
 

SENSITIVE BUT UNCLASSIFIED 

Visa appointment cancelations 

 

In light of recent events in the Middle East, the U.S. Embassy in Yerevan has canceled some Iranian visa 

interview appointments.   The U.S. Embassy consular section has notified applicants whose appointments 

have been canceled via email.  If your appointment was canceled, please follow the steps below:  

Non-immigrant visa appointment: Continue to check the scheduling website for available appointments. 

If your appointment is rescheduled by the Embassy you will receive an email notification at the email 

address you provided when creating your appointment.   

Immigrant visa appointment: The Embassy will reschedule your appointment at the first available 

opportunity. We will communicate any updates to the email address you provided. 

 

Արտոնագրի հարցազրույցների չեղարկում 

 

Մերձավոր Արևելքում վերջերս տեղի ունեցած իրադարձությունների հետ կապված 

Երևանում ԱՄՆ դեսպանատունը չեղարկել է Իրանի քաղաքացիների մուտքի արտոնագրերի 

հարցազրույցներ։ ԱՄՆ դեսպանատան հյուպատոսական բաժինը չեղարկման մասին 

էլեկտրոնային նամակի միջոցով տեղեկացրել է այն դիմորդներին, ում հարցազրույցը 

չեղարկվել է։ Եթե ձեր հարցազրույցը չեղարկվել է, խնդրում ենք հետևել ստորև նշված 

քայլերին․ 

Ոչ-ներգաղթային արտոնագրերի հարցազրույցներ․ շարունակեք ստուգել հարցազրույցների 

նշանակման կայքը՝ հարցազրույցի նոր օր վերցնելու համար։ Եթե ձեր հարցազրույցի նոր օր 

է նշանակվել դեսպանատան կողմից, դուք էլ․ փոստով նամակ կստանաք հարցազրույցի օր 

վերցնելիս ձեր տրամադրած էլ․ փոստի հասցեին։ 

Ներգաղթային արտոնագրերի հարցազրույցներ․ դեսպանատունը կվերանշանակի ձեր 

հարցազրույցի օրը առաջին հնարավորության դեպքում։ Մենք նոր տեղեկատվություն 

կտրամադրենք ձեր նշած էլ․ փոստի հասցեով։ 

 

 عنوان: لغو وقت مالقات ویزا

اً بعضی از خدمات روادید را به حالت وقایع اخیر در خاورمیانه، سفارت آمریکا در ایروان موقت با توجه به

تعلیق درآورده است. بخش کنسولی سفارت آمریکا به متقاضیانی که وقت مالقات دارند از طریق ایمیل  

 راجع به لغو شدن اطالع رسانیده است.

 اگر وقت مالقات شما لغو شده است، لطفاً مراحل زیر را دنبال کنید: 

غیرمهاجرتی: برای وقت مالقات های موجود وب سایت مربوطه را چک کنید. اگر وقت مالقات ویزاهای 

وقت مالقات شما توسط سفارت تغییر کرده باشد شما از طریق ایمیلی که هنگام درست کردن حساب 

 کاربری وارد کرده اید از آن با خبر خواهید شد.

مالقات شما را تنظیم خواهد کرد. ما  وقت مالقات ویزاهای مهاجرتی: سفارت آمریکا در اسرع وقت قرار

 از طریق ایمیلی که شما در اختیار ما گذاشته اید با شما در تماس خواهیم بود. 


