Apply For Your U.S.
Student Visa Now!
Helpful Student Links


U.S. Embassy Website
http://kuwait.usembassy.gov



Department of State
http://travel.state.gov



Study in the States
https://studyinthestates.dhs.gov/



U.S. Customs and Border Protection
http://www.cbp.gov



Know Before You Go
http://www.cbp.gov/travel/internationalvisitors/know-before-you-go

قدم طلبك للتأشيرة
!الدراسية اآلن

Student Visa Application
Process
إجراءات تقديم طلب التأشيرة
الدراسية

(Sample Form I-20) - (I-20 (نموذج

Apply Online

What To Bring to the Interview:

Common Causes for Visa Delays

All visa applicants must make appointments and fill out an
online application.

All student visa applicants must bring to their interview:



Incomplete application



Missing SEVIS fee, I-20, financial documents, etc.

1.

Visit http://ustraveldocs.com to create an online profile



2.

Complete the online Non-Immigrant Visa Application
(DS-160 form)

Complete online application (DS-160)
confirmation page



Additional administrative processing



Valid passport (must have a minimum validity of 6
months)

3.

Pay the visa application fee at Burgan Bank

4.

Schedule your appointment online



What To Do If Your Visa is Delayed?

Photo (5cm x 5cm, white background, no eyeglasses,
taken within the last six months)

Students can apply as early as 120 days before the program
start date



Visa application fee receipt (from Burgan Bank)

Before the Visa Interview:



Original I-20 form



Double check to make sure you have all required documents



SEVIS fee receipt (fee can be paid online at
www.fmjfee.com)



If needed, reschedule appointments online





Be familiar with your program of study



Contact school and request extension enrollment date
(letter or new I-20)



Provide missing documents as soon as possible



Notify embassy of any travel/status changes



Email the Embassy (consularkuwaitm@state.gov) for
delays of 60 days or more



Aramex will contact you when your visa is ready

Proof of financing – either the scholarship letter or a
bank statement

قدم عبر الموقع اإللكتروني

المستنادات المطلوبة للمقابلة

على جميع الطالب تعبئة طلب التأشيرة الدراسية وحجز موعد
.للمقابلة

يرجى من المتقدمين للتأشيرة الدراسية إحضار المستندات
:التالية عند موعد المقابلة

:أسباب عامة تؤدى إلى تأخير التأشيرة
عدم اكتمال طلب التأشيرة






DS-160 صفحة تأكيد الموعد بعد تعبئة طلب



 إيصال،)I-20(  إستمارة القبول الدراسى:عدم وجود
 أو المستندات المالية،SEVIS

) أشهر6 جواز السفر (شرط أال تقل صالحيته عن



إجراءات إدارية إضافية

 أشهر6 تم التقاطها خالل ال، سم5×5( صورة شخصية
) مع خلفية بيضاء بدون نظارة،الماضية



 قم بتحديد موعد.4

إيصال رسوم الطلب من بنك برقان

بإمكان الطالب التقديم على التأشيرة قبل بداية الدوام الدراسى ب
 يوما121
: قبل المقابلة

: عبر زيارة موقع، قم بإنشاء ملف تعريفى لك.1
http://ustraveldocs.com
 أكمل نموذج الطلب اإللكتروني للحصول على تأشيرة لغير.2
.DS-160 المهاجرين
 قم بدفع رسوم طلب التأشيرة في بنك برقان.3

ماذا عليك أن تفعل إذا تأخرت التأشيرة؟




االتصال بالجامعة و الحصول على تمديد لتاريخ بدء الدراسة أو
)I-20( إستمارة قبول دراسى جديدة

 األصلية أو كتاب رسمي لتمديد فترةI-20 إستمارة ال
الدراسة من الجامعة أو معهد اللغة



تقديم الوثائق المطلوبة بأسرع وقت ممكن



إعالم السفارة بأى تغيير فى موعد السفر





:إرسال رسالة إلكترونية على البريد األلكترونى





 وذلك إذا تأخرتconsularkuwaitm@state.gov
 يوما61 التأشيرة ألكثر من



ستتصل شركة أرامكس بك عندما تكون التأشيرة جاهزة
لالستالم



تأكد من إحضار الوثائق المطلوبة



 يمكن للطالب دفع رسوم الSEVIS إيصال ال
www.fmjfee.com عبر زيارة موقعSEVIS

أعد تحديد الموعد على الموقع األلكترونى



الضمان المالي أو كشف حساب بنكى

تأكد أن لديك معرفة بالبرنامج الدراسى



