
Όλα τα ποσά των επιστροφών χρημάτων καταβάλλονται κατά τον ίδιο τρόπο με τον οποίο έγινε η πληρωμή.

Αν η NESE δεν εγκρίνει την αίτηση σας ή ακυρώσει μια τάξη, θα γίνει επιστροφή χρημάτων των διδάκτρων εξ ολοκλήρου μέσα σε 30 ημέρες . Σε 
περίπτωση απόρριψης της κάρτας Visa, τα μη επιστρεπτέα δίδακτρα  θα επιστραφούν επίσης. Επιπλέον, η διδασκαλία μελλοντικών μαθημάτων 
επιστρέφεται εξ ολοκλήρου. Παρακαλώ σημειώστε ότι οι εκπρόσωποι μπορεί να έχουν πολιτικές επιστροφής  διαφορετικές από αυτές της NESE. 
Παρακαλώ συμβουλευτείτε την NESE ή τον αντιπρόσωπο σας για περαιτέρω πληροφορίες.

Ακύρωση και επιστροφές χρημάτων
Ημερομηνία ακύρωσης: Περισσότερο από 2 εβδομάδες 

πριν την έναρξη του προγράμματος
Λιγότερο από 2 εβδομάδες πριν 
την έναρξη του προγράμματος

Μετά την έναρξη του προγράμματος

Παράβολο αίτησης Μη επιστρέψιμο Μη επιστρέψιμο Μη επιστρέψιμο

Προκαταβολή διδάκτρων Μη επιστρέψιμο Μη επιστρέψιμο Πλήρως επιστρέψιμο

Πληρωμή διδάκτρων Πλήρως επιστρέψιμο Πλήρως επιστρέψιμο Τιμή καθορισμένη ανά Εβδομάδα 

Εγγύηση στέγασης Ουδεμία Κατάπτωση Πλήρης Κατάπτωση Πλήρης Κατάπτωση

Πληρωμή στέγασης Πλήρως επιστρέψιμο Κατάπτωση Εγγύησης Στέγασης 
2503 δολάρια

Προ-υπολογισμένα Δίδακτρα + 
Κατάπτωση Εγγύησης Στέγασης 
2503 δολάρια

EL1819

Πρακτικά ζητήματα

Αίτηση
1. Συμπληρώστε και υπογράψτε αυτή την αίτηση. Δεν θα μπορέσουμε να διεκπεραιώσουμε την αίτησή σας χωρίς τα παρακάτω:

α) Μη επιστρέψιμο παράβολο αίτησης US$185.

β) Μη επιστρέψιμη προκαταβολή διδάκτρων US$150. Το ποσό αυτό θα πιστωθεί έναντι των διδάκτρων του πρώτου προγράμματος.

γ) Αριθμό πιστωτικής κάρτας για να κάνετε κράτηση της στέγασης. Το NESE δεν θα χρεώσει την πιστωτική κάρτα σας, εάν πληροίτε όλους τους 
όρους της Σύμβασης Στέγασης του NESE.

δ) Μη επιστρέψιμο τέλος ταχυμεταφοράς (express courier) US$90, αν χρειάζεστε υπηρεσία ταχυμεταφοράς.

ε) Επιστολή οικονομικής ενίσχυσης. Αυτή η επιστολή μπορεί είτε να προέρχεται από την τράπεζά σας και να εμφανίζει το υπόλοιπο του 
λογαριασμού σας είτε να είναι μια επιστολή που εγγυάται την οικονομική ενίσχυσή σας και μια τραπεζική επιστολή από το άτομο, τον 
οργανισμό ή τον εργοδότη που θα αναλάβει τη χορηγία σας. Η Αίτησή σας για Οικονομική Ενίσχυση θα πρέπει να δηλώνει ότι εσείς, ή ο 
χορηγός σας, έχετε κεφάλαιο τουλάχιστον US$3800 (δολάρια Αμερικής) ανά περίοδο.

2. Πρέπει να γνωρίζετε ότι μπορεί να υποβάλετε αίτηση απευθείας στο NESE στη διαδικτυακή τοποθεσία APPLY.NESE.EDU. Εάν, ωστόσο, 
προτιμάτε, παρακαλούμε στείλτε αυτήν την συμπληρωμένη αίτηση ταχυδρομικά, με φαξ ή με e-mail ως ακολούθως: apply@nese.edu

Αν χρειάζεστε βοήθεια για να συμπληρώσετε την αίτηση και το έντυπο στέγασης, τηλεφωνήστε ή επισκεφθείτε τον εκπρόσωπο του New England 
School of English (NESE) της περιοχής σας. Ο εκπρόσωπος της περιοχής σας με χαρά θα σας παράσχει την βοήθεια που χρειάζεστε.

Θα εξετάσουμε την αίτησή σας. Αφού εγκριθεί, το NESE θα σας στείλει:

• Ένα πακέτο αποδοχής που θα περιέχει την επιστολή έγκρισης (Acceptance Letter) του NESE.

• Μια επιστολή για εύρεση στέγασης και σύμβαση αποδοχής στέγασης, αν υποβάλατε αίτηση για στέγαση.

• Ένα έντυπο I-20: Σας επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τη νομοθεσία των Ηνωμένων Πολιτειών, η έκδοση ενός εντύπου I-20 ισχύει μόνο για 
σπουδαστές που προτίθενται να παρακολουθήσουν ένα εντατικό πρόγραμμα συνεχούς φοίτησης (full time) στην αγγλική γλώσσα. Αν σκοπεύετε 
να παρακολουθήσετε το εντατικό πρόγραμμα (συνεχούς φοίτησης) του NESE, το NESE θα σας εκδώσει ένα έντυπο I-20. Να έχετε μαζί σας το 
έντυπο I-20 όταν πάτε στην Αμερικανική Πρεσβεία ή το Αμερικανικό Προξενείο για να υποβάλλετε την αίτησή σας για φοιτητική βίζα (F-1). Σας 
επισημαίνουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επιτρέπουν την παρακολούθηση μερικής φοίτησης (part time) σε σπουδαστές με φοιτητική βίζα F-1.

Εγγραφή
Κατά την εγγραφή σας στο NESE, πρέπει να έχετε μαζί σας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

• Διαβατήριο και έντυπο I-20.

• Απόδειξη προπληρωμής διδάκτρων και στεγαστικών δαπανών.

• Απόδειξη ασφάλισης υγείας, αν δεν αγοράσετε την ασφάλιση υγείας του NESE.

Πληρωμή
Παρακαλώ λάβετε υπόψη ότι όλα έξοδα (δίδακτρα) πρέπει να πληρωθούν εξ ολοκλήρου πριν την έναρξη του πρώτου μαθήματος,  και ξανά 2 
εβδομάδες πριν την έναρξη κάθε δεύτερου μαθήματος που παρίστασθε. 
Τρόπος Πληρωμής 

Flywire https://NESE.flywire.com

Πιστωτική/Χρεωστική Κάρτα Visa, MasterCard, American Express, Diners

Travelers Check σε δολάρια ή 
Τραπεζικό Έμβασμα 

Πληρώστε σε διαταγή πληρωμής το Νέο Σχολείο Αγγλικών

Τραπεζικό Γραμμάτιο Υπολογίζεται πάνω σε ποσό Αμερικάνικων δολαρίων πληρωτέο στο Νέο Σχολείο Αγγλικών της Αγγλίας 

Τραπεζική Μεταφορά (Μεταφορά IAT/
ACH)

Παρακαλώ να γνωρίζετε ότι η μεταφορά IAT/ACH πρέπει να περιλαμβάνει 
και τα δύο, τον αριθμό ΑΒΑ και τον κωδικό SWIFT της Τράπεζας.

Όνομα 
τράπεζας:

Cambridge Trust Company  
1336 Massachusetts Avenue 
Cambridge, MA 02138 USA

ABA #: 011300595, SWIFT CODE: CAUPUS31  
Για πίστωση στο: The New England School of English 
Αρ. λογαριασμού: 1228350900



Μεταφορά από το αεροδρόμιο
Η NESE προσφέρει δύο είδη υπηρεσίας μεταφοράς στο αεροδρόμιο. 1. Α 90 Δολάρια για πλήρη λειτουργία μεταφοράς. Ο οδηγός σας θα σας 
περιμένει έξω. 2 Α 190 Δολάρια υπηρεσία ιδιωτικής μεταφοράς. Ο οδηγός θα έλθει να σας παραλάβει από το αεροδρόμιο. Παρακαλώ σημειώστε ότι 
υπάρχει ένα επιπλέον κόστος 60 Δολαρίων για μεταφορές από το αεροδρόμιο μετά τα μεσάνυχτα και στο Thanksgiving, Χριστουγέννων, το Βράδυ 
της Παραμονής και ανήμερα Πρωτοχρονιάς. Κοστίζει πιο φθηνά αν πάρετε ταξί (75 Δολ.-85 Δολάρια περίπου) ή ένα Uber ή Lyft (25-50 Δολάρια). 

Στέγαση
Μπορείτε να διαλέξετε να μείνετε σε έναν καταυλισμό ή υπνοδωμάτιο, ή διαμέρισμα10. Ωστόσο, προτεραιότητα έχουν οι σπουδαστές συνεχούς 
φοίτησης. Συμπληρώστε την αίτηση στέγασης πλήρως και εμείς θα αναλάβουμε να διευθετήσουμε για σας όλα τα ζητήματα ΠΡΙΝ την άφιξή σας. 
Ζητούμε από όλους τους σπουδαστές να προγραμματίσουν την άφιξή τους την Κυριακή αμέσως πριν την έναρξη του πρώτου προγράμματος 
και την αναχώρησή τους το Σάββατο αμέσως μετά τη λήξη του τελευταίου προγράμματος. Αν χορηγηθεί ειδική άδεια για παράταση διαμονής, θα 
ισχύσει επιπλέον χρέωση. Μετά το πέρας των σπουδών σας στο NESE, δεν πρέπει να συνεχίσετε να μένετε στην κατοικία της οικογένειας ή την 
φοιτητική εστία που σας έχει παραχωρήσει το NESE. Παρακαλούμε σημειώστε ότι η Εγγύηση Στέγασης πρέπει πρώτα να περιέλθει στο NESE για 
να μπορέσουμε να σας κρατήσουμε μια θέση στέγασης μέσω του NESE.

Ασφάλιση υγείας
Πρέπει να έχετε την ασφάλιση υγείας κατά τη διαμονή σας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πρέπει να αγοράσετε ασφάλιση από το NESE ή να 
εμφανίσετε απόδειξη (στα αγγλικά) ότι καλύπτεστε από ασφάλιση υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλιση, επικοινωνήστε 
απευθείας με το NESE.

Προθεσμία αίτησης
Αφού λάβουμε το έντυπο της αίτησής σας, θα σας στείλουμε ένα πληροφοριακό πακέτο, το “Πακέτο αποδοχής”, το οποίο θα περιλαμβάνει το 
έντυπο I-20 (αν το έχετε ζητήσει). Το υλικό αυτό αποστέλλεται συνήθως με απλό ταχυδρομείο. Λόγω, ωστόσο, της καίριας φύσης του υλικού που 
εσωκλείεται στο πακέτο, αν η αίτησή σας παραληφθεί από το NESE σε λιγότερο από 45 ημέρες πριν την έναρξη του προγράμματος για το οποίο 
έχετε υποβάλει αίτηση, σας συνιστούμε ιδιαίτερα να ζητήσετε την αποστολή του “Πακέτου αποδοχής” με ταχυμεταφορά (express courier). Αν 
επιθυμείτε να παραλάβετε το πακέτο σας με ταχυμεταφορά, πρέπει να καταβάλλετε τέλος ταχυμεταφοράς US$90.

Επιστολή αποδοχής υπό όρους
Αν χρειάζεστε επιστολή αποδοχής υπό όρους, επικοινωνήστε με το γραφείο μας και θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.

Χρήματα για τα προσωπικά έξοδά σας
Σας συνιστούμε να προγραμματίσετε δαπάνες ύψους περίπου US$550 το μήνα για τα προσωπικά σας έξοδα, όπως ψώνια, διασκέδαση, 
μεταφορά, κ.ά. Τα βιβλία θα στοιχίσουν περίπου US$140 για ένα πρόγραμμα τεσσάρων εβδομάδων.

Κλίμα
Οι θερμοκρασίες κυμαίνονται κατά μέσον όρο στους 10 °C την άνοιξη, στους 22 °C το καλοκαίρι, στους 13 °C το φθινόπωρο και στον -1 °C το 
χειμώνα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η θερμοκρασία μπορεί να κυμανθεί από 37 °C το καλοκαίρι έως -18 °C το χειμώνα.

Περισσότερες πληροφορίες
Αν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες ή αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με οποιοδήποτε θέμα που αφορά στο The New England School of 
English, τηλεφωνήστε στο (617) 864-7170 ή στείλτε φαξ στο (617) 864-7282 ή e-mail στη διεύθυνση admissions@nese.edu. Είμαστε εδώ για 
να σας βοηθήσουμε. Παρέχουμε τηλεφωνική εξυπηρέτηση 24 ώρες το 24ωρο. Επικοινωνήστε μαζί μας οποιαδήποτε στιγμή σας εξυπηρετεί 
καλύτερα.

1.  Αυτές οι δαπάνες είναι μη επιστρέψιμες εφάπαξ χρεώσεις.
2.  Η μη επιστρέψιμη προκαταβολή διδάκτρων θα πιστωθεί έναντι των διδάκτρων του  

πρώτου προγράμματος.
3.  Το NESE δεν θα χρεώσει την πιστωτική κάρτα σας, εάν πληροίτε όλους τους όρους της 

Σύμβασης Αποδοχής Στέγασης του NESE. Εγγύηση Στέγασης σε Διαμέρισμα: US$500.
4.  Για τα εξωσχολικά προαιρετικά μαθήματα απαιτείται το επιπλέον κόστος των US$335 - 

US$670 
ανάλογα με το μάθημα.

5.  Περιλαμβάνει 16 γεύματα την εβδομάδα.
6.  Περιλαμβάνει 14 γεύματα την εβδομάδα.
7.  Όλες οι τιμές ισχύουν έως τον Δεκέμβριο 2019.

8. Η NESE θα είναι κλειστή την πρώτη εβδομάδα του Ιανουαρίου, την τελευταία εβδομάδα 
του Απριλίου, και τις τελευταίες δύο εβδομάδες του Δεκεμβρίου. Η NESE θα λειτουργεί 
αυτό το  διάστημα με ποσό  διδάκτρων US$47 - US$205 Δολάρια επιπλέον, την νύχτα 
σύμφωνα με απλή ή εκ περιτροπής απασχόληση των δασκάλων.

9. Τιμή για δωμάτιο που μοιράζεστε με άλλους. Η τιμή για μονόκλινο είναι US$2710 για κάθε 
πρόγραμμα.

10. Διαμέρισμα για 30+ μέρες μόνο. Τιμή ανά άτομο. Τιμή για ζευγάρι US$3450 δολάρια. Οι 
υπηρεσίες καθαρισμού και τα γεύματα  δεν συμπεριλαμβάνονται στην τιμή.

11. Αν ο σπουδαστής πληρώνει για 2 εντατικά προγράμματα μαζί, παρέχεται έκπτωση στα 
δίδακτρα. Τα δίδακτρα για 8 εβδομάδες εντατικού προγράμματος που καταβάλλεται 
ταυτόχρονα είναι US$3690.

12. Η ασφάλιση υγείας του NESE καλύπτει μόνο τους κατόχους της βίζας φοίτησης F-1 του 
NESE. Δεν καλύπτει προϋπάρχουσες ασθένειες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά 
με την ασφάλιση, επικοινωνήστε απευθείας με το NESE.

13. Τα ιδιαίτερα Μαθήματα κοστίζουν US$90 Δολάρια την ώρα. Κατεβάστε την αρχική φόρμα 
και συμπληρώστε την.

Κόστος

Παράβολο αίτησης1 US$185

Προκαταβολή διδάκτρων1,2 US$150

Εγγύηση στέγασης3 US$250

Τέλος ταχυμεταφοράς US$90

Ημιεντατικό πρόγραμμα (9:00 - 12:30) Εντατικό πρόγραμμα (9:00 - 3:15)11

Δίδακτρα4,7 US$1385 US$1385 US$1385 US$1895 US$1895 US$1895

Οικογενειακή κατοίκηση5,7,8 US$1310 --- --- US$1310 --- ---

Φοιτητική εστία6,7,8,9 --- US$1750 --- --- US$1750 ---

Διαμέρισμα8.10 --- --- US$2910 --- --- US$2910

ΣΥΝΟΛΟ US$2695 US$3135 US$4295 US$3205 US$3645 US$4805

Ασφάλιση υγείας12 --- --- --- US$150 US$150 US$150

http://nese.edu/assets/greek-el_tutoring_application.pdf
http://nese.edu/assets/greek-el_tutoring_application.pdf


Ονοματεπώνυμο
Κος  

Κα  
Επώνυμο Όνομα Δεύτερο ή ενδιάμεσο όνομα (Middle)

Διεύθυνση (Μόνιμη)
Οδός

  Πόλη, Νομός/Πολιτεία Χώρα Ταχυδρομικός Κώδικας

  Τηλέφωνο Κινητό

  E-mail Skype

Ημερομηνία γέννησης Χώρα γέννησης Χώρα υπηκοότητας
(Ημέρα/Μήνας/Έτος)

Χρειάζεστε φοιτητική βίζα (F-1);   Ναι   Όχι     Αν όχι, τι είδους βίζα θα έχετε;

Προγραμματίζω να παρακολουθήσω το  Ημιεντατικό πρόγραμμα (9.00 - 12.30)     Εντατικό πρόγραμμα (9.00 - 15.15)     Ιδιαίτερα Μαθήματα13

Σημειώστε τα προγράμματα που θέλετε να παρακολουθήσετε:

2018 Προγράμματα 2019 Προγράμματα
 2 Ιανουαρίου - 26 Ιανουαρίου  25 Ιουνίου - 20 Ιουλίου  7 Ιανουαρίου - 1 Φεβρουαρίου  1 Ιουλίου - 26 Ιουλίου

 29 Ιανουαρίου - 23 Φεβρουαρίου  23 Ιουλίου - 17 Αυγούστου  4 Φεβρουαρίου - 1 Μαρτίου  29 Ιουλίου - 23 Αυγούστου

 26 Φεβρουαρίου - 23 Μαρτίου  27 Αυγούστου - 20 Σεπτεμβρίου  4 Μαρτίου - 29 Μαρτίου  3 Σεπτεμβρίου - 27 Σεπτεμβρίου

 26 Μαρτίου - 20 Απριλίου  24 Σεπτεμβρίου - 19 Οκτωβρίου  1 Απριλίου - 26 Απριλίου  30 Σεπτεμβρίου - 25 Οκτωβρίου

 30 Απριλίου - 25 Μαΐου  22 Οκτωβρίου - 16 Νοεμβρίου  6 Μαΐου - 31 Μαΐου  28 Οκτωβρίου - 22 Νοεμβρίου

 29 Μαΐου - 22 Ιουνίου  19 Νοεμβρίου - 14 Δεκεμβρίου  3 Ιουνίου - 28 Ιουνίου  25 Νοεμβρίου - 20 Δεκεμβρίου

Θα θέλατε να διευθετήσουμε το ζήτημα της στέγασής σας;  Ναι       Όχι

Θα ήθελα  οικογενειακή κατοίκηση  φοιτητική εστία  ένα διαμέρισμα10

Διάρκεια διαμονής (ημερομηνίες)

Πληροφορίες για οικογενειακή κατοίκηση
Μπορείτε να ζήσετε μαζί με μικρά παιδιά;  Ναι  Όχι  Καμία προτίμηση

Μπορείτε να ζήσετε μαζί με μια οικογένεια που έχει γάτες;  Ναι  Όχι

Μπορείτε να ζήσετε μαζί με μια οικογένεια που έχει σκύλους;  Ναι  Όχι

Καπνίζετε;  Ναι  Όχι

Μπορείτε να ζήσετε μαζί με καπνιστές;  Ναι  Όχι  Καμία προτίμηση

Είστε αλλεργικοί;  Ναι  Όχι (Αν ναι, εξηγήστε)

Τι θα θέλατε να γνωρίζει για σας η οικογένεια στην κατοικία της οποίας θα μείνετε;

Πληροφορίες για διαμονή σε φοιτητική εστία
Τί είδους δωμάτιο θέλετε;  Μονόκλινο  Να το μοιράζομαι με άλλους

Καπνίζετε;  Ναι  Όχι

Εγγύηση Στέγασης
Παρακαλούμε σημειώστε ότι η Εγγύηση Στέγασης πρέπει πρώτα να περιέλθει στο NESE για να μπορέσουμε να σας κρατήσουμε μια θέση 
στέγασης μέσω του NESE. Παρακαλούμε να μας χορηγήσετε τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας σας για αυτή την εγγύηση. Το NESE δεν 
θα χρεώσει την πιστωτική κάρτα σας, εάν πληροίτε όλους τους όρους της Σύμβασης Αποδοχής Στέγασης του NESE.

 Θα ήθελα να εξασφαλίσω τη Στέγασή μου μέσω του NESE με πιστωτική κάρτα. (Το NESE δεν θα χρεώσει την πιστωτική κάρτα σας, 
εάν πληροίτε όλους τους όρους της Σύμβασης Αποδοχής Στέγασης του NESE. Εάν παραβείτε τους όρους της Σύμβασης Στέγασης του 
NESE, μπορεί να χρεωθείτε με ποσό έως US$250 - US$5003 ανά πρόγραμμα.)

  Visa   MasterCard   American Express   Diners
Αρ. πιστωτικής/
χρεωστικής κάρτας

Κωδικός 
ασφάλειας

Ημερομηνία 
λήξης

Ονοματεπώνυμο 
κατόχου

Υπογραφή  
κατόχου

Γράψτε ευκρινώς

EL1819

Αίτηση: 1ο Μέρος
1. Συμπληρώστε με ΚΕΦΑΛΑΙΑ και τις δύο πλευρές αυτής της αίτησης.
2. Σε αυτήν την αίτηση επισυνάψτε:

α) Μη επιστρέψιμο παράβολο αίτησης US$185.
β) Μη επιστρέψιμη προκαταβολή διδάκτρων US$150 που θα πιστωθεί έναντι των διδάκτρων του πρώτου 

προγράμματος.
γ) Αριθμό πιστωτικής κάρτας για να κάνετε κράτηση της στέγασης. Το NESE δεν θα χρεώσει την πιστωτική 

κάρτα σας, εάν πληροίτε όλους τους όρους της Σύμβασης Στέγασης του NESE.
δ) Μη επιστρέψιμο τέλος ταχυμεταφοράς US$90.
ε) Βεβαίωση οικονομικής ενίσχυσης.

3. Υπογράψετε την αίτηση (πρέπει επίσης να υπογράψει ο γονέας ή ο κηδεμόνας σας, αν 
είστε κάτω των 21 ετών) και στείλτε την ταχυδρομικά, με φαξ ή με e-mail ως ακολούθως:

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

        e-mail: apply@nese.edu          fax: (617) 864-7282 

Πληροφορίες πάνω στο Διαμέρισμα
Πόσα άτομα θα μείνουν στο διαμέρισμα  1 Άτομο  Ζευγάρι 

Καπνίζετε;  Ναι  Όχι (Διαμέρισμα χωρίς κάπνισμα)



Πληροφορίες πληρωμής

 Έχω πληρώσει τα παράβολα μου με “flywire”: https://NESE.flywire.com     Πλήρωσα το κόστος των σπουδών μου με τραπεζικό έμβασμα.

Ημερομηνία αποστολής του εμβάσματος: Ποσό εμβάσματος US$ Αρ. πρωτ. εμβάσματος
(Ημέρα/Μήνας/Έτος)  Αν υπάρχει

 Θα ήθελα να πληρώσω το κόστος των σπουδών μου με πιστωτική κάρτα.

Χρεώστε το ποσό των US$ στην πιστωτική μου κάρτα.

 Visa  MasterCard  American Express  Diners
Αρ. πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας Κωδικός ασφάλειας Ημερομηνία λήξης

Ονοματεπώνυμο κατόχου Υπογραφή κατόχου
Γράψτε ευκρινώς

Πληροφορίες πακέτου αποδοχής
Στείλτε το πακέτο αποδοχής μου (μαζί με το έντυπο I-20, αν υπέβαλα σχετική αίτηση)

 με ταχυμεταφορά (εσωκλείω US$90 για αυτή την υπηρεσία)

 ταχυδρομικά (χωρίς χρέωση)
Οδός

Προς

 στην διεύθυνση μόνιμης κατοικίας παραπάνω ή
Πόλη Νομός/Πολιτεία

 σε διαφορετική διεύθυνση:
Χώρα Ταχυδρομικός Κώδικας

Στοιχεία επικοινωνίας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης
Σε περίπτωση κατεπείγοντος, με ποιον θα πρέπει να επικοινωνήσει η NESE?

Ονοματεπώνυμο

Συγγένεια/Σχέση Τηλέφωνο

Κινητό E-mail

Βεβαίωση οικονομικής υποχρέωσης, εγγύηση στέγασης και ιατρική εξουσιοδότηση
Κατανοώ και αναγνωρίζω το κόστος παρακολούθησης του The New England School of English, όπως 
αναφέρεται στην εσώκλειστη σελίδα κόστους. Επίσης, κατανοώ πλήρως τον πίνακα με τίτλο «Ακύρωση 
και επιστροφές χρημάτων» σχετικά με την παρακολούθηση μαθημάτων στο The New England School 
of English, όπως περιγράφεται σε αυτή την αίτηση. Αποδέχομαι τη νομική ευθύνη για όλα τα έξοδα και 
τυχόν ακυρώσεις που βαρύνουν τον αιτούντα σε σχέση με το The New England School of English. Αντί 
να καταβάλλω το κόστος των US$250 - US$5003 για προκαταβολή στέγασης, συμφωνώ να δώσω στo 
NESE τα στοιχεία της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας μου ως εγγύηση. Κατανοώ ότι αυτή η κάρτα θα 
χρεωθεί στην περίπτωση που δεν τηρηθούν οι όροι της σύμβασης αποδοχής στέγασης του NESE. 

Η μέγιστη χρέωση μπορεί να είναι US$250 - US$5003 ανά πρόγραμμα. Η εγγύηση στέγασης δεν 
θα δεσμευτεί για πάνω από 90 ημέρες μετά την αναχώρησή μου από το χώρο στέγασης που μου 
παρείχε το NESE. Δια του παρόντος εξουσιοδοτώ την ιατρική διάγνωση και τη θεραπεία τραυματισμού 
ή ασθένειας του αιτούντος και την αποδέσμευση ιατρικών πληροφοριών για ιατρική θεραπεία και 
ασφαλιστικούς σκοπούς. Αποδέχομαι την ευθύνη για τις ιατρικές δαπάνες που υπερβαίνουν τα όρια 
της ιατρικής ασφάλισης και για τις προϋπάρχουσες ασθένειες που δεν καλύπτονται από την ασφάλιση 
υγείας. Η υποβολή αυτής της αίτησης συνιστά αποδοχή των όρων και συνθηκών εγγραφής που 
εμπεριέχονται στο πακέτο αίτησης.

Ονοματεπώνυμο αιτούντος Ονοματεπώνυμο κηδεμόνα, αν ο αιτών είναι κάτω των 21 ετών

Υπογραφή αιτούντος Ημερομηνία Υπογραφή κηδεμόνα, αν ο αιτών είναι κάτω των 21 ετών Ημερομηνία

Ποιο είναι το επάγγελμά σας τώρα;

Από που προμηθευτήκατε αυτή την αίτηση;

Πρόσθετες πληροφορίες
Περιγράψτε τους στόχους σας όσο παρακολουθείτε το πρόγραμμα του NESE.

Πληροφορίες μεταφοράς από το αεροδρόμιο

 Ναι Παρακαλώ κανονίστε ΜΕΤΑΦΟΡΑ (συνάντηση ΕΞΩ από το αεροδρόμιο μετά την άφιξη), υπηρεσία μεταφοράς για μένα. Γνωρίζω  
    πως αυτή η υπηρεσία κοστίζει 90 Δολάρια).

 Ναι. Παρακαλώ κανονίστε ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ (συνάντηση μέσα στο αεροδρόμιο), υπηρεσία μεταφοράς για μένα. Γνωρίζω ότι  
    κοστίζει 190 Δολάρια.

 Όχι. Μην κανονίζετε την μεταφορά μου από το αεροδρόμιο.

Αίτηση: 2ο Μέρος

Πληροφορίες ασφάλισης υγείας

 Ναι. Θέλω να αγοράσω ασφάλιση υγείας από το NESE. Κατανοώ ότι η ασφάλιση υγείας του NESE στοιχίζει US$150 ανά πρόγραμμα.

 Όχι. Δεν θέλω να αγοράσω ασφάλιση υγείας από το NESE. Έχω τη δική μου ασφάλιση.

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

©2018, The New England School of English, Inc.  All Rights Reserved.
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