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* تم اعتماد معهد أي أل أيه أدج من الملحقية الثقافية للتدريب على استراتيجيات التوفل ،اآليلتس ،الجيمات،
الجي آر إي ،وغيرها من امتحانات القبول الموحدة وفي عدة واليات .كما يدير المعهد برنامج اللغة المكثف
(الدبلوم) في كلية ديفيس وخدمات تعليمية أخرى للطلبة الدوليين وقوى العمل المحلية .قامت الشركة بتصميم
الدبلوم واعتماده من مجلس الوالية للكليات المهنية والملحقية الثقافية بواشنطن ووزارة التعليم.
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نبذة عن برنامج «إيديو فن» الصيفي
مت ت�صميم برنامج (�إيديو فن) ال�صيفي لهذه ال�سنة ب�شكل مميز وخمتلف عن ال�سنوات املا�ضية من خالل مزيج خا�ص وفعال
من التعليم والرتفيه الهادف وعرب م�سارين يهدف الأول منهما الكت�ساب وتعزيز مهارات اللغة الإجنليزية بينما يركز امل�سار
الآخر للتدريب على اال�سرتاتيجيات الأ�سا�سية المتحان الآيلت�س �ضمن منهج مكثف يقوم كذلك بتعزيز و�إثراء املهارات املكت�سبة.
كما يقدم الربنامج (لطلبة امل�سارين) ور�ش عمل تطويرية وابداعية ورحالت �أ�سبوعية ملعامل ثقافية وترفيهية مليئة باملتعة
واملرح .ي�شرف على طلبة الربنامج م�شرفني وتربويني ذوي خربات عالية للتوجيه واالر�شاد طيلة فرتة الربنامج .ك�سب الثقة
جزء مهم من �أهدافنا ونظرتنا امل�ستقبلية ،ولذلك نقوم بتوفري �أق�صى �سبل الأمان وال�سالمة والراحة كمحاور رئي�سية متيز
الربنامج وجتعل منه حمطة �أ�سا�سية يف م�سرية الطالب �سعيا للنجاح والتميز يف احلياة الأكادميية منها واملهنية

معلومات مختصرة عن البرنامج

فرتة الربنامج 21 :يوليو � ١٧ -أغ�سط�س٢٠١٩ ،
تكلفة الربنامج  ٦,٥٤٠ :دوالر �أمريكي �أو ما يعادلها بالعملة املحلية.

التسجيل:

ا�ضغط على الرابط للذهاب ل�صفحة الت�سجيل.
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“إيديو فن”  -دراسة فعالة مليئة بالمتعة والمرح لصيف مميز!

يشمل البرنامج

 -١دورة مكثفة �( :أ) م�سار تطوير واثراء اللغة الإجنليزية (ب) م�سار مكثف للإعداد المتحان الآيلت�س .يتكون اليوم
الدرا�سي من (� ٥ساعات للم�سارين ي�شمل كل منهما �ساعتان من الدرا�سة املكثفة بالإ�ضافة ل�ساعتني خم�ص�صتني لتقوية
واثراء املهارات اللغوية وتفادي الأخطاء ال�شائعة يف اللغة الإجنليزية و�ساعة لال�سرتاحة وتناول وجبة الغذاء) ،مع
تخ�صي�ص �ساعة ون�صف يف �أيام اجلمعة للتطبيقات والتدرب على مهارات التوا�صل والإلقاء والتعلم عن طريق املرح
الهادف .كما يخ�ص�ص يوم ال�سبت للرحالت الرتفيهية والثقافية بينما يكون يوم الأحد يوما مفتوحا للفعاليات االجتماعية
وور�ش العمل وامل�سابقات.
� -2شهادة من املعهد لـ ح�ضور الربنامج والدورات يف حالة التزام الطالبـ(ة) باحل�ضور واتباع الإر�شادات وبنود االقرار
املو�ضحة يف هذا الكتيب.
-٣عمل �إجراءات الت�سجيل و�إ�صدار �أوراق القبول املطلوبة للت�أ�شرية.
 -٤الكتب الدرا�سية واملواد التعليمية واالر�شادية.
� -٥إجراءات الت�سجيل والر�سوم للت�أ�شرية ال�سياحية وعمل موعد مع ال�سفارة �أو القن�صلية الأمريكية .يتم خ�صم
قيمة الت�أ�شرية يف حال تواجد ت�أ�شرية �سارية املفعول �أو جواز �سفر �أمريكي �أو �أي �أوراق ر�سمية ت�سمح للطالب بامل�شاركة يف
الربنامج.
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-٦ت�أمني طبي (بدون دفع م�شرتك) يف �شبكة ممتدة يف الواليات املتحدة الأمريكية طيلة مدة الربنامج (من وقت مغادرة
املطار) �شامال تغطية حقائب ال�سفر ال�شخ�صية امل�سجلة يف حال �ضياعاها.
-٧املوا�صالت من و�إىل :املطار ،ال�سكن ،مقر الدورة ،مواقع الرحالت الأ�سبوعية املجدولة .يتحمل الطالبـ(ة) �أي
موا�صالت �أخرى.
 -8تذاكر الطريان ال�سياحية وتذاكر الدخول يف الرحالت املو�ضحة يف اجلدول الأ�سبوعي.
� -9شريحة مكاملات داخلية و�إنرتنت.
 -10كتيب ار�شادي عند الو�صول من املطار يحتوي على خدمات ال�سكن وار�شادات عامة وقائمة املطاعم القريبة
املو�صى بها و�أرقام الطوارئ .كما يوفر املعهد خدمات للإر�شاد والتوجيه طيلة فرتة الربنامج.
 - 11وجبتان يوميا (غري �شاملة لوجبة الع�شاء).
 -12توا�صل دوري احرتايف مع �أولياء الأمور عن طريق الوات�س �آب �أو الربيد االلكرتوين عند الو�صول واملغادرة
وا�صدار تقارير تعليمية حتتوي على مالحظات املدربني وامل�شرفني .قد يتم التوا�صل مع �أولياء الأمور مبا�شرة عن طريق
الهاتف عند ال�ضرورة.
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نبذة عن كولومبوس

كولومبو�س هي عا�صمة والية �أوهايو و�أكرث املدن احليوية يف الوالية كما تعترب من �أكرث املدن منوا على
م�ستوى الواليات املتحدة و�أكربها (برتتيب  )١٤ح�سب جملة فورب�س ال�شهرية.

رحالت المرح األسبوعية
مركز  COSIللعلوم واألبحاث

مركز ديناميكي لالبتكار والبحوث العلمية
جلميع الأعمار واالهتمامات.

“كينقز آيالند  -جزيرة الملوك” الترفيهية
تعتبر كينقز آيالند مدينة ترفيهية نخب أول ورائدة
في وسائل المرح الشبابي والعائلي كما تتميز بأكثر
من  ١٠٠محطة للمرح (منها  ١٤قطار سريع).
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حوض أسماك نيوبورت

يقع حو�ض �أ�سماك نيوبورت على حدود واليتي �أوهايو وكنتاكي
ويعر�ض الآالف من احليوانات املائية من جميع �أنحاء العامل
يف حو�ض مائي هائل يحتوي على مليون جالون من املاء.
كما يحتوي احلو�ض على �أنواع متعددة من �أ�سماك القر�ش
التي ميكن م�شاهدتها عرب � ٥أنفاق زجاجية .ميكن التمتع بالعديد
من عرو�ض البطريق ومل�س �صغار �أ�سماك القر�ش وبع�ض �أنواع �سمك الراي الل�ساع.

جامعة والية أوهايو العريقة

تعترب جامعة والية �أوهايو من �أعرق اجلامعات الأمريكية و�أكربها
ومن �أهمها على م�ستوى العامل .تتمتع اجلامعة مبراكز متقدمة
كونها واحدة من �أهم جامعات الأبحاث
على امل�ستوى املحلي والعاملي.
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Cincinnati Premium Outlets
يحتوي املجمع على جمموعة متنوعة من �أكرث من  ١٠٠منفذ بيع
لكبار امل�صممني والعالمات التجارية العاملية.

Easton Town Center

جممع جتاري داخلي وخارجي م�صمم كمدينة م�ستقلة
ذات طابع خا�ص باملدن الأمريكية يف �أوائل القرن الع�شرين.
يت�ضمن املجمع عدد من النوافري املائية اجلميلة
و�شوارع ذات منط �شبكي حماط بحلقة �إبداعية متوا�صلة.
يعترب املجمع من �أرقى و�أ�شهر املجمعات التجارية يف الوالية.
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شروط وقوانين التسجيل
املقاعد حمدودة! �سارع بحجز مقعدك عن طريق ال�ضغط على رابط الت�سجيل �أو بالتوا�صل مع املعهد �أو الوكيل املحلي املعتمد.
م�سار اللغة الإجنليزية مفتوح للجميع حيث يخ�ضع امل�سجلني فيه المتحان حتديد امل�ستوى يف اليوم الدرا�سي الأول بينما ي�شرتط للت�أهيل يف
دخول م�سار دورة الآيلت�س املكثف اجتياز امتحان حتديد القدرات �أو اح�ضار تقرير ر�سمي لنتيجة امتحان الآيلت�س �أو التوفل �أو ما �شابه من امتحانات
القبول املعتمدة بحيث �أن ال يتجاوز تاريخ االمتحان � ٢١شهرا عن موعد بداية الربنامج� .سوف يتم التوا�صل مع طلبة م�سار دورة الآيلت�س بعد
الت�سجيل املبدئي لتحديد وقت ومكان االمتحان .يجب دفع قيمة الربنامج كامال ل�شركة �أي �أل �أيه �إيدج عند الت�سجيل وبعد امتحان حتديد القدرات �أو
لدى توفر نتيجة امتحان الآيلت�س يتم ت�أكيد االن�ضمام يف الربنامج عن طريق الربيد االلكرتوين والبدء بعمل بقية الإجراءات �أو اال�شعار بعدم الت�أهل
للت�سجيل وا�سرتجاع مبلغ الت�سجيل مع خ�صم ر�سوم الت�سجيل وامتحان القدرات ( ٢00دوالر �أمريكي �أو ما يعادله بالعملة املحلية) .يتم �إغالق
الت�سجيل يف تاريخ  30يونيو (ال�شهر ال�ساد�س امليالدي) ل�ضمان جودة اخلدمات و�إنهاء باقي الإجراءات.
لإكمال �أوراق الت�سجيل يتوجب على الطالب(ة) �أو ويل الأمر التوقيع على منوذج الطلب وورقة املوافقة على ال�شروط والأنظمة .يتم
�سداد ر�سوم الربنامج نقدا بالعملة املحلية �أو ببطاقة م�صرفية �أو ائتمانية �أوعن طريق حوالة مبا�شرة حل�ساب ال�شركة �أو الوكيل املعتمد (مع
مالحظة حتمل العميل �أي عمولة بنكية م�ضافة) .توجد ر�سوم للت�سجيل بقيمة  ٢٠٠دوالر (�شاملة يف ر�سوم الربنامج) غري م�سرتدة ب�أي �شكل من
الأ�شكال لكونها م�صروفات �إدارية �إال يف حالة قرار املعهد بعدم �أهلية الطالب املتقدم للدخول يف الربنامج يف فرتة ال تتجاوز ثالثة �أيام عن اليوم
املحدد المتحان حتديد امل�ستوى� .سيتم التوا�صل مبا�شرة بعد الرت�شيح لدخول الربنامج لإكمال بقية الإجراءات.
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ميكن ا�سرتداد املبالغ املدفوعة بعد الت�سجيل يف الربنامج (بعد خ�صم ر�سوم الت�سجيل و�أي مبالغ مالية �أخرى مت �صرفها من قبل املعهد
�أو الوكيل املعتمد) يف احلاالت التالية:
 -١عدم التمكن من عمل حجوزات تذاكر ال�سفر �أو احل�صول على الت�أ�شرية لأ�سباب قهرية خارجة عن القدرة.
 -٢عدم قدرة الطالب(ة) على ال�سفر لدواعي �صحية ،ب�شرط �إح�ضار �أوراق ر�سمية تثبت احلالة.
 -٣ح�صول حالة وفاة  -ال �سمح اهلل – للطالب(ة) �أو للأقارب املبا�شرين (الأبوين �أو الإخوة) ،مع �إح�ضار ما يثبت ذلك.
حت�سبا حلدوث بع�ض احلاالت الغري مذكورة �أعاله ،قد يتم ا�سرتجاع ن�سبة ال تزيد عن  ٪٩٠من الر�سوم املدفوعة وذلك بعد درا�سة احلالة
ب�شكل كامل ومو�ضوعي من قبل �إدارة املعهد .ميكن تفادي �أي خ�صومات م�ستحقة للمعهد يف حال موافقة الطالب �أو ويل الأمر الر�سمية لت�أجيل
االن�ضمام يف الربنامج لل�سنة التالية ،عندها �سيتم �إ�صدار ق�سيمة �صاحلة ل�سنة واحدة يتم احت�سابها �ضمن الر�سوم لربنامج ال�سنة التالية
(مع مالحظة احتمالية تغري الر�سوم) .ال�ستحقاق ا�سرتداد املبلغ املايل ب�شكل كامل (عدا ر�سوم الت�سجيل و�أي م�صاريف مت �صرفها قبل ا�شعار
باالن�سحاب عن طريق الربيد االلكرتوين للمعهد) ،يجب على الطالب �أو ويل الأمر طلب �إلغاء الدخول يف الربنامج يف مدة �أق�صاها ع�شرة �أيام من
يوم الت�سجيل وقبل تاريخ �إغالق الت�سجيل وقبل مدة ال تزيد عن ثالثة �أيام من موعد امتحان حتديد القدرات وب�شرط �إح�ضار ما يثبت الت�سجيل
و�سداد الر�سوم كاملة.
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المستندات المطلوبة الستخراج تأشيرة السفر السياحية

لدى الت�سجيل وكذلك قبل موعد املقابلة ال�شخ�صية يف ال�سفارة �أو القن�صلية ،يجب الت�أكد من توفر امل�ستندات
التالية:
 -١جواز ال�سفر (الأ�صل) ب�شرط �أن يكون �ساري املفعول وال تقل فرتة �صالحيته عن � ٦أ�شهر.
� -٢صورة �شخ�صية حديثة (مقا�س  ٥يف � ٥سم) وخلفية بي�ضاء ،مع الت�أكد من عدم تغطية الر�أ�س للذكور وظهور
اجلبني كامال للإناث.
� -٣صورة �صفحة الت�أكيد من موقع التقدمي على ت�أ�شرية ال�سفر (ا�ستمارة دي�-أ�س ( .)١٦٠يتم ا�ستالمها عن
طريق الربيد الإلكرتوين).
�-٤صورة �صفحة ت�أكيد دفع ر�سوم الت�أ�شرية( .يتم ا�ستالمها عن طريق الربيد الإلكرتوين).
� -٥صورة ت�أكيد املوعد مع ال�سفارة �أو القن�صلية( .يتم ا�ستالمها عن طريق الربيد الإلكرتوين).
� -٦صورة ر�سالة قبول برنامج (�إيديو فن ال�صيفي)( .يتم ا�ستالمها عن طريق الربيد الإلكرتوين)
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إقرار ومالحظات

 يقر(تقر) الطالب(ة) وويل الأمر على التفهم التام لطبيعة الربنامج واملخاطر املحتملة وعلى وجوب االلتزامالتام مبواعيد الربنامج وامل�سار املحدد للتنقالت اليومية والأ�سبوعية وعدم اخلروج عن التعليمات العامة للأمن
وال�سالمة والتقيد بتعليمات امل�شرفني واملدربني طيلة فرتة الربنامج وذلك لأبعاد جميع امل�شاركني يف الربنامج عن �أي
�أذى وعدم تعري�ضهم لأية خماطر.
 يقر(تقر) الطالب(ة) بعدم ممار�سة �ألعاب خطرة �أو عمل �أي �أن�شطة ممنوعة يف البلد امل�ضيف (الوالياتاملتحدة الأمريكية) �أو �أي دولة مرور ،وكذلك على �ضرورة �إتباع �إر�شادات ال�سالمة طيلة فرتة الربنامج.
 يقر(تقر) الطالب(ة) �أو ويل الأمر ب�إخالء ال�شركة من امل�سئولية التامة من عواقب �أي �إ�صابة عر�ضية ،حادث�سري� ،سرقة املمتلكات ال�شخ�صية طيلة فرتة الربنامج� .ستقوم اجلهات املعنية بالتعامل مع احلالة باحرتافية وعمل
الإجراءات املنا�سبة لتخطي احلالة من خماطبة للجهات القانونية ،الطبية� ،أو �شركة الت�أمني .وبناء عليه ،يقر
الطالب(ة) �أو ويل الأمر �إخالء معهد �أي �أل �أيه �إدج والوكيل املعتمد من �أي م�سائالت قانونية �أو مالية مرتتبة.
 يقر الطالب(ة) �أو ويل الأمر ب�إخالء معهد �أي �أل �أيه �إدج والوكيل املعتمد من حتمل �أي م�سئولية قانونية �أومادية ناجتة عن ت�أخر �أو �إلغاء رحلة الطريان املحلية �أو الدولية.
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 يقر الطالب(ة) �أو ويل الأمر ب�إخالء معهد �أي �أل �أيه �إدج والوكيل املعتمد من حتمل �أي م�سئولية قانونية�أو مادية ناجتة عن مر�ض ،اعتداء �شخ�صي ،اعتداء �إرهابي ،حرب ،كارثة طبيعية وما �إىل ذلك مما هو خارج عن
ال�سيطرة.
 يجب على الطالب(ة) اتباع جميع االر�شادات و�إبالغ امل�شرف(ة) �أو االت�صال بالرقم املخ�ص�ص للطوارئ عندال�ضرورة.
 ل�ضمان ال�سالمة والأمان ،يتوجب على الطالب(ة) اتباع القوانني املتبعة يف الواليات املتحدة الأمريكيةو�أنظمة املعهد وال�سكن واملرور طيلة فرتة الربنامج .قد يتم اال�ستبعاد التام من الربنامج والرتحيل مع حتمل �أي
عواقب وغرامات مالية �أو قانونية يف حالة ثبوت خمالفة الطالبـ(ة) للأنظمة �أو القوانني �أو اخلروج عن املجموعة
�أو عدم �أخذ �أذن ر�سمي م�سبق من �إدارة املعهد قبل اخلروج عن املجموعة ومل�سافة تزيد عن  ١كيلومرت.
 يقر(تقر) الطالب(ة) �أو ويل الأمر ب�إخالء م�سئولية معهد �أي �أل �أيه �إدج والوكيل املعتمد من جميع ماذكر �أعاله ويف جميع مراحل الربنامج وما بعده.
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تعهدنا بالتميز

بب�ساطة ،التزامنا بالتميز يف اخلدمات هو جزء جذري من فل�سفتنا التي تدفعنا ب�شكل دائم لتخطي
التوقعات .االلتزام بالتميز ينعك�س ب�شكل وا�ضح يف ال�سعي املتوا�صل لتو�صيل القيم والأهداف اال�سرتاتيجية
التي ت�سعى لها �إدارة ال�شركة العليا .يعمل جميع طاقم العمل الأكفاء باجتهاد وب�شكل متوا�صل ل�ضمان
اجلودة يف اخلدمات املقدمة مع الرتكيز واحلر�ص ال�شديد على عدم التنازل عن القيم والأهداف املحددة
مل�سرية ال�شركة وخططها التنموية.

المهام

من�ضمنمهام�شركتناالأ�سا�سيةال�سعيللقيادةواالبتكار والإبداعيفجمالالتعليموالتدريبمعاحلر�صال�شديد
واملتوا�صل على حتقيق ر�ؤية ال�شركة اال�سرتاتيجية والتطلعات من خالل التنوع واحلداثة ومزج الطرق التعليمية
الع�صرية والفعالة .كما ن�سعى مبثابرة جلعل الطلبة حمور اهتماماتنا وم�صدر �أ�سا�سي للإلهام والتطوير امل�ستمر.

شعارنا« :نتميز بكم وبنجاحاتكم»!
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