США
Мовні курси
для дорослих

International Educational
Centre

навчальні центри

Чікаго

дати початку
курсів

Протягом року

вік

від 21 року

термін навчання

від 3-х місяців до 3-х років

Якщо Ви бажаєте отримати університетський рівень знань, стати найкращим за результатами з екзамену TOEFL,
впевнено використовувати англійську мову на роботі, або просто розвинути ваші навички у розмові, письмі, читанні,
вимові – ми запрошуємо Вас відвідати Центр. Вам запропонують широкий спектр курсів англійської мови для
дорослих з різним рівнем знань. Викладачі, які розмовляють багатьма мовами, мають багаторічний досвід і
розуміють труднощі, пов'язані з вивченням англійської мови в Америці. Курси розроблені спеціально для того, щоб
задовольнити Ваші потреби, а команда Центру завжди готова запропонувати Вам пораду кваліфікованого
спеціаліста.
Вартість подана на 1 особу, USD (американських доларів):

Програми

Вартість

Англійська мова як друга мова (ESL)
Ділова англійська мова
TOEFL

від 1140 USD / 12 тижнів

Розмовна американська англійська мова
Ораторське мистецтво
Мистецтво письма

Оплата послуг здійснюється в національній валюті України,
за комерційним курсом, встановленим на день оплати таких послуг.

У вартість включено:





навчання за програмою курсу;
користування інфраструктурою центру;
безкоштовні доступ до Інтернету та Wi-Fi;
тестування по приїзду та сертифікат після закінчення
програми

Додатково оплачуються:
 реєстраційний збір школи – 25 USD
 оформлення візи F1 (I-20, SEVIS)
 проживання
 авіаквитки
 медична страховка
 кур’єрська доставка документів
 послуги компанії

Навчальні центри
Чікаго

Чикаго може похвалитися найвищими і найкрасивішими хмарочосами в США (тут вони навіть краще,
ніж в Нью Йорку!), найгарнішимм видом на центр міста з Чикаго-Рівер (поїздка на кораблику по річці

абсолютно незабутня - більш красивого міського пейзажу просто не буває) , відмінними пляжами, які
тягнутися на багато кілометрів уздовж берегів озера Мічиган і кращими баскетбольними, хокейними і
бейсбольними командами в Америці - на це теж варто подивитися!
* Про наявність вільних місць у школі та загальну вартість навчання, будь ласка, уточнюйте у відповідального менеджера при бронюванні
** Програма, вартість та дати курсу можуть змінюватися на розсуд навчального закладу та підтверджуються інвойсом школи при
бронюванні курсу.

===============================================================================
Більш детальну інформацію запитуйте у відповідального менеджера:
Головний офіс (вул. Коперника, 26)
Менеджер: Вікторія Кудінова

Тел.: (032) 297-18-99

Моб.: (050) 431 22 99

E mail: vika@piligrim.lviv.net

