Prisliste USA
USA
varighed
(måneder)

skoleundervisning
starter ved

5
10

ikke anvendelig
ikke anvendelig

5
10

Fra DKK 30.000
Fra DKK 45.000

5
10

Fra DKK 30.000
Fra DKK 45.000

10

Fra DKK 120.000

forsikring
iE-program
(grundlæggende)
gebyr1
Public School – J1 Visum
DKK 2.700
DKK 49.000
DKK 5.450
DKK 52.000
Public School region med valgfri – F1 Visum
DKK 2.700
DKK 49.000
DKK 5.450
DKK 52.000
Private School - F1 Visum
DKK 2.700
DKK 49.000
DKK 5.450
DKK 52.000
Kostskole
DKK 5.450
Fra DKK 2.900

Fly aprox
omkostninger

samlede
omkostninger 2

DKK 6.700
DKK 6.700

DKK 58.400
DKK 64.150

DKK 6.700
DKK 6.700

DKK 88.400
DKK 109.150

DKK 6.700
DKK 6.700

DKK 88.400
DKK 109.150

DKK 6.700

DKK 135.050

For mere information om iE programmer fForhør via e-mail denmark@international-experience.net.

Rabat for søskende: DKK 1.850: Hvis du har mere end én af dine børn deltage i en iE global klasseværelse
program denne rabat gives fra iE program gebyr for hvert barn starter med dit andet barn.
Hosting rabat: DKK 2.250: Hvis din familie er vært for en iE udvekslingsstudent i denne sæson, eller har været
vært for et iE studerende i tidligere dette Rabatten gælder mod iE program gebyr.
Pre-placering rabat: DKK 2250: du allerede har organiseret sig en skole og en værtsfamilie, der opfylder alle
kvalitets-og sikkerhedskrav til dit barn? Så vil vi fratrække en rabat på PSO-program gebyr. Rabatten vil blive
med tilbagevirkende kraft tilbagebetalt efter en vellykket gennemførelse af udvekslingen, hvis der ikke
værtsfamilie ændring har fundet sted.

1

IE-programmet gebyrer indeholder en omfattende høring, en præ-afgang orientering, udvælgelse og sikkerhedsundersøgelse af værtsfamilier, afhentning i
lufthavnen, placering & administration gebyrer, lokale koordinator, kommunikation med IE i Canada, support med visumansøgning og flyvning reservation. Det
udelukker alle visumansøgninger gebyrer, personlige udgifter fonde, internationale og indenlandske rejseomkostninger, sprogkursus, hvis nødvendigt, skole
transport, skoleuniformer, materiale og book gebyrer.

2 De anslåede samlede omkostninger er baseret på tidligere erfaringer, men kan variere, da alle skolens undervisning & gebyrer flyvning omkostninger og
forsikringspræmier som for dit valg vil blive faktureret særskilt efter de faktiske omkostninger, og i tilfælde af ekstreme varianserne af valutakurser

Dato: maj 2014. Ingen garanti for trykfejl og ændringer efter udgivelsesdatoen.

