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Consulate General of the United States of America 

Nonimmigrant Visa Unit, Erbil, Iraq 

 

 ڤیزە داواکردنى نێتىۆچ
 

 
 بگرە نوێ وێنەیەکى: 1 هەنگاوى
 پڕبکەوە ئینتەرنێت لەسەر داواکارى فۆرمى: 2 هەنگاوى
 بدە ڤیزەکەت پارەى: 3 هەنگاوى
 بکە ئامادە بەڵگەنامەکانت: 4 هەنگاوى
 بکە دیارى چاوپێکەوتنت رۆژی: 5 هەنگاوى
 بکە پێشکەش چاوپێکەوتن لەرۆژی داواکاریەکەت فۆرمى: 6 هەنگاوى

 

 
 پارەى پڕکردبێتەوەو ئینتەرنێت لەسەر ڤیزەى رىاداواک فۆرمى دەبێت ڤیزە کىداواکارێ هەموو

 پارەى یان پرنەکرابێتەوە راست بەشێوەکى فۆرمەکە ئەگەر. دابێت چاوپێکەوتن رۆژی پێش ڤیزەکەى

 بۆ بکەیت دیارى تر رۆژێکى دەبێت و ناکرێت لەگەڵ چاوپێکەوتنت ئەوا نەدرابێت ڤیزەکە

 . چاوپێکەوتنەکەت
 

 
 بگرە نوێ وێنەیەکى: 1 ەنگاوىه

 وێنەیەکى دەبێت ئینتەرنێت لەسەر DS-160 فۆرمى پڕکردنەوەى لەکاتى ڤیزە داواکارانى هەموو

 تێدا مەرجەکانی هەموو دەبێت وێنەکە.  فۆرمەکە ناو بۆ کەن ئەپلۆدى ئەوەى بۆ هەبێت دیجیتاڵیان

 هەموو کە بهێنن خۆتان ڵلەگە وێنەیەک چاوپێکەوتن لەرۆژى دەبێت ئەوەشدا لەگەڵ. بێت

 . بێت تێدا خوارەوەى داواکاریەکانى
 تکایە وێنەکەت پێویستیەکانى لەسەر زیاتر زانیارى بۆ يهبۆ، داواکاریەکەتە گرنگی بەشێکى وێنە

 سەیرى. دابنێیت نوێ وێنەیەکى دەبێت DS-160 فۆرمی لە. بخوێنەوەووردى ەب خوارەوە رێنماییەکانى

 .فۆرمەکە ناو بۆ وێنەکەت کردنى سکان چۆنێتى لەسەر زیاتر زانیارى بۆ بکە لینکە ئەم
 

 :تێدابێت داواکاریانەى ئەم دەبێت وێنەکە

 بێت رەنگ رەنکگاو 
 گیرابێت مانگدا 6 لە کەتر ماوەى لە 
 هەبێت سپى کىباکگراوندێ 
 کردبێت کامێراکەت سەیرى راستەوخۆ. 
 لەبەربێت ئاساییت بەرگى و جل 
 پێویستە کە لەوانەى جگە بشارێتەوە، دەموچاوت کە نەبێت لەسەر ترت شتێکى هەر یان کڵاو 

 . ئایینى مەبەستى بۆ
 نەبێت لەچاو بریقەدارت و تاریک چاویلکەى . 

http://travel.state.gov/visa/visaphotoreq/digitalimagereq/digitalimagereq_5327.html
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. نیە تێدا مەرجەکانیان کە ئەوانەش و پەسەندکراون کە بکە وێنانە ئەو نمونەى سەیرى لینکەوە لەم

 ئەگەر شێوە بەهەمان. ناکرێت قبوڵ وەرگیرابێت ترەوە بەڵگەنامەیەکى یان لەناسنامە کە وێنەیەک

 .ناکرێت قبوڵ بێت گەورەر ۆز وێنەیەکى یاخود بێت کەم کوالیتى وێنەکە
  
 

 پڕبکەرەوە ڤیزە داواکارى فۆرمى: 2 هەنگاوى
 

 .  بکاتەوە پڕ ئینتەرنێت لەسەر DS-160 فۆرمى دەبێت ڤیزە داواکارێکى هەموو
 

 (DS-160) ڤیزە داواکارى فۆرمى

  
 بۆ گونجاو ڤیزەى جۆر گرنگە زۆر. فۆرمەکە پڕکردنەوەى بۆ بکە سەرەوە لینکەى ئەو ەرلەس کلیک

. هەڵدەبژێریت چاوپێکەوتنەکەت شوێنى بۆ هەولێر لەوەى دڵنیابە پاشان و هەڵبژێریت گەشتەکەت

 . بکە سەیڤ هەنگاوەکانت بەردەوام فۆرمەکە پڕکردنەوەى لەکاتى تکایە
 

 و بارکۆدێک یەپەڕە ئەم. بکەیت چاپ دڵنیابونەوەو  کۆتایى پەڕەى تدەبێ فۆرمەکە پڕکردنەوەى دواى
 لەرێگەى چاوپێکەوتنەکەت رۆژی دیاریکردنى بۆ تۆ، فۆرمەکەى بە تایبەتە کە دەبێت لەسەر ژمارەیەکى

 .دەبێت ژمارەیە بەو پێویستت ئینتەرنێتەوە
 

 رۆژی دەبێت شێوە هەمان ەب. بکەنەوە پڕ بەخۆیان تایبەت فۆرمی دەبێت خێزان ئەندامانى هەموو

 .بکرێت دیارى خێزان ئەندامانى هەموو بۆ چاوپێکەوتن
 

 فۆرمى کاتێک DS-160 لەسەر خۆت دەبێـت. کرابێتي بۆ دیار چاوپێکەوتنتدەکەیتەوە ماناى وانیە  پڕ 

 .تێدایە زۆرترى زانیارى 5 هەنگاوى. بکەیت دیارى چاوپێکەوتنەکەت رۆژی ئینتەنێت

 
 
 

 بدە بەغداد بانکی لە ڤیزەکەت داواکارى ەىپار: 3 هەنگاوی
 

پاسپۆرتەکەت یاخود وێنەیەکى پاسپۆرتەکەت لەگەڵ خۆت ببە و لە یەکێک لە لقەکانى بانکی بەغداد 
 .پارەى ڤیزەکەت بدە

خود وێنەیەکى يادەکرێت کەسێکى تر پارەى ڤیزەکەت بدات بەڵام دەبێت پاسپۆرتەکەت 
 .ارەى ڤیزەکەت دا پسوڵەیەک وەردەگریتدواى ئەوەى پ .پاسپۆرتەکەتى پێ بێت

 
 :پارەى جۆرى ڤیزەکان

 
  گەشتیارى، خوێندکار، رۆژنامەوانى، سەردان، ترانزێت، کارمەندی سەر کەشتى ڤیزەى

(B1/B2, F1, F2, J1, J2, I, B1, B2, C1, D,) 
US$160 

 US$190 (H, L, O, P, Q, R) ئەو ڤیزانەى پێویستیان بە داوا پیشکەشکردنە لە ئەمریکا

 
 

http://travel.state.gov/visa/visaphotoreq/photoexamples/photoexamples_5331.html
https://ceac.state.gov/GENNIV/Default.aspx
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 :نوسراوە تێدا خوارەوەى ئەمانەى بانکەکە پسوڵەى لەوەى دڵنیابە
 نوسراوە پاسپۆرتدا لە وەک ڤیزەکە داواکارى ناوى 
 کەسەکە پاسپۆرتى ژمارەى 
 شێوەیە بەم ئینگلیزیى دێڕێکى   "US Embassy MRV" 
 بڕدرابێت چاوپێکەوتنەکە لە ساڵێک پێش پسوڵەکە نابێت. 

 
 پارە کونسوڵگەرى لە چاوپێکەوتندا رۆژی لە ناکرێت. دەدرێت بەغداد بانکی لە تەنیا زەڤی داواکردنى پارەى

 لەگەڵ چاوپێکەوتنت نەدابێت بانک لە پارەکەت یاخود نەبێت پێ بانکەکەت ئەصلی پسوڵەى ئەگەر. بدەیت
 .چاوپێکەوتنەکەت بۆ بکەیت دیارى تر رۆژێکى دەبێت و ناکرێت

 

 مادە بکەبەڵگەنامەکانت ئا: 4 هەنگاوى
تکایە سەیرى پەڕەى . بەپێى جۆرى ئەو ڤیزەى داوات کردوە، چەند بەڵگەنامەیەکى تایبەت داواکراون
 . جۆرى ڤیزەکان بکە بۆ ئەوەى بزانیت کام بەڵگەنامە پێویستە بۆ جۆرى ڤیزەکەت

 
ەکى هەر بەڵگەنامەیەک پێویست بێت بۆ داواکارى ڤیزەکەت، ئەگەر ئینگلیزى نەبێت دەبێت بەشێوەی

لە هەمان کاتدا هەندێک بەڵگەنامە هەیە کە داواکراو  .یاسایی وەربگێردرێتە سەر زمانى ئینگلیزى
قونسوڵى ڤیزە تەنیا سەیرى ئەو بەڵگەنامانە  .نین بەڵام دەکرێت پشتگیرى داواکاریەکەت بکەن

لەبەرچاو  دەکات کە لەرۆژی چاوپێکەوتن هێناوتە، هەر بەڵگەنامەیەک پێشتر بە ئیمەیل نێردرابێت
 . ناگیرێت

 

 :بەڵگەنامە پێویستەکان
هەموو داواکارانى ڤیزە، بێ رەچاوکردنى جۆری ڤیزەکەیان، دەبێت لەرۆژى چاوپێکەوتن ئەم 

 . بەڵگەنامانەى خوارەوە بهێنن
 

  پەڕەى دڵنیایی فۆرمىDS-160 
 مانگی تر بەکاربێت 6دەبێت النى کەم پاسپۆرتەکە بۆ : پاسپۆرتى عێراقی . 
  پارەى داواکارى ڤیزە لە بانکى بەغدادپسوڵەى. 
 دوو وێنە 

  پسوڵەى کۆمپانیاى پۆستى خێرا(DHL) 
  

ئەگەر هەر یەکێک لەو داواکاریانەت کەم بوو، دەکرێت قونسوڵى ڤیزە کاتى چاوپێکەوتنەکەت 
 .هەڵبوەشێنێتەوەو دەبێت بگەڕێتەوەو رۆژێکى تر بۆ چاوپێکەوتن دیاری بکەیت

 

لینکى جۆری ەر بەڵگەنامە پێویستەکانى تایبەت بە ڤیزەکەت، تکایە سەردانى بۆ زانیارى زیاتر لەس
 .بکە ڤیزەکان

 
 

 بەڵگەنامە پێشنیار کراوەکان

 ت بۆ سەر زمانى ئینگلیزىێدرداواکراو نیە کە بەڵگەنامە پێشنیار کراوەکان وەربگێر
 

 بەڵگەنامەى پاڵپشتى
ى هەندێک بەڵگەنامەى ترت لێبکات اداو ڤیزەى کونسول دەکرێتلەکاتى ئەنجامدانى چاوپێکەوتندا 

  ،دنرنامەکانیش دەکرێت پشتگیرى شوێنى کارکبەڵگە. وەک پاڵپشتیەک بۆ داواکارى ڤیزەکەت

http://erbil.usconsulate.gov/visacategories.html
http://erbil.usconsulate.gov/visacategories.html
http://erbil.usconsulate.gov/visacategories.html
http://erbil.usconsulate.gov/visacategories.html
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گەڵ مەبەستى پالن بۆ مانەوەت لەيان بارى ئابووریت،  ،بوونبارى خوێندن، شوێنى نیشتەجیێ
 هتد...، ديارى بكات گەشتەکەت

واباشترە داواکارەکانى فیزە بەڵگەنامەى تەواو لەگەڵ خۆیان بێنن بۆ پشتگیرى کردنى 
 : خوارەوە دەگرێتەوە ەىانئەو زانیاریانەش ئەم. داواکاریەکانیان

 
 :پشتگیرى شوێنى کارکردن

یریەکە دەبێت لەسەر کلێشەى تگت، پشيپشتگیریەک لە الیەن ئەو شوێنەى کە کارى تێدا دەکە
ماوەى کارکردن و پلەکەت و مووچەى مانگانەت بکات، وە ئەوەش و ئاماژە بە فەرمى بێت

ئەکەر گەشتەکەت بۆ کارى . دەستنیشان بکات کە بۆ ماوەى چەند مۆڵەتت پێدەدرێت بۆ ئەو گەشتە
تەکە بدرێت لەگەل فەرمى بێت ئەوا دەبێت لە پشتگیریەکەدا روونکردنەوە لەسەر مەبەستى گەش

ئەگەر کارى . نوسینى ناوى ئەو شوێنە فەرمیانە کە لە والیەتە یەکگرتوەکان سەردانیان دەکەیت
 .ێنیتهدنى کارەکەت لەگەڵ خۆت برسەربەخۆت هەیە دەبێت مۆڵەتى تۆمارک

 
 بارى ئابوورى

لەگەڵ خۆیان  رى هەر پرۆژەیەکى وەبەرهێنانییرى بانک یاخود پشتگگداواکارانى ڤیزە دەتوانن پشت
بهێنن بەمەرجێک ئەوە پیشان بدات کەوا لە دوو مانگى رابردوودا تاکو ئێستا برى پێویست پارە لە 

بۆ نمونە . حیسابەکانیاندا هەیە کە بتوانن خەرجى ماوەى مانەوەیان لە ووالیەتە یەکگرتوەکان بکەن
کە خەرجى تەواوى کۆرسى  پێویستە لەسەر قوتابیەکان بیسەلمێنن کەوا برى پارەى تەواویان هەیە

 . خوێندنەکە و ماوەى مانەوەیان بکەن
 .ئەگەر هەر مولکێکت هەیە ئەوا دەبێت بەڵگەنامەى پێویست بهێنیت بۆ سەلماندنى

بۆ ئاگادارى، ئەوە بەس نیە کەوا پشتگیرى بانکى یەکێک لە ئەندامانى خێزانەکەت بهێنیت کەاو 
بەڵکو دەبێت لە پشتگیرى بانکدا برى ئەو پارەیە  بەڵین بدەن خەرجى تەواوى گەشتەکەت دەدەن،

 .دیارى بکرێت کە لە حیسابەکانتاندا هەیە
 

  بەڵگەنامەى گەشتە نێودەولەتیەکانى پێشوتر یاخود گەشت بۆ والیەتە یەکگرتوەکان
تکایە تەواوى پاسپۆرتە کۆنەکانت لەگەل خۆت بهێنە کە فیزەى ووالیەتە یەکگرتوەکانى ئەمریکاى 

ئەگەر پێشوتر ڤیزاى ووالیەتە یەکگرتوەکانت وەرگرتبێت و . یاخود هەر والتێکى تر بێتپێوەبێت 
ماوەى فیزەکە هێشتا بەسەرنەچوبێت بەالم پاسپۆرتەکەت وون بوە یان دزراوە ئەوا دەبێت راپۆرتى 

 .پۆلیس لەگەڵ خۆت بهێنیت
 

 پالنى گەشت
ووالیەتە یەکگرتوەکان تکایە وێنەیەک لە ئەگەر پالنێکى دیاریکراوت هەیە سەبارەت بە گەشتەکەت بۆ 

ئەو داواکاریە تیکێتى گەشت کردن ناگرێتەوە، وە ئێمە . بەرنامەى گەشتەکەت لەگەڵ خۆت بهێنە
هەمیشە داوا لە داواکارانى ڤیزە دەکەین کەوا تیکێتى گەشت کردن نەکرن تاوەکو ڤیزەکە ئامادە 

 .نەبێت بۆ ئەوەى توشى هەڵوەشاندنەوەى تیکێت نەبن
 بەڵگەى پەیوەندى نێوان داواکارى سەرەکى ڤیزە لەگەڵ ئەو کەسەى کە هاوەڵى دەکات

بۆ ئەوەى پاڵێوراو بیت بۆ وەرگرتنى ڤیزە، پێویستە بەڵگەنامەى پێویست پێشکەش بکەیت بۆ 
سەلماندنى پەیوەندى نێوان داواکارى سەرکى ڤیزە لەگەڵ ئەو کەسەى کە هاوەڵى دەکات، وەکو 

وێنەى ئەێلى بەڵگەنامەى لەدایک : لى گرێبەستى هاوسەرگیریێتى، بۆ منداڵوێنەى ئەێ: خێزن
 .بوون
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 قوتابیان و خوێندکارانى ئەکادیمى و سەردانکەرانى ئاڵوگۆرى کلتورى
وا باشترە نووسراوێکى پشتگریى لەو شوێنە بهێنیت کە تێیدا دەخوێنیت کە تیایدا قۆناغى 

وە بەباشى . پێکردن و کۆتایى بەرنامەکەى تێدابێتخوێندنت دیاریکرابێت لەگەڵ بەروارى دەست
 .دەزانین کەوا نوێترین بروانامەى خوێن لەگەڵ خۆت بهێنیت بەمەرجێک نمرەکانیشى تێدابێت

 
 ئەو هاوسەرانەى کە دانەمەزراون

 .ئەگەر خۆت دانەمەزراوى پێویستە بەڵگە بۆ سەلماندنى ئیشى هاوسەرکەت پێشکەش بکەیت

 

 چاوپێکەوتنت لەسەر ئینتەرنێت دیارى بکەرۆژی : 5هەنگاوى 
 

بۆ دیاریکردنى رۆژى چاوپێکەوتن لەرێگەى سیستەمى ئۆنالینەوە پێویستت  :چاوپێکەتن دیاریبکە
 .هەیە DS-160بە بەکارهێنانى ئەو بارکۆدە دەبێت کە لەسەر پەرەى دڵنیاى فۆرمى 

 
  :بکە کلیک لێرە بکەیت دیارى چاوپێکەتن رۆژى بتوانیت ئەوەى بۆ
 

لەکاتى دیاریکردنى رۆژى چاوپێکەوتن پێویستە ناو و ژمارەى تەلەفۆن و ئیمەیل بنوسیت تاکو بتوانین 
 .وە بکەین ئەگەر پێویست بووێپپەیوەندیت 

ێکەوتن وەربگرێت، بۆ نمونە خێزانێکى چوار کەسى لەسەر هەر داواکارێکى ڤیزە پێویستە کاتى چاوپ
 .پێویستە چوار کاتى چاوپێکەتن دیاریبکەن

 
 فۆرمى داواکاریەکەت لەرۆژی چاوپێکەوتن پێشکەش بکە: 6 ىهەنگاو

 
بن بۆ ئەوەى لەالیەن کونسوڵى ستە لە رۆژى چاوپێکەوتندا ئامادەلەسەر هەموو داواکارانى ڤیزە پێوی

ساڵ  97ساڵ کەمترە یاخود لە  41تەنها ئەوانەى تەمەنیان لە . ن لەگەڵ بکرێتڤیزەوە چاوپێکەوتنیا
 .زیاترە پێویست ناکات بێن بۆ چاوپێکەوتن

 
لە . نوێ بکەنەوە پێویستە  ئامادەبن بۆ چاوپێکەوتن ئەو داواکارانەى کە دەیانەوێت ڤیزەى ئەمریکا

 02پێویستە . ن لەگەڵ خۆت بهێنیترۆژى چاوپێکەوتندا پێویستە تەواوى بەڵگەنامە داواکراوەکا
 .خولەک لە کاتى دیاریکراوى چاوپێکەوتنەکەت زووتر ئامادەبیت تاکو لە خاڵى پشکنین دەردەچیت

 
پاد ي مۆبایل، الپتۆپ، کامیرا یان ئا کترۆنى،ى پێنادریت کە جانتا، ئامێرى ئەلهیچ کەسێک رێگە

 .لەگەڵ خۆیدا بهێنێتە ناو کونسوڵگەریەوە
 

ئەندامانى ترى خێزان دەبێت لە . کارى ڤیزە رێگەى پێدەدریت بێتە ناو کونسوڵگەریەوەتەنها داوا
تەنها منداڵ یاخود کەسانى خاوەن پێداویستى تایبەت دەتوانن کەسێکى تر . دەرەوە چاوەرێ بکەن

 . لەگەڵ خۆیاندا بهێننە ژوورەوە
نیان دیاریکردوە، هەربۆیە زۆر ەوتکاتى چاوپێک گەیان پێدەدرێت بێنە ژوورەوە کەتەنها ئەو کەسانە رێ

 . بێتچاوپێکەوتنى تایبەت بەخۆى وەرگرتنگە هەر داواکارێکى ڤیزە کاتى گر
 

 ناونیشانى کونسوڵگەرى

شەقامى  ،عەنکاوە گەڕەکى کەوتۆتەوالیەتە یەکگرتوەکانى ئەمریکا لە هەولێر  گشتىکونسوڵگەرى 
 .عەشتار، تەنیشت بنکەى پۆلیسى عەنکاوە

https://evisaforms.state.gov/default.asp?postcode=ERB&appcode=3

