أورالندو
ملبورن

حرمنا
الجامعي
يقع فلوريدا برب على الساحل الشرقي لوسط
فلوريدا على بعد  06دقيقة فقط بالسيارة من
مناطق الجذب في أورالندو ومطار أورالندو
الدولي.

ميامي

يجدددا فريددددرا من أورا الشدددددددجر
يقددددر حرمندددا الجدددامعي اليدددارييي م ر
االسددديوا ية والسندسدددة الةعةارية على الطراا ا سددد اني ويقع على بعد
مسدددافة قةددديرة جدار بالسددديارة من الشدددواط النقية في سددداحل فلوريدا
الفضدا ي ومرز رزوب امموا الشدسير بشاط زوزوا ومرز زينيد
للفضاء.
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7, 2020
0202
صيف
 31يوليو  7-أغسطس 0202

قل مرحبا

لدراسة اللغة في الصيف لدى فلوريدا برب
سيشارك الةشارزون في  Say Helloفي مسازن الطالب وسيقيةون
في الحرر الجامعي.

كل شيء
*شامل
*All
Inclusive
 0033دوالر
$3,500

هل أنت طالب لغة إنجلي ية جديد أو طالب ترغب في حضدددددور برنامج
االنغةاس في اللغة ا نجلي ية عدادك للدخول إلى مدرسدددددة ةانوية أو
زلية أمريكية؟
تم تصميم برنامج اللغة اإلنجليزية في فلوريدا برب لتزويدك بالمهارات التي تحتاجها!
بمجرد أن تصللل إلى الحرم الجامعي لن يتم التركيز فقط على التحدث بشلللج جيد لجن أي لللا
على القراءة والجتلابلة واتملللللللتملات والم ردات ملللللللتسلللللللاعدك الرحالت الميدانية طوال مدة
البرنامج على ممارملللللة مهاراتم في مواحي الحياة الواحعية وتجربة ال قافة ايمريجية ومقابلة
طالب آخرين من جميع أنحاء العالم
زل يور يييلف عن اآلخر ويرز على السدف أو النشاط.

لمزيد من المعلومات ،اتص بـadmissions@flprep.com:
ملبورن ،فلوريدا ،الواليات المتحدة األمريكية أمريكية

صيف 0202

ساعة واحدة إلى معالم
الجذب في أورالندو

مفتوح للبنين والبنات للصفوف
30-7

حجم فصل صغير

أحصل على قرض المدرسة الثانوي!

يوم نموذجي

للطالب ال ين يرغبون متابعة درامة منهاج متقدم وامتجماله مع حرض المدرمة ال انوية،
يتوفر برنامج مج ي مريع التقدم يت من درامة ليلية عند الطلب.

حد يت لللمن تعليمات ال صلللول الدراملللية ،ثم بعد ذلم القيام بزيارة إلى ملللوبر ماركح محلي

ما الذي يتم تقديمه؟
جميع الرحالت الميدانية ورموم الدخول وغرفة وطعام و 3حمصان " تي شيرتات" ل لوريدا
برب وجميع البياضات ونق بري للرحالت والتوصي من وإلى المطار وخدمات المرافقة
ما الذ ال ييم تقديةه؟

لطلب الغداء أو زيارة إلى المسللللللرء لشللللللراء ت اكر العرض أو ممارمللللللة مهارات المحادثة
الخاصة بم في المركز التجاري المحلي.
ملللللليتم تشللللللجيعم على مراجعة أنشللللللطتم ك ليلة في مجلة إنجليزية لي

فقط إعداد م جرة

لألحداث لجن ت كار شخصي من وصولم هنا في فلوريدا.

الرحالت الجوية وبدل اإلنفاق اليومي للهدايا وإلخ.

الرحالت الميدانية األسبوعية
ملو

تمأل المشللاريع العملية واينشللطة الترفيهية والزيارات إلى مناطق الج ب في أورتندو

ومعالم فلوريدا ايخرى أيامم وعطالت نهاية ايملللبوت ملللتن لللم أي لللا إلى الحاضلللرين في
مخيم فلوريدا برب في الرحالت الميدانية والمشاريع مما يسمح لم بممارمة مهاراتم اللغوية
تحتفظ فلوريدا برب بالحق في تعديل أو تغيير برنامج االنغماس في اللغة اإلنجليزية فور التسجيل وعمر الطالب
واألحداث الجوية.

التي اكتسبتها مؤخرا

لمزيد من المعلومات ،اتص بـ: admissions@flprep.com

لمزيد من المعلومات ،اتص بadmissions@flprep.com :

ملبورن ،فلوريدا ،الواليات المتحدة األمريكية أمريكية

