Praktiska frågor
Ansökningsblankett
1. Fyll i ansökningsblanketten och skriv under den. Din ansökning kan inte behandlas utan följande:
a) En anmälningsavgift på 185 USD (återbetalas ej).

b) En kursdeposition på 150 USD (återbetalas ej). Denna kommer tillgodoräknas första kursavgiften.
c) Ett kreditkorts-/betalkortsnummer så att vi kan boka din inkvartering. Om du uppfyller alla krav i NESE:s inkvarteringsavtal kommer inte
NESE att debitera ditt kreditkort/betalkort.
d) En avgift för kurirpost på 90 USD (återbetalas ej) om du önskar detta.
e) Ett brev angående ekonomiskt stöd. Detta ska antingen vara ett brev från din bank som visar ditt kontosaldo eller ett brev som garanterar
finansiellt stöd och ett bankbrev från den person, organisation eller arbetsgivare som kommer att sponsra dig. Er skrivelse av ekonomiskt
stöd skall ange att du eller din sponsor, har medel åtminstone 3800 USD tillgängliga per session..
2. Det går utmärkt att ansöka direkt till NESE på APPLY.NESE.EDU. Men om du föredrar det kan du istället skicka den ifyllda
ansökningsblanketten per post, fax eller e-post till: apply@nese.edu
Om du behöver hjälp med att fylla i ansöknings- eller inkvarteringsblanketterna kan du ringa eller besöka din lokala representant för New
England School of English (NESE). Representanten hjälper dig gärna med det du behöver.
Vi kommer sedan att granska din ansökan. Om du antas kommer NESE att skicka följande till dig:
• Ett Mottagningspaket som innehåller NESEs Mottagningsbrev för anmälningen.
• Ett inkvarteringsbrev och ett kontrakt, om du ansökte om inkvartering.
• Blankett I-20: Amerikanska Lag framställer att I-20 Blankett utgivs endast till studenter som begär matrikel för intensiva kurser. Om du planerar att studera på det Intensiva Programet (heltid), NESE ska utfärda en I-20 till dig. Lämna in blanketten i USAs Ambassaden eller Konsulat
när du ansöker studerande visum
(F-1). Amerikanska Lag tillåter ej att studerande få F-1 Visum för deltids studier.

Registrering
När du kommer till NESE, måste du ta med dig:
• Ditt pass och din I-20-blankett.
• Ett kvitto som visar förskottsbetalning för undervisning och boende.
• Bevis om gällande sjukförsäkring om du inte köper NESEs sjukförsäkring.

Betalning
Observera att alla avgifter måste betalas i sin helhet 2 veckor före starten av din första session och igen 2 veckor före början av varje annan
session du deltar i.
Betalningssätt
Flywire

https://NESE.flywire.com

Kredit/Debit kort

Visa, MasterCard, American Express, Diners

USD resescheck eller postanvisning

Betala enligt följande: The New England School of English

Postväxel

Dragit på ett USD konto: betalas till The New England School of English

Banköverföring (IAT / ACH Transfer)

Observera att en IAT / ACH-överföring måste innehålla både ABA-numret och SWIFT-koden.
Banknamn: Cambridge Trust Company
1336 Massachusetts Avenue
Cambridge, MA 02138 USA

ABA #: 011300595, SWIFT CODE: CAUPUS31
För kredit till: The New England School of English
Kontot: 1228350900

Annullering och Återbetalning
Annullerings datum:

Upp till två Veckor innan Kursen
startas

Mindre än Två Veckor innan
Kursen startas

Efter Kursen startade

Ansöknings Avgift

Ej återbetalbart

Ej återbetalbart

Ej återbetalbart

Kursdeposition

Ej återbetalbart

Ej återbetalbart

Helt återbetalbart

Kurs Betalning

Helt återbetalbart

Helt återbetalbart

Pro-betyg per vecka

Inkvarteringsgaranti

Ingen förverkande

Förverkande i full

Förverkande i full

Bostads betalning

Helt återbetalbart

Förverkande av 2503 USD
Housing Guarantee

Pro-betygsavgift + Förverkande av
2503 USD Bostadsgaranti

Alla återbetalningar görs på samma sätt som betalningen.
Om NESE avvisar din ansökan eller avbryter en kurs, kommer en fullständig undervisningsavgift att göras inom 30 dagar. Vid visum avslag
kommer också ej återbetalningsbar avgifter att återbetalas. Vidare är undervisning för alla framtida sessioner helt återbetalningsbar. Observera
att representanter kan ha återbetalningspolicy som skiljer sig från NESE. Vänligen kontakta NESE eller din representant för ytterligare
information.
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Boende
Du kan välja att bo i en hemvistelse, sovsal, eller lägenhet10. Heltidsstuderande är dock prioriterade. Fyll i ansökan om inkvartering så ser vi
till att ditt boende är klart INNAN du kommer hit. Alla studenter flyttar in Söndagen närmast före starten av den första kursen och flyttar ut
Lördagen närmast efter det att sista kursen är avslutad. Om särskild tillåtelse ges för extra dagars boende kommer en avgift att tas ut. När
du är klar med dina studier på NESE får du inte längre på i NESEs familjehem eller studenthem. Observera att NESE måste få garantin för
inkvarteringsgarantin innan vi kan reservera en plats åt dig i NESE:s boende.

Hämtning vid flygplatsen
Vi kan hämta dig på flygplatsen för 90 USD enkel resa. Notera att en extraavgift på 60 USD tas ut för transporter till och från flyggplatser efter
midnatt och under tacksägelsedagen (Thanksgiving), jul, nyårsafton och nyårsdagen. Det är billigare att ta en taxi (ca. 75-85 USD).

Sjukförsäkring
Du måste ha en gällande sjukförsäkring medan du studerar i USA. Du måste köpa försäkringen från NESE eller kunna uppvisa dokument (på
Engelska) om gällande sjukförsäkring. Ytterligare information om sjukförsäkringen kan du få genom att kontakta NESE direkt.

Sista ansökningsdatum
När vi har mottagit din ansökan skickar vi ett informationspaket till dig, ett “Mottagningspaket” med din I-20-blankett (om du ansökte om en
sådan). Detta material skickas vanligtvis med vanlig post. Om NESE får din ansökan mindre än 45 dagar innan starten av aktuell kurs bör du,
av tidsskäl, ange att ditt “Mottagningspaket” ska skickas med budet “Express Courier Service”. Att skicka paketet med budet “Express Courier
Service” kostar 90 USD.

Brev om villkorlig antagning
Om du vill ha ett Brev om villkorlig antagning bör du kontakta NESE för att få hjälp.

Fickpengar
Du bör räkna med att göra åt ca. 550 USD per månad för diverse inköp, nöjen, resor m.m. Kursmaterialet kommer att kosta ca. 140 USD per
fyraveckorskurs.

Klimat
Genomsnittstemperaturen är 10°C på våren, 22°C på sommaren, 13°C på hösten och –1°C på vintern. Som högst kan det bli uppåt 37°C på
sommaren och som lägst –18°C på vintern.

Ytterligare information
Om du vill ha ytterligare information eller om du har några frågor om The New England School of English kan du ringa (617) 864-7170 eller
faxa (617) 864-7282 eller skicka e-post till admissions@nese.edu. Vi kommer att hjälpa dig. Vi svarar i telefon dygnet runt. Kontakta oss när som
helst när det passar dig.

Avgifter - 4 Veckor
Ansökningsavgift1

US$185

Kursdeposition1,2

US$150

Inkvarteringsgaranti3

US$250

“Express Courier Service” avgift

US$90

Halvintensivt program (9:00 - 12:30)

Intensivprogram (9:00 - 3:15)11

Kursavgift4,7

US$1385

US$1385

US$1385

US$1895

US$1895

US$1895

Familjeboende5,7,8

US$1310

---

---

US$1310

---

---

Studenthem6,7,8,9

---

US$1750

---

---

US$1750

---

Lägenhet8.10

---

---

US$2910

---

---

US$2910

SUMMA

US$2695

US$3135

US$4295

US$3205

US$3645

US$4805

Sjukförsäkring12

---

---

---

US$150

US$150

US$150

1. Denna engångsavgift betalas inte tillbaka.
2. Kursavgiften återbetalas ej men tillgodoräknas vid betalning av första kursavgiften.
3. Om du uppfyller alla krav i NESE:s avtal för godkännande av inkvartering, kommer inte NESE att
debitera ditt kreditkort/betalkort. Lägenhet Bostadsgaranti: 500 USD
4. Valbara kurser “efter skolan” kostar från 335 till 670 USD extra, beroende på vilken kurs som väljs.
5. 16 måltider per vecka ingår.
6. 14 måltider per vecka ingår.
7. Alla priser gäller till december 2018.

8. NESE är stängt under sista veckan i april, sista veckan i augusti och de sista två veckorna i december.
NESE-boende är tillgängligt endast för studerande som ska fortsätta sina studier efter dessa uppehåll
till en kostnad från 47 till 190 USD per dygn, beroende på om det gäller enkelrum eller delat boende.
9. Pris för delat rum. Pris för eget rum är 2710 USD per kurs.
10. Lägenhet10 endast för 30+. Pris per person. Pris för par 3450 USD. Städning och måltider ingår ej.
11. Rabatt erhålles vid förskottsbetalning av två stycken intensivlektioner. Avgiften vid förskottsbetalning av
8 veckors intensivlektioner är 3690 USD.
12. NESEs sjukförsäkring gäller endast personer med NESE F-1-visum. Den täcker inte omständigheter från
tiden före dessa studier. Ytterligare information om sjukförsäkringen kan du få genom att kontakta NESE
direkt.

Ansöknings Blankett – Del 1
3. Skriv under ansökningsblanketten (din förälder eller vårdnadshavare måste också skriva under om du är
under 21 år gammal) och skicka in den med vanlig post, fax eller e-post till:

1. Var vänlig TEXTA MED STORA BOKSTÄVER och fyll i blanketten på båda sidorna.
2. Följande ska bifogas ansökan:
a. En anmälningsavgift på 185 USD (återbetalas ej)

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. En kursdeposition på 150 USD (återbetalas ej) som tillgodoräknas första kursavgiften
c. Ett kreditkorts-/betalkortsnummer så att vi kan boka din inkvartering. Om du uppfyller alla
krav i NESE:s inkvarteringsavtal kommer inte NESE att debitera ditt kreditkort/betalkort.
d. En avgift för kurirpost på 90 USD (återbetalas ej)
e. Ett brev om finansiellt stöd
Hr.

Namn

Fr.
Efternamn

Förnamn

Mellannamn

Adress (Permanent)
Gatuadress

Stat/Land

Stad

Postnummer

Mobiltelefon

Telefon

Skype

E-post

Födelsedatum

Födelseland

Medborgarskap

(Dag/Månad/År)

Vill du ha ett studentvisum (F-1)? Ja
Jag planerar att delta i

Nej

Om inte, vilken typ av visum kommer du att ha?

Halvintensivt program (9:00 - 12:30)

Intensivprogram (9:00 - 15:15)

Markera de kurser som du vill ta:

2017 Kurstider

2018 Kurstider

3 januari - 27 januari

26 juni - 21 juli

30 januari - 24 februari

2 januari - 26 januari

24 juli - 18 augusti

27 februari - 24 mars

29 januari - 23 februari

28 augusti - 22 september

27 mars - 21 april

25 september - 20 oktober

1 maj - 26 maj

23 oktober - 17 november

30 maj - 23 juni

20 november - 15 december

26 februari - 23 mars

26 mars - 20 april

25 juni - 20 juli

23 juli - 17 augusti

27 augusti - 21 september

24 september - 19 oktober

30 april - 25 maj

22 oktober - 16 november

29 maj - 22 juni

19 november - 14 december

Vill du att vi ska organisera ditt boende?

Ja

Nej

Jag vill bo i

en familj

ett studenthem

Vill du bo tillsammans med småbarn?

Ja

Nej

Kan du bo hos en familj som har katter?

Ja

Nej

Kan du bo hos en familj som har hundar?

Ja

Nej

Röker du?

Ja

Nej

Kan du bo tillsammans med rökare?

Ja

Nej

Har du några allergier?

Ja

Nej

Vilken typ av rum vill du ha?

Enkelt

Delat

Röker du?

Ja

Nej

Hur många personer kommer att bo i lägenheten?

1 Person

Par

Röker du?

Ja

Nej

Lägenhet10

Önskade datum

Information om familjeboende
Spelar ingen roll

Spelar ingen roll
(om ja, vilka)

Vad vill du att din värdfamilj ska veta om dig?

Information om boende på studenthem

Lägenhet Information
(Rökfri lägenhet)

Inkvarteringsgaranti
Observera att NESE måste få din inkvarteringsgaranti innan vi kan boka en plats åt dig i NESE:s boende. Vi ber dig att ange din
kreditkorts-/betalkortsinformation som denna garanti. Om du uppfyller alla krav i NESE:s inkvarteringsacceptansavtal kommer inte
NESE att debitera ditt kreditkort/betalkort.
Jag vill garantera mitt NESE-boende med ett kreditkort/betalkort. (Om du uppfyller alla kravi NESE:s inkvarteringsacceptansavtal
debiteras du ingenting). Om du bryter mot bestämmelserna i NESE:s inkvarteringsacceptansavtal kan du debiteras högst 250 USD 500 USD3 per session.)
Visa

MasterCard

Kredit-/betalkort

Diners

kort kod

Namn på kortet

Kortinnehavarens namnteckning
Texta
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American Express

Giltigt till

Ansöknings Blankett – Del 2
Information om sjukförsäkring
Ja. Jag vill köpa en sjukförsäkring från NESE. Jag förstår att NESEs sjukförsäkring kostar 150 USD per kurs.
Nej. Jag vill inte köpa en sjukförsäkring från NESE. Jag har redan en.

Information om hämtning vid flygplatsen
Ja. Hämta mig på flygplatsen. Jag förstår att detta kostar 90 USD.
Nej. Hämta mig inte på flygplatsen.

Information om kontaktperson i nödfall
Vem ska NESE kontakta i nödfall?

Namn

Släktskap

Telefonnummer

Mobiltelefon

E-post

Ytterligare information
Var vänlig och beskriv dina mål medan studierna i NESE.
Var vänlig och berätta vilket är ditt nuvarande yrke.￼
Var vänlig och berätta var du fick denna blankett.

Information om mottagningspaket
Skicka mitt Mottagningspaket (med min I-20-blankett om jag önskade det)
med kurirpost (jag bifogar 90 USD för detta)
Gatuadress

med vanlig flygpost (avgiftsfritt)
till

Stad

permanentadressen ovan eller

Stat/Land

följande adress:
Postnummer

Betalnings Information
Jag har betalat mina avgifter med “flywire”: https://NESE.flywire.com
Överförings datum:

Överförings Belopp:

Jag betalade mina avgifter genom en bank överföring.
USD Överförings Nummer

(Dag/Månad/År)

Om Tillgänglig

Jag vill betala mina avgifter med ett kreditkort/betalkort.
Debitera mitt kreditkort med

Visa

USD.
MasterCard

Kredit-/betalkort

American Express

Diners

kort kod

Namn på kortet

Giltigt till

Kortinnehavarens namnteckning
Texta

Finansiellt intygande, inkvarteringsgaranti och medicinsk fullmakt
Jag förstår och godkänner att utgifterna för att gå på The New England School of English kommer
att vara de som anges på bifogade kostnadssida. Jag förstår också till fullo tabellen om annullering
och återbetalning för att gå på The New England School of English enligt beskrivningen på
denna ansökningsblankett. Jag godtar att vara juridiskt ansvarig för alla kostnader och eventuella
avbokningar som uppkommer för sökanden i samband med The New England School of English.
I stället för att betala 250 USD - 500 USD3 som inkvarteringsgaranti, lämnar jag mina kredit-/
betalkortsuppgifter till NESE som en garanti. Jag är införstådd med att kortet kommer att belastas
om jag inte uppfyller villkoren i NESEs inkvarteringsacceptansavtal. Det högsta beloppet som kan
komma ifråga är 250 USD - 500 USD3 per kursperiod. Garantin för inkvarteringsacceptansavtalet

Vårdnadshavarens namn för sökanden under 21

Sökandens namn

Sökandens underskrift

kommer att behållas i högst 90 dagar sedan jag lämnat en NESE-inkvartering. Jag godkänner härmed
att medicinska diagnoser och behandlingar vid skada eller sjukdom får göras på sökanden samt
att medicinsk information om sökanden får yppas i samband med medicinsk behandling eller för
försäkringsärenden. Jag godkänner härmed att medicinska diagnoser och behandlingar av skador
eller sjukdomar får göras på sökanden samt att medicinsk information om sökanden får yppas
med syftet medicinsk behandling eller försäkringsärenden. Jag påtar mig ansvaret för medicinska
omkostnader utöver de gränser som stipuleras av gällande sjukförsäkring och omständigheter från
tiden före dessa studier som inte täcks av försäkringen. I och med underskriften av denna ansökan
godkänner jag alla villkor och betingelser för antagning som ingår i ansökningshandlingarna.

Datum

Vårdnadshavarens underskrift för sökanden under 21

Datum

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.

