
 الشروط واألحكام

يـرجـى االطـالع أدنـاه عـلى الشـروط واألحـكام الـساريـة لـديـنا.  وإذا كـنت تـفضل قـراءتـها بـلغة أخـرى، فـيرجـى الـنقر 1.
على أحد األعالم أعاله. 

تســـري هـــذه الشـــروط واألحـــكام عـــلى الـــطالب الـــذيـــن يحجـــزون حجـــزًا مـــباشـــرًا مـــع املـــدرســـة.  وإذا حجـــزت خـــالل 2.
مندوب، يجوز أن تسري شروط املندوب وأحكامه. 

إذا قــبلنا تــسجيلك، فــسيكون مــبلغ 300.00 جــنيه إســترلــيني الــذي دفــعتَه كــدفــعة مــقدمــة (سـتكون بـمبلغ 400.00 3.
جنیھ إسترلیني للتسجیل في عام 2019) مبلًغا غیر قابل للرد، ومع ذلك، إذا سجلت تسجياًل إلكترونيًا عبر اإلنترنت 
أو سجلت تسجياًل مباشرًا بشخصك أو عبر الهاتف، يحق لك الحصول على فترة تهدئة مدتها 14 يوًما مع الحق 
فــي اإللــغاء املــجانــي. وإذا بــدأت دورتــك الــتدريــبية خــالل 14 يــومًــا، يــمكننا أن نــفرض مــبلًغا مــعقواًل نــظير الخــدمــات 

بناًء على نسبة من الدورة التدريبية التي تُنفذ. 

يُستحق دفع جميع الرسوم كاملًة في موعد أقصاه أسبوعني قبل تاريخ بدء دورتك التدريبية.  4.

تحتفظ مدرسة ELC Bristol بالحق في رفض التسجيل.  5.

لـــن تتحـــمل مـــدرســـة ELC Bristol املـــسؤولـــية عـــن خـــسارة رســـوم الـــتدريـــس الـــخصوصـــي أو الخـــدمـــات األخـــرى 6.
بسـبب عـوامـل تخـرج عـن إرادتـها (األحـداث الـطبيعية مـثل الـفيضانـات والـزالزل والـعواصـف). ولـن تـرد أيـة مـبالـغ فـي 

هذه الحالة.  

إذا رغـبت فـي تـأجـیل دورتـك الـتدريـبية ألي سـبب، عـلى سـبيل املـثال إذا كـنت بـحاجـة إلـى تـأشـیرة وال تـزال فـي انـتظار 7.
إصـدار الـتأشـیرة، فـينبغي لـك أن تـبلغنا قـبل املـوعـد املـقرر لـوصـولـك بـأسـبوع واحـد عـلى األقـل، ويـنبغي لـك خـالف ذلـك 

أن تدفع نظير مدة أسبوع سكن لتغطية فترة اإلخطار (إذا كنت قد حجزت مسكنًا خالل املدرسة).  

تُسدد املبالغ املعادة إلى حساب اإلصدار وليست بالضرورة إلى الطالب. 8.

إذا كـنت بـحاجـة إلـى تـأشـيرة ورُفـض طـلب تـأشـيرتـك، سـنرد لـك الـرسـوم مـطروحًــــا  مـنها مـبلغ الـدفـعة املـقدمـة بمجـرد 9.
أن نتسلم نسخة من خطاب رفض التأشيرة. 

إذا اضــــطُررت، ألي ســــبب، إليــــقاف دورتــــك مــــبكرًا، فـلن یـمكنك اسـترداد رسـوم الـتدریـس الـخصوصـي الـتي دفـعتھا.  10.
يرجى االطالع على   سياسة وإجراءات اإللغاء وإعادة املبالغ السارية لدينا. 

إذا كـنت تـرغـب فـي تـغيير مـسكنك أو تـركـه، سـترد املـدرسـة لـك رسـوم مـسكنك كـامـلًة بشـرط أن تـرسـل إخـطارًا مـدتـھ 11.
أسـبوعـان كـامـالن عـلى األقـل، بـاسـتثناء الـفترة أثـناء أول 4 اسـابـيع مـن إقـامـتك عـندمـا يـلزم فـقط إرسـال إخـطار مـدتـه 

أسبوع واحد.  وينبغي أن تُجرى عمليات تغيير املسكن دائًما أثناء اإلجازات األسبوعية. 

يــرجــى مــن طــالب الــتأشــيرات الــعلم أنــه إذا لــم يــكن لــديــك الــتأشــيرة الــصحيحة الــتي تــسمح لــك بــالــدراســة أو فــقدت 12.
حقك في البقاء في اململكة املتحدة، فسيكون ملغيًا أي عقد تبرمه مع املدرسة. 

نـــــحتفظ بـــــالـــــحق فـــــي أن نـــــطلب مـــــنك تـــــرك املـــــدرســـــة دون رد رســـــوم الـــــدراســـــة فـــــي حـــــال إســـــاءة الســـــلوك أو الســـــلوك 13.
اإلجـــرامـــي أو مـــشكالت الـــحضور الخـــطيرة. يـــرجـــى االطـــالع عـــلى اإلجــراءات الــتأديــبية.  ولـــدى املـــدرســـة أيـــًضا 

قواعد املدرسة  ونتوقع منك أيًضا أن تتبعها. 

https://www.elcbristol.co.uk/policies/cancellation-and-refunds-policy
https://www.elcbristol.co.uk/policies/student-discipline-policy-and-procedures
https://www.elcbristol.co.uk/policies/school-rules


مـن املـمكن أن يـنتج عـن السـلوك غـير املـقبول فـي مـسكن املـدرسـة أن يُـطلب مـن الـطالـب تـرك املـسكن - وال يـمكننا أن 14.
نضمن أن نكون قادرين على إيجاد مسكن بديل مناسب.  

فــي مــؤســسة ELC Bristol نــأخــذ حــقوق حــمايــة الــبيانــات وحــقوق الــخصوصــية الــخاصــة بــطالبــنا بجــديــة مــتناهــية 15.
ونـلتزم بـالـالئـحة الـعامـة لحـمايـة الـبيانـات. تـنص سـياسـة الـخصوصـية بـشأن مـعلومـات الـطالب  الـساريـة لـديـنا 
 .ELC Bristol على األساس الذي يتم جمع معلومات أي طالب بناًء عليه وتخزينها ومشاركتها من قبل مؤسسة

فـي مـدرسـة ELC Bristol ، نـوصـيك دائـًما أن تـخبرنـا بـما تـشعر بـه وبـأيـة مـشكالت قـد تـواجـهها أو أيـة اقـتراحـات 16.
لديك. يرجى النقر هنا لالطالع على إجراءات الشكاوى واالقتراحات السارية لدينا. 

نــادرًا مــا تــتوقــف مــراكــز الــلغة اإلنجــليزيــة املــعتمدة عــن عــملها، ولــكن إذا فــعلت ذلــك، فــقد يــكون ذلــك ضــارًا لــلطالب.  17.
ومـع ذلـك، فـإن مـدرسـة ELC Bristol عـضو فـي جـمعية الـلغة اإلنجـليزيـة الـبريـطانـية وتـتم تـغطية األعـضاء تـلقائـيًا 
بـبرنـامـج دعـم طـوارئ الـطالب الــذي يــضمن أنــه إذا أغــلقت املــدرســة أبــوابــها وتــوقــفت عــن الــعمل، فــبإمــكان الــطالب 

استكمال دراساتهم ولن يخسروا مبلغ املسكن الذي دفعوه.  ملزيد من التفاصيل، يرجى االطالع  هنا.

https://www.elcbristol.co.uk/policies/student-privacy
https://www.elcbristol.co.uk/backend.php/page_block/43/Complaints%20and%20Suggestions%20Policy
http://www.englishuk.com/en/members/information-for-members/student-emergency-support-fund

