مدير الطالب العرب A.Alharbi (Pedro) : 00639774294227 :

معلومات االتصال يف املستشفى :
مرحبا بك في أكاديمية سي تو يوبيك لتعليم اللغة االنجليزية

انا ك ت مريض ثت تاج مساد ي اتصق دلد الرقم 11249003093000 :

يسعععع نا فعععي سعععي تعععو يوبيعععك أر نرحعععو بدعععم ثسعععع اا أك عععر با تيعععا كم ل عععا مععع

اث انا كانت ال الة تري ثت تاج ت

بعععي الع يععع مععع المعاوععع اأ عععرن ثنتتلعععت أر تدعععور فترتعععك التعليميعععة مع عععا أك عععر

مستش د نو ث

متععععة ثاةعععا ي مععع ن قبعععق ثأر تعاعععي ثقتعععا ممتععععا ثم يععع ا ثمععع أ عععق ت عيععع
أقصعععد قععع

ممدععع مععع ال امععع ي لتهب عععا قم عععا بويعععت وععع

اث بإمدانك ايعاف أ ثسيلة مواصه متوفري ثا بر انك تري ( نو ث ي ) ثوو

مع ع أ لدعععم نأمعععق مع ع اهب عععا االاعععهق دليهعععا ثالتعيععع بهعععا فعععع تعععم ثيععععها مععع

ا تصا السم المستش د

Updated

يومك األول يف األكادميية

05/29/2018

ليس ل يك التزاما د

التعليمات األساسية :

بال سبة لم يصق بع السادة الخامسة مساااً فانه ل يتم تع يم ث با له في ن س
يوم الوصول

( كما ثانه يجو االحتياط م ال لج ثالماا في المتادم الم لية )

جدولك يف اول يوم دراسي  -االثنني

مس سادا م ه سيبو  01:11صباحا – الرياض

قم بتجهيز قلم اف مت واز الس ر ثت كري ثصولك الد سيبو ث أيااُ ت كري العودي

 0:11فجراً

ثكتيو التو يها ( و ا ال

 يجو د م مي الم ا م الو قية في ال مام

 د

ثصولك في يوم السبت ثاالح اقاي و ا الوقت كما ي لو لك

الو با يتم تع يمها اياا هل يوم السبت ثاالح

 الميا في الص بو غير صال ة للشرب
 الوقت بي ال لبي ثالسعودية مختلف بع

يرال  north general hospital -يعمق المستش د  03سادة

قم االتصال 0063- 0323437777 :

اللعععوام ثالتعليمعععا

أ ععععق ار تدععععور البييععععة التعليميععععة لعععع ي ا وادمععععة ثم يعععع ي للجميععععت

ق سريت فأقرب مستش د لألكاديمية وو :

بي ي يك ) ثمبلغ المال ال

تري صرفه بالبيسو

اين سنلتقي بك  :الر اا بع انتهامك م ث بة االفتا في السادة  0:11صباحا تو عه لمب عد

رث ك م المعه ثا د العودي اتبت و ا الع وار ثسلمه لسام التاكسي

ال صول ال اسية لتعوم قبق االنتهق ب

C2 UBEC English Academy Across Maryville subdivision Tigbao Talamban Cebu

اال تبا ستعوم بتعبية استما ي التالو ثا

كما نر و م ك االنتبا لم يط المعه بجوا البوابة حتد يدور بإمدانك معرفة المدار

ول ا تبا ت

ي المسعتون بعع االنتهعاا مع

صو ي شخصعية لعك للتعع يم دلعد تصعري

التالو ث قبق التو ه للخا ج سوف نعوم بأ ع صعو ي ماديعة لدعق التعهب الجع د فعي
اأكاديمية

معلومات االتصال يف حالة الطوارئ  :قم الهاتف ال ابت 032-268-6980 :

بع اال تماق ثا

مدير املعهد الياباين Ayumi Ikeda, Japanese manager: 0917-948-3679 / 0933-061- :
2624

الصو ي الت كا ية التو ه لصالة التعام لت اثل ث بة الغ اا

في السعادة  10:41ظهعرًا االنتعهق لرثبي سعور معول لصعرف العملعة ثشعراا معا ي تا عه
التالو م حا يا مهمه ثم ةم العودي لألكاديمية ثدفت الرسوم الخاصة بالتالو
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 الكتب املدرسية

اجلدول الدراسي اليومي للطالب
7：00～7：45

ال صة الصباحية اال تيا ية ( مجانية )

7：00～8：00

مود االفتا

8：00～8：45

ال صة اأثلد

8：50～9：35

ال صة ال انية

9：40～10：25

ال صة ال ال ة

10：30～11：15

ال صة الرابعة

11：20～12：05

ال صة الخامسة

12：05～13：05

مود الغ اا

13：05～13：50

ال صة السادسة

13：55～14：40

ال صة السابعة

14：45～15：30

ال صة ال ام ة

15：35～16：20

ال صة التاسعة

16：25～17：10

ال صة العاشري

17：10～18：00

مود العشاا

17：20～18：05
～22：00

سيستلم التالو كتبه الم سية المعر ي في م هجه المختا ث سومها م يم
الرسوم الم لية ثار احتاج التالو إليافة حصص إيافية أث كتو أ رن فانه
و اك سوم مزية للدتو الماافة
ارجاع الكتب او تبديلها  :سيتم قبول ادادي الدتو غير المستخ مة في غاور
يومي م الشراا مرف

التي تم استخ امها ثالدتابة دليها
سوف ي صق التالو الملت

 طباعة األوراق يف مكتب االدارة
انا احتاج التالو لتبادعة أث اق ي تا هعا أث تصعويروا فعإر التدل عة  0بيسعو للو قعة
الواح ي تواصق مت م ير التهب العرب للمساد ي

 االختبارات الشهرية ملستوى الطالب :
اال تبا ا الشهرية تتم كق  3أسابيت م تعا ي االلت عاق  ,ثالتالعو سعوف ي صعق دلعد

ال صة المسامية اال تيا ية ( مجانية )

تعييم م المعلمي لمستوا

ا تبا الم ردا

د و ا اال تبا حتد نستتيت تع يم ال دم ثالمشو ي لهم في ت سعي مسعتواوم فعي

غياب د أح و

هل اأ بعة االسابيت االثلد ثن ص اهب ا بعع م التخلعف

االسابيت المعبلة م فتري د اسعتهم دلمعا ار اال تبعا للتالعو يدعور بشعدق م صعق

كيف أسجل يف االختبار ؟

ال صص اال تيا ية مرتي حصة صباحية ثحصة مسامية اوال ايام االسبوق

في حال قمت با تيا أح و

في الم اوج لم ي اسبودي اث أقعق دلعد نسعخة مصعو ي

مجانية ال ي تاج التالو لتع يم الو دلد الدتو الم سية اث دفت سوم

 احلصص االختيارية ( اجملانية )
تعام و

معها اإليصال المسلم للتالو ال يمد ك إ

اق الدتو

إنا ك ت ترغو في إ راا اال تبا الشهر  ,يعت دهمعة دامعري فعي إدعهر مودع اال تبعا

ال صص فإنه ال يعبق الغياب د ها بع أر يتم حجزوا ثكق

ستج اسماا التهب ثاسمك م يم هم في اأسابيت التي تست

ال صص دلد التالو دفت مبلغ  411بيسو غرامة د الغياب

فيها ا راا اال تبعا

دلما انها ست شر قبق اسبوق ثاح م مود اال تبا

احلصص يف يوم السبت  :ل ي ا اياا حصص مجانية نع مها لتهب ا يوم السبت  ,و اك ةهث

تنبيه  :انا غو التالو في ا راا اال تبا في غير مود

حصص مجانية يوم السبت دلد  4فترا

الف بيسو أ راا اال تبا في المود ال

انا غبت في التسجيق و اك نمونج يتم نشعر دلعد لوحعة إدهنعا مب عد ال صعول

ي

الم

د فسعيدور و عاك سعوم

د التالو

أيااً لم يرغو فعي ال صعول دلعد ا تبعا ا أ عرن دليعه التواصعق معت المع ير العربعي

ال اسية آ ر مود للتسجيق وو السادة الخامسة م يوم اال بعاا .

للترتيو ثالت سي ثمعرفة الرسوم

التسجيق في ال صص الصباحية أث ال صص المسامية فعط عهل اأسعبوق اأثل

أ يراً ( حاو ك له تبا يساد نا في تعييم مستواك ثتعوية نعاط الاعف ل يك )

م تسجيلك  ,تواصق مت م ير التلبة العرب للمساد ي.
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 سياسة تغيري الغرف .

 متديد فترة الدراسة
انا ك ت ترغو في تم ي الت اقك في المعه فيجو الت



إنا كار و اك حا عة إلعد تغييعر الغرفعة مع غرفعة م عردي العد غرفعة مشعتركة بسعبو

ث مت م ير التهب

احتيا ا التالو ث غبته بع أر تم دفت الرسوم  ,فل يتم إ

العرب في اقرب فرصه قبق نهاية الشهر االثل
إنا تم تم ي د استك  ,فإنه يجو دفت سوم ال تري الج ي ي قبق أسبوق ثاح



الرسوم ثفي حال كار التغيير م قبق ادا ي الم سة أ سبو كار فإنه سيتم حساب

دلد اأقق م ب ا ال صص

أ فرثقا مالية ثادادتها للتالو

ال يجوز لك ال صول دلد التم ي د اري ثكالة تعليمية لم تسجق د اريعها



م

الب اية

 كيف يتم التغيري  /يجو ار يعوم التالو بالت

 تغيري املنهج
تا ي

ار يدور و اك غرفة متوفري  ,نتم د م التهب ت هم نلك

الترقية فعي حعال ك عت تريع

تخ يض د د ال صص اليوميعة فإنعه يسعم بع لك ثلدع لع يدعور و عاك أ مبعالغ

مواعيد عمل املرافق اخلدمية يف املعهد

مسترد
 في حال تمت ترقية الم هج  :دليك دفت سوم إيافية
 في حال غو التالو فعي حع ف حصعص د اسعية فعار الرسعوم الم فودعة ال يمدع
استردادوا .

تعليمات يف حال الرغبة يف ترقية املنهج -:


التغيير ممد  /انا تم م م هج  ESL4الد ESL5



و اك تغيير است امي /

املرافق

ساعات العمل

مب د ال صول ال اسية

7:00〜18:30

مدتو ادا ي التهب

8:00〜17:10

الصالة الريايية

6:00〜22:00

مدتو االدا ي

8:30〜18:30

الدافيتريا

〜7:30〜22:30 Mon-Fri, 7:30
15:00 Sat, 15:00〜10:00 Sun

→ESL6
– English Exam Preparation/ Business courses (1:1 – 4 hrs) + ESL (1:1
)1hr


صالة التعام

تغيير است امي /

االفتا

07:00〜08:00

الغ اا

12:00〜13:00

العشاا

17:00〜18:30

ا تبا الم ردا

→ESL8
English Exam Preparation/ Business courses (1:1 – 4 hrs) + ESL (1:1 – 3

22:00〜22:30

قادة ال اسة

)hrs


ث مت االدا ي ثا با وم بسبو التغيير

ثسيتم التغيير في حال كار السبو يست دي فعهً تغيير غرفة التالو ثبالتبت الب

في حال غبتك في تغيير الم هج فل يتم قبول التغيير بع ماعي االسعبوق االثل مع
ب ا التسجيق سيدور و اك سوم ايافية د

اق أ فرثقا في

شبكة االنترنت يف املعهد
NAME: C2_Cafe_1,2,3,4,5,6 PASSWORD: KIYOMIZUDERA

تغيير است امي /
→ESL10
– English Exam Preparation/ Business courses (1:1 – 4 hrs) + ESL (1:1
)5 hrs
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 خدمة غسيل املالبس

 التدخني
الت

ي مسموح فعط في المدار المخصص للت

في حال قمت بالت

ي فسوف يو ه اليك ان ا

( سيعوم الموظ ور بالت ع م ث ود دهما ت

ي في الساحة الخا

ية

كي ية الو

تي ث ار تدر سيتم فصق التالو .

المهبس دا ق المعه ثاياا بإمدانه تعبية استما ي غسيق المهبس المع ي لع لك ثالمو عودي

ي دا ق الغرفة أة اا الت ظيف )

في دلد مدتو االدهنا في الرثاق ال ا لي في السد
ب ثر استما ي

غم ث ود كمرا مراقبة في ميت ان اا المعه فإنه ال يسم بترك اأمتععة الشخصعية فعي

مواعيد الغسيل  :التهب ال كو  :االة ي  ,الخميس  /التالبا  :ال هةاا ,الجمعة

العادة م ق وال اث هاز كمبيوتر م معول أث أ اغعراض شخصعية أ عرن ير عد دع م تعرك

سيتم استهم المهبس بع الت ظيف في الدافتيريا ير د التوقيت د

اأشياا ال مي ة ب ثر مراقبة ل تدور الم سة مسعوثلة دع فعع ار ممتلداتعك الشخصعية

استهم مهبسك

في حال تم تأ ر الغسيق د  4ايام قم بالتوصيق مت الم ير العربي

راا اومالك  ,بما في نلك اأشياا ال مي ة.

(ير د تو ي ال

في تسليم المهبس أة اا العتق الرسمية فع يتأ ر اك ر م  3الد  0ايام )

•نوصي بأر تغسق المهبس باوظة ال م اث المهمة ب سك كما ثأن عا لع نت معق مسعوثلية

 مناذج خدمات الطالب

د اأيرا ال ا مة د

إنا ثا هتك مشدلة في السد ستج نمانج مت ودة لع ي حاال ير د ابهغ عا دبعر تعبيعة
سيعوم موظف الصيانة بتعييم المشدلة د

مة غسيق المهبس .

نوصي أيااً بأر تعوم بغسق مهبسك ال ا لية بي يك .

االستما ي الخاصة بدق حالة  ,ستج االستما ي في مدتو االدا ي ثاياا في التاب اأ يي فعي

 الوجبات اليومية

تع يم استما ي التلو للمعوظ ي

االفتا يع م دلد اريععة البوفيعه ( دلعد التالعو العربعي االنتبعا ل عوق اأكعق المعع م ثسعوال

(م ه :ص بو الماا  /المصابي ب ا ة إلد تغيير ,أدتال في دث ي الميعا  ,انسع اد المرحعاض ,

الموظف د ث ود ل م

ثما إلد نلك ) س عوم بأدمال الصيانة مجاناً

زير اث ال ) ثاما تعع يم الغع اا ثالعشعاا فسعيدور اأكعق المعع م عا

بالتهب العرب م ق الدبسة ثالخاا ثالبتااس ثانواق م السلتا

تنبيه :

إنا ك ت ال ترغو في ت اثل التععام فعي أ يعوم  ,ير عد ثيعت × أمعام اسعمك فعي قاممعة اأسعماا
المعلعة في صالة التعام .

يجو ار يدور التالعو متوا ع اً أة عاا العيعام بالصعيانة إنا كعار ال يسعتتيت التوا ع فعي
غرفته أ سبو م اأسباب  ,ير د الت

ث مت االدا ي ثابهغهم بع لك  .ير عد ت هعم أنعه

وقت الغاء الوجبات  :الغ اا قبق السادة التاسعة صباحا ثالعشاا قبق السادة ال انية ظهراً

ق ال تتم معالجة البا معي ة دلد ال و فبعاها ت تاج لوقت أاول .

 مالحظة :

 خدمة تنظيف الغرف

إد اد ث با العشاا في ا ازي نهاية اأسبوق  ,ثايام العتق يتم حسو قاممة االسماا أ االو قام

الت ظيف يتم مرتي في اأسبوق ثدلد التالو تعبية استما ي الت ظيف في الج ثل دلد

بويت دهمة  Xأمام اسمه ال ي

ادهنا التهب في ثاق مب د السد
 يجو ار يتوا

ير د تعبية االسعتما ي ثثيععها فعي

الدافتيريا قبق السادة التاسعة صباحا في اليعوم الم ع د للغسعيق لع يعتم اسعتعبال الغسعيق

 قاعة الدراسة

مب د السد

مة غسيق المهبس  :بإمدار التالو العيام بغسيق مهبسه ب سه فعي مغسعلة

له المتالبة بالو با بع وا

في حال لم يعم التالو بويت دهمة امام اسمه ثلم يعم بأكق ث بته فسيتم دفت غرامه 001

التالو ثقت الت ظيف في الغرفة ير د تأمي اأشياا ال مي ة أة اا الت ظيف

بيسو قيمة الو بة ل ر

أ ثيعها في حعيبتك

أر ال ترمد اأاعمة ثو

 غير مسموح للتالو ت اثل الو با

 ت بيه  :ل يتم ت ظيف الغرف في أيام العته .

 غير مسموح حمق االاباق ثالمهد

الغرامة ست فت قيمة اعام لل عراا

ا ج قادة التعام
ا ج قادة التعام و اك غرامة ت فت انا ما قام التالو في

ا راج ادثا التعام ا ج العادة قيمتها  0111بيسو ثسوف يتلعد إن ا ثاح
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نظام الدخول واخلروج من املعهد

 أجار االدوات واالثاث


مدتو د اسة  411 :بيزث  /حتد نهاية م ي د اسة التالو



مج ف الشعر  411 :بيزث  /لم ي  3أسابيت



ثا فا ( وواث )  0111 :بيزث  3 /أسابيت



ل اف سرير إيافي  411 :بيسو  /حتد نهاية م ي د اسة التالو




ميت اال هزي ثاالدثا المع ي للتأ ير م
اقق م ي الستيجا العتت شهر ثاح
فستعوم ب فت قيمة شهر ثاح




معىن كلمة curfew

فانا ك ت ستستخ م العتعة لم ي اسبودي

السادة 0:11

انتهاا م ي اال ا الم

د.
دي فسيتم تم ي

م ي

انتهاا استخ ام العتت المستأ ري سوف تتلعد تم ي تلعامي في

يوم االة ي ثحتد يوم الخميس

تعليمات عند اخلروج من املعهد
 إنا ك ت ترغو في مغاد ي اأكاديمية في االثقا المسموح فيها للتهب الخرثج
ستج دفتر التوقيت د حا س اأم قم بتعبية بياناتك اسمك ثثقت الخرثج ثقم

إنا ك ت تشعر بتودك اث أ تغير في ص تك  ,ير د إبهغ الموظ ي دلد ال و .
ير د إحاا

واز الس ر ثالمست ا الخاصة بك د

ثم الممد أياا است داا التبيو إلد الم سة لل
متوفري في أثقا معي ة) في و
ثإبهغدم د

بتسليم بتاقة التالو لل ا س قبق أر تغاد

ال واب للمستش د  ,ثسوف

 يوم الجمعة ثالسبت ثقت العودي السادة  00:11قبق م تصف الليق فعط للتهب

ص (ق ال تدور و

ال ي ا تازثا ا تبا الم ردا يوم الخميس

الخ مة

 د

ال الة ,سيعوم الموظ ور باالتصال بالتبيو

ثصولهم إنا كار نلك يرث يا ,ق يتلو م ك ال واب إلد المستش د.



ي فت التالو سوم ال عق إلد المستش د ث ميت ال واتير .



اأدثية ال تي تجلبها م بل ك ق ال يدور لها م عول مت نزال البرد ثالزكام و ا في

ثالد ول
 نر و م ك كتابة ثقت العودي في دفتر الخرثج ثاستهم بتاقتك

اختبار املفردات  /و نظام اخلروج والدخول من املعهد
األسئلة

الكلمات

تعليمات

مالحظة

االة ي

01

01

كق التهب

-

ال هةاا

01

01

كق التهب

-

اال بعاا

01

01

كق التهب

-

الخميس

00

31

كق التهب  -االة ي – ال هةاا – اال بعاا

ف ص مستون التالو

ثا هم .

الجمعة

01

31

ال ي لم يجتازثا ا تبا يوم الخميس

ير د مهحظة أنه ق يتلو م ك االنتعال م غرفتك ادتمادا دلد نوق مريك .

السبت

01

31

ال ي لم يجتازثا ا تبا يوم الجمعة

االح

01

01



ير د تو ي ال

اليوم

م ل غا البعوض ثاستخ ام ارق لم ت الع ثن ق تاتر للبعاا

في المستش د م ي اسبودي ثدليه يترتو يياق ثقتك ال اسي .


ل تدور الم سة مسوثلة د أ أمراض أث د ثن ت صق للتالو ث يت مق التهب
مسوثلية التعرض لألمراض ثالع ثن .




دودي التهب كق يوم ليهً  ,حا س اأم ل يه صهحية في ت تيش اغراض

التهب  ,و اك مواد مم وق اد الها دا ق المعه م ق االدثا ال ادي ثاالسل ة

ال لبي حاثل ار تشتر ال ثاا م الصي لية العريبة م المعه



البوابة

بإمدار التالو الخرثج يومياً م السادة  0:01م ثحتد السادة  01:11م م



يرافعك المت ب العربي إلد المستش د


عهل تعبيعة ال معونج الخعا

بعالخرثج مع مدتعو االدا ي (

ت تاج توقيت م ير التهب العرب ) بع نلك يسلم ال مونج ل ا س اأم د

 املستشفى


ثحتد السادة  0:01م ثيجو دلد التالو في حال احتاج الخعرثج أ

سبو كار الو االنر م

ثقت اإليجا ير د التأك م إدادي العتت هل ثقت ال ثام الرسمي .



مم وق الخرثج م المعه أة اا ثقت ال ثام الرسمي لل صص الم سية مع



ثال يسم ادتاا العتت لتهب آ ري إلكمال الم ي

العتت التي ال يتم تسليمها في د
استيجا وا فير د د

التعليمات اخلاصة بالطالب يف السكن الداخلي

ثدي

ير د تسليم العتت المستأ ري إلد المدتو في تا ي العودي الم

 :تع ي ال ظام المتبت ثالمويوق لبعاا التهب في دا ق المعه

ال يمد ا يمار تأ يق فصول د اسية للتهب ال ي ي

لور المستش د أث يعودثر إلد

في حال كار ل يك تأمي ص ي فتواصق مت ادا ي المعه لتأك م أنه سا

و ا في ال لبي
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كق التهب ماد ا التهب الج د

ف ص مستون التالو

-6

تعليمات االختبار ( ستجد ورقة يف غرفة االختبار باللغة العربية فيها مجيع التعليمات )
 -0انا غاب التالو د اال تبا ب ثر د

 في اليوم ال

هله دلد ان ا

بيسو د

الخامسة مساااً ل يعبق دودتك في ايام اال ازي للمعه اال لسبو مع ت
أص قاا آ ري
فيه ايام

اُ

 -0م اثل ة إد ال أ مواد م او ي الد دا ق اأكاديمية فإر التالو سي صق دلد إن ا



ل يتم د اث استر اق أ موال للتهب ال ي تم فصلهم

 تكلفة فاتورة الكهرباء
1-person room: 1 week P650 / 2 weeks P1300 / 3 weeks P1950 / 4 weeks P2600

لم ي ج وا في ا تبا يوم الخميس بإمدانهم الخرثج بع اداا االمت ار يوم

2-person room: 1 week P495 / 2 weeks P990 / 3 weeks P1485 / 4 weeks P1980

السادة  00:11م قبق م تصف الليق ثك لك م يختبر يوم السبت

3-person room: 1 week P470 / 2 weeks P940 / 3 weeks P1410 / 4 weeks P1880

الوصول واملغادرة من و اىل االكادميية :

سوف يتلو م التهب ال ي يتجاثز استههكهم اأسعا أده دفت مبلغ ايافي

 تكلفة فاتورة املاء

 -0ثصول التهب الد مب د اأكاديمية يجو أر يدور يوم اأح

 فاتو ي الماا  3 :اسابيت تدلف  0111بيسو أ بمع ل  001بيسو لألسبوق الواح

 -0الخرثج يدور يوم السبت السادة  00:11ظهراُ
 -4د



بال سبة للرسوم الم فودة في اأكاديمية  ,سيتم د اأموال م اأكاديمية.

~16 weeks P9000 / ~20 weeks P11000 / ~24 weeks P12000

 -0ق تدور و اك تغييرا في ثقت حار الخرثج للتهب حسو اال ازا الرسمية للمعه

غبة التالو البعاا قبق اث بع الوقت الم



بال سبة للرسوم الم فودة للوكها  ,ير د الت

~3 weeks P2000 / ~4 weeks P4000 / ~8 weeks P5000 / ~12 weeks P7000 /

الدخول واخلروج بعد االمتحانات :
الجمعة ثالعودي د

ث مت ثكالتك .

 التامني املدفوع للسكن حمدد بعدد االسابيع .

 -9انا كار التالو يرغو في شراا و ايا ت كا ية م او د ولها دليه مرا عة الم ير العربي

 -0التهب ال

مغاد ي ال لبي ثق تدور ماافة مت الت كري قم بسوال مدتو ال جوزا د و

استرداد رسوم الفصل

اال ازي
 -0تخلي اأكاديمية مسيوليتها د أ حوادث تعت للتالو د

البعاا ا

بوابة الخرثج

الاريبة

 -0ل يعبق الخرثج ب ثر اشعا المدتو بع وار االقامة ثتع يم حجز ف ق
 -2يجو دلد التالو ال

السادة

 قيمة سيا ي اأ ري م مب د اأكاديمية قرابة  001بيسو  ,ثتأك ار و اك ظريبة ق وا 001

المعه اة اا اال ازي االسبودية بع تعبية التلو في مدتو االدا ي يوم الجمعة قبق السادة

سيعيم ا ج المعه بتع يم حجز ف ق ثد وار سيتوا

تغاد فيه االكاديمية  ,قم بتسليم م تاح الغرفة ثبتاقة التالو د

 00:11ظهراً يوم السبت ل ا س اأم د

 -4في حال نج التالو في ا تبا يوم اأح ثيوم الخميس فانه يسم له في البعاا ا ج

 -3ل يعبق أر يسد التالو د

د

يد االستههك للدهرباا دالياً ثاال سيتم الخصم م مبلغ التأمي

فسي صق دلد ان ا ثاح

 -0أ ازداج يعوم به التالو اة اا اداا االمت ار سي صق م

ثقت مغاد تك ثقبق التخرج سيتم تسليمك مبلغ التأمي الخا

بك في حال لم

 بتاقة التالو تدلف  401 :بيسو

د فعليه دفت سوم  0011بيسو انا

 تصري التالو يدلف  2011بيسو شامق الرسوم ثالاريبة

كانت الغرفة م ردي ث  0011بيسو انا كانت الغرفة شخصي ث  0111بيسو انا كانت

 اسعا الدتو الم سية تختلف م االو الد االو

الغرفة اك ر م سريري
 -3ال ب م مرادا توفر غرف م د مها ق تدور كق الغرف م جوزي فعلد التالو ابهغ
الم ير العربي قبق مود التخرج دلد اأقق ب هث اسابيت
 -0انا كار مود الخرثج السادة  00:11ظهرا يوم السبت ث حلة التالو تدور بع وا
بسادا فبإمدار التالو االنتظا في اح مراف المعه حتد ي ي مود الرحلة
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 رسوم متديد الفيزا .
•

يشمق سوم ادا ية  / P500 ,االستخ ام

•

يشمق اياا سوم ACR-I card

احلالة الثانية  :النوادي الليلية
ال لبععي لععيهً ليسععت ميلععة كمععا حالهععا فععي ال هععا فالشعععو ي ععام بععاكرا ثيسععتيع

مبدععرا في اععق

دع م ا تيععاد اأمععاك الليليععة لمععا يمد ع أر يتعععرض لععه التالععو م ع دمليععا سععرقة اث ابتععزاز م ع قبععق
5-8 weeks

PHP3,440

1st

9-12 weeks

PHP4,710

2nd

13-16 weeks

PHP2,740

3rd

17-20 weeks

PHP2,740

4th

21-24 weeks

PHP2,740

5th

مرتاد تلك اأماك

احلالة الثالثة  :األمن داخل املدرسة
متديد فيزا الطالب

لم ت

باالنتبا أمتعته الشخصية ي ا

االنذارات

كق تج ي يتم ايافة سوم ادا ية  011بيسو

 ( مراداي ال ظافة الشخصية مهمة

أمثلة على احلاالت اليت ممكن ان حتصل لك يف الفلبني وينبغي احلذر منها

تي )

 ( مراداي ال ظافة للغرفة مهمعة ع ا أياع ُا ثدع م اتعهف م توياتهعا ثاحتعرام الج سعيا
اأ رن – شريدك في الغرفة  -ثتعبق دعاداتهم ثتعاليع وم ثدلعد التالعو ار يبلعغ االدا ي

م هععا فالشعععو ال لبي ععي لععيس ل يععه د صععرية اتجععا اأ انععو ثلد ع مععت و ع ا ي بغععي دلععد الشععخص

د أ سلوك يص

أر ي هععم كيععف يتعامععق مععت الشعععو ال لبي ععي فه ععاك دامم عاُ تصععرفا ق ع تععزدج المععواا ال لبي ععي

م – شريك الغرفة ) -

 يهم ا ك يراً أر تدور اقامة اهب ا ثتجربتهم م أمتت ثافاق التجعا ب فعي ال يعاي ير عد

تعتبععر فععي دععرفهم تصععرف غيععر م تععرم

د

كمععا ثأر ال لبي ععي ل ع يتصععرف تصععرفاُ غيععر م ترمععا اال فععي حععال ثا هععه شععخص بتصععرف بتريعععة
تعلععق م ع قيمتععه كمععواا فععي بل ع

ا كور التالو يجلس في فصق صعغير معت المعلعم

فه ب أر تدور ام ته نظي ة ثد م مراداي ال ظافة الشخصية سيعريك إلن ا

ال لبععي بل ع آم ععه كععأ بل ع آ ععر ثلد ع و ععاك بعععض اأمععو المهمععة التععي ي بغععي للتالععو االحتععراس

فغيععر م بععو لعع يهم أر تشععير للشععخص بالسععبابة فهعع

ث أ حوادث سرقة اث مشاكق م قبق للتهب دا ق المعه ثلد ي اق ار يعوم التالو

حصول أ أمر ار تتواصق مت الم ير العربي ليعوم بمساد تك

ثإر ح ع ث تصععرف معععي م ع سععام تاكسععي اث م اثلععة م ع

شععخص تتعامععق معععه باالسععتغهل ثاالسععت زاز فالتصعععرف السععليم وععو ار تدععب

مععاح غاعععبك

اسباب الفصل من املعهد  :سيؤدي اكتشاف انتهاك واحد إىل الطرد بدون اشعار .

ثتتلو االتصال بالشراة ثتتواصق مت ادا ي المعه – م ير التلبة العرب

املناطق احملظورة -

احلالة األوىل  :املواصالت العامة – ركوب اجلبين – الدباب .

الدازي ووا  ,م اا العما (بغض ال ظر د المشا كة أث د م المشا كة في اللعو )

االمدععار انا مععا قمععت بركععوب المواصععه العامععة ار ال تدععور ت مععق الع ي ع م ع اأشععياا

نواد الرقص  ,م تعة شا ق كولور ( ثسط الم ي ة ) ,سوق الدربور (الم تعة ال عيري),

ثي اععق حمععق حعيبععة صععغير ثاح ع ي ثاالنتبععا لهععا ي ع ا ثال تعععم باسععتخ ام الجععوال اة ععاا كععوب

مراقص البيدي ي ,مراقص م لي الج س ,نواد التعر  ,ثسامق الترفيه المخلة باآلداب و

حععاثل ق ع

ال افلععة اال بأيععي ال ععاال

ميعها م اا م او ي دلد اهب ا

ثد عع االيععترا السععتخ امه ال تجعلععه بعععرب ال افعع ي حتععد ال يسععرق

م ك ثن ص باستخ ام التاكسي فهو االك ر امانا
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سيتم طرد الطالب يف حال ثبت عليه أي من االنتهاكات التالية.


د ول غرف التالبا في السد
م

ا ج اأكاديمية ب

ول سد التهب



السماح أشخا



العهقة الغرامية بي التالو ثالمعلم ي صق التالو ثالمعلم

اخلدمات يف املنطقة احمليطة يف املعهد
SCHOOL AREA INFORMATION

في حال غو التالو ثالمعلم بالخرثج م االكاديمية فهب ار يدور و اك مجمودة م
 4اهب مت المعلم
م

ا ج اأكاديمية أ م ال عاليا دا ق اأكاديمية



ال يسم ب دوي أشخا



حمق المشرثبا الد ولية دا ق االكاديمية الت

ي دا ق السد
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الطالب املقيمني خارج املعهد

للم سة ارد التالو دثر ساب إن ا ثالو تعويض د أ أيرا تم العيام بها.
 أة اا  /بع دمليا الترد أث د اأموال بسبو مشدلة مت التالو ,ي
المشدلة ثال تامج التالية أسري التالو ثثكيله.

 ال يسم لهم في الخرثج م المعه اال لم ي سادة ثاح ي فتري الغ اا ثالعودي للمعه د

 ل يسم بأ نشاط سياسي أث نشاط دي ي في الم سة ت ت أ ظرف م الظرثف.

انتهاا ال تري
 يجو تسليم بتاقة التالو د

حا س اأم ثكتابة االسم ثالتوقيت في دفتر ال

 ال يسم بإقراض  /إقراض المال بي التهب.

ول

 ال یسم بإل اق اأنن الب ني  /الععلي تجا اآل رثر ت ت أ ظرف م الظرثف سيتم ارد أ

ثالخرثج

االو يتبي أنه يل

 يجو تعلي بتاقة التالو االما أر التالو دا ق المعه

 للم سة ال

 ال يسم للتالو في المدوث دا ق المعه بع السادة  9:11مساااُ
 ال يسم للتالو ب

للم سة اإلبهغ د

ول صالة التعام اة اا الو با الر المعاد م

أ شدق م أشدال اإلسااي.

في إبهغ الشراة بأ االو ي تهك أ قانور في ال لبي .

 الم سة ليست مسوثلة د أ حوادث أث مرض ي تو دلد االو ناتج د دمر التالو أث

ثدي

المرض المزم أث ال ساسية يجو أر يتلعد أثليك ال ي يعانور م أمراض مزم ة أث ال ساسية

 ت تب قاممة المخال ا دلد التهب ا ج السد

المشو ي التبية م ابيو ياباني ثاتبت نصام ه  /لها قبق االلت اق إلد م ست ا ثدهثي دلد
نلك ,يجو دلد أثليك ال ي يعانور م أمراض مزم ة أث ال ساسية اإلبهغ د نصي ة التبيو

لوائح عامة

لموظ ي الم سة إنا أن الموظف أر م الصعو قبول التالو في م ست ا ,ق ترفض
الم سة الو التالو بالتسجيق.

 ال تت مق الم سة ثثكهاوا المسوثلية العانونية د ثقوق الدوا ث التبيعية أث ال وادث
الم ا ية أث تأ ير  /إلغاا المتا أث حوادث أ رن ا
غير قاد ي دلد تع يم


 تعتبر ميت اأدياد الوا ية في ال لبي دته في الم سة ثفي حالة إنشاا دته

ة د سيتري الم سة مما يجعق الم سة

يجو دلد الم سة ادتبا وا دته أياا.

ماتها

الم سة ليست مسوثلة د نتامج أ إ رااا قام بها التهب دثر إنر م الم سة ,م ق

سياسة اإللغاء  /رد األموال

الخسامر في اأ ثاح ,أيرا في الممتلدا  ,ال .
 الم سة ليست مسوثلة د أ حوادث أث مواد م عودي أث مرض ي
ثيت مق التالو المسوثلية د و

ث دا ق ث ا ج الم سة,

 -0د

ال وادث.

 -0د

 ستعع ال صول ال اسية يوميا م االة ي إلد الجمعة ثنصف يوم السبت
الشرثط العانونية ثأسباب ا ج ق ي الم سة دلد الت دم كما ي
ال اسية ثم اوجها ثبرامجها د

-3

للم سة تغيير أيامها

ماتها التعليمية.

-0

د ي ا ,أث يعرض سلوكا يعرقق الصف أث يوحي بأر التالو ليس ل يه مصل ة في التعلم ,فع
ت

الم سة التالو أث تص

ي

للم سة ارد التالو.

ت

د

ق ثم التالو للمعه ثق قام بالتسجيق في السد ال ا لي فه يمد له الغاا التسجيق

ثالسد

 إنا كار التالو ي تهك اللوام الم سية ,أث ي تع إلد ال صق ال اسي دثر إنر ,أث يرتدو سلوكا
يرا إنا لم يت س موقف التالو بع اإل شاد ثالت

ب اية ال اسة فإر اإللغاا ال يترتو دليه استعادي لألموال

 -4بإمدانك استر اق قيمة اأشهر التي لم تب أ ثير د مرا عة اإلدا ي في نلك

للم سة تغيير أسعا الرسوم ثفعا للتغير في أسعا الصرف ثزيادي الارامو ثغيروا م
الارث ي لت سي

ثصول التالو للمعه دليه أر يعوم بتس ي الرسوم كاملة في اليوم اأثل

( سوم ال اسة – سوم التسجيق – الرسوم الم لية )

 ال تع م االكاديمية تأمي ابي للتالو
 ي

ي ي,

يرا ,

 إنا قام التالو بجمت اآل ري لعيادي حركة إل اق أيرا بالم سة بغرض تشويه السمعة  ,ي
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ا ج المعه

بق يستتيت التم ي فتري

سوم التسجيق ثالرسوم الم لية غير مستر عة

ي ي ثيختا د وا السد

ا ج المعه

أتعهد

رسالة من إدارة املعهد

أن ي فهمت المعلوما الوا دي في ثةيعة اال شاد ث التو يه  ,فاه د العواد ثاللوام في

الم سة ,ثاثاف دلد اتباق العواد ثاأنظمة هل د استي في االكاديمية  ,ث أثاف دلد اتباق
تو يها الموظ ي  ,ثسوف أقبق االن ا ا ثالترد ,ثأية دعوبا أ رن تعتد لي بسبو مخال تي أ

ن

كموظ ي سوف نب ل قصا ن ه نا ل دم تجربتك في ال اسة في معهع سعي تعو يوبيعك معت

اأ

في االدتبا أنك اآلر ا ج ثا ك ثتعتبر ال لبي دثلة مختل ة كليا ل ا م المهعم أر ت عاثل مع

اآلر االدتماد دلد ن سك ثاالستعهلية التامة ثار ك ت في حا ة التخان قرا ما فإن ا متوا

تعليما اث أنظمة مما ث د في ثةيعة التو يه ثاال شاد

ي داممعا

االسم :

ل دمك ثتو يهك في قرا اتك

مدير الطالب العرب
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