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بہترین تعلیم کا حصول باکفایت و قابل استطاعت
Miami University اہل بین االقوامی طلبا کے لیے موسم خزاں 2022 کے لیے متعدد سکالرشپس کے مواقع فراہم کرتی ہے. یہ سکالرشپس 

چار سال تک کے لئے قابِل تجدید ہیں اور ان سکالرشپس کے پانے والے طلباء کو کل وقتی طور پر آکسفورڈ کیمپس میں اس تعلیمی مدت کے 

لیے اندراج کرانا ہوگا جس کے لیے انھیں یہ سکالرشپس دی گئی ہوں۔ سکالرشپس دستیابی کی بنیاد پر اور تبدیلی کے تابع ہیں۔

 )PFP( پریسیڈینشیل فیلوز پروگرام
درخواست دینے کی آخری تاریخ | 1 دسمبر، 2021

ایک مراعاتی ایوارڈ جو ذہین ترین سکالروں اور رہنامؤں کو کالج کا غیرمعمولی تجربہ فراہم کرتا ہے اور ساتھ ہی چار سالہ، قابل تجدید سکالرشپس کے ساتھ ٹیوشن، فیس، رہائش اور کھانوں کا احاطہ کرتا ہے۔ دیگر 

فوائد میں  $5,000 کا تعلیمی افزودگی سکالرشپ اور خصوصی پروگرامنگ شامل ہیں۔ اس کے لیے غور کیے جانے کے لیے 1 دسمرب تک درخواست دیں اور میامی کی اضافی آنرز درخواست جمع کرائیں۔

یونیورسٹی میرٹ سکالرسپ 
ترجیحی طور پر غور کیے جانے کے لیے درخواست دینے کی آخری تاریخ | 1 دسمبر، 2021

وہ طلباء جو داخلے کے لیے 1 دسمرب تک درخواست دیتے ہیں اور ذیل کا کم از کم تعلیمی معیار پورا کرتے ہیں، ان کی درخواست پر غور کیا جائے گا۔ جو طلباء تاخیر سے درخواست دیتے 

ہیں ان کی درخواست پر دستیابی کی بنا پر غور کیا جائے گا۔ علیحدہ سے کسی سکالرشپ درخواست دینے کی رضورت نہیں ہے۔ سکالرشپس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ 

*GPA غیر اوہایو رہائشی طلباء کے لیے )ساالنہ رقم(ویٹیڈ

15,000$ سے 4.30+34,000$

10,000$ سے 3.95-4.2923,000$

6,000$ سے 3.75-3.9418,000$

12,000$ تک3.50-3.74

*Miami University امریکی نظام تعلیم سے باہر کے تعلیم یافتہ تمام بین االقوامی درخواست دہندگان کے لیے 4.0 کے سکیل پر مساوی امریکی جی پی 
اے کا شمار کرتی ہے۔ امریکی ہائی اسکولوں میں بین االقوامی طلباء کے لیے )یا وہ جو امریکی ہائی اسکول کے نصاب اور گریڈنگ سسٹم کی پیروی 

کرتے ہیں(، Miami University آپ کے جی پی اے کی دوبارہ گنتی کرے گا اگر آپ کا سکول پہلے سے ویٹیڈ جی پی اے فراہم نہیں کرتا ہے۔

بین االقوامی تعلیمی سکالرشپ 
ترجیحی طور پر غور کیے جانے کے لیے درخواست دینے کی آخری تاریخ | 1 دسمبر، 2021

اسکالرشپس فی سال $1,500 سے $12,000 تک کی حد میں ہوتی ہیں اور تعلیمی ریکارڈ اور درخواست کے وقت فراہم کردہ 

دیگر معلومات پر مبنی ہوتی ہیں۔ ترجیحی طور پر غور کیے جانے کے لیے، داخلے کی درخواست 1 دسمبر تک کریں۔

#YouAreWelcomeHere سکالرشپ 
درخواست دینے کی آخری تاریخ | 1 دسمبر، 2021

بین القوامی تفہیم کو بڑھانے کی بصیرت کے حامل بین االقوامی طلباء اس سکالرشپ کو حاصل کر سکتے ہیں، جو کم 

از کم 50% ٹیوشن کا احاطہ کرتی ہے۔ ایک علیحدہ سکالرشپ درخواست 1 دسمبر تک مکمل کریں۔

پروڈیز )صالحیتوں کے حامل( سکالرز کا پروگرام 
ہونہار طلبا ایک سالہ شدید سیکھنے کے تجربے میں رشکت کرتے ہیں جبکہ انھیں $2,000-$1,000 کی 

سکالرشپ بھی موصول ہوتی ہے جو چار برس تک کے لیے قابل تجدید ہوتی ہے۔ اس کے لیے زیر غور الئے جانے 

کے لیے، 1 دسمرب تک درخواست دیں اور میامی کی اضافی سکالرشپ درخواست جمع کرائیں۔

79%
موسم خزاں 2021 کے منظور کردہ 

سال اول کے بین االقوامی درخواست 

دہندگان کو تعلیمی سکالرشپ کی پیش 

کش کی گئی تھی
Miami University | تعلیم اور روزگار میں مساوی مواقع

یونیورسٹی کمیونیکیشنز اینڈ مارکیٹنگ کی جانب سے پیش کردہ 09/21
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