
السبت  20  مارس  2010   9محليات
خالل معرض المجموعة األميركية التعليمية بالتعاون مع »امديست« ومشاركة 18 جامعة

وولش: مهتمون بدعوة الطلبة العرب والكويتيين للدراسة في أميركا والتأشيرة خالل 3 أيام

بشرى الزين
قال رئيس القس���م القنصلي في الس���فارة االميركية باتريك 
وولش ان معرض املجموعة االميركية التعليمية فرصة لتقدمي 
اخلدمات واملعلومات بش���كل صحيح ومباشر للطلبة الراغبني 
في الدراسة باملؤسسات التعليمية االميركية اضافة الى انه يعد 
مناسبة لشرح جميع اإلجراءات اخلاصة مبنح تأشيرات السفر 

لهذا الغرض.
وأضاف نحن مهتمون جدا بدعوة الطالب العرب والكويتيني 

ملتابعة دراساتهم في اجلامعات واملعاهد األميركية.
وتطرق إلى أن منح التأشيرة يستوجب حصول الطالب على 
قبول من اجلامعة أو املؤسس���ة التعليمية التي يرغب الدراسة 
فيها ويلي ذلك اخذ موعد من القسم القنصلي بعد تعبئة منوذج 
التأش���يرة عبر املوقع االلكتروني ودفع رس���وم في بنك برقان 
اضافة الى تقدمي وصل الرس���م خالل مقابلة يجريها الطالب مع 

القائمني على القسم القنصلي.
وذكر وولش ان منح التأشيرة املطابقة جلميع الشروط يتم 
خالل موعد اقصاه ثالثة ايام مشيرا الى ان موسم الصيف يشهد 
اقباال للتقدم للحصول على التأش���يرات الدراسية مبعدل يفوق 

ال� 100 طلب.

ومن جهتها اوضحت املدير االقليمي لبرنامج امديست مورين 
الدخيل ان املجموعة االميركية التعليمية تقوم بتنظيم معارض 
دورية منذ سبع سنوات وهذه هي املرة الثانية التي تنظم معرضا 
للجامعات االميركية في الكويت والتي بلغت 18 مؤسسة تعليمية 

بالتعاون مع برنامج امديست.
واضافت الدخيل ان مكتب امديست تهدف برامجه الى تقوية 
مهارات التحدث باللغة االجنليزية واقامة دورات للتقدم الى شهادة 
»توفل« اضافة الى تقدمي معلومات كافية عن احلياة الدراس���ية 
في الواليات املتحدة ومس���اعدة الطلبة ف���ي اختيار اجلامعات 

والتخصصات من طرف مستشارين تربويني في امديست.
وجددت الدخيل ترحيب الواليات املتحدة بالطلبة الكويتيني 
للدراس���ة فيها الفتة الى ان مؤسساتها التعليمية تقدم خيارات 
واسعة جلميع الطلبة مؤكدة انها تقدم افضل البرامج التعليمية 
عب���ر العالم، الفتة الى وجود نحو 3000 طالب كويتي يتابعون 

دراستهم في اجلامعات االميركية.
كما أش���ار منظم املعرض ورئيس شركة املجموعة االميركية 
التعليمية يوسف حمادة الى الفرصة التي يقدمها املعرض من خالل 
اقامة الشركة ملعارض تعليمية مرتني كل عام للتعريف باجلامعات 
واملعاهد االميركية وترغيب الطالب في متابعة دراساتهم فيها.

الدخي�ل: الجامعات األميركي�ة تمنح أفضل تعليم ف�ي العالم و3 آالف طال�ب كويتي يتابعون دراس�تهم فيها

جناح »إمديست«

)كرم دياب(استعراض بعض مميزات الدراسة في أميركاشروحات تقدم إلى الطلبةباتريك وولش ويوسف حمادة يفتتحان املعرض
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