
Academic Transcripts (8th grade and/or US High School equivalent) translated into English //
Transcrições Acadêmicas (8 ª série e / ou equivalente da escola secundária dos EUA) traduzido
para o inglês
Letters of Recommendation // Carta de Recomendação:

Principal Letter of Recommendation // Carta Principal de Recomendação
Math Teacher Letter of Recommendation // Carta de Recomendação do Professor de
Matemática
English Teacher Letter of Recommendation // Carta de Recomendação do professor de
inglês

English Proficiency Test Scores // Pontuações no teste de proficiência em inglês
TOEFL- Minimum score of 65 // TOEFL- Pontuação mínima de 65
TOEFL Junior- Entering 9th Grade- Minimum score of 725 // TOEFL Júnior- Entrada na 9ª
série - Pontuação mínima de 725
TOEFL Junior- Entering 10th or 11th Grade- Minimum score of 760 // TOEFL Júnior- Entrada
na 10ª ou 11ª Série- Pontuação mínima de 760 
iTEP- Minimum score of 3.5 // iTEP - pontuação mínima de 3.5
To schedule a TOEFL exam (minimum score of 65) // Para agendar um exame TOEFL
(pontuação mínima de 65): http://www.ets.org/toefl
Copy of Passport // Cópia do passaporte
Copy of Birth Certificate // Cópia da certidão de nascimento
Copy of current I-20/SEVIS (if transferring from US school) // Cópia do atual I-20 / SEVIS (se
transferido da escola dos USA)

St. John Bosco High School International Admissions Process & Timeline
Processo de Admissões Internacionais e Cronograma da St. John Bosco

Step 1: Complete Online Application // Etapa 1: Inscrição Online Completa: 

Step 2: Submit the following by email // Etapa 2: envie o seguinte por e-mail:

Step 3: Complete Interview. Interview is scheduled by Director of International Admissions, Mr.

Bryce Weiglin. Once the initial application is received and reviewed by our Admissions Committee, a

Skype interview will be scheduled. The Skype interview will assess the student's English ability and

learn about the student's academic record. // Etapa 3: Entrevista Completa. Entrevista é agendada
pelo diretor de admissões internacionais, o Sr. Bryce Weiglin. Assim que a solicitação inicial for
recebida e revisada pelo nosso Comitê de Admissões, uma entrevista pelo Skype será agendada. 
A entrevista do Skype avaliará a capacidade de inglês do aluno e aprenderá sobre o histórico
acadêmico do aluno. 
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Step 5: Homestay Arrangement. Once a student has been accepted, they will be connected with St.
John Bosco High School’s homestay partner. Students and their parents can have peace of mind
while the student is in the program as each family is checked to be worthy of participating in the
homestay program. Every participating family goes through a personal interview, and the home is
inspected to ensure the ongoing safety and comfort of each student. In addition, Homestay Families
provide rich cultural experiences, ones that the students will cherish for the rest of their lives. //
Etapa 5: Arranjo de Homestay Uma vez que o aluno tenha sido aceito, ele será conectado com o
homestay da St. John Bosco High School. Os alunos e seus pais podem ter paz de espírito
enquanto o aluno está no programa, pois cada família é verificada para ser digna de participar do
programa de homestay. Cada família participante passa por uma entrevista pessoal, e a casa é
inspecionada para garantir a segurança e o conforto de cada aluno. Além disso, as Famílias em
Casa de Família proporcionam experiências culturais ricas, que os alunos vão amar pelo resto de
suas vidas. 

After Steps 1-3 are complete, your application will be submitted to the admissions committee for a
decision. // Após as etapas 1 a 3 serem concluídas, sua inscrição será submetida ao comitê de
admissões para uma decisão.

Step 4: Acceptance and I-20. After reviewing the student's application and results from the Skype
interview, the Admissions Committee at St. John Bosco will make the determination on acceptance
to our school. The student will be notified via email if they have been accepted to St. John Bosco
High School. After the student is accepted, St. John Bosco High School will process the I-20
application for an F-1 Student Visa. Once our school creates the I-20, it will be mailed to the
student's family. Once the family receives the I-20 they are to then schedule an appointment with the
Immigration Office at the United States Embassy nearest to them to obtain the F-1 Student Visa. //
Etapa 4: Aceitação e I-20 Depois de analisar a inscrição do aluno e os resultados da entrevista com
o Skype, o Comitê de Admissões de São João Bosco determinará a aceitação da nossa escola. O
aluno será notificado por e-mail se tiver sido aceito na St. John Bosco High School. Depois que o
aluno for aceito, a St. John Bosco High School processará o aplicativo I-20 para obter um visto de
estudante F-1. Uma vez que nossa escola crie o I-20, ele será enviado para a família do aluno. Uma
vez que a família recebe o I-20, eles devem agendar uma consulta com o Departamento de
Imigração da Embaixada dos Estados Unidos mais próxima para obter o visto de estudante F-1.
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Step 6: Confirm Visa Appointment and Approval with Mr. Bryce Weiglin. // Etapa 6: Confirme a
nomeação e aprovação do visto com o Sr. Bryce Weiglin.

Step 7: Scan a copy of your approved F1 Visa and email it to: bweiglin@bosco.org // Etapa 7:
Digitalize uma cópia do seu visto F1 aprovado e envie por e-mail para: bweiglin@bosco.org

Step 8: Submit tuition payment to St. John Bosco High School, and confirm date of arrival. // Etapa
8: Envie o pagamento da mensalidade para a St. John Bosco High School e confirme a
data de chegada.

Step 9: Provide Immunization Records, and Medical Insurance Information. // Etapa 9: Fornecer
registros de imunização e informações de seguro médico.

Step 10: Complete Student Contract. // Etapa 10: Complete o contrato do aluno.

Should you have any questions or concerns, please do not hesitate to contact the Director of
International Admissions, Mr. Bryce Weiglin: bweiglin@bosco.org. // Caso tenha alguma dúvida ou
preocupação, não hesite em entrar em contato com o Diretor de Admissões Internacionais, 
Sr. Bryce Weiglin: bweiglin@bosco.org


