
 
 

Program Bahasa Inggris Intensif 

8 minggu program Bahasa Inggris intensif 
5 sesi sepanjang tahun yang dapat kamu pilih 
Biaya hidup dan kuliah yang rendah 
Dibimbing oleh guru dan staf yang berpengalaman dan ramah 
Wisata budaya 
Lebih dari 80 jurusan S1, 30 jurusan S2, dan 11 jurusan S3 

Kelas dimulai pada bulan Januari, Maret, Juni, Agustus, dan Oktober! 

Daftar sekarang! 
Intensive English Program 

Office of International Affairs 
413 Brook Avenue 

Lafayette, LA 70506 
(337) 482-9028

iep@louisiana.edu 
http://internationalaffairs.louisiana.edu/intensive-english-program 

TINGKATKAN KEMAMPUAN 
BAHASA INGGRIS KAMU 

DI PUSAT KOTA ACADIANA 

mailto:iep@louisiana.edu
http://internationalaffairs.louisiana.edu/intensive-english-program


PROGRAM  
BAHASA INGGRIS INTENSIF 

Semua dokumen harus dikirim melalui e-mail ke iep@louisiana.edu 
dengan batas waktu yang tercantum pada aplikasi. 

☐ Menerapkan online di http://internationalaffairs.louisiana.edu.

☐ Bayar biaya aplikasi $ 50.00. Pilihan pembayaran meliputi cek A.S., wesel, atau 
kartu kredit (Visa, MasterCard, Discover, dan American Express) yang bisa 
dibayar via formulir.

☐ Kirimkan transkrip SMA. Program Bahasa Inggris Intensif
membutuhkan bukti lulus SMA dan transkrip nilai SMA (dan terjemahannya).

☐ Kirimkan catatan kronologis formulir pendidikan. Formulir ini wajib 
mencantumkan semua pendidikan yang telah diterima oleh siswa/siswi
(syarat ini diperlukan untuk masuk ke program sarjana).

☐ Kirimkan formulir informasi keuangan dan laporan bank. Formulir ini 
diperlukan untuk semua siswa/siswi yang akan belajar dengan visa F-1 atau J-1 
termasuk mereka yang pindah dari sekolah lain di Amerika Serikat.

☐ Kirimkan formulir bukti imunisasi. Formulir medis ini diperlukan untuk semua 
siswa/siswi.

☐ Kirimkan salinan halaman foto paspor anda (diperlukan untuk siswa/siswi F-1 
atau J-1), Kartu residensi permanen, dokumentasi asylee / pengungsi, visa saat 
ini atau bukti kewarganegaraan Amerika Serikat (paspor atau sertifikat 
naturalisasi). 

Diperlukan untuk semua siswa/siswi transfer dari sekolah-sekolah di Amerika Serikat: 

Setelah pendaftaran diterima oleh UL Lafayette IEP, pegawai resmi di lembaga pendidikan 
anda sekarang harus menyerahkan formulir transfer mahasiswa internasional. 

Harap ingat kalau anda ada kemungkinan untuk tidak bias daftar di UL Lafayette IEP apabila sekarang ada 
masaleh dengan akademis atau disiplin probasi, atau tidak dalam status imigrasi yang baik, atau hutang 

dengan lembaga pendidikan anda sekarang. 
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