هذرست اللغت اإلًجل٘زٗت فٖ دًذٕ
هع هزكز اللغت فٖ Tayside
لماذا تدرس معنا؟
مركز  Taysideللغات تشكل حدٌثا ،ومقره فً دندي فً اسكتلندا .نحن نفخر بنهجنا المهنً العالً ،والرعاٌة والمرونة
التً نقدمها لتعلٌم اللغة االنجلٌزٌة .فصولنا صغٌرة وتأتً من مختلف القومٌات ،وٌتم تدرٌسها من قبل المؤهلٌن تأهٌال
جٌدا والناطقٌن بالغة االنجلٌزٌة األم .تهدف هذه الفصول إلى توفٌر نوعٌة عالٌة من التعلٌم ،وتعزٌز الثقة بالنفس وأٌضا
تساعد على تحسٌن مهارات التواصل باللغة االنجلٌزٌة.
ُذا الوزكز ُْ هزكز الخحض٘ز لكاهبزٗذجESOL

لالتصال:
 قم بزٌارة  Englishschooluk.netوالتً ٌدٌرها مركز  Taysideللغات المحدودة.
Tayside Language Centre Ltd
الذّراث الوقزرة

دّرة هكثفت عي اللغت االًجل٘زٗت العاهت
دّرة هكثفت لخذرٗب IELTS
برامج دورة  ESOLعشرة أسابيع :
• اللغت اإلًجل٘زٗت العاهت
• IELTS
• االًجل٘زٗت اإلضاف٘ت
• كوبزٗذج ك٘ج ،إعذاد PET
• شِادة كوبزٗذج  ،1هخقذهت  ،إحقاى الخحض٘ز.
دورات حسب الطلب:
•اللغة اإلنجلٌزٌة لألطبا وأطبا األسنان
•اإلنجلٌزٌة لألغراض األكادٌمٌة
•االنجلٌزٌة لمكان العمل
•مهارات العرض
•أخصائً الرسوم الدراسٌة :الكتابة /النطق /الفصول الناطقة
•إنجلٌزٌة لألطفال
• االنجلٌزٌة المتقدمة ومراجعة الصف القٌاسً وفصل الدعم بعد المدرسة
•التحضٌر المتحانات  IOLو DPSI
•دورات للنسا فقط
•التحضٌر المتحان المواطنة البرٌطانٌة وتجدٌد تأشٌرات اإلقامة فً برٌطانٌا
الذّراث الص٘ف٘ت
حبذأ كل ْٗم اثٌ٘ي هي 2112 ًْْ٘ٗ 11

اللغة اإلنجليزية العامة
حسخقبل أفزاد ،جواعاث ،عوالء هي الشزكاث الكل هحل حزح٘بّ .أٗضا حسخقبل الوبخذئ٘ي إلٔ هسخْٗاث هخقذهت.
برنامج  : Aشبَ هكثفت باللغت اإلًجل٘زٗت.
ّحشول  3ساعاث هي درّس اللغت اإلًجل٘زٗت فٖ الصباح  ،هي االثٌ٘ي إلٔ الجوعت (11ساعت فٖ األسبْع)
برنامج  : Bاللغت اإلًجل٘زٗت الوكثفت
ٗخضوي  1ساعاث هي درّس اللغت اإلًجل٘زٗت ْٗه٘ا ،هي االثٌ٘ي إلٔ الجوعت ( 21ساعت فٖ األسبْع).
ٗوكٌٌا حْف٘ز سكيّ ،لعبت الجْلف أّ الخ٘اراث الثقاف٘ت األخزٓ هع دراسخك.
مرحبا بكم في دندي
اختار النوعٌة العالٌة من التعلٌم الذي ٌقدمه مركزنا لتعلٌم اللغة المستقل مع مجموعة صغٌرة من الطالب (ال ٌزٌد عن
 01طالبا) للتركٌز على االحتٌاجات الخاصة بك .وكذلك كفرصة فرٌدة للتواصل وبنا عالقات متمٌزة.
تبدأ دندي عند سفح  LawHillوتمتد على طول ضفتً نهر  Tayالً النقطة حٌث ٌصب النهر فً بحر الشمال .دندي
تتمتع بالمناظر الجمٌلة فً الجنوب باتجاه رٌف  Fifeوحتى النهر باتجاه  .Perthshireالمناخ جاف ومعتدل ،والزوار
ٌتمتعون بهذا المناخ على طول السنة.
مقاطعة القلعة فً  Aberdeenshireالمركز للمنطقة الوسطى الجبلٌة و Trossachs Grampiansوالمدن الرئٌسٌة
فً غالسكو وادنبره كلها قرٌبة من دندي.
هذه المنطقة مشهورة بأنها البلد األم للعبة الجولف والتً انطلقت من المدٌنة التارٌخٌة  St. Andrewsوتقع هذه المدٌنة
على مسافة قرٌبة من دنديٌ .قع مركز اللغة  Taysideفً مبنى تارٌخً فً قلب مدٌنة دندي ،على مسافة قرٌبة من
محطة السكك الحدٌدٌة  ،ومحطة الحافالت وجامعاتها االثنٌن.

السكي
ٌمكننا فً مركز  Taysideأن نقوم بدور الوسٌط بٌنك أو تقدٌم المساعدة لتوفٌر السكن وكما ٌلً:
 فنادق:
فنادق  4نجوم فً دندي :فندق  ، Shaftesburyفندق . Queens
فنادق  4نجوم فً  : Broughty Ferryفندق .Taychreggan
نطاق األسعار:
غرفة قٌاسٌة  :من  £ 406إلى  725 £للشخص الواحد لمدة  8لٌال مع وجبة إفطار.
 غرف مبيت وإفطار:
غرف مبٌت وإفطار  4نجوم ) (Balgowanفً دندي.
نطاق األسعار:
تبدأ من  £ 350للشخص الواحد ولمدة  8لٌال ( الغرفة بمواصفات الحجم المضاعف).
 اإلقامة في البيت:
توفر بعض المنازل فً دندي اإلقامة مع وجبتً إفطار وعشا  :السعر
 £ 117للشخص الواحد لمدة  8لٌال.

 السكن الجامعي:
سكن  West Parkفً دندي ،متوفر من ٌ 6ونٌو  3122إلى  32آب  .1100سعر  7لٌال مع وجبتً إفطار
وعشا ووجبة غدا جاهزة بـ  £ 432للشخص الواحد ،أو بسعر  £ 72.71للشخص الواحد فً اللٌلة
الواحدة.
قم بزٌارة موقع .West Park


ٌمكننا أٌضا أن نوفر اإلقامة لك فً سكن دنديٌ ،رجى االتصال بنا.

ُذٍ األسعار ُٖ لالسخزشاد فقظ ّ ،س٘خن حأك٘ذ السعز الوضبْط اثٌاء الحجز

أنشطة اختٌارٌة
متوفرة من شهر ٌونٌو ٌ /ولٌو  /أغسطس
باإلضافة إلى دورات برنامج  Aشبه المكثفةٌ ،مكنك إضافة الخٌارات التالٌة:
 الخيار  : A1أكادٌمٌة لعبة الغولف مع  PGA pros Scotland for Golfللغولف فً .St Andrews
وٌتضمن  3ساعات تعلٌم الغولف بعد الظهر من كل ٌوم من االثنٌن الى الجمعة مع  PGA Golf Proفً
مدرسة الغولف فً  .St Andrewsوٌتضمن  4جوالت على ملعب الجولف مكون من  2حفر وٌشمل هذا
استئجار المعدات.
 الخيار: A2لعبة الجولف (دروس خصوصٌة) مع PGA pros Scotland for Golfفً .St Andrews
ٌتضمن ساعة واحدة تدرٌس لعبة الجولف مع  PGA Golf brosبعد ظهر كل الٌوم من االثنٌن الى الجمعة،
وٌشمل هذا استئجار المعدات.
 الخيار  : A3الرحالت الثقافٌة:
ٌتضمن  6رحالت فً فترة ما بعد الظهر  :وتشمل بعض أشهر المعالم الثقافٌة فً المنطقة مثل قلعة  ،Glamisوقلعة
 Broughty Ferryوقلعة وكاتدرائٌة  .St Andrewsوٌمكنك أٌضا اختٌار المكان الذي ترٌد أن تذهب إلٌه (ال ٌشمل
هذا رسوم الدخول إلى المتحف أو القلعة)

السفر إلى دندي
تسٌر  CityJetو  FlyBeرحالت الى مطار مدٌنة دندي من كل من مدٌنة لندن  ،بلفاست ،وبرمنغهام وجٌرسً.
وسوف نكون سعدا لترتٌب عملٌات النقل بواسطة سٌارات األجرة من المطارات وباألسعار التالٌة:
ادنبره الى دندي :تستغرق المسافة ساعة واحدة بسٌارة أألجرة التاكسً وبسعر  £211الى حد أربعة أشخاص .التاكسً
المرجع بسعرٌ( £ 311مكن تقسٌم األجرة على الركاب).
غالسكو لدندي  :تستغرق المسافة ساعة و 56دقٌقة بسٌارة األجرة التاكسً وبسعر  £261الى حد أربعة أشخاص.
التاكسً المرجع بسعرٌ( £ 411مكن تقسٌم األجرة على الركاب).
من السهل التنقل فً دندي وحولها ،قم بزٌارة الموقع site
موقع محطة قطار دندي site
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رسوم المدرسة الصٌفٌة
األسعار أدناه ٌبدأ العمل بها من ٌونٌو إلى أغسطس  2012وتنطبق على الطالب الذٌن ٌتقدمون للدورة
.
-برنامج  : Aاألنجلٌزٌة شبه المكثفة.£ 180للشخص الواحد فً األسبوع لمدة  15ساعة تدرٌس.
-برنامج  : Bاللغة اإلنجلٌزٌة المكثفة£ 300للشخص الواحد فً األسبوع لمدة  25ساعة تدرٌس .
هناك رسم تسجٌل إضافً  30 £لكل طالب غٌر قابل للرد.
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