Smithfield-Selma High School, North Carolina
Home stay, attending high school, participating in an American student’s everyday life, participating in
sessions on American culture before departure, hosting an American student in your own home
Har du lyst til ekstra udfordringer i engelsk, tilbyder TG dig mulighed for at deltage i en master class:
Du inviteres med til North Carolina, hvor vi har vores venskabsskole, SSS (Smithfield-Selma High School i
daglig tale ”Triple S”), du bor hos en amerikansk familie og går med din amerikanske kammerat i skole.
Derudover deltager du i et 2-dags Washingtonbesøg, der kommer til at indlede vores ophold i USA. Endelig
kommer du til at huse en amerikansk elev, når amerikanerne besøger os.
For at besøge vores venskabsskole som led i en master class gælder følgende:
Du skal være sikker i engelsk, dvs. at din engelsklærer skal underskrive den ansøgning, du skriver til
dd@tgy.dk (Dea Diemar). Ansøgningen forevises LN (ESK), der godkender din deltagelse. LN vurderer om du
kan tåle det fravær, det vil medføre at deltage i turen. Herefter søger du ESTA. Hvis du kan opnå ESTA,
tilbydes du at deltage i turen, som forventes at koste 7500 kr.
Du skal:
-

Sende ansøgning til DD.
Søge ESTA, når du er godkendt.
Have mulighed for at tilbyde en amerikaner plads i dit hjem, når de besøger os til april 2024.

I slutningen af indeværende skoleår og i begyndelsen af næste skoleår skal du påregne at bruge ca. 6
undervisningsgange sammen med to lærere fra TG som optakt til turen. Nogle af disse undervisningsgange
vil ligge i din almindelige undervisning, hvilket vil sige, at du skal kunne holde dig orienteret om, hvad der
foregår i undervisningen, mens du ikke er til stede, og nogle moduler vil ligge i 5. skemamodul.
Ansøgningsfrist 1/3.
Ansøgningen skal skrives på engelsk og indeholde en beskrivelse af dig selv og dine forventninger til det at bo
i en amerikansk familie og det at besøge en amerikansk high school. Den har et omfang på ca. 200-300 ord.
Senest 14 dage efter, modtager du besked om hvorvidt du kan deltage i turen. Herefter skal du søge ESTA og
opnår du det, skal du indbetale første rate (3500 kr) omkring d. 1/5. Anden rater falder ca. 1/8 (afhængigt af
flyselskabet).
Turen foregår i ugen inden efterårsferien og i efterårsferien. Genbesøget ligger omkring Påske.
Amerikanernes genbesøg kommer til at ligge sådan, at du skal påregne at have en gæst boende i ca. 7 dage.
Har du spørgsmål (eller har dine forældre) er du/I velkomne til at kontakte Dea Diemar på dd@tgy.dk.
Venlig hilsen
Dea Diemar
International koordinator på TG

Tårnby Gymnasium & HF ∙ Tejn Allé 5 ∙ 2770 Kastrup ∙ Tlf: 45 11 53 53 ∙ E-mail: tgy@tgy.dk ∙ Web: www.tgy.dk

