Халықаралық студенттерге арналған сапаршы
Ӛзініздің ағылшын білініз үшін Колорадo ағылшын тілі Мектебін
(CSE)
таңдағанынызға алғысымызды білдіреміз. Федералдық заңға сәйкес, CSE шетелдік туристі
халықаралық студентер есебінде тіркеуге мүлделі.
Біздің бағдарламамызда тіркелген халықаралық студентердін кӛбісі Құрама
Штаттарда оқу үшін, студенттік визада қажетті болады. Оны Сіздге максималды
женілдету ушін, біз осы ресурсты құрдық. Егер Сіз рұқсатпен байланысты қосымша
кӛмекте қажетті болсаңыз, ӛтінеміз, біздің кӛмекшімізге электронды почта бойынша
Халықаралық Рұқсат бойынша жіберіңіз info@englishamerica.com
Келесі – осы мезгілден Сізді CSE алу үшін, келесі қадамдардың қысқа шолуы.
-Сіз ӛзініздің ӛтінішінізді және қаржы документтерінізді CSE бердіңіз, және біз Сізге
I-20 жібердік. Сіз осы документтерді ӛзінізбен елшілікке алып барасыз. Сіз I-20-ны, F1Student Визасын ӛзініздің манайныздағы Американдық елшілікте --------қолдануыңыз
қажет.
-Сіздің үйінізге жақын Американдық елшіліктен немесе Консульствадан ақпарат пен
нысандарды алыныз. http://usembassy.state.gov/
- 200.00$ кӛлемінде С және озініздің квитанциянызды алыныз.
http://fmjfee.com CSE Сіз үшін осыны істей алады, егер Сіз ӛз ӛтінішінізде оны рұқсат
етсеніздер.
-Визаға арналған ӛтінішін бланкін басып шығарыныз. http://evisaforms.state.gov
-Визаны алу үшін ӛзініздін сұхбаттасуңыз туралы кездесуге келісініз. SEVIS
жиынтығын еңгізуді және Сіздің квитанциянызды алуға уақытқа рұқсат етініздер.
http://www.путешествия. state.gov/visa/tempvisitors_wait.php
-Ӛзініздің сұхбатасуынызға дайндалыңыз. Тӛмендегі кеңесті мұқият оқыңыз.
-Ӛтінеміз, бізге не болып жатқанын айтыныз. info@englishamerica.com
-АҚШ келу - тӛмендегі ақпаратты кӛру
1 ҚАДАМ -SEVIS ЖИЫНТЫҒЫН ЕҢГІЗУ
Сіз елшілікке Ӛзінідің сұхбаттасуынызға барған кезде, Сіз SEVIS жиынтығын тӛлеу
үшін квинтанцияны алуыныз қажет. Студенттер үшін, F-1 визасын алуға бұл - 200.00$.
Сіздердің иждивенецтер үшін ешқандай жиынтық жоқ. Толық ақпарат пен нұсқауларды,
қалай толейтінін,
USICE http://fmjfee.com веб-сайтынан қараныз.
SEVIS I-901 жиынтығын тӛлеп және квинтанцияны алу үшін, қажетті уақыт аралығы
келесіге қанша уақыт керек екенін:
1. Сізге I-901 және SEVP тӛлемі туралы ақпарат нысаңыныз үшін.
2. SEVP, себебі тӛлемді ӛндеу
3. SEVP, себебі Сіз камтамас еттініз квитанцияны адрес бойынша жеткізу
SEVIS төлемін 200.00$ көлемінде енгізудін 3 тәсілі бар және еш қиындықсыз I901 Нысаңын онлайн толтырып, кредиттік неменсе дебеттік карты төлеу.
1.
Ең онай және жылдам жолы, Сіз I-901 Нысаңын онлайн беріп және
жиынтық тӛлемін кредиттік немесе дебеттік карта арқылы енгізу.
Сіз мұқтаж болатын болатын ақпарат тӛменде кӛрсетілген˟
2.
Сіз SEVIS жиынтығын Western Union арқылы кез-келген мемлекеттен
енгізе аласыз, қайда Western Union тез тӛлеу қызметін ұсынады. Western Union

сол кезде квитанция шығарады, және ол визаны алуға сұхбаттасу үшін
тӛлегенініздін дәлелдемесі болады. Тез тӛлеу нысанын толтыру нұсқаулары
келесіде табуға болады: http://www.ice.gov//graphics/sevis/i901/wu_instr.htm
3.
Сіз I-901 Нысанын және Сіздің тӛлемінізді пошта арқылы жібере
аласыз, бірақ Сіз кем дегенде 4 демалыстай поштанын Сізге қайтып келуіне
рұқсат беруініз қажет. Нысанды пошта бойынша жіберу туралы қосымша
ақпаратты http://fmjfee.com веб-сайтынан қараңыз.
˟ Сіз I-901 Нысанын толтырған кезде, Сіз екі санда мұқтаж боласыз.
-Сіздің SEVIS идентификациялық нӛмірініз I-20 –ның жоғарғы он жақ
бұрышында орналасқан.
-Мектептік идентификациялық нӛмірі CSE - DEN214F00708000
2 ҚАДАМ – ЕЛШІЛІКПЕН КЕЗДЕСУ ТУРАЛЫ КЕЛІСІМ.
Егер де Сіз, жеке ӛзініз, студенттік визаны алуға бірінші рет жүгінсеңіз,
сұхбаттасу жайшылықта керек. Маусым, шілде және тамыз – ең күрделі айлар,
осы кезенде рұқсат алуға қиындау болатын еді. Соңғы минутқа дейін күтпеніз!
Егер де Сіз білсеніз оқуды қашан жоспарлағанынызды, Сіз ӛзініздің визанызды
алуға марапаттысыз.
Визаға келісім алуға және жоспарлауға бірнеше демалыс калдырыңыз. Сіз
елшілікке барып немесе елшіліктің веб-сайтынан ақпарат пен нұсқаулықтарды
алуынызға болады. SEVIS жиынтығын енгізіге және Сіздің квитанциянызды
алуға уақытқа рұқсат берініз.
http://www.путешествия. state.gov/visa/tempvisitors_wait.php
Сіз сұхбаттасу үшін аудармашыны сұрауынызға болады.
3 ҚАДАМ – СҰХБАТТАСУ АЛДЫНДА
Үйінізге жақын Американдық елшіліктен DS-158 және DS-156 нысанын алыныз да,
визаны алу үшін Сіздің сұхбаттасуыныз үшін кездесу туралы келісініз. Сонда ӛзініздің
дайын құжаттарынызды аласыз.
Сіз сұхбаттасуға барған кезде ӛзінізбен бірге келесі құжаттарды алуға міндетті
боласыз:
- CSE мен Сіздің CSE қабылдау хатынан I-20 құрыныз.
- Толтырылған DS-158 және шетелдік турист визасын алуға ӛтінішін DS-156
фотосуретімен адамның әр-бір қолданысында. Бұл нысандар елшілікте қолға
жетімді .
- Паспортты, кем дегенде 6 ай мерзімге дейін жарамды болуы тиіс, Сіздің
АҚШ-та күтпелі болуыныздан тыс.
- Визаның қызметін тӛлеу туралы квитанция, әр адам үшін.
- Қаржы құжаттарында Сіздің ақшаныз оқу үшін тӛлеуге және АҚШ-та тұруға
жеткілікті екені кӛрсетілуі тиіс. Мысалы: Банк кітапшалары, банктағы баланстар,
салық құжаттары және қорларды кӛшіру туралы дәләдемесі.
- Егер Сіз үйленген болсаныз немесе/және балаларыныз болса, Сіздің
жұбайыныз бен балаларынызға қатынасынызды дәләлдеменіз.\
- CSE-ден шақыру хаты.
Неліктен Сіз ағылшын тілін оқуға АҚШ-ты таңдадыныз, себеп дайынданыз.
- Мамандықты жетілдіру – Ӛз елінізге қайтып келгенде ағылшын тілін қалаай
қолданасыз? Неліктен Сізге ағылшын тілін білу маңызды?

- Біздің ағылшындық бағдарламамызды бітіргеннен сон басқа пәнді оқуға
ынталысыз ба? Қандай пән? Неліктен Сіздің қажеттілігініз ағылшын тілін оқуда.
Американдық консул шенеулігіне Сіздің туған жерінізбен байланысынызды
және қайтып келуінізді дәлелдеу маңызды, яғни Сізде отбасыныз бар екенін,
әлеуметтік және жұмыс байланысы бар екенін дәлелдеу маңызды. Бұл байланыстар
шенеулікке Сіздің оқуды бітіргеннен соң қайтуды жоспарлап отырғаныныздын
сенімі болады. Тӛменде Сізге байланысынызды дәлелдеуге кӛмектесетін тармақтар
кӛсетілген.
- Сіздің, үйге қайтып келгенде, жұмысқа шақыру хаты немесе дәлелдемесі.
- (Егер отбасыныз бизнес иесі болса) Сіздің, америкалық білімді бітірген соң,
бизнеста жұмыс істеуді жоспарлап отырғаныныздын дәлелдемесі.
- Сізге, елінізге қайтып келген соң, мамандық бағдарламасына қызығушылық
танытудың дәлелдемесі.
- Шетелде оқып және сапар шегіп қайтқан отбасы мүшелері туралы ақпарат.
- Туған жерінізде Сізде меншігініз бар екенін дәлелдейтін іс-қағаз(Сіздің
қайту жоспарынызды кӛрсетеді)
- Сіздің алдындағы АҚШ-қа сапарыныз туралы, мумкін турист ретінде (егер
ондай болса).
- Жоғары мәртебелі шенеуліктерден (әкім, сенатор және т.б.), Сіздің қайтуды
жоспарлап отырғанынызға кепіл беретін хаттар.
4-ҚАДАМ – СҰХБАТТАСУ КЕЗІНДЕ
Визанызды алу үшін Сіз шенеулікті міндетті түрде белгілі бір қаржы жағдаына
байланысты ӛзініздің ағылшын тіл білімін жетілдіру себебіне сендіруініз қажет.
Мысалы: жақсы жұмыс немесе жоғарғы білім. Сіз ағылшын тілін оқи
бастағаныныздан бастап, осы мақсатқа қалай дайындалғанынызды, бірақ кӛбірек,
тез және қарқынды білімді американдық мәдениет және сол тіл орталығында
меңгересіз. Оқушыларға алдынғы қатарлы оқу әдістемелері және тілдегі
техникалық кӛмек, осынын бәрі АҚШ-та табуға болады. CSE – ағылшын тілін
қарқынды оқытуда кӛшбасшы.
- Тез және қарқынды ағылшын тілін оқу АҚШ-та тіл тасушылармен араласу
арқылы ӛтеді.
- Ӛзініздің ағылшын бағдарламасын таңдау туралы сӛйлесініз. Сіз таңдаған
мектебініз туралы не білетінізді кӛрсетіп және таңдауынызға түсініктеме берініз.
- Сіздің АҚШ-қа бару себебі ретінде, АҚШ-тағы жолдастарыныз үшін, АҚШтың кинофилімдерін ұнататынызды немесе АҚШ-та отбасыныз бар екенін айтушы
болманыз.
- Бұдан басқа Елінізбен, Сіздегі экономикалық, әлеуметтік, отбасылық немесе
жұмыстық байланыстарыныз ӛте мықты екенін дәлелдеуініз қажет. Бәріне дайын
болыңыз. Сіз шенеулікті келесідекӛндіруініз қажет:
- Сізде Отанынызда тұратын жерініз бар
- Сіз сол жерге қайтып тұруға ынталысыз
- Сіздің зерттеу курсыныз аяқталған соң, АҚШ-тан кететінізді
- Сізде еелінізге қайтып келуге күрт сепебтер барында

Шенеулік сұрау мүмкін, Сізге сұрақтарды мұқият тыңдап алуыныз қажет.
Шенеулік Сізден не ойлап тұрғанынызды сұраса да, Сіз оған жауап беруніз қажет.
Шенеулік Сіздің, оқуды бітіргеннен кейін АҚШ-та қалып қойю ойынызды шешкісі
келеді.
Есте сақтаныз: жұмыс ережесі бойынша елшіліктің қызметкері, виза алушы әрбір адам сырлы жоспарында АҚШ-та мәнгіге қалғысы келетіні туралы ойлау
мүмкін. Егер шенеулік Сіздің АҚШ-та қалып қоюыныз мүмкін деп ойласа он ол
Сіздің ӛтінішінізді қайтарады.
Егер Сіз, оқуды бітірген соң үйге қайтып келетініз туралы сендірмелі себеп
кӛрсетсеніз, Сіздің ӛтінішініз қабылданады. F-1 визасы АҚШ-та оқитын, бірақ
бітірген соң үйіне, туған жеріне қайтып келетін адамдар үшін.
АҚШ Консулымен/елшілік қызметкерлерімен ӛз ӛтінішінізде және сӛздерінізде
шын болыныз.Егер олар, Сіз ӛзініз туралы немесе құжаттарынызда жалған ақпарат
тапса, онда Сізге АҚШ-қа баруға рұқсат (болашақтада да) берілмейді.
5 ҚАДАМ – АҚШ КЕЛГЕНДЕ
Сіз АҚШ-қа кірген кезде, паспорт пен I-20 кӛрсетуініз керек.
- Сіз АҚШ-қа I-20 кӛрсетілген отчет күнінің алдында кіруініз қажет.
- Сіз, оқуыныздын басталуына 30 күннен бұрын Құрама Штаттарға кіре
алмайсыз.
- Сіздің зерттеу бағдарламаныз біткеннен кейін 30 күн ішінде Құрама
Штаттардан кетуініз керек.
Сіз сапар шегіп жүрген кезде, ӛзініздің I-20 мен паспортты алуыныз қажет. Бұл
Сіздің АҚШ-қа кіру портында басылады, және Сізге I-94 Нысанын береді. I-94
Сіздің паспортынызда тігілуі керек. Әрдайым I-20 және I-94 паспортынызбен бірге
алып жүрініз.
Келуініз бойынша
Ұлттық қауіпсіздіктің жаңа шарттарына сай АҚШ-қа визамен баражатқан
жолаушылар, inkless қондырғысы және сандық камера арқылы саусақ белгілерін
алады. Сіз бұл щарттар туралы кӛбірек ақпаратты мына веб-сайттан білуінізге
болады: http://www.dhs.gov/interweb/assetlibrary/Pamphlet_BW_Web.pdf
Сіз келуініз туралы ақпаратты Ұлттық Қауіпсіздік Министірлігінің вебсайтынан қарай аласыз http://www.dhs.gov/us-visit
Ӛзінізбен I-20, визасы бар паспортты және банк балансын алыныз. Сіз бұл
құжаттарда америкалық кӛші-қон шенеулігімен Сіздің кіру портынызда сұхбаласу
кезінде мұқтаж боласыз. Қысқаша сұхбаласқа дайын болыныз. Барынща қысқа
және женіл жауап берініз. Сапарыныздың ең басты мақсаты, ағылшын тілін
меңгеріп алу. Шын жауап берініз. Сіздің студенттік визаныз – шетелдік туристтің
визасы, сондықтан Сіздің зерттеулерініз біткен кезде елді қалдырып қайтқаныныз
жӛн екенін білдіреді. Егер Сіз сұхбат кезінде қандай да бір қиыншылықтарға тап
болсаныз, шенеулікті не Патрик Стринға, не мектептегі PDSO/DSO жолданыз.
Оларды келесі телефон нӛмірлері арқылы табуға болады:
(720) 932-8900 – в дүйсенбі - жұма, 9:00 – 16:30

(917) 470-7490 – басқа кездерде.
СІЗ КЕЛГЕН КЕЗДЕ, БІЗ СІЗДІ КҮТІП АЛАТЫНЫМЫЗҒА СЕНЕМІЗ!
Қауіпсіз жүруге ие болыныз!
Визаға ӛтініштердің кӛбісі былай жіберіледі: Сіздің студенттік визаны алу
мүмкіндігініз жақсы, бірақ ӛтініш қайтарылса, оның басты себебі (қайтарулардың
90%) ретінде, шенеулік, студенттің АҚШ-қа тұруға және жұмыс істеуге баратыны
туралы ойлауы.
Егер сізге визаға рұқсат бермесе, сыпайы түрде себебін сұраныз. Қандай
қосымша құжаттар рұқсат беруге ықпалын тигізер ме еді, егер болса қандай
құжаттар пайдалы болатынын сұрап алыныз. Қайтарылу туралы Колорода
ағылшын тілі мектебін кешіктірмей ескертініз. Факспен Ӛзініздің қаржы
документтерін және елшілікте кӛрсеткен құжат тармақтарын жіберініз. (Біздің факс
номері: 720-932-0315). Мүмкін біз кӛмегімізді ұсынармыз.

