Como obter o documento I-20, “Certificate of Eligibility
for Nonimmigrant Student Status”
Para tirar o visto de estudante (F-1) do governo norte-americano, deve inscrever-se primeiro na New York
Language Center e receber o documento I-20, o qual comprova que você estudará nos Estados Unidos. Por favor,
entenda que você deve se inscrever no Intensive Language Program (20 horas por semana) para receber o
documento I-20 e mandar para a escola os seguintes documentos:

1. Formulário Completo e Assinado (Online ou PDF)
Inscreva-se no Intensive Language Program (20 horas por semana) em nosso website,
https://www.nylanguagecenter.com/registration ou entre em contato conosco, e vamos mandar um formulário
em PDF.

2. Pagamento de taxas iniciais (cartão de crédito ou transferência bancária)
- Matrícula: $100
- Recursos educativos: $80
- Taxa para mandar os documentos: $95 (*Você não terá que pagar, caso pegue os documentos na escola.)
* O pagamento do curso deve ser feito pelo menos duas semanas antes da data de início do curso.

3. Cópia do Passaporte – as primeiras duas páginas (deve estar válido por pelo menos 6 meses)
4. Documentos financeiros:
- Um documento financeiro que mostre o saldo atual em dólares norte-americanos (USD) ou moeda do país de
origem de $10,000 (ou $11,000 para Midtown) para fazer seis meses de estudos; $20,000 (ou $22,000 para
Midtown) por um máximo de doze meses de estudos. O documento financeiro deve incluir o nome do dono da
conta corrente e a data de início da conta corrente.
- Um affidavit completo e assinado pelo patrocinador, se houver patrocinador.
- Se o patrocinador for uma empresa ou organização: O representante da empresa deve preparer um documento
com o timbrado da empresa, dizendo que vai tomar responsabilidade pelo valor e pela duração do curso e da
hospedagem do aluno da New York Language Center.
Documentação recomendada:
- Uma carta do empregador do patrocinador, que divulga o salário anual do patrocinador e se o trabalho é
permanente ou temporário.
- Uma cópia da declaração de imposto, se o patrocinador já houver cinco anos com a empresa, ou cópias das
declarações dos últimos três anos, se tiver mais que um empregador.
Por favor mande os documentos para:
Email:
O seu consultor NYLC ou register@nylanguagecenter.com
Correio:
New York Language Center, International Student Office
226 W.37th Street, 11th Floor
New York, NY 10018, U.S.A.
* Por favor, entregue cópias dos documentos para New York Language Center e mantenha as originais para a entrevista
consular na Embaixada dos EUA.

Para aprender mais sobre os estudos nos EUA, por favor visite o website do United States Department of Homeland
Security: https://studyinthestates.dhs.gov/student
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