
ی کووید    زانهرو  اتیعمل ییر مچنان قادر به از رسگ، سفارت ایاالت متحده آمریکا ه19- به علت همه گیر
ا  یاما در حال حاضر به اندازه   . ست ین د یرواد در  دهد،اجازه یم منر یمنابع و مالحظات ا ،محیل طی که رسر
و   ی  دانشجو  یهازایو  ی، کار   یهازایو  یقرار مالقات برا یاز جمله تعداد محدود ،همم یزاهایو  انواع

 از که   میکن  یم ق ی را تشو  انیا همه متقاضم . م یکنقرار مالقات ارائه یم  ،تبادل  دکنندهیبازد یهازایو 
و در صورت  تی. قرار مالقات ها بر اساس اولو در ارسع وقت اقدام کنند باشند و  آگاه ها  تیمحدود

س خواه وجود ظرفیت بود.  د ندر دسیر  
 

:  اطالعات جدید برای ویزاهای غیر مهاجر سفارت ایاالت متحده آمریکا در ارمنستان درک یم کند که  تی
ر وقت  ز بسیاری ا متقاضیان ویزا هزینه پردازش درخواست ویزا را پرداخت کرده اند و هنوز منتظر تعییر

م تا همه فعالیت های روزانه مربوط به روادید را در ارسع وقت و در حد تالشی   ویزا هستند. ما سخت در 
ر  یم. در عیر ر باشید که سفارت ایاالت متحده، اعتبار پرداخت شما  ممکن یی خطر را از رس گیر حال، مطمی 

متقاضیایر که به دلیل تعلیق فعالیت های کنسول قادر  ه تمدید خواهد کرد تا هم 2023سپتامیی  30را تا 
ر وقت ویزا نبودند ، فرصت این را داشته باشند که با هزینه به ر کنند   تعییر پرداخت شده قرارمالقات تعییر

ی فعالیتهای   با برای وقت مصاحبه خود حضور به هم رسانند. لطفا برای کسب اطالعات در مورد  ازرسگیر
د. روزانه ویزا، به این سایت مراجعه کنی   

 
ر وقت مصاحبه اضطراری دستورالعمل اگر مشکل فوری دارید و باید  بالفاصله سفر کنید، لطفا برای گرفیر

د: سایت زیر را دنبال کنی  موجود در   
 
https://ais.usvisa-info.com/en-am/niv 
 

ی کووید  لطفا برای اطالعات مهم در مورد محدودیت های سفر به ایاالت متحده به به  19علت همه گیر
کنید:   سایت زیر مراجعه  

https://am.usembassy.gov/visas/ 

https://ais.usvisa-info.com/en-am/niv

