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उत्कृष्ट शिक्षालाई वहनयोग्य बनाइयो

Miami University ले फल 2022 का लागि योग्य अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्तीहरूका लागि धेरै छात्रवृत्ति अवसरहरू प्रदान गर्छ ।
छात्रवृत्तिहरू चार वर्षसम्म नवीकरण हुन्छन् र प्रापकहरूले अवार्ड आर्जन गरेको शैक्षिक सत्रमा अक्सफोर्ड क्याम्पसमा
पू र्णकालीन रूपमा नामाङ्कन हुनु पर्छ । छात्रवृत्तिहरू उपलब्धतामा निर्भर रहन्छन् र परिवर्तन हुन सक्ने छन्।

प्रेसिडेन्सियल फेलो प्रोग्राम (PFP)
आवेदन समाप्ति मिति | 1 डिसेम्बर, 2021

विशिष्ट वर्गको पुरस्कार जसले उत्कृष्ट विद्यार्थी र नेतत्व
ृ कर्ताहरूलाई ट्युसन, शुल्क, आवास र खाना समावेश गरिएको चार वर्षे, नवीकरणीय
छात्रवृत्ति सहित अभू तपू र्व कलेज अनुभव प्रदान गर्छ । अन्य लाभहरूमा $5,000 शैक्षिक समृद्ध वृत्ति र विशेष कार्यक्रम समावेश हुन्छ।
यसका लागि ध्यानमा आउन, डिसेम्बर 1 सम्म भर्नाका लागि आवेदन दिएर मायामीको पू रक उपाधि आवेदन पेश गर्नुहोस्।

विश्वविद्यालय जेहन्
े दार छात्रवृत्ति

प्राथमिकतामा रहनका लागि आवेदनको अन्तिम मिति |1 डिसेम्बर, 2021
डिसेम्बर 1 सम्ममा भर्नाका लागि आवेदन दिने र तलका न्यूनतम मापदणड पू रा गर्ने विद्यार्थीहरूलाई विचार गरिने छ। यसभन्दा पछि आवेदन दिने

विद्यार्थीहरूलाई उपलब्धताको आधारमा विचार गरिने छ। छुट्टै छात्रवृत्ति आवेदन दिनु आवश्यक छै न। छात्रवृत्तिहरूको ग्यारेण्टी हुँदैन।
समायोजित GPA*

गैर-ओहायो बासिन्दा (वार्षिक रकम)

4.30+

$15,000 देखि $34,000 सम्म

3.95-4.29

$10,000 देखि $23,000 सम्म

3.75-3.94

$6,000 देखि $18,000 सम्म

3.50-3.74

$12,000 सम्म

*मायामीले अमेरिकी शैक्षिक प्रणाली बाहिर शिक्षा प्राप्त गरेका सबै अन्तर्राष्ट्रिय आवेदकहरूका लागि 4.0 स्केल बराबरमा अमेरिकी GPA मा गणना गर्छ । अमेरिकी हाई स्कूलमा अध्ययनरत अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरू

(वा अमेरिकाको हाई स्कूल पाठ्यक्रम र ग्रेडिङ प्रणाली अनुसरण गर्ने) का लागि, तपाईंको स्कूलले समायोजित गरिएको GPA थप्दैन भने मायामीले समायोजित GPA उपलब्ध गराउन तपाईंको GPA पुन: गणना गर्नेछ।

अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा छात्रवृत्ति

प्राथमिकतामा रहनका लागि आवेदनको अन्तिम मिति | 1 डिसेम्बर, 2021
छात्रवृत्तिहरू प्रति वर्ष $1,500 देखि $12,000 सम्मका हुन्छन् र आवेदनको समयमा शैक्षिक रेकर्ड र उपलब्ध गराइएको
अन्य जानकारीमा आधारित हुन्छन्। प्राथमिकतामा रहनका लागि, डिसेम्बर 1 सम्ममा भर्नाको आवेदन दिनुहोस्।

#YouAreWelcomeHere छात्रवृत्ति

आवेदन समाप्ति मिति | 1 डिसेम्बर, 2021
अन्तर-सांस्कृतिक बोधलाई बढावा दिने दूरदर्शिता भएका अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूले यो छात्रवृत्ति प्राप्त गर्न सक्नु
हुन्छ जसले ट्शूयनको न्यूनतम 50% समावेश गर्छ । डिसेम्बर 1 सम्ममा अलग छात्रवृत्ति आवेदन पू रा गर्नुहोस्।

प्रोडिसि स्कोलर्स कार्यक्रम

मेधावी विद्यार्थीहरूले चार वर्षसम्म नवीकरण गर्न सकिने $1,000-$2,000 छात्रवृत्ति आर्जन गर्दै गहन, एकवर्षे अध्ययन अनुभवमा सहभागी हुनु हुन्छ। छात्रवृत्तिका लागि समावेश हुन चाहने विद्यार्थीहरूले डिसेम्बर

1 सम्ममा भर्नाका लागि आवेदन दिनुहोस् र मायामीको पू रक छात्रवृत्ति आवेदन पेश गर्नुहोस्।
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Miami University | शिक्षा तथा रोजगारमा समान अवसर

युनिभर्सिटी कम्युनिकेशन तथा मार्केटिङद्वारा तयार पारिएको 09/21

