ROZMOWA W AMBASADZIE AMERYKANSKIEJ
* należy zabrać ze sobą na rozmowe dotyczaca otrzymania wizy.
Pamiętaj, aby przynieść na rozmowe nastepujace dokumenty:











paszport
wymagane zdjecie(a)
Opłata za wizę lub dowód uiszczenia opłaty wizowej
Federal SEVIS Dowod oplaty
Formularz wizowy ”non-imigrant”(chyba że wypelnisz go w konsulacie lub ambasadzie)
List potwierdzajacy przyjecie do Global ESL Academy
SEVIS I-20 z Global ESL Academy
dowód wsparcia finansowego
dowody więzi potwierdzajace zwiazek ze swoim krajem
inne dokumenty wymagane przez ambasadę lub konsulat

* Strategie rozmowy wizowej
Zaleca się rozważyć następujące kwestie przed rozmowa wizowa, możesz zostać zapytany o
każdy element.
1. Naukowy: Bądź konkretny i jasny na temat planów edukacyjnych.
2. Angielski: Przewidujemy, że rozmowa z konsulem może być prowadzona w języku
angielskim i bedzie trzeba wyjaśnić, dlaczego chcesz przyjechać do Stanów Zjednoczonych na
nauke jezyka angielskiego.
3. Związki z krajem rodzinnym: Zaprezentowanie urzednikowi konsularnemu przekonujących
powodow, stwierdzajacych, że masz zamiar wrócić do domu po studiach w Stanach
Zjednoczonych.
4. Dokumenty finansowe: Bądź przygotowany do udowodnienia finansowej zdolności do
płacenia za swoje kształcenie i utrzymanie.
5. Bądź zwięzły: Z uwagi na ilość wniosków wizowych, wszyscy urzędnicy konsularni są pod
znacznym
naciskiem na prowadzenie szybkiej i skutecznej rozmowy.
6. Nie wszystkie kraje są takie same: Wnioskodawcy z krajów dotkniętych problemami
gospodarczymi lub z krajów, gdzie wielu uczniów pozostało w Stanach Zjednoczonych jako

imigranci będą mieli więcej trudności z uzyskaniem wizy.
7. Rodzina pozostała w domu: Jeśli małżonek lub dzieci pozostają w twoim kraju,badz
przygotowany do pytania kto bedzie je wspierac podczas twojej nieobecności. Może to być
szczególnie istotne zagadnienie, jeśli jestes podstawowym źródłem dochodów dla swojej rodziny.
Jeśli konsul odniesie wrażenie, że członkowie rodziny będą musieli otrzymywac srodki
finansowe od ciebie ze Stanów Zjednoczonych w celu wspierania ich, wiza studencka prawie na
pewno nie bedzie przyznana.

* Odmowa wizy
Zdecydowana większość studentow z Global ESL Academy ubiegajaca sie o wizy studenckie
będzie zalatwiona pozytywnie. Mimo to, mała liczba uczniów może otrzymac odmowe wizy.
Najczęstsze powody odmowy wizy:
• brak wystarczajacego powiązania ze swoim krajem, lub
• brak okazania dostatecznych dokumentow dotyczacych wsparcie finansowego
Pracownik musi ustnie poinformować o przyczynie odmowy wizy. Jesli nie uzyskales wizy
należy wysłać wiadomość e-mail do visainfo@globaleslacademy.edu , poinformowac o terminie
i miejscu swojej rozmowy z konsulem i podac szczegóły dotyczące powodów odmowy
podanych przez urzędnika wizowego. Możesz ponownie ubiegać się o wizę ale tylko w
przypadku dodatkowych dowodów na poparcie początkowej przyczyny odmowy. Jeśli
odmówiono ci ponownie wizy,zwroc sie do Global ESL Academy by zażądać zwrotu
czesnego. Będzie to 100% zwrotu oplaty za naukę minus opłaty aplikacyjne I oplata pocztowa.

