فراگیری لذت بخش زبان انگلیسی در

مرکز
آموزش
زبان
انگلیسی
ثبت نام در هر زمان
کالسهایی در اندازه کوچک
اساتید مجرب
در خدمت تمام ملیت ها
2727 Canton Rd. Suite 510,
Marietta , GA 30066

سیستم اموزشی

دوره های اموزشی

ما براین اعتقاد هستیم که فراگیری زبان
انگلیسی لذت بخش است.
کلیه اساتید این اموزشگاه دارای مدارک
دانشگاهی و تجربه فراوان در امر اموزش
زبان انگلیسی میباشند.
این مجموعه حداکثر تالش خود راجهت
ایجاد فضایی دوستانه و ارام مناسب برای
فراگیری بهتر مبذول میدارد.
اندازه کوچک کالسها و تعداد دانشجویان
محدود درهرکالس شرایط را برای
دسترسی به کیفیت باالی اموزشی فراهم می
کند.

این دوره ها شامل اموزش دستور زبان,
خواندن ,گفتگو ,شنیدن ,نوشتن ,لغت و
یادگیری اصطالحات رایج در زبان
انگلیسی میباشد.

برای دریافت اطالعات کاملتر میتوانید با
شماره تلفن 770 355 5569 :تماس
گرفته و یا به ادرس اینترنتی :
org.englishcenter.www
مراجعه نمایید.

با مدیریت Sherrie Lilge
770 355 5569

ما منتظر تماس شما هستیم.

مقاطع اموزشی شامل سه مقطع زیر است
مقدماتی

ترم  1تا ترم 3

میانی

ترم  4تا ترم 7

پیشرفته

ترم  8تا ترم10

تدریس خصوصی
 برای دانش اموزان دبستانی ,راهنمایی,دبیرستان و بزرگساالن
 امادگی برای ازمون امادگی برای ازمون مهارتهای نوشتاری ازمون تافل زبان تخصصی جهت مشاغل مختلف تصحیح لهجه و تلفظ ازمون سیتیزن شیپیتدریس خصوصی هر ساعت  30دالر
میباشد.

ثبت نام

زمانبندی کالسها

امکان ثبت نام در هر زمان که مایل باشید
فراهم است و زمان شروع کالسها در
ابتدای ماههای اگوست ,ژانویه و جون
میباشد.

کالسها در  2نوبت صبح وبعدازظهر
برگزار میشوند 2.روز در هفته روزی 2
ساعت .روزهای دوشنبه وچهارشنبه یا سه
شنبه و پنج شنبه .اضافه کردن کالس
مکالمه یا شرکت در هر دو کالسهای صبح
و بعدازظهر تواما بال مانع است.

کمپ تابستانی در ماههای جون و جوالی
صبح ها برگزار میشود.
شهریه به صورت ماهانه در ابتدای هر
ماه دریافت میگردد .این وجه بر اساس9
دالر درساعت است که برای کالسهای 2
روز در هفته (هر روز  2ساعت) حد اکثر
 144دالر در ماه محاسبه میشود .الزم به
ذکر است که در صورت اضافه نمودن
کالسها ,میزان شهریه تغییر میکند.
کتابهای اموزشی هر مرحله را می توانید
مستقیما از اموزشگاه خریداری نمایید.
قیمت کتابها متغیر است.
کالسهای سیتیزن شیپ سه بار در ماه در
روزهای شنبه برگزار میشوند .لطفا برای
اطالعات بیشتر تماس بگیرید.
کالسهای تافل در این اموزشگاه به
صورت خصوصی برگزار میگردد.

کالسهای صبح دوشنبه تا پنج شنبه از
ساعت  9صبح تا  11صبح و هم چنین
ساعت  11صبح تا  1بعدازظهر.
کالسهای بعدازظهر دوشنبه تا پنج شنبه از
ساعت  7بعدازظهر تا  9بعدازظهر.
مکالمه و تلفظ صحیح جمعه از ساعت 9
صبح تا  11صبح و همچنین  11صبح تا 1
بعدازظهر.
اموزش خصوصی جهت بزرگساالن و
کودکان ساعتی  30دالر میباشد.

ازمون تعیین سطح برای تمام متقاضیان
همراه با تعیین وقت قبلی الزامیست.

