PROCESSO DE ADMISSÃO
PASSO UM
Inscreva-se online:
1. Acesse www.highlandviewacademy.com
2. Clique em Admissions / clique em Apply Now!
•

Crie uma conta (salve seu nome de usuário e senha para uso futuro)

•

Verifique seu e-mail

•

Faça login em sua conta, siga as etapas para a inscrição de um novo aluno e clique em
enviar.

3. Documentos necessários para a Admissão
•

Transcrição do histórico escolar anterior

•

Cartas de recomendação (Atenção! recebimento somente via e-mail):

•

o

Carta de Recomendação de um Professor

o

Carta de Recomendação de um Pastor

o

Carta de Recomendação não relacionada

Formulário de admissão de alunos:
o

Formulário de Avaliação Médica (pelos pais)

o

Formulário de Avaliação Médica (por médico)

o

Política de medicação (dormitório ou formulário comunitário)

o

Formulário de pedido de medicamento para médico

o

Registros de imunização

o

Certidão de Nascimento

o

Cópia do passaporte

PASSO DOIS
Entrevista e Aceitação

1. Os pais receberão um e-mail ou telefonema para marcar uma entrevista online com o aluno.
2. Os pais e o aluno receberão uma Carta de Aceitação oficial da HVA.

PASSO TRÊS
Arranjos Financeiros

1. Após a aceitação, os pais receberão um formulário de acordo financeiro do escritório
comercial.
2. Antes da emissão do I-20, uma taxa de processamento não reembolsável de US $500
será exigida. Por conveniência - o pagamento deverá ser feito com cartão de crédito.
3.

A mensalidade e as taxas devem ser pagas integralmente antes do início das aulas ou de
acordo com o acordo financeiro.

4. Todos os pagamentos devem ser feitos via transferência bancária. Não há taxa de
transferência eletrônica por parte do HVA para a primeira transferência realizada. As
transferências eletrônicas subsequentes serão avaliadas em US $25 por transferência
eletrônica.
5. Se pagar com cartão de crédito, será cobrada uma taxa de conveniência de 5%.
6. O aluno internacional que for convidado a se retirar devido a ação disciplinar, baixa
frequência ou desempenho acadêmico insatisfatório não receberá reembolso do
pagamento das mensalidades. A parte não utilizada do dormitório, os fundos do banco
do aluno e a taxa de licença para deixar o lar são reembolsáveis.

PASSO QUATRO
Instruções I-20

1. A HVA enviará a carta de aceitação da escola original e a cópia original do I-20 da FedEx para
a família do aluno em seu país de origem.
2. Siga a página da lista de verificação para estudantes internacionais após o recebimento do
I-20
3. O formulário I-20 é o formulário mais importante para os estudantes internacionais levarem
à embaixada dos EUA para uma entrevista e para carregá-los em todas as viagens aos
Estados Unidos.
4. Os alunos devem garantir seu próprio seguro de saúde e / ou viagem.

