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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))  

aanndd  wwiillll  hhaavvee  ttoo  rreeeessttaabblliisshh  eelliiggiibbiilliittyy  ffoorr  pprraaccttiiccaall  ttrraaiinniinngg  ((CCPPTT//OOPPTT))  bbyy  ccoommpplleettiinngg  ttwwoo  ffuullll--ttiimmee  sseemmeesstteerrss  aafftteerr  

rreessttaarrtt..    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..    

  

UUnnddeerr    88  CCFFRR  221144..22((ff))((1166))((ii)),,  aannyy  FF--11  ssttuuddeenntt  wwhhoo  hhaass  bbeeeenn  oouutt  ooff  ssttaattuuss  mmoorree  tthhaann  55  mmoonntthhss  wwiillll  nnoott  bbee  eelliiggiibbllee  ttoo  

rreeqquueesstt  rreeiinnssttaatteemmeenntt..    IIff  yyoouu  ffaallll  uunnddeerr  tthhiiss  ssiittuuaattiioonn,,  yyoouu  wwiillll  oonnllyy  hhaavvee  oonnee  ooppttiioonn  ttoo  rreeggaaiinn  yyoouurr  FF--11  ssttaattuuss::    ttrraavveell  

aabbrrooaadd  aanndd  bbee  aaddmmiitttteedd  iinnttoo  tthhee  UU..SS..  wwiitthh  aann  iinniittiiaall  nnoonniimmmmiiggrraanntt  ssttaattuuss  eennttrryy..    AAtt  rreeeennttrryy,,  yyoouu  MMUUSSTT  pprroocceessss  aa  nneeww  

FFoorrmm  II--2200  aanndd  yyoouu  wwiillll  bbee  iissssuueedd  aa  nneeww  FFoorrmm  II--9944..  

  

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  RREESSTTAARRTT  FF--11  SSTTAATTUUSS,,  yyoouu  mmuusstt  ssuubbmmiitt  ttoo  IISSSSSS::  

 
__________  11..  IISSSSSS  DDooccuummeenntt  RReeqquueesstt  FFoorrmm  ((iinnddiiccaattee  tthhaatt  yyoouu  wwiillll  RREESSTTAARRTT  FF--11  SSTTAATTUUSS  oonn  ppaaggee  22  ooff  tthhee  

ffoorrmm))..    TThhee  SSEEVVIISS  II--2200  wwiillll  bbee  iissssuueedd  ffoorr  IINNIITTIIAALL  AATTTTEENNDDAANNCCEE  ttoo  rreefflleecctt  tthhaatt  yyoouurr  FF--11  ssttaattuuss  

rreessttaarrttss  aatt  rreeeennttrryy..    AAss  ppaarrtt  ooff  tthhiiss  pprroocceessss,,  aa  nneeww  SSEEVVIISS  rreeccoorrdd  wwiillll  bbee  ccrreeaatteedd  ffoorr  yyoouu  aanndd  yyoouu  wwiillll  bbee  

aassssiiggnneedd  aa  nneeww  SSEEVVIISS  IIDD  nnuummbbeerr..    PPlleeaassee  nnoottee  tthhaatt  pprroocceessssiinngg  ooff  yyoouurr  II--2200  rreeqquueesstt  mmaayy  ttaakkee  55  bbuussiinneessss  

ddaayyss..  

  WWhheenn  ssppeecciiffyyiinngg  yyoouurr  DDEEPPAARRTTUURREE  aanndd  RREEEENNTTRRYY  ddaatteess  oonn  tthhee  DDooccuummeenntt  RReeqquueesstt  FFoorrmm,,  

nnoottee  tthhaatt  yyoouurr  II--2200  wwiillll  bbee  iissssuueedd  ttoo  rreessttaarrtt  yyoouurr  ssttaattuuss  iinn  tthhee  ffoolllloowwiinngg  tteerrmm,,  aanndd  yyoouu  mmuusstt  

ttrraavveell  aanndd  rreeeenntteerr  tthhee  UU..SS..  nnoo  mmoorree  tthhaann  tthhee  3300  ddaayyss  bbeeffoorree  tthhee  ssttaarrtt  ddaattee  ooff  tthhaatt  tteerrmm..  

      

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

oonnee  aaccaaddeemmiicc  yyeeaarr..    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  

  

TThhee  IISSSSSS  aaddvviissoorr  wwiillll  rreevviieeww  yyoouurr  ddooccuummeennttss  aanndd  iiff  aallll  iiss  iinn  oorrddeerr,,  wwiillll  iissssuuee  tthhee  nneeww  FFoorrmm  II--2200..      

    

SSEEVVIISS  FFEEEE::  

  

AAfftteerr  rreecceeiivviinngg  yyoouurr  nneeww  II--2200  yyoouu  mmuusstt  ppaayy  tthhee  SSEEVVIISS  II--990011  FFEEEE  ffoorr  tthhee  nneeww  SSEEVVIISS  IIDD  NNuummbbeerr  lliisstteedd  oonn  tthhee  nneeww  

II--2200  ((sseeee  SSEEVVIISS  FFeeee  iinnffoorrmmaattiioonn  sshheeeett))..    TThhee  ffeeee  mmuusstt  bbee  ppaaiidd  bbeeffoorree  aappppllyyiinngg  ffoorr  aa  nneeww  FF--11  vviissaa  ssttaammpp  ((iiff    

nneeeeddeedd))  OORR  bbeeffoorree  rreeeenntteerriinngg  tthhee  UU..SS..  wwiitthh  yyoouurr  nneeww  II--2200  iiff  yyoouu  hhaavvee  aa  vvaalliidd  vviissaa..  

  

IIMMPPOORRTTAANNTT  RREEMMIINNDDEERRSS::      

  

  TThhee  pprroocceessss  oouuttlliinneedd  aabboovvee  ((ttrraavveell  aabbrrooaadd  aanndd  rreeeennttrryy))  wwiillll    rreessttaarrtt  yyoouurr  FF--11  ssttaattuuss..    TThheerreeffoorree,,  yyoouu  wwiillll  NNOOTT  bbee  

eelliiggiibbllee  ffoorr  CCuurrrriiccuullaarr  PPrraaccttiiccaall  TTrraaiinniinngg  oorr  OOppttiioonnaall  PPrraaccttiiccaall  TTrraaiinniinngg  uunnttiill  yyoouu  hhaavvee  bbeeeenn  eennrroolllleedd  ffuullll--ttiimmee  ffoorr  

ttwwoo  sseemmeesstteerrss  aafftteerr  yyoouurr  rreeeennttrryy..  

  SSttuuddeennttss  wwhhoo  aarree  oouutt--ooff--ssttaattuuss  aarree  NNOOTT  eelliiggiibbllee  ffoorr  aauuttoommaattiicc  vviissaa  rreevvaalliiddaattiioonn..                                            
  

  ((SS::\\FFoorrmmss\\IISSSSSS  IInnffoorrmmaattiioonn  SShheeeettss\\RReessttaarrtt::  0077//2255//1199ttrr)) 


