
 

 

 اإلقامة في سكن عائلي

اإلقامةةف  ةةن عةةلي ـةةانين ن  تعةةن ي ةةت  تةةيو  ةةن  يةةع  ةةن  يأنكيعةة ا ر دتامةة  ـيةة  ي ةةت ي ةة  ي ةة ا  

إذا كعع   ك  ين  ستمتع  التج  ف،  مةي   رعأف  لأن األع ة المضيفف ر ر ة رمتتار ف. األع ة،

 المهم ين  لأن ي ع ر ر اً رإكجا ياً يكضاً.

 لمضيفف ما كين:عأف  أ   لت األع ة ا

 اإل طار رالتشاء مي االثعيي إل  الجمتف. * 

 اإل طار رالغ اء رالتشاء يكام السبع راأل   ر ن التطالت ال عميف. * 

  ج ة خاصف  ت. * 

 معاشف ر ياضات ريغطيف ليس ك . * 

 مفتاح لبيتت إذا كعع طالباً  اضجاً. * 

كعبغةن ـييةت ين  تسةم  الم ر ةف رين  س  عة قاً.مي المهم ين  فهم ين مق  إقامتت  ن علي ـةانين لةي

ـعة  ا تقالةت ليتةيو مةع يعة ة  ةن  يأنكيعة ا، ـييةت ين  قبة   مة   يةاة   لأن قةا راً ـية  التليةف.

إن يمت  ن السلي التانين الذي  قةيم  يةل ليسةع رصةيفف ير  األع ة رين  ساـ   ن يـمالها اليأميف.

ك   يأت السلي التةانين ـةي  تضةها ركعبغةن ـييةت  ختيف  ـييت ين  حت مها ر ساـ ها. خا مف؛

  ـ م مقار ف  يتت مع يي  يأت ـانييف يخ ى كقيم  يها طالب آخ كي.

 قةة م لةةت  يمةةا كيةةن  تةةت المتيأمةةات رالعسةةان  التةةن عتسةةاـ ي  ةةن التأا ةة  مةةع ط كقةةف المتيشةةف 

 العيأنكيع كف.

 األسر النيوزيلندية

شةةلاو راأل جةةام، رهلةةذا صةةحي  يكضةةاً  العسةةبف ألعةة  األعةة  العيأنكيع كةةف  تخةةذ الل يةة  مةةي األ

رر دة را قام   كة  اإل ارة  ةن "يكا كميةف  [ المضيفف.RELA]رر د را ليغف اإل جييزكف" "يكا كميف 

 تةت األعة  المضةيفف  "  تعاكةف كبية ة  اختيةار رنكةارة كة  يعة  السةلي التةانين.ليغةف اإل جييزكةف

ق  كلأن هعاي يطفةاو صةغار ير  أن  ل يب ير يم  ق .عيلأن  ها يب ريم،  ن  يي ين  تضها عيل

م اهقأن ير ق  ال كلأن هعاي يطفاو ـي  اإلطالق ير ق  كلأن هعاي يطفاو كب را را تقيةأا ليتةيو 

 العيأنكيعة ي قةة  كلةأن يررر ةةن ير  كمةا ين العيأنكيعةة كيي كة  أن كةةذلت مةي  ية ان مختيفةةف.  تية اً.

  آعيأكأن ير ير خيي  مي اثعيي ير يك   مي هذه الت قيات.مارري ير مي جزر المحي  الها ي ير 

يعةة  ا المضةةيفف مةةي العيأنكيعةة كيي مةةي الطبقةةف الأعةةط ، كتةةيو متامهةةم  ةةن  يةةأت رمجةةاررات 

المهم هعا هةأ ين األعة ة المضةيفف لةت قة  ـ ضةع ـييةت  ةت   يتهةا لةت رهةن عةتي ة ألن   سيطف.

فاً م  باً  ل، لةيس هةذا  حسةب،  ة  ر ة   مةي خالو إقامتت، عأف  تتب  ضي  شاري  يا ها متت.

هةذا التفاـة  اليةأمن كخية  مأقفةاً   كة اً مةي التقةارب رالتالقةات القأكةف ال  ي  ا  األع ة المضةيفف.

 كملي ين ك  ن إال مي مشاركف قطتف خاصف مي  يع ـانيف يخ ى.



 تحدث مع مضيفك في السكن العائلي

ملةةي،  يةة  ين هةةذا عيسةةاـ ي  ةةن  تيةةم اليغةةف  ةةارو التحةة   مةةع يعةة  ت المضةةيفف يك ةة  مةةا ك

ال  عتاة   انمةاً  تة    عةأف  ةتتيم يكضةاً الل ية   ةأو ط كقةف  يا عةا.  اإل جييزكةف  شةل  يعة  .

 ح   مع األع ة التن  قةيم متهةا  ةن   كي ر ر اً متهم را  ي المحا ثات  عفست.   كتح ثأا هم يرالً.

إ هةةم مأجةةأ رن مةةي يجةة  مةة  كةة  التةةأن لةةت   ةةاو إذا كةةان هعةةاي يي شةةنء كضةةاكقت ير كقيقةةت. 

 ر أجيهت.

 قواعد المنزل

 مامةاً  المتيشف مع يع ة يخ ى  ن ثقا ف مختيفف يم  م ي  رللي كملي ين كعطأي ـي   حة  ي يا ةاً.

 قةع ـية  ـا قةت  م   يع  ت، ك  يعة ة مضةيفف عةتلأن لهةا ط كقتهةا الخاصةف  ةن  تة  األشةياء.

ألع ة،  ت  لأ كا ع  يت القأاـ  مختيفف ـي القأاـ  التةن اـتة ت مسئأليف ا ت ام را با  قأاـ  ا

 يعما  قأم   ذك ، هذا كيل جزء مي التت ف ـي  ثقا ف ج ك ة ر ياة ج ك ة مع يع ة مضيفف. ـييها.

 التليف مع ط كقف الحياة الج كة ة هةذه،  ةان اال سةاو المفتةأح هةأ المفتةاح ال نيسةن إلة  اال تقةاو 

 ارو  انماً التح   مع يع  ت يرالً  أو األعئيف التن قة   لةأن لة كت، ير  ه الحياة.ا تقاالً عيساً لهذ

  ح   إل  م ك  اإلقامف التانييف  ن يكا كميف رر د را ليغف اإل جييزكف ير م رس الفس .

 األعمال اليومية في البيت 

مهام مةي يجة   سفتت ـضأاً  ن األع ة المضيفف، ر ما كطيب معت ي  هم ين  ساـ ه  ن  تت ال

 بة الً مةي ذلةت كدتأقةع  البيأت  ن  يأنكيع ا لةيس  هةا خا مةات؛ الحفاظ ـي   اا ف المعزو ر اامل.

كمةا ين متاةم األطفةاو  ةن البيةأت  دسةع   مي ك      مي ي  ا  األع ة ين كقةأم  ةالتعايف  عفسةل. 

الأجبةات ير المسةاـ ة  إليهم مهام رر يعيف كأميف ير يعبأـيف كقأمأن  ها م    عايف األطباق  تة 

كختيف ك   يع ـي اآلخ ، رق   لأن المسةئأليات مختيفةف يكضةاً  العسةبف للة    ن غسي  المال س.

 طالب، رللي كعبغن ين  تأقع ين  ساـ  يع  ت المضيفف  ط كقف ير   خ ى خالو إقامتت متها.

 هأ ين  س و! إذا لم  لي مت ك اً مما كعبغن ـييت  تيل ير كيف  فت  ذلت، ك  ما ـييت 

 اإلنترنت

ق  كلأن ل كت إ ت  ةع  ةن معةزو األعة ة المضةيفف رللةي اإل ت  ةع لةيس مهمةاً  العسةبف ليل ية  مةي 

عأف كلأن ال خأو ـي  اإل ت  ع متا اً  ن يكا كميف رر د را ليغف اإل جييزكف  األع  العيأنكيع كف.

  راعن.خالو  ت ة ال ا ف السبا يف ررقع الغ اء رقب  ر ت  اليأم ال 

إذا لم  لي ق  ي ض ت متت  اعبت المحمأو، ليلي  ن ـيمت ين األع ة المضيفف ق  كلأن ـع ها 

 تةت   اعب آلن را    ن البيةع، األمة  الةذي كتعةن ين ي ة ا  األعة ة ـيةيهم اعةتخ امل  التبةا و.

ف األع  المضيفف ق  كلأن ل كها   ر  مأضأـف ـية  يرقةات اعةتخ ام األطفةاو ليلمبيةأ  ، رعةأ

مي المفهأم ي ت قة   سةاب  ةالحعيي إلة   كلأن مي المتأقع معت ا ت ام هذه القاـ ة المعزليف يكضاً.

الأطي رعأف   ك  ين  تح   مع األص قاء راألع ة مةي ـةي ط كة  الب كة  اإلللت ر ةن رالفةيس 

 ةن  ةيي ي ةل مةي اليطيةف ين  اة  ـية  ا سةاو  ةالجميع، رللةي ال  مضةن رقتةاً    أي رعلاكبن. 

ي اً ـي  اإل ت  ع  حي   فأت ـي   فست العأم الذي  حتاج إليل ك ي اً ير   ص مقا يف يصة قاء ك 

 ج   ر ج  ف يشياء ج ك ة!

إذا كعع  حاجف إل  قضاء يرقات طأكيف ـية  اإل ت  ةع،  مةي المتقةأو  العسةبف ألعة  ت المضةيفف 

هعاي خيار آخ  رهأ ين  شةت ي  التن  قيم متها ين  طيب معت ين    ع جزءاً مي  ليفف اإل ت  ع. 

 عأف كتعن هذا ي ت عأف  تحلم  ن مق ار اعتخ امت لإل ت  ع. ر  ة  يا ات إ ت  ع خاصف  ت.



كملي لمأظفيي يكا كميف رر د را ليغف اإل جييزكف ل كعا مساـ  ت  ن ش اء ر  ة  يا ات إ ت  ع مي 

  ك  ما ـييت هأ ين  س و ـي ذلت  ن الملتب. هذه الأ  ات.

 حماماتال

مةةي المحتمةة  ين  لةةأن متتةةا اً ـيةة  الةةعم  الغ  ةةن ليحمامةةات المأجةةأ   ةةن كةة  الحمامةةات  ةةن 

هعاي اختالف را   عأف  ج ه رهأ ين الحمامةات العيأنكيع كةف  هةا عةجا ة مةي الحةان    يأنكيع ا.

  ةن ـي  التلس مي البالط رال خام، ليس مي الجية  ين  بتة  السةجا ة. إل  الحان   غطن األرض.

يي  مام، ـع ما  قأم  الأضأء ليسالة، مي  ضةيت ي قةن المةاء  ةن الحةأض ير البةا يأ رقةم  انمةاً 

متاةم العيأنكيعة كيي كسةتخ مأن الة دث يك ة  مةي الحمةام  ية  ي ةل يرخة    أضةع معشةفف  حتةت.

 تةت الحمامةات عةيلأن  هةا عةتارة  فسة    إ ةل مةي المليةف  سةخيي الميةاه ليحمامةات.  ريع  .

ـع ما  قةأم  االعةتحمام مسةتخ ماً الة دث، مةي  ضةيت ا ة ص ـية  إ قةاء   اقن الغ  ف.الحمام ـي 

إذا كعةع  الستارة  اخ  البا يأ  تة   عةزو الميةاه  اخة  البةا يأ رلةيس ـية  األرض خةارج البةا يأ.

إذا اعةتخ مع     غب  ن االعتحمام  ن البا يأ، مي  ضيت امأل البا يأ مي ثي ل إل  معتسةفل  قة .

   مي ذلت، لي كلأن هعاي المزك  مي المياه الساخعف لباقن األعة ة رلةي  لةأن محبأ ةاً جة اً مياه يك

   ن رع  األع ة.

لهةذا السةبب مةي المهةم يال  قضةن رقتةاً  غالباً ما كقةأم يشةخاص آخة رن غية ي  اعةتخ ام  مامةت؛

لالعتحمام،   قان  10كعبغن ـييت ين  جت   مامت كستغ ق يق  مي  يطأو مي الالنم  ن الحمام.

هذا األم  مهم ـي  رجل الخسأص  ةن   قيقف ك  م ة  ن الحمام. 20رين  مضن ما ال كزك  ـي 

 ةن  الةف  السباح،  ي  ين الل ي  مي ي  ا  األع ة ق  كحتاجأن إل  اعتخ ام الحمام  ةن السةباح.

 الجية .قضانت لأقع طأك   ةن الحمةام، ر مةا  تسةبب  ةن  ة خي  األعة ة كيهةا رهةذا لةيس  ةاألم  

الل ية  مةي األعة  لة كها جة رو   ح   إل  يع  ت  ش ن ي سب رقع  العسبف لةت العةتخ ام الحمةام.

 ليم ات  ن الحمام  ن السباح رعأف  حتاج إل  الت قيم مع هذا الج رو. 

 ن  الف إذا ما ق رت ين   خذ  دث  ن المساء، مي  ضيت راـن شةتأر اآلخة كي رال   خةذ الة دث 

    مي الالنم  ي  ي ت ق   قي  ي  ا  األع ة ر جتيهم كسه رن. ن رقع مت خ  يك

ـع  مغا ر ت الحمام، ا ة ي  قم  مس  يكف مياه  تعاث  ـي  الم اكا ير الج ران ير يعط  الطارالت.

مي المتتا  ين  ت ي  اب الحمام مفتأ ةاً قيةيالً ـعة ما  غةا ر،  تة   اهة  ل خة كي  الباب مفتأ اً؛

ا هن الحاو  رماً، ال  خج  مي طيب المساـ ة مي يعة  ت المضةيفف  شة ن يي ركم  ي ل خاو اآلن.

 مس لف.

 التدفئة

قة   لةأن البيةةأت العيأنكيع كةف يك ةة   ة ر ة ممةا ي ةةع متتةا  ـييةةل رخاصةف إذا كعةع هعةةا  ةن  سةة  

متام األع  عأف  حا ظ ـي  معاط  المتيشف جية ة الت  ئةف  اعةت عاء غة ف  الشتاء  ن  يأنكيع ا.

رذلت  ا اً أل عا  تأقع مي يع  ا ين  مضن الأقع متاً  ةن المسةاء ال ين  ختبةي  ةن غة ف  ؛العأم

رمع ذلت، عأف  حتاج إل  ين  عجز راجبت المعزلن  ن غ  ف  أمةت رلةذلت قة   حتةاج إلة   العأم.

هذا األم  ال  ة س  ةل رللةي مةي الم  ةأض العةأم رالمة   ة  تمة  ركعبغةن  اعتخ ام الم  ئف ليت  ئف. 

ييت ين  ت ك  مي إكقةاف المة   ة ـةي التشةغي  قبة  ين  غةا ر غ  تةت رخاصةف ـعة ما  غةا ر لتبة ي ـ

  كأمت.

 إذا كعع  شت   الب ر ة اطيب مي يع  ت المضيفف  تت البطاطيي اإلضا يف ير كيس ماء عاخي.

ف هذه هةن الط كقة مي  ضيت  ذك  يكضاً  ن  او شتأري  الب ر ة ين     ي المزك  مي المال س.

  العيأنكيع كف.



 الحيوانات األليفة

 ةن الأاقةع،  ةان  ك ي  مي العيأنكيع كيي ل كهم  يأا ات يليفةف  ةن  يةأ هم ركتاميأ هةا  ةالل ي  مةي الحةب راال تة ام.

ر اةة اً ألن هةةذه  يصةةحاب الحيأا ةةات األليفةةف ال كتتبةة رن يعةة  هم كاميةةف مةةا لةةم كلةةي لةة كهم ر يةة  مةةي الحيأا ةةات.

اميف جي ة ليغاكف،  ا هةا مختيفةف  مامةاً ـةي الحيأا ةات الب كةف ن الحيأا ةات األليفةف  ةن  يأنكيعة ا الحيأا ات  تام  مت

  تغذى جي اً ركتم التعاكف  عاا تها رهن لطيفف ليغاكف.

 عطالت نهاية األسبوع

 سةتخ م األعة  هةذا الأقةع  تية اً ـةي التمة   ـطيةف  هاكةف األعةبأ   ةن  يأنكيعة ا السةبع راأل ة .

ع مع األص قاء رالتانيف، ير االعةتجمام  ةن البيةع، ير الخة رج  ةن ر ةالت قسةي ة ير لقضاء رق

لي  لأن لة كت  سة   راعةيف  ةن هةذكي اليةأميي رللععةا  ةعام ي شةطف   ضأر الم اعم ال كعيف. 

ـطيةةف  هاكةةف األعةةبأ  رالتةةن قةة    غةةب  ةةن المشةةاركف  يهةةا. ير ر مةةا كملعةةت قضةةاء ـطيةةف  هاكةةف 

ا ة ص ـية  التأاصة  مةع يعة  ت  ع  ت المضيفف  ن  شاطهم ال ر يعةن. األعبأ   اال ضمام أل

المضةةيفف إذا قةة رت االلتقةةاء مةةع يي مةةي يصةة قانت  ةةن ـطيةةف  هاكةةف األعةةبأ ، ير ا ضةةم إلةة  ي ةة  

  ي شطف ـطيف  هاكف األعبأ  ل كعا.

 الوجبات

المضةيفف  عةأف  لةأن يعة  ت مي مزاكا التةيو مةع يعة ة مضةيفف االعةتمتا   الأجبةات المعزليةف.

إ ةةل كتتبةة  مةةي  عةةتي ة رمسةة ررة لمشةةاركف رجبا هةةا المفضةةيف ير يطتمةةف األعةة ة الخاصةةف متةةت.

ض رب األ ب ين  ج ب كميات صغي ة مما كتم  ق كمل لت،  ت  لأ كان كب ر مختيفاً ـةي الطتةام 

إ ت ر ما ال كتجبت  تت الطتام ير ر ما  لتشف رجبتت المفضيف الج ك ة ن  الذي ي ع متتا  ـييل.

 ن  الف ـأ  ت ليبيةع يثعةاء إـة ا  الطتةام،  ا ةل كتتبة  مةي ضة رب  ال  ت ف ي  اً إال إذا ج  ع!

ر الم   ن مي األ ب ين  ساـ  األع ة المضيفف  ةن التعايةف  تة  كة   األ ب ين  ت ض المساـ ة.

 رجبف.

ن   كيهةا ن مةي  ن  الف إذا ما كا ع هعاي  تت األطتمف التن ال  فضة  ين   كيهةا ير ال  سةتطيع ي

  ضيت يخب  يع  ت المضيفف  ذلت  ت  كتيم ذلت الجميع.

 فهةةم كةة  يعةة ة مضةةيفف قيةةأ  الحميةةف الغذانيةةف الخاصةةف  المسةةيميي رلةةي كدقةة م لةةت لحةةم الخعزكةة  ير 

مي  ضيت ا هةم  ععف(  ن يي رجبف. 18اللحأليات )التن كدحا  ش  ها ـي  يي شخ   حع عي 

ن الغالب ر ليفتهم ـاليف، رلذلت ال  تأقع مي يع  ت ين  ق م لةت ين جزاري الحالو غي  شانتيي  

  لحم  الو.

ر مةا كلةأن  تةت   ن التا ة،  ان ك  الأجبات ن  اعت عاء رجبف الغة اء ن  قة مها األعة ة المضةيفف.

إذا  الطالب األصغ  ععاً ق    تأا مبالغ إضا يف لألع ة التن كقيمأن متها لتق كم رجبف غ اء متب ة.

لي مت ك ًا مي هذا األم ، مي  ضيت اع و ملتةب يكا كميةف رر دة را ليغةف اإل جييزكةف  ةن كأمةت لم  

  األرو.

 ةن الم رعةف  إذا لم  لي ق    تع مبيغاَ إضا ياً ليغ اء،  سأف كدتأقع معت ين  ةأ   غة اءي لعفسةت.

  ةةف لةة كعا مجمأـةةف مختةةارة مةةي المتل ر ةةات الجةةاهزة التةةن كملعهةةا شةة اءها ر حضةةي ها  ةةن غ

كما كملي ين  أ  يكضاً ين  طيب مي األع ة التةن  قةيم متهةا إذا كةان  اعةتطاـتهم يخةذي  الطالب.

كملعت ـع نذ إمةا  عأف    ع ثمي ذلت  الطبع. ليتسأق  ت   ستطيع ش اء  تت األطتمف لغ انت.

  ين  حتفظ  هذا الطتام  ن الم رعف  ن مطبخعا ير  ن البيع ر قأم  تجهيز غ انت  عفست.



إذا     لسةبب مةي األعةباب  عأف كلأن  ضأري متأقتاً ك  مساء ليتشاء مع األع ة المضيفف.

رلم  ستطع ين    ن، مي  ضيت ا  ص ـي  اال ساو ها فياً  األع ة المضيفف قبة  عةاـتيي ـية  

كتتب  مي األخالقيات السيئف ين  ت ي يع  ت  طهأ الطتام لةت ر تة  ذلةت ال  األق  ريخب هم  ذلت.

  لتعارو هذا الطتام.    ن

ا تا   ت  كلأن الجميع ق    ا  ي األك  ـع ما كب ي األ أان  ن األع ة المضيفف األك ، ليس قبيهما.

مةي األ ب ين  شةل  الطةاهن ير ين  مت  ةل ـية    ا تهأا مةي  عةارو الطتةام قبة  ين  تة ي المانة ة.

ا  ص   ا ر مان ة الطتام يثعاء الأجبف.ق  )متذرة( إذا كان لزاماً ـييت ين  غ  الأجبف التن يـ ها.

 ـي  غي  ها فت المحمأو ـي  مان ة التشاء.

 ي  ين الل ي  مي األع  العيأنكيع كف مشغألأن ليغاكف  تميهةم ر   شةطف يخة ى،  ةا هم ال كة كيأن 

 اإل طار ـي  رجل الخسأص ال كتعارلأ ل  ن الغالب متةاً ك عة ة. ك  الأجبات متاً ير  ن البيع.

ذه الحاالت، ر مةا  شةجتت يعة  ت التةن  قةيم متهةا ـية  "اخة م  فسةت  عفسةت"، األمة  الةذي  ن ه

عةأف   كةت يعة  ت يكةي كملعةت ين  جة  خيةارات  ةن  كتعن ي ت  سةتطيع اختيةار طتامةت  عفسةت.

 المطبخ رعأف  ش ح لت ط كقف  جهيز يطتمف  سيطف.

الخبةز كيةل ير ين  شة ب اليةبي مي  ضيت  ذك  ين "اخ م  فست  عفست" ال  تعةن ين   كة  رغيةف 

إذا كعع   ك  ين   ك  الل ية  مةي شةنء مةا،  ا هةا  لة ة جية ة ين  ةذهب إلة  السةأ   ماركةع  كيل.

كمةا كعبغةن ـييةت ين  تةذك  يكضةاً ين  غسة  األطبةاق  تة  ين  جهةز  ر شت ي طتاماً متيعاً  عفسةت.

  طتامت.

 السلوكيات النيوزيلندية

 تت العيأنكيع كيي ليسأا مؤ  يي ليغاكف، رللةي كة  مةا  ةن األمة  ي عةا  حةارو  ةن ر ما  اي  ن  تت األرقات ين 

كاةي الةبتت ي يا ةاً ي عةا غية  رعةمييي يك ة  مةي الةالنم،   التا ة ين  لأن غي  رعمييي رين  لأن ر ر كةي متةت.

ن ر لاها عةا عةأف إ ا  سةعا الفلةاه  رللي هذا كتأ  إل  ي عا ال  حب ين  لأن صارميي ررعمييي يك   مي الالنم.

إ عا  انماً  قأو "مي  ضيت" ـع ما  طيب شيئاً، ر"شةل اً" ـعة ما كعارلعةا ي ة    كلأن مي الستب  همها  ن الب اكف.

 عأف  ج   فست  قأو "مي  ضيت" ر "شل اً" ك ي اً!  شيئاً ير كفت  لعا ي   شيئاً.

 الكحوليات

عةعف  ةن األمةاكي  18ي شةخ   حةع عةي كقضن القا أن  ةن  يأنكيعة ا  تة م  قة كم اللحأليةات أل

كمةا ي هةا عياعةف   الم خسف، م    ا ف الفع ق، ما لم كلةي  سةحبف ي يةل ير يمةل ير رصةن قةا أ ن.

  ععف اللحأو   رن مأا قف مي األع ة التن كقيم متها. 16م رعتعا يال كش ب يي طالب  حع عي 

 التدخين

محاأر  العسبف ليسةجان  ين  دبةا  ألي شةخ  مي ال  الل ي  مي العيأنكيع كيي كتارضأن الت خيي.

ععف. إذا كعةع   كة  التة خيي، مةي  ضةيت اخة ج مةي البيةع،  تة  لةأ كةان ذلةت  ةن  18 حع ععف 

عةعف  18مي غي  المسمأح ألي طالب  حةع عةي  الت خيي  ن غ  ف  أمت محاأر  ش ة.  الشتاء.

 ةن  الةف ـة م  تةانين الةذي كقةيم  يةل.ين ك خي  ن يكا كميف رر د را ليغف اإل جييزكف ير  ن السلي ال

 ا باـت لهذه القاـ ة، ر ما ق  كدطيب معت مغا رة الم رعف.

ععف، ركختاررن الت خيي، كعبغن ـيةيهم جمةع يـقةاب السةجان   18إن يرلئت األشخاص معلم الذكي  ق  ـم هم ـي 

  ف السأء.  ي  ين هذا كتتب  مي السيأكيات غاك التن ك خعأ ها رـ م إلقانها ـي  األرض؛

 ـاماً: 18ك  طالب يكا كميف رر د را ليغف اإل جييزكف  حع عي 



كعبغن ـييت  ن جميع األرقات ين  خب  ي أكت ير مقة م ال ـاكةف  ةن السةلي التةانين الةذي  قةيم  يةل 

  ملا ت، رمي الذكي ي ع متهم، ركيف عتس  إل  البيع.

تأ اً، رين     ـي  المتسةييي  ةن جميةع كعبغن ـييت ين   خذ ها فت المحمأو متت، رين  بقيل مف

كعبغن ين كلةأن  األرقات ما لم  لي  ن ملان كحا   يل اعتخ ام الهأا ف المحمألف ن م   السيعما. 

 رقم ي أكت  ن السلي التانين الذي  قيم  يل ررقم الم رعف مسجييي ـي  ها فت. 

 كدطيب معت   ي الم رعف.ـ م التزامت  هذه القاـ ة ق  كت  ب ـييل إخبار ي أكت رر ما 

 سنة 18الطالب فوق سن 

كعةةأ  مةةي اليطةةف ري ب المتاميةةف، كعبغةةن ـييةةت ين  جتةة  عةةلعت التةةالن كتةة ف ملةةان  أاجةة ي 

كعبغن ـييت اال سةاو ها فيةاً إذا لةم  لةي عةتتأ  ليبيةع  ةن  رالأقع الذي  تأقع ين  تأ   يل ليبيع.

ن يعة  ت قة   امةع، مةي  ضةيت ا ة ص ـية   ن  الف ـأ  ت ليبيع  ت  ين  لأ يرقات الأجبات.

  إطفاء ك  األ أار رإغالق الباب رراءي. 

 البقاء بالخارج ليالا 

إذا كعع   غب  ن البقاء  الخارج ليالً ير  ن ـطيف  هاكف األعةبأ  مةع ي ة  يصة قانت، اطيةب مةي 

 ي  ةن  ةن  الةف الطةأارس، عةأف كحتةاج رالة  رالة ي  ةن السةلي التةانين السةماح لةت  ةذلت يرالً.

إ عةا  قتة ح   السلي التانين إل  اعم رـعأان ررقم  ييفأن الشخ  الذي كملي اال سةاو  ةت ـعة ه.

ين  طيب مي السلي التانين الةذي  قةيم  يةل اال سةاو   كا كميةف رر دة را ليغةف اإل جييزكةف رإخبار ةا 

 ل.ي ت  قيم  ن معزو ص ك  لت هذا المساء ير ذاي ركذلت إخبار ا  تعأا ل ررقم ها ف

 أوقات النوم

عأف  تأقع األع ة المضيفف معت ين  ذهب ليعأم  ةن رقةع ال كتجةارن رقةع ذهةا هم ليعةأم، رذلةت 

 مي يج   جعب إنـاج األع ة.

 المشكالت

إذا كا ع ل كت يكف مشلالت، مهما كا ع صغي ة، مي  ضيت  اقشها مع م ك  السةلي التةانين الةذي 

 عسع إليت  انماً ر حارو مساـ  ت طالما كةان  ةن  عأف   قيم  يل ير مع يي ـضأ مي مأظفيعا.

إذا كا ع المشليف خطي ة، رال كملةي  يهةا  تة  التحة   متةت رمةع مضةيفن السةلي   مق رر ا ذلت.

  التانين الذي  قيم  يل، ر ما  ضتت  ن  يع آخ .

 مغادرة سكنك العائلي

كعبغن ـييت إخطارهم  ةذلت قبة  إذا ق رت مغا رة علعت التانين قب  التاركخ الذي  م    يبل لذلت 

  ح   ـي هذا مع م ك  علعت المعزلن.  ذلت   عبأ .

 االنتقاالت

ـامةاً كة  كةأم ر  خةذي  16عأف  قأم البيأت التانييف التن  قيم  يها  عقة  كة  الطةالب  حةع عةي 

مي  ضيت ا ة ص ـية  ين  لةأن مسةتت اً ليمغةا رة ـعة ما  م ة يخ ى  ن  هاكف اليأم إل  السلي.

أن علعت التانين مستت اً  ن السباح، كذلت ري ع  ن الم رعف ا  ص ـي  ي ع  لأن مستت اً كل

إذا قة رت ي ةت   كة  الةذهاب إلة  الم كعةف  ليمغا رة ـع ما ك  ن علعت التانين ألخذي مي الم رعف.



ري ةةت لةةي  لةةأن مسةةتت اً ليتةةأ ة إلةة  البيةةع  تةة  السةةاـف الخامسةةف، ا ةة ص ـيةة  عةةؤاو يعةة  ت 

 ـما إذا كان هذا ال   س  ل.المضيفف 

 عةعف ير يك ة . 16ال  حتاج يع  السلي التانين إل  ين  عقيت مي رإل  الم رعةف إذا كا ةع ـمة ي 

 ةن هةذه الحالةف، كتحةتم ـييةت  ر ما  حتاج إل  ين  ستق  الحا يف، ير ين  مشن، ير  ذهب  ال راجف.

الحسةة  ال راعةيف  ةن  مةةام  ين  غةا ر البيةع قبةة  رقةع كةاف  تةة   سة  إلة  الم رعةةف قبة   ة ء

 صبا اً. 8:30الساـف 

مساء  4مساء مي االثعيي إل  السبع ر ن  مام الساـف  6 غا ر آخ   ا ف الم كعف  ن  ماما الساـف 

 إذا  ا تت هذه الحا يف،  ال  تأقع ين ك  ن علعت التالن ألخذي مي الم رعف. كأم األ  .

 الهاتف

مةي  ضةيت اعة و   السةلي التةانين العةتخ ام الهةا ف. كعبغن ين كحس  الطالب ـية   سة ك  مةي

  السلي التانين إذا كان  مق رري إج اء ا ساو مع  حمي  التليفف ـي  الشخ  الةذي  تسة   ةل.

كسةتطيع الطةالب شة اء  طاقةات هةا ف مةي ملتةب يكا كميةف رر دة را ليغةف اإل جييزكةف رمةي متاةةم 

السلي التةانين  ةن إجة اء ا سةاالت  الهةا ف ال  ستخ م ها ف   محالت األلبان رمحطات الخ مف.

 المحمأو را ساالت  رليف.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 عقد السكن العائلي بين أكاديمية روتُروا للغة اإلنجليزية والطالب

 إ عن ي هم ما كين:

كعبغةةن ـيةةن ين ي  ةةع رعةةم السةةلي التةةانين إلةة  يكا كميةةف رر دةة را ليغةةف اإل جييزكةةف قبةة   .1

 األق . يعبأـيي ـي 

ال كملععن  غيي  علعن التانين ل ى يكا كميةف رر دة را ليغةف اإل جييزكةف مةا لةم كأا ة  مة ك   .2

 السلي التانين ين ل ي عبباً رجيهاً لذلت.

 ن  الف ـ م قبأو م ك  السلي التانين ليسبب الذي ط  تل، رال يناو يرك   غيي  السلي،  .3

 يخ ى ك عم التحاق  تانيف. رالر  250ن ي هم ي ل كتأجب ـين   ع مبيغ  ا ع

ي ل كتأجب ـين ين يق م إخطاراً  ذلت قب  المأـ    عبأ   ةن  الةف رغبتةن  ةن  غيية  ير  .4

كتأجةب ـيةن إخبةار مة ك   مغا رة السةلي التةانين مةي يكا كميةف رر دة را ليغةف اإل جييزكةف.

إذا لةم  متهةا.السلي التانين  ن يكا كميف رر د را ليغف اإل جييزكف ركذلت األعة ة التةن يقةيم 

 ي ت  ذلت، عأف ي حم  مساركف يعبأ  إضا ن.

إذا كعع عة مل   تية اً ـةي عةلعن التةانين لة ى يكا كميةف رر دة را ليغةف اإل جييزكةف اليييةف،  .5

  الأقع ما. ا عن لي يعت   مقا   هذا 

إذا ي ا غا رت السلي التانين ل ى يكا كميف رر د را ليغف اإل جييزكف  ن يجةانة، عةأف كةتم  .6

كعبغةن   ةع هةذا ال عةم إلة  يكا كميةف    رالر  ن األعةبأ . 30 حميين رعم ا تجان ق ره 

 رر د را ليغف اإل جييزكف قب  ين يغا ر  ن يجان ن.

  رالر كالمتتا . 230ين خالو يجان ن، كعبغن ين ي  ع مل عد  ن علعن التان إذا .7

إذا مل عد  ن السلي التانين ل ى يكا كميف رر د را ليغف اإل جييزكف  يعما ي ةا  ةن يجةانة مةي  .8

 230يكا كميةةف رر دةة را ليغةةف اإل جييزكةةف، رإذا يـطتعةةن  م كةة اً ل راعةةتن، كعبغةةن ين ي  ةةع 

 اإلضا ن  ن السلي التانين.  رالر لقاء األعبأ  

إذا ي ا   كعد يكا كميف رر دة را ليغةف اإل جييزكةف رذهبةع إلة  م رعةف يخة ى ير ليتمة   ةن  .9

 . جييزرر د را، ال كملععن اإلقامف  ن المسلي التان  ألكا كميف رر د را ليغف اإل

ين، ي ل ق  ال كلأن هعاي علعن ـانين إ عن يقب  ي ل  ن  الف رغبتن  ن  غيي  علعن التان .10

 متاح رق  ي تاج إل  ين يقيم  ن مأ ي  ير  ع ق ير  زو شباب.

 لق  ق يتد ر همعد مذك ة السلي التانين التن ق مع لن  ن اليأم األرو لن  ن الم رعف. .11
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