
مرحًبا بكم في برنامج تعلم الثقافة واللغة 
  )!CIEPCIEPCIEPCIEPا�نجليزية بشكل مكثف (

  ."فيليب ب)ورد"، CIEPجلسة معلومات مع مدير برنامج 
  

  )Immigration & Travelالھجرة والسفر (  

ا�حتفاظ بتلك ا�ستمارة إ� لدى الجھات � يتم  (شھادة أھلية غير المھاجرين من الدراسين) لك. I-20يجب أن يكون قد تم تقديم استمارة  �

  القانونية فقط (الشرطة، الجمارك، وغيرھا).

فيل "قبل انتھاء ص0حيتھا، قم بزيارة  الخاصة بك للتأكد من أنھا غير منتھية الص0حية. I-20انظر إلى ميعاد انتھاء البرنامج على استمارة  �

  ب الطلبة والدراسين الدوليين).(مكت "روس شوباخ" ) أوCIEP(مدير برنامج  "ب0ورد

الخاصة بك. إذا كان تاريخ ا?مضاءات قد مضى عليه  I-20إذا كنت تخطط لمغادرة الب0د والعودة مرًة أخرى، برجاء التحقق من استمارة  �

  أكثر من عام، فسيحتاج فيل أو روس منك إعادة ا?مضاء.

  وجواز سفرك معك. I-20رص دائًما على حمل استمارة إذا كنت مسافًرا داخل الو�يات المتحدة اCمريكية، فاح �

إذا كنت تخطط لترك جامعة نورثرن أيوا خ0ل أشھر الصيف أو لفصل دراسي آخر مع التخطيط للعودة مرًة أخرى �حًقا، برجاء استكمال  �
  .CIEP" في مكتب برنامج Notification of Absence Form"استمارة إشعار الغياب 

  جديدة. I-20دورات متعاقبة، وإ� سيتوجب تقديم استمارة  ٤سيتم إعطاء دورة عطلة بعد  �

" فيھا.   Emergency Contact Cardبوضع "بطاقة بيانات ا�تصال في حالة الطوارئ  CIEPفي مجموعة الترحيب، قام برنامج  �

  قات.احرص على تعبئة البيانات في البطاقة وا�حتفاظ بھا معك في كافة اCو

  )UNI Student Health Clinicعيادة صحة الطالب بجامعة نورثرن أيوا (  

إذا رغبت في مقابلة أخصائي رعاية صحية (طبيب، أو ممرضة، أو ما شابه)، برجاء الذھاب إلى عيادة صحة الطالب بجامعة نورثرن  �
).   أيوا أو�ً ما لم يكن اCمر طارًئا (عظام مكسورة، أو فقد للوعي، أو صعوبة في التنفس، أو فقد زائد للدم، أو جروح خطيرة، أو ما شابه

  .911حالة طارئة، اتصل بخط الطوارئ إذا كانت ال

يجب على جميع الطلبة الدوليين شراء خطة التأمين الصحي على الطالب  يجب أن تكون ممن يغطيك التأمين الصحي التابع للجامعة. �
)SHIP.المركز الصحي.   أما إذا كنت خاضًعا للتأمين تبًعا لحكومتك، برجاء إحضار مثل تلك المعلومات معك إلى  ) الخاصة بالجامعة

إذا كنت تخطط لمغادرة الجامعة، قم بزيارة المركز الصحي ?لغاء تأمينك، وإ�  تأكد من ا�حتفاظ بتأمينك محدًثا ومسدًدا حتى تاريخه.
  فسيتم تغريمك بقسط التأمين الجديد.

لمواطنين. اCشخاص مسؤولون عن تأمينھم سيحفظك التأمين الصحي من الضغط المالي. ليس لدى الو�يات المتحدة خطة وطنية لتغطية ا �
  الصحي إ� في حال كونھم خاضعين للتأمين بواسطة صاحب عمل أو مدرسة أو منظمة أخرى.

يمكنك مراسلتھم على البريد ا?لكتروني التالي:  يمكن لمركز صحة الطالب ا?جابة على أسئلتك حول التأمين الصحي. �
healthcenter@uni.edu تصال بال�2009-273-319مركز الصحي على الرقم التالي: أو ا  

  )CIEP Tuition & Fee Policyلرسوم التعليم والرسوم المعتادة ( CIEPسياسة برنامج  

  

) في حساب الجامعة u-billستظھر الرسوم المدفوعة على فاتورة المدفوعات ( يقوم البرنامج بفرض رسوم تعليم على صفوفه الدراسية.

)MyUNIverse ( ولين من الصفوف الدراسية، وستكون إلزامية قبل نھاية كل فصل  بك.الخاصCسبوعين اCستظھر الرسوم المدفوعة خ0ل ا

كما  دراسي.  يمكن دفع رسوم التعليم بشيك شخصي أو شيك سياحي أو بحوالة مالية أو نقًدا في الخزينة الموجودة في قاعة غيلكريست ھول.
إذا كنت لم تقم بدفع رسوم التعليم، فلم يتم تسجيلك في الصفوف الدراسية ولن تستلم  استخدام الشيك ا?لكتروني.يمكن الدفع على ا?نترنت ب
  جدول محاضرات الصف. 

  

إذا لم تكن مدرًجا في الصفوف، فقد يؤثر ذلك على وضع ھجرتك. لن تقوم الجامعة بتسجيلك في ا?دارة اCمريكية للھجرة والجمارك : ملحوظة
)ICE،( غلب إلغاء سجل ھجرتك.وسCمأخوذ من دليل الطالب ببرنامج  يتم على ا)CIEP ١١، صفحة(  

  


