«DW-2022» IMMIGRASIÝA LOTEREÝASYNA GATNAŞYJYLARA GÖZÜKDIRIJI.
ABŞ-nyň Döwlet Departamenti tarapyndan her ýyl geçirilýän “DW“ lotereýasy, ABŞ-nyň DW görnüşli wizasyny we
şonuň bilen hem ABŞ-da hemişelik ýaşamak hukugyny, immigrasiýa derejesi pes bolan ýurtlarda dogulan 55 000
adama elýeterli edýär. DW lotereýasyna gatnaşmak üçin töleg alynmaýar.
Bu lotereýanyň ýeňijileri wiza almak üçin, şu gözükdirmede sanalan ýonekey, ýöne berk talaplara laýyk
gelmelidirler. ABŞ-nyň Döwlet Departamenti kompýuter arkaly lotereýa esasynda saýlanylýar. Ýeňijileriň 7%,
dünýä ýurtlaryny alty geografik regionlaryna bölüp, ABŞ-a immigrasiýa baran adamlaryň sany pes bolan ýurtlarda
doglan adamlara berilýär. Aşakdaky görkezilen ýurtlarda doglan adamlar DW-2022 wiza lotereýasyna gatnaşyp
bilmeýärler, sebäbi şol ýurtlardan ABŞ-a immigrasiýa baran adamlaryň sany soňky bäş ýylyň içinde 50.000
adamdan artdy. DW-2022 wiza lotereýasyna gatnaşyp bilmeýän ýurtlaryň sanawy:
Bangladeş, Braziliýa, Kanada, Hytaý (Gonkong hem SAR), Kolumbiýa, Dominikan Respublikasy, El-Salwador,
Gwatemala, Gaiti, Ganduras, Hindistan, Ýamaýka, Мекsiка, Nigeriýa, Päkistan, Fillippinler, Günorta Koreýa,
Beýik Britaniýa (Demirgazyk Irlandiýa hem oňa degişli ýerlere bu karar degişli däl), Wietnam. Makauda hem
Taýwanda, SAR-da doglanlar gatnaşyp bilerler).
GATNAŞYJYLARA BOLAN ТALAPLAR:
1. Gatnaşyjynyň doglan ýurdy: DW-2022 lotereýasyna gatnaşýan adam, lotereýa gatnaşmak hukugy bar
ýurtda doglan bolmaly. Eger-de gatnaşyjynyň doglan ýeri lotereýa gatnaşyp bilmeýän ýurtdlarda doglan
ýagdaýynda, gatnaşyjy iki usul bilen özüne hukuk gazanyp biler. Birinji usuly: gatnaşyjy öz aýalynyň (äriniň)
ýurdyny görkezip biler, eger-de aýalynyň (äriniň) doglan ýeri lotereýa gatnaşyp bilýän yurtdy bolan
ýagdaýynda. Ikinji usuly: gatnaşijynyň ene-atasy şu lotereýa gatnaşyp bilýän ýurtda doglan bolsa, ol şol
ýurdy görkezip biler.
2. Bilim boýunça kesgitleme: Lotereýa gatnaşmak üçin orta bilim attestaty (ABŞ-da orta bilim hökmünde 12
ýyllyk başlangyç we orta bilim attestaty göz öňüne tutylýar), ýa-da soňky bäş ýylyň içinde iki ýyllyk iş tejribesi
bolmaly. Bu barada doly maglumat internetde www.travel.state.gov sahypada elýeterlidir. Gatnaşyjylaryň
ýaşy çäklendirilen däldir, ýone doly orta bilim baradaky talaby çagalara gatnaşmaga mümkinçilik bermeýär.
(Eger-de ata-enesi ýeňiji saýlanylsa, olaryň çagalary hem wiza alýarlar).
Еger-de gatnaşyjy ýokarda görkezilen talaplara gabat gelmese, ol elektron arzany doldurmaly däldir.

Elektron DW soragnamanyň doldyryş möhleti.
«DW-2022» lotereýa gatnaşmak üçin internet arkaly www.dvlottery.state.gov web sahypada ýerleşýän elektron
soragnamany doldurmaly. Arzalar 2020 ýylyň oktýabr aýynyň 7-den noýabr aýynyň 10-a çenli kabul edilýär.
Kabul edilşik diňe agzalan wagtyň dowamynda geçirilýär. Kagyz ýüzünde doldyrlan arza kabul edilmeýär.
Doldyryş möhletiň soňky günlerine çenli garaşmazlygy maslahat berýäris, internet sahypany köp adamyň şol bir
wagtda ulanmagy sebäpli, sahypanyň haýal işlemegi mümkin. 2020-nji ýylyň noýabr aýynyň 10-dan soň elektron
arza kabul edilmeýär. Gatnaşyjy elektron soragnamany diňe bir gezek doldurmalydyr. Еger-de soragnama bir
gezekden köp doldurlan ýagdaýynda, şol adam wiza almak hukugyny ýitirýär.

DW-2022 lotereýanyň elektron soragnamasynyň doldyryş düzgüni:
ABŞ-nyň Döwlet Departamenti www.dvlottery.state.gov internet sahypasy arkaly DW lotereýasyna gatnaşmak
üçin doldurlan DS-5501 elektron soragnamany kabul edýär. Soragnamadaky soralan maglumatlar doly
tamamlanmadyk ýagdaýynda kabul edilmeýär. Soragnamany internet arkaly tabşyrmak uçin hiç hili töleg
alynmaýar. Doldyrmadan öň internet browzeryňyz täzelenen bolmaly, köne Internet Eksplorer-8 görnüşli
browzerlary ulansaňyz, DW sistema haýal, ýa-da bökdençli işlär.
ABŞ-nyň Döwlet Departamenty soragnamaňyzy özüňiz doldyrmagy, we hiç-hili “wiza maslahatçylaryň”, ýa-da
“wiza agentlaryň” kömegini ulanmazlygy maslahat berýär. Maslahatçylaryň kömegini ulanylan ýagdaýynda,
soragnamany öz ýanyňyzda doldyrylmagy, we tabşyrylandan soň, internet sistemanyň berýän şahsy belgili
tassyknamany özüňizde saklamagy maslahat berýäris. Şol agzalan tassyknamadaky şahsy maglumat bilen DW
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sistema arkaly tabşyran soragnamanyňyzyň ýagdaýyny barlap bilersiňiz. Şahsy tassyknamanyň özüňizden başga
kişiň eline düşmegine ägä bolmalydyr. Ýene-de bir möhüm bellik etmeli meseleleriň biri, soragnamada görkezilen
elekrton poçta salgysy size elmydama elýeter bolmagydyr. DW soragnama barada giňişleýin maglumat aşakda
berilen “köp soralýan soraglar” sahypasynda elýeterlidir.
Soragnama doldyrmagyň wideo gözükdirmesini hem aşakdaky görkezilen salgyda elýeterlidir:
https://www.youtube.com/watch?v=tOQlh2d2EbQ
Dogry hem doly tamamlanan soragnamany tabşyrlan wagty, internet sistema size adyňyz we şahsy belgiňiz
ýazylan tassyknama berer. Şol tassyknamany printerden çykaryp özüňizde saklamagyňyzy maslahat berýäris.
2021-nji ýylyň 8-nji maýyndan başlap, şol berilen şahsy belgi boýunça www.dvlottery.state.gov sahypada, öz
soragnamagyňyzyň ýagdaýyny barlap bilersiňiz. DW lotereýasyny utan ýagdaýyňyzda hem, şol sahypa size indiki
ädimleriňiz barada gözükdirme berer. ABŞ-nyň Döwlet Departamenty tarapyndan lotereýany utan adamlara habar
berilmeýär. Tabşyrylan soragnamaňyzyň ýagdaýyny bilmegiň ýeketäk usuly, ýokarda görkezilen DW sistemadan
şahsy belgiňiz arkaly barlamakdyr. Utan ýagdaýyňyzda, wiza soragnamasyny tabşyryp, hemme talap edilen
resminamalaryňyzy tabşyrlandan soň, wiza söhbetdeşlik senesini bellenenligini hem şol usul bilen barlap
bilersiňiz. Bu barada giňişleýin maglumat aşakda berilen “köp soralýan soraglar” sahypasynda elýeterlidir.
DW soragnamasyny doldyrmak üçin aşakdaky sanalan maglumat talap ediler. Soragnamadaky talap edilen
maglumaty doly we dogry berilmedik ýagdaýynda, adam öz gatnaşma hukugyny ýitirýändigini bilmegi möhümdir.
1. Familiýasy, ady, atasynyň ady pasportda ýazylşy ýaly bolmaly. Adamyň ady diňe bir atdan ybarat bolan
ýagdaýynda, ony familiýa diyilen ýerde ýazmalydyr.
2. Jynsy – aýal/erkek.
3. Doglan senesi – güni, aýy, ýyly.
4. Doglan şäheri, ýeri – doglan ýeriňiziň häzirki adyny ýazmaly.
5. Doglan ýurdy – ýurdyň häzirki adyny ýazmaly.
6. Soragnama üçin doglan ýurdy - eger-de gatnaşyjynyň doglan ýurdy lotereýa gatnaşmak hukugy ýok yurt
bolsa, ol öz aýalynyň (äriniň) ýurdyny görkezip biler, eger-de aýalynyň (äriniň) doglan ýurdy lotereýa gatnaşyp
bilýän ýurt bolsa. Bu ýagdaý barada giňişleýin maglumat aşakda berilen “köp soralýan soraglar” sahypasynda
elýeterlidir.
7. Pasportyňyzyň belgisi, berilen ýurdy, paspotyň möhleti gutarmadyk bolmaly. Soralan pasportyňyzyň görnüşi
daşary ýurda gidmek üçin ukyply bolmaly. Pasport belgisi maşgala agzalaryňyzdan talap edilmeýär. Pasport
belgisi tabşyryp bilmeseňiz, soragnama kabul edilmeýär. Pasport belgisine degişli kadadan çykma diňe üç
sany ýagdaýyň esasynda kabul ediler: adam Komunistler tarapyndan dolandyrylýan ýurdyndan bolan
ýagdaýynda, gatnaşyjyda raýatlyk bolmadyk ýagdaýynda, we ABŞ-nyň Howpsyzlyk Departamentiniň
Sekretary tarapyndan kadadan çykma rugsady berilen ýagdaýlarynda. Bu sorag boýunça giňişleýin
maglumat aşakda berilen “köp soralýan soraglar” sahypasynda elýeterlidir.
8. Gatnaşyjyň we maşgala agzalarnyň suratlary – aşakda berilen surat barada görkezmelere serediň we şu
salgyda doly görkezme bilen tanyşmagy maslahat berýäris: https://travel.state.gov/content/travel/en/usvisas/visa-information-resources/photos/photo-examples.html Gatnaşyjyň äri/aýaly, ýa-da çagasy ABŞ-nyň
hemişe ýaşaýjysy, ýa-da raýaty bolan ýagdaýynda, suratyny tabşyrmaly däl. DW soragnamanyň suraty ABŞnyň wizasy üçin berilýän suraty ýaly bolmaly. Öziňiz we hemme maşgala agzalaryňyz talaba laýyk surat
berilmedik ýagdaýynda, gatnaşma hukugyny ýitirýäňiz. Tabşyrylan surat geçen ýyllardan gaýtadan ulanylsa,
DW lotereýa gatnaşma hukugyny ýitirýäňiz.
9. Ýaşaýyş adresi – kimiň adyna ibermeli, şäher (şäherçe), etrap, welaýat, indeksi, ýurdy.
9-a. Gatnaşyjynyň häzirki ýaşaýan ýurdy.
10. Telefon nomeri (bar bolsa).
11. Elektron poçta adresi. Gatnaşyjy bu bermeli elektron poçta adresi özüniň ulanýan adresi bolmaly. Indiki ýylyň
Maý aýyndan soň, ýeňiji saýlananylsa, bu elektron salgy arkaly, wiza degişli soraglar üçin siz bilen
aragatnaşykda bolarlar. ABŞ-nyň Dowlet Departamenty ýeňijilere elektron hat arkaly habar iberilmeýär.
12. Gatnaşyjynyň soňki alan bilimi – (1) başlangyç, (2) doly däl orta mekdebi, (3) orta bilim, (4) orta ýörite, (5)
gutarylmadyk ýokary, (6) ýokary, (7) gutarylmadyk bilim derejesi, (8) magistratura, (9) gutarylmadyk doktorlyk
derejesi, (10) doktorlyk derejesi. Bu sorag boýunça giňişleýin maglumat aşakda berilen “köp soralýan
soraglar” sahypasynda elýeterlidir.
13. Maşgala ýagdaýy – 1) öýlenmedik (durmuşa çykmadyk); 2) öýlenen (durmyşa çykan) we meniň
aýalym/adamym ABŞ-nyň rayaty DÄL, ya-da ABŞ-da hemişelik ýaşamaga hukugy ÝOK; 3) öýlenen (durmyşa
çykan) we meniň aýalym/adamym ABŞ-nyň raýaty, ýa-da ABŞ-da hemişelik ýaşamaga hukugy BAR;
4) aýrylyşan; 5) dul; 6) nikada duryp aýratyn ýaşaýarys. Aýalyňyzyň/adamyňyzyň familiyasy, ady, doglan
senesi, dogylan ýurdy, suraty.
Aýalyňyzyň/adamyňyzyň maglumatyny nädogry berilse, we resmi nikada durmaýan adamy ýazylsa, ýa-da
aýalyňyz/adamyňyza derek başga biriniň maglumatyny berilse, özüňiz we hemme maşgala agzaňyz DW
lotereýa gatnaşma hukugyny ýitirýäňiz. Aýalyňyzyň/adamyňyzyň barada maglumat, bile ýaşamaýan
ýagdaýynda, resmi nikany bozulmadyk ýagdaýynda, hökman ýazmaly. Nika bozulmagyň kanun tarapyndan
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resmileşdirilen ýagdaýynda, aýalyňyzyň/adamyňyzyň siz bilen wiza alyp bilmeýär. Bu sorag boýunça
giňişleýin maglumat aşakda berilen “köp soralýan soraglar” sahypasynda elýeterlidir.
14. Çagaňyzyň sany. Çagalarňyzyň doly adyny, doglan senesini, jynsyny, doglan ýerini, doglan ýurdyny ýazmaly.
Çagalarňyz 21 ýaşa ýetmedik, hem nikada durmadyk bolmaly, we aşakdaky sanalan talaplara laýyk gelmeli:
 Özüňizden bolan,
 Kanun esasynda perzentlige alnan;
 Öweý çagalaryň; gatnaşyjy bilen ýaşamaýandygyna, hem-de hemişelik ýaşamaga bile
gitmeýändigine garamazdan hemme soralan maglumaty bermelidir. Soralan maglumat doly
berilmedik ýagdaýynda, adam utan bolsada wiza almak hukugyny ýitirýär.
Gatnaşyjy 21 ýaşdan uly, hem nikada duran çagalaryny ýazmaly däldir. Emma çagalaryň hukugy barada
kanun esasynda, gatnaşyjynyň soragnama tabşyran wagty, çagasynyň 21 ýaşy dolmadyk ýagdaýynda, ýeňiji
saýlanan wagty, 21 ýaşasa-da şol çagaňyz hem bile wiza almaga hukugy bar.
Gatnaşyjynyň çagasy ABŞ-nyň raýaty, ýa-da ABŞ-da hemişelik ýaşamaga hukugy bolan ýagdaýynda, DW
wiza berilmeýär, ýöne ýalnyşlyk bilen soragnama goşulan ýagdaýynda, DW lotereýasyna gatnaşmaga zyýany
ýok.
Talap edilşi ýaly, hemme çagalarňyz barada maglumat berilmese, ýa-da öz çagaňyzdan başga çagaň
maglumaty berilse, DW lotereýa gatnaşma hukugyny öziňiz, hem hemme maşgala agzalarňyn ýitirýäňiz. Bu
sorag boýunça giňişleýin maglumat aşakda berilen DW-2022 meyilnamasy barada “köp soralýan soraglar”
sahypasynda elýeterlidir.
ÝEŇIJI SAÝLANYŞ USULY
DW-2022 gatnaşyjy ýurtlara we regionlara berilen wiza sanlaryna esaslanyp, lotereýanyň ýeňijileri hemme
talaplara laýyk gelýän elektron arzalaryň arasyndan, kompýuter arkaly saýlap alynýar. DW-2022
meyilnama gatnaşyjylar 2021-njy ýylyň 8-nji Maýyndan başlap 2022-nji ýylyň Sentýabrna çenli
www.dvlottery.state.gov web-sahypasynda “entry status check” diyilen ýerde, soragnamaňyzyň şahsy kody
boýunça netijesini barlap bilersiňiz.
Yeňiji saýlananlara, indiki görkezmeleri hem-de ABŞ-a immigrasiýa bilen baglanşykly tölegler barada maglumat
elektron ulgam arkaly beriler. Soragnamanyň netijesini barlamagyň Döwlet Departamenty tarapyndan berilen
ýeketäk usuly www.dvlottery.state.gov web-sahypasynda “entry status check” arkaly barlamakdyr. Lotereýanyň
ýeňijileri poçta arkaly hat bilen, ýa-da elektron poçtadan iberilen hat arkaly Döwlet Departamenty tarapyndan
habar edilmeýär. ABŞ-nyň ilçihanalary hem konsulluklary «DW-2022» lotereýanyň ýeňijileriniň sanawy
iberilmeýär. Ýeňiji saýlanmadyk soragnamalar hem saýlanmadygy barada hiç hili habar berilmeýär.
Soragnamanyň netijesini bilmek ÝEKETÄK usuly, internet arkaly www.dvlottery.state.gov web-sahypasynda
“entry status check” arkaly barlamakdyr. Agzalan internet sahypasyny özüňiz açyp barlamagy maslahat berýäris.
Özge adamlaryň barlap habar bermeginine ynanmazlygy maslahat berýäris.
ABŞ-a hemişelik gitmegi üçin, adam ABŞ-nyň çägine kabul ederlikli bolmaly. ABŞ-a kabul edilmegi, immigraziýa
wizasy üçin doldyrylýan DS-260 soragnamany elektron ulgam arkaly jogap berilen soraglar, we Konsul bilen
söhbetdeşlik wagtynda soralan sowallaryň esasynda kegitlenilýär. Sowallaryň arasynda jenaýata we howpsyzlyga
degişli soraglar hem bar.
DW-2022 meýilmana boýunça wizalar 2022-nji ýylyň 30 sentýabrna çenli seredilmelidir. Şol seneden soň, hiç
ýagdaýda, şol meýilnama degişli wiza soraglara, we ABŞ-nyň çäginde bolup, şol meýilnama esynda wizasyny
ABŞ-nyň Immigraziýa we Raýatlyk Gullugy (USCIS) tarapyndan üýtgetme soraglaryna seredilmez.
Ýeňiji saýlama barada giňişleýin maglumat aşakda berilen “köp soralýan soraglar” sahypasynda elýeterlidir.
Soragnamada talap edilýän surat barada maglumat.
DW soragnamada talap edilýaän suratyň görnüşi sonky 6 aýyň içinde alynan, ölçegi talaba laýyk, we sanly ýada
suraty skanerden geçirip ulanyp bolar. Suratyň hili we görnüşi ABŞ-nyň wiza üçin talap edilýän suraty ýalydyr.
Suratyň nusgasy şu berilen salgyda elýeterlidir: https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-informationresources/photos/photo-examples.html Soragnama ýüklän suratyňyz sonky alty aýyň içinde alynan bolmdyk
ýagdaýynda, we sanalan talaplara laýyk gelmedik ýagdaýynda, şol suraty ulanmagy maslahat beremzok. Geçen
ýyllardaky DW soragmasy üçin ulanylan, suratyň şekili üýtgedilen, we sanalan talaplara laýyk gelmeýän suraty
ulanylan ýagdaýda, DW loterýasyna gatnaşma we DW wizasyny almak hukugyny ýitirilýär.
Suratyňyz aşakda sanalan talaplara laýyk gelmelidir:
 Reňkli
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Fokusirlenen
Adamyň kellesiniň ölçegi 22-35 mm aralygy bolmaly we suratyň meýdanynyň 50% tutmaly we şu berilen
salgydaky hemme talaplara laýyk gelmeli: https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visainformation-resources/photos/photo-examples.html
Soňky alty aýyň içinde alynan bolmaly we siziň häzirki görnüşiňize meňzemeli
Suratyň ýerligi ak bolmaly
Surata göni seredip düşilen bolmaly
Ýylgyrman we gözýňiz açyk düşilen surat bolmaly
Suratdaky egin-eşigiňiz adaty günde geýilýän egin-eşik bolmaly
Harby uniforma geýmeli däl, bu kada dini eşiklere degişli däl
Kelläňizde hiç hili telpek, örtük, ýaglyk we başga ýüzüňizi doly gorkezmeýan, we päsgelçilikler bolmaly
däldir. Dine degişli örtük rugsat edilýär, emma örtük ýüzüňizi doly gorkezmäne päsgelçilik bermeýän
ýagdaýda rugsat berilýär
Gulagyňyza dakylan nauşnik we başga el telefona degişli enjamlar dakynyp düşilen surat kabul edlimeýär
Äýnek dakynyp düşilen surat kabul edlimeýär
Adam gulagynda saglyga degişli eşidiş enjamy dakynýan bolsa, surata düşende enjamly düşmek rugsat
edilýär

Soragnama doldyrylmazdan öň, surat barada maglumat bilen we suratyň nusgasy görkezilen sahypamyz bilen
tanyşmagyňyzy maslagat berýäris. Başga resminamalardan alyp skanirlenen surat kabul edilmeýär. Goşmaça
maglumat: öýjükli telefonlara düşirilen suratlar, jurnallardan alynan suratlar, we boýy bilen düşirilen suratlar kabul
edilmeýär.
Talaba laýyk surat, soragnamany doldyrýan wagtyňyz ýüklemeli. Sanly görnüşli surat aşakda berilen talaplara
laýyk gelmelidir:
 Suratyň görnüşi “JPEG” formatda bolmaly
 Umumy ölçegi 240 kilobaýtdan az bolmaly;
 Suratyň boýy we ini deň bolmaly
 Ululygy 600x600 piksel bolmaly
Suratyňyz skanerden geçirilen görnüşde bolan ýagdaýynda, aşakdaky talaplara laýyk bolmaly:
 Ölçegi 51x51 sm bolmaly
 Skaneriň ukuby: her millimetrde 12 piksel bolmaly.
Aşakda berilen internet sahypada, Döwlet Departamenty tarapyndan, ulgamdaky surat enjamy arkaly aşakda
sanalan hereketleri edip bilersiňiz:
 Öz kompýuteriňizde saklanýän sanly suratyňyzy ýükläp bilersiňiz
 Suratyňyzyň ölçegini üýtgedip bilersiňiz
 Suratyňyzy kesip, 600x600 piksele dogurlap bilersiňiz
Çagaňyzy surata düşirme usullary
Çagaňyzyň suratynda, çagadan başga kişiniň bolmagy rugsat berilmeýär, hem-de çagaňyz kamera seredip
düşirilen, we gözleri hem açyk bolmalydyr.
1-nji maslahat: çagaňyzy ak matanyň üstinde arkan ýatyryp surata alyp bilersiňiz. Surata düşüreňizde, çaganyň
üstünden alynsada, ýüzüne kölege düşmeli däldir.
2-nji maslahat: awto ulagda ulanylýan çaga oturguçyň arkasyny ak örtük bilen ýapyp, çagany göni otrudyp surat
alyp bilersiňiz.
Köp soralýan soraglar
1. “Asly” (native) we “belli bir ýurda degişli” (chargeability) diymäň manysy
“Asly” diymek adamyň doglan ýurdy diýmekdir. Ol adamyň hemişelik ýaşaýan ýurdy, ýa-da raýatlygyna degişli
ýurdy däldir. “Asly” sözüň manysy Immigraziýa hem Raýatlyk kanunynyň 202(b) maddasyna laýyklykda, adamyň
doglan ýurdy hökmünde öz ene-atasynyň, ýa-da aýalynyň/adamsynyň ýurdyny ulanyp biljegini aňladýar.
ABŞ-a immigraziýa üçin baran adamlaryň sanyny, geografik ýurtlara bagly çäklendirmelere esaslanyp, her bir
san, adamyň doglan ýurdy esasynda bölinýär. Lotereýa gatnaşyjynyň doglan ýurdy, gatnaşma hukugy bolan
ýurdy bolsa, ol soraga jogaby üýtgetmeli däldir. Egerde doglan ýurdyňyz gatnaşma hukugy bolmadyk ýurt bolan
ýagdaýynda, adam öz aýaly/adamsy, ýa-da enesi/atasynyň doglan ýurdy, lotereýa gatnaşma hukugy bolan ýurt
bolsa, şol ýurdy ulanyp biler. Bu agzalan şertler, diňe üç görnüşli rugsat edilýän kadadan çykmadyr.
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Doglan ýurdyňyzy nädogry görkezilen ýagdaýyda (“asly” diyilen soraga nädogry jogap berilse) gatnaşyji DW-2022
meyilnamasyna gatnaşma hukugyny ýitirýandir.
2. Meniň doglan ýurdym lotereýa gatnaşyp bilmeýan ýurtlaryň sanawynda bolanlygyna garamazdan, DW
lotereýasyna gatnaşyp bilernmi?
Bu ýagdaýda iki şerti göz öňüne tutmaly. Birinji şerti, gatnaşyjynyň aýaly/adamsy DW lotereýa gatnaşyp bilýän
ýurtda doglan bolmaly, we gatnaşyjy şol ýyurdy ulanyp biler. Bu ýagdaýda, wiza berilip ABŞ-a serhetinden geçen
wagtyňyz, aýalyňyz/adamyňyz bilen bile geçmeli. Şeýle hem ýokarda agzalan şertleri gabat gelse, kämillik ýaşyna
ýetmedik çagalaryňyzyň dolgan ýurdyny hem degişli ýurdy ulanyp bilerler.
Ikinji şerti, gatnaşyjyň ene/atasynyň ýurdy lotereýa gatnaşyp bilýan ýurt bolmaly, we gatnaşyjy (lotereýa gatnaşyp
bilmeýän ýurtda doglan wagty) ene-atasy şol ýurtda wagtlaýynça (mesele üçin: ene-atasynyň kärhana tarapyndan
wagtlaýyn işlemek üçin baran wagty, şol ýurtda okanlygy sebäbli, öz ýyrdynyň wekilçiliginde işlän wagty doglan
ýagdaýlarynda).
Gantnaşyjynyň doglan ýyurdy, DW lotereýa gatnaşyp bilmeýan ýurtlaryň sanawynda bolan ýagdaýynda, we şoňa
garamazdan ene/atasynyň ýurdy esasynda gatnaşsa, DW soragnamasynyň 6-njy soragynda şol ýagdaýy beýan
etmelidir.
Doglan ýurdyňyzy nädogry görkezilen ýagdaýyda (“asly” diyilen soraga nädogry jogap berilse) gatnaşyji DW-2022
meyilnamasyna gatnaşma hukugyny ýitirýandir.
3. Näme sebäpli sanalan ýurtlarda doglan adamlar DW meyilnama gatnaşyp bilmeýärler?
DW meýilnamasy, ABŞ-a hemişelik ýaşamaga baran adamlaryň doglan ýurdy “ýokary sanly” yurtladan bolmadyk
gatnaşyjylar üçin niýetlenendir. “Ýokary sanly” diymek, ABŞ-a soňky 5 ýylyň içinde, şol ýurtdan 50.000 adamdan
köp immigraziýa üçin, şol sanda hem ýakyn maşgala agza hökmünde, iş esasynda hemişelik ýaşamaga
baranlaryň sanyny göz öňüne tutulýar. DW meýilnamasyna gatnaşyp bilmeýan ýurtlaryň sanawy, ABŞ-nyň
Raýatlyk we Migraziýa gullygynyň her ýyl geçirilýän hasabaty esasynda kesgitlenilýär. Şol hasabatyň her ýyl
geçirilýänligi sebäbli, DW meýilnamasyna gatnaşyp bilmeýän ýurtlaryň sanawy üýtgeýär.
4. DW wizalaryň möçberi, ýurtlar we regionlar boýunça sany näçe?
DW meýilnamanyň utujylarnyň sanynyň möçberi ýurtlar we regionlar arasynda, ABŞ-nyň Raýatlyk we Migraziýa
gullygynyň her ýyl geçirilýän hasabaty, we ABŞ-nyň Immigraziýa hem Raýatlyk kanunynyň 203(c) maddasy
esasynda kesgitlenilýär. DW wiza sanynyň möçberi, soragnamalaryň doly we dogry tabşyrylan we gatnaşyjylaryň
ýurdy esasynda kesgitlenilýär. Her ýurda jemi DW wiza sanynyň 7% berilýär.
5. Orta bilim we iş tejribe şertleri barada maglumat.
ABŞ-nyň Immigraziýa kanuny esasynda, DW lotereýa gatnaşyjylar, iň azyndan doly orta bilimi, ýa-da soňky bäş
ýylyň içinde iki ýyllyk iş tejribesi (şol iş tejribesi bolan hünärine, azyndan iki ýyl okuwy ýa-da hünärmen tälimligi)
bolmagy şertini öňe sürýär. Doly orta bilim hökmünde kesgitlenilýän, ABŞ-nyň orta bilimi 12 ýyllyk başlangyç we
orta bilim programmasy hasaplanylýar, we daşary ýurdyň kanuny esasynda, resmi orta bilim programmasyny
üstünlikli tamamlananlygy barada resminama, ABŞ-nyň orta bilimi hökmünde kabul ediliner. Bilim baradaky
resminama diňe resmi okuw jaýy tarapyndan berilen ýagdaýynda kabul edilner. Doly orta bilim, ýa-da iş tejribe
baradaky resminamalary wiza söhbetdeşligi wagtynda Konsula tabşyrmaly.
Gatnaşyjy bilim, ýa-da iş tejribesi talaplaryna laýyk gelmedik ýagdaýynda, özi hem maşgala agzalary DW wiza
almak hukugyny ýitirýärler.
6. Iş tejribesi esasynda kesgitleme barada maglumat.
Orta bilimi doly bolmadyk gatnaşyjylaryň iş tejribesiniň derejesini, ABŞ-nyň Zähmet Departamenty tarapyndan
tassyklanan, hünärmenleriň iş ukybyna degişli sanawy esasynda kesgitlenilýär. Agzalan sanawy
https://online.onetcenter.org/ internet sahypasynda elýeterlidir. DW wizasyny almak üçin, iş tejribe esasynda
gabat gelmegi, gatnaşijynyň soňky bäş ýylyň içinde iki ýyllyk iş tejribesi, we şol iş tejribesi bolan hünärine,
azyndan iki ýyl okuwy ýa-da hünärmen tälimligi talap edilýän iş bolmalydyr, we görkezilen (SVP) sanawda 7.0
derejesinde ýokary bolmalydyr.
Gatnaşyjynyň iş tejribesi talaplaryna laýyk gelmedik ýagdaýynda, özi hem maşgala agzalary DW wiza almak
hukugyny ýitirýärler.
7. ABŞ-nyň Zähmet Departamenty tarapyndan tassyklanan hünärmenleriň iş ukybyna degişli sanawynda
men öz kärimi nädip tapmaly?
https://online.onetcenter.org/ internet sahypasynda aşakdaky sanalan ädimleri esasynda, gerek maglumaty tapyp
bilesiňiz:
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1. Hünär gözlegi (“Find Occupations”) duwmesinden iş görnüşleri (“Job family”) sanawy tapmaly
2. Şol sanawyndan size degişli hünäri saýlap “go” düwmesine basmaly
3. Her hünär baradaky salga seretmeli
4. “SVP” sanawyda görkezilen derejesi esasynda kesgitlemeli.
Mysal üçin, aerospeis injenery hünäri saýlanylsa, aşakdaky görkezilen “SVP” derejesi 7.0 ≤ 8.0 bolýar.
Goşmaça maglumat https://travel.state.gov/content/visas/english/immigrate/diversity-visa/if-you-areselected/confirm-your-qualifications.html internet sahypasynda elýerelidir.
8. DW lotereýasyna gatnaşajylaryň ýaşy barada çäklendirmeler barmy?
DW lotereýasyna gatnaşajylaryň ýaşyna degişli çäklendirme ýok, emma doly orta bilime degişli şerti, 18
ýaşamadyk gatnaşyjylara, özbaşdak gatnaşmagy rugsat bermeýär.
DW-2022 meýilnamasynyň soragnamasyny doldyrmak barada sowallar
9. DW-2022 meýilnamasyna gatnaşmak üçin soragnamany haçan doldyryp bolar?
«DW-2022» lotereýa gatnaşmak üçin internet arkaly www.dvlottery.state.gov internet sahypasynda ýerleşýän
elektron soragnamany doldurmaly. Arzalar 2020 ýylyň oktýabr aýynyň 7-den, Günorta standart wagty (GMT-4)
bilen sagat 12:00-dan, noýabr aýynyň 10-a Günorta standart wagty (GMT-5) bilen sagat 12:00-a çenli kabul
ediler. Bu meýilnama boýunça millionlarça adamlar soragnama tabşyrýarlar, we berilen möhlet gatnaşyjylara
özwagtly netijelerini bilmäge, we Ilçihanalara hem Konsulluklara ýeňijileriň arzalaryna we wiza soraglaryna
seretmäge ýeterlik wagt berilýar.
Doldyryş möhletiň soňky günlerine çenli garaşmazlygy maslahat berýäris, internet sahypany köp adamyň şol bir
wagtda ulanmagy sebäpli, sahypanyň haýal işlemezligi mümkin. 2020-nji ýylyň noýabr aýynyň 10-dan, sagat
12:00-dan soň, elektron arza kabul edilmez.
10. Men häzirki wagt ABŞ-da. Men DW soragnamany şol ýerden doldyryp bilýanmi?
Hawa, ABŞ-da, ýa-da başga ýurtda bolsaňyzam, soragnamany doldyryp bilersiňiz. Soragnama hemme ýerden
doldyryp bilersiňiz.
11. Soragnamany diňe bir we agzalan wagta doldyrmalymy?
Hawa, kanun boýunça gantaşyjy diňe bir gezek doldyrmaga haky bar. Еger-de soragnama bir gezekden köp
doldurylan ýagdaýynda, şol adam wiza almak hukugyny ýitirýär.
12. Näme üçin soragnamada meniň pasportymyň maglumaty soralýär? Kadadan çykma ýagdaýlary göz
üňüne tutulýarmy?
Soragnamada talap edilýän pasport belgisi, siziň soragnamaňyza goşmaça howsyzlyk gorag alamatydyr. Pasport
belgisi maşgala agzalaňyzdan, aýalyňyzdan/äriňizden, ýa-da çagalarňyzdan talap edilmeýär. Gatnaşyjynyň
pasporty daşary ýurda gitmek üçin ukyply pasport bolmalydyr. Käbir ýurtlarda ulanylýan içerki pasport belgisini
ulanmaly däldir.
Pasport belgisini tabşyrmazlygyň kadadan çykma diňe üç sany ýagdaýyň esasynda kabul ediler: adam
Komunistler tarapyndan dolandyrylýan ýurdyndan bolan ýagdaýynda, adamda raýatlyk bolmadyk ýagdaýynda we
ABŞ-nyň Howpsyzlyk Departamentiniň Sekretary tarapyndan kadadan çykma rugsady berilen ýagdaýlarynda. Bu
agzalan kadadan çykma sanawy, size degişli bolman, pasportyňyz ýoklygy sebäpli ýazmasaňyz, DW
meýilnamasyna gatnaşmak hukugy ýitirilýär.
Raýatsyzlyk sebäbli pasport alyp bilmedik ýagdaýyndaky gatnaşyjylar, ýaşaýan ýurdynyň raýatlyk berip
bilmeýanligi baradakay beýanamasyny görkezmeli bolarlar.
Gatnaşyjy Komunistler tarapyndan dolandyrylýan ýurdyndan bolup, pasporty şol sebäbli alyp bilmeýänligini,
ýurdynyň häkimiýetinden beýanama görkezmeli bolarlar.
ABŞ-nyň Howpsyzlyk Departamentiniň Sekretary tarapyndan, pasporta degişli kadadan çykma rugsady berilen
ýagdaýynda, aşakdaky sanalan resminamalary görkezmeli:
1) öň ABŞ-nyň wizasyny pasportsyz alan ýagdaýňyzda, DS-232 resminamany görkezmeli, we şol şertler
size henizem degişlidigini subut etmeli
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2) ABŞ-nyň Raýatlyk we Migraziýa Gullugy tarapyndan berlen I-193 resminamasyny görkezmeli, we şol
şertler size henizem degişlidigini subut etmeli
3) Öz ýurduňyzdan başga ýurtda bosgunlyk statusyny alanyňyz barada resminama, we öz ýurdyňyzyň
häkimiýeti tarapyndan zulum edilip, şol ýurtda gaçybatalga esasynda bolýandygyňyz barada resminama, we öz
ýurdyňyzdan pasport almagy janyňyza howplydygy barada resminama görkezmeli.
Ýenede gaýtadan bellenip geçmeli maslahat: eger-de gatnaşyjy ýokarda görkezilen talaplara gabat gelmese, ol
elektron arzany doldurmaly däldir.
13. Men pasportym ýitse, ýa-da DW wiza ýüz tutmakam möhleti gutarsa näme bolar?
Pasportyňyzyň maglumaty üýtgese, Kentukidäky Konsullyk merkezine, wiza söhbetdeşligini bellenilmäkä
sebäbini anyklamaly bolar. Paspotyňyzyň belgisini nädogry ýa-da ýalan bolan ýagdaýynda, DW wizasyny almak
hukugy ýitirilýär.
14. Meniň adamym/aýalym aýratynlykda öz adymyzdan soragnama tabşymak mümkinmi?
Hawa. Öziňiz hem adamyňyz/aýalyňyz aýratyn soragnama doldyryp bilersiňiz.
15. DW soragnamasyna haýsy maşgala agzalaryny goşmaly?
Är-aýal: Kanuny taýdan nika baglanyşan bolsaňyz, ýanýoldaşyňyzyň siziň bilen ýaşap-ýaşamaýandygyna, ýa-da
ABŞa göçmek isläp-islemeýändigine garamazdan, olary soragnamada görkezmeli. Kanuny taýdan aýrylyşmany
häzirki wagtda ondan aýrylan bolsaňyzam, ýanýoldaşyňyzyň maglumatyny sanawa goşmalysyňyz. Kanuny
taýdan aýrylyşmak, är-aýal durmuş gurup, kazyýetiň karary bilen aýry-aýrylykda ýaşamagyny aňladýar.
Eger-de siz we ýanýoldaşyňyz, kanuny taýdan aýrylyşsaňyz, ýanýoldaşyňyz “DW” programmasy arkaly siziň bilen
göçüp bilmez. Kanuny taýdan aýrylyşan är-aýalyňyzyň adyny görkezmegi saýlasaňyz, bu ýalňyşlyk bolup
hasaplanmaz. Kazyýetiň karary bilen kanuny taýdan aýrylmadyk bolsaňyz, DW wiza ýüz tutmazdan ozal
aýrylyşmagy meýilleşdirýän bolsaňyzam, ýanýoldaşyňyzyň maglumatyny goşmaly. Ýanýoldaşyňyzy görkezip
bilmezligiňiz ýa-da ýanýoldaşyňyz bolmadyk birini sanamagyňyz, DW wizasyny almak hukugyny ýitirmegiňize
sebäp bolup biler. Soragnama doldurýan wagtyňyz öýlenmedik/durmuşa çykmadyk bolsaňyz, ýöne geljekde
meýilleşdirýän bolsaňyz, soragnamada är-aýalyň sanawyny görkezmäň, sebäbi bu siziň DW wizasyny almak
hukugyny ýitirmegiňize sebäp bolup biler. Eger aýrylyşan bolsaňyz ýa-da ýanýoldaşyňyz aradan çykan bolsa, öňki
ýanýoldaşyňyzy görkezmeli dälsiňiz.
Bu talapdan ýeke-täk kadadan çykma, ýanýoldaşyňyz eýýäm ABŞ raýaty ýa-da ABŞ-de hemişelik ýaşamak
hukugynyň bolmagydyr. Eger ýanýoldaşyňyz ABŞ-nyň raýaty ýa-da kanun esasynda hemişelik ýaşaýan bolan
ýagdaýynda, soragnamada ony görkezmeli däldir. ABŞ-nyň raýaty ýa-da kanuny hemişelik ýaşaýan är-aýal üçin
DW talap edilmez ýa-da berilmez. Şol sebäpden, soragnamaňyzda “durmuşa çykan/öýlenen we meniň
ýanýoldaşym ABŞ-nyň raýaty ýa-da ABŞ-nyň hemişelik ýaşaýjysy” -ny saýlasaňyz, ýanýoldaşyňyz barada
goşmaça maglumat goşup bilmersiňiz.
Çagalar: ilkinji DW soragnamasyny dolduran wagtyňyz öýlenmedik/durmuşa çykmadyk we 21 ýaşa ýetmedik
cagalaryňyzy, öz çagalaryňyz, öweý çagalaryňyz, (hatda şol çaganyň ene-atasyndan aýrylyşan bolsaňyzam)
ýanýoldaşyňyzyň çagalary ýa-da degişli kanunlara laýyklykda resmi taýdan kabul eden çagalaryňyzyň ÄHLISINI
görkezmelidir. Elektron soragnamasyny dolduran wagtyňyz, hatda siziň bilen ýaşamaýan, ýa-da DW meýilnamasy
esasynda göçmek islemeýän, 21 ýaşdan kiçi çagalaryňyzyň hemmesini görkezmelidir. Siziň ABŞ-nyň raýaty, ýada kanuny esasynda hemişelik ýaşaýjylary bolan çagalaryňyzy görkezmegiňiz talap edilmeýär, olary goşsaňyz
hem ýalňyşlyk diýip hasaplanmaýar.
Gatnaşanlaryň ene-atalary we doganlary garyndaş hökmünde DW wizalaryny alyp bilmeýärler we olary
soragnama goşmaly dälsiňiz.
Soragnamada maşgala agzalaryňyzy görkezmegiňiz, olar üçin hökman wiza almak, ýa-da göçmek, ýa-da siziň
bilen syýahat etmek talap edilmeýär. Şeýle-de bolsa, asyl ýazgyňyza garaşly bir adamy goşmasaňyz ýa-da
garaşly däl birini görkezseňiz, DW meýilnamasyna gatnaşmak hukugyny ýitirersiňiz, ýanýoldaşyňyz we
çagalaryňyzyň hem gatnaşmak hukugy bolmaýar. Ýanýoldaşyňyz, soragnamaňyzda görkezilen hem bolsa, öz
adyndan hem aýratyn soragnama dolduryp biler; soragnamalaryň ikisinde-de maşgalaňyza bagly adamlar barada
doly maglumat bolmaly (ýokardaky 12-nji soragda agzalan).
16. Soragnamamy özüm doldurmalymy ýa-da başga biri meniň üçin dolduryp bilermi?
Öz soragnamaňyzy taýarlamagy we tabşyrmagy maslahat berýäris, ýöne soragnamany kimdir biri siziň üçin
dolduryp biler. Öz soragnamaňyzy tabşyrýandygyňyza, ýa-da adwokat tarapyndan, dostuňyz tarapyndan,
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garyndaşyňyz tarapyndan, ýa-da başga biriniň adyndan tabşyrandygyza garamazdan, adyňyzdan diňe bir
soragnama iberilip bilner. Siz, gatnaşyjy hökmünde, soragnamadaky maglumatlaryň dogry we doly bolmagyny
üpjün etmek üçin jogapkäsiňiz; dogry ýa-da doly däl soragnamalar ýatyrylyp bilner. Gatnaşyjylar,
dvprogram.state.gov salgysynda soragnama ýagdaýyny özbaşdak barlap bilmekleri üçin öz tassyknama belgisini
özleri saklamalydyrlar. Gatnaşyjylar, E-DV tabşyrmakda ulanylan e-poçtasyna girişi saklamalydyrlar.
17. Men eýýäm başga bir immigrasiýa kategorisynda immigrant wizasy üçin hasaba durdym. DW
programmasy üçin henizem ýüz tutup bilerinmi?
Hawa.
18. E-DV soragnama görnüşini ýükläp, soňundan tamamlap bilerinmi?
Ýok, soragnamany soň doldurmak we tabşyrmak üçin başga bir programma ýazdyryp bilmersiňiz. E-DV
soragnama formasy diňe internede baglanyp dolduryp biliner. Soragnamany onlaýn ýagdaýda doldurmaly we
tabşyrmaly.
19. Soragnamany onlaýn ýagdaýda saklap, soňundan dolduryp bilerinmi?
Ýok. E-DV soragnamasy bir gezek doldurylmaly we tabşyrylmaly. E-DV web sahypasy arkaly ýazgyny doldurmak
we tabşyrmak üçin blankany göçürip alanyňyzdan başlap 60 minut wagtyňyz bolar. 60 minutlyk çäkden geçseňiz
we doly ýazgyňyzy elektron görnüşinde tabşyrmadyk bolsaňyz, ulgam eýýäm girizilen maglumatlary pozýar.
Ulgam, bölekleýin soragnamalary, olaryň, soňraky doly tabşyrylan soragnamalaryň dublikaty hökmünde
kesgitlenmezligi üçin pozýar. Formany onlaýn dolduryp başlamazdan ozal, size haýsy maglumatyň gerek
boljakdygyny anyk biler ýaly görkezmeleri doly okaň.
20. Mende skaner ýok. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda kimdir birine skanirledip maňa e-poçta arkaly
ugratdyryp bilerinmi?
Hawa, fotosurat görkezmelerdäki talaplara laýyk gelýän we elektron görnüşinde we şol bir wagtyň özünde E-DV
onlaýn soragnama bilen bilelikde tabşyrylýança. Soragnamany onlaýn tabşyranyňyzda eýýäm skanirlenen surat
faýlyňyz bolmaly; suraty onlaýn anketadan aýratyn tabşyryp bolmaz. Doly soragnama (surat we soragnama
bilelikde) ABŞ-dan ýa-da daşary ýurtlardan elektron görnüşinde iberilip bilner.
21. E-DV ulgamy meniň soragnamamy ret etse, soragnamamy täzeden iberip bilerinmi?
Hawa, 2020-nji ýylyň 10-njy noýabrynda sişenbe güni sagat 12: 00-da (günortan) Gündogar standart wagty (EST)
(GMT-5) tamamlanýança soragnamaňyzy täzeden iberip bilersiňiz. E-DV ulgamy başlangyç soragnamaňyzy ret
etse dublikat ibereniňiz üçin jeza berilmez. Internetiň öňünden aýdyp bolmajak tebigatyny göz öňünde tutup, ret
etmek habarnamasyny derrew alyp bilmersiňiz. Doly anketa gelýänçä we tassyklama habarnamasy iberilýänçä,
anketany birnäçe gezek tabşyrmaga synanyşyp bilersiňiz. Tassyklama habarnamasyny alanyňyzdan soň, girişiňiz
gutardy we goşmaça soragnamalary ibermeli DÄLSIŇIZ.
22. Soragnamamy tabşyranymdan näçe wagt soň, elektron tassyklama habarnamasyny alaryn?
Tassyklama habarnamasyny, şol sanda ýazga geçirmeli we saklamaly tassyklama belgisini hem alarsyňyz. Şeýlede bolsa, internetiň öňünden aýdyp bolmajak tebigatyndan bu gijigip biler. Doly anketa iberilýänçä we tassyklama
habarnamasyny alýançaňyz, “Ibermek” düwmesine birnäçe gezek basyp bilersiňiz. Tassyklama habarnamasyny
alanyňyzdan soň, maglumatyňyzy ibermäň.
23. "Iber" düwmesine basdym, ýöne tassyklama belgisini almadym. Başga bir ýazgy ibersem,
diskwalifikasiýa bolarmy?
Tassyklama belgisini almadyk bolsaňyz, soragnamaňyz kabul edilmedi diýmek. Başga bir soragnama ibermeli.
Dublikat hasaplanmaz. Tassyklama belgisini alanyňyzdan soň, maglumatyňyzy ibermäň.
ÝEŇIJI SAÝLANMA
24. Saýlanandygymy nädip bilerin?
E-DW web sahypasynda dvprogram.state.gov (Entrant Status Check) salgysynda 2021-nji ýylyň 8-nji maýyndan
2022-nji ýylyň 30-njy sentýabryna çenli girmek üçin tassyklama belgiňizi ulanmalysyňyz. Bu salgy soragnama
netijesini barlamagyň Döwlet Departamentiniň ýeke-täk serişdesidir; saýlanan bolsaňyz size ulgam arkaly habar
beriler, wiza anketaňyz barada goşmaça görkezmeler beriler we immigrant wizasy bilen söhbetdeşlik möhletiniň
we wagty barada size habar beriler.
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Berilen wiza sanlary ulanylmagyny üpjün etmek üçin Döwlet Departamenti 2021-nji ýylyň 8-nji maýyndan soň
goşmaça saýlananlara habar bermek üçin Entrant Status Check salgysyny ulanyp biler. Tassyklama belgiňizi
2022-nji ýylyň 30-njy sentýabryna çenli saklaň. DW programmasyna we giriş ýagdaýyny barlamak üçin resmi
onlaýn giriş üçin Döwlet departamentiniň ýeke-täk ygtyýarly web sahypasy dvprogram.state.gov. Döwlet
Departamenti saýlanandygyňyzy aýtmak üçin size ýüz tutmaz (Sorag-jogap # 24).
25. Saýlanmadyklygymy nädip bilerin? Maňa habar berilermi?
Soragnamaňyz saýlanmasa, Döwlet Departamenti size göni habar bermez. Saýlanandygyňyzy ýa-da ýokdugyny
öwrenmek üçin soragnama netijesini barlamaly. DW-2022 soranamalaryňyzyň netijeleri 2021-nji ýylyň 8-nji
maýyndan başlap, 2022-nji ýylyň 30-njy sentýabryna çenli E-DV web sahypasynda barlap bilersiňiz. Tassyklama
belgiňizi azyndan 2022-nji ýylyň 30-njy sentýabryna çenli saklaň.
26. Tassyklama belgimi ýitirsem näme etmeli?
Soragnama netijesini barlamak üçin tassyklama belgiňiz bolmaly. E-DV web sahypasynda indi tassyklama
belgisini dikeldýän guraly bar. Bu gural, şahsyýetiňizi tassyklamak üçin belli şahsy maglumatlary girizip, elektorn
poçta salgyňyz arkaly tassyklama belgiňizi diketmäge mümkinçilik berer. ABŞ-nyň ilçihanalary we konsullyklary
we Kentukki konsullyk merkezi saýlama ýagdaýyňyzy barlap ýa-da tassyklama belgiňizi göni berip bilmeýär.
Döwlet Departamenti wiza işini dowam etdirmek üçin saýlananlaryň sanawyny berip bilmeýär.
27. Döwlet Departamentinden elektron poçta ýa-da poçta arkaly maglumat alarynmy?
Döwlet Departamenti size habar hatyny ibermez. ABŞ hökümeti hiç haçan şahsyýetlere saýlanandyklaryny habar
bermek üçin elektron haty ibermedi we bu maksat bilen DW-2022 programmasy üçin elektron poçta ulanmak
meýilnamasy ýok. Saýlanan bolsaňyz, soragnama netijesini barlamak baradaky habarnama jogap bereniňizden
soň diňe wiza bellemek bilen baglanyşykly elektorn poçta habarlaryny alarsyňyz. Bu hatlarda bellenen
söhbetdeşlik senesi we wagty barada maglumat bolmaz; jikme-jiklikler üçin size soragnama netijesini barlamak
web sahypasyna girmegiňizi maslahat bererler. Döwlet Departamenti diňe DW programma dalaşgärlerine
soragnamalaryň netijelerini barlamaklaryny ýatladýan elektorn hatlary iberip biler. Şeýle-de bolsa, bu elektorn
poçta habarlary DW programma dalaşgäriň saýlanandygyny ýa-da ýokdugyny görkezmez.
Diňe “.gov” domen goşulmasy bilen gutarýan internet sahypalary ABŞ-nyň resmi web sahypalarydyr. Beýleki köp
web sahypalary (meselem, ".com", ".org" ýa-da ".net" goşulmalary bilen) immigrasiýa we wiza bilen baglanyşykly
maglumat we hyzmatlary hödürleýär. Döwlet Departamenti bu beýleki web sahypalaryndaky maglumatlary ýa-da
materiallary goldamaýar, maslahat bermeýär ýa-da hemaýatkärlik etmeýär.
Pul ibermäge ýa-da şahsy maglumatlaryňyzy almaga synanyşýan web sahypalaryndan elektron hat alyp
bilersiňiz. Sizden, Döwlet Departamentiniň web sahypasynda, travel.state.gov web sahypasynda ýa-da ABŞ-nyň
ilçihanasynda ýa-da konsullyk web sahypalarynda mugt elýeterli bolan immigrasiýa proseduralary baradaky
formalary we maglumatlary üçin töleg geçirmegiňiz soralyp bilner. Mundan başga-da, guramalar ýa-da web
sahypalary DW bilen baglanyşykly hyzmatlar üçin töleg töläp puluňyzy ogurlamaga synanyşyp bilerler. Bu döwlete
degişli däl guramalaryň birine ýa-da web sahypalaryna pul iberseňiz, ony asla yzyna gaýtaryp bilmersiňiz. Şeýle
hem, bu web sahypalaryna şahsy maglumatlary ibermäň, sebäbi şahsyýet galplygy / ogurlyk üçin ulanylyp bilner.
Bu aldawly hatlar, Kentukki konsullyk merkezine ýa-da Döwlet Departamentine dahylly ýaly görünýän adamlardan
gelip biler. ABŞ hökümetiniň saýlanan adamlaryna habar bermek üçin hiç haçan elektron poçta ibermändigini we
DW-2022 programmasy üçin elektron poçta ulanmak meýilnamasynyň ýokdugyny ýadyňyzdan çykarmaň. Döwlet
Departamenti hiç haçan poçta ýa-da Western Union ýaly hyzmatlar arkaly pul ibermegiňizi soramaz.
28. DW-2022 üçin näçe adam saýlanar?
DW-2022 üçin 55,000 wiza bar. Saýlanan ilkinji 55,000 adamyň käbiri wiza hukugyna eýe bolmazlygy ýa-da
beýleki sebäplerden işini dowam etdirmezligi ähtimaly bilen, elýeterli DW-leriň hemmesiniň berilmegini üpjün
etmek üçin 55,000-den gowrak soragnama saýlanar. Şeýle-de bolsa, bu, saýlananlaryň hemmesi üçin ýeterlik
mukdarda wiza bolup bilmejekdigini aňladýar.
DW-2022 programmasy üçin söhbetdeşlik 2021-nji ýylyň oktýabr aýynda, habarnamada görkezilişi ýaly
söhbetdeşlikden öňki resminamalary we beýleki maglumatlary tabşyranlar üçin başlar. Soralan maglumaty iberen
yeňijilere, wiza söhbetdeşligi güni barada E-DV web sahypasynda söhbetdeşlikden dört-alty hepde öň habar
berler.
Wizalar bar bolsa, şol aýda bermäge hukugy bolan dalaşgärlere wiza berilip bilner. 55,000 dürlilik wizasynyň
hemmesi berlensoň, meýilnama gutarar. Wiza belgileri 2022-nji ýylyň sentýabr aýyndan öň tamamlanyp bilner.
Wiza almak isleýän saýlanan dalaşgärler, wiza işlerine gyssagly çäre görmäge taýyn bolmaly. Ýeňiji hökmünde
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tötänleýin saýlanmak, wiza aljakdygyňyzy kepillendirmeýär. Saýlaw, diňe DW wizasy üçin ýüz tutup biljekdigiňizi
aňladýar.
29. Üstünlikli gatnaşyjylar nähili saýlanarlar?
Saýlaw barada resmi habarnamalar 2021-nji ýylyň 8-nji maýynda, 2022-nji ýylyň 30-njy sentýabryna çenli,
E-DV web sahypasynda dvprogram.state.gov salgysynda elýeterli bolar. Döwlet Departamenti saýlama
habarnamalary ýa-da hatlary adaty poçta ýa-da elektron poçta bilen ibermeýär. Döwlet Departamentinden
gelmeýän DW almak üçin saýlanandygyňyzy görkezýän elektorn poçta habarnamasy ýa-da poçta haty
nädogrydyr. Döwlet Departamenti hiç haçan poçta ýa-da Western Union ýaly hyzmatlar arkaly pul
ibermegiňizi soramaz.
Her sebitden alnan ähli soragnamalar aýratyn belgilenýär; soragnama doldurmak döwri gutarandan soň,
kompýuter her geografiki sebit üçin alnan ýazgylaryň arasyndan tötänleýin soragnamalary saýlar. Her sebitde
tötänleýin saýlanan ilkinji ýazgy ilkinji hasaba alnan bolar; saýlanan ikinji ýazgy, hasaba alnan ikinji ýazgy bolar
we ş.m. Giriş döwründe her sebitde alnan ähli ýazgylaryň saýlanmak mümkinçiligi deň bolar. Soragnamalar
saýlanandan soň, gatnaşyjy 2021-nji ýylyň 8-nji maýyndan başlap, Dvprogram.state.gov E-DV web sahypasynda
özüniň saýlanyp saýlanmadygy barada habarnamany alar. Saýlanan bolsaňyz we soragnama netijesini barlamak
arkaly onlaýn berlen görkezmelere jogap berseňiz, Döwlet Departamentiniň Kentukki konsullyk merkezi (KCC)
işinizi ABŞ-nyň ilçihanasynda ýa-da konsullygynda wiza söhbetdeşliklerine gatnaşmak boýunça tabşyryk
alýançaňyz işiňizi dowam etdirer.
30. Men eýýäm ABŞ-da. Saýlanan bolsam, USCIS bilen statusymy düzedip bilerinmi?
Hawa, immigrasiýa we raýatlyk kanunynyň (INA) 245-nji bölüminiň şertlerine laýyklykda ýagdaýy üýtgetmäge
hukugyňyz bar bolsa, statusyňyzy üýtgetmek üçin USCIS-e ýüz tutup bilersiňiz. USCIS-iň 2022-nji ýylyň 30-njy
sentýabryna çenli är-aýal ýa-da 21 ýaşa ýetmedik çagalar üçin daşary ýurt arzalaryna garamak ýaly işleriň
üstünde iş alyp barmagyny üpjün etmelisiňiz; 2022-nji ýylyň 30-njy sentýabryndan başlap DW-2022 programma
hukugyňyz gutarýar. Döwlet Departamenti, islendik şertde 2022-nji ýylyň 30-njy sentýabrynda ýary gijeden soň
DW-2022 programmasy üçin wiza belgilerini ýa-da status düzedişlerini tassyklamaz.
31. Saýlanan bolsam, DW wizasyna näçe wagtlap ýüz tutmaga hakym bar?
DW-2022 meýilnamasynda saýlanan bolsaňyz, 2021-nji ýylyň 1-nji oktýabryndan 2022-nji ýylyň 30-njy
sentýabryna çenli wiza almak üçin ýüz tutup bilersiňiz. Saýlanan şahyslara wiza üçin ir ýüz tutmagy maslahat
berýäris.
Kadadan çykmazdan, saýlanan dalaşgärleriň hemmesi wiza almaly ýa-da maliýe ýylynyň ahyryna çenli
statusyny sazlamaly. DW-2022 hasaba alynmagyndan status alan är-aýal we çagalar diňe 2021-nji ýylyň 1-nji
oktýabryndan 2022-nji ýylyň 30-njy sentýabryna çenli DW kategoriýasynda wiza alyp bilerler.
32. DW lotereýanyň ýeňjisi aradan çyksa, onuň DW işi bilen näme bolýar?
DW lotereýanyň ýeňjisi, ABŞ-a gitmezinden ýa-da statusyny üýtgetmezden ozal aradan çyksa, DW işi awtomatiki
usulda ýapylýar. Aradan çykanyň aýalnyyň we / ýa-da çagalarynyň DW wizasy üçin ýüz tutmaga hukugy bolmaz.
Olara berlen wizalar hem ýatyrylar.
TÖLEGLER
33. DW soragnamasyny doldurmagyň tölegi näçe?
"DW-2021" Lotereýasyna gatnaşmak üçin soragnamany tabşyraňyzda hiç hili TOLEG ALYNMAÝAR. Şeýle-de
bolsa, utuş gazanan bolsaňyz we DW wizasy üçin ýüz tutsaňyz, söhbetdeşlik güni ähli wiza töleglerini ABŞ-nyň
ilçihanasyndaky ýa-da konsullygyndaky konsul kassirine tölemeli. Amerikanyň Birleşen Ştatlaryndaka utuş
gazanan bolsaňyz we ýagdaýy sazlamak üçin USCIS-e ýüz tutsaňyz, ähli zerur tölegleri göni USCIS-e tölärsiňiz.
Utuş gazanan bolsaňyz, dvprogram.state.gov salgysynda E-DV web sahypasy arkaly berlen görkezmeler bilen
gerekli DW we immigrasiýa wizasy üçin ýüz tutma tölegleriniň jikme-jikliklerini alarsyňyz.
34. Utuş gazanan bolsam, DW wiza töleglerini nädip we nirede tölemeli?
Ähli DW we immigrasiýa degişli wiza töleglerini diňe ABŞ-nyň ilçihanasynda ýa-da konsullykda tölärsiňiz.
Konsullyk kassiri derrew ABŞ-nyň hökümetine töleg üçin kwitansiýa berer. ABŞ-nyň ilçihanasynda ýa-da
konsullygynda immigrant wizasyny almak isleýän bolsaňyz, poçta, Western Union ýa-da başga bir hyzmat
hyzmaty arkaly DW tölegleri üçin hiç kime pul ibermäň.
Utuş gazanan bolsaňyz we eýýäm Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda bolsaňyz we USCISa resminama tabşyrmagy
meýilleşdirýän bolsaňyz, dvprogram.state.gov salgysynda tölegler barada aýratyn görkezmeler bar.
35. DW üçin ýüz tutsam, ýöne maňa wiza berilmese, tölän wiza töleglerimi yzyna alyp bilerinmi?
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Ýok. Wiza üçin ýüz tutma tölegleri yzyna gaýtarylyp bilinmez. Bu görkezmelerde görkezilişi ýaly wiza üçin
soralýan ähli talaplary ýerine ýetirlmeli. Konsul siziň wiza talaplaryna laýyk gelmeýändigiňizi kesgitlese, wiza berip
bilmez we tölenen ähli tölegleriňiz köýer.
DÜZGÜNLIKLER
36. DW dalaşgäri hökmünde wiza hukugynyň bolmazlygy sebäpli haýsydyr bir sebäpden boýun gaçyryp
bilerinmi?
DW dalaşgärleri, immigrasiýa we raýatlyk kanunynda (INA) görkezilen immigrant wizalarynyň ähli sebäplerine
sezewar edilýär. INA-da adatça göz öňünde tutulanlardan başga hiç hili wiza hukugyndan ýüz öwürmek üçin
ýörite düzgünler ýok, ýa-da boýun gaçyrmak haýyşlary üçin ýörite iş ýok. ABŞ raýatlary ýa-da ABŞ-da hemişelik
ýaşamak hukugy bolan ýakyn garyndaşlary bolan DW dalaşgärleri üçin käbir umumy boýun gaçyrma düzgünleri
käbir halatlarda elýeterli bolup biler, emma DW programmasyndaky wagt çäklendirmeleri dalaşgärleriň bu
düzgünlerden peýdalanmagyny kynlaşdyryp biler.
DW BIZDÜGÜNÇILIK WE KEZZAPLYK BARADA
37. Internet galplyklaryny ýa-da islenmedik elektorn poçtalar barada nädip habar berip bilerin?
Federal söwda komissiýasy tarapyndan 36 ýurtdan sarp edijileri goramak guramalary bilen hyzmatdaşlykda
ýerleşýän econsumer.gov web sahypasyna girmegiňizi haýyş edýäris. Şeýle hem, Federal Derňew Býurosyna
(FBI) Internet Jenaýat Şikaýat Merkezine galplyk barada habar berip bilersiňiz. Islenmedik elektron poçta barada
şikaýat etmek üçin econsumer.gov web sahypasyndaky “Telemarking we Spam” şikaýat guralyny ulanyň ýa-da
goşmaça maglumat we aragatnaşyklar üçin Adalat ministrliginiň islenmedik elektron poçta (“Spam”) web
sahypasyna giriň.
DW STATISTIKASY
38. DW-2022-de näçe wiza berler?
Kanun boýunça, her ýyl iň köp 55,000 wiza berilýär.
39. DW programmasy arkaly wiza alsam, ABŞ-nyň hökümeti ABŞ-a uçýan tölegimi töläp, ýaşaýyş jaýy we
iş tapmaga kömek edip, we/ýa-da doly ýerleşýänçäm saglygy goraýyş ýa-da subsidiýalar berermi?
Ýok. DW programmasy arkaly wiza alsaňyz, ABŞ hökümeti size bu hyzmatlaryň hiç birini bermez. DW üçin ýüz
tutmak üçin saýlanan bolsaňyz, wiza berilmezden ozal ABŞ hökümetine ýük bolmajagyňyzy subut etmeli. Munuö
bilen baglanyşykly, Döwlet departamentiniň jemgyýetçilik tölegi baradaky görkezmeleri bilen tanyş bolmagyňyzy
malahat berýäris.
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