
JACKSON HEIGHTS, QUEENS
37-66 82nd Street
Roosevelt Avenue

Jackson Heights, NY 11372
Tel.: (718) 476-7600

info@nylanguagecenter.com

MIDTOWN
226 W. 37th Street, 11th Fl.

(between 7th & 8th Avenues)
New York, NY 10018 USA

Tel: (212) 268-6500
info@nylanguagecenter.com

UPPER WEST SIDE
2637 Broadway

(W. 100th Street)
New York, NY 10025
Tel.: (212) 678-5800

info@nylanguagecenter.com

Zapisz się na najlepszy w Nowym Jorku kurs 
języka angielskiego, tak jak zrobili to 

uczniowie z całego świata!
New York Language Center posiada 3 oddziały w Nowym Jorku – Midtown 

Manhattan usytuowany jest w pobliżu Times Square, Upper West Side znajduje 
się w uroczej dzielnicy niedaleko Columbia University, a Jackson Heights w 

wielokulturowej okolicy oddalonej zaledwie o kwadrans metrem od Manhattanu.

NEW YORK LANGUAGE CENTER

Study English in the Capital of the World!

DLACZEGO NYLC?
n Uczymy według metody   
 praktycznej, która umożliwia   
 szybki rozwój płynności mówienia.
n Konwersacja to główny punkt zajęć.
n Ćwiczymy angielski opierając się o  
 realne sytuacje i scenariusze.
n Nasi dynamiczni i pełni entuzjazmu  
 nauczyciele stosują najnowsze   
 techniki i metody nauczania.
n Oferujemy kompletny,    
 8-poziomowy program “General   
 English”, jak również kursy “Post   
 Advanced” na poziomie ponad   
 zaawansowanym (proficient).
n W ofercie znajdziecie także zajęcia  
 przygotowujące do egzaminu   
 TOEFL, a także wiele innych   
 specjalistyczych kursów   
 językowych, w tym Business   
 English.
n Nasz program nauczania   
 odpowiada potrzebom zarówno   
 uczniów na studenckiej wizie F-1,  
 jak i turystów, czy też osób na   
 stałe zamieszkujących Nowy Jork.
n Lekcje prywatne są dostosowane  
 do potrzeb indywidualnych   
 uczniów i oferowane po   
 przystępnych cenach.

Życie studenckie
Życie studenckie w NYLC oznacza zabawę! Uczniowie mogą korzystać z szerokiego 
wachlarza zajęć pozalekcyjnych. Udaj się na mecz koszykówki lub na spacer do High Line, 
razem z innymi uczniami NYLC przejdź most Brooklyn Bridge lub wybierz się na koncert 
czy na lodowisko. To tylko kilka przykładów wycieczek, które zostały przygotowane z 
myślą o naszych uczniach. Oferujemy także nieodpłatne warsztaty pisania CV, wypełniania 
podania na wyższe uczelnie oraz o wielu innych praktycznych profilach.

Szukasz pewnego i niedrogiego zakwaterowania?
Spośród naszej oferty możesz wybrac prywatną kwaterę, akademik, lub indywidualne 
mieszkanie NYLC.

Nasi partnerzy uniwersyteccy nie wymagają wyniku z egzaminu TOEFL od uczniów New 
York Language Center, którzy ukończyli poziom ponad zaawansowany lub TOEFL w 
naszej szkole.
Jeżeli pragniesz zasięgnąć porady co do wyboru wyższej uczelni na terenie USA, nasi 
doradcy służą pomocą. Sprawdź jakie uczelnie wybrali niektórzy spośród naszych uczniów.

ACCREDITATION BY:

Szkoła z najlepszymi 
recenzjami w Nowym 

Jorku!
Sprawdź  opinie wystawione przez 
naszych uczniów na naszej stronie 
internetowej, badź w              . 
Odwiedź nas na                 -u by 
przekonać się kim jesteśmy. 

Tysiące zadowolonych uczniów z 
ponad 100 krajów uczą sie z nami od 
1985 roku.

Posiadamy krajową akredytację oraz 
certyfikat stanu Nowy Jork.

Zapisz się na zajęcia
już dzisiaj!

Dla stałych mieszkańców Nowego 
Jorku oferujemu zajęcia także w 
naszej placówce w Bronx.

CONTACT US:
International Student Office
New York Language Center
226 W. 37th Street
11th Floor New York, NY 10018  USA
Tel: +1.212.268.6500
Fax: +1.212.268.2059
Website: www.nylanguagecenter.com
E-mail: info@nylanguagecenter.com

 New York University  Columbia University

 Julliard School of Music  Pace University

     Johnson & Wales Culinary Arts, Rhode Island  Berkeley College

 New York Film Academy  French Culinary Institute

 St. John’s University  New School University

City University of New York, all CUNY, wliczając studia MBA w Baruch College

State University of New York (SUNY), na przykład Fashion Institute of Technology (FIT)

Manhattan Institute of Management


