ٍ عن سكنك – ولكن يجب أن يكون السبب مقنعا ً
من أجل تغيير العائلة.
بناء ً على طلب الجهة الراعية الخاصة بك ،عليك أن تسكن مع عائلة مضيفة طوال فترة دراستك .االنتقال
للعيش في سكن الطلبة أو شقتك الخاصة ممنوع .ومن فضلك أال تطلب المساعدة من موظفي إي سي في
هذا الخصوص ،ألنهم ال يستطيعون القيام بذلك من دون تصريح كتابي من الجهة الراعية.
الرجاء الحصول على تصريح كتابي من الجهة الراعية الخاصة بك قبل التوجه إلى إدارة إي سي لطلب
تغيير سكنك.
تأكد من إخبار العائلة المضيفة في حالة:
التأخر في العودة إلى المنزل.
عدم حضور وجبة الفطور أو العشاء.
الرحاء عدم المبيت خارج المنزل من دون إعالم المدرسة سلفا ً .على العائلة المضيفة أن تنبه إي سي في
حالة غيابك ،من أجل تحذير الجهة الراعية بك( .بناء ً على تعليمات الجهة الراعية الخاصة بك بشأن
شروط وإجراءات األمن والسالمة)
ال يسمح ألفراد عائلتك بمرافقتك خالل فترة البرنامج.

يعد السكن مع أسرة مضيفة جزءا ً مهما ً من برنامجك التدريبي:




تذكر أن الطريقة المثلى لتحسين نطق اللغة اإلنجليزية والتحدث بها هي التدريب المستمر .ولهذا يعد
السكن مع أسرة مضيفة فرصة عظيمة لتمارس اللغة اإلنجليزية باستمرار -تواصل مع األسرة قدر
اإلمكان وتحدث معهم عن عائلتك ،وطنك ،هواياتك وأخبارك اليومية.
حاول االنخراط في الحياة األسرية بقدر المستطاع – اعرض عليهم أن تقوم بطبخ وجبة عربية ،على
سبيل المثال.
غالبية العائالت المضيفة هي غير مدخنة ،وستطلب منك التدخين في الخارج .الرجاء احترام طلبهم.
وشرب الخمار واالحتفاظ به داخل المنزل ممنوع.

الرجاء النظرفي " دليلنا العملي والثقافي للطالب الذين يزورون المملكة المتحدة ،الواليات المتحدة وكندا لتعلم اللغة
اإلنجليزية " المرفقة أدناه.

التغييرات في برنامجك الدراسي
سيتم حجز البرنامج الدراسي الخاصة بك كمكثف لمدة محددة من األسابيع .وقد وافقت الجهة الراعية الخاصة بك
على هذا األمر .ونظ ًرا لذلك ،لن تستطيع تغيير البرنامج الدراسي الخاص بك دون الحصول على إذن كتابي من
الجهة الراعية الخاصة بك .وهذا يعني أنه من المتوقع أن تحضر جميع الفصول الدراسية للمدة الزمنية المحددة لك
في إي سي .وإذا واجهت أي مشاكل عمو ًما في البرنامج التعليمي أو الفصول الدراسية الخاصة بك ،فيرجى التواصل
مع عضو من موظفي إي سي.
التشجيع على االختالط مع الجنسيات األخرى
خالل دراستك في إي سي ،نقوم بتشجيعك على تحدث اإلنجليزية في جميع األوقات ،وهذه هي أفضل طريقة
لتحسين اللغة المنطوقة .فنحن لدينا طلبة من جميع أنحاء العالم يدرسون في جميع معاهد إي سي ،فلذلك يرجى
االختالط بالجميع .وأفضل طريقة تساعدك على القيام بذلك هي المشاركة في أنشطة البرامج االجتماعية .يرجى
التواصل مع مدير برنامج النشاط االجتماعي للحصول على المزيد من المعلومات.
التأمين الطبي
يرجى أن تكون على علم بأن التأمين الطبي يغطي فقط رعاية الحاالت الطارئة ولن تستطيع إعادة أمولك مجددًا في
الحاالت الطفيفة .وقد تستغرق دعاوى التأمين وقتًا طويالً في المملكة المتحدة ،الواليات المتحدة أو كندا.
الرجاء مالحظة أن بوليصة تأمينك لن تغطي الحاالت الطبية الموجودة من قبل أو العناية باألسنان الغير طارئة.
بوليصة تأمينك متوفرة بالعربية وستعطى لك عند وصولك.
الحساب البنكي
إذا كنت ستمضي في المملكة المتحدة ،الواليات المتحدة أو كندا مدة تتجاوز  6شهور فيمكنك فتح حساب بنكي هنا.
إي سي ستساعدك في ذلك خالل فترة األسبوع األول في المدرسة.
التنقل
سوف تعيش في مدينة كبيرة ،ولهذا فمن المتوقع أن تكون المسافة في حدود  45دقيقة للمدرسة كل يوم .التوجد
عوائل مضيفة في مسافة مشي قريبة للمدرسة ،بسبب تواجد أغلبية مدارسنا في وسط المدينة.
موظفينا سيساعدونك في االتجاهات وتخطيط مسارك.
نتمنى بكل صدق االستمتاع بتجربة رائعة في إي سي ،وإذا واجهت أي مشاكل أثناء إقامتك ،فيرجى التواصل
معنا .تسعدنا مساعدتك دائ ًما.
عائلتك المضيفة سيبذلون قصارى جهدهم لجعلك تشعر 'كأنك في المنزل' ،ولكن بعض األشياء ستبدو غريبة في
البداية .الشيء المهم هو أن تكون 'متفتح' للثقافة الجديدة.
"دليلنا العملي والثقافية للطالب الذين يزورون المملكة المتحدة ،الواليات المتحدة وكندا لتعلم اللغة اإلنجليزية"
أسر المملكة المتحدة وأمريكا الشمالية
المملكة المتحدة ،الواليات المتحدة األمريكية وكندا تحتوي بعض معظم المدن الدولية والمتعددة األعراق في
العالم .ألن المدن متنوعة جدا ،من الممكن أن تعيش مع عائلة بريطانية ،أمريكية أو كندية مكونة من مجموعة
عرقية مختلفة.
في جميع الحاالت فإن عائلتك المضيفة سوف تكون بريطانية ،أمريكية أو كندية ،وسوف يكون التحدث دائما
باالنجليزية في المنزل ،ولكن من فضلك ال تتوقع أن تكون عائلتك بيضاء العرقية.

الحيوانات األليفة
الحيوانات األليفة هي شعبية جدا في أوروبا وأمريكا الشمالية  -وما يقرب من  ٪50من المنازل تمتلك واحدة.
يرجى أن تكون على استعداد لهذا ،فهو شيء شائع جدا من الثقافة .الحيوانات األليفة األكثر شعبية هي األسماك
والقطط والكالب واألرانب والطيور والفئران البيضاء .إذا كان لديك حساسية طبية للحيوانات ،فينبغي أن تعلم إي
سي في وقت مبكر جدا من وصولك.
حمية خاصة
العائلة المضيفة الخاص بك هو على بينة من طلبك للحصول على نظام غذائي مسلم ،وسوف تكون حساسة
الحتياجاتك .لن يكون هناك لحم الخنزير أو الكحول في وجبات الطعام ،ولكن يرجى أن تدرك أن ليس كل اللحوم
ستكون حالالً .إذا كان لديك أي طلبات خاصة أخرى (مثل االضطرابات الهضمية ،أي حساسيات غذائية
وغيرها) يرجى إبالغ إي سي في أقرب وقت ممكن ،وقبل وصولك.
الحساسية  /المتطلبات الطبية
إذا كان لديك أي نوع من الحساسية أو المتطلبات الطبية ،ينبغي إبالغ إي سي في أقرب وقت ممكن ،وقبل
وصولك.
الحمام
تماما ً كما تفعل في المنزل ،فكر في اآلخرين .العوائل لديها طرق مختلفة قليال ً للقيام بهذه األمور .إسأل متى
يكون الحمام متفرغاً ،وكم الفترة المسموح قضائها هناك.
• أخبر أي شخص عندما كنت تخطط ألخذ حمام أو دش ،وخاصة إذا كان المرحاض الوحيد في المنزل هو في
الحمام .حاول عدم إضاعة المياه.
• العديد من الحمامات في أمريكا الشمالية تحتوي سجادة أو حصير على األرض لحماية األرض من الماء.
حاول الحفاظ على األرض جافة.
• استخدم المناشف الخاصة بك فقط في الحمام ،واسأل عائلتك المضيفة أي يجب وضعها لتجف .ال تتركها على
األرض.
• شطّف خارج الحمام والحوض -اجعلها نظيفة للشخص المقبل.
• استفسر من عائلتك المضيفة أين يجب الحفاظ على المستلزمات الخاص بك .ال تترك األدوية حيث يمكن
لألطفال الصغار الحصول عليها.
المرحاض
المراحيض في أوروبا وأمريكا الشمالية تختلف عن تلك الموجودة في المملكة العربية السعودية.
• يتم استخدام ورق التواليت بدال من (وليس باإلضافة إلى) المياه .وينبغي وضع كل األوراق المتسخة في
المرحاض ،ثم شفطه بعيدا.
• لقم بلف العناصر الصحية في كيس من البالستيك أو ورقة و وضعها في سلة المهمالت والتي سوف تكون
بجانب المرحاض.
• إذا كنت تستخدم آخر قطعة من ورق التواليت ،قم بوضع لفة أوراق مرحاض أخرى في حامل لفة المرحاض،
أو أن تخبر مضيفك أن هناك حاجة ألخرى.
نصائح عامة حول المعيشة مع عائلة مضيفة
كل أسرة لها قواعدها بشأن ما ينبغي لألعضاء أو ال ينبغي القيام به .يرجى أن تكون حساس لقواعد المنزل:
• الرجاء عدم التدخين داخل المنزل .إذا كنت مدخنا ،اسأل أين يمكنك التدخين .قد يتوجب عليك الذهاب إلى
الحديقة أو أي مكان آخر بالخارج.
• إذا كنت ستتأخر في العودة إلى المنزل ،أو تخطط للبقاء خارجا ً للسهر ،أخبر عائلتك المضيفة.
• المضيف الخاص بك سوف يعطيك مفتاح أو مفاتيح المنزل .انتبه لهذه المفاتيح وحاول أال تفقدهم.

• إذا كنت الشخص الوحيد في المنزل ،أغلق النوافذ واقفل األبواب دائما عند المغادرة.
• إذا كنت ترغب في دعوة أحد األصدقاء للمنزل ،إسأل أوالً إذا المضيفين ال يمانعون ذلك.
• يجب إبقاء غرفتك نظيفة ومرتبة .ال تنس أن ترتب سريرك كل صباح وتنظف المساحة األرضية.
• إذا كنت قد جلبت أدوات كهربائية معك ،دائما إسأل قبل استخدامها .المضيفين سوف يتحققون للتأكد من أن
الكهرباء صحيحة.
• كن حذرا مع األثاث وغيرها من األشياء في الغرفة .في حالة كسر أي شيء ،قم بإخبار العائلة المضيفة على
الفور .اعرض الدفع إذا كنت مسؤوالً.

