BALE BEAUTY ACADEMY 6
100 W Pioneer Pkwy Suite 105, Arlington, TX 76010, U.S.A
Tel: 1-817-462-4646 * E-Mail: baleacademy@gmail.com * 24/24 Hotline: 1-817-818-0303

Admission Application
Name:
Last name

First name

Middle name

Mailing address:

Permanent address:
(if different)

Telephone: (

)

Cell phone:

E-mail:

(

)

Facebook:

Gender: □ Male

□ Female

Which best describes your application status?

Former Bale’s student

New applicant

If transfer, from where?

How many hours do you currently have?

When would you like to begin classes?
Which program are you interested in?
Which schedule are you interested in?

Transfer

Jan

Apr

Cosmetology
Days

Esthetics Advance

Jul

Oct

Manicuring Advance

Teacher Training

Evenings

List the last high school you attended and your status when you left (i.e. Grad, GED, Withdrew). List all other educational institutions you have or
are attending. Please be sure to include Bale’s if you have attended Bale’s in the past.
Name of institution, City, State

From (mo./yr.)

To (mo./yr.)

Diploma/GED/Degree

High School

Cosmetology
School
College

I certify that to the best of my knowledge, the information given in this application is true. I understand that any omission or misrepresentation of
facts will be cause for refusal of admission, cancellation of application, or dismissal from Bale Beauty Academy if later discovered. I further
understand that, if I am approved and accepted into the program, it is MY RESPONSIBILITY to arrange for ALL ADMISSION CREDENTIALS
(diploma, official transcripts, down payment, etc.) to be received by the Admissions Office AT THE TIME OF MY ENROLLMENT.

Applicant Signature:

For Office Use Only:
Date application received:

Date:

Payment received:
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Note:

ADMISSION REQUIREMENT

1. All applicants must be at least 18 years of age.
2. High school graduated or equivalent (copy H.S. diploma, ATB Tested or GED).
3. Copy of passport.
4. Applicant must have proof of financial resources to meet their tuition and living expenses, which could
be: bank statement, document of properties, sponsor statement.
5. All applicants must complete an Admission Application and turn in to the Admission Office. These
applications will be reviewed and approved by the Admission Representatives and school’s Manager.
6. Applicants will be notified by email and mail the letter of admission.
7. Application fee of $100.00 and I-20 issued fee of $200.00 (paying SEVIS) are non-refundable.
8. The tuition for the cosmetology program will be $11,000.00 and applicants are required to make initial
deposit of $1,000.00 by wire transfer to the Bale Beauty Academy 6 Corp. bank account, this deposit
will be refundable if the applicants could not get approved for the M-1 visa.
9. After the applicants was approved for the M-1 VISA, the applicants have to pay the tuition in full within
4 days. The applicants by then travel to USA within 30 days prior to the school starting date stated in the
I-20 to finish up the enrollment process and to activate the I-20 status.
10. Students may continue to take Instructor Program (with additional tuition and fee) after they have done
with the Cosmetology program registered.
11. Applicants are required to complete their program within 20 months from the date they registered to
maintain their I-20’s status.

Applicant signature:

Date:

Name Print: _________________________________
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YÊU CẦU NHẬP HỌC

1. Tất cả đương sự phải từ 18 tuổi trở lên.
2. Đã tốt nghiệp trung học hoặc bằng cấp tương đương (Bản sao bằng tốt nghiệp, kết quả thi ATB hoặc
GED).
3. Bản sao Hộ Chiếu.
4. Người nộp đơn phải có bằng chứng về nguồn tài chính để chi trả cho học phí và chi phí sinh hoạt, có thể
là: bảng sao kê ngân hàng, giấy chứng nhận sở hữu tài sản, thư và chứng minh của cơ quan tài trợ.
5. Tất cả đương sự phải điền đơn xin nhập học và nộp lại cho văn phòng tuyển sinh. Những đơn này sẽ
được xem xét và chấp thuận bởi đại diện trường và hiệu trưởng của trường.
6. Người nộp đơn sẽ được thông báo bằng email và thư nếu được chấp thuận nhập học.
7. Lệ phí nộp đơn là $100.00 và trường phát hành I-20 (phí đóng cho SEVIS là $200.00) không được hoàn
lại.
8. Học phí cho chương trình thẩm mỹ sẽ là $11,000.00 và đương đơn phải đặt cọc lần đầu là $1,000.00.
Tiền đặt cọc này sẽ được hoàn lại nếu người nộp đơn không được cấp thị thực M-1.
9. Sau khi người nộp đơn được chấp thuận cho visa M-1, học viên phải hoàn tất số tiền học còn lại trong
vòng 4 ngày. Đương đơn phải đến Hoa Kỳ trong vòng 30 ngày trước ngày bắt đầu nhập học được liệt kê
trong I-20 để hoàn tất quá trình đăng ký và kích hoạt tình trạng I-20.
10. Học sinh có thể tiếp tục học chương trình giảng viên (với học phí và lệ phí bổ sung) sau khi đã hoàn tất
với chương trình thẩm mỹ đã đăng ký.
11. Người nộp đơn phải hoàn thành chương trình trong vòng 20 tháng kể từ ngày đăng ký để duy trì tình
trạng I-20. Nếu bỏ học vì bất kỳ lý do nào, học phí sẽ không được hoàn lại.

Chữ kí người nộp đơn:

Ngày:

Họ và tên: __________________________________

Page 3 of 3

