
Informasi Kontak Kantor ISS 

Kampus Timur Laut-3727 E. Apache St. 

Ruang Perkumpulan Mahasiswa 110 

Jam Kerja dan Ruang Rapat Virtual 

Senin-Kamis: 09.00-18.00 

Jumat: 10.00 - 17.00 

Email: iss@tulsacc.edu  

Telepon: (918) 595-7478 

 

Proses Aplikasi (untuk Pelajar Visa F-1 saja) - 4 Langkah Mudah 

 

Langkah 1: Terapkan ke TCC 

• Semua siswa yang ingin menghadiri TCC, dan mereka yang ingin hadir sebagai siswa visa F-1 yang akan 

menerima I-20, harus mengajukan aplikasi perguruan tinggi. Pelajar visa F-1, dan pelajar yang 

menginginkan visa F-1 juga harus melengkapi aplikasi I-20. 

• Kirimkan Aplikasi Perguruan Tinggi. 

• Lengkap, Simpan, dan Email. 

• Jika Anda berasal dari negara di mana bahasa Inggris bukan bahasa resmi, Anda harus mengambil: 

TOEFL berbasis kertas di TCC, TOEFL IBT, atau Duolingo. 

 

Langkah 2: Terima Formulir I-20 

• Dalam dua hari kerja setelah kami meninjau aplikasi lengkap Anda dengan dokumen yang diperlukan, 

kami akan mengirimkan paket penerimaan Anda melalui email. Paket masuk Anda akan berisi: 

o Pemberitahuan Penerimaan Resmi 

o Kehadiran Awal I-20 

o Opsi Penyedia Surat 

Pilih penyedia dan bayar biaya pengiriman. Setelah menerima konfirmasi pembayaran Anda, paket Anda 

akan dikirimkan kepada Anda. 

 

Langkah 3: Wawancara Visa F-1 

https://www.google.com/maps/place/Tulsa+Community+College+Northeast+Campus/@36.1935414,-95.9378232,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x127301793a6c716f!8m2!3d36.1935414!4d-95.9378232?shorturl=1
https://zoom.us/j/97530567229
mailto:iss@tulsacc.edu
https://webapps.tulsacc.edu/ords/f?p=111:3::::::
file:///C:/Users/Gary/Documents/iss_admission_packet_interactive.pdf
https://www.tulsacc.edu/student-resources/testing-services/toefl-institutional-and-duolingo-information


• Anda harus membawa seluruh paket tiket masuk ke konsulat AS atau kedutaan besar di negara asal 

Anda. Sebelum Anda membuat janji untuk wawancara di konsulat atau kedutaan AS, pastikan untuk 

membayar biaya SEVIS dan visa Anda secara online. Biaya I-901 hanya dapat dibayarkan melalui situs 

resmi. 

• Waktu tunggu untuk wawancara berbeda dari satu negara ke negara lain. Periksa situs web resmi 

untuk mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana mempersiapkan aplikasi visa. 

 

Langkah 4: Tiba di A.S. 

• Segera setelah Anda menerima visa F-1, harap kirimkan email kepada kami agar kami dapat 

merencanakan kedatangan Anda. Saat Anda memasuki A.S., tunjukkan kepada petugas imigrasi: 

o Formulir I-20 Anda 

o Paspor Anda dengan visa pelajar yang valid 

• Setelah Anda tiba di Tulsa, Anda harus check-in dengan TCC International Student Services Office 

dalam satu hari kerja. Anda harus memberikan visa dan I-20 Anda ketika Anda check-in, kemudian kami 

akan menjelaskan langkah-langkah yang harus Anda ambil untuk mendaftar. 

https://www.fmjfee.com/i901fee/index.html
https://www.fmjfee.com/i901fee/index.html
https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/study/student-visa.html
https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/study/student-visa.html

