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 إستعداداً لإللتحاق بمقر البعثةقائمة إرشادات 
  3105/ مارس /51تحديث 

 :عزيزى الطالب

ماقبل السفر ، برجاء قراءة قائمة إرشادات ةاألمريكي ةقبل سفرك الى الواليات المتحد ةأو الجامع فى معهد  نهنئك بالقبول

 .بعناية

حين أن آخرين سوف يلتحقون ببرنامج مكثف  فى يقبول أكاديم حاصلين علىال ةببرجاء مراعاة أن بعض الطل (1

 .القبولرسالة و I-20  لـا اللغة كما هو موضح في لدراسة 

a. ة الجامع في نفس يال يعنى إطالقا الحصول على قبول أوتوماتيك اللغة إن الحصول على قبول لدراسة

 .التخصص الموفد إليه يف ةاألكاديمي ةللدراس

b.  بالسكن ةالخاصالمستندات )بأسرع وقت ممكن  الجامعة ىعادتها الوإ التاليةالمستندات  قراءة وتعبئةرجاء ,

سواء داخل  ل عن البحث عن سكنؤون الطالب مسإ. في أوراق القبول ةو المتضمن...( الخ, التطعيمات

في بعض الجامعات  السكن الداخلي)  الجامعةوإعادتها الى  ةالمستندات المطلوبإكمال و أو خارجها الجامعة

   (.األولى وال يوجد إستثناء السنة يكون إجبارياً في

c.  يفعليك اإلنتباه إلى ما يل اإلنجليزية اللغةإذا كان الطالب مقبول فى برنامج دراسة: 

d.   دةة فى الواليات المتحوإال تتعرض إلى مخالفة لقوانين الهجر ضرورة التقيد فى الحضور. 

e. علما بأن الحد  ،وإجتهد للحصول على أفضل الدرجات إحرص على التسجيل فى إختبارات التوفل أو األيلتز

. فى األيلتز 1.1للتوفل و  100هو  األكاديمية الدراسةلمباشرة  العالياألدنى المطلوب من قبل وزارة التعليم 

 .فى األيلتز 0.1 – 0.0فى التوفل و 000 – 110بعين اإلعتبار أن بعض الجامعات تتطلب  آخذا  

f.  عات فى وقت مبكر بالتنسيق مع المكتب الثقافىحرص على التقديم للجامإ. 
 

 إجراءات الفيزا (2

a.  901وتأكد من دفع رسوم  األمريكية بالكويت ةالسفار الفيزا عليك مراجعةللحصول علي-SEVIS I   مقدارها 

يمكنك دفع الرسوم على الموقع وفي السفارة  قبل موعد المقابلةعن طريق بطاقة اإلئتمان   $200.00

 .http://www.ice.gov/sevis/students/index.htm.: التالي 

b. موعد مع السفارة األمريكية في الكويت حديدعليك بت: 

موعد مع السفارة  عندها عليك القيام بتحديد SEVIS  وبعد دفع الرسوم لـ  I-20حين استالمك الـ  •

 :عن طريق الموقع الـ اإللكتروني األمريكية في الكويت

http://www.ice.gov/sevis/students/index.htm
http://www.ice.gov/sevis/students/index.htm
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https://evisaforms.state.gov/default.asp?postcode=KWT&appcode=3z  

c.  ثبات كإ (مرفق نسخة منها) تقديم نسخة من الضمان المالي والخاضعين لإلشراف  يمكنهم  عثينالمبتالطلبة

 .صحي وجود تمويل وتأمين

d. جراءات حصولك على الفيزاتأخير في إ يبأ العاليإخطار وزارة التعليم  يجب. 

 

 :كيةياألمرو الجمارك  ةقوانين الهجر (3

a. قامتك خالل إ بها اإللتزام ةضرورمع طيه  ةمرفقبالطالب األجانب و ال ةالخاص ةقراءة قوانين الهجر يجب

 .كيةياألمرفي الواليات المتحده 

 

 :كيةياألمرالواليات المتحده  إلىالوصول  (4

a. ةتفاصيل الرحل: 

 .إتخاذ ما يلزمحتى نتمكن من  قبل المغادره ةللرحل ةبالتفاصيل الكامل العاليإخطار وزارة التعليم يجب 

b.  التاليةالمعلومات  ةتفاصيل الرحليجب أن تتضمن: 

 سم شركة الطيرانإ. 

 ةرقم الرحل. 

 تاريخ ووقت الوصول. 

 أنجلوسمطار لوس : سم مطار الوصولإ  (LAX ) 

 (برجاء إرسال النموذج على اإليميل التالي مرفق لكم نموذج إخطار وصول: 

  registration@kuwaitculturela.org  موعد السفر أسبوع من وإرساله للمكتب قبل  هبرجاء تعبئت

ساعات العمل الرسمي وأيام الك في المطار وإحرص على أن يكون موعد الوصول خالل بلنتمكن من إستق

 .العمل الرسمية للمكتب الثقافي

c. أيام الوصول: 

مع  مساء 5صباحا حتى  9من  ةالجمع ىثنين الإلمن ا هي أنجلوسن ساعات العمل بالمكتب الثقافي بلوس إ

 خالل شهر رمضانأما  مغلق فالمكتب السبت واألحد يماعدا يوم( بعد الظهر 2-1)فترة راحة من الساعة 

 .عصراً  3حتى  –صباحاً  11 فساعات العمل هي من المبارك

 دقاالفن أحد طار إلىمن المإلنتقال ل إستخدام سيارات األجرةعليك  ةفي حال وصولك بعد ساعات العمل الرسمي

 . المقترحة أدناه

سبيل المثال ال  على هيو األمريكيةي الواليات المتحده ف الرسمية أيام العطلأن اء األخذ في اإلعتبار رجب

 : الحصر
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 ةالميالدي السنةديسمبر، عيد رأس  11سبتمبر، عيد الميالد المجيد  3يوليو، عيد العمال فى  4عيد اإلستقالل فى 

 .وعيدي الفطر واألضحى فى الكويت مثل العيد الوطنى الرسميةم العطل وكذلك أيا إلخ.... يناير  5

 .رسميا في هذه المناسبات ةلجامعات تكون معطلوا يأن المكتب الثقاف حيث

d. حجز الفندق: 

كاليفورنيا أو أن المكتب سيقوم بتوصيلك الى أحد  – أنجلوسدينة لوس م ىجز الفندق قبل وصولك إليمكنك ح

 . منه ةالفنادق القريب

 (:على سبيل المثال)نرفق لك قائمه بأسماء الفنادق التى تقع على مقربه من مكتبنا 

 Hyatt Regency, Century Plaza – 2025 Avenue of the Stars, 
Los Angeles, CA 90067 – Tel. (310)228-1234 
http://www.centuryplaza.hyatt/hotels/index.jsp 

 

 Crowne Plaza Beverly Hills – 1150 S. Beverly Drive, 
Los Angeles, CA 90035 – Tel. (310)553-6561 
Http://www.cpbeverlyhills.com/ 

 

 :أنجلوسالتسجيل لدى المكتب الثقافى فى لوس و الدراسةالوصول لمقر  (5

a. المكتب الثقافىب تصالباإل أنجلوسلمكتب لوس  ةلي الواليات التابعإالقادمين طالب الجدد وأن يقوم ال يجب 

 .همتسجيل بغرض

b.   ةلك وستتلقى راتب الشهر األول من البعثه مع البدالت المالي أكاديميا   سوف يقوم المكتب بتخصيص مرشدا 

 .التأمين الصحى بتسجيلك في نظاملك، كما سنقوم  ةالمستحق

c.  ،ةى القواعد والقوانين المنظمعل للتعرف ةمعك مقابل األكاديميسوف يجرى المرشد إذا رغبت الحضور للمكتب 

البرنامج التعريفي يستغرق تقريبا  ساعة واحدة ولذا  .ذهنكوالرد على أى إستفسار قد يتبادرالى  ةالدراسي ةللبعث

  .ال توجد حاجة للبقاء أكثر من يوم واحد في مدينة لوس أنجلوس

d. تأجير و الجامعةلتسهيل إجراءات التسجيل فى  يو تأمين صح يبتزويدكم برسالة ضمان مال ييقوم المكتب الثقاف

 .السكن المناسب

e.  حتى  يللمكتب الثقاف التاليةالمستندات  إرسال الجامعة ة الىباشرمعلى الطالب الذين سيقومون بالذهاب

 :في المكتب وتسجيلكم بنظام التأمين الصحي ستكمال متطلبات التسجيلإيتسنى لنا 

 .صورة جواز السفر .5

   I-20من صورة .1

http://www.centuryplaza.hyatt/hotels/index.jsp
http://www.cpbeverlyhills.com/
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 األمريكيةة بيضاء تمنح للطالب حال دخوله الى الواليات المتحد ةعن بطاق ةعبار هي، و I-94من  صورة .3

 (.على أن يكون الختم واضح ومقروء)عليها تاريخ الوصول  مختوم

 .األمريكيةفى الواليات المتحده السكن /  ةعنوان اإلقام .4

 .الهاتفرقم  .1

 .ةمستمر صورةالمستخدم ب ينوان البريد اإللكترونع .0

  نشجع الطالب . األمريكية ةأحد البنوك بالواليات المتحد يف يمن شيك ملغى من حساب مصرف صورة  .7

للطالب  يحتى نتمكن من تحويل الراتب الشهر ةفور وصولهم الي الواليات المتحد يفتح حساب مصرف على 

 .عن طريق اإليداع المباشر يحسابه المصرف ىعل

 إسمك باللغةكتب عليه يومن شيك عليه رقم الحساب  ة، رجاء ارسال نسخيبفتح حساب مصرف فور قيامك

ورقم  يكتاب من البنك يوضح إسمك، رقم الحساب البنك ىكما يمكنك الحصول عل واإلنجليزيةالعربية 

 .# routing التوجيه

 .سمك على الشيك الملغىى كل المستندات كما تستطيع كتابة إسمك يظهر بوضوح علرجاء التأكد من أن إ

  – يالكويت يقسم التسجيل بالمكتب الثقاففى   Placement Department:الى ةرسال جميع المستندات المطلوبإيمكنك 

اكس فال    أو عن طريق kuwaitculturela.orgregistration@  ىال يلكترونإل، أو عن طريق البريد اأنجلوسلوس 

 .4796-746-310رقم الهاتف ىعلإستفسار أو سؤال رجاء اإلتصال بها  يوأل 311-989-1159رقم  على

 

   استمارة التسجيل (6

 :عند تسجيلك في كل فصل دراسي برجاء تزويدنا بما يلي

a.  كتاب رسمى من الجامعة يفيد بأنك طالب مقيد بدوام كاملfull time  ولمده معينة لدراسة اللغة أو الدراسة

 (Verification of Enrollment)األكاديمية وفى التخصص الموفد له 

b.  مدة الفصل )والذي يبين عدد الوحدات الدراسية المسجل بها الطالب و مدة القيد  الجدول الدراسيأو نسخه من

 (.الدراسي
 

من قبل المكتب  معتمدةأو كلية أو جامعة  أن يكون الطالب مسجالً في معهد لغة للحصول على تأمين صحي يجب  (9

  (.Full Time) ومسجل بنظام الدوام الكلي
  

قريبا  تصلك تقتة عن طريق البريد اإللكتروني وبعد شهر ؤصلك بطاقة تأمين متتسجيلكم في مظلة التأمين الصحي سفور  (8

 .اإلنتقال إلى عنوان آخر حينالبطاقة األصلية ولذا إحرص على تزويد المكتب بعنوان صحيح وتحديثه 

 

  .زاهر أفضل تمنياتنا لكم بنجاح ومستقبل

mailto:registration@kuwaitculturela.org
mailto:registration@kuwaitculturela.org


 القنصلية العامة لدولة الكويت

 المكتب الثقافي الكويتي

 لوس أنجلوس

 

2049 Century Park East, Suite 1950 | Los Angeles, CA USA 90067 | Phone: 310-746-4780 | Fax: 310-789-1159 
 

Page 5 of 5 

 

STUDENT ARRIVAL INFORMATION 

*AIRPORT PICK UP AT LOS ANGELES INTERNATIONAL AIRPORT ONLY* 

STUDENT NAME: إسم الطالب           _________________________________________________________ 

STUDENT ID#: رقم الطالب                _________________________________________________________ 

FLIGHT DETAILS: تفاصيل الرحلة     

 ARRIVAL DATE: تاريخ الوصول   _________________________________________________________ 

 AIRPORT: إسم المطار        LOS ANGELES INTERNATIONAL AIRPORT (LAX)                                        ) 

 AIRLINE: اسم الخطوط الجوية    _________________________________________________________ 

 FLIGHT NUMBER: رقم الرحلة   _________________________________________________________ 

 SCHEDULED ARRIVAL TIME: وقت الوصول   ___________________________________________________ 

ACCOMPANIED BY PARENT(S)/GUARDIAN(S):  Yes  No 

 IF YES, NAME(S): _________________________________________________________ 

  _________________________________________________________ 

المكتب ألسباب خارج اإلرادة مثل إزدحام حركة المرور يمكنك إستخدام سيارات في حال الوصول خارج ساعات العمل الرسمي أو عدم مقابلة سائق 

.                             أو كراون بالزا –األجرة  الرسمية لنقلكم ألحد الفنادق القريبة من المكتب الثقافي مثل فندق حياة ريجنسي   

REMINDER- The Cultural Office’s normal business hours are Monday through Friday from 9:00am-5:00pm (10am-3pm 

during Ramadan). The office is closed on Saturdays and Sundays, as well as U.S. and Kuwaiti holidays. We will be able to 

pick you up from the airport if you arrive during our normal business hours.  

If you arrive outside of office hours, on weekends, or on holidays, you may take a taxi or other method of transportation 

to your hotel. We will then arrange your transportation to the Cultural Office on the first business day following your 

arrival for your registration.  

TO ENSURE PICK-UP, PLEASE EMAIL OR FAX THIS FORM TO THE CULTURAL OFFICE IN LOS ANGELES  

AT LEAST 7 DAYS PRIOR TO DEPARTURE 

EMAIL: registration@kuwaitculturela.org  FAX: 310-789-1159 

 

mailto:registration@kuwaitculturela.org

