تدريب اللغة
اإلنجليزية في
كلية نياجرا
ال ي ز
نجل�ية كتدريب لغة ثانية
قدمت كلية نياجرا اللغة إ
أ
ث
ين
عاما .يتم اعتماد
( )ESLإىل الطالب
الدولي� لك� من ً 20
كل برامج التدريب عىل اللغة بواسطة Languages
 Canadaكما أن مدربينا معتمدون من  TESLويتمتعون
ف
ال ي ز
نجل�ية إللالب
الخ�ة ي� تدريس اللغة إ
بسنوات من ب
ين
الدولي�¬ .تزود برامجنا  ESLالطالب بأفضل فرصة
ين
ال ي ز
الكندي�
نجل�ية عن طريق التفاعل مع
لتعلم اللغة إ
ف
ف
ت
والثقافة الكندية ي� منطقة متخصصة ي� ال�حيب بالزائرين
ين
العالمي� .ساعدت برامج  ESLف ي� كلية نياجرا آالف الطالب
ف
ال ي ز
نجل�ية
من جميع أنحاء العالم ي� تعزيز مهارات اللغة إ
لكل من العداد أ
الكاديمي أو ن
المه�.
إ
ي

لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة
 international.niagaracollege.caأو تواصل معنا
مباشرة على العنوان التالي:
100 Niagara College Blvd,
Welland, ON Canada L3C 7L3
الخط الفرعي (905) 735-2211 7804
international@niagaracollege.ca

اللغة اإلنجليزية
في فصل الصيف
يوليو  -أغسطس 2017
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التخييم

الموقع

"تختلف الطرق التعليمية
معتادا
هنا عن ما كنت
ً
جدا في
عليه ،وهي مفيدة ً
دراسة اللغة اإلنجليزية".

توجد كلية نياجرا ف ي� شبة جزيرة نياجرا الجميلة ،بالقرب من
الجنو�
الشه�ة .وتقع منطقة نياجرا ف ي� الجزء
شالالت نياجرا
ي
بي
الغر� من مقاطعة أونتاريو وتبعد  90عن مدينة ترونتو
بي
بالسيارة أو الحافلة أو القطار .تنعقد الجلسات أ
الكاديمية �ف
ي
حرم ووالند الجامعي الذي تم بناءه عىل مساحة  100فدان
من المساحات ض
الدول ،مكان وجود
الخ�اء ويضم القسم
ي
القسم  ESLبالكلية.

 ينحس� عوض ،لبنان

التكلفة والمواعيد
الدروس
 /المدة

تاريخ بدء تاريخ انتهاء
ال�نامج
ال�نامج
ب
ب

الدروس أ
الوىل

 4أسابيع

 3يوليو2017 ،

الدروس الثانية

 4أسابيع

 31يوليو2017 ،

التكلفة  2.950دوال ًرا كندي للطالب

تاريخ الوصول
والمغادرة المتوقع
الوصول قبل تاريخ البدء بيوم واحد أو ث
أك� .المغادرة بعد
تاريخ االنتهاء بيوم واحد أو ث
أك�.

أماكن اإلقامة

ين
الدولي� ¬الذين يدرسون
يتوفر برنامج االستضافة للطالب
ف ي� كلية نياجرا ويؤكد عىل تقديم الثقافة الكندية ومنطقة
نياجرا .تقدم عائالت محلية رائعة الدعم والمساعدة أثناء
تكيف الطالب ¬عىل نمط الحياة ويطلبون تعلم لغة ثانية.
يحصل كل طالب ف ي� االستضافة عىل غرفة نوم خاصة
يوميا.
وثالث وجبات ً

السعر يشمل:

ال ي ز
نجل�ية ف ي� فصل
•رسوم دراسية بل�نامج اللغة إ
الصيف (تقريبا  25ساعة ف� أ
السبوع)
ً
ي
القامة بنظام االستضافة (يشمل ثالث وجبات)
• إ
المحل (تذكرة حافالت مجانية)
•االنتقال
ي
•كل أ
النشطة والرحالت الميدانية
• ين
ط�
تأم� ب ي
•انتقاالت المطار
•االحتفال بالتخرج

برنامج اللغة
اإلنجليزية في
فصل الصيف
ال�نامج:
نظرة عامة عن ب

يقدم برنامج اللغة إال ي ز
نجل�ية ف ي� فصل الصيف  25ساعة من
أ
نجل�ية ف� السبوع من ي ن
ز
االثن� إىل الجمعة.
برامج اللغة إال ي ي
ف
كب�ة من أنشطة
يتضمن منهجنا ي� هذا بال�نامج مجموعة ي
تطوير اللغة إال ي ز
نجل�ية مثل ألعاب اللغة والمرسحيات
وحل المشكالت أ
والنشطة الجماعية ت
ال� تهدف إىل ي ن
تحس�
ي
التواصل الشفهي .بالضافة إىل ذلك ،يتم تنظيم أ
النشطة
إ
اليومية والمناسبات االجتماعية كطريقة للتعلم خارج
فهما أفضل
الفصول الدراسية .تقدم هذه المناسبات ً
وتقديرا لثقافات مختلفة حول العالم .يتم
للثقافة الكندية
ً
ت
التخطيط إىل كل الطرق التعليمية بشكل اس�اتيجي¬ لزيادة
نجاح الطالب ف� ال�نامج إىل الحد أ
القىص.
ي ب

يز
ال�نامج:
مم�ات ب

•توجيه شامل
طالبا
•فصول دراسية ي
صغ�ة ومتوسط عدد من  15إىل ً 20
ف
اس الواحد
ي� الفصل الدر ي
خ�ة
•معلمون مؤهلون وذوو ب
•استخدام كل خدمات الكلية ومبانيها
•معامل اللغات الرقمية المتطورة
•اختبار اللغة وتقييمها
•طاقم عمل ودود وداعم
•إرشاد أكاديمي فردي

يز
ال�نامج:
م�ات ب

ال ي ز
نجل�ية وتحسينها ،خاصة
•تعزيز مهارات اللغة إ
التحدث واالستماع
•فرصة الستكشاف منطقة نياجرا ومعرفة المزيد عن كندا
ين
•تطوير العالقات ي ن
والكندي� والطالب
ب� الثقافات
الدولي� آ
ين
الخرين

طالب

من أكثر من

100

دولة

فصول
دراسية صغيرة

ال ي ز
نجل�ية من منظور الفنون
اللغة إ

دورات تدريبية
أساسية

ف ي� هذه الدورة التدريبية ،يتم استخدام الموسيقى والفن البرصي
ال ي ز
نجل�ية بطريقة ممتعة
لمساعدة الطالب عىل تعلم اللغة إ
وديناميكية ونشطة 2( .ساعة ف� أ
السبوع)
ي

تساعد هذه الدورة التدريبية عىل ي ن
تحس� الطالب من كافة
نجل�ية عن طريق ت
ال� ي ز
الجوانب ف� مهارات اللغة إال ي ز
ك� عىل
ي
فبالضافة إىل إكمال االختبارات والمهام،
التحدث واالستماع .إ
يقوم الطالب بإنشاء كتاب ذاكرة كذلك 12( .ساعة ف� أ
السبوع)
ي

تسمح هذه الدورة التدريبية للطالب بتعلم المفردات الجديدة
واللغة االصطالحية المستخدمة ف ي� وسائل إالعالم الشعبية مثل
التلفزيون و أ
الفالم والموسيقى .يتعرف ¬الطالب عىل الثقافة الكندية
ويناقشونها مع الموضوعات الثقافية 6( .ساعات ف� أ
السبوع)
ي

مهارات متكاملة

لماذا تختار
كلية نياجرا؟

الثقافة الكندية والشعبية

 25ساعة من
البرامج اإلنجليزية
في األسبوع

