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فوردتل -دليل المعلومات للمتعلم              

Welcome مرحبا

هذا الكتيب يمنحك بعض المعلومات الهامة والمفيدة 

 روبرتبريتشارد 

 مدير التعلم للكبار والمجتمع 

2



www.learnertelford.ac.uk –تلفورد      

 Useful Contacts جهات اتصال مفيدة

 المكتب الرئيسي 
01952 382888

 ضابط الحماية 
 ماري باليك 

01952 382887

فريق المعيشة الصحية 
01952 382582 

فريق حماية البيانات 
01952 381082 

تلفورد  – خدمة التوظيف الوطنية 
01952 382888 

تلفورد   –صندوق الوظائف  
01952 382888 

خط المساعدة لفريق الصحة الذهنية 
03001 240365 

 جهات التواصل لصندوق الوظائف 
 سنترال د بروك ساي

 ستيفان باليك 
07800 671797 

stephen.blake@telford.gov.uk

 مجمع دونينجتون 
 كلير شيرلي 

07800 671757 

clare.shirley@telford.gov.uk

 ، هادلي و وبلينجتون يليجو مير 
 روب هدسون 

07976 710840 

rob.hedison@telford.gov.uk

 بارك لين سنتر، وود سايد 
 ماندي جنكنس 

07794 999282 

mandy.jenkins@telford.gov.uk

 مركز جمعية سوتون هيل 
 ريتشارد شو 

07973 812639 

richard.shaw@telford.gov.uk

 ارليستون واوكينجيتس 
 انيتا اهير 

07866 619328 

anita.ahir@telford.gov.uk

 الروابط 
 تعليم الكبار و المجتمع 

www.learntelford.ac.uk

 صفحة الفيسبوك لصندوق الوظائف 
www.facebook.com/telfordjobbox

 كلية تلفورد 
www.telfordcollege.ac.uk
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فوردتل -دليل المعلومات للمتعلم              

Learner Agreementعلم اتفاقية المت

Our courses give you دوراتنا تمنحك

 معلومات واضحة عن الدورة •

 مواعيد الدورة وأوقاتها •

 جودة التدريس والموارد والمواد التعليمية •

 منتظمة من مدرسك  نتائج •

باحترام  كبيئة تشعر فيها باألمان ويتم التعامل مع •

 مكان ودود ومهتم وداعم •

 مدرسين مؤهلين •

 االعتماد / المؤهالت •

 معلومات حول التعلم اإلضافي •

What we expect from you  ما الذي نتوقعه منك

 في الوقت المحددحاضرا وكن  حضور جميع الجلسات •

علللى نسللبة حضللور اتصللل بمدرسللك إذا لللم تللتمكن مللن الحضللور، ولكللن يجللب أن تحللافظ  •

 ٪80تبلغ  

 أخبر مدرسك إذا قمت بتغيير عنوانك •

 احترم أساليب حياة اآلخرين وثقافتهم ووجهات نظرهم •

 أخبرنا عن انطباعك •
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Equal Opportunities متساويةالفرص ال

تلتزم هذه الخدمة والمجلس بمناهضة التمييز وتعزيز تكافؤ الفرص 

 لمجتمع:رؤيتنا للمساواة والتنوع هي 

 والعنصرية حسن نوعية الحياة للجميع بالقضاء على التمييزي •

 بناء مجتمعات متماسكة قويةيقوم ب •

إلللى حيللاة جميللع الللذين يعيشللون ويعملللون ويسللافرون  اضللافيةيضلليف قيمللة الثقللافي بلل ن التنللوع  قللرب •

 إلى المنطقة

االطللللالع علللللى سياسللللة المجلللللس للمسللللاواة والتنللللوع الكاملللللة علللللى موقعنللللا علللللى الويللللب:  كيمكنلللل

www.telford.gov.uk 
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فوردتل -دليل المعلومات للمتعلم              

 الرسوم والمدفوعات والمبالغ المستردة 

Fees, Payments and Refunds

 Fees الرسوم

تكللن مللؤهالح للحصللول علللى دورة معظللم طالبنللا مؤهلللون للحصللول علللى دورات مجانيللة وخصللومات  إذا لللم 

 تدريبية مجانية أو الحصول على خصم وتحتاج إلى دفع رسوم الدورة، فهذا سهل للغاية 

سوف تحتاج إلى القيام ب حد اإلجراءات التالية:

  دفع ثمن دورتك بالكامل •

 مقابل الدورةلنا يدفع ستقديم دليل على أن صاحب العمل الخاص بك  •

  الرسوم إلعفاءتقديم طلب  •

حتللى ألسللفل الصللفحة  انظللر، www.telford.gov.ukإلللى  ذهللب ، اات االئتمللان الرقميللةللللدفع باسللتخدام بطاقلل

  Learn Telfordوانقر على دورات  Pay for itتصل الى 

يرجى كتابة اسمك وعنوان الدورة والمكان وتاريخ البدء 

لمزيللد مللن  382888 01952 قللع، يرجللى االتصللال علللىإذا كنللت ريللر قللادر علللى الللدفع بالبطاقللة مللن خللالل المو

ا إللللى  9:00  نحلللن نعملللل ملللن وسلللائل االي تمكنلللك ملللن اللللدفعال مسلللاءح ملللن االثنلللين إللللى الجمعلللة  5:00صلللباحح

)باستثناء أيام العطالت الرسمية( 
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www.learnertelford.ac.uk –تلفورد      

 Discretionary Fee Remission (DFRاإلعفاء من الرسوم التقديرية )

سللك وأ ريللر قللادر علللىإذا كنللت    سلليقرر الفريللق مللا DFR اسللتمارةكمل سللتدفللع الرسللوم كاملللة، فتحللدر إلللى مدر 

 فقط  إذا كان يمكنهم قبول طلبك في رضون ثالثة أيام عمل
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فوردتل -دليل المعلومات للمتعلم              

 Preventing extremism and exploitationمنع التطرف واالستغالل

 ةالعنيفلل ةتطرفللمرسللائل الالكجللزء مللن التزامنللا بالحمايللة، نهللدف إلللى حمايللة األشللخاص المعرضللين للخطللر مللن 

، بمللا فللي ذلللك الديمقراطيللة وسلليادة عريقللةالقلليم البريطانيللة ال حطلليممللن مختلللف الجماعللات التللي تسللعى إلللى ت

 المعتقدات والقانون والحرية الفردية واالحترام المتبادل والتسامح بين األديان المختلفة 

بمللا يتماشللى مللع إجللراءات الحمايللة  سللتهزائيةسلليتم التعامللل مللع أي مخللاوف بشلل ن التطللرف واالسللتغالل واال

 لرئيسي المذكور أدناه لدينا  يجب توجيه أي مخاوف إلى مدرسك أو المسؤول ا

 ماري بليك

الرئيسي حمايةقائد الفريق ومسؤول ال

01952 382887 

marie.blake@telford.gov.uk
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 Evacuation Procedureاالضطراري اإلخالء عملية

االضطراري اإلخالءعملية سيزودك مدرسك بمعلومات حول إجراءات 

 Accident Procedureادثوالح حصول

  ةالالزم ات إذا تعرضت لحادر أو شاهدت حادر، يرجى إبالغ مدرسك الذي سيتخذ اإلجراء

 شاهدت حادثحا خارج الفصل الدراسي، فيرجى إبالغ أحد موظفي الموقع بذلكإذا تعرضت لحادر أو 
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فوردتل -دليل المعلومات للمتعلم              

 واإلشراف عليهمرعاية األطفال  

Care and Supervision of Children 
ف نللت مسللؤول عللن رعايللة أطفالللك واإلشللراف عللليهم فللي جميللع األوقللات   معللك،إذا شللارك أطفالللك فللي الللدورة 

ا لمسللاعدتك ودعللم عائلتللك فللي أنشللطة الللدورة  ذلللك،ومللع  سلليكون المعلللم والموظفللون اآلخللرون متللاحين دائمللح

يسللتمرون فللي الخضللوع لقواعللد  المدرسللي،التدريبيللة  عنللدما يشللارك األطفللال فللي الللدورات كجللزء مللن يللومهم 

 أثناء دراستنا ولوائح المدرسة 

دور الحضانة )متاح فقط في بعض الدورات(

أطفالللك علللى الفللور فللي نهايللة الجلسللات  يخضللع جميللع العللاملين فللي دور الحضللانة لفحوصللات  احللرص علللى اخللذ 

  لعمللل ذلللك المللؤهالت حتللى قللد يكللون لللديهم فللي رعايللة األطفللال و /أو  كافيللةخبللرة امللا لللديهم ، وملللةقانونيللة كا

ا  دور الحضللانة  يطلللب عمللال OFSTEDتخضللع لمعللايير الحضللانة المتنقلللة مسللجلة وخدمللة   5مللدة يبلللغ إشللعارح

سللرع مقابللل خللدمتهم  يرجللى إخطارنللا ب  اذا لللم يللتم اشللعارهم فسلليقومون بمقاضللاتناواالشللتراك  لغللاءإلأيللام عمللل 

 طفلك ألي جلسة لحضانة  عد بحاجة الىمكن إذا لم توقت م
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 Smoking and Vapingااللكترونيالتدخين والسيجار 

 توجد سياسة حظر التدخين في جميع المباني التي نستخدمها في دوراتنا، والتي تشمل السجائر اإللكترونية

أن يجلللد اللللدعم اللللذي تحتاجللله لمسلللاعدتك فلللي اإلقلللالع علللن  Telford Healthy Lifestylesيمكلللن لفريلللق 

 التدخين  لمزيد من المعلومات، تحدر إلى أحد أعضاء الفريق:

فريق أساليب الحياة الصحية

Southwater One 
 Southwater Square Telford 

TF3 4JT 

01952 382582 

healthylifestyles@telford.gov.uk 
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فوردتل -دليل المعلومات للمتعلم              

 لصحة الذهنية والرفاهية ا

Mental Health and Wellbeing

فنحن   لديك، يمكنك التحدر إلى مدرسك أو أي عضو آخر في الفريق في أي وقت حول ما تشعر به أو أي مخاوف 
ا هنا لالستماع  .دائمح

:فيمكنك / يمكنهم االتصال بل العقلية،إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه يعاني من أزمة تتعلق بصحته 

 240365 03001 – خط المساعدة ألزمة الصحة العقلية 
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 Data Protection حماية البيانات
، فإننللا نلتللزم بقللانون اياهللا اعطينللعنللدما نقللوم بجمللع ومعالجللة وتخللزين واسللتخدام المعلومللات الشخصللية التللي ت

اسلللتخدامها إال   وهلللذا يعنلللي أن البيانلللات يلللتم االحتفلللاظ بهلللا بشلللكل آملللن وال يلللتم 2018حمايلللة البيانلللات لعلللام 

 لألرراض المقصودة 

التعللليم التللي تمللول  دعللمالمهللارات ووكالللة  دعللميللتم إرسللال المعلومللات التللي تقللدمها فللي شللكل إحصللائي إلللى وكالللة 

ا مشللاركة البيانللات مللع وكللاالت ومنظمللات تمويللل أخللر  تراقللب  التعللليم والتللدريب للبللالغين والشللباب  يمكللن أيضللح

 العمل الذي نقوم به 

ا بموجللب قللانون حمايللة البيانللات لعللام جميللع المؤ سسللات التللي سللتتمكن مللن الوصللول إلللى بياناتللك مسللجلة أيضللح

   نحن ال ننقل المعلومات الشخصية إلى المؤسسات ألرراض التسويق أو المبيعات 2018

لللديك الحللق فللي الوصللول إلللى أي بيانللات شخصللية محفوظللة عنللك  إذا كنللت تررللب فللي االطللالع علللى هللذه 

 ب عليك تقديم طلبك كتابيحا إلى:يج ،البيانات 

جاكي نوبل، مدير البيانات 

jackie.noble@telford.gov.uk

 01952 382888
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فوردتل -دليل المعلومات للمتعلم              

 استئناف التقييم عملية

Assessment Appeal Procedure 
راضللليحا علللن نتيجلللة التقيللليم  يرجلللى االتصلللال بنلللا إذا للللم تكلللن التقيللليم سلللتئناف ال ات إجلللراء تتلللوفر للللدينا

 382888 01952  على
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 Information, Adviceمعلومات ونصائح وإرشادات

and Guidance 

جهات التواصل لفريق تعليم المجتمع المنطقة 
 ماندي جنكنس  يوود سايد، داولي و ما لينس 

07794 999282
mandy.jenkins@telford.gov.uk 

 ستيفين باليك بروك سايد و ميدلي 
07800 671797 

stephen.blake@telford.gov.uk
 ريتشارد شاو سوتون هيل 

07973 812639 
richard.shaw@telford.gov.uk

روب هيدسون  ن لييجوميري، هادلي و وبلينجتو 
07976 710840 

rob.hedison@telford.gov.uk
انيتا اهير  ارليستون و اوكينجاتس 

07866 619328 
anita.ahir@telford.gov.uk

كلير شيرلي  دونينجتون و دونينجتون وود 
07800 671757 

clare.shirley@telford.gov.uk

لللتعلم لفللرص المحليللة الحللول كثيللرة نصللائح بك وأن يللزود  ةيمكللن لفريقنللا العامللل فللي مراكللز المجتمللع المحليلل

مهللارات تللدريبك علللى فللي البحللر عللن عمللل وكتابللة السلليرة الذاتيللة و كباإلضللافة إلللى دعملل، المناسللبة لللكوالعمللل 

 المقابلة ورير ذلك الكثير 

 

 صندوق الوظائف في تلفورد

دمات لددددعم كدددل مدددن يبحدددر عدددن الخدددمجموعدددة مدددن  Telford & Wrekinيقددددم مجلدددس 
 تدريب للالعثور على وظيفة جديدة أو فرصة  ألجلالمعلومات والنصائح واإلرشادات 

  متوفرلمعرفة المزيد حول الدعم الادناه قم بزيارة الموقع 
www.telfordjobbox.co.uk 
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