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نبذة عنا

 عاما من الخبرة 35ً

 فروع 3

ً  مدرسا متحمسا 40ً

 برامج أكادیمیة 4

 طالب مسجل حالیا 500ً

تأسســــت LASC في عام 1982 وتم اعتمادھا من قبل مكتب كالیفورنیا 

BPPE) باإلضــــــافة إلى مجلس التعلیم  للتعلیم ما بعد الثانوي الخاص (

والتدریب المســــــــــــــتمر (ACCET) وكما تعترف بھ وزارة التعلیم 

األمــریكیة. تم اعتماد LASC من قبل بــرنامج الطالب وتبادل الــزوار 

(SEVP) بالتعاون مع وزارة األمن الداخلـي األمــریكیة وتمت الموافقة 

على إصدار I-20s لطالب F-1 الذین یرغبون في الدراسـة في الوالیات 

المتحدة. كما یتم اعتماد مسـؤولي المدرسة المعینین لدینا من قبل الرابطة 

الوطنیة لمســــــتشــــــاري الطالب األجانب (NAFSA). كما تم تعیین 

LASC كبـرنامج تعلیم اللغة اإلنجلیــزیة كلغة ثانیة معتمد من قبل البعثة 

الثقافیة للمملكة العربیة السعودیة.
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�ESLاإلنجل��ة �لغة ثان�ة�

�EAPاالنجل��ة ألغراض أ�اد�م�ة�

TOEFL

IELTSاستعداد لالمتحان

البرامج
لنا

�ل�ة
أفراد

�منهج درا�
�ع� �ام�دج

المناهج الجامع�ة
الط��قة

إ� الجامعة

تقدم LASC أربعة بـرامج أكادیمیة وھــي اللغة اإلنجلیــزیة كلغة ثانیة 

 IELTSو TOEFLواللغة اإلنجلیــــــزیة لألغــــــراض األكادیمیة و
لتحضــــــیر االختبارات. یحضــــــر الطالب دروسا لمدة أربعة أیام في ً

األســـــبوع، من االثنین إلى الخمیس ویمكنھم االختیار من جداول الفترة 

الصـباحیة وفترة ما بعد الظھر والفترة المسـائیة. تقویمنا األكادیمي یتبع 
جدوال زمنیا ربع سنوي بدورات انعقاد كل فصــــل شتاء وفصــــل ربیع ً

وفصـل صیف وفصـل خریف. وعلى الرغم من ذلك فإن الطالب مرحب 
بھم دائما لیقوموا بالتسجیل في أي وقت.ً

تعاون LASC حالـــــــــــــــ�ا مع أ�� من 30 ��
� �

��لــ�ة وجامعة � جــنوب �الـــ�فورنـــ�ا و�  �
ُ الوال�ات المـــــــــــــــــــــــــــــــــــتحدة العظ� �مكن .

� ��للطالب المســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجل� � برنامجنا �
� �الحصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول ع� قبول م�وط � �

�مختلف مؤسســــــــات التعل�م العا� �ما .
َ

أن الطالب الذين أ�ملوا بـــــــــرنامجنا للغة 
�اإلنجل��ة مؤهلون لاللــتحاق �ال�لــ�ات �

�أو الجامعات �مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوجب معاي� أقل 
�ول�ســـــوا مطالب� �الخضـــــ�ع الخت�ارات �

TOEFL أو IELTS ليتم قبولهم.

یتألف بـرنامجنا لتعلم اللغة اإلنجلیـزیة كلغة 

ثانیة ESL من ستة مســتویات ویســتند إلى 

 A1 مقیاس مكون من ســـــــــــت نقاط من

للمبتدئین وحتى C1  للمسـتوى األكثر تقدماً 
وفقا للمعاییر الدولیة إلجادة اللغة اإلنجلیزیة ً

وتقییم جامعة كامبــریدج للغة اإلنجلیـــزیة. 

مناھجنا الدراسیة ھي كیان مستنیر ویضمن 

لطلبنا تعلم الكلمات والتــــراكیب األكثـــــر 
ً شیوعا وتكرارا لیصــــــبحوا مؤھلین للتكلم ً

باللغة اإلنجلیزیة بكفاءة.

تفتخـــر LASC بأنھا واحدة من أكثــــر 
مدارس اللغات المتطلعة فكــریا. حیث أن ً

الكثیــــر من مناھجنا تعتمد علــــى التعلیم 

اإللكتـــــرونــــــي ویقوم الطالب بإكمال 

الواجبات المدرسیة والمھام واألنشـــــطة 

الصــــفیة باستخدام ھواتفھم الذكیة. یمكن 

للمدرسین استخدام نظام إدارة التعلیم لدینا 

لمتابعة تقدم الطالب بســھولة ومشـــاركة 

الوســـائل التعلیمیة مع المعلمین اآلخرین 

واكتســــاب رؤیة قویة حول أحدث طرق 
ً التعلیم. تعد LASC أیضــــــا واحدة من ُ

أوائل مدارس اللغات الخاصــــــــــة التي 

تســـتخدم الواقع االفتراضي في الفصـــل 

الدراسي حیث یمكن للطالب التدرب على 

اســــــــــتخدام اللغة اإلنجلیزیة في الحیاة 

الواقعیة وفي المواقف الیومیة.

تألف أعضـاء ھیئة التدریس لدینا 
من أكثر من 40 مدرسا في أنحاء ً

ّفروعنا الثالثة. قد قام مدرســونا 
جمیعا بالتدریس فــي أكثــر من ً

50 دولة وحملـــوا عقـــودا من ً

الخبـــرة فــــي تعلیم من لم تكن 

اإلنجلیزیة لغتھم األصـلیة. لقد 

خضـــع جمیع أعضــــاء ھیئة 

 ELT التدریس لدینا لـتدریب

ویحمل العدید مـــنھم درجات 

متقدمة وشـــھادات في مجال 

تعلیم اللغة اإلنجلیـــزیة كلغة 

استعداد لالمتحانثانیة.

تقن�ة
�

�� الفصل



اي ن�ع
عن الطالب

أنت؟
ك�ف�ة التطبيق

F1نقل طالب

للحصول  I-20 الطالب الذین ھم خارج الوالیات المتحدة والذین یحتاجون إلى
للدراسة في الوالیات المتحدة F1 على تأشیرة طالب

  1     قم بمليء الطلب عبر اإلنترنتُ 

قم برفع المستندات المطلوبةُ 2          

             •      نسخة من جواز السفر

•       كشف حساب بنك یظھر على األقل 20.000 دوالر 

  •      إقرار الدعم المالي
قم بدفع الرسوم الخاصة بك   ُ       3 

.      150 دوالر رسوم الطلب         
.      60 دوالرا رسوم بریدیة لتوصیل (I-20)   (حسب الوجھة

I-20 انتظر خطاب القبول و          4

�عد إرسال طل�ك، س�تصل �ك شخص من قسم االلتحاق لدينا     
�ُ � �� االنتظار لمدة من 3 إ� ع� ال��د.� �اإلل��و� � غضون يو� عمل ير � � � �

� � 5 أ�ام عمل لتل�I-20 الخاص �ك � ال��د تعتمد المدة ع�   � � �
5         ادفع رسوم SEVISالخاصة بك

F1نقل طالب
الطالب الذین ھم بالفعل في الوالیات المتحدة ولدیھم 

تأشیرة F1صالحة و I-20 من مدرسة أخرى 

  1     قم بمليء الطلب عبر اإلنترنتُ 

قم برفع المستندات المطلوبةُ 2          

•      نسخة من جواز السفر

•      نسخة من التأشیرة 

•      نسخة من I-20 الحالیة

I-94 نسخة من      •

•      كشف حساب بنك یظھر على األقل 20,000 دوالر* 

•      إقرار الدعم المالي*

  •      نموذج لإلخطار بنیة التحویل
 3  قم بدفع الرسوم الخاصة بك   ُ

150 دوالر رسوم الطلب                    .

تغییر الحالة

ًالطالب الموجودین حالیا في الوالیات المتحدة بموجب 

I-20 حالة تأشیرة مختلفة ویرغبون في الحصول على

F1 لتغییر حالتھم إلى

  1     قم بمليء الطلب عبر اإلنترنتُ 

قم برفع المستندات المطلوبةُ 2          

•       نسخة من جواز السفر

•       نسخة من التأشیرة       

I-94 نسخة من       •

•       كشف حساب بنك یظھر على األقل 20,000 دوالر* 

•       إقرار الدعم المالي*  
قم بدفع الرسوم الخاصة بك   ُ       3 

.      300 دوالر رسوم الطلب     
.      60 دوالرا (I-20) رسوم بریدیة  (حسب الوجھة) 

       I-20انتظر خطاب القبول و        4

�� االنتظار لمدة 3 إ� 5 . �عد تقد�م طل�ك ير
��  جاهزا لالتصال I-20األ�ام ح� �صبح .

5     قم ادفع رسوم SEVIS الخاصة بكُ    

سائح 
الطالب الذین ھم على تأشیرات سیاحیة الذین یرغبون 

في الحصول على دروس بدوام جزئي أثناء إقامتھم في 

 الوالیات المتحدة

  1     قم بمليء الطلب عبر اإلنترنتُ 

قم برفع المستندات المطلوبةُ 2          

•      نسخة من جواز السفر

•      نسخة من التأشیرة   
 3  قم بدفع الرسوم الخاصة بك   ُ

150 دوالر رسوم الطلب                  .

طالب محلي 
 الطالب من المواطنین األمریكیین أو المقیمین الدائمین

  1     قم بمليء الطلب عبر اإلنترنتُ 

قم برفع المستندات المطلوبةُ 2          

         •      نسخة من جواز السفر األمریكي أو بطاقة اإلقامة الدائمة أو رخصة القیادة
 3  قم بدفع الرسوم الخاصة بك   ُ

.      150 دوالر رسوم الطلب         

یجب أن یكون تاریخ كشف الحساب البنكي خالل آخر 6 أشھر .یجب أن تظھر كل 1ُ

بیان مصرفي تابع مبلغ 6.000 دوالر إضافي. I-20 صالحة لمدة عام واحد.

.مطلوب فقط إذا كان كشف حساب البنك لیس باسم الطالب2
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مواقع تواجدنا

اتصل بنا

IRV INE CAMPUS (MAIN) LOS ANGELES CAMPUS 
17320 Red Hill Ave. Suite 300

Irvine, CA 92614
Phone : (949) 756-0321

Fax : (949) 756-0344

3530 Wilshire Blvd. Suite 190
Los Angeles, CA 90010

Phone : (213) 384-4123
Fax : (213) 384-4013

ROWLAND HEIGHTS CAMPUS 
19119 E. Colima Rd. Suite 201

Rowland Heights, CA 91748
Phone : (626) 810-2003

Fax : (626) 810-2073

INFO@LASCUSA.COMWWW.LASCUSA.COM

لدى LASC ثالثة فروع في جمیع أنحاء جنوب كالیفورنیا المشمسة.  تقع 

مواقعنا على بعد دقائق فقط من بعض مناطق الجذب السیاحي األكثر شھرة 

في كالیفورنیا وتقع في المناطق التي توفر الكثیر من وسائل الراحة والملیئة 

باألماكن الســــكنیة وخیارات الترفیھ التي ال تعد وال تحصـــــى. تعلم كیفیة 

ركوب األمواج في شـــاطئ ھنتنغتون عاصــــمة ركوب األمواج في العالم. 

ُیمكنك القیام برحلة إلى دیزني الند والتسوق في رودیو درایف، أو المشي في 

جادة ھولیوود أو الســـــیر في طریق باسیفیك كوست الســـــریع واالستمتاع 

بالمناظر. نحن في LASC  نشــجع طالبنا بقوة على ترك الجدران األربعة 

للفصـــول الدراسیة التابعة لنا والخروج لتجربة كل ما تقدمھ كالیفورنیا. ھدفنا 

ھو اســـــــتخدام طالبنا للمھارات اللغویة التي یحتاجون إلیھا إلدارة العالم من 

حولھم التفاعل معھ. ماذا تنتظر؟ ابدأ في االستكشاف!

ممثلو االلتحاق لدینا موجودون ھنا لمساعدة الطالب المحتملین والحالیین على حد 

سواء. وسوف یرشدونك خالل عملیة االلتحاق، ویســــاعدونك في المســـــتندات 

الضــروریة ویســـاعدون في تســـھیل االنتقال إلى اإلقامة في الوالیات المتحدة.  

یســـاعد ممثلونا طالبنا بكل صغیرة وكبیرة، من إجراءات الھجرة إلى االستقبال 

ُفي المطار. یمكننا مســـــــاعدتك في العثور على مكان لإلقامة فیھ والتقدم بطلب 

للحصـــــــول على رخصـــــــة قیادة وتنظیم سفرك. تفضــــــــل بزیارة موقعنا 

 www.lascusa.comللعثور على ممثل االلتحاق الذي یتحدث لغتك.

نحن نتكلم
لغتك
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