Çështje Praktike
Formulari i kërkesës

1. Lutemi plotësoni dhe nënshkruani këtë formular. Formulari juaj nuk mund të pranohet pa paraqitur si më poshtë vijon:
a) Tarifën e pakthyeshme prej US$185.
b) Një depozitë e taksës shkollore e pakthyeshme prej US$150 dollarësh amerikanë. Kjo do të akreditohet për taksën shkollore të sesionit të
parë.
c) Një numër karte krediti për të rezervuar strehimin. NESE nuk do të tërheqë para nga karta juaj e kreditit nëse ju i përmbushni të gjitha
kushtet e Marrëveshjes së NESE për Strehimin.
d) Tarifën e pakthyeshme postare prej US$90 nëse ju kërkoni shërbimin postar express courier.
e) Letër e Mbështetjes Financiare. Kjo mund të jetë ose një letër nga banka ku tregohet balanca e llogarisë ose një letër që garanton
mbështetje financiare dhe një letër bankare nga personi, organizata ose punëdhënësi që do t’ju sponsorizojë. Letra juaj e Mbështetjes
Financiare duhet të tregojë se ju, ose sponsorizuesi juaj, keni fonde të disponueshme të paktën US$3800 për çdo sesion.
2. Sa për dijeni, ju mund të aplikoni direkt online tek NESE në APPLY.NESE.EDU. Megjithatë, nëse preferoni, ju lutemi ta dërgoni formularin e
plotësuar me e-mail tek: apply@nese.edu
Nëse keni nevojë për ndihmë për të plotësuar formularin e kërkesës dhe strehimit, ju lutemi telefononi ose vizitoni përfaqësuesin lokal të New
England School of English (NESE) në vendin tuaj. Ai/ajo do të jenë të lumtur t’ju japin të gjithë ndihmën e nevojshme.
Ne do ta shqyrtojmë formularin tuaj. Me t’u pranuar, NESE do t’ju dërgojë:
• Paketën e Pranimit që përmban Letrën e Pranimit të NESE.
• Një Letër për Ofrimin e Strehimit dhe Marrëveshjen për Pranimin e Strehimit, në rast se keni bërë kërkesë për strehim.
• Një Formular I-20: Lutemi vini re se ligjet e Shteteve të Bashkuara parashikojnë se një formular I-20 mund të lëshohet vetëm për studentët
që kanë për qëllim të ndjekin studime intensive me kohë të plotë (full-time) të gjuhës angleze. Nëse ju keni në plan të studioni në Programin
Intensiv NESE (full-time), NESE do t’ju lëshojë një formular I-20. Ju lutemi merreni me vete Formularin I-20 tek Ambasada ose Konsullata e
Shteteve të Bashkuara kur të bëni kërkesën për Vizën e Studentit (F-1). Lutemi kini parasysh se ligjet e Shteteve të Bashkuara nuk lejojnë që
një student i pajisur me vizë F-1 të studiojë me kohë të pjesshme (part-time).

Regjistrimi
Kur të regjistroheni tek NESE, ju duhet të sillni me vete:
• Pasaportën tuaj dhe I-20.
• Një faturë që vërteton parapagimin e taksës së shkollës dhe parapagimin e strehimit.
• Provën se keni siguracion shëndetësor nëse nuk do të blini Siguracionin Shëndetësor të NESE-s.

Pagesa
Ju lutem të kini parasysh se pagesat e plota të gjitha tarifave duhet të bëhen 2 javë përpara fillimit të sesionit tuaj të parë dhe përsëri 2 javë
përpara fillimit të çdo sesioni tjetër që ju do të ndiqni.
Mënyra e pagesës:
Flywire

https://NESE.flywire.com

Kartë Debiti/Krediti

Visa, MasterCard, American Express, Diners

Çeqe udhëtari ose Urdhër Xhirimi në US$

Paguaj për urdhër të: The New England School of English

Çek Bankar

Hapur në llogari në US$: për t’iu paguar The New England School of English

Transfertë Bankare (Trasfertë IAT/ACH)

Ju lutem të kini parasysh që një transfertë IAT/ACH duhet të përmbajë si numrin ABA edhe
kodin SWIFT.
Emri i
Cambridge Trust Company
Bankës: 1336 Massachusetts Avenue
Cambridge, MA 02138 USA

ABA #: 011300595, KODI SWIFT: CAUPUS31
Paguar për: The New England School of English
# Llogarisë: 1228350900

Anullimi dhe Kthimi i Parave
Data e anullimit:

Më shumë se 2 javë para fillimit
të sesionit

Më pak se 2 javë para fillimit
të sesionit

Pas fillimit të sesionit

Tarifa e Kërkesës

E pakthyeshme

E pakthyeshme

E pakthyeshme

Depozita e Taksës Shkollore

E pakthyeshme

E pakthyeshme

Plotësisht e kthyeshme

Pagesa për Taksën Shkollore

Plotësisht e kthyeshme

Plotësisht e kthyeshme

E Përllogaritur sipas Javës

Depozitë-Garancia për Strehimin

Pa Humbje

Humbje e Plotë

Humbje e Plotë

Pagesa e Strehimit

Plotësisht e kthyeshme

Humbje e Garancisë për
Strehim prej US$2503

Tarifa e Përllogaritur + Humbje e
Garancisë për Strehim prej US$2503

Kthimi i parave kryhet me të njëjtën formë në të cilën është kryer dhe pagesa.
Nëse NESE e refuzon kërkesën tuaj, ose anullon një klasë, një rimbursim i plotë i tarifës së studimit do të bëhet brenda 30 ditëve. Në rast të
refuzimit të vizës, tarifat e parimbursueshme do të kthehen. Gjithashtu, tarifa e studimit për të gjitha sesionet e ardhshme është plotësisht
e rimbursueshme. Ju lutem të kini parasysh që përfaqësuesit mund të kenë politika rimbursimi që janë të ndryshme nga ato të NESE-s. Ju
lutemi të këshilloheni me NESE-n ose përfaqësuesin tuaj për informacione të mëtejshme.
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Strehimi

Ju mund të zgjidhni të banoni në një shtëpi me familje, konvikt, ose apartament10. Sidoqoftë, përparësi do t’u jepet studentëve me kohë të plotë (fulltime). Lutemi plotësoni formularin e strehimit dhe ne do të bëjmë të gjitha rregullimet e nevojshme PERPARA mbërritjes tuaj. Të gjithë studentët duhet
të mbërrijnë të Dielën që paraprin fillimin e sesionit të parë dhe duhet të largohen të Shtunën që pason mbarimin e sesionit të tyre të fundit. Nëse
jepet leje e veçantë për ditë shtesë, kjo do të shoqërohet me tarifë shtesë. Pas mbarimit të studimeve në NESE, ju nuk mund të qëndroni tek konvikti i
NESE-s ose tek familja. Ju lutemi të mos harroni se NESE duhet të marrë Garanci për Strehimin përpara se të rezervojmë një vend strehimi për ju.

Transferimi nga Aeroporti
Ne mund të rregullojmë shërbimin e transferimit tuaj nga aeroporti për një pagesë prej US$90 Ju lutemi të mos harroni se ekziston një taksë
shtesë prej US$60 për transferimet nga aeroporti pas mesnate dhe në Ditën e Falenderimeve, Krishlindjeve, Vigjiljes dhe Ditës së Vitit të Ri.
Kushton më pak të merrni taksi (afërsisht US$75-US$85).

Siguracioni Shëndetësor
Ju duhet të keni siguracion shëndetësor gjatë studimit tuaj në Shtetet e Bashkuara. Ju mund ta blini siguracionin nga NESE ose të na paraqitni
dokument që provon (në gjuhën angleze) se jeni i siguruar. Për informacion të mëtejshëm mbi policën e siguracionit, ju lutemi të lidheni direkt
me NESE.

Afati i Paraqitjes së Kërkesës
Pas marrjes së kërkesës ne do t’ju nisim një paketë me informacion, “Paketa e Pranimit”, që përmban formularin tuaj I-20 (nëse e keni kërkuar
një të tillë). Kjo zakonisht dërgohet me postë të zakonshme. Megjithatë, për shkak të rëndësisë së madhe të materialit të futur në paketë,
nëse kërkesa tuaj merret nga NESE më pak se 45 ditë para fillimit të sesionit për të cilin keni bërë kërkesë, ju rekomandojmë që të kërkoni
që “Paketa juaj e Pranimit” t’ju dërgohet me postë të shpejtë express courier. Nëse doni ta merrni paketën tuaj me postë të shpejtë express
courier, duhet të paguani një tarifë postare prej US$90.

Letër Pranimi e Kushtëzuar
Nëse ju nevojitet një Letër Pranimi e Kushtëzuar, ju lutemi të lidheni me zyrën tonë dhe ne do t’ju ndihmojmë me kënaqësi.

Para për Shpenzime Personale
Ju rekomandojmë që të parashikoni të shpenzoni rreth US$550 në muaj për blerje personale, argëtim, transport, etj. Librat do të kushtojnë
afërsisht US$140 për sesionin katër-javor.

Klima

Temperaturat mesatare janë 10°C në pranverë, 22°C në verë, 13°C në vjeshtë, dhe -1°C në dimër. Temperaturat ekstreme mund të luhaten nga
37°C në verë dhe deri në -18°C në dimër.

Informacion të mëtejshëm
Nëse keni nevojë për informacion të mëtejshëm ose keni pyetje në lidhje me The New England School of English, ju lutemi të telefononi në
(617) 864-7170 ose të dërgoni faks në (617) 864-7282 ose e-mail tek admissions@nese.com. Ne jemi këtu për t’ju ndihmuar. Telefonat tanë janë
të hapur 24 orë në ditë. Na kontaktoni në një moment që është më i përshtatshëm për ju.

Tarifat - 4 Javë
Tarifa e Kërkesës1

US$185

Depozita e Taksës Shkollore1,2

US$150

Garancia për Strehimin3

US$250

Tarifa Postare

US$90
Programi Gjysëm-Intensiv (9:00 - 12:30)

Programi Intensiv (9:00 - 3:15)11

Tarifa për Shkollën4,7

US$1385

US$1385

US$1385

US$1895

US$1895

US$1895

Strehimi në Familje5,7,8

US$1310

---

---

US$1310

---

---

Konvikti6,7,8,9

---

US$1750

---

---

US$1750

---

Apartment8.10

---

---

US$2910

---

---

US$2910

TOTAL

US$2695

US$3135

US$4295

US$3205

US$3645

US$4805

Siguracion shëndetësor12

---

---

---

US$150

US$150

US$150

1. Kjo tarifë është e parikthyeshme dhe paguhet vetëm një herë.
8. NESE qëndron e mbyllur gjatë javës së fundit të prillit, javën e fundit të gushtit si dhe dy
javët e fundit të dhjetorit. Strehimi në NESE ofrohet vetëm për studentët që vazhdojnë
2. Kjo tarifë nevojitet kur bëhet kërkesa (nëse pagesa e shkollës nuk është bërë e plotë). Kjo
studimet gjatë këtyre periudhave dhe me një tarifë shtesë prej US$47 - US$190 për
pagesë bëhet për sesionin e parë.
çdo natë në varësi të akomodimit në dhomë teke apo dhomë të përbashkët.
3. Kjo tarifë NUK është pagesë. Eshtë thjesht një Depozitë Garancie për Strehimin. NESE
9. Tarifa për një dhomë të përbashkët. Tarifa për një dhomë teke është US$2710 për sesion.
nuk do të tërheqë para nga karta juaj e kreditit nëse ju i përmbushni të gjitha kushtet e
Marrëveshjes së Pranimit të Strehimit të NESE-s. Garancia për Strehim në Apartament:
10. Apartament për vetëm 30+. Çmimi për person. Çmimi për çift US$3450. Nuk përfshihen
US$500
shërbimi i pastrimit & vaktet.
4. Kurset Jashtë Shkollore kanë një tarifë shtesë prej US$335 - US$670, në varësi të kursit. 11.Ofrohet zbritje për tarifën e shkollimit nëse studenti paguan për 2 sesione intensive së
bashku. Tarifa për shkollim intensiv 8 javësh paguar në të njëtën kohë është US$3690.
5. Përfshin 16 vakte ushqimi në javë.
6. Përfshin 14 vakte ushqimi në javë.
7. Të gjitha tarifat janë në fuqi përgjatë muajit dhjetor 2018.

12. Siguracioni shëndetësor i NESE mbulon vetëm mbajtësit e vizës F-1 në NESE. Ky nuk
mbulon sëmundje të mëparshme. Për informacion të mëtejshëm në lidhje me policën
e siguracionit, ju lutemi kontaktoni direkt me NESE-n.

Formulari i Kërkesës: Pjesa 1
1. Lutemi përdorni GËRMA TË MËDHA SHTYPI për të plotësuar të dyja faqet e formularit.
2. Formulari duhet shoqëruar me:

3. Nënshkruani formularin (prindi ose kujdestari juaj duhet të nënshkruajnë nëse ju jeni nën
moshën 21 vjeç) dhe dërgojeni me postë, faks ose e-mail tek:

a. Tarifën e parikthyeshme të kërkesës prej US$185
b. Një depozitë e parikthyeshme për shkollimin prej US$150 dollarësh amerikanë. Kjo do të përdoret
për të paguar taksën shkollore të sesionit të parë.
c. Një numër karte krediti për të rezervuar strehimin. NESE nuk do të tërheqë para nga karta juaj e
kreditit nëse ju i përmbushni të gjitha kushtet e Marrëveshjes së Strehimit NESE.
d. Tarifën e parikthyeshme të postës së shpejtë prej US$90

Admissions Office
The New England School of English
Harvard Square
36 John F. Kennedy Street
Cambridge, MA 02138 USA
e-mail: apply@nese.edu
fax: (617) 864-7282

e. Letrën e mbështetjes financiare.
Z.

Emri

Znj.
Mbiemri

Emri

Emri i mesit

Adresa (E përhershme)
Rruga

Vendi

Qyteti, Sheti

Kodi Postar

Telefon Celular

Telefoni

Skype

E-mail

Datëlindja

Vendlindja

Vendi i shtetësisë

(Dita/Muaji/Viti)

A keni nevojë për vizë studenti (F-1)?
Unë parashikoj të ndjek

Po

Jo

Nëse jo, çfarë vize do të keni?

Programin Gjysëm-Intensiv (9:00 - 12:30)

Programin Intensiv (9:00 - 3:15)

Lutemi shënoni sesionet që dëshironi të ndiqni:

Sesionet 2017

3 Janar - 27 Janar

26 Qershor - 21 Korrik

27 Shkurt - 24 Mars

28 Gusht - 22 Shtator

30 Janar - 24 Shkurt

Sesionet 2018

24 Korrik - 18 Gusht

27 Mars - 21 Prill

26 Shkurt - 23 Mars

27 Gusht - 21 Shtator

23 Korrik - 17 Gusht

26 Mars - 20 Prill

23 Tetor - 17 Nëntor

30 Maj - 23 Qershor

25 Qershor - 20 Korrik

29 Janar - 23 Shkurt

25 Shtator - 20 Tetor

1 Maj - 26 Maj

2 Janar - 26 Janar

24 Shtator - 19 Tetor

30 Prill - 25 Maj

20 Nëntor - 15 Dhjetor

22 Tetor - 16 Nëntor

29 Maj - 22 Qershor

19 Nëntor - 14 Dhjetor

A dëshironi që t’jua rregullojme ne strehimin?

Po

Jo

Unë dëshiroj strehim në

familje amerikane

konvikt

apartment10

Datat e kërkuara

Informacion për strehimin në familje amerikane
A mund të jetoni me fëmijë të vegjël?

Po

Jo

A mund të jetoni me një familje që ka mace?

Po

Jo

A mund të jetoni me një familje që ka qen?

Po

Jo

A pini duhan?

Po

Jo

A mund të jetoni me persona që pinë duhan?

Po

Jo

A keni alergji?

Po

Jo

Pa preferencë

Pa preferencë
(Nëse Po, lutemi shpjegohuni)

Çfarë doni që të dijë për ju familja ku do të strehoheni?

Informacion për Konviktin
Çfarë dhome dëshironi?

Teke

Të përbashkët

A pini duhan?

Po

Jo

Informacion mbi Apartamentin
Sa persona do të qëndrojnë në apartament?

1 Person

Çift

A pini duhan?

Po

Jo

(apartament pa duhan)

Garancia për Strehimin
Ju lutem të kini parasysh se NESE duhet të marrë Garancinë për Strehimin përpara se t’ju rezervojë një vend strehimi tek ndërtesat
NESE. Ju lutemi të na jepni të dhënat e kartës së kreditit për këtë garanci. NESE nuk do të tërheqë para nga karta juaj e kreditit nëse ju i
përmbushni të gjitha kushtet e Marrëveshjes së Pranimit të Strehimit të NESE.
Do dëshiroja të garantoja Strehimin në NESE me një kartë krediti. (Nuk do t’ju tërhiqet para nga karta e kreditit nëse ju i përmbushni
të gjitha kushtet e Marrëveshjes së Pranimit të Strehimit të NESE). Nëse i thyeni kushtet e Marrëveshjes së Pranimit të Strehimit të
NESE, mund t’ju faturohen për të paguar deri US$250 - US$5003 për sesion.
Visa

MasterCard

Numri i Kartë Krediti/Debiti

Kodi i Sigurisë

Emri i Mbajtësit të Kartës

Nënshkrimi i Mbajtësit Të Kartës
Ju lutem me gërma shtypi
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American Express

Diners
Data e Skadencës

Formulari i Kërkesës: Pjesa 2
Informacion rreth Siguracionit Shëndetësor
Po. Unë dua të blej Siguracion Shëndetësor nga NESE. Unë e kuptoj se Sigurimi Shëndetësor tek NESE kushton US$150 për sesion.
Jo. Unë nuk dua të blej Siguracion Shëndetësor nga NESE. Unë jam i mbuluar.

Informacion rreth Transferimit nga Aeroporti
Po. Ju lutem siguroni shërbimin e transferimit tim nga aeroporti. E kuptoj që shërbimi kushton US$90.
Jo. Ju lutem mos siguroni transferimin tim nga aeroporti.

Informacion rreth Numrave të Emergjencës
Në rast urgjence kë duhet të kontaktojë NESE?

Emri

Lidhja që keni

Telefoni

Telefon Celular

E-mail

Informacion Shtesë
Ju lutemi përshkruani cili është objektivi tuaj gjatë studimeve tuaja tek NESE.
Ju lutemi na tregoni për profesionin tuaj të tanishëm.
Ju lutemi na tregoni se ku e morët këtë formular.

Informacion rreth Paketës së Pranimit
Ju lutem dërgomëni Paketën e Pranimit (përfshirë formularin I-20 nëse unë e kam kërkuar atë)
me postë të shpejtë (kam futur US$90 për këtë shërbim)
Adresa Rrugore

me postë ajrore (Pa tarifë)
tek
adresa e përhershme si më lart, ose

Qyteti

Shteti

Vendi

Kodi Postar

adresë e ndryshme:

Informacioni për Pagesën
Unë kam paguar tarifat e mia me “flywire”: https://NESE.flywire.com
Data e Dërgimit të Transfertës:

Shuma e Transfertës US$

Tarifën time e kam paguar me transfertë bankare.
Numri i Referencës i Transfertës

Dita/Muaji/Viti

Nëse e keni

Do të doja ta bëja pagesën për shkollim me kartë krediti.
Lutemi faturoni $

Visa

tek karta ime e kreditit.
MasterCard

Numri i Kartë Krediti/Debiti

American Express

Diners

Kodi i Sigurisë

Emri i Mbajtësit të Kartës

Data e Skadencës

Nënshkrimi i Mbajtësit Të Kartës
Ju lutem me gërma shtypi

Çertifikata Financiare, Garancia për Strehimin & Autorizimi Mjekësor
I kuptoj dhe pranoj shpenzimet e ndjekjes së shkollës The New England School of English siç
tregohen te faqja bashkëngjitur e kostos. Gjithashtu, e kuptoj plotësisht tabelën e Anullimeve dhe të
Kthimeve Monetare për ndjekjen e shkollës The New England School of English siç përshkruhen në
këtë formular aplikimi. Jam dakort të mbaj përgjegjësi ligjore për të gjitha kostot dhe anullimet e bëra
nga aplikanti lidhur me shkollën The New England School of English. Këto përfshijnë shkollimin, tarifat
dhe shpenzimet e jetesës me përjashtim të shpenzimeve personale. Në vend të depozitës US$250 US$5003 të strehimit, jam dakort t’i jap NESE si garanci të dhënat e kartës se kreditit apo debitit.

Faturimi maksimal nuk do t’i kalojë US$250 - US$5003 për sesion. Garancia për Strehimin nuk do të
mbahet më shumë se 90 ditë nga dita e largimit nga strehimi i NESE. Autorizoj diagnostikimin mjekësor
dhe mjekimin në rast dëmtimi apo sëmundje të aplikantit si edhe lëshimin e të gjitha të dhënave
mjekësore për arsye mjekimi dhe siguracioni. Marr përgjegjësinë e shpenzimeve mjekësore jashtë
kufijve të siguracionit mjekësor dhe të atyre sëmundjeve para-ekzistuese të cilat nuk mbulohen nga
siguracioni mjekësor. E kuptoj se kjo kartë do të faturohet në qoftë se kushtet e Marrëveshjes së
Pranimit nuk plotësohen. Dorëzimi i këtij aplikimi përbën në vetvete pranimin e kushteve të regjistrimit
të përfshira në paketën e aplikimit.

Emri i Kandidatit

Emri i Kujdestarit nëse kandidati është nën 21 vjeç

Nënshkrimi i Kandidatit

Data

Nënshkrimi i Kujdestarit nëse kandidati është nën 21 vjeç

Data

36 John F. Kennedy Street
Cambridge, MA 02138, USA
tel (617) 864-7170 u fax (617) 864-7282
e-mail: admissions@nese.edu
http://www.nese.edu
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