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Ansøgning
1. Udfyld og underskriv denne ansøgningsformular. Din ansøgning kan ikke behandles uden følgende:
 a) Et ansøgningsgebyr på US$170, som ikke refunderes.
 b) Et depositum for undervisningsgebyr på US$150, der ikke refunderes. Dette krediteres ved den første sessions undervisning.
 c) Et kreditkortnummer til at reservere din indlogering. NESE vil ikke trække på dit kreditkort, hvis du opfylder alle  
  vilkårene i NESE indlogeringsaftalen.
 d) Et gebyr for ekspres kurer på US$85, der ikke refunderes, hvis du har behov for ekspres kurerservice.
 e)   En brev om økonomisk støtte. Dette skal enten være et brev fra din bank, som viser din kontobalance eller et brev,  
  der garanterer økonomisk støtte og et bankdokument fra den person, organisation eller arbejdsgiver, som   
  vil sponsorere dig. Brevet angående økonomisk støtte skal angive, at du eller din sponsor har mindst US$5000 til  
  rådighed.

2.   Du kan ansøge direkte til NESE online på apply.nese.edu. Hvis du foretrækker det, kan du sende den udfyldte    
      ansøgning via post, fax eller e-mail til: 

   Postadresse
     Admissions Office
     The New England School of English
     Harvard Square
     36 John F. Kennedy Street
     Cambridge, MA  02138, USA

Hvis du har brug for hjælp til at udfylde ansøgnings- og indlogeringsformularer, kan du ringe til eller besøge din lokale 
repræsentant for The New England School of English (NESE). Din repræsentant vil med glæde give dig den assistance, du 
har behov for. 
 
Vi vil gennemgå din ansøgning.  Når den er accepteret, sender NESE dig:
• En acceptpakke, som indeholder dit NESE Acceptance Letter.
• Et brev om indlogering og en aftale om indlogering, hvis du har ansøgt om indlogering.
• En I-20-formular: Bemærk, at lovgivningen i USA fastslår, at en I-20 kun kan udstedes til studerende, som har til   
 hensigt at gennemgå en fuldtids intensiv uddannelse i engelsk. Hvis du planlægger at deltage i NESE’s    
 Intensive Program (fuldtid), vil NESE udstede en I-20 til dig. Tag I-20-formularen med til den amerikanske ambassade  
 eller konsulat, når du ansøger om dit Student Visa (F-1).  Bemærk, at lovgivningen i USA ikke tillader studerende at  
 studere på deltid med et F-1 Visa.

Registrering
Når du registrerer hos NESE, skal du medbringe følgende:
• Dit pas og din I-20.
• En kvittering for forudbetaling for din undervisning og indlogering.   
• Bevis på, at du har en sygeforsikring, hvis du ikke vil købe NESE Health Insurance.

Betaling
Bemærk, at alle gebyrer skal betales fuldt ud 2 uger før starten på din første session og også 2 uger før begyndelsen på 
enhver anden session, du deltager i. Vi accepterer kreditkort, debetkort, amerikanske rejsechecks, postanvisninger eller 
bankveksler (fra en amerikansk konto) til udbetaling til The New England School of English. Du kan også foretage en 
bankoverførsel (IAT/ACH). Bemærk, at en bankoverførsel (IAT/ACH) skal indeholde både ABA-nummer og SWIFT-
kode.
 
     Navn på bank: Cambridge Trust Company ABA #: 011300595, SWIFT-KODE: CAUPUS31

       1336 Massachusetts Avenue  Krediteres til: The New England School of English
                   Cambridge, MA 02138 USA Kontonr: 1228350900

Annullering og refunderinger

Annulleringsdato:
Mere end 2 uger før 

start på session
Mindre end 2 uger før 

start på session
Efter start på session

Ansøgningsgebyr Ikke refundérbart Ikke refundérbart Ikke refundérbart

Depositum for undervis-ningsgebyr Ikke refundérbart Ikke refundérbart Ikke refundérbart

Betaling for undervisning Fuldt refundérbart Fuldt refundérbart Ikke refundérbart

Garanti for indlogering Fuldt refundérbart US$250 US$250

Indlogeringsbetaling Fuldt refundérbart Ikke refundérbart Ikke refundérbart

Alle refusioner gives på samme måde som ved betalingen.

Hvis NESE afviser din ansøgning eller annullerer en klasse, får du en fuld refusion inden for 30 dage. Bemærk, at 
repræsentanter kan have refusionspolitikker, der er forskellige fra NESE’s. Kontakt NESE eller din repræsentant for 
yderligere oplysninger.
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The New England School of English
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Fax:
(617) 864-7282

E-mail:
apply@nese.edu
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Indlogering
Du kan vælge at bo i et hjem eller kollegium. Imidlertid har fuldtids studerende fortrinsret. Udfyld 
indlogeringsansøgningen helt, så sørger vi for alle arrangementer FØR din ankomst. Alle studerende anmodes om at 
ankomme om søndagen umiddelbart før starten på deres første session og at rejse om søndagen umiddelbart efter deres 
sidste session. Hvis der er givet speciel tilladelse til ekstra dage, opkræves et ekstra gebyr. Når du har afsluttet dine studier 
på NESE, kan du ikke fortsat bo i et hjem eller kollegium. Vær opmærksom på, at NESE skal modtage garantien for 
indlogering, før vi kan reservere en plads til dig i NESE indlogering.  
 

Afhentning i lufthavnen
Vi kan arrangere afhentning i lufthavnen for din regning på US$90 hver vej. Bemærk, at der er en ekstraafgift på US$60 
for lufthavnskørsel efter midnat og på Thanksgiving, i julen, nytårsaften og nytårsdag. Bemærk, at det er billigere at tage 
en taxa (ca. US$75 - US$85).

Sigeforsikring
Du skal have en sygeforsikring, mens du studerer i USA. Du kan købe en forsikring hos NESE eller medbringe bevis (på 
engelsk) på at du har forsikringsdækning. For yderligere oplysninger om politikken kan du kontakte NESE direkte. 

Ansøgningens tidsfrist
Når vi har modtaget din ansøgning, sender vi dig en pakke med information, en “Accept-pakke”, som indeholder din I-20 
form (hvis du har anmodet om en). Dette materiale sendes normalt med almindelig post. Hvis din ansøgning imidlertid 
modtages af NESE mindre end 45 dage før start af den session, du har ansøgt om, anbefaler vi på det kraftigste på grund af 
materialets kritiske natur, at du anmoder om at få din “Accept-pakke” sendt via ekspres kurer. Hvis du ønsker at modtage 
din pakke via ekspres kurer, skal du betale US$85 i gebyr til kureren.

Brev med betingelser for accept
Hvis du har brug for et brev med betingelserne for accept, skal du kontakte vores kontor, og vi hjælper dig med glæde.
 

Penge til personlig brug
Vi anbefaler, at du planlægger at bruge ca. US$550 pr. måned til personlige indkøb, fornøjelser, transport osv.  Bøgerne 
koster ca. US$140 pr. fire ugers session.

Klima
Gennemsnitstemperaturen er 10°C om foråret, 22°C om sommeren, 13°C om efteråret og -1°C om vinteren.  Ekstreme 
temperaturer kan imidlertid svinge fra 37°C om sommeren til -18°C om vinteren.

Flere oplysninger
Hvis du har behov for yderligere oplysninger eller har spørgsmål om nogen forhold vedrørende The New England School of 
English, kan du ringe til (617) 864-7170 eller fax (617) 864-7282 eller sende e-mail til admissions@nese.edu. Vi er her for at 
hjælpe. Vi besvarer telefonopkald 24 timer i døgnet. Kontakt os på et tidspunkt, der passer dig.

Gebyrer – 4 uger 
Ansøgningsgebyr1                                           $170 

Depositum for undervisningsgebyr1,2                 $150

Garanti for indlogering3                                 $250

Ekspres kurer-gebyr                                        $85
  

Semi-intensivt program (9:00 - 12:30) Intensivt program (9:00 - 3:15)10

Undervisning4,7    $1310 $1310  $1795  $1795

Hjemophold5,7,8   $1190 --- $1190 ---
Kollegium6,7,8,9  --- $1590 --- $1590

TOTAL    $2500 $2900 $2985     $3385

Sygeforsikring11 --- --- $150 $150
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1.   Dette gebyr er en engangsudgift, som ikke refunderes. 
2.   Depositummet for undervisningsgebyr, der ikke refunderes, 

krediteres ved den første sessions undervisning.
3.   NESE vil ikke trække på dit kreditkort, hvis du opfylder alle 

vilkårene i NESE indlogeringsaftalen. 
4.   Ekstrakurser efter skoletid kræver ekstra gebyrer på US$310 - 

US$620 afhængigt af kurset.
5.   Inkluderer 16 måltider pr. uge.
6.   Inkluderer 14 måltider pr. uge.
7.   Alle priser er gældende til og med december 2016.  
8.   NESE er lukket i den sidste uge i april, den sidste uge i august, 

og de to sidste uger i december. NESE indlogering er kun 

tilgængelig for studerende, som fortsætter i disse perioder, for et 
ekstra gebyr på US$45 - US$205 pr. nat afhængigt af om det drejer 
sig om enkelt eller delt indlogering.

9.   Pris pr. delt værelse Prisen for at enkelt værelse er US$2465 pr. 
session.

10.  Hvis en studerende betaler for 2 intensive sessioner sammen, kan 
der opnås en undervisningsrabat. Afgiften for 8 ugers intensiv 
undervisning betalt samtidigt er US$3490. 

11.  NESE sygeforsikring dækker kun NESE F-1 Visa indehavere. 
Den omfatter ikke allerede eksisterende forhold. For yderligere 
oplysninger om politikken kan du kontakte NESE direkte.



Navn

Adresse (permanent)

    

Fødselsdato                              Født i land                        Statsborgerskab i land

Har du brug for et studentervisum (F-1)?    ❏ Ja    ❏ Nej    Hvis ikke, hvilken slags visum har du?

Jeg planlægger at deltage i    ❏  Semi-intensivt program (9.00 – 12.30)        ❏  Intensivt program (9.00 – 3.15) A
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1. Udfyld begge sider af denne ansøgningsformular med 
BLOKBOGSTAVER. 

2. Inkluder med denne ansøgning:
 a) Et ansøgningsgebyr på US$170, som ikke refunderes
 b) Et tilmeldingsdepositum på US$150, som ikke refunderes,  

 og som krediteres ved den første sessions undervisning.
 c) Et kreditkortnummer til at reservere din indlogering. NESE  

 vil ikke trække på dit kreditkort, hvis du opfylder alle   
 vilkårene i NESE indlogeringsaftalen.

 d) Et ekspres kurergebyr på US$85, som ikke refunderes
 e)   En brev om økonomisk støtte

3. Underskriv ansøgningsformularen (en af dine forældre eller din 
værge skal også skrive under, hvis du er under 21 år), og send 
den via post, fax eller e-mail til:

 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

Oplysninger om at bo i et hjem

Ønsker du, at vi skal arrangere indlogering for dig? ❏   Ja ❏   Nej

Jeg vil gerne ❏   bo i et hjem ❏   på et kollegium

Datoer, hvor indlogering er påkrævet

Kan du leve sammen med små børn?  ❏   Ja ❏   Nej ❏   Ingen præference

Kan du leve sammen med en familie, der holder kat? ❏   Ja ❏   Nej

Kan du leve sammen med en familie, der holder hund?  ❏   Ja ❏   Nej 

Ryger du?  ❏   Ja ❏   Nej    

Kan du leve sammen med rygere? ❏   Ja ❏   Nej ❏   Ingen præference

Har du allergi? ❏   Ja ❏   Nej    (hvis ja, forklar nærmere)

Hvad vil du have, at familien, hvis jeg hjem du skal bo i, skal vide om dig?

Hvilken type værelse ønsker du? ❏   Enkelt  ❏   Fælles

Ryger du? ❏   Ja ❏   Nej   

Oplysninger om kollegium

Garanti for indlogering

DA1516

Vær opmærksom på, at NESE skal modtage din garanti for indlogering, før vi kan reservere en plads til dig
i NESE indlogering. Angiv venligst dine kreditkortoplysninger til denne garanti. NESE vil ikke trække på dit kreditkort,
hvis du opfylder alle vilkårene i NESE indlogeringsacceptaftalen.

❏  Jeg vil gerne garantere min NESE indlogering med et kreditkort. (Du bliver ikke debiteret, hvis du opfylder alle    
     vilkår i NESE indlogeringsacceptaftalen. Hvis du bryder vilkårene i NESE indlogeringsacceptaftalen, kan du blive   
     debiteret maksimalt US$250 pr. session).

❏ Visa  ❏ MasterCard  ❏ American Express  ❏ Diners

Kreditkort-/Debetkortnr.                                                 Sikkerhedskode                         Udløbsdato

Navn på kortindehaver                                                          Underskrift
Store bogstaver

Marker de sessioner, du ønsker at deltage i:

2015  2016
Sessioner  Sessioner

❏ 29. juni – 24. juli

❏ 27. juli – 21. august

❏ 31. august – 25. september

❏ 28. september – 23. oktober

❏ 26. oktober – 20. november

❏ 23. november – 18. december

❏ 5. januar – 30. januar

❏ 2. februar – 27. februar

❏ 2. marts – 27. marts

❏ 30. marts – 24. april

❏ 4. maj – 29. maj

❏ 1. juni – 26. juni

❏ 27. juni – 22. juli

❏ 25. juli – 19. august

❏ 29. august – 23. september

❏ 26. september – 21. oktober

❏ 24. oktober – 18. november

❏ 21. november – 16. december

❏ 4. januar – 29. januar

❏ 1. februar – 26. februar

❏ 29. februar – 25. marts

❏ 28. marts – 22. april

❏ 2. maj – 27. maj

❏ 31. maj – 24. juni

   Efternavn Fornavn  Mellemnavn 

           Gadenavn  

By, stat   Land  Postnummer                                                                     

Telefon                                                 Mobiltelefon  

E-mail                                                  Skype                                

                      (Dag/måned/år)

Hr. ❏

Fru. ❏



Hvem skal NESE kontakte i en nødsituation?

   

Navn   

Relation  Telefon   

Mobiltelefon  E-mail 
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Økonomisk certificering, Garanti for indlogering og lægelig godkendelse
opfyldt. Den maksimale debitering kan blive US$250 pr. session. Garantien for 
indlogering vil ikke blive tilbageholdt i mere end
90 dage efter, at jeg har ophævet indlogeringen. Jeg godkender derved den 
lægelige diagnose, og behandling af personskade eller sygdom hos ansøgeren 
og  frigiver lægelige  oplysninger  til  lægelig  behandling  og  forsikringsformål. 
Jeg accepterer ansvaret for lægeudgifter uden for begrænsningerne af enhver 
form for lægebehandling, og disse allerede eksisterende forhold dækkes ikke af 
sygeforsikringen. Indsendelse af denne ansøgning kan betragtes som accept af
de vilkår og betingelser for tilmeldingen, der er inkluderet i ansøgningspakken.

Jeg forstår og accepterer, at udgifterne ved deltagelse hos The New England School 
of English vil være som angivet på den vedlagte side med omkostninger. Jeg er 
også helt indforstået med, annullerings- og refusionsskemaet for deltagelse i The 
New England School of English, som beskrevet på denne ansøgningsformular. 
Jeg accepterer at blive holdt juridisk ansvarlig for alle omkostninger og 
annulleringer i forbindelse med ansøgerens relation til New England School of 
English. I stedet for at betale US$250 i indlogeringsdepositum giver jeg NESE 
kreditkort-/debetkortoplysninger som en garanti. Jeg accepterer, at dette kort vil 
blive debiteret, hvis ethvert vilkår i NESE-indlogeringsacceptaftalen ikke bliver 

Ansøgerens underskrift Dato Værgens underskrift, hvis ansøgeren er under 21       Dato

❏ Jeg vil gerne betale mine gebyrer med et kreditkort.

Træk $___________   __________ på mit kreditkort.

❏ Visa  ❏ MasterCard  ❏ American Express  ❏ Diners

Kreditkort-/Debetkortnr.                                                 Sikkerhedskode                         Udløbsdato

Navn på kortindehaver                                                           Underskrift                                                 

❏ Jeg har betalt mine gebyrer med en bankoverførsel. 

Dato for bankoverførslen:                           Overført beløb $                      Overførselsreferencenr. 

The New England School of English
Harvard Square

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.com

©2016, The New England School of English, Inc.  All Rights Reserved.

Beskriv alle dine mål under deltagelse hos NESE.

Send mig min “Accept-pakke” (inkl. min I-20-formular, hvis jeg har ansøgt om en)
❏  via ekspres kurer (jeg har vedlagt US$85 for denne service)
❏  via luftpost (intet gebyr)
Til

❏  permanente adresser ovenfor eller
❏  en anden adresse:

Gadenavn  

By    Stat

Land    Postnummer

   ❏  Ja. Jeg ønsker at købe en sygeforsikring hos NESE.  Jeg forstår, at NESE sygeforsikring koster US$150 pr. session.
    ❏  Nej. Jeg ønsker ikke at købe en sygeforsikring hos NESE.  Jeg har min egen.

   ❏  Ja. Vær venlig og arrangér afhentning i lufthavnen til mig. Jeg forstår, at denne service koster US$90.
   ❏  Nej. Vær venlig ikke at hente mig i lufthavnen.    

Betalingsoplysninger

Accept-pakke

Fortæl, hvor du fik denne ansøgningsformular fra.

Beskriv din aktuelle profession.

Navn på ansøger  Navn på værge, hvis ansøgeren er under 21

™

 

Sygeforsikring

Afhentning i lufthavnen

Kontakt i en nødsituation

Yderligere oplysninger

Store bogstaver

(Dag/måned/år)      Hvis tilgængeligt
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