PROCESSO DE ADIMISSÃO
PASSO 1
Aplicação Online
1. Vá para www.highlandviewacademy.com
2. Clique em “Admissions”/ Clique em “Apply Now!”
•

Crie uma conta (salve a sua senha e o seu login para uso futuro)

•

Verifique seu email

•

Faça o login em sua conta e siga os passos para a aplicação de “new student’s” e ao final
clique em “Submit”

3. Requerimentos para o processo de Admissão
•

Histórico Escolar – por escrito

•

Formulários de recomendação (processo eletrônico, enviar endereço de email apenas):

•

o

Referência de formulário de professores

o

Referência de formulário de pastor

o

Referência de formulário “non-related”

Formulários de Admissão de estudantes:
o

Formulário de avaliação médica (pelos pais)

o

Formulário de avaliação médica (pelo médico)

o

Política de medicação (formulário de comunidade ou dormitório)

o

Formulário de receita de medicação médica

o

Histórico de vacinação

o

Certificado de nascimento

o

Cópia de passaporte

PASSO 2
Entrevista e Aceitação
1. Pais do aluno vão receber um email ou uma ligação sobre uma entrevista online.
2. Pais e estudante vão receber uma carta de aceitação oficial do HVA.
PASSO 3
Arranjos Financeiros
1. Pais precisam assinar um acordo financeiro com o escritório de finanças, após a aceitação.
2. Antes que o I-20 possa ser emitido, uma taxa não reembolsável de U$500 será exigida.
3. Taxas e encargos devem ser pagos por completo, com antecedência e em dólares, na semana
anterior ao início de cada semestre.
4. Todos os pagamentos devem ser feitos por transferência bancária (veja as instruções de
transferência bancária). Não há taxa de transferência bancária do HVA na primeira
transferência realizada. Transferências subsequentes estarão a cargo de U$50 por
transferência.
5. Se pago com cartão de crédito, uma taxa de conveniência no valor de 5% será cobrada.
6. Programa de descontos para pagamentos antecipados está disponível para alunos que estão
retornando.
7. Estudantes internacionais que são solicitados a se retirarem da escola por falta de disciplina,
excesso em faltas ou performance acadêmica insatisfatória não irão receber nenhum
reembolso sobre taxas e encargos. A proporção não utilizada do dormitório, fundos
bancários do estudante e taxas de saída para casa do “guardião” em feriados e recessos são
reembolsados.

PASSO 4
Instruções do I-20
1. HVA irá enviar por correio a carta oficial de aceitação da escola e também a cópia original do
I-20 por FedEx para a família do estudante no endereço de seu país natal.
2. Por favor siga o “checklist” da página de estudantes internacionais logo após receber o I-20.
3. O documento I-20 é o mais importante para estudantes internacionais levarem a entrevista
na embaixada dos EUA e também para carregarem consigo em todas as viagens no país.

