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اطالعات مربوط به گذرنامه

مجاز به سپری کردن دوره ویزای ارایه شده به اداره مهاجرت ایاالت متحده

تحصیل فرشده 

مجاز به سپری کردن دوره 

تحصیل نیمه فرشده

لطفا مدارک ذیل را )همراه با کپی گذرنامه( به تعداد ساعات/ در هفته

NESE ارسال کنید 
تذکرات ویژه

F-۱

ویزای دانشجویی/دانش آموزی

۲۲.۵خیربله

)NESE فرشده(

۱. گواهی حامیت مالی

۲. اظهارنامه حامی

SEVIS هزینه ۱: ۲۰۰ دالر

هزینه درخواست ویزا ۲: ۱۶۰ دالر

F-۲

همرس یا فرزند دانشجو/دانشجو

۷.۵ یا ۱۵بلهخیر

)NESE نیمه-فرشده(

اگر دانشجوی/ دانش آموز با ویزای F-۱ در NESE فرم I-۲۰  همرس یا فرزند صادره از نهاد مربوطه

حضور داشت، باید از NESE بخواهد تا درخواست  

I-۲۰ تحت تکفل را داشته باشد.

B-۱

گردشگری برای ویزای کسب و کار

۷.۵ یا ۱۵بلهخیر

)NESE نیمه-فرشده(

 باید به اداره مهاجرت ایاالت متحده توضیح داده شود هیچ مدرک مازاد دیگری الزم نیست

که هدف سفر، کسب و کار )و نه تحصیل( است

B-۲

ویزای گردشگری

۷.۵ یا ۱۵بلهخیر

)NESE نیمه-فرشده(

باید به اداره مهاجرت ایاالت متحده توضیح داده شود هیچ مدرک مازاد دیگری الزم نیست

که هدف سفر، گردشگری )و نه تحصیل( است

J-۱

بازدیدکننده تبادلی

۷.۵، ۱۵ یا ۲۲.۵بلهبله )با مجوز حامی(

)NESE فرشده یا نیمه-فرشده(

/DS-۲۰۱۹

Au Pair نامه از رشکت 

 J-۲

همرس یا فرزند بازدیدکننده تبادلی

۷.۵، ۱۵ یا ۲۲.۵بلهبله

)NESE فرشده یا نیمه-فرشده(

DS-۲۰۱۹ همرس یا فرزند از نهاد مربوطه/ نامه از 

Au Pair رشکت

۷.۵، ۱۵ یا ۲۲.۵بلهبلهشهروندی ایاالت متحده یا داشنت اقامت دائم

)NESE فرشده یا نیمه-فرشده(

گرین کارت یا گواهی شهروندی

1 .https://www.fmjfee.com/. :قابل پرداخت به صورت آنالین در وب سایت

قابل پرداخت در سفارتخانه ایاالت متحده در کشور مبدا دانشجو/دانش آموز. 2

 در صورت داشنت هر گونه سؤال درباره انواع دیگر ویزا، لطفا به وب سایت:

 http://travel.state.gov/content/visas/en.html، مراجعه کنید. 
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