Uluslararası Başvuru Süreci
1.ADIM

BAŞVUR
Uluslararası Öğrenci Başvuru Formunu (International Student Application) çevrimiçi doldurunuz www.fvtc.edu/GlobalWelcome
(Doldurulan başvuru formu ancak $100.00 olan işletim ücreti ödendiğinde işleme alınacaktır.)

2.ADIM

ÖDENEĞİNİ DOĞRULA
1. Ödenek Kaynaklarını Resmi Belgelendirme (Official Certification of Source of Funds) formunu
www.fvtc.edu/GlobalWelcome adresinden ulaşarak
doldurunuz.
2. Bir akademik yılın tüm eğitim ve yaşam masraflarını karşılamak üzere hesabınızda $17,580.00 (A.B.D. doları)
bulunduğunu doğrulayan resmi bir banka beyanını veya finansal bir kuruluştan noter onaylı bir mektubu
İngilizce’ye tercüme edilmiş şekilde ekleyiniz. Para birimi A.B.D Doları olarak gösterilmek zorundadır. Maliyet
dağılımı aşağıdaki gibidir:
Harç
yıllık $ 5,500***
Barınma, Beslenme, Kişisel Harcamalar
$ 10,000**
Kitap ve Gereçler
$ 1,000**
Sağlık Sigortası
$ 600**
Uluslararası Öğrenci Oryantasyon Kurs Ücreti
$ 350*
Uluslararası Kayıt İşlem Ücreti
$ 100*
Başvuru Ücreti
$
30*
Banka beyanında gösterilmesi gereken toplam ödenek
$ 17,580
*Bir sefere mahsus ödeme / **Tahmini tutar / ***Ortalama yıllık 24, bir dönemlik 12 kredi alımına eşittir.

3.ADIM

GEREKLİ BELGELER
1. Tarihi geçmemiş olan pasaportunuzun bir kopyasını alın.
2. Tüm belgeleri tarayın ve mail atın. Aşağıdaki adrese mail atın. Taranmış belgeleri bu adrese gönderin:

ISSO@fvtc.edu.

I-20, $100 tutarındaki işlem ücreti ödenmediği takdirde işleme alınmayacaktır. İşlem ücretini başvuru sırasında
online olarak, göndereceğiniz bir çek ile veya havale yoluyla ödeyebilirsiniz.
Gönderim Adresi: Fox Valley Technical College
SON BAŞVURU TARİHİ:
Global Education & Services
15 Mayıs
Başlangıç: Ağustos
(Güz)
1825 N. Bluemound Drive, P.O. Box 2277
15 Ekim Başlangıç: Ocak ya da Haziran (Bahar ya da Yaz)
Appleton, WI 54912-2277 U.S.A.
Uygun ise aşağıdaki belgeleri ekleyin:




İngilizce Sınav Sonuçları
Minimum TOEFL (70) veya IELTS (6) olmalıdır. Yoğunlaştırılmış İngilizce Programı’na kaydolacaksanız sınav sonucu
göstermeniz GEREKLİ DEĞİLDİR.
Lise Diploması
Lise diplomanızın resmi bir kopyasını veya bitirme sertifikasını İngilizce tercümesini sununuz.



Üniversite Transkripti
A.B.D. dışından olan üniversite/yüksekokul transkriptleri, Education Credential Evaluators (www.ece.org) veya
World Education Services (www.wes.org) tarafından verilen değerlendirme raporuyla sunulmalıdır.



Şu anda F-1 vizesiyle A.B.D.’de öğrenim gören öğrenciler (F1 Öğrenci Transfer Formu’nu buradan
bulabilirsiniz:www.fvtc.edu/GlobalWelcome)
2.ADIM’da bahsedilen tüm belgeler VE;
 Geçerli vizenizin yeni tarihli fotokopisi
 TÜM verilmiş I-20 formlarının kopyası
 Yüksekokul/kolej transkriptinizin resmi kopyası

Arka sayfadan devam ediniz
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Uluslararası Başvuru Süreci
 Size bağlı kimse: Eğer beraberinizde size bağlı olarak birini (eşiniz, çocuğunuz) getirmeyi düşünüyorsanız, finansal
dökümanlarınızda, getireceğiniz her bir kişi için ekstradan $8,000 kullanıma uygun bulunduğunun gösterilmesi
gerekmektedir. Her bir kişinin tarihi geçmemiş pasaportunun güncel bir fotokopisini sununuz.
 Sponsor
Form I-134, Yardım Beyannamesi (Affidavit of Support)sadece bir başkası size finansal destek konusunda size
sponsor oluyorsa gereklidir. Her bir sponsor için bir form doldurulması gereklidir.

I-20 ve Fox Valley Technical College’dan gelecek olan Hoşgeldiniz Paketiniz size ulaştığında;

1.ADIM

SEVIS I-901 ücretini ödeyin
$200 tutarındaki SEVIS I-901 F-1 Vize Ücreti ve nasıl ödeneceğine dair bilgi almak için
http://www.ice.gov/sevis/i901/ adresini ziyaret edin.

2.ADIM

Vize görüşmesi ayarlayın
A.B.D. Elçiliği ile bir görüşme tarihi ayarlayın ve görüşmenizde I-20 ile destek mektuplarınızı sunun. (Sizi görüşmeye

alan kişi F-1 Öğrenci Vizesi verip vermemeye karar verir.)

Elçilik ziyaretinize hazırlanırken, yerel EducationUSA danışmanınızla iletişime geçin.
Size en yakın EducationUSA merkezini bulmak için www.educationusa.info adresini ziyaret edin.
Vize mülakatınızdan sonra;
1. Vize sonucunuz ve geliş tarihleriniz hakkında bize hemen ISSO@fvtc.edu adresine mail atarak haber verin.
2. Wisconsin’e gelişinizde bize hemen ISSO@fvtc.edu adresine mail atarak haber verin.
3. Bir haftalık zorunlu Uluslararası Öğrenci, Kampüs ve Toplum Oryantasyon Kursu’na katılmalısınız. Adres:
Appleton Kampüsü, 1825 N. Bluemound Drive, Appleton, Global Education and Services, Oda #G130.
F-1 öğrencileri en erken I-20/Kabul Mektubunda belirtilen programın başlama tarihinden 30 gün öncesinde
gelebilirler. Geri kalan TÜM işlemleriniz tamamlanana kadar Fox Valley Technical College’a kaydınız genel lisans
öğrencisi olarak yapılacaktır.
NOT: Geç kayıt yapan ya da geç gelen öğrencilerin kısıtlı ders seçim hakkı olacaktır ve çalışmayı düşündükleri
alanlarla bağlantılı olmayan derslere kaydolmaları gerekebilir.
Bütün uluslararası öğrencilerin F-1 statülerini koruyabilmeleri için sömestr başına minimum 12 kredi almaları
ZORUNLUDUR.
Fox Valley Technical College’ı seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Başvurulara dair sorularınız için lütfen bu adres aracılığıyla
iletişime geçiniz: ISSO@fvtc.edu
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