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ماذا يجب أن نفعل اآلن؟ إن األمر سهل.....

أكمل نموذج الحجز وانتبه إلى ذكر العنوان   •
بالكامل، رقم الهاتف، عنوان البريد 

االلكتروني، وتاريخ الميالد. يستطيع التالميذ 
ارسال النموذج بالبريد الكتروني إلى المدرسة 

أو اتمام التسجيل ببساطة عبر االنترنت عبر 
الموقع

: www.linguaviva.com/booking-index.htm. 
اختر المقرر الذي تريده.  •

أختر ما إذا كنت تريد سكناً أم ال.  •
أذكر إذا كان لديك أي نوع من الحساسية أو   •

متطلبات غذائية خاصة.
إذا رغبت بأن ننظم استقبالك من المطار،   •
الرجاء ذكر تفاصيل الرحلة. إذا لم تحجز 
الرحلة حتى اآلن، الرجاء إرسال تفاصيل 

الحجز الحقاً. 

الرجاء إرسال مبلغ تأمين الحجز البالغ €150   •
حالما ترسل النموذج المعبأ. يمكن تحويل المبلغ 
مباشرة إلى حسابنا في المصرف أو دفعه عبر 

بطاقة إئتمان خالل عملية الحجز عبر االنترنت. 
هذا المبلغ ال يتم استرجاعه لكن يحتسب من 

القسط الكامل. 
يمكن إجراء الحجوزات عبر البريد، الفاكس،   •
البريد االلكتروني أو االنترنت. إذا دفعت عبر 

االنترنت يمكنك دفع مبلغ التأمين أو المبلغ 
بأكمله. إذا كنت ترسل نموذج الحجز عبر 

الفاكس، عليك تحويل المبلغ مباشرة إلى حسابنا 
في المصرف وإرسال ايصال التحويل عبر 

الفاكس سوياً مع النموذج. 
حالما نستلم النموذج المعبأ ومبلغ تأمين الحجز،   •
سنرسل لك رسالة تأكيد حول المقرر وتفاصيل 

كاملة عن العائلة المضيفة.   
على جميع التالميذ الحصول على تأمين   •
صحي وتأمين على الحياة قبل أن يتركوا 

بلدهم. 
Check with your nearest Irish embassy if you have 

any queries regarding visas.

The Linguaviva Centre Ltd

45 Lower Lesson Street

Dublin 2, Ireland

 Tel:       353-1-6789384.

 Fax:       353-1-6765687.

 Email:     info@linguaviva.com

 Website:  www.linguaviva.com 
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مجموعة ممتازة من المرافق 

موقف الحافالت مباشرة أمام المدرسة  •
روابط نقل عام ممتازة ) ترام LUAS ، سكة   •

DART وخدمة الحافالت(
صفوف ذات مساحة شاسعة.  •

تلفزيون مع دي في دي في الصفوف.  •
يتوفر جهاز سي دي في كل الصفوف ) ويمكن توفيره   •
أيضاً للتالميذ الذين يرغبون بتحسين مهارة االستماع  

والفهم(
يمكن توفير صفوف ومواد دراسة إضافية ألي تلميذ.   •

مثالً مواد االمتحان.
يستعمل األساتذة الكمبيوترات النقالة ومصادر   •

األوساط المتعددة في جميع المقررات. 
قاعة استراحة التالميذ مجهزة بشاشة تلفزيون   •

مسطحة وأجهزة كمبيوتر إضافية. 

يتم بيع الشاي، القهوة والوجبات الخفيفة في منطقة   •
المقصف في قاعة استراحة التالميذ.

غرفة كمبيوتر مجهزة بالكامل ويمكن استعمالها إلجراء   •
األبحاث، إنجاز الفروض المنزلية أو المشاريع، رؤية 

البريد األلكتروني أو استعمال مواقع الشبكة االجتماعية. 
يتوفر الواي فاي ) انترنت( في جميع الصفوف   •

واألماكن المشتركة وذلك ليتمكن التالميذ من الحصول 
على االنترنت على جميع أجهزتهم الشخصية مثل 

الهواتف، األلواح االلكترونية والكمبيوترات النقالة، 
ألخ.

إن المكتبة مجهزة بالكتب السمعية، المجالت والجرائد   •
الشهرية المشهورة. 

يوجد غرف لأللعاب تشمل طاوالت تنيس، هوكي  •

      هوائي، بلياردو وطاوالت للعبة كرة القدم المصغرة.  
فناء خارجي مجهز بطاوالت، كراسي، مظالت،   •

نباتات، و ديكور مائي. 
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ماذا يستطيع التالميذ القيام به خالل عطلة نهاية األسبوع؟

في  ليومين  أو  كامل  ليوم  رحالت  تنظيم  يتم 
كيلكيني  غليندالو،  إلى  األسبوع  نهاية  عطلة 
ذات  رحــالت  مرشدي  ويديرها  ونيوغرانج 
تنظيم  في  يرغبون  الذين  التالميذ  أما  خبرة. 
رحالتهم خالل عطلة نهاية األسبوع بمفردهم 
االدارة.  موظفي  بمساعدة  ذلك  فيستطيعون 
لتقديم  جــداً  سعداء  االدارة  موظفي  سيكون 
السكن  الــمــواصــالت،  طــرق  حــول  النصائح 

واألماكن المثيرة في ايرلندا. 

نشاطات أخرى خارج المنهج الدراسي:
يتم عرض فيلم أو برنامج تلفزيوني في قاعة   •

استراحة التالميذ كل يوم في فترة بعد الظهر. العديد 
من التالميذ يستفيدون من هذه الفترة لالسترخاء فقط 

واالختالط مع تالميذ من جنسيات أخرى. 
يتم أيضاً تنظيم سهرات مسائية وسهرات في   •

الحانات. إن هذه طريقة عظيمة إلختالط التالميذ مع 
اآلخرين. من أحد أشهر السهرات الليلية هي حفلة 

الرقص االيرلندي. 
يستطيع التالميذ المشاركة في رحالت سير منظمة   •

حيث يستطيعون رؤية المدينة الصاخبة عن كثب أو 
مشاهدة المناظر الطبيعية االيرلندية الجميلة مثال، 

هورث، براي ،ألخ.
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يرافق  أسبوع.  كل  الدراسي  المنهج  خــارج 
التالميذ ممثل عن مركز لينغوافيفا إلى األماكن 

التاريخية والثقافية مثل:

قصر دبلن  •
كليماينهام غاول  •
ترينيتي كوليدج  •

مركز زائري غينيس  •
متحف كتّاب دبلن  •

دبلينيا  •
الغاليري الوطنية  •
المتحف الوطني   •

وما ذكرناه قليل.......

النشاطات االجتماعية والثقافية....

في
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“  خمسة نجوم ال تكفي لتقييم سكني املمتاز. يجب أن أقدم “
 إىل أمي املضيفة خمسة قلوب عىل األقل!. لقد كانت رائعة

!هي وعائلتها
دانيال، سويرسا

 
نقليات المطار

تذكر أنه إذا كنت قلقاً حول وصولك إىل دبلن، ميكننا تنظيم استقبالك من املطار. إن اختيار هذه 

الخدمة ) راجع الئحة األسعار( يعني أن أحداً سيستقبلك يف قاعة الوصول ويأيت بك مبارشة إىل مكان 

السكن الذي اخرتته ) مدرج عىل الئحة االسعار “ النقليات”(. ميكن أيضاً تنظيم نقليات توصيل إىل 

املطار وهذا يساعد التالميذ الذين لديهم طائرة مبكرة للعودة إىل بالدهم. 

كن
لس

ا
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أختيارك للسكن....

هي  اليومية  الحاالت  في  اللغة  استعمال  إن 
السبب  لهذا  الكالم.  في  للطالقة  طريقة  أفضل 
يختار معظم التالميذ السكن مع عائلة مضيفة.

إن أعىل مستوى من سكن العائالت املضيفة متوفر لجميع 

تالميذ لينغوافيفا. يتم انتقاء العائالت بعناية. تتم معاينة 

قبل  من  مستمر  بشكل  مراقبتها  وتتم  املساكن  جميع 

مدير السكن لدينا. إن العائالت املضيفة تسكن يف أفضل 

ايرلندي  منزل  يف  السكن  إن  دبلن.  يف  السكنية  املناطق 

يف  بأنهم  التالميذ  سيشعر  اللغة.  يف  كّل  انغامس  يضمن 

االيرلندية  العائلة  مع  وعائل  دافئ  جو  ضمن  منزلهم 

التي ما زالت مستمرة ما  العديد من الصداقات  وهنالك 

بني التالميذ والعائالت املضيفة. 

ستقدم العائلة المضيفة لك: 

أكل  تأمني   - الضيوف  بيوت  يف  السكن  ترتيب  ميكن 

شخيص أو السكن يف فندق وهذا مكلف أكرث. يتم هذا 

عائلة  مع  بالسكن  يرغب  ال  تلميذ  أي  طلب  حسب 

مضيفة. 

يتوفر السكن أيضاً يف حرم الجامعة من شهر يونيو حتى 

أغسطس ضمناً. ميكن أيضاً إجراء الحجوزات يف مساكن 

وشقق وسط املدينة. 

غرفة بسرير واحد ) أو بسريرين حسب السكن   •
المختار( 

يشمل الخيار الكامل: الفطور، غذاء مغلّف، وجبة   •
مسائية وكل الوجبات خالل عطلة نهاية األسبوع. 

ويشمل الخيار النصفي: الفطور ووجبة المساء. 
ويشمل أيضاً غذاء خفيف خالل عطلة نهاية 

األسبوع.  
لوازم الدراسة: مثالً مكتب في غرفة النوم.   •

تدفئة مناسبة خالل أشهر الشتاء.  •
التالميذ الذين لديهم نفس اللغة األم لن يسكنوا مع   •

نفس العائلة إاّل إذا تم طلب ذلك تحديداً. 

كن
لس

ا
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أخذ هذه االمتحانات هي أنها أكرث مرونة وأقل كلفة من 

امتحانات االنكليزي األخرى.

يقوم مدير الدروس سويا مع األساتذة، ومن خالل التقييم 

أنسب  حول  للتالميذ  النصائح  بتقديم  واالمتحانات، 

االمتحانات التي يجب أن يأخذها التالميذ.

الدراسة املنفردة:

إن التالميذ الذين يرغبون بالدراسة مبفردهم يرحب بهم 

توفري  ميكننا  واملــواد.  املعدات  الصفوف،  من  لالستفادة 

جهاز يس دي وأقراص سمعية لالستامع والفهم. ميكن أيضاً 

توفري القواميس ومصادر أوساط -متعددة أخرى للتالميذ 

حسب الطلب. 

ت
انا

تح
الم

ا

االمتحانات
للتحضري  الفرصة  لديهم  لينغوافيفا  مركز  تالميذ  إن 

يف  ممتاز  سجل  املدرسة  متلك  متعددة.  إلمتحانات 

املتقدمة  كيمربيدج   ، األوىل  كيمربيدج  شهادة  امتحانات 

و كيمربيدج املهارة. 

 CAE  FCE و   PET مثل  كيمربيدج  إمتحانات 

موظفي  سيوفر  السنة.  خــالل  ــادة  ع تجري   CPE
يف  يرغبون  الذين  للتالميذ   أكرث  معلومات  لينغوافيفا 

الحصول عىل معلومات إضافية حول هذه االمتحانات. 

إمتحانات  بأخذ  يرغبون  الذين  التالميذ  مساعدة  ستتم 

لها  التحضري  يف   CPE أو  TOEIC أو  TOEFL
وستقدم لهم املواد لذلك. 

امتحان   (  TIE المتحان  مركز  هو  لينغوافيفا  إن 

امتحان   (  ETAPP امتحان  و  التفاعل(  االنكليزية 

اإلمتحانني  املهنية(.  و  االكادميية  لألهداف  االنكليزية 

 Q.Q.I. من  فرع   ،ACELS قبل من  بهام  معرتف 

لوزارة  تابع  قانوين  جسم  أيرلندا(،  ومؤهالت  نوعية   (
“التعليم واملهارات لتعليم اللغة االنكليزية. إن الفائدة من

“
دروس  جداً!  منظمة  إقامتي  كانت  لقد   
خصوصية مثيرة مع استاذ ممتاز وذو 
خبرة. شكراً لكم لتوفير صف لي عندما 

كنت بحاجة إلى التحضير لإلمتحان. 
مارتا، بولندا
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)ESP( االنكليزية ألهداف معينة

مهارات األعمال لإلجتماعات، المفاوضات،   •
التخابر الهاتفي و العروض.

مهارات لغوية- تحسين اللفظ والمصطلحات.  •
االستماع الناشط- التركيز على المهارات   •

الضرورية لتدوين المالحظات.
معلومات التلخيص الشفهية والكتابية بما فيها   •

إنشاء التقارير.
الحاالت االجتماعية- التواصل اجتماعياً مع   •

الزبائن/ الزمالء، استضافة الحفالت ومناقشة 
بعض المواضيع المعينة. 

بدراسة  يرغبون  الذين  للتالميذ  هو  المقرر 
في  صف  عشرين  من  ويتألف  األعمال  إدارة 

األسبوع لمدة أسبوعين.

خمس  هو  املقرر  هذا  لبدء  التالميذ  من  األدىن  الحد  إن 

االنكليزية  من  جيد  متوسط  مستوى  املطلوب  تالميذ. 

لتحسني  املقرر  هذا  تطوير  ميكن  التسجيل.  من  للتمكن 

األداء يف املجاالت مثل:  

الدروس الخصوصية أو المجموعات 
الصغيرة:

مثايل للتالميذ الذين يرغبون بدراسة اللغة االنكليزية 

بشكل مكثف. ميكن تنظيم املقررات يف أي وقت يف 

السنة إما عىل صعيد منفرد أو عىل شكل مجموعة 

صغرية. أثبتت هذه الصفوف، املصممة حسب حاجات 

التلميذ املعينة، أنها ناجحة جداً. يتم فيها استعامل 

مجموعة واسعة ومتنوعة من مواد الدعم. تصمم 

الصفوف لتناسب حاجات التلميذ الخاصة. 

بع
لط

 با
يل

دل
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“
 أعتقد أنني محظوظ جداً ألنني 

 وجدت هذه العائلة! نحن حقيقة
 متشابهني ولقد اتفقنا كثرياً. لقد
 كانت تجربة مدهشة. األساتذة

!واملوظفني كانوا رائعني
روسيو، اسباين

Z مدمج مع المقرر  au pair برنامج
يجب أن يتمتع تلميذ التبادل بمعرفة أساسية جيدة   •

لللغة االنكليزية باالضافة إلى مهارات تواصل 
مناسبة. 

يفّضل وجود مؤهالت أو خبرة في العناية باألوالد   •
وعلى مقدمي الطلبات أن يكونوا من محبّي األوالد 

بصدق. 
على تالميذ التبادل القدوم إلى مدرسة مركز   •

لينغوافيفا مرتين في األسبوع ) المقرر Z( حيث 
يستطيعون االستفادة من كل مرافق المدرسة 

واالستفادة أيضاً من التعرفة الخاصة للصفوف. 

ما  للشباب  التبادل(  )تالميذ   au  pair برنامج  يتوفر 

أوروبية وغري  بالد  يأتون من  الذين  بني سن 18 و25 

للتالميذ  األمثل  الطريقة  هي  الطريقة  هذه  أوروبية. 

الذين يرغبون باإلقامة ملدة طويلة يف البلد لتعلّم اللغة 

مركز  يف   au  pair برنامج  منسق  سيقوم  االنكليزية. 

تحصل  مشاكل  أية  حل  عىل  مبساعدتكم  لينغوافيفا 

وسيقدم النصائح والدعم لتالميذ التبادل والعائالت. 

املنزيل. لكن يجب أن تتذكروا أن هذه لن تكون عطلة 

ستكون  والرتفيه  للدرس  املحددة  الفراغ  أوقــات  وأن 

محدودة. يجب أن يكون مقدمي طلبات تالميذ التبادل 

صبورين ألن طلباتهم قد ال يتم درسها مبارشة. 

كيف يعمل البرنامج؟
تختار العائالت تالميذ التبادل من الطلبات املوجودة يف 

مقدمي  مقابلة  الراغبة  للعائالت  ميكن  املكتب.  ملف 

مع  ليتناسبوا  اختيارهم  يتم  التبادل  تالميذ  إن  الطلبات. 

العائالت التي تتطلب مساعدة يف العناية باألوالد والعمل

au
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تدريب األساتذة 
األجــــــــانــــــــب  االنـــــــكـــــــلـــــــيـــــــزيـــــــة  الـــــــلـــــــغـــــــة  ألســـــــــــاتـــــــــــذة  الــــــــخــــــــدمــــــــة  ضـــــــمـــــــن  مــــــــقــــــــرر   • 

• انغماس في مقرر عن التاريخ ، الثقافة واألدب االيرلندي. 

رر
لمق

ل ا
دلي

يقدم مركز لينغوافيفا مقررات لتدريب األساتذة  
الذين يتمرنون على تعليم اللغة االنكليزية. 

تناسب هذه المقررات أساتذة اللغة االنكليزية 
الذين يرغبون بتحديث مهارات لغتهم 
االنكليزية وتعلّم أساليب تعليم جديدة. 

للمشاركة بشكل فعال يف هذه املقررات، يجب أن يكون 
األستاذ حاصالً عىل املستوى B2 من CEFR كحد أدىن. 

تهدف املقررات إىل تقديم الفرص لألساتذة لتحسني 
جدارتهم يف اللغة األنكليزية، لصقل أساليب تعليمهم 
الحالية، ملعاينة أساليب وطرق مختلفة وتطوير املواد 
الستعاملها يف الصف. أساتذة املقرر يتمتعون بخربات 

غنية جداً. 

يتوقع من تالميذ صفوف بعد الظهر انجاز عمل املشاريع 
باالضافة إىل زيارة األماكن الثقافية واالجتامعية. ميكن 

أيضاً تنظيم نشاطات مسائية. 

العدد األقىص للتالميذ يف الصف الواحد هو 15 تلميذ. 
أما الحد األدىن لعدد التالميذ يف هذه املقررات فهو 6. 

ميكن أيضاً تنظيم مقررات ملجموعات مغلقة خالل السنة 
بأكملها.

املقررين موافق عليهام ومدرجني يف قاعدة بيانات 
كومينيوس وغرونتفيغ يف االتحاد االورويب. للحصول عىل 

معلومات أكرث الرجاء استعامل الروابط التالية:

موقع الوكالة االيرلندية الوطنية: 
www.schooleducationgateway.eu/en/pub/profile.

cfm?do=organisation&id=2130

تفاصيل املقرر -مقرر ضمن الخدمة ألساتذة اللغة 
االنكليزية األجانب

www.schooleducationgateway.eu/en/pub/teacher_

academy/catalogue/detail.cfm?id=2599

تفاصيل مقرر االنغامس يف التاريخ، الثقافة واألدب 
االيرلندي:

www.schooleducationgateway.eu/en/pub/teacher_

academy/catalogue/detail.cfm?id=2600

تتوفر معلومات إضافية عىل موقع مركز لينغوافيفا 
االلكرتوين

: www.linguaviva.com 

“
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المقرر X: ويشمل 20 صف في االسبوع
صباحاً من الساعة 13:00-9:00 من االثنين -الجمعة

)21 عدد أقصى (

المقرر Z: ويشمل 6 صفوف في األسبوع 
مرتين في األسبوع في فترة بعد الظهر من الساعة 

17:00 -14:00 )15عدد أقصى ( 

المقرر Z+X: ويشمل 26 صف في األسبوع 
صباحاً من الساعة 13:00-9:00 من االثنين -الجمعة 

) 12عدد أقصى ( مرتين في األسبوع في فترة بعد الظهر من 
الساعة 17:00 -14:00 )15عدد أقصى ( 

المقرر Y+X: ويشمل 30 صف في األسبوع 
صباحاً من الساعة 13:00-9:00 من االثنين -الجمعة 

)12 عدد أقصى ( ثالث أو أربع مرات في األسبوع في فترة بعد 
الظهر من الساعة 17:00 -14:00 )15عدد أقصى ( 

المقرر S: ويشمل 20 صف في األسبوع ضمن مجموعة زائد 
6 صفوف من التعليم الخصوصي

صباحاً فقط من 13:00-9:00 ) 12 عدد أقصى( 
إضافي: 6 صفوف من التعليم الخصوصي مرتين في االسبوع 

في فترة بعد الظهر. 

اللغة االنكليزية العامة
مقررات المجموعة

إن معظم التالميذ الذين يرغبون بأخذ مقررات 
بدوام كامل يختارون المقرر X ، أو Z+X أو 
في  االستراحة  التالميذ  بعض  يفضل   .Y+X
فترة بعد الظهر لالسترخاء، الدراسة بمفردهم 
، التعّرف على دبلن، االختالط مع تالميذ آخرين 
التي  المقرر  خارج  نشاطات  في  والمشاركة 

تنظمها المدرسة. 

أوقات  يقضون  عندما  للتالميذ  كثرياً  تفرج  املدرسة  إن 

فراغهم يف املبنى إما لدرسهم االضايف يف اللغة االنكليزية 

أو عندما يستعملون مرافق املدرسة. 

مثل  أكرث  مكثف  مقرر  بأخذ  يرغبون  الذين  التالميذ  إن 

62 أو 03 صف يف األسبوع ميكنهم دمج املقرر X يف 
الصباح واملقرر Z أو Y بعد الظهر ويبقى لديهم وقتاً

لنشاطات بعد الظهر أو للدرس لوحدهم.

أو ميكنهم دمج املقرر X مع بعض الصفوف الفردية يف 

فردية  تدريس  جداول  تنظيم  ميكن   . الظهر  بعض  فرتة 

للدروس الخصوصية لتناسب احتياجات التالميذ املعينة

إن صفوف الدوام الكامل تكون صغرية ويف فصل الخريف 

املهارات  املقررات  تغطي  تالميذ.   9-8 مبعدل  والشتاء 

األربعة من االستامع إىل املحادثة إىل القراءة والكتابة مع 

تشديد خاص عىل الكلمة املحكية. إن تقنيات التعليم مثل 

نشاطات نقص املعلومات، املحاكاة، املرسحيات، املناقشات 

والحوارات توفر فرص الكتساب الطالقة يف اللغة.  
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إن المعلمين لدينا :
يتّبعون أحدث أساليب تعليم اللغة االنكليزية كلغة    •

أجنبية
يتبعون المنهج المحدد ويعملون على تنمية   •

المهارات األربعة:
المحادث، االستماع، القراءة والكتابة مع تشديد   

معيّن على األسلوب التواصلي.
 EFL جميعهم خريجي الجامعات ولديهم مؤهالت  •

واألهم من ذلك أن لديهم سنوات عديدة من خبرة 
ناجحة في التعليم.

يقّدمون كل الفرص الممكنة لإلستفادة القصوى من   •
امكانيات التالميذ.

نشيطين و مهتمين بمصلحة كل تلميذ وسيضمنون   •
أن إقامة التالميذ في المدرسة ستكون إقامة  مفيدة. 

لينغوافيفا  مــركــز  يفتخر  ــمــاذا  ل
بموظفي التعليم لديه؟

“ ““ في “ األستاذ  هذا  مثل  عندي  كان  لو 
اللغة  فــي  أفــضــل  لكنت  طفولتي، 

االنكليزية! الكل كان صبوراً معي. 
  ستيفان، فرنسا

أسلوب  ولديه  رائع  شخص  أستاذنا 
مبتكر في التعليم. لقد استمتعت كثيراً 

في الدروس. 
  دوسان، النمسا
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“
سعيداً  كنت  تكفي.  ال  ممتاز  كلمة 
قوي!  ذكاء  االستاذ.  فعله  بما   110%
لقد استمتعت بإقامتي في لينغوافيفا إلى 
معبّرة  تجربة  كانت  لقد  األقصى.  الحد 
يتفوق  أن  يمكن  أحد  جداً. ال شيء وال 
على الضيافة االيرلندية. أتمنى أن أعود 
الحتساء  حتى  أو  الصفوف  إلى  مجدداً 

فنجان قهوة.
لوتز، أملانيا

لماذا يجب أن نختار لينغوافيفا؟
مفتوح خالل السنة كلها.  •

دراسة للمدة التي تريدها واختيار من مجموعة واسعة   •
من المقررات التي تناسب حاجاتك.

صفوف صغيرة: 12 تلميذ كحد أقصى في الصباح   •
و15 تلميذ بعد الظهر.

تتوفر المقررات بدوام كامل، دوام جزئي، مكثف   •
ونصف مكثف. 

تتوفر كل المستويات من االبتدائي إلى المتقدم طوال   •
السنة. صفوف المبتدئين تتوفر خالل أوقات معينة. 

تتوفر دروس خاصة ودروس للمجموعات الصغيرة   •
للتالميذ الذين لديهم اهتمامات معنية أو عملية أو 

ثقافية خاصة. 
امتحانات تحديد المستوى تجري عبر االنترنت   •

للتالميذ. 
تعليم ممتاز في الموقع ومرافق ترفيهية.  •

التالميذ الذين ينجحون في الدروس يحصلون على   •
شهادة. 
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مقدمة
االنكليزية يف ايرلندا( وسياحة دبلن. 

كل  إىل  تقدمها  التي  املنفردة  بالخدمة  املدرسة  تفتخر 

ويف  التعليم  يف  والشخيص  املهني  االسلوب  إن  تلميذ. 

عاملية  سمعة  لينغوافيفا  أكسب  تلميذ  كل  إقامة  تنظيم 

يف االمتياز. 

إذا أردت تحسني لغتك االنكليزية، عىل يد خرباء قادرين 

عىل ذلك، ومع موظفني مهتمني لألمر ، عليك إذاً القدوم 

إىل مركز لينغوافيفا

عىل  للحفاظ  الجهود  من  الكثري  بذل  تم  وقد  التقنيات 

األمور  أهم  أحد  ومن  الغريغوري.  النوع  وطراز  أناقة 

التي متيًز لينغوافيفا هو موقعه القريب من كل املعامل 

اليه  الوصول  وسهولة  التسوق  وأماكن  الرئيسية  الثقافية 

أهم  من  هي  املدرسة  إن  العامة.  النقليات  وسائل  عن 

مدارس تدريس اللغة االنكيزية يف ايرلندا وتجذب التالميذ 

من كل أنحاء العامل. إن مدرسة لينغوافيفا معرتف بها من 

ومؤهالت  نوعية   (  QQI من فرع   ،ACELS قبل

ايرلند(، وهو جسم قانوين تابع لوزارة التعليم واملهارات 

أقدم  من  هي  املدرسة  إن  االنكليزية.   اللغة  لتعليم 

املدارس كعضو يف QE) اللغة االنكليزية ذات النوعية( 

يف مركز مدينة دبلن وهي عضو أيضاً يف مدينة دبلن 
وهي عضو أيضاً يف MEI ) تسويق اللغة

مليون ونصف،  يبلغ عدد سكانها  التي  دبلن، 
آمنة  حديثة،  مدينة  ايرلندا.  عاصمة  هي 
ومتطورة وفيها العديد من الجمعيات ذات الكتّاب 
سويفت،  شو،  وايلد،  ييتس،  مثل  العظيمين 
هم  االيرلنديين  إن  وبيكيت.  أوكيسي  جويس، 
أناس اجتماعيين ويحبون التواصل مع الغرباء. 
ستجدون أن ايرلندا هي مكان مضياف ويرحب 
بالناس وهذا ينبع من شعور الضيافة التقليدي 

لديهم. 

يقع مركز لينغوافيفا، الذي تأسس يف العام 1977،  يف 

تجديد  تم  أنيق.  غريغوري  مبنى  يف  دبلن  مدينة  قلب 

املبنى كليا حسب أعىل املستويات ليشمل أحدث
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مركز لينغوافيفا
تأسس عام 1977

االنكليزية في قلب دبلن......
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