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అమెరికా లో ఉన్నత విద్యాభ్యాస్ెం - F- 1 స్ట
ూ డెంట్ వీసా కొరకు మారగ దరశకాలు:
1. అమెరికా లోని యూనివరిిటీ లన్ు ఎెంచుకోవడెం ఎలా?:
 మీరు ఎంచుకున్న యూనివరిాటీ మరియు క్ోరుా గురితంపు ప ందిన్వో ల్ేదో సరి చూసుక్ోoడి. క్ొనిన
సందరసాల్ల్ో యూనివరిాటీ గురితంపు ప ందియున్నన, క్ొనిన క్ోరుాల్ు గురితంపు ప ంది
ఉండకపో వచుు.
 అమెరక్
ి సల్ోని యూనివరిాటీల్ు ‘US ఫెడరల్ గవరనమెెంట్’ చే క్సనీ ల్ేదన ‘కౌనిిల్ ఫర్ హయార్
ఎడయాకేషన్ అకరడ
ే న్’ చే గసనీ గురితంపు ప ంది ఉండనలి.
ి ిటష
2. అమెరికా డిపారటూమెెంటు అఫ్ ఎడయాకేషన్ చే గురితెంచబడిన్ ఏజెన్సిల జాబితయ :
 ఈ దిగువ పేరకొన్న ఏజెనీాల్ు యూనివరిాటీల్ గురితంపున్ు నిరణయిస్సతయి.
Accreditation Agency

Scope of Recognition

Accrediting Commission of Career Schools and Colleges US Nationwide
Accrediting Council for Continuing Education and
Training

US Nationwide

Council on Occupational Education

US Nationwide

Distance Education Accrediting Commission

US Nationwide

Middle States Commission on Higher Education

Institutions of higher education in
Delaware, the District of Columbia,
Maryland, New Jersey, New York,
Pennsylvania, Puerto Rico and the U.S.
Virgin Islands.

Middle States Commission on Secondary Schools

Institutions in Delaware, Maryland,
New Jersey, New York, Pennsylvania,
the Commonwealth of Puerto Rico,
the District of Columbia and the U.S.
Virgin Islands.
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New England Association of Schools and Colleges,
Commission on Institutions of Higher Education

Institutions of higher education in
Connecticut, Maine, Massachusetts,
New Hampshire, Rhode Island and
Vermont.

New York State Board of Regents and the
Commissioner of Education

Institutions of higher education in
New York.

North Central Association of Colleges and Schools, The
Higher Learning Commission

Institutions of higher education in
Arizona, Arkansas, Colorado, Illinois,
Indiana, Iowa, Kansas, Michigan,
Minnesota, Missouri, Nebraska, New
Mexico, North Dakota, Ohio,
Oklahoma, South Dakota, West
Virginia, Wisconsin and Wyoming.

Northwest Commission on Colleges and Universities

In Alaska, Idaho, Montana, Nevada,
Oregon, Utah and Washington.

Southern Association of Colleges and Schools,
Commission on Colleges

In Alabama, Florida, Georgia,
Kentucky, Louisiana, Mississippi,
North Carolina, South Carolina,
Tennessee, Texas and Virginia.

Transnational Association of Christian Colleges and
Schools, Accreditation Commission

Christian postsecondary institutions in
the United States.

Western Association of Schools and Colleges,
Accrediting Commission for Community and Junior
Colleges

In California, Hawaii, the United States
territories of Guam and American
Samoa, the Republic of Palau, the
Federated States of Micronesia, the
Commonwealth of the Northern
Mariana Islands and the Republic of
the Marshall Islands.

Western Association of Schools and Colleges, Senior
Colleges and University Commission

In California, Hawaii, the United States
territories of Guam and American
Samoa, the Republic of Palau, the
Federated States of Micronesia, the
Commonwealth of the Northern
Mariana Islands and the Republic of
the Marshall Islands.
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3. గురితెంప్ు ప ెంద్ిన్ యూనివరిిటీల యొకక వివరములు :
 అమెరక్
ి స డిపసరుుమెంటు అఫ్ ఎడయుక్ేషన్ తమ గురితంపు ప ందిన్ యూనివరిాటీల్ు మరియు క్ోరుాల్
సవివర జాబితన న్ు ఎపపటికపుపడయ విడయదల్ చేసత ూ ఉంటుంది. గురితంపు ప ందిన్ యూనివరిాటీల్
పరసత ుత జాబితన క్ొరకు ఈ క్్రంది లింకున్ు క్్ాక్ చేయండి…..

http://www.prasadthotakura.com/services/accrediteduniversitiesprograms.pdf
ల్ేదన
 మీరు ఎంచుకున్న యూనివరిాటీ గురితంపు కలిగి ఉందో ల్ేదో తెల్ుసుక్ోవడం క్ోసం ఈ క్్రంది
లింకున్ు కూడన క్్ాక్ చేయవచుు…..

http://www.chea.org/search/search.asp

4. యూనివరిిటీ లలో ప్ర వశ
ే ెం ప ెందుటకు కావలసిన్వి:
 మీరు చదువగోరు యూనివరిాటీ ఎంచుకున్న తరువసత, ఖచ్చుతంగస పరవేశ పరక్్రయ గురించ్చన్ పూరిత
వివరసల్ు తెల్ుసుక్ోవల్ెన్ు. పరతి యూనివరిాటీక్్ పరవశ
ే పరక్్రయ విధనన్నల్ు వేరు వేరుగస ఉంటాయి.
 మీ అకడమిక్ డిగర తో పసటు TOFEL/GRE/GMAT స్ో ొర్సా కూడన మీ దగగ ర ఉంచుక్ోవల్ెన్ు.
5. దరఖాస్ుత:
 దరఖలసు
త మరియు క్సవల్సిన్ సమలచనరము క్ొరకు మీరు ఎంచుకున్న యూనివరిాటీని
సంపరదించవల్ెన్ు.
 మీరు సంపసదించ్చన్ డిగరని ఈ క్్రంది జాబితనల్ోని ఏదెైన్ ఒక ఎడయుక్ేషన్ల్
క్్రడేనిియల్ ఎవసల్ుుయిేషన్ ఏజెనీాక్్ పంపి మీ డిగర usa ల్ో ఏ డిగర తో సమలన్మో తెల్ుాక్ోండి.
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6. ఎడయాకేషన్ల్ కరడ
ి ేనిియల్ ఇవసల్ుువేషన్ ఏజెనీాల్ జాబితన:
Name

Contact Information

AACRAO Foreign Credential Evaluation Service, Washington DC

Tel: 1-202-296-3559
Email: oies@aacrao.org

ACREVS Inc. (Academic & Credential Records, Evaluation &
Verification Service), CA

Tel: 1-408-719-0015
Tel: 1-866-583-4834 (toll free)
Email: info@acrevs.com

Astar Education Institute, VA

Tel: 703-368-6838
Tel: 202-628-8226
Email:
admissions@astarinstitute.org

Center for Applied Research Evaluation & Education, Inc., CA

Tel: 1-562-430-1105
Email: evalcaree@earthlink.net

E-Valuate, VA

Email: danand@e-valuate.com

Educational Credential Evaluators, Inc. (ECE), WI

Tel: 1-414-289-3400
Email: eval@ece.org

Education Evaluators International, Inc., RI

Tel: 1-401-521-5340
Email: eval@educei.com

Education International, Inc. , MA

Tel: 1-781-235-7425
Email: edint@gis.net

Educational Records Evaluation Services (ERES), CA

Tel: 1-916-921-0790
Email: edu@eres.com

Evaluation Service, Inc. (ESI), IL

Tel: 1-847-477-8569
Email: info@evaluationservice.net

The Foreign Academic Credentials Service, Inc., IL

Tel: 1-618-288-1661
Email: FACS@aol.com

Foreign Credentials Service of America, TX

Email: FCSA@jump.net

The Foreign Educational Document Service, CA

Tel: 1-209-948-6589

Foundation for International Services, Inc., WA

Tel: 1-425-248-2255
Email: info@fis-web.com
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Global Credential Evaluators, Inc. (GCE), TX

Tel: 1-512-528-0908
Tel: 1-804-639-3660
Email: gce@gcevaluators.com

International Consultants of Delaware, Inc., DE

Tel: 1-302-737-8715
Email: icd@icdel.com

International Education Research Foundation Inc., Credentials
Evaluation Service (IERF-CES), CA

Tel: 1-310-258-9451
Email: info@ierf.org

Josef Silny & Associates, International Education Consultants, FL

Tel: 1-305-273-1616
Email: info@jsilny.com

Knowledge Company, VA

Tel: 1-703-359-3520
Email:
tkco@knowledgecompany.com

Spantran Educational Services, Inc., TX

Tel: 1-713-266-8805
Tel: 1-646-475-2570

Word Communication International, AZ

Tel: 1-602-265-0678
Email: evaluations@earthlink.com

World Education Services (WES), NY

Tel: 1-800-WES-3895
Email: info@wes.org

7. ఆరిిక వన్రటలు:
 మీరు అమెరిక్సల్ో విదనుభ్ాుసం చేయుటకు అవసరమయిేు ఖరుుల్న్ు ముందుగసన్ే అంచన్న
వేసుక్ొని ఆరిిక వన్రుల్న్ు సమకూరుుక్ొని ఉండనలి.
 పెైవ
ర ేటు స్ెంస్థ ల ద్యారా ఆరిిక చేయూత: అమెరక్
ి సల్ోని క్ొనిన ప్ైవేటు సంసథ ల్ు మరియు న్నన్-పసరఫిట్
సంసథ ల్ు అరహత కలిగిన్ విదనురుిల్కు క్ొంతవరకు ఆరిికంగస సహాయం చేయవచుు. మరింత
సమలచనరము క్ొరకు ఈ క్్రంది వెబ్ స్ైట్ న్ు సందరిశంచండి.

http://grantspace.org/tools/knowledge-base/IndividualGrantseekers/Students/funding-for-international-students
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 యూనివరిిటీ ల ద్యారా ఆరిిక చేయూత: కొనిన యూనివరిాటీల్ు అంతరసాతీయ విదనురుిల్కు
చేయూత న్ందించడననిక్్ తమ సవంత ఆరిిక వన్రుల్న్ు కలిగి ఉంటాయి. మీరు ఎంచుక్ొన్న
యూనివరిాటీ ఇటువంటి సదుపసయము అందిసత ున్నదో ల్ేదో ఆ యూనివరిాటీ అధిక్సరుల్న్ు
సంపరదించ్చ తెల్ుసుక్ోవచుు.
8. వాయ ప్ర ణయళిక అెంచనయ:
 అమెరక్
ి సల్ో మీ మొతత ం విదనుభ్ాుసం, వసతి మరియు ఆహార ఖరుుల్ వివరసల్న్ు ముందే అంచన్న
వేసుక్ోండి.
 క్ొనిన స్సధనరణ ఖరుుల్ వివరసల్ు:
 దరఖలసు
త & టెసు ు ఫీజుల్ు
 టయుషన్ ఫీజుల్ు
 పుసత క్సల్ు, అమెరిక్స పరయలణపు ఖరుుల్ు
 వసతి మరియు ఆహరపు ఖరుుల్ు
 యూనివరిాటీ స్ల్వు దిన్నల్ల్ోఅదన్పు ఖరుుల్ు
 దుసు
త ల్ు
 వుక్్తగత ఖరుుల్ు
 హెల్త ఇన్ూారెన్ుా
 ఆటో ఇన్ూారెన్ుా(అవసరమెత
ై )ే
9. స్ట
ూ డెంట్ వీసా:
 సూ
ు డెంట్ వీస్సల్ు రక్సల్ు:
 F-1 స్ట
ి సల్ో విదనుభ్ాుసం క్ొరకు.
ూ డెంట్ వీస్స : అమెరక్
 J-1 వీస్స: US ల్ో ఎక్ేాచంజి విజిటర్స పో ర గసరం ల్ో పసల్గగన్ేందుకు.
 M-1 వీస్స: వృతిత విదను క్ోరుాల్ క్ోసం.
 మీరు పంపిన్ దరఖలసు
త న్ు పరిశీలించ్చన్ తరువసత ఆ యూనివరిాటీ ల్ో మీరు చదవడననిక్్
అరుహల్ెత
ై ే మీకు ఆ యూనివరిాటీ I-20 ఫసరంన్ు అందిసత ుంది.
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 మీ I-20 ల్ో పేరుక్ొన్న మీ పేరు, పుటిున్ తేది తదితర వివరసల్ు మీ పసస్ పో ర్సు ల్ోని వివరసల్తో
సమలన్ంగస ఉన్ననయో ల్ేదో సరి చూసుక్ోండి.
 వీస్స దరఖలసు
త క్ొరకు I-901 ఫీజు చెలిాంచవల్ెన్ు. ఈ దరఖలసు
త మీరు ఆన్ెా న్
ల దనవరస
పూరించవచుున్ు. ఆ ఫీజు చెలిాంచుటకు ఈ క్్రంది లింకున్ు క్్ాక్ చేయండి…..

https://fmjfee.com/i901fee/desktop/students/formSelection.htm
 I-901 ఫీజు చెలిాంచ్చ, రశీదు ప ందిన్ తరువసత F-1 సూ
ు డెంట్ వీస్స క్ొరకు US క్సన్ుాల్ేట్ ల్ేదన US
ఎంబసీక్్ దరఖలసు
త చేసుక్ోన్వచుున్ు.
గమనిక:
గురితంపు ప ందిన్ యూనివరిాటీల్ు తనము విదేశీ విదనురుిల్న్ు చేరుుకుంటున్ననమని I-17 ఫసరం దనవరస
ముందుగస US హో మ్ ల్లుండ్ స్కూురిటక్
ీ ్ సమలచనరం అందిస్త సయి. మీరు చేరబో వు యూనివరిాటీ 1-17 ఫసరం
సమరిపంచ్చన్దన ల్ేదన అని ధృవీకరించుక్ోవడం క్ోసం ఈ క్్రంది లింకున్ు క్్ాక్ చేయండి…..

www.prasadthotakura.com/FormI-17approveduniversities.pdf

10. వీసా ఇెంటర్ాూ కొరకు అవస్రమెైన్ డయకుామెెంటు
ు తద్ితర వివరాలు:
 పసస్ పో రుు: మీ పసస్ పో రుు గడయవు అమెరక్
ి సల్ో మీరు నివసించే క్సల్ం కన్నన అదన్పు ఆరు న్ెల్ల్
క్సల్పరిమితి కలిగి ఉండనలి.
 న్నన్ ఇమిిగసరంట్ వీస్స అపిా క్ేషన్ు ఫసరం DS-160 క్ొరకు ఈ క్్రంది లింకు దనవరస ఆన్ ల్ెైన్ ల్ో పూరిత
చేయవచుు…..

https://ceac.state.gov/genniv/
 అపిా క్ేషన్ు ఫీజు చెలిాంపు, రశీదు: ఇంటర్వూ కు హాజరు అయిేు తేదీ కన్నన ముందే మీరు కటిున్
అనిన ఫీజుల్ రశీదుల్న్ు ఉంచుక్ోవల్ెన్ు.
 ఫో టో: ఫసరం DS-160 ఆన్ ల్ెైన్ ల్ో పూరించే సమయంల్ో ఫో టో జత పరచ్చ వల్సి ఉంటుంది.
 సరిుఫక్
ి ేట్ అఫ్ ఎలిజిబిలిటీ ఫర్స F-1 సూ
ు డెంట్ వీస్స: యూనివరిాటీ మీకు పంపిన్ I-20 ఫసరం మీ
దగగ ర ఉంచుక్ోవల్ెన్ు.
డా॥ తోటకూర
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 వివిధ విదను సంసథ ల్ దనవర మీరు ప ందిన్ డిగరల్ు, మలరుొల్ జాబితనల్ు సరిుఫిక్ట
ె ా ు మీ దగగ ర
ఉంచుక్ోవల్ెన్ు.
 TOFEL/GRE/GMAT స్ో ొర్స క్సరుుల్ వివరసల్న్ు ఇంటర్వూ కు మీ దగగ ర ఉంచుక్ోవల్ెన్ు.
 అమెరక్
ి స ల్ో మీ ఉన్నత విదనుభ్ాుసం ముగిసిన్ తరువసత మీరు తపపనిసరిగస మీ సవదేశం తిరిగి
వెళ్ళవల్సిన్ అవసరం ఉందని రుజువు చేయగలిగి ఉండనలి.
 మీ విదనుభ్ాుసం, వసతి, పరయలణ పు ఖరుుల్కు సరిపడ ఆరిిక వన్రు ల్ు మీ దగగ ర ఉన్ననయని
ధృవపరచనలి.
11. వీసా ఇెంటర్ాూకు హాజరట:
 మీ వీస్స ఇంటర్వూ సమయముల్ో క్సన్ుాల్ర్స ఆఫీసర్స మీరు ప ందుపరచ్చన్ అనిన డనకుుమెంటా న్ు
పరిశిలించ్చ, మీరు అరుహల్ని భ్ావిసేత F-1 సూ
ు డెంట్ వీస్స అందజేస్త సరు.
12. మీ అమెరికా ప్ర యాణము కొరకు తీస్ుకోవలసిన్ జాగితతలు:
 అమెరక్
ి స దేశంల్ో పరవశ
ే ం క్ొరకు మీరు చెల్ా ుబాటు కలిగిన్ పసస్ పో రుు, F-1 సూ
ు డెంట్ వీస్స ఒకస్సరి
సరిచూసుక్ోండి.
 మీ పసస్ పో రుు అమెరక్
ి సల్ో మీరు నివసించే క్సల్ం కన్నన అదన్పు ఆరు న్ెల్ల్ు క్సల్పరిమితి కలిగి
ఉండనలి.
 మీరు ప ందిన్ వీస్స ఫ్ై మీరు చేరబో వు యూనివరిాటీ పేరు, వీస్స క్సాసిఫిక్ష
ే న్ సరిగగ స ఉన్ననయో
ల్ేదో ఒకస్సరి సరిచూసుక్ోండి.
 F-1 సూ
ు డెంట్ వీస్స ఫ్ై మొదటిస్సరి అమెరిక్స దేశంల్ో పరవేశించబో వు విదనురుిల్ు తమ క్ోరుా
మొదల్యిేు తేదీ కన్నన 30 రోజుల్ ముందుగస మలతరమే దేశంల్ోక్్ అన్ుమతించబడతనరు.
 మీ సవదేశంల్ో మీరు F-1 సూ
ు డెంట్ వీస్స ప ందిన్ సమయంల్ో క్సన్ుాల్ేట్ అధిక్సరి మీకు అందిచ్చన్
సీల్ు కవర్స న్ు అల్లగే తెరవకుండన అమెరిక్స ఎయిర్స పో రుు న్ందు సంబంధిత ఇమిిగేష
ర న్ ఆఫీసర్స కు
అందించవల్ెన్ు.
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13. మీరట వాకరతగతెంగా మీ వదద ఉెంచుకోవలసిన్ డయకుామెెంటు
ు :
 F-1 సూ
ు డెంట్ వీస్స కలిగిన్ పసస్ పో రుు (సీల్ు కవర్స తో సహా)
 ఫసరం I-20 ల్ేదన DS - 2019
 ఫసరం I-797 - ఫీజు చెలిాంచ్చన్ రసీదు
 అమెరక్
ి స ల్ో మీ విదనుభ్ాుసం, వసతి మరియు భ్ోజన్ సదుపసయలల్ ఖరుుల్కు అవసరమయిేు
ఆరిిక వన్రుల్ు మీరు కలిగి ఉన్ననరని నిర్పించే అనిన రక్సల్ డనకుుమెంటు
ా .
 టయుషన్ ఫీజు రశీదుల్ు.
 అవసరమెన్
ై మీ విదను సంబంధిత పతనరల్ు.
 మీరు చేరబో వు యూనివరిాటీ ల్ో మీరు ఉతత ర పరతయుతరసల్ు జరిపన్
ి డేసగ
ి నటేడ్ సూొల్
ఆఫిషయ
ి ల్ (DSO) ల్ేదన రెస్సపనిాబుల్ ఆఫీసర్స (RO) పేరు మరియు వసరి వివరసల్ు.
14. అమెరికా లో నివసిస్త ున్ప్ుుడయ పాటెంచవలసిన్వి:
 అమెరక్
ి స దేశంల్ో పరవేశించ్చన్ తరువసత స్ో షల్ స్కూురిటీ న్ంబరు క్ొరకు మీరు దరఖలసు
త
చేసుకొన్వచుున్ు.
 అరహత కలిగిన్చో, డెైవింగ్ ల్ెైస్న్ుా కూడన ప ందవచుున్ు. (క్ొనిన రసష్టసుాల్ు మీరు కలిగి ఉన్న
ఇంటరేనషన్ల్ డెైవింగ్ ల్ెైస్న్ుా న్ు అన్ుమతిస్సతయి).
 అమెరక్
ి స ల్ో నివసిసత ున్పుపడయ మీరు తీసుక్ోవల్సిన్ జాగరతతల్న్ు తెలుసుక్ోవడం క్ోసం ఈ క్్రంది
లింకున్ు క్్ాక్ చేయండి…..

http://prasadthotakura.com/SafetyGuidelines.pdf
15. స్ట
ూ డెంట్ గా ఉన్న స్మయెంలో ఉపాధి అవకాశాలు:
 F-1 సూ
ు డెంట్ వీస్స కలిగి ఉన్న విదనురుిల్ు ఎవర్ కూడన యూనివరిాటీ పరిధి దనటి ఉదో ుగం
చేయకూడదు.
 యూనివరిాటీ పసరంగణం ల్ో ఉదో ుగం చేసే వెసుల్ుబాటు ఉంటే - వసరసనిక్్ 20 గంటల్కు మించ్చ
ఉదో ుగం చేయరసదు.
 F-1 సూ
ు డెంట్ వీస్స విదనురుిల్ు అమెరక్
ి స దేశంల్ో తమ క్ోరుా పూరిత క్సల్ము మరియు 60 రోజుల్ు
అదన్ంగస మలతరమే ఉండడననిక్్ అరుహల్ు.
డా॥ తోటకూర
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 ఐతే -- స్ైన్ా, ఇంజనీరింగ్, టెక్సనల్జీ, & మేన్జ
ే మేంట్ విదనురుిల్ు ఆపి న్ల్ పసరక్్ుకల్ టెైనింగ్ (OPT)
నిమితత ము తొల్ుత 12 న్ెల్ల్ు, తరువసత అదన్ంగస 24 న్ెల్ల్ు ఉండడననిక్్ అరుహల్ు.
 F-1 సూ
ు డెంట్ వీస్స విదనురుిల్ు తమకు జారర చేసన్
ి I-20 ఫసరం ల్ోని గడయవు ముగిసేల్ోగస తమ
చదువు పూరిత చేయవల్ెన్ు.
16. అమెరికా ఎయిర్ పో రటూ లో పో ర్ూ అఫ్ ఎెంటీర ఇెంటర్ాూ:
 అమెరక్
ి స ల్ో దిగన్
ి తరువసత ఎయిర్స పో రుు ల్ో ఇమిిగేష
ర న్ అధిక్సరుల్ు మీ అకడేమిక్ పసాన్ా, ఆరిిక
వన్రుల్కు సంబంధించ్చన్ ఇంటర్వూ న్ు నిరవహిస్త సరు.
 మీరు జతపరచ్చన్ అనిన డనకుుమెంటా వివరసల్కు సరిపో యిేటు ుగస, మీరు తడబాటు ల్ేకుండన సరెైన్
సమలధనన్నల్ు ఇవవవల్ెన్ు.
 మీరు మీ విదనుభ్ాుస క్సల్ంల్ో ఆరిిక అవసరసల్ క్ొరకు యూనివరిాటీ పరిధి దనటి ఎటువంటి
ఉదో ుగము చేయబో మని ఖచ్చుతమెైన్ సమలధనన్ము ఇవవవల్ెన్ు.
రచయిత గురించ్చ:

డయకూర్. ప్ర సాద్ తోటకూర, డల్లాస్, టెక్సాస్, అమెరిక్స
పరముఖ పరవసస భ్ారతీయ న్నయకుల్ు. గత 30 సంవతారసల్ుగస అమెరిక్స ల్ో నివససం.

Disclaimer: ప్ైన్ అందించ్చన్ సమలచనరం వివిధ పసరమలణికమెైన్ వన్రుల్ న్ుండి సేకరించబడిన్ది. ఫ్న్
ై పేరకొన్న
నియమ నిభందన్ల్ు తరచూ మలరవచుు. సరెైన్ తనజా సమలచనరం ఎపపటికపుపడయ తెల్ుసుక్ొని ధృవీకరించుక్ోండి.
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