الشروط واألحكام
 .1ي$رج$ى االط$الع أدن$اه ع$لى الش$روط واألح$كام ال$ساري$ة ل$دي$نا .وإذا ك$نت ت$فضل ق$راءت$ها ب$لغة أخ$رى ،ف$يرج$ى ال$نقر
على أحد األعالم أعاله.
 .2تس $$ري ه $$ذه الش $$روط واألح $$كام ع $$لى ال $$طالب ال $$ذي $$ن يحج $$زون حج $زًا م $$باش $ً $را م $$ع امل $$درس $$ة .وإذا حج $$زت خ $$الل
مندوب ،يجوز أن تسري شروط املندوب وأحكامه.
 .3إذا ق$$بلنا ت$$سجيلك ،ف$$سيكون م$$بلغ  300.00ج$$نيه إس$$ترل$$يني ال$$ذي دف$$عتَه ك$$دف$$عة م$$قدم$$ة )ﺳـﺗﻛون ﺑـﻣﺑﻠﻎ 400.00
ً
تسجيال إلكترونيًا عبر اإلنترنت
ﺟﻧﯾﮫ إﺳﺗرﻟﯾﻧﻲ ﻟﻠﺗﺳﺟﯾل ﻓﻲ ﻋﺎم  (2019مبلغًا ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﻟﻠرد ،ومع ذلك ،إذا سجلت
ً
مباشرا بشخصك أو عبر الهاتف ،يحق لك الحصول على فترة تهدئة مدتها  14يو ًما مع الحق
أو سجلت
تسجيال
ً
ف$$ي اإلل$$غاء امل$$جان$$ي .وإذا ب$$دأت دورت$$ك ال$$تدري$$بية خ$$الل  14ي$$و ًم$$ا ،ي$$مكننا أن ن$$فرض م$$بلغًا مً $
$عقوال ن$$ظير الخ$$دم$$ات
بنا ًء على نسبة من الدورة التدريبية التي تُنفذ.
 .4يُستحق دفع جميع الرسوم كامل ًة في موعد أقصاه أسبوعني قبل تاريخ بدء دورتك التدريبية.
 .5تحتفظ مدرسة  ELC Bristolبالحق في رفض التسجيل.
 .6ل $$ن تتح $$مل م $$درس $$ة  ELC Bristolامل $$سؤول $$ية ع $$ن خ $$سارة رس $$وم ال $$تدري $$س ال $$خصوص $$ي أو الخ $$دم $$ات األخ $$رى
بس$بب ع$وام$ل تخ$رج ع$ن إرادت$ها )األح$داث ال$طبيعية م$ثل ال$فيضان$ات وال$زالزل وال$عواص$ف( .ول$ن ت$رد أي$ة م$بال$غ ف$ي
هذه الحالة.
 .7إذا رغ$بت ف$ي ﺗـﺄﺟـﯾل دورت$ك ال$تدري$بية ألي س$بب ،ع$لى س$بيل امل$ثال إذا ﻛـﻧت ﺑـﺣﺎﺟـﺔ إﻟـﻰ ﺗـﺄﺷـﯾرة وﻻ ﺗـزال ﻓـﻲ اﻧـﺗظﺎر
إﺻـدار اﻟـﺗﺄﺷـﯾرة ،ف$ينبغي ل$ك أن ت$بلغنا ق$بل امل$وع$د امل$قرر ل$وص$ول$ك ﺑـﺄﺳـﺑوع واﺣـد ﻋـﻠﻰ اﻷﻗـل ،وي$نبغي ل$ك خ$الف ذل$ك
أن تدفع نظير مدة أسبوع سكن لتغطية فترة اإلخطار )إذا كنت قد حجزت مسكنًا خالل املدرسة(.
 .8تُسدد املبالغ املعادة إلى حساب اإلصدار وليست بالضرورة إلى الطالب.
$طروح$ا م$نها م$بلغ ال$دف$عة امل$قدم$ة بمج$رد
ً$
ورف$ض ط$لب ت$أش$يرت$ك ،س$نرد ل$ك ال$رس$وم م
 .9إذا ك$نت ب$حاج$ة إل$ى ت$أش$يرة ُ
أن نتسلم نسخة من خطاب رفض التأشيرة.
$بكرا ،ﻓـﻠن ﯾـﻣﻛﻧك اﺳـﺗرداد رﺳـوم اﻟـﺗدرﯾـس اﻟـﺧﺻوﺻـﻲ اﻟـﺗﻲ دﻓـﻌﺗﮭﺎ.
 .10إذا اض$ $طُررت ،ألي س $$بب ،إلي $$قاف دورت $$ك م ً $
يرجى االطالع على سياسة وإجراءات اإللغاء وإعادة املبالغ السارية لدينا.
$طارا ﻣـدﺗـﮫ
 .11إذا ك$نت ت$رغ$ب ف$ي ت$غيير م$سكنك أو ت$رك$ه ،س$ترد امل$درس$ة ل$ك رس$وم م$سكنك ك$ام$ل ًة بش$رط أن ت$رس$ل إخ ً
أﺳـﺑوﻋـﺎن ﻛـﺎﻣـﻼن ع$لى األق$ل ،ب$اس$تثناء ال$فترة أث$ناء أول  4اس$اب$يع م$ن إق$ام$تك ع$ندم$ا ي$لزم ف$قط إرس$ال إخ$طار م$دت$ه
دائما أثناء اإلجازات األسبوعية.
أﺳﺑوع واﺣد .وينبغي أن تُجرى عمليات تغيير املسكن
ً
 .12ي$$رج$$ى م$$ن ط$$الب ال$$تأش$$يرات ال$$علم أن$$ه إذا ل$$م ي$$كن ل$$دي$$ك ال$$تأش$$يرة ال$$صحيحة ال$$تي ت$$سمح ل$$ك ب$$ال$$دراس$$ة أو ف$$قدت
حقك في البقاء في اململكة املتحدة ،فسيكون ملغيًا أي عقد تبرمه مع املدرسة.
 .13ن$$ $حتفظ ب$$ $ال$$ $حق ف$$ $ي أن ن$$ $طلب م$$ $نك ت$$ $رك امل$$ $درس$$ $ة دون رد رس$$ $وم ال$$ $دراس$$ $ة ف$$ $ي ح$$ $ال إس$$ $اءة الس$$ $لوك أو الس$$ $لوك
اإلج $$رام $$ي أو م $$شكالت ال $$حضور الخ $$طيرة .ي $$رج $$ى االط $$الع ع $$لى اإلج;;راءات ال;;تأدي;;بية .ول $$دى امل $$درس $$ة أي ً $
$ضا
قواعد املدرسة ونتوقع منك ً
أيضا أن تتبعها.

 .14م$ن امل$مكن أن ي$نتج ع$ن الس$لوك غ$ير امل$قبول ف$ي م$سكن امل$درس$ة أن يُ$طلب م$ن ال$طال$ب ت$رك امل$سكن  -وال ي$مكننا أن
نضمن أن نكون قادرين على إيجاد مسكن بديل مناسب.
 .15ف$$ي م$$ؤس$$سة  ELC Bristolن$$أخ$$ذ ح$$قوق ح$$ماي$$ة ال$$بيان$$ات وح$$قوق ال$$خصوص$$ية ال$$خاص$$ة ب$$طالب$$نا بج$$دي$$ة م$$تناه$$ية
ون$لتزم ب$ال$الئ$حة ال$عام$ة لح$ماي$ة ال$بيان$ات .ت$نص س;ياس;ة ال;خصوص;ية ب;شأن م;علوم;ات ال;طالب ال$ساري$ة ل$دي$نا
على األساس الذي يتم جمع معلومات أي طالب بنا ًء عليه وتخزينها ومشاركتها من قبل مؤسسة .ELC Bristol
 .16ف$ي م$درس$ة  ، ELC Bristolن$وص$يك دائ ً$ما أن ت$خبرن$ا ب$ما ت$شعر ب$ه وب$أي$ة م$شكالت ق$د ت$واج$هها أو أي$ة اق$تراح$ات
لديك .يرجى النقر هنا لالطالع على إجراءات الشكاوى واالقتراحات السارية لدينا.
$ارا ل$$لطالب.
$ادرا م$$ا ت$$توق$$ف م$$راك$$ز ال$$لغة اإلنج$$ليزي$$ة امل$$عتمدة ع$$ن ع$$ملها ،ول$$كن إذا ف$$علت ذل$$ك ،ف$$قد ي$$كون ذل$$ك ضً $
 .17نً $
وم$ع ذل$ك ،ف$إن م$درس$ة  ELC Bristolع$ضو ف$ي ج$معية ال$لغة اإلنج$ليزي$ة ال$بري$طان$ية وت$تم ت$غطية األع$ضاء ت$لقائ$يًا
ﺑـﺑرﻧـﺎﻣـﺞ دﻋـم طـوارئ اﻟـطﻼب ال$$ذي ي$$ضمن أن$$ه إذا أغ$$لقت امل$$درس$$ة أب$$واب$$ها وت$$وق$$فت ع$$ن ال$$عمل ،ف$$بإم$$كان ال$$طالب
استكمال دراساتهم ولن يخسروا مبلغ املسكن الذي دفعوه .ملزيد من التفاصيل ،يرجى االطالع هنا.

