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Уважаема Госпожо Богданова-Иванова, 
 
Имам удоволствието да поканя учениците от 9-та ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“ на изложение на 
холандски университети, което ще се проведе  в Американския колеж в София на 5 март 2014г.  
Събитието ще бъде открито в 13:30ч. в концертната зала на Колежа (сграда номер 5) с представяне 
на холандската образователна система, след което съветници по приема ще представят своите 
учебни заведения и ще разговарят със заинтересованите ученици. Моля да предадете нашата 
покана на учениците от 11. и 12. клас на Вашето училище. Тъй като събитието ще бъде проведено 
на английски език, учениците, които присъстват, трябва да могат да общуват свободно на този 
език. В случай че родителите на Вашите ученици проявяват интерес към презентациите, те също са 
поканени да присъстват. 
 
Адресът ни е: 
Американски колеж в София 
ж.к. „Младост“ 2, „Алея Флойд Бляк“ 
1799 София, България 
 
Поради ремонтни дейности по бул. „Александър Малинов“ във връзка със строежа на метрото в 
района на ж.к. „Младост“, маршрутите на някои линии са променени. Моля, посетете интернет 
страницата на Колежа, за да се ориентирате как по-лесно да стигнете до нас с градски транспорт. 
 
В случай че планирате да ни посетите, моля да потвърдите на г-н Иън Макклинтън (Iain 
McClinton), мениджър на офиса на академичните съветници, като пишете на имейл  
i.mcclinton@acs.bg. 
 
Служителите на входа на Колежа ще бъдат предупредени, че очакваме външни ученици и техните 
родители. Моля да имате предвид, че пушенето в района на Колежа е абсолютно забранено. 
Ученици, които не се държат подобаващо или пушат на територията на Колежа, ще бъдат 
помолени да напуснат.  
 
Надяваме се учениците от Вашето училище да се възползват от настоящата покана, в случай че 
търсят възможности да продължат образованието си в университети в Холандия. 
 
 
С уважение, 
 
 
Иън Макклинтън 
Мениджър на Офиса на академичните съветници  
Американски колеж в София 
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