अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी छात्रवृत्ति

Miami विश्वविद्यालयले पूर्ण निवेदन पेश गर्ने र फल 2020 को पूर्ण भर्नाका मापदण्डहरू पूरा गर्ने पहिलो वरक
्ष ा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूका लागि चार वटा छात्रवृत्तिहरूको
अवसर प्रदान गर्दछ । छात्रवृत्तिहरू उपलब्धतामा निर्भर रहन्छन् र परिवर्तन हुन सक्नेछन् ।

राष्ट्रपति फेलो कार्यक्रम (PFP): अन्तिम म्याद - नोभेम्बर 1, 2019
एक विशिष्ट वर्गको पुरस्कार जसले ट्युसन र शुल्क अनि कोठा र बसोबास समेट्ने चार वर्षे, नवीकरणीय छात्रवृत्ति अभूतपूर्व र असाधारण कलेज अनुभव भएको 21औँ
शताब्दीको सबैभन्दा तेजिला र सबैभन्दा विद्वान् र नेताहरूलाई प्रदान गर्दछ । PFP को लागि समावेश हुन चाहने विद्यार्थीहरूलाई, Miami को सर्वाधिक छनोट हुने
छात्रवृत्ति, नोभेम्बर 1 सम्मको भर्नामा लागू हुन्छ र PFP पूरक आवेदन बुझाउनुपर्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा छात्रवृत्ति: प्राथमिकीकरण - डिसेम्बर 1, 2019
Miami को अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा छात्रवृत्ति कार्यक्रमले उत्कृ ष्ट अन्तर्राष्ट्रिय आवेदकहरूको लागि नवीकरणीय योग्यतामा-आधारित छात्रवृत्ति प्रदान गर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय
शिक्षा छात्रवृत्ति पुरस्कार प्रति वर्ष $2,000 दे खि $16,000 सम्म फरक हुन सक्दछ । पुरस्कार रकमहरू शैक्षिक अभिलेख, परीक्षा प्राप्ताङ्क र आवेदनको समयमा मायामी
विश्वविद्यालयले प्राप्त गरे को अन्य कारणहरूमा निर्भर रहन्छ । छु ट्टै छात्रवृत्ति आवेदन दिनु आवश्यक छै न ।

विश्वविद्यालय जेहने ्दार छात्रवृत्ति: प्राथमिकता निर्धारण - डिसेम्बर 1, 2019
Miami ले भर्नाको लागि आवेदन दिने र फल 2020 सम्म Miami को अक्सफोर्ड क्याम्पसमा पूरक
्ण ालिन विद्यार्थीको रूपमा भर्ना हुने योग्य हाई स्कू लका विद्यार्थीहरूलाई
ग्यारे न्टी गरिएको योग्यता छात्रवृत्ति प्रदान गर्दछ । छात्रवृत्ति हासिल गर्न, विद्यार्थीहरूले अन्तिम म्यादसम्म भर्नाको लागि आवेदन दिनुपर्दछ र तल सूचीबद्ध न्यूनतम
शैक्षिक मापदण्ड पूरा गर्नुपर्दछ । पुरस्कार रकमहरू शैक्षिक अभिलेख, परीक्षा प्राप्ताङ्क र आवेदनको समयमा Miami विश्वविद्यालयले प्राप्त गरेको अन्य कारकहरूमा निर्भर
रहन्छ । छु ट्टै छात्रवृत्ति आवेदन दिनु आवश्यक छै न ।
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परीक्षा प्राप्ताङ्क

हाइ स्कूल GPA
(4.00 स्केल)

गैर-आवासीय छात्रवृत्ति दायरा

ACT: 33+
SAT: 1450+

3.50+

आधादे खि पूरै ट्युसन
$80,000–$144,000

ACT: 30–32
SAT: 1360–1440

3.50+

ACT: 28–29
SAT: 1300–1350

3.50+

ACT: 26–27
SAT: 1230–1290

3.50+

($20,000–$36,000 वार्षिक1)

$56,000–$80,000

($14,000–$20,000 वार्षिक1)

$36,000–$60,000

($9,000–$15,000 वार्षिक1)

$28,000–$40,000

($7,000–$10,000 वार्षिक1)

विद्यार्थीहरूले नविकरणीय मापदण्डहरू पू रा गरेसम्म छात्रवृत्ति चार वर्षसम्मको लागि नवीकरणीय हुन्छ ।

#YouAreWelcomeHere छात्रवृत्ति: अन्तिम म्याद - डिसेम्बर 15, 2019
#YouAreWelcomeHere छात्रवृत्तिले अन्तर-सांस्कृतिक बुझाई बढाउने दृष्टिकोण भएका, दृढ प्रतिज्ञा भएका अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूलाई पहिचान दिन्छ ।
यस कार्यक्रममा सहभागी हुने संस्थाको रूपमा, Miami विश्वविद्यालयले शिक्षण शुल्कको न्यूनतम 50% लागत समेट्ने दुईवटा वार्षिक, नवीकरणीय छात्रवृत्ति
प्रदान गर्नेछ । #YouAreWelcomeHere छात्रवृत्तिको लागि छु ट्टै आवेदनको आवश्यकता पर्दछ ।

Miami विश्वविद्यालय: शिक्षा तथा रोजगारमा समान अवसर ।

युनिभर्सिटी कम्युनिकेशन र मार्केटिङद्वारा तयार पारिएको 2.5K/07/19

