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Standard Kurs

Standard Plus Kurs

English for Professionals

• Genel İngilizce, sadece sabahları
• Haftada 15 saat
• Başlangıçtan İleri Seviyeye Kadar

• Genel İngilizce, sabah ve öğleden sonra
• Haftada 21 saat
• Başlangıçtan İleri Seviyeye Kadar

• Haftalık 15 saatlik sınıf dersleri
• Haftalık 10 saatlik birebir ders
• Başlangıçtan İleri Seviyeye Kadar

Bu kurs, genel İngilizce seviyenizi
geliştirmeyi amaçlamaktadır. Dersler, dört
temel dil becerisi olan konuşma, dinleme,
okuma ve yazmayı iyileştirmeye yöneliktir.
Öğretmenlerimiz ayrıca dil bilgisi, telaﬀuz,
doğru dil kullanımı ve kelime bilgisinin
geliştirilmesine de odaklanmaktadır.

Bu kurs, sabahları verilen Standard Kurs ile
aynı formatı takip eder. Öğleden sonra
öğrenciler farklı "Seçeneklerden" seçim
yapabilir. Bu seçenekler arasında ‘English
for Work’, ve ‘Skills Practice’ vardır.
Dahil olan sınavlar: IELTS, FCE, CAE, CPE

Bu kurs, kendi ihtiyaçlarına uyarlanmış kısa
ve yoğun bir kurs isteyen ticari müşteriler
için hazırlanmıştır. Sabahları verilen Genel
İngilizce grup derslerini her öğleden
sonra verilen iki saatlik birebir dersler ile
birleştirir. Kurs başlamadan önce "ihtiyaç
analizi" uygulanır.

Aile Yanında Konaklama

Öğrenci Yurdu

Özel Yurt

Tek kişilik ya da paylaşılan odalarda her
gün kahvaltı ve akşam yemeği ile birlikte.
Aile yanında konaklamanın kalitesinin ne
kadar önemli olduğunu biliyor ve hizmet
kalitesini garantilemek için konaklamaya
ev sahibi olacak ailelerimizi seçerken ve
kontrol ederken azami özeni gösteriyoruz.

18 yaşındaki ya da 18'den daha büyük
öğrenciler için mükemmel merkezi
konumda, mutfak ve özel banyo imkanı
sunan tek kişilik odalar. Bu odalar kendileri
için daha özgür bir alan yaratmak isteyen
öğrenciler için idealdir. Öğrenciler
vardıklarında onları karşılayacak ve kalma
süreleri boyunca onlara yardım edecek bir
görevli her zaman bulunmaktadır.

Kiralık evlerde mutfak imkânı ile
birlikte tek ya da çift kişilik odalar. Harika
imkânlar, daha geniş odalar ve daha az
öğrencinin bulunduğu bu yurt, standardı
daha yüksek bağımsız konaklama imkânı
sunmaktadır.

Öğrencilerin ortama alışabilmesi, sınıfın
dışında İngilizce pratik yapabilmesi ve
İngiltere'de kaldıkları sürenin sonuna
kadar tadını çıkarabilmesi için her hafta
çok sayıda çeşitli sosyal ve kültürel etkinlik
düzenliyoruz. İnternet sitemizde “Student
Life" başlığı altında aylık etkinlik
programımıza erişebilirsiniz.

Etkinlik programı

Konaklama

Kurlar

Okul Broşürü 2016

facebook.com/newschool.cambridge

Cambridge'e Ulaşım

Londra'daki bütün havaalanlarından Cambridge'e mükemmel ulaşım olanakları vardır. Stansted / Luton /Heathrow / Gatwick

Taksi ile

Tren ile

Varış yerinizden Cambridge’e kadar
taksi ile transfer hizmeti sunuyoruz.

Otobüs ile

Eğer tren kullanacaksanız, Cambridge'e
gelmek için Londra'da taksi ya da metro
kullanarak King's Cross Tren İstasyonuna
gitmeniz gerekir. Yolculuk yaklaşık bir
saat sürmektedir.

Gatwick, Heathrow, Stansted ve Luton
havaalanlarından sık otobüs seferleri
vardır. Biletinizi otobüsteyken almanız
mümkün olmakla birlikte kredi kartı ile
ödeme imkanı da vardır.

2016 ücretleri – tek yön:
Heathrow & Gatwick’den £150
Luton & Stansted’den £90
London St Pancras’dan £120
Daha fazla bilgi için lütfen bakınız:
www.newschool.co.uk/getting-here

Biletleri internetten
www.thetrainline.com
Tren saatlerini www.nationalrail.co.uk
adresinden kontrol edebilirsiniz.

Otobüs saatlerini adresinden kontrol
edebilirsiniz
www.nationalexpress.com

2016 Tarihleri ve Ücretleri

Tüm kurslar için 70£ kayıt ücreti alınmaktadır

Genel İngilizce Kursları
Hafta

Sınavlar – FCE, CAE, CPE ve IELTS
Standart
15 saat

Ekstralı Standart 21 saat

2

460 £

500 £

3

690 £

750 £

4

920 £

1,000 £

230 £

250 £

2.760 £

3.000 £

5.520 £

6.000 £

8.280 £

9.000 £

Kısa Kurslar

.
Ilave hafta
Akademik dönem
12
Akademik sömestr
24
Akademik yıl
36

Ders Saatleri
Sabah Sınıfı: Pazartesi – Cuma
09:30 – 11:00 ve 11:30-13:00

• Standart kurslar saat 13:00’de biter
• Ekstralı Standart Kurslar saat 15:30’da biter

.
Profesyonel için Ticari Ingilizce (EfP)
Haftada 25 saat – haftalık 1.080 £
Kariyerleri/išleri gereği İngilizce öğrenmeye ihtiyaç
duyan ancak sınırlı zamanı olan eriškin öğrenciler içindir.
Bire bir kurs içerikleri öğrenci ile gerçekleštirilen ihtiyaç
analizlerine dayanılarak hazırlanır. Kurs ašağıdakileri
içermektedir:
• Her hafta 15 saat grup dersi
• Her hafta bire bir 10 saat ders

Öğleden sonra sınıfı  

• Students follow the Standard Plus course
(21 hours a week)
• General English (mornings) with exam prep
(afternoons)
• Start any Monday (except summer courses –
see dates below)
• Check with school for availability before booking
Cost of tuition per week: £250
Exam fee:
£150 (late entry: £160)
Course materials fee:
£40
First Certificate (FCE) Summer courses
27 June – 29 July
25 July – 19 August

Öğleden Sonra Sınıfı: Pazartesi – Peršembe
14.00-15:30 (Cuma öğleden sonra ders yoktur)

EfP Ders zamanları
Sabah sınıfı

Cambridge Examinations - First Certificate (FCE),
Advanced (CAE) and Proficiency (CPE)
These exam courses run throughout the year

Pazartesi’den Cuma’ya
09:30 – 13.00 Grup dersi
(ara 11:00 – 11:30 )
14:00 – 16:00 Bire bir ders
(Ara  13:00 – 14:00)

• Lütfen rezervasyon yaptırmadan müsait olup
olmadığını kontrol ediniz
• Temmuz ve Ağustos aylarında bulunmamaktadır
• Ücretler tüm kurs malzemelerini içermektedir

Advanced (CAE) Summer courses
27 June – 22 July
25 July – 19 August
Exam dates 2016
FCE
5 March / 7 June / 28 July / 18 Aug / 10 Dec
CAE
12 March / 8 June / 21 July / 19 Aug / 3 Dec
CPE
5 March / 9 June / 1 Dec
IELTS – International English Language Testing
System
This exam course runs throughout the year.
• Students follow the Standard Plus course
(21 hours a week)
• General English (mornings) with exam prep
(afternoons)
• Start any Monday
• Exam test normally on a Saturday
• Check with school for availability before booking
Cost of tuition per week: £250
IELTS exam fee:
£160

Konaklama
Evde konaklama
(sabah kahvaltısı ve akşam yemeği dahil)
Tek kişilik oda
haftalık 150 £
Ortak oda
haftalık 130 £
Özel banyolu apart konaklama
Tek kişilik oda

haftalık 185 £

Süper Özel Apart Konaklama
Tek kişilik oda – ortak banyolu
haftalık 185 £
Tek kişilik oda –özel banyolu
haftalık 215 £
Çift kişilik oda –özel banyolu
haftalık 185 £
		
kişi başı
Rezervasyon yaptırmadan önce apartlar için müsaitlik
durumunu kontrol ediniz.

Not: Öğrencilerin Pazar günleri gelip Cumartesi günleri dönmeleri gerekmektedir. 25 £ idari konaklama ücreti değişiklik gösterebilir.

Temel Bilgiler
Okuldaki ilk gününüz
09.00 - 09.15
09.30 - 11.00
11.00 - 11.30
11.30 - 13.00

13.00 - 14.00
14.00 - 15.30

16.00 - 17.00

Okula varış
İngilizce sınavı
Tenefüs
Etkinlik programı, tesisler,
Cambridge hakkında
bilgilendirme
Öğle arası
Standard Plus
öğrencilerinin öğleden
sonra dersleri.
Standard öğrencileri
Perşembe sabahı
başlamaktadır
Sosyal aktivite

201 Resmi Tatiller:

Kurlar

25-28 Mart, 2-30 May, 29 Ağu
Okul bu günlerde kapalıdır.

•
•
•
•
•

Noel:
Dersler, Noel için 16 Aralık 2016 tarihinde
bitip 9 Ocak 2017 tarihinde
başlayacaktır.

Geri Ödeme Kuralları
• 300£ depozito geri ödenmez
• Geç varma/erken ayrılma/tatil günleri için
geri ödeme yoktur.
• Kurs ücretlerinin devredilmesi ya da geri
ödenmesi mümkün değildir.
• Bütün şartlar ve koşullar internet
sitemizde vardır.

Her pazartesi başlar.
Minimum yaş 16'dır.
Sınıf mevcudu en fazla 14 olabilir.
Min. kalma süresi 2 haftadır (EFP 1 hafta).
1 ders = 45 dakika

İletişim
İspanyolca, İtalyanca ya da Fransızca
iletişim için aşağıdaki iletişim bilgilerinden
Nick Hassett ile irtibata geçebilirsiniz:
nick@newschool.co.uk
or tel +44 1223 465750

Bu broşürün diğer versiyonlarını internet sitemizde
aşağıdaki dillerde bulabilirsiniz:

Ödeme ve kayıt nasıl yapılır?

ADIM •

İnternet sitemize girin:
www.newschool.co.uk
• Kaydı internetten doldurun
ya da PDF dosyasını bastırıp
daha sonra e-posta/faks ile
gönderin.
• Vize alacak öğrencilerin
pasaportlarının fotoğraflı
sayfasının taranmış bir
kopyasını e-posta ile
göndermeleri
gerekmektedir.

1

Banka detayları

ADIM

2

• Biz yerinizi ayırdıktan
sonra 300 Pound
depozitoyu ödemeniz
gerekir. 70 Pound
tutarındaki kayıt ücreti
depozitonun içindedir.
• Ödeme detaylarını size
e-posta ile
göndereceğiz.

ADIM

• Depozitonuz bize
ulaştığında size aşağıdaki
belgeler yollanacaktır:
1) Teyit mektubu
2) Konaklama detayları
3) Okuldaki ilk gün ile ilgili
bilgi
4) Yapılan ödemenin faturası

3

Banka havalesi durumunda bütün banka masraflarının sizin tarafınızdan karşılanacağını dikkate alınız.

HSBC STERLING Account details
Account holder:
The New School of English
Account number:
91800728
Sort code:
40–16–08
Address:
HSBC, Vitrum, St John's
Innovation Centre,
Cambridge CB4 ODS
IBAN number:
GB80 MIDL 40160891800728
BIC/Swift code:
MIDLGB2103J

HSBC EURO Account details
Account holder:
The New School of English
Account number:
39093139
Sort code:
40–05–15
Address:
HSBC, 8 Canada Square,
London E14 5HQ
IBAN number:
GB58 MIDL 40051539093139
BIC/Swift code:
MIDLGB22
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INITIAL CONF
TAXI
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Enrolment Form
Male

U18
WEB

Address:

Female

Family name:

Personal details

First name:
Nationality:

E-mail:

Date of birth:

Home tel:

Age:

Mobile no:
Occupation:

Where did you hear about the School?
Family/Friends

Teacher

Website

Agent

Standard (15 hrs/week)

Course dates:

Standard Plus (21 hrs/week)

From:

What is your level?
(A1) Elementary
(A2) Pre-intermediate

English for Professionals (25 hrs/week)

To:

(B1) Intermediate

Exams:

(B2) Upper Intermediate

Course

No. of Weeks:
PET

FCE

CAE

CPE

IELTS

(C1) Advanced
(C2) Advanced Plus

Arrival date:

Departure date:

Please arrange my accommodation for me. I would prefer:

Accommodation

Single room, breakfast, evening meal
Shared room, breakfast, evening meal*
Residential accommodation, single room, self-catering
Do you smoke?

Yes

No

Special dietary and medical needs:
*For shared room outside summer, please contact the school for availability
If yes, do you need: One way

Do you need a taxi transfer? Yes

No

Arrival: Airport:

Flight number:

Two way

Departing from:

Date and time of arrival:

Payment

Taxi

Return: Date of take-down:

Flight number and time of flight:

Departing from:
• To reserve your place please pay deposit of £300
• For details of how to pay deposit and balance of fees please go to
www.newschool.co.uk//dates-fees/payment.aspx
Or contact the school: info@newschool.co.uk
Tel: + 44 1223 465750
Fax: + 44 1223 315276

The Registration Fee of £70 is included in the deposit. For full details
about our terms and conditions including our Refund & Cancellation
Policy please see www.newschool.co.uk//refund-policy.aspx
We strongly advise all clients to take out insurance to cover loss of
fees in the event that they have to end their course early.

