تفاصيل برنامج اللغة اإلنجليزية المكثف ) (IELPفي
Manhattan College
توفر  Manhattan Collegeستة مستويات من الدراسة المكثفة للغة اإلنجليزية تلبي احتياجاتك إلجادة اللغة اإلنجليزية ،حيث تنقسم
المستويات إلى مبتدئ ومتوسط ومتقدم وذلك إلجادة اللغة اإلنجليزية قبل االلتحاق بالجامعة .وتتبع مقررات البرنامج الدراسية بوجه
عام التقويم األكاديميالخاص بـ .Manhattan College
صفوف الدراسة لدينا محدودة العدد ،بحيث ال يزيد العدد عن  12طالبًا في كل صف .ويتم تدريس المقررات من يوم االثنين إلى الجمعة من
كل أسبوع بمعدل  22ساعة في األسبوع ،وتركز على المجاالت األساسية التالية:





فهم القراءة
الكتابة للبيئات األكاديمية
مهارات االستماع واالستيعاب والعرض
التحدث والنطق للمحادثة وصفوف الدراسة

تتضمن مقررات البرنامج دراسة عن الحياة في الواليات المتحدة األمريكية ،والثقافة األمريكية ،ومقدمة عن مدينة نيويورك ،والفنون
والموسيقى ،والعطالت في الواليات المتحدة األمريكية.
يستغرق إكمال كل مستوى نصف سنة دراسية ( 15أسبوعًا) أو دورة انعقاد صيفية واحدة ( 9أسابيع) ،ويتم منح الدارسين شهادة عند
االنتهاء من المستوى تفيد بنجاح الطالب في إتمام كل مستوى .وبالنسبة للطالب الذين يجتازون مستوى برنامج  IELPالخاص بدراساتهم
بنجاح ،فلن يكونوا بحاجة إلى اجتياز اختبار إجادة إضافي (اختبار تويفل أو آيلتس) .كما يتوفر القبول المشروط للطالب الذين يرغبون في
الدراسة في  Manhattan Collegeخالل مرحلة التعليم الجامعي ومرحلة الدراسات العليا بعد إتمام برنامج  .IELPيُرجى قراءة ما
يلي لمعرفة التفاصيل:

القبول
يضمن إتمام برنامج  IELPبنجاح تلبية متطلبات إجادة اللغة اإلنجليزية وتحقيق متطلبات مستوى اإلجادة المطلوب لـ Manhattan
 .Collegeويوجد مساران للتقديم في برنامج  IELPكما يلي
القبول المشروط:




مرحلة التعليم الجامعي :إكمال طلب التقديم للقبول في مرحلة التعليم الجامعي؛
مرحلة الدراسات العليا :إكمال طلب التقديم للقبول في مرحلة الدراسات العليا.
بمجرد إكمال طلب التقديم لمرحلة التعليم الجامعي أو مرحلة الدراسات العليا ،يتم ترشيحك إلى برنامج  IELPبواسطة الفريق
المختص بالقبول في مرحلة التعليم الجامعي أو مرحلة الدراسات العليا.

للقبول مباشرةً ببرنامج  ،IELPسيُطلب منك تقديم المستندات التالية:



ترجمة إنجليزية لشهادة مواد وتقديرات المرحلة الثانوية أو الكلية
صفحة من جواز السفر



طلب التقديم لبرنامج IELP

الفرص الدراسية األخرى من خالل برنامج IELP
تتوفر من خالل برنامج  IELPفي  Manhattan Collegeفرص دراسية أخرى.
لمزيد من المعلومات ،يُرجى اتباع الرابط أو االتصال بنا:
 برامج اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية ( )ESLالمتخصصة .هذه البرامج مصممة لمن يسعون لدراسة اللغة اإلنجليزية باإلضافة إلى البرامجالفريدة التي تركز على مدينة نيويورك مثل البرامج المالية ،والفنون االستعراضية ،والتصوير الفوتوغرافي ،إلى جانب برامج أخرى.
تعرف على المزيد من هناhttps://manhattan.edu/academics/schools-and-departments/scps/non-credit- :
programs/summer-programs/English%20as%20a%20Second%20Language%20Specialty%20Programs.php
 مقررات برنامج  ESLالدراسية المتخصصة :يمكن لبرنامج  IELPفي  Manhattan Collegeإعداد مقررات دراسية مناسبة لكأو لمؤسستك .يُرجى االتصال بالمدير  Jeff Vanderwerfعلى العنوان  jvanderwerf01@manhattan.eduللحصول على
معلومات إضافية.
 المقررات الدراسية المسائية وخالل العطلة األسبوعية :يوفر برنامج  IELPأيضًا مقررات دراسية مسائية وخالل العطلة األسبوعيةلدراسة اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية .وتتوفر موضوعات مثل اإلنجليزية كلغة ثانية في اتصاالت األعمال ،ودراسات اللغة اإلنجليزية كلغة
ثانية خالل العطلة األسبوعية .يُرجى االتصال بالمدير  Jeff Vanderwerfعلى العنوان jvanderwerf01@manhattan.edu
للحصول على معلومات إضافية.

التكاليف والتقويم
تكاليف برنامج IELP
يُرجى زيارة موقع الويب الخاص ببرنامج  IELPبـ  Manhattan Collegeلمعرفة أحدث الرسوم ومصاريف التعليم.
تكلفة التأمين الصحي
يُرجى العلم أنه بصفتك طالب يحمل تأشيرة  ،F-1فلن تكون ملز ًما بالحصول على تأمين صحي .وفقًا لتوجيه الطالب الدوليين ،سيتم إمداد
حاملي تأشيرة  F-1بالمعلومات/مواقع الويب الخاصة بالكثير من شركات التأمين التي توفر وثائق تأمينية للطالب من حاملي تأشيرة F-
 .1يُنصح طالب تأشيرة  F-1بشدة بشراء تأمين؛ كما يجب على طالب تأشيرة  J-1الحصول على تأمين .يمكنك طلب الحصول على
إعفاء تأميني إذا كان لديك تأمين طبي بالفعل يغطي احتياجاتك التأمينية أثناء وجودك في الواليات المتحدة .ولكي تحصل على إعفاء يلزم
توفير مستندات تؤكد تغطيتك التأمينية.
تواريخ البرنامج/التقويم
يُرجى البحث عن المواعيد النهائية لتقديم الطلبات وتواريخ الدراسة من خالل موقع الويب الخاص بـ .Manhattan College
جدول مقررات  IELPالدراسية

يمتد جدول مقررات الربيع/الخريف لبرنامج  IELPفي  Manhattan Collegeعلى مدار  22ساعة عادة ً في األسبوع .وتُعقد جميع
الصفوف الدراسية في الحرم الجامعي في أثناء اليوم بين الساعة  9:00ص و 3:00م ،يومي االثنين والثالثاء ،وبين الساعة  9:00ص
ظهرا يوم الجمعة.
و12:00
ً
يمتد جدول مقرر الصيف لمدة  30ساعة في األسبوع .وتُعقد الصفوف الدراسية في الحرم الجامعي من الساعة  9:00ص إلى  3:00م،
من االثنين إلى الجمعة.

السكن
يُوصى (دون أن يكون ملز ًما) بأن يقيم جميع ً
طالب برنامج  IELPداخل الحرم الجامعي ،حيث سنساعدك على اإلقامة في المبيت
المخصص داخل الحرم الجامعي .وترد اإلشارة إلى التكلفة التقريبية لإلقامة في الغرفة ،والوجبات التي تقدم داخل قاعات السكن في
 Manhattan Collegeتحت عنوان التكلفة والنفقات .كما يتم تضمين اإلقامة والوجبات في تكاليف السكن.
يتوفر من خالل برنامج  IELPفي  Manhattan Collegeخيارات اإلقامة المنزلية لمن يرغب من الطالب.

معلومات التأشيرة
الوثائق المالية وشهادة I-20
 I-20عبارة عن "شهادة األهلية" لحالة الطالب غير المهاجرين لمن يرغب في الدراسة في الواليات المتحدة األمريكية ،حيث يأخذ الطالب
المتقدم شهادة  I-20معه إلى السفارة أو القنصلية األمريكية عند تقدمه/ها بطلب للحصول على تأشيرة طالب .ويتم اعتبارك طالبًا دوليًا
تحتاج إلى شهادة  I-20إذا كنت:



تدرس حاليًا في الواليات المتحدة بموجب تأشيرة طالب ( )F-1في مدرسة ثانوية أو في كلية أو في برنامج لدراسة اللغة
اإلنجليزية؛
أو تنوي دخول الواليات المتحدة األمريكية بتأشيرة طالب.

الوثائق المالية المطلوبة لشهادة :I-20
تُلزم أنظمة الواليات المتحدة األمريكية الحكومية الطالب ممن سيحملون تأشيرة طالب  F-1أن يثبتوا للكلية تلقيهم الدعم المالي أثناء
التسجيل .ولهذا السبب ،يجب عليك تقديم شهادة المسؤولية المالية ( – )CFRيُرجى االطالع على قسم "المستندات" أدناه ،وهي عبارة عن
إفادة موثقة من الراعي الخاص بك ،باإلضافة إلى المستندات الداعمة التالية:




خطاب أصلي/كشف حساب بنكي من المؤسسة المالية التابع لها الراعي ،يفيد بمقدار المبلغ المتوفر في الحساب (الحسابات) الذي
سيتم استخدامه لرعايتك.
نسخة من صفحة الهوية بجواز السفر الخاص بك.
شهادة مواد وتقديرات رسمية من المدرسة الثانوية أو الكلية/الجامعة السابقة.

يُرجى مالحظة ما يلي:





يجب توقيع اإلفادة الموثقة الخاصة بالدعم وجميع المستندات الداعمة وتأريخها بما ال يزيد عن تسعة أشهر قبل قيامك بالتسجيل
في .Manhattan College
يتم إرسال اإلفادة إليك إلى جانب مواد القبول الخاصة بك.
يجب أن تكون المستندات المالية أصلية ،ويمكن إرسالها بالبريد اإللكتروني من قِبل الطالب/الراعي أو بالبريد العادي إلى
 .Manhattan Collegeوفي حالة إرسال المستندات بالفاكس ،يجب أن تأتي مباشرة من المؤسسة المالية.
يجب أن تكون وثائق الموارد المالية على ترويسة بنك ،مع تقويم المبالغ بالدوالر األمريكي ،ويجب أن تتضمن ختم و/أو توقيع
من البنك.

سيكون على الطالب المسجلين حاليًا في مدرسة في الواليات المتحدة األمريكية تقديم نسخ من جميع مستندات  I-20السابقة إلى جانب
استمارة تحويل  I-20المستوفاة.
يتم اإلرسال بالبريد إلى العنوان:

Ms. Debbi Damico
Director, International Student and Scholar Services
Manhattan College
4513 Manhattan College Parkway
Riverdale, NY 10471
حالة تأشيرة الطالب :شهادة األهلية I-20
مبكرا للحصول على شهادة األهلية  .I-20يحتاج الطالب إلى شهادة  I-20لكي يحصلوا
ينبغي على الطالب التقدم إلى برنامج IELP
ً
على تأشيرات الطالب غير المهاجرين  F-1قبل مغادرتهم بالدهم .لن تُصدِر  Manhattan Collegeشهادة  I-20إال بعد تلقي جميع
المستندات واإليداعات.
يُرجى مالحظة ما يلي:
تسري شهادة األهلية  I-20بمقتضى قانون الواليات المتحدة األمريكية لمدة عام واحد من تاريخ إصدارها .وفي نفس الوقت ،فهي تشترط
تاريخ وصول محدد .ينبغي للطالب الذين ال يستطيعون الدخول إلى الواليات المتحدة قبل التاريخ المحدد طلب تمديد الفترة من خالل
االتصال بـ "معهد اللغة اإلنجليزية المكثفة" .ال يتم فرض تكلفة إضافية في حالة ما إذا كانت شهادة  I-20األصلية ما تزال سارية.
يلزم بمقتضى قانون الهجرة الخاص بالواليات المتحدة األمريكية ،أن يقوم الطالب بالتسجيل لدى المعهد الذي يُصدر شهادة  I-20التي
يستخدمها الطالب للدخول إلى الواليات المتحدة األمريكية.

مواقع ويب مهمة
موقع الويب الخاص ببرنامج  IELPفي Manhattan College
التكاليف والتقويمhttps://manhattan.edu/admissions/international/costs-calendar.php :
المستندات
يُرجى مراجعة شهادة المسؤولية المالية من خالل هذا الرابط:
https://manhattan.edu/admissions/international/documents.php
يُرجى مراجعة المستندات الصحية الخاصة بالكلية من خالل هذا الرابطhttps://inside.manhattan.edu/student-life/health- :
services/required-records.php
التقديم
للتقديم لـ القبول المشروط بمرحلة التعليم الجامعي ،يُرجى االنتقال إلى هذا الرابط:
https://manhattan.edu/admissions/undergraduate/requirements/international.php
للتقديم لـ القبول المشروط بمرحلة الدراسات العليا ،يُرجى االنتقال إلى هذا الرابط:

https://manhattan.edu/admissions/graduate/apply.php
: يُرجى االنتقال إلى هذا الرابط،IELP للتقديم مباشرة إلى برنامج
https://manhattan.edu/admissions/international/apply.php
اإليداع
/https://deposits.manhattan.edu/touchnet : يُرجى االنتقال إلى هذا الرابط،)لتقديم إيداع (بعد التقديم والقبول
السكن
: يُرجى االنتقال إلى الرابط التالي،Manhattan College لمعرفة المزيد حول السكن داخل الحرم الجامعي في
https://manhattan.edu/life-at-manhattan/housing/residence-halls.php
. مباشرة للحصول على معلومات حول خيار اإلقامة المنزليةIELP يُرجى االتصال بمسؤولي برنامج

بيانات االتصال
Manhattan College Intensive English Language Program
Jeff Vanderwerf, Director
Miguel Hall 300
4513 Manhattan College Parkway
Riverdale, New York 10471
8212-862-718 :الهاتف
jvanderwerf01@manhattan.edu / ielp@manhattan.edu :البريد اإللكتروني

