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دستورالعملهای برنامه ویزای مهاجرتی)2023 (DV2023
نمای کلی برنامه
وزارت امور خارجه ساالنه برنامه ویزای مهاجرت تنوع را که به طور قانونی ایجاد شده است ،مدیریت می کند .بخش
( 203ج) قانون مهاجرت و ملیت ) (INAطبقهای از مهاجران به نام «مهاجران تنوع» را از کشورهایی با نرخهای مهاجرت
تاریخی پایین به ایاالت متحده ارائه میکند .برای سال مالی  ،2023حداکثر  55000ویزای تنوع ) (DVدر دسترس خواهد
بود .هیچ هزینه ای برای ثبت نام در برنامه  DVوجود ندارد .
متقاضیانی که در این برنامه انتخاب می شوند (برگزیدگان) باید شرایط واجد شرایط بودن ساده اما سخت را برای
واجد شرایط بودن برای  DVداشته باشند .وزارت امور خارجه برگزیدگان را از طریق یک نقشه تصادفی رایانه ای تعیین
می کند .وزارت امور خارجه ویزاهای تنوع را بین شش منطقه جغرافیایی توزیع می کند و هیچ کشوری نمی تواند بیش
از هفت درصد از  DVهای موجود را در هر سال دریافت کند .
برای  DV-2023،بومیان کشورهای زیر واجد شرایط درخواست نیستند ،زیرا بیش از  50000بومی این کشورها در پنج
سال گذشته به ایاالت متحده مهاجرت کرده اند :
بنگالدش ،برزیل ،کانادا ،چین (از جمله هنگ کنگ  SAR)،کلمبیا ،
جمهوری دومینیکن ،السالوادور ،هائیتی ،هندوراس ،هند ،جامائیکا ،مکزیک ،نیجریه ،پاکستان ،فیلیپین ،کره
جنوبی ،بریتانیا (به استثنای ایرلند شمالی) و کشورهای دیگر مناطق وابسته ،ونزوئال و ویتنام .
بومیان ماکائو  SARو تایوان واجد شرایط هستند .

شایستگی

شرط شماره  1:بومیان کشورهایی که از لحاظ تاریخی نرخ مهاجرت به آن پایین است ایاالت متحده ممکن است واجد شرایط
ورود باشد .

اگر بومی کشوری نیستید که از نظر تاریخی نرخ مهاجرت به ایاالت متحده پایین است ،دو راه دیگر وجود دارد که
بتوانید واجد شرایط شوید .
•

آیا همسر شما بومی کشوری است که از نظر تاریخی نرخ مهاجرت به ایاالت متحده پایین است؟ اگر بله ،میتوانید
کشور محل تولد همسرتان را درخواست کنید  -مشروط بر اینکه نام شما و همسرتان در ورودی انتخاب شده ،واجد
شرایط تشخیص داده شود و ویزاهای گوناگونی صادر شود ،و همزمان وارد ایاالت متحده شوید .

•

آیا شما بومی کشوری هستید که از نظر تاریخی نرخ مهاجرت به ایاالت متحده پایین نیست ،اما هیچ یک از
والدین شما در آن کشور نیستند ؟در زمان تولد شما متولد شده اید یا اقامت قانونی داشته اید؟ اگر بله ،اگر کشوری
است که بومیان آن واجد شرایط برنامه  DV-2023هستند ،می توانید کشور محل تولد یکی از والدین خود را
درخواست کنید .برای جزئیات بیشتر در مورد این که این به چه معناست ،به سؤاالت متداول سواالت _

شماره  2:هر متقاضی  DVباید شرایط تحصیلی/تجربه کاری برنامه  DVرا با داشتن یکی از موارد زیر برآورده کند :
•

حداقل تحصیالت دبیرستانی یا معادل آن ،به عنوان تکمیل موفقیت آمیز یک دوره  12ساله آموزش رسمی ابتدایی
و متوسطه تعریف می شود .
یا

•

دو سال تجربه کاری در پنج سال گذشته در شغلی که برای انجام آن حداقل به دو سال آموزش یا تجربه نیاز دارد.
وزارت امور خارجه از  O*Net Onlineپایگاه داده برای تعیین سابقه کار واجد شرایط .

برای اطالعات بیشتر در مورد تجربه کاری واجد شرایط ،به سؤاالت متداول سواالت _
شما نباید یک ورودی به برنامه  DVارسال کنید مگر اینکه هر دوی این موارد را داشته باشید الزامات .

دوره ورود
متقاضیان باید آثار برنامه  DV-2023را به صورت الکترونیکی در  dvprogram.state.govارسال کنند .بین ساعت
 12:00بعد از ظهر (ظهر) ،زمان روشنایی شرقی  (EDT) (GMT-4)،چهارشنبه 6 ،اکتبر  ،2021و ساعت  12:00بعد از ظهر (ظهر)،
زمان استاندارد شرقی  (EST) (GMT5)،سه شنبه ،نوامبر  .2021 ،9برای ورود تا هفته آخر دوره ثبت نام منتظر نمانید زیرا
تقاضای زیاد ممکن است منجر به تاخیر وب سایت شود .هیچ ورودی دیرهنگام یا مقاله ای پذیرفته نخواهد شد .قانون
فقط یک بار برای هر نفر در هر دوره ورود اجازه می دهد .وزارت امور خارجه از فناوری پیشرفته برای شناسایی چندین
ورودی استفاده می کند .ارسال بیش از یک ورودی ،شما را واجد شرایط  DVنمی کند .

تکمیل ورود الکترونیکی خود برای برنامه DV-2023

فرم ورود ویزای تنوع الکترونیکی خود را (فرم ورود  E-DVیا  DS-5501)،به صورت آنالین در dvprogram.state.gov
ارسال .ما ورودی های ناقص یا نوشته های ارسال شده از طریق دیگر را نمی پذیریم .ارسال فرم ثبت نام آنالین هیچ
هزینه ای ندارد .لطفاً هنگام ارسال درخواست خود از یک مرورگر به روز استفاده کنید .مرورگرهای قدیمی (برای مثال
اینترنت اکسپلورر  )8احتما ًال در سیستم  DVآنالین با مشکالتی مواجه خواهند شد .
ما قویاً شما را تشویق میکنیم که فرم ورود را بدون «مشاور ویزا»« ،نماینده ویزا» یا تسهیلکننده دیگری که به شما
کمک میکند ،تکمیل کنید .اگر کسی به شما کمک می کند ،باید هنگام آماده شدن ورودی خود حضور داشته باشید تا
بتوانید پاسخ صحیح به سؤاالت را ارائه دهید و شماره تأیید منحصر به فرد خود و پرینت صفحه تأیید خود را حفظ کنید.
حفظ پرینت صفحه تاییدیه و شماره تاییدیه منحصر به فرد خود بسیار مهم است .تسهیلکنندههای بیوجدان ویزا برای
کمک به ورودیها ،چاپ صفحه تأییدیه را حفظ میکنند و سپس در ازای دریافت شماره تأییدیه پول بیشتری میخواهند.
بدون این اطالعات ،نمی توانید به سیستم آنالینی که وضعیت ورود شما را به شما اطالع می دهد دسترسی پیدا کنید.
اگر کسی پیشنهاد داد که این اطالعات را برای شما نگه دارد ،مراقب باشید .همچنین باید به حساب ایمیل فهرست شده
در ورودی  E-DVخود دسترسی داشته باشید.مراجعه کنید متداول سواالتی برای اطالعات بیشتر در مورد کالهبرداری های
برنامه  DV.همچنین ممکن است بخواهید ویدیوی برای معرفی برنامه  DVو راهنمای گام به گام برای کمک به ارسال یک
ورودی .
پس از ارسال یک ورودی کامل ،یک صفحه تأیید حاوی نام خود و یک شماره تأیید منحصر به فرد را مشاهده خواهید
کرد .این صفحه تأیید را برای سوابق خود چاپ کنید .از  8مه  ،2022میتوانید با بازگشت به dvprogram.state.gov،

کلیک بر روی Status Checkو وارد کردن شماره تأییدیه منحصر به فرد و اطالعات شخصی ،وضعیت ورودی خود را بررسی
کنید .باید از بررسی وضعیت ورودی برای بررسی اینکه آیا برای  DV-2023انتخاب شده اید یا خیر و در صورت انتخاب،
برای مشاهده دستورالعمل های نحوه ادامه درخواست خود استفاده کنید .دولت ایاالت متحده مستقیماً به شما اطالع
نخواهد داد .بررسی وضعیت شرکت کننده تنها منبع دستورالعمل نحوه ادامه درخواست شما است .اگر انتخاب شده اید
و درخواست ویزا و مدارک مورد نیاز را ارسال می کنید ،باید از بررسی وضعیت ورودی برای بررسی تاریخ وقت مصاحبه
ویزای مهاجرت خود استفاده کنید .لطفاً سؤاالت متداول برای اطالعات بیشتر در مورد فرآیند انتخاب ،
شما باید تمام اطالعات زیر را برای تکمیل ورود خود ارائه دهید .عدم درج دقیق تمام اطالعات مورد نیاز ،شما را واجد
شرایط  DVنمی کند .
.1

نام  -نام خانوادگی  /نام خانوادگی ،نام ،نام و نام خانوادگی  -دقیقاً همانطور که در گذرنامه شما نشان داده شده
است (به عنوان مثال ،اگر گذرنامه شما فقط نام و نام خانوادگی  /نام خانوادگی شما را نشان می دهد ،لطفا نام
خانوادگی  /نام خانوادگی و سپس نام خود را ذکر کنید .اگر گذرنامه شما شامل نام ،نام خانوادگی و نام خانوادگی
است ،لطفاً آنها را به ترتیب زیر فهرست کنید :نام خانوادگی ،نام خانوادگی ،نام خانوادگی ،نام خانوادگی .اگر فقط
یک نام دارید ،باید آن را در قسمت نام خانوادگی/نام خانوادگی وارد کنید .

.2

جنسیت  -مرد یا زن .

.3

تاریخ تولد  -روز ،ماه ،سال .

.4

شهری که در آن به دنیا آمدی .

.5

کشوری که در آن متولد شده اید  -از نام کشوری که در حال حاضر برای مکانی که در آن متولد شده اید استفاده
کنید .

.6

کشور واجد شرایط برای برنامه  DV -کشور واجد شرایط شما به طور معمول با کشور محل تولد شما یکسان است.
کشور واجد شرایط شما به محل زندگی یا ملیت شما مربوط نمی شود ،اگر با کشور محل تولد شما متفاوت باشد.
اگر در کشوری متولد شده اید که واجد شرایط نیست ،لطفاً سؤاالت متداول کنید تا ببینید آیا راه دیگری برای واجد
شرایط بودن وجود دارد یا خیر .

.7

شماره گذرنامه ،کشور صدور و تاریخ انقضای پاسپورت بین المللی معتبر و منقضی نشده شما .این الزام برای افراد
تحت تکفل اعمال نمی شود .شما باید اطالعات پاسپورت بین المللی معتبر را وارد کنید مگر اینکه شرایط معافیت
را داشته باشید .اگر شما بدون تابعیت ،تبعه کشور تحت کنترل کمونیست هستید و قادر به دریافت گذرنامه از
دولت کشور تحت کنترل کمونیست ها نیستید ،یا بهره مند از معافیت فردی مورد تایید وزیر امنیت داخلی و وزیر
هستید ،ممکن است معافیت اعمال شود .دولت ادعای معافیتی که برای آن واجد شرایط نیستید ،یا وارد نکردن
اطالعات پاسپورت معتبر ،شما را واجد شرایط  DVنمی کند .برای کسب اطالعات بیشتر در مورد اینکه آیا معافیت
دارید یا خیر ،به سؤال  12در سند سؤاالت متداول مراجعه کنید .

.8

عکس(های) شرکت کننده – عکس های اخیر (گرفته شده در شش ماه گذشته) از خودتان ،همسرتان و همه فرزندان
مشتق شما.مراجعه کنید ارسال دیجیتال عکس برای مشخصات ترکیبی و فنی .نیازی نیست
قبال شهروند ایاالت متحده یا مقیم دائم قانونی است عکسی وارد کنید ،اما در این
برای همسر یا فرزندی که
ً
صورت جریمه نخواهید شد .
عکس های ورودی  DVباید استانداردهای مشابه عکس های ویزای ایاالت متحده را داشته باشند .اگر
کامال این مشخصات را نداشته باشند یا به هر نحوی دستکاری شده
عکسهای ورودی شما و اعضای خانوادهتان
ً
باشند ،واجد شرایط دریافت  DVنخواهید بود .ارسال همان عکسی که با ورودی سال قبل ارسال شده بود ،شما را
واجد شرایط  DVنمی کند .برای اطالعات ارسال عکس دیجیتال( در زیر ) مراجعه کنید .

.9

آدرس پستی  -در مراقبت از آدرس خط 1
آدرس خط 2
شهر/شهرک
ناحیه/کشور/استان /
کد پستی ایالت/کد پستی
کشور

.9

کشوری که در آن زندگی می کنید .

.10

شماره تلفن (اختیاری ).

.11

آدرس ایمیل – آدرس ایمیلی است که شما مستقیماً به آن دسترسی دارید و تا ماه می سال آینده به آن دسترسی
ً
بعدا پیام ایمیل بعدی را
مستقیم خواهید داشت .اگر بررسی وضعیت ورودی و متوجه شوید که انتخاب شده اید،

از وزارت امور خارجه با جزئیات در صورت دسترسی به مصاحبه ویزای مهاجرت دریافت خواهید کرد .وزارت امور

خارجه هرگز برای شما ارسال نخواهد کرد ایمیلی که به شما می گوید برای برنامه  DVانتخاب شده اید .مراجعه
کنید سواالت متداول برای اطالعات بیشتر در مورد فرآیند انتخاب ،
.12

باالترین سطح تحصیالتی که تا امروز به دست آورده اید )1( :فقط دبستان ،
)(2مقداری دبیرستان ،بدون دیپلم )3( ،دیپلم دبیرستان )4( ،مدرسه حرفه ای ،
)(5برخی دوره های دانشگاهی )6 ( ،مدرک دانشگاهی )7( ،برخی دوره های تحصیالت تکمیلی )8( ،مدرک
کارشناسی ارشد )9( ،برخی دوره های در سطح دکترا ،یا ( )10دکترا.مراجعه کنید سواالت متداول برای اطالعات بیشتر
در مورد الزامات آموزشی

.13

وضعیت تاهل فعلی )1( :مجرد )2( ،متاهل و همسرم شهروند ایاالت متحده یا مقیم دائم قانونی ایاالت متحده
)(LPRنیست )3( ،متاهل و همسر من یک
شهروند ایاالت متحده یا  LPRایاالت متحده است )4( ،مطلقه )5( ،بیوه ،یا ( )6به طور قانونی از هم جدا شده
اند .نام ،تاریخ تولد ،جنسیت ،شهر/شهر تولد و کشور محل تولد همسرتان را وارد کنید و عکسی از همسرتان که
مشخصات فنی مشابه عکس شما را دارد ،وارد کنید

.

اگر نام همسر واجد شرایط خود را ذکر کنید یا نام کسی که همسر شما نیست ،شما را به عنوان متقاضی اصلی
DVو همسر و فرزندان شما به عنوان متقاضیان مشتق  DVواجد شرایط نباشند .شما باید نام همسرتان را بنویسید
حتی اگر در حال حاضر از او جدا شده اید ،مگر اینکه از نظر قانونی جدا شده باشید .جدایی قانونی ترتیبی است که
یک زوج متاهل باقی می مانند اما پس از حکم دادگاه جدا از هم زندگی می کنند .اگر شما و همسرتان به طور
قانونی از هم جدا شده باشید ،همسرتان نمی تواند از طریق برنامه  DVبا شما مهاجرت کند .اگر نام همسری را که
به طور قانونی از او جدا شده اید وارد کنید ،جریمه نمی شوید .اگر به طور قانونی با حکم دادگاه از هم جدا نشده
اید ،حتی اگر قصد دارید قبل از درخواست ویزای تنوع طلبی طالق بگیرید یا همسر شما قصد مهاجرت ندارد ،باید
همسر خود را نیز شامل شود .
قبال
اگر همسر شما شهروند ایاالت متحده یا مقیم دائم قانونی است ،او را در ورودی خود ذکر نکنید .همسری که
ً
شهروند ایاالت متحده یا  LPRباشد نیازی به ویزا یا صدور ویزا نخواهد داشت .بنابراین ،اگر "متاهل و همسر من یک
شهروند ایاالت متحده است یا  LPRایاالت متحده" را در ورودی خود انتخاب کنید ،از شما خواسته نمی شود اطالعات
بیشتری در مورد همسر خود درج کنید.مراجعه کنید سواالت متداول برای اطالعات بیشتر در مورد اعضای خانواده
.14

تعداد فرزندان  -نام ،تاریخ تولد ،جنسیت ،شهر/شهر تولد ،و کشور محل تولد را برای همه کودکان زنده و مجرد زیر
 21سال ،بدون توجه به اینکه با شما زندگی می کنند یا قصد همراهی یا دنبال کردن را دارند ،فهرست کنید .برای
پیوستن به شما ،اگر به ایاالت متحده مهاجرت کنید .عکسهای جداگانهای از هر یک از فرزندانتان با استفاده از
مشخصات فنی مشابه عکس خودتان ارسال کنید .
حتماً شامل :
•

همه کودکان طبیعی زنده ؛

•

همه کودکان زنده که به طور قانونی توسط شما به فرزندی پذیرفته شده اند .و

•

تمام فرزندان ناتنی زنده که در تاریخ ورود الکترونیکی شما ازدواج نکرده و زیر  21سال سن دارند ،حتی اگر
دیگر به طور قانونی با والدین کودک ازدواج نکرده باشید ،و حتی اگر کودک در حال حاضر با شما زندگی
نمی کند و /یا با شما مهاجرت نخواهند کرد .

فرزندان متاهل و کودکانی که در هنگام ارسال درخواست خود  21سال یا بیشتر داشته باشند ،واجد شرایط
برنامه  DVنیستند .با این حال ،قانون حمایت از وضعیت کودک از کودکان در شرایط خاص محافظت می کند :اگر
قبل از اینکه فرزند مجردتان  21ساله شود ،ثبت نام  DVخود را ارسال کنید ،و کودک قبل از صدور ویزا  21ساله شود،
ممکن است تحت درمان قرار گیرد .انگار برای اهداف پردازش ویزا زیر  21سال داشته است .
قبال شهروند ایاالت متحده یا  LPRاست ،در هنگام ارسال مدارک  DVنیازی به ویزای تنوع
برای کودکی که
ً
نخواهد داشت یا برای او صادر می شود .شما جریمه نخواهید شد برای اینکه چنین اعضای خانواده را در ورود خود
قرار دهید یا حذف کنید .
درج نکردن لیست تمام فرزندان واجد شرایط یا درج نکردن فردی که فرزند شما نیست ،شما را واجد شرایط
DVنمی کند و همسر و فرزندان شما نیز به عنوان متقاضیان مشتق ویزای تنوع واجد شرایط نیستند.مراجعه کنید
سواالت متداول برای اطالعات بیشتر در مورد اعضای خانواده
مراجعه کنید سواالت متداول برای اطالعات بیشتر در مورد تکمیل ورودی الکترونیکی خود برای برنامه DV-2023،

انتخاب ورودی ها
بر اساس تخصیص ویزاهای موجود در هر منطقه و کشور ،وزارت
امور خارجه به طور تصادفی افراد را با رایانه از میان ورودی های واجد شرایط انتخاب می کند .همه شرکتکنندگان
DV2023باید بررسی وضعیت بفهمند آیا ورودی آنها در برنامه  DVانتخاب شده است یا خیر .بررسی وضعیت در وب
سایت  E-DVبه آدرس  dvprogram.state.govاز  8مه  2022تا حداقل  30سپتامبر 2023.
اگر ورودی شما انتخاب شود ،به صفحه تایید هدایت می شوید که دستورالعمل های بیشتری از جمله اطالعات مربوط
به هزینه های مهاجرت به ایاالت متحده را ارائه می دهد .بررسی وضعیت شرکت کنندگان تنها وسیله ای خواهد بود که
وزارت امور خارجه برگزیدگان را از انتخاب آنها برای  DV-2023مطلع می کند .وزارت امور خارجه نامه های اعالن را پست
نمی کند یا از طریق ایمیل به برگزیدگان اطالع نمی دهد .سفارتخانه ها و کنسولگری های ایاالت متحده لیستی از
برگزیدگان ارائه نمی دهند .افرادی که انتخاب نشده اند نیز فقط از طریق بررسی وضعیت شرکت .به شدت تشویق می
بررسی وضعیت باشید .برای بررسی و اطالع شما به شخص دیگری اعتماد نکنید .
برای مهاجرت ،منتخبان  DVباید در ایاالت متحده پذیرفته شوند . DS260،درخواست ویزای مهاجرت آنالین و ثبت
نام بیگانگان ،به صورت الکترونیکی ،و افسر کنسولی ،شخصاً از شما سؤاالتی در مورد واجد شرایط بودن شما برای مهاجرت
طبق قوانین ایاالت متحده می پرسند .این سواالت شامل موضوعات جنایی و امنیتی است .
برای همه برگزیدگان ،از جمله اعضای خانواده ،باید تا  30سپتامبر  2023ویزا صادر شود .وزارت امور خارجه تحت هیچ
شرایطی نمیتواند  DVصادر کند و یا  USCISنمیتواند تنظیمات پس از این تاریخ را تأیید کند ،و همچنین اعضای خانواده
نمیتوانند  DVرا برای پیوستن به مدیر اصلی دریافت کنند .متقاضی در ایاالت متحده پس از این تاریخ .
مراجعه کنید سواالت متداول برای اطالعات بیشتر در مورد فرآیند انتخاب ،

ارسال عکس دیجیتال (تصویر )
می توانید یک عکس دیجیتال جدید بگیرید یا یک عکس اخیر (گرفته شده در شش ماه گذشته) را با یک اسکنر
دیجیتال اسکن کنید ،به شرطی که تمام استانداردهای زیر را رعایت کند .عکس های ورود به  DVباید با کیفیت و ترکیب
عکس های ویزای آمریکا باشد.می توانید نمونه عکس های قابل قبول را .از ارسال عکس قدیمی تر از شش ماه یا عکسی
که تمام استانداردهای شرح داده شده در زیر را ندارد ،ارسال نکنید .ارسال همان عکسی که با ورودی سال قبل ارسال
کردید ،عکسی که دستکاری شده است ،یا عکسی که مشخصات زیر را ندارد ،شما را واجد شرایط  DVنمی کند .
عکسها یا تصاویر دیجیتالی شما باید :

•

در رنگ

•

در فوکوس

•

اندازه به گونه ای است که سر بین  1اینچ و  8/3 1اینچ ( 22میلی متر و  35میلی متر ) یا  50درصد و  69درصد از
ارتفاع کل تصویر از پایین چانه تا باالی سر باشد .مشاهده کنید الگوی ترکیب عکس برای جزئیات بیشتر مورد
نیاز اندازه

•

در شش ماه گذشته برای منعکس کردن ظاهر فعلی شما

•

گرفته شده در مقابل یک پس زمینه سفید یا مایل به سفید

•

گرفته شده در نمای تمام صورت مستقیماً رو به دوربین

•

با حالت چهره خنثی و هر دو چشم باز

•

گرفته شده با لباسی که معمو ًال می پوشید .به صورت روزانه

•

یونیفرم نباید در عکس شما پوشیده شود ،مگر لباس مذهبی که روزانه پوشیده می شود .

•

از کاله یا روپوشی که مو یا خط مو را تیره می کند ،استفاده نکنید ،مگر اینکه روزانه برای اهداف مذهبی استفاده
شود .تمام صورت شما باید قابل مشاهده باشد و پوشش سر نباید هیچ سایه ای روی صورت شما ایجاد کند .

•

هدفون ،دستگاههای هندزفری بیسیم یا موارد مشابه در عکس شما قابل قبول نیستند .

•

از عینک استفاده نکنید .

•

اگر معمو ًال از دستگاه شنوایی یا وسایل مشابه استفاده می کنید ،ممکن است در عکس شما پوشیده شده باشند .

بررسی کنید نمونه های عکس برای مشاهده نمونه عکس های قابل قبول و غیر قابل قبول .عکس های کپی شده یا
اسکن دیجیتالی از گواهینامه رانندگی یا سایر اسناد رسمی قابل قبول نیست .عالوه بر این ،عکسهای فوری ،عکسهای
مجله ،دستگاه فروش خودکار با کیفیت پایین و عکسهای تمام قد قابل قبول نیستند .

شما باید تصویر دیجیتال خود را به عنوان بخشی از ورودی خود آپلود کنید .تصویر دیجیتال شما باید :

•

در فرمت فایل )JPEG (.jpg

•

برابر یا کمتر از  240کیلوبایت (کیلو بایت) در اندازه فایل

•

در یک نسبت مربع (ارتفاع باید با عرض برابر باشد )

•

ابعاد  600x600پیکسل

آیا می خواهید یک عکس موجود را اسکن کنید؟ عالوه بر الزامات تصویر دیجیتال ،عکس موجود شما باید :

•
•

2×2اینچ ( 51×51میلیمتر )
با وضوح  300پیکسل در اینچ ( 12پیکسل در میلیمتر ) اسکن شده است .

عکس گرفتن از نوزاد یا کودک نوپا
هنگام عکس گرفتن از نوزاد یا کودک نوپا ،نباید شخص دیگری در عکس حضور داشته باشد و کودک شما باید با
چشمان باز به دوربین نگاه کند .

نکته  1:کودک خود را به پشت روی یک ملحفه سفید یا مایل به سفید بخوابانید .این کار باعث می شود که سر کودک
شما پشتیبانی شود و پس زمینه ای ساده برای عکس فراهم شود .مطمئن شوید که هیچ سایه ای روی صورت
کودک شما وجود ندارد ،به خصوص اگر از باال در حالی که کودک دراز کشیده عکس می گیرید .
نکته  2:روی صندلی ماشین را با یک ملحفه سفید یا مایل به سفید ساده بپوشانید و از کودک خود در صندلی ماشین
عکس بگیرید .این همچنین باعث می شود که سر کودک شما حمایت شود .

سواالت متداول (سؤاالت متداول )

شایستگی
.1

اصطالحات "بومی" و "قابلیت شارژ" به چه معنا هستند ؟
بومی معموالً به معنای کسی است که در یک کشور خاص متولد شده است ،صرف نظر از کشور محل اقامت یا ملیت فعلی فرد .بومی همچنین

می تواند به معنای شخصی باشد که بر اساس مفاد بخش ( 202ب) قانون مهاجرت و تابعیت حق دارد به کشوری غیر از کشوری که در آن متولد
شده است متهم شود .

از آنجایی که برای مهاجرانی که از یک کشور یا منطقه جغرافیایی وارد می شوند محدودیت عددی وجود دارد ،هر فرد برای یک کشور هزینه
دریافت می کند .قابل پرداخت بودن شما به کشوری اشاره دارد که برای آن محدودیت در نظر گرفته اید .کشور واجد شرایط شما معموالً با کشور
محل تولد شما یکی خواهد بود .با این حال ،می توانید کشور واجد شرایط خود را به عنوان کشور تولد همسر خود انتخاب کنید ،یا کشور محل تولد
هر یک از والدین خود را اگر در کشوری متولد شده باشید که هیچ یک از والدین در آن متولد نشده اند و والدین شما در آن ساکن نیستند .زمان
تولد شما اینها تنها سه راه برای انتخاب کشور قابل شارژ شما هستند .
فهرست کردن یک کشور نادرست واجد شرایط یا قابل پرداخت (یعنی کشوری که نمی توانید ادعای معتبری برای آن ایجاد کنید) ممکن است
شما را واجد شرایط  DV-2023کند .
.2

اگر در یک کشور واجد شرایط به دنیا نیامده باشم ،باز هم می توانم درخواست بدهم ؟
دو شرایط وجود دارد که شما هنوز واجد شرایط درخواست هستید .اوالً  ،اگر همسر مشتق شما در یک کشور واجد شرایط به دنیا آمده باشد،

میتوانید ادعا کنید که برای آن کشور قابل پرداخت است .از آنجایی که واجد شرایط بودن شما بر اساس همسرتان است ،تنها در صورتی ویزای
مهاجرتی برای شما صادر می شود که همسر شما نیز واجد شرایط ویزای مهاجرتی باشد و صادر شده باشد .هر دوی شما باید با استفاده از  DVهای
خود وارد ایاالت متحده شوید .به طور مشابه ،فرزند کوچک تحت تکفل شما می تواند به کشور محل تولد والدین شما «هزینه» شود .
ثانیاً  ،تا زمانی که هیچ یک از والدین شما در زمان تولد شما متولد نشده باشند یا در زمان تولد شما مقیم کشور محل تولد شما نباشند ،میتوانید
از کشور محل تولد هر یک از والدین خود «هزینه» دریافت کنید .مردم به طور کلی ساکن کشوری تلقی نمی شوند که در آن متولد نشده یا به طور
قانونی تابعیت خود را دریافت نکرده اند .برای مثال افرادی که صرفاً در یک کشور بازدید می کنند ،تحصیل می کنند یا به طور موقت مشغول به کار
هستند ،عموماً ساکن در نظر گرفته نمی شوند .
اگر از طریق یکی از موارد باال ادعای شارژ جایگزین دارید ،باید توضیحی در فرم ورود  E-DV،در سوال شماره  6ارائه دهید .
فهرست کردن یک کشور نادرست واجد شرایط یا قابل پرداخت( یعنی ،موردی که نمی توانید ادعای معتبری برای آن ایجاد کنید) شما را واجد
شرایط دریافت  DVنمی کند .
.3

چرا بومیان برخی از کشورها واجد شرایط برنامه  DVنیستند ؟
DVها در نظر گرفته شده اند تا فرصتی برای مهاجرت برای افرادی فراهم کنند که از کشورهای "پذیرش باال" نیستند .قوانین ایاالت متحده

«کشورهایی با پذیرش باال» را کشورهایی تعریف میکند که در پنج سال گذشته در مجموع  50000نفر در دستههای ویزای تحت حمایت خانواده و
مبتنی بر کار به ایاالت متحده مهاجرت کردهاند .هر سال ،خدمات شهروندی و مهاجرت ایاالت متحده ) (USCISپذیرش مهاجر خانواده و شغل و
تنظیم شماره وضعیت برای پنج سال گذشته را برای شناسایی کشورهایی که "پذیرش باال" در نظر گرفته می شوند و در نتیجه بومیان آنها برای تنوع
ساالنه واجد شرایط نیستند را محاسبه می کند .برنامه ویزا از آنجایی که  USCISاین محاسبه را ساالنه انجام می دهد ،فهرست کشورهایی که بومیان
آنها واجد شرایط هستند یا واجد شرایط نیستند ممکن است از یک سال به سال دیگر تغییر کند .
.4

چه تعداد ویزای  DV-2023به بومیان هر منطقه و کشور واجد شرایط تعلق می گیرد ؟
خدمات شهروندی و مهاجرت ایاالت متحده ) (USCISمحدودیت های منطقه ای  DVرا برای هر سال طبق فرمولی مشخص شده در بخش

)203(cقانون مهاجرت و ملیت ) (INAتعیین می کند .تعداد ویزاهایی که وزارت امور خارجه در نهایت برای بومیان هر کشور صادر می کند به
محدودیت های منطقه ای تعیین شده ،تعداد متقاضیانی که از هر کشور آمده اند ،و تعداد افراد انتخاب شده واجد شرایط دریافت ویزا بستگی
دارد .بیش از هفت درصد از کل ویزاهای موجود نمی تواند به بومیان هر کشور داده شود .
.5

شرایط تحصیل یا تجربه کاری چیست ؟
قوانین و مقررات مهاجرت ایاالت متحده ایجاب می کند که هر متقاضی  DVباید حداقل دارای تحصیالت دبیرستان یا معادل آن باشد یا در پنج

سال گذشته در شغلی که حداقل به دو سال آموزش یا تجربه نیاز دارد ،دو سال سابقه کار داشته باشد« .تحصیالت دبیرستانی یا معادل آن» بهعنوان
تکمیل موفقیتآمیز دوره  ۱۲ساله آموزش ابتدایی و متوسطه در ایاالت متحده یا تکمیل موفقیتآمیز دوره رسمی آموزش ابتدایی و متوسطه در کشور
دیگر قابل مقایسه با تحصیالت دبیرستانی تعریف میشود .در ایاالت متحده .فقط دوره های رسمی تحصیلی این شرط را برآورده می کنند .برنامه

های مکاتبه یا گواهی های معادل (مانند دیپلم هم ارزی عمومی )] [GEDقابل قبول نیستند .در زمان مصاحبه ویزا باید مدارکی مبنی بر تحصیل یا
تجربه کاری به افسر کنسولی ارائه دهید .
اگر شرایط تحصیل یا تجربه کاری را نداشته باشید ،واجد شرایط  DVنخواهید بود ،و همسر و فرزندان شما برای  DVهای مشتق شده واجد
شرایط نیستند .
.6

چه مشاغلی واجد شرایط برنامه  DVهستند ؟
وزارت امور خارجه از  O*Net OnLineپایگاه داده برای تعیین سابقه کار واجد شرایط .Online O*Netپایگاه داده تجربه شغلی را به پنج "منطقه

شغلی" طبقه بندی می کند .در حالی که وب سایت  DOLبسیاری از مشاغل را فهرست می کند ،همه مشاغل واجد شرایط برنامه  DVنیستند .برای
واجد شرایط بودن برای  DVبر اساس تجربه کاری خود ،باید در پنج سال گذشته ،دو سال تجربه در یک شغل طبقه بندی شده در محدوده آمادگی
حرفه ای خاص  (SVP) 7.0یا باالتر داشته باشید .
اگر شرایط تحصیل یا تجربه کاری را نداشته باشید ،واجد شرایط  DVنخواهید بود و همسر و فرزندان شما واجد شرایط دریافت DVهای مشتق
نیستند
.7

.

چگونه می توانم مشاغل  DVواجد شرایط را در  O*Net OnLineپایگاه داده ؟
هنگامی که در  O*Net OnLine،این مراحل را دنبال کنید تا مشخص کنید شغل شما واجد شرایط است یا خیر :
 .1در بخش «پیدا کردن مشاغل»« ،خانواده شغلی» را از منوی کشویی انتخاب کنید .
 .2بر اساس » «Job Familyمرور کنید ،انتخاب خود را انجام دهید و روی » «GOکلیک کنید .
 .3روی پیوند شغل خاص خود کلیک کنید؛ و
 .4برگه "منطقه شغلی" را برای پیدا کردن شماره منطقه شغلی تعیین شده و محدوده رتبه بندی آمادگی حرفه ای خاص ) (SVPانتخاب
کنید .
به عنوان مثال ، Aerospace Engineersرا انتخاب کنید .در پایین گزارش خالصه برای مهندسان هوافضا ،در بخش  Job Zone،منطقه شغلی

تعیین شده  ،4محدوده  SVP، 7.0تا <  8.0را پیدا خواهید کرد .با استفاده از این مثال ،مهندسی هوافضا یک شغل واجد شرایط است .
برای اطالعات بیشتر ،به صفحه وب ویزای تنوع – فهرست مشاغل مراجعه کنید .
.8

آیا حداقل سنی برای درخواست برای برنامه  E-DVوجود دارد ؟
هیچ حداقل سنی برای درخواست وجود ندارد ،اما شرط داشتن تحصیالت دبیرستان یا تجربه کار برای هر متقاضی اصلی در زمان درخواست،

عمالً اکثر افراد زیر  18سال را رد صالحیت می کند .

تکمیل ورودی الکترونیکی خود برای برنامه DV
.9

چه زمانی می توانم ورودی خود را ارسال کنم ؟
دوره ورود  DV-2023از ساعت  12:00بعد از ظهر (ظهر) ،به وقت شرقی  (EDT) (GMT-4)،چهارشنبه 6 ،اکتبر  ،2021تا ساعت  12:00بعد از ظهر

(ظهر) ،به وقت استاندارد شرقی ) (ESTاجرا خواهد شد . ) (GMT-5)،سهشنبه 9 ،نوامبر  .2021هر سال ،میلیونها نفر مطالبی را ارسال میکنند.
محدود کردن دوره ورود به این تاریخ ها تضمین می کند که برگزیدگان اعالن را به موقع دریافت می کنند و به متقاضیان ویزا و سفارت ها و
کنسولگری های ما زمان می دهد تا پرونده های صدور ویزا را آماده و تکمیل کنند .
ً
اکیدا شما را تشویق می کنیم که در طول دوره ثبت نام زودتر وارد شوید .تقاضای بیش از حد در پایان دوره ثبت نام ممکن است سیستم
پردازش را کند کند .ما نمیتوانیم ورودیها را بعد از ظهر  ESTروز سهشنبه 9 ،نوامبر  2021بپذیریم .

.10

من در ایاالت متحده هستم .آیا می توانم وارد برنامه  DVشوم ؟
بله ،یک شرکت کننده ممکن است زمانی که در ایاالت متحده یا کشور دیگری است درخواست دهد .یک شرکت کننده می تواند یک ورودی از

هر مکانی ارسال کند .
.11

آیا می توانم فقط یک بار در دوره ثبت نام وارد شوم ؟
بله ،قانون در هر دوره ثبت نام به ازای هر نفر فقط یک بار اجازه ورود می دهد .وزارت امور خارجه از فناوری پیشرفته برای شناسایی چندین

ورودی استفاده می کند .افرادی که بیش از یک ورودی داشته باشند ،واجد شرایط  DVنیستند .
.12

چرا برای ورود به برنامه  DVبه پاسپورت نیاز دارم؟ آیا استثنا وجود دارد ؟
نیاز به پاسپورت معتبر و منقضی شده امنیت را به فرآیند  DVمیافزاید و به محافظت از ورود شما کمک میکند .این قانون شامل فرزندان یا

همسران شرکت کننده اصلی نمی شود .گذرنامه باید برای سفرهای بین المللی معتبر باشد .گذرنامه های داخلی صادر شده توسط برخی کشورها
برای مقاصد ورود  DVمعتبر نیستند .
معافیت از الزامات گذرنامه :مقررات وزارت امور خارجه سه معافیت محدود از الزامات گذرنامه را پیش بینی می کند .این سه معافیت برای:
افراد بدون تابعیت ،اتباع کشورهای تحت کنترل کمونیست که قادر به دریافت گذرنامه از دولت کشور تحت کنترل کمونیست نیستند ،و ذینفعان
معافیت های فردی تایید شده توسط وزیر امنیت داخلی و وزیر است .دولت اگر یکی از این معافیت ها را در ورودی  DVخود انتخاب کرده اید ،باید
توضیح دهید که چگونه معافیت انتخابی خود را برآورده می کنید .این معافیت ها فقط برای افرادی اعمال می شود که قادر به دریافت گذرنامه
نیستند .اگر به دلیل تأخیر در دریافت پاسپورت ،معافیتی را انتخاب کرده اید ،خواه این تأخیر در کنترل شما بوده یا نباشد ،واجد شرایط معافیت
نیستید و واجد شرایط دریافت ویزای تنوع نخواهید بود .
افراد بدون تابعیت :بی تابعیتی نادر است .اگر در ورودی  DVخود ،کادر مربوط به این معافیت را عالمت بزنید ،از شما خواسته می شود مدارکی
ارائه دهید تا ثابت کنید که تابعیت کشور محل تولد خود را طبق قوانین آن کشور به دست نیاورده اید و هیچ کدام را ندارید .ملیت دیگر
اتباع یک کشور تحت کنترل کمونیست ها :اگر در ورودی  DVخود ،کادر مربوط به این معافیت را عالمت بزنید ،از شما خواسته می شود مدارکی
ارائه دهید که ثابت کند نمی توانید از دولت کشور تابعیت خود پاسپورت دریافت کنید .
ذینفعان معافیت های فردی :اگر در ورودی  DVخود ،کادر مربوط به این معافیت را عالمت بزنید ،از شما خواسته می شود مدارکی مبنی بر عدم
امکان دریافت گذرنامه و دلیل دریافت معافیت گذرنامه فردی ارائه دهید ،مانند :
ویزای قبلی ایاالت متحده که در فرم  DS-232برای شما صادر شده بود ،زیرا نتوانستید پاسپورت دریافت کنید ،و همان دالیلی که قبالً به دنبال
معافیت گذرنامه بودید ،همچنان وجود دارد .

فرم  I-193توسط  USCISتایید شده است ،زیرا شما قادر به دریافت گذرنامه نبودید ،و همان دالیلی که قبالً به دنبال معافیت از گذرنامه بودید

همچنان وجود دارد .یا

اسنادی که نشان می دهد به دلیل آزار و اذیت دولت کشور تابعیت خود در کشوری غیر از کشور تابعیت خود به شما وضعیت پناهندگی اعطا شده
است و این امر باعث می شود که نتوانید پاسپورت آن دولت را بدون آسیب بیشتر دریافت کنید .
ً
مجددا ،اگر شرایط تحصیلی واجد شرایط یا تجربه کاری را که در باال توضیح داده شد ندارید ،یا اگر در زمان ورود پاسپورت معتبر ندارید ،باید به
دنبال ورود  DVنباشید .اگر مشخص شود که واجد شرایط دریافت ویزای تنوع نیستید ،هزینههایی که برای درخواست ویزا میپردازید مسترد نخواهد
شد .
اگر اعتبار پاسپورت من تمام شود ،یا قبل از درخواست ویزا آن را گم کنم چه؟
اگر شماره گ ذرنامه شما به هر دلیلی تغییر کرد ،باید مدرکی مبنی بر تغییر آن را به مرکز کنسولی کنتاکی وزارت امور خارجه ) (KCCقبل از برنامه ریزی
مصاحبه  DVارائه دهید .اگر شماره گذرنامه نادرست ،نادرست یا نامعتبر را در ورودی  DVخود وارد کنید ،واجد شرایط دریافت  DVنخواهید بود.
پیشنهاد می کنیم از پاسپورتی که برای ورود استفاده می کنید یک کپی خوانا تهیه کنید و آن را با شماره تایید ورود خود در مکانی امن نگهداری کنید

(سؤاالت متداول شماره  .) 27یک فتوکپی به تنهایی مدرکی نیست که شما یک شماره پاسپورت معتبر وارد کرده اید ،اما می تواند به شما در توضیح
وضعیت کمک کند .تصمیم نهایی توسط افسر کنسولی در زمان مصاحبه  DVشما انجام می شود

.

آیا ممکن است من و همسرم هرکدام یک ورودی جداگانه ارائه دهیم؟
بله ،در صورتی که هر کدام از زوجین شرایط واجد شرایط بودن را داشته باشند ،می توانند هر کدام یک اثر ارسال کنند .اگر یکی از زوجین انتخاب
شود ،دیگری حق دارد به عنوان وابسته مشتق درخواست کند

.

کدام اعضای خانواده را باید در ورودی  DVخود بگنجانم؟
همسر  :اگر به طور قانونی ازدواج کرده اید ،بدون توجه به اینکه همسرتان با شما زندگی می کند یا قصد مهاجرت به ایاالت متحده را دارد ،باید نام
همسرتان را فهرست کنید .شما باید نام همسرتان را بنویسید حتی اگر در حال حاضر از او جدا شده اید ،مگر اینکه از نظر قانونی جدا شده باشید.
جدایی قانونی ترتیبی است که زوجین متاهل باقی می مانند اما پس از حکم دادگاه جدا از هم زندگی می کنند .اگر شما و همسرتان به طور قانونی
از هم جدا شده اید ،همسرتان نمی تواند از طریق برنامه ویزای تنوع با شما مهاجرت کند .اگر نام همسری را که به طور قانونی از او جدا شده اید
وارد کنید ،جریمه نمی شوید .اگر به طور قانونی با حکم دادگاه از هم جدا نشده اید ،حتی اگر قصد دارید قبل از درخواست ویزای تنوع طلبی طالق
بگیرید یا همسر شما قصد مهاجرت ندارد ،باید همسر خود را نیز شامل شود .اگر نام همسر واجد شرایط خود را در لیست قرار ندهید یا کسی که
همسر شما نیست ،شما را واجد شرایط  DVنمی کند .اگر در زمان ورود ازدواج نکرده اید اما قصد دارید در آینده ازدواج کنید ،نام همسر خود را در
فرم ورود خود ذکر نکنید ،زیرا این امر باعث می شود که واجد شرایط  DVنباشید .اگر طالق گرفته اید یا همسرتان فوت کرده است ،مجبور نیستید
نام همسر قبلی خود را ذکر کنید .
تنها استثنا برای این شرط این است که همسر شما قبالً شهروند ایاالت متحده یا مقیم دائم قانونی ایاالت متحده باشد .اگر همسر شما شهروند
ایاالت متحده یا مقیم دائم قانونی است ،او را در ورودی خود ذکر نکنید .همسری که قبالً شهروند ایاالت متحده یا مقیم دائم قانونی است نیازی به
DVنخواهد داشت یا برای او صادر نمی شود .بنابراین ،اگر" متاهل و همسر من یک شهروند ایاالت متحده است یا  LPRایاالت متحده "را در ورودی
خود انتخاب کنید ،نمی توانید اطالعات بیشتری در مورد همسر خود درج کنید .
فرزندان  :شما باید تمام فرزندان زنده خود را که در زمان ورود اولیه شما به  DVازدواج نکرده اند و زیر  21سال سن دارند ،اعم از فرزندان طبیعی و
ناتنی شما (حتی اگر اکنون از والدین آن فرزند طالق گرفته اید) فهرست کنید ، .فرزندان همسرتان یا فرزندانی که طبق قوانین قابل اجرا رسماً به
فرزندی پذیرفته اید .تمام کودکان زیر  21سال را در زمان ورود الکترونیکی خود فهرست کنید ،حتی اگر آنها دیگر با شما زندگی نمی کنند یا قصد
ندارید تحت برنامه  DVمهاجرت کنند .الزم نیست فهرست کنید کودکانی که قبالً شهروند ایاالت متحده یا مقیم دائم قانونی هستند ،اگرچه اگر آنها
را وارد کنید جریمه نخواهید شد .
والدین و خواهران و برادران متقاضی واجد شرایط دریافت ویزای  DVبه عنوان وابستگان نیستند و شما نباید آنها را در ورود خود لحاظ کنید .
اگر اعضای خانواده را در ورودی خود فهرست کنید ،آنها نیازی به درخواس ت ویزا یا مهاجرت یا سفر با شما ندارند .با این حال ،اگر نتوانید یک واجد
واجد شرایط را در ورودی اصلی خود بگنجانید یا فردی را که وابسته شما نیست فهرست کنید ،برای  DVواجد شرایط نخواهید بود و همسر و فرزندان
شما برای  DVهای مشتق شده واجد شرایط نیستند .این فقط برای کسانی که در زمان ارسال ورودی عضو خانواده بودند ،اعمال می شود ،نه کسانی
که در تاریخ بعدی به دست آورده اند .همسر شما ،اگر واجد شرایط ورود باشد ،ممکن است همچنان یک ورودی جداگانه ارسال کند ،حتی اگر در
ورودی شما ذکر شده باشد ،و هر دو ورودی باید شامل جزئیات مربوط به همه افراد تحت تکفل خانواده شما باشند (به سواالت متداول شماره  12در
باال مراجعه کنید ).
آیا باید ورودی خود را ارسال کنم یا شخص دیگری می تواند این کار را برای من انجام دهد؟
ما شما را تشویق می کنیم که ورودی خود را آماده و ارسال کنید ،اما ممکن است از شخصی بخواهید که ورودی را برای شما ارسال کند .صرف نظر از
اینکه شما مطلب خود را ارسال میکنید یا وکیل ،دوست ،خویشاوند یا شخص دیگری آن را از طرف شما ارسال میکند ،فقط یک ورودی ممکن است
به نام شما ارسال شود .شما به عنوان شرکت کننده ،مسئول اطمینان از صحت و کامل بودن اطالعات ورودی هستید .ورودی هایی که صحیح یا
کامل نباشند رد صالحیت خواهند شد .شرکت کنندگان باید شماره تاییدیه خود را حفظ کنند تا بتوانند به طور مستقل وضعیت ورودی خود را با
استفاده از بررسی وضعیت در  dvprogram.state.gov.شرکت کنندگان باید به حساب ایمیل استفاده شده در ارسال  E-DVدسترسی داشته باشند .

من قبالً برای ویزای مهاجرت در دسته دیگری ثبت نام کرده ام .آیا هنوز هم می توانم برای برنامه  DVاقدام کنم؟
آره .
ً
بعدا آن را تمام کنم؟
آیا می توانم فرم ورود  E-DVرا در یک برنامه پردازش کلمه دانلود و ذخیره کنم و
خیر ،شما نمی توانید فرم را در برنامه دیگری ذخیره کنید تا بعدا تکمیل و ارسال شود .فرم ورود  E-DVفقط یک فرم وب است .شما باید اطالعات را
پر کنید و زمانی که آنالین هستید ارسال کنید .
ً
بعدا آن را تکمیل کنم؟
آیا می توانم فرم را به صورت آنالین ذخیره کنم و
خیر .فرم ورود  E-DVطوری طراحی شده است که در یک زمان تکمیل و ارسال شود .از زمان دانلود فرم 60 ،دقیقه فرصت دارید تا مطالب خود را از
طریق وب سایت  E-DVتکمیل و ارسال کنید .اگر از محدودیت  60دقیقه تجاوز کنید و ورودی کامل خود را به صورت الکترونیکی ارسال نکرده باشید،
سیستم اطالعاتی را که قبالً وارد کرده اید دور می زند .سیستم هر ورودی جزئی را حذف می کند تا به طور تصادفی به عنوان تکراری یک ورودی کامل
بعدی شناسایی نشود .قبل از شروع به تکمیل فرم آنالین ،دستورالعمل های  DVرا به طور کامل بخوانید تا بدانید دقیقاً به چه اطالعاتی نیاز دارید .
من اسکنر ندارم آیا می توانم عکس ها را برای شخص دیگری بفرستم تا آنها را اسکن کند ،ذخیره کند ،و آنها را برای من ایمیل کند تا بتوانم از آنها
در ورودی خود استفاده کنم؟
بله ،تا زمانی که عکس با شرایط مندرج در دستورالعمل مطابقت داشته باشد و به صورت الکترونیکی همراه با ورودی آنالین  E-DVو همزمان با آن
ارسال شود .هنگام ارسال آنالین ،باید فایل عکس اسکن شده را داشته باشید .نمی توان آن را به طور جداگانه از برنامه آنالین ارسال کرد .کل ورودی
(عکس و درخواست با هم) را می توان به صورت الکترونیکی از ایاالت متحده یا خارج از کشور ارسال کرد .
اگر سیستم  E-DVورود من را رد کند ،آیا می توانم دوباره ورودی خود را ارسال کنم؟
بله ،تا زمانی که ارسال شما تا ساعت  12:00ظهر (ظهر) به وقت استاندارد شرقی ) (EST) (GMT-5در روز سهشنبه 9 ،نوامبر  2021تکمیل شده باشد،
ً
مجددا ارسال کنید .برای ارسال نسخه تکراری جریمه نمیشوید .در صورتی که سیستم  E-DVورود اولیه شما را رد کند .با توجه به ماهیت
میتوانید
غیرقابل پیش بینی اینترنت ،ممکن است بالفاصله اعالن رد را دریافت نکنید .میتوانید هر چند بار که الزم است درخواست ارسال کنید تا زمانی که
درخواست کامل دریافت شود و اخطار تأیید ارسال شود .پس از دریافت
اخطار تایید ،ورود شما کامل شده است و نباید هیچ ورودی اضافی ارسال کنید .
چه مدت پس از ارسال ورودی ،اخطار تایید الکترونیکی را دریافت خواهم کرد؟
شما باید بالفاصله اخطار تایید را دریافت کنید ،شامل یک شماره تاییدیه که باید آن را ثبت و نگه دارید .با این حال ،ماهیت غیر قابل پیش بینی
اینترنت می تواند منجر به تاخیر شود .شما می توانید هر چند بار که الزم است دکمه" ارسال "را فشار دهید تا زمانی که یک برنامه کامل ارسال شود
و اخطار تایید را دریافت کنید .با این حال ،پس از دریافت اخطار تایید ،اطالعات خود را مجددا ارسال نکنید .
من دکمه" ارسال " را زدم اما شماره تایید دریافت نکردم .اگر ورودی دیگری ارسال کنم ،آیا رد صالحیت می شوم؟
اگر شماره تاییدیه دریافت نکردید ،ورودی شما ثبت نشده است .شما باید یک ورودی دیگر ارسال کنید .تکراری محاسبه نخواهد شد .پس از دریافت
شماره تایید ،اطالعات خود را مجددا ارسال نکنید .

انتخاب
چگونه بفهمم که انتخاب شده ام؟

شما باید از شماره تاییدیه خود برای دسترسی به بررسی وضعیت ورودی موجود در وب سایت  E-DVبه آدرس  dvprogram.state.govاستفاده از 8
مه  2022تا  30سپتامبر  . 2023بررسی وضعیت ورودی تنها وسیله ای است که وزارت امور خارجه به شما اطالع می دهد در صورت انتخاب شدن،
دستورالعمل های بیشتری در مورد درخواست ویزای شما ارائه می دهد و از قرار مالقات مصاحبه ویزای مهاجرتی شما مطلع می شود .تاریخ و زمان.
به منظور اطمینان از استفاده از همه ویزاهای موجود ،وزارت امور خارجه ممکن است از بررسی وضعیت ورودی برای اطالع دادن به برگزیدگان دیگر
پس از  8مه  2022استفاده کند .در صورت بهروزرسانی ،شماره تأییدیه خود را تا  30سپتامبر  2023حفظ کنید .تنها وبسایت مجاز وزارت امور خارجه
برای ورود رسمی آنالین به برنامه ویزای تنوع و بررسی وضعیت dvprogram.state.gov.
وزارت امور خارجه با شما تماس نخواهد گرفت تا به شما بگوید که شما انتخاب شده اید( سؤاالت متداول شماره  25را ببینید ).
چگونه می توانم بفهمم که نشدم ؟ آیا به من اطالع داده خواهد شد؟
اگر ورودی شما انتخاب نشود ،وزارت امور خارجه مستقیماً به شما اطالع نخواهد داد .شما باید از بررسی وضعیت ورودی استفاده کنید تا بدانید
انتخاب شده اید یا خیر .از  8مه  2022تا  30سپتامبر  2023می توانید وضعیت ورودی  DV-2023خود را از طریق بررسی وضعیت شرکت کنندگان در
وب سایت  E-DVبررسی کنید .شماره تأییدیه خود را حداقل تا  30سپتامبر  2023نگه دارید( .اطالعات وضعیت برای برنامه  DVسال قبل،DV-2022 ،
تا  30سپتامبر  2022به صورت آنالین در دسترس است ).
اگر شماره تاییدیه خود را گم کنم چه می شود؟
برای دسترسی به بررسی وضع یت شرکت کنندگان باید شماره تاییدیه خود را داشته باشید .اکنون ابزاری در بررسی وضعیت شرکت کنندگان در وب
سایت  E-DVموجود است که به شما امکان می دهد شماره تأیید خود را از طریق آدرس ایمیلی که با آن ثبت نام کرده اید با وارد کردن اطالعات
شخصی خاص برای تأیید هویت خود بازیابی کنید .
سفارتخانه ها و کنسولگری های ایاالت متحده و مرکز کنسولی کنتاکی نمی توانند وضعیت انتخاب شما را بررسی کنند یا شماره تاییدیه شما را
مستقیماً در اختیار شما قرار دهند (غیر از ابزار بازیابی بررسی وضعیت ورودی) .وزارت امور خارجه قادر به ارائه فهرستی از افراد انتخاب شده برای
ادامه روند روادید نیست .
آیا اطالعاتی را از وزارت امور خارجه از طریق ایمیل دریافت خواهم کرد یا از طریق پست پستی؟
وزارت امور خارجه نامه ای برای شما ارسال نخواهد کرد .دولت ایاالت متحده هرگز ایمیلی برای آگاه کردن افراد از انتخاب شدن آنها ارسال نکرده
است و هیچ برنامه ای برای استفاده از ایمیل برای این منظور برای برنامه  DV-2023وجود ندارد .اگر منتخب هستید ،تنها پس از پاسخ دادن به
دستورالعمل های اعالن در بررسی وضعیت ورودی ،در صورتی که مصاحبه ویزای مهاجرت در دسترس باشد ،ارتباطات ایمیلی در مورد قرار ویزای خود
دریافت خواهید کرد .این ایمیل ها حاوی اطالعاتی در مورد تاریخ و زمان قرار مالقات واقعی نیستند .آنها به سادگی به شما می گویند برای جزئیات
بیشتر به وب سایت بررسی وضعیت شرکت کنندگان بروید .وزارت امور خارجه ممکن است ایمیل هایی ارسال کند که به متقاضیان برنامه  DVیادآوری
کند تا بررسی وضعیت شرکت
کنندگان را برای وضعیت خود بررسی کنند .با این حال ،چنین ایمیلهایی هرگز نشان نمیدهند که متقاضی برنامه  DVانتخاب شده است یا خیر .
فقط سایتهای اینترنتی که با پسوند دامنه » «.govختم میشوند ،وبسایت های رسمی دولت ایاالت متحده هستند .بسیاری از وب سایت های
دیگر( مثالً با پسوندهای»«.org» ، «.comیا )» «.netاطالعات و خدمات مربوط به مهاجرت و ویزا را ارائه می دهند .وزارت امور خارجه هیچ گونه
اطالعات یا مطالبی را در این وب سایت های دیگر تأیید ،توصیه یا حمایت نمی کند .
هشدار  :ممکن است ایمیل هایی از وب سایت هایی دریافت کنید که سعی دارند شما را فریب دهند تا پول ارسال کنید یا اطالعات شخصی خود را
ارائه دهید .ممکن است از شما خواسته شود که برای فرمها و اطالعات مربوط به روشهای مهاجرت ،که همگی به صورت رایگان در وبسایت وزارت
امور خارجه ، travel.state.gov،یا از طریق وبسایت های سفارت یا کنسولگری ایاالت متحده در دسترس هستند ،بپردازید .بهعالوه ،سازمانها یا
وبسایتها ممکن است با دریافت هزینههایی برای خدمات مرتبط با ، DVسعی کنند پول شما را بدزدند .اگر به یکی از این سازمانها یا وبسایتهای
غیردولتی پول بفرستید ،احتماالً دیگر هرگز آن را نخواهید دید .همچنین ،اطالعات شخصی را برای این وب سایت ها ارسال نکنید ،زیرا ممکن است
برای کالهبرداری/سرقت هویت استفاده شود .

ایمیل های فری بنده ممکن است از سوی افرادی ارسال شود که وانمود می کنند وابسته به مرکز کنسولی کنتاکی یا وزارت امور خارجه هستند .به یاد
داشته باشید که دولت ایاالت متحده هرگز ایمیلی برای اطالع دادن به افرادی که انتخاب شده اند ارسال نکرده است و هیچ برنامه ای برای استفاده
از ایمیل برای این منظور برای برنامه  DV-2023وجود ندارد .وزارت امور خارجه هرگز از شما نمی خواهد که از طریق پست یا خدماتی مانند Western
 Unionپول بفرستید ،اگرچه درخواست به  USCISبرای تنظیم وضعیت مستلزم ارسال هزینه است .از این سایت برای جزئیات بیشتر در مورد تنظیم
وضعیت .
چند نفر برای  DV-2023انتخاب خواهند شد؟
برای 55000 ، DV-2023ویزای تنوع در دسترس است .وزارت امور خارجه بیش از  55000منتخب را انتخاب میکند تا برگزیدگانی را که واجد شرایط
دریافت ویزا نیستند و کسانی که پروندههای خود را تکمیل نمیکنند ،حساب کند .این بدان معناست که تعداد کافی ویزا برای همه افراد انتخاب
شده وجود نخواهد داشت .وزارتخانه این کار را انجام می دهد تا سعی کند تا جایی که می توانیم از  DV 55000استفاده کند .
میتوانید بررسی وضعیت شرکتکنندگان در وبسایت  E-DVرا بررسی کنید تا ببینید آیا برای پردازش بیشتر انتخاب شدهاید و مکانتان در لیست
است .مصاحبه برای برنامه  DV-2023در اکتبر  2022برای برگزیدگانی که تمام مدارک پیش از مصاحبه و سایر اطالعات درخواست شده در دستورالعمل
های اعالن را ارسال کرده اند ،آغاز خواهد شد .برگزیدگانی که درخواست آنها به طور کامل بررسی شده و برای قرار مالقات ویزا برنامه ریزی شده
است ،چهار تا شش هفته قبل از مصاحبه های برنامه ریزی شده با افسران کنسولی ایاالت متحده در خارج از کشور ،اطالعیه ای برای دریافت جزئیات
از طریق بررسی وضعیت ورودی وب سایت  E-DVدریافت خواهند کرد .
هر ماه ،تا زمانی که ویزا در دسترس باشد ،ممکن است برای متقا ضیانی که واجد شرایط صدور در آن ماه هستند ،ویزا صادر شود .زمانی که تمام
 55000ویزا برای تنوع صادر شد ،برنامه پایان خواهد یافت .شماره ویزا می تواند قبل از سپتامبر  2023تکمیل شود .متقاضیان منتخب که مایل به
درخواست ویزا هستند باید آماده باشند تا به سرعت در مورد پرونده های خود اقدام کنند  .انتخاب تصادفی به عنوان منتخب برای دریافت ویزا یا
حتی فرصت درخواست ویزا یا برنامه ریزی مصاحبه ویزا نیست .انتخاب صرفاً به این معنی است که شما واجد شرایط درخواست ویزای تنوع
هستید .اگر شماره رتبه شما برای پردازش نهایی واجد شرایط ش ود ،ممکن است فرصتی برای درخواست داشته باشید و به طور بالقوه ممکن است
ویزای تنوع برای شما صادر شود .حداکثر  55000ویزا ممکن است برای چنین متقاضیانی صادر شود .
شرکت کنندگان موفق چگونه انتخاب می شوند؟
اعالنهای رسمی انتخاب از طریق بررسی وضعیت شرکتکنندگان ،در دسترس از  8مه  ،2022تا  30سپتامبر  ،2023در وبسایت  E-DVانجام خواهد
شد . dvprogram.state.gov.وزارت امور خارجه نمیکند اعالنها یا نامه های منتخب را از طریق پست معمولی یا از طریق ایمیل ارسالهر گونه اعالن
ایمیل یا نامه پستی مبنی بر اینکه شما برای دریافت  DVانتخاب شده اید که از طرف وزارت امور خارجه نیامده باشد ،قانونی نیست .هر گونه ایمیلی
که از وزارت امور خارجه دریافت می کنید ،شما را راهنمایی می کند تا برای اطالعات جدید در مورد درخواست خود ،بررسی وضعیت ورودی را بررسی
کنید .وزارت امور خارجه هرگز از شما درخواست نخواهد کرد که از طریق پست یا خدماتی مانند  Western Unionپول ارسال کنید ،مگر اینکه وضعیت
را تنظیم کنید .این سایت برای اطالعات بیشتر در مورد تنظیم وضعیت
تمام ورودی های دریافت شده از هر منطقه به صورت جداگانه شماره گذاری می شوند .در پایان دوره ورود ،یک کامپیوتر به طور تصادفی از بین تمام
ورودی های دریافتی بر ای هر منطقه جغرافیایی ،ورودی ها را انتخاب می کند .در هر منطقه ،اولین ورودی که به طور تصادفی انتخاب شده است،
اولین مورد ثبت شده خواهد بود .ورودی دوم انتخاب شده ،دومین مورد ثبت شده خواهد بود ،و غیره .تمام ورودی های دریافت شده در هر منطقه
در طول دوره ورود شانس مساوی برای انتخاب خواهند داشت .هنگامی که یک ورودی انتخاب شد ،شرکتکننده از طریق بررسی وضعیت شرکتکننده
که از  8مه  2022در وبسایت dvprogram.state.gov. ، E-DVبرای افرادی که انتخاب شدهاند و به دستورالعملهای ارائهشده بهصورت آنالین از
طریق بررسی وضعیت ورودی پاسخ میدهند ،مرکز کنسولی کنتاکی وزارت امور خارجه ) (KCCپرونده را تا زمانی که به افراد برگزیده دستور داده شود
برای مصاحبه ویزا در سفارت یا کنسولگری ایاالت متحده حاضر شوند یا تا زمانی که کسانی که در ایاالت متحده برای تنظیم وضعیت درخواست می
کنند ،با  USCISدر ایاالت متحده درخواست می کنند .
من در حال حاضر در ایاالت متحده هستم .در صورت انتخاب ،آیا می توانم وضعیت خود را با  USCISتنظیم کنم؟

بله ،مشروط بر اینکه واجد شرایط تغییر وضعیت تحت شرایط بخش  245قانون مهاجرت و ملیت ) (INAباشید ،می توانید برای تنظیم وضعیت
اقامت دائم به  USCISدرخواست دهید .باید اطمینان حاصل کنید که  USCISمیتواند اقداماتی را در مورد پرونده شما انجام دهد ،از جمله رسیدگی
به درخواستهای خارج از کشور برای همسر یا فرزندان زیر  21سال ،قبل از  30سپتامبر  ، 2023زیرا در آن تاریخ واجد شرایط بودن شما برای برنامه
DV-2023منقضی میشود .وزارت امور خارجه هیچ شماره ویزا یا تنظیم وضعیت برنامه  DV-2023را بعد از نیمه شب  EDTدر  30سپتامبر  2023تایید
نخواهد کرد .
اگر من انتخاب شوم ،برای چه مدت حق دارم برای ویزای تنوع طلبی اقدام کنم؟
اگر در برنامه  DV-2023انتخاب شده باشید ،حق دارید فقط در طول سال مالی  2023دولت ایاالت متحده ،که از  1اکتبر  2022تا  30سپتامبر 2023
است ،برای صدور ویزا درخواست دهید .ما برگزیدگان را تشویق میکنیم که در اسرع وقت پس از واجد شرایط شدن ،برای ویزا اقدام کنند .
بدون استثنا ،تمام متقاضیان منتخب و واجد شرایط باید تا پایان سال مالی ویزای خود را دریافت کنند یا وضعیت خود را تنظیم کنند .برای افرادی
که انتخاب شده اند اما تا  30سپتامبر ( 2023پایان سال مالی) ویزا دریافت نکرده اند ،مزایای  DVبه سال آینده منتقل نمی شود .همچنین ،همسران
و فرزندانی که از ثبت نام  DV-2023وضعیت میگیرند ،فقط میتوانند از  1اکتبر  2022تا  30سپتامبر  2023روادید در دسته  DVدریافت کنند .افرادی
که در خار ج از کشور درخواست می کنند ،اعالن قرار مالقات از وزارت امور خارجه از طریق ورودی دریافت خواهند کرد .بررسی وضعیت در وب سایت
 E-DVچهار تا شش هفته قبل از قرار مالقات برنامه ریزی شده .
اگر منتخب  DVبمیرد ،چه اتفاقی میافتد؟
اگر یک برگزیده  DVدر هر نقطه ای ق بل از سفر به ایاالت متحده یا تنظیم وضعیت بمیرد ،پرونده  DVبه طور خودکار بسته می شود .هر همسر و/یا
فرزندان مشتق برگزیده متوفی دیگر حق درخواست ویزای  DVرا نخواهند داشت .هر گونه روادید صادر شده برای آنها باطل می شود .

هزینه ها
هزینه ورود به برنامه ویزای تنوع چقدر است؟
هیچ هزینه ای برای ارسال یک ورودی الکترونیکی دریافت نمی شود  .با این حال ،در صورت انتخاب و درخواست ویزای تنوع ،باید تمامی هزینه
های درخواست ویزا را در زمان درخواست ویزا و مصاحبه مستقیم با صندوقدار کنسولی در سفارت یا کنسولگری ایاالت متحده پرداخت کنید .اگر از
قبل در ایاالت متحده منتخب هستید و برای تنظیم وضعیت به  USCISدرخواست می دهید ،تمام هزینه های مورد نیاز را مستقیماً به USCIS
پرداخت خواهید کرد .در صورت انتخاب شدن ،جزئیات هزینه های مورد نیاز را با دستورالعمل های ارائه شده از طریق وب سایت  E-DVدر
dvprogram.state.gov.
در صورت انتخاب شدن ،چگونه و از کجا هزینه های  DVو ویزای مهاجرت را پرداخت کنم؟
اگر شما یک شرکتکننده بهطور تصادفی انتخاب شدهاید ،دستورالعملهای فرآیند درخواست  DVرا از طریق بررسی وضعیت شرکتکنندگان در
 dvprogram.state.gov.در زمان درخواست ویزا ،تمام هزینه ها را فقط در سفارت یا کنسولگری ایاالت متحده پرداخت خواهید کرد .صندوقدار
ً
فورا
کنسولگری
رسید دولت ایاالت م تحده را برای پرداخت به شما می دهد .اگر برای ویزای مهاجرت در سفارت یا کنسولگری ایاالت متحده درخواست می کنید ،از
طریق پست ،وسترن یونیون ،یا هر سرویس تحویل دیگر برای هیچ کس پول ارسال نکنید .
اگر انتخاب شده اید و در حال حاضر در ایاالت متحده حضور دارید و قصد دارید برای تنظیم وضعیت با  USCISتشکیل پرونده دهید ،صفحه
دستورالعمل از طریق بررسی وضعیت ورودی در  dvprogram.state.govحاوی دستورالعمل های جداگانه ای در مورد نحوه ارسال پستی هزینه های
درخواست وضعیت به یک بانک ایاالت متحده است .
اگر برای  DVدرخواست بدهم ،اما واجد شرایط دریافت آن نباشم ،آیا می توانم هزینه های ویزا را که پرداخت کرده ام بازپرداخت کنم؟

خیر .هزینه های درخواست ویزا قابل استرداد نیست .شما باید تمام شرایط الزم برای ویزا را که در این دستورالعمل توضیح داده شده است ،داشته
باشید .اگر یک افسر کنسولی تشخیص دهد که شما شرایط الزم برای ویزا را ندارید ،یا در غیر این صورت طبق قوانین ایاالت متحده واجد شرایط
دریافت  DVنیستید ،افسر نمی تواند ویزا صادر کند و شما تمام هزینه های پرداخت شده را از دست خواهید داد .

عدم صالحیت
36.به عنوان یک متقاضی ، DVآیا می توانم از هر دلیلی برای عدم واجد شرایط بودن ویزا معاف شوم؟ آیا درخواست معافیت من پردازش خاصی
دریافت می کند؟
متقاضیان  DVمشمول همه دالیل عدم صالحیت برای ویزای مهاجرت هستند که در قانون مهاجرت و ملیت ) (INAمشخص شده است .به غیر از
مواردی که معموالً در  INAارائه می شود ،هیچ مقررات خاصی برای چشم پوشی از هرگونه دلیل عدم صالحیت ویزا وجود ندارد ،و همچنین پردازش
خاصی برای درخواست های چشم پوشی وجود ندارد .برخی از مقررات کلی معافیت برای افراد دارای اقوام نزدیک که شهروند ایاالت متحده یا
بیگانگان مقیم دائم قانونی هستند ممکن است در برخی موارد در دسترس متقاضیان  DVباشد ،اما محدودیت های زمانی در برنامه  DVممکن است
بهره مندی از چنین مقرراتی را برای متقاضیان دشوار کند .

هشدار کالهبرداری  DVو کالهبرداری
 37.چگونه می توانم کالهبرداری اینترنتی یا ایمیل های ناخواسته را گزارش کنم؟
لطفا به  econsumer.govوب سایتی که توسط کمیسیون تجارت فدرال با همکاری آژانس های حمایت از مصرف کننده از  36کشور میزبانی می
شود.اداره فدرال تحقیقات ) (FBIگزارش دهید مرکز شکایات جرایم اینترنتی  .برای ثبت شکایت در مورد ایمیل ناخواسته ،از ابزار شکایت
""Telemarking and Spamدر  econsumer.govوب سایت یا به وزارت دادگستری ایمیل تجاری ناخواسته"( هرزنامه )"صفحه وب برای اطالعات
بیشتر و تماس

آمار DV
38.چه تعداد ویزا در  DV-2023صادر خواهد شد؟
طبق قانون ،حداکثر  55000ویزا در سال برای افراد واجد شرایط در دسترس است .

متفرقه
39.اگر از طریق برنامه  DVویزا دریافت کنم ،آیا دولت ایاالت متحده هزینه بلیط هواپیما به ایاالت متحده را پرداخت می کند ،به من کمک می کند
مسکن و کار پیدا کنم ،و/یا تا زمانی که به طور کامل مستقر شوم ،مراقبت های بهداشتی یا هر گونه یارانه ارائه کنم؟
خیر .اگر از طریق برنامه  DVویزا دریافت کنید ،دولت ایاالت متحده هیچ یک از این خدمات را به شما ارائه نخواهد کرد .اگر برای درخواست DV
انتخاب شده اید ،قبل از صدور ویزا باید نشان دهید که در ایاالت متحده به عنوان یک هزینه عمومی درآمده اید .اگر انتخاب شده اید و درخواست
ویزای تنوع را ارسال می کنید ،باید با راهنمایی های عمومی وزارت امور خارجه در مورد چگونگی ارزیابی احتمال تبدیل شدن به یک هزینه عمومی
و چه شواهدی می تواند ارائه شود که نشان دهد احتمال عمومی شدن شما وجود ندارد ،آشنا شوید .شارژ .
فهرست کشورها/مناطق بر اساس منطقه ای که بومیان آنها واجد شرایط  DV-2023هستند
فهرست زیر کشورهایی را نشان میدهد که بومیان آنها برای  DV-2023واجد شرایط هستند ،که بر اساس منطقه جغرافیایی گروهبندی شدهاند .مناطق
وابسته در خارج از کشور در منطقه کشور حاکم گنجانده شده است . USCISکشورهایی را که بومیان آنها واجد شرایط برنامه  DV-2023نیستند ،طبق
فرمول بخش (c) INA 203شناسایی کرد .کشورهایی که بومیان آنها واجد شرایط برنامه  DVنیستند (زیرا آنها کشورهای مبدأ اصلی مهاجرت مبتنی
بر خانواده و اشتغال یا کشورهای" با پذیرش باال " هستند) پس از لیست های منطقه ای مربوطه ذکر شده اند .

آفریقا
الجزایر
آنگوال
بنین
بوتسوانا
بورکینا فاسو
بروندی
کامرون
کابو ورد
جمهوری آفریقای مرکزی
چاد
کومور
کنگو
 ،جمهوری دموکراتیک
ساحل عاج (ساحل عاج)
جیبوتی
مصر *
گینه استوایی
Eswatini
اتیوپی
گابن
گامبیا
،
غنا
گونیا
گوبرهو
،
اریتره
کنگو
لیبی
ماداگاسکار
ماالوی
مالی
موریتانی
موریس
مراکش
موزامبیک
نامیبیا
نیجر
رواندا
سائو تومه و پرنسیپ
سنگال
سیشل
سیرالئون
سومالی
آفریقای

جنوبی سودان جنوبی
سودان
تانزانیا
توگو
تونس
اوگاندا
زامبیا
زیمباوه
در آفریقا ،بومیان نیجریه شرایط برنامه ویزای تنوع امسال نیستند .

آسیا
افغانستان
بحرین
بوتان
برونئی
برمه
کامبوج
اندونزی
ایران
عراق
اسرائیل *
ژاپن ***
اردن *
کویت
الئوس
سوریه
مالزی
مالدیو
مغولستان
نپال
کره شمالی
عمان
قطر
عربستان سعودی
سنگاپور
سریالنکا
*
تایوان **
تایلند
تیمور-لست
امارات متحده عربی
یمن

*افراد متولد شده در مناطقی که قبل از ژوئن  1967توسط اسرائیل ،اردن ،سوریه و مصر اداره می شد ،به ترتیب از اسرائیل ،اردن ،سوریه و مصر
مشمول هزینه هستند .افرادی که در نوار غزه به دنیا می آیند مشمول مصر هستند .افرادی که در کرانه باختری به دنیا آمده اند به اردن پرداخت می
شوند .افرادی که در بلندیهای جوالن به دنیا آمدهاند به سوریه منتقل میشوند .
**ماکائو ( SARمنطقه اروپا ،قابل پرداخت برای پرتغال) و تایوان (منطقه آسیا) واجد شرایط هستند و در فهرست قرار دارند .فقط برای اهداف برنامه
تنوع ،افرادی که در ماکائو  SARمتولد شده اند از پرتغال واجد شرایط هستند .
*** افرادی که در جزایر هابومای ،شیکوتان ،کوناشیری و اتوروفو به دنیا آمدهاند ،به ژاپن پرداخت میشوند .افرادی که در ساخالین جنوبی به دنیا
آمده اند به روسیه پرداخت می شوند .
بومیان کشورهای منطقه آسیا زیر شرایط برنامه ویزای تنوع در سال جاری نیستند :بنگالدش ،چین (از جمله هنگ کنگ) ،هند ،پاکستان ،کره جنوبی،
فیلیپین و ویتنام .

اروپا
آلبانی
آندورا
ارمنستان
اتریش
آذربایجان
بالروس
بلژیک
بوسنی و هرزگوین
بلغارستان
کرواسی
قبرس
جمهوری چک
دانمارک (شامل اجزا و مناطق وابسته در خارج از کشور) استونی
فنالند
فرانسه (شامل اجزا و مناطق وابسته در خارج از کشور
گرجستان
یونان
مجارستان
ایسلند
ایرلند
ایتالیا
قزاقستان
کوزوو
قرقیزستان
لتونی
لیختن
اشتیم
آلمان
)منطقه اداری ویژه **
مقدونیه شمالی
مالتا

مولداوی
موناکو
مونته نگرو
هلند (شامل اجزا و مناطق وابسته خارج از کشور)
ایرلند شمالی ***
نروژ (شامل اجزا و مناطق وابسته خارج از کشور)
لهستان
پرتغال (شامل اجزا و مناطق وابسته خارج از کشور)
رومانی
روسیه ****
سن مارینو
صربستان
اسلواکی
اسلوونی
اسپانیا
سوئد
سوئیس
تاجیکستان
ترکیه
ترکمنستان
اوکراین
ازبکستان
واتیکان

** Macau SARواجد شرایط است و در باال و فقط برای اهداف برنامه تنوع فهرست شده است .افرادی که در ماکائو  SARمتولد شده اند واجد
شرایط بودن از پرتغال هستند .
*** فقط برای اهداف برنامه تنوع ،ایرلند شمالی به طور جداگانه در نظر گرفته می شود .ایرلند شمالی واجد شرایط است و جزو مناطق واجد شرایط
ذکر شده است .
**** افرادی که در جزایر هابومای ،شیکوتان ،کوناشیری و اتوروفو به دنیا آمده اند ،به ژاپن پرداخت می شوند .افرادی که در ساخالین جنوبی به دنیا
آمده اند به روسیه پرداخت می شوند .
بومیان کشورهای اروپایی زیر نیستند برای برنامه  DVامسال واجد شرایط
بریتانیا) .بریتانیای کبیر (بریتانیا) شامل مناطق وابسته زیر است :آنگویال ،برمودا ،جزایر ویرجین بریتانیا ،قلمرو اقیانوس هند بریتانیا ،جزایر کیمن،
جزایر فالکلند ،جبل الطارق ،مونتسرات ،پیتکرن ،جورجیا جنوبی و جزایر ساندویچ جنوبی ،سنت هلنا ،و جزایر تورکس و کایکوس

آمریکای شمالی
باهاماThe ،
در آمریکای شمالی ،بومیان کانادا و مکزیک شرایط برنامه  DVامسال نیستند .

اقیانوسیه

استرالیا (شامل اجزا و مناطق وابسته در خارج از کشور)
فیجی
کیریباتی
جزایر مارشال
میکرونزی ،ایاالت فدرال
نائورو
نیوزیلند (شامل اجزا و
مناطق وابسته در خارج از کشور )
پاالئو
پاپوآ گینه نو
ساموآ
جزایر سلیمان
تونگا
تووالو
وانواتو
آمریکای جنوبی ،آمریکای مرکزی و کارائیب
آنتیگوا و باربودا
آرژانتین
باربادوس
بلیز
بولیوی
شیلی
کاستاریکا
کوبا
دومینیکا
اکوادور گرانادا گواتماال
گویان
نیکاراگوئه
پاناما
پاراگوئه
پرو
سنت کیتس و نویس
سنت لوسیا
سنت وینسنت و گرنادین ها
سورینام
ترینیداد و توباگو
اروگوئه
کشورهای این منطقه که بومیان آنها واجد شرایط برنامه  DVامسال نیستند :
برزیل ،کلمبیا ،جمهوری دومینیکن ،السالوادور ،هائیتی ،هندوراس ،جامائیکا ،مکزیک و ونزوئال .

