
 

 20/21عملية التقييم والتسجيل  ESOL -كلية بلفاست متروبوليتان 

 

  أن يقوم مقدم الطلب بحجز التسجيل لESOL  في كلية بلفاست متروبوليتان عن طريق اختيار تاريخ متاح على

Eventbrite )رابط(  
 

  ليس لديهم معرفة سابقة باللغة  -أثناء الحجز، يجب على مقدم الطلب تأكيد ما إذا كان في مستوى "ما قبل الدخول" )أي

 اإلنجليزية( وأوقات الفصل المفضلة لديه.
 

 م الطلب في مستوى "ما قبل الدخول"، فلن يقوم بالتقييم ولكن سيتعين عليه إرسال استمارة تسجيل كاملة إلينا.إذا كان مقد 
 

  إذا لم يكن مقدم الطلب في مستوى "ما قبل الدخول" )لديه بعض المعرفة السابقة أو األساسية باللغة اإلنجليزية(، فسنرسل

( إلنشاء حساب واستكمال استمارة تسجيل )يرجى االطالع أدناه على )نظام تعلم الطالب لدينا Canvasرابًطا إلى 

 المعلومات األساسية الالزمة إلكمال نموذج التسجيل(.
 

  بمجرد إنشاء حسابCanvas القراءة، سيتم أحالة المتقدمين لتقييم مهارات. 
 

  القراءةبناًء على نتيجة تقييم الكتابة ، سيرسل للمتقدمون تقييم مهارات القراءةبمجرد االنتهاء من تقييم مهارات. 
 

في يوم الجمعة الذي يسبق تاريخ التسجيل، سنرسل لكل متقدم بريدًا إلكترونيًا إلبالغه بأنه يتعين عليه إرسال نموذج التسجيل إلينا 

تاريخ التسجيل المحجوز بين  وإكمال تقييماته لتمكينه من التسجيل. ويجب أن يكون متاًحا أيًضا لتلقي مكالمة / بريد إلكتروني في

مساًء. سيكون هذا البريد اإللكتروني مختلفًا بالنسبة إلى أي متقدم "ما قبل الدخول" و "وغير متقدمي ما قبل  4صباًحا و  9الساعة 

 الدخول"، والمتقدمين الذين أكملوا بالفعل المهام الضرورية، وأولئك الذين لم يفعلوا ذلك.
 

جوز، سيتصل موظفو اإلدارة بالمتقدمين عبر الهاتف في الصباح. إذا لم يتم الرد على المكالمة الهاتفية، في تاريخ التسجيل المح

فسنرسل بريدًا إلكترونيًا. إذا لم يكن لدينا رد على البريد اإللكتروني في ذلك الصباح، فسنتصل هاتفيًا مرة أخرى بعد الظهر. إذا لم 

 قدم الطلب على أنه لم يحضر. نحصل بعد على رد، فسنضع عالمة على م
 

من لذلك من المهم أن تحتفظ بتاريخ التقييم الخاص بك مجانًا وأن ترد على المكالمات الواردة من األرقام أدناه. قد تكون المكالمة أيًضا 

 قبل التقييم. رقم "خاص" أو "محجوب". إذا لم يعد التاريخ الذي اخترته مناسبًا، فيجب عليك إخبار الكلية وإعادة الجدولة
 

 العملية مبينة أدناه. 
 
 

 Eventbriteحجز تاريخ التقييم والتسجيل في 
 إذا كان مستوى " غير ما قبل الدخول" )بعض االنجليزية( إذا كان مستوى ما قبل الدخول )بدون اللغة اإلنجليزية(

 Canvasإكمال استمارة التسجيل.  إنشاء حساب  إكمال استمارة التسجيل
كن متاًحا في تاريخ التقييم في الوقت المخصص للمكالمة 

 الهاتفية.
 القراءةاستكمال تقييم 

 الكتابةإكمال تقييم  

كن متاًحا في تاريخ التقييم في الوقت المخصص للمكالمة  

 الهاتفية.
 

وبوليتان  ي  -يمكن الوصول إىل كلية بلفاست متر
  .هذا الرابطمن خالل  - ESOL 20/21استمارة التسجيل ف 

 

جى إرسال التفاصيل التالية  ونًيا، فتر
ي إكمال النموذج إلكتر

إذا لم تتمكن من إكمال النموذج، أو لم يكن لديك أحد لمساعدتك ف 
ي إىل 

ون  يد اإللكتر  :ESOL@belfastmet.ac.ukبالتى

 . االسم األول وأسماء العائلة بالكامل1

 . تاريخ الميالد والجنس2

https://www.eventbrite.co.uk/e/esol-assessment-2021-tickets-111288109732
https://www.belfastmet.ac.uk/siteFiles/resources/2021EnrolmentFormPDF.pdf


 

ي إذا كان بإمكانك استخدامه(3
ون  ي )عنوان بريدك اإللكتر

ون  يد اإللكتر  . عنوان التى

 . رقم الهاتف )أو الهاتف المحمول(4

يدي5 ي ذلك الرمز التى
 
لك بالكامل، بما ف  . عنوان مت  

  . جنسيتك6

ئ )أو  -. ضع الهجرة الحالية الخاصة بك 7 ، أو الجى ي ، أو غتر االتحاد األورونى ي (، أو طالب  VPRS)مواطن من االتحاد األورونى لالجئير 
 لجوء أو أي فئة هجرة أخرى ذات صلة بظروفك الحالية

  . لغتك األوىل8

 

 إذا كنت بحاجة إلى مزيد من النصائح: ESOLجهات اتصال 

 رقم الموبيل االسم

 07929 823916 مارك كالدويل

 02929 823958 راشيل دافي

 07929 823951 رويسين شو

 


