Petunjuk Praktis
Aplikasi
1. Isi dan tanda tangani formulir aplikasi ini. Aplikasi tidak akan diproses bila Anda tidak menyertakan hal berikut:
a) Biaya aplikasi yang tidak dapat dikembalikan sebesar US$185.
b) Deposit pendaftaran yang tidak dapat dikembalikan sebesar US$150. Deposit ini akan dimasukkan ke dalam biaya kursus periode
pertama.
c) Nomor kartu kredit untuk jaminan biaya akomodasi. NESE tidak akan membebankan tagihan ke kartu kredit jika Anda memenuhi semua
persyaratan Perjanjian Akomodasi NESE.
d) Biaya jasa kurir cepat yang tidak dapat dikembalikan sebesar US$90 bila Anda memerlukan jasa kurir cepat.
e) Surat Dukungan Keuangan. Ini dapat berupa surat dari bank yang menunjukkan saldo rekening Anda atau surat jaminan dukungan
keuangan dan surat bank dari orang, organisasi, atau perusahaan yang akan mensponsori Anda. Surat Dukungan Keuangan Anda harus
mengindikasikan bahwa Anda, atau sponsor, memiliki dana paling sedikit US$3800 untuk setiap periode.
2. Perlu diketahui bahwa Anda dapat mendaftar online ke NESE di APPLY.NESE.EDU. Namun, jika ingin, Anda juga dapat mengirim aplikasi
yang telah diisi lengkap melalui pos, faks, atau e-mail ke: apply@nese.edu
Bila Anda memerlukan bantuan untuk mengisi formulir aplikasi dan formulir akomodasi, hubungi atau kunjungi perwakilan New England
School of English (NESE) di tempat anda. Pihak perwakilan akan dengan senang hati memberikan bantuan yang dibutuhkan.
Kami akan memeriksa aplikasi Anda. Bila diterima, NESE akan mengirimi Anda:
• Paket Penerimaan yang berisi Surat Pernyataan Diterima di NESE.
• Surat Penempatan Akomodasi dan Perjanjian Penempatan Akomodasi bila Anda mengajukan aplikasi akomodasi.
• Formulir I-20: Perlu diketahui, hukum Amerika Serikat menetapkan bahwa formulir I-20 hanya dapat diberikan kepada siswa yang bermaksud
untuk belajar bahasa Inggris intensif purna waktu. Bila Anda bermaksud untuk mengambil program belajar Bahasa Inggris Intensif di NESE,
NESE akan mengeluarkan formulir I-20. Serahkan formulir I-20 tersebut ke Kedutaan Besar atau Konsulat Amerika Serikat di tempat Anda
saat mengajukan permohonan untuk Visa Pelajar (F-1). Perlu diketahui, hukum Amerika Serikat tidak memperkenankan siswa untuk menempuh studi paruh waktu dengan Visa F-1.

Pendaftaran
Saat mendaftar di NESE, Anda harus menunjukkan dokumen berikut:
• Paspor dan formulir I-20.
• Kwitansi yang menunjukkan bahwa Anda telah membayar biaya kursus dan deposit akomodasi.
• Bukti asuransi kesehatan yang masih berlaku bila Anda tidak ingin membeli asuransi kesehatan NESE.

Pembayaran
Harap dicatat bahwa semua biaya harus dibayar penuh 2 minggu sebelum periode pertama dimulai dan selanjutnya 2 minggu sebelum
dimulainya setiap periode lain yang Anda ikuti.
Metode Pembayaran:
Flywire

https://NESE.flywire.com

Kartu Kredit/Debit

Visa, MasterCard, American Express, Diners

Cek Pelawat atau Wesel dalam US$

Bayar ke penerima: The New England School of English

Wesel Aksep

Dibuat dalam akun US$ yang dibayar The New England School of English

Transfer Bank (Transfer IAT/ACH)

Harap dicatat bahwa transfer IAT/ACH harus mencantumkan nomor ABA dan kode SWIFT.
Nama
Bank:

Cambridge Trust Company
1336 Massachusetts Avenue
Cambridge, MA 02138 USA

ABA #: 011300595, SWIFT CODE: CAUPUS31
Dibayar kepada: The New England School of English
Rekening #: 1228350900

Pembatalan dan Penarikan Uang Kembali
Tanggal Pembatalan:

Lebih dari 2 Minggu sebelum
Periode Dimulai

Kurang dari 2 Minggu sebelum
Periode Dimulai

Setelah Periode Dimulai

Biaya Aplikasi

Tidak dapat dikembalikan

Tidak dapat dikembalikan

Tidak dapat dikembalikan

Deposit Pendaftaran

Tidak dapat dikembalikan

Tidak dapat dikembalikan

Dapat sepenuhnya dikembalikan

Biaya kursus

Dapat sepenuhnya dikembalikan

Dapat sepenuhnya dikembalikan

Dipro-rata secara Mingguan

Jaminan Uang Muka Akomodasi

Tidak Ada Denda

Denda Penuh

Denda Penuh

Pembayaran Uang Akomodasi

Dapat sepenuhnya dikembalikan

Denda sebesar US$2503 dari
Jaminan Akomodasi

Biaya Pro-Rata + Denda sebesar
US$2503 dari Jaminan Akomodasi

Seluruh uang yang telah dibayar akan dikembalikan dengan menggunakan bentuk pembayaran yang sama dengan yang digunakan pada
saat melakukan pembayaran.
Apabila NESE menolak aplikasi Anda, atau membatalkan suatu kelas, uang akan dikembalikan secara penuh dalam waktu 30 hari. Dalam
hal penolakan visa, biaya yang tidak dapat dikembalikan akan dikembalikan. Perlu diketahui, kantor perwakilan mungkin memiliki peraturan
pengembalian uang yang berbeda dengan yang berlaku di NESE. Hubungi NESE atau kantor perwakilan di tempat Anda untuk memperoleh
informasi lebih lanjut.
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Akomodasi
Anda dapat memilih untuk tinggal di homestay, asrama, atau apartemen10. Meski demikian, prioritas akan diberikan bagi siswa yang belajar
purna waktu. Isi formulir aplikasi akomodasi secara lengkap, dan kami akan menyiapkan segala sesuatu SEBELUM Anda tiba. Seluruh siswa
harus sudah tiba paling lambat pada hari Minggu terakhir sebelum periode dimulai untuk pertama kali dan harus meninggalkan akomodasi
pada hari Sabtu setelah periode terakhir. Bila Anda memperoleh izin khusus untuk tinggal lebih lama, akan dikenakan biaya ekstra. Setelah
menyelesaikan studi di NESE, Anda tidak diperkenankan tinggal di homestay atau asrama yang dikelola NESE. Perlu diketahui bahwa NESE
harus menerima Jaminan Akomodasi agar kami dapat menyediakan tempat untuk Anda di fasilitas akomodasi NESE.

Penjemputan di Bandara
Kami dapat menyediakan jasa penjemputan di bandara dengan biaya sebesar US$90 sekali jalan. Perlu diketahui, ada biaya tambahan US$60
untuk penjemputan di bandara setelah tengah malam dan pada hari Thanksgiving, Natal, Malam Tahun Baru, dan Tahun Baru. Anda juga bisa
naik taxi sendiri dengan tarif yang lebih murah (kurang lebih US$75-US$85).

Asuransi Kesehatan
Anda harus memiliki asuransi kesehatan selama belajar di Amerika Serikat. Anda dapat membeli asuransi NESE atau mengajukan dokumen
kepesertaan dalam suatu asuransi (dalam bahasa Inggris). Untuk informasi lebih jauh mengenai kebijakan ini, hubungi NESE secara langsung.

Batas Waktu Aplikasi
Setelah kami menerima formulir aplikasi Anda, kami akan mengirimkan paket informasi (“Paket Penerimaan”) yang berisi formulir I-20 (jika
sebelumnya Anda meminta formulir ini). Paket biasanya dikirim melalui surat biasa. Paket tersebut berisi informasi yang sangat penting. Oleh
karena itu, apabila aplikasi Anda diterima di NESE kurang dari 45 hari sebelum dimulainya periode pertama yang akan Anda ikuti, maka sangat
disarankan agar Anda meminta “Paket Penerimaan” dikirim melalui jasa kurir cepat. Untuk pengiriman paket melalui jasa kurir cepat, Anda akan
dikenakan biaya pengiriman sebesar US$90.

Surat Penerimaan Bersyarat
Bila Anda memerlukan Surat Penerimaan Bersyarat, hubungi kantor kami dan kami akan membantu Anda dengan senang hati.

Uang Belanja Pribadi
Kami sarankan agar Anda menganggarkan kurang lebih US$550 per bulan untuk belanja keperluan pribadi, hiburan, transportasi dan lain-lain.
Biaya pembelian buku sekitar US$140 per periode, yang berlangsung selama empat minggu.

Iklim
Suhu rata-rata: 10°C pada musim semi, 22°C musim panas, 13°C musim gugur, dan -1°C musim dingin. Namun demikian, suhu ekstrem dapat
mencapai 37°C pada musim panas dan -18°C pada musim dingin.

Informasi Lebih Lanjut
Bila Anda membutuhkan informasi lebih lanjut atau memiliki pertanyaan mengenai The New England School of English, hubungi (617) 8647170 atau faks ke (617) 864-7282 atau kirim e-mail ke admissions@nese.edu. Kami siap membantu Anda. Telepon kami dapat dihubungi 24
jam sehari.

Biaya kursus – 4 Minggu
Biaya Aplikasi1

US$185

Deposit Pendaftaran1,2

US$150

Jaminan Akomodasi3

US$250

Jasa Kurir Cepat

US$90

Program Semi-Intensif (9:00 - 12:30)

Program Intensif (9:00 - 3:15)11

Biaya kursus4,7

US$1385

US$1385

US$1385

US$1895

US$1895

US$1895

Homestay5,7,8

US$1310

---

---

US$1310

---

---

Asrama6,7,8,9

---

US$1750

---

---

US$1750

---

Apartemen8.10

---

---

US$2910

---

---

US$2910

TOTAL

US$2695

US$3135

US$4295

US$3205

US$3645

US$4805

Asuransi Kesehatan12

---

---

---

US$150

US$150

US$150

1. Biaya ini dibayar satu kali dan tidak dapat dikembalikan.
2. Deposit pendaftaran yang tidak dapat dikembalikan akan dimasukkan ke dalam biaya kursus
periode pertama.
3. NESE tidak akan membebankan tagihan ke kartu kredit jika Anda memenuhi semua persyaratan
Perjanjian Akomodasi NESE. Jaminan Akomodasi Apartemen: US$500.
4. Mata Pelajaran Pilihan Setelah Kelas berakhir dikenai biaya tambahan sebesar US$335 - US$670,
tergantung dari jenisnya.
5. Termasuk 16 kali makan per minggu.
6. Termasuk 14 kali makan per minggu.
7. Seluruh biaya di atas berlaku hingga Desember 2018.

8. NESE tutup selama minggu terakhir bulan April dan Agustus, dan dua minggu terakhir bulan Desember.
Akomodasi NESE hanya tersedia bagi siswa yang tetap tinggal selama masa-masa tersebut dengan
membayar biaya tambahan sebesar US$47 - US$190 per malam tergantung jenis kamar, untuk sendiri
atau dua orang.
9. Harga kamar untuk dua orang. Harga kamar untuk tinggal sendiri adalah US$2710 per periode kursus.
10. Apartemen hanya untuk yang berusia 30+. Harga per orang. Harga untuk kopel US$3450. Tidak
termasuk untuk layanan kebersihan dan makan.
11. Potongan harga diberikan bagi siswa yang membayar untuk dua periode intensif sekaligus. Biaya kursus
untuk 8 minggu program intensif yang dibayar sekaligus adalah US$3690.
12. Asuransi kesehatan NESE hanya menanggung pemegang Visa F-1, dan tidak menanggung penyakit
yang diderita sebelumnya. Bila membutuhkan informasi tambahan, langsung hubungi NESE.

Formulir Aplikasi: Bagian 1
3. Tanda tangani formulir aplikasi (bagi siswa yang berusia di bawah 21 tahun harus menyertakan tanda
tangan orang tua atau wali) dan kirim melalui pos, faks, atau e-mail ke:

1. Lengkapi kedua sisi formulir pendaftaran dengan huruf KAPITAL
2. Sertakan hal-hal berikut ini bersama formulir pendaftaran:

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

a. Biaya aplikasi yang tidak dapat dikembalikan sebesar US$185.
b. Deposit pendaftaran yang tidak dapat dikembalikan sebesar US$150, yang akan dimasukkan
ke dalam biaya kursus periode pertama.
c. Nomor kartu kredit untuk jaminan biaya akomodasi. NESE tidak akan membebankan tagihan
ke kartu kredit jika Anda memenuhi semua persyaratan Perjanjian Akomodasi NESE.
d. Biaya jasa kurir cepat yang tidak dapat dikembalikan sebesar US$90.
e. Surat dukungan keuangan.

Nama

Bpk.
Ibu.
Belakang

Depan

Tengah

Alamat (Tetap)
Nama Jalan

Negara

Kota, Provinsi

Kode Pos

Handphone

Telepon

Skype

E-mail

Tanggal Lahir

Negara Kelahiran

Warga Negara

(Tgl/Bln/Thn)

Apakah Anda membutuhkan Visa Pelajar (F-1)?
Saya akan mengikuti

Ya

Tidak Jika tidak, jenis visa apa yang akan Anda ajukan?

Program Semi-Intensif (9:00 - 12:30)

Program Intensif (9:00 - 3:15)

Mohon tandai periode kursus yang ingin Anda ikuti:

Periode 2017

Periode 2018

3 Januari - 27 Januari

26 Juni - 21 Juli

30 Januari - 24 Februari

2 Januari - 26 Januari

24 Juli - 18 Agustus

27 Februari - 24 Maret

29 Januari - 23 Februari

28 Agustus - 22 September

27 Maret - 21 April

27 Agustus - 21 September

26 Maret - 20 April

23 Oktober - 17 November

30 Mei - 23 Juni

23 Juli - 17 Agustus

26 Februari - 23 Maret

25 September - 20 Oktober

1 Mei - 26 Mei

25 Juni - 20 Juli

24 September - 19 Oktober

30 April - 25 Mei

20 November - 15 Desember

22 Oktober - 16 November

29 Mei - 22 Juni

19 November - 14 Desember

Apakah Anda ingin kami menyiapkan akomodasi bagi Anda?

Ya

Tidak

Saya ingin tinggal di

homestay

asrama

Apartemen10

Bisakah Anda tinggal bersama dengan anak kecil?

Ya

Tidak

Tidak ada preferensi

Bisakah Anda tinggal dengan keluarga yang memelihara kucing?

Ya

Tidak

Bisakah Anda tinggal dengan keluarga yang memelihara anjing?

Ya

Tidak

Apakah Anda merokok?

Ya

Tidak

Bisakah Anda tinggal dengan perokok?

Ya

Tidak

Apakah Anda memiliki alergi?

Ya

Tidak

Tanggal dibutuhkan

Informasi Mengenai Homestay

Tidak ada preferensi
(jika ya, jelaskan)

Informasi apakah mengenai diri Anda yang perlu diketahui oleh keluarga tempat Anda tinggal?

Informasi Mengenai Asrama
Jenis kamar yang Anda inginkan

Kamar Sendiri

Kamar Berdua

Apakah Anda merokok?

Ya

Tidak

Informasi Mengenai Apartemen
Berapa banyak orang yang akan tinggal di apartemen?

1 Orang

Kopel

Apakah Anda merokok?

Ya

Tidak

(Apartemen bebas asap rokok)

Jaminan Uang Muka Akomodasi
Perlu diketahui bahwa NESE harus menerima Jaminan Akomodasi agar kami dapat menyediakan tempat untuk Anda di fasilitas
akomodasi NESE. Harap berikan informasi kartu kredit untuk jaminan ini. NESE tidak akan membebankan tagihan ke kartu kredit jika
Anda memenuhi semua persyaratan Perjanjian Akomodasi NESE.
Saya bermaksud untuk menjaminkan Akomodasi NESE saya dengan kartu kredit. (Anda tidak akan dikenakan tagihan jika memenuhi
semua persyaratan Perjanjian Akomodasi NESE. Jika melanggar persyaratan Perjanjian Akomodasi NESE, Anda akan dikenakan
tagihan maksimum sebesar US$250 - US$5003 per periode.)
Visa

MasterCard

Kartu Kredit/Debet #

Diners

Kode Pengaman

Nama Pemegang Kartu

Tanda Tangan Pemegang Kartu
Tulis dengan huruf cetak
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American Express

Tanggal Habis Berlaku

Formulir Aplikasi: Bagian 2
Informasi Asuransi Kesehatan
Ya. Saya ingin membeli asuransi lesehatan NESE. Saya memahami bahwa biaya asuransi kesehatan NESE adalah US$150 per
periode kursus.
Tidak. Saya tidak ingin membeli asuransi kesehatan NESE. Saya memiliki asuransi kesehatan sendiri.

Informasi Penjemputan Bandara
Ya. Mohon atur jasa penjemputan di bandara. Saya memahami bahwa biaya jasa ini adalah US$90.
Tidak. Saya tidak membutuhkan jasa penjemputan di bandara.

Informasi Kontak Darurat
Dalam keadaan darurat, siapa yang harus dihubungi oleh NESE?

Nama

Hubungan

Telepon

Handphone

E-mail

Informasi Tambahan
Jelaskan tujuan Anda belajar di NESE.￼
Jelaskan profesi Anda saat ini.
Jelaskan dari mana Anda memperoleh formulir pendaftaran ini.

Informasi Paket Penerimaan
Mohon kirimkan Paket Penerimaan (termasuk formulir I-20 jika saya meminta formulir tersebut)
melalui jasa kurir cepat (bersama ini saya sertakan bukti
pembayaran sebesar US$90)
Alamat

melalui pos (tidak dikenakan biaya)
ke
alamat tetap di atas, atau

Kota

Provinsi

Negara

Kode Pos

alamat lain:

Informasi Pembayaran
Saya telah membayar biaya kursus melalui “flywire”: https://NESE.flywire.com.   
Tanggal transfer:

Jumlah yang di transfer US$

Saya telah membayar biaya kursus melalui transfer bank.
Referensi Transfer #

(Tgl/Bln/Thn)

Jika ada

Saya ingin membayar biaya dengan kartu kredit.
Mohon tagih US$

Visa

ke kartu kredit saya.
MasterCard

Kartu Kredit/Debet #

American Express

Diners

Kode Pengaman

Nama Pemegang Kartu

Tanggal Habis Berlaku

Tanda Tangan Pemegang Kartu
Tulis dengan huruf cetak

Sertifikasi Finansial, Jaminan Uang Muka Akomodasi, dan Otorisasi Medis
Saya memahami dan mengetahui biaya untuk menjadi siswa The New England School of English
seperti yang disebutkan pada halaman biaya terlampir. Saya juga sepenuhnya memahami tabel
Pembatalan dan Pengembalian Dana bila menjadi siswa The New England School of English seperti
yang dijelaskan di formulir pendaftaran ini. Saya setuju untuk bertanggung jawab secara hukum atas
semua biaya dan pembatalan yang disebabkan oleh pelamar terkait dengan The New England School
of English. Ini mencakup biaya kursus dan biaya hidup, namun tidak termasuk pengeluaran pribadi.
Sebagai pengganti membayar US$250 - US$5003 Jaminan Akomodasi, saya setuju untuk memberikan
NESE informasi kartu kredit atau kartu debet sebagai jaminan. Saya memahami bahwa kartu ini akan

Nama Pemohon

Tanda Tangan Pemohon

dikenakan biaya jika ada syarat-syarat Perjanjian Akomodasi NESE yang tidak terpenuhi. Biaya
maksimum tidak akan melebihi US$250 - US$5003 per periode. Jaminan Akomodasi tidak akan
ditahan lebih dari 90 hari setelah saya meninggalkan akomodasi NESE. Dengan ini saya memberikan
kuasa atas diagnosis medis dan perawatan atas cedera atau sakit yang diderita pemohon serta atas
pengungkapan informasi medis untuk tujuan perawatan dan asuransi kesehatan. Saya bertanggung
jawab atas biaya kesehatan yang melebihi batas yang ditanggung oleh asuransi dan semua penyakit
yang diderita sebelumnya yang tidak ditanggung oleh asuransi kesehatan. Dengan menyerahkan
aplikasi ini saya menerima semua ketentuan dan persyaratan yang termasuk dalam paket aplikasi.

Nama Wali bagi pemohon yang berusia di bawah 21 tahun

Tanggal

Tanda Tangan Wali bagi pemohon yang berusia di bawah 21 tahun

Tanggal

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
©2017, The New England School of English, Inc. All Rights Reserved.

