1. Jedno ZDJĘCIE WIZOWE o następujących cechach:
Zdjęcie musi być w formacie JPEG (rozszerzenie pliku -.jpg). Minimalny rozmiar zdjęcia to 600 pikseli (szerokość) – 600
pikseli (wysokość). Maksymalny rozmiar zdjęcia to 1200 pikseli (szerokość) – 1200 pikseli (wysokość), a plik nie może
przewyższyć 240KB wielkości. Tylko wtedy zdjęcie może być wprowadzone do formularza DS-160. Jeżeli nie wykona
Pan/i przynajmniej jednej próby wczytania zdjęcia cyfrowego do systemu nie będzie można przejść do następnego
punktu formularza. Szczegółowe informacje dotyczące parametrów zdjęcia znajdują się tutaj:
Niezależnie od tego czy zdjęcie poprawnie załadowało się do systemu czy nie, na spotkaniu w Ambasadzie/Konsulacie
należy mieć na wszelki wypadek 1 zdjęcie papierowe spełniające następujące wymogi:
- zdjęcie musi być wykonane w ciągu ostatnich sześciu miesięcy
- wymiary zdjęcia - kwadrat o boku 5 cm
- zdjęcie musi być kolorowe
- tło zdjęcia musi być białe lub inne jasne, jednolite
- twarz na zdjęciu musi mierzyć 3 cm od czubka głowy do podbródka
- wzrok i twarz musza być skierowane prosto w obiektyw aparatu
- oboje uszu muszą być widoczne (uszy na wierzchu)
- nie można fotografować się w okularach
- nie można fotografować się w nakryciu głowy, chyba ze nakrycie noszone jest z powodów religijnych (cala twarz musi
być widoczna)
Prosimy przekazać fotografowi powyższą charakterystykę zdjęcia. Dostarczenie zdjęcia, które nie będzie spełniało
powyższych wymogów, opóźni otrzymanie wizy, ponieważ ambasada poprosi o jego wymianę na właściwe.
2. Potwierdzenie wniesienia OPŁATY WIZOWEJ w wysokości 160 USD (płatne w złotówkach po kursie ustalonym przez
Ambasadę). Opłaty tej dokonasz gotówką w placówkach "Moje Rachunki". Tutaj znajdziesz placówki w swoim rejonie
https://www.mojeplatnosci.pl/nasze-uslugi/moje-rachunki Wybierz: "moje rachunki" a następnie "wiza" . Wybierz
większą placówkę jak na przykład punkt Plusa. Aby dokonać tej opłaty będziesz potrzebować druku opłaty wizowej,
który znajdziesz w załączniku. Musisz go wydrukować i zabrać ze sobą. Musisz mieć też przy sobie dowód tożsamości
(dowód osobisty lub paszport). Na druku tym jest numer identyfikacyjny, który jest niezbędny do umówienia na
spotkanie wizowe. Dlatego też jest niezmiernie ważne, żeby użyć druku, który jest w załączniku. Po dokonaniu opłaty
otrzymasz potwierdzenie. Zachowaj je i prześlij do nas mailem.
Uwaga: opłata wizowa nie jest opłatą za wydanie wizy. Jest to opłata za procedurę wizową, muszą ją wnieść wszystkie
osoby ubiegające się o wizy nieimigracyjne do USA (w tym o wizy J-1) we wszystkich krajach świata. Opłata ta nie
podlega zwrotowi.
3. PASZPORT - ważny przynajmniej 6 (sześć) miesięcy ponad planowany pobyt w USA (czyli co najmniej do maja 2019r.).
Według prawa polskiego obywatele polscy, którzy zmienili nazwisko, są zobowiązani do wymiany paszportu na nowy.
4. KWOTA 35 USD na poczet zapłaty za SEVIS na rzecz Departamentu Bezpieczeństwa Narodowego (DHS). Osoby, które
nie dokonały tej płatności przy okazji opłaty za program, proszone są o wpłatę w wysokości 128 pln przelewem na konto
GoGlobal, mBank o nr: 25 1140 2017 0000 4502 1129 4248. W tytule wpłaty proszę wpisać swoje nazwisko i „SEVIS” i
przesłanie potwierdzenia wpłaty mailem.
GoGlobal ułatwia dokonanie zapłaty za SEVIS przyjmując od uczestników w depozyt opłatę za system i dokonując zapłaty
online w imieniu uczestnika. Wyjaśnienie opłaty SEVIS: osoby starające się o wizę na podstawie formularza DS-2019
wystawionego w dniu 01 września 2004 lub później muszą uiścić dodatkową opłatę za rejestrację w systemie SEVIS
(Student and Exchange Visitor Information System). Jest ona przeznaczona na pokrycie kosztów administrowania tym
systemem. Opłata w wysokości 35 USD jest bezzwrotna i musi być dokonana przed rozmową z konsulem.

