Outbound Student 2020
Visum
Mexico
På www.rotary-yep.org kan du finde ud af, hvor de forskellige distrikter ligger i Mexico.
Herunder beskrives dokumenter, som du kan forvente at modtage fra dit værtsdistrikt:
a. Guarantee form
b. School acceptance letter
c. Host family acceptance letter (kræves ikke men medfølger ofte)
d. "To whom it may concern"- brev. Kommer fra MD-Denmark når de har en kopi af GF.
Når du har modtaget ovenstående, kan du gå i gang med at søge om visum:
Hvad skal jeg gøre for at søge visum til Mexico – 2020?
1. Du skal søge om et Temporary Visa – students visa
a. Ansøgningen skal påhæftes et vellignende foto (pas størrelse) – (a passport size picture, of good
quality, with right white background. The applicant should have his/her face completely
uncovered and be looking directly into the camera.
Digital photos will not be accepted.
Se I øvrigt på ambassadens hjemmeside www.sre.gob.mx/dinamarca/ - “Requirements for student visa”.
2. Du skal have et gyldigt pas – må ikke være udløbet før mindst 6 måneder efter din hjemkomst til
Danmark.
3. Hvis du er under 18 år, skal din dåbsattest vedlægges såvel som kopier af dine forældres pas (eller
værges pas) med foto og underskrifter. (Or legal guardians’ valid passports or other official id with
photo and signature.)
4. MEGET VIGTIGT - Ansøgningen skal ledsages af Power of Atthorney som er et stykke papir
med spansk tekst foroven og engelsk tekst forneden – skal udfyldes med navn på Host Father and
Host Mother etc. samt korrekt årstal – skal derefter underskrives af begge dine forældre i påsyn af
notaren (politistation eller retten i en større by – se på siden ”Visum”, hvor du kan finde en notar)
og herefter Apostille-stemples i Udenrigsministeriet. Du får formularen tilsendt af Henrik N.
Knudtzon.
5. Desuden formularen ”Parental Declaration” – sidstnævnte godtgør at dine forældre kan betale for dit
ophold og skal derfor ledsages af løndokumentation i form af de sidste 6 mdr. lønsedler på originalt
papir med underskrift. Disse skal ikke stemples – blot et firma stempel. Der kan gå op til 2 mdr. fra
du har indsendt din ansøgning til du samt dine forældre skal møde på ambassaden. Derfor skal der til
dette møde medbringes de sidste lønsedler eller kontoudtog fra banken således at man har en up to
date situation. Du får denne formular af Henrik N. Knudtzon.
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6. Når ansøgningen med bilag er udfyldt, sendes den som indscannet pdf. fil til ambassaden. Det hele
skal sendes på en gang og ikke i enkelte mails med de forskellige papirer.
7. Kvittering for betaling af visa afgift (payments details will be provided once we have received and
reviewed all documentation)
8. Du skal herefter pr. telefon bestille tid til et personligt besøg på ambassaden. Man kan ikke bestille
tid pr. mail. Ring på tlf. 39 29 57 44 (fra 09:30 -13:30) – Du skal ringe senest den 1. juli.!
På den aftalte dag medbringer du alle dokumenter udprintede.
På ambassaden vil du blive interviewet og du skal have taget dine fingeraftryk.
Hvis du er under 18 år, skal dine forældre ledsage dig til ambassaden for der, i konsulens påsyn, at
underskrive en fuldmagt der godtgør at du med dine forældres tilsagn må rejse til Mexico – og til sin
tid tilbage igen. Opbevar dokumentet – uden dokumentet kommer du ikke ud af Mexico igen.
Du skal være opmærksom på at det visa du får, kun er gyldigt i 6 mdr. og du derfor indenfor 30
dage fra ankomst til Mexico skal have et ”residents card” - din værtsfamilie vil hjælpe dig hermed.
(The visa is valid for six months and grants one entry into Mexico. It must be presented at the
Mexican National Institute of Migration, to obtain a resident’s card that will allow multiple
entries. This must be done as soon as visa holders enter the country and no longer than 30 days
after their entry.)
9. For at ambassaden kan behandle din ansøgning skal der forud sendes et brev til ”Embajada de
Mexico en Dinamarca” på spansk fra Rotary i Mexico.
Assistent Chairman, Torben Kjær Nielsen, vil foranledige at dette brev bliver sendt til dig og til
ambassaden.
Brevet indeholder oplysninger om dit navn, dit opholdssted samt oplysninger om din skole og dine
værtsfamilier i Mexico.
Efterfølgende er meget vigtigt! – det School Letter eller – Letter of acceptance – som I får
tilsendt fra jeres værtsklub - skal indeholde følgende:
a. Applicant´s full name and nationality
b. Detailed information about the studies to be undertaken (level, degree, theme, etc)
c. Name of the course
d. Dates and duration of the studies
e. Fees associated with the course if any (if there are no fees, please specify this in the letter)
f. Institution´s contact information
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De mexicanske skoler lukker med udgangen af juni – derfor skal skolebrevet komme før deres
ferie.

Senest opdateret den 1. marts 2020

I tvivlspørgsmål kan henvendelse finde sted til Henrik N. Knudtzon – 45 85 75 80 eller på 23 25 83 60 eller
mail visum@rotary-yep.net
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