ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﻓﺸﺮده زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
 8ھﻔﺘﮫ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻓﺸﺮده
ﺷﮭﺮﯾﮫ و ھﺰﯾﻨﮫ زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﻣﺮﺑﯿﺎن و ﮐﺎدری ﻣﺠﺮب در ﺗﺪرﯾﺲ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
 5دوره ﮐﻼس آﻣﻮزﺷﯽ در ﺳﺎل ﺑﮭﺎره 1و  ،2ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ،ﭘﺎﯾﯿﺰ  1و2
ﺳﻔﺮھﺎی ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ
ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻘﻄﻊ ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﮫ داﺷﺘﻦ ﻣﺪرک ﺗﺎﻓﻞ
راھﯽ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ آﻣﻮزﺷﯽ و ﻋﻠﻤﯽ ) در اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه  80رﺷﺘﮫ در ﻣﻘﻄﻊ ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ،
 30رﺷﺘﮫ در ﻣﻘﻄﻊ ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ و  11رﺷﺘﮫ در ﻣﻘﻄﻊ دﮐﺘﺮی(

ﺷﺮوع ﮐﻼس ھﺎ در ﻣﺎه ھﺎی ژاﻧﻮﯾﮫ ،ﻣﺎرس ،ژوﺋﻦ ،آﮔﻮﺳﺖ و اﮐﺘﺒﺮ!
ھﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﯿﺪ!

Intensive English Program
Office of International Affairs
413 Brook Avenue
Lafayette, LA 70506
(337) 482-9028
iep@louisiana.edu
http://internationalaffairs.louisiana.edu/intensive-english-program

ﻣدارک ﻻزم ﺟﮭت ﺛﺑت ﻧﺎم در ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻓﺷرده زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ
ﻣدارک ﺛﺑت ﻧﺎم ﺑﺎﯾد ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ذﮐر ﺷده در اﭘﻠﯾﮑﯾﺷن از طرﯾﻖ اﯾﻣﯾل ﺑﮫ آدرس iep@louisiana.edu
ﻓرﺳﺗﺎده ﺷود.
 (1ﺛﺑت ﻧﺎم آﻧﻼﯾنhttp://internationalaffairs.louisiana.edu :
 (2ﭘرداﺧت  $50دﻻر ﺑﮫ ﻋﻧوان ھزﯾﻧﮫ ﺛﺑت ﻧﺎم از طرﯾﻖ ﮐﺎرت ھﺎی اﻋﺗﺑﺎری زﯾر:
)(VISA, MASTER CARD, DISCOVER and AMERICAN EXPRESS
 (3ارﺳﺎل رﯾز ﻧﻣرات ﭘﺎﯾﺎن دﺑﯾرﺳﺗﺎن :ارﺳﺎل ﺗرﺟﻣﮫ رﯾز ﻧﻣرات ﭘﺎﯾﺎن دﺑﯾرﺳﺗﺎن ﺿروری اﺳت.
 (4ارﺳﺎل رﯾز ﻧﻣرات داﻧﺷﮕﺎه :دارﻧدﮔﺎن ﻣدارک داﻧﺷﮕﺎھﯽ ﻓﻘط ﺗرﺟﻣﮫ رﯾز ﻧﻣرات آﺧرﯾن ﻣدرک
داﻧﺷﮕﺎھﯽ ﺧود را ارﺳﺎل ﻧﻣﺎﯾﻧد.
 )5ارﺳﺎل ﻓرم ﻣﺎﻟﯽ و ﻧﺎﻣﮫ ﻣوﺟودی ﺑﺎﻧﮑﯽ :اﯾن ﻓرم ﺑرای ھﻣﮫ دارﻧدﮔﺎن وﯾزای  F-1و  J-1و
داﻧﺷﺟوﯾﺎن اﻧﺗﻘﺎﻟﯽ از دﯾﮕر داﻧﺷﮕﺎھﮭﺎی آﻣرﯾﮑﺎ ﺿروری ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
 )6ارﺳﺎل ﻓرم واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون :ﺗﺎﯾﯾدﯾﮫ ﻓرم واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﺑرای ھﻣﮫ ﺿروری ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
 )7ارﺳﺎل ﮐﭘﯽ ﺻﻔﺣﮫ اول ﭘﺎﺳﭘورت (ﺑرای ھﻣﮫ دارﻧدﮔﺎن وﯾزای  F-1و  ،)J-1ارﺳﺎل ﮐﭘﯽ ﮐﺎرت
اﻗﺎﻣت داﯾم ﯾﺎ ﻣدارک ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ ﯾﺎ ﻣدارک ﺳﯾﺗزﻧﯽ آﻣرﯾﮑﺎ ﺿروری ﻣﯽ ﯾﺎﺷد.

ﺑرای ھﻣﮫ داﻧﺷﺟوﯾﺎن اﻧﺗﻘﺎﻟﯽ از ﻣوﺳﺳﺎت آﻣوزﺷﯽ آﻣرﯾﮑﺎ ﺿروری اﺳت:
ﺑﻌد از ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺷدن در ﺑرﻧﺎﻣﮫ اﻣوزش اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ  ،IEPﻓرم International Student Transfer
 Formﺑﺎﯾد از طرﯾﻖ داﻧﺷﮕﺎه ﻓﻌﻠﯽ ﻣﺑدا ﺑﮫ داﻧﺷﮕﺎه  UL Lafayetteارﺳﺎل ﺷود.
ﻻزم ﺑﮫ ﯾﺎداوری اﺳت اﻓرادی ﮐﮫ دارای ﺑدھﮑﺎری ﻣﺎﻟﯽ و ﯾﺎ دارای اﺟﺎزه اﻗﺎﻣت ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد،

ﻣﺟﺎز ﺑﮫ ﺛﺑت ﻧﺎم در اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ را ﻧﺧواھﻧد داﺷت.

