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مرح ًبا بك يف أكادميية بريطانيا

اختيار الدورة و اللغة اإلنجليزية العامة
دروس املحادثة
IELTS

عالوة عىل ذلك  ،نفهم أن القدوم للعيش والتعلم يف مدينة جديدة ميكن أن يكون
تجربة ساحقة  ،لذلك نقدم خدمة دعم الطالب وخدمات الرعاية الشخصية املخصصة
لكل طالب من طالبنا.

مرحبًا بك يف أكادميية بريطانيا
تعترب  Britanniaمدرسة مستقلة للغة اإلنجليزية تقع يف قلب وسط مدينة مانشسرت
الصاخبة .لقد فتحنا منذ عام  ، 2102ومنذ ذلك الحني  ،نبني سمعة قامئة عىل جودة
دروسنا باإلضافة إىل البيئة الودية واإليجابية يف جميع أنحاء املدرسة.
يتم تعيني طاقم التدريس لدينا عىل أساس قدرتهم عىل تعزيز بيئات التعلم اإليجابية
واملمتعة والتواصلية وكذلك مهاراتهم األكادميية عالية املستوى ومؤهالت التدريس.
وراء الفصول الدراسية  ،نقدم مجموعة من األنشطة االجتامعية سواء يف املدرسة أو يف
جميع أنحاء املدينة .نحن نشجع جميع طالبنا بقوة عىل املشاركة يف هذا  ،حتى يتمكنوا
من االستفادة القصوى من الدراسة والعيش يف هذه املدينة العاملية املثرية.

امتحانات كامربيدج
السنة األكادميية واللغة اإلنجليزية ألغراض معينة
أنشطة اجتامعية
رعاية الطالب
اإلقامة
التطبيق ومعلومات إضافية
مراقبة تطورك
مخيم صيفي صغري
اإلقامة جونيور
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الطالب الدوليني
بيئة متعددة الثقافات
ترحب أكادميية  Britanniaبالطالب من جميع أنحاء العامل .وهذا يخلق بيئة
دولية مثرية حيث ستتاح لك الفرصة لاللتقاء والعمل مع األصدقاء وتكوين
صداقات من أركان العامل األربعة.

ملاذا اكادميية بريطانيا
أسعار منافسة

حجم الصف

ان أسعارنا منافسة للغاية .تعال وتحدث إىل أحد موظفي االستقبال لدينا
للعثور عىل خطة األسعار التي تناسبك.

ال يوجد يف أي من صفوفنا أكرث من  10طالب .وهذا يساعد عىل خلق بيئة مألوفة
ومريحة للمتعلمني لدينا وكذلك السامح ملدرسينا بتخصيص الفصول الدراسية بشكل
وثيق جدا الحتياجاتهم التعليمية الفردية.
“مضمون  8طالب كحد أقىص لكل صف”

موقع مركز املدينة
نحن موجودون يف وسط املدينة النابض بالحياة  ،بحيث ميكن الوصول إليها بسهولة
عن طريق الحافالت والرتام والقطارات .هناك أيضا العديد من املقاهي واملحالت
التجارية يف املنطقة لتقوم بزيارتها قبل أو بعد حصصك الدراسية.

جدول زمني مرن

إن جدولنا الزمني املرن يعني أنك ستتمكن من الدراسة يف الصباح وبعد الظهر
و  /أو املساء  ،مام يسمح لك بتناسب دراستك حول عائلتك أو عملك أو
التزاماتك االجتامعية.

االعتامدات
عضو املجلس الثقايف الربيطاين املعتمد يف اململكة املتحدة

مضمون 10طالب كحد
أقىص لكل صف.

تاناحتمالا جئاتن
كانت معدالت النجاح لدينا المتحانات كامربيدج  %96خالل دورة االمتحان
.األخرية
5
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ملاذا الدراسة يف مانشست

مانشسرت يف شامل إنجلرتا .إنها مدينة نابضة بالحياة تجمع بني
التاريخ الغني والثقافة الحديثة.
حضارة
املدينة هي موطن ملجموعة من املتاحف وصاالت العرض التي من املؤكد أن ندعوك إىل ثقافة النرس فيك .ميكنك التعرف عىل مايض مانشسرت الصناعي أو السيايس يف متحف العلوم
والصناعة أو تجربة أهوال الحرب يف متحف الحرب اإلمرباطوري .ميكنك رؤية أعامل فنية رائعة من كل من املنطقة املحلية وحول العامل يف معرض مانشسرت للفنون ومعرض وتوورث.
لديك أيضا فرصة لرؤية العروض يف أماكن رائعة مثل مرسح لوري ودار أوبرا مانشسرت.

املوسيقى والحياة الليلية
تشتهر مانشسرت عاملياً بتاريخها الغني باملوسيقى مع فرق مثل  New Orderو
 Theمع أصولها يف املنطقة املحلية .ال يزال هذا الرتاث مزده ًرا
sisaOSmiths
 shtimSو
eTh
 Oasisو
يف النوادي والحانات واألماكن الشهرية باملدينة والتي تفتح حتى الساعات األوىل
من الصباح.

موقعك
مانشسرت قد تكون ثالث أكرب مدينة يف اململكة املتحدة  ،ولكن بعض من أجمل
املناطق الريفية لدينا عىل عتبة داركم .من تالل منطقة  kaePأو شامل ويلز إىل
البحريات يف منطقة البحرية .هذه هي البقع املثالية لالبتعاد عن املدينة لبعض امليش
أو حتى ركوب الدراجات.
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روابط النقل
يخدمها مطار دويل رئييس  ،وطريق رسيع وشبكة سكك حديدية وطنية  ،ميكن
الوصول بسهولة إىل مانشسرت من جميع أنحاء العامل وداخل الجزر الربيطانية.
عالوة عىل ذلك  ،متتلك مانشسرت شبكات واسعة من الحافالت والرتام  ،مام يجعل
املدينة بسيطة للتنقل والوصول إليها.

رياضة
الرياضة يف مركز مانشسرت الحديثة .هناك بالطبع فريقان كرة القدم العامليان
املشهوران  ،مانشسرت سيتي ومانشسرت يونايتد .ومع ذلك  ،فإن املدينة هي أيضاً
موطن فرق الكريكت والرجبي وهويك الجليد وكرة السلة .لذا  ،أيًا كانت هذه
األلعاب الرياضية تأخذك خيالك  ،ميكنك تجربة ذلك هنا.
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اختيار بالطبع
نحن نقدم مجموعة من الدورات املختلفة  ،مصممة خصيصا ملتطلباتك الفردية ومستوى اللغة اإلنجليزية .لهذا السبب  ،فأنت متأكد من
العثور عىل الدورة املناسبة الحتياجاتك.

”
اللغة اإلنجليزية العامة

“

اهل ترغب يف تحسني كل مجال يف لغتك اإلنجليزية؟ إذا كان األمر كذلك  ،فدورة
اللغة اإلنجليزية العامة الخاصة بنا قد تكون ما تبحث عنه .يف هذه الدورة سوف
تدرس القراءة والكتابة والتحدث واالستامع باإلضافة إىل الرتكيز عىل تحسني استخدامك
وفهمك للقواعد واملفردات.
مفتاح الحقائق
حجم املجموعة  -الحد األقىص 10
العمر 16 + -
 C1إىل  - A1املستوى
دروس يف األسبوع  -قيايس  20 -أو 24
)مكثف  1( 30 -درس =  50دقيقة
تاريخ البدء  -يف أي وقت  -التسجيل املستمر
طريقة التدريس  -تدريس اللغة التفاعيل
التكلفة األخرى  -كتاب الدورة  25جني ًها إسرتلين ًيا لكل منهام

معلومات أخرى  -نويص باملبتدئني الكاملني للفصول الدراسية الفردية قبل االنضامم إىل دورة املجموعة االبتدائية .قد يُنصح الطالب يف

املستوى  C1بحضور مزيج من صفوف اإلنجليزية العامة والتحضري لالختبارات.

دروس املحادثة

هل تبحث عن فرصة ملامرسة وتحسني حديثك؟ ثم دورات املحادثة الديناميكية
لدينا هي مثالية الحتياجاتك.
يف هذه الفئات  ،ينصب الرتكيز عىل تعلم جوانب جديدة من اللغة اإلنجليزية ثم
وضعها موضع التطبيق من خالل التحدث مع زمالئك يف الصف .سيساعدك معلمك
يف التطوير عن طريق تصحيح وضبط لغتك املنطوقة.

مفتاح الحقائق
حجم املجموعة  -الحد األقىص 10
العمر 16 + -
 C2إىل  - A1املستوى
دروس يف األسبوع  -قيايس  20 -أو 24
)مكثف  1( 30 -درس =  50دقيقة
تاريخ البدء  -يف أي وقت  -التسجيل املستمر
طريقة التدريس  -تدريس اللغة التفاعيل
التكلفة األخرى  -كتاب الدورة  25جني ًها إسرتلين ًيا لكل منهام
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IELTS
إذا كنت مثل اآلالف من األشخاص من جميع أنحاء العامل ممن تأمل يف الدراسة يف
إحدى الجامعات الربيطانية  ،فقد تحتاج إىل الحصول عىل درجة يف اختبار .STLEI
سوف تساعد دوراتنا األكادميية  IELTSيف إعدادك لجميع األجزاء األربعة من
االختبار :االستامع والتحدث والقراءة والكتابة.
تتضمن هذه الدورة كتابة النصوص  ،وتنظيم العمل  ،وإبداء الرأي  ،واستخدام
املفردات األكادميية  ،والقشط  ،واملسح الضويئ  ،والتنبؤ.
يتم الجمع بني كل هذا مع مامرسة كل من أوراق االمتحان .هذه الدورة هي
طريقة رائعة للتحضري للحياة األكادميية يف بلد يتحدث اإلنجليزية.

مفتاح الحقائق
حجم املجموعة  -الحد األقىص 10
العمر 16 + -

جديربماك تاناحتما
مينحك امتحان كامربيدج دليالً وإثبات ًا ملستواك يف اللغة اإلنجليزية .لدينا دورات
ملساعدتك عىل االستعداد لجميع أجزاء امتحانات  ECFو .EAC
تغطي هذه الدورات كتابة النصوص غري الرسمية والرسمية  ،وبناء معرفتك باللغة
اإلنجليزية  ،والقشط  ،واملسح الضويئ  ،وكذلك العمل مع رشيك يف امتحان
التحدث.

 C2إىل  B1املستوى  -متوسطالحد األدىن من
دروس يف األسبوع  -قيايس  20 -أو 24
)مكثف  1( 30 -درس =  50دقيقة
تاريخ البدء  -يف أي وقت  -التسجيل املستمر
طريقة التدريس  -تدريس اللغة التفاعيل
التكلفة األخرى  -كتاب الدورة  25جني ًها إسرتلين ًيا لكل منهام

شهادة كام�دج أ
الوىل )(FCE
ب
يوفر  B2مستوى اللغة اإلنجليزية

شهادة كامربيدج املتقدمة )(CAE
يوفر مستوى اللغة اإلنجليزية C1
مفتاح الحقائق
حجم املجموعة  -الحد األقىص 10
 +العمر 16 -
 C2إىل  B1املستوى  -متوسطالحد األدىن من
دروس يف األسبوع  -قيايس  20 -أو 24
)مكثف  1( 30 -درس =  50دقيقة
تاريخ البدء  -يف أي وقت  -التسجيل املستمر
طريقة التدريس  -تقنيات االمتحانات املختلفة  ،تدريس اللغة التفاعيل
.التكلفة األخرى  -امتحان  150جنيهاً إسرتلينياً  ،دفرت دورة  25جنيهاً لكل منهام
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أنشطة اجتامعية
تقدم  Britanniaبرنامج اجتامعي كامل ومتنوع طوال األسبوع الدرايس.
ننظم مجموعة من األنشطة داخل املدرسة وحول املدينة.
متنحك هذه الفرصة لاللتقاء وتكوين صداقات مع زمالئك الطالب  ،ومامرسة اللغة
اإلنجليزية خارج الفصل الدرايس وقضاء وقتك يف املدينة بطريقة ممتعة ومربحة.
نحن نقدم حاليا:
•نادي محادثة
• رحالت عطلة نهاية األسبوع إىل يورك وتشيسرت وليفربول ومنطقة البحرية وشامل ويلز
• رحالت إىل األماكن ذات األهمية يف مانشسرت
•حصص اليوغا
• دروس Bachata
•كرة القدم
• الكرة الطائرة
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السنة األكادميية

ميكنك تطوير معرفتك واستخدامك للغة اإلنجليزية األكادميية واالجتامعية من خالل دراسة
مجموعة من الدورات التالية :اإلنجليزية العامة  ،املحادثة  IELTS ،و Cambridge Exam
.preparation

اللغة اإلنجليزية ألغراض معينة
بناء عىل الطلب الكايف  ،هناك إمكانية لرتتيب الدورات التالية:

اللغة اإلنجليزية لألعامل

امتحان كامربيدج الكفاءة
امتحانات  PETو KET
اللغة اإلنجليزية لكرة القدم
امتحان TOIEC
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رعاية الطالب
موظفو االستقبال متعدد اللغات لدينا يعملون أيضً ا كمسؤولني عن الرفاهية .سوف يجيبون عىل أي أسئلة قد تكون لديكم حول دورتك أو حياتك يف مانشسرت .سيساعدونك يف حل
أية مشاكل وهم هنا للتأكد من أنك تستمتع بإقامتك يف اململكة املتحدة.
ميكن أن يساعدوك يف:
•أنشطة اجتامعية
• الدراسة يف اململكة املتحدة
• استفسارات التأشرية

• االعتبارات الثقافية
• أسئلة طبية
•النقل العام

•اإلقامة
•انتقاالت املطار
• نصيحة مالية

اإلقامة
ميكننا املساعدة يف ترتيب اإلقامة للطالب.

سكن الطالب
تتيح لك اإلقامة يف سكن سكني تجربة الحياة كجزء من مجتمع الطالب يف مانشسرت.
سيكون لديك غرفة خاصة بك يف قاعات الطالب  ،وتقاسم املطبخ مع زمالئه الطالب .وبالتايل  ،يتيح لك الفرصة لتكوين
الصداقات والتحدث باللغة اإلنجليزية.

اإلقامة
تقع عائالتنا املضيفة عادة يف ضواحي املدينة عىل بعد حوايل  51إىل  54دقيقة من وسط املدينة .قد تعيش مع شخصني أو
شخص واحد  ،باإلضافة إىل طالب آخرين.
هذا يعني أن لديك فرصة للتعرف عىل الحياة األرسية النموذجية يف اململكة املتحدة والثقافة الربيطانية ومامرسة اللغة
اإلنجليزية مع السكان املحليني.
سيتم تزويدك بوجبة إفطار ووجبة مسائية .عند التقدم بطلب للحصول عىل اإلقامة  ،سنسألك عن متطلباتك وتفضيالتك ،
مثل أي احتياجات غذائية أو حساسية
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مراقبة تطورك

عملية التسجيل

يف  Britanniaنتتبع تقدمك بطرق مختلفة:

• اختيار دورة  /دورات من موقعنا عىل االنرتنت
• التقديم من خالل املوقع اإللكرتوين أو زيارة املدرسة (انتبه جيدا ً للرشوط واألحكام)
• خذ اختبار املستوى الخاص بك
• دفع الرسوم الخاصة بك عن طريق التحويل املرصيف  /بطاقة الخصم (عرب الهاتف  /يف املدرسة)  /نقدا (يف املدرسة)
• تلقي رسالة التأكيد الخاصة بك.
• ابدأ الدورة التدريبية الخاصة بك!

• يف الفصل  -أثناء الدروس  ،سيوفر معلمك تغذية راجعة وتصحيح خطأ
• الواجبات املنزلية  -سيتم تعيني الواجبات املنزلية لكل فصل من فصولك  ،والتي سيتم التحقق منها يف الدرس التايل
• االمتحانات املامرسة  -إذا كنت تأخذ واحدة من دورات التحضري لالمتحانات الخاصة بك  ،سيتم اعطاؤك مواد
امتحان تجريبية للقيام بكل من يف الصف ويف املنزل.
• اختبارات املستوى  -كام ستوفر لك املدرسة اختبارات املستوى إذا كنت تريد معرفة مستواك أو االنتقال إىل فصل
متقدم.

شهادة

معلومة اضافية

سيتم منحك شهادة اإلنجاز مبجرد إكامل الدورة التدريبية الخاصة بك  ،وهذا يدل عىل طول الدورة الخاصة بك وكذلك
مستوى اللغة اإلنجليزية الخاص بك.

نويص بشدة أن يشرتي الطالب التأمني قبل السفر.
املدرسة مغلقة لعطالت البنوك وعىل مدى فرتة عيد امليالد.

طريقة التعليم
سيساعدك نهجنا يف التعليم والتعلم يف محاوالتك لتصبح مستخد ًما جيدًا للغة اإلنجليزية.
• الطبقات هي التي تركز عىل املتعلم
• يركز التدريس والتعلم عىل التواصل
• تعلم قواعد اللغة واملفردات التي سوف تستخدمها كل يوم
• اﺳﺗﺧدم اﻟﻣواد اﻷﺻﻟﯾﺔ ﻣﺛل ﻣﻘﺎطﻊ  DVDواﻷﻏﺎﻲﻧ وﻣﻘﺎﻻت اﻟﺻﺣف ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﯽ دﻓﺗر اﻟدورة.
• زيادة ثقتك يف التحدث واالستامع
• أنشطة غرفة الصف الدينامييك  ،مثل املقابالت والحوارات ولعب األدوار واأللعاب وتبادل املعلومات.

ايلتس IELTS

امتحان كامربيدج

مستوى CERF

مستوى

8.5 +

CPE

C2

محرتف

7.0 - 8.0

CAE

C1

املتقدمة

5.5 - 6.5

FCE

B2

وسيط ذو مستوي رفيع

3.5 - 5.0

PET

B1

وسيط

3.0

KET

A2

قبل املتوسط

1-2

-

A1

ابتدايئ

الطار المرجعي للغات ف ي� مجلس أوروبا ).(CEFR
تستند المستويات إىل إ
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مخيم صيفي للصغار

مناطق رئيسية
مركز جينيسس  ،شقق كورت  ،آيب تشامربز  ،دار الفصل  ،ملك ماجنا  ،قاعة ثورب أندروود  ،مركز فينكس  ،مركز اإلدارة واإلدارة التنفيذية  ،مروج العشب  ،بيت بينديكت  ،ذا
ريفيتوري  ،رمال املروج  ،مبنى وودالندز  ،مركز رعاية الحيوان  ،ملعب اسرتو ترف & مضامر الجري ،مركز صحي. Boarding ،Kings Wood ،

النقاط املثرية لالهتامم
منطقة اللعب ،منتزه تزلج  ،مالعب التنسالقرية الخرضاء ,متاهة ,مهبط للطائرات العمودية ,مالعب ,مالعب كرة القدم والرجبي ,نافورة,مستنقع,موقف الباص ,متثال ثالثة أخوات,
مركز النشاط ومسار الكارتينج ,منطقة االستجامم ،موقف السيارات الرئييس.

اإلقامة

كلية امللكة إثيلبورجا

الشعور باألمان أمر ال بد منه!

العمر  | 17 - 7من  30إىل  4أسابيع يوليو  -أغسطس 2019

هذا هو السبب يف أننا قد اخرتنا حرصا مساكن كبرية للطالب املبتدئني لدينا .يف
كلية  ، Queen Ethelburga‘sسيكون بإمكان الطالب الوصول إىل املناطق املؤثثة
بالكامل حيث ميكنهم االختالط االجتامعي وتكوين صداقات من جميع أنحاء العامل
بعد دروس اللغة اإلنجليزية.

ما يحتويه املخيم

سكن الطالب

• جميع الوجبات مشمولة
• حامم السباحة
• املنشآت الرياضية
• واي فأي مجاىن
• غرفة األلعاب
• غرفة سينام

درسا يف اللغة اإلنجليزية كل أسبوع
• ً 20
• رحلة ملدة يوم كامل ورحلة ملدة نصف يوم
• أنشطة بعد الظهر واملساء
• املواد الدراسية
• شهادة إمتام الدورة
• اإلقامة الرئاسية

معلومات رضورية

حجرة مشرتكة
19

غرفة نوم

• يوم الوصول :األحد
• يوم املغادرة :األحد
• لن يتم تضمني تذاكر الطريان والسفر والتأمني الطبي
• تتوفر خدمة نقل املطار  ،يرجى طلب املزيد من التفاصيل.
• األفراد واملجموعات موضع ترحيب
• الحد األدىن لطول الدورة :أسبوعان
• قائد املجموعات 1 :محاين قائد كل  15طال ًبا.
18

الخميس

السبت

الجمعة

رحلة يوم
كامل

بركةسباحة

كرة القدم والرجبي

األربعاء

االثنني

الثالثاء

االحد

وجبةاالفطار

08.00

صف درايس

09.00

غداء

13.00

أنشطةبعدالظهر

أنشطةيفالهواءالطلق رحلة نصف يوم

الوصول

14.00

وجبةعشاء

18.30

ليلة شواء  /تجارب علمية ممتعة  /فيلم سيناميئ  /ليلة

19.30

دولية  /ألعاب لوحية  /ليلة ديسكو  /أمسية مريحة وهادئة
* هذا برنامج عينة فقط وهو قابل للتغيري.

برنامج املخيم الصيفي
أكادميية بريطانيا للغة اإلنجليزية ليست كلها حول تعلم اللغة اإلنجليزية .لقد تم تصميم برنامجنا الصغري الرائع عن عمد لتقديم أفضل تجربة لطالبنا .ألن تعلم اللغة اإلنجليزية
.ممتع! تعال الكتشاف برنامج األنشطة االجتامعية املذهلة لدينا

مثال عىل أنشطة بعد الظهر

مثال عىل رحالت نصف يوم

• دراما
• صور زبال
• الفنون والحرف
• الكرة الطائرة  ،دودج بول
• صيد الكنز
• لغز القتل
• لعبة rekaerB ecI
• ألعاب أوملبية مصغرة

• املتحف الوطني للسكك الحديدية
• جولة األحجار الكرمية املخفية يف يورك
• مركز جورفيك فايكنغ
• قارب مدينة يورك كروز
• مدينة لندن مع جولة بالقارب
• مدينة ادنربه مع جولة
• مدينة ليفربول مع جولة
• جولة ميش مانشسرت سيتي

ماذا قالو طالبنا الصغار عن أكادميية بريطانيا للغة اإلنجليزية؟
الفارو دياز

“
جئت إىل مانشسرت
ال
صي
ف
ا
ملا
يض
يف محاولة
لتحسني لغتي اإلنج
لي
زي
ة.
ب
ع
د
ش
هر
واحد من
ال
دراسة يف أكادميية
ب
ري
ط
ان
يا
لل
غ
ة
ا
إلنجليزية  ،متكنت
من القول بأنها ك
ان
ت
ت
ج
رب
ة
ر
ائ
ع
ة.
اآل
ن لدي أصدقاء من

جنسيات مختلفة”.

دانات أوزبكوف

“كا
ن لدي أفضل أ
سب
و
ع
ني
م
ن
اإلنجليزية
حيايت يف تعلم
يف .Britannia
ا
لتقيت بعض ال
نا
س
ج
م
يل
ة
و
ق
ودية هنا
ضيت البولينج
و
ك .بعد الظهر
يف
ال
س
ين
ام
أنا
كانت أنش
أويص به بالتأ
طتي املفضلة.
كي
د
أل
ص
د
قا
يئ”.
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حوراء وصف
“م
رحباً  ،أنا هور
ا
وا
ص
ل
..
وا
حد
ا
ة من الفتيات
للوايت كن يف امل
ع
س
ك
ر
ال
صي
ف
ي  ..أ
ألنني كنت يف
نا سعيدة جداً
ه
ذ
ه
ا
أل
كا
د
ميي
ة التي ت
من املهارات ال
ح
علمني العديد
يا
تي
ة
،
ت
م
ت
حسني ل
 ،والتقيت بأنا
س
غتي اإلنجليزية
ج
د
د
وق
م
ت ببنا
معهم  ،وأنا أت
ء صداقة قوية
عل
م
أ
ش
يا
ء
ج
ديدة
الطائرة
مثل لعب الكرة
وكوك الكعك.
القادة الذين ي
صب
ح
و
ن
مث
ل
يت
عائلتي وأ
عاونون معنا ،
صدقايئ  ،فهم
وي
ح
ب
و
ن
ّ
م
ساعدتنا وي
 ،أنا حقا أحب
ه
م
وأ
جعلونا سعداء
فت
ق
د
ه
م كثرياً.
شكرا ل
ك أكادميية بري
ط
ان
يا
لل
غ
ة
ا
إلنجليزية”.
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خري
• مدرس مؤهل يعيش يف املوقع (توافر.)24/7
• فحص  DBSاملعلم.
• نظام الحبل مشفرة اللون.
• يقوم مجلس إدارة املوظفني بعرض األسامء واألدوار الوظيفية حتى يعرف الطالب من يذهبون إليه إذا واجهوا أية مشاكل.
• لوحة املعلومات فيام يتعلق باألنشطة اليومية ورحالت عطلة نهاية األسبوع.
• ضباط صون ورفاهية مع ّينني يعيشون يف املوقع.
• املوظفون املؤهلون يف اإلسعافات األولية املدربون الذين يعيشون يف املوقع.
• عرض ملصقات الصحة والسالمة.
• جميع املوظفني الخضوع للتدريب عىل الصحة والسالمة.
• تسجيل الدخول  /الخروج للطالب الذين يغادرون املوقع مع العائلة أو األصدقاء التي يقدمها املخيم.

ملاذا مخيم بريطانيا الصيفي؟
• شهادات
• رحالت مذهلة
• موقع رئيس الوزراء
•مرافق ممتازة
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• املدرسون األصليون فقط
• برنامج النشاط االجتامعي الرائع والرحالت
• طالب من جميع أنحاء العامل
•  51طالب كحد أقىص لكل فصل
•أسعار منافسة
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12 Charlotte Street
Manchester
M1 4FL
United Kingdom

ملوقع االلكرتوين

www.britannia-school.com

الهاتف

+44 (0) 161 923 4649 (Reception)
+44 (0) 161 244 5963 (Marketing and Sales)

الربيد االلكرتوين

info@britannia-school.com
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