االن يمكنك تحسين وتطوير لغتك االنجليزية
معنا

في وسط مقاطعة اكدينا بمدينة الفييت

من خالل برنامج اللغة االنجليزية المكثف
مميزات البرنامج
اﻟﺪورة اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻤﺘﺪ ﻟﺜﻤﺎﻧﯿﺔ اﺳﺎﺑﯿﻊ دراﺳﯿﺔ
ھﻨﺎك ﺧﻤﺲ دورات زﻣﻨﯿﺔ ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻠﻲ ﻣﺪار اﻟﻌﺎم ( ﯾﻨﺎﯾﺮ ،ﻣﺎرس  ،ﯾﻮﻧﯿﻮ ،اﻏﺴﻄﺲ  ،اﻛﺘﻮﺑﺮ)
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺑﺮﺳﻮم دراﺳﯿﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ وﻣﺪﯾﻨﺔ ذات ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ ﻣﻌﯿﺸﯿﺔ ﺑﺴﯿﻄﺔ
ﺑﯿﺌﺔ دراﺳﯿﺔ ﻣﻤﺘﻌﺔ وﻣﻌﻠﻤﯿﻦ ذوي ﺧﺒﺮة ﻛﺒﯿﺮة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﻌﻠﯿﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻻﻧﺠﻠﯿﺰﯾﺔ
اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺮﺣﻼت اﻟﻤﯿﺪاﻧﯿﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻲ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺤﻀﺎرﯾﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ
اﺟاﺟﺘﯿﺎزك ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ھﻮ ﺑﻮاﺑﺘﻚ اﻟﻲ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ اﻟﻤﺘﻤﯿﺰة ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ  ٧٤ :ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﯾﺲ ٢٤ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ٩ ،ﺑﺮاﻣﺞ ﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراة
ﯾﻤﻜﻨﻚ اﻻﻧﻀﻤﺎم ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ( ﯾﻨﺎﯾﺮ ،ﻣﺎرس  ،ﯾﻮﻧﯿﻮ ،اﻏﺴﻄﺲ  ،اﻛﺘﻮﺑﺮ)
ﻻ ﺗﺘﺎﺧﺮ وﺳﺠﻞ اﻟﯿﻮم
العنوان البريدي
Intensive English Program
Office of International Affairs
413 Brook Avenue
Lafayette, LA 70506
+1 (337) 482 9028
رقم الهاتف
iep@louisiana.edu
البريد االلكتروني
الموقع االلكتروني للبرنامج والكثير من المعلومات علي الرابط التالي
http://internationalaffairs.louisiana.edu/intensive-english-program

INTENSIVE ENGLISH PROGRAM
APPLICATION CHECKLIST
ﻛل اﻟﻣﺳﺗﻧدات ﯾﺟب ارﺳﺎﻟﮭﺎ اﻟﻰ اﻟﺑرﯾد اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة اﻟوﻗت اﻟﻧﮭﺎﺋﻲ ﻹﺳﺗﻼم اﻟﻣﺳﺗﻧدات
iep@louisiana.edu
ﻋن اﻟدﻓﻊ اون ☐ http://internationalaffairs.louisiana.edu. http://internationalaffairs.louisiana.edu

ﻻﯾن

طريق الموقع التالي:

دفع رسوم تعبئة الملف وهي  50دوالر (طريقة الدفع قد تكون عن طريق شيك او حواله ،او بطاقة ائتمانيه مثل (فيزا ،ماستر كارد☐ ،
ديسكفري ،امريكان اكسبريس)

ارسال وثيقة (شهادة) الثانوية العامه مترجمة للغة اإلنجليزية ،حيث انه يشترط للقبول بالبرنامج الحصول على نسخة من شهادة الثانوية ☐
العامه مترجمة لإلنجليزية

ارسال جميع الوثائق الخاصة بالدراسة الجامعية (إذا كانت متوفرة) .الطلبة الملتحقين بالجامعات ،كليات او الدبلوم ،خارج او داخل ☐
أمريكا ،يجب عليهم ارسال وثيقة وكشف الدرجات مترجم لإلنجليزية (أحد شروط القبول في الجامعة لمرحلة البكالوريوس)
تعبئة وارسال نموذج المراحل التعليمية (النموذج يوضح جميع المراحل التعليمية التي حصل عليها الطالب) لإلنجليزية (أحد شروط
القبول في الجامعة لمرحلة البكالوريوس).

☐

تعبئة و ارسال معلومات الضمان المالي و الشهادة البنكية (هذا النموذج ضروري لكل الطلبة الذين سوف يدرسون بفيزا F1 , J1

☐

هذا أيضا يشمل الطلبة المحولين من معاهد دراسية من داخل أمريكا.
تعبئة وارسال نموذج الحصول على التطعيمات الطبية (من المتطلبات لجميع الطلبة)

تعبئة وارسال نسخة من جواز السفر (شرط لكل الطلبة الحاصلين على فيزا  ، F1 ,الحاصلين على الجنسية االمريكية ،او الالجئين
او الحاصلين على بطاقة اإلقامة الدائمة)

لكل الطلبة المحولين من داخل أمريكا:
بعد يتم قبولك في برنامجنا للغة اإلنجليزية ،على المسؤول في مقرك الدراسي الحالي تعبئة وارسال (نموذج الطلبة
المحولين)
الرجاء مراعاة انه في حال وضعك الدراسي غير مستقر ،او مفصول ،او وجودك هنا بشكل غير قانوني ،او مازلت تدين بالمال ألي من
المؤسسات االكاديمية ،فقد تكون غير مهيآ للقبول في برنامج اللغة اإلنجليزية في UL Lafayette

☐

☐

