SÖMESTER DÖNEMLERİ
Her semester dönemi 15 hafta sürmektedir. Yeni kayıt
yapacak öğrenciler 10. Haftaya kadar kayıt yapabilir.

➢ Sonbahar Dönemi 2017
Eylül 6-Aralık 14, 2017
Kayıt için son tarih: Ekim 12, 2017

Kayıt için son tarih: Mart 26, 2018

➢ Yaz Dönemi 2018
Mayıs 14 – Ağustos 23, 2018
Kayıt için son tarih: Temmuz 23, 2018

ESL PROGRAMLARIMIZ
Özel Kısa Zamanlı
F-1 belgesi ihtiyacı olmayan öğrenciler için yarı zamanlı
kurslarımız.

Bireysel Temel veya Seçmeli

Haftada 4.5 saat

Program Başına Fiyat
5-Haftalık = $480
10-Haftalık = $905
15-Haftalık = $1,330

TOEFL veya IELTS için
Sınıf öğretim materyalleri
ve dökümanlar fiyata dahil

Haftada 9 saat

Temel Dersler:
Okuma, Yazma, Dinleme &
Konuşma, ve Gramer
dersleri
Haftada 18 saat

Ücret:
$4,500

15 Hafta = 270 Saat
F-1 öğrencileri için tam zamanlı sınava hazırlık
kurslarımız.

Ocak 8 – Nisan 26, 2018

Programlar:

F-1 öğrencilerimiz için tam zamanlı kurslarımız.

Sınav Hazırlık

➢ Bahar Dönemi 2018

Okuma, Yazma, Dinleme &
Konuşma, Gramer, veya
Seçmeli dersler (hariç
TOEFL/IELTS)

Akademik Programlarımız

Ücret:
5-Hafta = $1,150
10-Hafta = $2,150
15-Hafta = $3,150

TOEFL Sınavı Hazılık
+
Herhangi iki akademik ders
yada seçmeli dersler

IELTS Sınavı Hazırlık
+
Herhangi iki akademik ders
yada seçmeli dersler

Ücret:
$4,800
Ücret:
$4,650

Haftada 18 saat

15 Hafta = 270 Saat

Üniversite için Hızlandırlmış
Progamlarımız
Amerikan üniversitelerine girmek isteyen F1
öğrencileri için yoğun İngilizce programı.

Temel 5 Ders:
Okuma, Yazma, Dinleme &
Konuşma, Gramer dersleri
+
Herhangi bir sınava hazırlık
kursu veya seçmeli ders
+
Aylık Seminerler ve
Üniversite Kayıt
Danışmanlığı
Haftada 22.5 saat

15 Hafta = 337 Saat
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Ücret:
$8,950

 Varsa Mevcut Vizenizin Fotokopisi

BAŞVURU ADIMLARI
1) Programın ve Kurs Döneminin Seçimi.
2) Başvurunun yapılması ve Başvuru ücreti olan
$100 ‘ın online olarak ödenmesi
www.hoft.edu/esl.
3) Gerekli belgelerin aşağıdaki açıklandığı şekilde
english@hoft.edu e-mail ile göderilmesi.

I-20 Şartları
F1 öğrenci vizesine başvurmak isteyen öğrenciler için;

 Başvuru formunun tamamlanması
 $100 Başvuru ücretinin ödenmesi (geri iadesiz)
 Pasaport fotokopisi; Sizin ve size bağlı aile
bireylerinizin pasaporttaki kimlik sayfalarının
fotokopisi
 Niyet Mektubu: Neden Amerika Birleşik
Devletleri'nde İngilizce eğitimi almak istediğinizi
açıklayan çok kısa bir mektup
 Güncel Banka Ekstresi: Başvuru esnasında
güncel banka durumunuzu gösteren üzerinde
hesap numaralarınız ve kimlik bilgileriniz olan
şu anki bakiyenizi göstermelidir. Banka
hesabınızda sizin adınıza $8,000 bulunmalıdır.
Sizinle birlikte başvuracak aile bireyleri içinde
kişi başı $2,000 er dolar bulunmalıdır. Bu
şartları sağlayaman öğrenci adayları sponsor
bulmak zorundadır.

 Sponsor Mektubu: Bu mektupta, hesap
sahibinin adı, başvuru sahibiyle olan ilişkisi,
başvuranın adı ve onun Birleşik Devletleri'ndeki
öğrenim süresi boyunca öğrencinin ders,
ücretleri, konut, yemek, ders kitapları ve kişisel
harcamaları kapsamına girmeyi kabul ettiği bir
mektup yer almalıdır.

 I-20 Belgesi İstemeyenler
F1 öğrencisi vizesi gerekmeyen öğrenciler için;

 Başvuru formunun tamamlanması
 $100 Başvuru ücretinin ödenmesi (geri iadesiz)
 Pasaport fotokopisi;Kimlik sayfasının fotokopisi

Transfer Şartları
ABD'de bulunan I-20'yi HOFT Enstitüsüne transfer etmek
ve eğitimine devam etmek isteyen mevcut F1
öğrencileri için.

 Başvuru formunun tamamlanması
 $100 Başvuru ücretinin ödenmesi (geri iadesiz)
 $250 Transfer Ücreti (geri iadesiz; ilk dönemki
kurs ücretinden sayılır)
 Pasaport fotokopisi; Sizin ve size bağlı aile
bireylerinizin pasaporttaki kimlik sayfalarının
fotokopisi
 Niyet Mektubu: Neden Amerika Birleşik
Devletleri'nde İngilizce eğitimi almak istediğinizi
açıklayan çok kısa bir mektup
 Recent Bank Statement: The statement must
clearly list the account holder’s name, date
within the past year, and current balance in
excess of $8,000USD (+$2,000 for each
dependent). If the student is not listed as the
primary account holder on the bank statement,
then a sponsor letter is also required.
 Güncel Banka Ekstresi: Başvuru esnasında
güncel banka durumunuzu gösteren üzerinde
hesap numaralarınız ve kimlik bilgileriniz olan
şu anki bakiyenizi göstermelidir. Banka
hesabınızda sizin adınıza $8,000 bulunmalıdır.
Sizinle birlikte başvuracak aile bireyleri içinde
kişi başı $2,000 er dolar bulunmalıdır. Bu
şartları sağlayaman öğrenci adayları sponsor
bulmak zorundadır.
 Transfer Formu, HOFT Enstitüsü tarafından
sağlanır. mevcut okuldaki danışman tarafından
yada DSO tarafından doldurulur.

SORU ve YORUMLARINIZ İÇİN ;
ESL takımımızla iletişime geçin.
Telefon: +1 (512) 472-6996
Email: english@hoft.edu

HOFT Institute
2400 Pearl Street Austin, Texas 78705 | (512) 472-6996 | english@hoft.edu

