ENGLISH LANGUAGE TEACHING INSTITUTE OF SYMBIOSIS
)(ELTIS
&
SYMBIOSIS INSTITUTE OF FOREIGN & INDIAN
)LANGUAGES (SIFIL
Constituent of Symbiosis International University.
Accreditated by NAAC with “A” grade
Plot 419, Model Colony, Gokhale Cross Road, Next to Atur Centre,
Pune – 411 016
Ph. 020-25662822/25677431/32. Fax. 020-25673400.
Email –director@eltis-symbiosis.org Website : www.eltissymbiosis.org
1

اُذاف

2
3

طْل دّرٍ
رّس ّ
طاعت
کالص
ُشیٌَ دّرٍ
ُشیٌَ ُای
ػاهل

6

ُشیٌَ ُای
دیگز

7

اقاهت

4
5

* ارتقای ططح اعتواد بَ ًفض سباى آهْساى بَ ٌُگام صحبت بَ سباى اًگلیظی
* باال بزدى درک ػٌیذاری ّ گفتاری سباى آهْساى
* ارتقا ّ تصحیح تلفع
* ارتقا تْاًایی خْاًذى  ،خْاىدى طزیع ّ دریافت گفتَ ی اصلی هتي
)(Main Idea
* ارتقا تْاًایی گفتگْ بَ سباى اًگلیظی در هْقعیت ُای گًْاگْى اجتواعی
* آهْسع سباى آهْساى ّ هجِش کزدى ػاى بَ ابشار سباى اًگلیظی بزای تبادل آرا ّ
افکار ّ ارتباط با دیگزاى بَ ایي سباى
طذ طاعت ( بَ طْر هتْطط ُفتَ ای طی طاعت در طْل طَ الی ُ 4فتَ)
دّػٌبَ تا ػٌبَ اس طاعت  11صبح تا  4:30بعذ اس ظِز (ًین طاعت ّقت ًاُار )
 375دالر آهزیکا بزای ُز سباى آهْس(ایي ُشیٌَ پیغ پزداخت هی ػْد).
* ُشیٌَ ی آهْسع
* ُشیٌَ ی آسهْى
* اطتفادٍ اس البزاتْار سباى هجِش بَ کاهپیْتز
* اطتفادٍ اس کتابخاًَ هجِش بَ طایت کاهپیْتزی ّ ایٌتزًت
* کتاب ّ هْاد درطی دّرٍ
* ُشیٌَ ی کتاب راٌُوای سباى آهْساى
* غذا
* ُشیٌَ ُای درهاًی
* ُز گًَْ ُشیٌَ ی ػخصی
* ُشیٌَ ی پزّاس
* ُشیٌَ رفت ّ آهذ بَ فزّدگاٍ
* خْابگاٍ هْطظَ ی طیوبایظیض گٌجایغ هحذّدی دارد کَ در طْل طال بَ طْر
کاهل رسرّ هی ػْد بٌابزایي هوکي اطت بزای دّرٍ ُای کْتاٍ هذت سهظتاى

ّتابظتاى جای خالی ًذاػتَ باػذ.
* بٌابزایي داًؼجْیاى بیي الوللی هعوْال آپارتواى اجارٍ هی کٌٌذ  .اگز طَ یا چِار ًفز
داًؼجْ آپارتواًی را با ُن اجارٍ کٌٌذ ُشیٌَ هاًٌذ ُشیٌَ ی خْابگاٍ خْاُذ بْد .
* هْطظَ هی تْاًذ ایي کار را بزای داًؼجْیاى اًجام دُذُ .شیٌَ بزای ُز ًفز 180
دالر آهزیکا خْاُذ بْد کَ پیؼاپیغ دریافت هی ػْد.
* سباى آهْساى هی تْاًٌذ اس کافَ تزیا ی هْطظَ غذا خزیذاری کٌٌذ ّ یا اس
غذا خْری ُای دیگز اطتفادٍ کٌٌذ.
ُ 8شیٌَ ی آهذ بزای ُز داًؼجْ  35دالر آهزیکا
(ُشیٌَ ی ّرّد بَ پًْا اس هْهبای ّ ُشیٌَ ی رفتي اس پًْا بَ هْهبای پیؼاپیغ
ّ ػذ بَ
دریافت هی ػْد).
فزّدگاٍ
 ٍ 9سیٌَ ُای  40دالر آهزیکا بزای داًؼجْ(بزای یک گزٍّ ً 15فزٍ)
جاًبی
 10گزدع دطتَ * بَ هٌظْر تکویل  100طاعت تذریض کالطِا در طْل ػغ رّس ُفتَ
جوعی آخز تؼکیل هی ػًْذ( دّػٌبَ تا ػٌبَ ) .با ایي حال گزدع ُای دطتَ جوعی
رّسُای یکؼٌبَ بزگشار م ی ػًْذ کَ دیذار اس هکاًِای گزدػی حْهَ ػِز
ُفتَ
پًْا خْاُذ بْد.
* اس آًجایی کَ دّرٍ فؼزدٍ اطت تٌِا دّیکؼٌبَ بزای ایي گزدع دطتَ جوعی
در ًظز گزفتَ ػذٍ کَ ُشیٌَ اع بزای ُز داًؼجْ  25دالر آهزیکا خْاُذ
بْد.
ب صْرت ایٌتزًتی بَ Swift Code /پیغ پزداخت کاهل اس طزیق
ّ یا پزداخت ٍ
 11پزداخت
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ػوار داًؼجْیاى در ُز گزٍّ یا داخل ُز کالص ً 15فز تا ً 20فز خْاُذ بْد .توام
 12ػوار
ُشیٌَ ُا بز هبٌای کالص ً 15فز هحاطبَ ػذٍ اطت.
داًؼجْیاى
در یک
گزٍّ

خالصَ ُشیٌَ ُا بزای ُز داًؼجْ
اًتخاب ػوارٍ یک
تْضیح
1
2
3
4
5
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تْجَ

ُشیٌَ ی ثبت ًام
ُشیٌَ ی آهذ ّ ػذ بَ فزّدگاٍ
هظکي
رفت ّ آهذ در ػِز پًْا ( در طْل دّرٍ)
گزدع دطتَ جوعی
ُشیٌَ ُای جاًبی
کل ُشیٌَ
ایي اًتخاب ػاهل ُشیٌَ ی هظکي ّ رفت ّ آهذ ػِزی
اطت.

ُشیٌَ بَ دالر آهزیکا
375
35
180
145
50
40
825

اًتخاب ػوارٍ 2
تْضیح
ُشیٌَ ی ثبت ًام
1
ُشیٌَ ی آهذ ّ ػذ بَ فزّدگاٍ
2
گزدع دطتَ جوعی
3
ُشیٌَ ُای جاًبی
4
 5کل ُشیٌَ
ایي اًتخاب ػاهل ُشیٌَ ی هظکي ّ رفت ّ آهذ ػِزی
تْجَ
ًیظت.
هذیز بخغ سباى ُای خارجی کالج طیوبایظیض
ػیزیغ طاُاصرابْدٍ
Shirish Sahasrabudhe

ُشیٌَ بَ دالر آهزیکا
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