سؤاالت هتذاّل دس هْسد فشم  DS-160هخػْظ هتقاضیاى ّیضای غیشهِاجشت

 .1فشم  DS-160سا کجا هیتْاًن پیذا کٌن؟
فشم  DS-160دس ّتسایت هشکض فشهِای تقاضای الکتشًّیکی کٌسْلگشی
هْجْد ّ قاتل دستشسی هیثاضذ .دس ّتسایت سفاستخاًَ ُای آهشیکا کَ اص
عشیق ایٌتشًت تقاضای ّیضا هی پزیشًذ ًیض لیٌک هشتْعَ تشای ایي فشم
هْجْد است.
 .2آیا هیتْاًن بَ صباى هادسی خْد پاعخ عؤاالت سا بذُن؟
خیش .پاسخ کلیَ سؤاالت فشم تقاضا ،هگش دس غْست رکش ،بایذ بَ
اًگلیغی ّ با الفبای اًگلیغی باشٌذ .هوکي است فشهِائی کَ تَ صتاًی غیش
اص اًگلیسی پش ضذٍ اًذ سد ضًْذ ّ ضوا هجثْس ضْیذ فشم جذیذی پش ّ اسسال
کٌیذ.
 .3آیا پش کشدى کلیَ جایگاُِا دس فشم  DS-160الضام ی یا الصمیغت؟
پش کشدى تیطتش جایگاُِا دس فشم  DS-160الضاهیست .فقظ هیتْاًیذ
جایگاُِائی کَ تا کلوَ "اًتخاتی" یا ” “Optionalهطخع ضذٍ سا خالی
تگزاسیذ .تشخی جایگاُِا ُن ایي اهکاى سا تطوا هیذُذ تا گضیٌَ "ضاهل حال
هي ًوی ضْد" یا ” “Does Not Applyسا اًتخات کٌیذ .دس غْستیکَ
سؤال آى جایگاُِا ضاهل حال ضوا ًویطْد ،هیتْاًذ هشتع کٌاس “Does No
” Applyسا عالهت تضًیذ .دیگش جایگاُِا تایذ ُوَ پش ضًْذ :دس غْستیکَ
یکی اص جایگاُِای الضاهی پش ًطذٍ تاضذ ،فشم تغْس اتْهاتیک تَ ضوا اجاصٍ
اسسال آًشا ًخْاُذ داد .دس چٌیي ضشایغی ،یک پیام "اضتثاٍ کشدٍ ایذ" ظاُش
هیطْد ّ تا ضوا آى جایگاُِا سا پش ًکىیذ قادس تَ اداهَ ًخْاُیذ تْد .عالٍّ

تشایي ،اگش تَ سؤاالتی ُن کَ ضاهل حال ضوا هیطْد پاسخ ًذُیذ ،هوکي
است تقاضای ضوا سد ضْد.
 .4اگش ًاچاس شْم دس حیي پش کشدى فشم بشای هذتی دعت اص کاس بکشن ،چَ
اتفاقی خْاُذ افتاد؟
حذّداً پس اص  20دقیقَ کَ اعالعاتی ّاسد آى ًطْد فشم  DS-160تغْس
ب لحاػ حفاظت اص اعالعات ضوا پیص
خْدکاس غیشفعال هیطْد .ایي قاتلیت ٍ
تیٌی ضذٍ است .صهاًی کَ فشم غیش فعال ضْد ،کلیَ اعالعاتی سا کَ ّاسد
هیذُی .تشای جلْگیشی اص تشّص چٌیي ّضعیتی ،فشم سا
د
کشدٍ ایذ اص دست
دس حیي پش کشدى ُش اصگاٍ یکثاس ،رخیشٍ کٌیذ .تشای ایي هٌظْس دگوَ
”ّ “Saveاقع دس ّسظ اًتِای فشم ،سا تضًیذ .تا ایي عول ،ضوا هْقتاً فشم
خْد سا رخیشٍ کشدٍ ایذ .تشای آًکَ فشم خْد سا تغْس دائن رخیشٍ کٌیذ
دگوَء "فشم سا دس فایل رخیشٍ کي" یا ” “Save Application to Fileسا
تضًیذ .سپس دگوَء "رخیشٍ" یا ” “Saveدس پٌجشٍ داًلْد فایل (File
) Downloadسا تضًیذ .هحلی دس کاهپیْتش خْد سا تشای رخیشٍء فشم
تقاضا اًتخاب کشدٍ ،تَ آًجا تشّیذ ّ دگوَء رخیشٍ یا ” “Saveسا دس پٌجشٍ
”“Save Asتضًیذ .کاهپیْتش فشم سا دس هحل اًتخاب ضذٍ ضوا رخیشٍ خْاُذ
کشد .پس اص آًکَ داًلْد ّ رخیشٍ غْست گشفت دگوَء تستي یا ”“Close
سا تضًیذ تا تَ فشم تاصگشدیذ .سپس هیتْاًیذ تا استفادٍ اص گضیٌَء “Import
” Application Dateدس قسوت ” “Getting Startedاعالعات ّاسد
ضذٍ سا هجذداً تثیٌیذ.
 .5ظاُشاً هیتْاًن عکظ خْد سا ًیض ضویوَ ایي فشم کٌن .چگًَْ عکظ
دیجیتالی بگیشم کَ بتْاًن آًشا ضویوَ فشم خْد کٌن؟

تشای اعالعات کاهل دس هْسد استفادٍ اص دّستیي دیجیتالی ّ تْاًائیِای
الصم تشای اسکي کشدى عکس ،لغفاً تَ قسوت ساٌُوای استاًذاسدُای عکس
یا  photo quality standards guideهشاجعَ کٌیذ.
 .6دس صفحَء تأئیذ ) (confirmationدس هحلی کَ بایذ عکظ باشذ یک
”ّ“Xجْد داسد .ایي بَ هعٌای چیغت؟
ّجْد ایکس دس آى هحل تَ هعٌای آًست کَ عکس ضویوَ ًطذٍ است .دس
ایي غْست ضوا تایذ یک قغعَ عکس چاپ ضذٍ هغاتق تا استاًذاسد تِوشاٍ
غفحَء تأئیذ ) (confirmation pageفشم  DS-160اسسال کٌیذ .لطفاً
ابتذا با کٌغْلگشی یا عفاست هْسد ًظش خْد تواط گشفتَ ّ دعتْسات الصم
بشای ضویوَ کشدى عکظ بَ صفحَء تأئیذ سا بگیشیذ .اعالعات هشتْط تَ
عکس چاپی سا هیتْاًیذ دس لیٌک Nonimmigrant Photograph
 Requirementsتیاتیذ .اگش عکستاى دس غفحَء تأئیذ دیذٍ هیطْد ،عول
ضویوَ کشدى هْفق تْدٍ ّ ًیاصی تَ عکس چاپ ضذٍ ًویثاضذ.
 .7چشا تغییشاتی کَ اص طشیق لیٌک ” “editدس صفحَء باصًگشی (review
) pageدادم ،رخیشٍ ًشذٍ؟
تشای آًکَ تغییشاتی کَ اص عشیق  review pageهیذُیذ رخیشٍ ضًْذ تایذ
اص دگوَ ُای هْجْد دس پائیي ُش غفحَ استفادٍ کيیذ ّ ًَ دگوَ ُای
عقة/جلْی تشاّصس یا دس حاضیَ چپ غفحَ.
 .8پیش اص اسعال فشم خْد ،آیا آًشا رخیشٍ کٌن؟
بلَ! دس غْست اهکاى پیص اص آًکَ فشم خْد سا اسسال کًیذ ،آًشا تش سّی
کاهپیْتش یا یک  CDرخیشٍ کٌیذ .ایي کاس دّ هضیت داسد .اّل ،دس
غْستیکَ کٌسْلگشی یا سفاست تقاضای ضوا سا تَ علت کاهل ًثْدى فشم
سد کٌذ ،هیتْاًیذ تا هشاجعَ تَ ًسخَ رخیشٍ ضذٍ خْد ،اضکاالت سا تشعشف

کشدٍ ّ هجذداً تذّى آًکَ هجثْس ضْیذ ُوَ سؤاالت سا تاس دیگش پاسخ دُیذ،
آًشا اسسال کٌیذ .دّم ،اگش ضوا تذفعات تقاضای ّیضا هیکٌید ،هیتْاًیذ فقظ
اعالعات جذیذ سا ّاسد کشدٍ ّ فشم تَ سّص ضذٍ سا اسسال کٌیذ .تذیي
تشتیة دس ّقت غشفَ جْیی کشدٍ چشا کَ دیگش ّقت غشف ّاسد کشدى
اعالعات ثاتت یا تغییش ًکشدًٍ ،خْاُیذ کشد.
 .9چگًَْ هیتْاًن فشم خْد سا رخیشٍ کٌن؟
تشای ایٌکاس دگوَء ”ّ“Saveاقع دس ّسظ اًتِای فشم تضًیذ .ایي عول فشم
ضوا سا تغْس هْقت رخیشٍ خْاُذ کشد .تشای آًکَ فشم خْد سا تغْس دائن
رخیشٍ کٌیذ دگوَء "فشم سا دس فایل رخیشٍ کي" یا “Save Application to
” Fileسا تضًیذ .سپس دگوَء "رخیشٍ" یا ” “Saveدس پٌجشٍ داًلْد فایل
) (File Downloadسا تضًیذ .هحلی دس کاهپیْتش خْد سا تشای رخیشٍء
فشم تقاضا اًتخاب کشدٍ ،اص عشیق تشاّصس تَ آًجا تشّیذ ّ دگوَء رخیشٍ یا
” “Saveسا دس پٌجشٍ
” “Save Asتضًیذ .کاهپیْتش فشم سا دس هحل اًتخابی ضوا رخیشٍ خْاُذ
کشد .پس اص آًکَ داًلْد ّ رخیشٍ غْست گشفت دگهَء تستي یا ”“Close
سا تضًیذ تا تَ فشم تاصگشدیذ .سپس هیتْاًیذ تا استفادٍ اص گضیٌَء “Import
” Application Dateدس قسوت ” “Getting Startedاعالعات ّاسد
ضذٍ سا هجذداً تثیٌیذ.
آیا ُوَء صفحات فشم تقاضای خْد سا ٌُگام هصاحبَ ُوشاٍ داشتَ
.10
باشن یا صفحَء تأئیذ ) (confirmation pageکافیغت؟
کلیَ غفحات فشم سا تا خْد ًیاّسیذ .غفحَء تأئیذ تَ تٌِائی تشای دستشسی
تَ اعالعات ضوا کافیست .اهاُ ،وشاٍ داضتي غفحَء تأئیذ دس کلیَ هشاحل
تقاضای ّیضا الصهیغت .تذّى غفحَء تأئیذً ،وی تْاى تَ فشم ضوا
دستشسی یافت ّ تقاضای ضوا سا تشسسی کشد.

هي با خاًْادٍ یا با یک گشٍّ ُوغفش ُغتن .آیا هیتْاًن یک تقاضای
.11
خاًْادگی یا گشُّی اسعال کٌن؟
تلَ .دس غفحَء ” “Thank Youگضیٌَء تِیَء فشم خاًْادگی یا گشُّی سا
خْاُیذ دیذٌُ .گاهی کَ ایي گضیٌَ سا اًتخاب کٌیذ تخطی اص اعالعات ضوا،
هاًٌذ هقػذ ،تغْس اتْهاتیک تَ فشم جذیذ هٌتقل خْاُذ ضذ .دقت داضتَ
تاضیذ کَ تا اًتخاب ایي گضیٌَ تشای ُش عضْ خاًْادٍ یا گشٍّ ًیض تایذ فشم
جذاگاًَ پش کٌیذ.
اگش اص گضیٌَ صفحَء ” “Thank Youبشای تِیَ فشم خاًْادگی یا
.12
گشُّی اعتفادٍ کٌن ،آیا خْاُن تْاًغت اطالعاتی سا کَ عیغتن بطْس
اتّهاتیک پش هیکٌذ ،تغییش دُن؟
تلَ .تغْس هثال ،اگش یکی اص افشاد ًام خاًْادگی هتفاّتی داسد ،هیتْاًیذ
پیص اص اسسال فشم آًشا تػیح کٌیذ.
هي هتقاضی ّیضای باصسگاًی/عشهایَ گزاسی یا ُ E-Visaغتن .آیا
.13
بایذ ُش دّ فشم  ّ DS-160فشم  DS-156Eسا پش کٌن؟
تستگی داسد .اگش تعٌْاى سشهایَ گزاس اغلی ) (E-2دسخْاست ّیضا هیکٌیذ
کافیست کَ فشم
 DS-160سا پش کٌیذ .اها ،اگش تاصسگاًی اص یکی اص کطْسُایی ُستیذ کَ
تا آهشیکا پیواى تاصسگاًی داسد یا هذیش عاهل ،هذیش ،یا کاسهٌذ عوذٍ ای دس
ضشکتی تا هلیت یکی اص ُویي کطْسُا ُستیذ ،عالٍّ تش  DS-160ضوا ّ یا
کاسفشهایاتى تایذ فشم  DS-156Eسا ًیض پش کٌذ .فشم اعالعات ضشکتِا
تشای  ، E-Visaسال آیٌذٍ تا فشم جذیذ  DS-161جایگضیي خْاُذ شد .آًگاٍ
ضوا یا کاسفشهایتاى هیتْاًیذ تا پش کشدى آى فشم ،اص عشیق ایٌتشًت
دسخْاست ّیضای خْد سا تَ ّصاست اهْس خاسجَ آهشیکا اسسال کٌیذ .اها

تا آى صهاى ،کلیَ هذیشاى سدٍ تاالی ضشکتِای کطْسُایی کَ تا آهشیکا پیواى
تجاسی داضتَ کَ آًِا سا ّاجذ گشفتي  E-Visaهیکٌذ ،تایذ تا پش کشدى فشم
 DS-156Eتقاضای ّیضا کٌٌذ.

