KAMPÜSÜMÜZ
13 TEMMUZ – 7 AĞUSTOS, 2020

MERHABA DE
FLORİDA PREP'DE YAZ DİL
ÇALIŞMALARI SİZİ BEKLİYOR

Florida Prep, Orta Florida'nın Doğu
sahilinde, Orlando'nun turistik
yerlerine ve Orlando Uluslararası
Havalimanı'ndan yalnızca 60 dakikalık
sürüş mesafesinde yer almaktadır.
Tropik bitkiler ve İspanyol tarzı mimarinin
eşsiz bir birleşimini sunan tarihi kampüsümüz,
Florida'nın el değmemiş Space Coast
plajlarından, ikonik sörf merkezi Cocoa
Beach'ten ve Kennedy Space Center'dan
yalnızca kısa bir sürüş mesafesinde yer
almaktadır.
Merhaba De katılımcıları yurt odaları paylaşacak
ve kampüste yaşayacaktır.

*Her şey dahil
$3.500

Yeni bir İngilizce öğrencisi veya bir A.B.D. Lisesi
ya da Üniversitesine giriş için hazırlanmak üzere
bir İngilizce Dil Eğitimi Programı arayan bir
öğrenci misiniz?
Florida Prep’in İngilizce Yabancı Dil Programı size ihtiyacınız olan
becerileri kazandırmak üzere tasarlanmıştır!
Kampüs vardığınız andan itibaren, vurgu yalnızca iyi konuşma
üzerinde değil aynı zamanda okuma, yazma dinleme ve kelime
dağarcığı üzerinde olacaktır. Program süresi boyunca yapılacak okul
gezileri, becerilerinizin pratiğini gerçek hayatta karşılaşabileceğiniz
durumlarda yapma, Amerikan kültürünü deneyimleme ve dünyanın
dört bir yanından gelen diğer öğrencilerle tanışma olanağı
sağlayacaktır.
Her gün farklıdır ve bir hedef veya faaliyet üzerine odaklanır.

Daha fazla bilgi için iletişim adresi: admissions@flprep.com

Summer 2020

7.-12. Sınıflardaki Erkek
ve Kız Çocuklarına Açıktır

TİPİK BİR GÜN

Küçük Sınıf
Boyutu

Orlando'nun
Turistik Yerlerine 1
Saat

LİSE KREDİSİ KAZANIN!

Sınıf dersini takiben, öğle yemeği siparişi vermek için yerel bir
süpermarkete yapılan bir ziyareti, bir gösteri için bilet satın almak
için tiyatroya yapılan bir ziyareti veya yerel alışveriş merkezinde
konuşma pratiği yapmayı içerebilir.

Lise Kredisi sağlayan ileri bir müfredat işlemek isteyen
öğrenciler için akşam çalışmalarını içeren bir hızlı geçiş
programı talep üzerine sağlanabilir.

Her gece faaliyetlerinizi, yalnızca olaylardan oluşan bir anı defteri
değil, aynı zamanda Florida'da geçirdiğiniz süreye dair kişisel bir
hatıra oluşturmanızı sağlayacak bir İngilizce günlüğünde gözden
geçirmeniz teşvik edilecektir.

NELER DAHİL?

HAFTALIK OKUL GEZİLERİ

Neler Dahil Değil?
Uçuşlar, Hediyeler vb. için günlük harcama harçlığı.

Orlando'nun turistik yerlerine ve Florida'daki diğer sembol
anıtlara yapılacak ziyaretlerle birlikte katılım gerektiren projeler ve
eğlenceli faaliyetler günlerinizi ve hafta sonlarınızı dolduracaktır.
Ayrıca okul gezileri ve projelerde Florida Prep Yaz Kampı
katılımcılarına katılacak ve yeni öğrendiğiniz dil becerilerinin
pratiğini yapma imkânı bulacaksınız.

Tüm okul geziler ve giriş ücretler, oda ve yemek, 3 Florida Prep
Tişörtü, tüm nevresimler, geziler için kara ulaşımı, havalimanından
alma/havalimanına bırakma ve refakatçilik hizmetleri

Florida Prep'in, kayıt, öğrencilerin yaşı ve hava durumu olaylarına göre İngilizce
Yabancı Dil programını değiştirme veya revize etme hakkı saklıdır.

Hands-on projects and fun activities, along with visits to Orlando
attractions and other Florida landmarks will fill your days and
weekends. You will also join with Florida Prep Summer Camp
attendees on field-trips and projects, allowing you to practice your
newly learned language skills.

Daha fazla bilgi için iletişim adresi: admissions@flprep.com

