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برنامج "إيديو فن" الصيفي لتعلم اللغة اإلنجليزية
(رحلة التعليم والمرح الهادف)

Tel: 0500638821-0567250874

البرنامج بإدارة الشركة التعليمية

ص .ب .رقم 352631
توليدو ،أوهايو ،الواليات المتحدة األمريكية
|
بالتعاون مع:
مدارس الخط األهلية للتعليم والتدريب
القطيف

حي الشاطئ

شارع ابوذر الغفاري

| +1(419) 699-0711

Tel: 966138231188 ex: 413

وبالتعاون مع:
كلية ديفيس*
 4747شارع مونرو ،توليدو ،أوهايو ،أمريكا|
رقم السجل التعليمي بوالية أوهايو:
81-02-ب0731

| +1(419) 473-2700

* كلية ديفيس معتمدة من لجنة التعليم العالي ،وعضو في جمعية الشمال الوسطى .يمكن التواصل مع اللجنة
بإحدى الوسائل التالية:
هاتف:
(800)621-7440
فاكس:
(312)263-7462
الصفحة االلكترونية:
www.ncahigherlearningcommission.org
 كلية ديفيس معتمدة من قبل مجلس الوالية للكليات المهنية والمدارس برقم تسجيل بوالية أوهايو:
81-02-B 0731
 تم إعتماد دبلوم اللغة المقدم بالكلية من مجلس الوالية للكليات المهنية والمدارس .كما تم إعتماد البرنامج من
الملحقية الثقافية السعودية في واشنطن بالواليات المتحدة األمريكية .الدبلوم من تصميم منهجي مميز وإدارة
شاملة من قبل شركة أي أل أيه إيدج التعليمية.
 تم إعتماد شركة أي أل أيه إيدج من الملحقية الثقافية السعودي في واشنطن للتدريب على إستراتيجيات
التوفل ،األيلتس ،الجيمات ،الجي أر إي ،وغيرها من إمتحانات القبول الموحدة في واليات متعددة.

نبذة عن برنامج "إيديو فن" الصيفي

هل ترغب بتطوير مهاراتك في اللغة اإلنجليزية وفي نفس الوقت اإلستمتاع بإجازتك الصيفية؟
برنامج "إيديو فن" يوفر لك ذلك بأفضل تصميم وأنسب األسعار!
لقد تم تصميم برنامج "إيديو فن" الصيفي بهدف المزج بين التعليم والترفيه عن طريق تدريب
شبه مكثف على مهارات اللغة اإلنجليزية في كلية ديفيس في توليدو بوالية أوهايو األمريكية
مع رحالت إسبوعية وتطبيقات للدروس األسبوعية مع إضافة فعالة للمرح والترفيه الهادفين.
تم إنشاء كلية ديفيس في سنة  ١٨٥٨م وتجديد مباني الكلية بشكل عصري لعمل أجواء
أكاديمية مناسبة وفعالة وتوفير معامل للحاسب اآللي لمزج األساليب التعليمية بأدوات وتقنيات
حديثة .كما توجد صالة خاصة للطلبة إلعطائهم جو مريح وهادئ في فترات اإلستراحة .كما
توجد مكتبة عامة متاحة للطالب للعمل على تنمية المعرفة ومهارات القراءة الفردية .من أهم
ما يميز المعهد هو ثقافة اإلهتمام بالطلبة والعمل على سد إحتياجاتهم التعليمية واإلرشادية
بشكل سريع وفعال.
تم تصميم البرنامج الصيفي "إيديو فن" بواسطة معهد أي أل أيه إيدج ليشمل فعاليات إضافية
لتنمية مهارات الطالب الشخصية والقيادية وذلك بإشراكهم في فعاليات تطويرية وألعاب
تعليمية مميزة وممتعة .كما يشمل البرنامج العديد من الرحالت الترفيهية الهادفة ،ألعاب
رياضية مع شريحة شبابية من المجتمع ،زيارات لعدة معالم حضارية وثقافية متنوعة ،كمصنع
شركة فورد للسيارات ،مركز "محطة الخيال" العلمي ،مدينة "سيدار بوينت" الترفيهية الشهيرة
مع عدد من أضخم ألعاب اإلثارة في العالم .كما قد يشارك في الرحالت اإلسبوعية مجموعة
من الشباب األمريكي لتحفيز مهارات التواصل ولتبادل الثقافات والمعرفة ،وهي طريقة مبتكرة
لزيادة نسبة التحصيل خالل فترة الصيف المحدودة .كما تتوفر مساكن مع عوائل أمريكية
بهدف زيادة فعالية البرنامج مع مالحظة أن السكن مع العوائل محدود جدا ولذا ستكون
األولوية للطلبات األولى بينما ستتوفر غرف فندقية آمنة ومريحة لبقية الطلبات.
عند إنضمامكم لبرنامج "إيديو فن" ستتوفر لكم أجواء تعليمية مميزة في فصول دراسية ال يزيد
عدد طالب كل منها عن ( )١٦طالب(ة) فقط لضمان الجودة وإتاحة الفرصة لمشاركة الجميع.
كما يتوفر مشرفين تربويين وذوي خبرة عالية لإلرشاد والتوجيه .كسب الثقة جزء مهم من
أهدافنا ونظرتنا المستقبلية ،ولذلك نعتبر األمان والسالمة محور رئيسي للبرنامج ولذا نقوم
بتوفير المساكن اآلمنة والتركيز المستمر على عوامل األمن والسالمة.

معلومات مختصرة عن البرنامج
خيارات البرنامج:
 -١شهرين ٣ :يوليو –  ٢٦أغسطس٢٠١٧ ،
 -٢شهر ( ٣ :)١يوليو –  ٣٠يوليو٢٠١٧ ،
البرنامج يشمل التالي:
 دورة شبه مكثفة لتطوير مهارات اللغة اإلنجليزية بمعدل  ٥ساعات يوميا (مع ساعة لفترة
الغداء)  ٥ ،أيام في األسبوع ،مع تخصيص يوم الجمعة للدروس والتطبيقات عن طريق
الفعاليات واأللعاب التعليمية ،بينما تخصص أيام السبت من األسبوع للرحالت الترفيهية
والثفافية وأيام األحد أيام مفتوحة.
 البرنامج مصمم على  ٣مستويات (مبتدئ ،متوسط ،متقدم) يتم تحديدها حسب نتائج إمتحان
تحديد المستوى .يتم توزيع شهادات للـ "إيديو فن" في نهاية البرنامج.
 إجراءات التسجيل في البرنامج وإصدار أوراق القبول المطلوبة للتأشيرة.
 عمل موعد مع السفارة أو القنصلية األمريكية.
 تأمين مواصالت للسكن والمعهد والرحالت.
 خدمة تسجيل ودفع رسوم التأشيرة السياحية وتذاكر الطيران.
 وجبتان يوميا .مع مالحظة كون وجبة العشاء غير شاملة وحسب رغبة الطالب(ة).
 رقم هاتف خاص للحاالت الطارئة متاح على مدار الساعة.
 متابعة ورقابة شخصية لضمان األمن والسالمة.
 تأمين طبي.
 إرشاد سياحي وإرشادي.

مالحظات هامة
جميع الخدمات أعاله مغطاة للحزمة األلماسية ،بينما ال تشمل التذاكر وخدمات التأشيرة
الحزمة الذهبية .الحزمة الفضية تشمل دورة اللغة اإلنجليزية فقط.

الحزمات المتوفرة*
 -١األلماسية:
األلماسية
 ٧،٦٠٠دوالر (شهرين) ،أو  ٥،٨٠٠دوالر (شهر واحد) .تشمل جميع الخدمات المذكورة أعاله.

 -٢الذهبية:

الذهبية

 ٦،٤٠٠دوالر (شهرين) ،أو  ٤،٥٠٠دوالر (شهر واحد) .تشمل جميع الخدمات المذكورة سابقا ما عدى تذاكر
الطيران وخدمات التأشيرة.
 -٣الفضية:
الفضية

 ٢،٤٠٠دوالر (شهرين) ،أو  ١،٤٠٠دوالر (شهر واحد) .تشمل دورة اللغة اإلنجليزية فقط.

هامة
مالحظاتهامة:
* مالحظات
األسعار بالدوالر األمريكي * ال تشمل األسعار تذاكر الدخول لـ (سيدر بوينت ،محطة الخيال العلمي ،مصنع فورد،
حديقة توليدو للحيوانات) ،بينما تشمل باقي الرحالت األسبوعية.

"إيديو فن"  -دراسة فعالة مليئة بالمتعة والمرح لصيف مميز!
الرحالت الترفيهية تشمل المحطات التالية:

متحف توليدو للفنون
The Toledo Museum of Art

محطة الخيال العلمي
Imagination station Toledo

مدينة سيدار بوينت الترفيهية
Cedar point

حديقة توليدو للحيوانات والحياة البحرية
The Toledo Zoo

خليج مامي
Maumee bay state park

مصنع أجبان اآلمش
Amish Cheese Factory

مصنع شركة فورد للسيارات
Ford Rouge Factory

شروط التسجيل وقوانين
إسترجاع الرسوم
يجب دفع قيمة البرنامج لشركة أي أل أيه إيدج أو ألحد الوكالء المعتمدين عند التسجيل لحجز
مقعد في البرنامج وعمل اإلجراءات الالزمة .يتم إغالق التسجيل في البرنامج بتاريخ  ٢٠يونيو
(شهر  ٦بالميالدي) وذلك لضمان جودة الخدمات .يتم سداد قيمة البرنامج نقدا بالدوالر (أو ما
يعادلها بالعملة المحلية) أو بالبطاقة المصرفية أو اإلئتمانية أو بحوالة مباشرة لحساب الشركة
المحلي أو الدولي (مع مالحظة تحمل العميل أي عمولة بنكية إضافية) .توجد رسوم للتسجيل
بقيمة  ٧٥دوالر أمريكي (شاملة في تسعيرة البرنامج) وهي غير مستردة بأي شكل من األشكال
لكونها مصروفات إدراية.
سيتم التواصل مباشرة بعد التسجيل إلستالم الوثائق المطلوبة والتنسيق إلكمال باقي اإلجراءات.
يمكن إسترداد المبالغ المدفوعة بعد التسجيل في البرنامج (عدا رسوم التسجيل وأي مبالغ مالية
أخرى تم صرفها من قبل الشركة أو أحد مكاتب الوكالء المعتمدين) في إحدى الحاالت التالية:
١ـ عدم التمكن من الحصول على تأشيرة السفر ألسباب خارجة عن قدرة الطالب والشركة ،مع
إحضار سبب رسمي للرفض.
٢ـ عدم التمكن من عمل حجوزات لتذاكر السفر عن طريق الطالب أو الوكيل المعتمد.
 -٣عدم القدرة على السفر لدواعي صحية أو أمنية حرجة ،بشرط إحضار ما يثبت ذلك.
 -٤حصول حالة وفاة  -ال سمح هللا – للطالب(ة) أو لألقارب المباشرين كاألبوين أو اإلخوة ،مع
إحضار ما يثبت ذلك تحسبا لحدوث بعض الحاالت الغير مذكورة أعاله ،يمكن إسترجاع نسبة قد
تصل إلى  ٪٩٠من المبالغ المدفوعة وذلك بعد دراسة الحالة بشكل كامل وموضوعي من قبل
إدراة الشركة والوكيل المعتمد .بعد إصدار قرار اإلسترجاع المالي وعمل الخصميات المستحقة،
يمكن تفادي أي خصميات عن طريق موافقة رسمية لتأجيل اإلنضمام في البرنامج للسنة التالية
بدون أي زيادة في تسعيرة البرنامج ،وسوف يتم إصدار قسيمة صالحة لسنة واحدة فقط.
إلستحقاق إسترداد المبلغ المالي بشكل كامل (عدا رسوم التسجيل) يجب طلب إلغاء الدخول في
البرنامج في مدة أقصاها عشرة أيام من يوم التسجيل مع إحضار ما يثبت التسجيل وسداد الرسوم
بشرط أن ال تقل المدة عن اسبوعين من بداية البرنامج.

المتطلبات األساسية والمستندات المطلوبة
إلستخراج تأشيرة السفر السياحية
قبل الذهاب لموعد السفارة إلستخراج تأشيرة السفر ،من "األفضل" وليس من الضروري إحضار أحد المستندات أدناه
بغرض إثبات القدرة على تغطية اإلحتياجات المالية اإلضافية أثناء التواجد في الواليات المتحدة األمريكية:
 -١رسالة من البنك توضح المبلغ المتوفر في الحساب الخاص بالطالب أو بمن يعوله" .أو"
 -٢كشف حساب بنكي حديث.
يمكن زيارة الصفحة في الوصلة أدناه للحصول على معلومات شاملة عن طريقة التقديم على تأشيرة السفر السياحية
للواليات المتحدة األمريكية:
https://travel.state.gov/content/visas/en/visit/visitor.html
قبل موعد المقابلة الشخصية في السفارة أو القنصلية ،يجب التأكد من توفر المستندات التالية إضافة لمستند البنك المقترح أعاله:

 -١جواز سفر ساري المفعول (ال تقل فترة صالحيته عن  ٦أشهر).
٢ـ صورة لصفحة التأكيد من موقع التقديم على تأشيرة السفر (إستمارة دي-أس .)١٦٠
٣ـ صورة لصفحة تأكيد دفع رسوم التأشيرة.
 -٤صورة شخصية حديثة بمقاس  ٥في  ٥سم أو  ٢في  ٢إنش ،والتأكد من عدم تغطية الرأس للذكور وظهور الجبين كامال
لإلناث مع التأكد من كون خلفية الصورة باللون األبيض.
 -٥صورة من تأكيد الموعد مع السفارة أو القنصلية.
 -٦صورة من ورقة قبول برنامج "إيديو فن" الصادرة من كلية ديفيس.
مالحظات هامة
 يقر الطالب وولي األمر على التفهم التام لطبيعة البرنامج ومخاطره المحتملة وعلى وجوب اإللتزام بمواعيد البرنامجوالمسار المحدد للرحالت اليومية واألسبوعية وعدم الخروج عن التعليمات العامة لألمن والسالمة مع التقيد بتعليمات
المشرف الطالبي والسياحي طيلة فترة البرنامج وذلك ألبعاد جميع المشاركين في البرنامج عن أي أذى وعدم تعريضهم
ألية مخاطر.
 يمنع الطالب منعا باتا من ممارسة ألعاب خطرة أوعمل أي أنشطة ممنوعة في البلد المضيف (الواليات المتحدةاألمريكية) أو البلد األم ،وكما يجب على الجميع إتباع إرشادات السالمة بشكل مستمر.
 في الحاالت الطارئة – ال سمح هللا – يجب على الطالب(ة) أو المرافق(ة) إبالغ المشرف أو اإلتصال بالرقم المخصصللطوارئ.
 يقر الطالب(ة) أو ولي األمر بإخالء المسئولية التامة من عواقب أي إصابة عرضية ،حادث سير ،سرقة الممتلكاتالشخصية طيلة فترة حضور البرنامج .ستقوم الجهات المعنية بالتعامل مع الحالة بإحترافية وعمل اإلجراءات المناسبة
لتخطي الحالة من مخاطبة للجهات القانونية ،الطبية ،شركة التأمين ،وما إلى ذلك .وبناء عليه ،يقر الطالب(ة) أو ولي
األمر إخالء شركة أي أل أيه إدج ،كلية ديفيس ،والوكيل المعتمد من أي مسائالت قانونية أومالية مترتبة على الحالة.
 يقر الطالب(ة) أو ولي األمر إخالء شركة أي أل أيه إدج والوكيل المعتمد من تحمل أي مسئولية قانونية أو مادية نتيجةلتأخر أو إلغاء رحلة الطيران المحلية أو الدولية.
 يقر الطالب(ة) أو ولي األمر إخالء الشركة أي أل أيه إدج والوكيل المعتمد من تحمل أي مسئولية قانونية أو مادية ناتجةعن مرض ،إعتداء ،حرب ،كارثة طبيعية ،إعتداء إرهابي ،وما إلى ذلك من حوادث خارجة عن السيطرة.
 -يتم إخالء مسئولية الشركة أي أل أيه إدج والوكيل المعتمد من جميع ما ذكر أعاله وفي جميع مراحل البرنامج.

تعهدنا بالتميز
ببساطة ،إلتزامنا بالتميز في الخدمات هو جزء جذري من فلسفتنا التي تدفعنا بشكل دائم لتخطي التوقعات
في األداء والخدمات .اإللتزام بالتميز ينعكس دوما في سعينا إلرضائكم ويتمثل بشكل واضح في توصيلنا
للقيم التي تسعى لها إدارة الشركة العليا .يعمل جميع طاقم العمل األكفاء بإجتهاد وبشكل متواصل لضمان
الجودة في الخدمات المقدمة مع التركيز التام والحرص الشديد على عدم التنازل عن هذه القيم واألهداف في
مسيرة الشركة وخططها التنموية المستقبلية.

المهام األساسية
من ضمن مهام شركتنا األساسية السعي للقيادة واإلبتكار واإلبداع في مجال التعليم والتدريب مع حرصنا
الشديد والدائم على تحقيق رؤية الشركة اإلستراتيجية والتطلعات المستقبلية من خالل التنوع والحداثة
ومزج لطرق تعليمية عصرية وفعالة .كما نسعى بمثابرة لجعل الطلبة محور تركيز ومصدر أساسي لإللهام
والتطوير المستمر ،لذا نهدف بشكل مستمر للحفاظ على الثقة والعالقة بعيدة المدى .تم هيكلة مهام الشركة

شعارنا:األساسية من خالل المحاور التالية وذلك للحفاظ على التميز والتطوير
المستمر:

إسهام | معرفة | شغف | مشاركة
"نتميز بكم وبنجاحاتكم"!
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21

حديقة توليدو
 ١٠ص – ٥ع

التعلم بالترفيه
١١:٤٥ –١٠
ص

29

28

مصنع فورد
 ١٠ص – ٥ع

التعلم بالترفيه
١١:٤٥ –١٠
ص

13

12

يوم دراسي
يوم دراسي
يوم دراسي
يوم دراسي
 ١٠ص –  ٣ع  ١٠ص –  ٣ع  ١٠ص –  ٣ع  ١٠ص –  ٣ع

20

19

18

17

يوم دراسي
يوم دراسي
يوم دراسي
يوم دراسي
 ١٠ص –  ٣ع  ١٠ص –  ٣ع  ١٠ص –  ٣ع  ١٠ص –  ٣ع

27

26

25

24

يوم دراسي
يوم دراسي
يوم دراسي
يوم دراسي
 ١٠ص –  ٣ع  ١٠ص –  ٣ع  ١٠ص –  ٣ع  ١٠ص –  ٣ع

9
يوم مفتوح

16
يوم مفتوح

23
يوم مفتوح

31

30

يوم دراسي
 ١٠ص –  ٣ع

يوم مفتوح

جوالي ٢٠١٧ -

محطة الخيال
العلمي
 ١٠ص –  ٣ع

الجمعة

الخميس

األربعاء

الثالثاء

األثنين

األحد

السبت
الرحالت

الجمعة

الخميس

األربعاء

الثالثاء

5

4

3

2

1

األثنين

األحد

يوم دراسي
يوم دراسي
يوم دراسي
التعلم بالترفيه
متحف الفن
 ١٠ص –  ٢ظ  ١١:٤٥ –١٠ص  ١٠ص –  ٣ع  ١٠ص –  ٣ع  ١٠ص –  ٣ع

مصنع االجبان
٩ص٧-م

19

يوم دراسي
يوم دراسي
يوم دراسي
يوم دراسي
التعلم بالترفيه -١٠
 ١٠ص –  ٣ع  ١٠ص –  ٣ع  ١٠ص –  ٣ع  ١٠ص –  ٣ع
١١:٤٥ص

18

17

16

15

14

يوم دراسي
يوم دراسي
يوم دراسي
يوم دراسي
التعلم بالترفيه
سيدر بوينت
 ١٠ص –  ٧م  ١١:٤٥ –١٠ص  ١٠ص –  ٣ع  ١٠ص –  ٣ع  ١٠ص –  ٣ع  ١٠ص –  ٣ع

26

العودة

25

24

23

22

21

يوم دراسي
يوم دراسي
يوم دراسي
يوم دراسي
حفل الوداع
 ١١:٤٥ –١٠ص  ١٠ص –  ٣ع  ١٠ص –  ٣ع  ١٠ص –  ٣ع  ١٠ص –  ٣ع

31

30

29

28

يوم مفتوح

13

يوم مفتوح

20

يوم مفتوح

27

أغسطس ٢٠١٧ -

12

11

10

9

8

7

6

استمارة موافقة
 يقر الطالب وولي األمر على التفهم التام لطبيعة البرنامج ومخاطره المحتملة وعلى وجوباإللتزام بمواعيد البرنامج والمسار المحدد للرحالت اليومية واألسبوعية وعدم الخروج عن
التعليمات العامة لألمن والسالمة مع التقيد بتعليمات المشرف الطالبي والسياحي طيلة فترة
البرنامج وذلك ألبعاد جميع المشاركين في البرنامج عن أي أذى وعدم تعريضهم ألية مخاطر.
 يمنع الطالب منعا باتا من ممارسة ألعاب خطرة أوعمل أي أنشطة ممنوعة في البلد المضيف(الواليات المتحدة األمريكية) أو البلد األم ،وكما يجب على الجميع إتباع إرشادات السالمة بشكل
مستمر.
 في الحاالت الطارئة – ال سمح هللا – يجب على الطالب(ة) أو المرافق(ة) إبالغ المشرف أواإلتصال بالرقم المخصص للطوارئ.
 يقر الطالب(ة) أو ولي األمر بإخالء المسئولية التامة من عواقب أي إصابة عرضية ،حادثسير ،سرقة الممتلكات الشخصية طيلة فترة حضور البرنامج .ستقوم الجهات المعنية بالتعامل مع
الحالة بإحترافية وعمل اإلجراءات المناسبة لتخطي الحالة من مخاطبة للجهات القانونية ،الطبية،
شركة التأمين ،وما إلى ذلك .وبناء عليه ،يقر الطالب(ة) أو ولي األمر إخالء شركة أي أل أيه
إدج ،كلية ديفيس ،والوكيل المعتمد من أي مسائالت قانونية أومالية مترتبة على الحالة.
 يقر الطالب(ة) أو ولي األمر إخالء شركة أي أل أيه إدج والوكيل المعتمد من تحمل أيمسئولية قانونية أو مادية نتيجة لتأخر أو إلغاء رحلة الطيران المحلية أو الدولية.
 يقر الطالب(ة) أو ولي األمر إخالء الشركة أي أل أيه إدج والوكيل المعتمد من تحمل أيمسئولية قانونية أو مادية ناتجة عن مرض ،إعتداء ،حرب ،كارثة طبيعية ،إعتداء إرهابي ،وما
إلى ذلك من حوادث خارجة عن السيطرة.
 يتم إخالء مسئولية الشركة أي أل أيه إدج والوكيل المعتمد من جميع ما ذكر أعاله وفي جميعمراحل البرنامج.

وعلى ذلك أوقع ادناه
االسم .............................................................. :
١٤3٨ / /هـ
التاريخ :
التوقيع .................................. :

