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استمارة التسجيل

اللقب ...............................................................................ذكر  أنثى 

االسم األول (األسماء األولى) ..............................................................................
الجنسية........................تاريخ الميالد ......................السن.....................................
العنوان...........................................................................................................
....................................................................................................................
الرمز البريدي ................................................المدينة..................................................
الدولة ........................................................الهاتف ..................................................
المهنة ........................................................هاتف مكان العمل .........................................
الفاكس ...............................البريد اإللكتروني...............................................................
ال 
نعم 
التدخين
التفاصيل.................................................
ال
الحاجة لتغذية خاصة نعم
يرجى توضيح مدى معرفتك باللغة الفرنسية باستخدام المربعات أدناه( .سوف تدخل امتحان تحديد مستوى بهدف تحديد مستواك في بداية
الدورة والتخطيط للبرنامج الخاص بك ).
المهارات
الحديث

المستوى A1

المستوى A2

المستوى B1

المستوى B2

الفهم
القراءة
الكتابة
أرغب في القيد في البرنامج أدناه :

 15 ساعة أسبوعيا  25 ساعة أسبوعيا
 دروس الجماعات
 5 +15 ساعات أسبوعيا
 5 +15 ساعات أسبوعيا
 مختلط :مجموعة  +فردي
 4+23 ساعات اسبوعيا على مدى  5أسابيع
 دورات  DELF/DALFتحضيرية مكثفة جدا
 على مدى  4أسابيع  2+ 15ساعة أسبوعيا  4 +ساعات فردية
 إعداد مختلط لـ DELF/DALF
 15 ساعة أسبوعيا  30 ساعة أسبوعيا
 الدروس الفردية
 مجموعة صغيرة إحترافية  30 ساعة في األسبوع
عدد األسابيع .....................تاريخ البدء ........................................توقيع ..................................................
مالحظة :بإتمام عملية التسجيل هذه تكون قد قبلت بشروط  French in Normandyالموضحة في الصفحة الخلفية.
اإلقامة
أود اإلقامة مع عائلة مضيفة  :نصف إقامة ،في عطلة نهاية األسبوع إقامة كاملة 
أود اإلقامة مع عائلة في سكن الخاص (حمام خاص) :نصف إقامة ،في عطلة نهاية األسبوع إقامة كاملة 
وأود خيار آخر (يرجى التحديد بتفاصيل أكثر) ...............................................................................
الحاجة الخاصة للتغذية  نعم  ال
أشرب السجائر  نعم  ال
التفاصيل ...........................................................................................................................
الحساسية (الحيوانات ،األغذية و ما إلى ذلك) ...................................................................................
تاريخ الوصول ..............................تاريخ المغادرة...........................
المواصالت من المطار
في المغادرة 
في الوصول 
أرغب في النقل إلى المطار
مشترك 
بشكل خاص 
المطار .................................تاريخ السفر والوقت ورقم الرحلة ........................................
عند التسجيل ألحدى الدورات في الفرنسية في نورماندي مباشرة أو عن طريق وكيل فإن هذا يعني موافقتكم على شروط وأحكام المبيعات وقبولكم
االلتزامات واالمتثال للقواعد واألنظمة المدرسية بشأن االلتحاق بالدروس .
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التسجيل والدفع  :يجب سداد تأمين ال يسترد يعادل رسوم القيد (راجع قائمة األسعار الحالية)  ،وإذا طلبت مكانا لإلقامة يجب سداد تأمين آخر ال
يسترد يعادل أجرة اإلقامة العادية  ،ويمكن أن يتم الدفع ببطاقة االئتمان (فيزا أو ماستر كارد فقط) أو التحويل المصرفي (وسيتم تقديم التفاصيل عند
الطلب) .
سوف تحصل على فاتورة بالمدفوعات التي تتم باليورو ،ويجب أن يتم الدفع قبل موعد وصولك عن طريق بطاقة االئتمان (فيزا أو ماستركارد)
ويقيد رقم البطاقة في الحساب المذكور أو التحويل المصرفي في الفاتورة  ،وإذا كنت ستدفع بحوالة مصرفية من خارج أوروبا يجب أن تدفع رسوما
إضافية مقابل مصاريف البنك (انظر قائمة األسعار الحالية)  ،من فضلك ارسل لنا نسخة من نموذج التحويل الخاص بك  ،واستمارة التسجيل أو
نسخة من الفاتورة عن طريق الفاكس أو البريد اإللكتروني .
الدفع الكامل يجب أن يتم قبل بداية الدورة بـ  3أسابيع ( 15يوم عمل)  ،ولكننا يمكننا أن نوافق على برنامج الدورة ونرسل لكم التفاصيل الخاصة
بمكان اإلقامة عندما نتلقي أوراق السداد الكامل .
إذا قمت بالقيد من خالل مؤسسة وسيطة أو موقع  www.frenchinnormandy.comأو موقع آخر على شبكة اإلنترنت يجب أن تقبل الشروط
واألحكام .
شروط اإللغاء  :إذا قمت بإلغاء قيدك قبل بداية الدورات بـ 3أسابيع ( 15يوم عمل) على األقل وأيا كان السبب لن يمكنك استرداد رسوم التسجيل
واإلقامة إن وجدت  ،أيا كان السبب ،إذا قمت بإلغاء قيدك قبل بداية الدورات بـفترة أقل من  3أسابيع ( 15يوم عمل) وأيا كان السبب لن يمكنك
استرداد رسوم التسجيل واإلقامة إن وجدت  ،وبرنامج اللغة الفرنسية في نورماندي يذكر الطالب بقيامهم بعمل تأمين لكل االحتماالت بما في ذلك
الغاء القيد .
مالحظة هامة  :إذا كنت تريد أن تخفض الدورة و /أو فترة إقامتك في فرنسا إلى النصف بعد بداية الدورة بعد ال يمكنك استرداد النقود أو طلب
التعويض بأي حال من األحوال  ،وباإلضافة إلى ذلك إذا كنت قد حصلت على تأشيرة دخول فرنسا وفقا لخطاب دعوة من الفرنسية في نورماندي و
قمت بإيقاف الدورة فإننا مضطرون إلبالغ السلطات المسئولة بهذا الموقف.
لتغير برنامج الدروس في جدول الدروس الفردية الخاصة تطلب  French in Normandyالتبليغ عن ذلك قبل  48ساعة ،و بعكس ذلك يكون قم
فقد الحق في أخذ الدرس.
الغياب  :لن يكون هناك أي إعادة للنقود أو التعويض بأي شكل قط للطالب الذين ال يحضرون الفصول الدراسية  ،وإذا كنت قد حصلت على تأشيرة
دخول فرنسا وفقا لخطاب دعوة من الفرنسية في نورماندي فإنه يتعين علينا إبالغ السلطات المسئولة في حالة الغياب المتكرر .
العطالت  :ا لطالب الذين يرغبون في الذهاب في عطلة طويلة األجل لم تكن موضوعة ضمن برنامج الدورة يجب عليهم اإلخطار بهذه الطلبات كتابة
باستخدام النموذج المطبق الموجود في مكتب االستقبال في الطابق األرضي قبل  4أسابيع على األقل من تاريخ الخروج في العطلة لتجنب فقدان
حقوق الدروس  ،يمكن أن يتم تعويض الدروس لكل أسبوع كامل من العطلة وذلك في األسابيع المقبلة عن طريق اإلبالغ بهذه الطريقة  ،ولن يتم
تعويض الفترات أقل من أسبوع  ،وينبغي أن يتبع هذا اإلجراء بشكل صارم ،وإال فلن يتم تعويض الغياب .
التأخير  :الطالب الذين يصلون في وقت متأخر أكثر من  15دقيقة عليهم أن ينتظروا فترة حتى يستطيعوا الدخول للدرس لتجنب إزعاج الطالب
اآلخرين  ،ولكن في الحاالت االستثنائية يجوز ألعضاء هيئة التدريس السماح للطالب بدخول الدرس متأخرين  ،ولن يتم تعويض الدروس الفائتة
بسبب التأخير ..
التأمين  :الفرنسية في نورماندي ليست مسئولة عن الحوادث والممتلكات واألموال أو الممتلكات الشخصية المفقودة أو المسروقة  ،أو عن األضرار
التي يمكن أن يسببها الطالب لط رف ثالث بأي شكل من األشكال  ،يجب على الطالب التأمين على المسؤولية المدنية لتغطية األضرار بما في ذلك
تلك التي يمكن أن تصيب الطرف الثالث أو األشخاص الذين يقومون بتوفير الغرف  ،وباإلضافة إلى ذلك فإننا ننصح بعمل تأمين شامل من أجل
الرعاية الصحية ونفقات العودة ونفقات اإللغاء .
المواقف والسلوك  :في حالة السلوك الشاذ و غير مقبول للمجتمع فإن الفرنسية في نورماندي من حقها قطع عالقتها بالطالب في أي وقت ودون أي
رد للرسوم أو دفع تعويض الطالب .استخدام الوسائل البصرية  :الصور التي يتم التقاطها خالل الدروس واألنشطة أو الرحالت يمكن استخدامها في
المواد الترويجية (الكتيبات  ،والمواقع على شبكة اإلنترنت ،والكتالوجات  ،إلخ  ) ..للفرنسية في نورماندي  ،ما لم يرد خالف ذلك من قبل الطالب
أو أولياء أمورهم ،ويمكن أن يتم هذا الرفض كتابة خالل عملية التسجيل أو عن طريق اإلشارة على المربع المناسب عند تعبئة نموذج المعلومات
الشخصية للطالب .
إجراءات الشكوى  :الفرنسية في نورماندي لديها إجراءات بالنسبة للشكاوى الرسمية  ،و شكاوى وتعليقات الطالب يجب إبالغها إلى فيرونيك
جيزلوت منسق االستقبال الذي يقوم بملء النموذج المناسب ( )EA43220909أو منسق التعليم مليكة بيزو  ،وسوف يطلب من الطالب التوقيع
على هذا النموذج  ،وسوف تقوم الفرنسية في نورماندي باتخاذ التدا بير العالجية المناسبة  ،فضال عن إنه سوف يتم توضيح ذلك  ،و سيتم سؤال
الطالب عما إذا كان لديهم أي تعليقات أخرى يرغبون إضافتها والتوقيع مرة أخرى  ،ويجب على الطالب مراعاة أن تكون الشكوى بهذا الشكل
طوال فترة إقامتهم في المدرسة  ،والفرنسية في نورماندي لديها الحق في االحتفاظ بسرية قرار التعويض الصادر وكيفيته  ،وال يمكن استرداده بأي
حال من األحوال .
استخدام اإلنترنت  :لدينا تعليمات إدارية وقواعد صارمة الستخدام أجهزة الكمبيوتر واإلنترنت في المبنى الخاص بنا وأماكن الضيافة المتاحة  ،و
الطالب الذين يخالفون هذه القواعد سيتم منعهم من دخول غرف االنترنت ويمكن طردهم من المدرسة .
حماية البيانات  :ال فرنسية في نورماندي لها الحق في تنفيذ عملية جمع البيانات وتجهيزها من أجل تسجيل الطالب ومتابعتهم بشكل فعال  ،وهذه
البيانات محفوظة الستخدامها داخل المؤسسة  ،والقانون الفرنسي لحماية البيانات (الصادر في  6يناير  ، 1978والمعدل في عام  )2004يمنحك
الحق في الوصول إلى المعلومات وتصحيحها  ،وتستطيع أن تستخدم حقك عن طريق االتصال بخدمتنا عبر البريد اإللكترون
.Info@frenchinnormandy.com
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