
 
 

 ۲۰۲۲ التری ویزه مهاجرتی پروگرام برای رهنمود ها 

  

  پروگرام به اجمالی نظر

)  ۲۰۳ ماده .دهد می قرار بررسی مورد ساالنه را التری مهاجرتی  ویزه رسمی شده ایجاد پروگرامی امریکا وزارتخارجه

Cتحت  مهاجرتی ویزه دیگر نوع یک تابعیت و مهاجرت ( قانون

 ۲۰۲۲ مالی سال برای .است نموده ایجاد دارند را امریکا به  مهاجرت کمتر تاریخ هایکه کشور برای را التری ویزه عنوان

  .ندارد وجود هزینه نوع هیچ التری ویزه پروگرام در ثبت نام برای .بود خواهد موجود التری ویزه ۵۵۰۰۰ تا

وزارت  .نمایند تکمیل را التری ویزه بودن شرایط موارد تحت باید شوند می انتخاب پروگرام این در که داوطلبانی

وزارت   .کند می انتخاب کمپیوتری کشی قرعه طریق را از منتخبین امریکا خارجه 

از  بیش  کشوری هیچ و کند می توزیع  جغرافیایی منطقه شش بین را التری ویزه امریکا خارجه 

  داشته باشد. اختیار در تواند نمی ساالنه را التری ویزه درصد هفت

ثبت  شرایط واجد ذیل کشورهای متولدین ۲۰۲۲ التری ویزه برای

  اند. کرده مهاجرت امریکا به گذشته سال پنج در کشورها این اتباع ۵۰۰۰۰ از بیش زیرا نیستند نام

)از  چین ،کانادا ،برازیل ،بنگالدش

م ،جامائیکا ،هند ،هندوراس ،هائیتی ،گواتماال ،السلوادور ،دومنیکن جمهوری ،کلمبیا (،SAR کانگ هانگ جمله

  .ویتنام به آن و وابسته شمالی( و مناطق ایرلند )به جز انگلستان ،جنوبی کره ،فیلیپین ،پاکستان ،نیجریه ،کزیک

 .هستند شرایط واجد تایوان و ماکائو SAR افراد متولد شده در 

  

 شایستگی  

ثبت   شرایط است واجد ممکن دارند امریکا به را مهاجرت کمتر تاریخ هایکه کشور اتباع :1 شماره شرایط

شما  تواند می که وجود دارد دیگر دو روش ،دارد امریکا به  را مهاجرت کمتر تاریخ که نیستید کشوری اتباع اگر .باشند نام

  .بسازد شرایط را واجد

مطا  توانید می شما ،بلی اگر ؟دارد امریکا به را مهاجرت کمتر تاریخ که است کشوری از شما همسر آیا •

فورمه ثبت   در شما همسر شما و نام که شرطی به - شوید شمرده شرایط تان واجد همسر اصلی سکونت بق

به  دو هر و گردد صدور ویزه برایتان تا باشید شرایط واجد ،شده باشد ذکر منتخب نام

  .شوید امریکا وارد نهمزما طور

  

  مهاجرت کمتر تاریخ که هستید کشوری شما از آیا •

در زمان  قانونی به طور نه یا و اند متولد شده خود شان نه شما والدین از یک هیچ اما و ،ندارد   را  امریکا هب

تان   والدین اصلی سکونت مطابق توانید می شما ،بلی اگر ؟اند داشته اقامت تولد شما

اتباع   صورتیکه  در شوید شرایط واجد

معنی، به  این در مورد بیشتر معلومات برای ،باشند ۲۰۲۲ التری ویزه پروگرام شرایط واجد کشور آن

  .کنید مراجعه شده پرسیده اغلبا سواالت بخش

  

 / تحصیلی شرایط ذیل از موارد یکی داشتن با باید التری ویزه متقاضی هر :2 شماره شرایط

  .کند برآورده را التری ویزه پروگرام نیاز کاری تجربه

و  ابتدایی آموزش ساله ۱۲ دوره آمیز موفقیت  اتمام به عنوان ،معادل آن یا مکتب فارغ التحصیل حداقل •

  .باشدمی متوسطه

  یا



به دو   حداقل انجام آن برای که مشاغلی در گذشته سال پنج در کاری تجربه سالدو  •

وزارت  .است ضرورت تجربه یا آموزش سال

 O  دیتابیس از شرایط واجد کار تجربه تعیین برای امریکا خارجه 

* Net Online کند می استفاده امریکا کار وزارت.  

  .کنید مراجعه شده پرسیده اغلبا سواالت به ،شرایط واجدین کار در مورد تجربه بیشتر معلومات کسب برای

  

  .کنید را ارسال التری ویزه پروگرام ثبت نام هفورم نباید  نتوانید ساخته برآورده را شرایط این هر دو شما زمانیکه تا

 

  ثبت نام دوره

را به  التری ویزه پروگرام ثبت نام های فورم باید داوطلبان

بعد از ظهر  ۱۲ از ساعت ۲۰۲۲ برواکت ۷ چهارشنبه از dvprogram.state.gov لینک از استفاده با آنالین  صورت

ثبت نام منتظر هفته آخر دوره  برای . نمایند ارسال یابد می ادامه چاشت ازبعد  ۱۲ ساعت ۲۰۲۲ نوامبر ۱۰ الی شروع و

ثبت  یا دیرهنگام ثبت نام هیچ شود. می ویبسایت کندی منجر به زیاد تقاضای ازیر ،نباشید ثبت نام

وزارت  .دهد می نام اجازه ثبت یکبار فقط به هر شخص ثبت نام قانون در هر دوره این شود. نمی پذیرفته کاغذی نام

تا از  کند می استفاده ای پیشرفته فناوری از امریکا خارجه 

   .سازد نمی شرایط واجد التری ویزه برای ثبت نام شما را یکبار از بیش ارائه .شود جلوگیری تکراری های فورم ارسال

   

    ۲۰۲۲ التری ویزه پروگرام برای  آنالین تکمیل ثبت نامکردن 

-DS یا E-DV الکترونیکی ثبت نام فورم) خود را الکترونیکی التری ویزه نامثبت  هفورم

پذیریم.   نمی را ناتکمیل و ناقص های هفورم کنید. ما ارسال dvprogram.state.gov در آنالین بصورت (5501

به روز  مرورگر یک تان از ثبت نام فورم ارسال هنگام ندارد. لطفا ی هزینه نامثبت  هفورم ارسال

و   نکند سازگاری التری ویزه سیستم با احتماال (۸ اکسپلورر انترنت ) به عنوان مثال قدیمی مرورگرهای .کنید استفاده شده

   .شود روبرو مشکل به

   

ثبت نام   فورم که کنیم می تشویق اکیدات شما را ما

ک  اگر .کنید تکمیل ،کند می کمک پیشنهاد که دیگری کننده تسهیل  یا "ویزه نماینده" "،ویزه "مشاور  داشتن بدون تان خود را

حضور  وی نزد فورم پری خانه هنگام باید ،کند می کمک به شما سی

مهم   بسیار .کنید یادداشت خود را خصوصم تاییدی نمبر کود و دهید ارایه را سوالت صحیح پاسخ بتوانید تا باشید داشته

کنید.  یادداشت خود را مخصوص نمبر  کود و تایید صفحه که است

  .شوید نمی و قادر به مشاهده حالت فورم تان کنید پیدا دسترسی آنالین سیستم به توانید نمی شما معلومات این بدون

در   که را آدرس ایمیل همچنین .ندارد نگه خود با دیگری کسی معلومات را این که کنید احتیاط

در  بیشتر معلومات برای .نگهدارید محفوظ اید کرده استفاده خود آنالین فورم

که  ما را فلم الزم است تا همچنین .کنید مراجعه شده پرسیده  اغلبا تسواال هب التری ویزه پروگرام کالهبرداری مورد

  .کنید تماشا  است شده گذاشته شما کمک برای گام به گام راهنمای و التری ویزه پروگرام معرفی جهت

 

را   مخصوص نمبر کود یک نام شما و حاوی تاییدی صفحه یک شماکردید  ارسالرا   شده تکمیل هفورم اینکه بعد از

از  توانید می شما ،۲۰۲۱ مه ۸ کنید. از ضبط خود یادداشت برای را تأییدی صفحه این .کرد خواهید مشاهده

حالت  خود، شخصی معلومات و تأییدی نمبر کود با وارد نمودن ،dvprogram.state.gov  ویبسایت طریق

نحوه   های دستورالعمل مشاهده برای اید شده انتخاب اگر و .کنید بررسی خود را درخواستی

به شما  مستقیما   امریکا بدانید. دولت بیشتر تان درخواستی هفورم ادامه

انتخاب   اگرشما .شماست پروگرام با کار در مورد نحوه ادامه راهنمایی برای منبع یگانه متذکره ویبسایت .دهد نمی اطالع

 خود التری ویزه مصاحبه تاریخ ویبسایت این از استفاده با ، اید داده ارائه را نیاز مورد مدارک و ویزه درخواست و اید شده

  .نماید مراجعه شده پرسیده اغلبا سواالت به  در مورد روند انتخاب بیشتر معلومات برای نماید. لطفا   را مشاهده

شما   ،نیاز مورد  دقیق معلومات ذکر تمام ید. عدمیه کنارا را ذیل معلومات تمام باید خود ثبت نام هفورم تکمیل برای

  سازد. نمی التری ویزه مستحق را

   

https://www.onetonline.org/
https://www.onetonline.org/
https://www.onetonline.org/
https://www.onetonline.org/
https://www.onetonline.org/
https://dvprogram.state.gov/
https://dvprogram.state.gov/
https://www.youtube.com/watch?v=tOQlh2d2EbQ
https://dvprogram.state.gov/


در قسمت   باید ،دارید نام یک فقط اگر است.شده  ذکر شما پاسپورت در که همانطور دقیقا   - اصلی خانوادگی، نام نام -. نام 1

  .شود درج خانوادگی نام

  زن. یا مرد - جنسیت .2

  سال.  ،ماه ،روز -تولد  تاریخ .3

  .اید در آن متولد شده که شهری .4

  .کنید استفاده شود می استفاده محل تولد شما برای در حال حاضر که کشوری از نام - اید در آن متولد شده که کشوری .5

 دایمی سکونت شما که است کشوری همان دقیقا شرایط واجد کشور - است التری ویزه پروگرام شرایط واجد که کشوری .6

و متفاوت   دارید آنرا شهروندی یا دارید فعلی سکونت در آن که کشوری .دارید

نیست،   واجد شرایط که اید متولد شده کشوری در اگر .شود نمی شمرده شرایط واجد باشد شما دایمی سکونت کشور از

 .خیر یا وجود دارد شدن شرایط واجد برای دیگری راه آیا ببینید تا کنید را مرور شده پرسیده اغلبا که سواالت لطفا  

  

نشده  منقضی ومعتبر  المللی بین سیاحتی پاسپورت انقضا تاریخ و صادرکننده کشور ،پاسپورت شماره .7

را  خود معتبر المللی بین مسافرتی پاسپورت معلومات که توانید می نیست. شما تطبیق قابل وابستگان به شرط این شما.

ممکن است باالی شما   استثنا شرایط .باشید قرار داشته استثنایی شرایط شما تحت اینکه مگر کنید سیستم وارد

است و   کمونیست شهروند کشوری باشید که تحت کنترول ،یدباش یخانمانکه شما ب  بگردد تطبیق زمانی

  زیرو و داخلی امنیت زیرو توسط که فردی معافیت مشمول شما یا و ،نیستید حکومتآن  از  پاسیورت اخذ به قادر شما

معتبر، شما را   پاسپورت معلومات درج عدم .باشید شده است تأیید امریکا خارجه

 مستحق شما آیا اینکه در مورد بیشتر معلومات کسب برای .کند نمی التری ویزه دریافت شرایط واجد

 . کنید مراجعه شده  پرسیده اغلبا سواالت در 12 سوال به ،خیر یا هستید معافیت

  

شما که در شش ماه گذشته   وابستگان فرزندان و و همه شما همسر ،جدید شما عکسهای - داوطلبان (های) عکس .8

  .کنید مراجعه یدیجیتال عکس ارسال به ،عکس درست تهیه برای .ارسال نماید باشید گرفته

 بسازید شامل نباید را دارند را امریکا متحده درایاالت قانونی دایمی اقامت یا امریکا تابعیت قبال   که فرزندی یا همسر عکس

   .شما جریمه نخواهید شد بدهید را انجام کار این اگر اما و

شما  هفورم های عکس اگر .باشند امریکا ویزه عکس خصوصیات همان به باید التری ویزه هفورم های عکس

شده   دستکاری یا باشد نداشته مطابقت مشخصات این با کامال   شما خانواده اعضای و

سابقه  در فورمه که را عکس اگر .شد نخواهید التری ویزه شرایط واجد ،باشد

عکس ارسال به بیشتر معلومات برای .شوید نمی حساب التری ویزه شرایط واجد کنید ارسال دوباره بودید کرده استفاده خود

  .کنید مراجعه ل( ذی در) دیجیتال 

 

   نظرداشت در با - پستی آدرس .9

   1 آدرس

   2  آدرس

  ایالت / والیت / کشور /ناحیه

  هپست دوک

  کشور

 

 کشور سکونت فعلی   .10

 

 (. شماره تلفن )اختیاری .11

 

و بعد از  کنید تهیه را باشید داشته دسترسی به آن مستقیما   شما که آدرس ایمیل یک - آدرس ایمیل .12

شما انتخاب شده باشد و شما  ه فورم اگر بود. خواهیم در تماس طریق ازین منتخبین با مستقیما ما آینده سال "مه" ماه

وزارت  طرف از شما ،دهید پاسخ انتخاب شده خود اطالعیه به وزارت خارجه ویبسایت طریق از

وزا .شود می داده اطالع تان التری ویزه مصاحبه جزئیات شما به که نمود خواهید دریافت  الکترونیکی پیام امریکا خارجه 



انتخاب   التری ویزه پروگرام برای شما بگوید شمابه  که کند نمی شما ارسال برای ایمیلی  هرگز امریکا رت خارجه 

  .کنید مراجعه شده پرسیده اغلبا سواالت  در مورد روند انتخاب به بیشتر معلومات برای .اید شده

  

، دیپلوم متوسطه، بدون مکتب (2، )ابتداییه مکتب (1: )اید آورده بدست امروز تا که تحصیلی درجه باالترین .13

،  دانشگاه دیپلوم (6، )دانشگاهی های ازکورس برخی (5، )مسلکی انستیتیوت (4، )مکتب شهادتنامه (3)

برخی از صنف  (9ارشد، ) کارشناسی ( دوره8، )تمام شده باشد درجه فراغت با که آموزشی های صنف از برخی (7)

در  بیشتر معلومات برای .دوکتورا (10) یا ،دوکتورا سطح به های

  .کنید مراجعه شده پرسیده اغلبا سواالت به تحصیلی نیازهای مورد

  

(  1: )فعلی مدنی حالت .14

 من همسر و متاهل (3) ،ندارد را امریکا متحده ایاالت قانونی دایمی اقامت یا امریکا تابعیت من همسر و متاهل (2) ،مجرد

اید.  از هم جدا شده قانونی ( به طور6) یا ،بیوه (5، )شده ( طالق4) ،را دارد امریکا قانونی دایمی اقامت یا امریکا تابعیت

تولد  محل ،جنسیت ،تولد تاریخ ،نام

  .نماید سیستم دارد را وارد خودتان عکس که مشخصات عین با شما همسر از عکسی و شما همسر تولد کشور و

شما را به  ،نیست شما همسر که فردی نام درج یا تان قانونی همسر نام درج عدم

می  شرایط واجد غیر نیز شما وابستگان و فرزندان و همسر و سازد می شرایط واجد غیر التری ویزه اصلی متقاضی عنوان

جدا  قانونی از نظر اینکه مگر ،کنید ذکر اید در حال حاضر از او جدا شده اگر حتی خود را همسر نام باید شوند. شما 

اما  میباشند شده زن و شوهر ازدواج ،محکمه حکم پی در که است توافقی انونیق تفریق .باشید شده

از  شما همسر شما و اگر .کنند می زندگی جدا

کند. در   مهاجرت شما با التری ویزه پروگرام طریق از تواند نمی شما همسر ،باشید شده تفریق قانون نظر

را   اید شدهاز او جدا  قانونی از نظر که همسری نام که صورت

جدا  قانونی از نظر محکمه حکم با اگر شد. نخواهید جریمه ،کنید تان فورم درج

بگیرید.   طالق از هم که بودید کرده قصد التری ویزه درخواست قبل از اگر حتی کنید فورم درج تانرا همسر نام ،اید نشده

  .سازد نمی التری ویزه دریافت  مستحق شما را ،شما همسر نام ذکر عدم

او را   نام ،دارد را امریکا قانونی دایمی اقامت یا امریکا تابعیت شما همسر اگر

را داشته  امریکا متحده ایاالت قانونی دایمی اقامت یا امریکا تابعیت قبال   که همسری .نکنید درج خود فورمه در

اقا  یا امریکا تابعیت من همسر و متاهل" اگر ،بنابراین شود. نمی صادر ویزه وی برای یا داشت نخواهد ویزه به نیازی ،باشد

در   اضافی معلومات از شما ،کنید خود انتخاب فورمه را دارد" را در امریکا متحده ایاالت قانونی دایمی مت

در  بیشتر معلومات برای .شود نمی خواسته تان همسر مورد

  .کنید مراجعه شده پرسیده اغلبا سواالت به خانواده اعضای مورد

 

زنده،  کودکان همه برای تولد را کشور تولد و محل ،جنسیت ،تولد تاریخ ،نام - فرزندان تعداد .15

بدون در   ،سال 21 زیر مجرد،

شما   با بعدی پیوستن یا مهاجرت همراهی قصد یا کنند می زندگی یکجا شما با آنها آیا اینکه گرفتن نظر

از  استفاده با .کنید ذکر ،خیر یا دارند امریکا در را

  .کنید ارسال هم تانرا فرزندان و همسر از هریک عکسهای ،تان خود عکسهای از یکسان مشخصات

   

  :باشد شامل ذیل موارد که باشید مطمین

  ؛حقیقی و زنده هستند که کودکان همه •

  ،شده اند ؛ و گرفته فرزندی به توسط شما قانونی طوربه  که زنده کودکان تمام •

ثبت نام   هفورم پری در زمان خانه و اند نکرده ازدواج که (اندری) سکه نا فرزندان تمام •

نباشید،  همسر تان کودک والدین با قانونی از نظر دیگر شما اگر حتی ،هستند 21 سن زیر ،تان

را درج فورم تان  نکند مهاجرت شما با یا باشد و / نداشته قامتشما ا کنار در حال حاضر در کودک اگر حتی و

  .کنید

ن حساب التری ویزه شرایط واجد ،سیستم به هفورم درج هنگام دارند را بیشتر یا سال 21 قبال   که فرزندان و متاهل فرزندان

سن  زیررا از " کودکان خاص شرایط در کودک وضعیت از حمایت قانون ،حال این با .شوند می



مجرد تان به  فرزند اینکه قبل از اگر .بدهید سن نشان زیر تانرا فرزندان تا دهد نمی و اجازه کند می محافظت "دادن نشان

تان قبل  فرزند و بفرستید را خود التری ویزه فورمه شما برسد 21 سن

  شود. رفتار 21 سن زیر مانند آنها با ویزه اجرای جریان در که است ممکن ،شود ساله 21 ویزه صدور از

التری،   ویزه سیستم ورود به هنگام ،داشته باشد را امریکا متحده ایاالت قانونی دایمی اقامت یا امریکا تابعیت قبال   که کودکی

شود. شما  نمی  صادر ویزه او برای یا داشت نخواهد نیازی التری ویزه به

  شد. نخواهید جریمه خود ثبت نام هفورم در خانواده اعضای چنین نام حذف یا نام درج لیلد به

شما  ،نیست شما فرزند که شخصی نام ذکر یا شرایط واجد وابستگان و فرزندان نام تمام ذکر عدم

می  ن شمرده شرایط واجد  شما وابستگان به عنوان نیز شما فرزندان و همسر و سازد نمی مستحق التری ویزه داشتن برای را

  .کنید مراجعه شده پرسیده اغلبا سواالت به خانواده اعضای در مورد بیشتر معلومات برای .شوند

خود  الکترونیکی فورم تکمیل در مورد بیشتر معلومات کسب برای

  .کنید مراجعه شده پرسیده اغلبا سواالت به ، ۲۰۲۲ التری ویزه پروگرام به

  

  داوطلبان انتخاب

افراد  ثبت نام شده هایه فورم تمام میان از امریکا وزارت خارجه  ،کشور موجود در هر منطقه و های ویزه توزیع براساس

کند.  می انتخاب کمپیوتری کشی قرعه به طور را

 که شوند مطلع تا شوند سیستم وارد ذیل ویبسایت طریق از خود تأییدی نمبر کود از استفاده با  باید التری ویزه داوطلبان تمام

انتخاب شده   التری ویزه  پروگرام در آنها ثبت نام آیا

خود را   فورمه حالت dvprogram.state.gov ویبسایت در ،۲۰۲۲ سپتامبر ۳۰ تا الی ،۲۰۲۱ مه ۸ از .خیر یا است

   بررسی کرده می توانید.

از جمله معلومات   بیشتری های دستوالعمل تا شوید می رهنمایی تاییدی صفحه یک به شما ،شده باشد شما انتخاب فورمه اگر

وزارت  که است یگانه مرجعی ویبسایت .نماید را حاصل امریکا به مهاجرتی های هزینه در رابطه به

را  رسانی اطالع های نامه امریکا وزارت خارجه  . کند می را اعالم ۲۰۲۲ التری ویزه  برگزیدگان امریکا خارجه 

ها  سفارتخانه .دهد نمی اطالع برگزیدگان به مستقیم یا و کند نمی ارسال الکترونیکی پست طریق از

فقط  نیز انتخاب نشده اند که افرادی دهند. به نمی ارائه را برگزیدگان از لیستی امریکا های قونسلگری و

خودتان بررسی کنید و   تانرا فورمه تشویق می کنیم تا حالت شدیدا   را شود. شما می آنها اطالع داده به ویبسایت طریق از

    انجام بدهد. برایتان باالی شخصی دیگری اعتماد نکنید تا این کار را

مورد قبول   ایاالت متحده امریکا قرار بگیرند. مطابق به قانون بخاطرباید مورد قبول  التری ویزه برای مهاجرت منتخبین

آنالین ثبت نام برای خارجیان، به شکل الکترونیکی و یا هم شخصا از   فورمه ،۲۶۰ فورمه قرار گرفتن در

    مختلف پرسیده خواهد شد. این سواالت موضوعات جرمی و امنیتی را نیز دربر میگیرد. سواالت قنسول طرف

از  ،برگزیدگان همه ایبر

وزارت  نه شرایطی هیچ تحت  زمان این تاخیر از پس .شود صادر ویزه ۲۰۲۲ سپتامبر ۳۰ تا باید ،خانواده اعضای جمله

بعد   و .کنند صادر التری ویزه تواند می امریکا تابعیت و مهاجرت و نه اداره خدمات امریکا  خارجه

  .شما می توانند با شما وارد امریکا شوند خانواده اعضای  نه تاریخ این انقضای از

  .کنید مراجعه شده پرسیده اغلبا  سواالت در مورد روند انتخاب به بیشتر معلومات برای

   

  (تصویر ) دیجیتال عکس ارسال

کرده  اسکن را اید اخذ نموده گذشته ماه شش طی اخیرا که عکس یک یا بگیرید جدید عکس یک توانید می شما

از  باید التری ویزه فورمه های عکس را داشته باشد. ذیل خصوصات تمام که شرطی به ،کنید ارسال

باشند.  برخوردار امریکا ویزه های عکس  مشخصات و کیفیت همان

شده باشد و  گرفته ماه شش از قبل کهعکس  .بفرمایید مالحظه توانید می را  پذیرش قابل های عکس نمونه

سال قبل   فورمه با که عکس نکنید. ارسال همان ارسال ،باشد نداشته را ذیل شده در ذکر خصوصیات تمام

  سازد. نمی التری ویزه شرایط شما را واجد ،باشد نداشته را ذیل مشخصات که یا شده باشد دستکاری ،اید کرده ارسال

   

  :باید شما تالدیجی  تصاویر یا ها عکس

  رنگه باشد •

  شدهفوکس   •

https://dvprogram.state.gov/


متر(  میلی ۳۵ متر و ملی ۲۲) اینچ ۳/۸ ۱ تا اینچ ۱ بین سر شما  که باشد چنین شما عکس اندازه  •

سر  باالی تا شروع زنخ پایین از عکس ارتفاع کل از درصد ۶۹ و در صد ۵۰یا

  بفرمایید مالحظه عکس کیفیت نمونه به ،نیاز مورد عکس مورد بیشتر جزئیات برای .باشد

 دهد بازتاب تانرا فعلی چهره تا باشد شده شده اخذ گذشته ماه شش طی  •

 شود گرفته رنگ کم سفید یا سفید پرده ی در مقابل  •

   معلوم شود و به طرف کمره مستقیم نگاه کنید مکمل باید صورت شما •

  تان باز گرفته شود چشمان و هر دو بگیرید عادی راخود  چهره •

 شود  گرفته پوشید می روزانه به طور معمول که لباسهای با •

•  

 عکس نباید با یونیفورم باشد، به استثنای لباس مذهبی که بصورت نارمل روزانه پوشیده میشود  •

، به استثناء حجاب مذهبی  پوشیده شودمدگی را پنهان کند نباید  آکاله و یا هم دستمال های که مبداء مو بر •

 روزانه. صورت شما به شکل کامل باید قابل دید باشد. حجاب نباید باعث سایه افگنی در صورت شما گردد.

 و یا هر نوع وسایل دیگر الکترونیکی در عکس قابل قبول نمی باشد.  ثگوشکی، بلوتو •

 خودداری کنید.عینک از گذاشتن  •

ز الهء شنوایی و یا امثال آن استفاده می کنید موجودیت آن در عکس مشکل اگر شما به صورت متداوم ا •

 ندارد 

 

لطفا  نمونهء از عکس های قابل پذیرش و غیر قابل پذیرش را مالحظه بفرمایید. عکس های اسکن و یا هم کاپی شده از روی  

مجله یی، عکس هاییکه با کیفیت    ری،  ، عکس های فوالیسنس و یا دیگر اسناد های دولتی قابل پذیرش نمی باشد. برعالوه

 گرفته شده باشد نیز پذیرفته نمی شود.  پهنپایین و با موبایل و 

 شما حتما  باید هنگام ثبت نام عکس خویش را ارایه بدارید، و عکس شما باید داری مشخصات ذیل باشد:

 باشد   jpg.با فارمت  •

 باشد   ۲۴۰kbاندازه دوسیه مساوی و یا هم کمتر از  •

 از نگاه طول و عرض یکسان باشد •

 بعدی باشد ۶۰۰/ ۶۰۰ •

 

 عکس را که از قبل با خود دارید استفاده کنید؟ عکس موجودهء شما باید دارای خصوصیات ذیل باشد:آیا شما میخواهید 

 ملی متر( ۵۱/۵۱انچ ) ۲/۲ •

 پکسل در هر ملی متر(  ۱۲پکسل در هر انچ )  ۳۰۰با انداره  •

 :وزارت خارجه استفاده کنیدعکس از ابذار رایگان 

 عکس از قبل ثبت شده در کمپیوتر خویش را انتخاب کنید  •

 دوباره تنظیم کنید عکس خویش را چرخش و یا هم اندازه در صورت ضرورت  •

 پکسل قطع کنید  ۶۰۰/۶۰۰عکس خویش را دقیقا  مربع شکل و به اندازه  •

 

 طریقه عکس گرفتن برای اطفال و نوزاد 



هنگام عکس گرفتن از اطفال و نوزاد نباید شخص دیگری در عکس معلوم شود، طفل و یا هم نوزاد باید با چشمان باز مستقیم  

 کمره نگاه کنند طرف 

طفل خود را به پشت باالی تکهء سفید بخوابانید. این باعث میشود که طفل شما تکیه گاهء مناسب برای گرفتن عکس      :۱طریقه  

 باشد. مطمئن شوید که به روی طفل سایه نیافتد بلخصوص زمانیکه طفل به پشت باشد و شما از باال عکس میگیرید. داشته 

 

سفید و یا هم مایل به سفید رنگ بپوشانید و عکس طفل خویش را در موتر بگیرید. به این  پارچهسیت موتر را با طریقه دوم: 

 شکل هم سر طفل تان تکیه گاه میداشته باشد. 

 

 سواالت اغلباً پرسیده شده 

 

 شایستگی 

 چی معنی دارد؟   chargeabilityو   ملیتاصطالحات  .1

 

به معنی سکونت اصلی فرد است که در کدام کشور به دنیا آمده، صرف نظر از سکونت فعلی و داشتن شهروندی    ملیتمعموال   

اینکه فرد بنابر ماده نمبر    ، ملیت  گر. یکشوری د قانون    ۲۰۲حق داشتن شهروندی از روی اصلیت را نیز میگویند نی  ب 

 مهاجرت و شهروندی در یک کشور به دنیا آمده باشد. 

یک کشور میگردد وجود دارد، و هر    تعداد محدودیت ها برای مهاجرین که از کشور های دیگرداخل محیط جغرافیایییک  

شما وابستگی دارد به اینکه شامل شما   Chargeabilityباشد.   میفرد مهاجر دارای حقوق مشخص در کشور اصلی خویش 

 مساوی است با کشوریکه در آن به دنیا آمده اید.   شناخته میشویدکتگوری از مهاجرین میگردید. کشوریکه شما واجد شرایط آن  

را مطابق به سکونت اصلی همسر تان و یا هم مطابق سکونت اصلی والدین    chargeabilityباوجود این، شما میتوانید کشور 

زمان تولد شما والدین تان   درکه  کشوری   یا هم مطابق به کشوریکه شما به دنیا آمده اید و والدین تان نیآمده اند و یا همتان،   

 شما وجود دارد.  chargeabilityکشور  . سه راه برای انتخاب انتخاب کنید را نداشتند آن کشور شهروندی

کرده کشوریکه ادعای خویش را ثابت   مانند  و واجد شرایط خویش را اشتباه ارایه نمایید )  chargeabilityکشور  گر شما  ا

 شناخته نشوید.   ۲۰۲۲میگردد تا واجد شرایط برنامه التری سال نتوانید( باعث 

 

 آیا اگر متولد کشوریکه واجد شرایط است نباشم میتوانم درخواستی بدهم؟ .2

تا شما ممکن واجد شرایط شناخته شوید.  اول، اگر همسر شما از کشوری که واجد شرایط   دو حالت و وضعیت وجود دارد

همسر تان صورت گرفته،    از برایکنید. چون واجد شرایط شناخته شدن شما    chargeabilityاست باشد شما میتوانید ادعای  

و ویزه نیزبرای وی صادر گردیده باشد.  شد  صادر میگردد که خانم شما نیز واجد شرایط با  مهاجرتی  در صورتی به شما ویزه

هر دو باید با ویزه التری خویش همزمان وارد ایاالت متحده امریکا گردید. به عین شکل، با اطفال زیر سن نیز مطابق به 

 قانون محل سکونت والدین برخورد میگردد.

ه شما به دنیا آمده اید و والدین تان نیآمده اند یا شما میتوانید مطابق سکونت اصلی والدین تان،  یا هم مطابق به کشوریک دوم،  

به صورت عموم افرادیکه در   مورد محاسبه قرار بگیرید.  کشوریکه در زمان تولد شما والدین تان شهروندی آنرا نداشتند هم 



تجارت و یا منحیث نماینده رسمی  برای    ، اگر آنها برای دیدار، تحصیل کوتاه مدت  ،یک کشور متولد یا سکونت نکرده باشند

 . رده باشند منحیث شهروند شمرده نمی شوند کدولت یا هم شرکت در یک کشور زندگی 

ایه  آنالین التری ار  هرا در بخش فورم  ۶اگر شما ادعای داشتن یکی از دالیل فوق را کنید باید برای اثبات آن سوال شماره  

 بدارید.

و واجد شرایط خویش را اشتباه ارایه نمایید )مانند کشوریکه ادعای خویش را ثابت  کرده   chargeabilityاگر شما کشور  

 نتوانید( باعث میگردد تا واجد شرایط برنامه الترل شناخته نشوید.

 

 اصلی کشور ها واجد شرایط ویزه التری نمی شوند؟ چرا اکثریت شهروندان  .3

قابل   شانس  هایکه  کشور  شهروندان  برای  التری  تعریفویزه  است.  شده  گرفته  نظر  در  نیستند  دارد  را  بیشتر    ” پذیرش 

سال گذشته    ۵کشور های است که طی    زعبارت ا  مطابق به قوانین ایاالت متحده  ”قابلیت بیشتر پذیرش را دارندکشورهایکه  

،  ساالنه  میباشد.  نده او وظیفه وارد آمریکا شد  بستگان  فامیلاعضای    طریق ویزه های مهاجرتی    مهاجر از  ۵۰،۰۰۰حدود  

امریکا   متحده  ایاالت  و شهروندی  را مورد اداره خدمات مهاجرت  امریکا  به  وارد شده  و وظیفوی  فامیلی  تعداد مهاجرین 

یرش  بازرسی قرار میدهد وشماره گیری کرده با تعداد پنج سال گذشته مقایسه نموده و به اساس آن کشور های که قابلیت پذ

التری شهروندان آن کشور را واجد شرایط نمی پذیرد. چون این    برنامه  بیشتر را دارا بوده شناسایی میکنند و در سال بعدی

بازشماری را اداره مهاجرت و شهروندی ایاالت متحده ساالنه انجام میدهد فهرست کشور های واجد شرایط و غیر واجد شرایط  

 ممکن فرق نماید. 

 

 واجد شرایط منطقه اختصاص داده میشود؟ کشور های  شهروندان تعداد ویزه برایبه چی  .4

به   ساالنه  اداره خدمات مهاجرت و شهروندی امریکا تعداد و محدودیت ویزه التری را برای کشور های منطقه نظر 

منطقه از  شور های  کشهروندان  ( قانون مهاجرت و تابعیت تعین میکند. تعداد ویزه برای  C)  ۲۰۳فورمول ماده شماره  

طرف وزارت خارجه بستگی دارد به تعداد داوطلبان هر کشور  که به چی تعداد از داوطلبان واجد شرایط شناخته میشود.  

 به هر کشور بیشتر از هفت در صد تمام ویزه تعین شده اختصاص داده نمیشود. 

 

 اسناد های الزمهء تحصیلی و تجربه کاری کدام ها اند؟  .5

و یا هم طی پنج سال گذشته داشتن دو   آن  نساهمیا    داشتن سند شهادتنامه مکتبمهاجرتی امریکا    و مقررات  قانونبنابر  

 نساهمیا  تب  مک ند  سحتمی باشد الزامی میباشد. هدف از  در آن    لهدوسا  تجربه  سال تجربه کاری در بست های که داشتن

متوسطه و لیسه میباشد است، و یا هم تکمیل نمودن شامل دوره    در امریکا  سال مکتب که  ۱۲با موفقیت تمام نمودن  آن  

  د است نامریکا باش  مکاتب  کشورهای دیگر که قابل مقایسه با این دو دوره درکورس های    دوره های متوسطه و لیسه در

مانند  )آن    نساهمو یا سند های  و تنها کورس های رسمی قابلیت مقایسه با مکاتب امریکا را دارند پروگرام های مکاتبوی  

جارب وظیفوی  اسناد تا یمضامین عمومی مکتب( قابل پذیرش نمی باشد. شما حتما باید اسناد تحصیلی و  به معادلدیپلوم 

 خویش به قنسول ارایه کنید.  ویزهخویش را در هنگام مصاحبه 

و اعضای فامیل   نیستید التری ویزهربه کاری را پوره کرده نتوانید شما واجد شرایط جاگر اسناد های الزمه تحصیلی و ت

 واجد شرایط  شناخته نخواهد شد.شما نیز 

 

 التری اند؟  ویزهکدام وظایف واجد شرایط پروگرام  .6



با استفاده از دیتابیس آنالن وزارت کار امریکا وظایف واجد شرایط را تعین می نماید. دیتابیس   وزارت خارجه امریکا  

در حالیکه در ویبسایت وزارت خارجه    جد شرایط را به پنج حوزه تقیسم کرده استآنالن وزارت کار امریکا وظایف وا

التری شناخته نمی شوند. برای واجد شرایط   ویزهوظایف زیادی لیست شده است، تمام وظایف آن لست واجد شرایط  

بخش مشخص در  تجربه کاری دوساله  با داشتن  طی پنج سال گذشته  شما حتما باید    ،تجربه کاری  شناخته شدن از طریق

 را داشته باشید.  از آن التراو یا هم ب ۷ی به درجه احرفه به شکل آمادگی 

التری نیستید و اعضای فامیل شما    مستحق ویزهاگر اسناد های الزمه تحصیلی و تجربه کاری را پوره کرده نتوانید شما  

 نیز واجد شرایط  شناخته نخواهد شد.

 

 وظایف واجد شرایط ویزه التری را از دیتابیس وزارت کار آمریکا دریابم؟میتوانم چگونه  .7

ین شرایط است یا خیر مراحل ذیل را  دبرای دریافت اینکه آیا وظیفه شما شامل واجهنگامیکه سایت وزارت را باز کردید  

 تعقیب کنید: 

 ؛ را انتخاب کنید “فامیل وظیفه “در بخش دریافت وظایف مینو را باز کرده  .1

 بگویید؛  ”جستجو “ انتخاب خود را دریابید و ”فامیل وظیفه“طریق  از .2

 برای وظیفه مشخص خویش روی لینک کلک کنید  .3

 .را انتخاب کنید ”حوزه کاری“کود نمبر و میزان درجه بندی برای دریافت  .4

، میزان درجه   ۴پور برای انجنیر فضایی از طریق حوزه وظیفوی کود  بطور مثال، انجنیر فضایی را انتخاب کنید. در اخیر را

 را مییابید به این شکل می فهمید که انجنیر فضایی مشمول وظایف واجد شرایط است. ۸.۰ < ۷.۰بندی 

 دیدن نمایید.  .Diversity Visa – List of Occupations webpageبرای معلومات بیشتر از صفحه  

 

 داوطلبان پروگرام ویزه التری سن مشخص گردیده؟آیا برای  .8

، اما بنابر شروط داشتن شهادتنامه مکتب و یا هم تجربه کاری، هر رییس برای درخواست کننده گان حد اقل سن تعیین نگردیده

 پایین باشد بطور موثر مستحق شمرده نمیشود. ۱۸فامیل که در هنگام خانه پری فورمه سن وی از 

 مه الکترونیکی برای پروگرام ویزه التری تکمیل کردن فور

 ثبت نام نمایم؟ چی وقت میتوانم  .9

ساعت    ۲۰۲۰نوامبر    ۱۰بعد از ظهر شروع و الی    ۱۲از ساعت    ۲۰۲۰اوکتوبر  ۷ثبت نام پروگرام التری از چهارشنبه  

داری نگه  تمام ثبت نام هاطول این مدت  در    ثبت نام میکنند.  نفرمیداشته باشد. ساالنه میلیون ها    بعد از چاشت ادامه  ۱۲

برای تمام سفارتخانه    بخاطر صدور ویزه  ، والع رسانی صورت میگیردطدر وقت مناسب آن امنتخبین    برای  میشود و

 قنسلگری ها، و داوطلبان زمان مناسب میدهد.ها، 

چون تقاضای بیش از حد در روز  ما شما را تاکیدا تشویق می نمائیم تا در روز های آغازین این پروگرام ثبت نام نمائید  

به وقت   ۲۰۲۰نوامبر    ۱۰های اخیر باعث کندی سیستم میگردد. ما درخواست هایکه بعد از ظهر روز یکشنبه بتاریخ  

 استندرد شرقی وارد سیستم میگردد را نمی پذیریم.

 

 من در ایاالت متحده امریکا هستم، آیا من هم میتوانم ثبت نام نمایم؟  .10



بلی، داوطلبان که در امریکا و یا هم در کشور دیگری باشد نیز میتواند ثبت نام نمایند. داوطبان از هر موقعیت میتوانند  

 ثبت نام نمایند. 

 

 آیا در دوره داوطلبی فقط یکبار میتوانم ثبت نام نمایم؟   .11

استفاده ماهرانه از تکنالوژی   ا مطابق به قانون هر فرد در هر دوره فقط یکبار میتواند ثبت نام نماید. وزارت خارجه ببلی،  

نبوده و محروم  داوطلبان مکرر را شناسایی می نماید. اشخاصیکه بیشتر از یکبار ثبت نام می نمایند مستحق ویزه التری 

 . میگردند

 

 داشته باشم؟ آیا استثنا هم وجود دارد؟ پاسپورت باید چرا برای ثبت نام ویزه التری   .12

مدار اعتبار میسازد. این قانون قابل تطبیق باالی همسر و اطفال   یداشتن پاسپورت به روز داوطلبی شما را از نگاه امنیت

صادر شده توسط پاسپورت باید برای سفر های بین المللی مدار اعتبار باشد. پاسپورت های داخلی و یا هم  شد.  انمی ب

 د.نکشور های دیگر برای ثبت نام ویزه التری مدار اعتبار نمی باش 

؛ مطابق به قوانین وزارت خارجه سه نوع معافیت برای پاسپورت وجود دارد، و آن معافیت از لزومیت پاسپورت  معافیت 

د و نمیتوانند از طرف دولت قرار دارن  ستیهای کمون   ملت هایکه تحت کنترول کشور ها عبارت از؛ افراد بیخانمان،  

د، و این معافیت از طرف وزیر امنیت داخلی و وزیر خارجه تایید گردیده است. اگر در هنگام ثبت نام  پاسپورت بگیرن

شما یکی از اینها را انتخاب کنید از شما توقوع میگردد تا توضیح بدهید که چگونه مستحق این معافیت  برای ویزه التری  

معافیت تنها برای کسانی است که نمی توانند پاسپورت اخذ نمایند. اگر بخاطر اینکه پروسه اخذ پاسپورت شما  هستید. این  

د و واجد شرایط  یاین معافیت نمیباشید مستحق  ئ به تعویق افتاده است و خارج از کنترول شما است از این گزینه انتخاب نما

 .شناخته نمی شوید نیز ویزه التری

را انتخاب کنید پس  استثنا گزینه  این التری اگر در هنگام ثبت نام .د؛ بصورت عموم بیخانمانی نادر میباشافراد بیخانمان

از شما ثبوت خواسته میشود و شما باید ثابت نمایید که دارنده شهروندی از محل تولد و یا شهروندی از کشوری دیگری 

 را ندارید. 

را انتخاب کنید    استثنا  این گزینهالتری  ؛ اگر در هنگام ثبت نام    هستند  کشور هایکه تحت کنترول کمونیست ها  انشهروند

و نشاندهندهء این باشد که نمیتوانید از دولت محل تولد تان پاسپورت اخذ    نمایید  ثبوت ارایهپس از شما خواسته میشود  

 ید.ئ نما

التری این گزینه استثنا را انتخاب کنید پس از شما ثبوت خواسته میشود و شما  اگر در هنگام ثبت نام  داوطلبان معافیت؛  

 باید ثابت نمایید که قادر به اخذ پاسپورت نیستید. دالیل که شما باید از این معافیت مستفید شوید قرار ذیل است: 

باشد و ردیده  گصادر  یستید پاسپورت ن  اخذ  قادر بهاینکه    رمبنایب  و  DS-232فورمه   ویزه قبلی امریکا که به رویت   .１

 ارایه نمودید حاال هم قابل تطبیق است. برای معافیت پاسپورت دلیل را که قبال 

  قبال برای معافیت پاسپورت که شما قادر به اخذ پاسپورت نیستید و دلیل را که    USCISفورمه تایید شده از طرف    .２

 ارایه نمودید حاال هم قابل تطبیق است.

در کشور اصلی  چون  ا در کشوری که محل سکونت اصلی شما نیست تایید نمایدرکه مهاجر بودن شما  سند رسمی  .３

تان از طرف دولت مورد آزار و اذیت قرار داشتید و ضمینه پاسپورت گرفتن را بدون آسیب پذیری ناممکن ساخته  

 بودند. 



که در باال ذکر گردید و داشتن پاسپورت مدار   ویزه التری  تحصیلی و وظیفوی برای  شرایطمیدانید که  ، اگر شما  مکررا

لطفا از ثبت نام دست بردارید. اگر شما مستحق ویزه شناخته نشوید هر نوع فیس را که   را پوره کرده نمی توانید  اعتبار

 نمی گردد. مستردپرداخته باشد دوباره 

 تمام شود و یا هم اگرمفقود گردد چی؟  اگر قبل ازدرخواست ویزه وقت پاسپورتم  .13

شما به قنسلگری کنتاکی    قبل از اینکه وقت مصاحبه شما تعین گردد باید  اگر نمبر پاسپورت شما بنابر هر دلیلی تغیر میکند، پس

KCC  بی اعتبار پاسپورت نادرستدر صورتیکه شما نمبر    که چرا تغیر کرده است.  وزارت خارجه امریکا شواهد ارایه کنید ،

نمیشوید. ما پیشنهاد مینائیم تا یک کاپی روشن از پاسپورت    شناختهو غلط را در ویزه التری درج نمائید، شما مستحق این ویزه  

( نگهداری FAQ #27تائیدی تان ) کودنمبر خویشرا در زمان ثبت فورمه با خود داشته باشید و در جای مسوون انرا همرا با 

نمیتواند ثبوت بر درج شماره دقیق پاسپورت تان باشد اما میتواند در قسمت تشریح وضعیت موثر واقع   کنید. تنها فوتوکاپی

 گردد. تصمیم نهائی توسط مسئول قنسلی در زمان مصاحبه ویزه التری گرفته میشود. 

 . آیا من و همسر ام بشکل جداگانه فورم التری خانه پری و ارسال نمائیم؟   14     

در  ارسال کنند.  فورم ویزه التری را خانه پری و  باشند،  بطور جداگانه در صورتیکه واجد شرایط  بلی، زوجین میتوانند 

 صورتیکه یکی از ایشان انتخاب گردند، نفر دیگر بحیث وابسته گان نزدیک درخواست ویزه دهد. 

 . کدام اعضای خانواده را باید در فورم ویزه التری شامل نمایم ؟15

اگر ازدواج قانونی کرده اید، قطع نظر از اینکه همرای شما زنده گی میکند و یا به ایاالت متحده امریکا مهاجرت  مسر:  ه

میکند یا خیر، باید درج فورم گردد. شما باید همسر تانرا درج فورمه بسازید حتی اگر فعال از هم جدا شده اید مگر اینکه بشکل  

ریق قانونی عبارت از یک قرار میباشد که به دستور محکمه اگر چه زوج قانونآ ازدواج کرده قانونی از هم جدا شده باشید. تف

اند اما با هم جدا زنده گی میکنند. اگر شما و همسرتان قانونآ تفریق شده باشید در اینصورت همسر تان نمیتواند با شما از طریق  

سم همسر تانرا که بشکل قانونی از هم جدا شده اید در فورمه  برنامه ویزه التری مهاجرت کند. در صورتیکه شما بخواهید ا

برسانید، در برابر آن مسئول دانسته نمی شوید. در صورتیکه بشکل قانونی به حکم محکمه از هم جدا نشده اید، در اینصورت 

بسازید. در صورت عدم   باید اسم همسرتانرا حتی اگر پالن طالق را قبل از درخواست ویزه التری داشته باشید، شامل فورمه

درج معلومات همسر واجد شرایط تان و یا ذکر کسیکه همسرتان نباشد، منجر به عدم پذیریش تان در ویزه التری میگردد.  

اگر شما در زمان ثبت فورم ویزه عروسی نکرده باشید اما پالن ازدواج را در آینده داشته باشید در اینصورت نیز نباید اسم  

فورم بسازید که این کار باعث عدم پزیرش تان به ویزه التری میگردد. در صورتیکه از همسر تان طالق همسر تانرا درج  

 گرفته باشید و یا همسر تان فوت کرده باشد در اینصورت نباید اسم همسرگذشته تانرا شامل بسازید. 

شهروندی یا اقامه دایمی قانونی ایاالت  یگانه استثناء که در این قسمت موجود است عبارت از ذکر همسرتان در صورتیکه او

متحده امریکا را داشته باشد. اگر همسرتان شهروندی و یا اقامه دایمی امریکا را داشته باشد در اینصورت وی را در فورم  

را    تان شامل نسازید. همسریکه قبال شهروندی و یا اقامه دایمی ایاالت متحده را داشته باشد ضرورت به گرفتن ویزه التری

ندارد. اگر شما در فورم تان گزینه " ازدواج کرده اید و همسر تان شهروندی و یا اقامه دایمی قانونی امریکا را دارد" را  

 انتخاب کنید، در اینصورت شما نمیتوانید معلومات بیشتر را در مورد همسر تان ارایه کنید.  

سال باشد در هنگام ثبت    ۲۱ر میبرند، مجرد و سن شان کمتر از  شما باید لست تام اطفال خویشرا که در قید حیات بساطفال:  

فورم شامل سازید. اطفال تان میتواند اطفال اصلی و بیولوژیکی شما، پسر ناسکه ) حتی اگر در حال حاضر از والدین ان طفل  

قبول کرده باشید. لست تمام   طالق هم گرفته باشید(، اطفال همسرتان، و یا طفلیکه قبال مطابق با قوانین نافذه بحیث فرزندی

یا شما   و  کنند  نمی  هم  زنده گی  فعال همرای شما  اگر  بسازید، حتی  فورمه  الکترونیکی شامل  نام  ثبت  در زمان  را  اطفال 

نمیخواهید با شما مهاجرت کنند. باالی شما الزامی نیست که لست آن اطفال تانرا درج فورمه بسازید که قبال شهروند ایاالت  

دریافت و یا اقامه دایمی انرا داشته باشد و در صورتیکه انها را شامل فورمه بسازید شما در برابر آن مسئول دانسته متحده را  

 نمی شوید.  



والدین و یا خواهر و برادر درخواست دهنده واجد شرایط دریافت ویزه های التری منحیث وابسته گان نمیباشند بنآ در فورم   

 تان انرا درج نکنید.  

شما اعضای فامیل تانرا در فورم ثبت کنید، الزم نیست تا آنها برای ویزه درخواستی بدهند، همراه با شما مهاجرت و یا  اگر  

سفر کنند. اما اگر شما یکی از وابسته گان واجد شرایط خویشرا در فورم اصلی شامل نساختید و یا در عوض شخصی را که  

ا مستحق ویزه التری دانسته نمیشوید. این موضوع تنها در مورد انها قابل تطبیق  از وابسته گان شما نمی باشد شامل کنید، شم

است که در هنگام ثبت فورم اعضای فامیل شما بودند نه اینکه بعدآ اعضائی فامیل تان شده  باشند. همسر شما، در صورتیکه 

داگانه را ثبت و ارسال کند. هردو فورم باید تمام واجد ثبت فورم باشد، با آنهم که در فورم شما ثبت بوده باشد میتواند فورم ج

 ( مراجعه کنید. FAQ# 12جزئیات در مورد وابسته گان فامیلی را شامل باشد. ) به بخش سواالت و جوابات  

 . آیا فورم التری را خودم و یا شخص دیگری به نماینده گی از من ارسال کند؟ 16

ما خانه پری و ارسال گردد، اما شخص دیگر نیز میتواند به نماینده گی از شما ما توصیه میکنیم که فورم التری توسط خود ش

این کارا انجام دهد. قطع نظر از اینکه فورم را خودتان، توسط دوست، وکیل مدافع، اقارب و یا شخص دیگری ثبت و ارسال 

یث شخصیکه فورم بنام شما ارسال گردیده  گردد، نکته مهم این است که تنها یک فورم به اسم شما ثبت و ارسال گردد. شما محن

است باید اطمینان حاصل نماید که معلومات مندرج فورم درست و موثق می باشد. فورم های ناقص و نادرست رد خواهند شد. 

اشخاص درخواست دهنده باید نمبر تائیدی را نزد خود داشته باشند تا بتوانند چیگونگی پیشرفت در کار درخواستی خویشرا 

بررسی نمایند. درخواست دهنده گان ویزه التری باید به ادرس   dvprogram.state.govکل مستقالنه از طریق سایت  بش

 ایمیل خود که درج فورم التری کرده است، دسترسی داشته باشند. 

ن درخواست . من قبآل به یک کتگوری دیگری از ویزه مهاجرت ثبت نام کرده بودم. آیا میتوانم به ویزه التری همزما17

 نمایم؟

 بلی

 و بعدآ آنرا تکمیل نمائیم؟ ثبت نموده  word. آیا متوانم فورم الکترونیکی ویزه التری را دانلود و در برنامه 18

نخیر. شما قادر نخواهید بود تا فورم الکترونیکی التری را در برنامه دیگر ذخیره )انتقال( و بعدا تکیمل و ارسال نمائید. فورم  

 ویزه التری در ویبسایت تنظیم گردیده و تنها میتواند بشکل انالین تکمیل و ارسال گردد.   الکترونیکی

 . آیا میتوانم فورم التری را بشکل انالین ثبت و بعدآ تکمیل نمائیم؟ 19

دقیقه وقت دارید تا    ۶۰نخیر. فورم ویزه التری طوری دیزاین گردیده است که باید به یکباره گی تکمیل و ارسال گردد. شما  

فورم را از ویباسیت داونلود و فورم را خانه پوری و از طریق سایت ارسال نماید. اگر در این مدت شما نتوانستید فورم را  

تان که قبال درج فورم نموده بود توسط سیستم از بین خواهد رفت. سیستم آن فورمه ها را   تکمیل و ارسال نماید تمام معلومات

که معلومات آن بطوری جزئی تکمیل گردیده است از بین میبرد تا نشود این فورم های جزئی بشکل تصادفی بعدآ با فورمه  

بل از اینکه با خانه پری فورمه آغاز کنید بخوانید های اصلی و مکمل شما به اشتباه گرفته شود. رهنمودهای ویزه التری را ق

 این کار شمارا قادر میسازد تا در مورد معلومات مورد نیاز قبال اگاهی حاصل نمائید. 

دیگری در امریکا بفرستم تا اسکن، ثبت و دوباره از طریق ایمیل    شخصمن اسکنر ندارم. آیا میتوانم عکس هایم به  .   20

 از آنها در فورمه ثبت نام استفاده نمایم؟  وبفرستد   برایم

تا زمانیکه عکس مطابق شرایط مندرج راهنمود باشد و به شکل الکترونیکی در زمان ثبت فورمه آنالین ارایه گردد مورد   بلی،

چون به شکل جداگانه ارایه کرده نمی    عکس را در هنگام خانه پری فورم آنالین با خود داشته باشیدقبول است. شما باید اسکن  

 از داخل امریکا و یا هم از کشور های خارجی ارایه میشود.یکباره گی توانید. تمام ثبت نام )مشمول فورمه و عکس( به 

 

 باره خانه پری نمایم؟ . اگر سیستم آنالین فورمه من را رد نماید، آیا میتوانم دو21



به وقت استندرد شرقی فورمه را تکمیل    ۲۰۲۰نوامبر    ۱۰  بعد از ظهر بتاریخ    ۱۲روز سه شنبه ساعت    بلی، شما میتوانید الی

از پروگرام محروم شمرده نمی و ارایه کنید. اگر بخاطر مشکالت تخنیکی شما به بار دوم فورمه آنالین را خانه پری نمائید  

یل نشده  اگر فورمه شما تکم   ایمیل رد را دریافت نکنید. ت ، ممکن بال فاصلهبا توجه به ماهیت غیر قابل پیش بینی اینترن   .شوید

. هروقت ایمیل تاییدی و تاییدی را دریافت کنید  کنیدارسال    شود و بتوانید  الی این که تکمیل  میتوانید بار بار خانه پری کنیدباشد  

 را دریافتید بدانید که ثبت نام شما تکمیل ارسال گردیده و نباید دوباره خانه پری کنید.  

 

 ارسال کردن فورمه آنالن تاییدی دریافت خواهم کرد؟ از . چی مدت بعد22

ماهیت  همراه با کود نمبر تاییدی بال فاصله باید ایمیل تاییدی را دریافت کنید و آن نمبر را با خود ضبط کنید. اگرچه نظر به  

و تاییدی  فرستاده شودن ت ممکن با کمی تاخیر مواجه شوید. برای اینکه فورمه شما به شکل کامل آغیر قابل پیش بینی اینترن 

ایمیل تایید را دریافتید نباید  معلومات خویش را دوباره  ن بیاید میتوانید بار بار دکمه ارسال را فشار دهید. بعد از اینکه  ابرایت

 بفرستید. 

  این پروسه   زا  بفرستم آیا. دکمه ارسال را فشار دادم اما کودنمبر تاییدی را دریافت نکردم، اگر داوطلبی خود را به بار دوم  23

 محروم خواهم شد؟

اگر شما کودنمبر تاییدی دریافت نکردید به این معنی است که معلومات شما ثبت سیستم نگردیده و شما باید دوباره  فورمه را  

ت خویش  درخواستی تکراری ثبت نخواهد شد. بعد از اینکه کودنمبر را دریافت کردید دوباره معلومامنحیث  بفرستید، و این  

  را ارسال نکنید.

 

 انتخاب 

 . چگونه بفهمم که انتخاب شده ام؟24

با استفاده از کود نمبر تاییدی میتوانید از طریق   ۲۰۲۲سپتامبر  ۳۰الی   ۲۰۲۱مارچ  ۸ تاریخ از راحالت درخواستی خویش 

انتخاب شدن  برای فهمیدن    وزارت خارجهمعتبر  یگانه مرجع    این ویبسایت   بررسی نمائید.    dvprogram.state.govویبسایت  

 با درنظر داشت درخواستی، ارسال دستورالعمل های بعدی و اطالع رسانی در مورد تاریخ و ساعت مصاحبه میباشد.

از طریق همین ویبسایت اعالن   ۲۰۲۱مارچ  ۸استفاده تمام ویزه های تعین شده، وزارت خارجه ممکن منتخبین دیگر را الی 

حفظ کنید. یگانه ویبسایت  آنالین رسمی وزارت خارجه برای    ۲۰۲۱سپتامبر    ۳۰مبر تاییدی خویش را الی  نماید پس کودن 

 میباشد.   dvprogram.state.govبررسی حالت داوطلبی ویزه التری 

 

 (.  FAQ#24وزارت خارجه امریکا برای اطالع رسانی در مورد انتخاب شدن با شما به تماس نمی شود ) 

 

این  برای باید شما باشید نشده انتخاب شما صورتیکه در داد نخواهد خبر شما به مستقیما آمریکا متحده ایاالت خارجه وزارت

-DV حالت میتوانید شما نمایید استفاده entrant status check از اید شده انتخاب بفهمید که

 – May – 2021 تاریخ از که E-DV وبسایت در entrant status check استفاده با را خود 2022

-DV  یا قبلی سال حالت باره در )معلومات نمایید. چک دارد ادامه  September - 30 – 2022 تا و شروع 08

  میباشد.( دسترس قابل آنالین طریق از September - 30 – 2020 الی  2020

  

  افتاد؟ خواهد اتفاق چی بدهم دست از را (Confirmation Number) یا تاییدیه نمبر اگر .26

 entrant از بخش یک باشید. داشته خود با را خویش تاییدیه نمبر باید شما entrant status check به دسترسی برای

status check وبسایت طریق از که E – 

DV هویت  اثبات برای که را شخصی وماتمعل اکثر  که ادرس ایمیل از استفاده با تا میسازد قادر را شما است دسترس قابل

  بیاورید. بدست (Confirmation Number) یا تاییدیه نمبر اید کرده درج خویش 

ت  تان برای را تان تاییدیه نمبر که نیستند قادر کنتاکی قونسلی مرکز و امریکا متحده ایاالت های قونسلگری ها خانه سفارت

مراح طی برای شدگان انتخاب لیست تا نیست قادر آمریکا خارجه وزارت نمایند. چک را شما نشدن انتخاب یا انتخاب یا هیه

   نماید. تهیه ویزه ل



   

  پست؟  طریق از یا کرد خواهم دریافت ایمیل طریق از خارجه وزارت از را معلومات نم آیا .27 

آ  یا ایمیل وقت هیچ آمریکا متحده  ایاالت دولت کرد. نخواهد ارسال شما به ای اطالعیه آمریکا متحده ایاالت خارجه وزارت

ا  فقط شما میشوید انتخاب شما اگر نیست. تدس روی هم 2022 سال به پالن کدام و نمیکند ارسال شدگان انتخاب برای گاهی

 entrant status در که های رهنمای انجام از بعد هویز مالقات وقت برای یمیل

check فقط نداشته دربر را هویز برای مصاحبه تاریخ و وقت باره در معلومات ها ایمیل کرد. خواهید دریافت است شده ذکر

 entrant status بسایتو به بیشتر معلومات برای که میشود ذکر 

check .برر  را خویش حالت بتوانند تا کرده ارسال متقاضیان تمام به را ها ایمیل آمریکا متحده ایاالت خارجه وزارت بروید

  د.ننمیکن نشدن یا  شدن انتخاب به اشاره وقت هیچ ها ایمیل این چند هر کنند. سی

 دارای که های وبسایت میباشند. آمریکا متحده ایاالت دولت رسمی توبسای دارند .gov پسوند اخیر در که های وبسایت فقط

. '  com پسوند

rog ' .net   م  و معلومات متحده ایاالت خارجه وزارت میکنند ارایه را خدمات  و ویزه مهاجرت، باره در معلومات میباشند

   نمیکند. حمایت و توصیه تایید، را ها وبسایت این در شده نشر واد

ایمیل   دیگر های سایت  بیو  طریق از است ممکن

 هزینه شود می خواسته شما از دارند. شما شخصی اطالعات ارائه یا پول ارسال برای شما فریب در سعی که کنید دریافت

  ویب سایت در رایگان صورت به موارد این همه ، کنید پرداخت را مهاجرت مراحل به مربوط اطالعات و ها همورف

  ویب سایت طریق  از یا ، gov است. موجود travel.state ،هوزارت خارج

  ویب سایت یا ها سازمان است ممکن ، این بر عالوه متحده. ایاالت سلگریقون یا سفارت های

  ویب سایت یا ها سازمان این از یکی به اگر بدزدند. را شما پول کنند سعی ، DV به مربوط خدمات هزینه گرفتن با ها

 ویب سایت این به را شخصی اطالعات ، همچنین دید. نخواهید را آن هرگز دیگر احتماال   ، کنید ارسال ولپ دولتی غیر های

  شود استفاده هویت سرقت / برداری کاله برای است ممکن زیرا ، نکنید ارسال ها

وزارت   یا کنتاکی نسلیوق مرکز به وابسته کنند می وانمود که شود ظاهر افرادی طرف از است ممکن فریبنده های ایمیل این

هی و است نکرده ارسال ایمیل خود انتخابی افراد اطالع برای هرگز متحده ایاالت دولت که باشید داشته یاد به هستند.خارجه

وزارت  ندارد. وجود DV-2022 برنامه این برای ایمیل از استفاده برای ای برنامه چ

  کنید ارسال Western Union مانند دیگر خدمات طریق از یا پست طریق از را پول خواهد نمی شما از هرگزخارجه

  

  شوند؟ می انتخاب DV-2022 برای افراد تعداد چه .28

 – DV برای

می  انتخاب که اول نفر 55000 از برخی زیاد احتمال به که آنجا از است. موجود Diversity ویزه 55.000 تعداد به 2022

اط انتخاب برای ورودی 55000 از بیش ، کنند نمی دنبال ویزه صدور برای را خود پرونده یا ندارند را ویزه شرایط شوند 

و کافی تعداد است ممکن که معناست  بدان این ، حال این با اند. شده صادر موجود های DVS همه که شود می حاصل مینان

  باشد. نداشته وجود شده انتخاب افراد همه برای یزه

نمایید.   بررسی نشدن را یا انتخاب شدن entrant status check در قسمت E – DV وبسایت در میتوانید شما

عات را اطال سایر قبل از مصاحبه و مدارک کلیه که برگزیدگانی برای DV-2022 برنامه های مصاحبه

اند ،  کرده ارسال رسانی اطالع های دستورالعمل درخواست طبق

هفته قبل از  شش تا چهار ، دهند می ارائه را نیاز اطالعات مورد کلیه که برگزیدگانی شود. می آغاز 2021 برواکت در

ر  قرا طریق ، از کشور در خارج از متحده ایاالت نسلیقو افسران با شده ریزی برنامه های مصاحبه

  شوند. می خود مطلع ویزه مصاحبه طریق از ویزه مصاحبه

، صادر شود ،   هستند صدور در آن ماه شرایط واجد که متقاضیانی آن دسته از برای ویزه است ممکن هر ماه ،

ل  قب تواند می ویزه یابد. شمار می پایان برنامه ، التری ویزه 55،000 از صدور پس باشد. دسترس در ویزه که زمانی تا

در   سریع تا باشند آماده باید  کنند اقدام ویزه برای خواهند می که انتخاب شده متقاضیان برسد. پایان به 2022 سپتامبر از

کرد. انتخاب صرفا   خواهید دریافت ویزه که کند نمی تضمین گزینه بعنوان تصادفی کنند. انتخاب خود اقدام های پرونده مورد

باشد   نهایی پردازش شرایط شماره رتبه شما واجد اگر هستید. التری ویزه درخواست شرایط شما واجد که است معنی این به

شما صادر  برای Diversity ویزه است ممکن بالقوه ، به طور

  صادر شود. متقاضیانی چنین برای است ممکن ویزه 55000 حداکثر شود.

 



  شوند؟ می موفق انتخاب داوطلبان چگونه .29

، در  september 30 ، 2022 ، تا May 2021 08 از ، entrant status check طریق انتخاب از رسمی های اعالن

وزارت شود.   می انجام E-DV dvprogram.state.govویب سایت

را   انتخابی های نامه یا ، اعالن ها ایمیل طریق از یا عادی الکترونیکی پست طریق ازخارجه

انتخاب   DV دریافت برای شما اینکه بر مبنی پستی نامه یا ایمیل طریق از رسانی اطالع هرگونه کند. نمی ارسال

وزارت   از طرف که را ایمیلاز طریق  ارتباط هرگونه و مشروع هم نیست. ، آید نمیوزارت خارجهاز  اید شده

در   جدید اطالعات entrant status check از استفاده با تا کند می راهنمایی را، شما  کنید می دریافتخارجه

را   پول خواهد نمی از شما هرگزوزارت خارجهکنید.  بررسی خود را برنامه مورد

  کنید. ارسال Western Union  خدمات طریق از یا پست طریق از

به   کمپیوتر یک دوره ورود ، پایان شوند. در می گذاری هشمار  جداگانه از هر منطقه به صورت دریافتی های ورودی تمام

کند. در هر منطقه  می ها را انتخاب ورودی ، جغرافیایی هر منطقه برای شده دریافت های ورودی بین از تصادفی طور

ثبت   دوم انتخاب شده مورد دوم ورودی مورد ثبت شده است. اولین شود ، می انتخاب تصادفی به طور که ورودی اولین ،

انتخاب   شانس شده در هر منطقه در طول دوره ورود ، دریافت های ورودی غیره. تمام بود ، و خواهد شده

شود   می انتخاب ورودی  که هنگامی دارند. برابر

 E – DV در که entrant status check طریق از  را ای اطالعیه کننده شرکت ،

dvprogram.state.gov و  باشید شما انتخاب شده اگر آورد. هدخوا بدست میباشد دسترس قابل

KC) کنتاکی کنسولی مرکز ، دهید پاسخ entrant status check طریق از آنالین بصورت شده ارائه های دستورالعمل به

C) به افراد انتخاب شده دستور داده  که زمانی تا کند می بررسی را پروندهوزارت خارجه

تا آن زمان  یا یابند حضور متحده ایاالت کنسولگری یا سفارت یک در ویزه مصاحبه برای که شود

  دهند. می درخواست متحده ایاالت در USCIS با هستند وضعیت تنظیم متقاضی که متحده ایاالت در

 

  کنم؟ تنظیم USCIS با خود را وضعیت توانم می  آیا هستم در صورت انتخاب ، متحده ایاالت . من فعال در30 

،  یبل

 برای توانید می ، باشید (INA)  تابعیت و مهاجرت قانون 245 ماده شرایط تحت وضعیت تنظیم  شرایط واجد که شرطی به

 قبل کنید مراجعه USCIS به اقامت دائم به وضعیت تنظیم

قبل   شما را سال 21 زیر فرزندان یا همسر  پرونده تواند می USCIS باشیدکه داشته اطمینان باید شما 2022 سپتامبر 30 از

رسد.  می پایان به DV-2022 برنامه تاریخ در آن زیرا ، کند مراحل طی کامل بطور September 2022 30 تاریخ از

-DV برنامه در وضعیت تعدیل یا ویزه شماره هیچ شرایطی هیچ تحتوزارت خارجه

  کند. نمی تأیید 2022 سپتامبر 30 تاریخ در EDT شب نیمه از پس را 2022

 

  ؟را دارم التری ویزه درخواست مدت مجاز به چه برای  م ،دمن انتخاب ش اگر .31

از  که متحده ایاالت دولت 2022 مالی سال، فقط در  باشید انتخاب شده DV-2022 برنامه در اگر

تا   مینماییم تشویق را منتخبین هستید. ما تمام ویزه صدور درخواست است ، مجاز به 2022 سپتامبر 30 تا 2021 برواکت اول

   بدهند. ویزه درخواست ویزه موجود بودن با و وقت اسرع در

خود را قبل   ویزه  باید شرایط انتخاب شده و واجد متقاضیان کلیه ، استثنا بدون

اما  شوند می انتخاب که افرادی برای کنند. تنظیم  خود را وضعیت یا کنند دریافت  مالی سال پایان از

هم ، همچنین ندارد. وجود آینده سال برای DV مزایای هیچ ، کنند نمی دریافت ویزه مالی( سال )پایان 2022 سپتامبر 30 تا

خود  وضعیت به DV-2022 نام ثبت طریق از که فرزندانی و سران

در   که افرادی بگیرند. ویزه التری پروگرام در 2022 سپتامبر 30 تا 2021 اکتبر 1 تاریخ از توانند می فقط یابند می دست

هفته قبل از   شش لیا چهار وزارت خارجه E-DV وبسایت entrant status check طریق ، از کنند اقدام کشور خارج از

  کنند. می دریافت اتمالق قرار مصاحبه

  

  افتد؟ می اتفاقی چه وی دوسیه برای ، بمیرد DV منتخب یک اگر .32

میکند،  تنظیم حالت خود را یا باشد کرده سفر متحده ایاالت به اینکه قبل از DV منتخب یک اگر

و   همسر مثل متوفی وابستگان تمام شود. می بسته خودکار طوربه   وی DV پرونده میکند، فوت

  .شد خواهد لغو آنها صادر شده باشد برای که ویزه هرگونه داشت. نخواهند را DV ویزهی درخواست حق دیگر اطفال



  

 ها هزینه

  

  است؟ چقدر Diversity Visa برنامه به نام ثبت هزینه .33

درخو Diversity ویزه برای میشویدو انتخاب شما اگر ، حال این با شود. نمی پرداخت ای هزینه  الکترونیکی نام ثبت برای

ا سلگریقون یا سفارت در سلیفودار خزانه با مستقیما   و مصاحبه در را ویزه درخواست های هزینه تمام باید ، کنید می است

 درخواست USCIS از وضعیت تنظیم برای و باشید شده انتخاب  متحده ایاالت در قبال   اگر کنید. پرداخت تاس متحده یاالت

ار های دستورالعمل با ، انتخاب صورت در کرد. خواهید پرداخت USCIS به مستقیما   را نیاز مورد های هزینه کلیه ، دهید

-Eویب سایت طریق از شده ائه

DV آدرس از dvprogram.state.gov ، نیاز مورد های هزینه جزئیات DV کرد. خواهید دریافت را ویزه  مهاجرت و  

 

  کنم؟ پرداخت را مهاجرت و DV ویزه هزینه کجا و چگونه ، شدن انتخاب صورت در .34

 entrant status در DVapplication روند به مربوط های دستورالعمل ، باشید شده انتخاب تصادفی شما اگر

check وبسایت طریق از  dvprogram.state.gov و های هزینه کلیه ویزه درخواست زمان در شما کرد. خواهید دریافت

 سلیقون دار خزانه کرد. خواهید پرداخت متحده ایاالت نسلگریفو یا سفارت در شخصا   را مهاجرت درخواست و DV یزه

ایاال  نسلگریقو یا سفارت در  مهاجرتی ویزه برای اگر دهد. می شما برای را متحده ایاالت دولت   به رسیدپرداخت بالفاصله

 Western ، الکترونیکی پست طریق از ، کنید می درخواست متحده ت

Union نکنید. ارسال پول دیگران به دیگر پولی خدمات یا  

،  کنید اقدام USCIS اب وضعیت تنظیم برای دارید قصد و حضوردارید متحده ایاالت در قبل از و باشید شده انتخاب شما اگر

 entrant status در جداگانه شکل به دستورالعمل تمام 

check در dvprogram.state.gov امری  های بانک از یکی به وضعیت  تنظیم هزینه پرداخت شامل که بوده دسترس قابل

  میشود. کا

 

ا ر امشده  پرداخت  هزینه توانم می آیا ، نمیباشم ویزه دریافت به شرایط واجد اما میکنم، نام ثبت DV برای اگر .35

 دوباره بدست بیآورم؟

دستورالعم  این در مفصل شرح به را ویزه برای الزم شرایط تمام باید شما نیست. استرداد قابل ویزه درخواست هزینه نخیر.

 قوانین طبق اینصورت غیر در  یا ، ندارید را ویزه شرایط شما که دهد تشخیص نسلقو اگر باشید. داشته  است شده ذکر ها ل

خ دست از را شده پرداخت های هزینه تمام شما و کند صادر ویزه تواند نمی قونسل ، نیستید DV شرایط واجد متحده ایاالت

  داد. واهید

 

  هابودن شرایط واجد عدم

 

درخوا  آیا کنم؟ پوشی چشم ویزه در بودن شرایط واجد عدم دلیل هر از توانم می DV متقاضی یک عنوان به من آیا .36

  ؟ برخوردار میباشد خاص  مراحل از من معافیت ست

م (INA)  تابعیت و مهاجرت قانون در که هستند مهاجرتی ویزه بودن شرایط واجد عدم شرایط تمام مشمول DV متقاضیان

 مقررات ، INA در معمول موارد جز به ویزه بودن شرایط واجد عدم شرایط هرگونه گذاشتن کنار برای است. شده شخص

برا معافیت عمومی مقررات از برخی معافیت درخواست برای ندارد وجود نیز خاص مراحل همچنین و ندارد وجود خاصی

م دسترس در موارد برخی در است ممکن هستند دایم اقامت ارندگاند یا متحده ایاالت شهروندان نزدیک بستگان با افراد ی

د متقاضیان برای را مقررات چنین از استفاده است ممکن DV برنامه در زمانی محدودیت اما ، گیرند قرار DV تقاضیان

  کند. شوار

  

  التری ویزه  در فریب و تقلب در هشدار

 

  کنم؟ گزارش را ناخواسته های ایمیل یا اینترنت در تقلب توانم می چگونه .37

ه  کنند مصرف از حمایت های آژانس همکاری و فدرال تجارت ازکمیسیون متشکل که econsumer.govویب سایت به لطفا  

گان 



ادار اینترنتی جرائم اینترنتی شکایات  به رسیدگی مرکز به را تقلب توانید می همچنین شما کنید. مراجعه میباشد کشور 36 از

 Telemarking" شکایت ابزار از ، ناخواسته ایمیل مورد در شکایت طرح برای دهید. گزارش  (FBI) فدرال تحقیقات ه

and Spam" در econsumer.govwebsite ویب سایت به بیشتر های تماس و اطالعات برای یا کنید استفاده  

  کنید. مراجعه "(Spam)" دادگستری وزارت ناخواسته تجاری ایمیل

  

  التری ویزه ارقام و آمار

 

  شود؟ می صادر DV-2022 در ویزه تعداد چه .38

  است. دسترس در شرایط واجد افراد برای ویزه 55000 حداکثر ساله هر ، قانون قطب

  

  متفرقه

پردا را متحده ایاالت به من یهواپیما تکت هزینه متحده ایاالت دولت آیا ، کنم دریافت ویزه DV برنامه طریق از اگر .39

مسکن   زمانیکه تا کنم پیدا شغل و محا بود و باش کند می کمک من به آیا ، کند می خت

  نمایم؟ استفاده مالی خدمات دیگر و صحی خدمات از تا میکند کمک من به آیا شوم. گزین

کند  نمی هیارا شما به را خدمات این از یک هیچ متحده ایاالت دولت ، DV برنامه طریق از ویزه دریافت صورت در نخیر.

تبدی متحده ایاالت در عمومی اتهام به ویزه صدور از قبل که کنید اثبات باید ، باشید شده انتخاب DV درخواست برای اگر .

 وزارت خارجه عمومی راهنمایی با باید التری، ویزه درخواست هیارا و انتخاب صورت در شد. نخواهید ل

  مدرک کدام اینکه و عمومی هزینه ارزیابی چگونگی مورد در

   شوید. آشنا شوید نمی عمومی اتهام به تبدیل زیاد احتمال به هک کند اثبات تواند می

  

  هستند. شرایط واجد DV-2022 برای  آنها بومیان که مناطقی اساس بر مناطق / کشورها لیست

  

  افریقا

  

  الجزایر

  آنگوال

  بنین

  بوتسوانا

  بورکینافاسو

  بوروندی

  کامرون

  کیپ ورد

  جمهوری آفریقای مرکزی

  چاد

  کنگو

  جمهوری دموکراتیک ساحل عاج ، کنگو

  جیبوتی

  مصر

  گینه استوایی

  اریتره

  اتیوپی

  گابن

  گامبیا

  غنا

  گینه

  گینه بیسائو



  کنیا

  لسوتو

  لیبریا

  لیبی

  ماداگاسکار

  ماالوی

  مالی

  موریتانی

  موریس

  مراکش

  موزامبیک

  نامیبیا

  نیجر

  رواندا

  سائوتومه و پرینسیپ

  سنگال

  سیشل

  لئون سیرا

  سومالی

  آفریقای جنوبی

  سودان جنوبی

  سودان

  سوازیلند

  تانزانیا

  تاگو

  تونس

  اوگاندا

  زامبیا

  زیمبابوه

  

  

برا  ترتیب به ، شدند می اداره مصر و سوریه ، اردن ، اسرائیل توسط 1967 ژوئن از قبل که مناطقی در شده متولد افراد

افراد هستند. مصر مشمول شوند  می متولد غزه نوار در که افرادی هستند. حساب قابل مصر و سوریه ، اردن ، اسرائیل ی

هستند.  سوریه به حساب قابل جوالن های بلندی متولد افراد هستند. اردن مشمول ، شوند می متولد باختری کرانه در که ی

  

  نیستند. امسال التری Visa program برنامه شرایط واجد نیجریه بومیان ، آفریقا در

  

  آسیا

  افغانستان

  بحرین

  بوتان

  برونئی

  برمه

  کامبوج

  اندونزی

  ایران



  عراق

  اسرائیل*

  جاپان***

  اردن *

  کویت

  سری النکا

  سوریه *

  تایوان **

  تایلند

  کویت

  الئوس

  لبنان

  مالزی

  مالدیو

  مغولستان

  نپال

  کره شمالی

  عمان

  قطر

  عربستان سعودی

  سنگاپور

  لسته-تیمور

  امارات متحده عربی

  یمن

  

سوریه و  ، اردن ، اسرائیل توسط 1967 ژوئن از قبل که مناطقی در شده متولد افراد

سوریه و  ، اردن ، اسرائیل برای ترتیب  به ، شدند می اداره مصر

 متولد باختری کرانه در که افرادی هستند. مصر مشمول شوند می متولد غزه نوار در که افرادی هستند. حساب قابل مصر

  سوریه هستند. به حساب قابل جوالن های بلندی متولد افراد هستند. اردن مشمول ، شوند می

  

 **Macau S.A.Rپرتغال(   به حساب ، اروپا . )منطقه

Macau S.A.R متولد افراد التری، برنامه اهداف برای فقط است. شده ذکر هستندکه شرایط واجد آسیا( )منطقه تایوان و

  آیند. می پرتغال حساب .به

 اشخاصی دارند. را جاپان خساب شوند می متولد اتوروفو و کوناشیری ، شیکوتان ، هابومای جزایر در که افرادی ***

  کنند. می دریافت حساب روسیه از ، شوند می متولد جنوبی ساخالین در که

،  پاکستان ، هند ، کانگ هنگ بشمول چین ، بنگالدش نیستند: شرایط واجد برنامه این برای آسیا منطقه کشورهای بومیان

  ویتنام. و فیلیپین ، جنوبی کره 

  

  اروپا 

  آلبانی

  آندورا

  ارمنستان

  اتریش

  آذربایجان

  بالروس

  بلژیک



  بوسنی و هرزگوین

  بلغارستان

  کرواسی

  قبرس

  جمهوری چک

  کشور( از خارج به وابسته مناطق و اجزا جمله )از دانمارک

  استونی

  فنالند

  کشور( از خارج به وابسته مناطق و اجزا جمله ز)ا فرانسه

  گرجستان

  آلمان

  یونان

  مجارستان

  ایسلند

  ایرلند

  ایتالیا

  قزاقستان

  کوزوو

  قرقیزستان

  لتونی

  لیختن اشتاین

  لیتوانی

  لوکزامبورگ

  منطقه اداری ویژه ماکائو **

  مقدونیه

  مالت

  مولداوی

  موناکو

  مونته نگرو

  کشور( از خارج به وابسته مناطق و اجزا جمله )از هلند

  ایرلند شمالی**

  کشور( از خارج به وابسته مناطق و اجزا جمله )از ناروی

  لهستان

  کشور( از خارج به وابسته مناطق و اجزا جمله )از پرتغال

  رومانی

  روسیه

  سان مارینو

  صربستان

  اسلواکی

  اسلوونی

  اسپانیا

  سویدن

  سوئیس

  تاجیکستان

  ترکیه

  ترکمنستان



  اوکراین

  ازبکستان

  شهر واتیکان

 **Macau S.A.R. متولد افراد فقط است  شرایط واجد التری برنامه اهداف  برای و است شده ذکر باال در  که Macau 

S.A.R. میباشد. شرایط  واجد پرتغال از  

 میان در و است شرایط واجد شمالی ایرلند شود. می حساب جداگانه طور به شمالی ایرلند التری، برنامه اهداف برای فقط

  است. شده ذکر شرایط واجد مناطق

 اشخاصی دارند. را جاپان خساب شوند می متولد اتوروفو و کوناشیری ، شیکوتان ، هابومای جزایر در که افرادی ***

  نند.ک می دریافت حساب روسیه از ، شوند می متولد جنوبی ساخالین در که

،  پاکستان ، هند ، کانگ هنگ بشمول چین ، بنگالدش نیستند: شرایط واجد برنامه این برای آسیا منطقه کشورهای بومیان

  ویتنام. و فیلیپین ، جنوبی کره 

 شامل )انگلستان( انگلیس )انگلستان(.  بریتانیا نیستند: شرایط واجد امسال DV برنامه برای اروپا زیر کشورهای بومیان

 کیمن جزایر ، انگلیس هند اقیانوس  قلمرو ، انگلیس ویرجین جزایر ، برمودا ، آنگویال است: زیر شرح به وابسته اطقمن

تر  جزایر و هلنا سنت ، جنوبی ساندویچ جزایر و جنوبی جورجیا ، کیرن پیت ، مونتسرات ،  الطارق جبل ، فالکلند جزایر ،

  کایکوس. و ک

  

  آمریکای شمالی

  باهاما

  نیستند امسال DV برنامه شرایط واجد مکزیک و کانادا بومیان ، شمالی آمریکای در

  

  اقیانوسیه

  کشور( از خارج به وابسته مناطق  و اجزا جمله )از استرالیا

  فیجی

  کیریباتی

  جزایر مارشال

  میکرونزی ، ایاالت فدرال نائورو

  شور(ک از خارج به وابسته مناطق  و اجزا جمله )از نیوزلند

  پاالئو

  نو گینه پاپوآ

  ساموآ

  جزایر سلیمان

  تونگا

  تووالو

  وانواتو

  

  آمریکای جنوبی ، آمریکای مرکزی و کارائیب

  آنتیگوا و باربودا

  آرژانتین

  باربادوس

  بلیز

  بولیوی

  شیلی

  کاستاریکا

  کوبا

  دومینیکا

  اکوادور



  گرنادا

  گویان

  نیکاراگوئه

  پاناما

  پاراگوئه

  پرو

  سنت کیتس و نویس

  سنت لوسیا

  و گرنادین وینسنت سنت

  سورینام

  ترینیداد و توباگو

  اروگوئه

  ونزوئال

  

دومنیک  جمهوری ، کلمبیا ،  برزیل نیستند: شرایط واجد امسال DV برنامه برای آنها بومیان که منطقه این در کشورهایی

  و مکزیک. جامائیکا ، هندوراس ، هائیتی ، گواتماال ، السالوادور ، ن

  

  

 

 

 


