
 
 

  )DV-2023( 2023مھاجرت تنوع  یزایدستورالعمل برنامھ و
  

  پروگرام بھ اجمالی نظر
)  C( ۲۰۳ ماده .دھد می قرار بررسی مورد ساالنھ را التری مھاجرتی  ویزه رسمی شده ایجاد پروگرامی امریکا وزارتخارجھ

کمتر مھاجرت بھ   خیتار کھیکشور ھا یرا برا یالتر زهیعنوان وتحت  مھاجرتی ویزه دیگر نوع یک تابعیت و مھاجرت قانون
ثبت نام در  یموجود خواھد بود. برا یالتر زهیو ۵۵۰۰۰تا  ۲۰۲۳ یسال مال ینموده است. برا جادیرا دارند ا کایامر

 وجود ندارد.  نھینوع ھز چیھ یالتر زهیپروگرام و
 

وزارت خارجھ  .نمایند تکمیل را التری ویزه بودن شرایط موارد تحت باید شوند می انتخاب پروگرام این در کھ داوطلبانی
شش منطقھ   نیرا ب یالتر زه یو کایخارجھ امروزارت  .کند می انتخاب کمپیوتری کشی قرعھ طریق را از منتخبین امریکا
 داشتھ باشد. اریتواند در اخت  یرا ساالنھ نم یالتر زهیاز ھفت درصد و شیب  یکشور چیکند و ھ  یم  عیتوز ییایجغراف

 
کشورھا در پنج  نیاتباع ا ۵۰۰۰۰از  شیب  رایز ستندینام نثبت  شرایط واجد ذیل کشورھای متولدین ۲۰۲۳ التری ویزه برای

 مھاجرت کرده اند.  کایسال گذشتھ بھ امر
 

السلوادور، گواتماال،   کن،ی دومن یجمھور ا،یکلمب،   )SAR جملھ ھانگ کانگ  (از نیکانادا، چ ل،یبراز  بنگالدش،
) یشمال رلندیانگلستان (بھ جز ا ،یکره جنوب ن،یپیلی پاکستان، ف ھ،یجرین  ک،یمکز کا،ی ھندوراس، ھند، جامائ ،یتیھائ

 . تنامیو مناطق وابستھ بھ آن و و
 
 .ھستند شرایط واجد تایوان و ماکائو SAR افراد متولد شده در 
 

 :شایستگی 
 

نام باشند.  ثبت   شرایط است واجد ممکن دارند امریکا بھ را مھاجرت کمتر تاریخ ھایکھ کشور اتباع :1 شماره شرایط
شما را   تواند می کھ وجود دارد دیگر دو روش ،دارد امریکا بھ را مھاجرت کمتر تاریخ کھ نیستید کشوری اتباع اگر

  .بسازد شرایط واجد
 

مطا  توانید می شما ،بلی اگر ؟دارد امریکا بھ را مھاجرت کمتر تاریخ کھ است کشوری از شما ھمسر آیا •
فورمھ ثبت   در شما ھمسر شما و نام کھ شرطی بھ - شوید شمرده شرایط تان واجد ھمسر اصلی سکونت بق
طور ھمزمان وارد  بھ  دو ھر و گردد صدور ویزه برایتان تا باشید شرایط واجد ،شده باشد ذکر منتخب نام

 .دیشو  کایامر
  

بھ امریکا را   ندارد، واما ھیچ یک از والدین شما نھ خود   مھاجرت کمتر تاریخ کھ ھستید کشوری شما از آیا •
شان متولد شده اند و یا نھ بھ طور قانونی در زمان تولد شما اقامت داشتھ اند؟ اگر بلی، شما می توانید مطابق  
سکونت اصلی والدین تان واجد شرایط شوید در صورتیکھ اتباع آن کشور واجد شرایط پروگرام ویزه التری  

  .باشند، برای معلومات بیشتر در مورد این معنی، بھ بخش سواالت اغلبا پرسیده شده مراجعھ کنید ۲۰۲۳

 
پروگرام   ازین یتجربھ کار / تحصیلی شرایط ذیل از موارد یکی داشتن با باید التری ویزه متقاضی ھر :2 شماره شرایط

 را برآورده کند. یالتر زهیو



و  ابتدایی آموزش سالھ ۱۲ دوره آمیز موفقیت  اتمام بھ عنوان ،معادل آن یا مکتب فارغ التحصیل حداقل •
  .باشدمی متوسطھ

  یا
تجربھ   ایسال آموزش بھ دو  حداقل انجام آن برای کھ مشاغلی در گذشتھ سال پنج در کاری تجربھ دو سال •

  O*Net Online   سیتابیاز د طیتجربھ کار واجد شرا نییتع  یبرا کایخارجھ امر ضرورت است. وزارت
 کند.   یاستفاده م کایوزارت کار امر

 
  .کنید مراجعھ شده پرسیده اغلبا سواالت بھ ،شرایط واجدین کار در مورد تجربھ بیشتر معلومات کسب برای

  
  .کنید را ارسال التری ویزه پروگرام نامثبت  ھفورم نباید  نتوانید ساختھ برآورده را شرایط این ھر دو شما زمانیکھ تا
 

  ثبت نام دوره
 

از   dvprogram.state.gov نکیبا استفاده از ل نیصورت آنالرا بھ  التری ویزه پروگرام ثبت نام ھای فورم باید داوطلبان
 ابدی یبعد از چاشت ادامھ م  ۱۲ساعت  ۲۰۲۱نوامبر ۹ یبعد از ظھر شروع و ال ۱۲از ساعت  ۲۰۲۱اوکتوبر ۶چھارشنبھ 
 چیشود. ھ  یم تی بسایو یمنجر بھ کند ادیز یتقاضا رایز د،ی ثبت نام منتظر ھفتھ آخر دوره ثبت نام نباش  ی. برا ندیارسال نما
اجازه ثبت نام   کباریقانون در ھر دوره ثبت نام بھ ھر شخص فقط  نیشود.  ا ینم رفتھیپذ یثبت نام کاغذ  ای رھنگامیثبت نام د

شود. ارائھ   یریجلوگ یتکرار یکند تا از ارسال فورم ھا یاستفاده م یا شرفتھیپ یاز فناور کایخارجھ امر دھد. وزارت یم
   سازد.   ینم  طیواجد شرا یالتر زهیو یثبت نام شما را برا کباریاز  شیب
 

    ۲۰۲۳ التری ویزه پروگرام آنالین برای  نامثبت ردن  تکمیل
 

  در نی) بصورت آنالDS - 5501یا E-DV الکترونیکی ثبت نام فورم( خود را الکترونیکی التری ویزه ثبت نام ھفورم
dvprogram.state.gov ی نھی نام ھزثبت  ھفورم پذیریم. ارسال نمی را ناتکمیل و ناقص ھای ھفورم کنید. ما ارسال 

بھ عنوان مثال (  یمیقد ی. مرورگرھا دیشده استفاده کن بھ روز  مرورگر یک تان از ثبت نام فورم ارسال ھنگام لطفاندارد. 
 نکند و بھ مشکل روبرو شود.    یسازگار یالتر زهیو ستمیاحتماال با س) ۸انترنت اکسپلورر 

   
کننده    لیتسھ  ای" زهیو ندهی"، "نمازهیرا خود تان بدون داشتن "مشاور وثبت نام  فورم کھ کنیم می تشویق اکیدات شما را ما
 حضور  یفورم نزد و یھنگام خانھ پر  دیکند، با یبھ شما کمک م یاگر کس. دیکن لیکند، تکم  یکمک م شنھادیکھ پ یگرید

مھم   بسیار .کنید یادداشت خود را مخصوص تاییدی نمبر کود و دھید ارایھ را سوالت صحیح پاسخ بتوانید تا باشید داشتھ
 نیآنال  ستمیبھ س دیتوان یمعلومات شما نم نیبدون اکنید.  یادداشت خود را مخصوص نمبر  کود و تایید صفحھ کھ است

با خود نگھ   یگرید یمعلومات را کس نیکھ ا دیکن اطیاحت. دیشو یو قادر بھ مشاھده حالت فورم تان نم دیکن  دایپ یدسترس
 مورد  در شتریمعلومات ب ی. برادیمحفوظ نگھدار دیخود استفاده کرده ا نیفورم آنال آدرس را کھ در لیمیا نیندارد. ھمچن
جھت کھ  ما را فلم الزم است تا ھمچنین .کنید مراجعھ شده پرسیده اغلبا تسواال ھب التری ویزه پروگرام کالھبرداری

  .کنید تماشا است شده گذاشتھ شما کمک برای گام بھ گام راھنمای و التری ویزه پروگرام معرفی
 

را   مخصوص نمبر کود یک نام شما و حاوی تاییدی صفحھ یک شماکردید  ارسالرا   شده تکمیل ھفورم اینکھ بعد از
  قیطراز  توانید می شما ،۲۰۲۱ مھ ۸ کنید. از ضبط خود یادداشت برای را تأییدی صفحھ این .کرد خواھید مشاھده

خود  حالت درخواستی خود، شخصی معلومات و تأییدی نمبر کود با وارد نمودن ،dvprogram.state.gov  ویبسایت
. دولت دیبدان  شتریتان ب یادامھ فورمھ درخواست نحوه  ھای دستورالعمل مشاھده برای اید شده انتخاب اگر و .کنید بررسی را

ً ی مستق کایامر در مورد نحوه ادامھ کار با پروگرام  ییراھنما یمنبع برا گانھیمتذکره    تیبسایدھد. و یاطالع نم  شمابھ  ما
 خیتار  تیبسایو نیبا استفاده از ا د،یرا ارائھ داده ا ازیو مدارک مورد ن زهیو درخواست و د یشماست. اگرشما انتخاب شده ا

شده   دهیدر مورد روند انتخاب  بھ سواالت اغلبا پرس شتریب   ماتمعلو ی. لطفاً برادیخود را مشاھده نما یالتر زهیمصاحبھ و
 . دیمراجعھ نما

 

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


را شما  ،نیاز مورد  معلومات دقیق ذکر تمام ارایھ کنید. عدم را ذیل معلومات تمام باید خود ثبت نام فورمھ تکمیل برای
  سازد. نمی التری ویزه مستحق

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

  .شود درج خانوادگی نام
 
  زن. یا مرد - جنسیت .2
 
  سال.  ،ماه ،روز -تولد  تاریخ .3
 
  .اید در آن متولد شده کھ شھری .4
 
  .کنید استفاده شود می استفاده محل تولد شما برای در حال حاضر کھ کشوری از نام - اید شدهدر آن متولد  کھ کشوری .5
 
 دایمی سکونت شما کھ است کشوری ھمان دقیقا شرایط واجد کشور - است التری ویزه پروگرام شرایط واجد کھ کشوری .6

  طیشما باشد واجد شرا یمیاز کشور سکونت داومتفاوت  دارید آنرا شھروندی یا دارید فعلی سکونت در آن کھ کشوری .دارید
تا   دیشده را مرور کن  دهیلطفاً سواالت کھ اغلبا پرس ست،ین طیکھ واجد شرا دیمتولد شده ا یشود. اگر در کشور  یشمرده نم

 .ریخ ایشدن وجود دارد  طیواجد شرا یبرا یگریراه د ایآ دینی بب
  
نشده  منقضی معتبر و المللی بین سیاحتی پاسپورت انقضا تاریخ و صادرکننده کشور ،پاسپورت شماره .7

را  خود معتبر المللی بین مسافرتی پاسپورت معلومات کھ توانید می نیست. شما تطبیق قابل وابستگان بھ شرط این شما.
ممکن است باالی شما   استثنا شرایط .باشید قرار داشتھ استثنایی شرایط شما تحت اینکھ مگر کنید سیستم وارد

است و   کمونیست شھروند کشوری باشید کھ تحت کنترول ،باشید یخانمانکھ شما ب  بگردد تطبیق زمانی
  زیرو و داخلی امنیت زیرو توسط کھ فردی معافیت مشمول شما یا و ،نیستید حکومتآن  از  پاسیورت اخذ بھ قادر شما

معتبر، شما را   پاسپورت ماتمعلو درج عدم .باشید شده است تأیید امریکا خارجھ
 مستحق شما آیا اینکھ در مورد بیشتر معلومات کسب برای .کند نمی التری ویزه دریافت شرایط واجد

 . کنید مراجعھ شده  پرسیده اغلبا سواالت در 12 سوال بھ ،خیر یا ھستید معافیت
  
شما کھ در شش ماه گذشتھ   وابستگان فرزندان و وھمھ شما ھمسر ،جدید شما عکسھای - داوطلبان )ھای( عکس .8

  .کنید مراجعھ یدیجیتال عکس ارسال بھ ،عکس درست تھیھ برای .ارسال نماید باشید گرفتھ
 بسازید شامل نباید را دارند را امریکا متحده درایاالت قانونی دایمی اقامت یا امریکا تابعیت قبالً  کھ فرزندی یا ھمسر عکس

   .شما جریمھ نخواھید شد بدھید را انجام کار این اگر اما و
شما  ھفورم ھای عکس اگر .باشند امریکا ویزه عکس خصوصیات ھمان بھ باید التری ویزه ھفورم ھای عکس

شده   دستکاری یا باشد نداشتھ مطابقت مشخصات این با کامالً  شما خانواده اعضای و
سابقھ  در فورمھ کھ را عکس اگر .شد نخواھید التری ویزه شرایط واجد ،باشد
عکس ارسال بھ بیشتر معلومات برای .شوید نمی حساب التری ویزه شرایط واجد کنید ارسال دوباره بودید کرده استفاده خود

  .کنید مراجعھ ل)ذی در( دیجیتال 
 
   نظرداشت در با - پستی آدرس .9

   1 آدرس
   2  آدرس
  ایالت / والیت / کشور /ناحیھ

  ھپست دوک
  کشور

 
 کشور سکونت فعلی   .9



 
 ). شماره تلفن (اختیاری .10

 
ً  شما کھ آدرس ایمیل یک - آدرس ایمیل .11 ما  ندهیماه "مھ" سال آو بعد از  کنید تھیھ را باشید داشتھ دسترسی بھ آن مستقیما

وزارت   تیبسای و قیبود. اگر فورمھ شما انتخاب شده باشد و شما از طر میدر تماس خواھ قیطر نیاز نیبا منتخب مایمستق 
  دیخواھ افتیدر  یک ی الکترون امیپ کایشما از طرف وزارت خارجھ  امر د،یانتخاب شده خود پاسخ دھ  ھیخارجھ بھ اطالع

شما   یبرا یلیمیھرگز ا کایجھ  امرشود. وزارت خار یتان اطالع داده م  یالتر زهیو مصاحبھ اتینمود کھ بھ شما جزئ 
در مورد روند   شتری معلومات ب ی. برادیانتخاب شده ا یالتر  زهیپروگرام و یشما برا  دیکند کھ بھ شما بگو یارسال نم

 . دیشده مراجعھ کن  دهیانتخاب بھ سواالت اغلبا پرس 
 
  

) 3(، دیپلوم متوسطھ، بدون مکتب )2، (ابتداییھ مکتب )1: (اید آورده بدست امروز تا کھ تحصیلی درجھ باالترین .13
از صنف  ی) برخ7دانشگاه، ( پلومی) د6( ،یدانشگاھ یازکورس ھا ی) برخ5( ،یمسلک  وت یت ی) انست4شھادتنامھ مکتب، (

 ایبھ سطح دوکتورا،  یاز صنف ھا ی) برخ9ارشد، ( ی) دوره کارشناس8کھ با درجھ فراغت تمام شده باشد، ( یآموزش یھا
 . دیشده مراجعھ کن دهیبھ سواالت اغلبا پرس یلیتحص یازھایدر مورد ن  شتریمعلومات ب  ی) دوکتورا. برا10(
 
  

)  1: (فعلی مدنی حالت .14
 من ھمسر و متاھل )3( ،ندارد را امریکا متحده ایاالت قانونی دایمی اقامت یا امریکا تابعیت من ھمسر و متاھل )2( ،مجرد

اید.  از ھم جدا شده قانونی ) بھ طور6( یا ،بیوه )5، (شده ) طالق4( ،را دارد امریکا قانونی دایمی اقامت یا امریکا تابعیت
مشخصات کھ عکس خودتان  نیاز ھمسر شما با ع یو کشور تولد ھمسر شما و عکستولد  محل ،جنسیت ،تولد تاریخ ،نام

  .دینما ستمیدارد را وارد س
 

 ریغ یالتر زهیو یاصل یشما را بھ عنوان متقاض ست،ی کھ ھمسر شما ن یدرج نام فرد ای تان  یدرج نام ھمسر قانون عدم
 ینام ھمسر خود را حت دیشوند. شما با  یم طیواجد شرا ریغ  زیسازد وھمسر و فرزندان و وابستگان شما ن یم طیواجد شرا

است کھ در  یتوافق یقانون ق ی. تفر دیجدا شده باش یاز نظر قانون نکھیا مگر د،یذکر کن دیاگر در حال حاضر از او جدا شده ا
شده   قیکنند. اگر شما و ھمسر شما از نظر قانون تفر یم یاما جدا زندگ باشندیحکم محکمھ، زن وشوھر ازدواج شده م یپ

کھ از نظر  ینام ھمسر  کھد. در صورت با شما مھاجرت کن  یالتر زهیپروگرام و قیتواند از طر یھمسر شما نم د،یباش
نام  د،یجدا نشده ا یشد. اگر با حکم محکمھ از نظر قانون  دینخواھ مھیجر د،یرا درج فورم تان کن دیاز او جدا شده ا یقانون

نام . عدم ذکر دیریکھ از ھم طالق بگ دیقصد کرده بود یالتر زهیاگر قبل از درخواست و ی حت دیھمسر تانرا درج فورم کن 
  .سازد ینم یالتر زهیو افتیرا مستحق در ماھمسر شما، ش

 
کھ قبالً   ی. ھمسردیرا دارد، نام او را در فورمھ خود درج نکن کای امر یقانون یمیاقامت دا  ای کای امر تی ھمسر شما تابع اگر
  زهیو یو یبرا اینخواھد داشت   زهیبھ و یازیرا داشتھ باشد، ن کای متحده امر  االتیا یقانون یمی اقامت دا ای کای امر تیتابع 

را دارد" را   کایمتحده امر االتیا یقانون یمیاقامت دا ای کای امر تیو ھمسر من تابع  متاھلاگر " ن،یشود. بنابرا یصادر نم
در مورد  شتریمعلومات ب یشود. برا  یدر مورد ھمسر تان خواستھ نم یاز شما معلومات اضاف د،یدر فورمھ خود انتخاب کن

 . دیشده مراجعھ کن دهیخانواده بھ سواالت اغلبا پرس یاعضا
 
 

بدون  ،سال 21 زیر مجرد،زنده،  کودکان ھمھ برای تولد را تولد وکشور  محل ،جنسیت ،تولد تاریخ ،نام - فرزندان تعداد .15
  کایرا در امرشما  با بعدی پیوستن یا مھاجرت ھمراھی قصد یا کنند می زندگی یکجا شما با آنھا آیا اینکھ گرفتن در نظر

از ھمسر وفرزندان تانرا ھم  کیھر یخود تان، عکسھا یاز عکسھا کسانی. با استفاده از مشخصات دیذکر کن ر،یخ ایدارند 
 .دیارسال کن

   
  :باشد شامل ذیل موارد کھ باشید مطمین
  ؛حقیقی و زنده ھستند کھ کودکان ھمھ •



  ،شده اند ؛ و گرفتھ فرزندی بھ توسط شما قانونی بھ طور کھ زنده کودکان تمام •
ھستند،   21سن  ریتان، ز ثبت نام  ھفورم پری در زمان خانھ و اند نکرده ازدواج کھ )اندری( سکھ نا فرزندان تمام •

اگر کودک در حال حاضر در کنار  یو حت د،یکودک تان ھمسر نباش نیبا والد یاز نظر قانون  گریاگر شما د یحت
  .دیبا شما مھاجرت نکند را درج فورم تان کن ایشما اقامت نداشتھ باشد و / 

 
التری  ویزه شرایط واجد ،سیستم بھ ھفورم درج ھنگام دارند را بیشتر یا سال 21 قبالً  کھ فرزندان و متاھل فرزندان

نشان سن  زیررا از " کودکان خاص شرایط در کودک وضعیت از حمایت قانون ،حال این با .شوند نمی حساب 
فرزند مجرد تان  نکھی. اگر قبل از ادیسن نشان بدھ ریدھد تا فرزندان تانرا ز یکند و اجازه نم یدادن" محافظت م

سالھ شود، ممکن  21 زهیو فرزند تان قبل از صدور و دیخود را بفرست  یالتر زهیبرسد شما فورمھ و 21بھ سن 
  .رفتار شود 21سن  ریبا آنھا مانند ز  زهیو یاجرا انیاست کھ در جر

 
  ،یالتر  زهیو ستمیرا داشتھ باشد، ھنگام ورود بھ س کایمتحده امر االتیا یقانون یمیاقامت دا  ای کای امر تی کھ قبالً تابع یکودک
خانواده   یاعضا نیحذف نام چن ایدرج نام  لیشود. شما بھ دل ی صادر نم زهیاو و یبرا اینخواھد داشت  یازین  یالتر زهیبھ و

  .شد دینخواھ مھیدر فورمھ ثبت نام خود جر
 

 یالتر زهیداشتن و یشما را برا ست،یکھ فرزند شما ن یذکر نام شخص ای طیذکر نام تمام فرزندان و وابستگان واجد شرا عدم
معلومات   یشوند. برا ی شمرده نم طیبھ عنوان وابستگان شما  واجد شرا زیسازد و ھمسر و فرزندان شما ن یمستحق نم

  .دیشده مراجعھ کن دهیپرس اخانواده بھ سواالت اغلب یدر مورد اعضا شتریب
 دهیسواالت اغلبا پرس، بھ ۲۰۲۳ یالتر زهیخود بھ پروگرام و یک ی فورم الکترون لیدر مورد تکم  شتریکسب معلومات ب یبرا

 . دیشده مراجعھ کن
 
  

  داوطلبان انتخاب
افراد  ثبت نام شده ھایھ فورم تمام میان از امریکا وزارت خارجھ  ،کشور موجود در ھر منطقھ و ھای ویزه توزیع براساس

کند.  می انتخاب کمپیوتری کشی قرعھ بھ طور را
 کھ 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 آنھا ثبت نام آیا
خود را   فورمھ حالت dvprogram.state.gov ویبسایت در ،۳۲۰۲ سپتامبر ۳۰ تا الی ،۲۲۰۲ مھ ۸ از .خیر یا است

   بررسی کرده می توانید.
از جملھ معلومات   بیشتری ھای دستوالعمل تا شوید می رھنمایی تاییدی صفحھ یک بھ شما ،شده باشد شما انتخاب فورمھ اگر

وزارت  کھ است یگانھ مرجعی ویبسایت .نماید را حاصل امریکا بھ مھاجرتی ھای ھزینھ در رابطھ بھ
را  رسانی اطالع ھای نامھ امریکا وزارت خارجھ  . کند می را اعالم ۲۰۲۳ التری ویزه  برگزیدگان امریکا خارجھ 

ھا  سفارتخانھ .دھد نمی اطالع برگزیدگان بھ مستقیم یا و کند نمی ارسال الکترونیکی پست طریق از
فقط  نیز انتخاب نشده اند کھ افرادی دھند. بھ نمی ارائھ را برگزیدگان از لیستی امریکا ھای قونسلگری و

خودتان بررسی کنید و   تانرا فورمھ تشویق می کنیم تا حالت شدیداً  را شود. شما می آنھا اطالع داده بھ ویبسایت طریق از
    انجام بدھد. برایتان باالی شخصی دیگری اعتماد نکنید تا این کار را

مورد قبول   باید مورد قبول ایاالت متحده امریکا قرار بگیرند. مطابق بھ قانون بخاطر التری ویزه برای مھاجرت منتخبین
یا ھم شخصا از    آنالین ثبت نام برای خارجیان، بھ شکل الکترونیکی و فورمھ ،۲۶۰ فورمھ قرار گرفتن در

    مختلف پرسیده خواھد شد. این سواالت موضوعات جرمی و امنیتی را نیز دربر میگیرد. سواالت قنسول طرف
از  ،برگزیدگان ھمھ برای
وزارت  نھ شرایطی ھیچ تحت  زمان این تاخیر از پس .شود صادر ویزه ۲۰۲۳ سپتامبر ۳۰ تا باید ،خانواده اعضای جملھ

بعد   و .کنند صادر التری ویزه تواند می امریکا تابعیت و مھاجرت و نھ اداره خدمات امریکا  خارجھ
  .شما می توانند با شما وارد امریکا شوند خانواده اعضای  نھ تاریخ این انقضای از

  .کنید مراجعھ شده پرسیده اغلبا  سواالت در مورد روند انتخاب بھ بیشتر معلومات برای
   

  )تصویر ( دیجیتال عکس ارسال

https://dvprogram.state.gov/


کرده  اسکن را اید اخذ نموده گذشتھ ماه شش طی اخیرا کھ عکس یک یا بگیرید جدید عکس یک توانید می شما
از  باید التری ویزه فورمھ ھای عکس را داشتھ باشد. ذیل خصوصات تمام کھ شرطی بھ ،کنید ارسال
باشند.  برخوردار امریکا ویزه ھای عکس  مشخصات و کیفیت ھمان
شده باشد و  گرفتھ ماه شش از قبل عکس کھ .بفرمایید مالحظھ توانید می را  پذیرش قابل ھای عکس نمونھ
سال قبل   فورمھ با کھ عکس نکنید. ارسال ھمان ارسال ،باشد نداشتھ را ذیل شده در ذکر خصوصیات تمام

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

  :باید شما دیجیتال تصاویر یا ھا عکس
  رنگھ باشد •
  شدهفوکس   •
متر)  میلی ۳۵متر و ملی ۲۲( اینچ ۳/۸ ۱ تا اینچ ۱ بین سر شما کھ باشد چنین شما عکس اندازه  •
سر  باالی تا شروع زنخ پایین از عکس ارتفاع کل  از درصد ۶۹و  در صد ۵۰یا

  بفرمایید مالحظھ عکس کیفیت نمونھ بھ ،نیاز مورد عکس مورد بیشتر جزئیات برای .باشد
 دھد بازتاب تانرا فعلی چھره تا باشد شده شده اخذ گذشتھ ماه شش طی  •
 شود گرفتھ رنگ کم سفید یا سفید پرده ی در مقابل  •
   معلوم شود و بھ طرف کمره مستقیم نگاه کنید مکمل باید شماصورت  •
  تان باز گرفتھ شود چشمان و ھر دو بگیرید عادی خود را چھره •
 شود  گرفتھ پوشید می روزانھ بھ طور معمول کھ لباسھای با •
•  
 عکس نباید با یونیفورم باشد، بھ استثنای لباس مذھبی کھ بصورت نارمل روزانھ پوشیده میشود  •
، بھ استثناء حجاب مذھبی  مدگی را پنھان کند نباید پوشیده شودآکاله و یا ھم دستمال ھای کھ مبداء مو بر •

 روزانھ. صورت شما بھ شکل کامل باید قابل دید باشد. حجاب نباید باعث سایھ افگنی در صورت شما گردد.
 نمی باشد. و یا ھر نوع وسایل دیگر الکترونیکی در عکس قابل قبول  ثگوشکی، بلوتو •
 خودداری کنید.عینک از گذاشتن  •
اگر شما بھ صورت متداوم از الھء شنوایی و یا امثال آن استفاده می کنید موجودیت آن در عکس مشکل  •

 ندارد 

 

لطفاً نمونھء از عکس ھای قابل پذیرش و غیر قابل پذیرش را مالحظھ بفرمایید. عکس ھای اسکن و یا ھم کاپی شده از روی  
مجلھ یی، عکس ھاییکھ با کیفیت    ، عکس ھای فوری،  ا دیگر اسناد ھای دولتی قابل پذیرش نمی باشد. برعالوهالیسنس و ی

 گرفتھ شده باشد نیز پذیرفتھ نمی شود.  پھنپایین و با موبایل و 

 شما حتماً باید ھنگام ثبت نام عکس خویش را ارایھ بدارید، و عکس شما باید داری مشخصات ذیل باشد:

 باشد   jpg.با فارمت  •
 باشد   ۲۴۰kbاندازه دوسیھ مساوی و یا ھم کمتر از  •
 از نگاه طول و عرض یکسان باشد •
 بعدی باشد ۶۰۰/ ۶۰۰ •

 

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

 ملی متر) ۵۱/۵۱انچ ( ۲/۲ •
 پکسل در ھر ملی متر)  ۱۲پکسل در ھر انچ (  ۳۰۰با انداره  •

 :وزارت خارجھ 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 ھم اندازه در صورت ضرورت  •
 پکسل قطع کنید  ۶۰۰/۶۰۰عکس خویش را دقیقاً مربع شکل و بھ اندازه  •

 

 طریقھ عکس گرفتن برای اطفال و نوزاد 

ھنگام عکس گرفتن از اطفال و نوزاد نباید شخص دیگری در عکس معلوم شود، طفل و یا ھم نوزاد باید با چشمان باز مستقیم  
 کمره نگاه کنند طرف 

طفل خود را بھ پشت باالی تکھء سفید بخوابانید. این باعث میشود کھ طفل شما تکیھ گاهء مناسب برای گرفتن عکس      :۱طریقھ  
 باشد. مطمئن شوید کھ بھ روی طفل سایھ نیافتد بلخصوص زمانیکھ طفل بھ پشت باشد و شما از باال عکس میگیرید. داشتھ 

سفید و یا ھم مایل بھ سفید رنگ بپوشانید و عکس طفل خویش را در موتر بگیرید. بھ این  پارچھسیت موتر را با طریقھ دوم: 
 شکل ھم سر طفل تان تکیھ گاه میداشتھ باشد. 

 

 سواالت اغلباً پرسیده شده 

 

 شایستگی 

 چی معنی دارد؟   chargeabilityو   ملیتاصطالحات  .1

 

بھ معنی سکونت اصلی فرد است کھ در کدام کشور بھ دنیا آمده، صرف نظر از سکونت فعلی و داشتن شھروندی    ملیتمعموالً  
بنابر ماده نمبر    ، ملیت  گر. یکشوری د اینکھ فرد  قانون    ۲۰۲حق داشتن شھروندی از روی اصلیت را نیز میگویند نی  ب 

 مھاجرت و شھروندی در یک کشور بھ دنیا آمده باشد. 

یک کشور میگردد وجود دارد، و ھر    تعداد محدودیت ھا برای مھاجرین کھ از کشور ھای دیگرداخل محیط جغرافیایییک  
شما وابستگی دارد بھ اینکھ شامل شما   Chargeabilityباشد.   میفرد مھاجر دارای حقوق مشخص در کشور اصلی خویش 

 مساوی است با کشوریکھ در آن بھ دنیا آمده اید.   شناختھ میشویدکتگوری از مھاجرین میگردید. کشوریکھ شما واجد شرایط آن  
را مطابق بھ سکونت اصلی ھمسر تان و یا ھم مطابق سکونت اصلی والدین    chargeabilityباوجود این، شما میتوانید کشور 

زمان تولد شما والدین تان   درکھ  کشوری   یا ھم مطابق بھ کشوریکھ شما بھ دنیا آمده اید و والدین تان نیآمده اند و یا ھمتان،   
 شما وجود دارد.  chargeabilityکشور  . سھ راه برای انتخاب انتخاب کنید را نداشتند آن کشور شھروندی

کرده کشوریکھ ادعای خویش را ثابت   مانند  و واجد شرایط خویش را اشتباه ارایھ نمایید (  chargeabilityکشور  گر شما  ا
 شناختھ نشوید.   ۲۰۲۳میگردد تا واجد شرایط برنامھ التری سال نتوانید) باعث 

 

 آیا اگر متولد کشوریکھ واجد شرایط است نباشم میتوانم درخواستی بدھم؟ .2

تا شما ممکن واجد شرایط شناختھ شوید.  اول، اگر ھمسر شما از کشوری کھ واجد شرایط   دو حالت و وضعیت وجود دارد
ھمسر تان صورت گرفتھ،    از برایکنید. چون واجد شرایط شناختھ شدن شما    chargeabilityاست باشد شما میتوانید ادعای  

و ویزه نیزبرای وی صادر گردیده باشد.  شد  صادر میگردد کھ خانم شما نیز واجد شرایط با  مھاجرتی  در صورتی بھ شما ویزه



ھر دو باید با ویزه التری خویش ھمزمان وارد ایاالت متحده امریکا گردید. بھ عین شکل، با اطفال زیر سن نیز مطابق بھ 
 قانون محل سکونت والدین برخورد میگردد.

ھ شما بھ دنیا آمده اید و والدین تان نیآمده اند یا شما میتوانید مطابق سکونت اصلی والدین تان،  یا ھم مطابق بھ کشوریک دوم،  
بھ صورت عموم افرادیکھ در   مورد محاسبھ قرار بگیرید.  کشوریکھ در زمان تولد شما والدین تان شھروندی آنرا نداشتند ھم 

تجارت و یا منحیث نماینده رسمی  برای    ، اگر آنھا برای دیدار، تحصیل کوتاه مدت  ،یک کشور متولد یا سکونت نکرده باشند
 . رده باشند منحیث شھروند شمرده نمی شوند کدولت یا ھم شرکت در یک کشور زندگی 

ایھ  آنالین التری ار  ھرا 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 ارایھ نمایید (مانند کشوریکھ ادعای خویش را ثابت  کرده   chargeabilityاگر شما کشور  
 نتوانید) باعث میگردد تا واجد شرایط برنامھ الترل شناختھ نشوید.

 

 اصلی کشور ھا واجد شرایط ویزه التری نمی شوند؟ چرا اکثریت شھروندان  .3

الت تعریفویزه  است.  شده  گرفتھ  نظر  در  نیستند  دارد  را  بیشتر  پذیرش  قابل  شانس  ھایکھ  کشور  شھروندان  برای    ” ری 
سال گذشتھ    ۵کشور ھای است کھ طی    زعبارت ا  مطابق بھ قوانین ایاالت متحده  ”قابلیت بیشتر پذیرش را دارندکشورھایکھ  

،  ساالنھ  میباشد.  نده او وظیفھ وارد آمریکا شد  بستگان  فامیلاعضای    طریق ویزه ھای مھاجرتی    مھاجر از  ۵۰،۰۰۰حدود  
امریکا   متحده  ایاالت  و شھروندی  مھاجرت  را مورد اداره خدمات  امریکا  بھ  وارد شده  و وظیفوی  فامیلی  مھاجرین  تعداد 

ھ نموده و بھ اساس آن کشور ھای کھ قابلیت پذیرش  بازرسی قرار میدھد وشماره گیری کرده با تعداد پنج سال گذشتھ مقایس
التری شھروندان آن کشور را واجد شرایط نمی پذیرد. چون این    برنامھ  بیشتر را دارا بوده شناسایی میکنند و در سال بعدی

بازشماری را اداره مھاجرت و شھروندی ایاالت متحده ساالنھ انجام میدھد فھرست کشور ھای واجد شرایط و غیر واجد شرایط  
 ممکن فرق نماید. 

 

 شود؟ واجد شرایط منطقھ اختصاص داده میکشور ھای  شھروندان بھ چی تعداد ویزه برای .4

امریکا بھ   ساالنھ  اداره خدمات مھاجرت و شھروندی  تعداد و محدودیت ویزه التری را برای کشور ھای منطقھ نظر 
منطقھ از  کشور ھای  شھروندان  ) قانون مھاجرت و تابعیت تعین میکند. تعداد ویزه برای  C(  ۲۰۳فورمول ماده شماره  

داوطلبان ھر کشور  کھ بھ چی تعداد از داوطلبان واجد شرایط شناختھ میشود.  طرف وزارت خارجھ بستگی دارد بھ تعداد  
 بھ ھر کشور بیشتر از ھفت در صد تمام ویزه تعین شده اختصاص داده نمیشود. 

 

 اسناد ھای الزمھء تحصیلی و تجربھ کاری کدام ھا اند؟  .5

و یا ھم طی پنج سال گذشتھ داشتن دو   آن  نساھمیا    داشتن سند شھادتنامھ مکتبمھاجرتی امریکا    و مقررات  بنابر قانون
 نساھمیا  تب  مک ند  سحتمی باشد الزامی میباشد. ھدف از  در آن    لھدوسا  تجربھ  سال تجربھ کاری در بست ھای کھ داشتن

نمودن متوسطھ و لیسھ میباشد است، و یا ھم تکمیل  شامل دوره    در امریکا  سال مکتب کھ  ۱۲با موفقیت تمام نمودن  آن  
  د است نامریکا باش  مکاتب  کشورھای دیگر کھ قابل مقایسھ با این دو دوره درکورس ھای    دوره ھای متوسطھ و لیسھ در

مانند  (آن    نساھمو یا سند ھای  و تنھا کورس ھای رسمی قابلیت مقایسھ با مکاتب امریکا را دارند پروگرام ھای مکاتبوی  
جارب وظیفوی  اسناد تا یبل پذیرش نمی باشد. شما حتما باید اسناد تحصیلی و مضامین عمومی مکتب) قا بھ معادلدیپلوم 

 خویش بھ قنسول ارایھ کنید.  ویزهخویش را در ھنگام مصاحبھ 



و اعضای فامیل   نیستید التری ویزهربھ کاری را پوره کرده نتوانید شما واجد شرایط جاگر اسناد ھای الزمھ تحصیلی و ت
 واجد شرایط  شناختھ نخواھد 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 خارجھ امریکا  
در حالیکھ در ویبسایت وزارت خارجھ    ج حوزه تقیسم کرده استآنالن وزارت کار امریکا وظایف واجد شرایط را بھ پن

التری شناختھ نمی شوند. برای واجد شرایط   ویزهوظایف زیادی لیست شده است، تمام وظایف آن لست واجد شرایط  
بخش مشخص در  تجربھ کاری دوسالھ  با داشتن  طی پنج سال گذشتھ  شما حتما باید    ،تجربھ کاری  شناختھ شدن از طریق

 را داشتھ باشید.  از آن التراو یا ھم ب ۷ی بھ درجھ احرفھ بھ شکل آمادگی 

التری نیستید و اعضای فامیل شما    مستحق ویزهاگر اسناد ھای الزمھ تحصیلی و تجربھ کاری را پوره کرده نتوانید شما  
 نیز واجد شرایط  شناختھ نخواھد شد.

 

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

ین شرایط است یا خیر مراحل ذیل را  دبرای دریافت اینکھ آیا وظیفھ شما شامل واجھنگامیکھ سایت وزارت را باز کردید  
 تعقیب کنید: 

 ؛ کنیدرا انتخاب  “فامیل وظیفھ “در بخش دریافت وظایف مینو را باز کرده  .1
 بگویید؛  ”جستجو “ انتخاب خود را دریابید و ”فامیل وظیفھ“از طریق  .2
 برای وظیفھ مشخص خویش روی لینک کلک کنید  .3
 .را انتخاب کنید ”حوزه کاری“کود نمبر و میزان درجھ بندی برای دریافت  .4

، میزان درجھ   ۴پور برای انجنیر فضایی از طریق حوزه وظیفوی کود  بطور مثال، انجنیر فضایی را انتخاب کنید. در اخیر را
 را مییابید بھ این شکل می فھمید کھ انجنیر فضایی مشمول وظایف واجد شرایط است. ۸.۰ < ۷.۰بندی 

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

 

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

، اما بنابر شروط داشتن شھادتنامھ مکتب و یا ھم تجربھ کاری، ھر رییس برای درخواست کننده گان حد اقل سن تعیین نگردیده
 پایین باشد بطور موثر مستحق شمرده نمیشود. ۱۸فامیل کھ در ھنگام خانھ پری فورمھ سن وی از 

 مھ الکترونیکی برای پروگرام ویزه التری تکمیل کردن فور

 

 ثبت نام نمایم؟ چی وقت میتوانم  .9

ساعت    ۲۰۲۱نوامبر۹بعد از ظھر شروع و الی    ۱۲از ساعت    ۲۰۲۱اوکتوبر  ۶ثبت نام پروگرام التری از چھارشنبھ  
داری نگھ  تمام ثبت نام ھاطول این مدت  در    ثبت نام میکنند.  نفرمیداشتھ باشد. ساالنھ میلیون ھا    بعد از چاشت ادامھ  ۱۲

برای تمام سفارتخانھ    بخاطر صدور ویزه  ، والع رسانی صورت میگیردطدر وقت مناسب آن امنتخبین    برای  میشود و
 قنسلگری ھا، و داوطلبان زمان مناسب میدھد.ھا، 



چون تقاضای بیش از حد در روز  ما شما را تاکیدا تشویق می نمائیم تا در روز ھای آغازین این پروگرام ثبت نام نمائید  
بھ وقت    ۲۰۲۱نوامبر  ۹ھای اخیر باعث کندی سیستم میگردد. ما درخواست ھایکھ بعد از ظھر روز یکشنبھ بتاریخ  

 استندرد شرقی وارد سیستم میگردد را نمی پذیریم.

 

 من در ایاالت متحده امریکا ھستم، آیا من ھم میتوانم ثبت نام نمایم؟  .10

بلی، داوطلبان کھ در امریکا و یا ھم در کشور دیگری باشد نیز میتواند ثبت نام نمایند. داوطبان از ھر موقعیت میتوانند  
 ثبت نام نمایند. 

 

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

استفاده ماھرانھ از تکنالوژی   ا بق بھ قانون ھر فرد در ھر دوره فقط یکبار میتواند ثبت نام نماید. وزارت خارجھ ببلی، مطا
نبوده و محروم  داوطلبان مکرر را شناسایی می نماید. اشخاصیکھ بیشتر از یکبار ثبت نام می نمایند مستحق ویزه التری 

 . میگردند

 

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

مدار اعتبار میسازد. این قانون قابل تطبیق باالی ھمسر و اطفال   یداشتن پاسپورت بھ روز داوطلبی شما را از نگاه امنیت
سپورت ھای داخلی و یا ھم صادر شده توسط پاسپورت باید برای سفر ھای بین المللی مدار اعتبار باشد. پاشد.  انمی ب

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

؛ مطابق بھ قوانین وزارت خارجھ سھ نوع معافیت برای پاسپورت وجود دارد، و آن معافیت از لزومیت پاسپورت  معافیت 
قرار دارند و نمیتوانند از طرف دولت   ستیھای کمون   ملت ھایکھ تحت کنترول کشور ھا عبارت از؛ افراد بیخانمان،  

دیده است. اگر در ھنگام ثبت نام  د، و این معافیت از طرف وزیر امنیت داخلی و وزیر خارجھ تایید گرپاسپورت بگیرن
شما یکی از اینھا را انتخاب کنید از شما توقوع میگردد تا توضیح بدھید کھ چگونھ مستحق این معافیت  برای ویزه التری  

ھستید. این معافیت تنھا برای کسانی است کھ نمی توانند پاسپورت اخذ نمایند. اگر بخاطر اینکھ پروسھ اخذ پاسپورت شما  
د و واجد شرایط  یاین معافیت نمیباشید مستحق  ئ یق افتاده است و خارج از کنترول شما است از این گزینھ انتخاب نمابھ تعو 

 .شناختھ نمی شوید نیز ویزه التری

را انتخاب کنید پس  استثنا گزینھ  این التری اگر در ھنگام ثبت نام .د؛ بصورت عموم بیخانمانی نادر میباشافراد بیخانمان
شما ثبوت خواستھ میشود و شما باید ثابت نمایید کھ دارنده شھروندی از محل تولد و یا شھروندی از کشوری دیگری از  

 را ندارید. 

را انتخاب کنید    استثنا  این گزینھالتری  ؛ اگر در ھنگام ثبت نام    ھستند  کشور ھایکھ تحت کنترول کمونیست ھا  انشھروند
و نشاندھندهء این باشد کھ نمیتوانید از دولت محل تولد تان پاسپورت اخذ    نمایید  ثبوت ارایھپس از شما خواستھ میشود  

 ید.ئ نما

اگر در ھنگام ثبت نام التری این گزینھ استثنا را انتخاب کنید پس از شما ثبوت خواستھ میشود و شما  داوطلبان معافیت؛  
 یید کھ قادر بھ اخذ پاسپورت نیستید. دالیل کھ شما باید از این معافیت مستفید شوید قرار ذیل است: باید ثابت نما 

باشد و ردیده  گصادر  یستید پاسپورت ن  اخذ  قادر بھاینکھ    رمبنایب  و  DS-232فورمھ   ویزه قبلی امریکا کھ بھ رویت   .１
 قابل تطبیق است. ارایھ نمودید حاال ھم برای معافیت پاسپورت دلیل را کھ قبال 



قبال برای معافیت  کھ شما قادر بھ اخذ پاسپورت نیستید و دلیل را کھ    USCISتایید شده از طرف      I-193فورمھ    .２
 ارایھ نمودید حاال ھم قابل تطبیق است.  پاسپورت

کشور اصلی  در چون  ا در کشوری کھ محل سکونت اصلی شما نیست تایید نمایدرسند رسمی کھ مھاجر بودن شما   .３
تان از طرف دولت مورد آزار و اذیت قرار داشتید و ضمینھ پاسپورت گرفتن را بدون آسیب پذیری ناممکن ساختھ  

 بودند. 

کھ در باال ذکر گردید و داشتن پاسپورت مدار   ویزه التری  تحصیلی و وظیفوی برای  شرایطمیدانید کھ  ، اگر شما  مکررا
ا از ثبت نام دست بردارید. اگر شما مستحق ویزه شناختھ نشوید ھر نوع فیس را کھ لطف  را پوره کرده نمی توانید  اعتبار

 نمی گردد. مستردپرداختھ باشد دوباره 

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

شما بھ قنسلگری کنتاکی    قبل از اینکھ وقت مصاحبھ شما تعین گردد باید  اگر نمبر پاسپورت شما بنابر ھر دلیلی تغیر میکند، پس
KCC  بی اعتبار پاسپورت نادرستدر صورتیکھ شما نمبر    کھ چرا تغیر کرده است.  وزارت خارجھ امریکا شواھد ارایھ کنید ،

ینائیم تا یک کاپی روشن از پاسپورت  نمیشوید. ما پیشنھاد م   شناختھو غلط را در ویزه التری درج نمائید، شما مستحق این ویزه  
) نگھداری FAQ #27تائیدی تان ( کودنمبر خویشرا در زمان ثبت فورمھ با خود داشتھ باشید و در جای مسوون انرا ھمرا با 

کنید. تنھا فوتوکاپی نمیتواند ثبوت بر درج شماره دقیق پاسپورت تان باشد اما میتواند در قسمت تشریح وضعیت موثر واقع 
 دد. تصمیم نھائی توسط مسئول قنسلی در زمان مصاحبھ ویزه التری گرفتھ میشود. گر

 . آیا من و ھمسر ام بشکل جداگانھ فورم التری خانھ پری و ارسال نمائیم؟   14     

در  ارسال کنند.  فورم ویزه التری را خانھ پری و  باشند،  بطور جداگانھ در صورتیکھ واجد شرایط  بلی، زوجین میتوانند 
 صورتیکھ یکی از ایشان انتخاب گردند، نفر دیگر بحیث وابستھ گان نزدیک درخواست ویزه دھد. 

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

اگر ازدواج قانونی کرده اید، قطع نظر از اینکھ ھمرای شما زنده گی میکند و یا بھ ایاالت متحده امریکا مھاجرت  مسر:  ھ
میکند یا خیر، باید درج فورم گردد. شما باید ھمسر تانرا درج فورمھ بسازید حتی اگر فعال از ھم جدا شده اید مگر اینکھ بشکل  

ریق قانونی عبارت از یک قرار میباشد کھ بھ دستور محکمھ اگر چھ زوج قانونآ ازدواج کرده قانونی از ھم جدا شده باشید. تف
اند اما با ھم جدا زنده گی میکنند. اگر شما و ھمسرتان قانونآ تفریق شده باشید در اینصورت ھمسر تان نمیتواند با شما از طریق  

سم ھمسر تانرا کھ بشکل قانونی از ھم جدا شده اید در فورمھ  برنامھ ویزه التری مھاجرت کند. در صورتیکھ شما بخواھید ا
برسانید، در برابر آن مسئول دانستھ نمی شوید. در صورتیکھ بشکل قانونی بھ حکم محکمھ از ھم جدا نشده اید، در اینصورت 

بسازید. در صورت عدم   باید اسم ھمسرتانرا حتی اگر پالن طالق را قبل از درخواست ویزه التری داشتھ باشید، شامل فورمھ
درج معلومات ھمسر واجد شرایط تان و یا ذکر کسیکھ ھمسرتان نباشد، منجر بھ عدم پذیریش تان در ویزه التری میگردد.  
اگر شما در زمان ثبت فورم ویزه عروسی نکرده باشید اما پالن ازدواج را در آینده داشتھ باشید در اینصورت نیز نباید اسم  

فورم بسازید کھ این کار باعث عدم پزیرش تان بھ ویزه التری میگردد. در صورتیکھ از ھمسر تان طالق ھمسر تانرا درج  
 گرفتھ باشید و یا ھمسر تان فوت کرده باشد در اینصورت نباید اسم ھمسرگذشتھ تانرا شامل بسازید. 

شھروندی یا اقامھ دایمی قانونی ایاالت  یگانھ استثناء کھ در این قسمت موجود است عبارت از ذکر ھمسرتان در صورتیکھ او
متحده امریکا را داشتھ باشد. اگر ھمسرتان شھروندی و یا اقامھ دایمی امریکا را داشتھ باشد در اینصورت وی را در فورم  

را    تان شامل نسازید. ھمسریکھ قبال شھروندی و یا اقامھ دایمی ایاالت متحده را داشتھ باشد ضرورت بھ گرفتن ویزه التری
ندارد. اگر شما در فورم تان گزینھ " ازدواج کرده اید و ھمسر تان شھروندی و یا اقامھ دایمی قانونی امریکا را دارد" را  

 انتخاب کنید، در اینصورت شما نمیتوانید معلومات بیشتر را در مورد ھمسر تان ارایھ کنید.  

سال باشد در ھنگام ثبت    ۲۱ر میبرند، مجرد و سن شان کمتر از  شما باید لست تام اطفال خویشرا کھ در قید حیات بساطفال:  
فورم شامل سازید. اطفال تان میتواند اطفال اصلی و بیولوژیکی شما، پسر ناسکھ ( حتی اگر در حال حاضر از والدین ان طفل  

قبول کرده باشید. لست تمام   طالق ھم گرفتھ باشید)، اطفال ھمسرتان، و یا طفلیکھ قبال مطابق با قوانین نافذه بحیث فرزندی



یا شما   و  کنند  نمی  ھم  زنده گی  فعال ھمرای شما  اگر  بسازید، حتی  فورمھ  الکترونیکی شامل  نام  ثبت  زمان  در  را  اطفال 
نمیخواھید با شما مھاجرت کنند. باالی شما الزامی نیست کھ لست آن اطفال تانرا درج فورمھ بسازید کھ قبال شھروند ایاالت  

دریافت و یا اقامھ دایمی انرا داشتھ باشد و در صورتیکھ انھا را شامل فورمھ بسازید شما در برابر آن مسئول دانستھ متحده را  
 نمی شوید.  

والدین و یا خواھر و برادر درخواست دھنده واجد شرایط دریافت ویزه ھای التری منحیث وابستھ گان نمیباشند بنآ در فورم   
 تان انرا درج نکنید.  

شما اعضای فامیل تانرا در فورم ثبت کنید، الزم نیست تا آنھا برای ویزه درخواستی بدھند، ھمراه با شما مھاجرت و یا  اگر  
سفر کنند. اما اگر شما یکی از وابستھ گان واجد شرایط خویشرا در فورم اصلی شامل نساختید و یا در عوض شخصی را کھ  

ا مستحق ویزه التری دانستھ نمیشوید. این موضوع تنھا در مورد انھا قابل تطبیق  از وابستھ گان شما نمی باشد شامل کنید، شم
است کھ در ھنگام ثبت فورم اعضای فامیل شما بودند نھ اینکھ بعدآ اعضائی فامیل تان شده  باشند. ھمسر شما، در صورتیکھ 

داگانھ را ثبت و ارسال کند. ھردو فورم باید تمام واجد ثبت فورم باشد، با آنھم کھ در فورم شما ثبت بوده باشد میتواند فورم ج
 ) مراجعھ کنید. FAQ# 12جزئیات در مورد وابستھ گان فامیلی را شامل باشد. ( بھ بخش سواالت و جوابات  

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

ما خانھ پری و ارسال گردد، اما شخص دیگر نیز میتواند بھ نماینده گی از شما ما توصیھ میکنیم کھ فورم التری توسط خود ش
این کارا انجام دھد. قطع نظر از اینکھ فورم را خودتان، توسط دوست، وکیل مدافع، اقارب و یا شخص دیگری ثبت و ارسال 

یث شخصیکھ فورم بنام شما ارسال گردیده  گردد، نکتھ مھم این است کھ تنھا یک فورم بھ اسم شما ثبت و ارسال گردد. شما محن
است باید اطمینان حاصل نماید کھ معلومات مندرج فورم درست و موثق می باشد. فورم ھای ناقص و نادرست رد خواھند شد. 
اشخاص درخواست دھنده باید نمبر تائیدی را نزد خود داشتھ باشند تا بتوانند چیگونگی پیشرفت در کار درخواستی خویشرا 

بررسی نمایند. درخواست دھنده گان ویزه التری باید بھ ادرس   dvprogram.state.govکل مستقالنھ از طریق سایت  بش
 ایمیل خود کھ درج فورم التری کرده است، دسترسی داشتھ باشند. 

ن درخواست . من قبآل بھ یک کتگوری دیگری از ویزه مھاجرت ثبت نام کرده بودم. آیا میتوانم بھ ویزه التری ھمزما17
 نمایم؟

 بلی

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

نخیر. شما قادر نخواھید بود تا فورم الکترونیکی التری را در برنامھ دیگر ذخیره (انتقال) و بعدا تکیمل و ارسال نمائید. فورم  
 ویزه التری در ویبسایت تنظیم گردیده و تنھا میتواند بشکل انالین تکمیل و ارسال گردد.   الکترونیکی

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

دقیقھ وقت دارید تا    ۶۰نخیر. فورم ویزه التری طوری دیزاین گردیده است کھ باید بھ یکباره گی تکمیل و ارسال گردد. شما  
فورم را از ویباسیت داونلود و فورم را خانھ پوری و از طریق سایت ارسال نماید. اگر در این مدت شما نتوانستید فورم را  

تان کھ قبال درج فورم نموده بود توسط سیستم از بین خواھد رفت. سیستم آن فورمھ ھا را   تکمیل و ارسال نماید تمام معلومات
کھ معلومات آن بطوری جزئی تکمیل گردیده است از بین میبرد تا نشود این فورم ھای جزئی بشکل تصادفی بعدآ با فورمھ  

بل از اینکھ با خانھ پری فورمھ آغاز کنید بخوانید ھای اصلی و مکمل شما بھ اشتباه گرفتھ شود. رھنمودھای ویزه التری را ق
 این کار شمارا قادر میسازد تا در مورد معلومات مورد نیاز قبال اگاھی حاصل نمائید. 

دیگری در امریکا بفرستم تا اسکن، ثبت و دوباره از طریق ایمیل    شخصمن اسکنر ندارم. آیا میتوانم عکس ھایم بھ  .   20
 ھا در فورمھ ثبت نام استفاده نمایم؟ از آن وبفرستد   برایم



تا زمانیکھ عکس مطابق شرایط مندرج راھنمود باشد و بھ شکل الکترونیکی در زمان ثبت فورمھ آنالین ارایھ گردد مورد   بلی،
چون بھ شکل جداگانھ ارایھ کرده نمی    قبول است. شما باید اسکن عکس را در ھنگام خانھ پری فورم آنالین با خود داشتھ باشید

 از داخل امریکا و یا ھم از کشور ھای خارجی ارایھ میشود.یکباره گی توانید. تمام ثبت نام (مشمول فورمھ و عکس) بھ 

 

 . اگر سیستم آنالین فورمھ من را رد نماید، آیا میتوانم دوباره خانھ پری نمایم؟ 21

بھ وقت استندرد شرقی فورمھ را تکمیل  ۲۰۲۱نوامبر  ۹ بعد از ظھر بتاریخ  ۱۲روز سھ شنبھ ساعت  بلی، شما میتوانید الی
از پروگرام محروم شمرده نمی و ارایھ کنید. اگر بخاطر مشکالت تخنیکی شما بھ بار دوم فورمھ آنالین را خانھ پری نمائید  

اگر فورمھ شما تکمیل نشده    ایمیل رد را دریافت نکنید. بال فاصلھ  ت ، ممکنبا توجھ بھ ماھیت غیر قابل پیش بینی اینترن   .شوید
. ھروقت ایمیل تاییدی و تاییدی را دریافت کنید  کنیدارسال    شود و بتوانید  الی این کھ تکمیل  میتوانید بار بار خانھ پری کنیدباشد  

 پری کنید.   را دریافتید بدانید کھ ثبت نام شما تکمیل ارسال گردیده و نباید دوباره خانھ
 

 ارسال کردن فورمھ آنالن تاییدی دریافت خواھم کرد؟ از . چی مدت بعد22
ماھیت  ھمراه با کود نمبر تاییدی بال فاصلھ باید ایمیل تاییدی را دریافت کنید و آن نمبر را با خود ضبط کنید. اگرچھ نظر بھ  

و تاییدی  فرستاده شودت ممکن با کمی تاخیر مواجھ شوید. برای اینکھ فورمھ شما بھ شکل کامل آن غیر قابل پیش بینی اینترن 
ایمیل تایید را دریافتید نباید  معلومات خویش را دوباره  بار دکمھ ارسال را فشار دھید. بعد از اینکھ    ن بیاید میتوانید بارابرایت

 بفرستید. 
  این پروسھ   زا  . دکمھ ارسال را فشار دادم اما کودنمبر تاییدی را دریافت نکردم، اگر داوطلبی خود را بھ بار دوم بفرستم آیا23

 محروم خواھم شد؟
اگر شما کودنمبر تاییدی دریافت نکردید بھ این معنی است کھ معلومات شما ثبت سیستم نگردیده و شما باید دوباره  فورمھ را  

درخواستی تکراری ثبت نخواھد شد. بعد از اینکھ کودنمبر را دریافت کردید دوباره معلومات خویش  منحیث  بفرستید، و این  
  را ارسال نکنید.

 
 انتخاب 

 چگونھ بفھمم کھ انتخاب شده ام؟. 24
با استفاده از کود نمبر تاییدی میتوانید از طریق   ۲۰۲۳سپتامبر    ۳۰الی    ۲۰۲۲مھ    ۸  تاریخ  از  را حالت درخواستی خویش  

انتخاب شدن  برای فھمیدن    معتبر وزارت خارجھیگانھ مرجع    این ویبسایت   بررسی نمائید.    dvprogram.state.govویبسایت  
 با درنظر داشت درخواستی، ارسال دستورالعمل ھای بعدی و اطالع رسانی در مورد تاریخ و ساعت مصاحبھ میباشد.

از طریق ھمین ویبسایت اعالن   ۲۰۲۲مھ    ۸استفاده تمام ویزه ھای تعین شده، وزارت خارجھ ممکن منتخبین دیگر را الی  
حفظ کنید. یگانھ ویبسایت  آنالین رسمی وزارت خارجھ برای    ۲۰۲۳سپتامبر    ۳۰نماید پس کودنمبر تاییدی خویش را الی  

 میباشد.   dvprogram.state.govبررسی حالت داوطلبی ویزه التری 
 

 ).  FAQ #25تماس نمی شود ( وزارت خارجھ امریکا برای اطالع رسانی در مورد انتخاب شدن با شما بھ
 

این  برای باید شما باشید نشده انتخاب شما صورتیکھ در داد نخواھد خبر شما بھ مستقیما آمریکا متحده ایاالت خارجھ وزارت
خود را با استفاده  DV-2023 حالت میتوانید شما نمایید استفاده entrant status check از اید شده انتخاب بفھمید کھ

entrant status check وبسایت در E-DV ادامھ دارد چک  ۲۰۲۳سپتامبر  ۳۰ تا و شروع ۲۰۲۳مھ   ۸ تاریخ از کھ
  میباشد.) دسترس قابل آنالین طریق از ۲۰۲۲سپتامبر ۳۰تا   DV-2022  یا قبلی سال حالت باره در (معلومات .دیینما

  
  افتاد؟ خواھد اتفاق چی بدھم دست از را )Confirmation Number( یا تاییدیھ نمبر اگر .26



 entrant از بخش یک باشید. داشتھ خود با را خویش تاییدیھ نمبر باید شما entrant status check بھ دسترسی برای
status check وبسایت طریق از کھ E-DV   ادرس کھ  اکثر لیمیتا با استفاده از ا سازدیقابل دسترس است شما را قادر م 

بدست     )Confirmation Number ( یا تاییدیھ نمبر اید  کرده درج خویش ھویت اثبات برای کھ را شخصی  معلومات
     . دیاوریب

       
تھ  تان برای را تان تاییدیھ نمبر کھ نیستند قادر کنتاکی قونسلی ومرکز امریکا متحده ایاالت ھای قونسلگری ھا خانھ سفارت

مرا  طی برای شدگان انتخاب لیست تا نیست قادر آمریکا خارجھ  وزارت نمایند. چک را شما نشدن انتخاب یا انتخاب یا یھ
   نماید. تھیھ ویزه حل

   
  پست؟  طریق از یا کرد خواھم دریافت ایمیل طریق از خارجھ وزارت از را معلومات من آیا .27 

آگ  یا ایمیل وقت ھیچ آمریکا متحده  ایاالت دولت کرد. نخواھد ارسال شما بھ ای اطالعیھ آمریکا متحده ایاالت خارجھ وزارت
ایمی فقط شما میشوید انتخاب شما اگر نیست. دست روی ھم 2022 سال بھ پالن وکدام نمیکند ارسال شدگان انتخاب برای اھی

کرد.  دیخواھ افتیذکر شده است در entrant status check  در کھ ھای رھنمای انجام از بعد هویز مالقات وقت برای ل
وبس  بھ بیشتر معلومات برای کھ میشود ذکر فقط نداشتھ دربر را هویز برای مصاحبھ تاریخ و وقت باره در معلومات ھا ایمیل
ارسال کرده تا   انیھا را بھ تمام متقاض لیمی ا کایمتحده آمر االتی. وزارت خارجھ ادیبرو    entrant status check ایت

 . کنندینشدن نم ایوقت اشاره بھ انتخاب شدن  چیھا ھ لیم یا نیکنند. ھر چند ا  یرا بررس شیبتوانند حالت خو
  

 دارای کھ ھای وبسایت میباشند. آمریکا متحده ایاالت دولت رسمی وبسایت دارند .gov پسوند اخیر در کھ ھای وبسایت فقط
متحده   االتیوزارت خارجھ ا کنندیم ھیوخدمات را ارا زهیمعلومات در باره مھاجرت، و باشندی م   com ' .rog ' .net پسوند

 .   کندی نم  تیو حما ھیتوص د،ییھا را تا تیوبسا نی معلومات و مواد نشر شده در ا
 

ارائھ   ایارسال پول  یشما برا بیدر فر یکھ سع دیکن  افتیدرایمیل  دیگر ھای سایت بی و  طریق از است ممکن: توجھ
فورمھ ھا و اطالعات مربوط بھ مراحل مھاجرت را پرداخت  نھیشود ھز یشما دارند. از شما خواستھ م یاطالعات شخص

  قیاز طر ای،  govموجود است.  travel.stateوزارت خارجھ،   تیسا بیدر و گانیموارد بھ صورت را نی، ھمھ ا دیکن
  نھیھا با گرفتن ھز تیسا بی و ای، ممکن است سازمان ھا  نی متحده. عالوه بر ا االتیا یقونسلگر ایسفارت   یھا  تی سا بیو

پول   یدولت ریغ یھا تیسا  بیو ایسازمان ھا  نیاز ا یک ی کنند پول شما را بدزدند. اگر بھ   ی، سع DVخدمات مربوط بھ 
،  دیھا ارسال نکن  تیسا بیو نیرا بھ ا یاطالعات شخص ، نی. ھمچندید دیھرگز آن را نخواھ گری ، احتماالً د دیارسال کن

 استفاده شود.  تی/ سرقت ھو یکاله بردار یممکن است برا رایز
 

وزارت   یا کنتاکی قونسلی مرکز بھ وابستھ کنند می وانمود کھ شود ظاھر افرادی طرف از است ممکن فریبنده ھای ایمیل این
ھستند. بھ یاد داشتھ باشید کھ دولت ایاالت متحده ھرگز برای اطالع افراد انتخابی خود ایمیل ارسال نکرده است وھیچ   خارجھ

ھرگز از شما نمی خواھد پول را  وجود ندارد. وزارت خارجھ DV-2023برنامھ ای برای استفاده از ایمیل برای این برنامھ 
 .ارسال کنید Western Unionد از طریق پست یا از طریق خدمات دیگر مانن

  
  شوند؟ می انتخاب DV-2022 برای افراد تعداد چھ .28
نفر اول  55000از  یبرخ ادیموجود است. از آنجا کھ بھ احتمال ز Diversity زهیو  55.000بھ تعداد ،  DV-2023یبرا

 یورود 55000از  شیکنند ، ب یدنبال نم زهیصدور و یپرونده خود را برا ایرا ندارند  زه یو طیشوند شرا یکھ انتخاب م
بدان معناست کھ ممکن  نی، االح نیموجود صادر شده اند. با ا یھا DVSشود کھ ھمھ  یحاصل م نانی انتخاب اطم یبرا

 ھمھ افراد انتخاب شده وجود نداشتھ باشد. یبرا زهیو یاست تعداد کاف
  

نمایید.   بررسی نشدن را یا انتخاب شدن entrant status check در قسمت E – DV وبسایت در میتوانید شما
اطالعات را  سایر قبل از مصاحبھ و مدارک کلیھ کھ برگزیدگانی برای DV-2022 برنامھ ھای مصاحبھ

 ھیکھ کل  یدگانیشود. برگز یاز مآغ 2021در اکتوبر اند ،  کرده ارسال رسانی اطالع ھای دستورالعمل درخواست طبق
 االتیا یشده با افسران قونسل یزیبرنامھ ر یدھند ، چھار تا شش ھفتھ قبل از مصاحبھ ھا یرا ارائھ م ازیاطالعات مورد ن

 شوند. یخود مطلع م  زهیمصاحبھ و قیاز طر زهیقرار مصاحبھ و قیمتحده در خارج از کشور ، از طر
 



، صادر شود ،   ھستند صدور در آن ماه شرایط واجد کھ متقاضیانی آن دستھ از برای ویزه است ممکن ھر ماه ،
قبل   تواند می ویزه یابد. شمار می پایان برنامھ ، التری ویزه 55،000 از صدور پس باشد. دسترس در ویزه کھ زمانی تا
در   سریع تا باشند آماده باید  کنند اقدام ویزه برای اھندخو می کھ انتخاب شده متقاضیان برسد. پایان بھ ۲۰۲۳ سپتامبر از

کرد. انتخاب صرفاً   خواھید دریافت ویزه کھ کند نمی تضمین گزینھ بعنوان تصادفی انتخابکنند.  خود اقدام ھای پرونده مورد
  ییپردازش نھا طیشراواجد شماره رتبھ شما  اگر ھستید. التری ویزه درخواست شرایط شما واجد کھ است معنی این بھ

  نیچن یممکن است برا زهی و 55000شود. حداکثر شما صادر  برای Diversity ویزهباشد ، بھ طور بالقوه ممکن است 
 صادر شود.  یان یمتقاض

 
  شوند؟ می موفق انتخاب داوطلبان چگونھ .29

، در  september 30 ، 2022 تا،  May 2021 08 از ، entrant status check طریق انتخاب از رسمی ھای اعالن
از  ای  یعاد  یک یپست الکترون قیاز طر وزارت خارجھشود.   می انجام E-DV dvprogram.state.govویب سایت

بر   یمبن ینامھ پست ای لیمیا ق یاز طر یکند. ھرگونھ اطالع رسان یرا ارسال نم یانتخاب ینامھ ھا  ای، اعالن ھا  لیمیا قیطر
  قی. ھرگونھ ارتباط از طرستی، و مشروع ھم ن دیآ یاز وزارت خارجھنم دیانتخاب شده ا DV افتیدر یشما برا نکھیا
  entrant status checkکند تا با استفاده از   یم یی، شما را راھنما دیکن  یم افتی را کھ از طرف وزارت خارجھدر لیمیا

از   ای پست  قیخواھد پول را از طر  ی. وزارت خارجھھرگز از شما نمدیکن یدر مورد برنامھ خود را بررس  دی اطالعات جد
 . دیارسال کن Western Unionخدمات   قیطر

 
بھ   کمپیوتر یک دوره ورود، پایان شوند. در می گذاری شماره جداگانھ از ھر منطقھ بھ صورت دریافتی ھای ورودی تمام

  ،منطقھ کند. در ھر می ھا را انتخاب ورودی ، جغرافیایی ھر منطقھ برای شده دریافت ھای ورودی بین از تصادفی طور
دوم انتخاب شده مورد دوم ثبت   ورودی مورد ثبت شده است. اولین شود، می انتخاب تصادفی بھ طور کھ ورودی اولین
برابر دارند.   انتخاب شانس در ھر منطقھ در طول دوره ورود،شده  دریافت ھای ورودی غیره. تمام بود، و خواھد شده

 E – DVکھ در  entrant status check قیرا از طر یا ھیشود، شرکت کننده اطالع  یانتخاب م یکھ ورود  یھنگام
dvprogram.state.gov ارائھ   یو بھ دستورالعمل ھا دیبدست خواھد آورد. اگر شما انتخاب شده باش  باشدیقابل دسترس م

) وزارت خارجھپرونده  KCC( یکنتاک ی، مرکز کنسول دیپاسخ دھ  entrant status check قیاز طر نیشده بصورت آنال
  یکنسولگر ایسفارت   کیدر  زهیمصاحبھ و یکھ بھ افراد انتخاب شده دستور داده شود کھ برا یکند تا زمان یم یرا بررس

متحده  االتیدر ا USCISھستند با  تی وضع میتنظ یمتحده کھ متقاض االتیتا آن زمان در ا ای  ابندیمتحده حضور  االتیا
 دھند. یدرخواست م

 
  کنم؟ تنظیم USCIS با خود را وضعیت توانم می آیا ھستم در صورت انتخاب، متحده ایاالت . من فعال در30 
  دیتوان  ی، م دی) باشINA(   تیقانون مھاجرت و تابع  245ماده   طیتحت شرا  تیوضع  میتنظ طیکھ واجد شرا یشرطبھ  ،یبل

  دکھیداشتھ باش نانیاطم دیشما با۲۰۲۳سپتامبر  ۳۰قبل از  دیمراجعھ کن  USCISبھ اقامت دائم بھ  تیوضع  میتنظ یبرا
USCIS مراحل  یبطور کامل ط۲۰۲۳سپتامبر  ۳۰ خیرا قبل از تار ماسال ش 21 ریفرزندان ز ایتواند پرونده  ھمسر  یم

 لیتعد ای  زهیشماره و چیھ ی طیشرا چیرسد. وزارت خارجھتحت ھ یم انیبھ پا DV-2023برنامھ  خیدر آن تار رایکند ، ز
 کند. ینم  دییتأ ۲۰۲۳سپتامبر  ۳۰ خیدر تار EDTشب  مھیرا پس از ن  DV-2023در برنامھ  تیوضع

 
  ؟را دارم التری ویزه درخواست مدت مجاز بھ چھ برای م،دمن انتخاب ش اگر .31
تا   ۲۰۲۲اول اکتوبر از  کھ متحده ایاالت دولت ۲۰۲۳ مالی ، فقط در سال باشید انتخاب شده  -DV ۲۰۲۳ برنامھ در اگر
ع وقت و با  رتا در اس میینمایم  قیرا تشو نی. ما تمام منتخب دیھست زهی، مجاز بھ درخواست صدور و ۲۰۲۳سپتامبر  ۳۰

 بدھند.   زهی درخواست و  زهیموجود بودن و
 

  تیوضع  ایکنند  افتیدر   یسال مال انیاز پاخود را قبل  ویزه  باید شرایط انتخاب شده و واجد متقاضیان کلیھ ، استثنا بدون
کنند،   ینم  افتیدر زهی) وی سال مال انی(پا ۲۰۲۳سپتامبر  ۳۰شوند اما تا  یکھ انتخاب م یافراد  یکنند. برا میخود را  تنظ

  تیبھ وضع  -DV ۲۰۲۳ ثبت نام  قیکھ از طر یھمسران وفرزندان ن،یوجود ندارد. ھمچن ندهیسال آ یبرا DV یایمزا چیھ
.  رندیبگ  زهیو یپروگرام التردر  ۲۰۲۳سپتامبر  ۳۰تا  ۲۰۲۲اول اکتوبر  خیتوانند از تار یفقط م ابندی یدست م دخو

  یوزارت خارجھ چھار ال E-DV تی وبسا entrant status check قیکھ در خارج از کشور اقدام کنند ، از طر یافراد
 کنند.  یم افتیشش ھفتھ قبل از مصاحبھ قرار مالقات در



  افتد؟ می اتفاقی چھ وی دوسیھ برای ، بمیرد DV منتخب یک اگر .32
  DVپرونده  کند،ی فوت ممیکند،  تنظیم حالت خود را یا باشد کرده سفر متحده ایاالت بھ اینکھ قبل از DV منتخب یک اگر

را نخواھند  DV ی زهیحق درخواست و گریمثل ھمسر واطفال د یشود. تمام وابستگان متوف یبھ طور خودکار بستھ م یو
 آنھا صادر شده باشد لغو خواھد شد. یکھ برا زهیداشت. ھرگونھ و

  
 ھا ھزینھ

  
  است؟ چقدر Diversity Visa برنامھ بھ نام ثبت ھزینھ .33

درخوا Diversity ویزه برای میشویدو انتخاب شما اگر حال، این با شود. نمی پرداخت ای ھزینھ  الکترونیکی نام ثبت برای
ً  مصاحبھ در را ویزه درخواست ھای ھزینھ تمام باید کنید، می ست ای سلگریقون یا سفارت در سلیفودار خزانھ با ومستقیما
ده درخواست USCIS از وضعیت  تنظیم وبرای باشید شده انتخاب متحده ایاالت در قبالً  اگر کنید. پرداخت تاس متحده االت

ً  را نیاز مورد ھای ھزینھ کلیھ ید،  ارائھ ھای دستورالعمل با انتخاب، صورت در کرد. خواھید پرداخت USCIS بھ مستقیما
و مھاجرت   DV ازیمورد ن یھا نھیھز  اتی، جزئdvprogram.state.govاز آدرس  E-DV -ویب سایت طریق از شده

 کرد.  دیخواھ افتیرا در زهیو
 
 

  کنم؟ پرداخت را مھاجرت و DV ویزه ھزینھ وکجا چگونھ شدن، انتخاب صورت در .34
 Check entrant status در DVapplication روند بھ مربوط ھای دستورالعمل باشید، شده انتخاب تصادفی شما اگر
  DV  زهیو یھا نھیھز ھیکل زهیکرد. شما در زمان درخواست و دیخواھ افتیدر  dvprogram.state.gov   وبسایت طریق از

 د یبالفاصلھ رس یکرد. خزانھ دار قونسل دیمتحده پرداخت خواھ االت یا یفونسلگر ایودرخواست مھاجرت را شخصاً در سفارت 
متحده   االتیا یا قونسلگریدر سفارت  یمھاجرت زهیو  یدھد. اگر برا یشما م یمتحده را برا االتیپرداخت بھ دولت ا

 . دیپول ارسال نکن گرانیبھ د  گرید یخدمات پول ای Western Union ،یک یپست الکترون   قیاز طر د،یکن یدرخواست م
 

اقدام کنید،   USCISقبل در ایاالت متحده حضوردارید و قصد دارید برای تنظیم وضعیت با   اگر شما انتخاب شده باشید و از
قابل دسترس بوده کھ شامل  dvprogram.state.govدر  entrant status checkتمام دستورالعمل بھ شکل جداگانھ در 

 پرداخت ھزینھ تنظیم وضعیت بھ یکی از بانک ھای امریکا میشود.
 
 

ا دوباره  ر امشده  پرداخت ھزینھ توانم می آیا نمیباشم، ویزه دریافت بھ شرایط واجد اما میکنم، نام ثبت DV برای اگر .35
 بدست بیآورم؟ 

 دستور نیرا بھ شرح مفصل در ا زهیو یالزم برا طیتمام شرا  دی. شما باستیقابل استرداد ن زهیدرخواست و  نھی. ھزرینخ
طبق   نصورتیا ریدر غ  ای،  دیرا ندار زهیو طیدھد کھ شما شرا صی. اگر قونسل تشخدیداشتھ باشالعمل ھا ذکر شده است 

پرداخت شده را از   یھا نھیصادر کند و شما تمام ھز زهیتواند و ی، قونسل نم دیستین DV ط یمتحده واجد شرا االتیا نیقوان
 داد.  دیدست خواھ

 
 

  ھابودن شرایط واجد عدم
 

درخوا  آیا کنم؟ پوشی چشم ویزه در بودن شرایط واجد عدم دلیل ھر از توانم می DV متقاضی یک عنوان بھ من آیا .36
  ؟ برخوردار میباشد خاص  مراحل از من معافیت ست

  )INA(  تابعیتو مھاجرت قانون در کھ ھستند مھاجرتی ویزه بودن شرایط واجد عدم شرایط تمام مشمول DV متقاضیان
 مقررات ،INA در معمول موارد  جز بھ ویزه بودن شرایط واجد  عدم شرایط ھرگونھ گذاشتن کنار برای است. شده مشخص
  معافیت عمومی مقررات از برخی معافیت درخواست برای ندارد وجود نیز خاص مراحل وھمچنین ندارد وجود خاصی

دسترس در موارد برخی در است ممکن ھستند دایم اقامت دگاندارن یا متحده ایاالت شھروندان نزدیک بستگان با افراد برای
  متقاضیان برای را مقررات چنین از استفاده است ممکن DV برنامھ در زمانی محدودیت اما گیرند، قرار DV متقاضیان 

  کند. دشوار



  
  التری ویزه  در فریب و تقلب در ھشدار

 
  کنم؟ گزارش را ناخواستھ ھای ایمیل یا اینترنت در تقلب توانم می چگونھ .37

 ً   مصرف از حمایت ھای آژانس وھمکاری فدرال تجارت ازکمیسیون متشکل کھ econsumer.govویب سایت بھ لطفا
جرائم   ینترنتی ا اتیبھ شکا یدگیتقلب را بھ مرکز رس دیتوان یم نی. شما ھمچندیمراجعھ کن باشدی کشور م 36از ه گان کنند

 تیناخواستھ ، از ابزار شکا لیمیدر مورد ا تیطرح شکا ی. برادی) گزارش دھFBIفدرال ( قاتیاداره تحق ینترنتیا
"Telemarking and Spam در "econsumer.govwebsite بیبھ و  شتریب  یاطالعات و تماس ھا یبرا  ای دیاستفاده کن  

 . دی") مراجعھ کنSpam(" یناخواستھ وزارت دادگستر یتجار لیم یا تیسا
  

  التری ویزه ارقام و آمار
 

  شود؟ می صادر DV-2022 در ویزه تعداد چھ .38
  است. دسترس در شرایط واجد افراد برای ویزه 55000 حداکثر سالھ ھر قانون، قطب

  
  متفرقھ

  را متحده ایاالت بھ من یھواپیما تکت ھزینھ متحده ایاالت دولت آیا کنم، دریافت ویزه DV برنامھ طریق از اگر .39
بھ من کمک   ایشوم. آ نیگزمسکن  زمانیکھ تا کنم پیدا وشغل محا بود وباش کند می کمک من بھ آیا کند، می پرداخت

 م؟ یاستفاده نما یخدمات مال  گریو د یتا از خدمات صح کندیم
 

 .کند نمی ھیارا شما بھ را خدمات این از یک ھیچ متحده ایاالت دولت ، DV برنامھ طریق از ویزه دریافت صورت در نخیر.
نخ تبدیل متحده ایاالت در عمومی اتھام بھ ویزه صدور از قبل کھ کنید اثبات باید باشید، شده انتخاب DV درخواست برای اگر

  یدر مورد چگونگ  ت خارجھوزار عمومی راھنمایی با باید التری، ویزه درخواست ھیوارا انتخاب صورت در شد. واھید
 .   دیآشنا شو دیشو  ینم یبھ اتھام عموم لیتبد ادیتواند اثبات کند کھ بھ احتمال ز یکدام مدرک م  نکھی و ا یعموم نھیھز یابیارز

  
  ھستند. شرایط واجد DV-2023 برای  آنھا بومیان کھ مناطقی اساس بر مناطق / کشورھا لیست

  
  افریقا

  
  الجزایر
  آنگوال

  بنین
  بوتسوانا

  بورکینافاسو
  بوروندی
  کامرون

  کیپ ورد
  جمھوری آفریقای مرکزی

  چاد
  کنگو
  جمھوری دموکراتیک ساحل عاج ، کنگو

  جیبوتی
  مصر

  گینھ استوایی
  اریتره
  اتیوپی



  گابن
  گامبیا

  غنا
  گینھ

  گینھ بیسائو
  کنیا

  لسوتو
  لیبریا
  لیبی

  ماداگاسکار
  ماالوی

  مالی
  موریتانی
  موریس
  مراکش

  موزامبیک
  نامیبیا
  نیجر

  رواندا
  سائوتومھ و پرینسیپ

  سنگال
  سیشل
  لئون سیرا

  سومالی
  آفریقای جنوبی
  سودان جنوبی

  سودان
  سوازیلند

  تانزانیا
  تاگو

  تونس
  اوگاندا
  زامبیا

  زیمبابوه
  
  

  نیستند. امسال التری Visa program برنامھ شرایط واجد نیجریھ بومیان آفریقا، در
  

  آسیا
  افغانستان

  بحرین
  بوتان

  برونئی
  برمھ

  کامبوج
  اندونزی



  ایران
  عراق

  اسرائیل*
  جاپان***

  اردن *
  کویت

  سری النکا
  سوریھ *

  تایوان **
  تایلند
  کویت

  الئوس
  لبنان

  مالزی
  مالدیو

  مغولستان
  نپال

  کره شمالی
  عمان
  قطر

  عربستان سعودی
  سنگاپور

  لستھ-تیمور
  امارات متحده عربی

  یمن
  
 
  یبرا بیشدند، بھ ترت یو مصر اداره م ھیاردن، سور ل،یتوسط اسرائ  1967کھ قبل از ژوئن  یافراد متولد شده در مناطق*

  یشوند مشمول مصر ھستند. افراد یکھ در نوار غزه متولد م یو مصر قابل حساب ھستند. افراد  ھی، اردن، سورلیاسرائ
 ھستند. ھیجوالن قابل حساب بھ سور یھا  یھستند. افراد متولد بلند  دنشوند، مشمول ار  یمتولد م یکھ در کرانھ باختر 

 
  

 **Macau S.A.Rھستندکھ ذکر شده است. فقط   طی ) واجد شراای(منطقھ آس وانی و تاپرتغال)  بھ حساب ، اروپا . (منطقھ
 . ندیآ ی.بھ حساب پرتغال مMacau S.A.Rافراد متولد  ،یاھداف برنامھ التر یبرا

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

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

بشمول ھنگ کانگ، ھند، پاکستان، کره   نی: بنگالدش، چستندین طیبرنامھ واجد شرا نیا یبرا ایمنطقھ آس یکشورھا انیبوم
 . تنامی و و نیپ یلی، ف یجنوب

 
 
  اروپا 
 

  آلبانی
  آندورا



  ارمنستان
  اتریش

  آذربایجان
  بالروس

  بلژیک
  بوسنی و ھرزگوین

  بلغارستان
  کرواسی

  قبرس
  جمھوری چک

  کشور) از خارج بھ وابستھ مناطق و اجزا جملھ (از دانمارک
  استونی

  فنالند
  کشور) از خارج بھ وابستھ مناطق و اجزا جملھ (از فرانسھ

  گرجستان
  آلمان
  یونان

  مجارستان
  ایسلند
  ایرلند
  ایتالیا

  قزاقستان
  کوزوو

  قرقیزستان
  لتونی

  لیختن اشتاین
  لیتوانی

  لوکزامبورگ
  منطقھ اداری ویژه ماکائو **

  مقدونیھ
  مالت

  مولداوی
  موناکو

  مونتھ نگرو
  کشور) از خارج بھ وابستھ مناطق و اجزا جملھ (از ھلند

  ایرلند شمالی**
  کشور) از خارج بھ وابستھ مناطق و اجزا جملھ (از ناروی

  لھستان
  کشور) از خارج بھ وابستھ مناطق و اجزا جملھ (از پرتغال

  رومانی
  روسیھ

  سان مارینو
  صربستان
  اسلواکی
  اسلوونی

  اسپانیا



  سویدن
  سوئیس

  تاجیکستان
  ترکیھ

  ترکمنستان
  اوکراین

  ازبکستان
  شھر واتیکان

 
 **Macau S.A.R. متولد افراد فقط است  شرایط واجد التری برنامھ اھداف  برای و است شده ذکر باال در  کھ Macau 

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

 در و است شرایط واجد شمالی ایرلند شود. می حساب جداگانھ طور بھ شمالی ایرلند التری، برنامھ اھداف برای فقط ***
  است. شده ذکر شرایط واجد مناطق میان

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

  کنند. می دریافت حساب روسیھ از شوند، می متولد جنوبی ساخالین در کھ
 

کره  پاکستان، ھند، کانگ، ھنگ بشمول چین بنگالدش، نیستند: شرایط واجد برنامھ این برای آسیا منطقھ کشورھای بومیان
  ویتنام. و فیلیپین ، جنوبی 
 

 شامل (انگلستان) انگلیس (انگلستان).  بریتانیا نیستند: شرایط واجد امسال DV برنامھ برای اروپا زیر کشورھای بومیان
ج کیمن، جزایر انگلیس، ھند اقیانوس قلمرو انگلیس، ویرجین جزایر برمودا، آنگویال، است: زیر شرح بھ وابستھ مناطق

 و  ترک جزایر و ھلنا سنت جنوبی، ساندویچ وجزایر جنوبی جورجیا یرن،ک پیت مونتسرات، الطارق، جبل فالکلند، زایر
  کایکوس. 
  

  آمریکای شمالی
 

  باھاما
  نیستند امسال DV برنامھ شرایط واجد ومکزیک کانادا بومیان شمالی، آمریکای در

  
  اقیانوسیھ

 
  کشور) از خارج بھ وابستھ مناطق  و اجزا جملھ (از استرالیا

  فیجی
  کیریباتی

  جزایر مارشال
  میکرونزی ، ایاالت فدرال نائورو

  کشور) از خارج بھ وابستھ مناطق  و اجزا جملھ (از نیوزلند
  پاالئو
  نو گینھ پاپوآ

  ساموآ
  جزایر سلیمان

  تونگا
  تووالو

  وانواتو



  
  آمریکای مرکزی و کارائیب آمریکای جنوبی ،
  آنتیگوا و باربودا

  آرژانتین
  باربادوس

  بلیز
  بولیوی

  شیلی
  کاستاریکا

  کوبا
  دومینیکا
  اکوادور

  گرنادا
  گواتماال

  گویان
  نیکاراگوئھ

  پاناما
  پاراگوئھ

  پرو
  سنت کیتس ونویس

  سنت لوسیا
  وگرنادین وینسنت سنت

  سورینام
  وتوباگوترینیداد 
  اروگوئھ

  
  جمھوری کلمبیا، برزیل، نیستند: شرایط واجد امسال DV برنامھ برای آنھا بومیان کھ منطقھ این در کشورھایی

  . ونزوئال ،مکزیک ، جامائیکا ، ھندوراس ، ھائیتی ، السالوادور ، دومنیکن
  
  
 

 

 


