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IInn  aaccccoorrddaannccee  ttoo  88  CCFFRR  221144..22((ff))((77))((ii)),,  aann  ""FF--11  ssttuuddeenntt  wwhhoo  iiss  mmaaiinnttaaiinniinngg  vvaalliidd  ssttaattuuss  aanndd  mmaakkiinngg  nnoorrmmaall  pprrooggrreessss  
ttoowwaarrdd  ccoommpplleettiinngg  hhiiss  oorr  hheerr  eedduuccaattiioonnaall  oobbjjeeccttiivvee""  iiss  eelliiggiibbllee  ttoo  rreeqquueesstt  aa  pprrooggrraamm  eexxtteennssiioonn  ttoo  rreemmaaiinn  iinn  tthhee  UU..SS..  aanndd  
ccoonnttiinnuuee  ssttuuddyyiinngg  bbeeyyoonndd  tthhee  pprrooggrraamm  eenndd  ddaattee  oorriiggiinnaallllyy  nnootteedd  oonn  hhiiss  oorr  hheerr  FFoorrmm  II--2200  ((uunnddeerr  iitteemm  ##55::  ""ccoommpplleettee  
ssttuuddiieess  nnoott  llaatteerr  tthhaann__________""))  iiff  tthhee  ssttuuddeenntt  iiss  uunnaabbllee  ttoo  ccoommpplleettee  tthhee  pprrooggrraamm  bbyy  tthhaatt  ddaattee..      
  
PPeerr  IISSSSSS  ppoolliiccyy,,  aa  rreeqquueesstt  ffoorr  eexxtteennssiioonn  mmuusstt  bbee  mmaaddee  AANNDD  ggrraanntteedd  wwiitthhiinn  tthhee  112200  ddaayyss  PPRRIIOORR  ttoo  tthhee  oorriiggiinnaall  
pprrooggrraamm  eenndd  ddaattee..      
  
AA  ssttuuddeenntt  wwiillll  nnoott  bbee  eelliiggiibbllee  ffoorr  aa  pprrooggrraamm  eexxtteennssiioonn  uunnddeerr  aannyy  ooff  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ccoonnddiittiioonnss::  

••  TThhee  ssttuuddeenntt  iiss  oouutt  ooff  ssttaattuuss  ffoorr  aannyy  rreeaassoonn..  
••  TThhee  ssttuuddeenntt  iiss  uunnaabbllee  ttoo  ccoommpplleettee  hhiiss  oorr  hheerr  pprrooggrraamm  bbyy  tthhee  ccoommpplleettiioonn  ddaattee  oonn  hhiiss  oorr  hheerr  II--2200  dduuee  ttoo  aaccaaddeemmiicc  

rreeaassoonnss  ((llooww  GGPPAA  rreessuullttiinngg  iinn  ddiissmmiissssaall  ffrroomm  tthhee  uunniivveerrssiittyy))..  
••  TThhee  ssttuuddeenntt  hhaass  ccoommpplleetteedd  aallll  ddeeggrreeee  rreeqquuiirreemmeennttss  aanndd  iiss  rreeqquueessttiinngg  aann  eexxtteennssiioonn  ttoo  ttaakkee  aaddddiittiioonnaall  ccoouurrsseess  

tthhaatt  aarree  nnoott  ppaarrtt  ooff  tthhee  aaccaaddeemmiicc  pprrooggrraamm  iinnddiiccaatteedd  oonn  hhiiss  oorr  hheerr  II--2200..  
    
IIff  yyoouu  aarree  uunnssuurree  aabboouutt  yyoouurr  eelliiggiibbiilliittyy  ffoorr  aann  eexxtteennssiioonn  oorr  yyoouu  hhaavvee  qquueessttiioonnss  aabboouutt  tthhee  rreeqquuiirreedd  ddooccuummeennttaattiioonn  
nneeeeddeedd  ttoo  pprroocceessss  yyoouurr  eexxtteennssiioonn,,  pplleeaassee  mmaakkee  aann  aappppooiinnttmmeenntt  wwiitthh  aann  IISSSSSS  aaddvviissoorr..  
  
  
TToo  rreeqquueesstt  aa  nneeww  II--2200  ttoo  eexxtteenndd  yyoouurr  pprrooggrraamm,,  yyoouu  mmuusstt  ssuubbmmiitt  ttoo  IISSSSSS::  
    

__________  11..  IISSSSSS  DDooccuummeenntt  RReeqquueesstt  FFoorrmm  ((iinnddiiccaattee  tthhaatt  yyoouu  wwiillll  aappppllyy  ffoorr  aa  PPRROOGGRRAAMM  EEXXTTEENNSSIIOONN  oonn  ppaaggee  
22  ooff  tthhee  ffoorrmm))..    PPlleeaassee  nnoottee  tthhee  pprroocceessssiinngg  ooff  yyoouurr  II--2200  mmaayy  ttaakkee  uupp  ttoo  55  bbuussiinneessss  ddaayyss..  

  
__________  22..  IISSSSSS  AAccaaddeemmiicc  CCeerrttiiffiiccaattiioonn  FFoorrmm  ccoommpplleetteedd  bbyy  yyoouurr  aaccaaddeemmiicc  aaddvviissoorr  ttoo  hheellpp  IISSSSSS  ddeetteerrmmiinnee  yyoouurr  

eelliiggiibbiilliittyy  ffoorr  eexxtteennssiioonn  aanndd  yyoouurr  nneeww  ccoommpplleettiioonn  ddaattee  
  

__________  33..  PPrrooooff  ooff  FFuunnddss  ttoo  sshhooww  ssuuffffiicciieenntt  mmoonneeyy  ttoo  ccoovveerr  ttuuiittiioonn,,  sscchhooooll  ffeeeess  aanndd  AALLLL  ootthheerr  eexxppeennsseess  ffoorr  tthhee  
dduurraattiioonn  ooff  tthhee  eexxtteennssiioonn  ppeerriioodd..    VVaalliidd  ddooccuummeennttss  ttoo  pprroovvee  ffuunnddss::    

••  MMUUSSTT  BBEE  IINN  EENNGGLLIISSHH    
••  MMUUSSTT  SSPPEECCIIFFIICCAALLLLYY  SSTTAATTEE  TTOOTTAALL  AAMMOOUUNNTT  OOFF  MMOONNEEYY  AAVVAAIILLAABBLLEE  ttoo  yyoouu  iinn  

UUSS  ddoollllaarrss    
••  MMAAYY  IINNCCLLUUDDEE::    

((11))  ccuurrrreenntt  bbaannkk  lleetttteerr  aanndd  ((iiff  nnoott  yyoouurr  oowwnn  aaccccoouunntt))  ssiiggnneedd  lleetttteerr  ffrroomm  ssppoonnssoorr  
((22))  ccuurrrreenntt  sscchhoollaarrsshhiipp  lleetttteerr  ffrroomm  ssppoonnssoorriinngg  aaggeennccyy  oorr  oorrggaanniizzaattiioonn  
((33))  ooffffiicciiaall  aanndd  ccuurrrreenntt  lleetttteerr  vveerriiffyyiinngg  eedduuccaattiioonnaall  llooaann  aawwaarrddeedd  ttoo  yyoouu  
((44))  IISSSSSS  GGrraadduuaattee  SSttiippeenndd  ffoorrmm  ccoommpplleetteedd  bbyy  ddeeppaarrttmmeenntt  aanndd  ssiiggnneedd  bbyy  tthhee  DDeeaann  

  
AAnn  IISSSSSS  aaddvviissoorr  wwiillll  rreevviieeww  yyoouurr  ddooccuummeennttss  aanndd,,  iiff  aallll  iiss  iinn  oorrddeerr,,  wwiillll  ggrraanntt  tthhee  eexxtteennssiioonn  bbyy  uuppddaattiinngg  yyoouurr  SSEEVVIISS  
rreeccoorrdd  aanndd  iissssuuiinngg  aa  nneeww  FFoorrmm  II--2200  rreefflleeccttiinngg  tthhee  nneeww  pprrooggrraamm  eenndd  ddaattee..    
  
IIMMPPOORRTTAANNTT::  
  
FFaaiilluurree  ttoo  pprroocceessss  aa  pprrooggrraamm  eexxtteennssiioonn  PPRRIIOORR  ttoo  tthhee  pprrooggrraamm  eenndd  ddaattee  oonn  yyoouurr  ccuurrrreenntt  II--2200  wwiillll  ppuutt  yyoouu  OOUUTT  
OOFF  SSTTAATTUUSS  aanndd  NNOOTT  EELLIIGGIIBBLLEE  ffoorr  FF--11  bbeenneeffiittss  ((ii..ee..  oonn--ccaammppuuss  eemmppllooyymmeenntt,,  CCPPTT  oorr  OOPPTT))..    IIff  eelliiggiibbllee,,  yyoouu  
mmaayy  aappppllyy  ffoorr  RReeiinnssttaatteemmeenntt  ttoo  FF--11  ssttaattuuss..    IIff  yyoouu  aarree  iinn  tthhiiss  ssiittuuaattiioonn,,  pplleeaassee  mmaakkee  aann  aappppooiinnttmmeenntt  wwiitthh  aann  IISSSSSS  
aaddvviissoorr  ttoo  bbee  aaddvviisseedd  aapppprroopprriiaatteellyy..  
  

((SS::\\FFoorrmmss\\IISSSSSS  IInnffoorrmmaattiioonn  SShheeeettss\\PPrrooggrraamm  EExxtteennssiioonn::  0066//0088//22001100))  
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