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معھد تعليم اللغة اإلنجليزية
من أجل استكمال طلب التقديم الخاص بك لمعھد تعليم اللغة اإلنجليزية ،يجب عليك أن تقدم جميع الوثائق الضرورية المدرجة أدناه إما الكترونيا ً عبر االيميل أو في شخصيا ً
إلى مدير المعھد حصراً.

يجب على جميع المتقدمين تقديم:
استمارة الطلب .يرجى مراجعة قسم الموارد للحصول على استمارة الطلب.
صورة جواز السفر .صورة واضحة من جواز السفر الحالي )تظھر صورتك واسمك و تاريخ الوالدة بشكل واضح(
التطعيم ضدد بكتيريا التھاب السحايا  .دليل على التطعيم ضد التھاب السحايا الجرثومي إذا كنت تحت  22سنة.
تأمين صحي للطالب .يجب أن يكون لكل طالب تأمين صحي شامل .يجب أن يستوفي التأمين المعايير المطلوبة من قبل الواليات
المتحدة وزارة أنظمة الدولة .يرجى مراجعة متطلبات التأمين الصحي للطالب في قسم الموارد.
للقاصرين .يتم تصنيف الطالب تحت  17سنة كقاصر وتطلب موافقة والي أمره لاللتحاق بالجامعة.
دفع رسوم التسجيل  .يجب أن تدفع  150دوالر أمريكي كرسم تسجيل قبل معالجة طلبك )  75دوالر أمريكي غير
قابلة لالسترداد ( .تستطيع دفع رسوم التسجيل  $ 150دوالر أمريكي عبر االنترنت في  www.ppp.utep.eduاو من
خالل الھاتف  . 5142 -747 ( 915 ) 1 +إذا كنت تفضل ارسال شيك ،الرجاء إرساله إلى العنوان المذكور أعاله وجعلھا
قابلة للدفع إلى  U TEPال ترسل نقد ا ً .

يجب على الطالب الدوليين والمنقولين وبحاجة) I-20 (F-1 visaتقديم ما يلي )باالضافة الى األوراق
المذكورة سابقا ً(:
شھادة مالية .يجب على جميع الطالب الدوليين الذين يحتاجون إلى  I-20تقديم شھادة المالية حالية من أحد البنوك أو الجھة
الكفيلة )على أن ال يزيد تاريخ اصدارھا عن شھرين( .ومع ذلك ،إذا كنت تنوي الدراسة لمدة أقل من عام ،يرجى االتصال بمدير بالمعھد
لالستعالم عن متطلبات التمويل .
يجب أن تكون شھادة المالية في اللغة اإلنجليزية ،وتشمل:
اسم صاحب الحساب
نوع الحسابSavings or Checking
اسم وعنوان ورقم ھاتف المؤسسة
شھادة البنك يجب أن تذكر أنه يمكن سحب األموال مباشرةً من الحساب

WWW.PPP.UTEP.EDU

THE UNIVERSITY OF TEXAS AT EL PASO

ENGLISH LANGUAGE INSTITUTE

الرصيد الحالي 13،340 :دوالر أمريكي )للطالب الذين ينو البقاء لسنة واحدة(
رسالة الكفيل )إن وجد( .إذا كان بيان البنك المذكور في رقم  6ليس تحت اسم الطالب ،يجب
على صاحب الحساب إكمال الرسالة الكفيل .إذا وجد أكثر من كفيل واحد للطالب ،يجب تقديم رسائل كفالة
منفصلة وبيانات المالية األصلية منفصلة .يرجى مراجعة قسم الموارد للحصول على رسالة الكفيل.
السكن و المعيشة )إن وجد( .إذا كان الكفيل مواطن امريكي أو مقيم دائم في الواليات المتحدة ويتكفل باقامة والطعام الطالب،
سيحتاج الطالب إلى إظھار شھادة المالية من البنك أو الوكالة الكفيلة بمبلغ  4800دوالر أمريكي فقط.
أفراد العائلة المرافقة )إن وجدت( .إذا كان الطالب مصحوبا بأفراد أسرته )الزوج  /الزوجة  /أو األطفال( ،يجب أيضا تقديم الوثائق التالية:
شھادة مالية مع الرصيد الحالي  4,210دوالر أمريكي لكل فرد من أفراد األسرة باإلضافة إلى المبلغ المذكور أعاله
صورة عن جوازات سفرھم )صفحة الصورة الشخصية مع االسم وتاريخ الميالد(
دليل القانوني للعالقة )شھادة الزواج  /شھادات الميالد(

للطالب المنقولين فقط:
إذا كنت طالبا منقول سوف تحتاج أيضا إلى تقديم ما يلي:
نسخة من تأشيرة الفيزا الحالية
نسخة منI-94
نسخة من  I-20الحالي
وطلب نقل ل  UTEPمن المدرسة السابقة )يرجى مراجعة قسم الموارد للحصولى على طلب نقل(.

ماذا سيحدث بعد ذلك؟
 1.جميع الطالب الدوليين ) F-1فيزا( والمنقولين سيتلقون رسالة عبر البريد إلكتروني من مدير المعھد عند الحصول على  I-20في حوالي  10إلى  14يوما بعد استالم
جميع الوثائق المطلوبة.
 2.جميع الطالب اآلخرين سيتلقون رسالة عبر البريد اإللكتروني تأكد قبولھم في المعھد خالل حوالي  5-3أيام بعد تقديم كافة المستندات المطلوبة.

االنتساب إلى معھد اللغة اإلنجليزية غير مشروط و ال يضمن القبول في جامعة تكساس في الباسو  UTEPللحصول على شھادات أخرى

يمكن االطالع على مزيد من المعلومات ،وكذلك الحصول على نسخ من الوثائق المذكورة ھنا في الموقع التالي :
http://ppp.utep.edu/index.php/programs/language
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