تعميم للطلبة الجدد املبتعث ن إ ى الواليات املتحدة األمريكية
للعام الدراﺳ 2016/2015
يسر امللحقية الثقافية بواشنطن إحاطة املبتعث ن الجدد من الفئة)أ( والفئة )ب( بما ي ي :
اعتمدت الوزارة قرار صرف بدل السفر للطلبة بمبلغ وقدرﻩ  2485دوالر أمريكي ما يعادل  957ريال عماني  ،وذلك
اعتبارا من العام الدراﺳ  2016 /2015علما أن املبلغ أعالﻩ بمثابة تعويض عن ما ي ي:
 .1اإلقامة بالفندق لعدد  7ليال بمبلغ وقدرﻩ  1090دوالر
 .2التنقالت الداخلية عند وصول لبلد الدراسة عدد ) مرة واحدة ( بمبلغ  247دوالر .
 .3امتحان تحديد مستوى اللغة اإلنجل ية )األيلتس( عدد مرت ن بمبلغ وقدرﻩ  415دوالر
 .4التعويض عن التأش ﺮة عدد )مرت ن( بمبلغ وقدرﻩ  733دوالر .
) علما أنه لن يتم التعويض عن البنود أعالﻩ طيلة مدة البعثة (.
كم نود إشعار طلبتنا الجدد بأن الوزارة ستقوم بصرف لكم مخصص شهرين ) 3000= ( 2 * 1500دوالر أمريكي
ليكون املبلغ اإلجما ي الذي سوف تستلمونه من الوزارة ) 5485 = (3000+2485دوالر أمريكي.
ونود أن نشد انتباﻩ الطلبة الكرام أن املبلغ أعالﻩ ليس للتسوق قبل السفر بالسلطنة وإنما املبلغ يتعلق بالصرف ع ى
ال اماتكم عند الوصول إ ى الواليات املتحدة األمريكية  ،علما أن عند وصول الطالب إ ى مقر الدراسة مطلوب منه
دفع ما ي ي :
 .1مصاريف اإلقامة بالفندق ع ى األقل  7ليال وقد يضطر الطالب أحيانا أن يقيم بالفندق ملدة تزيد ع ى 14
ليلة بسبب عدم توفر السكن الذي يرغب به .
 .2الطالب بحاجة إ ى تقديم وديعة بمبلغ ال يقل عن  2000دوالر أمريكي فور وصوله  ،وذلك قبل توقيع عقد
السكن بينه وب ن واملؤجر  ،وال يمكن الحصول ع ى أي سكن دون تقديم الوديعة للمؤجر  ،علما أن امللحقية
لن تصرف للطالب أية مبالغ إضافية لهذا الغرض إال ي بعد شهرين من وصوله  ،إلستالمه مخصص شهرين
من الوزارة .
 .3الطالب بحاجة إ ى املبلغ الدفوع له مقدما من الوزارة ) املذكور أعالﻩ( لشراء الكتب الدراسية وشراء خط
الهاتف ودفع اش ﺮاك املاء والكهرباء والخدمات االخرى ،
 .4يجب ع ى الطالب اإلحتفاظ بمبلغ احتياطي ألي طارئ قد يقابله عند الوصول إ ى الواليات املتحدة
األمريكية.
تلخيصا ملا جاء أعالﻩ :
أن املبلغ الذي استلمه الطالب مقدما من الوزارة قبل سفرﻩ )  5485دوالر أمريكي( بحاجة إليه الطالب عند
الوصول إ ى الواليات املتحدة األمريكية وضروري جدا لسداد اإلل مات ال سوف تواجهه  ،ف ﺮجو منكم
عدم صرفها ي السلطنة.

تعميم حول تحمل الطالب مبالغ اإلقامة بالفندق
تعليمات تتعلق باإلقامة بالفندق للطلبة الجدد للعام الدراسي : 2016/2015

.1

ستقوم الملحقية بالحجز للطالب إقامة بفندق قريب من الجامعة ولمدة سبع ليال ،

وإذا رغب الطالب في تمديد مدة اإلقامة يمكنه ذلك بعد التنسيق مع موظف اإلستقبال بالفندق.
 .2يتعھد الطالب بدفع كافة تكاليف اإلقامة بالفندق ) مرفق التعھد (  ،لذا نرجو عدم مغادرة الفندق إال بعد دفع قيمة اإلقامة به حيث أن
الوزارة دفعت مقدما للطالب بدل السفر ويشمل ھذا البدل مبلغ اإلقامة بالفندق.


وبھذا الصدد  ،نرجو من الطالب التواصل مع الملحقية قبل السفر ب  48ساعة إللغاء الحجز في الحاالت التالية:
 تأجيل السفر ألي ظرف
 تغيير موعد السفر إلى وقت آخر
 عدم رغبته في الحجز عن طريق الملحقية لوجود أسرته معه.

تعليمات مھمة للطالب :
 الطالب ملزم بدفع كافة تكاليف اإلقامة اذا لم يقم بإلغاء الحجز بسبب تأخير السفر أو عدم رغبته في اإلقامة بالفندق الذي تم حجزه
من الملحقية.
 يمكن أن يقوم الطالب باإلتفاق مع زميله للمشاركة في غرفة واحدة بالفندق إذا رغب كليھما بذلك )تقليال لنفقات اإلقامة( على أن
يقوم الطالبين باإلتفاق على ذلك قبل السفر بوقت كاف .
الملحقية الثقافية  /واشنطن

أتعھد أنا الطالب  ............ /بدفع كافة التكاليف المترتبة على إقامتي بالفندق ،
وأتعھد بإبالغ الملحقية بأي تغيير يطرأ على مواعيد سفري أو تغيير الحجز إلى فندق آخر وأتحمل أي تبعات مالية قد تنتج من
عدم اإللتزام بما جاء أعاله.
توقيع الطالب /
التاريخ /
الجامعة /
……………… Student Name:
……………… Civil ID No:

**** مالحظة :
كل طالب ملزم بأن يوقع على ھذا التعھد  ،حتى إذا تم مشاركة طالبين في غرفة واحدة.

نتم ألبنائنا الطلبة كل التوفيق وإقامة سعيدة بالواليات املتحدة األمريكية.
امللحقية الثقافية  /واشنطن

