
 
 

  )DV-2023( 2023 قرعھ كشىمھاجرت  یزایدستورالعمل برنامھ و
  

  برنامھ بھ اجمالی نظر
 

  203کند. بخش  یم جادیا یرا بھ طور قانون DVقرعھ كشى  یمھاجرت یزایساالنھ برنامھ و آمریكا وزارت امور خارجھ 
  یکھ دارا یی" را از کشورھامھاجرت تنوع  یزایو از مھاجران موسوم بھ " ی) طبقھ اINA(  تی(ج) قانون مھاجرت و مل 

 یزایو 55000، حداکثر   2023 ادارىسال  ی. براذارددر اختیار میگ ھستند، آمریكا متحده  االتیمھاجرت بھ ا نییپا تعداد
 وجود ندارد.  DVثبت نام در برنامھ  یبرا یا نھیھز چی) در دسترس خواھد بود. ھDVتنوع (مھاجرت 

 
 صالحیت یرا برا قیبودن ساده اما دق طیواجد شرا صالحیت دیشوند با ی) انتخاب مبرگزیدگانکھ در برنامھ (  یانیمتقاض

  یم نییتع  یوتریکامپ یقرعھ کشبرنامھ  کی قیرا از طر نی منتخب آمریكا داشتھ باشند. وزارت امور خارجھ  DV در برنامھ
از ھفت درصد  شیتواند ب ینم  یکشور چیکند و ھ یم عیتوز ییا یشش منطقھ جغراف نیتنوع را ب یزای. وزارت خارجھ وکند

DV کند.  افتیدر  ھر سالھموجود را  یھا 
 

از  شی ب رای، ز ستندیدرخواست ن طیواجد شرا ریز یکشورھا نیمتولد،  DV-2023 قرعھ كشى مھاجرت یزایو یبرا
  متحده مھاجرت کرده اند: االتیکشورھا در پنج سال گذشتھ بھ ا نیا از 50،000

 
،  یتی، السالوادور ، ھائ کنی نیدوم  ی، جمھور ای) ، کلمبSAR(شامل ھنگ کنگ  نی، کانادا ، چ لیبنگالدش ، برز

) یشمال رلندی(بھ جز ا ، انگلستان ی، کره جنوب نی پ یلی، پاکستان ، ف ھیجر ی، ن کی، مکز کای ھندوراس ، ھند ، جامائ
 .تنامی، ونزوئال و وآن  بھ  و مناطق وابستھ

 
 ھستند.  طیواجد شرا وانی و تا SARماکائو  متولدین

 
 : صالحیت

 
توانند واجد   یاست ، م نییپا  یخیمتحده از لحاظ تار االتیمھاجرت آنھا بھ ا زانیکھ م ییکشورھا متولدین: 1الزامات شماره 

 countries with historically low rates of immigration to the United States  باشند. ثبت نام طیشرا
 

 یوجود دارد کھ م گرید روش متحده کم است ، دو  االتیمھاجرت بھ ا یخیکھ از نظر تار دیستین یکشور متولداگر شما 
 .دیشو  طیواجد شرا دیتوان

 
ا داررا آمریكامتحده   االتیبھ امھاجرت را  ىکمتر تعداد  یخیاز نظر تار است کھ یکشور متولدھمسرتان  ایآ -

کھ   یبھ شرط -  شوید شمرده شرایط واجدکشور محل تولد ھمسرتان را از طریق  دیتوان یاگر بلھ، م ؟ است
  قرعھ كشى یزایشناختھ شده و و طیانتخاب شده ذکر شده باشد، واجد شرا ینام شما و ھمسرتان در ورود

 . دیشو  کایامر االت متحده یھمزمان وارد اھردو صادر شده و 
 
 



،   ستیکم ن امریکامتحده  االتیمھاجرت بھ ا یخیکھ از نظر تار  دیھست یکشور متولدشما  ایآ -
اقامت شما  در زمان تولد قانونی بھ طور نھ یا و اند متولد شده خود شان نھ شما والدین از یک ھیچ اما و

 متولدینباشد کھ  یکھ کشور یخود را در صورت نیاز والد یک یکشور تولد  دیتوان یبلھ ، م اگر  ؟اند داشتھ
 نیا یدر مورد معن شتریاطالعات ب ی. برادیشو طیواجد شراھستند ،  DV-2023 نامھبر طیآن واجد شرا

  Frequently Asked Questions  .دی، بھ سواالت متداول مراجعھ کناطالعیھ
 

 را دارا باشد:  DVتجربھ کار برنامھ  ای لیتحص طیشرا دیبا DV ی ویزاى قرعھ كشىھر متقاض :2الزامات شماره 
 

و   ییابتدا یسالھ آموزش رسم 12دوره  زیآم تی موفق  اتماممعادل آن، بھ عنوان   ای یرستانیدب التیحداقل تحص -
 میباشد. متوسطھ 

 
 یا 

 ازیتجربھ ن ایانجام آن حداقل بھ دو سال آموزش  یکھ برا یگذشتھ در شغلدو سال سابقھ کار در پنج سال  -
 یبراآمریكا متحده   االتیوزارت کار ا O*Net Online اطالعاتى گاهیاست. وزارت امور خارجھ از پا

 .استفاده خواھد کرد طیسابقھ کار واجد شرا نییتع
 

  Frequently Asked. .دی ، بھ سواالت متداول مراجعھ کن تجربھ کار  طیشراواجدین در مورد  شتریکسب اطالعات ب یبرا
Questions 

 
 . نماییدرا برآورده   طیشرا نیا یھر دو نکھ یمگر اثبت نام كنید  DVبرنامھ در ، شما نباید وجھ چبھ ھی

 
  ثبت نام دوره 
 

 12:00 نیب dvprogram.state.govدر  یک یرا بھ صورت الکترون  DV-2023ثبت نام مربوط بھ برنامھ   دیبا انیمتقاض
-GMT) (EST)ظھر ارسال کنند.، زمان استاندارد  12:00و   2021اکتبر  6، چھارشنبھ ،  (GMT-4) (EDT)(ظھر) ، 

  ریممکن است منجر بھ تأخ ادی ز یتقاضا رایز ،دیھفتھ آخر دوره صبر نکن  تاثبت نام   ی. برا2021نوامبر  9، سھ شنبھ ،  (5-
برنامھ قرعھ  قانون در ھر دوره طبق  شود. ینم رفتھیپذ یثبت نام کاغذ  ای رھنگامیدثبت نام  چیشود. ھانترنتى  تیدر سا
  صیتشخ یبرااى  دهیچیپ یاز فناورآمریكا خارجھ أمور وزارت   .داشتھ باشدیك ثبت نام است مجاز فقط  ھر شخص كشى
نخواھد  شرایط واجد DV قرعھ كشى اىویز برای ثبت نام شما را یکبار از بیشارسال کند.   یاستفاده م ثبت نام نیچند

     .ساخت
 
 DV-2023  ویزاى قرعھ كشى برنامھ یخود برا ی کیالکترون یورود  لیکمت
 

در   نی ) را بھ صورت آنالDS-5501  ای  E-DV(فرم ورود  یک ی الکترون قرعھ كشى یزایفرم ورود و
dvprogram.state.gov میریپذ یرا نم یگرید لھیارسال شده با ھر وس   ثبت نامناقص و یا  یھا  نامثبت  . ما دیارسال کن  .

؛ دیمرورگر بھ روز استفاده کن  کی ازندارد. لطفاً ھنگام ارسال برنامھ خود  یا نھیھز چیھ نیآنال  ثبت نامارسال فرم 
 .خواھند شدبا مشکل روبرو  نیآنال DV ستمیدر س ادی) بھ احتمال ز8اکسپلورر  نترنتی(بھ عنوان مثال ا یمیقد یمرورگرھا

 
ً کھ فرم ورود را خودتان   میکن یم قی شما را تشو اً اكیدما  کننده   لیتسھ  ای" زایو نده ی " ، "نمازای، بدون "مشاور وشخصا

شخصاً  دیبا  ثبت نامکند، ھنگام آماده شدن  یبھ شما کمک م ی. اگر شخصدیکن لیکند، تکم  یکھ بھ شما کمک م یگرید
منحصر بھ فرد خود و چاپ صفحھ   ھیدییتأ  ءو شماره دیدھ  ئھبھ سواالت را ارا حیپاسخ صح دیتا بتوان  دیحضور داشتھ باش

شده  مالحظھ.  دیمنحصر بھ فرد خود را حفظ کن دییو شماره تأ دییمھم است کھ چاپ صفحھ تأ اری. بس دیخود را حفظ کن دییتأ
کنند   یم ظحفنزد خود را  دیی کنند ، چاپ صفحھ تأ  یدر ثبت نام کمک م انیبھ متقاض زایو مرام  یب یکننده ھا لیاست کھ تسھ

http://online.onetcenter.org/
https://www.dvlottery.state.gov/
https://www.dvlottery.state.gov/


  یدسترس نیآنال ستمیبھ س دیتوان  ینمشما اطالعات،  نیکنند. بدون ا یدرخواست م یشتریپول ب دییشماره تأ یو سپس در ازا
.  دیشما حفظ کند، محتاط باش  یاطالعات را برا نیداد ا شنھادی پ  ی. اگر کسمشخص میسازدورود شما را  تیکھ وضع دیکن  دایپ

در مورد   شتریاطالعات ب ی. برادیخود را حفظ کن E-DV یذکر شده در ورود لیمیبھ حساب ا یدسترس دیبا  نیھمچن
است   ممکن نیھمچن.  Frequently Asked Questions دیبھ سواالت متداول مراجعھ کن DVبرنامھ  یھا یکالھبردار

 . دیمشاھده کن ثبت نام یگام بھ گام برا یو راھنما DVبرنامھ  یمعرف یما را برا  video یوی دیو دیبخواھ
 

صفحھ   نیکرد. ا دیمنحصر بھ فرد مشاھده خواھ دییشماره تأ کینام شما و   یحاو دییصفحھ تأ کی، ثبت نامل یکم تپس از 
  تیبسای و قیاز طرخود را ثبت نام  تیوضع د یتوان  ی، م 2022مھ  8. از دیخود چاپ کن انىگ بای  یرا برا دییتأ

dvprogram.state.gov و   ھیدییارد کردن شماره تأرا با و ثبت نام تیوضع یبررس  یبر رو کی کلبا ، مطلع شوید
مشاھده  ی، براریخ ای  دیانتخاب شده ا  DV-2023 یبرا  ایآ نکھیا یبررس ی. برادیکن  یخود بررس یاطالعات شخص
بھ  أمریكا متحده  االتی. دولت ادیاستفاده کن Entrant Status Checkاز  دینحوه انجام درخواست خود، با یدستورالعمل ھا

مربوط بھ نحوه انجام درخواست   یتنھا منبع دستورالعمل ھا یمتقاض تیوضع یدھد. بررس  یمبھ شما اطالع ن میطور مستق 
  تیوضع بررسىاز  د ی، بادیکن یرا ارسال م ازیو مدارک مورد ن زایدرخواست و و دیشما است. اگر شما انتخاب شده ا 

ً . لطدیخود استفاده کن یمھاجرت یزایقرار مصاحبھ و خیتار یبررس یبرا یورود در مورد  شتریکسب اطالعات ب یبرا  فا
 .Frequently Asked Questions   دیمراحل انتخاب، سواالت متداول را مرور کن

 
، شما را واجد ازیتمام اطالعات مورد ن قیدق ثبت. عدم درج كنیدرا  ریتمام اطالعات ز دی ثبت نام خود با  رمف لیتکم  یبرا

 نخواھد کرد.  DV طیشرا
 

ً یدق - دوم، نام ، نام  ینام خانوادگ -نام  -1  شده است (بھ عنوان مثال ، اگر گذرنامھ قیدھمانطور کھ در گذرنامھ شما  قا
؛ اگر  دیو سپس نام خود را ذکر کن ینام خانوادگاول دھد، لطفاً  یشما را نشان م یشما فقط نام و نام خانوادگ

نام ، نام دوم و یا دوم نمیباشد آنرا ثبت نكنید، اگر نام شما در گذرنامھ شامل نام  وسط  شما شامل نام گذرنامھ 
 دی، بادینام دار کی شما ). اگر فقط دوم، نام ، نام ی: نام خانوادگ دیذکر کن  ریز بیاست، لطفاً آنھا را بھ ترت یخانوادگ

 .كنید درج/یدر قسمت نام خانوادگ
 

 مرد یا زن. -جنسیت   -2
 

 روز ، ماه ، سال.  -تاریخ تولد  -3
 

 شھری کھ در آن متولد شده اید.  -4
 

 استفاده کنید.میشود استفاده از نام کشوری کھ در حال حاضر برای محل تولد  - دیمتولد شده اکشوری کھ در آن  -5
 

است. کشور  کسانی شما معموالً با کشور محل تولد شما  طیکشور واجد شرا - DVبرنامھ   یبرا طیکشور واجد شرا -6
ندارد، اگر با کشور محل تولد شما متفاوت باشد. اگر در   یارتباط چھیشما  تیمل ای  یشما با محل زندگ طیواجد شرا

ً ، لستین طیکھ واجد شرا دیمتولد شده ا یکشور  یبرا یگریراه د ایآ دینی تا بب دیکن یسواالت متداول را بررس طفا
 .Frequently Asked Questions  ریخ اید یبودن وجود دار طیواجد شرا

 
الزام   نیشما. ا یالملل نینشده ب  یمعتبر و منقض یانقضا گذرنامھ مسافرت خیصادرکننده و تارکشور  ،شماره گذرنامھ -7

  نکھی مگر ا دیرا وارد کن یمسافرت یالملل نیاطالعات گذرنامھ معتبر ب دیبا، شود یاعمال نمشما  وابستگاندر مورد 
از   دیو نتوان دیباش  ستیکنترل کمون تحت   ی، تبعھ کشورتیکھ فاقد تابع ی. در صورتدیکن  تیرا رعا تی معاف طیشرا

  تیامن  ریشده توسط وز دییتأ یفرد تیبھره مند از معاف  ای دیریھا پاسپورت بگ  ستیدولت کشور تحت کنترل کمون
عدم وارد کردن   ای ، دیستین طیآن واجد شرا یکھ برا یتیمعاف ی. ادعادیاستفاده کنآمریكا  امور خارجھ ریو وز یداخل



اینكھ آیا  در مورد  شتریکسب اطالعات ب ینخواھد کرد. برا DV طیاطالعات گذرنامھ معتبر، شما را واجد شرا
 . دیاالت متداول مراجعھ کنؤدر سند س 12ؤال ، بھ سیا نیستیدو ھستید  تیمعافواجد شرایط 

 
، ھمسرتان و ھمھ فرزندان  تانگذشتھ) از خود(گرفتھ شده در شش ماه  بھ روز یعکس ھا - ی) متقاضیعکس (ھا -8

بھ ارسال عکس   Submitting a Digital Photograph  یو مشخصات فن تالیجیارسال مشخصات د یشما. برا
دائم   میمق ایآمریكا متحده  االتیکھ شھروند ا یفرزند ایھمسر  یعکس برا درجبھ   یازی. ندیمراجعھ کن  تالیجید
 شد.   دینخواھ مھیشما جر ،دیکار را انجام دھ نیو اما اگر ا ، نمیباشداست  یانونق

 
 یباشند. اگر عکسھاأمریكا  متحده  االتیا یزایو یمشابھ عکسھا یاستانداردھا یدارا دیبا  DVثبت نام  یعکسھا

 یبھ ھر نحو ایمشخصات مطابقت نداشتھ باشد  نیخانواده شما بھ طور کامل با ا یشما و اعضا یبرا یورود
سال قبل ارسال شده است،   یکھ با ورود یبود. ارسال ھمان عکس  دینخواھ DV طیشده باشد، واجد شرا یدستکار

) مراجعھ  ریزبھ لینك ( تالیجیبھ ارسال عکس د شتریاطالعات ب ینخواھد کرد. برا طیواجد شرا DV یشما را برا
 Submitting a Digital Photograph      .دیکن
 

   نظرداشت در با - پستی آدرس -9
   1 سطر آدرس
    2سطر  آدرس
  شھرك شھر/

   التیمنطقھ/کشور/استان/ا
  ىپست کد

  کشور
 
  ى كھ امروز ساكن ھستید.کشور-9
 

 ). تلفن (اختیاری ءشماره -10
 

ً ی کھ مستق یلیمیآدرس ا - لیمیآدرس ا -11   یھمچنان بھ آن دسترس ندهیو تا ماه مھ سال آ دیدار یبھ آن دسترسشخصاً  ما
کھ انتخاب شده  متوجھ شدید  و  ردیدک یرا بررس  یمتقاض  تیوضع  یبررس داشت. اگر در ماه مھ  دیخواھ میمستق 

کرد.  دیخواھ افتیوزارت امور خارجھ در زا یری گیپ  لیمی، بعداً امھاجرت در دسترس باشد یزایمصاحبھ وو ، دیا
اطالعات  یبرا .دی انتخاب شده ا DVبرنامھ  یبراکھ  اطالع نخواھد داد یلیمیوزارت امور خارجھ ھرگز بھ شما ا

 Frequently Asked Questions . دیدر مورد مراحل انتخاب، بھ سواالت متداول مراجعھ کن شتریب
 

)  3، (پلمی، بدون درستانیدب ی) مقدار2) فقط دبستان، (1: (دیامروز بھ دست آورده ا تاکھ  یلیسطح تحص نیباالتر -12
از دوره  ی) برخ7، (ی) مدرک دانشگاھ6، ( یدانشگاھ یاز دوره ھا ی) برخ5) ھنرستان، ( 4، (رستانیدب پلمید

  شتریاطالعات ب ی. برا ا) دکتر10( ایسطح دکترا،  یاز دوره ھا ی) برخ9، (فوق لیسانس) مدرک 8، (لیسانس یھا
 Frequently Asked Questions       .دیبھ سواالت متداول مراجعھ کن تحصیالتى طیدر مورد شرا

 
متحده    االتیا یدائم قانون میمق  ایمتحده   االتی) متاھل و ھمسرم شھروند ا 2) مجرد ، (1: (تاھل یفعل تیوضع -13

، ھ) مطلق4، (ھست أمریكا متحده االتیا LPR ا ی ییکای آمر شھروند ) متاھل و ھمسرم3، (ستی) ن LPR(أمریكا 
، شھر/شھر تولد و کشور تولد ھمسرتان را وارد  تی تولد، جنس خیجدا شده. نام، تار  ی) بھ طور قانون6( ای، وهی ) ب5(

 . دیمشابھ عکس شما است، وارد کن یمشخصات فن یاز ھمسرتان کھ دارا یو عکس دیکن
 
  



و ھمسر  DV یاصل ی، شما را بھ عنوان متقاضستیکھ ھمسر شما ن یذکر نام فرد ای طیعدم ذکر ھمسر واجد شرا
ھمسر خود را  د ینخواھد کرد. شما با طیواجد شرا DV برنامھدر  وابستھ انیو فرزندان شما را بھ عنوان متقاض

 یحقوق یی. جداد یجدا شده باش یانوناز نظر ق نکھی، مگر ادیاگر در حال حاضر از او جدا شده ا یحت دیکن درج
کنند. اگر شما و   یزوج باھم ازدواج کنند، اما پس از حکم دادگاه از ھم جدا زندگ کی شود کھ  یم میتنظ  یزمان

با شما مھاجرت کند. در صورت  DVبرنامھ  قیتواند از طر ی، ھمسرتان نمدیجدا شده ا یھمسرتان از نظر قانون
با حکم دادگاه   یگر از نظر قانونشد. ا دی، مجازات نخواھدیجدا شده ا یاز و یقانون طورکھ بھ  یانتخاب نام زوج
طالق   قرعھ كشى یزایقبل از درخواست و دیاگر قصد دار یحت قید كنیدھمسر خود را نام  دی، بادیاز ھم جدا نشده ا

 نداشتھ باشد.ھمسرتان قصد مھاجرت  ای دیر یبگ 
 

کھ   یھمسر بھ قید ایشان در فرم ثبت نام نیست. نیازىاست،  یدائم قانون میمق  ایأمریكا  متحده   االتیاگر ھمسر شما شھروند ا
، در صورت انتخاب نیشود. بنابرا یصادر نمویزا  یو یبرا  ایندارد  زایبھ و یازیاست، ن LPR ایمتحده   االتیشھروند ا

در  یشتریشود کھ اطالعات ب یاالت متحده"، از شما خواستھ نمیا LPR ایمتحده است  االت ی"متاھل و ھمسرم شھروند ا
 . دیخانواده بھ سواالت متداول مراجعھ کن یدر مورد اعضا شتریاطالعات ب ی. برادیورد ھمسر خود وارد کنم

Frequently Asked Questions 
 

  ریو ز در قید حیاتھمھ کودکان  یتولد و کشور تولد را برا كشھر/ر، شھتیتولد، جنس خینام، تار -تعداد فرزندان  -14
متحده    االتیا شما بھ بھ وستنیپ ای یقصد ھمراھ ایکنند  یم  یبا شما زندگ نکھی، صرف نظر از امتاھلغیرسال  21

مشابھ  یتک تک فرزندان خود را با استفاده از مشخصات فن ی. عکسھادیذکر کنداشتھ باشند را باید  را مھاجرت 
 .دیعکس خودتان ارسال کن

 
  :شوید ریحتما شامل موارد ز 

 
  ؛در قید حیاتو  یقیحق فرزندان كلیھ -
 و،  ؛شده اند گرفتھ فرزندی بھ توسط شما یزنده کھ بھ طور قانون فرزندان كلیھ -
،  میباشندسال سن  21 ریو ز اند شما ازدواج نکرده یک ی ورود الکترون خیزنده کھ در تار یفرزندان ناتن كلیھ -

اگر کودک در حال حاضر نزد شما  ی، و حتنباشید ھمسر تان کودک والدین با  گری د قانونی از نظراگر  یحت
 .نخواھد كردبا شما مھاجرت و اقامت ندارد  ایو/

 
. با  ستندین DVبرنامھ   طیبزرگتر ھنگام ارسال درخواست خود واجد شرا ایسالھ  21فرزندان متاھل و فرزندان 

"  سن نشان دادن  ریز برابر " در فرزندان خاص از  طیکودکان در شرا تیاز وضع تیحال، قانون حما نیا
قبل اقدام كرده باشید، و یا اینكھ  DVھ شود براى سال 21 شما قبل از اینكھ فرزند مجرد شماکند: اگر  یمحافظت م

ویزا با آنھا مانند زیر  جریان اجراى در تاس ممکناستثناً طبق محاسباتى خاص ھ شود، سال 21از صدور ویزا 
  شود. رفتار سال 21سن 

   
ثبت نام است ھنگام  LPR  امریکا متحده ایاالت قانونی دایمی اقامت یا  امریکا متحده االتیکھ شھروند ا فرزندى

DV حذف  ای درج لی. شما بھ دلنخواھد شدصادر ویزا او  یبرا ایو ندارد  قرعھ كشى یزایبھ و یازیخود، ن
 شد. دیدر ورود خود مجازات نخواھ خانواده یاعضا نگونھیا

 
بھ   زیشما ن و ھمسر و فرزندان، شما ستیکھ فرزند شما ن یذکر نام فرد ای طیواجد شرا فرزندان عدم ذکر ھمھ 

  شتریاطالعات ب ی. برانخواھید شد DV ویزاى قرعھ كشى طیرا واجد شرا تنوع  یزایاخذ ودر  انیمتقاض عنوان
 Frequently Asked Questions  .دیسواالت متداول مراجعھ کنخانواده بھ  یدر مورد اعضا

 
 . دی، بھ سواالت متداول مراجعھ کن DV-2023برنامھ  یخود برا یک ی الکترون یورود لیدر مورد تکم شتریاطالعات ب یبرا



Frequently Asked Questions 
 
 

   متقاضیان انتخاب
 

  یقرعھ کشافراد را بھ طور  کایامرموجود در ھر منطقھ و کشور، وزارت امور خارجھ  یزاھایو  عیبر اساس توز
  ھیدییبا استفاده از شماره تأ  د یبا  DV-2023کند. ھمھ شرکت کنندگان  یانتخاب م طیواجد شرا یھا یورود نیاز ب یوتریکمپ 

 ایمراجعھ کنند تا بدانند آ یمتقاض تیوضع ی، بھ بررسدخو DV-2023 نیشده در ثبت نام آنال رهیمنحصر بھ فرد ذخ
بھ آدرس  E-DV  تیدر وب سا انیمتقاض تیوضع ی. بررسریخ ایانتخاب شده است  DVآنھا در برنامھ  یورود

dvprogram.state.gov  در دسترس خواھد بود. 2023سپتامبر   30تا حداقل  2022مھ   8از 
 
دھد، از جملھ   یرا ارائھ م یشتریب یکھ دستورالعمل ھا د یشو یم تیھدا ھیدیید، بھ صفحھ تأوشما انتخاب ش ثبت ناماگر  

است کھ  یا لھیتنھا وس  ان یمتقاض تیوضع یمتحده. بررس االتیمربوط بھ مھاجرت بھ ا یھا نھی اطالعات مربوط بھ ھز
را   میھ اىاعال ی. وزارت خارجھ نامھ ھادھد یاطالع م DV-2023 یخود برا نیتوسط آن وزارت امور خارجھ بھ منتخب 

از افراد منتخب   یستیل کای آمر یھا ی. سفارتخانھ ھا و کنسولگرنخواھد داداطالع   نیمنتخب لیمیو بھ ا نخواھد كردارسال 
  قیتشو  اً اكیدشوند. شما  یمطلع م  یمتقاض تیوضع یبررس قیفقط از طر زیکھ انتخاب نشده اند ن  یدھند. افراد  یارائھ نم
اعتماد  یگریواطالع شما بھ شخص د یبررس ی. برادیداشتھ باش یدسترس Entrant Status تیکھ خود بھ وضع شده اید

 .دینکن 
 

، DS-260 فرم .باشندأمریكا متحده  االتیابھ مجاز ورود براى  دیبا DV ویزاى قرعھ كشى افراد منتخب، جرتاھم یبرا
  ى باشخصمصاحبھ ، و  یک ی، بھ صورت الکترونانیخارجثبت نام درخواست و  نی آنال یمھاجرت یزایودرخواست 

شامل  پرسشھا نی. اشدخواھد متحده سوال  االتیا نیمھاجرت تحت قوان یشما برا تیکنسول، از شما در مورد صالحسر
 .    خواھد داشتدربر   زین  یتیو امن  یجرم اتموضوع

 
تحت   کایامرصادر شود. وزارت امور خارجھ  زایو 2023سپتامبر  30تا  دیخانواده، با ی، از جملھ اعضانیھمھ منتخب براى 

 موافقتفوق  خیتار نیرا پس از ا التیتواند تعد  ینم USCIS نیرا صادر کند و ھمچن DV زایو تواند ینم یطیشرا چیھ
 کنند.  افتیدر خیتار نیپس از ا یاصل یمتقاض ھب وستنیپ یرا برا DV ویزاى توانند یخانواده نم یاعضا نیکند، و ھمچن

 
 Frequently Asked Questions   .دیبھ سواالت متداول مراجعھ کن براى اطالعات بیشتر 

 
  )تصویر ( دیجیتال عکس ارسال

 
  تالیجیاسکنر د کی(گرفتھ شده در شش ماه گذشتھ) را با  ری عکس اخ کی  ای دیریبگ  دیجد یتال یجیعکس د  کی دیتوان  یشما م

مشابھ  بیو ترک  تیفیک یدارا دیبا DV یورود یرا برآورده کند. عکسھا ریز یکھ تمام استانداردھا ی، بھ شرطدیاسکن کن
 .دیقابل قبول را مشاھده کن یاز عکس ھا یینمونھ ھا دیتوان  یم نجایباشند. در اأمریكا متحده   االتیا یزایو یعکسھا

examples of acceptable photos here  .را  ریز یکھ تمام استانداردھا یعکس ایتر از شش ماه  یمیقد یعکس
  ایشده است  یکھ دستکار ی، عکسدیسال قبل ارسال کرده ا یکھ با ورود ی. ارسال ھمان عکسدیکند ارسال نکن یبرآورده نم

 . دكرواجد شرایط نخواھید  DV ویزاى یرا ندارد، شما را برا ریکھ مشخصات ز یعکس
 

  :باید شما دیجیتال تصاویر یا ھا عکس
 

  باشد ىرنگ  •
 فوكس باشد  •

https://www.dvlottery.state.gov/
https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/photos/photo-examples.html


درصد و    50میلی متر) یا  35میلی متر و  22اینچ ( 3/8 1اینچ و  1طوری باشد کھ سر بین عکس اندازه  •
بھ  درصد از کل ارتفاع تصویر از پایین چانھ تا باالی سر باشد. برای جزئیات بیشتر در مورد اندازه،  69

 Photo Composition Template کنید. مراجعھرا  عکس  کیفیت نمونھ
 ظاھر نماید را فعلی شما چھره   تادر شش ماه گذشتھ گرفتھ شده  •
 باشد گرفتھ شدهکم رنگ   دیسف ایو ساده در مقابل زمینھ سفید  •
 باشدتمام چھره مستقیماً رو بھ دوربین گرفتھ شده  •
 باشدگرفتھ شده  و ھر دو چشم باز عادىبا حالت صورت  •
 با لباسی کھ معموالً روزانھ می پوشید •
 استفاده کرد، مگر لباس مذھبی کھ روزانھ پوشیده می شود.  رسمىدر عکس خود نباید از لباس  •
مذھبی  عللمی کند، استفاده نکنید، مگر اینکھ روزانھ بھ   تیرهکھ موھا یا خط مو را  ىسر ىاز کاله یا رو •

 ا باید قابل مشاھده باشد و پوشش سر نباید سایھ ای روی صورت شما ایجاد کند. استفاده شود. صورت کامل شم
 .باشد یدر عکس قابل قبول نمموارد مشابھ  ای میس یب ی ک ی الکترون دستگاه ھای ،یگوش •
 از عینک استفاده نکنید.  •
 .در عكس بال مانع میباشداستفاده می کنید ، استفاده آن اگر بھ طور معمول از دستگاه شنوایی یا مشابھ  •

 
 

  نامھ ی کھ از گواھ  یی. عکس ھادیکنمالحظھ  عکس را    یقبول، نمونھ ھا  رقابلیقابل قبول و غ  ینمونھ عکسھامشاھده    یبرا
مجلھ،   ی، عکسھایفور  ی، عکسھانی. عالوه بر استندیشده اند قابل قبول ن  یتالی جیاسکن د  ای  یکپ   یاسناد رسم  ریسا   ای  یرانندگ

 .ستندیقابل قبول ن تمام قد یعکسھا و نییپا ت یف یخودکار با ک عكاسىدستگاه 

داری مشخصات ذیل   دیشما با  یتالیج ید  ری. تصودیکن  لوداپخود  ثبت نام  از    یخود را بھ عنوان بخش  یتالی جید  ریتصو   دیشما با
 :باشد

 
 باشد  )JPEG).jpg   با فرمت •
 )  تیلوبا ی(ک تیلوبا یک 240کمتر از  ایبرابر  لیدر اندازه فا •
 داشتھ باشد)  یعرض مساو دیدر نسبت ابعاد مربع (ارتفاع با  •
 کسلی پ 600x600ابعاد  •

 د یعکس موجود شما با،  تعیین شده  تالیجید  ریتصو  دستورالعملعالوه بر    د؟یعکس موجود را اسکن کن  کی  دیخواھ  یم  ایآ
 : باشد ریذ اتیخصوص یدارا

 ملی متر)  51×51انچ (  2×2 •
 پکسل در ھر ملی متر)  12نچ ( یپکسل در ھر ا 300با انداره  •

 و نوزاد کودک عکس گرفتن برای  روش

با چشمان    دیباشد و فرزند شما باحضور داشتھ  در عکس    دینبا  یگریشخص د  چی، ھتانکودک  ای و  از نوزاد  عکس  ھنگام گرفتن  
 نگاه کند.  نیباز بھ دورب

شود کھ سر نوزاد شما  یامر باعث م نی. ادیرنگ بگذاركم دیسف ایساده  دیسف رچھاپ کی ینوزاد را بھ پشت رو :1نکتھ 
صورت  یرو یا  ھیسا چیکھ ھ دیحاصل کن نانیشود. اطم جادیعکس ا یساده برا نھیپس زم   کیو  داشتھ باشدتكیھ 

 . دیریبگعکس  دهینوزاد دراز کش ازباال  از طرفکودک شما وجود ندارد، بھ خصوص اگر 

 

https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/photos/photo-composition-template.html


  یو از کودک خود در صندل دیرنگ بپوشانكم  دیسف ای  وساده  دیسفپارچھ  کیرا با  نیماش  یصندل کیمیتوانید  :2نکتھ 
 .داشتھ باشد یبانی شود کھ سر نوزاد شما پشت یباعث م نیامر ھمچن نی. ادیریعکس بگ  نیماش

 

 
 ) FAQSمتداول (سواالت 

 
 

 (واجد شرایط)  صالحیت

 چی معنی دارد؟" chargeability" و "native" اصطالحات -1

"native"  تیمل  ایکشور خاص متولد شده است، صرف نظر از کشور محل اقامت    کیاست کھ در    یفرد  یمعموالً بھ معنا  
  تی (ب) قانون مھاجرت و تابع  202باشد کھ تحت مقررات بخش    یشخص  ی تواند بھ معنا  یم  نیھمچن"  native"فرد.  فعلى  
 است کھ در آن متولد شده است. یاز کشور ریغ یبھ کشور داشتنحق  یدارا

وجود دارد، ھر فرد   شوند  یوارد م   یی ایجغراف  منطقھ  ا یکشور    ک یکھ از    برای مھاجرین    عددىئى  محدودیت ھا  نظر باینكھ
.  شودفتھ رآن را در نظر گ تی شود کھ محدود  یاطالق م یشما بھ کشور Chargeability. مى آید  بحسابخاص   یاز کشور

بودن خود  طیکشور واجد شرا  دیتوان یحال ، شما م نیشما معموالً با کشور محل تولد شما خواھد بود. با ا طیکشور واجد شرا
کھ    دیآمده ا  ایبھ دن  یکھ در کشور  یخود را در صورت  نیاز والد  کیکشور تولد ھر  ای،  دیکشور تولد ھمسرتان انتخاب کن  ازرا  
واجد انتخاب کشور    ینبوده اند. تنھا سھ روش برا  میآن مقحین تولد شما در  شما در    نیوالد  دن شده ا نمتولد    نیاز والد  کی  چیھ

 است.شرایط قابل قبول 

 .شدنخواھید  DV-2023 طینادرست شما واجد شراى کشور قیدبا 

 توانم درخواست کنم؟ یھنوز م ایمتولد نشده ام، آ طی کشور واجد شرا کیاگر در  ایآ -2

متولد شده   طیکشور واجد شرا  کیشما در  ، اگر ھمسر. اوالً خواھید شد  طیوجود دارد کھ در آن شما ھنوز واجد شرا طدو شر
 یفقط در صورتشما بر اساس كشور ھمسرتان واجد شرایط ھستید، . از آنجا دیکن ادعاکشور  نیاز ا دیتوان  یمشما است، 

. ھر دو شما باید مجوز مھاجرت باشد یو دارا طیواجد شرا زیشود کھ ھمسرتان ن یمصادر  یمھاجرت یزایشما و یبرا
 . دیشو آمریكامتحده   االتیوارد ابھمراه ھم 

  ی . بھ طور مشابھ، فرزند خردسال شما مدیشو آمریكا  متحده    االت یخود وارد ا  DVبا ھم و با استفاده از    دیشما با  یھر دو  زایو
 .استفاده نماید نیتواند از کشور محل تولد والد

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

شھروند محسوب  معموال   ،كاربرای  ،، تحصیلکوتاه مدت اگر آنھا برای دیدار ،یک کشور متولد یا سکونت نکرده باشند
، در سوال شماره  E-DVدر فرم ورود  یحیتوض دی، بافوق را دارید لیاز دال یک یداشتن  یدر صورت شما ادعا نمیشوند. 

 .مشخص كنید 6

 ی برا یمعتبر  یادعا  دیتوان یکھ نم  ی(بھ عنوان مثال، کشور  دیینما  ھیارا  نادرست  طیواجد شرا  ا ی  تی صالحبا  کشور  کیذکر  
 . دیشناختھ نشو  DV یبرنامھ برا طیتا واجد شرا گرددیباعث م) دیآن قائل شو



 نمی شوند؟ DVقرعھ كشى  ىاویزبرنامھ کشورھا واجد شرایط از  برخى اصلی چرا شھروندان  -3

.  شدبامی   ستندیباال" ن  رشی"پذ  یکھ از کشورھا  یافراد  یبرا  یفرصت مھاجرت  کی  جادیبھ منظور ا  DVكشى  برنامھ قرعھ  
  50،000کند کھ از آنھا در مجموع    یم  فیتعر  ییباال" را بھ عنوان کشورھا  رشیبا پذ  ی"کشورھا  آمریكا  متحده  االتیا  نیقوان

، خدمات  ساالنھمھاجرت کرده اند.  آمریكا    متحده  االتیسال گذشتھ بھ ا  5در    و یا شغلىخانوادگى  مھاجرتى    یزاینفر در دستھ و 
وارد شده بھ امریکا را    شغلىخانواده و  از طریق  مھاجران    رشی) پذ USCIS(  آمریكا  متحده  االتیو مھاجرت ا  یشھروند
رسی قرار میدھد وشماره گیری کرده با تعداد پنج سال گذشتھ مقایسھ نموده و بھ اساس آن کشور ھای کھ قابلیت پذیرش رمورد ب

شھروندان آن کشور را واجد شرایط نمی پذیرد. چون   قرعھ كشىبیشتر را دارا بوده شناسایی میکنند و در سال بعدی برنامھ  
روندی ایاالت متحده ساالنھ انجام میدھد فھرست کشور ھای واجد شرایط و غیر واجد  این بازشماری را اداره مھاجرت و شھ

 کند.  رییتغ گریسال بھ سال د کیممکن است از شرایط  

 شود؟ ی ماختصاص داده  طیشراواجد  ھاى ھر منطقھ و کشورشھروندان  یبرا DV-2023  یزایچند و -4

مطابق فرمول  ساالنھ    یرا برا  یمنطقھ ا  DV) محدوده  USCIS(   امریکا  متحده  االتیو مھاجرت ا  یاداره خدمات شھروند
کھ وزارت امور خارجھ در    یی زایکند. تعداد و  یم  نیی) تع INA(   تی) قانون مھاجرت و ملc(  203مشخص شده در بخش  

از ھر کشور   انیشده، تعداد متقاض نییتع یمنطقھ ا یھا تیبھ محدود یکند بستگ  ی ھر کشور صادر مشھروندان  یبرا تی نھا
کشور    یكشھروندان  تواند بھ    یموجود نم  یزایاز ھفت درصد از کل و  شیدارد. ب  زایو  طیمنتخب واجد شرا  انیو تعداد متقاض

 .ردیتعلق گ 

 ست؟ ی سابقھ کار چ ای  لیتحص طیشرا -5

  التیتحص  یحداقل دارا  دیبا  DV  یکند کھ ھر متقاض  ی م  جابیا  کا یامر متحده    االت یو مقررات مربوط بھ مھاجرت ا  نیقوان
  ایباشد کھ حداقل بھ دو سال آموزش  دارا  را    یدو سال سابقھ کار در پنج سال گذشتھ در شغل  ایمعادل آن باشد    ای  یرستانیدب

 االتیو متوسطھ در ا  ییابتداسالھ آموزش    12" بھ عنوان اتمام موفق دوره  نمعادل آ  ای  یرستانی دب  التیدارد. "تحص  ازیتجربھ ن
 االت یدر کشور ا  التیتحصكھ معادل  ى  گرید  یو متوسطھ در کشور  ییابتدا  یدوره رسم  زیآم   تیاتمام موفق   ای  کایامرمتحده  
 ی معادل ساز  یگواھ  ای  ىمکاتبات  یھا  نامھکنند. بر  یشرط را برآورده م  نیا  یلیتحص  یرسم  ی. فقط دوره ھا باشد  امریکا  متحده

سابقھ کار را بھ افسر   ای یلیمدرک تحص دیبا زای. در زمان مصاحبھ وستی) قابل قبول ن[.G.E.D] یمعادل عموم پلمی(مانند د
 .دیارائھ دھ یکنسول

واجد  نیز  بود و ھمسر و فرزندان شما    دینخواھ  DV  طی، واجد شرادیرا برآورده نکن  یتجربھ کار  ای  تالیتحص  طیاگر شرا
 د شد.نشناختھ نخواھ DV طیشرا

 ھستند؟  DV قرعھ كشى برنامھ طیواجد شرا یچھ مشاغل -6

  ن ییتع   ی) براDOL(از    کا یامرمتحده    االتیوزارت کار ا  O*Net OnLine  ىبانک اطالعاتوزارت امور خارجھ از  
" طبقھ  حوزهرا در پنج "  یتجربھ شغل  O*Net OnLine  ىبانک اطالعاتاستفاده خواھد کرد.    طی سابقھ کار واجد شرا

.  ستندین  DVبرنامھ    طیمشاغل واجد شرا  ھکند، ھم  یم  ستیرا ل  یادیمشاغل ز  DOL  تیکھ وب سا   یکند. در حال  یم  یبند
در پنج سال گذشتھ، دو سال تجربھ در مشاغل طبقھ    دیخود، با  یبراساس تجربھ کار  DV  یبودن برا  طیواجد شرا  یبرا
 .دیباالتر داشتھ باش ای 7.0 (SVP)خاص  یحرفھ ا  یشده در محدوده آماده ساز یبند

نیز بود، و ھمسر و فرزندان    دننخواھ  DV  قرعھ كشى  طی، واجد شرادنرا برآورده نکن  یتجربھ کار   ای  لیتحص  طیاگر شرا
 د شد.نشناختھ نخواھ  DV طیواجد شرا

 کنم؟   دای پآمریکا  وزارت کار    O*Net OnLineبانک اطالعاتى  را در    DV  طیتوانم مشاغل واجد شرا  یچگونھ م -7
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شغل شما واجد   ایآكھ  تا مشخص شود    دیرا دنبال کن  ری، مراحل زدیھست   O*Net OnLineوزارت    تیسا  در  کھیھنگام 
 است: طیشرا

 انتخاب کنید. زیر  فھرست" را از   Job Familyدر بخش "یافتن مشاغل" ، " -1
 " کلیک کنید. GOروی " بر مرور کنید، انتخاب خود را انجام دھید و  " Job Family "از طریق  -2
   مربوط بھ شغل خاص خود کلیک کنید. و نکی لروی  -3
 ) را بیابید.SVPو محدوده رتبھ بندی تخصصی حرفھ ای ( ى شغلحوزه کار" را انتخاب کنید تا شماره   حوزه ھ "زین گ -4

 .كنید مراجعھ.  List of Occupations webpage –Diversity Visaاز صفحھ  شتریاطالعات ب یبرا

 وجود دارد؟ E-DVدرخواست برنامھ  یحداقل سن برا ایآ -8

در زمان    یاصل  یھر متقاض  یسابقھ کار برا  ای  یرستانیدب  التیدرخواست وجود ندارد، اما شرط داشتن تحص  یحداقل سن برا 
 کند.  یم تیسال را رد صالح 18 ری، عمالً اکثر افراد زاجباریست درخواست

 DV قرعھ كشى برنامھ درخود  ىک یورود الکترون لیتکم
 

 ؟ كنمخود را ثبت نام   یتوانم ورود یچھ موقع م -9

، تا   2021اکتبر  6، چھارشنبھ، (GMT-4) (EDT) ی(ظھر) ، زمان نور شرق 12از ساعت  DV-2023 ورود مدت
ثبت نام  ھا نفر  ونیلی، م ھ. ھر سال2021نوامبر  9، سھ شنبھ،  (GMT-5) ( EST) (ظھر)، زمان استاندارد شرق 12:00

و بھ  شوند یشود تا انتخاب شدگان بھ موقع اطالع رسان یخ ھا باعث میتار نی. محدود کردن دوره ورود بھ اکنندیم
 لیآماده و تکم  زایصدور و یدھد تا پرونده ھا را برا یمكافى ما زمان  یھا یو سفارتخانھ ھا و کنسولگر زایو انیمتقاض

 .کنند

دوره ثبت   انیاز حد در پا شیب ی. تقاضادیوارد شوثبت نام  نی آغازکھ در طول دوره ثبت نام   میکن یم قی شما را تشو اً داكی ما
را  2021نوامبر  9سھ شنبھ روز  ESTبعد از ظھر  یھا  درخواست میتوان ی. ما نمشود ستمیسباعث كندى نام ممکن است  

 . میریبپذ

 ؟میثبت نام نما  DVبرنامھ  درآیا من ھم میتوانم ستم. ھامریکا متحده  االتیمن در ا  -10

ثبت   یتواند از ھر مکان یم متقاضى .ندیثبت نام نما  یگریکشور د ای کایمتحده امر  االتیتواند در ا یم یمتقاض کیبلھ، 
 . دینام نما

 ؟تقاضا كنم میتوانم در طول دوره ثبت نام  کباری توانم فقط  یم ایآ  -11

دھد. وزارت امور خارجھ از    یمثبت نام    اجازه  کباریھر فرد در ھر دوره فقط  لھ، قانون در ھر دوره ثبت نام فقط بھ  ب
  DV  طیواجد شرا  ثبت نام  کیاز    شیب  یافراد داراکند.    یم  شناسایىمكرر    یورود  صیتشخ  یبرااى    دهیچیپ  یفناور

 و محروم میگردند.  ستندین

 ؟وجود داردھم استثنا  ایبھ گذرنامھ دارم؟ آ  ازین DV قرعھ كشى برنامھ درثبت نام  یچرا برا -12

قانون در   نیکند. ا  یدھد و از ورود شما محافظت م  یم  شیرا افزا   DV  ندی فرا  تی، امناست  بھ روز بھ گذرنامھ معتبر و    ازین
معتبر باشد. گذرنامھ    یالملل  نیب   یسفرھا  یبرا  دیبا گذرنامھ  شود.    یاعمال نم  یھمسران شرکت کننده اصل  ایمورد فرزندان  

 . ستیمعتبر ن DVاھداف ورود  یشده است ، برا ادرکشورھا ص ی، کھ توسط برخیداخل یھا
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 تیسھ معاف  نیدھد. ا  یگذرنامھ را ارائھ م  تیلزوممحدود از    تیمقررات وزارت خارجھ سھ معافگذرنامھ:    تیلزوماز    تیمعاف 
ھا کھ قادر بھ اخذ گذرنامھ   ست یکشور تحت کنترل کمون   کی ھستند، اتباع    تیکھ فاقد تابع   یشود: افراد  یم  ریشامل موارد ز

  ترااز طرف وز  تی معاف  نیو ا   رند،یبگ گذرنامھ  از طرف دولت    توانند ی و نم  ستندین   ست یاز دولت کشور تحت کنترل کمون
باید     ،دیرا در اخذ گذرنامھ انتخاب کرده ا  تی معافھاى  زینھ  گاز  یكى  چنانچھ    است.  دهیگرد  دییخارجھ تا  تراو وز  یداخل  تیامن

اگر این گزینھ بعلت اخذ نمایند.    گذرنامھنمیتوانند  . معافیت فقط براى افرادى است كھ  توضیح دھید  خود را  معافیتبتوانید علت  
 افت یدراز و    بودنخواھید    تیمعاف  طیواجد شراشما  نھ،    ایدر کنترل شما باشد    ریتأخ  نیخواه ا ،تأخیر در صدور گذرنامھ باشد

 .محروم خواھید شد قرعھ كشى یزایو

را   تیمعاف نیخود، کادر مربوط بھ ا DVقرعھ كشى ھنگام ثبت نامنادر است. اگر در  یتی تابع یب:  تیفراد بدون تابعا
آن   نیکشور محل تولد خود را بر اساس قوان تیتابع  نکھیاثبات ا یرا برا یشود مدرک ی، از شما خواستھ م دیعالمت بزن 

 .  دی، ارائھ دھ دیو فاقد آن ھست دیا اوردهیکشور بھ دست ن 

را عالمت   تیمعاف نیخود، کادر مربوط بھ ا DVھنگام ثبت نام اگر در : ستیتحت کنترول کمون کھی شھروندان کشور ھا
ارائھ  ،دیریبگ گذرنامھخود  تیاز دولت کشور مل دیتوان  ینم نکھیاثبات ا یرا برا یشود مدرک ی، از شما خواستھ مدیبزن
 .دیدھ

  ی، از شما خواستھ مدیرا عالمت بزن تی معاف نیخود، کادر مربوط بھ ا DV یاگر در ورود: یفرد   یھا تیمشموالن معاف 
 ، مانند:یگذرنامھ فرد تی معاف  افتیدر لیو دل دیستیدھد شما قادر بھ اخذ گذرنامھ ن یکھ نشان م دیرا ارائھ دھ یمدرکشود 

و ھمان  دیقادر بھ اخذ گذرنامھ نبوده اچون صادر شده است  DS-232 فرم برامریكا متحده  االتیا یقبل یزایو )1
 .ھنوز وجود دارد دیگذرنامھ درخواست کرده ا  تیمعاف یکھ قبالً برا یلیدال

کھ قبالً درخواست  یلیو دال دیشما قادر بھ اخذ گذرنامھ نبوده ا رایز، شده است  دییتأ USCIS توسطكھ  I-193 فرم )2
 ا یھمچنان وجود دارد.  دیگذرنامھ داشتھ ا  تیمعاف

و مورد آزار و ، بھ شما اعطا شده استگى  پناھندمدرك ، خود تیاز مل ریغ یکشور ازھ كدھد  یکھ نشان م یاسناد )3
کھ  نیبدون ا دیکن  افتیاز آن دولت در یگذرنامھ ا  دیتوان  ینم بی ترت نیو بد ،دیقرار گرفتھ ااز كشور خود اذیت 

 . دیرا متحمل شو  یشتریب بیآس

  ثبت نام گذرنامھاگر در زمان  ای، دیداده شده در باال را ندار  حیسابقھ کار توض ای طیواجد شرا التیتحص طی، اگر شرامجدداً 
 زایدرخواست و یکھ برا یا نھی، ھزدیستین ىقرعھ كش یزایو افتیدر طید کھ واجد شراو ، اگر مشخص شدیندار یمعتبر

 .نخواد شدد مسترد یکن  یپرداخت م

 ، چطور؟مفقود گردد  زایقبل از درخواست و  ای، ھى شودمنت زایقبل از درخواست واگر گذرنامھ من  -13
 
آن   رییتغ  لیدل  دید، باشو  نییشما تع   DVمصاحبھ    اینكھ وقتد، قبل از  نک   رییتغ  یلیشماره گذرنامھ شما بھ ھر دلگر  ا

نامعتبر را   ای. اگر شماره گذرنامھ اشتباه، نادرست  دی) ارائھ دھKCC(  یوزارت خارجھ کنتاک  یرا بھ مرکز کنسول
خوانا از    یفتوکپ  کی   م یکن  یم  شنھادیبود. ما بھ شما پ  دیھنخوا  DV  طی، واجد شراد یخود وارد کن  DV  ثبت نامدر  

امن (سواالت متداول    یورود خود در مکان  دییکرده و با شماره تأ  ھیتھ  دیکن  یورود استفاده م  یکھ برا  یگذرنامھ ا
خود وارد   ثبت نامشماره گذرنامھ معتبر در    کیکھ شما    ست ین  یمدرک  ییبھ تنھا   یکپ   ک ی.  دیکن   ره ی) ذخ27شماره  

در زمان مصاحبھ   ی توسط افسر کنسول  ینھائ  میتصمکمک کند.    تانتی وضع  حیتواند بھ شما در توض  ی، اما مدیا  کرده
DV  خواھد شدگرفتھ شما. 

 
 ؟داریمجداگانھ ارسال  ثبت نام کیمیتوانیم من و ھمسرم ھر کدام  ایآ -14



یكھ یكى کنند. در صورتبطور جداگانھ ثبت نام  کیتوانند ھر  یبودن، م طیصورت واجد شرادر  نیزوجاز  کی، ھر بلھ
 د. كنویزا حق دارد بھ عنوان وابستھ درخواست   گریدنفر ، شوندانتخاب  از آنھا

 کنم؟ وارد خود  DV یدر ورود دیخانواده را با  یکدام اعضا -15     

قصد  ایکند  یم یاو با شما زندگ نکھیھمسر خود را بدون در نظر گرفتن ا دی، بادیازدواج کرده ا یاگر بھ طور قانون :ھمسر
جدا  فعالً اگر در حال حاضر از او  یحت دیکن  ثبتھمسر خود را  دی. شما با دیکن قیدرا دارد،   کا یامرمتحده  االتیمھاجرت بھ ا

شود کھ زن و شوھر ھمچنان ازدواج کرده  یم میتنظ  یزمان یحقوق ییجدا. دیباش شدهجدا  یاز نظر قانون  نکھی، مگر ادیشده ا
، ھمسرتان  دیجدا شده ا یکنند. اگر شما و ھمسرتان از نظر قانون  یم یجدا زندگ گری کدیباشند، اما پس از حکم دادگاه از 

از او  یکھ بھ طور قانون یھمسر  نامبا شما مھاجرت کند. در صورت انتخاب  قرعھ كشى یزایبرنامھ و   قیتواند از طر ینم
ثبت  ھمسر خود را  دی، بادیبا حکم دادگاه از ھم جدا نشده ا ی. اگر از نظر قانون نخواھید بوددر برابر آن مسئول ، دیجدا شده ا

عدم   شتھ باشد،ھمسرتان قصد مھاجرت ندا ای دیریطالق بگ قرعھ كشى یزایقبل از درخواست و دیاگر قصد دار یحت كنید
ثبت  . اگر در زمان بودنخواھد واجد شرایط  DV ی، شما براستیکھ ھمسر شما ن یذکر نام فرد ای طیشرا واجدذکر ھمسر 

امر شما را   نیا رای، زدی از ھمسر خود نام نبرثبت نام ، در فرم دیازدواج کن ندهیدر آ دیاما قصد دار دیازدواج نکرده ا نام
 .درج كنیدخود را در  یھمسر قبل  نامنباید ھمسرتان فوت کرده است،  ای دیکند. اگر طالق گرفتھ ا ینم DV طیواجد شرا

است. اگر امریکا متحده  االتیا یدائم قانون میمق  ایامریکا متحده  االتیاست کھ ھمسر شما شھروند ا نیشرط ا نیاستثناء ا  تنھا
کھ شھروند   ی. ھمسردی خود ذکر نکن ثبت ناماست، او را در  یدائم قانون میمق  ایامریکا متحده   االتیھمسر شما شھروند ا

، درصورت نی. بنابراخواھد شداو صادر ن یبرا ایندارد  DVبھ   یازیاست، ن یدائم قانون میمق  ایامریکا  متحده  االتیا
  یشتریاطالعات ب  شما نخواھید توانستمتحده" ،  االتیا LPR ایمتحده است   االتی"متأھل و ھمسرم شھروند اگزینھ انتخاب 

 . دیدر مورد ھمسر خود وارد کن

  ھیاول DV ثبت نامدر زمان دارند سال  21 ریازدواج نکرده اند و زخود را کھ  در قید حیاتتمام فرزندان  دی: شما بافرزندان
)، فرزندان  دیگرفتھ اطالق  دین آن كودكاز والاگر اکنون  یشما (حت  یھا یناتن  یاشما باشند،   اصلىفرزندان  ،، خواهدیکن  ثبت

خود، ھمھ  یک ی . ھنگام ورود الکتروندیا رفتھیپذ یقابل قبول بھ فرزند نیمطابق قوان  یکھ بھ طور رسم یفرزند ایھمسرتان 
. دیرا ندار DV برنامھدر قصد مھاجرت آنھا  اینزد شما اقامت ندارند  گریاگر آنھا د ی، حتدی سال را ذکر کن 21 ریکودکان ز

،  چنانچھ ذكر كنید، دی، ذکر کنرا ھستند یدائم قانون میمق ایامریكا  متحده   االتیرا کھ شھروند ا یکھ کودکان دیستیملزم ن ماش
 .شد دیمجازات نخواھ

  دیو نبا ستندینبھ شما بھ عنوان افراد وابستھ  DV یزایو افتیدر طیشرکت کننده واجد شرا  یو خواھران و برادرھا  نیوالد
 .دی کن درجخود ثبت نام آنھا را در 

ً ، آنھا دیکرده ا واردخود  ثبت نامخانواده خود را در   یاعضا اگر .  نخواھند شدسفر با شما   ایمھاجرت  ای زایو اخذواجد  لزوما
،  دیذکر کنرا  ستندیشما نبھ را کھ وابستھ  یافراد ایو  نكنیدثبت خود  یاصل یورود دررا  طی حال، اگر افراد واجد شرا نیبا ا

کھ در  یفقط در مورد کسان نید. اشنخواھند  نیز DV طید بود و ھمسر و فرزندان شما واجد شراینخواھ DV طیواجد شرا
 طی. اگر ھمسرتان واجد شراعضو خانواده شده اند صدق میكند کھ بعداً  یکسانھستند، نھ اینكھ خانواده  یاعضا نامثبت زمان 

شامل   دیبا ثبت نام، و ھر دو شما ھم ثبت نام كرده باشید کھ چند، ھر نیز ثبت نام كندجداگانھ  میتواند بطورورود باشد، 
 ). دیباال مراجعھ کن   12مربوط بھ ھمھ افراد وابستھ در خانواده شما باشد (بھ سواالت متداول شماره  كامل اتیجزئ

 من انجام دھد؟  یکار را برا نی تواند ا یم یگریشخص د ایشخصاً ثبت نام كنم  دیبامن  ایآ-16

ثبت نام شما از طرف اما شخص دیگر نیز میتواند ، داریدو ارسال  ثبت نام خود را  یورودشخصاً شما  میکنیم ھیتوصما 
است، این ثبت    یگریشخص د  ای، دوست، بستگان لیوک  ا ی  دیکن   یخود را ارسال م  یشما ورود  نکھی. صرف نظر از اكند
ممکن است بھ نام شما ارسال شود. شما، بھ عنوان شرکت  ثبت نام کی د، تنھا شو یشما ارائھ مطرف از  یندگیبھ نمانام 



 تی، رد صالحناقص و نادرستھاى  ثبت  .  دیھست  یاز صحت و کامل بودن اطالعات ورود  نانیمسئول اطمشخصاً  کننده،  
استفاده از   باورود خود را بھ طور مستقل و    تیخود را حفظ کنند تا بتوانند وضع  ھیدییشماره تأ  دیبا   انیشوند. متقاض  یم

ا  یدسترس  دیکنند. شرکت کنندگان با  مراجعھ  dvprogram.state.govدر    انیمتقاض  تیوضع  بررسى   ل یمیبھ حساب 
 را حفظ کنند.  E-DVمورد استفاده در ارسال 

 درخواست کنم؟ DVبرنامھ   یتوانم برا یھنوز م ایثبت نام کرده ام. آ  یگرید  نوعمھاجرت در  یزای و یمن قبالً برا -17

 ھبل

 برسانم؟ انیو بعداً آن را بھ پاثبت نموده  wordرا در برنامھ  E-DVتوانم فرم ورود  یم ایآ -18

فرم   کیفقط  E-DV. فرم ورود داریدو ارسال  لیتکمآنرا بعداً و  هدرک رهیذخ یگریفرم را در برنامھ د دیتوان ی، شما نمریخ
 . دیکننالین تکمیل و ارسال آبشکل اطالعات را  دیشما با كھ استسایت وب-

 کنم؟ لیکنم و بعداً آن را تکم رهیذخ  نیتوانم فرم را آنال یم ایآ -19

  فرم تا    د یفرصت دار  قھیدق  60،  شماو ارسال شود.    لیتکم  کبارهیشده است کھ در    یطراح   یبھ گونھ ا  E-DVفرم ورود    ،ریخ
و    لیفرم را تکم  دیشما نتوانست   قھیدق  60اگر در مدت  .  دیو ارسال کن  لیتکمكرده،  داونلود    E-DV  تیوب سا  قیخود را از طر

را   یجزئ  یھرگونھ ورود  ستمیس  نی. اخواھد رفت  نیاز ب  ستمیتوسط سشده است  کھ درج  را    یاطالعاتگونھ  ھر  ،  دییارسال نما
فرم    ،ثبت نامنشود. قبل از شروع    ییشناسا  یکامل بعد  یورود  کیاز    یبھ عنوان تکرار  یکند تا بھ طور تصادف   یحذف م

ً یتا دق دیرا بھ طور کامل بخوان  DV یدستورالعمل ھا نیآنال  .دیدار ازین یبھ چھ اطالعات دیبدان قا

من    یکند و برا  رهیارسال کنم تا آنھا را اسکن کند، ذخ   یگری شخص د  یتوانم عکس ھا را برا  یم  ای آ  .اسکنر ندارممن    -20
 خود استفاده کنم؟  یکند تا بتوانم از آنھا در ورود لیمیا

مورد  ارسال شود E-DV  نیآنال ثبتو ھمزمان با   یک ی و بھ صورت الکترون، باشد طیمطابق شراکھ عکس  ی، تا زمانبلھ
 نیتوان آن را جدا از برنامھ آنال ی. نمدیباشداشتھ آماده را قبالً عکس اسکن شده  دیباشما ، نیآنال ثبت نام ھنگام  قبول است.

خارج از   ایآمریكا و متحده   االتیاز ا یک یتواند بھ صورت الکترون   یبا ھم) م ثبت نامو  کس(ع یارسال کرد. کل ورود
 کشور ارسال شود.

 توانم مجدداً ورود خود را ارسال کنم؟  یم ایورود من را رد کند، آ E-DV ستمیاگر س -21

  2021نوامبر 9سھ شنبھ،  (GMT-5) (EST) یشب (ظھر) زمان استاندارد شرق 12کھ ارسال شما تا ساعت  ی، تا زمانبلھ
ارسال   ی. برادیخود را ارسال کن یمجدداً ورود دیتوان  یم، شما شما را رد کند ھیورود اول   E-DV  ستمیاگر سشود،  لیتکم 

است بالفاصلھ اخطار رد را   ممکن ،نترنتی ا ینیب  شیپ رقابلیغ تیشد. با توجھ بھ ماھ دیمجازات نخواھ ینسخھ تکرار کی
تأییدیھ دریافت  اینكھ ھر چند بار ثبت نام كنید، تا دریافت نكرده اید میتوانید ثبت نام یھ دییتأشما کھ  ی. تا زماندینکن  افتیدر

 . دیارسال کن یمدخل اضاف چگونھیھ دینباشما شما کامل است، و  ی، وروددییاعالن تأ افتیپس از در كنید. 

 خواھم کرد ؟  افتیرا در  یک یالکترون دییتأ ھی، اعالمثبت نامبعد از ارسال  مدتچند  -22
 

 رقابلیغ تیحال، ماھ نی. با اخواھید كرد افتیدر یباید ثبت و نگھداركھ را  دییشماره تأ ھمراه با  یھدییبالفاصلھ اعالن تأ شما
، دینکن  افتیرا در یھدییکامل ارسال نشود و اعالن تأ ثبت نامکھ  یشود. تا زمان ریتواند منجر بھ تاخ یم نترنتی ا ینیب  شیپ
، اطالعات دیکرد افتیدر یھدییتأ  کیکھ  یحال، ھنگام نی . با ادی" را ھر چندبار کھ الزم است بزن ارسالدکمھ " دیتوان یم

 . دیخود را دوباره ارسال نکن

http://dvlottery.state.gov/


من دکمھ "ارسال" را فشار دادم اما شماره تأییدی دریافت نکردم. اگر ورودی دیگری ارسال کنم، آیا من رد صالحیت    -23
 می شوم؟

اگر شماره تأییدی دریافت نکرده اید، ورودی شما ثبت نشده است. باید ورودی دیگری ارسال کنید. تکراری محسوب نمی  
 شود. پس از دریافت شماره تأیید، اطالعات خود را دوباره ارسال نکنید.  

  
 گزینش 

 
 کھ انتخاب شده ام؟  میشوممتوجھ  چگونھ  -24

 
   در E-DV تی موجود در وب سا انیمتقاض تیوضع یبررس و یدسترس یخود برا یھدییاز شماره تأ دیبا شما

dvprogram.state.gov   است  یا لھیتنھا وس یمتقاض  تیوضع ی. بررسدیاستفاده کن  2023سپتامبر  30تا  2022مھ  8از
  یشتریب ی، دستورالعمل ھاراھنمائى میكند. در صورت انتخاب شدن بھ شما معمول میداردکھ توسط وزارت امور خارجھ 

خواھد  خود را بھ شما اطالع  یمھاجرت یزایو زمان قرار مصاحبھ و خید و تاریدھ یارائھ م زایرا در مورد درخواست و
  تیوضع یبررساند از تو یمآمریكا موجود، وزارت امور خارجھ  یزاھایاز استفاده از ھمھ و نانی. بھ منظور اطمداد

 30خود را تا  دیی، شماره تأیاستفاده کند. در صورت بروزرسان 2022مھ  8پس از  نیمنتخب  ریسااطالع  یبرا انیمتقاض
 قرعھ كشى یزایدر برنامھ و نیورود آنال یبراآمریكا مجاز وزارت امور خارجھ   تی. تنھا وب سادیحفظ کن 2023سپتامبر 

DV انی متقاض تی وضع یو بررس dvprogram.state.gov است. 
ً ، دیانتخاب شده ا دیتا بھ شما بگو  ردیگ  یبا شما تماس نمآمریكا امور خارجھ  وزارت   FAQ #25(بھ سواالت متداول شماره  لطفا

 ). دیمراجعھ کن
 

 ؟ دداده خواھد شبھ من اطالع   ای؟ آام نشدهمتوجھ میشوم كھ انتخاب  چگونھ -25
 

ً یمستقآمریكا خارجھ أمور وزارت  شما  ا یآ نکھیاطالع از ا ی. براد،یشما انتخاب نشده باش چنانچھ،  داد نخواھدبھ شما اطالع  ما
  ت یوضع  دیتوان  ی. شما ممراجعھ كنید Entrant Status Check انیمتقاض  ت یوضع  یبررسبھ    دی، باریخ  ا ی  دیانتخاب شده ا

مھ   8از   E-DV تی وب سا  در   Entus Status Check   ان یمتقاض  تی وضع  یبررس  قیخود را از طر   DV-2023 ثبت 
  ت یاطالعات وضع( .دینگھ دار  2023سپتامبر    30خود را حداقل تا    یھدیی. شماره تأ دیکن  یبررس  2023سپتامبر    30تا    2022

 ). در دسترس است نیبھ صورت آنال 2022سپتامبر  30، تا DV-2022سال گذشتھ،   DV برنامھ یبرا
 

 نم؟ار كخود را گم کنم چھ ک  )Confirmation Number( ھیدییاگر شماره تأ -26
 

. در حال  دیخود را داشتھ باش یھدییشماره تأ  دیبا   entrant status check انیمتقاض تی وضع یبھ بررس یدسترس یبرا
موجود است کھ بھ شما   E-DV تیدر وب سا   entrant status check انیمتقاض تیوضع یدر بررس یحاضر ابزار

  یکھ با وارد کردن اطالعات شخص یلیمیآدرس ا قیخود را از طر Confirmation Number دییدھد شماره تأ یامکان م
 .دیکن  یابی، باز دیکرده ا بتخود ث  تی ھو دییتأ یبرا

 
شما  یشما را برا یانتخاب تی وضع توانند  ینم  یکنتاک یو مرکز کنسولآمریكا  متحده  االتیا یھا یھا و کنسولگر سفارتخانھ

ً ی شما را مستق دییشماره تأ  ایکنند   یبررس  entrant status انیمتقاض تیوضع یبررساز ابزار  ری(غ ارسال دارندبھ شما  ما
check انتخاب شده اند ارائھ دھد.   زایو مراحل مھادا یرا کھ برا یاز افراد یستیل تواند ینم). وزارت امور خارجھ 

 
 ؟ خواھم كرد  افتی پست دراز طریق  ای  لیمیا قیاز طر  آمریكا  را از وزارت خارجھ  یاطالعات ایآ -27

http://dvlottery.state.gov/
http://dvlottery.state.gov/


 
اطالع افراد انتخاب   یھرگز براآمریكا متحده  االتی . دولت اداشت ارسال نخواھدشما  یبرا  یا ھی اطالعآمریكا امور خارجھ  وزارت

از   ىیكوجود ندارد. اگر شما  DV-2023 منظور در برنامھ نی با  لی می استفاده از ا یبرا یبرنامھ ا چی ارسال نکرده است و ھ لی می شده ا
   ی بھ دستورالعمل ھاپس از اینكھ اطالع داده خواھد شد، البتھ بھ شما  یمھاجرت  یزای مصاحبھ وتعیین وقت وقت ، تنھا در منتخبین باشید

ھا  لی می ا نی ا شماره ھاى ویزا براى شما آماده شده باشد.و باشید، پاسخ داده  entrant status check انیمتقاض  تیوضع یبررس
  تی بھ وب سا شتری ب  اتی جزئ  یبرا ندی گو یبھ شما م ی. آنھا بھ سادگستندی ن  وقت مصاحبھو زمان  خی در مورد تار یاطالعات  یحاو

 لی می اآمریكا وزارت امور خارجھ است  ممکنمنظور یادآورى، ب . دی مراجعھ کن  entrant status check انی متقاض تی وضع یبررس
  entrant status check انی متقاض تی وضع  یبررسكند كھ بھ یادآورى متقاضیان بھ ارسال کند تا  DV برنامھ انی بھ متقاض ییھا

 .ری خ ای انتخاب شده است   DVبرنامھ  یدھد کھ متقاض یھا ھرگز نشان نم لی می ا نی چن این حال، ھر ب  .کنندمراجعھ 
   

  کای متحده آمر  االتیدولت ا  یرسم ینترنتیا یھا تیسا تنھا، ابندی ی" خاتمھ مgovکھ با پسوند ". یھا تی وب سا  فقط
اطالعات و خدمات     )" net ".com,” “.org,” or." (بھ عنوان مثال، با پسوند گرید یھا تیاز وب سا  یاری. بسمیباشند

  تیوب سا نیدر ا یمطالب ا یگونھ اطالعات  چیھ کایآمر جھوزارت امور خاردھند.  یرا ارائھ م زایمربوط بھ مھاجرت و و 
 کند. ینم  تیحما ای ھی، توصدییرا تا گرید یھا
 

ارائھ اطالعات   ایکنند شما را در ارسال پول  یم یکھ سع دی کن افتیدر لیمیا ییھا  تیممکن است از وب سا:  اخطاریــھ
کھ   دیفرم ھا و اطالعات مربوط بھ مراحل مھاجرت را بپرداز نھیاست از شما خواستھ شود ھز دھند. ممکن بیفر یشخص

  ایسفارت  یھا تیوب سا ق ی از طر ای travel.state.govوزارت امور خارجھ،   تیدر وب سا گانیھمھ آنھا بھ صورت را
خدمات   نھیھز افتیھا با در تیسا  وب ای، ممکن است سازمان ھا نیمتحده موجود است. عالوه بر ا االتیا یکنسولگر

  تماالً ، احدیپول ارسال کن یردولتیغ یھا تی وب سا ایسازمان ھا  نیاز ا یک ی، پول شما را بدزدند. اگر بھ DVمربوط بھ 
  یممکن است برا رای، زدیھا ارسال نکن  تیوب سا نیرا بھ ا ی، اطالعات شخصنی. ھمچندید دیھرگز آن را نخواھ گرید

  استفاده شود. تیسرقت ھو/یکالھبردار
 
آمریكا  وزارت امور خارجھ  ای یکنتاک یبھ مرکز کنسول ی کھ تظاھر بھ وابستگ  یممکن است از افراد   بندهیفر یھا لیمیا

ارسال نکرده است و  لیمیاطالع افراد منتخب خود ا یمتحده ھرگز برا االتیکھ دولت ا متذكر شویدشود.  افتیدارند، در
وجود ندارد. وزارت امور خارجھ ھرگز از   DV-2023منظور در برنامھ  نیا یبرا لیمیاستفاده از ا یبرا یبرنامھ ا چیھ

  میتنظ  ی، اگرچھ درخواست ھادیارسال کن Western Unionمانند  یخدمات  ایپست  قیخواھد کھ پول را از طر یشما نم
  site  تیسا نیبھ ادر آمریكا  تیوضع  تعدیلدر مورد  شتریاطالعات ب ی. برااست نھیمستلزم ارسال ھز USCIS تیوضع

 . دیکن راجعھم
 

 خواھند شد؟  انتخاب  DV-2023 یچھ تعداد افراد برا  -28
  

از   شیبآمریكا موجود است. وزارت امور خارجھ   Diversityى قرعھ كشى  زایو 55000  تعداد ، DV-2023یبرا
خود را بھ  یکھ پرونده ھا ی و کسان ستندین زایو طیکھ واجد شرا یانتخاب کنندگان یکند تا برا  یمنتخب را انتخاب م 55000
کھ انتخاب شده اند وجود نخواھد   ینھمھ کسا یبرا یکاف  یزایبدان معناست کھ تعداد و نی رسانند، حساب کنند. ا یاتمام نم
 . شوداستفاده  DV موجودى 55000توان از  یتا آنجا کھ مكھ کند   یکار را م نیاوزارت امور خارجھ آمریكا داشت. 

 
 یبرا ایآكھ   دینیبب  entrant status check انیمتقاض  تی وضع یبررس E-DV تیوب سابا مراجعھ بھ  دیتوان  یشما م

 یبرا 2022در اکتبر  DV-2023برنامھ  یمصاحبھ براخود را در لیست بیابید.  گاهیجاو   دیانتخاب شده امراحل بعدى 
اطالع   یھا لاطالعات را در دستورالعم ریقبل از مصاحبھ و سامورد نیاز مدارک  ھیشود کھ کل یآغاز م یدگانیبرگز
برنامھ  زایقرار مصاحبھ و یشده و برا انجامآنھا بھ طور کامل  یکھ درخواست ھا یانیدرخواست کرده اند. متقاض یرسان

در خارج  آمریكا متحده  االتیا یشده با افسران کنسول یزیبرنامھ ر یشده است، چھار تا شش ھفتھ قبل از مصاحبھ ھا یزیر
 کنند.  یم افتیرا در تیوضع الناع E-DV  تی وب سا قیاز کشور، از طر

https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/immigrate/diversity-visa-program-entry/adjustment-of-status-in-the-united-states.html


 
  ی، بھ شرطصادر شود، صدور در آن ماه ھستند طیکھ واجد شرا یانیمتقاضآن دستھ از  یبراویزا ھر ماه، ممکن است در 

  یم زای. شماره وخواھد رسید انی، برنامھ بھ پاقرعھ كشى یھا زایو 55000 كلیھ. پس از صدور دسترس باشددر  زایکھ و
ً یآماده باشند تا سر  دیھستند با  زایو خواستبھ در لیمنتخب کھ ما انیبرسد. متقاض انیبھ پا  2023تواند قبل از سپتامبر  در   عا

  یحت ایکرد  دیخواھ افتیدر زایکند کھ و  ینم نیبھ عنوان منتخب تضم قرعھ كشىخود اقدام کنند. انتخاب  یمورد پرونده ھا
 مااست کھ ش  یمعن نیانتخاب فقط بھ ا. داشت دیخواھ افتی در زایمصاحبھ و یزیبرنامھ ر ای زایدرخواست و یبرا یفرصت

شود، ممکن است شانس   یی نھا اقدام طی. اگر شماره رتبھ شما واجد شرادیھست قرعھ كشى یزایدرخواست و طیواجد شرا
ممکن  زایو 55000 تعداد . حداکثربشما تعلق بگیردقرعھ كشى   یزایوامكان صدور و  د یدرخواست را داشتھ باش جادیا

 صادر شود.  یان یمتقاض  نیچن یاست برا
 

 شوند؟  یانتخاب مبھ چگونھ شرکت کنندگان موفق  -29
 

،   E-DV تیدر وب سا ، entrant status check  انیمتقاض  تیوضع یبررس قیانتخاب از طر  یرسم یاعالن ھا
dvprogram.state.gov    آمریكا  . وزارت خارجھ خواھد بوددر دسترس   2023سپتامبر  30، تا  2022مھ  8از تاریخ

  لیمیامیھ از طریق . ھرگونھ اعالکند یارسال نم لیمیا قیاز طر ای  یپست معمول قیرا از طرمنتخبین  ینامھ ھا ایمیھ اعال
. ستینشده است مشروع ن ارسالاز وزارت خارجھ كھ   دیانتخاب شده ا DV افتی در یبرا نکھیبر ا یمبن ینامھ پست ای

اطالعات   تیکند تا وضع یشما را وادار مفقط ، دیکن یم افتیدرآمریكا از وزارت امور خارجھ كھ  یکیالکترونھرگونھ نامھ 
. وزارت امور خارجھ  دیکن یدر مورد درخواست خود بررس  دیاطالعات جد یرا برا  entrant status check  انیمتقاض
قصد   نکھی، مگر ادیپول ارسال کن Western Unionمانند  یخدمات ایپست  قیخواھد کھ از طر یھرگز از شما نمآمریكا 

  site  تیسا نیبھ ادر آمریكا  تی وضعتعدیل در مورد   شتریاطالعات ب یبرا. داشتھ باشیدرا در آمریكا  تیوضع تعدیل
 . دیمراجعھ کن

 
بھ   وتریکامپ  کی ،  ثبت نامدوره    انیشوند. در پا  یم  یاز ھر منطقھ بھ صورت جداگانھ شماره گذار  یافتیدر  یھا  یورود  كلیھ

ثبت نام    نیکند. در ھر منطقھ، اول  ی، را انتخاب مییایھر منطقھ جغراف  ازشده    افتیدر  یھا  یتمام ورود   نیاز ب  یطور تصادف
دوم ثبت    مورد  انتخاب شده خواھد بودثبت نام    نیمورد ثبت شده خواھد بود. دوم   نیشود، اول  یانتخاب م  یکھ بھ طور تصادف

انتخاب خواھند داشت.   یبرا  یکسانیدر ھر منطقھ در طول دوره ورود، شانس  شده    افتیدر  یھا  ی ورود. ھمھ  رهیشده، و غ
از    ستمیورود بھ س  تیوضع  یبررس  قیشود، شرکت کننده اعالن انتخاب خود را از طر  یانتخاب م  یورود  کیکھ    یھنگام

کھ انتخاب شده اند و بھ    یافراد  یکند. برا  افتیدرمیتواند    DV -E  ،dvprogram.state.gov  تیدر وب سا  2022مھ    8
وزارت   یدھند، مرکز کنسول  یپاسخ م  انیمتقاض  تیوضع  یبررس   قیاز طر  نیارائھ شده بھ صورت آنال  یدستورالعمل ھا

مصاحبھ    یابھ افراد منتخب دستور داده شود کھ بر  کھ  بھ مرحلھ اى کند تا    یم  یرا بررسھا  ) پرونده  KCC(  یخارجھ کنتاک
 عدیل ت  یمتقاضآمریكا  متحده    االتیکھ در ا  یتا کسان  ایکنند    دایحضور پآمریكا  متحده    االتیا   یکنسولگر  ایدر سفارت    زایو

 کنند.  یدرخواست مآمریكا متحده  االتیدر ا USCISھستند از  تیوضع
 

 کنم؟  عدیلت USCIS خود را با  تیتوانم وضع یم ایمتحده ھستم. در صورت انتخاب ، آ االتیمن در حال حاضر در ا -30
 

 یبرا دیتوان ی، مدی) باشINA(  تیقانون مھاجرت و مل 245 طیتحت شرا تی وضع میتنظ طیکھ واجد شرا ی، بھ شرطبلھ
سپتامبر   30تواند قبل از  یم  USCISکھ  دیحاصل کن نانیاطم دی. شما بادیمراجعھ کن USCISاقامت دائم بھ  تی وضع لیتعد

 21 ریفرزندان ز ایھمسر  یبھ ھرگونھ درخواست خارج از کشور برا یدگیرس ھ، در مورد پرونده شما، از جمل 2023
آمریكا  . وزارت امور خارجھ رسد یم انیبھ پا DV-2023برنامھ  یشما برا تیصالح خی در آن تار رایسال، اقدام کند، ز

 کند.   ینم دییرا تأ 2023سپتامبر  30در  EDTشب  مھی بعد از ن DV-2023برنامھ  تی وضع میتنظ   ای زایشماره و چیھ
 
 اقدام کنم؟  قرعھ كشى ی زایو  یدر صورت انتخاب شدن، تا چھ مدت حق دارم برا -31 
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اکتبر   1، کھ از آمریكامتحده  االتیدولت ا 2023 رىادا ، فقط در طول سال دیانتخاب شده ا DV-2023در برنامھ  اگر
کھ از ھمان  میکن  یم  قیرا تشو نی. ما منتخبدیدرخواست دھ زایصدور و یبرا دیتوان  یاست، م 2023سپتامبر  30تا  2022

 بالفاصلھ اقدام كنند.، شود یم طیشماره رتبھ آنھا واجد شرابمحض اینكھ درخواست دھند.  زایو یابتدا برا
 

  تیوضع ایکرده   افتیخود را در یزای و ادارىسال  انیتا پا دیبا طیانتخاب شده و واجد شرا انیمتقاض كلیھبدون استثنا، 
کنند،   ینم افتیدر زای) ویسال مال انی(پا  2023سپتامبر   30شوند اما تا  یکھ انتخاب م یافراد یبرا کنند. تعدیلخود را 

 یشوند، فقط م یبرخوردار م  DV-2023کھ از ثبت  ی، ھمسر و فرزندنی. ھمچننخواھد شدمنتقل   ندهیبھ سال آ DV یایمزا
خارج از کشور درخواست  ازکھ  یکنند. افراد افتیدر زای و DVدر دستھ  2023سپتامبر   30تا   2022اکتبر  1 نیتوانند ب 

وزارت امور خارجھ   entrant status check انیمتقاض  تیوضع یبررس  E-DV تی با مراجعھ بھ وب سا، دھند یم
 . مصاحبھ، وقت مالقات برایشان تعیین میشودنوبت  از چھار تا شش ھفتھ قبل آمریكا، 

 
 افتد؟ ی پرونده م  یبرا یفوت کند، چھ اتفاق DV منتخب کیاگر  -  32

 
بھ طور    DVفوت کند، پرونده  در آمریكا    ت یوضعتعدیل  قبل از    ایآمریكا  متحده    االتیقبل از سفر بھ ا  DVمنتخب    کی  اگر

. ھرگونھ بر آنھا تعلق نمیگیرد  DV  یزایحق و  ،گرید  یفرزندان منتخب متوف  ایشود. ھر ھمسر مشتق و/  یخودکار بستھ م
  شود. یم باطلصادر شده آنھا  دیرواد

 
 ھا  ھزینھ

  
 ر است؟ اقدھ مچ Diversity Visa ویزاى قرعھ كشى برنامھ درثبت نام  نھیھز -33

 
 Diversity Visaقرعھ كشى  یزایو یحال، اگر برا ن یشود. با ا ینم افتیدر یا نھیھز چیھ یک ی ثبت نام الکترون یبرا

ھ  ب میو مصاحبھ مستق زایرا در زمان درخواست و زایدرخواست و یھا نھی تمام ھز دی، با دیکن ی و درخواست م دیانتخاب شده ا
 یو برا دیانتخاب شده اآمریكا متحده  االتی. اگر قبالً در ادی ن متحده پرداخت ک االتیا یکنسولگر ایسفارت   یکنسولصندوق 

ً یرا مستق  ازیمورد ن یھا نھی، تمام ھزدیکن یمراجعھ م USCISبھ  تی وضعتعدیل  کرد. در  دیپرداخت خواھ USCISبھ  ما
 درسآ در E-DV تیوب سا قیارائھ شده از طر یرا با دستورالعمل ھا ازیمورد ن یھا  نھیھز اتیصورت انتخاب، جزئ

dvprogram.state.gov کرد. دیخواھ افتیدر 
 

 پرداخت کنم؟ دیرا چگونھ و کجا با  یو مھاجرت  DV نھیدر صورت انتخاب، ھز -34
 

  تی وضع یبررس قیرا از طر DV درخواست ندیمربوط بھ فرا ی، دستورالعمل ھاایدانتخاب شده  یتصادفبشكل شما  اگر
  االتیا یکنسولگر ایھا را فقط در سفارت  نھی کرد. شما تمام ھز دیخواھ افتیدر dvprogram.state.gov ثبت نام کننده در

متحده   االتیا ىدولت یپرداخترسمى  دیفوراً رس یکرد. صندوقدار کنسول دیخواھپرداخت  مصاحبھدر زمان آمریكا متحده 
 یزایو بابت اقدام میكنید، متحده آمریكا   االتیا یکنسولگر ایسفارت چنانچھ شما براى مصاحبھ در دھد.  یرا بھ شما مآمریكا 
پستى    سیھرگونھ سرو ای Western Union  ونیونی پست، وسترن  قیاز طررا  ھزینھ اىبھیچ وجھ   DV یمھاجرت
 . نفرستید

 
با    تیوضع تعدیل یبرا  دیو قصد دار دیحضور دارآمریكا متحده  االتیو در حال حاضر در ا دیشما انتخاب شده ا اگر

USCIS در  انیمتقاض  تیوضع یبررس قیاز طر یی، صفحھ دستورالعمل ھادیکن  جادیپرونده اdvprogram.state.gov  
  کی بھ  تیوضع تعدیل درخواست  یھا نھیدر مورد نحوه ارسال ھز جداگانھ یدستورالعمل ھا یحاواست  یقابل دسترس

 .آمریكا میباشدمتحده  االتیبانک ا
 

 رم؟ی را پس بگ یپرداخت  یزایو نھی توانم ھز یم ایآن نباشم، آ افتی در طیدرخواست کنم، اما واجد شرا DV یاگر برا – 35
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را  دستورالعمل آمده است نیرا کھ در ا  زایو  یالزم برا طیتمام شرا  دی. شما باستیقابل استرداد ن زایدرخواست و نھی. ھزریخ

واجد آمریكا  متحده    االتیا  نیطبق قوان  ای  دیکن  یرا برآورده نم  زایو  طیدھد کھ شرا  صیتشخ  یافسر کنسول  کی. اگر  دیداشتھ باش
 داد.  دیپرداخت شده را از دست خواھ یھا نھی زا صادر کند و شما تمام ھزیتواند و  ینم ی، افسر کنسولدیستین  DV طیشرا

 
  صالحیت رد

 
  تیبرنامھ معاف  ایکنم؟ آ افتیدر  تیمعاف  زای و تیعدم صالح  لیتوانم از ھرگونھ دل یم DV یمن بھ عنوان متقاض ایآ -36

 ؟ استبرخوردار   ىمن از مراحل خاص
 

)  INA(  تی کھ در قانون مھاجرت و تابع ، شامل شود را نیز DV انیمتقاضمیتواند  یمھاجرت یزایو تیعدم صالح طیشرا
از ھرگونھ   اعفاء یبرا یخاص طیشرا چگونھیشود، ھ یارائھ م INAکھ معموالً در   یمشخص شده است. بھ جز موارد

وجود ندارد.  تیمعاف یدرخواست ھا یبرا خاص یدگی رس چگونھیھ نیوجود ندارد، و ھمچن زایو تیعدم صالح نھیزم
دارندگان   ایمتحده   االتیھستند کھ شھروندان ا  کینزد شاوندانیخو یکھ دارا یافراد یبرا یکل  تیاز مقررات معاف یبرخ

  نممک  DVدر برنامھ  یزمان تی، اما محدودرندیگ یقرار م DV انیموارد در دسترس متقاض یدر برخمیباشند دائم اقامت 
 دشوار کند. انیمتقاض یرا برا یمقررات نیاست استفاده از چن

 
   DV در یزاى قرعھ كشى  تقلبو  یکالھبردار درھشدار 

 
 ناخواستھ را گزارش کنم؟ یھا  لیمیا ای ینترنت یا یتوانم کالھبردار  یچگونھ م -37

 
 ً از مصرف  تیحما یآژانس ھا یتجارت فدرال با ھمکار ونی سی، کھ توسط کم econsumer.gov تیاز وب سا لطفا

  ینترنتیا ییجنا اتیرا بھ مرکز شکا یکالھبردار دیتوان  یم نی. ھمچن دیکن دنیشده است، د یزبانیکشور م 36کنندگان از 
  لیمیدر مورد ا تیثبت شکا ی. برادیگزارش دھ  Internet Crime Complaint Center (FBI) فدرال  قاتیاداره تحق

  یبرا ای دیاستفاده کن  econsumer.gov تی" در وب ساTelemarking and Spam" تیناخواستھ، از ابزار شکا یھا
 ")ھرزنامھ(" یناخواستھ تجار یھا لیم یا یوزارت دادگستر تیو تماس با وب سا شتریاطالعات ب

 Department of Justice Unsolicited Commercial Email (“Spam”)       دیمراجعھ کن . 
 

 DV قرعھ كشى  ویزاى آمار
 

 د؟خواھد شصادر  DV-2023 در زای چند و -38
 

 .ردیگ یقرار م طیافراد واجد شرا اریدر اخت زایو 55000قانون، ساالنھ حداکثر  طبق
 

  متفرقھ
 

 یمای ھواپ طیبل نھیھزآمریكا  متحده  االتیدولت ا ا یکنم، آ افتیدر زای و DVبرنامھ  قی اگر من از طر -39
از   ایکنم و/ دایکند تا مسکن و کار پ یبھ من کمک مآیا کند،  یرا پرداخت م آمریكا  متحده   االتیمن بھ ا

 ؟ استفاده نمایم، تا وقتیكھ كامالً مستقر شوم یخدمات درمان 
 

نخواھد  خدمات را بھ شما    نیاز ا  کی  چیھآمریكا  متحده    االتی، دولت اDVبرنامھ    قیاز طر  زایو  افتیدر صورت درخیر،  
  کیبھ عنوان  آمریكا  متحده    االتیکھ در ا  دیثابت کن  دیبا  زای، قبل از صدور ودیانتخاب شده ا   DVدرخواست    ی. اگر براداد



  ی عموم  ی ھا  ییبا راھنما  دی، باقرعھ كشى  یزایو  درخواستشد. در صورت انتخاب و ارائھ    دینخواھ  لیتبد  )سربار جامعھ(
را  و مداركى    یو چھ شواھد   دیآشنا شو  )سربار جامعھ(شدن بھ    لیاحتمال تبد  یابیارز  یوزارت امور خارجھ در مورد چگونگ 

 شدن ارائھ کرد.   )سربار جامعھ(اثبات عدم  یتوان برا یم
 

 ھستند  طیواجد شرا DV-2023 یبراآنھا  انیبومکھ  ىفھرست کشورھا/مناطق
 

  افریقا
  

  الجزایر
  آنگوال

  بنین
  بوتسوانا

  بورکینافاسو
  بوروندی
  کامرون

  ورد کیپ
  جمھوری آفریقای مرکزی

  چاد
 (جزر القمر)  كومور
  کنگو
 جمھوری دموکراتیک  ، کنگو

 ) ایورى كوست( ساحل عاج
 جیبوتى 

 * مصر
  گینھ استوایی

  اریتره
 اسواتینى

  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
  گووت

  تونس
  اوگاندا
  زامبیا

  زیمبابوه
  

 . ستندینامسال   DV قرعھ كشى  یزایبرنامھ و طیواجد شرا ھیجر ین انی، بوم قایدر آفر
 

  آسیا
 

  افغانستان
  بحرین
  بوتان
  یئبرون
  برمھ

  کامبوج
  اندونزی

  ایران
  عراق

  اسرائیل*
  ***ژاپن 

  اردن *
  کویت

  الئوس
  لبنان

  مالزی
  مالدیو

  مغولستان
  نپال



  کره شمالی
  عمان
  قطر

  عربستان سعودی
  سنگاپور

  النکا یسر
  * ھیسور

  ** وانیتا
  لندیتا

  لستھ-تیمور
  امارات متحده عربی

  یمن
  
متولد شده اند، بھ  ند،شد یو مصر اداره م ھی، اردن، سورلیتوسط اسرائ 1967کھ قبل از ژوئن  یکھ در مناطق یافراد*

.  محسوب میشونداز مصر  شده انددر نوار غزه متولد  کھ ی. افراد میشوندمشمول و مصر  ھی، اردن، سورلیاز اسرائ بیترت
شده اند، از جوالن متولد  یھا  یکھ در بلند ی. افراددمحسوب میشونشده اند از اردن  متولد یکھ در کرانھ باختر یافراد
 .محسوب میشوند ھیسور

 
 **S.A.R    ھستند ط یواجد شرا) ئىای(منطقھ آس وانی و تا)  میشود پرتغال  ، ئىاروپا (منطقھماكائو  .
  آیند. می پرتغال حساب .بھMacau S.A.R متولد افراد ،  DVقرعھ كشى برنامھ اھداف برای فقط

 
کھ در   ی اشخاص میشوند. ژاپن محسوباز شده اند  متولد اتوروفو و کوناشیری شیکوتان، ھابومای، جزایر در کھ افرادی ***

  .محسوب میشوند روسیھ از ، شوند می متولد جنوبی ساخالین
 

: ستندین طیواجد شرا  DVبرنامھ قرعھ كشى یبرا ایمنطقھ آس یکشورھا متولدین
  ویتنام. و فیلیپین جنوبی، کره پاکستان، ،وستانھند ،)کانگ ھنگ (شامل چین بنگالدش،

  
  اروپا 
 

ی آلبان  
 آندورا

 ارمنستان
شیاتر  

جان یآذربا  
 بالروس 

ک یبلژ  
ن یو ھرزگو  یبوسن  

 بلغارستان 
یکرواس  
 قبرس 

چک  یجمھور  
(شامل اجزا و مناطق وابستھ در خارج از کشور)  دانمارک  

یاستون  



 فنالند 
وابستھ در خارج از کشور)  مناطق (شامل اجزا و فرانسھ  

  گرجستان
  آلمان
  یونان

  مجارستان
  ایسلند
  ایرلند
  ایتالیا

  قزاقستان
  کوزوو

  قرقیزستان
  لتونی

  اشتاینلیختن 
  لیتوانی

  لوکزامبورگ
  منطقھ اداری ویژه ماکائو **

 شمالى  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 نروژ

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

  رومانی
 **** روسیھ

  سان مارینو
  صربستان
  اسلواکی
  اسلوونی

  اسپانیا
  ئدسو

  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  

 
 یشمال رلندی. اردیگ یقرار م یبھ طور جداگانھ مورد بررس  یشمال رلندی، ا قرعھ كشىویزاى اھداف برنامھ  یتنھا برا*** 

 ذکر شده است. طیمناطق واجد شرا نیاست و در ب طیواجد شرا
 

جزو كشور ژاپن محسوب   شوند می متولد اتوروفو و کوناشیری ، شیکوتان ، ھابومای جزایر در کھ افرادی ****
  .محسوب میشوند روسیھ از شوند، می متولد جنوبی ساخالین در کھ اشخاصی .میشوند

 
كبیر   اىیتان یبر(انگلستان). كبیرى بریتانیا :نیستند شرایط واجد امسال DV برنامھ برای اروپا زیر کشورھای بومیان

است:  ریمناطق  وابستھ بھ شرح زشامل  (انگلستان)
مونتس  ، الطارق جبل ، فالکلند جزایر کیمن، جزایر انگلیس، ھند اقیانوس قلمرو ، انگلیس ویرجین جزایر ، برمودا ، آنگویال

  کایکوس. و ترک جزایر و ھلنا سنت ، جنوبی ساندویچ جزایر و جنوبی جورجیا ، کیرن پیت ، رات
  

  آمریکای شمالی
 

  باھاما
  نیستند امسال DV برنامھ شرایط واجد مکزیک و 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 جنوبی ، آمریکای مرکزی و کارائیب
 

  آنتیگوا و باربودا
  آرژانتین

  باربادوس
  بلیز

  بولیوی
  شیلی



  کاستاریکا
  کوبا

  دومینیکا
  اکوادور

 گرنادا 
  گواتیماال

  گویان
  نیکاراگوئھ

  پاناما
  پاراگوئھ

  پرو
  سنت کیتس و نویس

  سنت لوسیا
  و گرنادین وینسنت سنت

  سورینام
  ترینیداد و توباگو

  اروگوئھ
  

 دومنیکن،  جمھوری کلمبیا، برزیل، :نیستند شرایط واجد امسال  DV برنامھ برای آنھا بومیان کھ منطقھ این در کشورھایی
  . و ونزوال و مکزیک جامائیکا ، ھندوراس ، ھائیتی ، سالوادورال
  
  
 

 

 


