
 شرایط کار ضمن تحصیل در آمریکا

 ساعات کاری در کشور آمریکا چگونه می باشد؟

 دستمزد کار دانشجویی در کشور آمریکا چه مقدار است؟

 کارهای دانشجویی موجود در کشور آمریکا برای دانشجویان چه کار هایی می باشد؟

  

دانشجویان خارجی که در   تا ضمن تحصیل خود مشغول یه کار شوند. دانشجویان خارجی اجازه می دهد   قولنین ایاالت متحده امریکا به

تحصیل را دارند نکته   با ویزای تحصیلی وارد ایاالت متحده شده اند شرایط کار قانونی ضمندانشگاه های معتبر آمریکایی تحصیل میکنندو 

د. ای که مورد توجه در این زمینه می باشد این است که کار در آمریکا هنگام تحصیل هم میتواند در دانشگاه باشد وهم بیرون از دانشگاه باش

ار کردن در دانشگاه محل تحصیل خود مستلزم دریافت اجازه کار از اداره که دانش جویان خارجی جویا کار دانشجویی برای ک

کشورآمریکا نمی باشند. دانشجویان خارجی جویای کارکه میخواهند خارج از دانشگاه مشغول به کار شوند نیاز به دریافت اجازه  مهاجرت 

در حال تحصیل تنها هفته ای   لبته شایان ذکر است که دانشجویانکار هستند که این کار میتواندضمن تحصیل باشد یا بعداز فارغ التحصیلی. ا

تعطیالت رسمی ومیان ترمی من جمله کریسمس، تابستان و عید ایستر اجازه دارند تا هفته   ساعت اجازه کار دارند. اما دانشجویان زمان ۲۰

بیشتر جنبه کارآموزی دارند. البته باید توجه داشت که  حصیلی ت قبل از گرفتن مدرک  به کار بپردازند البته انجام این کارها  ای چهل ساعت 

را   یک سال پس از فارغ التحصیلی مجوز کارشان  دانشجویان رشته های مربوط به علوم، تکنولوژی، مهندسی و ریاضیات اجازه دارند تا

ویان مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری فقط برای دانشج تمدید کنند. که مراحل تمدید مجوز شرایط خاص خود را دارد این مجوز 

ماه اعتبار دارد و به دانشجویان کارتی به نام ۱۲مجوز کاری که صادر میشود   موجود می باشد.  (Employment Authorization Card) 

 .داده میشود

 (Employment Authorization Card)۵ راه برای دریافت مجوز کاری 
 فرد متقاضی نامه پذیرش خود را از دانشگاه گرفته باشد. 
 دانشجوی متقاضی فرم مربوط به کار را پر کرده باشد. 
 مبلغ مربوط به صدور مجوز کار را پردات رده باشد. 

 کلیه مدارک الزم را برای اخذ مجوز را به اداره مهاجرت کشور آمریکا ارسال کنند. 

 در مرحله آخر کارت مجوز کار برای فرد متقاضی ارسال میشود. 
باید توجه داشت که فردمتقاضی کار دانشجویی حتما بایدکاری که انجام میدهد متناسب با رشته تخصصیشان باشد.وهمینطور از طریق ویزای 

دانشجویانی که قصد کار بعد از تحصیل را دارند باید سه ماه  قبل از فارغ التحصیلی برای  .J یا M اقدام کرده باشد نه ویزای F1تحصیلی 

تقسیم می شود.  که باید قبل از اقدام  برای  CPT  و OPTمجوز اقدام کنند. مجوز  کار دانشجویی در ایاالت متحده امریکا به دو بخش 

 .مجوز کار بامسئوالن دانشگاه صحبت کند

دارند این امکان را دارندکه واحد دانشگاهی هم از دانشگاه اخذ کنند که این مجوز بیشتر برای  دانشجویان   CPTدانشجویانی که مجوز 

همه مراحل گرفتن کارت مجوزکار دانشجویی از طریق پست صورت میگیرد  مقطع کارشناسی ارشد به باال کاربرد دارد.باید توجه داشت که 

باید برای   جرت نیست. دانشگاه محل تحصیل فرد متقاضیواحتیاجی به حضور شخصی فرد متقاضی مجوز کار دانشجویی در اداره مها

میتوانندپس از فارغ التحصیلی در محل کارآموزیشان به طور تمام وقت کارکنند دانشجو توصیه نامه تنظیم نماید. دانشجویان  . 

 مزیت های کارآموزی درضمن تحصیل در ایاالت متحده آمریکا

۱. در آمد کسب کنددانشجو میتواند برای مخارج تحصیلی خود  . 

 .دانشجو میتواند با کار دانشجویی تجربه ومهارت کسب کند .۲

 .کار دانشجویی باعث قوی شدن رزومه کاری دانشجو میشود .۳

 .فرد دانشجو میتواند از طریق را های دیگر اقامت در ایاالت متحده امریکا برای اخذ شهروندی اقدام نماید .۴

واستقالل دانشجو نیز میشود  ای فوق باعث هدفمند شدنکار دانشجویی عالوه بر مزای .۵ . 

  



 F1قوانین کار دانشجویی در ایاالت متحده امریکا با  ویزای 

تحصیل میکنند که شرایط کار دانشجویی   F1 اکثر دانشجویان خارجی که در ایاالت متحده امریکا مشغول به تحصیل هستند از طریق ویزای

بسیار پیچیده دارد. دانشجویان خارجی که با ویزای تحصیلیطبق این ویزا شرایطی خاص و  F1   وارد کشور آمریکا شوند نمیتوانند در سال

اول تحصیلشان به کار دانشجویی مشغول شوند اما ممکن است بتوانند در دانشگاه محل تحصیل خود به کار مشغول شوند. پس از یک سال این 

اشتغال بپردازند دانشجویان میتوانند درزمینه های ذیل به : 

 (cpt) آموزش عملی برنامه-

  

-Optional Practical Training (OPT) (pre-completion or post-completion) آموزش عملی اختیاری (OPT) ( قبل از تکمیل

 (و یا پس از تکمیل

  

یکا ندارد. با این حال درست است که ویزایکار در دانشگاه برای دانشجویان خارجی مجاز است و نیاز به تایید اداره مهاجرت کشورامر F1 

محدود است. حتی اگر بتوان یک کار در محیط  دانشگاههای کشور آمریکا  امکان کار در دانشگاه را فراهم میکند ،ولی این فرصت دربیشتر 

 .دانشگاه به دست آورد که بیشتر این کارها مربوط به حوزه ی مطالعاتی فرد متقاضی نمی شوند

 حقوق کار دانشجویان ضمن تحصیل

درصد  ۸۵که صورت تمام وقت کار میکنند دستمزد دریافتی آن ها باید حداقل….دانشجویان خارجی شاغل در خرده فروشی ،فروشگاه ها و

وزارت از حداقل دستمزد قابل دریافت در کشور آمریکا باشد. دانشجویان شاغل میتوانند درصورت عدم پرداخت این حقوق توسط کارفرما از 

درصد از حداقل حقوق قابل دریافت در کشور آمریکا دریافت  ۸۵کارفرما به پرداخت حداقل   گواهینامه ای مبنی بر الزام  کار کشور آمریکا

 .نمایند

 

 كار پاره وقت دانشجویی در آمریکا

در طول زمان تحصیل خود به عنوان یک دانشجوی بین المللی در آمریکا ، ممکن است تصمیم بگیرید که یک کار پاره وقت 

دانشجویی داشته باشید تا بار هزینه تحصیل خود را کم کنید و تجربه کاری بیشتری کسب کنید یا فقط پول اضافی را خرج کنید 

به ایاالت متحده وارد  . با این حال به خاطر داشته باشید که به عنوان یک دانشجوی بین المللی که با ویزای تحصیلی آمریکا

شده است ، نمی توانید هر شغلی را که بخواهید دریافت کنید . قوانینی وجود دارد که باید آن را دنبال کنید . از این رو در این 

ااجازه كار پاره وقت دانشجویی در آمریک مطلب در رابطه با صحبت کرده ایم . شما عزیزان می توانید در رابطه با ویزای  

 . با مشاورین موسسه حقوقی وکالی مهر آفرین رجبی در تماس باشید تحصیلی و شرایط تحصیل و اعزام دانشجو به آمریکا

 اجازه كار پاره وقت دانشجویی در آمریکا
 اگر در یکی از دانشگاه های ایالت متحده پذیرفته شوید و تمامی مراحل الزم را انجام دهید ، پس از تایید ویزای دانشجوی
F1 نید . رده ویزا، می توانید در ایاالت متحده تحصیل ک   F1  برای دانشجویان دانشگاهی ثبت شده در دانشگاه ها ، کالج ها

 . ، دبیرستان ها ، برنامه های آموزش زبان و سایر موسسات دانشگاهی است

وقتی که دانشجویان بین المللی در ایاالت متحده کار می کنند ، محدودیت هایی در رابطه با کار پاره وقت دانشجویی وجود 

د . دانشجویان با ویزایدارن  F1  ساعت در هفته کار کنند ۲۰معموال اجازه دارند تا در محوطه دانشگاه خود تا اگر تصمیم  . 

داشته باشید ، اولین کاری که باید انجام دهید این است که  كار پاره وقت دانشجویی در آمریکا بگیرید که در حین تحصیل خود

 . صحبت کنید (DSO) با مددکار دانشکده تعیین شده

https://www.rajaby.com/study/american/%D9%88%DB%8C%D8%B2%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7/
https://www.rajaby.com/study/american/%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D9%88-%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7/


خود تماس بگیرید و او  DSO تا زمانی که یک ویزای معتبر دانشجویی آمریکا را دارید ، این روند باید ساده باشد . فقط با

دو نوع شغل وجود دارد که دانشجو می تواند انجام دهد : در  . شغل هایی که در دسترس هستند را به شما ارائه می دهد

محوطه دانشگاه . ما در مورد الزامات و محدودیت ها برای هر نوع صحبت خواهیم کردمحوطه دانشگاه و خارج از   . 

 اشتغال در محوطه دانشگاه با ویزای دانشجویی آمریکا

ساعت در هفته در طول دوره تحصیلی  ۲۰ویزای دانشجویی آمریکا به شما اجازه می دهد تا در دانشکده در محدوده زمانی 

ساعت در هفته ( کار کنید ۴۰تعطیالت ) حداکثر  و تمام وقت در دوره های  . 

در محوطه دانشگاه به عنوان کارهایی که وابسته به دانشکده است ، تعریف می شود . این  كار پاره وقت دانشجویی در آمریکا

به آن کمک کنند به معنای کار کردن در یک کتابفروشی ، کافه تریا یا سایر امکانات دانشگاهی است که دانشجویان می توانند  
روز قبل از شروع کالسها درخواست کنید . برای درخواست ، با ۳۰برای دریافت این نوع شغل ، الزم است که برای آن  .  
DSO  ، خود صحبت کنید . اگر شما تأیید شویدDSO  شما یک نامه تأیید به شما ارائه می کند که برای کسب شماره امنیت

 . الزم است (SSN) اجتماعی

 استخدام در خارج از محوطه دانشگاه با ویزای دانشجویی آمریکا

می پیچیده تر است ، اما برخی برنامه های آموزشی وجود دارد اگر بخواهید در خارج از محوطه دانشگاه کار کنید ، روند ک

همانطور که انتظار می رود ، اشتغال خارج از محوطه دانشگاه  . می توانند اجازه کار را داشته باشند F1 که دانش آموزان

ر دسترس دانشجویانکاری است که در خارج از دانشگاه انجام می شود . بدست آوردن آن غیر ممکن نیست ، اما این فقط د  
F1 است که حداقل یک سال تحصیلی کامل در آمریکا هستند .  

به ویژه برای دانشجویانی که مایل به کسب تجربه در زمینه تحصیل هستند  كار پاره وقت دانشجویی در آمریکا دو برنامه

انطور که میبینید ، فرصت هم . ( CPT ) و آموزش عملی برنامه درسی ( OPT ) وجود دارد : آموزش عملی اختیاری

های کاری برای دانشجویان بین المللی در ایاالت متحده وجود دارد ، اما شما باید مطمئن شوید که تمام قوانین را دنبال می 

 . خود آن را بررسی کنید DSO کنید و همیشه با

كار پاره وقت دانشجویی در آمریکا قوانین  
جام دهید ) مانند این که اتاق خوابگاه خود را به یک رستوران تبدیل کنید ( ، می دانید اگر بخواهید بدون اجازه کار خود را ان

برای اینکه آن را  . که دولت ایاالت متحده آن را به عنوان یک شغل در نظر میگیرد ، بنابراین از قوانین سرپیچی نکنید

حبت کردیمکنید ، که ما در باال در مورد آن ص OPT قانونی کنید ، باید درخواست  . 

بدون  كار پاره وقت دانشجویی در آمریکا همانطور که گام های بعدی را برای اشتغال بر می دارید ، توجه داشته باشید که

این ریسک را نکنید و تمام تالش و  . مجوز کافی میتواند منجر به اخراج و عدم توانایی شما برای بازگشت به آمریکا شود

ز برای آن سرمایه گذاری کرده اید را از دست ندهیدهزینه هایی که تا به امرو  . 

 دستمزد كار پاره وقت دانشجویی در آمریکا

F1 به عنوان یک دانشجوی بین المللی با ویزای ساعت در طول سال  ۲۰، شما مجاز به کار در محوطه دانشگاه برای  

دالر  ۲۵٫۷شاغل در پردیس حداقل دستمزد را از ساعت در تعطیالت / تابستان هستید . به طور معمول ، م ۴۰تحصیلی و تا 

دالر در ساعت به شما می پردازند ۰۰٫۱۵تا   . 



درخواست دهید که به شما اجازه می دهد  F1-CPT پس از به دست آوردن تعداد مشخصی از اعتبارات ، می توانید برای

ساعت ( و به طور معمول دستمزد  ۴۰ساعت و تمام وقت تا  ۲۰که برای یک کارآموزی درخواست دهید ) نیمه وقت تا 

 . باالتری را نیز به شما می پردازند

 تحصیل در آمریکا
وسسه حقوقی وکالی مهر آفرین رجبی یک شرکت مشاوره مهاجرتی بسیار متخصص و با تجربه برای مهاجرت به آمریکا م

است . با توجه به اقداماتی که دولت های مربوطه انجام داده اند ، بیشتر از همیشه ورود به ایاالت متحده و یا کانادا پیچیده است 

و دشوار شده استو قوانین و مقررات مهاجرت پیچیده تر   . 

 

 اآمریک کشور در دانشجویی کار

ن قرار گرفته است و افرادی که با توجه به شرایط بسیار مناسب مورد توجه بسیاری از دانشجویان خارجی از سراسر جها آمریکا کشور

 کشور در دانشجویی کار قبل از اقدام به هستند . لذا آمریکا کشور در دانشجویی کار را دارند ، معموال به دنبال آمریکا کشور در تحصیل قصد

آسان  آمریکا کشور در دانشجویی کار می بایست اجازه کار در حین تحصیل را از اداره مهاجرت آمریکا دریافت کنند . با توجه به این که آمریکا

 در دانشجویی کار شرایط ادامه قصد داریمهستند . در  آمریکا کشور در تحصیل ضمن کار تر پیدا می شود بنابراین اکثر دانشجویان به دنبال

 در کار و همچنین متقاضی اخذ اطالعات در زمینه آمریکا کشور در تحصیل را خدمت شما توضیح دهیم تا افرادی که متقاضی آمریکا کشور

 هستند با مطالعه این مقاله اطالعات بسیار کاملی در این زمینه کسب کنند . آمریکا کشور در تحصیل ضمن

ی اقامت و تابعیت در آمریکا روش های متفاوتی وجود دارد شرکت آتیه آفرینان به شما توصیه می کند برای کسب اطالعات بیشتر مقاله برا

 را مطالعه فرمایید .”  آمریکا در اقامت ”

 کار اجازه اجازه کار دانشجویی را خواهند داشت که این اقدام می کنند آمریکا کشور به تحصیلی مهاجرت در حال حاضر افرادی که از طریق

ساعت در هفته و در مقطع  ۲۰تا  ۱۰معموال در مقطع لیسانس متناسب با مقطع تحصیلی فرد دانشجو می باشد که  آمریکا کشور در دانشجویی

ساعت در هفته می باشد که با توجه به اینکه به ازای هر ساعت کار  ۴۰تا  ۳۰ساعت در هفته و در مقطع دکترا بین  ۳۰تا  ۲۰فوق لیسانس بین 

 کشور در دانشجویان زندگی و تحصیل هزینه قسمت هایی ازدالر حقوق دریافت می کنند و با توجه به دریافت این حقوق  ۱۰تا  ۸دانشجویی بین 

 تحت پوشش قرار می گیرد . آمریکا

 اآمریک کشور در دانشجویی کار قوانین – آمریکا کشور در دانشجویی کار

تا ضمن تحصیل خود مشغول به کار شوند . دانشجویان بین المللی در حال تحصیل  دانشجویان خارجی اجازه می دهد به آمریکا کشور قوانین

تحصیل را دارند نکته ای که مورد توجه  در دانشگاه های معتبر آمریکایی که با ویزای تحصیلی وارد این کشور شدند شرایط کار قانونی ضمن

که کار در آمریکا هنگام تحصیل هم می تواند در دانشگاه باشد و هم بیرون از دانشگاه باشد. دانشجویان بین  در این زمینه می باشد این است

کشور آمریکا نمی باشند  المللی جویا کار دانشجویی برای کار کردن در دانشگاه محل تحصیل خود مستلزم دریافت اجازه کار از اداره مهاجرت

ز دانشگاه مشغول به کار شوند نیاز به دریافت اجازه کار هستند که این کار می تواند ضمن تحصیل یا بعداز ولی افرادی که می خواهند خارج ا

ساعت اجازه کار دارند ولی دانشجویان زمان  ۲۰در حال تحصیل تنها هفته ای  فارغ التحصیلی باشد. البته الزم به ذکر است که دانشجویان

ساعت به کار بپردازند البته انجام این  ۴۰مله کریسمس، تابستان و عید ایستر اجازه دارند تا هفته ای تعطیالت رسمی و میان ترمی از قبیل ج

قبل از گرفتن مدرک تحصیلی بیشتر جنبه کارآموزی دارند. دانشجویان رشته های مربوط به علوم، تکنولوژی، مهندسی و ریاضیات  کارها 

فقط  را تمدید کنند که مراحل تمدید مجوز شرایط خاص خود را دارد و این مجوز  ی مجوز کارشانیک سال پس از فارغ التحصیل  اجازه دارند تا

ماه  ۱۲البته باید توجه داشت که مجوز کاری که صادر می شود  برای دانشجویان مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری موجود می باشد.

 داده می شود. (Employment Authorization Cardاعتبار دارد و به دانشجویان کارتی به نام )

 اآمریک کشور در دانشجویی کار اخذ شرایط – آمریکا کشور در دانشجویی کار

 به شرح زیر است : آمریکا کشور در دانشجویی کار اخذ شرایط

باید رزومه کاری خود را به موسساتی بتوانند کار پیدا کنند  آمریکا کشور : برای اینکه افراد دانشجو در آمریکا کشور نوشتن رزومه کاری در .1
 کار فعالیت می کنند ارائه کنند و بعد از قبولی این رزومه و موافقت کارفرما شرایط برای اخذ آمریکا کشور در تحصیل ضمن کارهکه در زمین

 برای دانشجویان متقاضی کار ضمن تحصیل فراهم می شود . آمریکا کشور در تحصیل ضمن
قبولی در مصاحبه های کاری : بعد از ارائه رزومه کاری و موافقت با رزومه کاری توسط کارفرمه نوبت به مصاحبه با فرد متقاضی می  .2

رسد که فرد کارفرما با توجه به شرایط دانشجو متقاضی کار دانشجویی و قبولی در مصاحبه اجازه کار ضمن تحصیل برای دانشجویان در 
 کرد .آمریکا صادر خواهد 

را دارند می توانند برای تکمیل کار اموزی خود با  آمریکا کشور در دانشجویی کار کار مطالعاتی در کشور آمریکا : دانشجویانی که تمایل به .3
اتی ارائه برنامه مطالعاتی خود و موافقت با این برنامه اجازه کار دانشجویی خود را کسب کنند و تکمیل کار آموزی از طریق برنامه مطالع

 باشد. آمریکا کشور در دانشجویی کار برای دانشجویان می تواند یکی از بهترین راه های

https://atiyeafarinan.com/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%a2%d9%85%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7/
https://atiyeafarinan.com/%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d9%85%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7/
https://atiyeafarinan.com/%d8%a7%d9%82%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d8%a2%d9%85%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7/
https://atiyeafarinan.com/%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%db%8c%db%8c-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%a2%d9%85%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7/


یکی از روش های مهاجرت به آمریکا از طریق تحصیل می باشد شما می توانید در مقاالت دیگر به طور مفصل درباره راه های دیگر 

 اطالعات کسب کنید .”  آمریکا به مهاجرت ”

 

 آمریکا در دانشجویی کار

 اآمریک کشور در دانشجویی کار مجوز – آمریکا کشور در دانشجویی کار

ته تخصصی وی باشد و همچنین حتما باید کاری که انجام دهد متناسب با رش آمریکا کشور در دانشجویی کار الزم به ذکر است که فرد متقاضی

قبل از فارغ   ماه ۳دانشجویانی که قصد کار پس از تحصیل را دارند باید . Jیا  Mاقدام کرده باشد نه ویزای  F1از طریق ویزای تحصیلی 

برای  د قبل از اقدام تقسیم می شود که بای CPT  و OPTبه دو بخش  آمریکا کشور در دانشجویی کار مجوز التحصیلی برای مجوز اقدام کنند که

 مجوز کار با مسئوالن دانشگاه صحبت کند.

دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد به باال  این امکان را دارند که از دانشگاه اخذ کنند که این مجوز بیشتر برای CPTدانشجویان دارای مجوز 

می گیرد و احتیاجی به حضور فرد در اداره مهاجرت کاربرد دارد و همه مراحل گرفتن کارت مجوز کار دانشجویی از طریق پست صورت 

می توانند پس از فارغ التحصیلی در محل  باید برای دانشجو توصیه نامه تنظیم کند و دانشجویان  نیست. دانشگاه محل تحصیل فرد متقاضی

 کارآموزی به طور تمام وقت کار کنند.

 (dCar Authorization Employment) آمریکا کشور در ریکا مجوز دریافت های راه – آمریکا کشور در دانشجویی کار

 به شرح زیر می باشد: آمریکا کشور در کاری مجوز دریافت های راه

 باید نامه پذیرش خود را از دانشگاه گرفته باشد. آمریکا کشور فرد متقاضی دریافت مجوز کاری در 
 . دانشجوی متقاضی فرم مربوط به کار را پر کرده باشد 
 . مبلغ مربوط به صدور مجوز کار را پرداخته شده باشد 
 .کلیه مدارک الزم را برای اخذ مجوز را به اداره مهاجرت کشور آمریکا ارسال کنند 
 .در مرحله آخر کارت مجوز کار برای فرد متقاضی ارسال می شود 

 اآمریک کشور در تحصیل ضمن در کارآموزی مزایای – آمریکا کشور در دانشجویی کار

 عبارتند از : آمریکا کشور در تحصیل ضمن در کارآموزی مزایای

 فرد دانشجو می تواند با کار آموزی تجربه و مهارت کسب کند. .1
 فرد دانشجو می تواند برای مخارج تحصیلی خود در آمد کسب کند. .2
 کند .فرد دانشجو می تواند از طریق را های دیگر اقامت در کشور آمریکا برای اخذ شهروندی اقدام  .3
 باعث قوی شدن رزومه کاری دانشجو می شود. آمریکا کشور در دانشجویی کار داشتن .4
 عالوه بر مزایای فوق باعث هدف مند شدن و استقالل دانشجو نیز می گردد . آمریکا کشور در دانشجویی کار .5

 به طور مفصل درباره شرایط تحصیل در آمریکا توضیح دادیم .”   آمریکا در تحصیل ”در مقاله ای تحت عنوان 

 اآمریک کشور در تحصیل ضمن دانشجویان کار حقوق – آمریکا کشور در دانشجویی کار 

که به صورت تمام وقت کار می کنند دستمزد دریافتی آن ها باید حداقل ….دانشجویان بین المللی می توانند در خرده فروشی ، فروشگاه ها و

درصد از حداقل دستمزد قابل دریافت در کشور آمریکا باشد و همچنین آنها می توانند درصورت عدم پرداخت این حقوق توسط کارفرما از  ۸۵

 کشور درصد از حداقل حقوق قابل دریافت در ۸۵گواهینامه ای مبنی بر الزام کارفرما به پرداخت حداقل  آمریکا کشورروزارت کا

 دریافت کنند . آمریکا
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