English as a Second Language (ESL) Program
برنامج اإلنكليزية كلغة ثانية

قبول الطالب الدوليني

مينحك املهارات والتدريب من أجل إنجاز النجاح الجامعي
يعدك من أجل التواصل اليومي
يدعم تكيفك للعيش والتعلم يف الواليات املتحدة

برنامج اللغة اإلنكليزية كلغة ثانية يف جامعة ال روك

LA ROCHE

التقويم الدرايس

مل تختار الروك؟

فصل الخريف
أواخر آب/أغسطس حتى أوائل كانون األول /ديسمرب

ال تتطلب توفل/أيلتس من أجل القبول .حيث يضمن إختبار اللغة
اإلنكليزية الذي يجري يف الجامعة توضعك يف املستوى املالئم لك

فصل الربيع
أوائل كانون الثاين/يناير حتى أواخر نيسان/أبريل

التعلم القائم عىل املشاريع لتحسني املهارات اللغوية يف املجاالت
الحيوية كالقراءة والكتابة واملحادثة واإلستامع والقواعد

فصل الصيف
منتصف أيار/مايو حتى أواخر متوز/يوليو

سكن الصيف مجاين إن إخرتت العيش يف الحرم الجامعي والدراسة
بدوام كامل للفصل الدرايس الصيفي
مجتمع متنوع حيث يصل عدد الطالب الدوليني فيه إىل 20%
صفوف بأحجام صغرية من أجل أن تويل هيئة التدريس اإلهتامم
والدعم الشخيص لك
تعليم عايل الجودة وتدريب مكثف من خرباء يف املجال التعليمي
تكلفة معقولة أقل بكثري من املعدل الوطني
شهادة إنجاز الربامامج بعد إكامل برنامج اإلنكليزية كلغة ثانية
بنجاح

املوقع
يقع الحرم الجامعي عىل بعد  15دقيقة عن شامل وسط مدينة
بيتسبورغ .املدينة التي تتميز بالفرص التي ال حرص لها للنمو الوظيفي
والرتفيه والثقافة حيث تجد
مشاهد للفن الحيوي والرتفيهي
مقرات لرشكات متعددة الجنسيات
تقع كل من مدينة نيويورك وفيالدلفيا وواشنطن عىل مسافة قصرية
بالسيارة
واجهات مائية نظيفة وجميلة لركوب الزوارق وصيد األسامك
والتجديف

الخدمات الخاصة
تقديم إرشادات يف أمور الهجرة وتلقي الدعم املستمر
النقل من املطار وبرنامج توجيهي
برنامج مساعدة تعليمي
برنامج رشاكة يف املحادثة من أجل أن متارس مهارات
املحادثة باللغة اإلنكليزية يف أجواء عادية

حول جامعة الروك

توفر جامعة الروك تعليامً مبتكرا ً قامئاً عىل املهارات والذي يحتاج إليه الطالب للنجاح يف االقتصاد العاملي
اليوم .مع اإللتزام بالتبادل الدويل والتفوق األكادميي تم تصنيف الروك كالتايل
أعىل  25كلية بكالوريوس يف استضافة الطالب الدوليني من قبل معهد التعليم الدويل 2013
حائزة عىل جائزة سبوتاليت السيناتور بول ساميون لإلبداع يف التعليم العايل الدويل يف 2010
أفضل كلية إقليمية من قبل يو إس نيوز وورلد ريبورت يف 2014
أفضل كلية يف الشامل الرشقي من قبل برنستون ريفيو 2005-2013
الكلية املتميزة 2012-2013

متطلبات التقديم

طلب تقديم عىل برنامج اللغة اإلنكليزية كلغة ثانية
دليل عىل توفر املوارد املالية

للمزيد من املعلومات يرجى االتصال عىل العنوان التايل

International Admissions & Student Services
9000 Babcock Boulevard
Pittsburgh, PA 15237
esl@laroche.edu | 412-536-1279

رسوم طلب التقديم  50$أمرييك
نسخة مصدقة عن سجالت املرحلة الثانوية أو الشهادة
الثانوية
4850.GLOBALE.8/13.GK

English as a Second Language (ESL) Program

طلب تقديم

برنامج اإلنكليزية كلغة ثانية

السنة الدراسية

20

12.

إسم العائلة /الكنية

1.

الصيف :أيار/مايو-حزيران/يوليو qالربيع :كانون الثاين/يناير qالخريف :آب/أغسطس 13. q
سبب التدريب عىل اللغة اإلنكليزية كلغة ثانية 14.

اإلسم األول 2.

أغراض جامعية /أعامل عىل مستوى الكليةq
محادثة باللغة اإلنكليزية ومحو أمية أسايسq
أسباب أخرى /يرجى ذكرهاq

-

أخطط للمكوث 15.
خارج الحرم الجامعيq

-

الشهر

تاريخ امليالد 3.

اليوم

يف الحرم الجامعيq

السنة

أنثى qذكر 4. Gender: q

ال تؤمن جامعة الروك سكناً للعائالت .يجب عىل الطالب املصطحبني للمعالني إتخاذ الرتتيبات الخاصة بالسكن

رقم الضامن اإلجتامعي /إن وجد 5.

خارج الحرم الجامعي
-

إن كنت يف الواليات املتحدة يرجى اإلشارة إىل حالة الفيزا الحالية الخاصة بك 16.

-

أخرىq F-1 q F-2 q J-1 q J-2 q
يرجى إرسال نسخة عن 17.
)current I-20 form (F visa students) or DS-2019 (J visa students

رقم هاتف املنزل 6.
-

رمز املنطقة

للمساعدة يف نقل طلبك إىل جامعة الروك
يرجى إرسال التايل

رمز البد
الربيد اإللكرتوين

•

إستامرة الطلب املكتملة 1.

7.

عنوان املنزل الدائم 8.

نسخة عن جواز السفر 2.
نسخة مصدقة عن نص/كشف عالمات املرحلة الثانوية تظهر حيازك عىل الشهادة الثانوية 3.
الشارع

إتفاقية الطالب األجانب 4.

البلد

إفادة الدعم 5.
بيان مرصيف مصدق 6.

املدينة

الوالية

رسوم تقديم الطلب غري القابلة لإلسرتداد  50$تدفع إىل 7.
La Roche College

الرمز الربيدي

البلد

العنوان الحايل /يف حال كان مختلفاً عن عنوان املنزل الدائم 9.

الشارع
الوالية
البلد

الرقم
املدينة
الرمز الربيدي
الجنسية 10.
بلد امليالد 11.

5388.GLOBALE.2/14.GK

