موفرو تعلم اللغة
جذب المزيد من العمالء واالحتفاظ بهم من خالل تحديد المستوى في الدورة بدقة وتتبع التقدم
تقييمات لغوية مؤتمتة بالكامل
نحن نساعدك على قياس المهارات الصحيحة .تتوافق نتائجنا مع
معايير الصناعة والمعايير العالمية مثل  CEFRو  ACTFLو
 TOEFLو  IELTSو TOEIC
توفر لك حلول التقييم لدينا نتائج فورية من خالل أحدث التقنيات
بأسعار في متناول الجميع
بفضل تقنيتنا الحاصلة على براءة اختراع  ،نحن أول من يقدم
مالحظات فورية حول تقييمات التحدث .نقدم لك أيضًا تقارير
مخصصة بنا ًء على احتياجاتك

كن رائدًا في الصناعة
تعليم اللغة يتسارع بمعدل مذهل .لن يؤدي الحفاظ على عملياتك الحالية إلى إبقائك على اطالع دائم تطوير مجال التدريب اللغوي .يجب أن تطور عملياتك باستمرار
وتدمج التكنولوجيا لتبسيط العمليات .نريد المساعدة .تتجاوز تقييماتنا اختبار المهارات اللغوية على الرغم من جودتها في هذا المجال .نحن نقدم أيضًا التحليل التنبئي
والتحليلي لعمالئك وللصناعة .تقييمات اللغة لدينا هي أول تقييمات الذكاء االصطناعي الحاصلة على براءة اختراع مع نتائج فورية .مع صدق وموثوقية مثبتتين ،
يمكنك أن تشعر بالثقة في أن النتائج التي تراها هي النتائج المهمة .تم ربط اختباراتنا بأعلى المعايير في العالم بما في ذلك  CERFو  TOEFLو  ACTFLو
 IELTSو .TOEIC

االحتفاظ بالطالب المتفوقين

مع منافسة تتسارع بوتيرة مذهلة  ،فإن القدرة على جذب الطالب واالحتفاظ بهم ستتطلب من مراكز األعمال االبتكار والدخول في شراكات .توفر
لك مرونة تقييماتنا اللغوية حلول اختبار متقدمة ومتعددة المتغيرات .على سبيل المثال  ،هل تريد المزيد من المهارات اللغوية المتجانسة في الفصول
الدراسية الخاصة بك؟ لقد كنا هذا الحل ألكثر من  25عامًا في أكثر من  800مؤسسة حول العالم .تخيل ما يستفيده معلموك وطالبك عندما
يكون الطالب في نفس مستوى اللغة في كل فصل .تم تحسين تجربة كل من المعلم والطالب وإرضاء كالهما عاطفياً.

دعم لك

نحن في مجال العمل الذي يمكين مؤسستك من فعل المزيد باستخدام اللغة .ماذا يعني ذالك؟ هذا يعني أنه يمكننا
المساعدة بعدة طرق .هل تحتاج إلى تقييم معلميك؟ هل تحتاج إلى مراجعة منهجك؟ هل ترغب في معرفة مدى
استعداد طالبك الختبار TOEFL؟ هل ترغب في الحصول على بيانات لمراجعة االتجاهات واالستراتيجيات
والنتائج مع منهجك الدراسي؟ هل تحتاج إلى حل تقييم يمكن أن يتكامل مع منهجك؟ تقييماتنا
يمكن أن توفر قيمة تحديد المستويات وقياس التقدم .مع إيميرشون  ،نحن أكثر من مجرد شركة اختبار.
نحن نختبر الغرض .أنت تحدد الغرض  ،وسوف نتأكد

طلب عرض
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