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IIff  yyoouu  vviioollaattee  aannyy  ooff  tthhee  iimmmmiiggrraattiioonn  rreegguullaattiioonnss  uunnddeerr  tthhee  FF--11  ((SSttuuddeenntt))  nnoonn--iimmmmiiggrraanntt  vviissaa  ccllaassssiiffiiccaattiioonn,,  yyoouu  wwiillll  

aauuttoommaattiiccaallllyy  bbee  OOUUTT  OOFF  SSTTAATTUUSS  aanndd  nnoott  eelliiggiibbllee  ffoorr  aannyy  bbeenneeffiittss  ((ii..ee..,,  oonn--ccaammppuuss  eemmppllooyymmeenntt,,  pprraaccttiiccaall  ttrraaiinniinngg))..    

SSttuuddeennttss  wwhhoo  aarree  oouutt  ooff  ssttaattuuss  iinniittiiaallllyy  hhaavvee  ttwwoo  ooppttiioonnss  ttoo  rreeggaaiinn  tthheeiirr  FF--11  ssttaattuuss::  aappppllyy  ffoorr  RREEIINNSSTTAATTEEMMEENNTT  

tthhrroouugghh  UUSSCCIISS  oorr  RREESSTTAARRTT  FF--11  ssttaattuuss  tthhrroouugghh  ttrraavveell  aanndd  rreeeennttrryy..  

  

IInn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  88  CCFFRR  221144..22((ff))((1166))((ii)),,  aa  rreeqquueesstt  ffoorr  RREEIINNSSTTAATTEEMMEENNTT  wwiillll  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  bbyy  UU..SS..  CCiittiizzeennsshhiipp  &&  

IImmmmiiggrraattiioonn  SSeerrvviicceess  oonnllyy  iiff  tthhee  ssttuuddeenntt::  

((AA))    HHaass  nnoott  bbeeeenn  oouutt  ooff  ssttaattuuss  mmoorree  tthhaann  55  mmoonntthhss  aatt  tthhee  ttiimmee  ooff  ffiilliinngg  tthhee  rreeqquueesstt  ffoorr  rreeiinnssttaatteemmeenntt;;  

((BB))    DDooeess  nnoott  hhaavvee  aa  rreeccoorrdd  ooff  rreeppeeaatteedd  oorr  wwiillllffuull  vviioollaattiioonnss  ooff  iimmmmiiggrraattiioonn  rreegguullaattiioonnss;;  

((CC))    IIss  ccuurrrreennttllyy  ppuurrssuuiinngg  aa  ffuullll  ccoouurrssee  ooff  ssttuuddyy;;  

((DD))    HHaass  nnoott  eennggaaggeedd  iinn  uunnaauutthhoorriizzeedd  eemmppllooyymmeenntt;;  aanndd  

((EE))    IIss  nnoott  iinn  rreemmoovvaall  pprroocceeeeddiinnggss..  

  

RReeqquueessttiinngg  aa  RREEIINNSSTTAATTEEMMEENNTT  mmaayy  hhaavvee  sseerriioouuss  iimmpplliiccaattiioonn  iiff  iitt  iiss  ddeenniieedd  ttoo  iinncclluuddee  aaccccrruuiinngg  uunnllaawwffuull  pprreesseennccee,,  

ddeeppoorrttaattiioonn,,  aanndd  ppootteennttiiaallllyy  bbeeiinngg  bbaarrrreedd  ffrroomm  rreettuurrnniinngg  ttoo  tthhee  UU..SS..    TThheerreeffoorree,,  yyoouu  mmuusstt  sseeeekk  aaddvviiccee  ffrroomm  aanndd  ffiillee  

yyoouurr  aapppplliiccaattiioonn  wwiitthh  tthhee  aassssiissttaannccee  ooff  aann  iimmmmiiggrraattiioonn  aattttoorrnneeyy..      

  

MMaakkee  aann  aappppooiinnttmmeenntt  wwiitthh  aann  IISSSSSS  aaddvviissoorr  ttoo  ddiissccuussss  yyoouurr  ccaassee,,  ttoo  uunnddeerrssttaanndd  cclleeaarrllyy  wwhhyy  yyoouu  aarree  oouutt  ooff  ssttaattuuss,,  aanndd  

ttoo  rreevviieeww  yyoouurr  ooppttiioonnss..    NNOOTTEE::  NNoott  kknnoowwiinngg  tthhaatt  yyoouu  vviioollaatteedd  iimmmmiiggrraattiioonn  rreegguullaattiioonnss  DDOOEESS  NNOOTT  nneeggaattee  tthhee  

vviioollaattiioonn..      

  

TToo  rreeqquueesstt  aa  nneeww  II--2200  ttoo  aappppllyy  ffoorr  RREEIINNSSTTAATTEEMMEENNTT,,  yyoouu  mmuusstt  ssuubbmmiitt  tthhee  ffoolllloowwiinngg  pprriioorr  ttoo  yyoouurr  rreeiinnssttaatteemmeenntt  

aapppplliiccaattiioonn  aappppooiinnttmmeenntt::  

 

__________  11..  IISSSSSS  DDooccuummeenntt  RReeqquueesstt  FFoorrmm  ((iinnddiiccaattee  RREEIINNSSTTAATTEEMMEENNTT  oonn  ppaaggee  22  ooff  tthhee  ffoorrmm))..    PPlleeaassee  nnoottee  tthhee  

pprroocceessssiinngg  ooff  yyoouurr  II--2200  mmaayy  ttaakkee  uupp  ttoo  55  bbuussiinneessss  ddaayyss..          

  

__________  22..  PPrrooooff  ooff  FFuunnddss  ttoo  sshhooww  ssuuffffiicciieenntt  mmoonneeyy  ttoo  ccoovveerr  ttuuiittiioonn,,  sscchhooooll  ffeeeess  aanndd  AALLLL  ootthheerr  eexxppeennsseess  ffoorr  aatt  lleeaasstt  

oonnee  aaccaaddeemmiicc  yyeeaarr..    DDooccuummeennttss  pprroovviiddeedd  mmuusstt  bbee  oorriiggiinnaallss  ((nnoott  pphhoottooccooppiieess))  aanndd  sshhoouulldd  bbee  aaddddrreesssseedd  ttoo  

““UU..SS..  CCiittiizzeennsshhiipp  &&  IImmmmiiggrraattiioonn  SSeerrvviicceess..””    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  

  

YYoouurr  RREEIINNSSTTAATTEEMMEENNTT  aapppplliiccaattiioonn  ppaacckkeett  mmuusstt  iinncclluuddee::  

  

__________  11..  II--2200  wwiitthh  IISSSSSS  aaddvviissoorr’’ss  rreeccoommmmeennddaattiioonn  ffoorr  rreeiinnssttaatteemmeenntt..  

  

__________  22..  PPrrooooff  ooff  FFuunnddss  aass  ssppeecciiffiieedd  aabboovvee..    

 

_____ 3. FFoorrmm  II--553399::  AApppplliiccaattiioonn  ttoo  EExxtteenndd//CChhaannggee  NNoonniimmmmiiggrraanntt  SSttaattuuss  ––  Download the form by visiting the 

USCIS website at http://www.uscis.gov/portal/site/uscis. Click on "Forms" and find Form I-539 by 

scrolling down the page. You should type all the information on the form (NOTE: uunnddeerr  PPaarrtt  33,,  iinn  aannsswweerr  

ttoo  qquueessttiioonn  11,,  iinnddiiccaattee  ““DD//SS””)), print it out, aanndd  ssiiggnn  wwhheerree  ssttaatteedd..     

  

http://www.uscis.gov/portal/site/uscis


__________  44..  AApppplliiccaattiioonn  CCoovveerr  LLeetttteerr  --  YYoouu  mmuusstt  aaddddrreessss  tthhiiss  lleetttteerr  ttoo  ""UU..SS..  CCiittiizzeennsshhiipp  aanndd  IImmmmiiggrraattiioonn  

SSeerrvviicceess""  aanndd  iinn  iitt,,  yyoouu  mmuusstt  iinncclluuddee  aatt  lleeaasstt  tthhee  ffoolllloowwiinngg::  

______  aa..  SSttaattee  hhooww  yyoouu  vviioollaatteedd  yyoouurr  FF--11  ssttaattuuss  ((ee..gg..  rreeggiisstteerreedd  bbeellooww  rreeqquuiirreedd  ffuullll--ttiimmee  ccrreeddiitt  

hhoouurrss,,  eettcc..))  

______  bb..  EExxppllaaiinn  wwhhyy  yyoouu  ccoommmmiitttteedd  tthhee  vviioollaattiioonn  ssttaatteedd  

______  cc..  AAtttteesstt  wwhheetthheerr  yyoouu  hhaadd  eennggaaggeedd  iinn  aannyy  eemmppllooyymmeenntt  dduurriinngg  tthhee  ppeerriioodd  tthhaatt  yyoouu  wweerree  

oouutt  ooff  ssttaattuuss  ((NNOOTTEE::  AA  rreeccoorrdd  ooff  eemmppllooyymmeenntt  dduurriinngg  tthhaatt  ppeerriioodd  mmaayy  rreessuulltt  iinn  

aauuttoommaattiicc  ddeenniiaall  ooff  yyoouurr  aapppplliiccaattiioonn  aanndd  ppoossssiibbiilliittyy  ooff  aa  ddeeppoorrttaattiioonn  oorrddeerr..))  

______  dd..  RReeqquueesstt  rreeiinnssttaatteemmeenntt  ttoo  FF--11  ssttaattuuss    ((NNOOTTEE::  IIff  yyoouu  aarree  ttrryyiinngg  ttoo  rreeggaaiinn  FF--11  ssttaattuuss  iinn  

oorrddeerr  ffoorr  yyoouu  ttoo  bbee  eelliiggiibbllee  ttoo  aappppllyy  ffoorr  eeiitthheerr  CCuurrrriiccuullaarr  PPrraaccttiiccaall  TTrraaiinniinngg  oorr  iiff  yyoouu  

aarree  ggrraadduuaattiinngg  wwiitthhiinn  tthhee  sseemmeesstteerr  aanndd  wwiisshh  ttoo  aappppllyy  ffoorr  OOppttiioonnaall  PPrraaccttiiccaall  TTrraaiinniinngg  

bbeeffoorree  tthhee  sseemmeesstteerr  eennddss,,  pplleeaassee  ssttaattee  ssoo  iinn  yyoouurr  lleetttteerr..))  

  

__________  55..  $$337700..0000  AApppplliiccaattiioonn  FFeeee  --  PPrreeppaarree  aa  ppeerrssoonnaall  cchheecckk  oorr  mmoonneeyy  oorrddeerr  ppaayyaabbllee  ttoo  ““UU..SS..  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  

HHoommeellaanndd  SSeeccuurriittyy..””    TThhiiss  iiss  aa  NNOONN--RREEFFUUNNDDAABBLLEE  ffeeee..  

  

__________  66..  $$8855..0000  BBiioommeettrriiccss  ffeeee  sseeppaarraattee  cchheecckk  mmaaddee  oouutt  ttoo  UU..SS..  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  HHoommeellaanndd  SSeeccuurriittyy..  

  

__________  77..    CCooppiieess  ooff  yyoouurr  sscchhooooll  ttrraannssccrriippttss  ––  IIff  yyoouu  aatttteennddeedd  aannootthheerr  ccoolllleeggee//uunniivveerrssiittyy  iinn  tthhee  UU..SS..  pprriioorr  ttoo  FFIIUU,,  

yyoouu  wwiillll  nneeeedd  ttoo  iinncclluuddee  ttrraannssccrriippttss  ffrroomm  tthhaatt  sscchhooooll  aass  wweellll..    

  

__________  88..    IImmmmiiggrraattiioonn  DDooccuummeennttss::  

______  aa..  PPhhoottooccooppiieess  ooff  AALLLL  II--2200’’ss  iissssuueedd  ttoo  yyoouu  bbyy  FFIIUU  aanndd  pprreevviioouuss  sscchhoooollss  

______  bb..  PPhhoottooccooppiieess  ooff  ppaassssppoorrtt  iiddeennttiiffiiccaattiioonn  ppaaggee  aanndd  eexxppiirraattiioonn//vvaalliiddiittyy  ppaaggee  

______  cc..  PPhhoottooccooppyy  ooff  FF--11  vviissaa  iinn  yyoouurr  ppaassssppoorrtt  

______  dd..  OORRIIGGIINNAALL  FFoorrmm  II--9944  OOrr  eelleeccttrroonniicc  pprriinntt  oouutt  ooff  II--9944    

  

OOnnccee  AALLLL  ooff  tthheessee  ddooccuummeennttss  aarree  pprreeppaarreedd,,  AAnn  IISSSSSS  aaddvviissoorr  wwiillll  rreevviieeww  yyoouurr  ppaacckkeett,,  hhoowweevveerr,,  yyoouu  mmuusstt  sseeeekk  lleeggaall  

aaddvviiccee  ffrroomm  aann  iimmmmiiggrraattiioonn  aattttoorrnneeyy..    IISSSSSS  ssttrroonnggllyy  aaddvviisseess  ffiilliinngg  yyoouurr  aapppplliiccaattiioonn  wwiitthh  lleeggaall  rreepprreesseennttaattiioonn..    BByy  

rreevviieewwiinngg  yyoouurr  aapppplliiccaattiioonn,,  ISSS does not take any responsibility for the accuracy, completeness or timely filing of 

your application.  This is your responsibility.   

  

PPrroocceessssiinngg  ttiimmeess  ffoorr  rreeiinnssttaatteemmeenntt  aapppplliiccaattiioonnss  vvaarryy..    AAddjjuuddiiccaattiioonn  mmaayy  ttaakkee  66  mmoonntthhss  oorr  mmoorree  ffrroomm  tthhee  ttiimmee  tthhee  

aapppplliiccaattiioonn  iiss  rreecceeiivveedd  bbyy  UUSSCCIISS..  

  

IIMMPPOORRTTAANNTT  RREEMMIINNDDEERRSS::  

  

  YYoouu  wwiillll  rreemmaaiinn  oouutt  ooff  ssttaattuuss  UUNNTTIILL  yyoouurr  aapppplliiccaattiioonn  iiss  aapppprroovveedd  bbyy  UUSSCCIISS..      

  

  IItt  iiss  iilllleeggaall  ttoo  aacccceepptt  eemmppllooyymmeenntt,,  wwhheetthheerr  oonn--ccaammppuuss  oorr  ooffff--ccaammppuuss,,  wwhheetthheerr  ppaaiidd  oorr  uunnppaaiidd,,  wwhhiillee  yyoouu  aarree  oouutt  ooff  

ssttaattuuss..  

  

  YYoouu  mmaayy  nnoott  ttrraavveell  oouuttssiiddee  tthhee  UU..SS..  wwhhiillee  yyoouurr  rreeiinnssttaatteemmeenntt  aapppplliiccaattiioonn  iiss  ppeennddiinngg..      

      
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
((SS::\\FFoorrmmss\\IISSSSSS  IInnffoorrmmaattiioonn  SShheeeettss\\RReeiinnssttaatteemmeenntt::  0066//1122//22001199ttrr))  


