مدرسه تابستانی تیمزولی – تجربه
تکرار نشدنی!
چرا تیمزولی؟!
بر گزاری مدارس تاب ستانی با کیف یت عالی در
طول  ۴۵سال گذشته
ما در تی مز و لی تن ها با معتبر ترین مدارس
شبانه روزی در انگل ستان هم کاری می ک نیم.
با و جود چ ند صد سال سابقه ،ا ین مدارس از
بههه روز تههرین روی هههای دمههوزی در کنههار
امکانات مدرن بهره میگیرند.
تمامی دوره ها با تمرکز بر روی فعالیت های
دان شگاهی ارا یه می شوند و دان شجویان م لزم
به شرکت در دزمون در انتهای دوره هستند.
مدر سین دوره ها بر أ ساس ضوابط و پس از
شرکت در دزمون های مختلف انتخاب می شوند و
دارای ت سلط بومی به ز بان انگلی سی و دارای
مدارک بین المللی زبان انگلیسی هستند.
تی مز و لی دارای م جوز تدریس ز بان انگلی سی
در بریتان یا از مج لس ا ین ک شور ،و ن یز ع ضو
مجمع زبان دموزان جوان انگلستان است.
مدر سه تیمزو لی در م یان دو مدر سه تاب ستانی
اول در سطح انگل ستان ،بر ا ساس برر سی های
مج لس انگل ستان ا ست که در فور یه  ۲۰۱۸در
نشریه  El Gazetteمنتشر شده است.
به ع نوان یک مدر سه تاب ستانی بین المل لی،
تی مز و لی میز بان دا نش د موزان از ک شور های
ایتالیا ،چین ،روسیه ،فرانسه ،دلمان ،هند،
هان،
هال ،یونه
هعودی ،پرتوه
هتان سه
هن ،عربسه
ژاپه
ترکیه ،کره و بسیاری دیگر از کشور هاست.
با ب هره گ یری از دا نش د موزان بومی در رده
سنی مشابه (طرح  ،)English School Friendsما دانش
د موزان تی مز و لی را ت شویق به مکال مه و
ان جام کار های روزا نه با ا ستفاده از ز بان
انگلیسی می کنیم.
@tvss2019

مدارس
ما مدارس تاب ستانی را در به ترین و منا سبترین
موقع یت های جوراف یایی انگل ستان و با دستر سی
عالی از فرود گاه هی ترو ل ندن ،و ن یز با دستر سی
مناسب به تاریخی ترین اماکن و شهرهای انگلستان
برگزار می کنیم.

ژورژ در اسهکا

St George’s School,

مدرسهه سه
)Ascot
این مدرسه در سال  ۱۸۷۷تاسیس شده است و یکی از
او لین دا نش د موزان دن وز یر ج نگ انگل ستان،
وینستون چرچیل بوده است .این مدرسه در فاصله ۵
دقی قه پ یاده روی از مر کز شهر ا سکات وا قع شده
ا ست و تن ها  ۱۰کی لومتر با قل عه وی ندزر (م حل
ز ندگی خا ندان سلطنتی) فا صله دارد .مدر سه سن
هرای
هاتلر را به
هه ته
هایزه مجله
هازگی جه
هه ته
ژورژ به
بهتههرین اههذای توزیههع شههده در مههدارس در سههطح
انگلستان از دن خود کرده است.
کالج اپسوم )Epsom College
مدر سه اپ سوم در سال  ۱۸۵۵با حما یت خانواده
سلطنتی انگل ستان تا سیس شده ا ست .ا ین مدر سه در
محدوده ای از مناظر زیبای طبیعی و در فاصله ۱۵
دقی قه پ یاده روی از مر کز شهر اپ سوم وا قع شده
ا ست .اپ سوم در فا صله  ۲۲کی لومتری از مر کز شهر
ل ندن وا قع ا ست که در صورت ا ستفاده از ق طار با
فرودگاه هیترو و گتویک  ۴۵دقیقه فاصله دارد.
ژا

در لتر ههد

St John’s School,

مدرسههه سهه
)Leatherhead
های
هی از بناهه
هد ترکیبه
هان در لترهه
هن جه
هه سه
مدرسه
تاریخی و امکانات مدرن را در اختیار می گذارد.
@tvss2019

ا ین مدر سه در ارا ضی و چمنزار های زی بایی وا قع
شده ا ست که می توا ند تجر به ای به یاد ما ندنی
را در ف صل تاب ستان ر قم بز ند .لتر هد به ا ندازه
 ۴۵دقیقه از لندن فاصله دارد و در  ۴۰کیلومتری
فرودگاه هیترو قرار گرفته است .دانش دموزان به
دو گروه جونیور ( ۸تا  ۱۴سال) و سینیور ( ۱۴تا
 ۱۷سال) تق سیم می شوند و یک مع لم ار شد به هر
گروه سنی تعلق می گیرد.
مدرسه راگبی )Rugby School
مدر سه راگ بی در سال  ۱۵۶۷تا سیس شده ا ست و ی کی
از قدیمی ترین و معروف ترین مدارس در انگلستان
ا ست .در سال  ،۱۸۲۳ی کی از دا نش د موزان ا ین
مدر سه ،ویل یام وب ا لیس ،یک توپ فوت بال را از
ز مین بردا شت و شروع به دو یدن کرد که من جر به
خ لق ورزی راگ بی شد .مدر سه راگ بی طی  ۵۰دقی قه
از مر کز شهر ل ندن قا بل دستر سی ا ست و در فا صله
نزدی کی از ا ستراتفورد ،م حل تو لد شک سپبر ،قرار
گرفته است.

دوره

ا

 در ت مامی مرا کز ما ،دوره هایی طرا حی شده
ا ست که د قت و روان صحبت کردن انگلی سی را
در دا نش د موزان ا فزایش می د هد .ا ین دوره
ها از م عدود دوره های مکال مه انگلی سی در
ک شور انگل ستان ا ست که بر روی امتحا نات
کالج ترینی تی تمر کز می ک ند .دا نش د موزان
مههدارس اسههکات ،اپسههوم و لترهههد  25جلسههه
انگلی سی در هف ته ،و در مدر سه راگ بی به
صورت فشرده تری 30 ،جلسه انگلیسی در هفتهه
بر گزار خوا هد شد .در پا یان دوره ،که می
تواند  3 ،2یا  4هفته باشد ،امتحهان بهرای
دریافت مدرک دوره برگزار می شود.
 ج هت د مادگی برای دز مون ،به هر دا نش د موز
یک ک تاب ترینی تی داده می شود که تو سط
@tvss2019

کارشناسان خبره تیم ما با بهیش از  50سهال
تجربه تدوین شده است.
 مهها در مدرسههه راگبههی  3نههوع مختلههف کهه س
انگلیسی را به دانش دموزان ارایه می دهیم:
 oدوره فشرده زبان انگلیسی ترینیتی
 oدوره کمبریج FCE
 oدوره IELTS
 دوره های  FCEو  IELTSبه صهورت همزمهان بها
هش
ها دانه
هوند ته
هی شه
هه مه
هی ارایه
دوره ترینیته
د موزان بتوان ند در برنا مه های تفری حی ب عد
از ظهر و شب شرکت کنند.
 سرف صل های تدریس شده در دوره ها ب صورت
مداوم بازنگری می شوند و ما در حال حا ضر
م شوول بروز ر سانی مح توای ارا یه شده در
تابستان  2019هستیم.

کارکنا

و مسایل رفا ی

به ل طف تیم حر فه ای تی مز و لی ،وا لدین می
توان ند با درا مش خاطر فرز ندان خود را به دوره
ای سودمند و دینده ساز بفرستند.
 ما به طور میانگین به هر  5دانش دمهوز یهک
مرا قب بزرگ سال اخت صاص می د هیم ،که ا ین
مقدار  3برابر اسهتاندارد وضهع شهده توسهط
مجلس بریتانیا است.
 %85 کارکنههان تیمههز ولههی  25سههال و بهها تر
هستند.
@tvss2019

 االب کارکنان ارشد ما در طول سال در مدارس
شبانه روزی انگلستان مشوول به کار هستند.
 هر کدام از ساختمان های اقامت در هر مدرسه
ع وه بر مسو ن معمول ،دارای یک سرپرست است
که مسئولیت رسیدگی به مسائل رفاهی و س متی
و امنیت دانش دموزان را داراست.
 به هر گروه  13الی  14نفری یک معلم اختصهاص
داده می شود.

فعالیت

ا و گردش

ا

فعال یت ا :دا نش د موزان خود می توان ند برنا مه
ب عد از ظهر شان را از م یان ورزی ها و برنا مه
های مختل فی که در هر روز قا بل انت خاب ا ست
برگزینند .به طور معمول  3جلسه در ههر بعهد از
ظ هر بر گزار می شود ،که در دن ورزی هایی از
قبیل فوتبال ،بسکتبال ،تنیس ،شنا ،هنر و صنایع
د ستی ،زوم با ،یو گا ،ف ناوری اط عات ،د شپزی و
بسیاری دیگر قابل انتخاب هستند.
گردش ا :در طول هر هف ته دو گردی ،یکی با طول
یک روز کامل و دیگری به مدت نصف روز برای دانش
د موزان بر گزار خوا هد شد .دا نش د موزان م ناطقی
هریج و
هاج ،کمبه
هون ،به
هفورد ،برایته
هه دکسه
از جمله
مناطق مختلفی از لندن را بازدید خواهند کرد.
ع وه بر این ،دانش دموزان می توانند با پرداخت
هزی نه ا ضافی برای سفر ای روزا نه اخت یاری ن یز
ثبت نام کنند.

آکادمی

ای تخصصی
@tvss2019

ما ط یف گ سترده
ارا ئه می ک نیم
د موزی تخص صی در
و تنیس (اپسوم و

دوستا

ای از د کادمی های ع صرگاهی را
که دا نش د موزان می توان ند از
ورزی (ا سکات) و ه نر ،تکنو لوژی
لترهد) بهره مند شوند.

بومی انگلیسی

)English School Friends

در هر ک سِ ههر یهک از مراکهز ،یهک دانهش دمهوز
انگلیسی حضور خواهد داشت که به دانش دموزان در
فرایند یادگیری کمک می کند و نیز فرصتی مناسب
برای دشنایی با هم سن و سا ن انگلیسی به دا نش
د موزان می د هد .ا ین دا نش د موزان ع وه بر ک س
ها ،در مرا سم نا هار ،فعال یت های ع صر گاهی و
ن یز بع ضی از سفرها ه مراه دا نش د موزان خواه ند
بود .ا ین برنا مه فر صتی ا یده دل برای دا نش
د موزان ای جاد می ک ند تا به ت مرین مکال مه
انگلی سی با هم سن و سا ن بومی خود در هن گام
انجام فعالیت های روزانه داشته باشند.

ترانسفر
مهها سههرویس ترانسههفر اختصاصههی بههرای اسههتقبال
دان شجویان در فرود گاه بین المل لی هی ثرو ل ندن
را تو سط اع ضای مدر سه تاب ستانی تی مز و لی ارا ئه
می ک نیم ،که در روز های ا ع م شده تو سط سرویس
اتوبوس شخصی دانش دموزان را به مرکزی که در دن
ث بت نام کرده ا ند می برد .در انت های دوره،
دا نش د موزان با سرویس اختصا صی به فرود گاه
هی ثرو برده می شوند و با رعا یت کل یه م ح ظات و
ایم نی زم مرح له دریا فت کارت پرواز و رد شدن
از ق سمت کن ترل گذرنا مه را ه مران با ا سکورت
تیمز ولی پشت سر می گذارند.

@tvss2019

زمانب ندی ورود و خروج سرویس های اختصا صی تی مز
ولی به صورت زیر است.
روزهای خروج
ورود ساعت  8:30به
هیثرو
ورود ساعت  12:00به
هیثرو
ورود ساعت  15:30به
هیثرو

روزهای ورود
خروج ساعت  12:30از
هیثرو
خروج ساعت  16:00از
هیثرو
خروج ساعت 19:30
ازهیثرو

سرویس های تاک سی با م جوز معت بر ن یز در سایر
ز مان ها در د سترس و قا بل انت خاب خواه ند بود.
شرکت های تاکسیرانی مورد استفاده ،تایید شده و
ران ندگان دارای گواهی زم برای سرویس د هی به
نوجوانان و اطفال ( )DBSهستند.

لینک

ای مفید

برای ارتباط با تیم ما و بهره منهدی از خهدمات
ث بت نام ،درخوا ست و یزا ،ه ماهنگی و رزرو پرواز
و تران سفر فرود گاهی از م سیرهای ارت باطی ز یر
استفاده نمایید:
 دریا فت اط
سایت

عات بی شتر و

پیش ث بت

نام در

https://www.educaresheffield.com/summer-schools

ههه
هها شناسه
ههرام به
ههال تلگه
ههویت در کانه
 عضه
@thamesvalley

 بازدیههههههد از صههههههفحه اینسههههههتاگرام
@thamesvalleysummerschool

برای د گاهی از تاریخ های مدر سه تاب ستانی تی مز
ولی در سال  2019و نیز شهریه ههر دوره ،هزینهه
تران سفر و دریا فت برو شور به ا ین لی نک مراج عه
فرمایید.
@tvss2019

برای دستر سی به جزئ یات کا مل مدارس ،دوره ها،
فعالیت ها و گردی ها و نمونه منوی اذاها ،اتاق
خواب ها و برنا مه های هفت گی لط فا به کتاب چه
راهنمای والدین مراجعه فرمایید.
ت صاویر و و یدیوهای با کیف یت با از مدر سه را
می توان ید از ا ین لی نک دریا فت کن ید ( یوزر:
 ،tvssپسورد.)vall3y :
برای هر کدام از ویژ گی های شاخص مورد ارا ئه،
یک و یدیو ته یه شده ا ست ،که در ا ین لی نک قا بل
مشاهده هستند.
 کیفیت با ی امکانات در مدارس
 کیفیت با ی تدریس و برنامه های گردشی
 رفاه دانش دموزان و سرپرستی دقیق مدارس
به ام ید د یدار شما در مدر سه های تاب ستانی
تیمزولی!
با ما تماس بگیرید:
www.educaresheffield.com/summer-schools 
 شناسه  @tvss2019در تلگرام و اینستاگرام
 ایمیل najefi.mehdi@gmail.com
 تماس با شماره  +447448190502در واتساپ

@tvss2019

