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Neden Kennedy Catholic 
Lisesi?
Ivy League ve Public Ivies okulları dahil ABD’nin en iyi 
üniversitelerine açılan kapı

Kişiye özel akademik, özel yaşam ve üniversiteye geçiş 
danışmanlığı

Her yıl sadece 40 seçkin uluslararası öğrenci kabulü

Her öğrenci değerlidir ve yaşamı boyunca tam destek görür: 
Ömürlük arkadaşlıklar

İyi oturmuş, bir numaralı özel lise: Nesilden nesile; büyükanne ve 
büyükbabalardan anne ve babaya ve onlardan çocuklara torunlara

Lisans Diploması yolunda Lise Diploması ve aynı zamanda 
üniversite kredisi alın

ESL dil desteği mevcuttur

Uluslararası öğrenciler için burslar

ABD’de eğlenceli ve değerli bir lise deneyimi: Amerikalı 
öğrencilerle ders dışı aktiviteleri ve hizmet öğrenimini beraber 
yapın

Güvenli ve uygun konumu:  Toplu taşıma ile havaalanına ve Seattle 
merkeze kolay ulaşım (otobüs ve tren)

Çeşitlilik Bursları (10.000 ABD Doları’na kadar)

Başkanlık Bursları (5.000 ABD Doları’na kadar)

AKADEMIK YIL
Ağustos’un ortasında başlar, Haziran’ın ortasında 
biter: 

1inci dönem: Ağustos ortasından Ocak ortasına 
(Oryantasyon: Ağustos’un 3üncü haftası)

2nci dönem: Ocak ortasından Haziran ortasına 
(Oryantasyon: Ocak’ın 2nci haftası)

Akademik takvime buradan bakabilirsiniz: 
www.kennedyhs.org/who-we-are/calendar

Konaklama
Konaklama Ücreti: *11.500 ABD Doları  
(Yıllık toplam maliyet bu ücreti kapsamaktadır.)

* Akademik yıl boyunca okul faaliyetleri için yapılan konaklama,
yiyecek ve ulaşım masraflarını da kapsamaktadır. Sadece Kennedy
Catholic’teki konaklama programı kullanılıyorsa, bu ödeme
istenmektedir.

Maliyet: Yatılı okul ve aile yanı, aynı fiyattır. 
Yatılı okul: Sadece erkekler 
Aile yanı konaklama: Erkekler ve kızlar

Konumu 
ABD’nin Pasifik Kuzeybatısı’na Giriş Kapısı

Burien, WA, ABD:  http://www.burienwa.gov/ 

Seattle-Tacoma Uluslararası Havaalanı’na (SEA) 5 
dakika 
Seattle merkezden 15 dakika 
Kanada’nın Vancouver ve Victoria kentlerinden 2-3 
saat uzakta 

Ankara ve İstanbul’dan uçakla 16 saat

Yıllık Toplam Maliyet 
(Eğitim Ücreti, Diğer Okul Ücretleri, Konaklama vs. dahil) 

2019-2020 eğitim yılı için yaklaşık 47.000 ABD Doları 

2020-2021 eğitim yılı için yaklaşık 47.000 ABD Doları 
(Sadece eğitim ücreti: Yıllık 33.000 ABD Doları)

Daha fazla bilgi için lütfen web sayfamızı ziyaret edin: http://
www.kennedyhs.org/int 

Burslar



Farklı Düzey Öğrenci 
Kabülleri
1.Elit Yerleştirme: TOEFL 80 puan ve üzeri

2. Doğrudan Akademik Yerleştirme: TOEFL 70 puan ve üzeri

3. ESL Dil Okuluna Yerleştirme: TOEFL 70 puan ve aşağısı

Nitelikler
14 – 17 yaş arası öğrenciler

Son 3 yılda önemli bir akademik gelişim göstermiş 

Çok yönlü kişilikte ve öğretmenleri veya danışmanları 

tarafından tavsiye edilen 

Açık fikirli ve yeni kültürleri öğrenmeye istekli  

Herhangi bir özel beceri veya yetenek artı olup 

Her dinden öğrenci kabul edilir.

Kabül Kriterleri ve 
Gerekli Belgeler
Aşağıdaki belgeleri sunmanız gerekmektedir:

Başvuru formu (online)

Pasaport fotokopisi

TOEFL VEYA mümkünse bir başka dengi İngilizce yeterlilik 
sınavı. Okulumuzun TOEFL kodu: B057

Son 3 yılın not dökümü 

Not dökümlerinin çevirisi (İngilizce)

İki öğretmenden alınacak referans mektupları

Niyet mektubu

Banka belgesi: Banka hesabında en az 47.000 ABD Doları 
olduğunu gösteren banka belgesi (bu tutara denk düşen diğer 
döviz cinsleri de kabul edilmektedir.)

Seçilen öğrencilerle bir mülakat yapılacaktır. 

Süreç akışı 

Gerekli belgeleri gönderdikten sonra iki iş günü 
içerisinde başvurunuzun alındığına dair bir onay 
e-postası gelecektir.

Eğer başvuru yapan aday uygun bulunmuşsa yüzyüze 
veya skype üzerinden bir mülakat gerçekleştirilecektir. 
Mülakat davetiyesi adaya Ağustos kaydı için Şubat sonu, 
Ocak kaydı için ise Ekim ayı başında yollanacaktır.

Mülakattan sonra sonuçlar ilan edilecektir.

Kabul edilmişse, aday kayıt bilgileri içeren bir e-posta 
alacaktır.

Kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından, bir kabul 
mektubu, I-20 belgesi (ABD göçmenlik belgesi), varış 
ve seyahat bilgileri ile oryantasyon bilgileri adayın eline 
DHL kargo ile iki günde geçecektir. 

ABD öğrenci vizesi alacaktır.

Aday öğrenci vizesini alır almaz okulu bilgilendirecektir 
ve konaklama yeri 5 iş günü içinde ayarlanacaktır. 

Uçuş ayarlamaları: Oryantasyon tarihinden iki gün önce 
Sea-Tac Uluslararası Havaalanı’na varacak şekilde bir 
uçakta yer ayarlanacaktır.

Oryantasyona katılım. 

Okula başlangıç.

Son başvuru tarihleri 
ve her yıl kabul edilen 
öğrenci sayısı

KAYIT
*SON BAŞVU-

RU TARIHI

KABUL EDILEN 
ÖĞRENCI 

SAYISI

1inci  
dönem Ağustos

Ocak 10

4015 Şubat

30 Eylül

İletişim bilgileri
Kennedy Catholic High School 
International Admissions (Uluslararası 
Öğrenci Kabul Ofisi) 
140 S. 140th Street, Burien, WA 98168-
3496 USA

Email: INT@kennedyhs.org 
Tel: ABD (001) 206-957-9757 
Website: www.kennedyhs.org/int 

Uluslararası  
Öğrenci  
Kabulleri
Kennedy  
Catholic
High School

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

*Sürekli alım yapılır

2nci 
dönem


