
 
 

 4من  1صفحة 
 7102إصدار يونيو 

 الشروط واألحكام )المدرسة الصيفية(
 

 تعد الشروط واألحكام تلك اتفاًقا بين المدرسة الصيفية وولي األمر )أو الشخص المفوض بالنيابة عن ولي األمر(.
 
 المصطلحات .0
 

  Acton Burnell Hallأو The Bell Concord Educational Trust Limitedتعني هيئة  المدرسة الصيفية:
، التي تمارس نشاطها بوصفها مدرسة كونكورد كولج الصيفية. Shropshire SY5 7PFأو  Acton Burnell, Shrewsburyأو  

 .0419151ورقم الشركة  972723مسجلة برقم الجمعية الخيرية  The Bell Concord Educational Trust Limitedهيئة 
 

 لاللتحاق بالمدرسة الصيفية.استمارة الطلب يقدم يعني أي فرد ولي األمر: أنت أو 
 

 يعني الطفل الوارد اسمه في استمارة الطلب. الطالب:
 
 اإلدراج 0
 

 :ما يليولي األمر ويوافق على يدرك 
 

 عبر اإلنترنت. هااستمارة الطلب وتقديم وحجزه من خالل ملءالمكان المخصص لطفله يمكن طلب  0.0
 

أيام لتأكيد استالم  4عبر البريد اإللكتروني بوجود مكان متاح، كما تقدم فاتورة خالل  االمدرسة الصيفية تأكيد  ترسل  0.7
 استمارة الطلب.

 
مقدم غير قابل مبلغ أوراق اإلدراج حتى يتم استالم  ولن يتم إصداربعد تأكيد وجود مكان متاح، لن يتم تأكيد الحجز،  0.9

أسابيع قبل تاريخ بدء الدورة من  8 ال تقل عن في حالة الحجز في فترةكامال  ي جنيه إسترليني(، أو المبلغ المال 411لالسترداد )
 جهة ولي األمر.

 
يترتب عليها وأسابيع من تاريخ بدء دورة الطالب  4أي تغييرات في تواريخ الدورة أو برنامج الدورة في غضون تتم  0.5

 .استرليني  اإجنيه   74سداد رسوم إدارية بقيمة 
 

 ن المدفوعات مستحق الدفع على النحو التالي:ميزايكون  0.4
 

 7102مارس  0ميزان المدفوعات مستحق في     إعداد أوكسبريدج 
 7102مايو  4ميزان المدفوعات مستحق الدفع في    7102يوليو  72-7دورة 

 7102يونيو  7ميزان المدفوعات مستحق الدفع في   7102أغسطس  71-يوليو 91دورة  
 

 أسابيع من تاريخ بدء الدورة. 8الكاملة واجبة السداد في حالة تقديم الطلب في غضون  تصبح الرسوم 0.2
 

هذا  بل يتحمل المستفيد المسؤولية عنالكلية ليست مسؤولة عن أي رسوم مصرفية مترتبة خالل معامالت السداد.  0.2
 األمر.
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 الوثائق 7
 

ا من الوثائق يتم  تشمل صيفية قبل تاريخ بدء الدورة. ولي األمر وإعادتها إلى المدرسة الملؤها بواسطة يتطلب االلتحاق بالمدرسة الصيفية عدد 
 :ما يلي، ولكنها ال تقتصر عليهاالوثائق 

 

  (9تفاصيل الرحلة )انظر الفقرة 

 استمارة اإلشراف 

 (2ة الصيفية( )انظر الفقرة قواعد سلوك الطالب وآداب الطالب )المدرس 
 
 الركاب حافلةاالنتقاالت المجانية ب 9
 

الركاب ضمن تبحافلة نتقاالاالالمدرسة الصيفية توفر برنامج اللغة االنجليزية والعلوم:  -الركاب بحافلة االنتقال  9.0
 الظروف التالية فقط:

 

 ساعات(: 9لي ركاب تستغرق حوابحافلة )رحلة  مطار هيثرولندن:مغادرةال/وصولال 
  (.7102يوليو  91أو  7في اليوم األول من الدورة ) 0211و 1811الرحالت الجوية القادمة بين 
  (.7102أغسطس  71يوليو أو  72في اليوم األخير من الدورة ) 0211و 1811الرحالت الجوية المغادرة بين 
 في اليوم األول من الدورة  0211و 1811( بين 9رقم  تجمع في المطار )صالة الوصولالطالب القادمون لدى نقطة ال

 (.7102يوليو  91أو  7)
  وفي اليوم األخير  0211و 1811( بين 9المغادرة رقم  صالةفي المطار )تجمع نقطة ال فيالطالب الذين يتم جمعهم

 (.7102أغسطس  71يوليو أو  72من الدورة )

 ب تستغرق حوالي ساعتين(:ركابحافلة )رحلة  مطار مانشسترمغادرة ال/وصولال 
  (.7102يوليو  91أو  7في اليوم األول من الدورة ) 0711و 1311الرحالت الجوية القادمة بين 
  (.7102أغسطس  71يوليو أو  72في اليوم األخير من الدورة ) 0711و 1311الرحالت الجوية المغادرة بين 
 
التفاصيل المتعلقة بشركة سيارات األجرة المحلية والموثوق بها نوفر طلبات النقل خارج نطاق المعايير الواردة أعاله:  9.7

/المغادرة خارج نطاق ما يارة األجرة مباشرة من أجل الوصولر بهدف تنسيق عملية نقل خاصة بسووالتي نوصي بها ألولياء األم
 فيما يتعلق بالتاريخ/التوقيت/الموقع. 9.0ورد في الفقرة 

 
 برنامج إعداد أوكسبريدج: - ركاببحافلة االنتقال  9.9
 

 ساعات(: 9ركاب تستغرق حوالي بحافلة )رحلة  مطار هيثرولندنمغادرة ال/وصولال 
  أغسطس  09يوليو أو  91، 02، 7في اليوم األخير من الدورة ) 0211و 0711الرحالت الجوية القادمة بين

7102.) 
 ( يرجى مراجعة 7102أغسطس  74، 00يوليو أو  78، 05الرحالت الجوية المغادرة في اليوم األخير من الدورة.)

 الجوية مع مكتب المدرسة الصيفية قبل حجز الرحلة. ةمواعد الرحل
 

 البرنامج التي تطرأ علىتغييرات ال 5
 

 لطفل.وأنشطة الدورة في أي وقت لضمان توفير أفضل تجربة ممكنة لقد تقوم المدرسة الصيفية بإجراء تغييرات في برامج 
 
 السفرجواز  4
 

إعادة جواز السفر  وستتم، يجب على الطفل تسليم جواز السفر الخاص به لدى المدرسة الصيفية من أجل حفظها على نحو آمن. عند الوصول
 في تاريخ مغادرة الطالب.
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 التأمين 2
 

 ي من ممتلكات الطالب:ألأي مسؤولية ناجمة عن ضرر أو فقدان  ية أي تأمينات للطالب، كما ال تتحملال توفر المدرسة الصيف
 

جميع  مة عالية في المدرسة الصيفية. يتحمل الطالب المسؤولية عنال يوصى بأن يجلب الطالب أغراض ذات قي 2.0
ا االنتفاع الملكية في حالة التلف أو الفقد طلب منك إثبات، كما ي  ه الخاصةالشخصية وممتلكات هأغراض . ينبغي على الطالب أيض 

 في غرفة النوم الخاصة بهم والتأكد من أن تبقى غرفة النوم آمنة. ةالموجود بالخزانة الشخصية
 

مناسب للطالب يغطي ممتلكاته الشخصية واإللغاء والتكاليف الطبية  ألولياء األمور ضمان وجود تأمينمن الموصي به  2.7
 وتكلفة العودة إلى الوطن.

 
 سلوك الطالب 2
 

المتاحة للمطالعة عبر الموقع اإللكتروني أو من  - في المدرسة الصيفية د وآداب السلوكفي حالة عدم اتباع الطالب لقواع 2.0
ليا للمدرسة  -خالل مكتب المدرسة الصيفية مباشرة   أو إذا تصرف بأي أسلوب ي عتقد أنه غير مقبول من قِبل فريق اإلدارة الع 
على الفور،  هبالحق في كال األمرين؛ بأن تقوم بتأديب هذا الطالب و/أو إرساله إلى منزل الصيفية، تحتفظ المدرسة الصيفية عندئذ  

 وذلك دون رد الرسوم، وعلى حساب ولي األمر.
 

ا، بتنبيه الطالب في المقام األول، كما  2.7 تبذل كل الجهد من أجل سسوف تقوم المدرسة الصيفية، طالما أن ذلك ممكن 
ومسؤولي الرعاية بهدف معالجة المخاوف المتعلقة بالسلوك بشكل مبكر. أما فيما يتعلق باألضرار التي  التواصل مع أولياء األمر

ا أو كنتيجة لسلوك غير الئق، فسوف تقوم المدرسة الصيفية بتحصيل التكاليف من الطالب صاحب الواقعة أو الطالب  وقعت عمد 
 المتورطين.

 
 تفتيش الحقيبة أو الغرفة 8
 

أو أنه قد تورط في أي نشاط غير و/أحد الطالب يخرق قواعد المدرسة الصيفية  باه فريق العمل لدى المدرسة الصيفية في أن  في حالة اشت
يتم اتخاذ جميع تدابير الرعاية المقبولة بهدف حماية وسقانوني، قد يتم استجواب الطالب وتفتيش محل سكنه أو ممتلكاته في ظروف مالئمة. 

ا أن   ، ومن أجل التحقق من أن  تهحقوق الطالب وحري الطالب قد  ولي األمر تم إبالغه في أقرب وقت مناسب، وذلك بعد أن يصبح األمر جلي 
 يواجه عقوبة تأديبية.

 
 
 العالج الطبي، بما في ذلك اإلسعافات األولية 3
 

 العقلي.مستوى البدنيوعلى ال–بداية البرنامج  ة جيدة فيبصحالمدرسة الصيفية الطالب فقط إذا كانوا  تقبل 3.0
 

يجب ملء المعلومات الطبية/المعلومات الغذائية الواردة في استمارة الطلب بأقصى قدر ممكن من الدقة، ال يمكن  3.7
كامال  للمدرسة الصيفية تحمل أي مسؤولية تجاه أي جانب من جوانب عافية الطفل إن لم تكن واردة. يجب عليك أن تعطي وصف ا 

ا في حالة  وجود أي مخاوف أو أمور إضافية يجب أن نكون على علم بها. كتابي 
 

عند تقديم استمارة الطلب، يوافق ولي األمر على تقديم موافقة لجميع تدابير الطوارئ أو العالجات الطبية أو عالجات  3.9
الجراحة أو والتخدير العام أو الموضعي واألسنان أو اإلجراءات ذات الصلة )بما في ذلك ولكن بشكل غير حصري؛ التطعيمات 

. كما يوافق ولي األمر على تقديم تهلسالمة طفلكوصح ةنقل الدم(، والتي، وفق ا لرأي الممارس الطبي المؤهل، تعد ضروري
 اإلسعافات األولية عند الضرورة.
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تك على أي عالج أو إجراء طبي في األمر متاح، سنحاول االتصال بك عن طريق الهاتف للحصول على موافق طالما أن   3.5

ا، فسوف نتعامل على أساس اإلنابة عنك بصفة ولي األمر )وفق ا الستمارة الطلب الموقع لم يكن أما إذا حالة الطوارئ. األمر ممكن 
 عليها(، ونقوم بالتوقيع على اإلقرار الطبي والموافقة على العالج الطبي بالنيابة عنك.

 
في مغلف مختوم، وذلك إذا كان قد تلقى العالج  اموضوع   اسري   اطبي   االمنزل، سيجلب معه تقرير   عندما يعود طفلك إلى 3.4

 من قبل الطبيب المحلي أو من خالل المستشفى.
 

 التسويق والمواد الدعائية 01
 

ي. في حالة عدم رغبة ولي تستخدم المدرسة الصيفية الصور ومقاطع الفيديو ألغراض التسويق على وسائل اإلعالم والتواصل االجتماع
.  األمر في ظهور صور الطالب في مثل هذه المواد الدعائية، يجب عليه إبالغ المدرسة الصيفية كتابة 

 
 اإللغاء 00
 

الطلب من مكتب المدرسة الصيفية. من  بناء علىالمدرسة الصيفية لديها سياسة إلغاء متاحة لالطالع عليها من خالل الموقع اإللكتروني أو 
مناسب للطالب في حالة حدوث أي ظروف غير متوقعة تؤدي إلى إلغاء المكان المخصص  أن يقوم ولي األمر بتنسيق تأمينلموصي به ا

 (.2للطالب )انظر الفقرة 
 

 الظروف القاهرة 07
 

حصري، أي  ولكن بشكل غير. تشمل مثل هذه األحداث، اقاهر   اأي حدث خارج عن السيطرة المعقولة من قبل أطراف هذا االتفاق ظرف  ي عد 
)مثل نشوب حرب، تفشي المرض، وقوع كارثة طبيعية أو هجوم إرهابي(.تحتفظ المدرسة الصيفية بالحق في حدث عالمي أو القضاء والقدر 

 ولي األمر ما يلي:درك إلغاء الدورة أو البرنامج في حالة وقوع مثل هذا الحدث، كما ي
 

يتم إبالغ ولي األمر على سأو تأخيرها في تنفيذ التزامها بسبب حدث يمثل قوة قاهرة، في حالة منع المدرسة الصيفية  07.0
 الفور عن طريق البريد اإللكتروني، كما سيتم إعفاءها من أداء التزاماتها في حين استمرار وقوع الحدث الذي يمثل قوة قاهرة.

 
المدرسة  فية التالية أو البرنامج التالي المتاح رلتحاق بالدوقد تقوم المدرسة الصيفية بمنح الخيار للطالب فيما يخص اال 07.7

ا على أي حال أن يقبل بحضور الطالب في دورة أو  الصيفية كبديل إللغاء الدورة أو البرنامج. ولكن لن يكون ولي األمر ملزم 
 برنامج مختلف لدى المدرسة الصيفية.


