Uluslararasi Adaylar icin Gerekenler
1) Basvuru formu (online veya uluslararsi adaylar icin basvuru formu)
2) Uluslararsi ogrenci bilgi formu
3) Egitim ozgecmis formu
4) Akademik Kayitlar
Lise ve ortaogretim ile ilgili notlari gosteren kayitlari gonderin.Akademik belgeler tum ders notlarini ve varsa okul
haricinde alinan sinavlarin sonuclarini icermelidir. Ayrica tum diploma ve sertfikalarinizi da icermelidir.Eger
akademik kayitlariniz ingilizce degilse , tum resmi belgeleriniz kelime kelime ingilizceye tercume edilip akademik
kayitlariniza eklenmelidir.

5) Ingilizce yeterliliginin belgelenmesi
Eger anadiliniz ingilizce degil ise, basvurunuzun degerlendirilmeye alinabilmesi icin ingilizce
yeterliliginizin
belgelenmesi gerekmektedir.Bu sart (1)IBT TOEFL sinavindan en az 32 (97 bilgisayar tabanli), )(400 kagit tabanli)
veya (2) orta ogretim veya daha ustu seviyede basariyla tamamlanmis en az 4 senelik ingilizce egitimi gosterir resmi
kayitlari icerir.
Okula geldikten sonra ingilizce seviyesinin belirlenmesi amaciyla seviye tespit sinavi yapilmaktadir .Dusuk ve orta seviyede
ingilizce bilgisi olan ogrenciler genellikle tam zamanli olarak yogun ingilizce programina (ESL) kayit olurlar ve yeterli seviyeye
ulasincaya kadar ingilizce derslerine devam ederler.Ileri ingilizce seviyeyey ulasan ogrenciler ingilizce derslerinin yanisira kendi
egitim alanlarinda normal akademik dersleri de alabilirler.(Daha fazla bilgi icin lutfen 3. Sayfaya bakiniz.) Toefl alan
ogrencilerin skoru IBT 70 (197 bilgisayar tabanli) , (527 kagit tabanli ) ve uzeri ise ve yeterli akademik gecmise sahip olmalari
halinde kendi egitim programlari dogrultusunda normal akademik ders programina baslayabilirler. TOEFL puaniniz ile birlikte
okulumuz tarafindan yapilan seviye tespit sinavi uygun kurs seviyesinin belirlenmesinde kullanilmaktadir.

6) Finansal Belgeler (F-1 vizesi alacak ogrenciler)
BCC’ye F-1 ogrenci statusunde basvurmayi planliyorsaniz, Okulumuzda bulundugunuz surece egitim ve yasam
masraflarinizi karsilamaya yeterli finansal yeterliliginizin/desteginizin oldugunu belgelemeniz gerekmektedir. A
Broome Community College Finansal Destek Bildirim formu doldurularak ilgili finansal belgeler ile beraber
gonderilmelidir.

7) Pasaportunzun kimlik bilgilerini iceren sayfasinin fotokopisi
8) Sadece F-1 statusundeki ogrenciler icin:
Eger Amerika Birlesik Devletlerinde halen F-1 ogrenci statusunde bir kolej veya universiteye devam ediyorsaniz ve
Broome Community College’a transfer olmak istiyorsaniz, okulumuz tarafindan verilecek olan yeni bir I-20 formu
almaniz ve transfer ile ilgili gereklilikleri sagliyor olmaniz gerekmektedir. Lutfen mevcut I-20 formunuzun bir
kopyasini digger basvuru evraklarinizla beraber gonderiniz. Okulumuza basvurunuzun ardindan, mevcut
Uluslararasi Ogrenci Danismaninizin Transfer Yerterlilik Formunu tamamlamasi gerekmektedir. Bu form okulumuz
kabulunuzun ardindan tarafiniza gonderilecektir.

**Kontrol listesi Turkce olarak bulunmakla< beraber butun formalarin Ingilizce olarak doldurulmasi gerekmektedir.

