Embassy of the United States of America
Baghdad, Iraq
IMMIGRANT VISA INTERVIEW REQUIREMENTS
Each immigrant visa applicant must prepare the following documents and present it to the Consular
Staff at the time of their visa interview; please do not send them to us by email:
Required Form:
1. Form DS-260, Online Application – Visit http://ceac.state.gov/iv/ and complete one DS-260 form
per each applicant. You will need your case number and one invoice ID number per family,
which can be obtained from the Immigrant Visa Application Processing Fee Bill Invoice sent to
you by the National Visa Center (NVC). If you do not have your invoice, you must request your
invoice ID number by contacting NVC at nvcsiv@state.gov.
Required Documents:
1. A valid passport with a minimum validity of six (6) months from the day of your interview
2. One color copy of your passport biographic information page
3. Two (2) color photographs per applicant – 5cm x 5cm in size, white background, forehead and
ears uncovered
4. Birth certificate (shahadat milad) or as an alternative, Family Book "Qayd 57" issued by the
Nationality Directorate (Mudeeriyat Al-Jenssiyah) – original and certified English translation
5. Marriage certificate(s) (if applicable) – original and certified English translation
6. Military book (if available) – original and certified English translation
7. Police certificate – applicants ages 16 and up, apply at the Directory of Criminal Information
8. Prepaid DHL or FedEx airway bill – see instructions at:
http://iraq.usembassy.gov/visas/passport.html
9. Medical exam – See instructions below and special instructions for SIV applicants.
Applicants should also bring the following:
1.
2.
3.
4.
5.

Copy of any/all previous passports
List of countries visited in the past 10 years (country name and year of visit)
List of any and all email addresses you have used in the past 3 years
List of any and all cellular telephone numbers you have owned in the past 3 years
A list of your brothers and sisters names and their years of birth
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MEDICAL EXAMINATIONS
Every immigrant visa applicant, regardless of age, must obtain a medical exam from one of our three
authorized panel physician clinics listed below. Medical exams performed by other clinics not listed here
will not be accepted. Applicants must directly schedule their appointment with the clinic. Applicants must
pay for all expenses associated with their medical examination, including any vaccinations deemed
necessary by the panel physician in accordance with U.S. immigration law.
Special Immigrant Visa (SIV) applicants should wait to obtain a medical until notified to do so by the
Consular Section – this will take place after your visa interview.
- UR CLINIC
Business hours: Sunday – Thursday, 8am to 5pm
Telephone numbers: +964-780-111-1058, +964-771-115-0066, or +964-750-658-3275; call during
business hours or send an email to Ur_extent@yahoo.com to schedule your appointment.
Basic medical exam cost: US$150 (15 years and older), US$70 (under 15 years)**
- IOM BAGHDAD
Business hours: Sunday – Thursday, 9am to 5pm
Telephone numbers: +964-781-794-5794, +964-790-437-906, +964-770-250-3459, +964-770-250-4525
or +964-771-389-1482; call during business hours to schedule your appointment.
Basic medical exam cost: US$160 (15 years and older), US$70 (under 15 years)**
- IOM ERBIL
Business hours: Sunday – Thursday, 8:30am to 4:30pm
Telephone numbers: +964-751-015-1477 or +964-772-173-9254; call during business hours to schedule
your appointment.
Basic medical exam cost: US$160 (15 years and older), US$100 (under 15 years)**
**Basic medical exam costs listed above exclude vaccination fees, which are charged extra.
Regardless of which of the three clinics is chosen, applicants must present the following at the time of
their medical appointment:
 Four (4) color pictures per applicant, 5cm x 5cm in size, white background, facing camera
 Three (3) color photocopies of passport and jensiyah per applicant
 Copy of confirmation email from the Embassy or NVC
 All past medical and vaccination records, if available
TRANSLATORS
Applicants who speak a language other than Arabic, Kurdish and/or English must provide their own
translator at the time of the interview. To guarantee access to your escort on the day of your appointment,
please send us an email to BaghdadIVAccess@state.gov, referencing your case number and full
translator’s name.
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ARRIVAL AT THE EMBASSY
The Embassy is located inside the International Zone (IZ). To access the Embassy, you must come to AlNusoor Square checkpoint (also known as Al-Harthiyah checkpoint), shown below as “Entry Point”.

Once you pass through the security inspection at the checkpoint, you will be directed to a waiting area,
where an Embassy escort will give you directions to board the Embassy’s shuttle bus. If you use our
escort services to reach the Embassy, you must use our escort services to depart the IZ. Failure to
show up to your appointment on time will result in your appointment being rescheduled for a later date.
SECURITY RELATED INFORMATION
Applicants will not be allowed to bring any weapons or electronic equipment into the Embassy, such as
cellular telephones, etc. All bags are subject to search, and applicants may be prohibited from bringing
excessively large baggage into the Embassy.

A GUIDE FOR NEW IMMIGRANTS
If your immigrant visa is approved, you will have certain rights and responsibilities once you are
admitted to the United States. For more information, please visit U.S. Citizenship and
Immigration Services’ Guide for New Immigrants, which is available at:
https://www.uscis.gov/tools/green-card-resources/welcome-united-states.
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سفارة الواليات المتحدة األمريکية
بغداد – العراق
متطلبات مقابلة التأشيرة المتنوعة
على كل طالبي تأشيرة الھجرة يجب عليھم تھيئة الوثائق التالية و تسليمھا الى موظف القنصلية في يوم المقابلة  .الرجاء عدم
أرسالھا لنا بالبريد األلکتروني:

االستمارة المطلوبة:


أمأل استمارة  260-DSعلى االنترنيت -قم بزيارة الموقع األلكترونيhttp://ceac.state.gov/iv/ :
وعلى کل متقدم مأل استمارة واحدة من  .260-DSوأدراج رقم ملفك وايضا رقم قسيمة الھوية الشخصية لكل
عائلة ،حيث يمکن الحصول على ھذه القسيمة من خالل دفع مبلغ أجراءات أستمارة تأشيرة الھجرة التي تم ارسالھا
لك من قبل مركز التأشيرة الوطني )أن في سي  .(NVCأن لم تكن لديك قسيمتك ،فيجب عليك أن تطلب رقم قسيمة
الھوية الشخصية الخاصة بك األتصال بمركز التأشيرات الوطني األمريكي )أن في سي  (NVCعلى البريد
األلكترونيnvcsiv@state.gov :
أذا قدمت طلبك خارج البلد ستكون قسيمة ھويتك الشخصية ھو مواليدك ) كالتالي أرقام السنة مثال  1930والشھر 10
واليوم 15ستكون (19301015

المستمسكات المطلوبة
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

جواز سفر نافذ الصالحية التقل مدتھا عن ستة ) (6أشھر من تاريخ يوم المقابلة.
نسخة ملونة من جوازالسفر ،صفحة المعلومات الشخصية.
صور شخصية ملونة عدد ) (2لكل متقدم  -حجم ٥سم ٥xسم وتكون الواجھة الخلفية للصورة بيضاء ،الوجه واألذنين
يجب أن تكون ظاھرة في الصورة.
شھادة الميالد :أو البديل دفتر النفوس " صورة قيد  "1957صادرة من مديرية األحوال المدنية )مديرية الجنسية(
األصلية ومترجمة باللغة االنكليزية ومصدقة.
عقود الزواج )أن وجدت( األصلية ومترجمة باللغة االنكليزية ومصدقة.
دفتر الخدمة العسكرية )إن وجدت( :األصلية ومترجمة باللغة االنكليزية ومصدقة.
شھادة عدم المحکومية من دائرة التحقيقات الجنائية لألعمار  ١٦سنة و مافوق.
قسيمة مدفوعة مسبقا ويتم ارسالھا بالبريد السريع الفيديکس  ،FedExاو دي ،اج ،أل  .DHLولمزيد من المعلومات
زوروا الموقع األلكتروني التاليhttp://iraq.usembassy.gov/visas/passport.html :
الفحص الطبي -الرجاء أتباع التعليمات المدرجة أدناه وتعليمات خاصة للمتقدمين على تأشيرة الھجرة الخاصة
).(SIV

جميع المتقدمين للتاشيرة المتنوعة نوع ) (DVيجب عليه/عليھا جلب المستمسكات التالية في يوم المقابلة
مع موظف السفارة:
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.1
.2
.3
.4
.5

نسخة من الجواز /أوجميع جوازات السفر النافذة والمنتھية مفعولھا.
قائمة البلدان التي زرتھا في السنوات العشرة ) (10الماضية )اسم البلد وسنة الزيارة(.
قائمة بكافة عناوين البريد اإللكتروني التي تستخدمھا وأستخدمتھا في السنوات الثالث ) ( 3الماضية.
قائمة بجميع أرقام الھواتف الخلوية )الموبايل( التي تملكھا والتي أستعملتھا في السنوات الثالث ) (3الماضية.
قائمة بأسماء األخوة واألخوات وسنة الميالد لكل منھم.

الفحوصات الطبية:
على جميع المتقدمين لتأشيرة الھجرة يجب عليه /عليھا أجراء الفحوصات الطبية وال يستثنى العمرومطلوبة من الجميع،
والفحوصات يجب أن تجرى في أحدى فروع عيادات أطبائنا الثالث المرخصين والمبينة ادناه .أجراء الفحوصات الطبية لدى
العيادات التي لم يتم ذكرھا بالقائمة ستكون مرفوضة .يجب على المتقدمين بحجز مواعيد من العيادات مباشرة .على المتقدمين
دفع کل التکاليف المتعلقة بالفحص الطبي ،وتتضمن أيضآ التلقيحات التي تعتبر ضرورية من قبل األطباء المتعاقدين وفقآ
لقوانين الھجرة األمريکية.
تأشيرة الھجرة الخاصة ) (SIVيجب على المتقدمين أن ينتظروا وعدم أجراء الفحوصات الطبية لحين أبالغكم عن طريق
مكتب القنصل العام – بعد األنتھاء من مقابلة التأشيرة.

عيادة أور الطبية
ساعات الدوام :تبدأ من يوم األحد الى يوم الخميس من الساعة  8:00صباحا ولغاية الساعة  5:00عصرآ
أرقام الھواتف+964-750-658-3275; +964-780-111-1058, +964-771-115-0066 :
اتصل خالل أوقات الدوام أو ارسال رسالة على البريد االلکتروني  Ur_extent@yahoo.comلغرض حجز الموعد.
تکاليف الفحص الطبي األساسي ھي ١٥٠ :دوالرا )لألشخاص الذين يتجاوزأعمارھم  ١٥سنة فما فوق( و  ٧٠دوالر أمريکي
)لألشخاص الذين أعمارھم أقل من  ١٥سنة(**

العيادة الطبية لمنظمة الھجرة الدولية ) (IOMفي بغداد
ساعات الدوام :تبدأ من يوم األحد الى يوم الخميس من الساعة  9:00صباحا ولغاية الساعة  5:00عصرآ
أرقام الھواتف : +964-781-794-5794, +964-790-437-906, +964-770-250-3459, +964-770-250-4525
; +964-771-389-1482اتصل خالل أوقات الدوام لغرض حجز الموعد.
تکاليف الفحص الطبي األساسي ھي ١٦٠ :دوالر أمريكي )لألشخاص الذين يتجاوزأعمارھم  ١٥سنة فما فوق( و  ٧٠دوالر
أمريکي )لألشخاص الذين أعمارھم أقل من  ١٥سنة(** .

العيادة الطبية لمنظمة الھجرة الدولية ) (IOMفي أربيل
ساعات الدوام :تبدأ من يوم األحد الى يوم الخميس من الساعة  8:30صباحا ولغاية الساعة  4:30عصرآ يوم األحد – يوم
الخميس)،الوقت(  8:30صباحا الى  4:30عصرا
ارقام الھواتف ;: +964-751-015-1477 or +964-772-173-9254اتصل خالل أوقات الدوام لغرض حجز الموعد.
تکاليف الفحص الطبي األساسي ھي ١٦٠ :أمريكي )لألشخاص الذين يتجاوزأعمارھم  ١٥سنة فما فوق( و  ١٠٠دوالر
أمريکي )لألشخاص الذين أعمارھم أقل من  ١٥سنة(** .
تكاليف الفحوصات الطبية األساسية المذكورة أعاله التشمل تکاليف التليقحات  ،وستكون رسوم أضافية**.
بغض النظرعن أختيارك ألي واحدة من العيادات الثالثة المذكورة أعاله ،يجب على الجميع تزويد المستمسكات المذكورة أدناه
عند الحضورفي موعد الفحص الطبي:
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أربعة ) (٤صورشخصية ملونة لكل متقدم ،حجم ٥سم٥xسم وتكون الواجھة الخلفية للصورة بيضاء اللون والوجه
يكون مواجه للكاميرا.
ثالثة نسخ ) (3من جوازالسفروأن تكون ملونة وھوية األحوال المدنية لکل شخص مقدم على التأشيرة.
نسخة من رسالة البريد األلکتروني المؤكدة من السفارة او من مرکز التأشيرات الوطني األمريكي ).(NVC
جميع التقارير الطبية والتلقيحات السابقة أن کانت متوفرة.

المترجمين
األشخاص الذين يتكلمون غير اللغة العربية أو الكوردية آو األنکليزية ،يجب عليھم أحضار مترجمين معھم في موعد المقابلة.
لضمان السماح أدخال المرافق في يوم مقابلتك ،الرجاء أبعث لنا رسالة الکترونية على األيميل اآلتي:
,BaghdadIVAccess@state.gov
الرجاء ذكر رقم ملفك واألسم الکامل للمترجم في الرسالة الأللكترونية التي ترسلھا لنا.

الوصول الى السفارة
تقع السفارة داخل )المنطقة الخضراء( .نقطة مدخل السفارة يجب ان تأتي الى نقطة التفتيش الواقعة في ساحة
النسور)المعروفة أيضآ بالحارثية( كما ھو مبين في الصورة أدناه "بنقطة الدخول"

عند عبورك التفتيش األمني في نقطة التفتيش سوف يتم توجيھك الى منطقة االنتظار ,حيث يرشدك مرافق السفارة لركوب
الحافلة المخصصة )الباص( .اذا قمت باستخدام خدمات مرافق السفارة لدخول السفارة ,يجب عليك مغادرة الخضراء معه
ايضا.
عدم حضورك لموعد المقابلة في الوقت المحدد لك سوف نضطر لتغييرموعدك الى يوم الحق.

معلومات متعلقة باألمن
ال يسمح ألي متقدم بجلب اي سالح أو أي أجھزة ألكترونية الى داخل السفارة ،كالھواتف النقالة وغيرھا من األجھزة .كل
الحقائب معرضة للتفتيش ،و يمنع اي شخص بجلب اي حقيبة كبيرة الى داخل السفارة.
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دليل المھاجرين الجدد
إن تمت الموافقة على تأشيرة الھجرة  ،ستكون لديك حقوق ومسؤوليات مؤكدة عند دخولك الواليات المتحدة األمريكية .لمزيد من
المعلومات ،الرجاء زيارة موقع خدمات الجنسية والھجرة األمريكية ) (USCISدليل للمھاجرين الجدد المتوفرة على الموقع األلكتروني
التالي:
https://www.uscis.gov/tools/green-card-resources/welcome-united-states
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وواڵته يهکگرتووەکانی ئهمريکا
بهغداد-عێراق

پێداويستييهکانی چاوپێکهوتنی ڤيزای ھهمهجۆرە
پێويسته لهسهر ھهر داواکارێکی ڤيزای ھهمهجۆر ئهم دۆکيمێنتانهی الی خوارەوە ئامادەبکات و بيداته دەست
کاربهدەستی کونسوڵخانه لهڕۆژی چاوپێکهوتنهکهيدا .تکايهبهھيچ جۆرێك بهئيـمهيڵ بۆمان ڕەوانه مهکه.

فۆڕمه داولێکراوەکان :



فۆڕمی  260-DSلهسهر ئينتهرنێت -سهردانی ئهم ماڵپهڕەبکهhttp://ceac.state.gov/iv/ :
ھهرکهسهو پێويسته يهك فۆڕمی  .260-DSپڕبکاتهوە .وەپێويستت به ژمارەی دۆسيهکهت دەبێت وەھهروەھا
ھهرخێزانهو پێويستی به ژمارەی پسووڵهی پارەدانه ،ئهم پسووڵهيهش کهلهاليهن سهنتهری کونسوڵگهريی کهنتاکی
يهوە بۆتان ڕەوانه ئهکرێت ،پسووڵهی پارەی پرۆسهی مامهڵهکهته که پێش وهخت داوته.

دۆکيمێنته داولێکراوەکان:
.1
.2
.3
.4

.5
.6
.7
.8
.9

پاسپۆرتێکی دروست کهماوەی بهسهرچوونی النی کهم شهش مانگ کهمتر نهبێت ،لهڕۆژی جاوپێکهوتنهکهتهوە .
کۆپی يهکی ڕەنگاورەنگی الپهڕەی زانياری کهسێتيت لهپاسپۆرتهکهت .
دوو) (2وێنهی فۆتۆگرافی ڕەنگاوڕەنگی خۆت -قهبارەی ٥سم ٥xسم ،کهپشتهکهی سپی بێت ،بهمهرجێ ناوچهوانت
و ھهردوو گوێچکهت لهوێنهکهدا بهدەرکهوتبێتن.
ٮڕوانامهی لهدايکبوون)بهيان ويالدە( يان ھه روه كێك به ديل ده فته ر نفوس "سوره ت قه يد )) ،"1957به ريوه
به راتي كار وبارى مه ده نى ( ده رى بكه له اليه ن )به ريوه به راتى ناسنامه( ،ئۆريجينالهکهو کۆپی يهکی
پهسهندکراوی مۆرکراو کهوەرگێڕرابێته سهر زمانی ئينگليزی.
بڕوانامهی ھاوسهرگيرێتی)عهقدی زەواج( ،ئهگهر ھهبوو :ئۆريجينالهکهو کۆپی يهکی پهسهندکراوی مۆرکراو
کهوەرگێڕرابێته سهر زمانی ئينگليزی.
دەفتهری خزمهتی سهربازيی)دەفتهرخدمه( ئهگهر ھهبوو :ئۆريجينالهکهو کۆپی يهکی پهسهندکراوی مۆرکراو
کهوەرگێڕرابێته سهر زمانی ئينگليزی.
بڕوانامهی بێ تاوانيت له بنکهی لێکۆڵينهوەی تاوانهوە  ،بۆ تهمهنی  ١٦ساڵ و بهرەو ژوور.
پسسوڵهيهكی پارە کهپێشتر دابێتت وە بهپۆستی خێرا نێردرابێت وەکو فيدێکس  FedExو دی ئێچ ئێڵ  .DHLبۆ
زانياری زياتر سهردانی ئهم ماڵپهڕەبکهhttp://iraq.usembassy.gov/visas/passport.html :
پشکنينی پزيشکی )فهحسی طبي ( سهيری ئهم زانياری يانهی خوارەوە بکه لهم بارەيهوە .ھه ر وه ھا ئه م زانياريه
بۆ داواکارێکی ڤيزای تايبه ت ). (SIV

ھهرداواکارێکی ئهم ڤيزايهش ،پێويسته ليستێکی ئهمانهی خوارە بھێنێت:
 -1کۆپی يهکی ھهر پاسپۆرتێك کهھهيهتی يان پێشتر ھهيبووە.
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-2
-3
-4
-5

ليستی ئهو وواڵتانهی که بۆی چووی ،يان سهفهرکردوە بۆيان لهماوەی  ١٠ساڵی ڕابردوودا) ناوی وواڵتهکان،و
ساڵی سهفهرکردنهکانت بۆيان(
ليستی ئهو ئيمێاڵنهی کهلهماوەی  ٣ساڵی ڕابردوودا بهکارت ھێناون.
ليستێک بهھهموو ئهو ژمارهی مۆباياڵنهی کهله ماوهی  ٣ساڵی ڕابردوودا بهکارت ھێناون
ليستی ناوو بهرواری لهدايكبوونی ھهموو براو خوشکهکانت.

بڕەپارەی تێچووی پڕۆسهی ئهم ڤيزايه
پێويسته لهسهرھهرکهسێك کهداوای پێشکهشی ئهم ڤيزايه کردوە بڕی  ٣٣٠دۆالری ئهمريکی بدات وەکوو بڕەپارەی تێچووی
ئهم ڤيزايه .ئهوبڕەپارەيهش دەدرێته کاشێری کونسوڵگهری لهڕۆژی چاوپێکهوتنهکهدا ،وە پێويسته تهنھا بهدۆالری ئهمريکی
بدرێت.

پشکنينی پزيشکی )فهحسی طبي(
پێويسته لهسهر ھهرکسێك کهداوای پێشکهش کردوە بۆ ئهم ڤيزايه ،پشکنينی پزيشکی وەلهالی يهکێ لهو سێ جێ يه
ڕێپێدراوەی که کلينکی دکتۆرەکانی خۆمانه ،بکات .به بێ جياوازی تهمهنهکان .ئهنجامدانی پشکنينی پزيشکی لهالی ئهو
کلينکانهی لهليستهکهدا نين جێی قبوڵکردن نی يه .پێويسته لهسهر کهسهکه خۆی که کاتی سهردانيکردنی يهکێ لهو کلينکانه
بۆ ئهوفهحسه ،خۆی وەريگرێت .وە ھهروەھا پێويسته لهسهر کهسهکه خۆی پارەی تێچووی ئهو پشکنينانه بدات ،وە ئهگهر
ھهر کوتانێکی پێويستيشی بۆ نووسرا لهاليهن ئهو دکتۆرانهوە وەبهپيی ياسای کۆجبهرانی ئهمريکی ،پێويسته ھهرخۆی
ئهوانيش بدات.

سهنتهری ئووری تهندروستيی
کاتژمێرەکانی دەوامی ڕەسميی :له ڕۆژی يهک شهممهوە -ڕۆژی پێنج شهممه ،کاتژمێر ٨ی بهيانی تا  ٥ی ئێوارە.
 :ژمارەی تهلهفۆنهکان;+964-780-111-1058, +964-771-115-0066, or +964-750-658-3275
تکايه لهکاتی دەوامی ڕەسميدا تهلهفۆن بکه وەيان ئيمهيڵ بۆ ئهم ناونيشانه بنێرە بۆ دەستنيشان کردنی کات و ڕۆژی
چاوپێکهوتنهکهت؛
Ur_extent@yahoo.com
بڕی پارەی تێچووی پشکنينێکی بنهڕەتی ١٥٠ :دۆالرە)تهمهنی  ١٥ساڵ و بهرەوژوور( ٧٠ ،دۆالر )له خوارتهمهنی
١٥ساڵهوە(**

ڕێکخراوی نێودەوڵهتی کۆچبهران لهبهغداد
کاتژمێرەکانی دەوامی ڕەسميی :له ڕۆژی يهک شهممهوە -ڕۆژی پێنج شهممه ،کاتژمێر٩ی بهيانی تا  ٥ی ئێوارە.
ژمارەی تهلهفۆنهکان: +964-781-794-5794, +964-790-437-906, +964-770-250-3459, +964-770-250-
4525 or
;+964-771-389-1482تکايه لهکاتی دەوامی ڕەسميدا تهلهفۆن بکه بۆ دەستنيشان کردنی کات و ڕۆژی چاوپێکهوتنهکهت
بڕی تێچووی پشکنينێکی بنهڕەتی ١٦٠ :دۆالرە)تهمهنی  ١٥ساڵ و بهرەو ژوور( ٧٠ ،دۆالرە)له خوارتهمهنی ١٥
ساڵهوە(**

ڕێکخراوی نێودەوڵهتی کۆچبهران لهھهولێر
کاتژمێرەکانی دەوامی ڕە سمی :له ڕۆژی يهک شهممهوە -ڕۆژی پێنج شهممه ،کاتژمێر ٨ونيوی ی بهيانی تا  ٤ونيوی ی
ئێوارە.
ژمارەی تهلهفۆنهکان  +964-751-015-1477 or +964-772-173-9254تکايه لهکاتی دەوامی ڕەسميدا تهلهفۆن بکه بۆ
دەستنيشانکردنی کات و ڕۆژی چاوپێکهوتنهکهت.
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تێچووی پشکنينێکی بنهڕەتی  ١٦٠ :دۆالر )تهمهنی  ١٥ساڵ و بهرەو ژوور( ١٠٠ ،دۆالر )لهخوار تهمهنی ١٥
ساالنهوە(**
بۆ زانياريشتان کهئهو بڕە پارە تێچووانهی سهرەوە کوتان ناگرێتهوە ،ئهوە بڕی زيادەی ترە ئهبێ بدرێت**
بهبێ گوێدانه ئهوەی که چ کلينکێك لهوانهی سهرەوە ھهڵدەبژێريت ،ھهرکهسێ داوای ئهم ڤيزايهی پێشکهشکردوە ،پێويسته
ئهمانه لهگهڵ خۆيدا ببات بۆ شوێنی دياريکراوی پشکنينهکه:
 چوار) (٤وێنهی فۆتۆگرافی ڕەنگاوڕەنگی خۆت -قهبارەی ٥سم ٥xسم ،کهپشتهکهی سپی بێت بۆھهر کهسێك
کهداوی پێشکهشکردوە.
 کۆپی يهکی ڕەنگاوڕەنگی ھهريهك له پاسپۆرت و جنسيهی ھهرکهسێ کهداوای پێشکهشکردووە بۆ ئهم ڤيزايه.
 کۆپی يهکی ئهو ئيميڵهی کهلهاليهن باڵوێزخانه وە يان سهنتهری ڤيزاوە بۆت رەوانهکراوە.
 ھهموو ئهو ڕاپۆرتی پزيشکی يانهی ھهتبوون وە ئهو کوتانانهی کهلهوە پێش کردووتن ،ئهگهر ھهبوو..

وەرگێڕ
ھهرکهسێ کهبهزمانی ئينگليزی يان كوردى وه يان عهرەبی قسهناکات ،پێويسته کهوەرگێڕی خۆيان لهگهڵ خۆيان بھێنن ،وە
بۆمسۆگهريی ھاتنهژوورەوەت لهگهڵ مورافيقهکانی ئێمهدا لهڕۆژی چاوپێکهوتنهکهدا ،تکايه نامهيهکمان بۆ ئيمهيڵ بکه
بۆ:BaghdadIVAccess@state.gov,
وە له نامهکهدا ژمارەی دۆسيهکهت و ناوی تهواوەتيی وەرگێڕەکهت بنووسه.

چۆنيهتی گهيشتن بۆ باڵوێزخانه
باڵوێزخانه کهوتۆته ناوچه ی نێودەوڵهتی )ناوچهی سهوز(ەوە  .بۆ ھاتنه ناو باڵوێزخانهوە پێويسته بێيته خاڵی پشکنينی ساحه
النسوور)کهبه حارثية ناسراوە( وە لهم وێنهيه خوارە ودا به خاڵی ھاتنهژوورەوە دەست نيشان کراوە.
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دوای تێپهڕبوون به خاڵی پشکنينی ئهمنی دا لهبازگهکه ،بهرەو شوێنی چاوەڕوانيی بهڕێ دەکرێيت ،له وێشهوە پاسی
گواستنهوهت پيشان ئهدرێت.
ئهگهر ھاوەڵيی )مورافق( باڵوێزخانهت بهکارھێنا بۆ ھاتنه ناو باڵويزخانه ،ئهوا ئهبێ لهگهڵ ئهودا لهناوچهی سهوزيش بچيته
دەر.ئامادەنهبوونت لهکات وشوێنی دياريکراودا بۆ چاوپێکهتنهکه ،وامان لێ ئهکات بۆ ڕۆژانێکی تری دوابخهين..

زانياری پهيوەست به ئاساييش)ئهمن(
بۆھيچ کهسێ نی يه که چهك و ئامێرە ألكتروني يهکان بينێته ناو باڵويزخانهوە ،وەھهروەھا ھێنانه ژوورەوەی مۆبايليش
قهدەغهيه .ھهموو جانتايهك ئهپشکنرێت ،وەھێنانه ژوورەوەی ھهر جانتايهکی گهورە بۆ ناو باڵوێزخانه ،قهدەغهيه.

ڕێبهرێك بۆ به نابه رى نوێ
ئهگهر فيزاى به نا به ريت به سندكرا ،له و كاتى ده ئهگه يى ئه مريكا ،ھه مو ئه رك و مافى تو مسو ئهگهره ،بو زيادتر
زانيارى ،تكايه سه ره داني مالبه رى خزمه ت گوزارى به نابه رى وھا واليه تى ئه مريكا بكه وه له سه ر ئه م ئه دريسي.
https://www.uscis.gov/tools/green-card-resources/welcome-united-states
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