
NESE دورمنای محل های اقامتی دانش آموزان

 گرین هال محل های اقامتی دانش آموزان

 )Green Hall(
 گرین هال اکسک 

)Green Hall Exec(

 پاپت هال 

)Poppet Hall(
 لی هال 

)Lee Hall(

 NESE ۱۲ دقیقه پیاده۱۵ دقیقه با اتوبوس یا مرتو۱۰ دقیقه با اتوبوس یا مرتو۱۰ دقیقه با اتوبوس یا مرتوفاصله از

NESE فاصله یک قدم از »میدان سنرتال«فاصله یک قدم از »میدان پورتر«فاصله یک قدم از »میدان سنرتال« فاصله یک قدم از »میدان سنرتال«نزدیکرتین مرتو به

صبحانه و شام: دوشنبه- جمعهبرنامه وعده های غذایی

برانچ و شام: شنبه- یکشنبه

صبحانه و شام: دوشنبه- جمعه

برانچ و شام: شنبه- یکشنبه

صبحانه و شام: دوشنبه- جمعه

برانچ و شام: شنبه- یکشنبه

صبحانه و شام: دوشنبه- جمعه

برانچ و شام: شنبه- یکشنبه

تکنفره و دونفرهتکنفره و دونفرهتکنفره و دونفرهتکنفره و دونفرهترکیب اتاق ها

ترکیب رسویس بهداشتی

۲۱/۲ رسویس بهداشتی در میان ۳ اتاق و 

نشیمن

۲۱/۲ رسویس بهداشتی در میان ۳ اتاق و 

نشیمن

اتاق های خصوصی به سبک هتل با رسویس رسویس بهداشتی مشرتک

بهداشتی در هر اتاق 

سه بار در هفتهسه بار در هفتهسه بار در هفتهسه بار در هفتهارایه خدمات توسط نظافتچی خانم

بلهبلهبلهبلهارایه خدمات رخت شویی

در محلدر محلدر محل در محلارایه خدمات خشک شویی

اتاق های مجهز به

میز تحریر	 

میز آرایش	 

کمد	 

گاو صندوق	 

تلویزیون و دی وی دی	 

میز تحریر	 

میز آرایش	 

کمد	 

گاو صندوق	 

تلویزیون و دی وی دی	 

میز تحریر	 

میز آرایش	 

کمد	 

گاو صندوق	 

تلویزیون و دی وی دی 	 

یخچال	 

ماکروویو	 

میز تحریر	 

میز آرایش	 

کمد	 

گاو صندوق	 

تلویزیون/ بلوری	 

یخچال	 

ماکروویو	 

اتاق های مشرتک مجهز به

میز تحریر	 

میزهای آرایش	 

کمد	 

چندین مورد گاو صندوق	 

میز تحریر	 

میزهای آرایش	 

کمد	 

چندین مورد گاو صندوق	 

میز تحریر	 

میز آرایش	 

کمد	 

چندین مورد گاو صندوق	 

تلویزیون و دی وی دی 	 

یخچال	 

ماکروویو	 

میز تحریر	 

میز آرایش	 

کمد	 

چندین مورد گاو صندوق	 

تلویزیون و بلوری 	 

یخچال	 

ماکروویو	 

تلویزیون/دی وی دی/وی سی آر	 اتاق خواب/ تختخواب های مجهز به

یخچال	 

ماکروویو	 

تلویزیون/دی وی دی/وی سی آر	 

یخچال	 

ماکروویو	 

بدون اتاق نشیمن خصوصیبدون اتاق نشیمن خصوصی

تعداد ۱۸ دانش آموزتعداد ۱۴ دانش آموزتعداد ۶ دانش آموزتعداد ۸۵ دانش آموزظرفیت سکنه

بلهبلهبلهبلهدسرتسی به اینرتنت بی سیم پررسعت 
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