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בקשת הרשמה
נא להשלים ולחתום על טופס ההרשמה. לא ניתן לעבד את טופס ההרשמה ללא מילוי התנאים הבאים:  .1

דמי הרשמה שאינם מוחזרים של $170 ארה"ב. א(   
פיקדון הרשמה שלא יוחזר בסך $150. סכום זה ייזקף לזכות שכר הלימוד של תקופת הלימודים הראשונה. ב(   

.NESE לא יחייב את כרטיס האשראי אם עמדת בכל תנאי הסכם הדיור של NESE .מספר כרטיס אשראי להזמנת מקום מגורים ג(   
דמי משלוח אקספרס של $85 ארה"ב, אם נדרש לך שירות משלוח אקספרס.  ד(   

ה(  מכתב המעיד על תמיכה כספית. המכתב צריך להיות או מכתב מהבנק המעיד על היתרה בחשבון הבנק שלך או   
מכתב שמבטיח תמיכה כספית וגם מכתב בנק מאדם, ארגון, או מעסיק שיתמכו בך. במכתב התמיכה הכספית יצויין כי 

לרשותך, או לרשות הספונסר שלך, עומדים לכל הפחות $5,000.

לידיעתך, כעת ניתן לגשת ל-NESE באופן ישיר בכתובת apply.nese.edu. אם זאת, באפשרותך גם לשלוח אלינו את טופס   .2
הבקשה באמצעות דואר, פקס או דוא”ל לכתובת:

כתובת דואר:   
Admissions Office   

The New England School of English   
Harvard Square   

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

 אם נדרשת עזרה במילוי טופס ההרשמה והטופס למגורים, נא להתקשר או לבקר אצל הנציג המקומי של 
New England School of English  (NESE). הנציג ישמח לספק סיוע בהתאם לנדרש. 

 
אנו נבחן את בקשת ההרשמה שלך. עם התקבלותך, NESE ישלח לך:

.)NESE-מכתב הקבלה ל( NESE Acceptance Letter המכילה את ,)חבילת קבלה( Acceptance Packet  •
מכתב הצבה לדיור )Housing Placement Letter( והסכם קבלה לדיור, אם הגשת בקשה לקבל דיור.  •

I-20 Form: נא לשים לב שלפי חוקי ארה"ב ניתן להנפיק טופס I-20 לסטודנטים המתכוונים ללמוד בלימודי אנגלית   • 
 NESE ,)לימודים מלאים( NESE אינטנסיביים במסגרת מלאה. אם בכוונתך ללמוד במסגרת התוכנית האינטנסיבית של   

ינפיקו עבורך טופס I-20. פנה לקבלת I-20 Form בשגרירות או בקונסוליה של ארה"ב בעת בקשת ויזה לסטודנט (F-1). נא    
.F-1 לשים לב שחוקי ארה"ב אינם מאפשרים לסטודנטים לימודים חלקיים במסגרת ויזה מסוג  

הרשמה
בעת הרשמה ב-NESE, יש להביא את המסמכים הבאים:

.I-20 דרכון וטופס  •
קבלה על תשלום מראש עבור דמי לימוד ומגורים.  •

)NESE ביטוח הבריאות של( NESE Health Insurance קבלה על ביטוח בריאות תקף אם לא רכשת את  •

תשלום
נא לשים לב שיש לשלם את כל התשלומים שבועיים לפני תחילת תקופת הלימודים הראשונה, ולאחר מכן, שוב שבועיים לפני 

תחילתה של כל תקופת לימודים שבה תשתתפו. אנו מקבלים כרטיס אשראי, כרטיסי חיוב, המחאות נוסעים בדולרים, המחאות, 
או המחאות בנקאיות )משוכות על חשבון דולרי( לפקודת The New England School of English. באפשרותך לבצע העברה 

:SWIFT ואת קוד ABA בנקאית. שים לב! בהעברה בנקאית יש לכלול את מספר

Cambridge Trust Company  :שם הבנק 
1336 Massachusetts Avenue 

Cambridge, MA 02138 USA

CAUPUS31 :SWIFT 011300595, קוד :ABA #
The New England School of English :לפקודת

חשבון מס< #: 1228350900
ביטול והחזרים

 יותר משבועיים לפני תאריך ביטול:
תחילת תקופת הלימודים

 פחות משבועיים לפני 
לאחר תחילת תקופת הלימודיםתחילת תקופת הלימודים

לא ניתן לקבל החזר כספילא ניתן לקבל החזר כספילא ניתן לקבל החזר כספידמי הרשמה

לא ניתן לקבל החזר כספילא ניתן לקבל החזר כספילא ניתן לקבל החזר כספיפיקדון הרשמה

לא ניתן לקבל החזר כספיניתן לקבל החזר כספי מלאניתן לקבל החזר כספי מלאתשלום שכר לימוד

$250$250ניתן לקבל החזר כספי מלאערובה למגורים

לא ניתן לקבל החזר כספילא ניתן לקבל החזר כספיניתן לקבל החזר כספי מלאתשלום למגורים

פקס:
(617) 864-7282

דואר אלקטרוני:
apply@nese.edu

™

כל ההחזרים יינתנו באותם האמצעים שישמשו לתשלום.

 אם NESE ידחה את בקשת ההרשמה, 
או יבטל קורס, חזר מלא עבור הקורס יינתן בתוך 30 ימים. נא לשים לב שייתכן כי לנציגים יש מדיניות החזרה השונה מזו 

.NESE לקבלת מידע נוסף, נא לפנות לנציג של .NESE של
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מגורים
 ניתן לבחור מגורים עם משפחה או במעונות סטודנטים. עם זאת, לתלמידים הלומדים במסגרת מלאה תינתן עדיפות. 

נא להשלים את טופס ההרשמה לדיור במלואו, ואנו נערוך עבורך את הסידורים לפני הגעתך. כל הסטודנטים נדרשים להגיע 
ביום ראשון האחרון שלפני תקופת הלימודים הראשונה שלהם ולעזוב ביום ראשון הראשון שלאחר סיום תקופת הלימודים. אם 

ניתנת הרשאה מיוחדת לימים נוספים, יחול חיוב נוסף. לאחר סיום הלימודים ב-NESE, לא ניתן להישאר במגורי משפחה או 
.NESE -שים לב, נוכל לשמור לך מקום מגורים רק לאחר שהערובה למגורים תגיע ל .NESE במעונות של

איסוף משדה התעופה
אנו יכולים לארגן שירות איסוף משדה התעופה עבורך במחיר של $90 בכל כיוון. שים לב, בגין העברות משדה התעופה אחרי 

חצות ובחג ההודיה, חג המולד, ערב ראש השנה האזרחית וביום ראש השנה האזרחית תידרש לשלם תוספת תשלום של 
$60. זול יותר לנסוע במונית )כ- $75 עד $85(.

ביטוח בריאות
חייב להיות ברשותך ביטוח בריאות במהלך הלימודים בארה"ב. ניתן לרכוש את הביטוח ב-NESE או לספק הוכחה )באנגלית( 

 .NESE לביטוח קיים. לקבלת מידע נוסף על המדיניות, נא ליצור קשר עם

מועד סופי להרשמה
 לאחר שנקבל את בקשת ההרשמה, נשלח לך חבילת מידע, "Acceptance Packet", הכוללת את טופס I-20 )אם ביקשת 
טופס זה( בדרך כלל, חומר זה נשלח בדואר רגיל. עם זאת, בשל אופיו הקריטי של החומר המצורף בחבילה, אם בקשת 

תתקבל ב-NESE פחות מ- 45 ימים לפני תחילת תקופת הלימודים שאותה ביקשת, אנו ממליצים מאוד שתבקש כי 
 "Acceptance Packet" תישלח באמצעות שליחות אקספרס. אם ברצונך לקבל את החבילה באמצעות שליחות אקספרס, 

עליך לשלם $85 כדמי משלוח.

מכתב קבלה מותנה
אם תזדקק למכתב קבלה מותנה (Conditional Letter of Acceptance), נא לפנות למשרד שלנו ואנו נשמח לסייע לך.

כסף להוצאות אישיות
אנו ממליצים כשתכנן הוצאה של $550 לחודש בקירוב לקניות, בילויים, תחבורה וכדומה. ספרים יעלו $140 בקירוב לתקופת 

לימודים של ארבעה שבועות.

אקלים
ממוצע הטמפרטורות הוא 10 מעלות צלזיוס באביב, 22 בקיץ, 13 בסתיו ובחורף 1- מעלות צלזיוס. עם זאת, טמפרטורות 

קיצוניות יכולות לנוע בין 37 מעלות בקיץ ובין 18- מעלות צלזיוס בחורף.

מידע נוסף
אם נדרש מידע נוסף או שיש לך שאלות לגבי היבט כלשהו של The New England School of English, נא להתקשר בטלפון 
864-7170 (617), בפקס 864-7282 (617) או בדואר אלקטרוני admissions@nese.edu. אנחנו כאן כדי לסייע. הטלפונים שלנו 

זמינים 24 שעות ביממה. נא להתקשר אלינו במועד שנוח לך.

תשלומים – 4 שבועות
 $170 דמי הרשמה1 

$150 פיקדון הרשמה1,2 

$250 ערובה למגורים3 

$85 דמי שליחות אקספרס 
  

תוכנית אינטנסיבית (15:15 – 9:00)10תוכנית אינטנסיבית למחצה (12:30 – 9:00)
$1,310$1,310$1,795$1,795שכר לימוד4,7   

---$1,190---$1,190מגורים עם משפחה5,7,8
$1,590---$1,590---מעונות6,7,8,9

    $2,500$2,900$2,985$3,385סך הכל

$150$150------ביטוח בריאות11
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זהו תשלום חד-פעמי שאינו מוחזר.  .1
2.  פיקדון שכר לימוד שלא יוחזר ייזקף לזכות שכר הלימוד של תקופת הלימודים 

הראשונה.
NESE  .3 לא יחייב את כרטיס האשראי אם עמדת בכל תנאי הסכם קבלת הדיור 

.NESE של
After-School Optional Courses  .4 )קורסים מיוחדים לאחר שעות הלימודים( 

מחייב תשלום נוסף של $310 - $620 בהתאם לקורס.
כולל 16 ארוחות לשבוע.  .5
כולל 14 ארוחות לשבוע.  .6

כל המחירים בתוקף עד דצמבר 2016.    .7

 NESE  .8 סגור במהלך השבוע האחרון של אפריל, השבוע האחרון של 
 אוגוסט והשבועיים האחרונים של דצמבר. המגורים של NESE זמינים רק 

 לסטודנטים הממשיכים בלימודיהם במהלך תקופות אלה תמורת שלום נוסף 
של $45 - $205 ללילה בהתאם למגורים ליחיד או ממגורים משותפים.

מחיר לחדר משותף. המחיר לחדר ליחיד הוא $2,465 לתקופת לימודים.  .9
אם סטודנט משלם עבור שתי תקופות לימוד אינטנסיבי יחד, ניתן הנחה   .10 
בשכר לימוד. התשלום עבור שכר לימוד של 8 שבועות לימוד אינטנסיבי    

המשולם בבת אחת הוא $3,490.   
ביטוח הבריאות של NESE מכסה בעלי ויזה מסוג NESE F-1 בלבד.   .11 

   הביטוח אינו מכסה מצבים קיימים. לקבלת מידע נוסף על המדיניות, נא 
.NESE לפנות ישירות אל



שם

כתובת )קבועה(

    

אזרחות מדינה לידה  תאריך לידה 

אם לא, איזה סוג ויזה יהיה לך? ❏ לא  ❏ כן   ?(F-1) האם דרושה לך ויזת סטודנט

❏ בתוכנית אינטנסיבית למחצה (12:30 – 09:00)     ❏ בתוכנית אינטנסיבית (15:15 – 09:00) בדעתי להשתתף  

נא לסמן את תקופות הלימוד שבהן ברצונך להשתתף:

2016    2015 
תקופות לימודים תקופות לימודים  

1 
לק

 ח
ה:

שמ
הר

ס 
ופ

ט נא למלא באותיות דפוס ולהשלים את שני הצדדים של   1 
טופס בקשת הרשמה זה.  

יש לכלול יחד עם טופס זה:  .2
דמי הרשמה שאינם מוחזרים של $170 ארה"ב. א(   

ב(  פיקדון שכר לימוד שלא יוחזר בסך $150 שייזקף לזכות   
שכר הלימוד של תקופת הלימודים הראשונה.

ג(  מספר כרטיס אשראי להזמנת מקום מגורים. NESE לא יחייב את   
.NESE כרטיס האשראי אם עמדת בכל תנאי הסכם הדיור של
דמי שליחות אקספרס שאינם מוחזרים של $85 ארה"ב. א(   

מסמך על אפשרויות פיננסיות. ה(   

נא לחתום על טופס הבקשה )הורה או אפוטרופוס חייב   .3 
לחתום אם גילך מתחת ל- 21 שנים( ולשלוח אותו בדור,    

בפקס או בדואר אלקטרוני אל:  

Admissions Office  
The New England School of English  

Harvard Square  
John F. Kennedy Street 36  

Cambridge, MA 02138, USA  

apply@nese.edu :דואר אלקטרוני פקס: 864-7282 (617)    

29 ביוני עד 24 ביולי  ❏

27 ביולי עד 21 באוגוסט  ❏

31 באוגוסט 25 בספטמבר  ❏

28 בספטמבר - 23 באוקטובר  ❏

26 באוקטובר - 20 בנובמבר  ❏

23 בנובמבר - 18 בדצמבר  ❏

5 עד 30 בינואר  ❏

2 עד 27 בפברואר  ❏

2 עד 27 במרץ  ❏

30 במרץ עד 24 באפריל  ❏

4 עד 29 במאי  ❏

1 עד 26 ביוני  ❏

מידע לגבי מגורים עם משפחה

❏   לא ❏   כן      האם תרצה שנארגן עבורך מגורים? 

❏   מגורים במעונות ❏   מגורים במשפחה     ברצוני 

   תאריכים נדרשים

❏   לא משנה ❏   לא  ❏   כן     האם באפשרותך לגור עם ילדים קטנים? 

❏   לא ❏   כן     האם באפשרותך לגור עם משפחה שיש לה חתולים? 

❏   לא  ❏   כן     האם באפשרותך לגור עם משפחה שיש לה כלבים? 

❏   לא     ❏   כן     האם אתה מעשן? 

❏   לא משנה ❏   לא  ❏   כן     האם באפשרותך לגור עם מעשנים? 

)אם כן נא להסביר( ❏   לא     ❏   כן     האם יש לך אלרגיות כלשהן?  

   מה תרצה שהמשפחה שתגור אצלה תדע עליך?

❏   משותף ❏   יחיד     איזה סוג חדר רצוי לך? 

❏   לא ❏   כן     האם אתה מעשן? 

מידע לגבי מעונות סטודנים

27 ביוני עד  22 ביולי  ❏

25 ביולי - 19 באוגוסט  ❏

29 באוגוסט עד 23 בספטמבר  ❏

26 בספטמבר עד 21 באוקטובר  ❏

24 באוקטובר עד 18 בנובמבר  ❏

21 בנובמבר עד 16 בדצמבר  ❏

4 עד 29 בינואר  ❏

1 עד 26 בפברואר  ❏

29 בפברואר 25 במרץ  ❏

28 במרץ - 22 באפריל  ❏

2 עד 27 במאי  ❏

31 במאי 24 ביוני  ❏
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שים לב, נוכל לשמור לך מקום מגורים רק לאחר שהערובה למגורים תגיע ל- NESE. הנך מתבקש למסור את פרטי כרטיס 
.NESE לא יחייב את כרטיס האשראי אם עמדת בכל תנאי הסכם הערובה למגורים של NESE .האשראי שלך עבור ערובה זו

❏  ברצוני להבטיח את מקום הדיור שלי ב- NESE באמצעות כרטיס אשראי. )לא תחויב אם עמדת בכל תנאי הסכם הערובה למגורים 
של NESE(. אם הפרת את תנאי הסכם הערובה למגורים של NESE תחוייב לכל היותר ב- $250 בגין כל תקופת ההסכם.(

Diners Credit ❏    American Express ❏   MasterCard ❏   Visa ❏

מספר כרטיס אשראי/חיוב                                           קוד אבטחה                                                        מספר כרטיס אשראי                

חתימת בעל הכרטיס                                                           שם בעל הכרטיס                                                                                      
אותיות דפוס 

ערובה למגורים

נוסף   פרטי  משפחה      

          רחוב 

מיקוד   מדינה  עיר, מדינה   

טלפון נייד  טלפון    

דואר אלקטרוני                                                          סקייפ

                         )יום/חודש/שנה(

 ❏ מר. 
❏ גב'. 



™

במקרה חירום, עם מי על NESE ליצור קשר?
שם  

טלפון קירבה    

דואר אלקטרוני טלפון נייד   2 
לק

 ח
ה:

שמ
הר

ס 
ופ

ט

אישור פיננסי, ערובה למגורים והרשאת בריאות
בזה  מאשר  אני   .NESE ב-  המגורים  את  עזיבתי  לאחר  יום   90 למשך  היותר  לכל 
לשם  רפואי  מידע  של  ושחרור  למבקש  מחלה  או  בפציעה  וטיפול  רפואיות  אבחנות 
שמחוץ  רפואיות  להוצאות  האחריות  את  מקבל  אני  ביטוח.  ולמטרות  רפואי  טיפול 
מכוסים  שאינם  קיימים  למצבים  הקשורות  ואלה  כלשהו  רפואי  ביטוח  של  למגבלות 
להרשמה  והתניות  התנאים  של  קבלה  מהווה  זו  בקשה  הגשת  הבריאות.  בביטוח 

הכלולים בחבילת ההרשמה

 The New England School of -אני מבין ומאשר את ההוצאות בגין הלימודים שלי ב
English  כפי שהן מפורטות בדף העלויות המצורף. זאת ועוד, אני מבין במלואה את 
 The New England School of English -טבלת הביטולים וההחזרים בגין לימודים ב
כפי שהיא מתוארת בטופס ההרשמה הזה. במקום לשלם פיקדון מגורים בסך $250, 
NESE את פרטי כרטיס האשראי או החיוב כערובה. אני מבין  אני מסכים לספק ל- 
 .NESE שכרטיס זה יחויב אם לא יתמלא מי מתנאיו של הסכם הערובה למגורים של
החיוב המקסימלי לא יעלה על $250 לכל תקופת לימודים. הערובה למגורים תוחזק 

The New England School of English
Harvard Square

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

לספר u (617) 864-7170 פקס 864-7282 (617)
admissions@nese.edu :דואר אלקטרוני

http://www.nese.com

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

❏ ברצוני לשלם את שכר הלימוד שלי בכרטיס אשראי או בכרטיס חיוב.

נא לחייב את כרטיס האשראי של בסכום של _________________$.

Diners ❏   American Express ❏   MasterCard ❏   Visa ❏

מספר כרטיס אשראי/חיוב                                   קוד אבטחה                                 מספר כרטיס אשראי
חתימת בעל הכרטיס                                                              שם בעל הכרטיס

.NESE-נא לתאר את יעדך במהלך שהותך ב  

   נא לשלוח לי את ה- Acceptance Packet )כולל טופס I-20 עבורי, אם ביקשתי טופס זה(.
   ❏  באמצעות שליחות אקספרס )צירפתי $85 עבור שירות זה(

   ❏  בדואר אוויר )ללא חיוב(
   אל

   ❏  הכתובת הקבועה לעיל, או
   ❏  לכתובת שונה:

      רחוב 

מדינה       עיר  

מיקוד       מדינה  

   ❏  כן. ברצוני לרכוש את תוכנית הבריאות מ-NESE. אני מבין שביטוח הבריאות של NESE עולה $150.
    ❏  לא. אין ברצוני לרכוש את תוכנית הבריאות מ-NESE. יש לי תוכנית שלי. 

   ❏  כן. נא לארגן שירות איסוף משדה התעופה עבורי. מובן לי שהשירות עולה $90.
❏  לא. נא לא לארגן עבורי איסוף משדה התעופה.    

פרטי תשלום

נא לספר לנו מנין קיבלת טופס בקשה זה.  

נא לספר מהו מקצועך הנוכחי.  

תאריך חתימת אפוטרופוס למי שגילו פחות מ- 21   תאריך   חתימת המבקש  

שם אפוטרופוס למי שגילו פחות מ- 21 שם המבקש   

 

אותיות דפוס  

מידע אודות ביטוח בריאות

פרטי קשר בחירום

מידע על העברות מנמל התעופה ואליו

פרטים נוספים

מידע על חבילת קבלה

❏ שלמתי את התשלומים באמצעות העברה בנקאית. 

תאריך ביצוע ההעברה:                         שהסכום שהועבר ב-$                      אסמכת העברה מס' 
)יום/חודש/שנה(     אם זמינה  
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