Chestiuni practice
Cerere de înscriere
1. Vă rugăm să completaţi şi să semnaţi prezentul formular de cerere. Cererea dumneavoastră de admitere nu poate fi procesată în absenţa
următoarelor:
a) O taxă de admitere nereturnabilă, în valoare de 185 USD.
b) Un aconto de taxă şcolară nereturnabil de 150 USD. Acesta va fi considerat avans pentru serviciile de învăţământ din prima sesiune.
c) Un număr de carte de credit pentru a vă rezerva cazarea. NESE nu va debita cartea dumneavoastră de credit dacă satisfaceţi toate condiţiile contractului nostru de cazare.
d) O taxă nereturnabilă pentru curier expres, în valoare de 90 USD, dacă aveţi nevoie de serviciul de curierat expres.
e) O scrisoare de finanţare. Aceasta poate fi sau o scrisoare din partea băncii dumneavoastră, care să ateste soldul contului, sau o scrisoare
de garantare a finanţării şi o scrisoare bancară din partea persoanei fizice, a angajatorului sau a organizaţiei care vă va sponsoriza. Declaraţia dumneavoastră de bonitate fiscală trebuie să ateste faptul că dvs., sau garantul dvs., dispuneţi de minim 3800 USD/an universitar.
2. Rețineți că puteți depune cererea direct la NESE la APPLY.NESE.EDU. Cu toate acestea, dacă preferați, vă rugăm să trimiteți cererea
completată prin poştă, fax sau e-mail la: apply@nese.edu
Dacă aveţi nevoie de ajutor pentru completarea cererii şi formularului de cazare, vă rugăm să ne telefonaţi ori să vizitaţi reprezentantul local al
New England School of English (NESE). Reprezentantul dumneavoastră vă va oferi cu plăcere orice asistenţă necesară.
Personalul nostru va evalua cererea dumneavoastră. La acceptarea ei, NESE vă va expedia:
• Un pachet de admitere, care conţine scrisoarea dumneavoastră de admitere la NESE.
• O scrisoare de plasament de cazare şi un contract de acceptare a cazării, dacă aţi solicitat cazare.
• Un formular I-20: Vă aducem la cunoştinţă că legislaţia Statelor Unite prevede emiterea unui formular I-20 numai pentru cursanţii care doresc
să urmeze un studiu de limbă engleză intensiv, la zi. Dacă doriţi să studiaţi în cadrul Programului intensiv (la zi) de la NESE, instituţia noastră vă
va emite un formular I-20. Vă rugăm să vă prezentaţi cu acest formular la Ambasada sau Consulatul Statelor Unite la momentul solicitării vizei
de student (F-1). Vă aducem la cunoştinţă că legislaţia Statelor Unite nu permite cursanţilor să studieze fără frecvenţă cu o viză F-1.

Înscriere
Când vă înscrieţi la NESE, trebuie să aveţi la dumneavoastră următoarele:
• Paşaportul şi formularul I-20.
• Chitanţa de preplată a serviciilor de învăţământ şi cazării.
• Un act doveditor al asigurării de sănătate existente, dacă nu achiziţionaţi asigurarea de sănătate de la NESE.

Plata
Vă rugăm să ţineţi cont de faptul că taxele de şcolarizare se achită integral cu 2 săptămâni înaintea începerii primului curs la care participaţi şi
cu 2 săptămâni înainte de începerea cursurilor din fiecare an de studiu.
Metoda de plată:
Flywire

https://NESE.flywire.com

Carte de credit/debit

Visa, MasterCard, American Express, Diners

Cecuri de călătorie denominate în USD
sau Money Order.

Ordin de plata pe numele: ”The New England School of English”.

Cambie bancară

Plată dintr-un cont bancar denominat în USD: beneficiar „The New England School of English”.

Transfer bancar (Transfer IAT/ACH)

Vă rugăm să reţineţi că pentru efectuarea transferului de tip IAT/ACH sunt necesare numărul de
de rutare (ABA) şi codul SWIFT.
Banca:

Cambridge Trust Company
1336 Massachusetts Avenue
Cambridge, MA 02138 USA

Nr. ABA: 011300595, COD SWIFT: CAUPUS31
Pentru creditare către: The New England School of English
Nr. cont: 1228350900

Anulări şi returnări de taxe
Data anulării:

Cu peste 2 săpt. înainte de Cu mai puţin de 2 săpt. înainte
începerea sesiunii
de începerea sesiunii

După începerea sesiunii

Taxa de admitere

Nereturnabil

Nereturnabil

Nereturnabil

Acontoul de taxă şcolară

Nereturnabil

Nereturnabil

Complet returnabil

Plata serv. de învăţământ

Complet returnabil

Complet returnabil

Plata calculată săptămânal.

Garanţia pentru cazare

Fără pierderi

Pierdere integrală

Pierdere integrală

Plata cazării

Complet returnabil

Reţinerea garanţiei de cazare
în valoare de 2503 USD.

Taxa calculată prin metoda pro rata şi reţinerea
garanţiei de cazare în valoare de 2503 USD.

Toate returnările de taxă se achită în aceeaşi formă în care a fost efectuată plata.
Dacă NESE vă respinge cererea de înscriere sau anulează o grupă, rambursarea integrală a taxei de şcolarizare va fi făcută în termen de 30 de
zile. În cazurile de neacordare a vizei vor fi rambursate şi taxele non-rambursabile. În plus, taxele de şcolarizare pentru toţi anii de studiu sunt
rambursabile integral. Vă rugăm să reţineţi că reprezentanţii pot avea politici de rambursare diferite faţă de cele practicate de NESE. Vă rugăm
să consultaţi NESE pentru mai multe informaţii cu privire la reprezentantul dumneavoastră
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Cazarea
Puteţi alege să locuiţi într-o casă privată care oferă cazare, într-un cămin studenţesc sau într-un apartament10. Cu toate acestea, cursanţii
la zi au prioritate. Vă rugăm să completaţi integral formularul de cerere de cazare, pentru ca noi să facem toate aranjamentele ÎNAINTE de
sosirea dumneavoastră. Toţi cursanţii sunt rugaţi să sosească duminica imediat precedentă începerii primei sesiuni şi să plece sâmbăta imediat
următoare sfârşitului ultimei sesiuni. În cazul acordării unui permis special de zile suplimentare, se va aplica o taxă suplimentară. După ce
veţi termina studiile la NESE, nu aveţi dreptul de a rămâne în casa familială sau la internatul NESE. Menţionăm că NESE trebuie să primească
garanția pentru cazare înainte de a vă putea rezerva un spaţiu în sistemul de cazare NESE.

Preluarea de la aeroport
Putem aranja să fiţi preluat(ă) de la aeroport, contra unui cost de câte 90 USD pentru fiecare drum. Menţionăm că există o taxă suplimentară
de 60 USD pentru transferurile de la/către aeroport după ora 12 noaptea şi de Ziua Recunoştinţei, de Crăciun, de Revelion şi de Anul Nou.
Transportul cu taxiul costă mai puţin (aproximativ 75-85 USD).

Asigurarea de sănătate
Trebuie să deţineţi o asigurare de sănătate pe durata studiilor în Statele Unite. Puteţi achiziţiona asigurarea de la NESE sau produce un act
doveditor (în limba engleză) al acoperirii existente. Pentru informaţii suplimentare privind politicile, vă rugăm să contactaţi direct NESE.

Termenul de înscriere
După primirea cererii dumneavoastră de admitere, vă vom trimite un pachet informativ, numit „pachet de admitere”, care include formularul
dumneavoastră I-20 (în cazul solicitării acestuia). Acest material se trimite de obicei prin poşta tradiţională. Cu toate acestea, având în vedere
natura critică a materialului cuprins în pachet, în cazul în care cererea dumneavoastră este primită de NESE cu mai puţin de 45 de zile înaintea
începerii sesiunii pentru care aţi depus cerere, vă recomandăm cu tărie să solicitaţi expedierea „pachetului de admitere” prin curier expres.
Dacă doriţi să primiţi pachetul prin curier expres, trebuie să achitaţi taxa de curierat de 90 USD.

Scrisoarea de admitere condiţionată
Dacă aveţi nevoie de o scrisoare de admitere condiţionată, vă rugăm să contactaţi birourile noastre. Vă vom ajuta cu plăcere.

Banii pentru cheltuieli personale
Vă recomandăm să vă planificaţi cheltuieli de aproximativ 550 USD lunar pentru cumpărături personale, divertisment, transport etc. Manualele
vor costa aproximativ 140 USD per sesiunea de patru săptămâni.

Clima
Mediile de temperatură sunt de 10°C primăvara, 22°C vara, 13°C toamna şi -1°C iarna. Extremele, însă, se pot situa între 37°C vara şi -18°C iarna.

Alte informaţii Informaţii privind asigurarea de sănătate
Dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare sau aveţi nelămuriri cu privire la orice aspect legat de New England School of English, contactaţine telefonic la: (617) 864-7170, prin fax la: (617) 864-7282 sau la e-mail: admissions@nese.edu. Suntem aici pentru a vă ajuta. Linia noastră
telefonică funcţionează 24 de ore pe zi. Contactaţi-ne la o oră convenabilă pentru dumneavoastră.

Taxe - 4 săptămâni
Taxa de admitere1

185 USD

Acontoul de taxă şcolară1,2 150 USD
Garanţia pentru cazare3

250 USD

Taxa de curierat expres

90 USD

Programul semi-intensiv (9:00 - 12:30)

Programul intensiv (9:00 - 3:15)11

Serv. învăţământ4,7

1385 USD

1385 USD

1385 USD

1895 USD

1895 USD

1895 USD

Cazare familială5,7,8

1310 USD

---

---

1310 USD

---

---

Internat6,7,8,9

---

1750 USD

---

---

1750 USD

---

Apartament8.10

---

---

2910 USD

---

---

2910 USD

TOTAL

2695 USD

3135 USD

4295 USD

3205 USD

3645 USD

4805 USD

Asigurare de sănătate12

---

---

---

150 USD

150 USD

150 USD

1. Această taxă este nereturnabilă şi se percepe o singură dată.
2. Acontoul de taxă şcolară nereturnabil va fi considerat avans la serviciile de învăţământ din prima
sesiune.
3. NESE nu va debita cartea dumneavoastră de credit dacă satisfaceţi toate condiţiile contractului
nostru de acceptare pentru cazare. Garanţia pentru cazare în apartament: 500 USD.
4. Pentru cursurile opţionale de după ore se percep taxe suplimentare de 335-670 USD, în funcţie de curs.
5. Include 16 mese pe săptămână.
6. Include 14 mese pe săptămână.
7. Toate preţurile sunt valabile până în decembrie 2018.

8. NESE este închis în ultima săptămână din aprilie, ultima săptămână din august şi ultimele două
săptămâni din decembrie. Cazarea NESE este disponibilă în aceste perioade numai cursanţilor cu studii
continue, contra cost, taxa suplimentară fiind de 47-190 USD pe noapte, în funcţie de tipul camerei
ocupate (single sau dublă).
9. Apartamentul este doar pentru cei cu vârste de peste 30 de ani. Preţ pe persoană. Preţul pentru un
cuplu este de 3450 USD.
10. Preţul unei camere duble. Preţul unei camere single este de 2710 USD per sesiune.
11. În cazul în care cursantul achită cumulat 2 sesiuni de studii intensive, se oferă o reducere pentru serviciile
de învăţământ. Taxa pentru 8 săptămâni de învăţământ intensiv achitate cumulat este de 3690 USD.
12. Asigurarea de sănătate NESE acoperă numai cursanţii NESE deţinători de viză F-1. Nu sunt acoperite
afecţiunile preexistente. Pentru informaţii suplimentare privind politicile, vă rugăm să contactaţi direct
NESE.

Cerere de admitere: Partea 1
3. Semnaţi formularul de cerere (dacă aveţi sub 21 de ani, este necesară şi semnătura părintelui sau
tutorelui) şi trimiteţi-l prin poştă, fax sau e-mail, la:

1. Vă rugăm să completaţi această cerere cu MAJUSCULE CITEŢE, pe ambele părţi.
2. Includeţi împreună cu cererea:
a. O taxă de admitere nereturnabilă, în valoare de 185 USD;

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

b. Un aconto de taxă şcolară nereturnabil de 150 USD, care va fi considerat avans pentru serviciile
de învăţământ din prima sesiune;
c. Un număr de carte de credit pentru a vă rezerva cazarea. NESE nu va debita cartea
dumneavoastră de credit dacă satisfaceţi toate condiţiile contractului nostru de cazare;
d. O taxă nereturnabilă pentru curier expres, în valoare de 90 USD;
e. O scrisoare de finanţare.

Numele

Dl.
Dna.
Nume

Prenume 1

Prenume 2

Domiciliul (permanent)
Adresa

Ţara

Oraşul, Statul

Cod poştal

Mobil

Telefon

Skype

E-mail

Data naşterii

Ţara naşterii

Ţara de cetăţenie

Ziua/Luna/Anul)

Aveţi nevoie de o viză de student (F-1)?
Doresc să particip la

Da

Nu Dacă nu, ce tip de viză deţineţi?

Programul semi-intensiv (9:00 - 12:30)

Programul intensiv (9:00 - 15:15)

Bifaţi sesiunile la care doriţi să participaţi:

2016 Sesiuni

2017 Sesiuni

4 ianuarie - 29 ianuarie

27 iunie - 22 iulie

1 februarie - 26 februarie

3 ianuarie - 27 ianuarie

25 iulie - 19 august

29 februarie - 25 martie

30 ianuarie - 24 februarie

29 august - 23 septembrie

28 martie - 22 aprilie

26 septembrie - 21 octombrie

31 mai - 24 iunie

21 noiembrie - 16 decembrie

2 mai - 27 mai

27 februarie - 24 martie

24 octombrie - 18 noiembrie

26 iunie - 21 iulie

24 iulie - 18 august

28 august - 22 septembrie

27 martie - 21 aprilie

25 septembrie - 20 octombrie

30 mai - 23 iunie

20 noiembrie - 15 decembrie

1 mai - 26 mai

23 octombrie - 17 noiembrie

Doriţi să vă oferim cazare?

Da

Nu

Doresc

cazare familială

cazare la internat

Un apartament10

Precizaţi perioada

Informaţii pentru cazare familială
Puteţi locui într-o casă cu copii mici?

Da

Nu

Puteţi locui la o familie care ţine pisici?

Da

Nu

Puteţi locui la o familie care ţine câini?

Da

Nu

Fumaţi?

Da

Nu

Puteţi locui într-o casă cu fumători?

Da

Nu

Aveţi alergii?

Da

Nu

Ce tip de cameră doriţi?

Single

Dublă

Fumaţi?

Da

Nu

Nu am preferinţe

Nu am preferinţe
(dacă da, rugăm explicaţi)

Ce aţi dori să ştie despre dumneavoastră familia care vă cazează?

Garanția pentru cazare

Informaţii despre apartamente
Câte persoane pot locui într-un apartament?

O persoană

Un cuplu

Fumaţi?

Da

Nu

Apartamente pentru ne-fumători

Housing Guarantee
Menţionăm că NESE trebuie să primească garanția dumneavoastră pentru cazare înainte de a vă putea rezerva un spaţiu în sistemul
de cazare NESE. Vă rugăm să ne oferiţi datele cărţii dumneavoastră de credit pentru această garanţie. NESE nu va debita cartea
dumneavoastră de credit dacă satisfaceţi toate condiţiile contractului nostru de acceptare a cazării NESE.
Doresc să garantez pentru cazarea mea la NESE prin carte de credit. (Nu veţi fi taxat/ă dacă satisfaceţi toate condiţiile contractului de
cazare NESE. În caz de încălcare a condiţiilor contractului de acceptare a cazării NESE, puteţi fi taxat/ă cu maximum 250 USD - 500
USD3 pe persoană.)
Visa

MasterCard

Nr. carte de credit/debit
Numele titularului
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American Express
Cod securitate

Cu majuscule

Semnătura titularului

Diners
Data expirării

Cerere de admitere: Partea 2
Informaţii privind asigurarea de sănătate
Da. Doresc să achiziţionez asigurarea de sănătate de la NESE. Înţeleg că asigurarea de sănătate de la NESE costă 145 USD per sesiune.
Nu. Nu doresc să achiziţionez asigurarea de sănătate de la NESE. Deţin propria asigurare.

Informaţii privind preluarea de la aeroport
Da. Vă rog să aranjaţi preluarea mea de la aeroport. Înţeleg că acest serviciu costă 90 USD.
Nu. Vă rog să nu aranjaţi preluarea mea de la aeroport.

Informaţii de contact de urgenţă
În caz de urgenţă, pe cine trebuie să contacteze personalul NESE?

Numele

Tipul relaţiei

Telefon

Mobile Phone

E-mail

Informaţii suplimentare
Vă rugăm descrieţi-vă obiectivele pe durata studiului la NESE.
Vă rugăm precizaţi profesia actuală.
Vă rugăm precizaţi de unde aţi făcut rost de acest formular.

Informaţii privind pachetul de admitere
Trimiteţi-mi pachetul de admitere (inclusiv formularul I-20, dacă l-am solicitat):
prin curier expres (am inclus 90 USD pentru acest serviciu)
Adresa

par avion (fără taxă)
La
domiciliul permanent de mai sus, sau

Oraşul

Statul

Ţara

Cod poştal

o altă adresă:

Informaţii referitoare la plată
Am plătit taxele şcolare prin Flywire

Mi-am achitat taxele prin transfer bancar.

Data efectuării transferului:

Suma transferată (USD)

Nr. referinţă transfer

(Ziua/Luna/Anul)

Dacă există

Doresc să îmi achit taxele cu carte de credit.
Rog debitaţi

Visa

USD de pe carte mea de credit sau cartea mea de debit.
MasterCard

Nr. carte de credit/debit

American Express

Diners

Cod securitate

Numele titularului

Data expirării

Semnătura titularului
Cu majuscule

Certificare financiară, garanţie pentru cazare şi permisiune medicală
Am luat la cunoştinţă şi înţeleg tarifele aferente studiului la New England School of English, indicate
în pagina de costuri anexată. De asemenea, înţeleg în totalitate tabelul cu Anulări şi returnări de taxe
aferente studiului la New England School of English, descrise în acest formular de cerere. Îmi asum
răspunderea juridică pentru toate costurile şi eventualele anulări angajate de petent în legătură cu
New England School of English. În loc de a achita un aconto de cazare de 250 USD - 500 USD3, sunt
de acord să ofer NESE informaţiile cărţii de credit sau de debit, ca garanţie. Înţeleg că această carte
va fi debitată în condiţiile neîndeplinirii oricăruia dintre termenii Contractului de acceptare a cazării
NESE.

Numele tutorelui, pentru petenţii cu vârsta sub 21 de ani

Numele petentului

Semnătura petentului

Tariful maxim care poate fi perceput este de 250 USD - 500 USD3 per sesiune. Garanţia pentru
cazare nu va fi reţinut pentru mai mult de 90 de zile după plecarea mea de la locul de cazare
NESE. Autorizez prin prezenta diagnosticarea şi tratamentul medical ale vătămărilor sau bolilor
petentului, ca şi eliberarea de informaţii medicale în scopul tratamentului şi asigurării medicale.
Accept răspunderea pentru cheltuielile medicale ce nu fac obiectul niciunei asigurări medicale şi
cele pentru afecţiunile preexistente, ce nu sunt acoperite de asigurarea de sănătate. Depunerea
prezentei cereri constituie o acceptare a termenilor şi condiţiilor de înscriere cuprinse în pachetul
cererii.pachetul cererii.

Data

Semnătura tutorelui, pentru petenţii cu vârsta sub 21 de ani

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

