
 

  گونه گونی یا یمهاجرت) یزایو(دیرواد یدستورالعمل رشکت در برنامه قرعه کش

 ٢٠١۵سال ) ن کارتیگر(کارت سبز  یقرعه کش

انه توسـط وزارت یب قرار گرفته است، بـه صـورت سـالیکه توسط کنگره مورد تصو) کارت سبز یقرعه کش(گونه گونی د مهاجرت یرواد یبرنامه قرعه کش
شـوند و از میده میـنا" ین قرعـه کشـیمهـاجر" شـامل مهـاجرینی اسـت کـه (INA) ت یـقانون مهـاجرت و تابع  (c)٢٠٣بند . گردد میکا اجرا یخارجه آمر

در نظـر  ید قرعـه کشـیـپنجـاه هـزار رواد ٢٠١۵سـال  یبرا .کند میفراهم امکان مهاجرت به آمریکا را االت متحده ین به اییبا نرخ مهاجرت پا ییکشورها
 . ستینه نیبه پرداخت هز یاز ین برنامه نیثبت نام در ا یبرا .گرفته شده است

 یشانسـ یک قرعـه کشـیبر اساس  برگزیدگان. باشند رصیح و مشخص یطیرشا باید واجد )برگزیدگان( انتخاب شده یکه نامشان در قرعه کش یانیمتقاض
توانـد در ین مناطق شش گانـه �یاز ا یکیکه هر کشور در یگردند، بطورمیع یتوز ییایمنطقه جغراف ۶دها در ین روادیا. شوند میوتر انتخاب یتوسط کامپ

 .افت کندیکارت سبز موجود را در یقرعه کش یهاویزادرصد از  ۷ش از یک سال بی

االت یـجر بـه اهزار مها ۵٠ش از یپنج سال گذشته ب یرا طیباشند، ز ی� ٢٠١۵ برنامه قرعه کشی گرین کارت ط ثبت نام دریر واجد رشایز یاتباع کشورها
 . کا فرستاده اندیمتحده آمر

ک، پاکستان، یکا، مکزیی، هندوستان، جامایتیکن، اکوادور، ال سالوادور، هائینمیدو  یا، جمهور ی، کلمب)ین اصلمین رسز یمتولد(ن یل، کانادا، چیبنگالدش، برز
 . تنامیت آن و ومیو میو مناطق تحت ق) یرلند ش�لیر از ایبه غ(ا یتانی، برین، پرو، کره جنوبیپیلیف

 .افت کنندیرا در ویزان یتوانند امیوان متولد شده اند، یماکائو  و تاخودمختاری هنگ کنگ ، خودمختاری که در  یافراد

 

 رشایط و ویژگی های الزم برای نام نویسی

 

 ش�ره یک  رشط

 . رشکت کنند یقرعه کش درتوانند میط هستند یواجد رشااتباع آن که  یین کشورهایمتولد

 . ط شدن ش� وجود داردیواجد رشا یگر براید دو راه دیمشمول متولد نشده ا یاز کشورها یکیاگر ش� در 

د با ذکر کشـور تولـد یتوان مینصورت یهستند؟ در ا یط ثبت نام در قرعه کشیاست که شهروندان آن واجد رشا ییاز کشورها یکیا همرس ش� متولد یآ_ 
 .همزمان وارد آمریکا شوید ویزادر فرم های نام نویسی ذکر شده باشد و درصورت دریافت هر دو ش� و همرستان ن رشط که نام یهمرستان با ا

ن ش� متولـد آن کشـور نبـوده و در زمـان تولـدتان در آن یچکدام از والدیستند اما هیط نید که شهروندانش واجد رشایمتولد شده ا یا ش� در کشور یآ_ 
قرعـه ط رشکـت در یـن آن کشور واجد رشایکه متولد یدر صورت –ن خود یک از والدید کشور محل تولد هر یتوان مین صورت یر اد ؟اند م نبودهیکشور مق

 . دیمراجعه کن بخش پرسشهای متداولن مورد به یشرت در ایاطالعات ب یبرا. دییرا انتخاب �ا –باشند  ٢٠١۵کشی 



  ش�ره دو رشط

 . دیباش رشکت در برنامه قرعه کشی یالزم برا یتجربه کار  یا دارایو  یلیط تحصید واجد رشایبا ش� یرشکت در قرعه کش ین برایهمچن

ل در مقاطع یسال تحص١٢ز میت آ یل موفقمید که نشان دهنده تکیباشداشته معادل آن  یالتیا تحصیو  یرستانیالت دبیتحصش� باید یا دارای  -
 رستان باشدیو دب ییابتدا

 ای

 یبـرا. دیباش داشته باشد،میا تجربه یو  یازمند حداقل دو سال کارآموز یکه انجام آنها ن ینه مشاغلمیسال گذشته در ز ۵ یط یسال تجربه کار ٢ -
  . استکا یوزارت کار آمر O*Net OnLine ذیصالح مرجع، یت تجربه کار ینه صالحمیدر ز  یر یم گمیتص

 

 . دییمتداول مراجعه �ا یرسش هابه بخش پ یت تجربه کار یشرت در مورد صالحیکسب اطالعات ب یبرا

 .دینکن نام نویسی یدر برنامه قرعه کشیکه این دو رشط ذکر شده شامل حالتان �ی شود در صورت

 یدر قرعه کش نام نویسی برای رشکتزمان 

شنبه اول اکترب تا شنبه دوم نوامرب سـاعت  ن سهید مابی، با٢٠١۵کارت  نیگر یا التار یکا یاقامت دائم آمر یزایرشکت در برنامه و یبرا فرم های نام نویسی 
ن هفتـه ثبـت نـام یرشکـت تـا آخـر یبـرا. افت شودیدر www.dvlottery.state.govمیرس یدر تار�ا کیبه طور الکرتون) کایبه وقت رشق آمر(دوازده ظهر 

رفته یپذ یکیر الکرتونیغ یا درخواست هایپس از موعد و  های درخواست. دتار�ا شو عملکرد ر در یتواند موجب تاخمیتقاضا  یرا حجم باال ید زیمنتظر�ان
موجـب  نام نویسـی بـیش از یـک مرتبـه. داردمکرر را  یثبت نام هاتوانایی تشخیص ده یچیپ فنآوری هایوزارت امور خارجه با استفاده از . نخواهند شد

 . مردود شدن درخواست ش� خواهد شد

 ٢٠١۵ سال برای کارت گرین کشی قرعه مهبرنا برای نویسی نام تکمیل

های ناقص بررسی   فرم .دیوارد کن www.dvlottery.state.gov یتار�ابصورت آنالین در   )DV-E (یا  DS)-(5501در فرم ک یاطالعات خود را به طور الکرتون
 . نام نویسی برای رشکت در قرعه کشی کامال رایگان است. نخواهند شد

اگـر . دیل کنمیکنند تکمیشنهاد کمک یکه پ یو افراد» زایو ان یا کارپردازانمشاور «م تا خودتان فرم ثبت نام را بدون مراجعه به یکنمیق یا تشویرا قو ش�
یه دییتاصاصی ه اختو ش�ر تکمیل فرم و صفحه  صحیح درج شودد تا اطالعات یباشداشته ر ضو ل فرم حمید در طول تکیکند، ش� بامیبه ش� کمک  یفرد

پـیش از قبـول . د بـودیـنخواهخود ت پرونده یوضعقرعه کشی و بررسی ستم یبه سآتی  ین اطالعات، ش� قادر به دسرتسیبدون داشت ا. دیافت کنیرا در
در برنامـه قرعـه  یهـربدار شـرت درمـورد کال یاطالعات ب یبرا. دیفکر کندر مورد این تصمیم خود گر به دقت ین اطالعات توسط افراد دیا یشنهاد نگهدار یپ

 .به بخش پرسش های متداول مراجعه �اییدن کارت یگر یکش

    

. دیچاپ کن یگانیبا ین صفحه را برایا. ژه درج شده استیو یهدید که در آن نام و ش�ره تائید دیرا خواه یدییل و ارسال درخواست صفحه تامیاز تک پس
و وارد کـردن  Entrant Status Checkنـه یگز یک کـردن رو یـو کل www.dvlottery.state.govتار�ـای جعه بـه د بود با مرایش� قادر خواه ۴٢٠١از اول مه 

درمـورد وضـعیت د یـتوانمی  Entrant Status Checkتنها با مراجعـه بـه . دیکن بررسیت پرونده تان را یوضع ،خود یو اطالعات شخص  هژ یو یهدییش�ره تا
 یزایـوقـت مصـاحبه و آگـاهی ازو  یدرمـورد مراحـل بعـد یاطالعـات بـه ]و در صورت پذیرش[مطلع شوید  ٢٠١۵سال  یدر قرعه کش انپذیرش پرونده ت

 . مراجعه کنید بخش پرسشهای متداولبه شرت درباره روند انتخاب یشرت در اطالعات بیاطالعات ب یبرا. دیبا خرب شو یمهاجرت

  :دیوارد کن E-DVر را در فرم ید اطالعات زیبا مسالگرین کارت ا یرشکت در قرعه کش یبرا 

  . قا آنگونه که در گذرنامه نوشته شده استیدق  - یانمی، نام کوچک، نام یلمیفا/ینام خانوادگ –نام کامل . ١

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.dvlottery.state.gov&h=AAQHAAasV&enc=AZMWKtyPrIAl304_c5r7gOmQOEtNqwezw62h8AjQANUIhuQZrAWZsajD9hEnbIrEAiZ-XQ_cxxH4hTgvWKLSGeIe3R78I_TnDPGj1eYppeICa4OSGb3LZHV1FEuuBR7MnDgAdRe_dHlv7xJFheF0F0xY&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.dvlottery.state.gov&h=AAQHAAasV&enc=AZMWKtyPrIAl304_c5r7gOmQOEtNqwezw62h8AjQANUIhuQZrAWZsajD9hEnbIrEAiZ-XQ_cxxH4hTgvWKLSGeIe3R78I_TnDPGj1eYppeICa4OSGb3LZHV1FEuuBR7MnDgAdRe_dHlv7xJFheF0F0xY&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.dvlottery.state.gov&h=AAQHAAasV&enc=AZMWKtyPrIAl304_c5r7gOmQOEtNqwezw62h8AjQANUIhuQZrAWZsajD9hEnbIrEAiZ-XQ_cxxH4hTgvWKLSGeIe3R78I_TnDPGj1eYppeICa4OSGb3LZHV1FEuuBR7MnDgAdRe_dHlv7xJFheF0F0xY&s=1


 روز، ماه، سال –خ تولد یتار. ٢

 ا زنیمرد  –ت یجنس. ٣

 شهر محل تولد ش�. ۴

 .دیباشد که در آن متولد شده ا یکشور  ید نام کنونیل تولد ش� بانام کشور مح –کشور محل تولد ش� . ۵

بـه  یط ش� ارتبـاطیکشور واجد رشا. ط ش� معموالً ه�ن کشور محل تولدتان استیکشور واجد رشا – قرعه کشیبرنامه  درد ییا مورد تای مجازکشور . ۶
د با مراجعه بـه دسـتورالعمل یتوان میباشد،  ی� قرعه کشی ویزاط رشکت در برنامه یاد که واجد رش یمتولد شده ا یاگر ش� در کشور . تان نداردیمحل زندگ

شرت در مورد کشور عهده دار، لطفاً به بخش یکسب اطالعات ب یبرا. دیی�ا یرا به عنوان کشور عهده دار خود بررس یگر یباال، امکان انتخاب کشور د یها
 . دییمتداول مراجعه �ا یپرسش ها

 یبـرا. درج شـده اسـت فـرم نـام نویسـی ه فرزندانتان کـه نامشـان دریر از خودتان، همرستان و کلیاخ یعکس ها –مه درخواست میض) یاه(عکس . ۷ 
 شهروندخود که  یا فرزندیبه ارسال عکس همرس  یاز ین. دیمراجعه کن» تالیجیارسال عکس د« بخشبه  یو فن یبیشرت درمورد مشخصات ترکیحات بیتوض

 . این عکس ها منعی نداردارسال  است وجود ندارد حال آنکهاالت متحده یا یاقامت قانون یا دارای آمریکا است

 یدر عکس، ارسال عکـس هـا ویرایشهرگونه انجام در صورت . دید عکس جداگانه ارسال کنیهر شخص با یرفته نخواهند شد؛ برایپذ یگروه یعکس ها 
. صادر نشود ویزایا اینکه برای ش� و  وددرخواست ش� مردود شکه دارد این وجود امکان ضیح داده شده، عدم انطباق عکس ها با الزامات تو ا یو  یمیقد
 .مراجعه کنید »تالیجیارسال عکس د« بخششرت به یاطالعات ب یبرا

 شامل  – یآدرس پست. ٨

 سطر اول آدرس، 

 سطر دوم آدرس، 

 الت، یا/استان/روستا/شهرک، منطقه/شهر

 پ کد یز/یکد پست

 کشور 

 دیکن می یکه هم اکنون در آن زندگ یکشور . ۹

 )یار یاخت(ش�ره تلفن . ١٠

 Entrant بـا اسـتفاده از گزینـه ، هنگـامی کـه یقرعه کشـ پذیرش در یدرصورت. دیم داریمستق یکه به آن دسرتس )یلیمیا(نشانی پست الکرتونیکی . ١١ 

Status Check    را شـ�  یمهاجرت یزایات مصاحبه وید کرد که در آن جزئیافت خواهیکا دریارت امورخارجه آمراز وز  یلیمیا شویدمی از وضعیتتان مطلع
 یشرت به بخش پرسش هایاطالعات ب یبرا. فرستد  یبه ش� � مبتنی بر پذیرش یا مردودی در قرعه کشی یلیمیوزارت امورخارجه هرگز ا. خواهد شداعالم 

 . دییمتداول مراجعه �ا

) ۵( ، یآموزشـگاه حرفـه ا) ۴( رستان بـا اخـذ مـدرک، یدب) ٣( رستان، بدون اخذ مدرک، یدب) ٢( دبستان، ) ١(  : الت ش� تا کنونیزان تحصمین یباالتر. ١٢
( سـانس، یمدرک فوق ل) ٨( سانس، یدوره فوق ل یاز واحدها یگذراندن تعداد) ۷( ، یمدرک دانشگاه) ۶( سانس، یدوره ل یاز واحدها یگذراندن تعداد

 .برای اطالعات بیشرت به بخش پرسش های متداول مراجعه �ایید. مدرک دکرتا) ١٠( دوره دکرتا و  یاز واحدها یگذراندن تعداد) ۹

تولـد و کشـور تولـد  یروستا/ت، شهریخ تولد، جنسینام، تار ]درصورت تاهل[ .متارکه قانونیوه، یمجرد، متاهل، طالق گرفته، ب :تاهل  یت کنونیوضع. ١٣ 
 . وارد کنید تان را به همراه عکس همرستان با ه�ن مشخصات مشابه عکس خودتانهمرس 



ـتان متارکـه . خواهد شددر زمان مصاحبه  یاصل یمتقاضدرخواست ویزای نام همرس موجب رد شدن شدن  خودداری از ذکر اگر حتی بنا داریـد از همرس
بـه  یاز یـاالت متحـده اسـت نیـا یاقامـت قـانون یا دارایکا است و یکه شهروند آمر یهمرس . بایست مشخصات همرستان را در فرم ها ذکر کنید کنید می

به بخش پرسـش هـای  در مورد اعضای خانواده برای اطالعات بیشرت. وجود ندارددرج نام آنها در فرم  دارد درحالیکه منعی برایمهاجرت ن یزایافت ویدر
 .متداول مراجعه �ایید

 ینکـه بـا شـ� زنـدگیو ازدواج نکرده اند رصفنظراز ا استسال  ٢١که سن آنها کمرت از  یفرزندان میخ تولد و محل تولد تایرنام، تا –تعداد فرزندان . ١۴ 
جداگانـه بـا مشخصـات  یهر کدام از فرزندانتان عکـس هـا یبرا. را ذکر کنید کا را دارندیا پس از مهاجرت ش� به آمریبا ش�  یا قصد همراهیکنند و می

  . دیعکس خودتان ارسال کنبه مشابه 

سال بوده و ازدواج  ٢١فرزندان و فرزندخوانده ها و فرزندان همرستان که سن آنها کمرت از  میخ تولد و محل تولد همرس و تاینام، تار –تعداد فرزندان  
د در درخواست یبا) دارند یمیکا اقامت دایدر آمر یونقان یا به صورتیاالت متحده را داشته و یت ایکه در حال حارض تابع یر از فرزندانیبه غ(نکرده اند 

ه ا قصد ندارند تا بی/کنند و ی� یگر با ش� زندگید و همرس ش� و فرزندتان دیا مادر آن فرزند خود جدا شده ایاگر ش� قانوناً از پدر  یش� ذکر گردد، حت
توانند در درخواست  یسال سن دارند، � ٢١شرت از یکه ب یندان متاهل ش� و فرزنداند که فرز یتوجه داشته باش. االت متحده مهاجرت کنندیش� به اهمراه 

 . قرعه کشی ش� نام نویسی شوند

افراد ذکر شده در درخواست  یهاویزا یو رد شدن تام یاصل ی، موجب مردود شدن درخواست متقاضطیکامل فرزندان واجد رشا یاسامذکر خودداری از 
 .خواهد شد ویزادر هنگام مصاحبه 

متـداول مراجعـه  یلطفـاً بـه بخـش پرسـش هـا ،  ٢٠١۵سال  یمهاجرت یزایک ویل درخواست الکرتونیشرت در خصوص نحوه تکمیافت اطالعات بیدر یبرا
 . دیی�ا

   

 انیمتقاض انتخاب

انتخاب  یو کشور  یه منطقه ایبراساس سهمت شده ید صالحییان تایمتقاض ین تامیو از ب )انهیرا(وتریتوسط کامپ یتصادف یبه صورت یبرندگان قرعه کش 
  Entry Status Checkبخـش ند و بـا مراجعـه بـه یه خود را حفظ �ایدییش�ره تاشود که  یدرخواست م ٢٠١۵ یان قرعه کشیاز تام متقاض .خواهند شد

ژوئن  ٣٠تا  ٢٠١٤از روز اول ماه مه ن تار�ا یا  Entry Status Checkبخش.  کنند یرش بررسیت خود را از لحاظ پذیوضع   ww.dvlottery.state.gov یتار�ا
 . فعال خواهد بودبه طور قطع  ٢٠١۵

ه مراحـل کـار از جملـه اطالعـات یـد شد که دستورات الزم مربوط به انجـام بقیخواه ییراهن� یباشد، ش� به صفحه ا یست انتخابیاگر ش�ره ش� در ل
 یرا نشـان مـ ٢٠١۵ یت ش� از لحاظ قرعه کشیاست که وضع ین معنیتنها به ا  Entry Status Checkبخش . استنه ها در آن درج شده یمربوط به هز

االت یـا یهـا یسـفارتخانه هـا و کنسـولگر . کنـد یارسال �ـ یبه برندگان قرعه کش) لیمیا(ک یا پست الکرتونیمکتوب  یوزارت امورخارجه نامه ها. دهد
اطـالع  یکنند و تنها راه برا یافت �یرش دریل عدم پذیمیستند هم این یکه در فهرست انتخاب یاشخاص. کنند یارائه �رفته شدگان را یمتحده فهرست پذ

ت یاطالع از وضع ید و برایکن یت خود را بررسیم که حت� شخصا وضعیکن یه میتوص. ن تار�ا استیا  Entry Status Checkت مراجعه به بخش یاز وضع
 .دیا نکنگران اتکیخود به د

ط ذکر شده براساس قانون یرشا ید واجد تامیش� همچنان بااالت متحده یو مهاجرت به ا یمهاجرت یزایافت ویدر یبرا ،یرش در قرعه کشیدر صورت پذ
 یحـام یسـت دولتهـااز کشورها که در فهر  یق و زمانرب باشد و در مورد شهروندان بعضیدق یندیط ممکن است فرآین رشایا یبررس. دیاالت متحده باشیا

 .نشودن کشورها یشهروندان ابه  محدودتنها  ها ممکن است ین بررسیست که این درحالیا. شرت داشته باشدیب یاز به بررسیزم قرارگرفته اند، نیترور

  ٣٠مـه شـب یتـا ن سـتیبا یمهـاجرت هسـتند مـ یط قـانونیـشـان کـه حـائز رشایو خـانواده ها یرفته شدگان قرعه کشـیل فرمها وارسال مدارک پذیتکم
ی کـه انیافت شده باشند نخواهد شـد و متقاضـیخ درین تاریکه بعد از ا یشامل حال مدارک ییچ استثنایا هیر ضوابط ییتغ. انجام شده باشد ٢٠١۵سپتامرب

ز یـرفته شـده نیپذ یط متقاضیرشا وابستگان و خانواده واجد. نخواهند بود یمهاجرت یزایافت ویقادر به در بعد از این موعد فرمهای خود را تسلیم کنند
لطفـاً بـه بخـش  شـرتیافـت اطالعـات بیدر یبرا. ندیم �ایخ، مدارک خود را تسلین تاریرا ازدست خواهند داد اگر بعد از ا یمهاجرت یزایافت ویامکان در
 . د ییمراجعه �ا انتخابنه نحوه یمتداول در زم یپرسش ها

 



 )یتالیجید یرهایتصو( یتالیجید یارائه عکس ها 

مطـابق  رین تصـاویـا  کـه  یچـاپ شـده مـادام یازعکسـها) تـالیجید( یا اسکن رقـومیتال یجید ین هایتان را با استفاده از دوربید عکسهایتوان یش� م
ش یپت مورد نظر، مطابقت عکس با الزامانان از یحصول اطم یبراتوانند  یان میمتقاض. دییه و ارائه �ایباشد، تهذکر شده  یو فن یب بندیمشخصات ترک

 یخـش حـاو ن بیـا .ش کننـدیآزمـا (E-DV)  یگونه گـون ویزا یوند موجود در تار�ایخود را با استفاده از پ یاز ارائه فرم ثبت نام، مناسب بودن عکس ها
در را ل قبـول ر قابـیـقابـل قبـول و غ یاز عکـس هـا ییعکـس هـا و �ونـه هـا یب بنـدیـمشخصـات ترک ازجملـهد عکـس هـا ییـمربوط به تأ یارهایمع
 .گذارد یم انیمتقاضار یاخت

  ٢٤�ت آن را مطـابق بـا ید قبـل از اسـکن تنظـیـکن یاگر ش� از اسک� استفاده م. ت رنگ باشندیب ٢٤ یر یعمق تصو یست دارایبا یر ارائه شده میتصاو
 :ر عبارتند ازیگر الزامات مربوط به تصوید. دیم کنیتنظ یقیحق ینه رنگهایا گزیت رنگ یب

 

 :عکس یب بندیترک ژگیهایوی

 ت رسیوضع •

 .ن باشدی�ً رو به دوربید مستقیصورت فرد موضوع عکس با #

 .ا راست باشدیا چپ ین یید به طرف باال، پایرس فرد نبا #

ن ییاز پا(ارتفاع چشم . شدر بایدرصد ارتفاع کل تصو ٦٩و ۵٠ن ید بیبا) ن چانهییرس، تا پا یرس، مشتمل بر مو  یاز باال (ا اندازه بخش صورت یارتفاع رس  #
 .ر باشدیدرصد ارتفاع تصو ٦٩و  ۵٦ن ید بیبا) عکس تا خط چشم ها

 

 

 یتالیجیر دیاندازه رس در تصو یالگو   

 



 

 .تار�ا موجود است ریتصو یهایژگیودر بخش  الزامات عکساز  یی�ونه ها

 یبا رنگ خنث نهیپس زم *

 .رنگ استفاده شود کم ینه خنثید از پس زمیبا یعکسربدار  یبرا #

  

 ریتصو وضوح *

 .باشد وضوح کامل یداراد یعکس با #

 ینییزوائد تز *

 .داشته باشد ،پوشانند یاز صورت را م یکه بخش یگر زوائدیا دی ینک آفتابیکس عد در عینبا یمتقاض# 

 پوشش رس و کاله *

در  یباشـد؛ حتـبر آن مرتتـب  یمذهب ای یاعتقاد یلیدلشوند که  یرفته میذپ یطیا کاله هستند تنها در رشایپوشش رس  یکه دارا یانیمتقاض یعکس ها#
 یله ایقب یدست افزارها یان در آنها دارایکه متقاض ییعکس ها. را بپوشاند یاز صورت متقاض یچ قسمتیه ستیبا یا پوشش �ین کاله یا، یطین رشایچن

د بـه یـکه با یگر افرادیو د ییهوا یو کارکنان رشکت ها یعکس پرسنل نظام .شود یرفته �یپذبه رس دارند،   ینیردیغ ییهات یگر با ماهید یا کاله های
 .ستیرش نیمورد پذکاله بپوشند  یل حرفه ایدال

  

 

 ریتصاو یفن یهایژگیو

 .اشدر بیز یهایژگیو ید که عکستان داراید دقت داشته باشیریبگ یتالیجید دیجد د عکسیاگر بنا دار. یتالیجید دیعکس جدگرفت 

 .باشد  (JPEG)  موسوم به  Joint Photographic Experts Group یتالیجیدر قالب د دیر بایفرمت تصو: )فرمت(عکس  یر یقالب تصو

 .باشد تیلوبایک ٢٤٠د حداکث یستفاده بامورد ا یر یل تصویفا: یر یل تصویاندازه فا

ارائـه مربـع بـه شـکل د یـرها بایه تصـویکل. باشد) ارتفاع(کسل یپ ٦٠٠در ) عرض(کسل یپ ٦٠٠د حداقل یبا یر یل تصویفا: ریتصو) یدقت رقوم(رزولوشن 
 .باشدکسان یآن با عرض عکس که ارتفاع  ین معنی، بدشوند

ا یـ  بیـت ٢٤د یاه و سـفیسـ یعکـس هـا .باشـدداشـته ) کسلیپ( یر یدر هر واحد تصوت یب ٢٤ یرنگ یژرفاد یر مورد استفاده بایتصو: ریرنگ تصو یژرفا
 .شوند یرفته �یپذ یتیب ٨ ریتصاو

 یاسـکن عکسـها یبـرا. عکس مطابق آنچه گفتـه شـد باشـد یب بندید که ترکیدقت داشته باشچاپ شده  یکس هاقبل از اسکن ع  .اسکن کردن عکس*
 .دیر استفاده کنیز یاز راهن� یچاپ

 .اشدب (dpi) نچینقطه بر ا ٣٠٠د حداقل یبا دقت رزولوشن: اسک�) یدقت رقوم(رزولوشن  



 .باشد Joint Photographic Experts Group   (JPEG)دیر بایفرمت تصو: قالب عکس

 .باشد کیلوبایت ٢٤٠د حداکث یستفاده بامورد ا یر یل تصویفا: لیفااندازه 

 .کسلیپ ٦٠٠در  ٦٠٠: ریوضوح و ابعاد تصو هدرج

ان توجه داشته باشند کـه عکـس یمتقاض[ داشته باشد ) کسلیپ( یر یواحد تصوت در هر یب 24  یرنگ ید ژرفایر مورد استفاده بایتصو: ریرنگ تصو یژرفا
 .]شوند یرفته �یپذ یف خاکسرت یا طید، تک رنگ، یاه و سفیس یها

   

 متداول  یپرسش ها  

 ست؟  یچ" کشور عهده دار"و  ا شهروندانیاتباع "   یواژه ها یمعن - ١

بـه طـور معمـول " تبعـه. "شـ� نـدارد یبا محـل زنـدگ یکشور محل تولد ش� ارتباط. ولد ش� استکشور متبوع ش� به طور معمول ه�ن کشور محل ت
در مقولـه مهـاجرت " تبعـه"واژه . ا کشور متبوع فرد اسـتی ین رصفنظر از کشور محل اقامت فعلیمتولد شده و ا یکه در کشور خاص یعبارتست از فرد

ر از کشور محل تولـد خـود را در فـرم ثبـت یغ یت، کشور یقانون مهاجرت و تابع (b) 202بق مفاد بند باشد که بتواند ط یفرد یتواند به معنمین یهمچن
و کشورها وجود دارد، هر  ییایهر منطقه جغراف یتعداد برا یتهایکه محدود ییاز آنجا .ردیآن کشور قرار گ یه منظور شده برامینامش ذکر کند و در سه

 . ودشمیک کشور منسوب یلزوما به  یمتقاض

 ؟ه نداشته باشدمیکه سهشده باشم  یاگر در کشور م ی�ا یمهاجرت یزایتوانم درخواست ومیا من یآ - ٢

د خـود را تبعـه آن یـرد و شـ� بتوانیـگمیه به آن تعلـق میباشد که سه یاگر همرس ش� متولد کشور . است ین امر شدنیتنها در صورت وجود دو رشط ا 
ن صورت هر ید بود که درایخواه DV-1 یزایافت ویافت کند و  ش� قادر به دریدر DV-2 یزایتواند ومیهمرس ش�  ن صورت یدر ا  .دیکن یکشور معرف

 .شودمیرمستقل اع�ل یر غیمشابه در مورد کودکان صغ یطیرشا. دیاالت متحده شوید با هم وارد ایدو با

نتان در زمـان تولـد شـ� یک از والـدیـچ یکه ه یش� باشد، در صورت" عهده دارکشور "تواند مین ش� یک از والدین است که محل تولد هریصورت دوم ا 
ت آن کشـورها را کسـب نکـرده یـا تابعیباشد و یکه محل تولدشان � ییاشخاص، کشورها یبه طور کل. ست، نبوده باشندیط نیکه واجد رشا یم کشور یمق

ا بـه یو  یک کشور به منظور اهداف تجار یا حضور در یک کشور و یصورت موقت در ل به یک کشور، ادامه تحصید از یبازد.شوندیم محسوب �یاند، مق
 .ستیم آن کشور بودن نیمق یا دولت، به معنایو  یک کمپانیاز طرف  یندگی�ا

ان یـب ٦ه پرسـش شـ�ره در پاسـخ بـ یکین الکرتونین اطالعات را در فرم آنالید ایش� گردد، با عهده دارر از کشور محل تولدتان یغ یکه کشور  یدر صورت
 .دیکن

که ش� قادر بـه اثبـات  یبه عنوان مثال، کشور (نادرست  یر از کشور محل تولدتان به صورتیغ یا عهده دار شدن کشور یط و یک کشور واجد رشایذکر   
 . منجر به مردود شدن درخواست ش� خواهد شد) دیخود در آن مورد نباش یادعا

 ستند؟ین یمهاجرت یزایو یط رشکت در برنامه قرعه کشیجد رشاکشورها وا یچرا اتباع بعض - ٣

منشـاء  یخیاست که از لحاظ تـار ییر از کشورهایغ ییشهروندان کشورها ی، فراهم کردن فرصت مهاجرت برایمهاجرت یزایو یهدف از برنامه قرعه کش
االت یـبه ا یادیکه مهاجران ز ییان کشورهامیبه بو  ید گونه گونی، رواداالت متحده بوده اند و ه�نطور که در قانون آمده استیمهاجر به ا یادیتعداد ز
بـه  یا کـار یـ یهزار مهاجر خانوادگ ۵٠ر تعداد یاست که در پنج سال اخ ییکشورها ین به معنیف قانون، ایبر اساس تعر. ردیگیفرستند تعلق �میمتحده 

 یط الزم بـرایـان آنهـا فاقـد رشامیـکـه بو  ییکشورها ییمتحده همه ساله به منظور شناسا االتیت و مهاجرت ایاداره تابع. ل داشته اندیاالت متحده گسیا
ش ین محاسبات پیکه ا ییاز آنجا. کندمیرا محاسبه  یپنج سال قبل یو کار  یخانوادگ یهستند، آمار مهاجرت ها ید گونه گونیرشکت در برنامه ساالنه رواد

سال به سال عوض ط هستند ممکن است یان آنها فاقد رشامیکه بو  ییشود، فهرست کشورهامیانجام  یگونه گوند یاز آغاز ثبت نام هر دوره از برنامه رواد
 .شود



 ؟آن چگونه است یو کشور  یمنطقه ا یه بندمیشود و سهمیصادر  ٢٠١۵در سال  یمهاجرت یزایه تعداد وچ - ٤

ص یساالنه را تخص یه هامیف شده سهیت تعریقانون مهاجرت و تابع (c) 203ند در بکه  یاالت متحده هرساله براساس فرمولیت و مهاجرت ایاداره تابع
که به هر کشور  ییزاهایزان ومی. کندمیه ها را اعالم مین سهید ایان رسیکه محاسبات مربوطه به پامیاالت متحده هنگایت و مهاجرت ایاداره تابع. دهدمی

ان ینکه چه تعداد از متقاضیان کشورها و ایتعداد متقاض.اع�ل شده است، وابسته است ییایافاست که برآن منطقه جغر  ییتهایابد به محدودمییص یتخص
 یزاهایه کل ومیدرصد از سه ٧ش از یحائز ب یچ کشور ین اساس اتباع هیبر ا. ر گذار استیها تاث یه بندمین سهیز بر ایزا هستند نیمجاز به اخذ و

 .نخواهند شد یمهاجرت

 کدام است؟ یشغل یو مهارتها یالتیالزامات تحص - ۵

رسـتان قوانین و مقررات مهاجرتی ایاالت متحده مقرر می دارد که هر رشکت کننده قرعه کشی گرین کارت باید دست کم دارای مدرک تحصیلی پایان دبی

مـدرک . "دارای دو سال سـابقه کـار باشـدیا معادل آن و یا طی پنج سال گذشته و در زمینه شغلی که دست کم به دو سال آموزش و سابقه کار نیاز دارد، 

به تکمیل موفقیت آمیز دوازده سال تحصیل در مقطع ابتدایی و دبیرستان در ایاالت متحده و یا تکمیل موفقیـت " تحصیلی پایان دبیرستان و یا معادل آن

تنهـا آموزشـهای . ه باشد، در کشوری دیگر، تعریف می شـودآمیز آموزشهای رسمی ابتدایی و دبیرستان، که قابل مقایسه با دوره دبیرستان در ایاالت متحد

مدارک تاییـد . مورد قبول نیستند) .G.E.Dمانند دیپلم کلی عمومی (رسمی تحت پوشش این تعریف قرار می گیرند، آموزشهای از راه دور و مدارک معادل

 . ائه شوندکننده تحصیالت و یا سابقه کار باید در زمان مصاحبه ویزا به مامور کنسولی ار 

   کدام مشاغل واجد رشایط برنامه قرعه کشی گرین کارت هستند؟-۶

  O*Net OnLine . برای بررسی سابقه کاری متقاضیان مورد استفاده قرار خواهد گرفـت DOL( O*Net OnLine(پایگاه اطالعات وزارت کار ایاالت متحده 

اگر چه مشاغل بسیاری در تار�ای وزارت کار درج شده انـد، همـه مشـاغل رشایـط الزم بـرای . تقسیم بندی می کند" گروه شغلی"سوابق کاری را در پنج 

جد رشایط شوید، باید در پنج سال گذشته، دو سال ش� برای اینکه برای قرعه کشی گرین کارت از نظر کاری وا. قرعه کشی گرین کارت را کسب �ی کنند

 . و باالتر درجه بندی شده است، داشته باشد SVP (۷(را، که در بازه آمادگی شغلی خاص  ۵یا  ۴سابقه کاری در زمینه یکی از مشاغل گروههای شغلی 

 وزارت کار آمریکا بیابم؟  O*Net OnLineالعاتی من چگونه می توانم مشاغل مورد تایید برنامه قرعه کشی گرین کارت را در پایگاه اط-۷

 :حضور دارید، این مراحل را طی کنید تا دریابید که آیا شغل ش� واجد رشایط است O*Net OnLineزمانی که ش� در 

 . را انتخاب کنید) Job Family(گزینه گروه شغلی) Find Occupations(زیر پیداکردن مشاغل -١

 .را فشار دهید" Go"نید و شغل مورد نظر خود را انتخاب کنید و در گروه شغلی جشتجو ک-٢

 .روی پیوند مربوط به شخل خاص مورد نظرتان کلیک کنید-۳

 .را بیابید) SVP(را انتخاب کرده تا گروه شغلی معین شده و بازه آمادگی شغلی خاص ) Job Zone"(گروه شغلی"گزینه -۴

در پایین گزارش اج�لی در مورد مهندسی هوا و فضا و تحـت بخـش گـروه . را انتخاب کنید) Aerospace Engineers(به عنوان مثال، مهندسی هوا و فضا 

 . با توجه به این مثال، مهندسی هوا و فضا یک شغل واجد رشایط است. را بیابید ٨تا  SVP ۷و بازه  ۴شغلی، ش� می توانید گروه شغلی ش�ره 

 .مراجعه کنید. Diversity Visa – List of Occupations webpageبرای اطالعات بیشرت لطفا به صفحه 

 آیا حداقل سنی برای رشکت در قرعه کشی گرین کارت وجود دارد؟-٨

ی در زمان هیچ حداقل سنی ای برای رشکت کنندگان وجود ندارد، اما رشط داشت مدرک پایان دبیرستان و یا دو سال سابقه کار برای درخواست کننده اصل

 . سال را فاقد رشایط می سازد ١٨ه درخواست، عمال بیشرت افراد زیر ارائ
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 تکمیل کردن فرم الکرتونیک ش� برای قرعه کشی گرین کارت

 من کی می توانم فرم خود را ارائه کنم؟ -٩

ظهر، به وقت  ١٢تا  ٢۰١۳اکترب  ١ ظهر، به وقت رشق آمریکا، روز سه شنبه١٢از ساعت  ٢۰١۵مهلت ثبت نام برای رشکت در قرعه کشی گرین کارت سال 

برگزاری مرحله ثبت نام در این تاریخها موجب اطمینان . هر ساله میلیونها متقاضی فرمهای خود را ارائه می کنند. است ٢۰١۳نوامرب  ٢رشق آمریکا، شنبه 

و کنسولگریهای ما وقت کـافی را بـرای آمـاده و تکمیـل از با خرب شدن به موقع افراد موفق در قرعه کشی می شود و هم به متقاضیان و هم به سفارتها 

 . کردن پرونده ها برای صدور ویزا می دهد

استقبال زیاد در اواخر دوره ثبت نـام ممکـن اسـت موجـب آهسـته شـدن . ما قویا ش� را تشویق می کنیم که در روزهای اولیه دوره ثبت نام اقدام کنید

 . به وقت رشق آمریکا پذیرفته نخواهد شد٢۰١۳نوامرب  ٢ظهر شنبه مدارک هیچ متقاضی ای پس از . سیستم شود

    من در آمریکا هستم، آیا می توانم وارد قرعه کشی گرین کارت شوم؟-١۰

 .بله، یک متقاضی می تواند در آمریکا و یا در هرجایی دیگر باشد و فرم درخواست می تواند از هر جایی ارائه شوند

 ک بار در طول مهلت ثبت نام، ثبت نام کنم؟آیا من فقط می توانم ی-١١

وزارت امور خارجه فنـآوری پیچیـده ای را بـرای پیـدا . بله، مقررات درهر دوره ثبت نام، تنها یک نوبت ثبت نام توسط و یا برای هر فرد را مجاز می داند

   .شود رخواست ش� مردود میدکنید،  نام نویسیاگر ش� بیش از یک بار  .کردن ثبت نامهای تکراری به کار می بندد

 آیا همرسم و من می توانیم هر یک به طور مجزا اقدام کنیم؟-١٢

اگر یکی از آن دو موفق شـود، همرسـش مـی . اقدام کنند مستقالبله، یک شوهر و همرس وی می توانند هریک ، در صورتی که واجد رشایط الزم باشند، 

 . تواند به عنوان وابسته اقدام کند

 اعضای خانواده ام را باید در فرم رشکت در قرعه کشی ام وارد کنم؟ کدام-١۳

خود را، بی توجه به اینکه آیا او با ش� زندگی می کند یا نه و اینکه آیا قصد مهاجرت به آمریکا دارد یا نه، قیـد ) زن یا شوهر(ش� باید نام همرس: همرس

توافقی نوشته که دادگاه آنا را تاییـد (او زندگی می کنید قید کنید، مگر اینکه قانونا جدا شده باشید ش� باید نام همرستان را حتی اگر اکنون جدا از. کنید

منعـی در ایـن زمینـه وجـود  حال آنکـهد را در فرم تقاضا قرار دهید، اگر ش� به طور قانونی جدا شده اید، نباید نام همرس خو ). کرده و یا دستور دادگاه

     .تید و یا همرستان درگذشته است نباید نام همرس قبلی خود را قید کنیداگر ش� مطلقه هس. ندارد

سـال هسـتند، اعـم از فرزنـدان طبیعـی،  ٢١ش� باید نام همه فرزندان زنده خود را که در زمان تنظیم فرم ثبت نـام قرعـه کشـی مجـرد و زیـر : فرزندان

، فرزند همرستان، و یا فرزندانی که به طور رسمی و بر اساس قوانین کشورتان آنها ))طالق(شیدحتی اگر ش� از پدر یا مادر آن فرزند جدا شده با(نافرزندی

گر آنها سال هستنددرج کنید، حتی ا ٢١نام همه فرزندان خود را که در زمان ثبت نام الکرتونیکی ش� زیر سن . را به فرزندخواندگی پذیرفته اید، درج کنید

ش� مجبور به قید نام فرزنـدانی کـه شـهروند . دیگر با ش� زندگی �ی کنند و یا ش� تایلی ندارید آنها طبق برنامه قرعه کشی گرین کارت مهاجرت کنند

 .درج نام آنها منعی نداردآمریکایی و یا مقیم دائم قانونی آمریکا هستند، نیستید، اما 

کنندگان در قرعه کشی گرین کارت به عنوان وابسته اقدام کننده گرین کارت دریافت نخواهند کرد و بنا بر این نباید نـام والدین و خواهر و برادر رشکت 

 .آنها را در فرم درخواست رشکت درج کنید

رای مسـافرت بـه همـراه شـ� اگر ش� نام اعضای خانواده خود را در فرم درخواست رشکت خود درج کنید، آنها مجبور نخواهند بود برای مهاجرت و یا بـ

اما اگر ش� وابسته واجد رشایط را در فرم درخواست رشکت قید نکنید اما بعدا در فرم درخواست ویزا نام او را قید کنید، پرونده ش� . درخواست ویزا کنند

رسال فـرم درخواسـت رشکـت در قرعـه کشـی این فقط مشمول کسانی است که در زمان ا. رد صالحیت شده و هیچیک از ش� ویزا دریافت نخواهید کرد

همرس ش�، در صورتی که واجد رشایط باشد، می توانـد حتـی . اعضای خانواده بوده اند، نه آنان که در زمانی پس از آن به جمع خانواده اضافه شده اند



کلیه اطالعـات اعضـای )ش� و او(هر دو فرم درخواستاگر نامش در فرم ش� قید شده است، فرم درخواست جداگانه ای را ارسال کند، تنها در صورتی که 

 )در باال مراجعه کنید ۴به پرسشهای متداول ش�ره . (وابسته در خانواده ش� را در بر داشته باشند

 آیا من باید فرم خود را خودم تنظیم کنم یا شخص دیگری هم می تواند این کار را برای من انجام دهد؟-١۴

چـه . م که خود فرم درخواستتان را آماده و ارسال کنید، اما شخص دیگری هم می تواند فرم درخواست ش� را تنظیم و ارائه کنـدما ش� را تشویق می کنی

 پذیرفتـه مـی ش� فرم را تنظیم و ارسال کنید، چه یک وکیل، دوست، فامیل یا شخصی دیگر آن را از طرف ش� تنظیم و ارائه کند، تنها یک فرم با نام ش�

فرمهایی کـه صـحیح یـا کامـل نیسـتند . ش� به عنوان متقاضی مسوول اطمینان حاصل کردن از صحت و کامل بودن اطالعات مندرج در فرم هستید .شود

خود را حفظ کنند تا بتوانند وضعیت پرونـده خـود را در بخـش بررسـی ه رشکت کنندگان باید ش�ره تاییدی. ممکن است فاقد رشایط تشخیص داده شوند

        .تحت نظر قرار دهند www.dvlottery.state.govدر ) Entrant Status Check(ت پروندهوضعی

 من پیش از این برای دریافت ویزای مهاجرتی از روشی دیگر اقدام کرده ام، آیا می توانم برای قرعه کشی گرین کارت هم اقدام کنم؟-١۵

 بله

 فرم درخواست رشکت در قرعه کشی گرین کارت کی آنالین خواهد بود؟-١۶

 ٢تا دوازده ظهر، بـه وقـت رشق آمریکـا، شـنبه ٢۰١۳اکترب  ١ش� می توانید در زمان مجاز ثبت نام از ساعت دوازده ظهر، به وقت رشق آمریکا، سه شنبه 

 . به طور آنالین ثبت نام کنید ٢۰١۳نوامرب 

ذخینره کنرده و بعندا آن را در آنجنا ) Word Document(نم فرم درخواست رشکت در قرعه کشی را دانلود کنرده و در ینک منت ووردآیا من می توا-١۷

 تکمیل کنم؟ 

فرم درخواست رشکت در قرعه کشی گرین کارت رصفـا . خیر ش� قادر به ذخیره سازی فرم در چارچوبی دیگر برای تکمیل و ارسال در زمانی دیگر نیستید

 . ک فرم آنالین است و ش� باید آن را در حالی که آنالین هستید تکمیل و ارسال کنیدی

 آیا من می توانم فرم درخواست رشکت را ذخیره کرده و بعدا تکمیل کنم؟-١٨

رم پس از دانلود ز تکمیل فش� از زمان آغا. ل شودفرم در خواست رشکت در قرعه کشی به نحوی تنظیم شده است که باید در یک بار تکمیل و ارسا. خیر

دقیقه طوالنی تر شود، در حـالی کـه هنـوز  ۶۰اگر زمان ش� از . دقیقه فرصت دارید ۶۰آن تا زمان تکمیل و ارسال فرم درخواست در تار�ای قرعه کشی، 

ستم هر فرم ناقص را به طور کامل حذف می کند سی. دقیقه درج کرده اید نیز از بین خواهند رفت ۶۰ده اید، اطالعاتی که پیش از اتام ر کفرم را تکمیل ن

پـیش از آغـاز . نشـود) دو فرم برای یک نفـر(تا در صورتی که متقاضی در زمانی دیگر مجددا فرم را تکمیل کرد، فرم اولیه ناقص موجب حذف هر دو فرم

 . نیاز دارید یاطالعات به چهتکمیل فرم آنالین حت� دستورالعمل را به دقت بخوانید تا دقیقا بدانید 

آیا می توانم عکسهایم را به فردی در آمریکا بفرستم تا او آنها را اسکن و ذخیره کنند و بنه منن بفرسنتد تنا منن در تکمینل فنرمم . من اسک� ندارم-١٩

 استفاده کنم؟

. ، بو طور الکرتونیکی ارسـال شـده باشـدفرمو به همراه  فرمبله، درصورتی که عکس ش� واجد رشایط الزم مندرج در دستورالعمل بوده و در زمان ارسال 

کلیـه مـدارک درخواسـت . آنالین عکسها را در اختیار و آماده داشته باشید، ش� �ی توانید عکسها را جدا از فرم ارسـال کنیـد فرمش� باید رد زمان ارسال 

 . شوند) الکرتونیکی(دیگر ارسالمی توانند از داخل آمریکا و یا از کشورهای ) درخواست فرمعکس و (رشکت در قرعه کشی

 آیا می توانم مجددا اقدام کنم؟. طبق دستورالعمل، در صورتی که عکس من واجد رشایط الزم نباشد، سیستم کل درخواست مرا باطل خواهد کرد-٢۰

) Confirmation Number(یـهشـ�ره تاییدش� را نخواهـد پـذیرفت و در نتیجـه شـ�  فرماگر عکس ش� دارای رشایط الزم نباشد، تار�ای قرعه کشی . بله

اگـر شـ� . دریافـت نکنیـد رادرخواست  پیام پذیرشاما با توجه به وضعیت غیر قابل پیش بینی اینرتنت، ممکن است ش� بالفاصله . دریافت نخواهید کرد

 فرمارسال کنید، مـی توانیـد تعیین شدهدقیقه  ۶۰ را مجددا در مهلت فرمعکس خود را برطرف کرده و بخش اول و بخش دوم  یرادات مربوط بهبتوانید ا

درخواسـت رشکـت در قرعـه کشـی را از ابتـدا  فـرمباید کل مراحل تکمیل و ارسال الکرتونیکی  درغیر اینصورت. درخواست خود را با موفقیت ارسال کنید

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


ید تا زمانی که فرمی کامل و قابل قبـول را ارسـال کنیـد و پیـام را به هر تعدادی که می خواهید انجام ده فرمش� می توانید تکمیل و ارسال . رشوع کنید

درخواسـت  فرمش� کامل است و نیازی به تکمیل و ارسال  فرمزمانی که ش� این پیام را دریافت کردید، . کامل را دریافت کنید فرمدریافت موفقیت آمیز 

 . دیگری نیست

 را دریافت خواهم کرد؟) Confirmation Number(فرمت موفقیت آمیز الکرتونیکی من پیام دریاف فرمچقدر پس از ارسال -٢١

امـا طبیعـت غیـر . کنیـد مراقبت از آن ذخیره واین ش�ره را . دریافت کنیدیه است به محض تکمیل فرم در برگیرنده ش�ره تاییدکه ش� باید این پیام را، 

کامل شده ارسال  را بارها فشار دهید تا فرم) Submit(ش� می توانید دکمه ارسال . یاندازدقابل پیش بینی اینرتنت ممکن است دریافت ش�ره را به تاخیر ب

 . را دریافت کردید از ارسال مجدد اطالعات خود خودداری کنید یهاما زمانی که ش�ره تایید. دریافت کنید یه خود راشود و ش� ش�ره تایید

 

 پذیرفته شدگان 

 قرعه کشی مطلع می شوم؟ شم درمی توانم از پذیرنه و من چگ-٢٢

در ) Entrant Status Check(خود بـرای دسرتسـی بـه بخـش بررسـی وضـعیت پرونـده یهاز ش�ره تایید ٢۰١۵دست کم تا سپتامرب  ٢۰١۴مه  ١ش� باید از 

از  پذیرفته شدن در قرعه کشیکه در صورت  مرجعی استبخش بررسی وضعیت پرونده تنها . داستفاده کنی www.dvlottery.state.govتار�ای قرعه کشی 

بعـد از ایـن روز و زمان قرار مالقاتتان برای مصـاحبه ویـزای مهـاجرتی را  ،یزایتاندستورالعملهای بیشرت را در مورد درخواست و .شوید طریق آن مطلع می

وزارت امور خارجه آمریکـا بـرای ثبـت نـام قـانونی بـرای قرعـه کشـی و بـرای بررسـی وضـعیت پرونـده هـا تنها تار�ای رسمی . دریافت می کنیدمرحله 

www.dvlottery.state.gov است . 

    )پرسشهای متداول مراجعه کنید ٢۳ره به پرسش ش�.(تاس �ی گیرد  وزارت امور خارجه برای مطلع کردن ش� از موفقیت در قرعه کشی با ش�

 من چگونه از اینکه انتخاب نشده ام مطلع می شوم؟ آیا به من اطالع داده خواهد شد؟-٢۳

خود برای دسرتسی بـه بخـش بررسـی  یهبرای مطلع شدن از وضعیت پرونده تان از ش�ره تایید ٢۰١۵ژوئن  ۳۰دست کم تا  ٢۰١۴مه  ١ش� می توانید از 

سـپتامرب  ۳۰خود را دسـت کـم تـا  یهش�ره تایید. استفاده کنید www.dvlottery.state.govدر تار�ای قرعه کشی ) Entrant Status Check(ندهوضعیت پرو 

). به طور آنالین در دسرتس است ٢۰١۴ژوئن  ۳۰تا  ٢۰١۳مه  ١، از ٢۰١۴بررسی پرونده قرعه کشی گرین کارت سال پیش، قرعه کشی . (حفظ کنید  ٢۰١۵

 .نشوید، هیچ دستورالعمل دیگری دریافت نخواهید کرد انتخابدر صورتی که ش� در قرعه کشی 

     خود را گم کنم ؟ ) Confirmation Number(اگر من ش�ره تاییدیچه اتفاقی می افتد  -٢۴

 یقرار دارد که با وارد کردن آدرس پست ین کارت ابزار یگر یقرعه کش یدر تار�ا. دینگه دار یج قرعه کشیان اعالم نتاه تان را تا زمییدیید ش�ره تایش� با

دهـد تـا شـ�ره مین امکان را یکند و به ش� امید ییت ش� را تایگر هوید ید و اطالعات شخصیاستفاده �ود یکه زمان ثبت نام در قرعه کش یکیالکرتون

 . دیابیا بازه تان ر یدییتا

کـه  فرآیندین استفاده از و ا بدیکنند  یتان بررسیرا برا یجه قرعه کشیتوانند نت ی� یکنتاک ]ایالت[ یها و دفرت کنسول یاالت متحده، کنسولگر یا یسفارتها

 .نیست یه کشعبرندگان قر  میاسابه انتشار  مجازز یوزارت امور خارجه ن. کنند یابیتان بازیه تان را برایدییح داده شد ش�ره تایدر باال توض

 افت خواهم کرد؟یدر یکیا پست الکرتونیق پست یاز طر یا از وزارت امور خارجه اطالعاتیآ.  ٢۵

نامـه  یت رشکـت کننـدگان در قرعـه کشـیـاز موفق یاطـالع رسـان یاالت متحـده هرگـز بـرایـدولـت ا. به ش� نخواهد فرستاد یوزارت امور خارجه نامه ا

 پس از د تنهایاز برندگان باش یکیچنانچه ش� . ندارد ٢٠١۵سال  یقرعه کش ین روش براین استفاده از ایا یز براین یستاده است و برنامه انفر  یکیالکرتون

ه با ش� درباره وقـت مصـاحب یکیق پست الکرتونید از طریه مربوط به برنده شدنتان پاسخ دادیبه اطالع" ت رشکت کنندهیوضع یبررس"نکه در صفحه یا

اطالعات مربوط به روز و ساعت مصاحبه نخواهد بود بلکه فقط به ش� خواهند گفـت  یحاو  یکیالکرتون ین نامه هایا. تان تاس گرفته خواهد شدیزایو

 .دیمراجعه کن" ت رشکت کنندهیوضع یبررس"ات به قسمت  یین جزیبه ا یدسرتس یبرا یستیباشد و ش� بامیات وقت مصاحبه ش� موجود ییکه جز

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


 ر یـنظ ییبـا دامنـه هـا یگر یدمختلف  یتار�اها . االت متحده هستندیدولت ا میرس یشوند، تار�اهامیختم " gov."که آدرسشان با دامنه  ییتنها تار�اها

“.com”  “.org”  “.net”    ن یـارائـه شـده توسـط اا خدمات یوزارت امور خارجه اطالعات . دهند مید ارائه یا خدمات مربوط به مهاجرت و روادیاطالعات

 . کند یا ض�نت �یه ید، توصییتار�اها را تا

ا یـخواهنـد پـول مین نامه هـا اغلـب از شـ� یا. دیافت کنیب دادن ش� دارند دریدر فر یکه سع ییاز تار�اها یکیالکرتون یاحت�ل دارد که ش� نامه ها

ن فـرم هـا و یـا. دیـبپرداز ینه ایا اطالعات درباره پروسه مهاجرت هزیفرم ها  یهند براممکن است از ش� بخوا. دیشان بفرستیتان را برا یاطالعات شخص

 . استاالت متحده موجود یا یها یسفارتخانه ها و کنسولگر  یق تار�اهایا از طریوزارت امور خارجه  یگان در تار�ایاطالعات بطور را

چنانچـه . از ش� اخـاذی کننـدن کارت یگر یمربوط به خدمات قرعه کش ینه هایوان هزکنند تحت عن یممکن است سع ییا تار�اهاین، سازمانها یهمچن

را ممکـن ید زیکن ینگونه تار�اها جداً خوددار یبه ا یضمناً از فرستادن اطالعات شخص. دید دید هرگز پولتان را نخواهین کالهربدارها بپردازیبه ا ینه ایهز

 . ستفاده شودت ش� ایرسقت هو ین اطالعات برایاست از ا

 چند نفر انتخاب خواهند شد؟٢٠١۵سال  یقرعه کش یبرا. ٢٦

هزار نفر اول انتخـاب  ۵٠که جزو  یاز کسان ین احت�ل وجود دارد که برخیکه اییصادر خواهد شد، اما از آنجا ٢٠١۵ یقرعه کش ید برایهزار رواد ۵٠    
هـزار ۵٠از رقم  شیببه شان را دنبال نکنند تعداد انتخاب شدگان یدیافت روادیخود پروسه در اید نبوده و یافت روادیدر یط الزم برایشده اند، واجد رشا

 .این بدان معنی است که اعالم ش�ره تاییدیه به معنی وجود روادید نیست و ممکن است تعداد پنجاه هزار ویزای اقامتی دائم به انتها برسد  .نفر برسد

تان را یا نشدن و جایت برنده شدن یو وضع یجه قرعه کشینت" ت رشکت کنندهیوضع یبررس"  ن کارت در قسمتیرگ یقرعه کش ید در تار�ایتوانمیش� 
کـه در دسـتورالعمل  یر اطالعـاتیش از مصـاحبه و سـایپـ یکـه فرمهـا یبرندگان یبرا ٢٠١۵برنامه سال  یمصاحبه ها برا.  دییمشاهده �ا ییست نهایدر ل

ه اطالعات الزم را فرستاده باشـند،چهار تـا شـش هفتـه یکه کل یبرندگان. رشوع خواهند شد ٢٠١٤ستاده باشند از اکترب سال افت کرده اند را فر یمربوطه در
خ ین کـارت درمـورد تـاریگـر یقرعه کشـ یق تار�این کشور از طریکا در خارج از ایآمر یها یمصاحبه با افرسان کنسولگر  ین شده براییش از زمان تعیپ

 . افتیع خواهند مصاحبه شان  اطال 

پس از صـدور . د صادر خواهد شدید باشند، روادیافت روادیکه در آن ماه آماده در یانیمتقاض ید، برایرواد یت ش�ره هایدر هر ماه با توجه به محدود
در  یانیمتقاض. افتیان خواهد یپا ٢٠١۵ش از سپتامرب یدها تا پیعموماً صدور رواد. دیان خواهد رسیآن سال به پا ید، برنامه قرعه کشیهزار رواد ۵٠میتا

افنت یدر یبنرا ینمیتض به قید قرعه،انتخاب . ندیاقدام �ا فرآیند اخذ روادیدرشوع  یآماده باشند تا در ارسع وقت برا یستیشوند بامیبرنده  یقرعه کش
ط شناخته ید و اگر واجد رشایهست یقرعه کش یزایو یراط تقاضا بیرشا ین انتخاب فقط به آن معنا است که ش� دار یا. د توسط ش� نخواهد بودیرواد
 .افت خواهند کردیزا دریط شناخته شده باشند ویبرنده و واجد رشا یکه در قرعه کش یهزار نفر اول۵٠فقط  . اهد گرفتزا تعلق خو ید به ش� ویبشو

 شوند؟میرشکت کنندگان موفق چطور انتخاب . ٢٧

 ٣٠تنا حنداقل  ٢٠١٤خ منه یاز تنار" ت رشکت کنندهیوضع یبررس"صفحه ن کارت در یگر یقرعه کش یق تار�ایاز طر یجه قرعه کشینت میه رسیاطالع
 یا نامه ایه یهرگونه اطالع. نخواهد فرستاد یکیا الکرتونی یق پست معمولیبرندگان نامه از طر ایوزارت امور خارجه بر . موجود خواهد بود ٢٠١۵ ژوئن
ست و معترب ید از وزارت امور خارجه نیبرنده شده ا یزا در قرعه کشیافت ویدر ید ش� برایکه به ش� بگو یمعمول ا پستی یکیق پست الکرتونیاز طر

مراجعه   ttery.state.govwww.dvlo یقرعه کش یتار�ا خواهد که بهمید از ش� یافت کنیکه ش� از وزارت امور خارجه در یکیهر پست الکرتون. باشدی�
ر خندمات یا سنایق پست یخواهد تا از طریوزارت امور خارجه هرگز از ش� �. وضعیت پرونده تان را بررسی کنید" ت رشکت کنندهیوضع یبررس"  و با

 .وجه نقد ارسال �ایید Western Unionمثل  یپول یحواله ها

وتر بطـور یک کـامپیـان زمـان ثبـت نـام، یشوند و در پامی یبطور جداگانه ش�ره بند ییایه جغرافاز هر منطق یثبت شده در قرعه کش یه پرونده هایکل
شود، میانتخاب  یکه به صورت تصادف ین درخواستیدر هر منطقه، اول. کندمیرا انتخاب  ییش�ره ها ییایله مناطق جغرافیک یاز تام پرونده ها یتصادف

. افـتین روند تـا انتهـا ادامـه خواهـد ین مورد ثبت شده خواهد بود و امی، دو ینتخاب شده به صورت تصادفن درخواست امین مورد ثبت شده و دو یاول
ک درخواسـت انتخـاب یـکـه میهنگا. باشـندمیانتخاب در هر منطقـه  یبرابر برا یشانس یدارا یسیمهلت نام نو یافت شده طیدر یدرخواست ها میتا
از   www.dvlottery.state.gov ن کـارتیگـر یقرعـه کشـ یتار�ـا" ت رشکـت کننـدهیوضـع یبررس"ر قسمت د ٢٠١٤مه  ١خ یشود، رشکت کننده از تارمی

مرکز د، یعمل کن" ت رشکت کنندهیوضع یبررس"قسمت ق یفرستاده شده از طر یها دستورالعملد، به یاگر ش� انتخاب شد. شودمیانتخاب شدنش مطلع 
کا به یآمر یک کنسولگر یحضور در  یالزم برا ید دستورالعمل هایافت روادیدر یکه انتخاب شدگان برا ین پرونده ها را تا زمانیا یر یگیپ یکنتاک یکنسول

اداره  یاز دفـاتر داخلـ یکـیت خود بـه یر وضعییتغ یکا هستند برایمرکه در داخل آ  یا انتخاب شدگانیند و یافت �اید را دریمنظور انجام مصاحبه رواد
 .دهد میمراجعه کنند، ادامه  تابعیت و مهاجرت ایاالت متحده



 ر بدهم؟ییتغ اداره تابعیت و مهاجرت ایاالت متحدهق یت خود را از طریتوانم وضعمیا یاگر انتخاب بشوم، آ. االت متحده هستمیمن در ا. ٢٨

قـانون مهـاجرت و  ٢٤۵باشند، به موجب بنـد  یاالت متحده �یدر ا یت قانونیوضع یاالت متحده حضور دارند و دارایکه در داخل ا یدگانبله، انتخاب ش
 نـانمید اطیـان بایمتقاض. مراجعه کننداداره تابعیت و مهاجرت ایاالت متحده کا به یم آمریافت اقامت دایت خود و دریر وضعییتغ یتوانند برامی تابعیت

سپتامرب  ٣٠ش از یکا، تا پیخارج از آمر یتواند پرونده آنها را به طور کامل، شامل هرگونه پروسه امیاداره تابعیت و مهاجرت ایاالت متحده  حاصل کنند که
صـادر  ٢٠١۵کشـی  قرعـه برنامه یبرا یدیچگونه روادیکا هیبه وقت رشق آمر ٢٠١۵سپتامرب  ٣٠مه شب یپس از ن یطیچ رشایتحت ه. دیل �امیتک ٢٠١۵

 .نخواهد شد

 اقدام کنم؟ اقامت دائمد یافت روادیدر یفرصت دارم تا برا یاگر انتخاب بشوم، تا چه زمان. ٢٩

افت یدر ید برایتوانمی  ٢٠١۵سپتامرب  ٣٠تا  ٢٠١٤اکترب  ١از  یعنی  ٢٠١۵ یسال مال ید تنها طیانتخاب شو ٢٠١۵ قرعه کشی ویزای برنامه برنامه یاگر برا 
 . دید اقدام کنیادرو 

ت اقامت خود را یا وضعیافت �وده و یخود را در ویزای اقامتی دائم یان سال مالید تا پایط بایان واجد رشایه انتخاب شدگان و متقاضیبدون استثناء، کل
ن یهمچنـ. د نخواهـد شـدیـنـده تدیل آافت نکرده اند در سایدر ٢٠١۵ یسال مال ید خود را طیکه انتخاب شده اند، اما رواد یمهلت کسان .ر دهندییتغ

افـت یدر ٢٠١۵و سـپتامرب  ٢٠١٤ن اول اکتـرب یخود را بویزای اقامتی دائم توانند میز تنها ین٢٠١۵قرعه کشی همرسان و فرزندان انتخاب شدگان در برنامه 
مصـاحبه از مرکـز  ین شده بـراییش از زمان تعیهفته پ ٦ز نامه وقت مصاحبه خود را تا ی�وده اند ن یسینام نو یخارج یکه از کشورها یانیمتقاض. کنند

 . افت خواهند �ودیدر یکنتاک یکنسول

 شود؟میاز انتخاب شدگان ، پرونده او چه  یکیدر صورت مرگ . ٣٠

فرزنـدان واجـد همرسـ و . کا فوت کند، پرونده او به صورت خودکار حذف خواهد شـدیقبل از سفرش به آمر یچنانچه فرد انتخاب شده در هر مرحله ا 
 .افت کنندیرا درویزای اقامتی دائم توانند  یگر �یز دین یط و یرشا

 

 نه هایهز

 نه دارد؟ یچقدر هز قرعه کشی ویزای اقامت دائمرشکت در برنامه . ٣١

د یـکن اتقاض یزای اقامتی دائمو ید و برایاما، چنانچه انتخاب بشو. شودیافت �یدر ینه ایهز یقرعه کش یکیارسال درخواست الکرتون یدر حال حارض برا
کـا یآمر یا کنسـولگر یـسـفارتخانه و  ی�ً به صندوق کنسـولید  و مصاحبه مستقید را در زمان درخواست روادیصدور رواد یالزم برا ینه هایه هزید کلیبا

نـه ید، هزیفرستمی اداره مهاجرت و تابعیترا به تشان یر وضعییتغ یکنند و تقاضامی یکا زندگید که در آمریباش یاگر ش� از انتخاب شدگان. پرداخت کنند
د گونـه گـون همـراه بـا یـمهاجرت و صـدور رواد ینه هایات مربوط به هزییجز. د فرستادیخواه اداره مهاجرت و تابعیت آمریکا�ً به یتقسالزم را م یها

 .انتخاب شدگان فرستاده خواهد شد یبرا www.dvlottery.state.govن کارت یگر یقرعه کش یه توسط تار�ایاطالع

 را پرداخت کنم؟  یمهاجرت یزایمربوط به و ینه هایتوانم هزمیاگر انتخاب بشوم، چطور و از کجا . ٣٢

ن کـارت یگـر یقرعـه کشـ یدر تار�ـا" ت پرونـدهیوضـع یبررسـ"ق قسـمت یـد، از طریانتخاب شده ا ید که بطور تصادفیهست یاگر ش� رشکت کننده ا
www.dvlottery.state.gov ن یگـر یو التار  یمهاجرت یزایمربوط به و ینه هایه هزیش� کل. د کردیافت خواهیزا دریو یدرمورد پروسه تقاضا یدستورالعمل

االت یـاز طـرف دولـت ا یدیبالفاصـله رسـ یصندوقدار کنسولگر . د کردیتان پرداخت خواهیکا در زمان تقاضایآمر یا کنسولگر یدر سفارت  کارت را شخصاً 
 ینـه هـاید هزیـتوانید، �یکـا باشـیآمر یها یا کنسولگر یدر سفارت  یمهاجرت یزایو یچنانچه ش� متقاض. دهدمیافت پولتان به ش� یبر در یمتحده مبن

 .  دیبپرداز یگر ید خدماتیس یهر رسوا یک یا پی Western Unionا یق پست یاز طر ین کارت را به کسیگر یو التار  یمهاجرت یزایو

اداره مهاجرت و تابعیـت ق یتتان از طریر وضعییتغ ید تا برایم داشته باشمید و تصید انتخاب بشویکنمی یاالت متحده زندگیکه در ایچنانچه ش� در زمان
افـت یدر www.dvlottery.state.govن کـارت یگـر یقرعـه کشـ یدر تار�ا" ت پروندهیوضع یبررس"که از قسمت  ید دستورالعملییاقدام �ا تحدهایاالت م

 . را شامل خواهد بود ییکایک بانک آمریمربوطه به  یاز یونه یپرداخت هز یچگونگ یبرا یحید کرد، توضیخواه



 رم؟یتوانم پس بگمیکه پرداخته ام را  یینه هایهزآیا ط شناخته نشوم یزا تقاضا کنم، اما واجد رشایو یاگر برا. ٣٣

ط شناخته ین دستورالعمل ها واجد رشایا ات مندرج دریید براساس جزیزا ش� بایافت ویدر یبرا. شوندیزاها پس داده �یو یبرا یافتیدر ینه هایهز. ریخ
افت یط دریاالت متحده واجد رشاین ایبراساس قوان یا به عبارتید، و یستیط الزم نیه رشایکل یص بدهد که ش� دار یتشخ یک افرس کنسولیچنانچه . دیبشو

 .شوندمید باطل یکه پرداخت کرده ا یینه هایصادر کند و هز ییزایش� و یتواند برای� ید، و یستین) ین کارت التار یگر(  یمهاجرت یزایو

 ت یفقدان صالح

منورد توجنه قنرار شندن  یتثنسم یمن برا یا تقاضایشوم؟ آ یت مستثنیل رد صالحیاز دال یتوانم از برخمیا ی، آاقامت دائم یزایو یبعنوان متقاض.  ٣٤
 ؟گیرد می

چ گونـه یهـ. شـودمیز یـن اقامـت دائـم یزایـان ویشـامل متقاضـ  ت و مهـاجرتیون ملمندرج در قان یمهاجرت یزاهایو یت برایل رد صالحیه دالیر، کلیخ
ب یکـه قانونـاً بـه تصـو ییت و مهاجرت به جز آنهـایمندرج در قانون مل یمهاجرت یزاهایو یت برایل رد صالحیکردن دال یمستثن یبرا یژه ایالت ویتسه
 یکا و کسانیشهروندان آمر یکه برا یاستثنائات کل یبرخ. ز وجود نداردین یین تقاضاهایچن یبرا یچ پروسه مخصوصین هیهمچن. ده اند، وجود نداردیرس

در  یزمـان یت هـایموارد نظر گرفته بشود، اما محـدود یز دربرخین اقامت دائم یزایان ویمتقاض یاالت متحده را دارند ممکن است برایکه اقامت دائم ا
 . الت را مشکل سازدیهن تسیازا یممکن است بهره مند یبرنامه قرعه کش

 ها یادیها ش یاخطار درمورد کالهربدار 

 ناخواسته را گزارش کنم؟ یل هایمیو ا ینرتنتیا یها یتوانم کالهربدار میچطور . ٣۵

شـود مراجعـه میملـت اداره  ١٧ت از مرصـف کننـده از یاداره ح� یبا همکار  یون فدرال بازرگانیسمیکه توسط ک www.econsumer.gov یلطفاً به تار�ا
 یلهـایمیت درمـورد ایشـکا یبـرا. دیبفرسـت ینرتنتـیات از جرائم ایره شکایدا FBIکا یس فدرال آمریرا به پل ید گزارش کالهربدار یتوانمین یش� همچن. دیکن

 . دیمراجعه کن یدر وزارت دادگسرت " تاس با ما"ناخواسته به صفحه 

 ن کارتیگر یربوط به قرعه کشم یآمارها

 صادر خواهد شد؟٢٠١۵سال  یقرعه کش یزا برایچند و. ٣٦

کاراگوئـا و یه نیاالت متحـده اصـالحیـ، کنگـره ا١٩٩٧امـا، در نـوامرب سـال . ط موجـود اسـتیـان واجـد رشایمتقاصـ یزا برایو هزار ۵۵طبق قانون، حداکث 
 هـزار ۵تا هر زمان که الزم باشد، تعـداد  ١٩٩٩سال  یدر کرد که به موجب آن از برنامه قرعه کشرا صا Central American Relief Act (NACARA)قانون

عمالً  یقرعه کش یزاهایکاهش تعداد و. ردیمورد استفاده قرار بگ NACARAتحت برنامه   یاختصاص داده شده به برنامه قرعه کش یزایو هزار۵۵زا از یو
زا یو هزار۵٠ح داده شد، تعداد ین دستورالعمل توضیکه در ا ین به شکلیافت، بنابرایادامه خواهد  ٢٠١۵نامه سال رشوع شده و تا بر  ٢٠٠٠از برنامه سال 

 . باشد میموجود  یقرعه کش یبرا

 متفرقه

دا کنردن خاننه و ینپکنا، ی� بنه مقصند آمریط هنواپید بلیخر یاالت متحده برایا دولت اید شوم، آیموفق به گرفت رواد DVق برنامه یاگر من از طر. ٣٧
 کا به من کمک خواهد کرد؟یتا زمان استقرار کامل من در آمر یمال یر کمک هایه سایو ارا یپزشک یشغل، فراهم �ودن مراقبت ها

در . گرفـت تعلق نخواهد یمال یر کمک های�، مسکن و سایط هواپیل بلیاز قب یچگونه کمکیکنند، همیافت یکا را درید آمریکه رواد یانیر، به متقاضیخ
نـه شـ� بـر دوش کشـور یاالت متحده هزید که در ایید اثبات �اید بایش از صدور روادید، پیانتخاب شو اقامت دائمد یافت روادیدر یکه ش� برا یصورت

م در یل مقـمیـا فایـ ک دوستیتوسط ) I-134فرم (ت از ش� یش�، سوگندنامه ح� یشخص یها ییق دارایتواند از طرمین موضوع یاثبات ا. نخواهد بود
 .االت متحده باشدیک کارفرما در ایشنهاد استخدام ش� توسط یا پی/االت متحده ویا

 میباشند ٢٠١۵رشکت در قرعه کشی ویزای اقامت دائم  که متولدین آنها واجد رشایط –بر اساس منطقه  –فهرست کشورهایی 

http://www.econsumer.gov/


منـاطق . هسـتند قرعـه کشـی ویـزای اقامـت دائـم امسـالط رشکـت یـاع آنها واجـد رشاباشد که اتبمی ییایهر منطقه جغراف یر شامل کشورهایفهرست ز
باشند، توسط اداره خدمات  یط رشکت �ین آنها واجد رشایکه متولد ییکشورها. از کشور حاکم در نظر گرفته شده اند یبه عنوان بخش یرمستقل خارجیغ

کـه  ییفهرست کشورها. ت مشخص شده اندیقانون مهاجرت و تابع 203(c)د شده در بند یقو بر اساس فرمول  کا یاالت متحده آمریو مهاجرت ا یشهروند
 یهـا یق وابسـتگیـمهـاجر از طر یادیـار زین کشـورها تعـداد بسـیـرا ایز(باشند  ی�  ن کارتیگر یط رشکت در برنامه قرعه کشین آنها واجد رشایمتولد

، پـس از فهرسـت )فتـه شـده اسـتر یمهـاجر از آنهـا پذ یادیـهستند که تعداد ز ییا کشورهایند و کا اعزام �وده ایبه آمر یا استخدام شغلیو  یخانوادگ
 .ط آمده استیواجد رشا یکشورها یا منطقه

 

 

 قایآفر

  

 ریالجزا

  یبیل 

 آنگوال

 ماداگاسکار 

 ن یبن

 یماالو 

 بوتسوانا 

 یمال

 نافاسو یبورک
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 رتهیمور 
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 ایبمینا یمرکز  یقایآفر یجمهور  
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 ایجریکوموروس ن

 کنگو  

 رواندا

 ک کنگو یدموکرات یجمهور 

 پینسیسائو تام و پر

 ساحل عاج 

 سنگال

  یبوتیج

 شله یس

 مرص

 رئا لئون یس 

  یینه استوایگ 

 یسومال

 رته یار 

 یجنوب یقایآفر

  یوپیات 

 سودان 

 گابن 

 لندیسواز

 ایگامب 

 ا یتانزان 

 غنا توگو 

 نهیگ 

 تونس 

 سائو ینه بیگ 

 اوگاندا

 ایکن 

 ایزامب 

 لسوتو  

 مبابوهیز

 ایربیل 

 



 ایآس

   

 افغانستان

 لبنان 

 نیبحر

 یمالز  

 بنگالدش 

 ویمالد 

 بوتان  

 مغولستان

  یبرونئ

 نپال

 برمه 

 یکره ش�ل

 کامبوج  

 ع�ن 

 یمور رشقیت 

 قطر 

 هنگ کنگ  ژهیت ومیمنطقه حاک 

 یعربستان سعود

 یاندونز 

 سنگاپور 

 ران یا

 النکا یرس

 عراق

 *ه یسور 

 *ل ییارسا 

 **وان یتا

 ژاپن 

 لندیتا 

 *اردن  

 یامارات متحده عرب

 تیکو

 منی 

 الئوس

ن کشـورها قـرار یـت امیـمو یق ا آمده انـد تحـتیبه دن ١٩٦٧ش از ماه ژوئن سال یه و مرص تا پیل، اردن، سورییت ارسامیکه درمناطق تحت حاک یافراد* 
 یکه در بلند یت اردن و افرادمیمو یهستند تحت ق یکه متولد کرانه باخرت  یت مرص، کسانمیمو یا آمده اند تحت قیکه در نوار غزه به دن یافراد. رندیگمی
 .ه هستندیت سورمیمو یا آمده اند تحت قیجوالن به دن یها

، هندوستان، پاکسـتان، )ین اصلمین رسز یمتولد(نیچ: ستندین کارت امسال نیگر یت در برنامه قرعه کشط رشکیر واجد رشایز ییایآس ین کشورهایمتولد 
 . ط بوده و در فهرست باال ذکر شده اندیواجد رشا)  ایمنطقه آس(وان یو تا) ییمنطقه اروپا( S.A.R، ماکائو S.A.Rهنگ کنگ . تنامین و ویپیلی، فیکره جنوب

  

 

  

 اروپا

  

  یآلبان

 یتوانیل

 آندورا  

 لوکزامبورگ

 ارمنستان 

 ژه ماکائویت ومیمنطقه حاک 

 ش یاتر 

 ه یمقدون

 یوگسالو یسابق  یجمهور 



 جان یآذربا 

 مالت

 بالروس 

 ویمالد

 کیبلژ 

 موناکو 

 ن یو هرزگو یبوسن

 مونته نگرو

 بلغارستان  

ن ها و مناطق وابسته میشامل رسز (هلند 
 )در خارج

 یکرواس 

 قربس  

 یند ش�لرلیا

 چک یجمهور 

 نروژ 

ن ها و مناطق میشامل رسز (دا�ارک  
 )وابسته در خارج

ن ها و مناطق وابسته میشامل رسز (پرتغال 
 )در خارج

  یاستون 

 یرومان

 فنالند 

 نویسن مار 

ن ها و مناطق میشامل رسز (فرانسه  
 رصبستان

 یاسلواک) وابسته در خارج 

 گرجستان 

 یاسلوان 

 آملان 

 ایاسپان 

 ونان ی 

 سوئد

 مجارستان

 سییسو 

 سلندیا

 کستانیتاج 

 رلندیا

 هیترک 

 ایتالیا

 ترکمنستان 

 قزاقستان 

 نیاکرا 

 زستان یقرق 

 ازبکستان

 ا یالتو

 یتیکان سیوات

 نیخت اشتایل

 

 یایـتانیبر. هیر، لهسـتان و روسـیـکب یایتانیبر: ستندین کارت امسال نیگر ید قرعه کشیط رشکت در برنامه روادیر واجد رشایز ییاروپا ین کشورهایمتولد
ر فالکلند، جبـل الطـارق، مونـت یمن، جزا یر کین، جزایرجیش ویتیر بریال، برمودا، جزاییآنگو: باشدمیر یرمستقل زیشامل مناطق غ) متحد یپادشاه(ر یکب

مستقل  یکشور  یرلند ش�لین کارت، ایگر ید قرعه کشیادد که تنها به منظور برنامه رو ییتوجه �ا. کوسیر ترکس و ساین، سنت هلنا و جزایتکاریرسات، پ
 .ط بوده و نام آن در فهرست ذکر شده استیواجد رشا یرلند ش�لیدر نظر گرفته شده است؛ ا

  

 یش�ل یکایآمر 

 باهاماس

 .شندبا یامسال � قرعه کشی گرین کارتط رشکت در برنامه یک واجد رشاین کانادا و مکزی، متولدیش�ل یکایدر آمر 

 



 هیانوسیاق 

  

ن ها و مناطق وابسته میشامل رسز (ا یاسرتال
 )در خارج

 پاالئو 

  یجیف

 دینه جدیگ

 پاپائوا 

  یباتیریک

 �نیر سلیجزا

 ر مارشال یجزا

 تونگا

 ا یکرونزمیاالت فدرال یا 

 تووالو

 نائورو  

 وانواتو 

ــو  ــد ن ــامل رسز (زالن ــیش ــاطق م ــا و من ن ه
 )سامائو وابسته در خارج

  

 بیو کارائ یمرکز  یکای، آمریجنوب یکایآمر

 گوا و باربودا یآنت

 هندوراس

 نیآرژانت 

 کاراگوئهین 

 باربادوس 

 پاناما 

 ز یبل 

 پاراگوئه

 یو یبول 

 

 

 

 

 

 سیتس و نویسنت ک 

  یلیش 

 ایسنت لوس

 کایکاستار

 نز ینسنت و گرنادیسنت و 

 کوبا 

 نامیسور

 کاینمیدو 

 داد و توباگوینیتر 

 

 

 

 

 

 گرانادا

 اروگوئه

 نه یگ

 ونزوئال

گواتاال

 :ستند، عبارتند ازیامسال ن) کارت گرین  یقرعه کش(د گونه گون یط رشکت در برنامه روادین آنها واجد رشاین منطقه که متولدیا یکشورها

 ک و پرویکا، مکزیی، جامایتییها کن، اکوادور، ال سالوادور،ینمیدو  یا، جمهور یل، کلمبیبرز

 



 


