
Confirmation

עבור הגירה למטרת שאינה לויזה בקשה להגשת אישור מהווה זה מסמך :

Online Nonimmigrant Visa Application (DS-160)

:שם IVANOVA, MARIA
STEPANOVNA

לידה תאריך : 01 JAN 1990

לידה מקום : MOSCOW, RUSSIA

:מין Female

:אזרחות RUSSIA

דרכון מספר : 778884444

הנסיעה מטרת : BUSINESS/PERSONAL
(B1/B2)

בתאריך הושלם : 14 JUL 2020

אישור מספר : AA009RYIGF

ויזה מהווה אינו זה דף

נבחר מיקום :

TLV
U.S. Embassy, Tel Aviv Branch
71 HaYarkon St.
Tel Aviv, Israel

Version 01.08.02

הנך בו במקוםקונסוליה או שגרירותה של האינטרנט באתר ביקור הוא השני השלב. לויזה הבקשה בתהליך הראשון השלב הינו אלקטרוני באופן שלך הבקשה טופס הגשת: הערה
כיצד, לראיון מועד לקבוע כיצד כגון, אליך ספציפית הרלוונטיות הנחיותקונסוליה או שגרירותה. לראיון מועד לקבוע נדרשים לויזה המועמדים רוב. לויזה בקשה להגיש ת/מתכוונ

אחרות נפוצות ושאלות לויזה בקשה מגישים .

לויזה הבקשה שלבי בכל איתך הבאים המסמכים ואת האישור דף אתלהביא עליך :

דרכון

בבקשתך יתמכו שלדעתך נוספים מסמכים לצרף באפשרותך .



Instructions

באפשרותך. אלקטרוני בדואר שלך האישור דף את י/שלח, זה ברגע למדפסת גישה לך אין אם. לויזה הראיון בזמן קריא ברקוד עם הבקשה טופס של האישור דף את להגיש חובה
הראיון ליום המלא הבקשה טופס את איתך להביא צורך אין. כולו הבקשה טופס את אקלטרוני בדואר את לשלוח או להדפיס .

אגרות טבלתל בהתאם עבורך הרלוונטיות נוספות אגרות ישנן האם לבדוק ניתן. עבורך הרלוונטית אחרת אגרה וכל הויזה אגרת את שלמת כי הוכחה להציג י/תדרש כי לב י/שימ
גומלין יחסי  (Reciprocity) לשלם י/שתצטרכ שיתכן אחרים תשלומים עבור מדינתך של

ב י/בקר, הקונסולרית הנציגות עם קשר ליצור ברצונך אם או, נוספות לשאלות https://il.usembassy.gov/visas/ או http://travel.state.gov.

ה/את, שלך האצבעות טביעות במתן. שלך האצבעות טביעות במתן, כלומר ביומטרי באופן שלך הבקשה טופס על לחתום י/תתבקש, מראיון ה/פטור הינך אם אלא: הערה
שלך הבקשה בטופס המופיעות התשובות כי ת/מאשר הינך, כן כמו. שמלאת לויזה הבקשה בטופס השאלות את והבנת קראת, כוזבת הצהרה על עונש אזהרת תחת כי ת/מאשר
נכון הינו שלך האישי הראיון במהלך שמסרת המידע כי, כוזבת הצהרה על עונש אזהרת תחת, ת/מאשר ה/את, בנוסף. ואמונתך ידיעתך למיטב, ומלאות נכונות והינן ידך על ניתנו

ואמונתך ידיעתך למיטב, ומלא .

14ב שלך הבקשה טופס על אלקטרוני באופן חתמת -Jul-2020 03:47:58 (GMT-05:00). טופס אם גם, אלקטרוני ובאופן בעצמך שלך הבקשה טופס על לחתום נדרשת
למיטב נכונות תשובותיך וכי הבקשה בטופס השאלות את והבנת קראת כי מאשרת האלקטרונית חתימתך. חוק פי על פטור הינך אם אלא, אחר אדם ידי על עבורך הוכן הבקשה
הצהרות הינן זה בקשה בטופס ההצהרות כל. ב"לארה כניסה לסירוב או לויזה קבוע לסירוב להביא עשוי מטעות או שקריות הצהרות המכיל בקשה טופס הגשת. ואמונתך ידיעתך

שקר שבועת בגין עונש לגרור עשויות אך בשבועה שאינן . (28 U.S.C. 1746).

,ב"לארה ובהגיעך במידה, כניסתך את מבטיחה אינה בויזה ההחזקה וכי ב"לארה להכנס בקשתך בעת ההגירה פקיד בפני שלך הויזה את להציג שעליך ה/מבינ הנך כי אישרת
בכל ובעמידה ת/אמריקאי ית/לאזרח בנישואים מותנה, חוקי קבע לתושב הסטאטוס ששינוי ה/מבינ הנך, כן כמו. האמריקאים ההגירה חוקי לפי להכנס ת/זכאי אינך כי הוחלט

לגרום עשויות, הבקשה בטופס מהותיות עובדות של במכוון השמטה או, מטעה או שיקרית הצהרה שכל ה/מבינ הנך כי אישרת. המולדת לביטחון המחלקה של הקריטריונים
גירוש או/ו פלילית לתביעה, ב"לארה נכנסת אם או ב"מארה הקבועה להרחקתך .

כולל, זאת לעשות חוקית סמכות בעלות אחרות ממשלתיות סוכנויות עבור נגיש להיות עשוי, שלך הבקשה טופס עם יחד שהוגש אחר ומידע שלך הבקשה בטופס שסיפקת המידע
זיהוי מערכת"ב הנמצאות אחרות אצבעות לטביעות יושוו שהן יתכן, לויזה בקשתך מתהליך כחלק אצבעות טביעות ממך ויילקחו במידה. הגירה חוקי ואכיפת חוק אכיפת למטרות

ה של" הבא הדור  – FBI, י/שתגיש התמונה). סמויות טביעות המכילים ומאגרים פליליים, אזרחיים מאגרים כולל (הקיימת המערכת את תחליף אשר יותר מתקדמת במערכת או
אחרת חוקית מטרה לכל או, העסקתך לאימות לשמש עשויה הבקשה טופס עם .


