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      الخطوة األولى التقديم    
 

  www.fvtc.edu/GlobalWelcomeعلى اإلنترنت في الصفحة التالية  إلتحاق الطالب الوافدين تعبئة نموذج

 .($٥٠استالم رسوم اإلجرائات البالغة قيمتها  بعد المكتملة اتطلبلالسير بمعاملة اسوف يتم )
 

  

     الخطوة الثانية توثيق الرصيد  

 
 

  www.fvtc.edu/GlobalWelcome في الصفحة التالية  المتوفر "مصدر الرصيد الرسمي" تعبئة نموذج .１

مؤسسة مالية، مترجمة إلى اللغة اإلنجليزية، تثبت تواجد مبلغ لة موثقة من اأو رس معتمدكشف حساب . تسليم ٢

الرصيد في عملة لمدة سنة دراسية كاملة. يجب إظهار  )دوالر أمريكي( لتغطية المصاريف الدراسية و السكنية ١٧،٥٠٠
 للتكاليف: بيان تفصيلي الدوالر األمريكي. 

                                              
 سنوياً *** $ ٥،٥٠٠                                         القسط                                                                     

 **  $ ١٠،٠٠٠يف الشخصية                رصاوجبات الطعام، الم السكن،                                               

 **  $ ١،٠٠٠                                الكتب و المواد                                                                    
 **  $ ٦٠٠                                          التأمين الصحي                                                         

 * $ ٣٥٠                             دورة توجيه الطالب الوافدينرسوم                                                
  * $ ٥٠                إجرائات القبول للطالب الوافدين        رسوم                                               

 *  $ ٣٠                                             اإللتحاق طلبرسوم                                                

  $ ١٧،٥٠٠      إظهاره في كشف الحسابالرصيد المتطلب مجموع                                                
 معتمدة في الفصل  ساعة ١٢ أي سنوياً، معتمدة ساعة ٢٤ تقريباً  ما يعادل** تكاليف تقديرية/ *** دفعة لمرة واحدة/ *

 
 

         

 

   توفير الوثائق
 

 . جواز سفر ساري المفعول عن نسخة.١

إرسال  متواجود في أسفل هذه الفقرة.البريد عنوان ثائق المطلوبة. جميع الوأو عن طريق البريد اإللكتروني  بالبريد إرسال.٢

  ISSO@fvtc.edu الوثائق الممسوحة ضوئياً على البريد اإللكتروني التالي: 

فترة خالل . يمكن دفع هذه القيمة على اإلنترنت $٥٠البالغة قيمتها رسوم اإلجرائات استالم  قبل I-20 بمعاملة لن يتم السير

 األخرى المطلوبة.  شيك أو حوالة مالية مع الوثائقتعبئة الطلب أو إرسال 
 

                                                                                                                                             Fox Valley Technical Collegeعنوان البريد: 
Global Education & Services                                                                                                                                            

1825 N. Bluemound Drive, P.O. Box 2277 
                                                                     Appleton, WI 54912-2277 U.S.A.    

 الموعد النهائي لتقديم الطلب:    

 )خريف(                           لإللتحاق في آب                    أيار ١٥
       )الربيع أو الصيف(     أو حزيران كانون الثاني  في إللتحاقل تشرين األول      ١٥

 
 

 
        

 ينطبق ذلك إن كان الوثائق التالية إرسال  

  نتائج إمتحان اللغة اإلنجليزية 
برنامج لافي حال التسجيل في  ةغير متطلب(. نتائج إمتحان اللغة اإلنجليزية ٦تس )( أو أيل٧٠الحد األدنى للتوفل )

 التابع لنا. اإلنجليزي المكثف 

 ثانوية شهادة المدرسة ال 
 مترجمة للغة اإلنجليزية. شهادة إتمام الدراسة؛ توفير نسخة موثقة من شهادة المدرسة الثانوية أو 

 رسمية جامعية كشف عالمات 
للجامعة إعتماد تقييم  تقريرب تزويد الجامعةيجب  األمريكية/ ةدمن جامعة خارج الواليات المتح كشف عالمات رسمية

التعليم ات أو عن طريق خدم  )www.ece.org (مين المؤهالت الدراسية يإما مقي ،الواليات المتحدة عن طريق من

  .)www.wes.org (العالمية 

 يتابع في الخلف
  

   الخطوة الثالثة 

http://www.fvtc.edu/Global
http://www.fvtc.edu/GlobalWelcome
http://www.fvtc.edu/GlobalWelcome
http://www.ece.org/
http://www.wes.org/
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  1طالب-F طلب تحويل طلبة ة األمريكية. دالواليات المتح  حالياً يدرسون في(F1 ما يلي: 

www.fvtc.edu/GlobalWelcome) . 

 :باإلضافة إلىكل الوثائق المطلوبة في الخطوة الثانية 
 سارية المفعول. الول تأشيرة الدخمن  نسخة  

  20ال نماذج جميعنسخ من -I .الصادرة 

  الجامعية. من كشف العالماتنسخة موثقة 
  المعالين 
  و تصديق لكل من المعالين  $ ٨،٠٠٠ر إضافي بقد معالين )قرين، أطفال( يجب توفير مبلغإن كان من المخطط اصطحاب 

 .لكل من المعالين ساري المفعولالسفر عن جواز ال. يجب توفير صورة بلغ على كشف الحسابات الماليةمهذا ال
 الكفيل  

يجب تقديم أو أشخاص آخرين لك بالدعم المالي. شخص  كفالةفي حال  ةفقط متطلب ةلاكف، شهادة I-134طلب ال

 واحد لكل كفيل. طلب 
 
 

 

 في البريد: Fox Valley Technical Collegeالترحيب من  و مغلف I-20بعد استالم ال 

  

 SEVIS I-901رسوم دفع  

 
و كيفية دفعها إذهبوا إلى   $٢٠٠ة البالغ  F-ISEVIS 901-1للمزيد من المعلومات عن رسوم التأشيرة 

http://www.ice.gov/sevis/i901/ . 
 
 

 تأشيرة الدخول عقد موعد لمقابلة

    
 و الوثائق المساندة خالل المقابلة.  I-20ال عقد موعد للمقابلة مع سفارة الواليات المتحدة األمريكية و إظهار 

 ( .ةالشخص الذي يقيم المقابليعتمد على تقييم  للطالب/ة  F-1تأشيرة  قرار منح)

 

  EducationUSAاإلقليميين لتواصلوا مع المستشارين خالل الترتيبات و التحضيرات للمقابلة مع السفارة، 

  www.educationusa.info كاألقرب ل  EducationUSAمركز للتعرف على 
 

 بعد مقابلة التأشيرة: 

 
 . ISSO@fvtc.eduعلى البريد اإللكتروني التالي  قدومك نتائج التأشيرة و تاريخعن  الفوري .إبالغنا١
 عند الوصول إلى ويسكونسن. اً  فور ISSO@fvtc.eduالبريد اإللكتروني التالي .التواصل معنا على ٢

في  Appletonحرم الجامعة المسمى في  الجامعيالمجتمع و للحرم  الطلبة الوافدينتوجيه لبرنامج اإلجباري األسبوع حضور  .٣

 #. ١٣٠Gالتعليم و الخدمات العالمية، قاعة رقم ، N. Bluemound Drive, Appleton 1825 العنوان التالي

 

رسالة /I-20كما هو مشار في ئ البرناج بدتاريخ قبل يوماً  ٣٠أكثر من  دخول للواليات المتحدةال F-1ال يجوز لطلبة  

 الشروط المتبقية. جميع كطالب/ة باكالوريوس حتى إتمام   Fox Valley Technical Collegeب سوف يتم تسجيلك القبول.

 
و من  عدد محدود من المواد المتوفرةسوف يجدون و التسجيل  الحضور خرين علىلطالب و الطالبات المتأامالحظة: 

 قرر. مالدراسي اللتسجيل في مواد ال عالقة لها بالمجال ا يضطرونالممكن أن 
 

هم فاظصل كحد أدنى من أجل حفي الف معتمدة ساعة ١٢مين بالتسجيل في تلزم جميع الطلبة الوافدين

 . F-1 العلى 
 

   
 

 

 الخطوة األولى

 الخطوة الثانية   

  ISSO@fvtc.eduمعنا على   لإلستفسار عن اإللتحاق بالجامعة الرجاء التواصل. Fox Valley Technical Collegeختياركم ل ال اً  شكر 

http://www.fvtc.edu/Global
http://www.fvtc.edu/GlobalWelcome)
http://www.ice.gov/sevis/i901/
http://www.ice.gov/sevis/i901/
http://www.educationusa.info/
mailto:ISSO@fvtc.edu
mailto:ISSO@fvtc.edu
mailto:ISSO@fvtc.edu

