ACIS Application Form
1. Student Information
Mid. Name

First Name
Date of Birth
Phone No.
E-mail Address
Home Address

Last Name

Country of Birth
Emergency No.

2. Academic Information
School Name
Major

Degree
High School
Bachelor
Master

From

3. Test (s) Taken (Optional)
TOEFL
GMAT

IELTS

State (Optional)

Conditional Admission

5. Admission Type (Optional)
6. Semester Required (Optional)

✔

Summer

Winter

GPA

GRE

4. Admission Required
Major
University (Optional)

Degree

To

Full Admission
Spring

Fall

7. Payments/Credit Card Info.
Total Amount: USD

Visa/Credit Card No.

Card Holder Name

Expiration Date

$ 500
You can pay also by sending us Money Order/Check, or bank transfer (NO CASH). ACIS bank account: CHASE Bank.
#: 138696830. American Council for International Students. SD, CA, USA. Bank Routing #: 322271627. Swift code: CHASUS33.

8. Documents required:
Passport
Personal Statement
Resume

Visa
Bank Statement/financial guarantee
3 Recommendation Letters

I-20
graduate documents
Transcripts

i-94
IELTS, TOEFL, GMAT, GRE
Any documents could help

Please send us a copy of all the required documents in pdf format, attached with this form. Contact information below.

Important Information /Arabic
. ففي حال االختالف مع الطالب سيتم االحتكام لهذا العقد، يرجى قراءة جميع البنود ادناه باللغة االنجليزية،يرجى تعبئة النموذج أعاله وتوقيع العقد المرفق به وارساله مع الوثائق المطلوبة عبر االيميل
 المعلومات الدراسية (معلومات:2 . عنوان الطالب، ايميل الطالب، تلفون الطالب ورقم آخر للطوارئ، تاريخ ومكان الميالد، اسم الطالب:1 :بالنسبة لمحتويات النموذج أعاله فهي كالتالي حسب رقم البند
 التخصص المطلوب:4 .جي آر اي/جيمات/ايلتس/ توفل-  ان وجدت-  اختبارات القدرات:3 .)معلومات البكالوريوس والماجستير لطالب الدراسات العليا/الثانوية العامة لطالب المرحلة الجامعية األولى
 مبلغ مقطوع يدفع، وهي مستحقات الشركة: المدفوعات:7 . الفصل الدراسي المقترح:6 .)مشروط/ نوع القبول (نهائي:5 . اذا كانت الجامعة من اختيار الطالب-  واسم الجامعة والوالية،والمرحلة الجامعية
جواز/ بالنسبة للمرحة الجامعية االولى يتم ارفاق فقط شهادة الثانوية العامة: الوثاثق المطلوبة: 8 . ويتم ارجاعه للطالب بعد انتهاء مدة العقد في حال عدم احضار القبول بموجب بنود العقد،ًمقدما
. بالنسبة لطلبة الدراسات العليا يتم ارسال جميع الوثائق المطلوبة/// شهادة بنكية أو ضمان مالي/ ايلتس ان وجد،توفل/اي توني/الفيزا/السفر
 لذا فال، وهو الشخص الوحيد المطلع على ملفك، وسيكون ذلك الموظف بمثابة مشرفك الدراسي، للتأكيد على استالم اوراقك، ساعة عمل من تقدمك بطلب القبول سيتواصل معك أحد موظفينا84 خالل
 مع التأكيد على اهمية، وبامكانك طلب مشرف يتحدث العربية اذا دعت الحاجة،تتردد في التواصل معه عبر االيميل أو الهاتف خالل اوقات الدوام الرسمي لالطالع عل ى آخر المستجدات في عملية القبول
.التواصل عبر االيميل بين المشرف والطالب لكي تكون عملية التواصل موثقة للطرفين
. فسيتم توفير قبول آخر للطالب بدون مقابل، جهة االبتعاث على القبول الصادر من خاللنا ألسباب تتعلق بايقاف قبول بعض الجامعات/في حال عدم موافقة حكومة بلدك
 لمزيد من التفاصيل يرجى التواصل مع مشرفك، للطلبة المتفوقين مقدمة من بعض شركائنا من الجامعات األمريكية-  جزئية- اذا لم تكن مؤهالً للحصول على بعثة من حكومة بلدك فانه يتوفر لدينا منح
.)الدراسي في مكتبنا (قبل الشروع في عملية القبول
 المساعدة في حجز موعد في السفارة األمريكية في، التقدم بطلب الحصول على عضوية البعثة من حكومة بلدك:نوفر للطلبة الحاصلين على القبول الجامعي من خاللنا الخدمات التالية وبأسعار م نافسة
.) لمزيد من التفاصيل يرجى التواصل مع مشرفك الدراسي في مكتبنا (بعد اتمام عملية القبول، وكذلك تذاكر السفر من وإلى الواليات المتحدة،بلدك
 لذا، كما وأي معاملة لدينا تحتمل القبول والرفض، وأي قبول يصدر من خاللنا هو قبول أكاديمي صرف تحت مسؤوليتنا القانونية، وكيل معتمد لعدد كبير من الجامعات األمريكية/ نحن على عالقة شراكة
 مع،. وفي حال تم رفضه ستعلم الطالب باالسباب المباشرة للرفض، التي بدورها ستبذل قصارى جهدها للحصول على قبول الطالب،فال يعني رفض الطالب من قبل الجامعات هو قصور من الشركة
.) (يرجى االطالع على آليات وسياسة استرداد المحستحقات في الشروط أدناه باللغة االنجليزية.استرداد مستحقاته
7247202802 : رقم الترخيص/ ومن حق الطالب ابالغ سلطات الوالية بأي تجاوز غير قانوني في عمل الشركة،الشركة مسجلة رسميا ً وتتعامل مع زبائنها بموجب قانون والية كاليفورنيا



























TERMS and CONDITIONS: (Please read carefully before signing)
Fill out all the (ACIS) application carefully, if application isn’t completely filled the contract will not start.
The terms of this contract is 45 days after receiving all documents. Obtaining contracts may take from 14 to 45 days.
Specify in which state you would like to study, if you do not specify in your application and (ACIS) gets you acceptance from a
state you did not want, it will not be our responsibility.
If the student chooses a school for (ACIS) to apply for, he/she needs to meet the requirements of this school and follow its rules.
Any delay from the school is not (ACIS) responsibility.
When (ACIS) sends students an e-mail requesting information and the students fail to reply within 48 hours, every day that
passes will be added to the contract.
If a student fails to reply within two weeks, the case will be put on hold. If the student does not reply and the contract ends, the
contract will be canceled and the student will receive no refund.
If (ACIS) brings you admission to a school that you do not approve of, (ACIS) can apply you to a different school for a fee of $100
After the 45 days term, if you weren’t admitted to any school, you will receive a full refund minus the University’s application
fee(s).
Cancellation of this contract before the ending date of the agreement , will cause for penalty of said terms. The penalty is as
follows, a full refund will not be given. Instead, there will be a cancellation fee of $75.00 and a pro rate of $11.11 a day that the
contract was in effect (Fees $500/contract time, 45 days), will be charged to your credit card on file.
After 45 days, when the contract has ended (ACIS) will contact the students to see if they would like to continue with (ACIS). If
yes the contract will start all over again, 45 days.
Anything related to refunds not specified in this contract will be reviewed by staff and the student has to accept this decision.
If your government/embassy does not accept the admission that we obtain, we will re-submit for new admission at no cost.
I assure the validity of the data above and accompanying documents. (ACIS) has permission to apply with a university(s), followup with the university(s) regarding my admission issues, and receive my admission on my behalf. (ACIS) also has the right to
open email account, as needed, on my behalf (for the admission purpose only). (ACIS) has the permission to do all of the
admission requirements on my behalf. I authorize (ACIS) to use above credit card information to pay service fees, not to exceed
agreed amount (above).
By signing this contract, I certify that I have read the above terms and conditions and I agree to follow all these terms.

Please enter your name Below as you would sign an official signature
Student Name

DATE

When it comes to "Students Services", we know you have a lot of choices.
Thank you for choosing ACIS

American Council for International Students. ACIS
7710 Balboa Ave. #219C, San Diego, California 92111, USA, Tel: 1-858-430-6382, Fax: 1-858-430-6383
Email: admissions@AmericanCouncil.us, Web: www.AmericanCouncil.us, Facebook: www.facebook.com/acis.us

