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چرا فرم تقاضای ویزای آمریکا در شرف تغییر است؟
ادارٍء اهْر کٌسْلگری ّزارت اهْر خارجَ آهریکا فرم
جذیذی برای ّیسای غیرهِاجرت ) (NIVبٌام فرم DS-160
طراحی کردٍ است .ایي فرم قابلیت استفادٍ از طریق ایٌترًت
دارد ّ ترکیبی از کلیَ فرهِای  NIVهیباضذ .فرم جذیذ جایگسیي
 3فرم ی هیطْد کَ هجوْعًا فرم الکترًّیکی تقاضای ّیسای
) (EVAFرا تطکیل هیذاًذ.
با تْجَ بَ اداهَ سیر فسًّی تقاضا در سراسر جِاى برای
ّیسای آهریکا  ،ادارٍء اهْرکٌسْلگری هصون است از
تکٌْلْژی ًْیي جِت ارتقاء کارآئی ّ دقت عول در رًّذ
تقاضای رّادیذ برای ایي کطْر بِرٍ برداری کٌذ .فرم ّیسای
غیرهِاجرت  DS-160برای سِْلت کار هتقاضی ،از
تکٌْلْژی جذیذ بِرٍ هیبرد.
فرم  DS-160چه تفاوتی با فرمهای جایگزین شده دارد؟
هتقاضیاى کواکاى فرم درخْاست ّیسا را آًالیي پر خْاٌُذ کرد،
ُواًگًَْ کَ فرهِای  EVAFرا پر هیکردًذ .اکٌْى ترجوَ

سؤاالت بَ بسیاری از زباًِای رایج جِاى "ظاُر" هیطًْذ اها
پاسخِا بایذ ُوچٌاى بَ اًگلیسی باضٌذ .با فرم جذیذ هتقاضی بایذ
عکس ضویوَ کٌذ ّ فرم را از طریق ایٌترًت ارسال کٌذ .با
تکویل کردى فرم  ،DS-160هتقاضی فقط یک برگَء تأئیذ چاپ
خْاُذ کرد.
این فرم چه مزیتی برای متقاضی دارد؟
فرم جذیذ  DS-160اهکاى جوع آّری صحیح اطالعات الزم را
در ُواى هرحلَ ًخست هیسر هیکٌذ .از ایٌرّ هتقاضی ًاچار
ًخْاُذ ضذ برای هصاحبَ ّ تصیح اضتباُات یا تکویل سؤاالت
فرم درخْاست ّیسا هکرراً بَ کٌسْلگری هراجعَ کٌذ.
ًظرسٌجیِای اًجام ضذٍ از هتقاضیاى در سفارتخاًَ ُا یا
کٌسْلگری ُائی کَ بطْر آزهایطی از فرم  DS-160استفادٍ
کردًذ حاکی از رضایت آًاى از آى فرم در هقایسَ با فرهِای
سابق ُستٌذ .از سْی دیگر ،از آًجائی کَ ایي فرم پایگاٍ
ایٌترًتی دارد ،ها ایي اهکاى را دارین تا در صْرت لسّم آًرا
برای کاربرد بِتر تغییر دُین .عالٍّ برایي ،با تْجَ بَ ایٌکَ
پیص از هصاحبَ ها هیتْاًین هراحل اّلیَ پردازش اطالعات
هتقاضیاى را اًجام دُین ،زهاى رًّذ پردازش درخْاستِا کوتر
خْاُذ ضذ.

