
                                                   

                                

 

 

 
   

 

ا عن امتحان ذ؟ ماTOEFLامتحان  ليست انجليزية ان يجتازوااألولى  ملغته الطلبة الذين من TABORهل تتطلب أكادمية 

 SSAT?ال

و  TOEFLه. نحن نشجع ارسال نتائج امتحانات ال ت احتراف اللغة االنجليزينتيجة امتحان واحد من امتحانا Taborتتطلب أكادمية 

SSAT.  ممكن ان يرسلوا نتائج امتحان ال  11للصف ال  الطلبه المرشحين للقبولSAT   اوPSAT   بدالً من امتحان الSSAT .

فى مدارس انجليزيه يمكنهم ارسال درجات امتحان الطالب الذين لغتهم االساسيه ليست االنجليزيه و لكن امضوا ثالث سنوات على االقل 

  متحانات االخرى.مع درجات اال  TOEFLفقط, لكن من االفضل ارسال نتائج امتحان ال   SSATال 

       

 الطلبة بعد انتهاء الفصل الدراسي األول؟ TABORهل تقبل أكادمية 

من يناير لبدء الدراسة في شهر  31خر موعد للتسجيل هو ال آل. عد انتهاء الفصل الدراسي األوالطلبة ب TABORال تقبل أكادمية 

شر وأحيانا من ال نقبل طلبة الصف الثاني عشر. معظم المنتسبين حديثا للمدرسة هم من الصف التاسع أو العاعادة سبتمبر الذي يليه. 

للغة االنجليزية، على أال يصل سن التخرج الى وينصح بها أحيانا لتحسين مهارات اأيضا يسمح بإعادة سنة دراسية الصف الحادي عشر. 

 سنة. 20

       

 لقبول الطلبة الوافدين؟  SSATوال TOEFLماهو الحد األدنى لدرجات امتحاني 

يعتمد على الدولة التي يُقبِل منها الطالب.  وعادة ما الى اعلى 80تتراوح بين  TOEFLلدرجات امتحان ال الذي يتم قبوله الحد األدنى

متوقعة من الطالب المقبلين على ال TOEFLدرجة ال. 104المقبولة للطالب الجدد هذا العام بلغت حوالي  TOEFLدرجة ال متوسط

% 80هى التي نبحث عنها  SSATالصف العاشر والحادي عشر أعلى من الطالب المقبلين على الصف التاسع. أما درجات امتحان ال

والتوصية من مدرس اللغة االنجليزية الحالى نجليزية حسب درجته الحالية للغة االنجليزية, او اعلى. يقيم مستوى الطالب فى اللغة اال

جميع  , لذاESLصف تدريب ال Tabor ال توفر المقابلة مع الطالب. وأيضا حسب ,الشفوي  SSATللطالب, و درجة االمتحان ال

)دعم اللغة االنجليزيه(  ELSالبأخذ حصص طالب لكن يسمح لل. العادية خذون حصص اللغة االنجليزيةيأ Taborفي الطالب الدوليين 

 الكتابة الفردية. مساعدة فيتعليمات ووالتي تتقابل مرتين في األسبوع حيث يحصل الطالب على اذا ارادوا, 

     

 هل تقوم االكاديمية بعمل مقابالت مع الطلبة الدوليين؟

موقع   فترة الصيف و الخريف. الرجاء تفقدمكتب القبول و ممثلين المركز الدولى يسافرون الى اوروبا, اسيا, و الجزر االطلنطية فى 

على صفحة مكتب القبول لتحديد و معرفة السفر المخطط لة لالستقبال و المقابالت. ان كنت   www.taboracademy.orgالمدرسة

حتى تتمكن من التواصل معنا بسهولة. الطلبة المرشحين للقبول من الصين   Skype, الرجاء استخدمسةغير قادر على زيارة المدر

طلب القبول  قبل اكمال+ فى امتحان التويفل 100م على حصوله يتطلب و  www.vericant.orgيجرون مقابلة فى الصين على موقع

  .TABORالخاص بمدرسة 

   

 المطلوبة للحصول على الفيزا من السفارة أو القنصلية األمريكية؟ I 20ل استمارة ا TABORهل تصدر أكادمية 

سنويا للطلبة الجدد المقبولين في شهر أبريل والذين سلموا اثباتا ماليا ونسخة من جواز السفر  20 ه اىاستمار 80نعم، نصدر حوالي 

طلبة االمريكين الذين يعيشون خارج امريكا و قاموا بالعودة اللألكادمية. ينجح كل الطلبة المقبولين  تقريبا في الحصول على الفيزا.

 لالجازات الطويلة بعتبرون طلبة دوليين في االكاديمية.

         

 أهنالك حد أقصى لعدد الطلبة المقبولين من كل دولة؟

حدة حتى تتسنى للطلبة الفرصة نعم، الى حد معين،  حيث أن الطلبة وأولياء أمورهم يفضلون وجود عدد محدود من الطلبة من دولة وا

، وال يؤخذ ذلك كقانون. هو من دوله الصينللتعرف على المجتمع واالقتراب منه لدى وصولهم. أعلى متوسط لعدد الطلبة من دولة واحدة 

الم يختلف و لكن ال نحن نفعل ما بوسعنا لتحقيق التوازن بين المجتمع هنا فو المدرسه. عدد الطالب الذين نقبلهم هنا من جميع انحاء الع

  يختلف كثيراً. نحن  نحضر نفس عدد الطالب الذين تخرجوا في نهايه السنهز

 

 دعما ماليا للطلبة الوافدين؟  TABOR اكادمية هل تقدم

دا، حيث أن معظم الدعم المالي يقدم للطلبة من و، والذي يكون محدالدوليينأحيانا  دعما ماليا للطلبة  TABORتقدم أكادمية  

 لالسف نحن غير قابلين لتقديم دعماً مالياً لكل الطالب الغير امريكيين حتى للطالب المتفوقين للغايه.  .لجنسية األمريكيةا
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