
VISA RENEWAL CHECK LIST 

 

Please make sure you include the following documents and information in your visa renewal 

package: 

 

For all visa classes: Documents should be arranged in the following order: 

1. Passport with at least six months validity and has at least two blank visa pages, 

2. Old passport with most recent U.S. visa (if not in currently valid passport), 

3. DS-160 application confirmation page, 

4. 5cm x 5cm photo taken less than six months ago, stapled to the top left corner of DS-160 

Confirmation page, 

5. Interview Waver Confirmation page, 

6. Visa application fee receipt. 

7. Other documents if required (see below). 

 

For F, M and J Applicants: 

  Original Signed I-20 or DS-2019, 

  SEVIS fee paid, 

  Complete academic transcripts from U.S. schools. 

 

H, L, O, P, and R Applicants: 

  Form I-797, 

  Form I-129S (for Blanket L applicants and their dependents). 

 

Children Under 14: 

  Copies of parents’ passport biographic pages or national ID cards, 

  Copies of parents’ current and/or previous U.S. visas. 

 

Note: Failure to submit all necessary documents may delay the adjudication of your visa 

application. 

You do not need to pay a delivery fee to mail this application to the Embassy or Consulate. 

 



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. Giấy xác nhận gia hạn visa, 

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. 


