AİLE
BİLGİLENDİRME
REHBERİ

Royal Language Training 1987 yılından beri
yaz okulları programları yapmaktadır.
Amerika’ya Türkiye’den ilk öğrenci götüren
kurumdur. Uzmanlık alanımız, 18 yaş altı
gençler için tatil kurslarıdır. Amerika’da Los
Angeles, New York, Virginia ve Orlando’da
yaz ayları boyunca çalışan merkezle-rimiz
yanında, Washington DC’de aile yanı
konaklamalı merkezimiz, tüm yıl boyunca
faaliyet göstermektedir. Ayrıca öğrencilerimiz
için 1 haftalık Kanada gezisi düzenlemekteyiz.
Dil programımız pratik İngilizce kursları ile
ilgi çekici kültürel etkinlikler ve gezilerden
oluşmaktadır. RLT olarak güvenliği eğitim
standartlarımızın başlangıç noktası olarak
görürüz. Tüm öğrencilerimiz, bizimle
kaldıkları süre içinde kesinlikle kontrolümüz
altında olurlar.
Royal Language Training’in İngilizce
öğretmenleri dil eğitimi konusunda deneyimlidirler. Genç ve enerjik grup liderlerimiz
çeşitli ülkelerden gelen öğrencilere yardım
etmeye istekli Amerikalı’lardan oluşur.
Öğrencilerimiz dil öğrenirken, diğer ulusların
kültürel değerlerini de yakından tanıma ve
anlama imkanı bulur, birçok ülkeden hayat
boyu sürdürebilecekleri arkadaşlar edinirler.
Royal Language Training’in öğrencileri için
misyonunu aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:
• İngilizce konuşma becerilerini geliştirmek.
• Amerikan ve İngiliz kültürlerini,
aile yaşamlarını öğrenmek.
• Kampüslerini tanımak.
• Dünyanın önemli kurum,
şehir ve yapılarını görmek.
• Diğer ülkelerden öğrenciler ile tanışmak.
• Çesitli ülkelerden yeni arkadaşlıklar kurmak
• Kültürlerarası anlaşmaya katkıda bulunmak
• Toplum ile kaynaşarak
sosyal sorumluluk edinmek.

Gerçekten çok eglendim, üstelik
sürekli İngilizce pratigi yaptım.

Amerika’lı ailem çok iyiydi ve Kanada
turu unutulmaz geçti.

AYGUL GATINA/KAZAN, RUSYA

Amerika’da 5 hafta kaldım.
İngilizcemi geliştirmemin yanında
unutamıyacagım şehirler gürdüm.
Herşeyin büyüklügünü
unutamıyorum.
SLAVİ SLAVEV/BULGARİSTAN

Portekiz’de 9 şubesi olan okullar
zincirinin kurucusuyum. Son 12
yıldır Amerika organizasyonlarımızı
RLT ile birlikte yapıyoruz. RLT ile
çalışmaktan çok mutluyuz.
VICTOR MEIRELES / PORTEKİZ

Royal’in yaz kamplarında iki yaz
geçirdikten sonra kendimi büyük ve
mutlu bir ailenin parçası olarak
hissettim. Bir egitimci olarak
öğrencilerimin kazandığı deneyim
olaganüstü.
ANNE LE COR / FRANSA
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Washington DC Amerika Birleşik devletle-rinin
başkenti olup 1800’lerin başında Virginia ve
Maryland eyaletlerinden toprak alınması
sureti ile başkent olarak bir Fransız mimar
tarafından kurulmuştur.
Beyaz Sarayı, Parlemento binası, Smithsonian Müzeleri, FBI ve CIA’in merkezi,
Üniversiteleri, Pentagon’u ve Uzay müzeleri
ile Amerika'nın en güzel, düzenli, emniyetli
ve kültür merkezleri ile dolu olan
şehirlerinden birisidir.
Ashburn ve Leesburg, Virginia eyaletinin
en nezih ve emniyetli tarihi kasabalarından
biri olup Washigton’a araba ile 40 dakika
mesafededir. Son dört yıldır Amerika’nın
aile başına düşen en yüksek gelir düzeyine
sahip olan yöre seçilmektedir.

Günlük Program
09:00-12:00 İngilizce dersleri
12:00-12:30 Öğle yemeği
12:30-18:00 Geziler

AMERİKALI AİLELER VE PROGRAM
Çocuklarımızın
yanında
kalacakları
Amerikalı aileler Royal Language Training'in
yıllardır çalıştığı ve bu işi ticaret olarak yapmayan ailelerdir. Türk çocuklarının kültürünü ve
ihtiyaçlarını bilen, her biri müstakil bahçeli
evlerde oturan çok misafirperver ailelerdir.
Öğrencilerimizle kurdukları dostlukları
yıllardır devam etmektedirler. Çocuklarımızın
İngilizcelerine de çok büyük katkıları
olmaktadır. Aileler çocuklarımıza hafta içi
sabah kahvaltısı ve akşam yemeği vermektedir. Öğle yemeklerinide aileler tarafından
hazırlanan “packed lunch” olarak alacaklardır.
Çocuklarımız okula, her sabah RLT
servis aracıları ile götürülüp tekrar evlerine
servis araçları ile bırakılır.
NEW YORK TURU
New York’u gördüğünüz an, dünya
üzerinde böyle başka bir yer olmadığını
hissedecek ve göreceksiniz. Manhattan
Adası dünyanın en çok gökdeleninin yan
yana bulunduğu bir yerdir ve Empire State,
Central Park, Rockefeller Center ve Times
Square gibi neredeyse herkes tarafından
bilinen ünlü yapılara ev sahipliği yapar. 17
milyonluk nüfusu ile dünyanın en kalabalık
ilk 6 şehri arasındadır.

Merhaba, ben Fransa’dan
geldim ve aile yanı kalış
programına katıldım.
6 odalı ailemin çocukları
ile çok iyi anlaştım.

Günlük Program

MARY WASHINGTON ÜNİVERSİTESİ
Washington’ın 60 km güneyinde tarihi
Fredericsburg şehrinde kurulmuştur. Burası
23,000 nüfusu ile aynı zamanda George
Washington ve annesinin de yaşamış
olduğu kasabadır. M.W. Üniversitesi 1908
yılında Jefferson mimarisi ile 700 dönümlük
bir arazi üzerine kurulmuştur.
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NEW YORK TURU
New York’u gördüğünüz an, dünya üzerinde
böyle başka bir yer olmadığını hissedecek
ve göreceksiniz. Manhattan Adası dünyanın
en çok gökdeleninin yan yana bulunduğu bir
yerdir ve Empire State, Central Park, Rockefeller Center ve Times Square gibi neredeyse
herkes tarafından bilinen ünlü yapılara ev
sahipliği yapar. 17 Milyonluk nüfusu ile
dünyanın en kalabalık ilk 6 şehri arasındadır.

07:45
Uyanış
08:15
Açık Büfe Kahvaltı
09:00-12:00 İngilizce Dersleri
12:00-13:00 Açık Büfe Öğle Yemeği
13:00-14:00 Konuşma Sınıfı
14:00-17:00 Aktiviteler ve Geziler
17:30-18:30 Açık Büfe Akşam Yemeği
19:30-21:30 Akşam Eğlenceleri
Cumartesi ve Pazar tam gün turlar

Be n Mar ia, Rusya’ dan
ge liy orum . Royal il e
ikinci gel işim . Kendim i
çok mu tl u ve şanslı
his s e diyor um .

Günlük Program
MONTCLAIR STATE ÜNİVERSİTESİ
New York’un 15 dakika batısında, New
Jersey eyaletinin en emniyetli ve güzel
kasabalarından olan Clifton şehrine
kurulmuştur. New Jersey eyaletini en
büyük devlet üniversitesidir. 2.000 dönümlük büyük bir arazi üzerine kurulu olan bu
üniversitede yaklaşık 20.000 öğrenci
okumaktadır. New York metrosu, 2004
yılında kampüs içerisinde bir durağını
hizmete sokmuştur.

07:45
Uyanış
08:15
Açık Büfe Kahvaltı
09:00-12:00 İngilizce Dersleri
12:00-13:00 Açık Büfe Öğle Yemeği
13:00-14:00 Konuşma Sınıfı
(Salı/Perşembe)
14:30-21:30 Tam Günlük Şehir Turları
(Pazartesi/Çarşamba/Cuma)
14:30-16:30 Aktiviteler
17:30-18:30 Açık Büfe Akşam Yemeği
19:30-21:00 Akşam Eğlenceleri
Cumartesi ve Pazar tam gün turlar

Kız ve erkek bölümleri ayrı olan yurt
odaları ikişer kişilik olup banyo ve
tuvaletler her bölümün koridorlarında
bulunmaktadır.

WASHINGTON TURU
Amerika’nın başkenti. 1890 yılında
bağımsız bir başkent olarak kurulmasına
karar verilen Washington DC’nin toprak
parcası Maryland eyaleti tarafından
verilmiştir. Tek gökdelen olmayan şehir
olup 650,000 nüfusa sahiptir. bir gece
kalmalı turumuzda öğlen ve akşam
yemekleri dahil değildir.
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Tüm yemekler (tam günlük turların dışındaki)
üniversite kafeteryasında açık büfe olarak
alınacaktır.

Günlük Program

Los Angeles Amerika Birlesik devletlerinin ikinci büyük şehri olup nüfusu
10 milyon cıvarındadır. Yaklaşık 56 küçük kasabanın birleşiminden oluşan
şehir doğudan batıya 160 kilometrelik bir alanı kaplar. Dünya çapında bir
çok ünlünün yaşadığı bu şehrin ismen açılımı melekler şehridir ve ünlü
otelleri, Beverly Hills, Disneyland, Universal Studios, Hollywood’u ile her
yıl milyonlarca turisti konuk eder. Burada dünyaca ünlü Venice Beach,
Beverly Hills, Santa Monica, Long Beach, Laguna Beach, Newport Beach
gezile-rinin yanı sıra tam gün San Diego turu da yapılacaktır.

07:45
Uyanış
08:15
Açık Büfe Kahvaltı
09:00-12:00 İngilizce Dersleri
12:00-13:00 Açık Büfe Öğle Yemeği
13:00-14:00 Konuşma Sınıfı
(Salı/Perşembe)
14:30-21:30 Tam Günlük Turlar
(Pazartesi/Çarşamba/Cuma)
14:30-16:30 Sportif Aktiviteler
17:30-18:30 Açık Büfe Akşam Yemeği
19:30-21:30 Akşam Eğlenceleri
Cumartesi ve Pazar tam gün turlar
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OCCIDENTAL COLLEGE
1887 de kurulan Occidental Üniversitesi, Los Angeles’ın
içinde olup, batı yakasında kurulan en eski okuldur.
Başkan Obama’nın da iki yıl boyunca ilk devam ettiği
üniversitedir. Şu ana kadar 75 filmin çekildiği çok güzel

bir kampüse sahiptir. Toplam 2,300 öğrenci eğitim
görmektedir. Los Angeles’ın şehir merkezine 20 dakika
mesafededir.
Odalar ikişer kişilik olup banyo ve tuvaletler ortak
kullanılmaktadır.

UNIVERSITY OF CALIFORNIA,
RIVERSIDE

Los Angeles şehir merkezine yaklaşık bir
saat mesafededir. 4,800 dönüm arazi
üzerine kurulan UCR büyük bir parkı andırır.
Yaklaşık 20,000 öğrenci eğitim görmektedir.
1954 yılında kurulmaya başlanan 10 California devlet üniversitesinden bir tanesidir.
Amerika’nın en iyi 100 üniversitesi icinde
yer alan UCR, spor tesisleri, yurtları,
kafeteryaları ile öğrencilerimizin Amerikan
üniversite yaşamı görecekleri ideal bir
yerdir. Yurt odaları ikişer kişilik olup banyo
ve tuvalatler ortak kullanılmaktadır.

Los Angeles merkezinin 30 mil doğusunda
Pamona Kasabası’nda 1938 yılında
kurulmuştur. 4.500 dönümlük bir büyük
kampüse sahip olan bu devlet üniversitesinde 20.000 öğrenci eğitim görmektedir.
Amerika’nın en iyi mühendislik eğitimi veren
okullarından biri olup, California sıralamasında
birinci sırada gelmektedir.
Yurtlar ikişer kişilktir. Banyo ve tuvaletler ortak
kullanılır. Kız ve erkek bölümleri ayrılmıştır.
Tüm yemekler üniversitenin kafeteryasında
açık büfe olarak yenilmektedir.

LAS VEGAS
Dünyada bir benzeri bulunmayan 6-8-10 ve
12
bin
kişilik
otelleri,
ücretsiz
izleyebileceğiniz açık hava konserleri ile
muhteşem bir şehirdir. Burada ayrıca 1/3
ölçülerde yapılan Paris (Eyfel Kulesi),
Venedik, New York bölümleride gezilecektir.
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CALIFORNIA
POLYTECHNIC UNIVERSITY

Günlük Program

Orlando, Dünyanın eğlence merkezi olup
her yıl dünyada en fazla turisti çeken
şehirdir. 1835 yılında kurulmuştur. Disney
World’ün 1965 yılında açılışından sonra
Orlando da büyük bir hızla gelişmeye
başlamıştır. Şu anda 20 den fazla Disney
World gibi hizmet eden eğlence parkı olup,
Disney World Dünyanın en büyük parkı ile
burada bulunmaktadır.

09:00-12:00 İngilizce Dersleri
12:00-13:00 Öğle Yemeği
13:00-14:00 Konuşma Sınıfı
(Salı/Perşembe)
14:30-21:30 Tam Günlük Turlar
(Pazartesi/Çarşamba/Cuma)
14:30-16:30 Sportif Aktiviteler
17:30-21:30 Akşam Eğlenceleri
Cumartesi ve Pazar tam gün turlar

STETSON ÜNİVERSİTESİ
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Stetson Üniversitesi 1883 yılında kurulmuş
olup Florida’nın ilk özel üniversitesidir.
Üniveriste 670 dönümlük bir arazi üzerine
kurulmuş kampüsü ile Amerika’nın sayılı
güzel kampüslerindendir. Bütün yemekler
açık büfe olarak verilmektedir. Spor
tesisleri, açık yüzme havuzu, tenis kortları,
futbol ve voleybol sahaları yurtlara yürüyüş
mesafesindedir. Bütün yurtlar klimalı olup
odalar ikişer kişiliktir. Duş ve tuvaletler ortak
kullanılmakta olup kız ve erkek bölümleri
ayrılmıştır. Sınıflar ortalama 12-13 kişiliktir.
Öğrencilerimiz kütüphane dahil kampüsün
bütün olanaklarından faydalanabilirler.
MIAMI
Miami, Florida’nın en büyük şehri
olup aynı zamanda sanat, film, eğlence
hayatı ve ünlü plajları ile dünyanın en
popüler şehirlerinden bir tanesidir.
Dünyanın gemi seyahatlerinin başkentidir.
Burada sırası ile gezeceğimiz yerler, Miami
Beach, Vercase’nin evive Gator park.

Ciao, Ben İtalya’dan
geliyorum. Orlando
dünyanın en eglenceli yeri.
Ögretmenlerimiz süper ve
degişik ülkelerden çok
arkadaşlar edindim.

AİLE YANI KONAKLAMA
09:00 - 12:00

İngilizce Dersleri

12:00 - 12:30

Öğle yemeği

18:00

Aileye dönüş

1. GÜN

: WASHINGTON DC Washington DC ye varış ve ailelere
transfer. Leesburg, Virginia
: Washington DC tur: Lincoln
and Jefferson Memorials ve
White House

3. GÜN

: Washington DC: The Capitol
(Parliament tour), Library of
Congress

4. GÜN

: Washington DC: American
and Natural History Müzeleri

5. GÜN

: Air & Space Müzesi, Best
Buy and Apple Store

6-7. GÜN : Aile ile beraber
8. GÜN

: George Town & GT University

9. GÜN

: Union Station, Old Post
Office, Ford’s Theater, FBI

10. GÜN

: New York: Empire State Bldg,
5th Avenue, Rockefeller
Center, St. Patricks Cathedral,
Times Square

11. GÜN

: Statue of Liberty, Wall Street,
Havaalanı transferi.
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2. GÜN

OTEL KONAKLAMA
09:00 - 12:00 İngilizce Dersleri
12:00 - 13:00 Öğle yemeği
13:00 - 19:00 Geziler
19:00 - 20:00 Akşam Yemeği
1. GÜN

: LOS ANGELES Los
Angeles’a varış ve otelimize
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transfer
2. GÜN

: Venice Beach, Santa Monica,
Malibu

3. GÜN

: Tam gün tur. San Diego (La
Jolla Cove, Sea port village,
Coronado Island, old Town)

4. GÜN

: Los Angeles şehir turu.
Hollywood, Beverly Hills,
Rodeo Dr.

5. GÜN

: Disneyland

6. GÜN

: Ontraio Mills Shopping mall

7. GÜN

: UNIVERSAL STUDIOS

8. GÜN

: Palm Springs, Desert Hill

9. GÜN

: Calico Ghost town

10. GÜN

: Laguna Beach and Newport
Beach

11. GÜN

: Los Angeles’dan ayrılıyoruz

OTEL KONAKLAMA
09:00 - 12:00 İngilizce Dersleri
12:00 - 13:00 Öğlen yemeği
13:00 - 19:00 Geziler
19:00 - 20:00 Akşam Yemeği
: MIAMI Miami’ye varış ve
otelimize transfer
2. GÜN

: MIAMI-ORLANDO: Miami turu,
sonra Deland, Stetson
University

3. GÜN

: ORLANDO: Orlando ve Deland
şehir turu

4. GÜN

: St. Augustine şehir turu

5. GÜN

: Orlando Premium Outlet Mall

6. GÜN

: Daytona Beach, Best Buy,
Target store

7. GÜN

: Sea World Amusement Park

8. GÜN

: Universal Studios

9. GÜN

: Kennedy Space Center

10. GÜN

: Sanford Shopping Mall

11. GÜN

: Orlando’dan ayrılıyoruz
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1. GÜN

1. GÜN WASHINGTON DC
Sabah Atatürk hava limanında buluşma, Amerika uçuşu.
Washington’a varış Otelimize yerleşme
2. GÜN WASHINGTON DC Turu
09:00-12:00 Tam gün Washington DC turu, Lincoln
Memorial, White House, Old Post Office,
12:00-12:30 Öğlen yemeği (Paket sandviç) (Old Post
office)
12:30-18:00 George Mason Üniversitesi turu - Dulles
Corner Shopping Mall
19:00
Akşam yemeği (Pizza)
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3. GÜN. NASA
09:00-12:00 NASA- Air & Space Museum, Udvar Hazy
Center - Bu sabah NASA merkezi Udvar
Hazy Uzay müzesinde rehberli tur ve ders
alıyoruz. Uçaklar nasıl uçar ve IMAX filmi
12:00-12:30 Öğlen yemeği (Paket sandviç)
12:30-18:00 Rehberli Amerikan Parlementosu turu,
dünyanın en büyük Kütüphanesi, Library
of Congress turu. Ford’s Theater, FBI,
Union Train Station,
19:00
Akşam yemeği (Mc Donald’s)
4. GÜN. SMITHSONIAN MÜZELERİ
(Dünyanın en zengin ve en büyük
Müzeler grubu)
09:00-12:00 National history and American History
müzeleri
12:00-12:30 Öğlen yemeği (Paket sandviç)
12:30-18:00 Amerika nın en iyi üniversitelerinde,
Başkan Clinton ın mezun olduğu George
Town Üniversitesi turu- Best buy
Electronic Shop ve Apple Store
19:00
Akşam yemeği (Otelde)
5. GÜN BALTIMORE - BİLİM MERKEZİ
PHILADELPHIA (2. başkent )
09:00-11:30 Baltimore - Science Center (Bilim
laboratuvarı) - Deneyler
11:30
Öğlen yemeği
12:10
IMAX filmi (under the Sea 3D- Üç boyutlu
denizlerin altında-)
15:00 - 16:00 Planetarium - Uzayı izleme, yıldızlar
haritası
16:00 Philadelphia’ya hareket
18:00 Varış. Gezeceğimiz yerler Independence Hall,
Betsy Ross house (İlk ABD bayrağı), Elfreth’s

Alley (en eski yerleşim yeri). Geceleme Philadelphia da. (Öğlen paket yemek, Akşam Mc Donald’s)
6. GÜN PRINCETON - NEW YORK
08:00 Hareket
09:00 Princeton’a varies. Einstein ın yaşadığı evi görüp
ünlü Princeton Üniversitesini turu alacağız. Öğlen
yemeği Princeton’da. New York a varışımız saat 3
civarı. Empire State building (Amerika nın en
yüksek 3. binasının tepesine çıkacağız), Central
Park. 5th Avenue, Rockefeller Center ve Times
Square, (Akşam yemeği: Pizza)
7. GÜN NEW YORK
07:30 Hareket. Bugünkü turumuz Lower Manhattan,
Gemi turu - Hürriyet abidesi (Statue of Liberty),
Ellis Island, Wall Street, Freedom Tower, South
Sea Port, China Town, Little Italy, (• Öğlen
yemeği Tavuk pilav • Akşam yemeği, Kentucky
Fried Chicken)
ÜCRETE DAHİL OLANLAR
• Istanbul - Washington / New York- Istanbul uçak bileti
ve Hava alanı transferleri
• Tüm turlar
• Tam pansiyon konaklama (Odalar Washington ve
Philadelphia da üçer kişilik, New York ta ikişer kişiliktir.
• Yemekler fast food ve sandviç olarak verilecektir.
• Empire State Building, Gemi turu ücretleri
• Üniversite turları, NASA Eğitim programı, Bilim
merkezi labratuvar çalışmaları ücretleri
Tüm IMAX film giriş ücretleri
ÜCRETE DAHİL OLMAYANLAR
• Amerikan vizesi olmayanlar için Vize ücreti
• Yurt dışı çıkış ücreti

2. Geziler
Ücretlere, tüm turlar için, giriş ücretleri dahildir. Eğitim
programlarının sonunda yaptığımız kültürel turlarda,
tüm ücretler dahil olup, sadece öğlen ve akşam yamek
ücretleri dahil değildir. Turlar sırasında otellerde
kalınacaktır. Her odada iki büyük yatak bulunmaktadır.
Fiyatlarımız her odada 4 öğrenci kalacak şekilde
ayarlanmıştır.
3. Çocuklarımız Yanlarına Neler Almalı?
Amerika’da yazın sıcak olup iklimi bizim akdeniz iklimine
benzer. Aşağıda çocuğunuzun yanında götürmesini
tavsiye ettiğimiz eşya listesi bulunmaktadır:
• 1 adet hafif hırka • 2 adet şort • Spor ayakkabı ve
çorabı • Eşofman • Mayo • 2-3 adet T-Shirt, gömlek
1 adet Kot pantalon • Yeterlice iç çamaşır • Başlarına
sportif bir şapka. Amerika’da çocuklarımızın yanına
vereceğiniz valizi lütfen ağırlığını düşünerek veriniz.
Kendisinin taşıyamıyacağı valizi vermeyiniz.Toplam bir
valiz hakkı vardır ve valizin ağırlığının 23 kiloyu
geçmemesi lazımdır.
4. Çocuklarımız Yanlarına Ne Kadar Para Almalı?
Harcamanın sınırı yoktur. Ancak yanlarına en az 500
dolar vermenizde fayda vardır. Çocuklarımızın
yanındaki cep harçlıkları, bilet ve pasaportları okulda
kasaya konacak ve kendilerine öğretmenleri tarafından
ihtiyaçları miktarınca verilecektir. Amerika’da bir kişinin
yanında 50-100 dolardan fazla para bulunmaz.
Çocuğumuzun orada parası biter ve daha para
yollamanız gerekirse çocuğunuzun adına veya görevli
öğretmeninin adına Western Union aracılığı ile gönderebilirsiniz.
5. Kalınacak Yerler
Bütün merkezlerimiz yerleşim birimlerine yaklaşık 40
dakika mesafede emniyetli ve düzenli şehirlerdir.

6. Vize işlemleri- Öğrenci Kartı ile ilgili bilgiler
Öğrencilerimizden 2 adet Amerikan vizesi, bir adet okul
için toplam 3 adet fotoğraf istenecektir. Fotoğraf beyaz
zemin üzerine, son 6 ay içerisinde çekilmiş ve Amerikan
standartlarına uygun olması lazımdır.
7. Amerikan Vizesi
Bunun için okul yönetiminin hazırlayacağı bir belge ile
Amerika’daki okuldan gelecek kabul belgesi ve doldurulacak fotoğraflı Vize Formu (DS160), pasaport -$190- vize
masraf harcı bankaya yatırılacaktır. Randevular İstanbul
Amerikan
Konsolosluğu’ndan
alınacak
ve
öğretmenlerimiz ile toplu halde vize randevusuna
gidilecektir.
8. Öğrenci Kartı
Öğrencilerimize Amerika’ya vardıkları zaman bir öğrenci
kartı verilecektir. Bu gerekli olabilecek her yerde kamp
süresince geçerlidir. Kartın arka yüzünde okulun adresi
ve telefonları ile acil durumda başvurulacak telefonlar
numaraları bulunmaktadır.
9. Sağlık Tedbirleri
Çocuğumuzun kullandığı ilaçları ( baş ağrısı , allerji,
mide rahatsızlığı, ishal veya kabızlık için, boğaz ağrısı,
ateş düşürücü vb.) yanına veriniz. Amerika’da bir sağlık
kurumuna gitme zorunluluğu olursa işlemler 3-5 saatten
önce bitmemektedir İçinde bir antibiyotik olan ilacı
reçetesini aldıktan sonra bile ilacı eczanede hazırlatmak
yaklaşık 1 saat süren bir işlemdir.
10. Sağlık ve Eşya Sigortası
Eşya Sigortası: Çocuklarınızın eşyalarının uçaktan
çıkmaması halinde havayolları sorumludur ve
havayollarınca sigortalıdır. Ancak kampüste eşyalar
sigortalı değildir. Her öğrencinin kendi sorumluluğu
altındadır. Bu nedenle kıymetli eşyaları ( altın, mücevher
takılar vb.) çocuklarımızın yanına vermeyiniz.
Sağlık Sigortası: Çocuğunuzun yurt dışında geçerli
sağlık sigortası yok ise ister kendiniz, isterseniz bir
acenta aracılığı ile veya herhangi bir sigorta şirketinden
sağlık sigortası yaptırabilirsiniz.
11. Pasaport
Çocuğunuzun programın başlama tarihinden itibaren en
az 1 yıl geçerli olan bir pasaportu yok ise, 3 adet fotoğraf,
nüfus süreti ile birlikte emniyet müdürlüğüne anne baba
beraber olarak gitmesi gereklidir. Yeni çıkan çipli pasaportlar için randevu almanız gerekmektedir. Tüm bilgileri
www.epasaport.gov.tr web sayfasından alabilirsiniz.

11

1. Dersler
İngilizce dersleri genellikle Amerika ortamında
öğrencilerimizin bilmesi gereken Pratik konuşma ve
hafif dil bilgisi bölümlerinden oluşmaktadır. İlk iki derste
seçilen ders kitabı takip edilmektedir. Üçüncü ve
dördüncü dersler daha çok okuma, yazma ve konuşma
üzerine kurulmuştur.
Eğitim Kadromuz tecrübeli ve yabancı öğrencilerin
ihtiyaçlarını bilen Amerikalı öğretmenlerden oluşmuştur.

AMERİKA Vizesi İçin Gerekli Olan Evraklar
•
•

•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Amerika ya giriş yapacağı tarihten itibaren bir sene
geçerli pasaport.
İki adet fotoğraf; Son 6 ay içinde çekilmiş,arka fon
beyaz, boyutları 50 mm x 50 mm, tüm yüzü kaplayan ve
direk kameraya bakan ağız kapalı doğal yüz ifadeli,
çerçevesiz, yüzün fotoğrafın yaklaşık 4/3 ünü kapladığı
şekilde çekilmiş olmalı. Amerikan vizesi icin fotoğraf
dendiği zaman artık çoğu fotoğraf stüdyosu bu
standardı bilmektedir.
DS 160 formu tarafımızdan doldurulacaktır.
Amerika’daki okul, Royal Language Training tarafından
yazılacak davetiye mektubu
Randevu almak için gerekli _$190_ vize masraf harcı
Öğrencimizin okuldan alacağı öğrenci olduğuna dair belge
Uçak rezervasyonu
Öğrencimizin anne babasına ait belgeler,
Anne baba evli ise evlilik cüzdanı fotokopisi,
Eğer varsa her ikisine de ait olan tapu fotokopileri,
Araba ruhsatı fotokopileri,
Yeni işlenmiş, bakiye gösteren banka hesap cüzdanı
fotokopileri.
Eğer anne baba çalışıyorlarsa son dört aylık maaş
bordrosu, işe başlangıç tarihini gösteren sigorta
kağıtları, vergi levhası fotokopisi, ticaret sicil gazetesi
fotokopisi, imza sirküleri fotokopisi oda kaydı veya

•

faaliyet belgesi, o şirkette çalıştığına dair görev yazısı
(bu evrak şirkette imza yetkisi olan bir kişi tarafından
imzalanmalıdır.)
Gidecek kişi yetişkin ise ayrıca, kendi işvereninden, yurt
dışına belirli tarihler arasında çıkacağını, seyahat
edeceğini ve tekrar işe döneceğini belirten mektup,
evlilik cüzdanı ve çocuklarına ait nüfus cüzdanları
fotokopisi.
Amerikan konsolosluğundan randevu alınacak ve grup
halinde görüşmeye gidilecektir. Çocuğumuz 14
yaşından gün almamış ise anne veya babası gidecektir.
Tüm bu organizasyon RLT tarafından yapılacaktır.
Lütfen tüm evraklarınızı en geç 1 Mart tarihine kadar
teslim ediniz.

KANADA Vizesi İçin Gerekli Olan Evraklar

9. Amerikan vizesi için gerekli evrakların tümü
10. Noterden tasdikli öğrencimizin yurtdışına çıkışı onay yazısı.
(Anne ve babanın noter tastikli muvafakatnamesi)
11. Türkiye Garanti Bankası’nın herhangi bir şubesinden,
Çankaya/Ankara şubesi nezdinde bulunan 181 9091287 CAD hesap numarasına (IBAN: TR35 0006
2000 1810 0009 0912 87) yapılabilir. Ilgili ücretin
Kanada doları cinsinden yatırılmasından sonra Garanti
Bankası tarafindan başvuru sahibine bir dekont
verilecektir
12. Kanada vizesi başvuru formu tarafımızdan doldurulacaktır.

İPTAL ve İADE KOŞULLARI:
Uçak biletleri Aralık ve Ocak aylarında kesilecektir. Uçak
biletlerinin iptali olmamaktadır. Herhangi bir
nedenden dolayı 1 Mayıs 2016 tarihine kadar olan
iptallerde ücretlerin tamamı, uçak bileti bedelleri
düşülerek ödenecektir.
1-15 Mayıs 2016 tarihleri arasında yapılacak
iptallerde Uçak Bileti + $500 eksiği,
16-31 Mayıs 2016 tarihleri arasında yapılacak
iptallerde program ücretinin %25’i iade edilecektir.
1 Haziran 2016 tarihinden sonra yapılacak iptallerde
herhangi bir iade yapılamayacaktır.
• Ödemelerinizi nasıl yapacaksınız?
Aylık taksitler halinde, bu kırmızı kutucuk içinde bildirilen
banka şubesine yapılacaktır. Eğer aynı şubede hesap

açtırıp, internet üzerinden ödeme yaparsanız
havale ücreti alınmamaktadır.
Daha sonra isteğiniz durumunda bu
hesabınızı kapatabilirsiniz.
Ödemelerinizi yaparken, lütfen
ÖĞRENCİNİN ADINI, SOYADINI ve
OKULUNUN İSMİNİ dekont üzerine
yazdırınız, dekontu saklayınız.
Ödemelerinizi KENDİ ADINIZ ile yapmayınız!
Ödeme Yapılacak Banka Hesap Numaramız:

