Embassy of the United States of America
Consular Section
Tirana, Albania
Visa Renewal by Mail (VRM) Questions
Once you’ve created your account at https://ais.usvisa-info.com/en-al/niv, you must correctly answer the Visa renewal by Mail questions. If you
answer is wrong you will be prompted to the appointment calendar for an in-person appearance at the Consular Section.
Qualifies for VRM

Does not qualify for VRM

1. Applicant is residing in Albania

Yes

No

2. Applicant is applying for the same visa type as the previous visa

Yes

No

3. The previous passport and visa issued to applicant were lost or stolen

No

Yes

4. Applicant is returning to work for the same Employer/Company as
annotated on the previous visa (for H1B, H4 of H1B visa category)

Yes

No

5. The visa that applicant is renewing is valid or has expired within
the last 48 months

Yes

No

6. Applicant answered 'NO' to all of the 'Medical and Health',
'Criminal', 'Security' or 'Immigration Law Violation' questions on the
DS-160 Visa application form

Yes

No

If qualified, a B1/B2 applicant must send to DHL for delivery to the Consular Section only these documents:
1.
2.
3.
4.

your passport,
your DS-160 confirmation page,
one photo of size 5x5 cm, and
the U.S. Department of State Visa Application Confirmation you printed after you completed your registration at https://ais.usvisainfo.com/en-al/niv.

Embassy of the United States of America
Consular Section
Tirana, Albania
Pyetjet për Rinovimin e Vizës me Postë (RVP)
Kualifikohet për RVP

NUK kualifikohet për RVP

1. Aplikanti është banor i Shqipërisë

Po

Jo

2. Aplikanti po aplikon për të njëjtën kategori vize si viza e mëparshme

Po

Jo

3. Pasaporta dhe viza e lëshuar aplikantit ka humbur ose është vjedhur

Jo

Po

4. Aplikanti po kthehet të punojë për të njëjtin Punëdhënës/Kompani
Siç ishte shënuar në vizën e mëparshme (kategoritë H1B, H4 of H1B)

Po

Jo

5. Viza që po rinovon aplikanti është e vlefshme ose ka skaduar brenda
48 muajve të fundit

Po

Jo

6. Aplikanti iu përgjigj “JO” të gjitha pyetjeve ‘Mjekësore dhe Shëndetësore’
7. ‘Kriminale’, ‘Siguria’, ose Shkelje të Ligjit të Imigracionit’ tek formulari DS-160

Po

Jo

Nëse kualifikohet për RVP, secili aplikant për kategorinë e vizës B1/B2, pavarësisht moshës, duhet të dërgojë tek DHL-ja në adresë tëSeksionit
Konsullor të Ambasadës së SHBA-së vetëm këto dokumente:
5.
6.
7.
8.

Pasaportën tuaj,
Fletën e Konfirmimit të DS-160,
Një fotografi 5x5 cm dhe
Fleta e Konfirmimit të Aplikimit për Vizë nga Departamenti i Shtetit të ShBA-së qKonfirmimi i Aplikimit për Vizë nga Departamenti i
Shtetit të ShBA-së printuat nga https://ais.usvisa-info.com/en-al/niv.

