
اكتشف لوس انجلوس .. برنامج اللغة الصيفي!

هدف البرنامج: 

لغة انجليزي – ترفيه – زيارة جامعات
عرض مميز ترفيهي علمي مع دراسة اللغة في لوس انجلوس كاليفورنيا

رحلة تعليمية للغة االنجليزية لمدة شهر واحد تتضمن زيارة أهم الجامعات في المنطقة – رحالت ترفيهيه
ونشاطات – كورس لغة انجليزي مع السكن

هدف هذا البرنامج هو تنمية لغة الطالب ضمن مجموعة من النشاطات الفعالة وفتح افاق جديدة له
في تكوين مستقبله األكاديمي من خالل تجربة الحياة في امريكا و التعرف على المجتمع و الجامعات األمريكية.

ميزات البرنامج:

برنامج الرحالت الترفيهي المرافق
يتضمن برنامج الرحالت الترفيهيه على الشكل التالي: 

 .Language System Center - Los Angeles 1. رسوم دراسة لمدة 4 ساعات يوميا في معهد
ساعات الدراسة هي من الساعة 9 صباحا إلى الساعة الثانية ظهرا  من يوم األثنين الى يوم الجمعة 

( من 12 إلى 1 هي وقت الغداء). 80 ساعة دراسية خالل شهر
2. األقامة ضمن سكن مشترك غرفة مستقلة لكل طالبين

3. تأمين طبي شامل
4. االستقبال والعودة من المطار

5. وجبات الفطور والعشاء
6. رسوم التسجيل في المعهد والكتب

7. رسوم الرحالت الترفيهية خالل الفترة 

• Hollywood Blvd and Beverly Hills زيارة لمدينة هوليود الشهيرة والبيفرلي هيلز حيث سكن
المشاهير في أمريكا

• زيارة لمتاحف وحدائق المهمة في المنطقة وإقامة حفل شواء 
• جوالت رياضية الستكشاف الجبال المحيطة في المنطقة 

• رحلة بحرية لمشاهدة الدالفين والحيتان ضمن قارب خاص 
• Universal Studio بطاقة دخول يونيفيرسل ستديو لمدة يوم كامل

• Disneyland بطاقة دخول لديزني الند يوم كامل
• تذاكر سينما لمشاهدة احدث األفالم األمريكية 

• زيارة لجامعات وكليات امريكية
• زيارة ألهم الشركات الناشئة في المنطقة والتعرف على طبيعة العمل لديهم 

• زيارة للشواطىء المحيطة في المنطقة
( Santa Monica Beach, Venice beach,  Newport Beach, Hannington Beach)

(The grove mall, Spectrum Mall, Orange Outlet) زيارة ألشهر األسواق والموالت •
• San Diego رحلة الى مدينة سان ديغو وزيارة المدينة القديمة والشط والجامعة

• وغيرها من االمور المشوقة.



ميزات األقامة:
• السكن في غرفة مشتركة لكل طالبين 

• فطور وعشاء 
• السكن قريب من المعهد 

• حمام خاص 
• خدمات عامة (شاشة – تنظيف – مسبح – انترنت – مطبخ للطعام

الجامعات التي سوف يتم زيارتها:

رسوم البرنامج:  4590$  - مدة البرنامج شهر واحد 

الفيزا: التقديم على الفيزا السياحية فقط 

University of California – Irvine •
 California State University – Long Beach •

 Westcliff University •
 San Deigo State University •

 ال يوجد داعي للتقديم على الفيزا الدراسية األمريكية حيث تستطيع الدراسة بالفيزا السياحية في حال مدة
الدراسة أقل من 3 أشهر وضمن عدد الساعات المحدد، حسب قانون الهجرة األمريكي

مالحظات:
• آخر موعد للتقديم هو 5 مايو او إلى إكتمال عدد الطالب (10 طالب فقط).

• ملء االستمارة دون ارسال عربون التسجيل اليعتبر تسجيل في البرنامج.
• يتم دفع باقي الرسوم عند الوصول الى لوس انجلوس.

• تاريخ الرحلة األولى من 9 حزيران الى 5 تموز 
• تاريخ الرحلة الثانية من 13 تموز الى 9 أب

سوف يتم الزيارة والتعرف على أهم الجامعات الموجودة في كاليفورنيا:

خطوات التسجيل:
1. تعبئة الطلب التقديم من خالل الفورم الموجود في الموقع

2. تحويل دفعة مقدمة عن الرسوم 500 دوالر أمريكي عن طريق احدى طرق الدفع التالية:

3. العربون غير قابل لإلسترجاع، النك فور التسجيل سنقوم بعمل الحجوزات الالزمة ودفع رسوم. وهي رسوم
اليمكن إسترجاعها. سيتم إرسال بيانات الحساب لك فور وصول إستمارة التسجيل.

 (info@ggstudyabroad.com) 4. ترسل لنا وصل التحويل وصورة عن جواز سفرك على االيميل
5. التقديم على الفيزة االمريكية ( فيزا سياحية). سوف نرسل لك صورة عن القبول في المعهد بعد ايام

من التسجيل.
6. تحجز التذكرة. موعد الوصول لمطار لوس انجلوس هو يوم 9 من شهر حزيران ميالدي. الرجاء إرسال

موعد الوصول لنا حتى نستقبلك في المطار ونأخذك إلى السكن

https://www.payolee.com/checkout/5656277ca8c74 :1. الرابط التالي
Paypal https://www.paypal.me/goldengateusa 2. او عن طريق

3. تحويل عن طريق الويسترن يونيو



غولدن غيت للقبوالت الجامعية واالستشارات االكاديمية

اتصل ا�ن للحصول على االستشارة 1.248.574.1580
info�ggstudyabroad.com

www.ggstudyabroad.com

أمور ال يشملها السعر: 
• التقديم للفيزا                   

• تذكرة السفر
• وجبة الغداء خالل أيام األسبوع (سيتم توضيح أماكن جيدة و رخيصة قريبة من المعهد للطالب)

جدول برنامج األنشطة خالل الشهر 


