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سفارت سوئیس
قسمت حافظ منافع خارجی

امور مربوط به مهاجرت به ایاالت متحده آمریکا
(روادید ،گرین کارت و غیره)
قسمت حافظ منافع خارجی سفارت سوئیس در تهران مجاز به ارائه خدمات مهاجرتی (روادید ،گرین کارت و غیره) برای
ایاالت متحده آمریکا نمی باشد .لذا ،این دفتر نمی تواند تقاضا نامه های مربوط به مهاجرت را بپذیرد ،و اطالعات یا
نظری در این رابطه ارائه دهد .لذا ،خواهشمند است مستقیما" با سفارت یا سرکنسولگری ایاالت متحده آمریکا تماس
بگیرید.
در نبود سفارت ایاالت متحده آمریکا ،ساکنین ایران میتوانند برای گرفتن روادید غیر مهاجرتی و درخواست وقت با هر
نمایندگی آمریکا که روادید صادر میکنند ،تماس بگیرند .با این حال ،می بایست آگاه باشید که درصورتیکه به زبان انگلیسی
یا به زبان کشوری که در آن قصد درخواست روادید را دارید ،صحبت نمی کنید ،ممکن است که عدم آشنائی شخص
مصاحبه کننده با شرایط داخلی کشورتان ،اثبات صالحیت شما برای روادید را با مشکل روبرو سازد .کارمندان کنسولی
ایاالت متحده آمریکا در آنکارا ،دوبی و ایروان به زبان فارسی صحبت میکنند و بسیاری از متقاضیان روادید از ایران ،به
این نمایندگی ها مراجعه می کنند.
برای روادید مهاجرتی و امور مربوط به گرین کارت ،ساکنین ایران می توانند با سفارتخانه های ایاالت متحده آمریکا در
ابوظبی ،آنکارا و یا ایروان تماس بگیرند.
لینکهای مفید:


سفارت آمریکا در آنکارا ،ترکیه (روادیدهای غیرمهاجرتی و مهاجرتی)
https://tr.usembassy.gov/
سرکنسولگری آمریکا در دوبی ،امارات متحده عربی (فقط روادید غیر مهاجرتی)
https://ae.usembassy.gov/embassy-consulates/dubai/



سفارت آمریکا در ایراوان ،ارمنستان (روادیدهای غیرمهاجرتی و مهاجرتی)
http://am.usembassy.gov/



سفارت آمریکا در ابوظبی ،امارات متحده عربی (فقط روادید مهاجرتی)
https://ae.usembassy.gov/



اطالعات کلی در مورد روادیدهای آمریکاhttp://travel.state.gov/content/visas/en.html :



خدمات مربوط به تابعیت آمریکا ومهاجرتhttp://www.uscis.gov/ :



وزارت امور خارجه آمریکاhttp://www.state.gov/ :
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