Dear Respected Parents,

Regarding the London School from 03 to 30 July 2017, we would like to give you a brief
description of our program for this month.
Accommodation

English Language
course

The students will stay in student private decent residence in London
and Bath.
They will be supervised by two administrative teams of Yusr’s Staff:
Boys admin group:
Girls admin group:
- Mr Amjad Saifan, Head of the - Ms. Suhaila Jradi, Assistant
Boys Section
administrator
- Mr Belal Tahir, International
- Ms. Amani Hamid, Academic
programmes & Summer
coordinator
School Coordinator
There will be English Language classes throughout the whole month in
two different cities.
Upon completion, students will receive two different certificates from
David Game College & Bath College.

Transport (within
the UK)
Social Activities

Food

All transport within the UK will be provided for the students.
In the programme, students will have social activities every day such
as:
- Trips to tourist attractions such as London Eye, Big Ben
- Trips to museums, etc
- Day trips to different cities
- Entertaining activities
The food will be included within the package (Halal food)

Please remember, the deadline for booking a place for your son is April 30th, 2017.
If you have any questions, please contact Mrs. Amani Hamid on +966540217150

السادة أولياء الأمور الكرام،

نود إعلامكم بما سيتضمنه برنامج مدرسة لندن  ،في الفترة ما بين  30-3يوليو .2017
الإقامة

ستكون إقامة الطلبة في سكن خاص لائق موجود في مدينتي لندن
وباث
سيكون الطلبة تحت إشراف فرق إدارية من طاقم مدرسة اليسر
العالمية:

.1
.2

برنامج اللغة الانكليزية

فريق إدارة البنين:
الأستاذ أمجد سعيفان ،رئيس
قسم البنين
الأستاذ بلال طاهر ،مسؤول
البرامج الدولية ومنسق
المدرسة الصيفية

فريق إدارة البنات:
 .1الأستاذة سهيلة جرادي ،مساعدة
إدارية
 .2الأستاذة أماني حامد ،المنسقة
الأكاديمية

يخضع الطلبة لصفوف لغة إنكليزية خلال الشهر في مدينتين
مختلفتين.
كما سيتم منح الطلبة شهادات معتمدة من كلية ديفيد جيم لندن
وكلية باث عند اكمال البرنامج.

الانتقال (داخل بريطانيا)

كل المواصلات والتنقلات موفرة لجميع الطلبة داخل بريطانيا

النشاطات الاجتماعية

يشمل البرنامج العديد من النشاطات الاجتماعية المختلفة يوميا مثل:
 .1رحلات إلى الأماكن السياحية مثل عين لندن ،ساعة بيغ بن
 .2رحلات إلى المتاحف  ...الخ
 .3رحلات نهارية إلى مدن مختلفة
 .4نشاطات ترفيهية

الطعام

الطعام مؤمن لجميع الطلبة (حلال)

كما نود أن نلفت انتباهكم بأن الموعد النهائي لحجز المقعد لابنكم في تاريخ  30أبريل .2017
في حال وجود أي استفسار نرجو الاتصال على الأستاذة أماني حامد +966540217150

