
المسائل العملية

طلب اإللتحاق
1— رجاء إمأل ووقع إستمارة الطلب. ال يمكن معالجة الطلب الخاص بك دون ما يلي:

أ(   رسوم الطلب وقيمتها 185 دوالراً أمريكياً غير مرتجعة. 

ب( عربون الرسوم الدراسية وقيمته 150 دوالراً أمريكيا غري مرتجع. سوف يقيد هذا املبلغ لحساب الطالب كدفعة أوىل لرسوم الفصل الدرايس األول.

ج(  رقم بطاقة إئتامن لحجز السكن، وإذا كنت تلبى جميع رشوط اتفاقية السكن الخاصة ب NESE فلن تتكلف يشء.

د(  رسم توصيل رسيع غري قابل لإلسرتداد بقيمة 90 دوالراً أمريكياً إذا كنت تريد خدمة التوصيل الرسيع.

ه(  رسالة كفالة مالية. هذه الرسالة يجب أن تكون صادرة إما من البنك موضحا رصيد حسابك أو رسالة ضامن بكفالة مالية مع خطاب من البنك من الشخص أو املستخدم أو املؤسسة التي 
سرتاعاك ماديًا. يجب أن تشري رسالة الدعم املايل الخاصة بك إىل أنك، أو كفيلك، لديه أموال ال تقل عن 3800 دوالر أمرييك متوفرة يف كل فصل درايس.

2— يرجى معرفة أنه يمكنك التقدم مباشرة إلى مدرسة نيو إنجالند لتعليم اللغة اإلنجليزية )NESE( على APPLY.NESE.EDU، إال إذا كنت تفضل إرسال الطلب بعد إتمامه عبر البريد أو 

apply@nese.edu :الفاكس أو البريد اإللكتروني إلى

إذا كنت بحاجة إلى مساعدة إلعداد طلب اإللتحاق وطلب السكن، الرجاء االتصال هاتفياً أو ز يارة المندوب المحلي لمدرسة نيو إنجالند لتعليم اللغة اإلنجليز ية )NESE( وسوف يقوم 
المندوب المحلي في منطقتك بتقديم المساعدة التي تحتاج إليها بكل سرور.

سوف نقوم بدراسة طلبك، وفي حالة الموافقة علي الطلب، ستقوم NESE بإرسال التالي إليك: 

.NESE طرد قبول يحتوي على خطاب القبول من   •

•   رسالة خاصة بحالة السكن وعقد خاص بقبول السكن، إذ كنت قد تقدمت بطلب للحصول على سكن. 

•   إستمارة I- 20: الرجاء مالحظة أن قانون الواليات المتحدة ينص على أن اإلستمارة I- 20: يمكن إصدارها فقط للطالب الذين ينوون متابعة دراستهم المكثفة للغة اإلنجليزية طوال الوقت. 
إذا كنت تخطط للدراسة في برنامج NESE المكثف )طوال الوقت(، فستقوم NESE بإصدار إستمارة I- 20 ألجلك. برجاء اصطحاب اإلستمارة I- 20 معك إلى سفارة أو قنصلية الواليات 

 المتحدة عند التقدم للحصول على تأشيرة سفر دراسية
 )F- 1(. كما نرجو مالحظة أن قانون الواليات المتحدة ال يسمح للطالب الحاصلين على تأشيرة السفر F- 1 بالدراسة لجزء من الوقت.

التسجيل
عند التسجيل في NESE يجب أن تحضر معك التالي:

 :I- 20 جواز سفرك واإلستمارة   •

•   إيصاالً يوضح دفع مصاريف الدراسة والسكن مسبقاً.

.NESE إثبات تأمين صحي حالي إذا كنت لن تنوي شراء بوليصة تأمين صحي من   •

دفع الرسوم
يرجى العلم أنه يجب سداد جميع الرسوم بالكامل قبل أسبوعين من تاريخ بداية الحصة األولى من الدورة وكثلك قبل أسبوعين من بداية أي دورة أخرى ستحضرها.

طريقة السداد:

https://NESE.flywire.com Flywire

فيزا – ماستر كارد – أمريكان اكسبرس - داينرز بطاقة ائتمانية

The New England School of English :يدفع لصالح شيك مسافر أو حوالة بريدية بالدوالر األمريكي

The New England School of English تسحب من حساب بالدوالر األمريكي: وتدفع إلى حوالة بنكية

يرجى العلم أن التحويالت الداخلية والتحويالت بين البنوك األمريكية )IAT/ACH( يجب أن تتضمن رقم ABA ورمز التحويل السريع 
.SWIFT Code

 – IAT حوالة مصرفية: )حوالة بنكية داخلية
)ACH مقاصة الكترونية بين البنوك األمريكية

اإللغاء والتعويض المالي

بعد بداية الفصل الدراسي أقل من أسبوعين قبل بداية الفصل الدراسي أكثر من أسبوعين قبل بداية الفصل الدراسي تاريخ اإللغاء:

ال تُسترد    ال تُسترد ال تُسترد رسوم الطلب

تُسترد بالكامل ال تُسترد ال تُسترد عربون الرسوم الدراسية

القيمة األسبوعية تُسترد بالكامل تُسترد بالكامل رسوم الدراسة

المصادرة بالكامل المصادرة بالكامل ليس للمصادرة ضمان السكن

القيمة األسبوعية + إيداع تأمين السكن 

بقيمة 250 دوالر أمريكي

 إيداع تأمين السكن بقيمة

 250 دوالر أمريكي

تُسترد بالكامل رسوم السكن

CAUPUS31 :سويفت كود . ABA: 011300595 #
For credit to: The New England School of English

Account # : 1228350900 

Cambridge Trust Company 
1336 Massachusetts Avenue
Cambridge, MA 02138 USA

 :Bank Name

تتم كل عمليات إعادة الرسوم على نفس الهيئة التي تم بها دفع الرسوم.

في حال رفضت NESE طلب التسجيل أو ألغت دورة دراسية، سوف تسترد القيمة الكاملة خالل 30 يوم، وفي حال رفض الدفع بالفيزا سوف تسترد أيَصا الرسوم غير القابلة لالسترداد. كما 

يمكن استرداد كامل الرسوم الدراسية لجميع الدورات التي لم تبدأ، لكن يرجى االنتباه إلى أن الممثلين قد يطبقون سياسات استرداد مختلفة عن سياسات NESE، يرجى استشارة NESE أو من 

يمثلك لمعرفة المزيد من التفاصيل.
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اإلستقبال في المطار
تقدم NESE خدمات نقل المطار نوعين:

 1. خدمة تحويل مشتركة بقيمة 125 $. سوف ينتظرك السائق في الخارج.

 2. خدمة تحويل خاصة بقيمة 210 دوالر. سيأتي سائقك إلى المطار من أجلك.

 يرجى مالحظة أنه يتم تطبيق تكلفة إضافية بقيمة 60 دوالًرا أمريكيًا على خدمات نقل المطار بعد منتصف الليل وعلى عيد الشكر وعيد الميالد ورأس السنة ورأس السنة الجديدة. من أقل 

تكلفة أن تستقل سيارة أجرة )حوالي 75 دوالًرا أمريكيًا أو 85 دوالًرا أمريكيًا( أو سيارة أوبر أو ليفت )حوالي 25 دوالًرا أمريكيًا - 50 دوالًرا أمريكيًا(.

السكن
يمكنك االختيار بين األقامة مع أسرة أو في سكن طالبي أو في شقة. يمكنك أن تختار بين اإلقامة في سكن خارجي أو السكن الداخلي، ولكن األولوية تعطى للطالب الذين يدرسون كل الوقت. 

رجاء أن تمأل الطلب الخاص بالسكن بالكامل وسنقوم بإجراء الترتيبات الالزمة قبل وصولك. على جميع الطلبة الوصول يوم األحد الذي يسبق مباشرة موعد بداية الفصل، والمغادرة يوم السبت 

الذي يلي مباشرة نهاية الفصل. في حالة إعطاء موافقة خاصة بأيام إضافية سوف يسري عليك رسم إضافياً. هناك تكلفة إضافية لأليام اإلضافية. ال يمكنك بعد نهاية الدراسة البقاء في السكن 

.NESE يجب أن تستلم ضمان السكن قبل حجز مكان لك في سكن NESE الرجاء مالحظة أن .NESE الخارجي أو السكن الداخلي الخاص بمدرسة

التأمين الصحي
يجب أن يكون لديك تأمين صحي أثناء دراستك في الواليات المتحدة. يمكنك شراء بوليصة التأمين من NESE أو تقديم ما يثبت إقتناءك تأميناً صحياً )باللغة اإلنجليز ية( صالحاً في الوقت 

.NESE الحاضر، لمزيد من المعلومات بخصوص التأمين الصحي رجاء اإلتصال مباشرة بمدرسة

آخر موعد إلستالم الطلبات
بعد إستالمنا لطلب اإللتحاق سوف نرسل لك طرد معلومات “طرد قبول” يتضمن اإلستمارة I- 20 )إذا كنت تريدها(. هذه المعلومات ترسل عادة بالبريد العادي، ولكن ألهميتها فإننا ننصحك 

 .express courier إلرسال “طرد القبول”. إذا كنت ترغب في استالم الطرد عن طريق express courier في حالة إستالمنا لطلبك قبل بداية الفصل بأقل من 45 يوماً أن تستعمل البريد السريع

فعليك أن تدفع رسوم البريد وقيمتها 90 دوالًرا أمريكيًا.

رسالة قبول مشروط
إذا كنت ترغب في الحصول على رسالة قبول مشروط، الرجاء اإلتصال بمكتبنا وسنكون على إستعداد لمساعدتك.

المصاريف الشخصية
ننصح بأن تضع في حسابك أن مصروفك الشخصي الشهري سيكون حوالي 550 دوالراً أمريكياً لتغطية شراء اللوازم الشخصية والترفيه والمواصالت وغيرها. أما تكاليف شراء الكتب فستكون 

حوالي 150 دوالراً أمريكياً لكل فصل طوله أربعة أسابيع.

المناخ
تتراوح درجات الحرارة ما بين 10 درجات مئوية في فصل الربيع و 22 درجة في الصيف و 13 درجة في الخريف و 1 درجة في الشتاء. أما درجات الحرارة الشديدة فتتراوح بين 37 درجة في 

الصيف و - 8 1 درجة في الشتاء.

معلومات إضافية
إذا كنت تريد معلومات إضافية أو كان لديك أسئلة عن أي أمر يتعلق بالمدرسة، فالرجاء اإلتصال هاتفياً على الرقم. 717 - 4 6 8 )617(،  أو إرسال فاكس على الرقم: 7282 - 4 6 8  )7 1 6(، 

أو عن طريق البريد اإللكتروني admissions@nese.edu. نحن دائماً في خدمتك ونرد على المكالمات الهاتفية 24 ساعة في اليوم. فاتصل بنا في الوقت الذي يناسبك.

الرسوم

رسوم الطلب 1 185 دوالراً أمريكياً

150 دوالراً أمريكياً عربون الرسوم الدراسية 1و 2

250 دوالراً أمريكياً ضمان السكن 3

90 دوالراً أمريكياً رسم توصيل سريع

برنامج مكثف )9:00 - 3:15(11 برنامج شبه مكثف )9:00 - 12:30(

1895 دوالرا أمريكيا 1895 دوالرا أمريكيا 1895 دوالرا أمريكيا 1385 دوالرا أمريكيا 1385 دوالرا أمريكيا الرسوم 4و7    1385 دوالراً أمريكياً

--- --- 1410 دوالراً أمريكياً --- --- 1410 دوالراً أمريكياً سكن خارجي 5و 7و8

--- 1850 دوالراً أمريكياً --- --- 1850 دوالراً أمريكياً --- سكن داخلي 6و 7و 8و9 

3010 دوالراً أمريكياً --- --- 3010 دوالراً أمريكياً --- --- الشقة 8و 10

4905 دوالراً أمريكياً 3745 دوالراً أمريكياً 3305 دوالراً أمريكياً 4395 دوالراً أمريكياً 3235 دوالراً أمريكياً 2795 دوالراً أمريكياً اإلجمالي

175 دوالراً أمريكياً 175 دوالراً أمريكياً 175 دوالراً أمريكياً --- --- --- التأمين الصحي 12

أمريكيًا - 215 دوالًرا أمريكيًا في الليلة اعتماًدا على اإلشغال الفردي أو المشترك.

9 -  سعر الغرفة المشتركة. سعر الغرفة المنفردة 2810 دوالراً أمريكياً للفصل.

10 -  الشقة لمن تجاوز 30 عام فقط – تكلفة كل شخص – تكلفة شخصين 3550 دوالر أمريكي. ال تشمل رسوم النظافة والوجبات.

11 -  يتم إعطاء خصم للطالب الذين يدرسون كل الوقت ويدفعون رسوم دورتين معا. رسوم 8 أسابيع من الدراسة كل الوقت 

التي تدفع في نفس الوقت هي 3690 دوالًرا أمريكيًا.

12 -  التأمين الصحي ال يغطي سوى الحاصلين على تأشيرة NESE F-1 وال يغطي الحاالت المرضية السابقة. لمزيد من 

المعلومات بخصوص التأمين يرجى اإلتصال بالمدرسة مباشرة.

13 - تبلغ تكلفة الدروس الخصوصية 90 دوالًرا أمريكيًا يف الساعة. يرجى تحميل واستكامل تطبيق الدروس الخصوصية.

 قم بزيارة  https://onlineclasses.nese.edu   للحصول عىل خيارات التدريس الخاص عرب اإلنرتنت 

1 -  هذا الرسم غير مرتجع ويدفع مرة واحدة فقط.

2 -  سيتم تقييد عربون الرسوم الدراسية غير المرتجع لحسابك كدفعة أولى لرسوم الفصل الدراسي األول.

 3 -   إذا كنت تلبى شروط اتفاقية قبول السكن الخاصة بNESE. فلن تتكلف أي شيء.

 تأمين السكن في شقة: 500 دوالر أمريكي

4 -  المقررات االختيارية تتطلب تكاليف إضافية مقدارها من 335 إلى 670 دوالراً أمريكياً اعتماداً على الدورة التدريبية.

5 -  تتضمن 16 وجبة أسبوعياً.

6 -  تتضمن 14 وجبة أسبوعياً.

7 -  قيمة الرسوم الدراسية نافذة المفعول حتى ديسمبر 2022.

8 -  يتم إغالق NESE خالل األسبوع األول من يناير ، األسبوع األخير من شهر أبريل ، األسبوع األخير من شهر أغسطس ، 

 واألسبوعين األخيرين من شهر ديسمبر. تتوفر مساكن NESE خالل هذه الفترات مقابل رسوم إضافية بقيمة 49 دوالًرا 

http://nese.edu/ar/assets/AR_tutoring_application.pdf
https://onlineclasses.nese.edu


نموذج الطلب: الجزء األول
3 -  وقع الطلب )وإذا كان عمرك أقل من 21 سنة فعلى الوالد أو ولي األمر أن يوقع الطلب أيضاً( ثم أرسله بالبريد أو بالفاكس 

أو البريد األلكتروني إلى:

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

1 -  رجاء أن تكتب بأحرف كبيرة عند مأل جانبي هذا الطلب.

2 -  أرفق مع هذا الطلب:

أ(    رسوم الطلب وقيمتها 185 دوالرات أمريكية غير مرتجعة.

ب(  عربون الرسوم الدراسية وقيمته 150 دوالًرا أمريكيًا غير المرتجع والذي سيتم تقييده لحساب الطالب كدفعة أولى 
لرسوم الفصل الدراسي األول.

ج(  رقم بطاقة إئتمان لحجز السكن. إذا كنت تلبى جميع شروط إتفاقية قبول السكن الخاصة ب NESE، فلن تتكلف 
أي شيء.

د(   رسم توصيل سريع غير قابل لالسترداد 90 دوالراً أمريكياً.
ه(   رسالة كفالة مالية.

 

  السيد

  السيدة/اآلنسةاالسم

اسم األب االسم األول                                           االسم األخير

العنوان )الدائم(
 الشارع               

الرمز البريدي الوالية   المدينة

رقم الموبايل قم الهات ف

Skype البريد االلكتروني

بلد الجنسية بلد الميالد تاريخ الميالد
                  )اليوم/الشهر/السنة(

هل تحتاج إلى تأشيرة سفر دراسية F-1(؟   نعم   ال   إذا كانت اإلجابة بالنفي ما نوع التأشيرة التي ستكون لديك؟

التدريس الخصوصي13  أخطط لحضور    البرنامج شبه المكثف )9:00 - 12:30(  البرنامج المكثف )9:00 - 3:15(   

رجاء أن تضع إشارة أمام الدورات التي تنوي حضورها:

جلسات 2022: جلسات 2021:

  4 يناير – 29 يناير 28 يونيو – 23 يوليو 3 يناير – 28 يناير 27 يونيو - 22 يوليو

  1 فبراير – 26 فبراير 26 يوليو- 20 أغسطس 31 يناير – 25 فبراير 25 يوليو - 19 أغسطس

  1 مارس – 26 مارس 30 أغسطس – 24 سبتمبر 28 فبراير – 25 مارس 29 أغسطس - 23 سبتمبر

  29 مارس - 23 ابريل 27 سبتمبر – 22 أكتوبر 28 مارس – 22 ابريل 26 سبتمبر - 21 أكتوبر

  3 مايو – 28 مايو 25 أكتوبر – 19 نوفمبر 2 مايو – 27 مايو 18 أكتوبر - 24 نوفمبر

  1 يونيو – 25 يونيو 22 نوفمبر – 17 ديسمبر 31 مايو – 24 يونيو 21 نوفمبر - 16 ديسمبر

هل ترغب في أن نقوم بعمل ترتيبات السكن لك؟ نعم ال
أرغب في   سكن خارجي سكن داخلي       شقة10

التاريخ المطلوب

المعلومات الخاصة بالسكن الخارجي

هل تريد أن تسكن مع أطفال؟ نعم ال ال يهم

هل يمكن أن تعيش مع عائلة تربي قططاًً؟ نعم ال
هل يمكن أن تعيش مع عائلة تربي كالباً؟ نعم ال

هل تدخن؟ نعم ال
هل يمكنك أن تعيش مع مدخنين؟ نعم ال ال يهم

)إذا كانت اإلجابة نعم الرجاء التوضيح( هل عندك أي نوع من الحساسية؟ نعم ال

ما هي األشياء التي تريد أن تعرفها عائلة السكن عنك؟

المعلومات الخاصة بالسكن الداخلي

ما نوع الغرفة التي تريدها؟  منفردة مشتركة

هل تدخن؟ نعم ال

معلومات الشقة

كم عدد األفراد الذين سيقيمون في الشقة؟ شخص واحد شخصين

هل تدخن؟ نعم ال                  )شقة ليس بها مدخنين(
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ضمان السكن

يرجى مالحظة أنه يتعين أن تستلم NESE, ضمان السكن قبل حجز مكان لك هناك. يرجى تزويد بيانات بطاقة االئتمان الخاصة بك. إذا كنت تلبى جميع شروط اتفاقية قبول السكن 

الخاصة بNESE, فلن تتكلف أي شيء.

 أريد ضمان السكن في NESE، من خالل بطاقة االئتمان. )إذا كنت تلبى جميع شروط اتفاقية قبول السكن الخاصة بNESE، فلن تتكلف أي شيء( لكن إذا خرقت شروط 

إتفاقية قبول السكن الخاصة ب NESE، فيمكن تغريمك مبلغ بحد أقصى 250 دوالر لكل دورة.

 فيزا ما ستر كارد أمريكان اكسبريس داينرز

تاريخ إنتهاء الصالحية رمز األمان بطاقة إئتمان/مدين

توقيع حامل البطاقة اسم حامل البطاقة
بخط واضح من فضلك          



 أرغب في دفع الرسوم عن طريق بطاقة اإلئتمان.

على بطاقتي. رجاء وضع المبلغ

 فيزا ما ستر كارد أمريكان اكسبريس داينرز

تار يخ اإلنتهاء رمز األمان رقم بطاقة االئتمان/بطاقة السحب اآللي

توقيع صاحب البطاقة إسم صاحب البطاقة
 بخط واضح من فضلك                

معلومات دفع الرسوم

 لقد قمت بدفع رسومي معflywire“:https://NESE.flywire.com”                    لقد قمت بدفع الرسوم عن طريق تحويل مصرفي. 

مرجع التحويل مبلغ التحويل بالدوالر األمريكي تاريخ إرسال التحويل:
 يوم/شهر/ سنة  إذا كان متاًحا

معلومات طرد القبول

رجاء إرسال طرد القبول )مع إستمارة I- 20 إذا كنت طلبتها(

 عن طريق البريد السريع )مرفق مع طلبي 90 دوالراً أمريكياً لهذه الخدمة(
الشارع

 عن طريق البريد العادي )بدون تكلفة إضافية(

إلى
الوالية المدينة

 العنوان الدائم المذكور أعاله أو

 عنوان مختلف:
الرمز البربدي الدولة

معلومات االتصال في الحاالت الطارئة

في الحاالت الطارئة، بمن يمكن أن تتصل المدرسة؟

اإلسم

الهاتف العالقة

الفاكس البريد اإللكتروني

رجاًء أخبرنا بمهنتك الحالية.

رجاًء أخبرنا بالمكان الذي حصلت منه على نموذج الطلب هذا.

معلومات إضافية

 .NESE رجاًء أخبرنا بأهدافك طوال فترة إنتظامك في

معلومات اإلستقبال في المطار

 نعما. يرجى ترتيب خدمة نقل المطار المشتركة )مقابلة خارج المحطة( بالنسبة لي. أعي أن تكلفة هذه الخدمة تبلغ 125 دوالًرا أمريكيًا..

 نعم .يرجى ترتيب خدمة نقل المطار الخاصة )تلبية داخل المطار( بالنسبة لي. أفهم أن هذه الخدمة تكلف 210 دوالًرا أمريكيًا.

 ال. ال أحتاج إلى نقل من المطار.

شهادة مالية وضمان السكن وتخويل بالعالج الطبي
األقصى لهذا الخصم 250 دوالراً أمريكيًا لكل دورة. لن يسري ضمان السكن بعد فترة تبلغ 90 يوًما من 

مغادرتي للسكن الخاص بمدرسة نيو إنجالند لتعليم اللغة اإلنجليزية )NESE( أعطي تفويًضا لمقدم الطلب 
بالتشخيص والعالج الطبي في حالة مرضه أو إصابته، كما أسمح بالكشف عن المعلومات الطبية ألغراض 

العالج والتأمين الصحي. وأتحمل مسئولية أية تكاليف طبية زائدة على ما يغطيه التأمين الصحي والحاالت 
السابقة التي ال يغطيها التأمين الصحي. ويعني تقديم هذا الطلب الموافقة على شروط وأحكام التسجيل 

الواردة في الطلب.

أعلم وأقر بأن تكاليف االلتحاق بمدرسة نيو إنجالند لتعليم اللغة اإلنجليزية )NESE( ستكون كما هو مبين 
في صفحة التكاليف المرفقة. ويتضمن ذلك الرسوم الدراسية والمصروفات وتكاليف . المعيشة، فيما عدا 

مصروف الجيب الشخص. )NESE( وبدالً من دفع عربون سكن تبلغ قيمته 250 دوالراً أمريكيًا، أوافق على 
تزويد مدرسة نيو إنجالند لتعليم اللغة اإلنجليزية )NESE( بمعلومات تتعلق ببطاقة االئتمان أو بطاقة 

السحب اآللي كضمان. إنني أعلم أنه سيتم خصم مبلغ من هذه البطاقة إذا تم اإلخالل بأي بند من بنود 
إتفاقية قبول السكن الخاص بمدرسة نيو إنجالند لتعليم اللغة اإلنجليزية )NESE( لن يتجاوز الحد

  اسم مقدم الطلب  اسم ولي األمر إذا كان دون الحادية والعشرين
  

التار يخ توقيع ولي األمر إذا كان أقل من 21 التاريخ توقيع مقدم الطلب

نموذج الطلب: الجزء األول
معلومات التأمين الصحي

 نعم. أريد شراء تأمين معي من NESE. إنني أعلم أن تكاليف التأمين الصحي من NESE 175 دوالراً أمريكياً في الفصل الدراسي.

 ال. ال أريد شراء تأمين معي من NESE. عندي تأميني الخاص.

John F. Kennedy Street 36
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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