
Genel Bilgiler

Başvuru

1. Başvuru formunu doldurunuz ve imzalayınız. Başvurunuzun değerlendirilebilmesi için aşağıdaki belgelerin tamamlanması gerekmektedir:

a) Başvuru ücreti US$185. Başvurunun iptali durumunda iade edilmez.

b) Öğrenim depozitosu US$150. İade edilmez. Bu miktar ilk dönem okul ücretinden düşülecektir.

c) Barınacağınız yeri ayırmak için bir kredi kartı numarası. NESE Barınma Sözleşmesinin tüm şartlarını yerine getirirseniz kredi kartınızdan 
çekim yapılmaz.

d) Ekspres kurye servisine gereksiniminiz varsa, iade edilmeyen US$90 ekspres kurye ücreti alınır.

e) Mali destek belgesi. Bankanız tarafından verilen, hesap özetinizi gösterir belge veya size sponsor olan kişi, işveren veya kuruluş tarafından 
verilen, mali desteğin garanti edildiğini belirten bir yazı ve banka belgesi. Mali Destek Mektubunuz, sizin veya sponsorunuzun oturum başı-
na en az US$3800 Doları miktarında finansmana sahip olduğunuz göstermelidir.

2. NESE’ye başvurmak için doğrudan APPLY.NESE.EDU Internet sitesini kullanabilirsiniz. Dilerseniz başvurunuz için gerekli belgeleri aşağıdaki 
adrese de gönderebilirsiniz: apply@nese.edu

Başvuru ve kalacak yer için gerekli formu doldurmak için yardıma gereksinim duyarsanız, lütfen size en yakın New England School of English 
(NESE) temsilcisini telefonla ya da şahsen arayınız. Temsilcilerimiz gereken yardımı memnuniyetle sağlayacaktır.

Başvurunuz gözden geçirildikten sonra, okulumuza kabul edilirseniz, NESE’den adresinize aşağıdaki belgeler gönderilecektir:

• Kabul Paketi sizin NESE kabul mektubunuzu kapsamaktadır.

• Kalacak yer için başvuruda bulunduysanız bir Barınma Yerleştirme Mektubu ve Barınma Kabul Anlaşması.

• I-20 Formu: Amerika Birleşik Devletleri kanunları gereği sadece fulltime yoğun İngilizce programına katılmayı planlayan öğrencilere verilen 
uygunluk sertifikası. NESE’ nin yoğun İngilizce programına katılmayı düşünürseniz, okulumuz size I-20 formu sağlayacaktır. Öğrenci vizesi 
için (F-1) başvuru yaptığınızda I-20 formunu Amerika Birleşik Devletleri elçiliği veya konsolosluğundan alabilirsiniz. Amerika Birleşik Devletleri 
kanunları Part time ders almak isteyen öğrencilere F1 vizesi için izin vermez.

Kayıt

NESE ye kayıt için geldiğinizde ,yanınızda getirmeniz gereken şeyler:

• Pasaport ve I-20 formu.

• Harç ve barınma ücretlerinin önceden yatırıldığını gösteren makbuz.

• Eğer NESE Sağlık Sigortası’na başvurmadıysanız, mevcut sağlık sigortası kanıtı.

İptal ve Geri Ödeme

İptal Tarihi: Dönem başlamadan en fazla iki 
hafta önce

Dönem başlamadan en az iki 
hafta önce

Dönem Başladıktan Sonra

Başvuru Ücreti İade edilmez İade edilmez İade edilmez

Öğrenim Depozitosu İade edilmez İade edilmez Tümüyle iade edilebilir

Okul Ücreti Ödemesi Tümüyle iade edilebilir Tümüyle iade edilebilir Hafta İçi Derecelendirildi

Barınma Garantisi
Ceza Olarak Kaybetme Söz 
Konusu Değildir

Tam Olarak Ceza Şeklinde 
Kaybetme

Tam Olarak Ceza Şeklinde 
Kaybetme

Barınma Ödemesi Tümüyle iade edilebilir
US$2503 Konut Garantisinin 
Forceiture

Oranlı Oran + Garantisinin 
Forceiture Kullandırılacak US$2503 

Geri ödemeler ödemelerin yapıldığı formda verilmiştir.

NESE başvurunuzu reddederse veya bir dersi iptal ederse, 30 gün içinde tam bir öğretim iadesi yapılır. Vize reddi durumunda, iade yapılmayan 
ücretler de iade edilecektir. Ayrıca gelecek oturumların tamamı karşılıklı olarak iade edilir. Temsilcilerin NESE’den farklı geri ödeme politikaları 
olabileceğini lütfen unutmayın. Daha fazla bilgi için lütfen NESE’ye veya temsilcinize danışın US$ Konut Garantisi.

TR2122

Ödeme
Tüm Ücretlerin Ilk Oturumunuzun Başlangicindan 2 Hafta Önce Ve Katilmakta Olduğunuz Diğer Her Oturumun Başlangicindan 2 Hafta Önce Ödenmesi 
Gerektiğini Lütfen Unutmayin.

Ödeme Şekli

Flywire https://NESE.flywire.com

Kredi / Banka Kartı Visa, MasterCard, American Express, Diners

Amerika Doları US $ gezgin çekleri veya Havale Siparişine ödeme yapın: New England School of English

Banka Taslağı US$ Konut Garantisi hesabıyla çekilenler: The New England School of English’e ödenecek

Banka Havalesi (IAT / ACH Havalesi) Bir IAT/ACH Transferinin Hem ABA Numarasını Hem de SWIFT Kodunu İçermesi Gerektiğini Lütfen Unutmayın.

Banka 
ismi:

Cambridge Trust Company  
1336 Massachusetts Avenue 
Cambridge, MA 02138 USA

ABA #: 011300595, SWIFT KODU: CAUPUS31  
Havale için: The New England School of English 
Hesap numarası #: 1228350900



Havaalanından Transfer

NESE iki farklı havaalanında karşılama vermektedir:  
1. US$125 karşılığında paylaşımlı karşılama servisi. Bu seçenekte sürücünüz sizi dışarıda bekleyecektir.  
2. US$210 karşılığında özel karşılama servisi. Sürücünüz sizi almak için havaalanına gelecektir.  
Servisimiz gece yarısından sonra, Şükran Günü’nde, yılbaşı arifesi ve yılbaşında US$80 ekstra ücrete tabiidir.  Daha ucuz bir yol arıyorsanız, taksi 
tutmayı (US$75 - US$85 arası) veya Uber, Lyft gibi uygulamaları kullanmayı (US$25 - US$50 arası) düşünebilirsiniz.

Konut

Bir Aile Yanında Kalmayı, Yurtta Veya Bir Dairede Yaşayabilir10. Konut başvuru formunu eksiksiz doldurunuz; biz bütün düzenlemeleri siz 
gelmeden ÖNCE yapacağız. Bütün öğrencilerin, ilk dönemin başlangıcından hemen önceki Pazar günü gelmeleri ve son dönemin bitiminden 
hemen sonraki Cumartesi günü ayrılmaları gerekmektedir. Eğer ek günler için özel izin verilmişse, ek ücret uygulanacaktır. NESE’deki 
çalışmalarınızı tamamladıktan sonra bir NESE evinde ya da yurdunda kalamazsınız. NESE’nin size barınacak bir yer ayırabilmesi için öncelikle 
Barınma Garantisi tutarınızın NESE’nin hesabına ulaşmış olması gerekir.

Sağlık Sigortası

Amerika Birleşik Devletleri’nde öğrenim yaptığınız sürece sağlık sigortanız bulunması gerekir. NESE’den sigorta satın alabilirsiniz, ya da mevcut 
sigortanızın İngilizce olarak kanıtını sağlamanız gerekir. Daha ayrıntılı bilgi için, doğrudan NESE’ye başvurunuz.

Son Başvuru Tarihi

Başvuru formunuz elimize geçtikten sonra size bir “Kabul Dosyası” göndereceğiz. Bu bilgi paketi (istekte bulunduysanız) I-20 formunuzu da 
içerecektir. Bu belgeler genellikle normal postayla gönderilir. Ancak, dosyadaki malzemelerin önemli olması nedeniyle, eğer başvurunuzun 
NESE’de elimize geçme tarihi, başvurduğunuz dönemin başlangıcından 45 günden daha kısa bir süre içindeyse, “Kabul Paketi” nin Express 
Kargo ile gönderilmesini istemenizi tavsiye ederiz. Paketinizi kurye ile almak istiyorsanız US$90 kurye ücreti ödemeniz gerekmektedir.

Şartlı Kabul Mektubu

Bir Şartlı Kabul Mektubu gerekiyorsa lütfen ofisimizle temas kurunuz. Size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız.

Kişisel Harcamalar

Kişisel alışveriş, eğlence, ulaşım, v.s. için ayda yaklaşık US$550 dolarlık bir harcama planı yapmanızı tavsiye ederiz. Dört haftalık bir dönem için 
kitap masrafı yaklaşık olarak US$150 tutacaktır.

Hava Durumu

Ortalama sıcaklıklar ilkbaharda 10°C, yazın 22°C, sonbaharda 13°C ve kışın -1°C’dir. En yüksek sıcaklık yazın 37°C, en düşük sıcaklık da kışın -18°C 
kadar olabilir.

Daha Fazla Bilgi İçin

The New England School of English hakkında daha fazla bilgi ya da sorularınız için lütfen (617) 864-7170’ten telefon, (617) 864-7282 ’den faks 
ya da admissions@nese.edu adresinden e-posta ile bizimle temas kurunuz. Yardıma hazırız. Günde 24 saat telefonla arayabilirsiniz. Size ne 
zaman uygunsa bizi o zaman arayınız.

1. Bu ücret, bir kereye mahsus olup, iade edilmez.

2. Öğrenim depozitosu iade edilmez, ilk dönem okul ücretinizden düşülür.

3. NESE Barınma Kabulü Sözleşmesinin tüm şartlarını yerine getirirseniz, kredi kartınızdan çekim yapılmaz. 
Apartman Konut Garantisi: US$500.

4. Okul Ücreti, yoğun müfredat programı içindir. Seçmeli dersler, derse bağlı olarak ders başına ek  
US$335 - US$670 ücretine tabidir.

5. Haftada 16 öğün yemek dahildir.

6. Haftada 14 öğün yemek dahildir.

7. Okul Ücretleri Aralık 2022’a kadar geçerlidir.

8. NESE ocak ayının ilk haftası, nisan ile ağustos aylarının son haftası, ve aralık ayının son iki haftası 
kapalıdır. NESE konutları (konaklama seçeneği) bahsi geçen süreler içerisinde müsaittir. Çoklu odada 
gece başına konaklama US$49, tek başına konaklama US$215.

9. Ücret paylaşımlı oda içindir. Tekli oda ücreti dönem için US$2810.

10.  Sadece 30+ daire. Adam başı fiyat. Çiftin fiyatı US$3550. Temizlik servisi ve yemekler dahil değil.

11. İki dönemlik yoğun program ücretini, peşin ödeyen öğrencilere indirim yapılacaktır. 8 haftalık yoğun 
program ücreti peşin ödendiğinde, okul ücreti 8 hafta için US$3690 olacaktır.

12. Sağlık sigortası, daha önce mevcut olan rahatsızlıkları kapsamaz. Poliçe hakkında ek bilgi için NESE’yle 
doğrudan temasa geçiniz. 

13. Saati US$90 özel ders. Lütfen özel ders başvurusunu indiriniz ve doldurunuz.

Ücretler 

Başvuru Ücreti1 US$185

Öğrenim Depozitosu1,2 US$150

Barınma Garantisi3 US$250

Ekspres Kurye Ücreti US$90

Yarı Yoğun Program (9:00 - 12:30) Yoğun Program (9:00 - 3:15)11

Okul Ücreti4,7 US$1385 US$1385 US$1385 US$1895 US$1895 US$1895

Ev5,7,8 US$1410 --- --- US$1410 --- ---

Yurt6,7,8,9 --- US$1850 --- --- US$1850 ---

Daire8.10 --- --- US$3010 --- --- US$3010

TOPLAM US$2795 US$3235 US$4395 US$3305 US$3745 US$4905

Sağlık Sigortası12 --- --- --- US$175 US$175 US$175

http://nese.edu/assets/tukish-tr_tutoring_application.pdf



