أ -ملاذا مدرسة كينيدي الكاثوليكية العليا؟
ب -املوقع
بوري� ،واشنطن ،الواليات المتحدة أ
ين
المريكية:
/http://www.burienwa.gov
مدخل شمال غرب المحيط الهادئ بالواليات المتحدة
الدول ف ي� سياتل
 5دقائق من مطار تاكوما
ي
 15دقيقة من وسط مدينة سياتل
 2-3ساعات من فانكوفر وفيكتوريا ف ي� كندا

 17ساعة من القاهرة ،مرص
المارات العربية المتحدة
أبوظ� ،إ
 20ساعة من ب ي

القبول الدولي

أ
ت
ال� تضم مدارس رابطة اللبالب
بوابة إىل أعىل الجامعات المريكية ي
( )Ivy Leagueومدارس اللبالب العامة.
أ
ف
تقديم المشورة المخصصة لكل طالب ي� الشؤون الكايديمية
ف
و� التحويل.
والمعيشية ي

يتم قبول  40طالباً فقط يقع عليهم االختيار كل عام.
ت
يتم تقدير كل طالب ويحصل عىل الدعم الكامل طوال ف�ة حياته :صداقات
طويلة أ
الجل.
مدرسة عليا خاصة من أعىل المدارس ث
وأك�ها استقراراً :من جيل لجيل ،من
للباء أ
الجداد آ
أ
للحفاد.
احصل عىل دبلومة المدرسة العليا  +درجات جامعية للحصول عىل درجة
البكالوريوس.
ز
نجل�ية كلغة ثانية
يتوافر الدعم إ
بال ي
منح دراسية للطالب أ
الجانب
تجربة مدرسة عليا مرحة وقيمة :استمتع بأنشطة خارج المنهج وخدمة التعلم مع
طالب أمريكان
موقع آمن ومناسب :سهولة الوصول للمطار ووسط مدينة سياتل بالنقل العام
(الحافلة والقطار)

ت -إجمالي التكلفة لكل سنة (بما في
ذلك الرسوم واألتعاب واإلقامة ،الخ)
أمريك للسنة الدراسية 2019 – 2018
حوال  46,000دوالر
ي
ي
(الرسوم الدراسية فقط 32,000 :دوالر سنوياً)
اطلع عىل موقعنا عىل ت
االن�نت لمزيد من المعلومات:

Kennedy
Catholic
High School

ث -املنح

ر -السنة الدراسية

ر -السنة الدراسية

تبدأ ف ي� منتصف أغسطس وتنتهي ف ي� منتصف يونيو:

الفصل الدراس أ
الول :منتصف أغسطس ت
وح� منتصف يناير (التوجيه:
ي
أ
السبوع الثالث من أغسطس)
ح� منتصف يونيو (التوجيه :أ
ن
الثا� :منتصف يناير ت
السبوع
اس ي
الفصل الدر ي
ن
الثا� من يناير)
ي
المدرس عىل الرابط:
انظر التقويم
ي
https://www.kennedyhs.org/who-we-are/calendar

www.kennedyhs.org/int

منحة التنوع ت
أمريك)
(ح�  10,000دوالر
ي
منحة الرئيس ت
أمريك)
(ح�  5,000دوالر
ي

أمريك * (هذه الرسوم مشمولة ضمن *
القامة 11,500 :دوالر
رسوم إ
ي
السكان والطعام واالنتقاالت ألنشطة المدرسة طوال السنة الدراسية.
تشمل إ
ف
ف
القامة ي� مدرسة كينيدي الكاثوليكية
تفرض فقط ي� حالة استخدام برنامج إ
العليا
والقامة نز
الم�لية بنفس السعر
العاشة إ
التكلفة :إ
العاشة :ي ن
للبن� فقط
إ
ن
ز
ن
للبن� والبنات
أرسة:
مع
لية
الم�
قامة
ال
ي
إ

ذ -األطر الزمنية لعملية التقديم
.1
.2

.3
.4
.5

.6
.7
.8
.9
.10

بعد تقديم الوثائق المطلوبة بنجاح ،سيتم إرسال
بال�يد إ ت ن
و� خالل يومي عمل
تأكيد عىل الطلب ب
اللك� ي
ين
اثن�.
سيتم إجراء مقابلة شخصية بع� سكايب أو وجهاً 		
		
لوجه فقط ف ي� حالة اختيار الطالب .سيتم
		
إرسال الدعوة للمقابلة الشخصية بنهاية
بف�اير ف ي� حالةااللتحاق خالل أغسطس وببداية أكتوبر
ف ي� حالة االلتحاق خالل يناير.
العالن عن النتائج
بعد المقابلة الشخصية ،سيتم إ
ف
ن
ت
و� 		
ي� حالة القبول ،سيتسلم الطالب بريد إلك� ي
بمعلومات االلتحاق.
فور إكمال عملية االلتحاق ،سيحصل الطالب عىل
خطاب القبول ووثيقة ( I-20وثيقة الهجرة أ
المريكية)
ومعلومات الوصول والسفر ومعلومات التوجيه بع�
لل�يد الرسيع.
خدمة  DHLب
تأش�ة الواليات المتحدة للطالب
الحصول عىل ي
للتأش�ة وتخصيص
إبالغ المدرسة عند استالم الطالب
ي
السكن خالل  5أيام عمل.
ط�ان للوصول إىل مطار
ترتيبات السفر :احجز رحلة ي
سياتل الدول قبل تاريخ التوجيه ي ن
بيوم�.
ي
اح�ض التوجيه
بدء الدراسة

س -بيانات االتصال

مدرسة كينيدي الكاثوليكية العليا
الدول
القبول
ي
العنوان 140 :س ،شارع  ،140ي ن
بوري� ،واشنطن ، 98168-3496
الواليات المتحدة أ
المريكية
ال�يد إ ت ن
و�INT@kennedyhs.org :
ب
اللك� ي
أ
رقم الهاتف :الواليات المتحدة المريكية (206-957-9757 )+1
الموقع عىل شبكة ت
االن�نتwww.kennedyhs.org/int :

القبول الدولي

Kennedy
Catholic
High School

د -مواعيد التقديم والعدد املقبول لكل سنة
االلتحاق

تواريخ أ
الولوية
(تواريخ قبول
متغ�ة)
ي

عدد الطالب
ين
المقبول�

أغسطس (الفصل
الدراس أ
الول)
ي

 15بف�اير

40

يناير (الفصل
ن
الثا�)
اس ي
الدر ي

سبتم�
30
ب

10

ح -مستوى القبول
.1
.2
.3

			
تحديد المستوى للصفوة
 80درجة ف ي� اختبار  TOEFLوما فوقها  /ما يعادلها
تحديد المستوى أ
ش
المبا�
الكاديمي
 70درجة ف ي� اختبار  TOEFLوما فوقها  /ما يعادلها
ال ي ز
نجل�ية كلغة ثانية
تحديد المستوى بب�نامج اللغة إ
أقل من  70درجة ف ي� اختبار  TOEFLوما فوقها  /ما يعادلها

ز -املؤهالت

سن القبول 17 – 14 :سنة
إحراز تقدم أكاديمي عىل مدار آخر  3سنوات
ين
شخصية جيدة مع توصية من
المعلم�  /المستشارين
االنفتاح والرغبة ف ي� تعلم ثقافات ونتائج جديدة
تعت� بمثابة إضافة
أية قدرة و/أو مهارات خاصة ب
نرحب بالطالب من جميع أ
الديان

خ -معايري القبول والوثائق املطلوبة
تقديم المستندات التالية:
(ع� ت
االن�نت)
الطلب ب

نسخة من جواز السفر
شهادة إتمام اختبار  TOEFLأو أي برنامج مقارن إلجادة اللغة
ال ي ز
نجل�ية إذا كان متاحاً وكود المدرسة الختبار الـ  TOEFLهو B057
إ
شهادات درجات آخر  3سنوات
ال ي ز
نجل�ية)
ترجمة شهادة الدرجات (باللغة إ
معلم� ي ن
ين
ين
اثن�
توصيت� من
شخص
بيان
ي
ن
تب� عىل
كشف حساب من البنك :معظم كشوف حسابات البنوك ي
القل  46,000دوالر أمريك (أو ما يعادلها بالعمالت أ
أ
الخرى)
ي
سيتم تحديد مقابالت شخصية للطالب الذين يقع عليهم االختيار.

