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Hakkında

Rose Of York 
Londra Dil Okulu 
Hakkında 
Rose of York, Londra’nın merkezinde yer alır ve 
öğrencilerine zengin bir kültürel tecrübe sunmanın yanı 
sıra İngilizce dil öğrenimlerini geliştirmelerine yardımcı 
olacak teşvik edici, pratik, otantik, eğlenceli dersler 
verir.
Rose of York, 1989 yılında kurulduğundan bu yana 
mükemmel bir dil egitimi sunmaktadır ve sıcak ve 
samimi bir atmosfere sahiptir. Rose Of York, British 
Council tarafından akredite edilmiştir ve aynı zamanda 
bir English UK üyesidir.

Rose of York
Language School
London

Genç Öğrenciler Programı

Rose Of York 
Çalışanları
Rose of York çalışanlarının tümü, the Childen’s Barret 
List (Bir işe başvuran adayın, çocukların olduğu 
ortamda çalışıp çalışmayacaklarını gösteren liste) ve 
Adli Sicil Kaydı da dahil olmak üzere katı güvenlik 
kontrollerinden geçmek zorundadır. 
Politikamız gereği, okulumuzda her türlü kaba söz ve 
davranış konusunda toleransımız yoktur. Herhangi 
bir öğrencimiz, olumsuz bir söz ve davranışa maruz 
kaldığını ifade ederse bu durum, personelimiz 
tarafından yakından soruşturmaya alınacaktır.
Öğrenci destek ve hizmet görevlilerimiz, Okulumuzda, 
öğrencilerin derslere katılımları da yakından takip 
edilmektedir. Tüm Genç  Öğrencilerimiz, derslerinin 
100% ‘üne katılmak zorundadırlar; eğer ki 15 
dakikadan fazla geç kalmışlarsa, nerede olduklarını ve 
neden geç kaldiklarini öğrenmek için onlarla iletişime 
geçmekteyiz. Acil bir durumda tüm öğrencilere günün 
24 saati, haftanın 7 günü bize ulaşabilecekleri bir 
telefon numarası verilmektedir.
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Genç Öğrenciler 
Programı 
Genç Öğrenciler programımız, 12- 16 Yaş Grubu öğrencilerin pratik, eğlenceli ve ilginç aktiviteler 
aracılığıyla İngilizce iletişim kurma ve dil becerilerini geliştirmeleri üzerine tasarlanmıştır. Program 
belirli grupların ve yaş aralığındaki öğrencilerin  ihtiyaçlarına göre  uyarlanabilir ve İngilizce 
derslerine ilave olarak, oyunlar, yarışmalar ve günlük yarım gün ve Cumartesi tüm gün geziler 
gibi geniş bir yelpazede etkinlik içerir. Öğrenciler sadece İngilizcelerini geliştirmekle kalmaz, aynı 
zamanda Londra ve çevresindeki yerleri keşfederek İngiliz kültürüne daha aşina hale gelir ve 
bilgi sahibi olur.

Kursun amaçları:
• Kelime bilgisi, gramer ve fonksiyonel dil bilgilerini geliştirmek, etkin iletişim kurma üzerinde

yoğunlaşmak
• Gezi, aktivite ve çeşitli temalardaki dersler aracılığıyla öğrencilerin kendi potansiyellerinin

farkına vardırmak
• Yabancı öğrencilerinde yer aldığı takım çalışmalarıyla, yeni arkadaş edinme ve iletişim

yeteneklerini geliştirmek
• İngiliz kültürüne karşı bir aşinalık oluşturmak

Genç Öğrenciler Programına dahil olanlar:
• İngilizce Dersler (Haftada 20 Ders)
• Öğleden Sonra Aktiviteleri (Pazartesi– Cuma)
• Cumartesi tüm gün aktivite
• Kurs materyalleri
• Kurs bitiminde sertifika
• Haftalık Sınırsız Oyster Kartı *
• Tam Pansiyon Rezidans veya Aile yani Konaklama*: Kahvaltı, Öğle & Aksam Yemeği

Zaman Çizelgesi:
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* Grup kayıtlarında
konaklama ve haftalık
sınırsız Oyster kartları dahil
olup, bireysel öğrenciler için
de sunulmasi mümkündür.

*Havaalanı transferleri
program haricinde
olup okul tarafından
ayarlanabilmektedir.

Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi
09:15-12:30

Serbest gün / 
Varış / Dönüş

İngilizce Dersler
Londra dışına 
günlük gezi12:30-13:30 Öğle arası

13:30-16:30 Aktivite Zamanı



Örnek Sosyal Aktiviteler

Genç Öğrenciler 
Programı
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*Aktivitelerdeki mevcutluk hava koşullarına göre değişiklik gösterebilir.

Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi
30 31 01 02 03 04 05

VARIŞ / DÖNÜŞ
Londra’nın 

Bati Kısmında 
yürüyüş turu 

Müze Günü: 
Natural History 

Museum &
Butterfly House

Shakespeare 
Globe exhibition 

and tour

Hyde Park ‘ta 
Piknik + Kensington 

Sarayı etrafında 
yürüyüş

Açık Pazar Günü: 
Greenwich 

Market

St. Albans 
günübirlik gezisi

06 07 08 09 10 11 12

VARIŞ / DÖNÜŞ

Ünlü departman 
mağazası Harrod’su 

barındıran 
Knightsbridge’te 

yürüyüş turu

Müze Günü: 
Dünyaca 

ünlü eserlerin 
sergilendiği 

National Gallery

Thames Nehri 
Bot Turu

Öğleden sonra 
filmi

Açık Pazar Günü: 
V & A Museum of 

Childhood

Canterbury 
günübirlik gezisi 

13 14 15 16 17 18 19

VARIŞ / DÖNÜŞ
Londra’nin eğlence 

bolgelrinden biri 
olan Southbank ’ta 

yürüyüş turu

Müze Günü:
   Londra’nın 
popüler Bilim 

Müzesi:
Science Museum

London Bridge + 
Monument

Victoria 
Parkı’nda piknik

Açık Pazar Günü: 
Borough Market

Brighton 
günübirlik gezisi

20 21 22 23 24 25 26

VARIŞ / DÖNÜŞ

Parlamento 
binası ve 

Simgeleşmiş Saat 
kulesinin olduğu 
Westminster’ta 
yürüyüş turu 

 Müze Günü: 
Yoğunlukla 

İngiliz eserlerinin 
sergilendiği Tate 

Modern

Kanalda tekne 
turu

Regents Park’ta 
piknik

Açık Pazar Günü: 
Old Spitalfields 

Market

Oxford, Windsor 
ve Eton 

günübirlik gezisi

27 28 29 30 31 01 02

VARIŞ / DÖNÜŞ
Londra’nın canlı 
Bati Kısmında 
yürüyüş turu

Müze Günü: 
İnsanlık tarihi ve 
kültürü müzesi 

:British Museum

Londra’nın    
meşhur kulesi:

Tower of London 
Tour

Ünlü portelerin 
yer aldığı:

National Portrait 
Gallery

Açık Pazar Günü: 
Camden Market

Bath ve 
Stonehenge 

günübirlik gezisi



Hizmetler
Çocukların Güvenliği
Çocuğunuzun güvenliği bizim için her şeyin üstündedir. Çocuğunuz uzman görevlilerimiz 
tarafından özenle bakılacaktır. Bu görevliler arasında öğretmenlerimiz, misafir aileler, aktivite 
liderleri de dahildir. Çocuğunuz 7 gün, 24 saat denetim altında olacaktır.
Öğrencilerin yaşlarına bağlı olarak, kesin olarak konulmuş farklı birtakım kurallar vardır:

Konaklama
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Öğrencinin yaşı 12-13 Yaş 14-15 Yaş 16-17 Yaş
Öğrenci yaşı 18 ve üzerinde olan bir 
sınıfta ders alıp alabilir mi? Hayır Hayır Evet, ebeveynin izni ile

Öğrenci aile-yanında kalabilir mi? Evet Evet Evet

Öğrenci rezidansta kalabilir mi? Evet, Grup Lideri İle Evet, Grup Lideri İle Evet, ebeveynin izni ile

Sunulan yemek planı Sadece tam pansiyon Sadece tam pansiyon Yarım veya tam pansiyon*

Tek başına sokağa çıkma yasağı 
başlangıcı Okuldan sonra direkt Aksam yemeği sonrası 

(Genelde 19:00)
Pazar –Perşembe 22:00  Cuma – 

Cumartesi 23:00

Gözetimsiz vakit geçirebilir? Hayır Evet, ebeveynin izni ile Evet, ebeveynin izni ile

Tek başına seyahat edebilir mi? Hayır, gözetim altında 
evet Evet, ebeveynin izni ile Evet

Beslenme
16 yaşın altındaki öğrenciler, uygun bir konaklamada tam pansiyon planında 
(kahvaltı, öğle ve aksam yemeği) yerleştirilmelilerdir. Çocuğunuza her öğün vakti 
besleyici bir yiyecek seçeneği sunulacaktır. Öğünlerde, taze meyve ve sebzeler 
de dahil olmak üzere çeşitli sıcak ve soğuk yemekler sunulmaktadır.

Rezidans 
Çocuğunuz, genç öğrencileri uzun yıllardır ağırlayan deneyimli rezidans 
sağlayıcılarının yanında 24 saat güvenlik kameraları altında ve çalışanları 
sayesinde güvende olacaktır. Aile yani ev sahipleri gibi rezidans çalışanları da the 
Childen’s Barret List ve Adli Sicil Kaydı kontrollerinden geçmişlerdir. Sizin için 
seçtiğimiz rezidanslar genellikle 1- 4 bölge arasında konumlanmış olup, okula ve 
şehir merkezine ulaşımda harika bir ağa sahiptir.

Aile yanı 
Çocuğunuz, genç öğrencileri uzun yıllardır ağırlayan deneyimli ev sahiplerinin 
yanında güvende olacaktır. Çocukları konuk eden ailelerimiz, evdeki bütün 
yetişkinlerde dahil olmak üzere, the Childen’s Barret List (Bir işe başvuran 
adayın, çocukların olduğu ortamda çalışıp çalışmayacaklarını gösteren liste) ve 
Adli Sicil Kaydı gibi katı güvenlik kontrollerinden geçmek zorundadırlar. Aile yanı 
konaklamalar genellikle 1 ila 4 arasındaki bölgelerde bulunur; 4.Bölge, şehir 
merkezine ve okula mükemmel ulaşım bağlantılarına sahip olan daha sessiz bir 
bölgedir olup, genç öğrencilerimiz için özellikle önerdiğimiz bir bölgedir.



Hizmetler 

Seyahat
Eğer taksi veya grup için otobüs transferini talep ediyorsanız 
ekibimizden birisi havaalanında genç öğrenciyi ve grubunuzu 
karşılayacak ve konaklama yerine kadar eşlik edecektir. Ayrılışta yine 
talep edilirse genç öğrencilerimizin check-in masasına kadar eşlik 
edilir ve herhangi bir aksiliğe karşın refakat eden kişi uçuş saatine 
kadar havalananda öğrenciyle kalır.
14 yaşından küçük öğrenciler her zaman okula gidiş ve dönüş 
yolunda eşlik edilmeli ve günde 24 saat denetlenmelidirler. 14 ya 
da üstü öğrenciler okulda ve evde gözetim altında tutulurlar, ancak 
ebeveynlerinin izniyle okula kendileri gidip gelebilirler.

Yeme-içme devamı 
Örnek tam pansiyon beslenme planı 

Emniyet ve Güvenlik 
Okulumuz CCTV tarafından 24 saat gözetim altında tutulmaktadır. 
Okulun girişi gün boyu kapalı bir haldedir ve ziyaretçiler gözetim 
altında tutulur.
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Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar

Kahvaltı
Kontinental 

(Kahvaltılık gevrek, 
meyve suyu, 
Kruvasan vs.)

Kontinental 
(Kahvaltılık gevrek, 

meyve suyu, 
Kruvasan vs.)

Kontinental 
(Kahvaltılık 

gevrek, 
meyve suyu, 
Kruvasan vs.)

Kontinental 
(Kahvaltılık 

gevrek, 
meyve suyu, 
Kruvasan vs.)

Kontinental 
(Kahvaltılık 

gevrek, 
meyve suyu, 
Kruvasan vs.)

Kontinental 
(Kahvaltılık 

gevrek, 
meyve suyu, 
Kruvasan vs.)

Kontinental 
(Kahvaltılık 

gevrek, 
meyve suyu, 
Kruvasan vs.)

Öğle 
yemeği 
(Paket 

yiyecek)

İtalyan soslu 
ızgara tavuk 

göğüslü makarna 
& Yeşil sebze ve 

salata

Somon balıklı 
köfte & patates 
kızartması ve 

garnitür

Şnitzel Hindi 
& safranlı pilav 
ve yeşil fasulye

Balık kroket & 
kalın patates 

dilimleri, 
karışık sebze, 
domates ve 

salatalık

Cornwall 
bölgesine 

ait bir çeşit 
biftekli hamur 

isi & fesleğenli, 
domatesli 
ve sebzeli 
makarna.

İtalyan omleti 
& fırında havuç 
ve patates ve 
beyaz peynirli 

salata

Tavuk parçaları 
ve pilav& 

bezelye ve 
rokalı salata

Akşam 
yemeği

Sığır etli güveç & 
fırında patates, 

garnitür ve meyve 

Eksi tatlı tavuk 
& pilav, yeşil 

sebzeler ve meyve

Sığır etli 
lazanya & 
Sarımsaklı 

ekmek, taze 
yeşil yapraklar 

ve meyve

Fırında tavuk & 
fırında patates, 

brokoli, 
karnıbahar ve 

meyve 

İngilizlerin 
meşhur Fish 

(Balık)& Chips, 
bezelye, havuç 

ve meyve

Sosis, soğanlı 
sos& patates 
püresi, karışık 

sebze ve 
meyve.

Etli turta & 
sarımsaklı 

ekmek, salata 
ve meyve 



Bize ulaşın

Find Us

Rose of York Language 
School 

45 Oxford Street, London, 
W1D 2DZ

+44 (0) 207 434 0643

hello@roseofyork.com

www.roseofyork.com
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