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ملاحظة من المدير
مرحبًا  ،اسمي غاري سانجستر أنا المدير الأكاديمي
لأكاديمية بريطانيا في مانشستر .يسعدني أن
.أرحب بكم في مدرستنا

في بريطانيا  ،نفخر بالقول إننا نقدم مجموعة من
دورات اللغة الإنجليزية  ،ونحن على ثقة من أنها
.ستفي باحتياجاتك اللغوية
بالإضافة إلى دورة اللغة الإنجليزية لدينا ،
نقدم لك الفرصة لخلط اجتماعي مع طلابنا
الآخرين مثل نادي المحادثة الأسبوعي لدينا ،
والذي يقام في حانة محلية ويوفر لك فرصة
التحدث باللغة الإنجليزية وتلبية زملائك
الطلاب في استرخاء والبيئة غير الرسمية.
بالإضافة إلى ذلك  ،نقدم رحلات كرة القدم في
ليلة الجمعة ورحلات نهاية الأسبوع في جميع
.أنحاء المنطقة المحلية
داخل المدرسة نحن نقدم أيضا مرافق المطبخ ،
وغرفة دراسة  ،وغرفة اجتماعية ومرافق الكمبيوتر

الحياة المدرسية

مرافق
استقبال

كتبالاستقباللدينامنالاثنينإلىالجمعةمنالساعة
باحًاحتىالساعة8:30مساءً.موظفيالاستقبال
ثونالإنجليزيةوالإسبانيةوالإيطاليةوالفرنسية
نية.إنهمهناللردعلىسؤالكوالتأكدمنحصولكعلى
النتائجمندراستك

المكتبة  /غرفة الصلاة

.تقعغرفةالدراسةالخاصةبنافيالطابقالثاني
هذهمنطقةهادئةحيثيمكنكالدراسةوالقراءةوالصلاة
.أيضًا

غرفة اجتماعية
تعدالغرفةالاجتماعيةأفضلمكانلقضاءأوقبلدروسك.
سوفتجدأجهزةالكمبيوتروألعابالفيديووالأرائكوآلة
.القهوة.تقعهذهالغرفةفيالطابقالثالثمنالمدرسة

مسؤوليات الطلاب
.أغلق هاتفك المحمول عندما تكون في الفصل
حاول التحدث باللغة الإنجليزية فقط في
.الفصل
.لا تناول الطعام في الفصول الدراسية
.الاستماع إلى المعلم والانتباه في الصف
تذكر كتبك  ،كمبيوترك المحمول  ،الأقلام ،
الورق
قم بعمل الكثير من الملاحظات
يتم تشجيع الطلاب على المشاركة قدر
.المستطاع في الفصل
من سياسة المدرسة رفض الدخول إلى الفصل
الدراسي للطلاب المتأخرين
أكثر من  10دقائق .سيتم وضع علامة عليها غائبة
في سجل الحضور .إذا تأخر الطالب في الجزء الأول
من الدرس  ،فقد ينضم إلى الفصل بعد
.الاستراحة

الحضور
ماذا يحدث إذا لم أستطع حضور؟
إذا لم تتمكن من حضور فصل دراسي  ،فيجب إبلاغ
.مكتب الاستقبال قبل  24ساعة على الأقل
:إذا كنت تستطيع تقديم
ملاحظة من الطبيب -
مبرر من أرباب عملك -
موعد متعلق بالتأشيرة -
.سوف تستعيد الصف
.إذا لم يكن كذلك  ،سيتم فقدان الصف

ماذا يحدث اذ لم اداوم حصص متعددة؟
إذا فقدت أكثر من  3فصول سوف تتلقى رسالة
.بريد إلكتروني لتقييم أسباب غيابك
بدون رد منك  ،ستتلقى رسالة بريد إلكتروني
ثانية لإبلاغك بأنك ستتم إزالتك من الفصول
.الدراسية حتى تستعيد الاتصال بك

ماذا إذا أردت القيام بفترة استراحة أو عطلة؟
ما عليك إلا القدوم إلى مكتب الاستقبال قبل
أسبوع واحد كحد أدنى من عطلاتك أو وقت إجازتك.
.سنضيف تلك الأيام إلى نهاية الدورة

التعليمات
كيف أغير مستوى؟
تعال إلى الاستقبال
املأ طلب تغيير المستوى
انتظر من يومين إلى ثلاثة أيام للحصول على ملاحظات المعلم
الخاصة بك

كيفية الحصول على بطاقة الطالب؟
احصل على صورتك في الاستقبال
استلم بطاقتك في اليوم التالي
البطاقة مجانية إذا درست  20درسًا لمدة  8أسابيع أو أكثر
تكلفة البطاقة  10 £على خلاف ذلك

كيفية إعادة كتاباتي؟

كنك شراء الكتب المستعملة مقابل  15جنيهًا إسترلينيًا لكل منها
فظ على كتبك بحالة جيدة ولا تكتب عليها
ما لا تحتاجهم  ،احضرهم إلى مكتب الاستقبال وسوف نشتريهم مقابل
جنيهات إسترلينية لكل منهم

كيف تحصل على شهادة؟

كتب اسمك في قائمة الشهادات في مكتب الاستقبال  ،على الأقل قبل
سبوع واحد من آخر يوم لك
ستلم شهادتك في مكتب الاستقبال في آخر يوم لك

كيفية اقتناء كتاب من المكتبة؟
اختر الكتاب الذي تختاره في المكتبة
إبلاغ الاستقبال وترك وديعة  5جنيهات استرلينية
يمكنك الاحتفاظ بالكتاب لمدة أسبوعين

أنشطة اجتماعية
نقوم بتنظيم الأحداث الاجتماعية وزيارة كل أسبوع.
.
تحقق من لوحات في استقبال لمزيد من المعلومات

العافية والسلامة

العافية والسلامة
نصيحة عامة

ى الأشياء الثمينة الخاصة بك )المال  ،والهواتف المحمولة  ،وأجهزة
وتر المحمولة  ،وما إلى ذلك( معك في جميع الأوقات
الموظفين إذا شاهدت أي شخص أو سلوك مشبوه
شيط جهاز إنذار الحريق إذا رأيت حريق في أي مكان في المبنى
ي وحدك في أماكن معزولة أو شوارع فارغة في الليل
عتبارك أن قانون المملكة المتحدة لا يسمح لأي شخص يقل عمره عن 18

لكحول

في حالة الحريق

فت حريقًا  ،فالرجاء تنشيط أقرب إنذار
شوب حريق  ،يجب عليك
الهدوء والهدوء
عليمات المقدمة لك من قبل معلمك وأعضاء فريق العمل
وقتًا في جمع مقتنياتك
دم المصعد
سة عبر أقرب طريق آمن
ك إذا كنت تواجه صعوبة في استخدام السلالم
رة المبنى  ،انتظر في الصف مع الطلاب الآخرين في نقطة التقاء النار ،
ب الآخر من شارلوت ستريت
مدرسة مرة أخرى إلا إذا طلب منك أحد الموظفين ذلك

العافية والسلامة
سياسة مكافحة البلطجة
إذا كنت ترى شخصًا بيضًا شخصًا آخر أو إذا كنت سعيدًا
التحدث مع معلمك  /مسؤول الرعاية  /المدير على الفور ؛ -
.حاول تجنب الاتصال مع الفتوة -
.تذكر أن كل ما تقوله هو في أقصى درجات الثقة -
أي إجراءات سوف يتم اتخاذها ضد البلطجي

إعطاء تحذيرات رسمية للتوقف عن الإساءة ؛ -
إذا كان الطالب أقل من  18عامًا( تحدث إلى والديهم ؛( -
إذا لم يتوقف هذا السلوك -
حظر الطالب من مناطق معينة من المباني المدرسية ؛ -
.إلغاء دورة الطالب وإرساله إلى المنزل-

لن يبقى أي طالب ينتهك أي موظف أو أي طالب آخر في
.مدرستنا
إساءة المعاملة والسلوك المخلوع •
التدخين والشراب في المدرسة أو محيطها •
استخدام اللغة البذيئة تجاه أي شخص آخر •
.المباشر
استخدام اللغة العنصرية •
أضرار متعمدة أو خطيرة للمدرسة •
استخدام أجهزة الكمبيوتر في المدرسة •احترام الميول الجنسي للآخرين
لمواقع الويب الإباحية أو المتطرفة العدوان الجسدي أو ضرب أي فرد آخر •
تخويف •
سلوكيات أخرى لا تفعل ذلك تظهر في هذه •
القائمة  ،ولكن هي تعتبر مسيئة أيضاالاهتمام الجسدي غير المناسب  ،الغازية أو •
غير المرغوب فيها
تؤدي إلى العقوبات
المطاردة •
الإساءة المتعمدة لإجراءات الصحة والسلامة •

العافية والسلامة
كيف اشتكى؟

غير راضٍ عن خدماتنا  ،إذا كنت ترغب في الإبلاغ عن سلوك المعلم أو
و الموظف  ،يمكنك تقديم شكوى

كتملة

ث الصغيرة  ،يمكنك تقديم شكوى منطوقة في حفل الاستقبال
غ العضو المناسب من الموظفين -
قصارى جهدنا لحل المشكلة في أقرب وقت ممكن -

شكوى

ن الحوادث المهمة  ،ننصحك بملء شكوى مكتوبة
ن موظف الاستقبال استمارة شكوى -
رسال هذا النموذج إلى مديرنا -
تجابة الاتجاه  ،سيخبرك موظف الاستقبال بالخطوات التالية -
ض الحالات  ،وإذا وافقت  ،سنقوم بترتيب لقاء مع أحد كبار الموظفين -

لحياة في
مانشستر

الحياة في
نشستر
ا
م
السياحة
للحصولعلىمعلوماتحولالأحداثفيمانشستروماحولها،قمبزيارةمركز
المعلوماتالسياحيةالموجودفيشارعبورتلاندبالقربمنحدائقبيكاديللي.
يمكنكأيضًاالعثورعلىمعلوماتحولالأحداثفيمانشسترعلىمواقعالويب
:التالية
http://www.visitmanchester.com/
http://www.creativetourist.com/
http://www.manchesterconfidential.co.uk/

سينما

 Vهناك العديد من دور السينما في مانشستر .أكبرها في وسط المدينة هي
 Deفي  Odeonو  Exchange Squareفي Printworks
ا مستقلة على طريق أكسفورد Home
لموقع الإلكتروني للحصول على مزيد من المعلومات
http://www.cornerh

الحياة في
مانشستر

الفن والموسيقى

قعمعرضمانشسترللفنونبالقربمنالمدرسةوهناكالكثيرمنالمسارححيث
يمكنكمشاهدةالمسرحياتوالمسرحياتالموسيقية
http://www.manchestergalleries.or
http://www.manchestertheatres.com
تشتهرالمدينةبتاريخهاالموسيقي،وهناكالعديدمنأماكنالموسيقىالتيتنظم
O2ApolloوMENArenaحفلاتموسيقيةمنقبلنجومعالميين.تعتبر
كبرأماكنالحفلاتالموسيقيةفيالمدينةManchesterAcademy

رياضات

اكعددمنمراكزاللياقةالبدنيةفيمانشستروماحولها
يوسطالمدينة،مركزمانشسترللرياضاتالمائيةهوالأكبر
يهمبركةوصالةألعابرياضيةومجموعةمتنوعةمندروسالتمارينالرياضية.يمكنك
ضااستئجارالملاعبالرياضية
مراكزالرياضيةالجامعية،مثلمركزسوغدن،تميلإلىأنتكونالأرخصحيثلا
تقاضىرسومًاشهرية.راجعموقعالويبهذاللعثورعلىأقربمركزرياضيإليك
http://www.manchestersportandleisure.o

الحياة في
مانشستر

الصحة

تمريضاً،ولاتوجدحالةطوارئ،يمكنكالذهابإلىمركزالسير
Nأقربمركزخدمة

32MarketStreet،M11PL،Man
دالعمل:منالساعة8صباحًاحتىالساعة8مساءً-منالاثنينإلىالأحد
تتقيمفيالمملكةالمتحدةعلىالمدىالطويل،ننصحكبالتسجيلمعطبيبك
لي

حالة طوارئ

طوارئ  ،يجب عليك دائمًا الاتصال بالرقم  999لطلب سيارة إسعاف .إذا كنت
يارة مستشفى أو طبيب أسنان في حالة الطوارئ  ،فيمكنك زيارة

:مستشفى
مستوصف مانشستر الملكي
Oxford Road، Manchester، M13 9WL

:دكتورالاسنان
عيادة طب الأسنان في مانشستر
34 High Street، Manchester، M4 1QB

أرقام مفيدة
:للشرطة والمطافي والإسعاف

999
):إذا كانت هناك أية مخاوف طبية طارئة(  NHSبالنسبة لـ

111

حياة في مانشستر
الديانة

توفر مانشستر العديد من الأماكن للعبادة.
فيما يلي بعض منها:
Manchester Central
Muslim Centre
20 Upper Park Road,
Manchester, M14 5RU

Manchester
Reform Synagogue
Jackson's Row,
Manchester, M2 5NH

Gita Bhavan
Indu Temple
231 Withington Road.
Manchester, M16 8LU

Sikh Temple
57 Upper Chorlton Road,
Manchester, M167RQ

Manchester
Buddist Centre
16-20 Turnet Street,
Manchester, M4 1DZ

St Mary's
Catholic Church
Mulberry Street,
Manchester, M2 6LN

Union Chapel
Fallowfield Baptist
2 Wellington Road,
Manchester, M14 6EQ

Methodist Church
Oldham Street,
Manchester, M1 1JQ

تكلفة المعيشة
2.50£ -قهوة

- (صفقة وجبة )سوبر ماركت
3£

3.50£ -بيرغر

- غرفة نوم1 استئجار شقة
750£

0.30£ -تفاحة

 غرفة نوم1  استئجار شقة£400

20£ - مطعم وجبة

5£ - تذكرة النقل اليومي

60£-تذكرة النقل الشهرية

60£ -احذية

- عضوية نادي رياضي شهري
33£
10£ - تذكرة السينما

حياة في مانشستر
البحث عن استشارة قانونية

حسن أن تزور مكتب استشارات المواطنين المحلي إذا كان لديك مشكلة
ن أي نوع أثناء وجودك في المملكة المتحدة

هم على الويب نصائح حول كيفية الاتصال بالفرع المحلي
http://www.manc

هل لديك أي سؤال آخر؟

إذاكنتبحاجةإلىأينصيحةللاستقرارفيمانشستر،أوإذاكنتترغبفي
الحصولعلىأيتوصية،فيمكنكأنتسألموظفيالاستقباللدينا.نحنهنا
!لنضمنلكالاستفادةالقصوىمنهذهالتجربة

!استمتع بدورتك

الاتصال
عنواننا هو
BRITANNIA ENGLISH ACADEMY LTD.
شارع شارلوت 12
مانشستر
M1 4FL
اتصل بنا عبر البريد الإلكتروني على
:العنوان التالي
info@britannia-school.com
استقبال
+44 (0) 161 923 4649
تسويق
+44 (0) 161 244 5963
الإقامة
+44 (0) 787 492 9268
الطوارئ 24/7
+44 (0) 787 492 9268
مكتب الاستقبال لدينا مفتوح من الاثنين
إلى الجمعة من الساعة  8:30صباحًا حتى
.الساعة  8:30مساءً

