STAFFORD HOUSE CALGARY DİL OKULU

Stafford House Dil Okulları
Stafford House Amerika ( Boston, Chicago, San Diego, San Francisco), İngiltere ( Londra, Brighton, Cambridge, Canterbury)
ve Kanada’da ( Toronto, Calgary) 10 ayrı merkezde yıl boyunca İngilizce dil eğitimi veriyor.

Stafford House Calgary Dil Okulu
Calgary İngilizce okulumuz, ana ticaret bölgesinde, uluslararası öğrencilerin sevdiği 'ücretsiz' bir tren bölgesinde yer
almaktadır. Ayrıca Calgary Kulesi, Calgary Merkez Kütüphanesi ve büyük bir kapalı alışveriş kompleksi, eşsiz bir kapalı
tropikal park, tiyatrolar, sinemalar ve restoranlara yakındır.
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Öğrenci salonu
IT salonu
Ücretsiz WiFi
Öğrenci mutfağı
Bireysel çalışma alanı
Multimedya dersliği

Stafford House Calgary Düzenlenen Programlar
●

●

Genel İngilizce Programları
Haftalık Ders
Adedi

15, 19, 23, 26

1 Ders Süresi

45 dakika

Dil Düzeyi

Başlangıç-İleri

Başlangıç
Tarihleri

Her Pazartesi

Ort. Sınıf
Mevcudu

Ort.10 ( max.15)

Min. Katılım
Yaşı

16

IELTS Hazırlık Programı

KONAKLAMA SEÇENEKLERİ
STAFFORD HOUSE HALİFAX AİLE YANI KONAKLAMA
Aile Yanı Konaklama
Daha aile odaklı ve kültürel bir deneyim tercih eden öğrenciler Calgary'de bir Aile Yanında Konaklama seçebilirler.
Bu, bir öğrenciye ev sahibi aileleriyle akşam boyunca İngilizce pratik yapma fırsatı sunar ve anadillerini diğer öğrencilerle
konuşmaktan kaçınmalarına yardımcı olur. Öğrencilerin kalacakları Kanadalı aileler Stafford House Calgaery aile yanında
kalma koordinatörü tarafından kalite güvencesi için onaylanır. Bu, öğrencilere güvenli ve dinlendirici bir atmosferde
benzersiz bir deneyime sahip olmalarını güvence altına alır.
ODALAR: Tek / Çift kişilik Odalar
BANYO: Paylaşımlı
YEMEKLER: Tam ve Yarım Pansiyon
HAVLU/NEVRESİ: Temin ediliyor
ÇAMAŞIR: haftada bir kez yıkanıyor
İNTERNET: Ücretsiz WiFi
TEMİZLEME SERVİSİ: Öğrencilerden ortak odalarını temiz ve düzenli tutmaları beklenmektedir
OKULA UZAKLIK: Toplu taşıma ile 45-60 dakika
EN YAKIN OTOBÜSDURAĞINA UZAKLIK: 5-10 dakikalık yürüme mesafesinde

STAFFORD HOUSE HOTEL ALMA FLATS RESİDENCE
CALGARY HOTEL ALMA FLATS RESIDENCE 18+
Calgary rezidansı, özel odalarda yaşamak için daire tarzındadır. Calgary Üniversitesi kampüsünde bulunan tesis, 24 saat
güvenlik ve kampüs olanaklarına kolay erişim imkanına sahiptir. Apartların her birinde çift kişilik yatak, masa ve sandalye,
gardırop bulunan ve tesis genelinde Wi-Fi bulunan iki özel yatak odasından oluşmaktadır. Her dairede ortak bir mutfak alanı,
mikrodalga fırın, tam boy buzdolabı ve TV salonu bulunmaktadır. Temel günlük temizlik ve haftalık çarşaf değişimi ücrete
dahildir; Tesis bünyesindeki çamaşır yıkama olanakları günün 24 saati hizmetinizdedir. Yüzme havuzu, fitness merkezi, raket
merkezi ve tırmanma duvarına erişim günlük 5.00 $ indirimli fiyatla sağlamaktadır.

İdeal bir konuma sahip olan tesis, tesis içindeki tüm olanaklardan, mağazalardan, kafelerden, restoranlardan ve Calgary
Üniversitesi'nin sunduğu kolaylıklar. University C-Train 10 dakikalık yürüme mesafesindedir (SB University CTrain Station) ve
oradan 2 olan 8th Street SW'ye ulaşmak sadece 10 dakika sürer.
okuldan dakikalık yürüme mesafesinde.

Calgary rezidansı tek ve çift kişilik yatakhane tarzı yaşam sunmaktadır. Calgary Üniversitesi kampüsünde bulunan tesis, 24
saat güvenlik ve kampüs olanaklarına kolay erişim imkanına sahiptir. Tüm dairelerde ikiz yatak, çalışma masası ve sandalye,
kitaplık, dolap ve mini buzdolabı bulunmaktadır. Tesis genelinde Wi-Fi erişimi mevcuttur. Tuvalet ve duş olanakları yerdeki
konuklarla cinsiyete göre paylaşılır ve ortak ortak TV salonu mevcuttur. Temel günlük temizlik ve haftalık çarşaf değişimi
dahildir; Tesis bünyesindeki çamaşır yıkama olanakları günün 24 saati hizmetinizdedir. Rekreasyonel günlük kartlar 5,00 $
indirimli fiyatla mevcuttur ve yüzme havuzu, fitness merkezi, raket merkezi ve tırmanma duvarına erişim sağlar.

Residans, mağazalardan, kafelerden, restoranlardan ve Calgary Üniversitesi'nin sunduğu kolaylıklar vb olanaklardan
yararlanabilmek için İdeal bir konuma sahiptir. University C-Train 10 dakikalık yürüme mesafesindedir (SBUniversity CTrain
Station) ve oradan okula 2 dk uzaklıktaki 8th Street SW'ye ulaşmak sadece 10 dakika sürer.
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PROGRAM ÜCRETLERİ (KANADA DOLARI)
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KURS SÜRESİ
4 hf

6 hf

8 hf

10 hf

12 hf

16 hf

20 hf

24 hf

DİĞER GİDERLER (KANADA DOLARI)
Kayıt Ücreti

Konaklama İşlem Ücreti Havaalanında Karşılama

Kurs Malzemeleri

28 hf

32 hf

36 hf

