
CÁC GIẤY TỜ CẦN THIẾT KHI XIN CẤP MỚI VISA 

 

Khi gửi hồ sơ xin cấp mới visa, quý vị phải gửi kèm những giấy tờ và thông tin dưới đây trong 

hồ sơ: 

 

Đối với tất cả các loại visa, giấy tờ cần được sắp xếp theo thứ tự như sau: 

1. Hộ chiếu còn thời hạn ít nhất 6 tháng và có ít nhất hai trang thị thực còn trống,  

2. Hộ chiếu cũ có visa Mỹ gần nhất, (nếu hộ chiếu hiện tại không có visa Mỹ) 

3. Giấy xác nhận đơn DS-160, 

4. Một tấm hình nền trắng (cỡ 5cm x 5cm) được chụp mới trong vòng 6 tháng & được ghim 

bên góc trái của giấy xác nhận đơn DS-160, 

5. Thư Xác Nhận Miễn Phỏng Vấn Thị Thực 

6. Biên lai đóng phí xin visa. 

7. Những giấy tờ khác theo yêu cầu đối với từng loại thị thực (xem dưới đây). 

 

Dành cho các loại thị thực F, M và J: 

  Bản gốc I-20 hoặc DS-2019 đã được ký, 

  Lệ phí SEVIS đã được thanh toán, 

  Tất cả bảng điểm từ các trường đã học ở Mỹ. 

 

Dành cho các loại thị thực H, L, O, P, và R: 

  Mẫu đơn I-797, 

  Mẫu đơn I-129S (đối với đương đơn và người phụ thuộc xin cấp mới visa Blanket L). 

 

Đối với trẻ em dưới 14 tuổi: 

  Bản photo hộ chiếu hoặc CMND của bố mẹ, 

  Bản photo visa Mỹ hiện tại hoặc gần nhất của bố mẹ. 

 

Lưu ý: Nếu nộp thiếu những giấy tờ cần thiết nêu trên, việc xem xét hồ sơ xin cấp mới visa 

của quý vị có thể sẽ bị chậm trễ. 

 

Quý vị không phải nộp lệ phí bưu điện để gửi hồ sơ này tới Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán. 

 


