ملحقية رعاية الطلبة ،الوصلة على العمود األيسر تحت الخدمات الطالبية
في لين ،نحن سعداء أن تتاح لنا الفرصة للعمل بشكل وثيق مع طالب الملحقية الثقافية للعربية السعودية .من أجل تقديم خدمة أفضل
للطالب الذين ترعاهم ،ومن أجل ذلك نقدم اإلرشادات والمعلومات ،التي هي عرضة للتغيير.
معلومات الطالب الجدد:
.الطالب الجدد للين ،في حاجة إلى تقديم رسالة التحقق لالنتساب إلى الملحقية بعد فترة وجيزة من التوجيه
رسائل التحقيق؛
 .تتم عبر البريد االلكتروني ,بحيث تبعت إليكم هذه الوثيقة من البرامج الدولية بعد  2- 1أيام التوجيه واكتمال التسجيل
.عليكم تحميل هذه الرسالة إلى الملحقية
 .لن يتم تغيير هذه الوثيقة من قبل مكتب البرامج الدولية إلحترامها شكل و ضوابط سير الملحقية المعتمدة.
ائتمان الطلبة
 .باإلضافة إلى سير رسالة التحقيق ،سوف تحتاج لمواكبة من الموجه األكاديمي لمدة سنتان من برنامج التخرج
كما يجب تقديم الرسالة للملحقية من أجل ضمان االستحقاقات المالية.
وسوف تحتاج الى ذلك في الدورة األولى حتى لو كنت تدرس اإلنجليزية كلغة ثانية في لين أو في أي مدرسة أخرى.
وعندما يتم التحقق من االنتساب لدا الملحقية ،سوف ترسل لك_الملحقية_ رسالة الضمان المالي .الواجب عليك تسجيلها لدا مكتب
.البرامج الدولية فورا
رسالة الضمان المالي
هذه الوثيقة تمنح لك من قبل كفيلك بعد أن كنت قد أرسلت رسالة تحقق االنتساب

ويجب أن تتضمن هذه الوثيقة اسمك واسم المدرسة :لين
معظم الطلبة يحصلون على هذه الوثيقة بعد التسجيل
.سوف تحمل الوثيقة تاريخ محدد إذا كنت في لين بعد هذا التاريخ سوف تحتاج إلى الحصول على واحدة جديدة
ويجب أن تعطى رسالة الضمان المالي الرسمي إلى البرامج الدولية قبل  02:00ظهرا من يوم الجمعة من األسبوع الثاني للدورة األولى
.في لين
إذا لم يتم ذلك ،سوف تكون مسؤوال عن دفع مبلغ التأمين الصحي في لين
:معلومات طالب الملحقية أو أولئك الذين يرغبون في كفيل
يجب على جميع طالب الملحقية زيارة البوابة اإللكترونية للملحقية الثقافية السعودية مرتين في كل دورة وتقديم النصوص الخاصة بها
(.اسم آخر تقارير اللغة) مع الدرجات الرسمية وفي بداية الدورة لتقديم جدول الحصص
البرامج الدولية لديها نسخة متوفرة في مكتب االستقبال لجميع الطالب السعوديين يوم الجمعة من أسبوع االمتحانات النهائية ويوم
.الثالثاء من األسبوع الثاني للدورة الدراسية
.سوف تحتاج ألخذه إلى المكتبة ،ثم نسخها ضوئيا وتحميلها على بوابة طلبة الملحقية
البرامج الدولية توفر تلك النسخ فقط في التواريخ المحددة سلفا .أما في جميع األوقات األخرى ،فعلى الطالب تحميلها من خالل بوابة لين
ودفع  5دوالر أو أخدها على الفور من المبنى رقم  1ودفع  10دوالر.

البرامج الدولية ال توفر ما يلي:
توقيعات إضافية على أي وثائق
طوابع على أي وثائق
تقارير الحضور
تقارير التحسن خارج النصوص
أي نوع من الدرجات أو أي شهادة باستثناء النص
رسائل إضافية لألشخاص أو أصحاب العمل المحددة
:البرامج الدولية توفر ما يلي
خطاب يشرح عدم إمكانية الحضور
خطاب شرح معاني الدرجات
رسائل تمديد دراسة اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية ل 6أشهر إضافية إلى الملحقية
خطط دراسة لمدة سنتين للطالب
رسائل تحقق االلتحاق
النصوص الرسمية لطالب الملحقية حاليا تنشر فورا بعد انتهاء الدورة الدراسية
المحاضر غير رسمية لجميع الطالب السعوديين متوفرة في بداية األسبوع الثاني من الدورة الدراسية.
توقعات طالب الملحقية ومتطلباتهم
الدفع
.تقوم البرامج الدولية ومكتب الحسابات ببعث الفواتير لكفيلك .فمن المهم بالنسبة لك تجديد جميع المعلومات
في نهاية كل فصل دراسي .إذا لم يدفع كفيلك يجب عليك الدفع .هناك بعض الرسوم ال تلزم الكفيل مثل غرامات مواقف السيارات
والغرامات المكتبة ،بطاقة هويته أو رسوم التأمين الصحي .يجب أن تكون متأكدا من أن تدفع هذه الرسوم أو أنك لن تكون قادرا على
التسجيل.
من الوجب تحديث تواريخ الضمان المالي ففي حال تجاوز التواريخ فإن لين لن تطالب الكفيل بالدفع وستكون أنت الطالب بذلك.
التسجيل
ال يمكنك التسجيل للموسيقى ،أو الرقص ،أو التربية البدنية إال إذا كنت تخطط لدفع ثمنها بنفسك.
ال يمكن التسجيل للدروس المباشرة على الشبكة العنكبوتية إال بموافقة مستشار الملحقية.
كما أن الملحقية ال تدفع إال مرة واحدة لهذا النوع من التحصيل طوال مشوار الدراسة.
طالب IESLال يسجلون أنفسهم كما أنهم ال يختارون فصولهم أو التوقيت.
طالبIESLملزمون بأخذ الدروس ما بين الثامنة صباحا والخامسة عصرا من يوم اإلثنين إلى يوم الجمعة

:متطلبات الحضور
 ٪ 00 .من الفصول الدراسية كحد أدنى لطالب الملحقية
 .طالب الملحقية ،تماما مثل جميع الطالب اآلخرين  ،ومن المتوقع أن يحضروا دروسهم بالكامل حتا لما بعد الظهيرة والجمعة

:معلومات لطالب الملحقية عن FERPA
هي الحقوق التعليمية لألسرة و قانون الخصوصية (  USC § 1232g 20و  CFR 43الجزء  ) 99و القانون االتحادي هو الذي يحمي
خصوصية السجالت التعليمية للطالب.
يرجى أن يكون على علم بأن  FERPAال تسمح للمدارس بالتواصل مع الوكاالت الراعية عن الطالب ترعاها.
وهذا يعني أن لين سوف تقدم تقريرا إلى الملحقية حول الدرجات الخاصة بك  ،والمخاوف المتعلقة السلوك ،المخاوف بشأن الحضور ،و
المعلومات المالية و الصحية.
وهذا يعني أيضا أن لين لن توصل أي من المعلومات المذكورة أعاله إلى أعضاء األسر أو األصدقاء ألنها ليست مدرجة في إعفاء
الوكالة الراعية لل  FERPAإال في حالة الطوارئ التي تهدد الحياة .
الطالب غير المكفولين المتوفرين على التغطية التأمينية الحكومة

يجب على الطالب الغير مكفولين ولكن لهم فوائد التأمين من خالل حكومتهم تقديم الدليل على تغطية تأمينية من كفالئهم.
سوف تحتاج لجلب بريد إلكتروني أو وثيقة أخرى تثبت هذا التأمين .بطاقة هوية التأمين ليست دليال كافيا؛ مطلوب بريد إلكتروني مع
وثائق قواعد التغطية.
يجب تقديم هذا إلى مكتب البرامج الدولية قبل  03:00يوم الجمعة من األسبوع األول من الفصل الدراسي األول الخاص بك .و إال
سوف تحتاج إلى دفع تكاليف تأمين الطالب الدوليين لين لهذه الدورة.

