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 ؟noLnyL eLuninsnI في الدراسة في يعجبك الذي ما

 

 بلدا   21 من طالب وجود بفضل الطالب مساكن في الرائعة العيش تجربة هو ذلك أسباب أحد  مدرستنا. في بالدراسة يتعلق ما كل أحب“

 يحبون فالجميع  واحدة. عائلة نشكل أننا أشعر  األسبوع. نهاية عطلة في مختلفة أنشطة في جميعا   ونشارك معا   نعيش نحن  فيها. مختلفا  

 الصين من غريس      ”رائعا . الطالب مساكن في العيش يجعل ما وهذا  البعض. بعضهم ونويساند بعضهم

 

 ؟noLnyL eLuninsnI في يعجبك ما أكثر ما

 

 تضم فهي رائعة؛ المدرسة بعد ما أنشطة أن كما  الكليات. وخيارات المختلفة المستويات وبخاصة المدرسة، في الدراسية الحصص أحب“

 عن والتخلي والشغف, االحترام، تعلّمت فقد  عشتها. التي التجارب أفضل من القدم كرة لعب كان  واألندية. لرياضةا أنواع من العديد

  تعلمتها. التي القيم بفضل وذلك القدم، كرة فريق في عضوا   كوني خالل من أفضل إنسانا   أصبحت لقد  بقلبه. يلعب جميعنا أن إذ  الذات؛

 إيطاليا من ليوبولدو   ”سواء. حد   على وخارجه لعبالم أرض على بها أعيش وأنا

 

 فصلي هو الخريف أن برغم  األربعة؛ الفصول أحب كما المدرسي. المجتمع مع جدا   متماسكة بأسرة أشبه فنحن  األسرة. روح أحب“

 الباهاماس جزر من أشتون   ”هنا. لوجودي سعيد أنا  الجمال. غاية في فهو المفضل،

 

 تشعر أن الجميل من  والمشي. والتخييم األصدقاء، برفقة بورك جبل على الشتاء في التزلج أفضلها ولعل التجارب؛ من العديد أحب“

 بأني أشعر  فيه. ترغب الذي االتجاه بسلوك لك يسمح األكاديمي فالبرنامج  المدرسة. تقدمها التي األنشطة خالل من الطبيعة من بالقرب

 الصين من رامون  ”حياتك. مجرى تغّير أن قادرة المدرسة ذهفه  الكلية. في تخصص ألي مستعد

 

 ؟noLnyL eLuninsnI في المعلّمين عن قوله يمكنك الذي ما

 

 ويأخذون الطالب ألمر ويهتمون لطفاء إنهم  أولريتش(. )السيد طالبهم تجاه متفانون وهم يعلمونها؛ التي المواد حيال شغوفون إنهم“

 ”وشمولية. نايةبع الموضوعات شرح في وقتهم

 كوريا من كيم )ألينا( سوريو

 

   ”لعملهم. المعلمين شغف أقّدر فأنا ذلك، كل من وأهم  الفهم. على لمساعدتنا وقتهم من مزيد   وتخصيص للمساعدة دائم استعداد على إنهم“

 إيطاليا من ليوبولدو

 

 .noLnyL eLuninsnI تمثل قد واحدة عبارة أو كلمة في فّكر

 

 لبالدي( سفير   وكأني شعر)أ  الفخر.
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 جميل

 

 


