كيفية الحصول على نموج ( I-20شهادة األهلية للحصول على وضع طالب غير المهاجر)
للتقدم للحصول على تأشيرة طالب من قبل حكومة الواليات المتحدة يجب ارسال مطلب دراسة الى مركز اللغة نيويورك والحصول على
 I-20تثبت انك سوف تدرس بمدرسة في الواليات المتحدة .من الضروري انك تلتحق بالبرنامج المكثف ( 20ساعة في األسبوع) يجب
ايضا ارسال الوثائق التالية:
الموقع :
 .1مطلب التسجيل
َّ

التحق ببرنامج اللغة المكثف ( 20ساعة في األسبوع) على الموقع التالي:
https://www.nylanguagecenter.com/registration/
او اتصل بالمعهد و ارسل لنا مطاب التسجيل  PDFعبر البريد االلكتروني.
 .2دفع الرسوم االولية:
 رسوم التسجيل $100 رسوم الموارد التعليمية $80 رسوم البريد السريع الرسال الوثيقة $95 : I-20* هذه الرسوم مقدما هي غير قابلة لالسترداد بعد ثالثة أيام .
* يجب دفع الرسوم اسبوعين قبل تاريج بداية الدراسة
 .3نسخة من جواز السفر
 .4دليل الدعم المالي:
 كشف حساب بنكي يظهر مبلغ يساوي على االقل  $10.000دوالر امريكي (او  $11.000بالنسبة الى فرع  )Midtownلمدة دراسةتمتد الى  6اشهراو  $20.000دوالر امريكي (  $22.000بالنسبة الى فرع  ) Midtownلمدة دراسة تمتد الى  12شهر .كشف
الحساب البنكي يجب ان يظهر اسم صاحبه و تاريخ فتحه.
 شهادة دعم موقعة من قبل الكفيل في حالة ان كشف الحساب البنكي يحمل اسم كفيل اذا كان الكفيل شركة أو مؤسسة خاصة  :ممثل شركة أو مؤسسة خاصة يجب أن يعد وثيقة مع ترويسة الشركة تفيد أنه سيكون مسؤوالماليا للتعليم و نفقات المعيشة خالل مدة دراستك في مركز اللغة نيويورك .
الوثائق المطلوبة:

 شهادة من الكفيل صاحب العمل تثبت األجور السنوية ونوع العمل الدائم أو المؤقت نسخة من اإلقرار الضريبي على الدخل من العام السابق  ،وإذا كنت مرسم لمدة السنوات الخمس الماضية مع صاحب العمل الحالي ،أو نسخة من ضريبة الدخل لمدة السنوات الثالثة الماضية  ،إذا كنت مرسم من قبل أكثرمن صاحب عمل واحد.
ارسل الوثائق عبر:
الى المرشد المخصص بك او info@nylanguagecenter.com
New York Language Center, International Student Office
226 W.37th Street, 11th Floor
New York, NY 10018, U.S.A.
* الرجاء ارسال نسخ من الوثائق الى المعهد و االحتفاظ بالوثائق االصلية لمقابلة طلب التاشيرة بالسفارة االمريكية.

Email:
Mail:

لمعرفة المزيد حول الدراسة في الواليات المتحدة ،يمكنك زيارة موقع وزارة األمن الداخلي https://studyinthestates.dhs.gov/student
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