القنصلية العامة لدولة الكويت
المكتب الثقافي الكويتي
لوس أنجلوس

معلومات هامة للطلبة المستجدين

تحديث  /51مارس 1053/
قبل المغادرة إلى الواليات المتحدة:
 -5يجب التأكد أن لديك جواز سفر وتأشيرة صالحة لدخول الواليات المتحدة األمريكية على أن يكون
جواز السفر صالح لمده  6أشهر على األقل من التاريخ المتوقع للوصول والبقاء في الواليات
المتحدة.
 -1الشخص الوحيد المخول له فتح الظرف المختوم الذى تسلمته من قبل السفاره األمريكية بالكويت
والمحتوي على تأشيره الدخول هو موظف حماية الحدود والجمارك عند دخولك إلى الواليات
المتحدة.
 -3عند السفر ،يجب أن تحمل معك اآلتي (وال تضع المستندات التاليه في أمتعة السفر):
 .aجواز السفر المحتوي على تأشيرة الدخول (الـ  )Visaبما يتضمن ذلك الظرف
المحتوى على المستندات الخاصة بالدخول للواليات المتحدة.
 .bنموذج .SEVIS I-20 AB
 .cكتاب الدعم المالي من المكتب الثقافي الكويتي والمتضمن في مستندات وزارة التعليم
العالي.
 .dإسم وعنوان الجامعة المقبول بها.
 .eإسم وعنوان السكن أو الفندق الذى ستقيم به يوم الوصول.
 .fقلم وورقة لتعبئة اإلستمارة.
 -4عليك ملىء إستمارة "اإلعالم الجمركي" )CF-6059 (Customs Declaration Forms
وكذلك إستمارة ) (I-94وهى عبارة عن إثبات الدخول والمغادرة والتى ستعطى لك على متن
الطائره خالل الرحله قبل الهبوط الوصول للواليات المتحدة.
عليك إدراج إسم وعنوان الجامعة التى ستلتحق بها .حين اإلنتهاء من إجراءات التفتيش سيقوم
ضابط الجمارك بالتصديق على نموذج الـ  SEVISلحاملي تأشيرة طالب ( .) F-1 Visaكما
سيقوم بالتصديق على نموذج  I-94وهو نموذج الدخول والمغادرة وإرفاقها بجواز السفر.
 -1متطلبات التفتيش:
إذا لم يتمكن المفتش من التحقق من معلوماتك الشخصية أو لم تكن لديك كل الوثائق المطلوبة
فسوف يتم توجيهك إلى المكاتب المختصه والمعروفة
بالتفتيش اإلضافى .Secondary Interview
 .aنقترح أن يكون لديك إسم ورقم الهاتف الخاص بمكتب الطلبة األجانب في الجامعة التى
ستلتحق بها في حال وصولك في أحد أيام العطل أو خالل غير ساعات دوام عمل
المرشد األكاديمي.
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 .bإن عدم تقديم الوثائق السليمة واإلمتثال إلجراءات الدخول  /الخروج قد يؤدي إلى
تأخير أو رفض دخول الطالب األجانب إلى الواليات المتحدة األمريكية.
 .cفي بعض الحاالت اإلستثنائية ،إذا لم يستوف الطالب جميع الشروط سيتم إصدار نموذج
" I-515Aإشعار تبادل زيارات الطالب" “Notice to Student or Exchange
” Visitorوالتى تعني السماح المؤقت بدخول الواليات المتحدة وعلى الطالب القيام
بتقديم المستندات الالزمة في أسرع وقت وعدم اإللتزام بالتعليمات يعرضك لرفض
دخولك إلى الواليات المتحدة األمريكية.
 -6إن نظام  US-Visitهو عبارة عن نظام تسجيل دخول وخروج المسافرين وهو نظام يتم تنفيذه
في كل المطارات الدوليه داخل أمريكا .وعلى الزائرين غير المهاجرين والذين يحملون تأشيرة
زائر ،عليهم عمل مسح بصمات ألصابع السبابة مع أخذ صورة للزائر عند الوصول.
 -7نظام األمن القومي المنظم لعملية دخول وخروج الزوار:
ننصحك بإتباع تعليمات ضابط الجمارك وحماية الحدود والتعاون معه وتزويده بأى معلومات
إضافية بخصوص الرحلة ومكان اإلقامة.
 -8الدخول إلى الواليات المتحدة:
 .aفور وصول الطالب مقر الدراسة ،عليه إخطار المكتب الثقافي والتوجه فوراً لجامعته
والتسجيل في المواد الدراسيه.
 .bيجب على الطالب حضور مقابلة التوجيه واإلرشاد اإللزامي في مقر الدراسه
والمتضمنه معلومات عن الدراسه وإدارة الهجره.
 -9على الطالب المستمرين في الدراسة والراغبين في مغادرة الواليات المتحدة مراجعة مكتب
الطالب األجانب بالجامعة والحصول على ختم من المسؤول المعنى بالجامعة والختم سيتم على
الصفحه رقم ) (3من نموذج الـ I-20وموقع عليه من المسئول المعنى بالجامعة مما يبين أن
الطالب مسجل بالجامعة وحسن السير والسلوك.
 -50فى حالة التخرج والحصول على إذن من الجامعة بالتدريب العملي ،فعليك التأكد أن الجامعة
قد قامت بتحديث معلوماتك في نموذج الـ SEVISوإصدار نموذج الـ I-20الجديد والذى يبين
إذن بالتدريب العملي والموضح بالصفحة رقم ) (3من النموذج.
في حالة الطوارئ أو بعد ساعات العمل ،رجاء اإلتصال بالمستشار الثقافي ورئيس المكتب فى
لوس أنجلوس د.على عبدالرزاق الكاظمي على رقم الهاتف .(310) 890-4480
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