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مرحبا ً بك في جامعة نيو يورك للتكنولوجيا!
الدراسة في بلد أجنبي تجربة رائعة ومثيرة للتح ّدي .نهنئك على مواجهة هذا التحدي .سوف يوفر لك هذا الدليل معلومات حول
تأشيرة  F-1أو  ،J-1ووصولك إلى نيو يورك ،واألسابيع القليلة األولى في الحرم الجامعي.
بالنسبة لكثيرين ،ستكون هذه هي المرة األولى لك في نيو يورك وفي الواليات المتحدة .نحن هنا لمساعدتك على التالؤم مع
مدرسة ،ومجتمع ،وبلد ،وثقافة جديدة .أنت تنضم إلى أكثر من  1300طالب دولي في المرحلة الجامعية والدراسات العليا
ينتمون إلى حوالي  100دولة في جامعتنا في مانهاتن وأولد ويستبيري.
مكتب التعليم الدولي
مكتب التعليم الدولي يدعم ويرعى الطالب الدوليين في جامعة نيو يورك للتكنولوجيا من خالل توفير بيئة متعددة الثقافات ،وذلك
في ظل حضور جامعة نيو يورك للتكنولوجيا في المجتمع الدولي .سوف يتصل بك أحد مستشاري الطالب الدوليين وسيكون هو
المسؤول عن االتصال بك خالل فترة دراستك في جامعة نيو يورك للتكنولوجيا .يشرفنا ذهابك إلى المكتب للتحد مع أحد
المستشارين أو مراسلتنا على البريد اإللكتروني  ،oie@nyit.eduأو االتصال بنا على الرقم ( 1.516.686.7526أولد
ويستبيري) ،أو على الرقم ( 1.212.261.1684مانهاتن) بخصوص األسئلة أو الطلبات الخاصة بالتأشيرات ،أو الهجرة ،أو
السفر ،أو التوظيف ،أو غيرها من المسائل.
القدوم إلى نيو يورك :األسابيع األولى
خطط للوصول إلى نيو يورك قبل بداية الفصل الدراسي حتى يتوفر لك الوقت لتسوية األمور ،والتع ّرف على البيئة المحيطة،
والتع ّرف على أشخاص جدد ،والشعور بأنك "في بيتك" قبل بدء الدراسة .أقرب موعد يمكنك الوصول فيه ،وفقا ً للوائح الهجرة،
هو قبل  30يوماً من تاريخ بدء البرنامج على تأشيرة ( I-20أو  .)DS-2019سوف تكون بحاجة للوصول في الوقت المناسب
لحضور التوجيه اإللزامي في الحرم الجامعي الذي ستتلقى فيه الدروس.
قائمة الطالب المستجد
يُرجى زيارة  nyit.edu/intladmittedللحصول على معلومات كاملة عن خطواتك المقبلة.
كافة الطالب الجدد
• فعّل صفحتك الخاصة  MyNYITعلى الموقع  my.nyit.eduلتأكيد تسجيلك ،ودفع عربون رسومك الدراسية ،وقبول أو
رفض منحة  NYITالخاصة بك ،إذا كان ذلك ممكناً.
 oتف ّ
ضل بزيارة register.nyit.edu/reset
 oأد ِخل رقم هوية جامعة نيو يورك للتكنولوجيا واسم العائلة كما يظهران في البريد اإللكتروني أو الخطاب الخاص
بقبولك.
ً
 oانسخ رمز الحماية كما يظهر تماما ثم اضغط على إرسال.
 oأد ِخل تاريخ ميالدك إلنشاء سؤال األمن السري وإجابته.
 oأنشئ سؤال أمن وإجابته .يجب أن تكون اإلجابة بين ستة حروف إلى  20حرفاً.
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 oأنشئ كلمة مرور جديدة .يُرجى قراءة تعليمات كلمة المرور بعناية إلنشاء كلمة مرور آمنة تحتوي على الحروف
المطلوبة.
 oاآلن أنشئت بنجاح حساب  NYITConnectوعنوان بريد إلكتروني .يمكنك الوصول إليه عبر اإلنترنت عبر
صفحتك الخاصة  MyNYITعلى الموقع .my.nyit.edu
• أكد تسجيلك في جامعة نيو يورك للتكنولوجيا بإيداع عربون رسومك الدراسية غير القابلة لالسترداد في التاريخ
المطلوب من خالل صفحتك الخاصة .MyNYIT
• اقبل أو ارفض منحة أو مساعدة جامعة نيو يورك للتكنولوجيا على اإلنترنت عبر صفحتك الخاصة  ،MyNYITإذا
كنت قد تلقيت هذه المنحة أو المساعدة في حزمة القبول والمساعدة المالية.
• إذا كنت طالباً ملتحقا ً في برنامج رياضي ،فيرجى التأكد من حصولك على الوثائق المطلوبة الالزمة من مدربك
لالنتهاء من إجراءات منحتك الدراسية ،إن ُوجدت ،قبل إيداع رسومك الدراسية.
• أ ّمن ترتيبات سكنك ،سواء كان في سكن جامعة نيو يورك للتكنولوجيا أو السكن خارج الحرم الجامعي.
• جهز ترتيبات السفر لوصولك إلى جامعة نيو يورك للتكنولوجيا في غضون  30يوما ً قبل اليوم األول من الدراسة .استعرض
مواعيد التوجيه وسجل لحضور التوجيه عبر  .nyit.edu/orientationينبغي عليك حضور التوجيه.
• سجّ ل لحضور جلسة وثيقة الوصول  SEVISواحضر الجلسة عند وصولك إلى الحرم الجامعي .هذا شرط لجميع الطالب
الذين يحملون نموذج .I-20
أرسل تقرير التطعيمات .لن يُسمح لك بدخول الصف الدراسي بدون هذه الوثائق.
• ِ
• ادفع فاتورة رسومك الدراسية.
الطالب الجامعيون
• عربون الرسوم الدراسية :إيداع الرسوم الدراسية الذي تبلغ قيمته  400دوالر مستوجب الدفع إلى جامعة نيو يورك
للتكنولوجيا قبل  1ديسمبر للفصل الدراسي في الربيع ،وقبل  1مايو للفصل الدراسي في الخريف ،أو في غضون
أسبوعين من استالمك لخطاب قبولك أو البريد اإللكتروني إذا كان مسموحاً لك بعد هذه التواريخ .يمكنك دفع التأمين
عبر صفحتك الخاصة  MyNYITعلى الموقع .NYITConnect
• امتحانات التنسيب والتسجيل :ينبغي على جميع طالب السنة األولى ،بما في ذلك من حصلوا على درجات التنسيب
المتقدم أو درجات النقل مقابل العمل المنجز في كلية أخرى ،أن يخضعوا المتحانات التنسيب من جامعة نيو يورك
للتكنولوجيا في الرياضيات ،واللغة اإلنجليزية ،والقراءة قبل التسجيل .سوف تجتمع مع أحد مستشاري الفصل
الدراسي األول بعد امتحانات التنسيب للتسجيل في الفصول الدراسية.
ينبغي على طالب النقل الذين لم يحصلوا على درجات مادة الكتابة  1في الكلية و/أو دروة الرياضيات األولى في سنة
التخصص أن يخضعوا المتحانات التنسيب من جامعة نيو يورك للتكنولوجيا .أما طالب النقل الحاصلين على درجات
مادة الكتابة  1و/أو دورة الرياضيات األولى في سنة التخصص فليسوا بحاجة للخضوع المتحانات التنسيب .سوف
تس ّجل للصفوف الدراسية مع مستشار الفصل الدراسي األول.
سوف تتلقى المزيد من المعلومات حول امتحانات التنسيب والتسجيل .يمكنك معرفة المزيد ومطالعة أسئلة االمتحان
على  .nyit.edu/placementيُرجى مالحظة أن هذه االمتحانات مخصصة بدقة ألغراض التنسيب ولن تؤثر على
قبولك في جامعة نيو يورك للتكنولوجيا.
• أر ِسل الوثائق الرسمية النهائية :أر ِسل شهاداتك الدراسية الرسمية النهائية إلى مكتب القبول ،بما في ذلك أي عمل
أكملته على مستوى الكلية ،باإلضافة إلى نتائج االختبارات الرسمية قبل بداية الفصل الدراسي األول.
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طالب الدراسات العليا
• عربون الرسوم الدراسية :إيداع الرسوم الدراسية الذي تبلغ قيمته  500دوالر مستوجب الدفع إلى جامعة نيو يورك
للتكنولوجيا في غضون أربعة أسابيع من استالمك لخطاب قبولك أو البريد اإللكتروني .يمكنك دفع العربون عبر
صفحتك الخاصة  MyNYITعلى الموقع .NYITConnect
• التسجيل للصفوف الدراسية :سوف تجتمع مع أحد مستشاري الدراسات العليا في برنامجك عند وصولك إلى الحرم
الجامعي .وسوف تعرف معلومات عن الدورات التي تحتاجها للفصل الدراسي األول ،وبعد ذلك يمكنك التسجيل
للدورات لدى مكتب المسجل .للحصول على قائمة من المستشارين وجداول عملهم ،يُرجى زيارة
.nyit.edu/advising/advisor_schedules
طالب الدراسات العليا الحاصلين على درجات في اختبار التويفل بين  500و( 550مكتوبة) ،أو 213-173
(محوسبة) ،أو ( 80-61على شبكة اإلنترنت) ،أو الحاصلين على درجات األيلتس بين  5و 5.5سوف يُلحقون
بدورات اللغة اإلنجليزية قبل الوصول .ينبغي عليك االجتماع مع أحد الموظفين في معهد اللغة اإلنجليزية ( )ELIقبل
التسجيل لدخول الصفوف الدراسية .لستَ بحاجة للخضوع المتحان التنسيب.
• أر ِسل الوثائق الرسمية النهائية :أر ِسل شهاداتك الدراسية الرسمية النهائية ،ونتائج االختبارات ،ودليل الدرجات إلى
مكتب القبول قبل بداية الفصل الدراسي األول.
طالب معهد اللغة اإلنجليزية ()ELI
• يجب على الطالب الذين تم قبولهم مباشرةً في معهد اللغة اإلنجليزية بدون درجة التويفل أو األيلتس الخضوع المتحان
التنسيب في جامعة نيو يورك للتكنولوجيا في اللغة اإلنجليزية قبل التسجيل.
خيارات السكن
قاعات اإلقامة
نرحب بالطالب الجامعيين وبطالب الدراسات العليا للعيش في قاعات إقامة متكاملة الخدمات بالقرب من الحرم الجامعي في
مانهاتن والحرم الجامعي في أولد ويستبيري .رغم أن قاعات اإلقامة ال تقع في حرم جامعة نيو يورك للتكنولوجيا ،إال أن قاعات
اإلقامة في مانهاتن واقعة على مسافة قصيرة من الحرم الجامعي باستخدام مترو األنفاق ،أما قاعات اإلقامة في أولد ويستبيري
فيمكن الوصول إليها عن طريق حافلة خاصة بجامعة نيو يورك للتكنولوجيا.
هناك طلب متزايد على السكن الخاص بجامعة نيو يورك للتكنولوجيا .إذا رغبت في العيش في أحد المرافق السكنية الخاصة
بجامعة نيو يورك للتكنولوجيا ،فنحن نشجعك على تقديم طلب لقاعة اإلقامة مرفق به عربون السكن غير القابل لالسترداد في
أقرب وقت ممكن .يُقرّ ر السكن بنا ًء على أسبقية التقديم .يُرجى زيارة  nyit.edu/housingللوصول إلى استمارة الطلب
والستعراض خيارات السكن والتكاليف ومواعيد النقل .سوف تتلقى المعلومات الخاصة بغرفتك وبالمبنى عن طريق البريد
اإللكتروني قبل وصولك إلى جامعة نيو يورك للتكنولوجيا.
• لالستفسار عن الحرم الجامعي في مانهاتن ،والسكن خارج الحرم الجامعي ،يُرجى مراسلة البريد اإللكتروني
 housingma@nyit.eduأو االتصال على الرقم .1.212.261.1737
• لالستفسار عن الحرم الجامعي في أولد ويستبيري ،والسكن خارج الحرم الجامعي ،يُرجى مراسلة البريد اإللكتروني
 housingow@nyit.eduأو االتصال على الرقم .1.516.686.1402
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السكن خارج الحرم الجامعي
العثور على مكان للعيش خارج الحرم الجامعي في نيو يورك يمكن أن يكون صعبا ً .من المهم أن تكون مستعداً وأن تبحث األمر
قبل اختيار المكان الذي تريد العيش فيه في العام أو األعوام المقبلة .في حين قد ترغب في إجراء بحثك مقدماً ،سوف تجد أن
معظم الشواغر ال تنشر قبل  30يوما ً من تاريخ وصولك .إذا كنت تخطط للعيش خارج الحرم الجامعي ،فحاول القدوم إلى نيو
يورك قبل ثالثة أسابيع من موعدك على األقل ورتب مكانا ً مؤقتا ً للعيش فيه حتى تجد شقة.
نقدم لك األدوات الالزمة لمساعدتك في العثور على سكن خارج الحرم الجامعي بالقرب من جامعتنا .يُرجى زيارة
 nyit.edu/housing/offcampusللحصول على المساعدة .يمكنك أيضا ً العثور على مساكن مؤقتة أدناه.
• الفنادق المحلية بالقرب من الحرم الجامعي في مانهاتنnyit.edu/locations/manhattan_local_hotels :
• الفنادق المحلية بالقرب من الحرم الجامعي في أولد ويستبيريnyit.edu/locations/westbury_local_hotels :
الحياة في نيو يورك
الطقس
يتغير المناخ في منطقة نيو يورك بتغير المواسم األربعة:
الموسم
الخريف (سبتمبر  -نوفمبر)
الشتاء (ديسمبر  -فبراير)
الربيع (مارس  -مايو)
الصيف (يونيو  -أغسطس)

متوسط درجة الحرارة العالية
 61فهرنهايت ( 16سيليزيوس)
 38فهرنهايت ( 3سيليزيوس)
 61فهرنهايت ( 16سيليزيوس)
 89فهرنهايت ( 29سيليزيوس)

متوسط درجة الحرارة المنخفضة
 44فهرنهايت ( 7سيليزيوس)
 25فهرنهايت ( 4-سيليزيوس)
 44فهرنهايت ( 7سيليزيوس)
 68فهرنهايت ( 20سيليزيوس)

ضر معطفاً ثقيالً ،وسترات دافئة ،وأحذية طويلة الرقبة ،وقفازات ،وقبعات ،ووشاحاً ،وجوارب
• لفصلي الخريف والشتاء ،اح ِ
ثقيلة للطقس البارد.
ضر مالبس خفيفة وسترة خفيفة للطقس األكثر دفئاً.
• لفصلي الربيع والصيف ،اح ِ
• المظلة والمعطف الواقي من المطر مناسبان لمواسم الخريف والربيع .لمزي ٍد من المعلومات حول درجات الحرارة ،وكميات
األمطار ،والطقس ،يُرجى زيارة الموقع اإللكتروني .weather.com
ضر معك
ماذا تُح ِ
عند وصولك إلى الواليات المتحدة ،احتفظ بمستنداتك المتعلقة بالهجرة ،والدوالرات األمريكية ،وبطاقة/بطاقات االئتمان بالقرب
منك في جميع األوقات ،في جيبك أو في محفظتك.
إليك بعض البنود التي نوصى أن تضعها في حقيبتك الشخصية أو حقيبة الظهر الصغيرة:
• األدوية التي تستخدمها بانتظام والنظارة الطبية اإلضافية أو العدسات الالصقة .العديد من األدوية في الواليات المتحدة تتطلب
وصفة طبية من الطبيب ،ولذلك إذا كنت تعاني من مشكلة صحية مزمنة تتطلب الدواء ،فمن المستحسن إحضار ما يكفي لبضعة
أسابيع.
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• األشياء الثمينة مثل المجوهرات أو األشياء التي ال يمكن تعويضها ،بما في ذلك الصور الشخصية أو الخطابات.
• شاحن الهاتف ،وأطقم مالبس إضافية ،وأدوات زينة في حالة التأخيرات غير المتوقعة ،أو إلغاء رحالت الطيران ،أو ضياع
األمتعة.
أمتعة خفيفة :لستَ بحاجة إلى حمل الكثير جداً من األمتعة خالل رحالتك الخاصة .فأي شيء نسيته وأي شيء تود شراءه
غالبا ً ما يكون على مسافة قصيرة مشيا ً أو باستخدام الحافلة أو المترو .الزي المستخدم في معاهد الواليات المتحدة األمريكية
كثيراً ما يكون غير رسمي .عادة ما يرتدي طالب جامعة نيو يورك للتكنولوجيا البناطيل ،والجينز ،والتنانير ،والقمصان،
والسترات ،واألحذية الرياضية .قد ترغب في جمع بعض المالبس الرسمية/شبه الرسمية للمناسبات الخاصة .أما المالبس
الرسمية ،مثل البدلة ،فقد يكون من الجيد أن ترتديها إلجراء المقابالت ،أو البرامج التدريبية ،أو أنشطة التنمية المهنية.
يمكن شراء المالبس في الواليات المتحدة بأسعار معقولة إلى ح ّد ما ،وخاصةً بعد أن تتع ّرف على أفضل وجهات التسوق .عند
شراء أي شيء غير األطعمة ،من المستحسن االحتفاظ بإيصال الشراء .إذا لم تحصل عليه ،فاطلبه من الكاشير .سوف تحتاج
إلى هذا اإليصال إذا كانت مشترياتك معيبة أو غير ُمرضية وكنت ترغب في إرجاعها إلى المتجر السترجاع نقودك أو
للحصول على بديل.
اشتر أدوات مثل لوازم الطبخ واألكل ،واألجهزة الكهربائية الصغيرة ،وأغطية الفراش ،والمناشف في نيو
األدوات المنزلية:
ِ
يورك .من الممكن أن تتسبب هذه األدوات في إضافة وزن ال لزوم له عند السفر ،ويمكن شراء معظمها بأسعار متوسطة .على
وجه الخصوص ،ربما ال تكون األدوات الكهربائية من بلدك متوافقة مع النظام الكهربائي المستخدم في الواليات المتحدة ،كما
أن استخدامها قد ال يكون مسموحا ً به في قاعات اإلقامة.
الرسوم المقدرة
يعيش معظم الطالب على ميزانيات محدودة .من األفضل إدارة أموالك بحكمة لضمان استمرارها ألطول فترة ممكنة .كن حذراً
بشأن اإلنفاق إلى أن تعتاد على قيمة الدوالر وتعرف نفقات المعيشة األساسية .قد يستغرق هذا بعض الوقت والتجربة .كن حذراً
باألكثر بشأن إجهاد نفسك باإلفراط في استخدام بطاقات االئتمان .فالرسوم المالية على هذه البطاقات تتراكم بسرعة.
مبلغ التمويل المدرج على نموذج  I-20أو  DS-2019يقدم فكرة جيدة عن المبلغ الذي يمكن أن تحتاجه لدفع رسوم التعليم،
والمصروفات ،ونفقات معيشتك طوال العام الدراسي .نحن نق ّدر أنك ستحتاج إلى  13,350دوالر سنوياً لتغطية نفقات معيشتك.
إذا أحضرت أسرتك ،فسوف تكون نفقاتك أعلى من ذلك أيضاً .يجب أن تخطط لطلب مبلغ إضافي قدره  5000دوالر سنوياً
لشريك حياتك ومبلغ  4500دوالر سنوياً لكل طفل .يجب عليك أيضا ً أن تأخذ بعين االعتبار تقلبات العملة للتأكد من أن لديك
أكثر من المبلغ المطلوب في حالة انخفاض قيمة عملة بلدك .لالطالع على أحد المواقع الكثيرة لتحويل العمالت ،يُرجى زيارة
الموقع اإللكتروني .xe.com
جار أو حساب
البنوك :يعمل مكتب التعليم الدولي مع العديد من المؤسسات المالية لمساعدة الطالب على الحصول على حساب ٍ
توفير .تستخدم الحسابات الجارية بصفة عامة لتغطية النفقات اليومية وال تكسب فائدة ،بينما تستخدم حسابات التوفير لألموال
غير المطلوبة على الفور والتي تكسب الفائدة.
قد تفرض بعض البنوك رسوما ً شهرية وتكون لها متطلبات بخصوص الحد األدنى للرصيد .ومع ذلك ،تتنازل العديد من البنوك
أيضا ً عن تلك الرسوم والمتطلبات للطالب .عندما تذهب لفتح حساب ،قل للمصرفي إنك طالب في جامعة نيو يورك للتكنولوجيا
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لمعرفة ما إذا كنت ستُعفى من تلك الرسوم .يقدم لك مكتب التعليم الدولي النصائح بخصوص البنوك التي عرضت حسابات
خاصة للطالب الدوليين في جامعة نيو يورك للتكنولوجيا.
باإلضافة إلى خطاب التوصية الذي يتحقق من أنك طالب في جامعة نيو يورك للتكنولوجيا ،والذي يمكن أن يقدمه لك مكتب
التعليم الدولي ،سوف تحتاج إلى الوثائق التالية لفتح الحساب:
• جواز سفر ساري المفعول
• نموذج I-94
• نموذج  I-20أو DS-2019
• هوية الطالب في جامعة نيو يورك للتكنولوجيا
• قد تطلب بعض البنوك هوية إضافية من الطالب الدوليين .راجع مع فرع البنك الذي ترغب أن تفتح فيه حسابك.
كن حذراً دائما ً عندما يتعلق األمر بالمال والممتلكات القيمة .احتفظ بالحقائب وال َمحافِظ بعيداً عن األنظار .ال تحمل
الكثير من األوراق المالية عند الخروج .ال ترت ِد المجوهرات.
فيما تخطط ميزانيتك ،ضع ما يلي في االعتبار:
• أنت مطالب بالتسجيل كطالب بدوام كامل في كل فصل دراسي (باستثناء الفصل الدراسي األخير في برنامج
الدراسة إذا لم تكن بحاجة للدراسة بدوام كامل للتخرج).
• قد تكون بحاجة لدراسة دورات في اللغة اإلنجليزية ،والتي قد تزيد من الوقت الذي تحتاجه للحصول على شهادتك،
باإلضافة إلى التكاليف .يقدم معهد اللغة اإلنجليزية في جامعة نيو يورك للتكنولوجيا خمسة مستويات .أدنى مستوى
مخصص للطالب الذين لديهم مهارات أساسية ضعيفة أو منعدمة في اللغة اإلنجليزية (المستوى  .)6تهدف المستويات
األربعة األخرى (المستوى  ،9 ،8 ،7و )500لتحسين مستواك في اللغة اإلنجليزية لألغراض األكاديمية.
يعتمد التنسيب في هذه المستويات على درجاتك في امتحاني التويفل أو األيلتس .إذا لم تكن قد امتحنت أياً من هذين
االمتحانين ،فسوف تخضع المتحان  ACT Compassفور قبولك في برنامجنا .درجات امتحاني التويفل أو األيلتس
ليست ضرورية للقبول في معهد اللغة اإلنجليزية .ومع ذلك ،فإن درجات امتحاني التويفل أو األيلتس ضرورية للقبول
في برنامج الدراسة في جامعة نيو يورك للتكنولوجيا .لمزي ٍد من المعلومات والستعراض مثال عن الخطة األكاديمية
للطالب ،يُرجى زيارة .nyit.edu/eli
• إذا وافقت على مساعدة مالية ،فسوف يكون راتبك خاضعا ً لضرائب المدينة والوالية والضرائب الفيدرالية ،ما لم تكن هناك
معاهدة ضريبية بين بلدك والواليات المتحدة .يشترط قانون الضرائب في الواليات المتحدة األمريكية على جامعة نيو يورك
للتكنولوجيا فرض ضرائب على المنح الدراسية والزماالت تتجاوز تكلفة رسوم التعليم والرسوم على األفراد على تأشيرتي F-
 1و.J-1
• التكاليف الطبية في الواليات المتحدة مرتفعة ،حتى عندما يكون لديك تأمين صحي .يُطلب من جميع الطالب أن يحملوا التأمين
الصحي الخاص بجامعة نيو يورك للتكنولوجيا ،ويُوصى بشدة أن يغطي التأمين الصحي من تعولهم في أثناء وجودهم في
الواليات المتحدة .يشترط القانون على المعالين الذي يحملون تأشيرة  J-2أن يكون لديهم تأمين صحي.
• إذا كنت تتنقل إلى الحرم الجامعي ،أو كنت بحاجة إلى وسائل النقل العام للوصول ،فأنت تحتاج إلى حساب تكاليف النقل العام
مثل المترو ،أو القطارات ،أو الحافالت.
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التالؤم الثقافي
االنتقال إلى بلد جديد ،ومدينة جديدة ،وبيئة أكاديمية جديدة هو بمثابة تالؤم كبير" .الصدمة الثقافية" هو االسم الذي يُطلق على
الشعور باالرتباك الذي قد يحد عندما يوضع شخص ما في محيط غير مألوف .عند وصولك إلى نيو يورك ،فسوف تجد
مشاهد وأصوات وروائح وأذواق ولغات وعادات وخبرات جديدة تختلف عن تلك الموجودة في وطنك.
كل فرد يختبر الصدمة الثقافية بصورة مختلفة ،وليست هناك طريقة تعرف بها مقدما ً كيفية استجابتك تجاه التالؤم الثقافي .من
المهم أن تفهم أنه إذا كنت تعاني من صعوبات ،فإن مشاعرك طبيعية وسوف تتكيف معها .مكتب المشورة والصحة مخصص
لمساعدتك على التالؤم مع الحياة في جامعة نيو يورك للتكنولوجيا وفي نيو يورك.
على الرغم من اختالف ردود الفعل بين الناس ،إليك بعض االقتراحات التي قد تساعدك على التالؤم الثقافي:
• احتفظ عل ى وجهة نظرك .تذكر أن آالف الطالب جاءوا إلى جامعة نيو يورك للتكنولوجيا من بلدان أخرى وتالءموا مع
الوضع .سوف تساعدك المشاركة الثقافية على الحصول على ميزة تنافسية عن اآلخرين طوال حياتك المهنية.
• كيّف توقعاتك .قد تستند ردود أفعالك تجاه الحياة في الواليات المتحدة ،أو في نيو يورك ،أو في جامعة نيو يورك للتكنولوجيا
على مفاهيم مسبقة لتوقعاتك .إذا وجدت نفسك تشعر باالرتباك أو بخيبة أمل ،فاسأل نفسك ما إذا كانت توقعاتك األولية معقولة.
• افتح ذهنك .ربما يتصرف األشخاص في جامعة نيو يورك للتكنولوجيا تصرفات مختلفة عما اعتدت عليه .من المهم أن تفهم
أنهم يتصرفون وفقا لقيمهم الخاصة .ال تحكم على سلوكهم باستخدام المعايير نفسها التي كنت تستخدمها في بلدك.
• تعلم من التجربة .االنتقال إلى بلد جديد وتعلم ثقافة جديدة يمكن أن يكون من أكثر التجارب المجزية في حياتك .هذه وسيلة
رائعة لفهم قيمك الخاصة وتوسيع عقلك.
نحن هنا للمساعدة! إذا كنت ترغب في التحد إلى شخص ما عن كيفية شعورك وتالؤمك في الحياة في جامعة نيو يورك
للتكنولوجيا ،فيُرجى زيارة مكتب المشورة والصحة للتحد مع مستشار أو للحصول على معلومات إضافية لمساعدتك على
التالؤم وقضاء وقت ممتع في جامعة نيو يورك للتكنولوجيا.
• الحرم الجامعي في مانهاتن 26 ،غرب شارع  ،61دور الميزانين1.212.261.1770 ،
• الحرم الجامعي في أولد ويستبيري ،قاعة هاري شور ،غرفة 1.516.686.7976 ،208
التأمين الصحي والتطعيمات
الرعاية الصحية للطالب
ال يوجد نظام قومي مدعوم من الحكومة لدفع النفقات الطبية في الواليات المتحدة .قد تكون رسوم الطبيب والمختبر ونفقات
العالج في المستشفيات واألدوية مكلفة إذا كنت بحاجة إلى هذه الخدمات .تتراوح تكاليف المستشفى في منطقة نيو يورك ما بين
 500و 1000دوالر في اليوم الواحد ،باستثناء رسوم الطبيب التي قد تكون مكلفة أيضاً .من المهم جداً أن يكون لديك تأمين
صحي .ولذلك ،تشترط جامعة نيو يورك للتكنولوجيا على جميع الطالب الدوليين أن تشملهم خطة التأمين الصحي التابعة
لجامعة نيو يورك للتكنولوجيا.
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الطالب الذي يحمل تأشيرة  F-1أو  J-1سوف يُس ّجل تلقائيا ً في الخطة  1التابعة لجامعة نيو يورك للتكنولوجيا (إعانة النفقات
الطبية في الحواد األساسية) وفي الخطة ( 2إعانة النفقات الطبية في األمراض األساسية واإلعانة التكميلية النفقات الطبية في
الحواد واألمراض) من خالل شركة  Aetnaالمعنية بصحة الطالب .التسجيل إلزامي ،وسوف تتلقى فاتورة الرسوم عن كل
فصل دراسي من مكتب أمين الصندوق .ال توجد سياسة تأمين صحي أخرى يمكن أن تكون بديالً عن خطة التأمين الصحي في
جامعة نيو يورك للتكنولوجيا.
ال تغطي بوليصة تأمينك في جامعة نيو يورك للتكنولوجيا أي أعضاء آخرين في أسرتك .من المستحسن أن تشتري تغطية
تأمينية منفصلة لكل منهم.
يُرجى زيارة الموقع اإللكتروني  aetnastudenthealth.comلمزي ٍد من المعلومات حول المساعدات الطبية ،وتكلفة التسجيل،
واستمارات المطالبات الطبية ،والمواعيد النهائية للتسجيل .اتصل بمكتب الخدمات الصحية عبر البريد اإللكتروني
 ows@nyit.eduإذا كانت لديك أسئلة إضافية.
إذا كنت تعاني من مرض خفيف أو آالم شائعة ،فانتقل إلى أحد مقدمي الرعاية الصحية المفضلين المدرجين على موقع شركة
 .Aetnaيجب عليك الذهاب إلى المستشفى فقط إذا كانت حالتك طارئة.
التطعيم
يشترط قانون الصحة العامة رقمي  2165و 2167في والية نيو يورك على جميع الطالب المسجلين لمدة ست ساعات أسبوعية
على األقل في الفصل الدراسي أو ما يعادلها لكل فصل دراسي تقديم دليل كتابي للتطعيم ضد الحصبة ،والنكاف ،والحصبة
األلمانية ،والتهاب السحايا .ينبغي على الطالب تقديم نسخة كاملة من نموذج تطعيم الطالب الخاص بجامعة نيو يورك
للتكنولوجيا إلى مكتب الخدمات الصحية قبل التسجيل في الدورات .مطلوب أيضا ً اختبار السلّ  .لن يمكنك حضور الصف بدون
هذه الوثائق .لمزي ٍد من المعلومات وللوصول إلى النموذج ،يُرجى زيارة  nyit.edu/immunizationأو مراسلة البريد
اإللكتروني .ows@nyit.edu
التعرف على نيو يورك
ّ
المواصالت من مطارات المنطقة إلى حرم جامعة نيو يورك للتكنولوجيا في مانهاتن
• من مطار جون إف كينيدي الدولي ( ،)JFKاستقل قطار  Aالتابع لمدينة نيو يورك إلى كولومبس سيركل (شارع
 59غرب وبرودواي) .تقع جامعة نيو يورك للتكنولوجيا على مسافة كتلتين سكنيتين إلى الشمال في  1855برودواي
وشارع  61غرب .يمكنك أيضا ً حجز تذكرة في الباص السوبر ( )supershuttle.comوالدفع عبر اإلنترنت
مباشرة .بعد وصولك إلى مطار جون كينيدي والتقاط أمتعتك ،ابحث عن عالمات "النقل البري" ،ثم ابحث عن مكتب
النقل وممثل الباص السوبر (يرتدي الزي األزرق) .لمزيد من المعلومات حول النقل البري ،يُرجى زيارة
.panynj.gov/airports/jfk-ground-transportation.html
• من مطار الغوارديا ( ،)LGAاستقل حافلة مانهاتن رقم  )M60( 60إلى الجانب الغربي من مانهاتن (المحطة
األخيرة) ،ثم استقل قطار مترو مدينة نيو يورك رقم  1أو  .9انزل في محطة شارع  59غرب /كولومبس سيركل .تقع
جامعة نيو يورك للتكنولوجيا على مسافة كتلتين سكنيتين إلى الشمال في  1855برودواي في شارع  61غرب .اتصل
بالرقم  800.AIRRIDEللحصول على معلومات بخصوص خيارات النقل من مختلف المطارات إلى الحرم
الجامعي .للحصول على معلومات إضافية حول النقل البري ،يُرجى زيارة panynj.gov/airports/lga-ground-
.transportation.html
10

• إذا وصلت إلى مطار نيوارك الدولي ( ،)EWRيمكنك ترتيب ركوب حافلة عند المطار تأخذك إلى وجهتك .يمكنك الحجز
عبر اإلنترنت أو االتصال على الرقم المجاني  .1.877.599.8200للحصول على معلومات إضافية حول النقل البري ،يُرجى
زيارة .panynj.gov/airports/ewr-ground-transportation.html
• سيارة األجرة الصفراء المرخصة في مدينة نيو يورك :هذه وسيلة نقل أسرع ولكنها خيار أكثر تكلفة (معدل التكلفة الحالية هو
 52دوالر من مطار جون إف كينيدي إلى مانهاتن ونفس األجرة تقريبا ً من مطار جون إف كينيدي إلى أولد ويستبيري) .يمكنك
الدفع نقداً أو بواسطة بطاقة االئتمان .بعد الحصول على أمتعتك ،اتبع عالمات سيارات األجرة وتأكد من اختيار سيارة أجرة
صفراء مرخصة.
يمكنك أيضا ً االتصال بسفارة الواليات المتحدة في بلدك للحصول على المساعدة في أثناء خطتك للوصول.
االتجاهات إلى الحرم الجامعي لجامعة نيو يورك للتكنولوجيا في أولد ويستبيري
توفر سكك حديد لونغ آيالند ( )LIRRالوصول إلى العديد من محطات القطار ،بما في ذلك ويستبيري ،وهيكسفيل ،ومانهاست،
وجرينفي ل ،وهذه المحطات هي األقرب إلى الحرم الجامعي .من المحطة ،يمكنك أن تأخذ سيارة أجرة إلى الحرم الجامعي.
الحافلة رقم  N20التابعة لشركة ناساو إنتر كاونتي إكسبريس (نايس) (من فالشينغ إلى هيكسفيل عبر نورثرن بوليفارد) تتوقف
عند حرم جامعة نيو يورك للتكنولوجيا (خالل أيام األسبوع العادية فقط).
من الغرب ،خذ لونغ آيالند إكسبريس واي إلى ال َمخرج رقم ( 39غلين كوف رود نور ) .اتبع غلين كوف رود نور إلى
نورثرن بوليفارد (الطريق  .)25Aاستدر لليمين إلى نورثرن بوليفارد واستمر شرقاً ألكثر من ميل إلى مدخل جامعة نيو يورك
للتكنولوجيا إلى اليمين .من شرق لونغ آيالند ،خذ لونغ آيالند إكسبريس واي رقم ( 41برودواي/الطريق  .)107اتبع الطريق
رقم  107شماالً إلى نورثرن بوليفارد ،ثم اتجه يساراً ،واستمر ناحية الغرب إلى اإلشارة الضوئية الرابعة .يقع مدخل جامعة نيو
يورك للتكنولوجيا إلى اليسار.
في حالة الطوارئ
إذا تع ّرضت لالحتجاز في إحدى نقاط الدخول إلى الواليات المتحدة خالل ساعات العمل العادية (من التاسعة صباحاً إلى
الخامسة مسا ًء من االثنين إلى الجمعة) ،فاتصل بمكتب التعليم الدولي الخاص بجامعة نيو يورك للتكنولوجيا على الرقم
( 1.212.261.1514مانهاتن) أو ( 1.516.686.7585أولد ويستبيري) واطلب التحد إلى مستشار الطالب الدوليين.
إذا تعرّ ضت لحالة طوارئ ولم يكن مكتب التعليم الدولي في جامعة نيو يورك متاحا ً للرد عليك ،فيُرجى االتصال بقسم األمن في
جامعة نيو يورك للتكنولوجيا على الرقم ( 1.516.686.7789أولد ويستبيري) أو على الرقم ( 1.646.273.7789مانهاتن).
سوف يتواصل ضابط أمن مع أحد موظفي مكتب التعليم الدولي الذي سيتصل بك بدوره ويحاول ح ّل المشكلة.
السفر في نيو يورك
هناك العديد من الطرق للتع ّرف على مدينة نيو يورك ،التي تتألف من خمسة أقسام إدارية وهي :مانهاتن وكوينز وبروكلين
وبرونكس وستاتن آيالند.
شبكة شوارع مانهاتن :الشوارع في مانهاتن مرقمة وسارية من الشرق إلى الغرب .إذا كنت في شارع  23ورغبت الذهاب إلى
امش  5كتل سكنية جنوباً .أما
شارع  ،42فيمكنك ببساطة اجتياز  19كتلة سكنية شماالً .لالنتقال من شارع  80إلى شارع ،75
ِ
جادات مانهاتن فتسير من الشمال إلى الجنوب ،بعضها باألرقام وغيرها باألسماء .الجادات المرقمة تسير من الشرق إلى الغرب
حيث الجادة األولى قريبة من النهر الشرقي والجادة الثانية عشرة واقعة على الجانب الغربي من الجزيرة .أما الجادات التي لها
أسماء فتشمل ،بين جادات أخرى ،بارك آفينيو ،ولكسنغتون آفينيو ،وماديسون آفينيو .الجادات التي لها أسماء تقع في المقام
األول على الجانب الشرقي بين الجادة الخامسة والثالثة في منتصف المدينة والجزء األعلى من المدينة .على الجانب الغربي،
تتجه الجادة السابعة والجادة الثامنة والجادة التاسعة إلى كولومبس آفنيو ،وسنترال بارك غرب وأمستردام آفنيو بعد شارع .59
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استثناءات هذه الشبكة (جميعها تقع قبل شارع  )14تشمل الحي المالي ،والحي الصيني ،وليتل إيطاليا ،والجانب الشرقي
المنخفض ،وغرينيتش فيليدج ،وسوهو ،وتريبيكا .وألن معظم هذه الشوارع في القسم الجنوبي تحمل أسماء بدالً من األرقام
(مثل شارع ديالنسي ،وشارع وول ستريت ،وشارع تشيرش) ،من الممكن أن يكون توجيه نفسك صعباً .ولذلك من المهم تحميل
تطبيق جيد للخرائط على هاتفك الذكي ،مثل خرائط جوجل ،أو االستفسار عن االتجاهات عند الضرورة.
لمعرفة المزيد ،يُرجى زيارة frommers.com/destinations/new-york-
.city/663725#sthash.RCUhi7bh.dpbs
المواصالت العامة :استعرض المعلومات ،والجداول الزمنية ،والخرائط الخاصة بمترو األنفاق ،والحافالت ،وخطوط القطارات
في مدينة نيو يورك على الموقع اإللكتروني  .mta.infoيمكنك تحميل خريطة مترو أنفاق  MTAعلى الهاتف الذكي ،وهناك
أيضاً الكثير من تطبيقات الهاتف المفيدة الستطالع المدينة ،مثل  HopStop.comأو .Letsembark.com
• بطاقة المترو :بطاقات المترو هي بطاقات أجرة إلكترونية تستخدم للمواصالت العامة (مترو األنفاق والحافالت) في جميع
األقسام اإلدارية الخمسة لمدينة نيو يورك .هناك أجرة ثابتة لكل رحلة .لمعرفة المزيد ،يُرجى زيارة .mta.info/metrocard
• مترو األنفاق :مترو األنفاق هو الطريقة األكثر فعالية وسرعة وسهولة ويسراً للوصول إلى أي مكان تقريباً تريد الذهاب إليه
في مانهاتن .يعمل مترو األنفاق لمدة  24ساعة في اليوم 7 ،أيام في األسبوع ،ويزدحم في ساعة الذروة (ما بين الساعة الثامنة
إلى التاسعة والنصف صباحا ً وما بين الخامسة والسادسة والنصف مسا ًء طوال أيام األسبوع العادية) ،ورغم ذلك فهو أسرع
طريقة لالنتقال من النقطة ألف إلى النقطة باء.
• الحافلة :ركوب الحافالت عندما يتاح لديك الوقت مسألة ممتعة ،وربما يكون ضرورياً عند السفر في جميع أنحاء المدينة.
استقل الحافلة من األمام ،واستخدم بطاقة المترو في دفع األجرة .يتوقف سائقو الحافالت عند محطات الحافالت فقط إذا كان
شخص ما بانتظار الحافلة ،أو إذا ضغط أحد الركاب على شريط "طلب الوقوف" الموجود بين النوافذ قبل الوصول إلى المحطة
المطلوبة .من الجيد ركوب الحافلة في ساعة متأخرة من الليل عند انتقالك لوحدك بدالً من مترو األنفاق.
• سيارات األجرة :سيارات األجرة الرسمية في مدينة نيو يورك ،المرخصة من قِبَل لجنة سيارات األجرة والليموزين (،)TLC
صفراء اللون ،وجدول أجرتها مطبوع على بابها وعلى سطحها ضوء ورقم الرخصة .يمكنك التلويح ألي سيارة أجرة في أي
شارع .يدفع الراكب األجرة حسب الوقت والمسافة بحساب العداد .من المعتاد أن تعطي السائق بقشيش قدره  %20-10من
األجرة.
• يقع الحرم الجامعي في أولد ويستبيري في لونغ آيالند .يمكنك الوصول إليه بالسيارة أو الحافلة ،أو سكك حديد لونغ آيالند.
البقاء على تواصل مع العائلة واألصدقاء
المكالمات المحلية والبعيدة :للحصول على خدمة المكالمات المحلية والبعيدة ،ينبغي عليك االتصال بالرقم  1باإلضافة إلى
الرقم المكون من  10أرقام (على سبيل المثال 1.212.261.1684 :لالتصال بمكتب التعليم الدولي) .رمز المنطقة هو األرقام
الثالثة األولى .في المثال أعاله 212 ،هو رمز المنطقة.
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المكالمات المجانية :غالبا ً ما يشار إلى هذه األرقام بأرقام " "800بعد رمز المنطقة األصلي .للحصول على الخدمة ،اتصل
بالرقم  1باإلضافة إلى الرقم المجاني المكون من  10أرقام .رموز المناطق التالية تشير للمكالمات المجانية،833 ،822 ،800 :
 877 ،866 ،855 ،844و.888
المكالمات الدولية :اتصل بالرقم  + 011رمز الدولة  +رمز المنطقة  +الرقم .يُرجى زيارة الموقع
 countrycallingcodes.comللحصول على قائمة لرموز الدول.
مقدمو خدمة الهاتف المحمول (الخليوي) :لديك عدد قليل من الخيارات لخدمة الهاتف الخليوي ،بما في ذلك الخطة مسبقة
الدفع ،أو الخطة الشهرية بعقد لمدة سنة واحدة أو سنتين ،أو بدون عقد .وبما أنه ليس لديك على األرجح تاريخ ائتمان في
الواليات المتحدة ،ربما تطلب منك شركات الهاتف الخليوي وديعة مستردة قبل الموافقة على العقد .إذا اخترت الخطة مسبقة
الدفع ،فيُرجى قراءة التفاصيل بين السطور .تفرض بعض الشركات رسوماً على العمالء الذين يستخدمون بطاقة اتصال مع
الخطط مسبقة الدفع .إذا اخترت توقيع العقد ،فسوف تدفع رسوما ً في حالة إلغاء الخدمة قبل الموعد المتفق عليه.
مكاتب البريد المحلية :ابحث عن المواقع وساعات العمل بإدخال الرمز البريدي الخاص بالح ّي على الموقع  .usps.comالرمز
البريدي مطلوب لجميع العناوين البريدية في الواليات المتحدة األمريكية .يمكنك البحث عن الرمز البريدي على .usps.com
البقاء اآلمن في جامعة نيو يورك للتكنولوجيا وفي نيو يورك
تبذل جامعة نيو يورك للتكنولوجيا كل ما في وسعها لضمان سالمة طالبها ،وأعضاء هيئة التدريس ،والموظفين ،وأفراد
المجتمع ،والممتلكات .المتخصصون في مجال األمن في حرم جامعة نيو يورك للتكنولوجيا مدربون للتحرك في حاالت
الطوارئ (الحرائق ،والتهديد بوجود قنبلة ،والطوارئ الطبية) .باإلضافة إلى ذلك ،تستخدم جامعة نيو يورك للتكنولوجيا العديد
من األنظمة ،بما في ذلك تنبيهات الرسائل النصية والبريد اإللكتروني والبريد الصوتي المصممة الطالعكم في أقرب وقت
ممكن في حالة الطوارئ.
في حالة الطوارئ ،اتصل بالرقم  911باستخدام الهاتف للحصول على المساعدة الفورية من الشرطة ،أو إدارة مكافحة
الحرائق ،أو اإلسعاف .عليك أيضاً االتصال بأمن الحرم الجامعي كما يلي:
• مانهاتن1.646.273.7789 :
• أولد ويستبيري1.516.686.7789 :
لمعرفة المزيد حول احتياطات السالمة في الحرم الجامعي ،ونصائح االنتقال إلى الحرم الجامعي ،وأمن أماكن اإلقامة ،يُرجى
زيارة .nyit.edu/emergency/safety
معلومات مهمة عن طرق الدفع
ي جب أن تكون على استعداد لدفع رصيدك بالكامل عند التسجيل .وهذا يشمل تكلفة الرسوم الدراسية باإلضافة إلى أي رسوم
دراسية إلزامية تتضمن الغرفة ،والوجبات ،والتأمين الصحي .يمكنك االطالع على معلومات الرسوم الدراسية على
 .nyit.edu/tuitionومع ذلك ،يختلف رصيد كل طالب وفقا ً لخطته الدراسية .لمزيد من االهتمام الفردي بخصوص رسومك
الدراسية ،يُرجى مراسلة مكتب أمين الصندوق على البريد اإللكتروني  bursar@nyit.eduأو االتصال بالرقم
 1.516.686.7510أو  .1.212.261.1620يُرجى إدراج رقم هوية الطالب ،والفصل الدراسي الذي تنوي حضوره ،وتأشيرة
الطالب ،وسواء كنت ستقيم في قاعات اإلقامة أو ال ،وأي حرم جامعي تنوي الحضور فيه .للحصول على معلومات حول كيفية
دفع الفاتورة ،يُرجى زيارة .nyit.edu/bursar/payments
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الرسوم الدراسية
يُرجى مالحظة أن الرسوم الدراسية ونفقات المعيشة المدرجة في نموذج  I-20هي تقديرات وليست هي الرسوم الدقيقة .يُرجى
الرجوع إلى  nyit.edu/tuitionلمعرفة الرسوم بالضبط .الطالب الذين ال يسددون المدفوعات وفقا ً لتواريخ استحقاقها
معرضون لخطر اإللغاء من فصولهم الدراسية وقاعات اإلقامة وغرامة التأخير في سداد الرسوم.
تواريخ االستحقاق هي كما يلي :فصل الخريف  1أغسطس .والفترة الفاصلة بين الدورتين والربيع  1يناير .وفصل الصيف مايو
 .1إذا سجّ لت بعد الموعد المحدد في  1أغسطس أو  1يناير ،يكون مبلغ الدفع مستحقا ً عندما تسجل لدخول الصف .في حال
فُرضت عليك غرامة للدفع المتأخر ،فلن يتم التنازل عن مبلغ الغرامة.
يُرجى مالحظة أن جميع الرسوم عرضة للتغيير.
كيف تسدّد الرسوم الدراسية
هناك خيارات مختلفة لدفع فاتورة جامعة نيو يورك للتكنولوجيا .يُرجى تضمين االسم األول واسم العائلة ورقم هوية الطالب في
جامعة نيو يورك للتكنولوجيا على جميع المدفوعات لضمان إرسال المدفوعات إلى حسابك بدقة وفي الوقت المناسب .يمكنك
قبول أو رفض المساعدات المالية أوالً ،إن ُوجدت ،قبل إجراء الدفع.
يُرجى مالحظة أنه يمكنك منح اآلخرين إذن الوصول لدفع فاتورتك بالتوقيع عبر صفحتك الخاصة  MyNYITعلى
 my.nyit.eduوالوصول إلى  NYITConnectللسماح للدافع أو للدافعين باختيار خيار رقم ول ّي األمر.
خيارات الدفع
• الدفع الشخصي :يمكنك دفع رسومك نقداً ،أو بشيك ،أو بتحويل مالي ،أو ببطاقة ائتمان من خالل زيارة مكتب أميين الصيندوق
خالل ساعات العمل .يُرجى مالحظة أن كافة الشيكات سوف تُعامل معاملة الدفع بنظام غرفة المقاصية اآلليية ( ،)ACHوسيوف
تُخصم األموال إلكترونياً من حسابك.
مواقع مكتب أمين الصندوق:
الحرم الجامعي في مانهاتن 16 :شارع  61غرب ،الطابق األول1.212.261.1620 ،
الحرم الجامعي في أولد ويستبيري :قاعة هاري شور ،الطابق األول.1.516.686.7510 ،
• بطاقة االئتمان :يمكنك دفع فاتورتك على اإلنترنت عن طريق الدخول إلى صفحتك الخاصة  MyNYITعلى
 my.nyit.eduوالوصول إلى  .NYITConnectيمكنك أيضا ً إرسال نموذج تفويض بطاقة االئتمان بالفاكس (يمكن الوصول
إلى هذا النموذج على  )nyit.edu/bursar/paymentsإلى رقم  .1.516.686.7833تقبل جامعة نيو يورك للتكنولوجيا
بطاقات ماستر كارد ،وفيزا ،وديسكفر ،وأمريكان إكسبريس.
• البريد :أر ِسل شيكك بالبريد إلى جامعة نيو يورك للتكنولوجيا ،مكتب أمين الصندوق ،ص.ب ،392 .أولد ويستبيري ،نيو
يورك .11568 ،سوف تُعامل كافة الشيكات معاملة الدفع بنظام غرفة المقاصة اآللية ( ،)ACHوسوف تُخصم األموال
إلكترونياً من حسابك.
• خطة دفع الرسوم الدراسية :يمكنك التسجيل في خطة الدفع التي تقدمها شركة  Higher Oneمن خالل صفحتك الخاصة
 MyNYITعلى ( )my.nyit.eduفي  .NYITConnectيجب إجراء أي تغييرات على عقد خطة الدفع من خالل مكتب
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أمين الصندوق .لن يدخل أي تغيير حيز التنفيذ وفقا ً لتقصي الحقائق في قانون اإلقراض ما لم تقبل جميع شروط واتفاقات
الخطة.
إذا اخترت التسجيل في الخطة ،فسوف تُطالب بدفع أول مبلغ قبل تنشيط الخطة .عدم قبول شروط واتفاقيات الخطة يمكن أن
يتسبب في غرامة غير قابلة لالسترداد للدفع المتأخر أو احتمال إلغاء الفصول الدراسية وخطة غرفة النوم أو الوجبة إن ُوجدت.
الطالب الذين ال يلتزمون بخطة السداد قد يُمنعوا من التسجيل في المستقبل في خطط السداد وقد تُفرض عليهم أيضاً غرامات
رسوم متأخرة من قِبَل شركة .Higher One
التسجيل في خطة السداد ال يسمح بإصدار الشهادات الدراسية أو الدبلومات.
• الحوالة المصرفية  :إذا كنت تخطط الستخدام حوالة مصرفية كوسيلة للدفع ،فقد تحصل جامعة نيو يورك للتكنولوجيا على
صمت من مبلغ الدفع،
األموال في فترة تصل إلى أسبوعين .يُرجى مراجعة البنك للتأكد من أنك حسبتَ كل الرسوم التي ربما ُخ ِ
مما سيؤدي إلى وجود رصيد من المال مستحق الدفع لجامعة نيو يورك للتكنولوجيا .يُرجى إتاحة الوقت الكافي لإلجراءات قبل
تاريخ استحقاق الدفع .استكمل الحوالة المصرفية بالمعلومات التالية.
اسم البنكTD BANK NA :
عنوان البنك :فرع ماسابيكوا إيست
 5555ميريك رود
ماسابيكوا ،نيو يورك 11758
الرقم المصرفي026013673 :
رقم التحويل الماليNRTHUS33 :
رقم الحساب7917486305 :
اذكر اسمك ورقم هوية الطالب في جامعة نيو يورك للتكنولوجيا
• ادفع لتدرس  :بديل الحواالت المصرفية هو طريقة ادفع لتدرس التي تمكنك من إجراء مدفوعات دولية بطريقة سهلة ومريحة
وآمنة وبتكلفة أقل .هذا الخيار يقدم أسعار صرف عمالت أفضل من أسعار الصرف التي تقدمها البنوك أو بطاقات االئتمان.
يُرجى زيارة  nyit.paytostudy.comلمعرفة المزيد ولدفع رسومك الدراسية.
• ويسترن يونيون :تقبل جامعة نيو يورك للتكنولوجيا الدفع عن طريق ويسترن يونيون .ويسترن يونيون متاحة على صفحتك
الخاصة  MyNYITعلى ( )my.nyit.eduفي  .NYITConnectتعلم المزيد عن دفع الرسوم باستخدام ويسترن يونيون
على .nyit.edu/bursar/payments#international_students
الرسوم المتأخرة واسترداد األموال
رسوم التسجيل المتأخر
ُ
الطالب المستمرون في الدراسة الذين يسجلون بعد اليوم األول من بدء الدراسة سوف تفرض عليهم رسوم التسجيل المتأخر.
ينبغي دفع هذه الرسوم باإلضافة إلى رسوم التعليم عند التسجيل وإال فلن يُسمح لك بالتسجيل .هذه الرسوم ال تخضع للتنازل
وغير قابلة لالسترداد.
رسوم الدفع المتأخر
الطالب الذين ال يدفعون وفقاً للشروط المذكورة أعاله سوف تُفرض عليهم رسوم تسجيل متأخر عن كل موعد محدد للدفع.
ينبغي دفع هذه الرسوم باإلضافة إلى رسوم التعليم .هذه الرسوم ال تخضع للتنازل .يُرجى مالحظة أن جميع الرسوم خاضعة
للتغيير.
15

الرسوم المستردة
يمكنك استراد قيمة الرسوم الدراسية وفقا ً لسياسة االنسحاب فقط ،والتي يمكن االطالع عليها في .nyit.edu/ bursar/refund
لن يحصل أي طالب على أي شهادة ،أو تقرير صفي ،أو دبلومة ،أو رسوم مستردة إذا كان الطالب مديناً برسوم دراسية أو أي
نوع من الرسوم أو الغرامات بحق الكلية في وقت الطلب .ولن يصدر أي شيك رسوم مستردة إذا كانت هناك قيود على حسابك
مثل  ،SEVISأو المكتبة ،أو األمن ،إلخ.
سوف تكون كافة شيكات الرسوم المستردة خاضعة لخاصية انتظار لمدة  30يوما ً من تاريخ الدفعة األخيرة المحولة عن طريق
الشيكات الشخصية.
تأمين الرسوم المستردة
كثيراً ما يواجه الطالب وأسرهم مسائل اقتصادية .ولهذا السبب عملنا على ضمان تغطية تأمين الرسوم المستردة االختيارية
لطالب جامعة نيو يورك للتكنولوجيا المقدمة من خالل  .A.W.G. Dewarهذه السياسة تكمل الجدول الزمني السترداد
الرسوم من قِبَل جامعة نيو يورك للتكنولوجيا من خالل خطة الرسوم المستردة ( .)TRPيحق للمشتركين استرداد الرسوم خالل
الفصل الدراسي ،وحتى بعد انتهاء سياسة استرداد الرسوم الخاصة بجامعة نيو يورك للتكنولوجيا .تكاليف التغطية تشمل الرسوم
الدراسية ،والغرفة ،والرسوم اإلجبارية ،وخطط الوجبات .المشاركة اختيارية تماماً .لمزيد من المعلومات بشأن الخطة أو
للتسجيل ،يُرجى زيارة الموقع اإللكتروني  collegerefund.comأو االتصال بالرقم  .1.617.774.1555يُرجى مالحظة أن
التسجيل في الخطة يجب أن يسبق بداية الفصل الدراسي.
معلومات إضافية
في حال عدم دفع جميع المبالغ عند مواعيد استحقاقها ،يكون الطالب مسؤوالً عن دفع المبلغ األصلي المقرر إلى جامعة نيو
يورك للتكنولوجيا ،باإلضافة إلى جميع التكاليف ،بما في ذلك وليس على سبيل الحصر ،رسوم وكالة التحصيل بمقدار  ٪33من
المبلغ األصلي المقرر ،والرسوم القانونية بمقدار  ٪50من المبلغ األصلي المقرر ،والفائدة على الرصيد غير المسدد بالحد
األقصى من المعدل القانوني ،وأي وكافة رسوم مدفوعة للمحكمة ،والفائدة ،وتكاليف تنفيذ الحكم المرتبطة بتحصيل المبالغ
المتأخرة .تخضع جميع المسائل المتعلقة بالتحصيل لقانون والية نيو يورك ويتعين على محاكم والية نيو يورك االختصاص في
هذه المسائل.
معلومات مفيدة لتعليمك
فيما تبدأ الفصول الدراسية في جامعة نيو يورك للتكنولوجيا ،ربما تالحظ بعض أوجه الشبه وبعض االختالفات بين الحياة
األكاديمية هنا وفي بلدك .سوف يوفر لك القسم التالي بعض المعلومات حول نظام التعليم في الواليات المتحدة ونصائح حول
كيفية الحصول على تجربة أكاديمية ناجحة في جامعة نيو يورك للتكنولوجيا.
نظرة عامة على نظام التعليم العالي في الواليات المتحدة
يهدف نظام التعليم في الواليات المتحدة األمريكية بصفة عامة لتوفير تعليم واسع ألكبر عدد من الناس قدر اإلمكان .هناك نسبة
عالية من السكان يكملون التعليم الثانوي والجامعي على حد سواء.
يذهب الطالب األمريكيون إلى المدارس االبتدائية والثانوية لمدة  12عاما ً دراسياً .يشار إلى هذه السنوات على أنها الصف
األول حتى الصف الثاني عشر .في سن السادسة تقريباً ،يبدأ األطفال في الواليات المتحدة الذهاب إلى المدارس االبتدائية.
يحضرون خمس أو ست سنوات دراسية ثم ينتقلون إلى المدرسة الثانوية.
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تتكون الدراسة الثانوية من برنامجين :البرنامج األول هو "المدرسة المتوسطة" أو "المدرسة الثانوية الصغرى" ،والبرنامج
الثاني هو "المدرسة الثانوية" .تُمنح الدبلومة أو الشهادة بعد التخرج من المدرسة الثانوية .بعد تخرّج الطالب في الواليات
المتحدة األمريكية من المدرسة الثانوية (الصف الثاني عشر) ،يمكنهم االلتحاق بالكلية أو بالجامعة .الدراسة في الكلية أو في
الجامعة معروفة باسم "التعليم العالي" .ربما يُستخدم األداء في امتحانات القدرات ،مثل امتحانات  SATأو  ACTكمعايير
القبول.
تتضمن الشهادات الجامعية (مثل ليسانس اآلداب أو بكالوريوس العلوم) في الواليات المتحدة أحد مكونات التعليم العام ،وعادةً
ما تستغرق أربع سنوات وفقا ً للبرنامج الدراسي .في جامعة نيو يورك للتكنولوجيا ،يكمل معظم الطالب الجامعيين منهج
االكتشاف المكون من دورات دراسية في مجال االتصاالت ،ومعرفة القراءة والكتابة ،والتفكير النقدي والتحليلي ،والعقلية
متعددة التخصصات ،والمشاركة األخالقية والمدنية ،والمنظور العالمي ،ومعرفة طبيعة وعملية الفنون والعلوم .يبدأ الطالب في
دورات المبتدئين في تخصصاتهم ثم يستمرون في الدورات العملية في التخصص.
أما الدراسات العليا فتشمل دورات دراسية نحو الحصول على درجة الماجستير أو الدكتوراه في جميع المجاالت .على مستوى
الدراسات العليا ،يدرس الطالب برنامجهم فقط جنبا ً إلى جنب مع مواضيع أخرى من شأنها أن تساعدهم في مجال دراستهم.
تعلم المزيد عن نظام التعليم األمريكيstudyusa.com/en/a/58/understanding-the-americaneducation- :
.system
مفاتيح النجاح األكاديمي
نواح كثيرة ،قد تجد أن التعليم العالي في الواليات المتحدة مختلفا ً تماما ً عنه في بلدك .من المهم مراعاة المبادئ التوجيهية
في
ٍ
األكاديمية لبرنامج الدراسة الخاصة بك ،والتشاور مع مستشارك األكاديمي و/أو أساتذتك عندما تكون لديك أسئلة ،واغتنام كل
فرصة للتحد مع الطالب من ذوي الخبرة سواء الدوليين أو األمريكيين في مجال دراستك.
• توقع قيما ً مختلفة في النظام التعليمي في الواليات المتحدة .االختالفات موجودة ،على سبيل المثال ،في الفلسفات التربوية،
وكذلك المتطلبات األكاديمية ،والتقاليد ،والمعايير .قد تجد أن بعض أساليب التدريس محفزة وبعضها اآلخر مربكة .على سبيل
المثال ،قد تفترض أنه من المهم ح فظ كميات كبيرة من المعلومات ،أو أن طريقة دراسة المادة هو التركيز على جانب محدود
جداً منها بتعمق كبير .ومن ناحية أخرى ،قد تجد أن حفظ المواد أقل أهمية من تجميع األفكار من مجموعة متنوعة من
المصادر ،أو أنه يمكنك دراسة المادة من خالل التأمل في عدد كبير من المصادر .من المهم أن تدرك أن االختالفات من هذا
النوع شائعة في أنظمة الواليات المتحدة ودول أخرى ،وتفهم أنه قد تضطر إلى ضبط تفكيرك.
• اختر موادك الدراسية بحكمة ،وخصوصا ً خالل الفصل الدراسي األول .ال تدرس دورات دراسية أكثر من الالزم .تأكد أن
لديك مزيجا ً من الدورات الدراسية السهلة والصعبة .عند ترتيب جدولك الدراسي ،تشاور مع المرشد األكاديمي ،ومع الطالب
من ذوي الخبرة الذين هم على دراية بمختلف الدورات الدراسية ،ومع األساتذة .إذا كنت تدرس دورات معهد اللغة اإلنجليزية
باإلضافة إلى الدورات الدراسية العادية ،فضع في اعتبارك أن دورات معهد اللغة اإلنجليزية يمكن أن تستغرق وقتاً طويالً جداً.
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فدراسة الكثير من الدورات العادية بينما معرفتك للغة اإلنجليزية محدودة قد تجعل من الصعب فهم المعلم أو المقررات الدراسية
المطلوبة.
• ادرس واعمل بجدية من البداية .تواصل مع القراءات والواجبات منذ اليوم األول من الدراسة .إذا كنت معتاداً على االنتظار
حتى منتصف أو نهاية فترة الدراسة حتى تبدأ المذاكرة ،فسوف تحتاج إلى تغيير طريقتك حتى ال ترسب.
• تع ّود على أنواع الدورات الدراسية .في جامعة نيو يورك للتكنولوجيا ،نقدم المحاضرات ،والمختبرات ،والعمل الميداني،
والدورات المرئية التي تختلف حسب البرنامج .كجزء من منهج االكتشاف ،يُشجع الطالب على التفكير النقدي في القضايا
وتطوير اآلراء بفهم عالمي .المناقشات والخبرات العملية هي جزء من معظم الدورات الدراسية بهدف مساعدة الطالب على
فهم المواد المعقدة.
• اطرح األسئلة .من المهم جداً المساهمة في المناقشات في الصف الدراسي .في الواليات المتحدة ،طرح أسئلة للمعلم مثار
تشجيع وتقدير .وينظر إليه على أنه عالمة على االهتمام واالنتباه والتفكير المستقل .في العديد من الصفوف ،تُح ّدد درجاتك من
خالل مساهماتك في المناقشات الصفية .أما إذا جلست في صمت تام ،فمن المحتمل افتراض أنك غير راغب فيما يقال أو أنك
غير قادر على المساهمة .غالبا ً ما يواجه الطالب الدوليون من البلدان غير الناطقة باللغة االنجليزية مشكالت في اللغة ،ولذلك
يترددون في التحد في الصف .ال تجعل هذا األمر يردعك .فكلما تكلمت في الصف ،حصلت على مزيد من الممارسة ،مما
يتيح لك تذليل تلك العقبات.
• تواصل مع أساتذتك .في الكليات والجامعات في الواليات المتحدة ،يتوقع األساتذة من الطالب أن يطرحوا عليهم األسئلة في
أثناء الصف أو بعد انتهائه مباشرةً .وعموماً ،يتوقعون من الطالب أن يبادروا بالذهاب إليهم لطلب المساعدة .األساتذة متاحون
لتقديم الدعم والمساعدة ولكن الطالب عليه البحث عن المساعدة .وبنا ًء على ذلك ،يمكنك زيارتهم في مكاتبهم للحصول على
المساعدة األكاديمية .إذا كنت تواجه صعوبات في الصف أو كانت لديك أسئلة ،فأنت بحاجة للوصول إلى األستاذ .وإال فلن
يعرف األستاذ أنك تواجه صعوبات وسوف يفترض أنك غير مهتم.
• امتثل لسياسة النزاهة األكاديمية الخاصة بجامعة نيو يورك للتكنولوجيا (المشار إليها باسم "ميثاق الشرف") .أنشأت
معظم الكليات والجامعات في الواليات المتحدة مواثيق ،وهي القواعد التي يتوقع منك أن تتبعها في أثناء الدراسة األكاديمية.
تتعلق هذه القواعد أساسا ً باألمانة واألصالة األكاديمية.


الغش غير مقبول .في الواليات المتحدة ،يمكن تعريف الغش الدراسي بأنه تلقي مساعدة غير مصرح بها في أثناء أداء
مهمة أو امتحان ،أو اإلنابة عن عمل شخص آخر بنفسك .كما يشمل أيضاً تحميل واستخدام أوراق مكتوبة مسبقاً أو
أجزاء من أوراق مكتوبة مسبقا ً متوفرة على شبكة اإلنترنت .باإلضافة إلى ذلك ،ال يجوز لك أن تتلقى معلومات من
أي طالب أو تقدم ألي طالب آخر أي معلومات أو إجابات أو مساعدة أثناء االمتحان أو أي نوع آخر من االختبارات.
ال يجوز لك استخدام مصادر غير مصرح بها للحصول على إجابات أثناء االمتحان ،بما في ذلك وليس على سبيل
الحصر ،المذكرات ،والكتب ،والهواتف الذكية ،وأجهزة الكمبيوتر ،والطالب اآلخرين .ال يجوز لك الحصول على
أسئلة االختبار بشكل غير قانوني قبل االمتحانات.
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 oاالنتحال هو عدم قيامك ب عملك األصلي في الواجبات المكتوبة واستخدام كلمات أو أفكار كاتب آخر بصفتها كلماتك
وأفكارك .هذه "سرقة" أدبية وغير مقبولة في العمل األكاديمي .الطالب الذي يمارسون االنتحال ينالون عقاباً شديداً.
إذا كنت تقتبس اقتباسا ً مباشراً ،أي تنسخ عبارة معينة ،أو جملة ،أو فقرة أو جزءاً آخر من كتاب أو من مادة مكتوبة،
فيجب وضع الكلمات المستعارة بين عالمتي اقتباس .يجب عليك أيضا ً أن تستشهد بالمصدر من خالل عرض اسم
المؤلف وعنوان المصنف .في المعتاد ،يمكن أن يتم ذلك باستخدام الحواشي أو بإنشاء قائمة األعمال المقتبس عنها في
نهاية الواجبات المكتوبة .توفر جامعة نيو يورك للتكنولوجيا الموارد لمساعدتك على االستشهاد الصحيح بالمصادر.
االمتثال لميثاق الشرف هو مسؤولية كل طالب .عموماً ،ال توجد أنظمة مدروسة لمنع الغش (أي أجهزة مراقبة خالل
االمتحانات) .ومع ذلك ،فإن مسألة الغش حساسة لك ٍل من األساتذة والطالب اآلخرين .الطالب المدانون بانتهاك ميثاق الشرف
يخضعون للعقوبات.
إذا ارتكبت أي فعل من أفعال خيانة األمانة كما هو محدد في هذا الكتيب ،حتى لو كان للمرة األولى:
• فسوف تحصل تقريباً على تقدير "( "Fراسب) في هذ الواجب الدراسي؛
• وسوف تحصل تقريبا ً على تقدير "( "Fراسب) في الدروة الدراسية بأكملها؛
• ويجوز طردك من الجامعة وبالتالي تفقد تأشيرة  F-1أو .J-1
إذا كانت لديك أي أسئلة بخصوص ما يجب القيام به فيما يتعلق بأي من هذه القضايا ،فتحد
األكاديمي ،أو مكتب التعليم الدولي.

مع أستاذك ،أو مستشارك

التأشيرة ومعلومات الهجرة
كيفية الحصول على تأشيرة  F-1أو J-1
كي تكون مؤهالً للحصول على تأشيرة  F-1أو  J-1لحضور جامعة نيو يورك للتكنولوجيا ،يجب قبولك أوالً في برنامج بدوام
كامل والحصول على نموذج  I-20أو  DS-2019من مكتب القبول .ينبغي على الطالب الذي يحضرون جامعة نيو يورك
للتكنولوجيا استخدام نموذج  I-20الصادر عن جامعة نيو يورك للتكنولوجيا أو نموذج  DS-2019الصادر عن جامعة نيو
يورك للتكنولوجيا أو منظمة راعية لتبادل الزوار مثل معهد التعليم الدولي .متطلبات الحصول على تأشيرة  F-1أو  J-1تختلف
بين الطالب خارج الواليات المتحدة والطالب داخل الواليات المتحدة.
إذا كنت خارج الواليات المتحدة
فور حصولك على نموذج  I-20أو  ،DS-2019ينبغي على جميع الطلبة المقبولين (باستثناء المواطنين الكنديين ومواطني
جزر برمودا) التقدم بطلب للحصول على تأشيرة  F-1أو  J-1واستخدام التأشيرة مع نموذج  I-20أو  DS- 2019الخاص
بجامعة نيو يورك للتكنولوجيا لدخول الواليات المتحدة.
أما الطالب الذين نُقلت سجالت  SEVISالخاصة بهم من مدرسة أخرى في الواليات المتحدة إلى جامعة نيو يورك للتكنولوجيا
فيجوز لهم االستمرار في استخدام تأشيرة دخول سارية مع نموذج  I-20أو  DS-2019الخاص بجامعة نيو يورك للتكنولوجيا
لدخول الواليات المتحدة.
التقدم لتأشيرة  F-1أو  J-1في إحدى قنصليات الواليات المتحدة
افحص نموذج  I-20أو  DS-2019للتأكد من أن جميع المعلومات صحيحة .إذا كنت قد أبلغتنا بأن األفراد الذي ستعولهم
سيأتون معك إلى الواليات المتحدة ،فسوف يحصل كل منهم على شهادة األهلية لتقديمها للحصول على تأشيرة  F-2أو .J-2
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وزارة الخارجية هي الوكالة االتحادية المسؤولة عن إصدار التأشيرات في قنصليات الواليات المتحدة األمريكية .هناك تعليمات
واضحة على موقعها على شبكة اإلنترنت لتقديم طلب للحصول على تأشيرة  F-1أو  .J-1قدمنا لك قائمة بالمواقع المفيدة أدناه.
يجب عليك أيضا ً زيارة موقع القنصلية أو السفارة التي ستقدم طلبك فيها لمعرفة المتطلبات والرسوم اإلضافية.
• ادفع رسوم  I-901 SEVISعلى  fmjfee.com/i901fee/index.jspقبل موعد التأشيرة .سوف تحتاج إلى رقم
 SEVISالموجود على نموذج  I-20أو  DS-2019لتحديد موعد التأشيرة ودفع رسوم  .I-901 SEVISخذ معك
اإليصال المطبوع عند موعد التأشيرة.
• أكمل استمارة تأشيرة  DS-160اإللكترونية لغير المهاجرين على اإلنترنت وح ّمل الصور .الحظ أن تأشيرتي  FوJ
هما لغير الهجرة وتتطلبان منك إثبات دليل العودة إلى بلدك األم بعد االنتهاء من دراستك.
• يرجى الرجوع إلى المواقع التالية للحصول على معلومات التقدم للحصول على تأشيرة:
 oما هي تأشيرة الواليات المتحدة األمريكية؟
travel.state.gov/visa/questions/what/what_4429.html
 oخطوات إجراءات الطالب :كيفية معرفة نظام الهجرة في الواليات المتحدة
ice.gov/sevis/students/index.htm
 oقائمة القنصليات في جميع أنحاء العالم
usembassy.gov
 oفترات انتظار القنصلية للحصول على مواعيد تأشيرات  FوJ
travel.state.gov/visa/temp/wait/wait_4638.html
 oالتقدم بطلب للحصول على تأشيرة F-1
travel.state.gov/visa/temp/types/types_1268.html
 oالتقدم بطلب للحصول على تأشيرة J-1
travel.state.gov/visa/temp/types/types_1267.html
 oأسئلة شائعة فيما يتعلق برسوم I-901 SEVIS
ice.gov/sevis/i901/faq3.htm
 oنصائح لالستعداد لمقابلة التأشيرة
nafsa.org/resourcelibrary/default.aspx؟id=8643
التأخيرات المحتملة وفترة إجراءات التأشيرة
تسبّبت التغييرات الحديثة في القوانين األمريكية الخاصة بسياسة وإجراءات التأشيرات في زيادة الوقت المستغرق للحصول
على تأشيرة دخول .تق ّدم للحصول على تأشيرة في وقت مبكر! ورغم أننا عملنا على تحسين في إجراء التأشيرات وسنواصل
العمل على ذلك ،إال أنه ال مناص من حدو التأخير في بعض األحيان .سوف تختلف فترة إجراءات التأشيرات.
تهدف وزارة الخارجية لتسليم التأشيرة فيما ال يزيد عن  30يوما ً من وقت تقديم الطلب في معظم الحاالت ،على الرغم من أن
الحاالت التي تتطلب إجراءات إدارية يمكن أن تستغرق وقتا ً أطول .تنتهي معظم اإلجراءات اإلدارية في غضون  60يوماً من
تاريخ الطلب .عندما تكون اإلجراءات اإلدارية مطلوبة ،فسوف يختلف الوقت بنا ًء على الظروف الفردية لكل حالة .ولذلك ،قبل
االستفسار عن وضع اإلجراءات اإلدارية ،على المتقدمين أو من ينوب عنهم االنتظار  60يوماً على األقل من تاريخ إجراء
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المعلومات:
من
مزيد
على
تع ّرف
أبعد.
أيهما
إضافية،
وثائق
تقديم
أو
المقابلة
.travel.state.gov/content/visas/english/general/administrative-processing-information.html
إذا رغبت في زيارة الواليات المتحدة وكنت بحاجة إلى تأشيرة ،فخطط لتحديد مقابلة للتأشيرة في وقت مبكر من تاريخ
المغادرة .تع ّرف على المزيد على الموقع  usembassy.govواتصل بالسفارة أو بالقنصلية التي ستق ّدم طلبك منها للحصول
على تعليمات "عملية" مفصلة.
الفحوصات والتصاريح األمنية على أساس الجنسية ،أو األسماء ،أو المواد الدراسية الحساسة التي ته ّم األمن القومي للواليات
المتحدة قد تحتاج إلى مزيد من المعالجة اإلدارية ،مما يستغرق وقتا ً إضافيا ً بعد مقابلة طالب التأشيرة من قبل أحد المسؤولين في
القنصلية.
يُنصح المتقدمون بهذا الشرط عند تقديم الطلب .على الرغم من أن وزارة الخارجية تسعى لحل مسألة هذه التصاريح اإلضافية
في غضون  60يوماً ،إال أن هذا يتم على أساس حالة بحالة ،ويمكن أن يستغرق وقتا ً أطول .ال يمكن لجامعة نيو يورك
للتكنولوجيا التدخل في هذه العملية أو تسريعها.
لمزيد من المعلومات ،يُرجى زيارة موقع وزارة الخارجية للتعرّف على سياسة الواليات المتحدة بخصوص سياسة التأشيرات
على .travel.state.gov/visa/questions/policy/policy_4433.html
قد تكون هناك تأخيرات في المطار بعد الوصول ألن كافة سجالت  SEVISالخاصة بالطالب الحاملين تأشيرات  Fو Jتخضع
للتحقق من أجل القبول.
دخول الواليات المتحدة بتأشيرة  F-1أو  J-1ألول مرة
يقع دخول الواليات المتحدة تحت اختصاص الهيئة األمريكية للجمارك وحماية الحدود التابعة لوزارة األمن الداخلي .يمكنك
دخول الواليات المتحدة قبل  30يوما ً كح ّد أقصى من اليوم األول في الصف الدراسي الذي ستحضره في جامعة نيو يورك
للتكنولوجيا .إذا كنت تريد برنامجاً دراسيا ً مشتركا ً بين جامعة نيو يورك للتكنولوجيا ومؤسسة تعليمية في الخارج ،فيجب عليك
اتباع الخطوات التالية:
 الخطوة  :1قدم مستنداتك إلى موظف الهيئة األمريكية للجمارك وحماية الحدود .احتفظ بجواز سفرك وشهادة األهلية
( I-20أو  )DS-2019في حقيبة اليد .سوف يمكنك الوصول إلى أمتعتك المفحوصة فقط بعد مرورك من خالل
التفتيش .سوف تحتاج إلى إظهار الوثائق التالية للموظف:
• جواز السفر
• تأشيرة  F-1أو ( J-1إال إذا كنت مواطنا ً كنديا ً أو أحد مواطني جزر برمودا)
•  I-20أو DS-2019
ُ
يجب عليك أيضا ً أن تحمل الوثائق التالية في حال طلبت منك:
• خطاب قبول من جامعة نيو يورك للتكنولوجيا
• إيصال دفع رسوم I-901
• كشف مالي
سوف يختم الموظف جواز سفرك للقبول في تأشيرة  F-1أو  J-1لفترة استمرار التأشيرة .سجل وصولك رقم  I-94هو دليل
على دخولك القانوني إلى الواليات المتحدة ،ووضع الهجرة الخاص بك ،ومدة إقامتك في الواليات المتحدة.
في حالة دخول الواليات المتحدة عن طريق الجو أو البحر ،سوف ينشئ لك الموظف نموذج  I-94اآللي .وسوف تحصل على
ختم القبول على جواز سفرك موضح عليه تاريخ ومكان القبول ،وفئة القبول ،وفترة إقامتك .تُقبل تأشيرتا  Fو Jلفترة استمرار
21

التأشيرة بدالً من تقديم موعد محدد .يمكن الحصول على سجل الوصول/المغادرة اإللكتروني وطباعته على .cbp.gov/I94
اطبع نسخة ورقية من سجل وصولك في كل مرة تدخل فيها الواليات المتحدة طوال البرنامج األكاديمي واحتفظ به في سجالتك
الخاصة .لمزيد من المعلومات من وزارة األمن الداخلي حول الوصول إلى الواليات المتحدة ،يُرجى زيارة
.studyinthestates.dhs.gov/students/arriving
 الخطوة  :2استكمل وثيقة الوصول  SEVISلدى مكتب التعليم الدولي
الخطوة النهائية لضمان تأشيرة  F-1أو  J-1هي أن تسجل وصولك لدى مكتب التعليم الدولي .يمكنك التسجيل للحصول على
جلسة وثيقة الوصول  .SEVISيُرجى زيارة  nyit.edu/intladmittedللحصول على معلومات حول الوصول.
إذا كنت داخل الواليات المتحدة
سمح لك بدخول جامعة نيو يورك للتكنولوجيا وكنت في الواليات المتحدة في وضع آخر يختلف عن تأشيرة  F-1أو J-1
إذا ُ
يمكنك الخروج من الواليات المتحدة واتباع اإلجراءات الميذكورة أعياله للحصيول عليى تأشييرة  F-1أو  J-1مين خيالل اليدخول
إلى الواليات المتحدة أو التقدم لتغيير التأشيرة لدى هيئة المواطنة والهجرة في الواليات المتحدة .إذا كنت تحمل تأشيرة B-1/B-
 2أو  ،F-2فال يُسمح لك بالدراسة وينبغي أن تكون إما تأشيرة  F-1أو  J-1قبل بداية الفصل الدراسي.
الوقت المستغرق الستمارة تغيير التأشيرة ال يمكن التنبؤ أو التعجيل به .ينبغي على الطالب الحاصلين عليى تموييل مين الجامعية
من خالل مساعدة مالية في التعليم أو البحث أن يحملوا تأشيرة  F-1أو  J-1من بداية الفصل الدراسي الذي يتعين دفعه .ليس كيل
األفراد مؤهلين لتقديم طلبات لتغيير التأشيرة ،ولذلك من المهم التحد مع مستشار الطالب الدوليين حول خططيك .مين األفضيل
عموما ً أن تغادر الواليات المتحدة وتعود بتأشيرة  Fأو  Jإذا كان ذلك ممكناً.
نقل سجل  F-1 SEVISإلى جامعة نيو يورك للتكنولوجيا
إذا كانت لديك حالياً تأشيرة  F-1من مؤسسة تعليمية أخرى في الواليات المتحدة األمريكية وتنوي أن تبدأ دراساتك في جامعة
نيو يورك للتكنولوجيا ،فأنت تُع ّد طالب نقل لغرض إصدار نموذج  .I-20نقل اإلشراف على تأشيرة  F-1من مدرستك الحالية
إلى جامعة نيو يورك للتكنولوجيا مطلوب من قِبَل وزارة األمن الداخلي.
يمكنك تغيير التأشيرة إذا انطبق عليك أحد الشروط التالية:
• كنتَ في منتصف برنامج دراسي في مؤسسة تعليمية أخرى في الواليات المتحدة األمريكية وتترك البرنامج لبدء الدراسة في
جامعة نيو يورك للتكنولوجيا.
ً
ً
ً
• كنتَ ستكمل شهادتك في المؤسسة التعليمية الحالية وسوف تبدأ برنامجا دراسيا جديدا في جامعة نيو يورك للتكنولوجيا.
• كنتَ حاليا ً قيد تدريب عملي اختياري مرخص من مدرسة أخرى وسوف تبدأ برنامجاً دراسياً جديداً في جامعة نيو يورك
للتكنولوجيا.
أنت مطالب بالتسجيل في الدراسات بدوام كامل في جامعة نيو يورك للتكنولوجيا في أقرب فصل دراسي متاح بعد ترك
مدرستك السابقة أو في أقرب فصل دراسي بعد فترة العطلة الصيفية .ال تسمح لك وزارة األمن الداخلي أن تأخذ فصالً دراسيا ً
إجازة بين الفصول الدراسية باستثناء فترة الصيف.
كيف تنقل تأشيرة  F-1أو  J-1إلى جامعة نيو يورك للتكنولوجيا من مؤسسة تعليمية أخرى
ينبغي عليك أن تطلب نقل سجل  SEVISمن المؤسسة التعليمية الحالية إلى جامعة نيو يورك للتكنولوجيا مع الحفاظ على
تأشيرة  F-1أو  J-1بدون مغادرة الواليات المتحدة ودخولها مجدداً .إذا كنت تغير مكان دراستك إلى جامعة نيو يورك
للتكنولوجيا ،فأنت بحاجة لالتصال بمكتب القبول بمجرد قبولك إلتمام إجراءات نقل  .I-20عليك تقديم نسخة من جواز سفرك،
والوثائق المالية ،وشهادة دعم الكفيل ،ونسخة من تأشيرة  F-1الحالية ،ونسخ من جميع نماذج  I-20الصادرة من قبل.
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باإلضافة إلى ذلك ،ينبغي أن يكون ل ديك نموذج النقل الذي يكمله أحد مستشاري الطالب الدوليين في مدرستك الحالية وتحدد
"تاريخ إصدار" لسجل  SEVISالخاص بك .ينبغي إكمال إجراءات النقل في غضون  60يوما ً من استكمال البرنامج في
مدرستك الحالية .يستطيع مكتب القبول في جامعة نيو يورك للتكنولوجيا إتمام إجراءات  I-20أو  DS-2019بعد نقل سجالتك
الخاصة.
بعد الحصول على  I-20أو  ،DS-2019يرجى استكمال وثيقة الوصول  SEVISلدى مكتب التعليم الدولي .يُرجى زيارة
 nyit.edu/intladmittedللحصول على معلومات حول الوصول .إذا لم تغادر الواليات المتحدة قبل وصولك إلى جامعة نيو
يورك للتكنولوجيا ،فاستخدم آخر تاريخ لدخول الواليات المتحدة على نموذج تقرير الوصول.
أما أصحاب تأشيرة  J-1فقد ال يكونوا مؤهلين للنقل وينبغي عليهم استشارة كل من مستشار الطالب الدوليين والكفيل عن
الهجرة.
استالم نموذج I-20
سوف يجري مكتب القبول إجراءات نموذج  I-20ا لخاص بك ويرسله لك .إذا كنت في حالة سفر أو نقل قبل أن تأتي إلى جامعة
نيو يورك للتكنولوجيا ،فتذكر تحديث مكتب القبول بعنوانك الحالي الستالم البريد.
إذا كنت ال تخطط لمغادرة الواليات المتحدة قبل وصولك إلى جامعة نيو يورك للتكنولوجيا ،فسوف تستلم نموذج  I-20شخصياً
من مكتب التعليم الدولي عند وصولك الحرم الجامعي.
إذا خططت للسفر خارج الواليات المتحدة بعد االنتهاء من دراستك في المؤسسة التعليمية السابقة ولكن قبل البدء في برنامجك
في جامعة نيو يورك للتكنولوجيا ،وإذا كانت تأشيرتك الحالية  F-1صالحة وسارية المفعول ،فيجوز لك استخدامها مع نموذج I-
 20الخاص بجامعة نيو يورك للتكنولوجيا إلعادة دخول الواليات المتحدة حتى لو كان اسم مدرستك السابقة مدوناً عليه .إذا
انتهت مدة صالحية تأشيرتك ،فسوف تحتاج إلى تقديم طلب للحصول على تأشيرة  F-1جديدة ،ولكن ليس مطلوباً منك أن تدفع
رسوم  SEVISمرة أخرى ،حيث أنك مدرج تحت بند الطالب المستمر في الدراسة ضمن سجل  SEVISنفسه .يمكنك إعادة
الدخول إلى الواليات المتحدة في أي وقت.
بلغ عن وصولك إلى نيو يورك في غضون سبعة أيام الستكمال إجراءات نقل SEVIS
استكمل وثيقة الوصول  SEVISلدى مكتب التعليم الدولي .يُرجى زيارة  nyit.edu/intladmittedللحصول على معلومات
حول الوصول.
المعالون
شركاء الحياة واألطفال الذين تقل أعمارهم عن  21سنة يمكنهم الحصول على تأشيرة معال خاصة بالطالب الذين يحملون
تأشيرة  F-1و . J-1سوف يحتفظ المعالون بتأشيرة  F-2ثم  J-2على التوالي .يمكن إنشاء سجالت  J-2للمعالين في أي وقت
أثناء دراساتك األكاديمية .غرض المعال من اإلقامة في الواليات المتحدة هو مرافقة الطالب الذي يحمل تأشيرة  F-1أو J-1
(المعروف أيضا ً باسم األجنبي الرئيسي) ،وتكون حالتهم متوقفة على حالتك.
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من أجل الحصول على شهادة األهلية ألحد المعالين ،عليك تقديم وثائق تبين األموال اإلضافية المتاحة لتغطية نفقات المعيشة
لمن تعولهم .مطلوب ما ال يقل عن  5000دوالر لشريك حياتك وما ال يقل عن  4500دوالر لكل طفل في السنة األولى .كما
يجب توفير نسخة من جواز سفر كل شخص معال.
ال يُسمح للمعالين وفق تأشيرة  F-2العمل في الواليات المتحدة .أما شركاء الحياة واألطفال الذين يحملون تأشيرة F-2
والملتحقون بالتعليم ما بعد الثانوي فال يُسمح لهم بالدراسة حسب تأشيرة  F-2وهم مطالبون بنقل تأشيرتهم إلى  F-1للدراسة
بدوام كامل .األطفال الحاملون لتأشيرة  F-2والمسجلون في المدارس االبتدائية والثانوية مسموح لهم بالدراسة .يمكن للمعالين
حسب تأشيرة  J-2الدراسة بدوام جزئي أو بدوام كامل دون تغيير التأشيرة ،وهم مؤهلون لتقديم طلبات للحصول على ترخيص
العمل من هيئة المواطنة والهجرة في الواليات المتحدة.
الشركاء المحليون :الشركاء المحليون ليسوا مؤهلين للحصول على تأشيرة المعالين  F-2أو  J-2ولكن يمكنهم التقدم بطلب
للحصول على تأشيرة  B-2لمرافقة الطالب .على الرغم من أن زيارات تأشيرة  B-2عادةً ما تكون لفترات قصيرة من الزمن،
إال أنه يجوز للشريك مرافقة الطالب طوال مدة دراسته في الواليات المتحدة .للتأهل ،على الشريك المرافق إثبات النية لمغادرة
الواليات المتحدة في نهاية إقامة الطالب المصرح بها ،ووجود محل إقامة خارج الواليات المتحدة ،واستيفاء شروط األهلية
األخرى لتأشيرة الزائر .تسمح التأشيرة للفرد بتقديم طلب لدخول الواليات المتحدة األمريكية .يقرر مسؤولو الهيئة األمريكية
للجمارك وحماية الحدود عند نقطة الدخول فترة اإلقامة المصرح بها في الواليات المتحدة حسب تأشيرة .B-2
توجيهات للحفاظ على التأشيرة
بموجب قانون الهجرة في الواليات المتحدة ،من مسؤوليتك الشخصية الحفاظ على السريان القانوني لتأشيرة  F-1أو  .J-1باتباع
التوجيهات الواردة أدناه ،ستكون قادراً على الحفاظ على السريان القانوني لتأشيرة  F-1أو  .J-1عليك الحفاظ على السريان
القانوني للتأشيرة إذا كنت ترغب في التمتع بالمزايا المرتبطة بها ،مثل التوظيف داخل الحرم الجامعي ،والتدريب العملي أو
األكاديمي ،والتوظيف ،والقدرة ع لى إعادة دخول الواليات المتحدة عند سفرك .مكتب التعليم الدولي متاح لمساعدتك إذا كنت ال
تفهم شيئا ً ما يتعلق بوضع الهجرة الخاص بك.
• االحتفاظ بجواز سفر ساري المفعول في جميع األوقات .يجب أن يكون لديك جواز سفر ساري المفعول .للحصول على
معلومات عن تجديد جواز سفر ك ،يُرجى زيارة الموقع اإللكتروني لسفارة أو قنصلية بلدك في الواليات المتحدة .يمكن االطالع
على مزيد من المعلومات على .embassy.org/embassies
• اإلبالغ عن أي تغييرات في العنوان أو الهاتف .يمكنك تغيير عنوانك أو رقم هاتفك على صفحتك الخاصة
 MyNYITعلى  .my.nyit.eduبمجرد تسجيل الدخول ،انتقل إلى  ،NYITConnectوح ّد معلوماتك
الشخصية.
• اإلبالغ عن أي تغييرات على اسمك ،أو رقم ضمانك االجتماعي ،أو تاريخ ميالدك .من المهم جداً أن تكون سجالتك
(جواز السفر ،ونموذج  ،I-20والتأشيرة ،وسجالت الطالب) متسقة معاً .يُرجى التأكد من أن جميع الحروف ،وكذلك
تاريخ ميالدك ،صحيحة في جميع الوثائق .يمكنك تغيير اسمك ،أو رقم ضمانك االجتماعي ،أو تاريخ ميالدك
باستكمال استمارة تغيير المعلومات الشخصية وتقديمها مع المستندات المؤيدة لمكتب المسجل .يمكن االطالع على هذا
النموذج على اإلنترنت على .nyit.edu/managing_your_classes/forms
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• اإلبالغ عن التغيرات في التخصص و/أو المؤهل .يجب أن يذكر نموذج  I-20الخاص بك تخصصك ومؤهلك .إذا
لم يذكر ذلك ،فيجب عليك االتصال بمكتب التعليم الدولي مباشرةً ألن هذه المعلومات مسجلة لدى الحكومة الفيدرالية
ويجب أن تكون دقيقة.
التغ يير في التخصص و/أو المؤهل معناه تغيير في البرنامج .ومثال ذلك النقل من معهد اللغة اإلنجليزية إلى برنامج
البكالوريوس أو الدراسات العليا بدوام كامل ،أو النقل من برنامج درجة البكالوريوس إلى برنامج درجة الماجستير،
أو النقل من تخصص إلى آخر .إذا غيرت التخصصات أو المؤهالت ،فعليك أن تخطر مكتب التعليم الدولي وتقدم
دليالً موثقاً بالتغيير (نسخة من التغيير في البرنامج موقّعة من رئيس القسم الجديد الخاص أو خطاب القبول الجديد).
يستطيع مكتب التعليم الدولي مساعدتك في الحصول على الوثائق المناسبة.
• تأكد من أن تأشيرة  I-20الخاصة بك ال تنتهي صالحيتها (انظر البند رقم خمسة على تأشيرة  .)I-20ينبغي عليك
التقدم بطلب تمديد قبل انتهاء صالحية تأشيرة  I-20إذا كنت تنوي البقاء في جامعة نيو يورك للتكنولوجيا وال يمكنك
إتمام البرنامج بحلول تاريخ انتهاء تأشيرة  .I-20يمكنك تقديم طلبات التمديد قبل  60يوما ً على األكثر من تاريخ انتهاء
صالحية تأشيرة  .I-20سوف تحتاج إلى تقديم نموذج توصية المستشار األكاديمي لتمديد اإلقامة فضالً عن نموذج
جديد للدعم المادي الخاص بجامعة نيو يورك للتكنولوجيا.
• الحفاظ على الدورة الدراسية في كل فصل دراسي .تشترط اللوائح الفيدرالية في الواليات المتحدة [ 8 CFR
) ] 214.2(f)(6متابعة دورة دراسية كاملة في كل فصل خريف وكل فصل ربيع حتى التخرج أو النقل إلى مدرسة جديدة.
يختلف مقدار الدورة الدراسية بالدوام الكامل وفقاً للمستوى األكاديمي.
 oالدراسة الجامعية 12 :ساعة معتمدة في الفصل الدراسي في الخريف و 12ساعة معتمدة في الفصل الدراسي في
الربيع .يمكن أن يشمل هذا الدورات في اللغة اإلنجليزية إذا لزم األمر من قبل جامعة نيو يورك للتكنولوجيا.
 oالدراسات العليا 9 :ساعات معتمدة في فصل الخريف و 9ساعات معتمدة في فصل الربيع .يمكن أن تشمل هذه
الدورات في اللغة اإلنجليزية إذا لزم األمر من قبل جامعة نيو يورك للتكنولوجيا.
 oمعهد اللغة اإلنجليزية فقط :إذا كنت مسجالً في معهد اللغة االنجليزية فقط (ولم تكن تحضر أي فصول دراسية
أخرى) ،فينبغي أن تكون مسجالً لمدة  18ساعة في األسبوع لدراسة اللغة اإلنجليزية في الفصل الدراسي.
اإلخفاق في التسجيل أو حضور جامعة نيو يورك للتكنولوجيا كطالب بدوام كامل هو انتهاك لتأشيرة غير المهاجر
الخاصة بك .من الممكن أن يتسبب هذا في فقدان مزايا تأشيرة ( F-1بما في ذلك األهلية للعمل داخل الحرم الجامعي
وخارجه) ،أو مغادرة الواليات المتحدة في المستقبل .أنت لست مطالبا ً بحضور الدروس خالل فصل الصيف أو
الفصول الدراسية المؤقتة ،على الرغم من أنك بالتأكيد موضع ترحيب للقيام بذلك ،وليست هناك أي دورات دراسية
مطلوبة منك في أثناء تلك الفترات.
تذكر أن االنسحاب من أو التوقف عن حضور الصف قد يتسبب في تغيير حالة الدوام الكامل .وحتى عند إلغاء الصف
بدون أي خطأ من جانبك ،فأنت ما زلت مطالبا ً بالتسجيل للحصول على ما يكفي من الساعات المعتمدة كي تبقى في
حالة الدوام الكامل .تشاور مع مستشار الطالب األكاديميين أو الدوليين للتأكد من استمرار حالتك تحت بند الدوام
الكامل.
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إذا كان هناك سبب شرعي (أي سبب أكاديمي أو طبي) يمنعك من الحفاظ على حالة الدوام الكامل ،فاتصل بمستشار الطالب
الدوليين في مكتب التعليم الدولي بجامعة نيو يورك للتكنولوجيا .تواصل عبر البريد اإللكتروني  oie@nyit.eduأو اتصل
على الرقم ( 1.212.261.1684مانهاتن) أو ( 1.516.686.7526أولد ويستبيري).
العودة إلى الواليات المتحدة بعد السفر إلى الخارج
خالل دراستك ،يمكنك الخروج من الواليات المتحدة لرحالت قصيرة ثم العودة إلى البالد لمواصلة دراستك .يمكنك القيام بذلك
عدة مرات كما تريد ،طالما أنك تحمل الوثائق الالزمة إلعادة دخول البالد .ينبغي عليك دائماً دخول الواليات المتحدة بتأشيرة
 F-1أو  J-1طالما كنت مسجالً في جامعة نيو يورك للتكنولوجيا .ال يمكن لمكتب التعليم الدولي تقديم المشورة بشأن متطلبات
الدخول للبلدان األخرى .إذا كنت تخطط للسفر إلى بلد غير بلدك ،فيجب عليك االتصال بقنصلية البلد الذي سوف تسافر إليه
للحصول على معلومات الدخول .يمكنك االطالع على قائمة بالقنصليات في مانهاتن على
.nyc.gov/html/ia/html/affairs/consular.shtml
إلعادة دخول الواليات المتحدة ،ينبغي أن تحمل الوثائق التالية:
 .1جواز سفر س اري المفعول لمدة ستة أشهر على األقل من تاريخ عودتك إلى الواليات المتحدة .هناك استثناءات تسمح
لمواطني البلدان التي لديها اتفاقية مع الواليات المتحدة لقبولهم في الواليات المتحدة حتى تاريخ انتهاء جواز السفر .للحصول
على قائمة لهذه البلدان ،يُرجى زيارة .ice.gov/sevis/travel#_Toc81222003
 .2نموذج  I-20أو  DS-2019موقّع للسفر :توقيع السفر (إعادة التأهيل) من قِبَل أحد مستشاري مكتب التعليم الدولي يكون
ساري المفعول لمدة سنة من تاريخ صدوره .ويكون التوقيع على الجزء السفلي من الصفحة  3من نموذج  I-20وعلى الصفحة
 1من نموذج ( .DS-2019مالحظة لحاملي تأشيرة  :J-1إذا صدر نموذج  DS-2019الخاص بك عن طريق منظمة راعية
مثل معهد التعليم الدولي ،فيجب على الوكالة الراعية التوقيع على النموذج ).سوف تكون بحاجة للحصول على توقيع جديد مرة
واحدة في السنة للسماح بالمزيد من مرات الدخول إذا كنت تخطط للسفر إلى الخارج .للحصول على توقيع سفر جديد ،يُرجى
الحضور إلى مكتب التعليم الدولي مع جواز سفرك ونموذج  I-20أو  .DS-2019إذا حد أي تغيير في المعلومات على
ضر الوثائق ذات
الصفحة األولى من نموذج  I-20أو  ،DS-2019مثل تغيير البرنامج الدراسي أو تغيير مصدر التمويل ،فأح ِ
الصلة وسوف يصدر لك مكتب التعليم الدولي نموذجا ً محد البيانات بدالً من التوقيع على النموذج الحالي.
 .3تأشيرة  F-1أو  J-1سارية :يجب أن يكون للتأشيرة تاريخ انتهاء صالحية وتكون صالحة لمزيد من مرات دخول البالد.
معظم التأشيرات تسمح بعدد غير محدود من مرات الدخول المتعددة؛ وأحيانا ً تصدر التأشيرة لعدد محدود من مرات الدخول .إذا
انتهت مدة صالحية تأشيرتك أو استنفذت عدد مرات الدخول المسموح بها ،فسوف تحتاج إلى تقديم طلب للحصول على تأشيرة
جديدة في إحدى قنصليات الواليات المتحدة عندما تكون خارج الواليات المتحدة .وهذه العملية هي مثل التقدم بطلب للحصول
على تأشيرة للمرة األولى ،ولكن بصفتك طالبا ً مستمراً في الدراسة ،لن تكون بحاجة لدفع رسوم  SEVISمرة أخرى .باإلضافة
إلى الوثائق المطلوبة من قِبَل القنصلية ،من المستحسن أن تكون لديك شهادة دراسية أكاديمية رسمية من مكتب المسجل في
جامعة نيو يورك للتكنولوجيا.
سفر المعالين من حاملي تأشيرات  F-2وJ-2
يجب على المعالين من قِبَل الطالب أن يحملوا نفس النوع من الوثائق مثل الطالب ،والتي تتضمن جواز سفر ساري المفعول،
ولم تنته مدة صالحيته ،وتأشيرة دخول  F-2أو  J-2سارية ،ونموذج  I-20أو  DS-2019موقع للسفر .إذا كان المعالون
يسافرون على حدة بعيداً عن الطالب ،فيجب عليهم أن يحملوا نسخا ً من وثائق الهجرة الخاصة بتأشيرات ( J-1جواز سفر،
وتأشيرة ،ونموذج  I-20أو .)DS-2019
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التوظيف
رقم الضمان االجتماعي
يح ّ
ق إلدارة الضمان االجتماعي قبول أو رفض طلب الحصول على رقم الضمان االجتماعي .في أكتوبر  ،2004طبقت إدارة
الضمان االجتماعي قانونا ً لألدلة الجديدة قبل إصدار رقم الضمان االجتماعي ،يتطلب من طالب تأشيرة  F-1تقديم ما يلي:
• جواز سفر ساري المفعول ،وختم التأشيرة ،وبطاقة .I-94
• نموذج .SEVIS I-20
• دليل على االلتحاق بدراسة لمدة دوام كامل (أي ،الجدول الدراسي).
• نسخة أصلية من موظف المدرسة يحدد صاحب العمل في الحرم الجامعي ،وكذلك طبيعة العمل.
• رسالة من صاحب العمل في الحرم الجامعي يؤكد طبيعة العمل ،وتاريخ بدء العمل المتوقع أو الفعلي ،وعدد الساعات التي
سوف تعملها ،ورقم هوية صاحب العمل ،والطالب المشرف.
التزم بلوائح التوظيف الفيدرالية في الواليات المتحدة
بصفتك طالبا ً يحمل تأشيرة  ،F-1ال يجوز لك أن تعمل أكثر من  20ساعة في األسبوع في الحرم الجامعي عندما تكون
الصفوف الدراسية في الجلسة ]) .[8 CFR 214.2 (f)(9أما الساعات العشرون هذه فتشمل العمل الذي تقوم به نظير
ا لمساعدة المالية .ال يجوز لك العمل خارج الحرم الجامعي (بما في ذلك فترات التدريب للحصول على الدرجات األكاديمية)
دون الحصول على إذن مسبق من مكتبنا ومن حكومة الواليات المتحدة األمريكية.
التوظيف خارج الحرم الجامعي
التدريب العملي المنهجي هو عمل ذات صلة مباشرة بمجال دراستك .قد يكون التدريب العملي المنهجي فترة تدريب ،أو تدريباً
عملياً ،أو أي نوع آخر من التوظيف بأجر أو بدون أجر يقدمه صاحب العمل من الرعاة من خالل اتفاقية تعاون مع المدرسة.
وقد يحد خالل العام الدراسي أو الصيف.
التدريب العملي الخاص بتأشيرة  :F-1الطالب الذين يحملون تأشيرة  F-1مؤهلون لتقديم طلبات للحصول على ترخيص
التدريب العملي للعمل في مجال دراستهم بعد االنتهاء من فصلين دراسيين كطالب بدوام كامل .يمكن استخدام التدريب العملي
المنهجي لفترات التدريب المطلوبة أو القائمة على الدورة الدراسية خالل البرنامج الدراسي في بعض المدارس واإلدارات.
طالب الدرجات والشهادات  F-1مؤهلون لمدة تصل إلى  12شهراً كح ّد أقصى من التدريب العملي االختياري المصرح به من
قِبَل هيئة المواطنة والهجرة في الواليات المتحدة للعمل خارج الحرم الجامعي أثناء و/أو بعد االنتهاء من برنامجهم الدراسي.
بعض مجاالت الدراسة في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (مجاالت  )STEMقد تكون مؤهلة للحصول على تمديد
إضافي لمدة  17شهراً.
توظيف المعالين :المعالون الحاملون تأشيرة  F-2ليسوا مؤهلين للعمل في الواليات المتحدة .أما شركاء حياة حاملي تأشيرة J-2
فمؤهلين لتقديم طلب للحصول على إذن العمل من هيئة المواطنة والهجرة في الواليات المتحدة.
دراسة المعالين :يجوز للمعالين الحاملين تأشيرة  F-2أن يدرسوا دورة واحدة أو دورتين ألغراض ترفيهية وينبغي عليهم تغيير
تأشيرتهم إلى تأشيرة  F-1إذ ا سجلوا بدوام كامل أو كانوا في برنامج دراسي .أما المعالون الحاملون تأشيرة  J-2فمؤهلون
للدراسة كما يشاءون.
رسالة للطالب الكنديين
جميع األنظمة المتعلقة بتأشيرتي  F-1و J-1تنطبق على المواطنين الكنديين .الفرق الوحيد بين متطلبات المواطنين الكنديين
وجميع الطالب الدوليين اآلخرين هو أن الكنديين ال تُطلب منهم تأشيرة دخول من قنصلية أمريكية لدخول الواليات المتحدة .في
حين أن المواطنين الكنديين ال يحتاجون إلى تأشيرة لدخول الواليات المتحدة ،ينبغي عليك دائماً تقديم جواز سفرك ونموذج I-
 20أو  DS-2019لمسؤول وزارة األمن الداخلي عند دخول الواليات المتحدة .عند دخولك الواليات المتحدة للمرة األولى،
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سوف تحتاج إلى تقديم الوثائق التالية :جواز السفر ،ونموذج  I-20أو  ،DS-2019وخطاب القبول ،والكشف المالي ،وإيصال
دفع رسوم  .I-901 SEVISمن مظاهر انتهاك تأشيرة  B-2الدراسة في الواليات المتحدة ،ولذلك من المهم تقديم هذه الوثائق
إلى مسؤول وزارة األمن الداخلي لقبولها في تأشيرة  F-1أو  .J-1في حالة وصولك إلى أحد الحدود البرية ،سوف تكون بحاجة
الستصدار بطاقة  I-94للوصول/والمغادرة .وإذا سافرت جواً ،يتم سجل وصولك آليا ً وسوف يختم لك موظف الجمارك وحماية
الحدود جواز سفرك بتاريخ الدخول ،ونقطة الدخول ،والتصنيف ( F-1أو .)J-1

استعرض معلومات االتصال على الصفحة التالية ...
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معلومات االتصال بجامعة نيو يورك للتكنولوجيا
مكتب التعليم الدولي
يقدم مكتب التعليم الدولي برامج وخدمات مصممة لتلبية احتياجات جميع الطالب والخريجين الدوليين .يرد مكتب التعليم الدولي
على أية أسئلة قد تكون لديك حول كيف تصبح طالبا ً في جامعة نيو يورك للتكنولوجيا ،بما في ذلك وصولك إلى نيو يورك،
والتأشيرات ،والتسجيل في الصف.
البريد اإللكترونيoie@nyit.edu :
مانهاتن
أولد ويستبيري
 26شارع  61غرب ،غرفة & 104
قاعة هاري شور ،غرفة 207
108
الهاتف1.516.686.7526 :
الهاتف1.212.261.1684 :
الفاكس1.516.686.7483 :
الفاكس1.212.261.1691 :
مكتب القبول
يهدف مكتب القبول لتسجيل الطالب الذين يتمتعون بإمكانات النجاح في برامجنا األكاديمية ،ونحن نرى هذه اإلمكانات فيك
أنت! يساعد مكتب القبول الطالب المحتملين على التع ّرف على جامعة نيو يورك للتكنولوجيا ،ويستعرض استمارات الطالب،
ويدير قرارات القبول للبرامج الجامعية والدراسات العليا في جامعة نيو يورك للتكنولوجيا.
البريد اإللكتروني:
مانهاتن
أولد ويستبيري
admissions@nyit.edu
 16شارع  61غرب ،الطابق األول
جيري هاوس
الهاتف1.212.261.1508 :
الهاتف1.516.686.7520 :
الفاكس1.212.261.1505 :
الفاكس1.516.686.1116 :
مكتب المساعدات المالية
تشمل المساعدات المال ية المساعدة المالية المتاحة لمساعدة الطالب على دفع تكاليف حضور الكلية ،بما في ذلك المنح الدراسية،
والمنح ،والعمل أثناء الدراسة ،والقروض .يراجع مكتب المساعدات المالية معلومات كل طالب لتحديد الكميات واألنواع
المختلفة للمساعدات التي يكون الطالب مؤهالً للحصول عليها.
البريد اإللكترونيfinaid@nyit.edu :
مانهاتن
أولد ويستبيري
 16شارع  61غرب ،الطابق األول
قاعة هاري شور ،الطابق األول
الهاتف1.212.261.1590 :
الهاتف1.516.686.7680 :
الفاكس1.212.261.1501 :
الفاكس1.516.686.7997 :
مكتب المسجل
مكتب المسجل مسؤول عن تسجيل الطالب ،ووضع الجدول الزمني للدورات الدراسية ،والتحقق من االلتحاق ،والحفاظ على
سجل الطالب.
البريد اإللكتروني:
مانهاتن
أولد ويستبيري
registrar@nyit.edu
 16شارع  61غرب ،الطابق األول
قاعة هاري شور ،الطابق األول
الهاتف1.212.261.1600 :
الهاتف1.516.686.7580 :
الفاكس1.212.261.1608 :
الفاكس1.516.686.1074 :
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مكتب أمين الصندوق
مكتب أمين الصندوق متاح للرد على أي أسئلة لديك بخصوص الرسوم الدراسية ،ودفع الرسوم ،وحساب الطالب.
البريد اإللكتروني:
مانهاتن
أولد ويستبيري
bursar@nyit.edu
 16شارع  61غرب ،الطابق األول
قاعة هاري شور ،الطابق األول
الهاتف1.212.261.1620 :
الهاتف1.516.686.7510 :
الفاكس1.212.261.1646 :
الفاكس1.516.686.7833 :
مركز حلول الطالب
مركز حل ول الطالب مورد يمكنك الحصول فيه على إجابات ألسئلتك ،واالهتمام بتسجيلك األساسي واحتياجات المساعدات
المالية ،ومعرفة المزيد عن كل ما تقدمه جامعة نيو يورك للتكنولوجيا.
البريد اإللكترونيssc@nyit.edu :
مانهاتن
أولد ويستبيري
 16شارع  61غرب ،الطابق األول
قاعة هاري شور ،الطابق األول
الهاتف1.516.686.7878 :
الهاتف1.516.686.7878 :
الفاكس1.212.261.1750 :
الفاكس1.516.686.1463 :
معهد اللغة اإلنجليزية
استناداً إلى درجاتك في امتحاني األيلتس والتويفل ،ربما تُل َحق بمعهد اللغة اإلنجليزية التابع لجامعة نيو يورك للتكنولوجيا
إلعدادك لمهنتك األكاديمية وحياتك اليومية في الواليات المتحدة.
البريد اإللكترونيeli@nyit.edu :
مانهاتن
أولد ويستبيري
 1855برودواي ،الغرفة 303
ويتني لين هاوس ،الغرفة العاشرة
الهاتف1.212.261.1729 :
الهاتف1.516.686.7686 :
الفاكس1.646.273.6025 :
الفاكس1.516.686.7775 :
مكتب اإلقامة والسكن خارج الحرم الجامعي
سوف يساعدك مكتب اإلقامة والسكن خارج الحرم الجامعي على تحقيق االستفادة القصوى من وقتك خارج الفصول الدراسية
بإتاحة قاعات إقامة بالقرب من الحرم الجامعي في مانهاتن والحرم الجامعي في أولد ويستبيري ومساعدتك في العثور على
سكن رائع خارج الحرم الجامعي أثناء وجودك في نيو يورك.

أولد ويستبيري

مانهاتن

مكتب بوليفار هول ستورفرونت في أولد  26شارع  61غرب ،الغرفة 107
الهاتف1.212.261.1737 :
ويستبيري بجامعة والية نيو يورك
البريد اإللكتروني:
الهاتف1.516.686.1402 :
housingma@nyit.edu
الفاكس1.516.686.1402 :
البريد اإللكتروني:
housingow@nyit.edu
مكتب المشورة والصحة
ينسق مكتب المشورة والصحة صحة الطالب العقلية ،واإلعاقة ،والتطعيم ،وخدمات التأمين الصحي.
البريد اإللكترونيows@nyit.edu :
مانهاتن
أولد ويستبيري
 26شارع  61غرب ،طابق الميزانين
قاعة هاري شور ،الغرفة 208
الهاتف1.212.261.1770 :
الهاتف1.516.686.7976 :
الفاكس1.212.261.1772 :
الفاكس1.516.686.7891 :
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مكتب شؤون الطالب
يهدف مكتب شؤون الطالب لجعل وقتك في جامعة نيو يورك للتكنولوجيا مجزيا ً من خالل توفير الموارد واألنشطة والبرامج
لتعزيز تجربتك األكاديمية.

أولد ويستبيري

مانهاتن

مركز أنشطة الطالب ،الطابق الثاني
الهاتف1.516.686.7635 :
الفاكس1.516.686.1416 :
الحياة في الحرم الجامعيdeanow@nyit.edu :
التوجيهorientationow@nyit.edu :

 26شارع  61غرب ،الغرفة 200
الهاتف1.212.261.1532 :
الفاكس1.212.261.1691 :
الحياة في الحرم الجامعيdeanma@nyit.edu :
التوجيهorientationma@nyit.edu :

مكتب التبادل الدولي
يساعد مكتب التبادل الدولي الطالب الملتحقين ببرامج التبادل واألفواج من البلدان والمدارس األخرى.

مانهاتن
 16شارع  61غرب ،الغرفة 1102
الهاتف1.212.261.1517 :
البريد اإللكترونيglobalexchange@nyit.edu :

أمن الحرم الجامعي
ً
يتوفر األمن على مدار  24ساعة في اليوم ،و 365يوما في السنة لضمان سالمة وأمن طالبنا ،وموظفينا ،وأعضاء هيئة
التدريس ،وممتلكاتنا.

أولد ويستبيري

مانهاتن

سايمونسون هاوس
الهاتف1.516.686.7789 :
الفاكس1.516.686.1186 :

 1855برودواي ،الصالة
الهاتف1.646.273.7789 :
الفاكس1.212.261.1505 :
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