
مسائل عملی

تقاضا نامه
1.  خواهشمندیم این تقاضانامه را پرکرده وآنرا امضا نمایید. درصورت عدم دارا بودن یکی از شرایط زیر، تقاضا نامه شما بررسی نخواهد شد:

الف(  پرداخت مبلغ 185 دالر به عنوان هزینه بررسی تقاضا که غیرقابل استرداد می باشد.

ب(  بیعانه غیر قابل اسرتداد شهریه به مبلغ 150 دالر آمریکا. این مبلغ از شهریه نخستین ترم کم خواهد شد.

پ(  شامره کارت اعتباری برای رزرو مسکن شام. در صورتی که متامی رشایط موافقتنامه مسکن NESE را برآورده منایید، NESE از کارت اعتباری شام برداشت نخواهد کرد.

ت(  90 دالر به عنوان هزینه پست اکسپرس )برای متقاضیان پست اکسپرس( که غیرقابل اسرتداد می باشد.

ث(  یک نامه تضمین مالی. این نامه می تواند یا به صورت نامه ای از سوی بانک شام باشد که مانده حساب شام را نشان دهد، یا نامه ای که حامیت مالی را تضمین می کند، و نامه ای از بانک از سوی 

شخص، سازمان، یا کارفرمایی که شام را ضامنت می کند. در نامه حامیت مالی شام باید قید شود که شام یا حامی شام موجودی حداقل برابر با ۳۸۰۰ دالر برای هر ترم دارد.

2.  لطفاً به خاطر داشته باشید که می توانید به صورت مستقیم در NESE به آدرس APPLY.NESE.EDU ثبت نام کنید. با این وجود، در صورت تمایل خواهشمندیم پس از پر کردن تقاضانامه آنرا از 

apply@nese.edu طریق پست، پست الکترونیکی یا فاکس برای ما ارسال نمایید

خواهشمندیم چنانچه برای پرکردن تقاضانامه یا فرم محل اقامت به راهنمایی نیاز دارید، با نماینده مؤسسه نیوانگلند )NESE( در محل سکونت خود تماس تلفنی حاصل کرده ویا به دفترآن مراجعه نمایید. 

نماینده شما با کمال میل در هر موردی که نیاز داشته باشید، شما را راهنمایی خواهد کرد.

تقاضانامه شام بررسی می گردد وچنانچه درخواست شام برای ثبت نام درموسسه NESE مورد قبول واقع شود، مدارک زیر برایتان ارسال خواهد شد:

•   “بسته پذیرش” که شامل نامه پذیرش شما در NESE می باشد.

•   در صورت تقاضای مسکن، نامه ای دال برتعیین خانه و پذیرش موافقتنامه مسکن.

•   فرم I- 20: خواهشمندیم توجه داشته باشید که براساس قانون ایاالت متحده، تنها متقاضیان تحصیل در یک دوره فشرده آموزش زبان انگلیسی به صورت تمام وقت می توانند فرم I- 20 را دریافت نمایند. 
 چنانچه مایل به تحصیل در دوره فشرده آموزشی موسسه NESE )به صورت تمام وقت( می باشید، موسسه NESE یک فرم I- 20 برای شما ارسال می کند. لطفا هنگام درخواست ویزای دانشجویی

 )F- 1(، فرم I- 20 را به سفارت یا کنسول گری ایاالت متحده ببرید. الزم به ذکر است بر اساس قانون ایاالت متحده، دانشجویان نمی توانند با ویزای F- 1 به صورت پاره وقت در دوره های آموزشی 
شرکت نمایند.

ثبت نام
هنگام ثبت نام در موسسه NESE، باید مدارک زیر را به همراه داشته باشید:

 :I- 20 پاسپورت وفرم   •

•   رسید پیش پرداخت شهریه ثبت نام ومحل اقامت.

•   مدرک بیمه خدمات درمانی برای متقاضیانی که عضو بیمه خدمات درمانی موسسه NESE نمی باشند.

پرداخت هزینه ها
لطفاً دقت کنید که تمامی هزینه ها باید ظرف مدت دو هفته قبل از شروع اولین جلسه و دوباره دو هفته قبل از هر جلسه ای که در آن شرکت می کنید کامالً پرداخت شود.

لغو تقاضا واسترداد هزینه پرداخت شده

پس از آغازترم کمتراز دوهفته پیش از آغازترم دوهفته پیش از آغازترم تاریخ لغو

غیر قابل استرداد    غیر قابل استرداد غیر قابل استرداد هزینه بررسی تقاضانامه

تماما قابل استرداد غیر قابل استرداد غیر قابل استرداد بیعانه شهریه

قیمت نسبی هفته ای تماما قابل استرداد تماما قابل استرداد شهریه دوره آموزشی

بدون جریمه جریمه کامل جریمه کامل ضمانت مسکن

هزینه نسبی + جریمه 25۰ دالری۳ وثیقه مسکن جریمه 25۰ دالری۳ وثیقه مسکن تماما قابل استرداد هزینه محل اقامت

هزینه های فوق به همان روشی که پرداخت شده اند استرداد می گردند.

در صورتی که NESE درخواست شما را رد کند یا کالسی را لغو کند کل شهریه ظرف مدت سی روز برگشت داده می شود. در صورت رد شدن درخواست ویزا، هزینه های غیرقابل استرداد نیز برگشت داده 

می شود. به عالوه شهریه های تمام جلسات بعدی قابل بازگشت است. لطفا توجه کنید که نمایندگان ما ممکن است سیاست های بازگشت پول متفاوتی نسبت به NESE داشته باشند.
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شیوه پرداخت

https://NESE.flywire.com فالی وایر

ویزا، مستر کارت، آمریکن اکسپرس، داینرز کارت اعتباری/نقدی

The New England School of English پرداخت در وجه چک مسافرتی دالر آمریکا یا حواله پول

The New England School of English کشیده شده از حساب دالری: قابل پرداخت به حواله بانکی

لطفاً توجه فرمایید که انتقال IAT/ACH باید شامل شماره ABA و کد سوئیفت باشد. )IAT/ACH انتقال بانکی )انتقال

CAUPUS ۳1 :SWIFT ۰11۳۰۰595 کد :ABA شماره

       The New England School of English :به حساب

شماره حساب: 122۸۳5۰9۰۰ 

Cambridge Trust Company 

1336 Massachusetts Avenue

Cambridge, MA 02138 USA

نام بانک:



تقاضانامه: بخش 1 
۳ -  تقاضانامه را امضا نموده ) تقاضانامه متقاضیان زیر 21 سال باید توسط مادر/ پدر یا سرپرست متقاضی نیز امضا شود( وآنرا با پست، 

فاکس، یا پست الکترونیکی به آدرس زیر ارسال دارید:

Admissions Office
The New England School of English

Harvard Square
   John F. Kennedy Street 36 
 Cambridge, MA 02138, USA

شامره فاکس: 7282 - 864 )617(
apply@nese.edu :آدرس پست الکرتونیکی

1 -  لطفا نام خود را با حروف بزرگ در هردو طرف تقاضانامه بنویسید.

2 -  به همراه تقاضانامه، مدارک زیر را نیز ارسال نمایید:

الف( 1۸5 دالر به عنوان هزینه بررسی تقاضا که غیرقابل استرداد می باشد.

ب(   بیعانه غیر قابل استرداد شهریه به مبلغ 15۰ دالر آمریکا. این مبلغ از شهریه نخستین ترم کم خواهد شد.

پ(  شماره کارت اعتباری برای رزرو مسکن شما. در صورتی که تمامی شرایط موافقتنامه مسکن NESE را برآورده نمایید، NESE از 
کارت اعتباری شما برداشت نخواهد کرد.

ت(  9۰ دالر به عنوان هزینه پست اکسپرس )برای متقاضیان پست اکسپرس(

ث(  ارائه مدرک ساپورت مالی شامل: نامه ای از بانک ونامه ای از ضامن ساپورت مالی ویا فرد/ کارفرما یا سازمانی که به شما بورسیه 
اعطا کرده است.

انتقال از)به( فرودگاه به )از( موسسه
آموزشگاه NESE دارای دو نوع خدمات ترانسفر فرودگاهی است.

الف. سرویس ترانسفر مشترک با هزینه 9۰ دالر. راننده بیرون منتظر شما می ماند.

2. سرویس ترانسفر خصوصی با هزینه 19۰ دالر. راننده برای شما وارد فرودگاه می شود.

لطفاً توجه کنید که بعد از نیمه شب، روز شکرگزاری، کریسمس، شب سال نو و روز سال نو هزینه ترانسفر فرودگاهی 6۰ دالر افزایش می یابد. هزینه گرفتن تاکسی )حدود 75 تا ۸5 دالر( یا استفاده از اوبر 

و لیفت ارزان است )حدود 25 تا 5۰ دالر(.

محل اقامت
می توانید از بین اقامت در منزل، خوابگاه یا آپارتمان یک گزینه را انتخاب کنید1۰. شما می توانید در خوابگاه یا یک اتاق اجاره ای در منازل شخصی اقامت کنید. البته دانشجویان تمام وقت در اولویت قرار 

دارند. لطفا فرم درخواست محل اقامت را به طور کامل پرکنید تا ما بتوانیم پیش از ورود شما ترتیبات الزم را بدهیم. کلیه دانشجویان باید دقیقا روز یکشنبه پیش از آغاز نخستین ترم دوره آموزشی خود 

وارد محل اقامت تعیین شده گردیده ونیز دقیقا روز شنبه پس از پایان نخستین ترم خود آنجا را ترک نمایند. چنانچه به دانشجویی اجازه داده شود چند روز بیشتر در محل اقامت بماند، دانشجوی مورد نظر 

ملزم به پرداخت هزینه روزهای اضافی اقامت در خوابگاه یا اتاق اجاره ای در منازل شخصی می باشد. پس از پایان دوره آموزشی خود در موسسه NESE، اجازه اقامت در اتاق اجاره ای ویا خوابگاه موسسه 

NESE را ندارید. لطفاً توجه داشته باشید که قبل از اینکه NESE بتواند جایی برای شما در مسکن NESE رزرو نماید، باید ضمانت مسکن دریافت شده باشد.

بیمه خدمات درمانی
شما باید هنگام تحصیل در ایاالت متحده بیمه خدمات درمانی داشته باشید ومی توانید عضو بیمه موسسه NESE شده یا اینکه یک مدرک )به زبان انگلیسی( ازشرکت بیمه خدمات درمانی خود به ما ارائه 

دهید. خواهشمندیم برای اطالعات بیشتر دراین مورد مستقیما با موسسه NESE تماس بگیرید.

مهلت ارسال تقاضانامه
پس از دریافت تقاضانامه شما، برایتان یک بسته اطالعات، یک “بسته پذیرش” - شامل فرم I- 20 )درصورت نیاز( - ارسال می گردد. این بسته ها معموال توسط پست عادی فرستاده می شوند. اما از آنجا که 

بسته های مزبور حاوی مدارک مهمی می باشند، چنانچه تقاضانامه شما در فاصله 45 روز پیش از آغاز دوره به دست موسسه NESE برسد، ما به شما جدا توصیه می کنیم که درخواست نمایید بسته پذیرش 

توسط پست اکسپرس برای شما ارسال شود. درصورت تمایل به استفاده از سرویس پست اکسپرس، باید 9۰ دالر هزینه آن را پرداخت نمایید.

نامه پذیرش شرطی
درصورت نیاز به نامه پذیرش شرطی، خواهشمندیم با دفتر ما تماس بگیرید وما با کمال میل به شما کمک خواهیم نمود.

هزینه های شخصی
توصیه می شود که مبلغ 55۰ دالر درماه برای هزینه خریدهای شخصی، تفریح، رفت وآمد وغیره درنظربگیرید. هزینه کتاب درهر ترم چهارهفته ای 14۰ دالر میباشد.

شرایط اقلیمی
متوسط دمای هوا در بهار C 1۰°، در تابستان C 22°،  در پاییز C 1۳° ودر زمستان -C 1° می باشد. البته گاهی دمای هوا بین C ۳7° در تابستان و- C 1۸° در زمستان تغییر می کند.

اطالعات بیشتر
خواهشمندیم برای اطالعات بیشتر یا در میان گذاشتن پرسشهای خود در مورد موسسه آموزش زبان انگلیسی نیوانگلند از طریق شماره تلفن 717۰-۸64 ) 617 ( یا شماره فاکس 72۸2-۸64 ) 617 (  یا پست 

الکترونیکی admissions@nese.edu با ما تماس حاصل کنید. ما برای کمک به شما در اینجا هستیم و 24 ساعته به تلفن ها پاسخ می دهیم. هر زمان که برای شما مناسب می باشد با ما تماس بگیرید.

۸.   آموزشگاه NESE در هفته اول ژانويه، هفته آخر آوریل، هفته آخر آگوست و دو هفته آخر دسامبر تعطیل است. با توجه به اقامت 

فردی یا مشترک اقامتگاه های آموزشگاه NESE در این مدت در هر شب با هزینه 47 تا 2۰5 دالر بیشتر در دسترس است.

9.   هزینه اتاق مشترک. هزینه اتاق تک نفره در هر دوره 271۰ دالر می باشد.

1۰   آپارتمان  برای افراد باالی سی سال است. قیمت برای هر نفر ذکر شده است. قیمت برای زوج ها ۳45۰ دالر است. هزینه های 

تمیزکاری و وعده های غذایی شامل این قیمت نمی شود.

11.   چنانچه دانشجویی شهریه دو ترم فشرده را یک جا پرداخت نماید، در هزینه ثبت نام در دوره به او تخفیف داده می شود. 

شهریه ۸ هفته ترم فشرده که یک جا پرداخت گردد، ۳۸5۰ دالر است.

12.   بیمه خدمات درمانی موسسه NESE تنها آن دسته از دانشجویان موسسه NESE که داری ویزای F- 1 می باشند را شامل می 

شود. این بیمه بیماریهایی را که متقاضی پیش از به عضویت درآمدن در بیمه خدمات درمانی به آن مبتال می باشد را در بر نمی 

گیرد. خواهشمندیم برای اطالعات بیشتر مستقیما با موسسه NESE تماس حاصل نمایید.

1۳.   هزینه آموزش خصوصی 90 دالر در ساعت است. لطفاً فرم درخواست آموزش خصوصی را دانلود و تکمیل کنید.

1 .   این مبلغ یک هزینه غیرقابل استرداد است که تنها یک بار پرداخت می شود.

2 .   بیعانه غیر قابل استرداد شهریه از نخستین شهریه ترم کم خواهد شد.

 ۳ .   در صورتی که تمامی شرایط موافقتنامه مسکن NESE را برآورده نمایید، NESE از کارت اعتباری شما برداشت نخواهد کرد.

 وثیقه آپارتمان: 5۰۰ دالر

 4.    شهریه ثبت نام در دوره های آزاد که پس از ساعات موسسه تشکیل می شوند، با توجه به دوره مزبور بین ۳۳5 - 67۰  دالر

 می باشد.

5 .   این هزینه شامل 16 وعده غذایی در هفته می باشد.

6 .   این هزینه شامل 14 وعده غذایی درهفته می باشد.

7.   کلیه قیمت ها در دسامبر 2۰19 معتبر می باشند.

 
  خانم

نام
  آقا

نام میانی نام                                           نام خانوادگی

آدرس محل سکونت دائم
 خیابان               

کدپستی کشور  شهر/ ایالت

تلفن همراه شماره تلفن

Skype )اسکایپ( پست الکت رونیکی

تابعیت کشور محل تولد تاریخ تولد
                  )روز/ ماه/ سال(

آیا به ویزای دانشجویی )F- 1( نیازدارید؟    بله    خیر   چنانچه پاسخ شما خیر می باشد، چه نوع ویزایی دارید؟

 من مایل به شرکت در      دوره نیمه فشرده )۰۰: 9 - 15 :۳(  دوره فشرده )۰۰: 9 - ۳۰: 12( هستم.    درخواست آموزش خصوصی1۳  

هزینه ها

1۸5 دالر هزینه بررسی تقاضانامه 1

15۰ دالر بیعانه شهریه 2,1

25۰ دالر ضمانت خانه ۳

9۰ دالر هزینه پست اکسپرس

لطفا ترم هایی را که مایل به شرکت درآنها می باشید، عالمت بزنید:

2۰17 ترمها ترمها 2۰1۸ ترمها ترمها

 ۳ ژانویه - 27 ژانویه 26 ژوئن – 21 جوالی 2 ژانویه - 26 ژانویه 25 ژوئن – 2۰ جوالی

 ۳۰ ژانویه – 24 فوریه 24 جوالی – 1۸ اوت 29 ژانویه – 2۳ فوریه 2۳ جوالی – 17 اوت

 27 فوریه – 24 مارس 2۸ اوت – 22 سپتامبر 26 فوریه – 2۳ مارس 27 اوت – 21 سپتامبر

 27 مارس – 21 آوریل 26 سپتامبر – 2۰ اکتبر 26 مارس – 2۰ آوریل 24 سپتامبر – 19 اکتبر

 1 مه – 26 مه 2۳ اکتبر – 17 نوامبر ۳۰ آوریل – 25 مه 22 اکتبر – 16 نوامبر

 ۳۰ مه -2۳ ژوئن 2۰ نوامبر – 15 دسامبر 29 مه -22 ژوئن 19 نوامبر – 14 دسامبر

FA1819

آیا مایلید ما برای شما یک محل اقامت ترتیب بدهیم؟ بله خیر
مایل به زندگی در   خوابگاه اتاق اجاره ای در یک منزل شخصی می باشم     آپارتمان1۰

انتخاب تاریخ الزامی است

اطالعات مربوط به متقاضیان اقامت در اتاقهای اجاره ای در منازل شخصی

آیا می توانید با خانواده ای زندگی کنید که کودک خردسال دارند؟ بله خیر برایم فرقی نمی کند

آیا می توانید با خانواده ای زندگی کنید که گربه دارند؟ بله خیر

آیا می توانید با خانواده ای زندگی کنید که سگ دارند؟ بله خیر

آیا سیگارمی کشید؟ بله خیر

آیا می توانید با سیگاریها زندگی کنید؟ بله خیر برایم فرقی نمی کند

)درصورتیکه جواب مثبت داده اید، 
درمورد آلرژی خود توضیح دهید(

آیا شما به آلرژی خاصی مبتال هستید؟ بله خیر

مایلید خانواده ای که می خواهند به شما اتاق اجاره دهند درمورد شما چه چیزهایی بدانند؟

اطالعات مربوط به متقاضیان خوابگاه

چه نوع اتاقی می خواهید؟  تک نفره مشترک

آیا شما سیگارمی کشید؟ بله بله

ضمانت مسکن

لطفاً توجه داشته باشید که قبل از اینکه NESE بتواند جایی برای شما در مسکن NESE رزرو نماید، باید ضمانت مسکن دریافت شده باشد. لطفاً شماره و اطالعات مربوط به کارت اعتباری تان را 

جهت این تضمین فراهم نمایید. در صورتی که تمامی شرایط موافقتنامه پذیرش مسکن NESE را برآورده نمایید، NESE از کارت اعتباری شما برداشت نخواهد کرد.

 من مایلم که بیعانه خانه ام را از طریق کارت اعتباری تضمین کنم. )در صورتی که تمامی شرایط موافقتنامه پذیرش مسکن NESE را برآورده نمایید، از کارت اعتباری شما استفاده نخواهد شد. 

در صورت برآورده نکردن شرایط موافقتنامه مسکن NESE، ممکن است مبلغ 250 دالر– 5۰۰۳ دالر به ازای هر ترم از کارت شما برداشت شود.(

Diners Credit American Express MasterCard Visa 

تاریخ انقضا کد امنیتی شماره کارت اعتباری/بدهی

امضای صاحب کارت نام صاحب کارت
لطفا نام خود را بنویسید          

15۰ دالًر 15۰ دالًر 15۰ دالًر --- --- --- بیمه خدمات درمانی 12

دوره فشرده )۰۰: 9 - 15: ۳(11 دوره نیمه فشرده )9:۰۰ - ۰ ۳ :12(

شهریه دوره 7,4    1۳۸4 دالر 1۳۸4 دالر 1۳۸4 دالر 1۳۸4 دالر 1۳۸4 دالر 1۳۸4 دالر

--- --- --- 1۳1۰ دالر --- 1۳1۰ دالر
 هزینه اقامت در اتاقهای 

اجاره ای ۸,7,5

--- 175۰ دالر --- --- 175۰ دالر --- هزینه خوابگاه 9,۸,7,6

291۰ دالر --- --- 291۰ دالر --- --- آپارتمان1۰

4۸۰5 دالر ۳645 دالر ۳2۰5 دالر 4595 دالر ۳1۳5 دالر 2695 دالر جمع

اطالعات آپارتمان

چند نفر در آپارتمان زندگی می کنند؟ یک نفر زوج

)آپارتمان ها سیگار ممنوع( آیا شما سیگارمی کشید؟ بله بله

http://nese.edu/fa/assets/tutoring-application_2016.pdf


  من مایلم که شهریه خود را از طریق کارت اعتباری پرداخت کنم.

دالر از کارت اینجانب پرداخت شود. لطفا مبلغ

Diners Credit American Express MasterCard  Visa  

تاریخ انقضا کد امنیتی شماره کارت اعتباری/بدهی

امضای صاحب کارت نام صاحب کارت
 لطفا نام خود را بنویسید                

اطالعات مربوط به پرداخت

    هزینه های خود را با “فلی وایر” پرداخت کرده ام: https://NESE.flywire.com            من هزینه های مورد نظر را از طریق حواله بانکی پرداخت نموده ام.

کد حواله مبلغ حواله شده تاریخ پرداخت:
)درصورت وجود( )روز/ ماه / سال( 

اطالعات مربوط به بسته قبولی

خواهشمندم بسته پذیرش مرا )به انضمام فرم I- 20، ویژه متقاضیان مربوطه( از یکی از طرق ذیل ارسال نمائید

  پست اکسپرس ) 9۰ دالرهزینه مورد نیاز ضمیمه شده است(
خیابان   ازطریق پست هوایی )مجانی(

به آدرس:

ایالت شهر   آدرس محل سکونت دائمی که در باال ذکر شده است یا

  یک آدرس متفاوت:

کدپستی کشور

اطالعات تماس اضطراری

موسسه NESE درمواقع اضطراری باید با چه کسی تماس حاصل کند؟

نام

تلفن نسبت

پست الکترونیکی تلفن همراه

لطفا شغل فعلی خود را برای ما بنویسید. 

لطفا ذکر کنید این تقاضانامه را از کجا دریافت نموده اید.

اطالعات مکمل

لطفا اهداف خود را از شرکت در دوره موسسه NESE شرح دهید.

اطالعات مربوط به انتقال به فرودگاه

 بله. لطفاً سرویس ترانسفر فرودگاهی مشترک )مالقات بیرون از ترمینال( را برای من در نظر بگیرید. متوجه هستم که هزینه این سرویس 9۰ دالر است.

 بله. لطفاً سرویس ترانسفر فرودگاهی خصوصی )مالقات درون ترمینال( را برای من در نظر بگیرید. متوجه هستم که هزینه این سرویس 19۰ دالر است.

 نه، من به سرویس انتقال از فرودگاه نیازی ندارم.

تصدیق مالی، بیعانه تضمین خانه و مجوز پزشکی
برداشت خواهد شد. حد اکثر مبلغ برداشتی بیشتر از 25۰ دالر – 5۰۰۳ دالر آمریکا برای هر ترم نخواهد 
شد. ضمانت مسکن برای بیش از 9۰ روز بعد از ترک مسکن NESEنگهداری نخواهد شد. من بدینوسیله 

اجازه تشخیص پزشکی و معالجه صدمات یا بیماری را برای متقاضی و افشاء اطالعات پزشکی برای اهداف 
درمانی و بیمه اعالم می کنم. من مسئولیت مخارج پزشکی خارج از پوشش بیمه درمانی و برای بیماریهای 

موجود از قبل، که تحت پوشش بیمه درمانی قرار نمی گیرند را به عهده می گیرم. ارسال این تقاضا به 
معنای قبول شرایط و ضوابط ثبت نام است که در بسته تقاضا ضمیمه شده است

من متوجه مخارج مربوط به مدرسه The New England School of English که در صفحه مخارج 
ضمیمه شده درج شده است هستم و آنرا تصدیق می کنم. من همچنین کامالً متوجه جدول مربوط به 

فسخ و استرداد وجوه برای رفتن به مدرسه The New England School of English مطابق آنچه که در 
فرم تقاضا درج شده است، هستم. در ازای پرداخت بیعانه مسکن به مبلغ 25۰ دالر – 5۰۰۳ دالر آمریکا 
من موافقت می کنم که به NESE اطالعات کارت اعتباری یا کارت بدهی خود را به عنوان تضمین ارائه 
دهم. من متوجه هستم که در صورتی که شرایط موافقتنامه پذیرش مسکن NESEبرآورده نشود، از این 

کارت پول

نام سرپرست چنانچه متقاضی زیر 21 سال سن دارد  نام متقاضی
  

تاریخ امضای سرپرست چنانچه متقاضی زیر 21 سال سن دارد تاریخ امضای متقاضی

تقاضانامه: بخش 2
اطالعات مربوط به بیمه بهداشتی

 بله، مایلم به عضویت بیمه خدمات درمانی موسسه NESE درآیم. من به این که هزینه عضویت در بیمه خدمات درمانی مؤسسه برای هر ترم 15۰ دالر می باشد واقف هستم.

 خیر، من مایل نیستم به عضویت بیمه خدمات درمانی موسسه NESE درآیم زیرا بیمه خدمات درمانی دارم.

John F. Kennedy Street 36
USA ,02138 Cambridge, MA

7282-864 )617( fax u 7170-864 )617( tel
e-mail: admissions@nese.edu

http://www.nese.edu

©2019, The New England School of English, Inc.  All Rights Reserved.


	Check Box 045: Off
	Check Box 046: Off
	Check Box 01023: Off
	Check Box 01022: Off
	Check Box 01021: Off
	Check Box 01079: Off
	Check Box 01080: Off
	Check Box 01042: Off
	Check Box 01036: Off
	Check Box 01030: Off
	Check Box 01024: Off
	Check Box 01043: Off
	Check Box 01037: Off
	Check Box 01031: Off
	Check Box 01025: Off
	Check Box 01044: Off
	Check Box 01038: Off
	Check Box 01032: Off
	Check Box 01026: Off
	Check Box 01045: Off
	Check Box 01039: Off
	Check Box 01033: Off
	Check Box 01027: Off
	Check Box 01046: Off
	Check Box 01040: Off
	Check Box 01034: Off
	Check Box 01028: Off
	Check Box 01047: Off
	Check Box 01041: Off
	Check Box 01035: Off
	Check Box 01029: Off
	Check Box 01050: Off
	Check Box 01048: Off
	Check Box 01076: Off
	Check Box 01051: Off
	Check Box 01049: Off
	Check Box 01064: Off
	Check Box 01058: Off
	Check Box 01052: Off
	Check Box 01059: Off
	Check Box 01053: Off
	Check Box 01060: Off
	Check Box 01054: Off
	Check Box 01061: Off
	Check Box 01055: Off
	Check Box 01065: Off
	Check Box 01062: Off
	Check Box 01056: Off
	Check Box 01063: Off
	Check Box 01057: Off
	Check Box 01068: Off
	Check Box 01066: Off
	Check Box 01069: Off
	Check Box 01067: Off
	Check Box 01074: Off
	Check Box 01073: Off
	Check Box 01072: Off
	Check Box 01071: Off
	Check Box 01070: Off
	Check Box 064: Off
	Check Box 063: Off
	Check Box 0103: Off
	Check Box 065: Off
	Name_Last 3: 
	City, State 3: 
	Telephone 3: 
	E-mail 3: 
	Skype 3: 
	Country 3: 
	Mobile Phone 3: 
	Postal Code 3: 
	Address Permanent_Street Address 3: 
	Name_Firts 3: 
	Name Middle 3: 
	Date of Birth 3: 
	Country of Birth 3: 
	Country of Citizenship 3: 
	Do you need student (F-1) visa? 3: 
	Dates Required 3: 
	Homestay Information 3: 
	Housing Guarantee_Credit/Debit Card 3: 
	Housing Card_Security Code 3: 
	Housing Guarantee_Expiration Date 3: 
	Text Field 5: 
	Housing Guarantee_Name of Cardholder 3: 
	Check Box 01017: Off
	Check Box 0106: Off
	Check Box 01012: Off
	Check Box 01019: Off
	Check Box 01018: Off
	Check Box 01078: Off
	Check Box 01013: Off
	Check Box 01014: Off
	Check Box 01015: Off
	Check Box 01016: Off
	Check Box 01010: Off
	Check Box 01011: Off
	Check Box 01075: Off
	Check Box 0108: Off
	Check Box 0109: Off
	Check Box 01077: Off
	Emergency Contact Information_Name 3: 
	Emergency Conatct Information_Relationship 3: 
	Emergency Contact Information_Telephone 3: 
	Emergency Contact Information_Mobile Phone 3: 
	Emergency Contact Information_E-mail 3: 
	Additional Information_describe 3: 
	Additional Information_current professional 3: 
	Additional Information 3: 
	Acceptance Packet Information_Street Adress 3: 
	Acceptance Packet Information_City 3: 
	Acceptance Packet Information_Country 3: 
	Acceptance Packet Information_State 3: 
	Acceptance Packet Information_Postal Code 3: 
	Text Field 2: 
	Payment Information_Please Charge 3: 
	Payment Information_Name of Cardholder 3: 
	Payment Information_Date transfer sent 4: 
	Payment Information_Transfer Amount 4: 
	Payment Information_Transfer Reference 4: 
	Financial Certification_Name of Applicant 3: 
	Text Field 3: 
	Text Field 4: 
	Financial Certification_Signature of Applicant_Date 3: 
	Financial Certification_Signature of Guardian_Date 3: 
	Name of Guardian if under 24: 
	Payment Information_Credit: 
	Debit Card 2: 

	Payment Information_Security Code 2: 
	Payment Information_Expiration Date 2: 


