Praktisk informasjon
Søknad
1. Vennligst fyll ut og signer dette søknadsskjemaet. Søknaden din kan ikke bli behandlet uten følgende:
a) Et ikke-refunderbart søknadsgebyr på USD 185.

b) Et ikke-refunderbart skolepengedepositum på USD 150. Dette vil bli kreditert mot skolepengene for første sesjon.
c) Et kredittkortnummer for å reservere husvære. NESE vil ikke belaste kredittkortet hvis du oppfyller alle vilkårene i NESEs boligavtale.
d) Et ikke-refunderbart ekspressfraktgebyr på USD 90 hvis du krever ekspressfrakttjenester.
e) Et brev som viser økonomisk støtte. Dette skal enten være et brev fra banken din, som viser saldoen på kontoen din, eller et brev som
garanterer økonomisk støtte og et bankbrev fra personen, organisasjonen eller arbeidsgiveren som som fungerer som din sponsor. Brevet
om økonomisk støtte må angi at du eller din sponsor har minst USD 3800 tilgjengelig.
2. Du kan søke direkte til NESE på APPLY.NESE.EDU. Hvis du foretrekker, kan du sende den utfylte søknaden med post, faks eller e-post til:
apply@nese.edu
Hvis du trenger hjelp med å fylle ut søknaden og boligskjemaet, kan du ringe eller besøke din lokale representant for New England School of
English (NESE). Din representant vil med glede gi deg den hjelpen du trenger.
Vi vil gå gjennom søknaden. Etter at du har blitt tatt opp vil NESE sende deg:
• En opptakspakke, som inneholder opptaksbrevet fra NESE.
• Et boligformidlingsbrev og boligakseptavtale hvis du søkte om husvære.
• Et I-20-skjema: Vær oppmerksom på at amerikansk lov krever at I-20 bare kan gis til studenter som tenker å gjennomføre intensive fulltidsstudier i engelsk språk. Hvis du tenker å ta NESEs intensive program (full tid), vil NESE gi deg en I-20. Ta med I-20-skjemaet til USAs ambassade eller konsulat når du søker om studentvisum (F-1). Vær oppmerksom på at amerikansk lov ikke tillater studenter å studere på deltid med
F-1-visum.

Registrering
Når du registrerer deg på NESE, må du ta med følgende:
• Pass og I-20.
• En kvittering som viser forhåndsbetalte skolepenger og boutgifter.
• Bevis på eksisterende helseforsikring hvis du ikke skal kjøpe helseforsikring fra NESE.

Betaling
Vær oppmerksom på at alle avgifter må være betalt i sin helhet 2 uker før starten på ditt første semester og på nytt igjen 2 uker før starten på
annen hvert semester du deltar på.
Betalingsmetode:
Flywire

https://NESE.flywire.com

Kredittkort / debetkort

Visa, MasterCard, American Express, Diners

US$ reisesjekker eller postanvisning

Betal til: The New England School of English

Bankanvisning

Overføring til en US$-konto: betales til The New England School of English

Bankoverføring (IAT/ACH overføring)

Vær oppmerksom på at en IAT/ACH overføring må inneholde både ABA-nummer og SWIFT-kode.
Bankens
navn:

Cambridge Trust Company
1336 Massachusetts Avenue
Cambridge, MA 02138 USA

ABA #: 011300595, SWIFT CODE: CAUPUS31
Krediteres: The New England School of English
Kontonr: 1228350900

Kanselleringer og refusjoner
Kanselleringsdato:

Mer enn 2 uker før sesjonen
starter

Mindre enn 2 uker før sesjonen
starter

Etter at sesjonen har startet

Søknadsgebyr

Ikke refunderbart

Ikke refunderbart

Ikke refunderbart

Skolepengedepositum

Ikke refunderbart

Ikke refunderbart

Fullt refunderbart

Skolepenger

Fullt refunderbart

Fullt refunderbart

Pro rata-betaling per uke

Boligdepositum

Ingen tap av depositum

Fullt tap av depositum

Fullt tap av depositum

Boligbetaling

Fullt refunderbart

Depositum på USD 2503
Boliggaranti

Pro rata-gebyr + depositum på
USD 2503 Boliggaranti

Alle refusjoner gis i samme form som innbetalingen.
Hvis NESE avviser søknaden din, eller kansellerer en leksjon, vil skoleavgiften refunderes i sin helhet innen 30 dager. Ved avslag på
visasøknad, vil ikke-refunderbare gebyrer også tilbakeføres. Skoleavgift for alle kommende semestre er fullt refunderbare. Vær oppmerksom
på at agenter kan ha ulik tilbakebetalingspolicy sammenlignet med NESEs. Vennligst ta kontakt med NESE eller din representant for ytterligere
informasjon.
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Husvære
Du kan velge å bo hos en familie, på et studenthjem, eller i en leilighet10. Fulltidsstudenter blir prioritert. Fullfør boligsøknaden, og vi vil ta oss
av alle arrangementer FØR du ankommer. Alle studentene må ankomme søndag umiddelbart før starten av første sesjon, og reise lørdag
umiddelbart etter avslutningen av siste sesjon. Hvis det gis spesiell tillatelse til ekstra dager, vil dette koste ekstra. Etter at du er ferdig med
studiene på NESE kan du ikke fortsette å bo på hybel eller studentbolig i regi av NESE. Vær oppmerksom på at NESE må motta boliggarantien
før vi kan reservere en plass for deg i NESEs boligordninger.

Henting på flyplassen
Vi kan arrangere henting på flyplassen til en pris på USD 90 hver vei. Vær oppmerksom på at det er et ekstragebyr på USD 60 for
flyplasstransport etter midnatt og på høsttakkefesten, jul, nyttårsaften og nyttårsdag. Det er billigere å ta drosje (ca. USD 50 - USD 60).

Helseforsikring
Du må ha helseforsikring når du studerer i USA. Du kan kjøpe forsikring fra NESE, eller oppgi bevis (på engelsk) på eksisterende forsikring. For
mer informasjon om polisen, ta kontakt med NESE direkte.

Søknadsfrist
Etter at vi har mottatt søknadsskjemaet sender vi deg en informasjonspakke, en “Opptakspakke”, som inkluderer I-20-skjemaet ditt (hvis du har
bedt om et). Dette materialet sendes normalt som vanlig post. På grunn av viktigheten av materialet i pakken, anbefaler vi imidlertid at du ber
om at opptakspakken sendes med ekspressfrakt hvis søknaden mottas av NESE mindre enn 45 dager før starten av sesjonen du søker på. Hvis
du ønsker å motta pakken med ekspressfrakt, må du betale fraktavgiften på USD 90.

Betinget opptaksbrev
Hvis du har behov for et betinget opptaksbrev, kan du ta kontakt med vårt kontor, og vi hjelper deg gjerne.

Personlige lommepenger
Vi anbefaler at du planlegger å bruke ca. USD 550 per måned på personlige innkjøp, underholdning, offentlig transport osv. Bøker koster ca.
USD 140 per fireukerssesjon.

Klima
Gjennomsnittlig temperatur er 10°C om våren, 22°C om sommeren, 13°C om høsten og -1°C om vinteren. Ekstreme temperaturer kan imidlertid
spenne fra 37°C om sommeren til -18°C om vinteren.

Mer informasjon
Hvis du trenger mer informasjon, eller har spørsmål om aspekter ved New England School of English, kan du ringe (617) 864 7170, sende faks
til (617) 864 7282 eller sende e-post til admissions@nese.edu. Vi er her for å hjelpe. Vi svarer på telefonen døgnet rundt. Ta kontakt med oss på
et tidspunkt som passer deg.

Avgifter - 4 uker
Søknadsgebyr1

US$185

Skolepengedepositum1,2

US$150

Boligdepositumgaranti3

US$250

Ekspressfraktgebyr

US$90

Halv-intensivt program (9:00 - 12:30)

Intensivt program (9:00 - 3:15)11

Skolepenger4,7

US$1385

US$1385

US$1385

US$1895

US$1895

US$1895

Privat hybel5,7,8

US$1310

---

---

US$1310

---

---

Studentbolig6,7,8,9

---

US$1750

---

---

US$1750

---

Leilighet8.10

---

---

US$2910

---

---

US$2910

SAMLET

US$2695

US$3135

US$4295

US$3205

US$3645

US$4805

Helseforsikring12

---

---

---

US$150

US$150

US$150

1. Dette er en ikke-refunderbar engangsavgift.
2. Det ikke-refunderbare skolepengedepositumet vil bli kreditert mot skolepengene for første sesjon.
3. NESE vil ikke belaste kredittkortet ditt hvis du oppfyller alle vilkårene i NESEs boligakseptavtale.
Boliggaranti: USD 500.
4. Valgfrie kurs etter skoletid krever ekstra avgifter i omfanget USD 335 - USD 670, avhengig av hvilket
kurs det er.
5. Inkluderer 16 måltider per uke.
6. Inkluderer 14 måltider per uke.
7. Alle prisene gjelder til og med desember 2018.

8. NESE er stengt den siste uken i april, den siste uken i august og de to siste ukene i desember. NESEhusvære er bare tilgjengelig i disse periodene for studenter som skal fortsette, til en ekstra avgift på
USD 47 - USD 190 per døgn, avhengig av om det er enkeltrom eller delt rom.
9. Prisen er for et delt rom. Prisen for enkeltrom er USD 2710 per sesjon.
10. Leilighet kun for personer 30+. Pris per person. Pris for par USD 3450. Rengjøring og måltider er ikke
inkludert
11. Hvis en student betaler for 2 intensive sesjoner på en gang, gis en rabatt på skolepengene. Avgiftene for
8 ukers intensive kurs når de betales på samme tid er USD 3690.
12. NESEs helseforsikring dekker bare innehavere av F-1-visum for NESE. Den dekker ikke allerede
eksisterende sykdommer. For mer informasjon om polisen, ta kontakt med NESE direkte.

Søknadsskjema: Del 1
3. Signer søknadsskjemaet (forelder eller foresatt må også signere hvis du er under 21 år), og send det
med post, faks eller e-post til:

1. Bruk BLOKKBOKSTAVER, og fyll ut begge sidene av dette søknadsskjemaet.
2. Legg ved denne søknaden:
a. Et ikke-refunderbart søknadsgebyr på USD 185

Admissions Office
The New England School of English
Harvard Square
36 John F. Kennedy Street
Cambridge, MA 02138 USA
fax: (617) 864-7282
e-post: apply@nese.edu

b. Et ikke-refunderbart skolepengedepositum på USD 150, som vil bli kreditert mot
skolepengene for første sesjon
c. Et kredittkortnummer for å reservere husvære. NESE vil ikke belaste kredittkortet hvis du
oppfyller alle vilkårene i NESEs boligavtale.
d. Et ikke-refunderbart ekspressfraktgebyr på USD 90
e. Et brev som viser økonomisk støtte
Hr.

Navn

Frk.
Etternavn

Fornavn

Mellomnavn

Adresse (permanent)
Gateadresse

Land

By, delstat

Postnummer

Mobiltelefon

Telefon

Skype

E-post

Fødselsdato

Fødselsland

Statsborgerskap

(Dag/måned/år)

Trenger du studentvisum (F-1)?
Jeg planlegger å delta i

Ja

Nei Hvis ikke, hvilket visum kommer du til å ha?

Halv-intensivt program (9.00 - 12.30)

Intensivt program (9.00 - 3.15)

Merk av hvilke sesjoner du ønsker å delta i:

2017 Sesjoner

2018 Sesjoner

3. januar - 27. januar

26. juni - 21. juli

2 januar - 26. januar

25. juni - 20. juli

27. februar - 24. mars

28. august - 22. september

26. februar - 23. mars

27. august - 21. september

30. januar - 24. februar

24. juli - 18. august

27. mars - 21. april

29. januar - 23. februar

25. september - 20. oktober

1. mai - 26. mai

26. mars - 20. april

23. oktober - 17. november

30. mai - 23. juni

24. september - 19. oktober

30. april - 25. mai

20. november - 15. desember

23. juli - 17. august

22. oktober - 16. november

29. mai - 22. juni

19. november - 14. desember

Vil du at vi skal ordne med husvære for deg?

Ja

Nei

Jeg ønsker

privat hybel

studentbolig

Kan du bo sammen med små barn?

Ja

Nei

Kan du bo hos en familie som har katter?

Ja

Nei

Kan du bo hos en familie som har hunder?

Ja

Nei

Røyker du?

Ja

Nei

Kan du bo sammen med røykere?

Ja

Nei

Har du allergier?

Ja

Nei

Hva slags rom ønsker du?

Enkeltrom

Delt

Røyker du?

Ja

Nei

en leilighet10

Ønsket dato

Hybelinformasjon
Ingen preferanse

Ingen preferanse
(hvis ja, vennligst utdyp)

Hva vil du at vertsfamilien skal vite om deg?

Studentboliginformasjon

Informasjon om leiligheten
Hvor mange personer skal bo i leiligheten?

1 Person

Par

Røyker du?

Ja

Nei

(Røykfri leilighet)

Boligdepositumgaranti
Vær oppmerksom på at NESE må motta boliggarantien før vi kan reservere en plass for deg i NESEs boligordninger. Vennligst oppgi
kredittkortinformasjonen din for denne garantien. NESE vil ikke belaste kredittkortet hvis du oppfyller alle vilkårene i NESEs boligavtale.
Jeg vil garantere NESE-boligordningen med kredittkort. (Du vil ikke bli belastet hvis du oppfyller alle vilkårene i NESEs
boligakseptavtale. Hvis du bryter vilkårene i NESEs boligavtale, kan du bli belastet maksimalt USD 250 - USD 5003per sesjon.)
Visa

MasterCard

Kreditt-/debetkortnr.

Sikkerhetskode

Navn på
kortinnehaver

Navn på
kortinnehaver
Navn på kortinnehaver
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American Express

Diners
Gyldig til

Søknadsskjema: Del 2
Informasjon om helseforsikring
Ja. Jeg vil kjøpe helseforsikring fra NESE. Jeg forstår at NESEs helseforsikring koster USD 150 per sesjon.
Nei, jeg vil ikke kjøpe helseforsikring fra NESE. Jeg har min egen.

Informasjon om henting på flyplassen
Ja. Vennligst ordne med henting på flyplassen for meg. Jeg forstår at denne tjenesten koster USD 90.
Nei. Ikke ordne med henting på flyplassen for meg.

Informasjon om nødkontakt
I nødstilfelle, hvem skal NESE kontakte?

Navn

Forhold

Telefon

Mobiltelefon

E-post

Annen informasjon
Vennligst beskriv målene dine med å gå på NESE.￼
Vennligst fortell oss om ditt nåværende yrke.￼
Vennligst fortell oss hvor du fikk dette søknadsskjemaet fra.

Informasjon om opptakspakke
Vennligst send meg opptakspakken (inkludert I-20-skjemaet hvis jeg søkte om dette)
via ekspressfrakt (jeg har lagt ved USD 90 for denne tjenesten)
Gateadresse

via luftpost (ingen avgift)
til
den permanente adressen over, eller

By

Delstat

Land

Postnummer

en annen adresse:

Betalingsinformasjon
Jeg har betalt med bankoverføring
Dato for overføringen:

Overført beløp US$

Referansenr. for overføringen

(Dag/måned/år)

Hvis tilgjengelig

Jeg vil betale avgiftene med kredittkort.
Vennligst belast kredittkortet mitt med US$

Visa

MasterCard

Kreditt-/debetkortnr.

.
American Express

Diners

Sikkerhetskode

Navn på kortinnehaver

Gyldig til

Navn på kortinnehaver
Navn på kortinnehaver

Finansieringsbevis, boliggaranti og medisinsk godkjenning
Jeg forstår og godtar utgiftene til å gå på New England School of English som vist på den vedlagte
kostnadssiden. Jeg forstår også kansellerings- og refusjonstabellen for New England School of
English, som beskrevet på dette søknadsskjemaet. Jeg sier meg enig i å bli holdt juridisk ansvarlig
for alle kostnader og kanselleringer søkeren pådrar seg i forbindelse med New England School
of English. I stedet for å betale et boligdepositum på USD 250 - USD 5003 , godtar jeg å gi NESE
kreditt- eller debetkortinformasjon som garanti. Jeg forstår at dette kortet vil bli belastet dersom
noen av vilkårene i NESEs boligakseptavtale ikke blir oppfylt.

Søkerens navn

Søkerens underskrift

Den maksimale belastningenkan være USD 250 - USD 5003 per sesjon. Boliggarantien blir ikke holdt
i mer enn 90 dager etter at jeg har forlatt NESEs husvære. Jeg gir herved autorisasjon til medisinsk
diagnose og behandling av skade eller sykdom hos søkeren og utlevering av medisinsk informasjon
i forbindelse med medisinsk behandling og forsikring. Jeg aksepterer ansvaret for medisinske
utgifter utover grensene for medisinsk forsikring, og for allerede eksisterende lidelser som ikke
dekkes av helseforsikringen. Når denne søknaden sendes inn, gjelder dette som godkjennelse av
vilkårene og betingelsene for opptak som inkludert i søknadspakken.

Foresattes navn hvis under 21

Dato

Foresattes underskrift hvis under 21

Dato

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
©2017, The New England School of English, Inc. All Rights Reserved.

