
 

 

 کنندگان شرکت اطلاعات - اول قسمت

 

1. 

 میانی نام                                     نام خانوادگی                                            نام/خانوادگی نام

 میانی نام بدون             نام                 بدون                                                                            

  

 جنسیت. 2

 زن                     مرد                

 

 تولد تاریخ. 3

 ماه                                     روز                                           سال

 

 

 اید شده متولد آن در که شهری. 4

 .نشوید ایالت/استان/شهرستان/منطقه وارد کنید وارد را تولد شهر فقط

 تولد شهر

 

 است. ناشناخته تولد شهر

 

 

 اید شده متولد آن در که کشوری. 5

 کنید. کشورانتخاب یک

 

 



 

 

 

 DV برنامه برای بودن شرایط واجد کشور. 6

 قامتا محل به مربوط شما بودن شرایط واجد کشور. بود خواهد یکسان شما تولد محل کشور با معمولاً شما بودن شرایط واجد کشور

 نیست. شما

 اآی ببینید تا بروید بودن شرایط واجد کشور توضیح به لطفاً ، نیست DV برنامه شرایط واجد که اید شده متولد کشوری در اگر

 .است موجود نیز دیگری گزینه شما مورد در

 هستید؟ صلاحیت مدعی اید شده متولد آن در که کشوری اساس بر آیا

 خیر                                          بله

 هستید. صلاحیت مدعی که کنید وارد را کشوری باید ، صورت این غیر در

 ...کنید کشورانتخاب یک

 

 گذرنامه. 7

 باشید داشته خود از نشده منقضی و معتبر گذرنامه باید حاضر حال در ، تنوع ویزای برنامه برای ورودی ارسال منظور به

 .بدهید را B یا A پاسخ لطفاً(. کنید مراجعه پایین به) باشد مستثنی اینکه مگر ، ملیت کشور

 گذرنامه اطلاعات( الف

 :گذرنامه نام

 خانوادگی                                نام                                          نام میانی نام/خانوادگی نام

 ندارد وجود میانی نام                                    نام بدون                                                                 

 پاسپورت شماره

 

 :گذرنامه انقضای تاریخ

 سال   ماه                                                روز                                   

         

            



 

 

 صدور : مرجع/کشور

 ...کنید کشورانتخاب یک

 گذرنامه معافیت( ب

 :من زیرا نیستم گذرنامه اطلاعات ارائه به ملزم من

 (ملیت بدون) تابعیت بدون

 نیست من دولت از گذرنامه دریافت به قادر و ها کمونیست کنترل تحت کشور یک ملیت

 اید کرده دریافت را گذرنامه شرایط از فردی معافیت خارجه امور وزیر طرف از و نیستید گذرنامه اخذ به قادر

 خارجه امور وزیر یا داخلی امنیت

 

 .شوم محروم تنوع ویزا برنامه از است ممکن ، نیستم معاف گذرنامه شرط از من شود مشخص بعداً اگر که کنم می درک من

 

 

 ورودی عکس. 8

 ندارند مطابقت اما جمله از ، مشخصات همه با که هایی عکس. شوند ارسال eDV ورود زمان در باید ها عکس

 است صلاحیت رد های زمینه قبول غیرقابل های زمینه و عکسها ترکیب ، عکسها تکرار به نبودن محدود

 است آن صلاحیت رد برای ای زمینه ، دهد تغییر را چهره های ویژگی که ها عکس در دستکاری هرگونه مدخل کل از

 .کنید مشاهده عکس های نمونه صفحه در را ها نمونه ورودی کل

 .کنید مراجعه( DV-2020) 2222 تنوع مهاجر ویزای برنامه های دستورالعمل و فنی مشخصات برای لطفاً

 دیجیتال تصویر برای بندی ترکیب مشخصات

 :کرد خواهید استفاده زیر های روش از یکی از eDV به تصویر کردن وارد برای

 ، بگیرید جدید دیجیتالی عکس یک

 .کنید استفاده دیجیتال اسکنر از ارسالی عکس اسکن برای

 عکس نمونه/عکس های دستورالعمل صفحه به پیوند

 



 

 

 و کرده جستجو کند می ذخیره را عکس که را فایلی که دهد می را امکان این شما به "جدید عکس انتخاب" دکمه روی کلیک با

 بانتخا" دکمه روی لطفاً ، نیست درست عکس اگر. شود می داده نمایش عکس و فایل نام ، شده بارانتخاب یک. کنید انتخاب

 کنید. انتخاب جدید فایل تا یک کنید کلیک "جدید عکس

 

 پستی آدرس. 9

 (اختیاری) از مراقبت در

 1 آدرس خط

 (اختیاری) 2 خط آدرس

 شهرک/شهر 

 ایالت/استان/شهرستان/منطقه 

 پستی کد/پستی کد

 پستی کد/  پستی کد بدون

 کشور

 ...کنید کشورانتخاب یک

 

 کنید. می زندگی آن در امروز که کشوری. 12

 ...کنید کشورانتخاب یک

 

 تلفن شماره. 11

 (اختیاری)

 

 الکترونیکی. پست آدرس. 12

 (johndoe@example.com مثال عنوان به) الکترونیکی پست آدرس. آ

 



 

 

 کنید. تأیید را ایمیل آدرس ب.

 .(گیرد می قرار استفاده مورد انتخاب صورت در بیشتر اطلاعات ارائه برای ایمیل آدرس این: توجه)

 

 چیست؟ اید آورده دست به امروز به تا که آموزشی سطح بالاترین. 13

 دبستان فقط

 مدرک بدون دبیرستان،

 دبیرستان مدرک

 ای حرفه فنی هنرستان

 دانشگاهی دروس از برخی

 دانشگاهی مدرک

 لیسانس فوق مقطع در دروس از برخی

 ارشد کارشناسی مدرک

 دکترا سطح دورههای برخی

 دکترا مدرک

 یا ای حرفه مدارس ) تحصیل کامل دوره یک اتمام دهنده نشان که باشید داشته دبیرستان دیپلم یک حداقل باید شما

 یا دارد نیاز آموزش سال دو به حداقل که باشد شغلی در ماهر کارگر یک یا( نیست  قبول قابل بودن معادل درجه

 شما شغل آیا ببینید تا کنید مراجعه/ http://www.onetonline.org به تنوع ویزای کسب برای ) بودن شرایط واجد تجربه

 (.است  شرایط واجد

 

 است؟ چگونه شما فعلی تاهل وضعیت. 14

 مجرد

 نیست( LPR) متحده ایالات قانونی دائم مقیم یا متحده ایالات شهروند همسرم و متاهل

 است( LPR) متحده ایالات قانونی دائم مقیم یا متحده ایالات شهروند همسرم و متاهل

 شده جدا



 

 

 بیوه

 است شده جدا قانونی طور به

 کنید وارد را همسر اطلاعات

 و شما اگر. کنند زندگی جدا هم از دادگاه حکم از پس اما ، کنند ازدواج هم با زوج یک که شود می تنظیم زمانی حقوقی جدایی

 همسرتان

 بود نخواهید شما. کند مهاجرت شما با تنوع ویزای برنامه طریق از تواند نمی همسرتان ، اند شده جدا قانونی نظر از

 .شوید می مجازات اید شده جدا او از قانونی طور به که زوجی نام انتخاب صورت در

 درخواست از قبل اگر حتی ، باشید داشته اختیار در را خود همسر باید ، اید نشده جدا هم از دادگاه حکم با قانونی طور به اگر

 .دارید طلاق درخواست

 .است صلاحیت رد زمینه شما شرایط واجد همسر ذکر عدم تنوع ویزای برای

 .نکنید ذکر خود ورودی در را او ، است قانونی دائم مقیم یا متحده ایالات شهروند شما همسر اگر

 

 کودکان تعداد. 15

 سن سال 21 زیر و نکرده ازدواج که هستند هایی نامادری و قانونی شده پذیرفته فرزندان ، بیولوژیکی کودکان همه شامل کودکان

 .دارند

 دقص اگر یا کنند نمی زندگی شما با آنها اگر حتی ، شوید شامل را شرایط واجد کودکان همه باید شما خود مدخل ارسال تاریخ

 ندارند

 فرزند اگر. است صلاحیت رد زمینه ، شرایط واجد کودکان همه ذکر عدم. دهید درخواست خود مشتق عنوان به تنوع ویزای برای

 است آمریکایی شما

 .نکنید ذکر خود ورودی در را وی ، قانونی دائم مقیم یا شهروند

 

 ارسال


