
SEVİYE ATLAMA 
GARANTİSİ
Kaplan International English olarak, öğrencilerimizin 
hedeflerine ulaştığından emin olmak için çok sıkı 
çalışıyoruz. Yoğun İngilizce Kurslarımız, öğrencilerin 
her 10 haftada bir, bir seviye atlaması için özel olarak 
tasarlandı. Bu sayede öğrenciler bir seviyeden diğerine 
hızlı bir şekilde geçiş yapabililir ve arzu ettikleri dil 
seviyesine ulaşabilirler.
Seviye Atlama Garantisi, öğrencilerimize verdiğimiz 
bir güvencedir. Bu teklif, öğrencilerin derslere katılım 
sağlayarak kendilerine verilen ödevleri tamamlaması* 
ancak yine de 10 hafta sonunda seviye atlayamamaları 
durumunda devreye girer ve tamamen ücretsiz olarak 
verdiğimiz fazladan 4 haftalık eğitimi kapsar.  

İlerleme Garantisi aşağıdaki kurslar için 
geçerlidir: 
• Yoğun Akademik Yıl (Best of America dahil) 

• Yoğun Akademik Sömestir 

• Yoğun İngilizce Kursu – 10 hafta ve üzeri tüm kayıtlarda

Bilmeniz gerekenler nelerdir?
• 10 hafta ve üzeri kayıtlarda sadece belirli Yoğun 

İngilizce kurslarına uygulanır 
• Amerika, Kanada, İngiltere ve İrlanda’daki tüm Kaplan 

okullarında geçerlidir. 

Seviye Atlama Garantisi, 10 hafta ve üzeri Yoğun İngilizce kursu kayıtlarında uygulanır ve Yoğun Akademik Yıl, Yoğun Akademik Sömestir programları ile birlikte Best of America Yoğun 
Akademik Yıl programını da kapsamaktadır. Yoğun İş İngilizcesi , Sınav Hazırlık kurslarında ya da varış öncesi yapılan seviye belirleme testi sonucunda, seviyesi ‘ileri’ olarak belirlenen 
öğrenciler için geçerli değildir. Bu teklif, İngiltere, İskoçya, İrlanda, Kanada ve Amerika’daki tüm Kaplan okullarında geçerlidir. Avustralya ve Yeni Zelanda’daki okullar bu teklife dahil 
değildir. Varışta yapılan teste göre, beklenen seviyeye erişemeyen öğrencilere 4 haftalık ücretsiz ek kurs verilebilir. Ek kursa hak kazanabilmek için, %95 derse katılım, öğrenciye 
verilen tüm ev ödevlerinin vaktinde tamamlanmış olması, derste cep telefonu kullanmak da dahil olmak üzere herhangi bir davranışsal sorun gösterilmemiş olması ya da diğerlerinin 
öğrenme sürecini kötü bir şekilde etkileyecek herhangi bir harekette bulunulmamış olması zorunludur. Öğrenci, konaklamasında ve uçak biletlerinde yapacağı değişikliklerden 
ve bu hizmetler için ödemesi gereken ücretlerden kendisi sorumludur. Kurs süresinde yapılan uzatma öğrencinin vize geçerlilik süresine bağlıdır ve sadece asıl kursun bitiminde 
gerçekleştirilebilir ve kesinlikle ertelenemez. 4 haftalık ekstra kursu almak istemeyen öğrenciler Okul Müdürü ya da Akademik Program Müdürü ile iletişime geçmeli ve bu kararlarını 
okuldan ayrılmadan en az bir hafta önce bu yetkili kişilere bildirmelidir.

Daha fazla bilgi için Kaplan temsilciniz ile 
iletişime geçiniz.
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