
2024 წლის მწვანე ბარათის პროგრამის (DV -2024) ინსტრუქცია

პროგრამის მიმოხილვა

სახელმწიფო დეპარტამენტი ყოველწლიურად ახორციელებს საიმიგრაციო ვიზის პროგრამას.
იმიგრაციისა და მოქალაქეობის აქტის (INA)-ს 203 (c) ნაწილის თანახმად გათვალისწინებულია
ახალი ტიპის იმიგრანტთა მიღება იმ ქვეყნებიდან, რომელსაც ისტორიულად შეერთებულ შტატებში
ემიგრაციის დაბალი მაჩვენებელი აქვს. 2024 წლის ფისკალური წლისათვის ხელმისაწვდომი იქნება
სულ 55,000 DV კატეგორიის ვიზა. DV პროგრამაში მონაწილეობა უფასოა.

აპლიკანტები, რომლებიც ამ პროგრამით შეირჩევიან, კვალიფიკაციისათვის უნდა
აკმაყოფილებდნენ მარტივ, მაგრამ მტკიცე მოთხოვნებს. სახელმწიფო დეპარტამენტი
გამარჯვებულებს კომპიუტერის დახმარებით, შემთხვევითობის პრინციპით ირჩევს. სახელმწიფო
დეპარტამენტი DV საიმიგრაციო ვიზებს ექვს გეოგრაფიულ რეგიონზე ანაწილებს და არცერთ
ქვეყანას არ შეუძლია მიიღოს გამოყოფილი DV ვიზების 7%-ზე მეტი პროგრამის ერთ წელს.

მწვანე ბარათის 2024 წლის პროგრამაში მონაწილეობის უფლება არ აქვთ ქვემოთ ჩამოთვლილი
ქვეყნების წარმომადგენლებს, რადგან ამ ქვეყნებიდან ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში 50,000-ზე
მეტი იმიგრანტი ჩავიდა აშშ-ში. ეს ქვეყნებია:

ბანგლადეში, ბრაზილია, კანადა, ჩინეთი (მათ შორის ჰონგ-კონგი), კოლუმბია, დომინიკის
რესპუბლიკა, ელ სალვადორი, ჰაიტი, ჰონდურასი, ინდოეთი, იამაიკა, მექსიკა, ნიგერია, პაკისტანი,
ფილიპინები, კორეის რესპუბლიკა (სამხრეთ კორეა), დიდი ბრიტანეთის გაერთიანებული სამეფო
(ჩრდილოეთ ირლანდიის გარდა) ასევე, მასზე დამოკიდებული ტერიტორიები, ვენესუელა და
ვიეტნამი.

ჰონგ-კონგისა და მაკაუს სპეციალურ ადმინისტრაციულ რეგიონებსა და ტაივანში დაბადებულ
პირებს ამ პროგრამაში მონაწილეობის უფლება აქვთ.

მოთხოვნები განმცხადებლებისათვის:

მოთხოვნა #1: განმცხადებელი უნდა იყოს დაბადებული პროგრამისთვის კვალიფიცირებულ
ქვეყანაში.

თუ თქვენ არ დაიბადეთ იმ ქვეყანაში, რომელსაც პროგრამაში მონაწილეობა შეუძლია, არსებობს
კიდევ ორი გზა, რა შემთხვევაშიც შესაძლოა, იყოთ კვალიფიციური:

● თქვენი მეუღლე დაიბადა იმ ქვეყანაში, რომელსაც პროგრამაში მონაწილეობა შეუძლია? თუ
ასეა, მაშინ შეგიძლიათ, მიუთითოთ მეუღლის დაბადების ქვეყანა იმ პირობით, თუ თქვენ და
თქვენი მეუღლე ერთდროულად მიიღებთ ვიზებს და ერთდროულად გაემგზავრებით აშშ-ში.



● დაიბადეთ იმ ქვეყანაში, რომელსაც პროგრამაში მონაწილეობა არ შეუძლია, მაგრამ თქვენი
არცერთი მშობელი იქ არ დაბადებულა და თქვენი დაბადების მომენტში იმ ქვეყნის
რეზიდენტები არ იყვნენ? მაშინ შეგიძლიათ მიუთითოთ ქვეყანა, სადაც თქვენი რომელიმე
მშობელი დაიბადა, თუკი ეს ქვეყანა შედის იმ ქვეყანათა სიაში, რომელსაც 2024 წლის
პროგრამაში მონაწილეობის მიღების უფლება აქვს.

მოთხოვნა #2:

თითოეული განმცხადებელი უნდა აკმაყოფილებდეს განათლების ან სამუშაო გამოცდილების
მოთხოვნას:

● განმცხადებელს დამთავრებული უნდა ჰქონდეს საშუალო სკოლა ან ისეთი სასწავლო
დაწესებულება, რომლის სერტიფიკატი საშუალო სკოლის ატესტატის ტოლფასია - და,
რომელიც განისაზღვრება 12-წლიანი დაწყებითი და საშუალო განათლების კურსის
წარმატებით დასრულებით.

ან

● ბოლო ხუთი წლიდან ორი წლის განმავლობაში მუშაობდეს ისეთი პროფესიით, რომელსაც
სჭირდება მინიმუმ ორწლიანი სწავლების გავლა ან ორწლიანი სამუშაო გამოცდილება.
აშშ-ის შრომის დეპარტამენტის “O*Net OnLine” მონაცემათა ბაზის მეშვეობით შეგიძლიათ
საკვალიფიკაციო სამუშაო გამოცდილების დადგენა.

თუ ზემოჩამოთვლილ მოთხოვნებს არ აკმაყოფილებთ, არ მიიღოთ მწვანე ბარათის პროგრამაში
მონაწილეობა.

სარეგისტრაციო პერიოდი

2024 წლის მწვანე ბარათის პროგრამაში რეგისტრაციისათვის აპლიკაციები უნდა შეივსოს
ელექტრონულად შემდეგ მისამართზე: dvprogram.state.gov 2022 წლის 5 ოქტომბრის 20:00
საათიდან (თბილისის დროით) 2022 წლის 8 ნოემბრის 20:00 საათამდე (თბილისის დროით).
განმცხადებლებს ვურჩევთ, განაცხადები სარეგისტრაციო პერიოდის დასაწყისშივე შემოიტანონ,
რადგან სარეგისტრაციო პერიოდის ბოლოს, დიდი მოთხოვნის გამო სისტემის მუშაობა შესაძლოა,
საგრძნობლად შენელდეს. დაგვიანებული ან არაელექტრონულად შევსებული აპლიკაციები არ
მიიღება. კანონონმდებლობის თანახმად, თითოეულ განმცხადებელს შეუძლია, შემოიტანოს
მხოლოდ ერთი განაცხადი ყოველი სარეგისტრაციო პერიოდის განმავლობაში. განმცხადებლები,
რომლებსაც შემოტანილი ექნებათ ერთზე მეტი განაცხადი, ექვემდებარებიან ავტომატურ
დისკვალიფიკაციას.

2024 წლის მწვანე ბარათის პროგრამის ელექტრონული ფორმის შევსება:

https://www.onetonline.org/


შეავსეთ მწვანე ბარათის პროგრამის ელექტრონული განაცხადი ონლაინ ვებ-გვერდზე:
dvprogram.state.gov. დაუსრულებელი ან ნებისმიერი სხვა გზით შევსებული განაცხადი არ
მიიღება. განაცხადის შეტანა უფასოა. გთხოვთ, გამოიყენოთ განახლებული ვებ-ბრაუზერი. ძველმა
ვებ-ბრაუზერებმა (მაგალითად: Explorer 8), შესაძლოა გამოიწვიოს სისტემური პრობლემა.

განმცხადებლებს ერთმნიშვნელოვნად ვურჩევთ, რომ განაცხადი შეავსონ პირადად, „ვიზა
აგენტების“ ან „ვიზა კონსულტანტების“ დახმარების გარეშე. თუ ვინმე გეხმარებათ განაცხადის
შევსებაში, პირადად დაესწარით განაცხადის შევსებას, რათა მიაწოდოთ სწორი ინფორმაცია და
შეინახოთ განაცხადის დასტურის გვერდი და უნიკალური დასტურის ნომერი. ძალიან
მნიშვნელოვანია, რომ შეინახოთ ეს დასტურის გვერდი და დასტურის უნიკალური კოდი. ამ
ინფორმაციის გარეშე თქვენ ვერ შეძლებთ სისტემაში შესვლას და თქვენი განაცხადის სტატუსის
შემოწმებას. ფრთხილად იყავით, თუ ვინმე დახმარების სახით თქვენ ნაცვლად ამ ინფორმაციის
შენახვას შემოგთავაზებთ. აგრეთვე, უნდა შეინარჩუნოთ წვდომა განაცხადში მითითებულ
ელფოსტის მისამართზე. მწვანე ბარათის პროგრამასთან დაკავშირებული თაღლითობის შესახებ
მეტი ინფორმაციისთვის იხილეთ ხშირად დასმული შეკითხვების ნაწილი. სურვილისამებრ, იხილეთ
ჩვენი ვიდეო აღწერა და ინსტრუქცია მწვანე ბარათის პროგრამისა და სააპლიკაციო ფორმის
შესახებ.

განაცხადის სრულად შევსებისა და გადმოგზავნის შემდეგ, ეკრანზე უნდა გამოჩდეს მისი მიღების
დამადასტურებელი დოკუმენტი, რომელზეც აღნიშნული იქნება თქვენი სახელი, გვარი და
უნიკალური დასტურის ნომერი. შეინახეთ ან ამობეჭდეთ ზემოხსენებული დასტურის გვერდი. 2023
წლის 6 მაისიდან თქვენ შეძლებთ თქვენი განაცხადის სტატუსის შემოწმებას თუ შეხვალთ
ვებ-გვერდზე: dvprogram.state.gov, დააჭერთ ღილაკს Entrant Status Check და შეიყვანთ
თქვენთვის მინიჭებულ უნიკალურ ნომერსა და პირად ინფორმაციას. აშშ-ის მთავრობა პირადად არ
გამოგიგზავნით შეტყობინებას. Entrant Status Check არის ინსტრუქციის ერთადერთი წყარო
თქვენი განაცხადის შერჩევის შემთხვევაში. თუ შეგარჩევენ და შეიტანთ სავიზო განაცხადსა და
მოთხოვნილ დოკუმენტებს, თქვენ უნდა გამოიყენოთ Entrant Status Check იმისთვის, რომ გაიგოთ
თქვენი საიმიგრაციო ვიზის გასაუბრების თარიღ. შერჩევის პროცესის შესახებ მეტი
ინფორმაციისთვის, გთხოვთ, იხილოთ ხშირად დასმული შეკითხვების ნაწილი.

მწვანე ბარათის პროგრამაში მონაწილეობის მისაღები განაცხადის სრულყოფილად შესავსებად
აუცილებელია წარადგინოთ ყველა საჭირო ინფორმაცია, რაც მოთხოვნილია ქვემოთ. წინააღმდეგ
შემთხვევაში, განაცხადის დისკვალიფიკაცია მოხდება:

1. სახელი - გვარი, სახელი - ზუსტად ისე, როგორც თქვენს პასპორტშია მითითებული, თუ გაქვთ
პასპორტი (მაგალითად, თუ თქვენს პასპორტში ჯერ სახელი წერია და შემდეგ გვარი, გთხოვთ ჯერ
მიუთითოთ თქვენი გვარი და შემდეგ სახელი. არ მიუთითოთ მეორე სახელი თუ პასპორტში არ
გიწერიათ. თუ თქვენს პასპორტში წერია თქვენი სახელი, მეორე სახელი და გვარი, გთხოვთ,
მიუთითოთ შემდეგი თანმიმდევრობით: გვარი, სახელი, მეორე სახელი). მხოლოდ სახელი თუ
გაქვთ, მიუთითეთ გვარის ველში.

2. სქესი - მამრობითი ან მდედრობითი

http://www.dvlottery.state.gov/
https://www.youtube.com/watch?v=tOQlh2d2EbQ


3. დაბადების თარიღი - დღე, თვე, წელი

4. დაბადების ქალაქი

5. დაბადების ქვეყანა - ქვეყნის დასახელება უნდა შეესაბამებოდეს იმ დასახელებას, რომელიც
ამჟამად ეწოდება ქვეყანას, რომელშიც თქვენ დაიბადეთ.

6. ქვეყანა, რომელსაც მწვანე ბარათის პროგრამაში კვალიფიკაციისთვის ირჩევთ. (Country of
eligibility for the DV program) - უმეტეს შემთხვევებში თქვენი პროგრამაში მონაწილე ქვეყანა
იქნება თქვენი დაბადების ქვეყანა. თქვენი უფლებამოსილების ქვეყანა არ გულისხმობს თქვენს
საცხოვრებელ ქვეყანას ან ეროვნებას თუ ის განსხვავდება თქვენი დაბადების ქვეყნისგან.
თუ დაბადებული ხართ ქვეყანაში, რომლის მოქალაქეებსაც პროგრამაში მონაწილეობის მიღების
უფლება არა აქვთ, გთხოვთ, გაეცნოთ ინფორმაციას პროგრამაში მონაწილეობის მისაღებად სხვა
გზების შესახებ, ხშირად დასმული შეკითხვების გვერდზე.

7. განმცხადებლის ფოტოსურათ(ებ)ი - ბოლო ექვსი თვის განმავლობაში გადაღებული თქვენი,
თქვენი მეუღლისა და ყველა შვილისა. დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ თავი: ციფრული
ფოტოსურათის ატვირთვა. თქვენ არ ხართ ვალდებული, რომ ატვირთოთ მეუღლისა ან შვილის
ფოტო თუ ისინი უკვე აშშ-ის მოქალაქეები ან მწვანე ბარათის მფლობელები არიან. თუმცა, თუ
მაინც წარადგენთ, ამის გამო დისკვალიფიცირებული არ იქნებით.

მწვანე ბარათის პროგრამის განცხადების ფოტო უნდა აკმაყოფილებდეს იმავე სტანდარტებს,
რასაც აშშ-ის სავიზო ფოტო. იმ შემხვევაში, თუ თქვენ მიერ წარმოდეგენილი თქვენი და თქვენი
ოჯახის წევრების ფოტოსურათები არ შეესაბამება პროგრამის მოთხოვნებს ან მათზე იქნება
ჩატარებული ფოტომანიპულაცია, განაცხადი იქნება გაუქმებული. თუ შარშანდელ განაცხადში
წარმოდგენილი ფოტოს ასლს ატვირთავთ, ამ შემთხვევაშიც მოხდება დისკვალიფიკაცია.
წარმოდგენილი ციფრული ფოტოსურათის კომპოზიციური და ტექნიკური მოთხოვნების გასაგებად
გაეცანით თავს: ციფრული ფოტოსურათის ატვირთვა.

8. საფოსტო მისამართი - (ჩაწერეთ თქვენი ან იმ პირის სახელი, ვინც გსურთ, რომ ჩაიბაროს
დოკუმენტაცია)
მისამართის ველი 1
მისამართის ველი 2
ქალაქი/სოფელი
ოლქი/ქვეყანა/პროვინცია/შტატი
საფოსტო ინდექსი/ზიპ კოდი

9. ქვეყანა სადაც ამჟამად ცხოვრობთ.

10. ტელეფონის ნომერი (არ არის აუცილებელი).



11. ელფოსტის მისამართი - წარმოადგინეთ თქვენი ელფოსტის მისამართი, რომელზეც
შეინარჩუნებთ წვდომას პროგრამის შედეგების გამოცხადების დროის ჩათვლით, მომდევნო წლის
მაისში. თუ შეამოწმებთ Entrant Status Check -ს მაისში და გაიგებთ, რომ შეგარჩიეს, სახელმწიფო
დეპარტამენტისგან მომდევნო შეტყობინებებს მიიღებთ თქვენს ელფოსტის მისამართზე, თუ
საიმიგრაციო ვიზის გასაუბრების შესაძლებლობა გამოჩნდება. სახელმწიფო დეპარტამენტი
არასდროს მოგწერთ ელფოსტით, რომ გაიმარჯვეთ მწვანე ბარათის პროგრამაში. იხილეთ
ხშირად დასმული შეკითხვების ნაწილი მეტი ინფორმაციისთვის.

12. თქვენი განათლების ხარისხი დღეის მდგომარეობით. უნდა მიუთითოთ, რომელი შეესაბამება
თქვენი განათლების ყველაზე მაღალ დონეს: (1) დაწყებითი განათლება, (2) საშუალო სკოლა
ატესტატის გარეშე, (3) საშუალო სკოლა ატესტატით, (4) პროფესიული ტექნიკური განათლება, (5)
არასრული უმაღლესი განათლება, (6) დიპლომირებული უმაღლესი განათლება, (7) ასპირანტურა,
(8) მაგისტრატურა, (9) დოქტორანტურა, (10) პროფესორი. განათლების მოთხოვნების შესახებ
მეტი ინფორმაციის მისაღებად ეწვიეთ ხშირად დასმული შეკითხვების ნაწილს.

13. ოჯახური მდგომარეობა: (1) არ არის დაქორწინებული, (2) დაქორწინებული და ჩემი მეუღლე
არ არის აშშ-ის მოქალაქე ან მწვანე ბარათის მფლობელი, (3) დაქორწინებული და ჩემი მეუღლე
არის აშშ-ის მოქალაქე ან მწვანე ბარათის მფლობელი, (4) განქორწინებული, (5) ქვრივი ან (6)
კანონიერად გაცილებული. აუცილებელია, მიუთითოთ მეუღლის სრული სახელი, დაბადების
თარიღი, სქესი, დაბადების ქალაქი, დაბადების ქვეყანა და ფოტოსურათი, რომელიც შეესაბამება
პროგრამის მოთხოვნებს.

თუ განაცხადში არ მიუთითებთ ოფიციალურ მეუღლეს ან მიუთითებთ პიროვნებას, რომელიც
ოფიციალურად თქვენი მეუღლე არ არის, თქვენი და თქვენი განაცხადი გაუქმდება. თუ
ოფიციალურად არ ხართ გაშორებული თქვენს მეუღლეს, მაგრამ ერთად არ ცხოვრობთ და
დაშორდით, მაინც უნდა მიუთითოთ აპლიკაციაში. ოფიციალური გაშორება არის გარკვეული
კანონიერი შეთანხმება, რომლის მიხედვითაც, სასამართლოს გადაწყვეტილების საფუძველზე
წყვილი დაქორწინებული რჩება, მაგრამ ცხოვრობს ცალცალკე. თუ თქვენ და თქვენი მეუღლე ხართ
ოფიციალურად გაშორებულები, თქვენი მეუღლე ვერ შეძლებს ამ პროგრამის ფარგლებში თქვენთან
ერთად აშშ-ში ემიგრირებას. თქვენ დისკვალიფიკაცია არ გემუქრებათ თუ გადაწყვეტთ, რომ
მიუთითოთ მეუღლე, რომელთანაც ოფიციალურად გაშორებული ხართ. თუ სასამართლოს
ბრძანების საფუძველზე არ ხართ ოფიციალურად გაშორებული, აუცილებლად უნდა მიუთითოთ
თქვენი მეუღლე თუნდაც აპირებდეთ განქორწინებას მწვანე ბარათის ვიზის მიღებამდე ან თუ
თქვენი მეუღლე არ აპირებს იმიგრირებას.

თუ თქვენი მეუღლე არის აშშ-ის მოქალაქე ან კანონიერი მუდმივი მაცხოვრებელი, არ მიუთითოთ
იგი თქვენს განაცხადში. მეუღლე, რომელიც უკვე არის აშშ-ის მოქალაქე ან კანონიერი
მაცხოვრებელი არ საჭიროებს ვიზის გაცემას. შესაბამისად, თუ მიუთითებთ "married and my
spouse IS a U.S. citizen or U.S. LPR", არ იქნებით ვალდებული, რომ შეავსოთ დამატებითი
ინფორმაცია მეუღლეზე. მეტი ინფორმაციისათვის ოჯახის წევრების მითითების შესახებ იხილეთ
ხშირად დასმული შეკითხვების ნაწილი.



14. შვილების რაოდენობა - მიუთითეთ 21 წლამდე ცოცხალი, დასაოჯახებელი შვილ(ებ)ის გვარი,
სახელი, დაბადების თარიღი, სქესი, დაბადების ქალაქი/სოფელი, დაბადების ქვეყანა. შვილები უნდა
მიუთითოთ მიუხედავად იმისა ისინი თქვენთან ცხოვრობენ თუ არა და აპირებთ თუ არა მათ
წაყვანას თქვენთან ერთად შეერთებულ შტატებში. ატვირთეთ თითოეული შვილის
ინდივიდუალური ფოტოსურათი იმავე მოთხოვნების გათვალისწინებით, რაც თქვენს სურათზე
მოითხოვება.

აუცილებლად მიუთითეთ:

● ყველა ცოცხალი ბიოლოგიური შვილი,
● თქვენ მიერ კანონიერად აყვანილი ყველა ცოცხალი შვილი და
● ყველა ცოცხალი გერი, რომელიც პროგრამის განაცხადის შევსებისას 21 წლამდეა და

დასაოჯახებელია. შვილები უნდა მიუთითოთ მიუხედავად იმისა ოფიციალურ ქორწინებაში
რჩებით თუ არა შვილის მშობელთან და იმის მიუხედავად შვილი თქვენთან ცხოვრობს თუ
არა ან აპირებს თუ არა თქვენთან ერთად ემიგრაციაში წამოსვლას.

დაოჯახებული შვილები და შვილები, რომლებიც უკვე 21 წლის ან მეტის არიან არ არიან
კვალიფიციურნი, თუმცა ბავშვთა სტატუსის დაცვის კანონით დაშვებულია გამონაკლისები რიგ
შემთხვევებში: თუ თქვენ განაცხადს შეიტანთ მანამდე, სანამ თქვენი დასაოჯახებელი შვილი 21
წლის გახდება ან თუ გახდება 21 წლის ვიზის გაცემამდე შესაძლებელია, სავიზო
პროცედურებისათვის ის ჩაითვალოს 21 წელს ქვემოთ ასაკის მქონედ.

შვილს, რომელიც უკვე აშშ-ის მოქალაქე ან კანონიერი მაცხოვრებელია, არ დასჭირდება
საიმიგრაციო ვიზა. თქვენ არ იქნებით დისკვალიფიცირებული თუ მიუთითებთ ან არ მიუთითებთ
ასეთ ოჯახის წევრს თქვენს განაცხადში.

თუ თქვენ არ წარადგენთ ინფორმაციას თქვენი კვალიფიციური შვილის შესახებ ან წარადგენთ
ინფორმაციას იმ ადამიანზე, რომელიც თქვენი შვილი არ არის, ეს გამოიწვევს თქვენი განაცხადის
დისკვალიფიკაციას. დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ ხშირად დასმული შეკითხვების
ნაწილი.

განმცხადებლების შერჩევა

კვალიფიცირებულ განაცხადებს სახელმწიფო დეპარტამენტი შემთხვევითობის პრინციპით,
კომპიუტერის საშუალებით შეარჩევს თითოეულ რეგიონსა და ქვეყანაში გამოყოფილი ვიზების
რაოდენობის მიხედვით. 2024 წლის პროგრამის შედეგების გასაგებად უნდა შეხვიდეთ
ელქტრონული პროგრამის ვებგვერდზე dvprogram.state.gov და თქვენთვის რეგისტრაციისას
მინიჭებული უნიკალური ნომრის საშუალებით შეიტყოთ ხართ თუ არა შერჩეულთა შორის.
სტატუსის შემოწმება შესაძლებელი იქნება 2023 წლის 6 მაისიდან, 2024 წლის 30 სექტემბრამდე.

შერჩევის შემთხვევაში გადამისამართდებით დასტურის გვერდზე, სადაც განთავსებული იქნება
ინსტრუქციები და ინფორმაცია გასაუბრებისა და სავიზო მოსაკრებლის ყველა პროცედურული
საკითხის შესახებ. Entrant Status Check არის ერთადერთი წყარო, რომლითაც სახელმწიფო

http://www.dvlottery.state.gov/


დეპარტამენტი შერჩეულ მონაწილეებს ატყობინებს სტატუსს. სახელმწიფო დეპარტამენტი არ
გააგზავნის შერჩევის შეტყობინებას წერილობით ან ელფოსტით. აშშ-ის საელჩოები და
საკონსულოები არ წარადგენენ შერჩეულთა სიას. განმცხადებლებს, რომლებიც არ შეირჩნენ, ასევე
არ მიუვათ შეტყობინება, მათაც სტატუსი ოფიციალურ ვებგვერდზე უნდა გადაამოწმონ. გირჩევთ,
პირადად შეამოწმოთ თქვენი სტატუსი და შეტყობინებისთვის არ იყოთ დამოკიდებული სხვაზე.

პროგრამაში შერჩეული განმცხადებელი ვიზის მისაღებად უნდა აკმაყოფილებდეს აშშ-ის
კანონმდებლობაში გათვალისწინებულ ყველა მოთხოვნას. DS-260, ონლაინ საიმიგრაციო ვიზის
აპლიკაციით ელექტრონულად და საკონსულო ოფიცერი პირადად დაგისვამთ კითხვებს აშშ-ის
კანონმდებლობით გათვალისწინებული საიმიგრაციო კვალიფიციურობის შესახებ. შეკითხვებს
შორის იქნება კრიმინალსა და უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული თემები.

წარმატებული განმცხადებლებისა და მათი ოჯახის წევრებისათვის ვიზების გაცემა უნდა მოხდეს
2024 წლის 30 სექტემბრამდე. ამ თარიღის შემდეგ სახელმწიფო დეპარტამენტს არ შეუძლია,
გასცეს საიმიგრაციო ვიზა თავად განმცხადებლისა თუ მისი ნებისმიერი ოჯახის წევრისათვის.

შერჩევის პროცესის შესახებ მეტი ინფორმაციისათვის იხილეთ ხშირად დასმული შეკითხვების
ნაწილი.

ციფრული ფოტოსურათის ატვირთვა

პროგრამის განაცხადის შევსებისას შეგიძლიათ ატვირთოთ ახალი ციფრული ფოტო ან
დაასკანეროთ შედარებით ახალი (გადაღებული ბოლო ექვსი თვის განმავლობაში) ფოტო
სპეციალური, ციფრული სკანერით. წარმოდგენილი ციფრული ფოტოსურათი უნდა
აკმაყოფილებდეს იმავე კომპოზიციურ და ტექნიკურ მოთხოვნებს რასაც აშშ-ის ვიზის ფოტო.
მისაღები ფოტოს მაგალითები იხილეთ აქ. არ წარადგინოთ ექვს თვეზე ძველი ფოტო ან ფოტო,
რომელიც არ აკმაყოფილებს ქვემოთ ჩამოთვლილ მოთხოვნებს. იმავე ფოტოს ატვირთვა, რაც
გასული წლის განაცხადში ატვირთეთ, ან დამუშავებული ფოტოსა თუ სტანდარტებთან შეუსაბამო
ფოტო გამოიწვევს დისკვალიფიკაციას.

თქვენი ფოტოები უნდა იყოს:

● ფერადი
● ფოკუსში
● ზომები ისე უნდა იყოს განაწილებული, რომ თავი მთლიანი ფოტოსურათის 22მმ-დან და

35მმ-მდე ან 50%-69%-ს იკავებდეს. იხილეთ ეს გვერდი მეტი ინფორმაციისთვის.
● გადაღებული უნდა იყოს ბოლო ექვსი თვის განმავლობაში, რომ ასახავდეს თქვენს

ახლანდელ გარეგნობას.
● უნდა იყოს გადაღებული თეთრ ან ღია ფერის მოთეთრო ფონზე.
● პიროვნება, რომელსაც სურათს უღებენ უნდა უყურებდეს კამერას
● უნდა გქონდეთ ნეიტრალური გამომეტყველება და გახელილი თვალები.
● გადაიღეთ ფოტო ისეთ სამოსში, რომელსაც ჩვეულებრივ, ყოველდღიურად ატარებთ.

https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/photos/photo-examples.html
https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/photos/photo-composition-template.html


● არ ჩაიცვათ უნიფორმა, გარდა რელიგიური სამოსისა, რომელსაც ყოველდღიურად
ატარებთ.

● არ დაიფაროთ ქუდი ან თავსაბურავი, რომელიც ფარავს თმას ან თმის ხაზს, გარდა
ყოველდღიური რელიგიური თავსაბურავებისა. თქვენი სახე უნდა ჩანდეს სრულად და
თავსაბურავი არ უნდა ჩრდილავდეს თქვენს სახეს.

● ყურსასმენები, უკაბელო მოწყობილობები ან მსგავსი ნივთები არ უნდა იყოს თქვენს
ფოტოზე.

● არ გაიკეთოთ სათვალე
● თუ ჩვეულებრივ ატარებთ სმენის აპარატს ან მსგავს მოწყობლობას, ამ შემთხვევაში

შეგიძლიათ ფოტოს გადაღებისასაც დაიტოვოთ.

გადახედეთ ფოტოსურათის მაგალითებს და ნახეთ რა არის მისაღები და რა არა. ოფიციალური
დოკუმენტებიდან, მაგალითად პირადობისა და მართვის მოწმობებიდან დასკანერებული ფოტოები
არ მიიღება. ასევე არ მიიღება ეკრანის ფოტოები, ჟურნალიდან ამოღებული ფოტოები, დაბალი
ხარისხის ფოტოჯიხურებისა და ფოტოავტომატებიდან დაბეჭდილი ფოტოები, სრული სიმაღლით
გადაღებული ფოტოები.

თქვენი ციფრული ფოტო უნდა ატვირთოთ განაცხადში. თქვენი ციფრული ფოტო უნდა იყოს:

● JPEG (.jpg) ფორმატში
● ზომა არ უნდა აღემატებოდეს 240 კილობაიტს (240 kB)
● უნდა იყოს კვადრატული ზომის (სიმაღლე სიგანის ტოლი)
● 600x600 პიქსელი

გსურთ არსებული ფოტოს დასკანერება? ციფრულ ფოტო მოთხოვნებთან ერთად, თქვენი
დასკანერებული ფოტო უნდა იყოს:

● 51x51მმ
● დასკანერებული რეზოლუციით 12 პიქსელი ერთ მილიმეტრზე.

ჩვილის ან ბავშვის ფოტოს გადაღება

როდესაც ფოტოს უღებთ ჩვილს ან ბავშვს, ფოტოში სხვა არავინ არ უნდა ჩანდეს. თქვენი შვილი
უნდა უყურებდეს კამერას და თვალები უნდა ჰქონდეს გახელილი.

რჩევა 1: დააწვინეთ ჩვილი ზურგზე თეთრ ან ღია მოთეთრო ზეწარზე. ეს უზრუნველყოფს, რომ
ჩვილის თავი იქნება ფიქსირებული და ფოტოსთვის გექნებათ ერთგვაროვანი ფონი. დარწმუნდით,
რომ ჩვილს სახეზე არ ადგას ჩრდილი, განსაკუთრებით თუ ფოტოს დაწვენილ ჩვილს ზემოდან
უღებთ.

რჩევა 2: გადააფარეთ თეთრი ან ღია მოთეთრო ზეწარი ბავშვის მანქანის სავარძელს და გადაუღეთ
მასში მჯდომ ბავშვს სურათი. ეს უზრუნველყოფს ბავშვის თავის უსაფრთხო ფიქსაციას.

https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/photos/photo-examples.html


ხშირად დასმული შეკითხვები

კვალიფიკაცია

1.    რას ნიშნავს ტერმინი „native” და “chargeability”?

„native” ნიშნავს, რომ კონკრეტული პიროვნება დაიბადა რომელიმე კონკრეტულ ქვეყანაში,
მიუხედავათ იმისა, თუ რომელი ქვეყნის მოქალაქეა ამჟამად ან რომელ ქვეყანაში ცხოვრობს.
იმიგრაციისა და მოქალაქეობის აქტის 202(b) ნაწილის თანახმად, საიმიგრაციო მიზნებიდან
გამომდინარე, ტერმინი „native” - შეიძლება მიუთითებდეს იმ პირზეც, რომელსაც აქვს უფლება
თავისი თავი მიაკუთვნოს სხვა ქვეყანას, რომელშიც ის დაბადებული არ იყო.

იმის გამო რომ იმიგრანტების რაოდენობა შეზღუდულია ქვეყნების და გეორგრაფიული რეგიონების
მიხედვით, ყოველი განმცხადებელი მიკუთვნილია კონკრეტულ ქვეყანას. უმეტეს შემთხვევებში
თქვენი პროგრამაში მონაწილე ქვეყანა იქნება თქვენი დაბადების ქვეყანა. მაგრამ თქვენ შეგიძლიათ
თქვენი განაცხადისთვის თავი მიაკუთვნოთ მეუღლის დაბადების ქვეყანას ან ერთ-ერთი მშობლის
დაბადების ქვეყანას იმ შემთხვევაში თუ დაიბადეთ ქვეყანაში, რომელშიც არც ერთი მშობელი არ
იყო დაბადებული. ეს არის ერთადერთი სამი გზა, რომლითაც შეგიძლიათ შეარჩიოთ
“chargeability”.

პროგრამაში მონაწილე არასწორი ქვეყნის არჩევამ შესაძლოა გამოიწვიოს განაცხადის გაუქმება.

2. მაქვს მონაწილეობის უფლება, თუ არ დავიბადე ქვეყანაში, რომელიც არ არის
კვალიფიციური მონაწილეობისათვის?

არსებობს ორი გზა:
● თუ თქვენ დაიბადეთ ქვეყანაში, რომელსაც არ აქვს უფლება მონაწილეობა მიიღოს ამ

პროგრამაში, შეგიძლიათ განაცხადი მიაკუთვნოთ თქვენი მეუღლის დაბადების ქვეყანას. ამ
შემთხვევაში საიმიგრაციო ვიზა გაიცემა მხოლოდ მაშინ, თუ მეუღლე აკმაყოფილებს
პროგრამის ყველა მოთხოვნას. ამ გზით საიმიგრაციო ვიზის მიღების შემთხვევაში თქვენ და
თქვენი მეუღლე ერთდროულად უნდა ჩახვიდეთ აშშ-ში. ასევე, თქვენი არასრულწლოვანი,
თქვენზე დამოკიდებული ბავშვიც შეიძლება მიეწეროს მშობლის დაბადების ქვეყანას.

● შეგიძლიათ მიაკუთვნოთ თავი იმ ქვეყანას, სადაც თქვენი ერთ-ერთი მშობელი დაიბადა, თუ
თქვენი დაბადების დროს არცერთი მშობელი არ იყო თქვენი დაბადების ქვეყნის
რეზიდენტი. როგორც წესი პიროვნება არ განიხილება იმ ქვეყნის რეზიდენტად რომელიც
მისი დაბადების ადგილი არ არის ან რომლის მოქალაქეობაც არ მიუღია. თუ ისინი
ქვეყანაში მხოლოდ ვიზიტით იმყოფებოდნენ, ან დროებით სასწავლებლად, ან საქმიანი თუ
პროფესიული მიზეზით მივლინებაში იყვნენ გაგზავნილი მათი კომპანიისა თუ
ორგანიზაციის მიერ, ამ მიზეზთა გამო არ ჩაითვლებიან რეზიდენტად.

თუ ზემოაღნიშნული ერთ-ერთი მიზეზით მიაკუთვნებთ თქვენს დაბადების ადგილს, ამ შემთხვევაში
უნდა წარადგინოთ ახსნა-განმარტება განაცხადის მეექვსე ველში.



პროგრამაში არასწორი მონაწილე ქვეყნის არჩევა გამოიწვევს განაცხადის გაუქმებას.

3. რატომ არა აქვთ ზოგიერთი ქვეყნის მოქალაქეებს ამ პროგრამაში მონაწილეობის მიღების
უფლება?

მწვანე ბარათის პროგრამის მიზანია მისცეს ემიგრაციის საშუალება ისეთი ქვეყნების
წარმომადგენლებს, საიდანაც აშშ-ში ნაკლებად შემოდიან ემიგრანტები. აშშ-ის კანონმდებლობის
თანახმად, საიმიგრაციო ვიზები არ მიენიჭება იმ ქვეყნების მოქალაქეებს, საიდანაც მოქალაქეების
„მაღალი პროცენტი“ შედის აშშ-ში. კანონმდებლობის თანახმად ეს ის ქვეყნებია, საიდანაც ბოლო
ხუთი წლის განმავლობაში აშშ-ში საცხოვრებლად ჩამოვიდა 50000 ადამიანი, რომლებმაც მიიღეს
„ოჯახის“ და „სამუშაო“ კატეგორიების ვიზები. ყოველწლიურად აშშ-ის მოქალაქეობისა და
იმიგრაციის სამსახური (USCIS) უმატებს „ოჯახური“ და „სამუშაო“ ვიზებით ჩამოსულ ადამიანთა
რიცხვს წინა ხუთ წელიწადში ჩამოსულ პირთა რაოდენობას - ამის მიზანია იმ ქვეყნების გამოყოფა,
რომელთა მოქალაქეებსაც საიმიგრაციო ვიზების პროგრამაში მონაწილეობის უფლება არა აქვთ.
ყოველწლიურად, საიმიგრაციო ვიზების პროგრამის წინა პერიოდში, ცალკე განისაზღვრება იმ
ქვეყნების სია, რომელთა მოქალაქეებს არა აქვთ ამ პროგრამაში მონაწილეობის მიღების უფლება -
ამ ქვეყნების სია შეიძლება ყოველწლიურად იცვლებოდეს.

4. რამდენი საიმიგრაციო ვიზა გაიცემა პროგრამისას რეგიონისა და ქვეყნების მიხედვით?

აშშ-ის მოქალაქეობისა და იმიგრაციის სამსახური ყოველწლიურად განსაზღვრავს ლიმიტებს
რეგიონების მიხედვით. ეს ლიმიტები განისაზღვრება იმიგრაციისა და მოქალაქეობის აქტის 203 (c)
ნაწილის შესაბამისად. ვიზების რაოდენობა, რომელსაც სახელმწიფო დეპარტამენტი საბოლოოდ
თითოეული ქვეყნის მოქალაქეებზე გასცემს დამოკიდებული იქნება დადგენილ რეგიონულ
ლიმიტებზე, თითოეული ქვეყნიდან შესული განცხადებების რაოდენობაზე და შერჩეულიდან
რამდენი აპლიკანტი იქნება კვალიფიციური ვიზისათვის. ხელმისაწვდომი ვიზების სრული
რაოდენობის 7%-ზე მეტი არცერთ ქვეყანას არ მიეკუთვნება.

5. რა მოთხოვნები არსებობს განათლებასა და სამუშაო გამოცდილებასთან დაკავშირებით?

კანონმდებლობის თანახმად, განმცხადებელს უნდა ჰქონდეს საშუალო სკოლის ან მისი შესაბამისი
განათლება, ან ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში ორი წელი ნამუშევარი უნდა იყოს ისეთ სფეროში,
რომელსაც ესაჭიროება სულ მცირე ორწლიანი სასწავლო კურსის დამთავრება ან ორი წლის
სამუშაო გამოცდილება. „საშუალო სკოლის ან მისი შესაბამისი განათლება“ ნიშნავს დაწყებითი და
საშუალო განათლების 12-წლიანი კურსის წარმატებით დასრულებას აშშ-ში ან დაწყებითი და
საშუალო განათლების ოფიციალური კურსის წარმატებით დასრულებას სხვა ქვეყანაში, რომელიც
ამერიკის საშუალო სკოლის განათლებას უტოლდება. მხოლოდ ფორმალური სწავლის კურსები
აკმაყოფილებს ამ მოთხოვნას; საშინაო სკოლის ან ექვივალენტობის სერტიფიკატები არ მიიღება.
განათლებია თუ სამუშაო გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტები უნდა წარუდგინოთ
კონსულს, ვიზის მისაღებად დანიშნული გასაუბრების დროს.



თუ თქვენ არ აკმაყოფილებთ განათლების ან სამუშაო გამოცდილების მოთხოვნას, თქვენი
განაცხადი დისკვალიფიცირებული იქნება სავიზო გასაუბრების დროს და ვიზა არ გაიცემა არც
თქვენზე და არც თქვენი ოჯახის წევრებზე.

6. რა თანამდებობებია კვალიფიციური საიმიგრაციო ვიზის პროგრამისათვის?

კვალიფიციურობის განსასაზღვრად სახელმწიფო დეპარტამენტი გამოიყენებს შრომის
დეპარტამენტის O*Net OnLine მონაცემთა ბაზას, რომელიც ხუთ „სამუშაო ზონად“ ყოფს სამუშაო
გამოცდილებას. შრომის დეპარტამენტის ვებგვერდზე ჩამოთვლილია ბევრი თანამდებობა, მაგრამ,
მხოლოდ, განსაზღვრული თანამდებობა აკმაყოფილებს პროგრამის მოთხოვნებს. პროგრამის
მოთხოვნები რომ დააკმაყოფილოთ საჭიროა ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში დაგროვილი
გქოდნეთ ორი წლის გამოცდილება თანამდებობაზე, რომელიც კლასიფიცირებულია „სპეციალური
პროფესიული მომზადების“ რანგით 7.0 ან მეტი.

თუ არ აკმაყოფილებთ განათლების ან სამუშაო გამოცდილების მოთხოვნებს, თქვენი სავიზო
განაცხადი უარყოფილი იქნება გასაუბრების დროს და თქვენი ოჯახის წევრებზეც არ გაიცემა ვიზა.

7. როგორ მოვძებნო კვალიფიციური თანამდებობები შრომის დეპარტამენტის ვებგვერდზე?

საიმიგრაციო ვიზის პროგრამისთვის კვალიფიციური თანამდებობები ნაჩვენებია O*Net OnLine
ვებგვერდზე. იმისათვის, რომ ნახოთ თქვენი თანამდებობა აკმაყოფილებს თუ არა მოთხოვნებს
მიჰყევით ინსტრუქციას:

1. მინიშნეთ “Find Occupations” და შემდეგ მონიშნეთ “Job Family”
2. მონიშნეთ სასურველი სფერო და დააჭირეთ “GO”
3. დააჭირეთ სათანადო ბმულს კონკრეტული თანამდებობის მონიშვნის შემდეგ
4. შეარჩიეთ “Job Zone”, რათა მოძებნოთ თანამდებობის ნომერი და პროფესიული

მომზადების რანგი

მაგალითად, მონიშნეთ კოსმოსური ინჟინერი (Aerospace Engineers). Summary Report-ის
ბოლოს, Job Zone განყოფილებაში იპოვით, რომ ეს არის Job Zone 4, SVP Range, 7.0 <8.0. ამ
მაგალითის მიხედვით კოსმოსური ინჟინერი კვალიფიცირებული თანამდებობაა.

დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ თანამდებობების სიის ვებგვერდი.

8. არსებობს თუ არა მინიმალური ასაკობრივი ზღვარი საიმიგრაციო ვიზის პროგრამაში
მონაწილეთათვის?

მინიმალური ზღვარი ამ პროგრამაში მონაწილეობისათვის არ არსებობს. მაგრამ განათლებისა და
სამუშაო გამოცდილების მოთხოვნების გამო, 18 წლამდე განმცხადებლების უმრავლესობა
დისკვალიფიცირებული იქნება.

ელექტრონული განაცხადის შევსება

http://online.onetcenter.org/
http://online.onetcenter.org/
http://online.onetcenter.org/
https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/immigrate/diversity-visa-program-entry/diversity-visa-if-you-are-selected/diversity-visa-confirm-your-qualifications.html


9. როდის შემიძლია განაცხადის შევსება?

2024 წლის საიმიგრაციო ვიზების პროგრამისთვის განაცხადების მიღება დაიწყება 2022 წლის 5
ოქტომბრის 20:00 საათზე (თბილისის დროით) და დასრულდება 2022 წლის 8 ნოემბრის 20:00
საათზე (თბილისის დროით). ყოველწლიურად ამ პროგრამაში მონაწილეობს მილიონობით
ადამიანი. განაცხადების მიღება წლის ამ დროს საშუალებას მოგვცემს, დროულად შევატყობინოთ
პასუხი გამარჯვებულ განმცხადებლებს და მისცემს საშუალებას როგორც განმცხადებლებს ისე
ჩვენს საელჩოებსა და საკონსულოებს, მოამზადონ შერჩეული განაცხადები ვიზის გასაცემად.

განმცხადებლებს მოვუწოდებთ, განაცხადები სარეგისტრაციო პერიოდის დასაწყისშივე
შემოიტანონ, რადგანაც სარეგისტრაციო პერიოდის ბოლოს დიდი მოთხოვნის გამო სისტემის
მუშაობა შეიძლება საგრძნობლად შენელდეს. 2022 წლის 8 ნოემბერს, სამშაბათს, 20:00 საათის
შემდეგ განაცხადებს აღარ მივიღებთ.

10. ვიმყოფები შეერთებულ შტატებში. შემიძლია პროგრამაში მონაწილეობა?

დიახ, განმცხადებელი შეიძლება იმყოფებოდეს აშშ-ში ან სხვა ქვეყანაში და შესაბამისად განცხადება
შეუძლია გამოაგზავნოს აშშ-დანაც და სხვა ნებისმიერი ქვეყნიდანაც.

11. მხოლოდ ერთხელ შემიძლია მონაწილეობა ყოველ სარეგისტრაციო პერიოდში?

დიახ. კანონმდებლობის თანახმად, თითოეული პროგრამის დროს (წელიწადში ერთხელ)
განმცხადებელს აქვს მხოლოდ ერთი განაცხადის შემოტანის უფლება. ერთზე მეტი განაცხადის
გამომგზავნი პირების დასადგენად სახელმწიფო დეპარტამენტში იყენებენ მაღალგანვითარებულ,
თანამედროვე ტექნოლოგიურ საშუალებებს. განმცხადებლები, რომლებიც შემოიტანენ ერთზე
მეტ განაცხადს, იქნებიან დისკვალიფიცირებულნი.

12. შეიძლება, რომ მე და ჩემმა მეუღლემ ცალ-ცალკე შევავსოთ განაცხადი?

დიახ, მეუღლეებს აქვთ ცალ-ცალკე განაცხადების წარმოდგენის უფლება, თუ თითოეული
აკმაყოფილებს პროგრამის მოთხოვნებს. ერთ-ერთი მეუღლის შერჩევის შემთხვევაში, მეორე
მეუღლეს ეკუთვნის მეორე კატეგორიის საიმიგრაციო სტატუსი.

13. ოჯახის რომელი წევრები უნდა მივუთითო განცხადებაში?

მეუღლე: თუ ოფიციალურად ხართ დაქორწინებული, უნდა მიუთითოთ თქვენი მეუღლე,
მიუხედავად იმისა, ცხოვრობთ თუ არა ერთად, აპირებს თუ არა თქვენთან ერთად ემიგრაციას
შეერთებულ შტატებში. თქვენ უნდა მიუთითოთ თქვენი მეუღლე მაშინაც კი, თუ ამჟამად
დაშორებული ხართ, თუ არსებობს იურიდიული განცალკევება. ეს არის შეთანხმება, როდესაც
წყვილი რჩება დაქორწინებული, მაგრამ ცხოვრობს ცალკე, სასამართლოს გადაწყვეტილების
შემდეგ. თუ თქვენ და თქვენი მეუღლე იურიდიულად ხართ განცალკევებული, თქვენი მეუღლე ვერ
შეძლებს თქვენთან ერთად ემიგრაციას ამ პროგრამის ფარგლებში. თქვენ არ იქნებით
დისკვალიფიცირებული, თუ მიუთითებთ მეუღლეს, რომელთანაც იურიდიულად ხართ



განცალკევებული. თუ თქვენ იურიდიულად არ ხართ განცალკევებული სასამართლოს ბრძანებით,
თქვენ უნდა შეიყვანოთ თქვენი მეუღლე მაშინაც კი, თუ თქვენ აპირებთ განქორწინებას ამ
პროგრამაში მონაწილეობამდე და თუნდაც თქვენი მეუღლე არ არპირებდეს ემიგრირებას. თქვენი
უფლებამოსილი მეუღლის არ შეყვანა აპლიკაციაში ან ისეთი პიროვნების შეყვანა, რომელიც არ
არის კვალიფიცირებული, გამოიწვევს თქვენი განაცხადის დისკვალიფიკაციას. თუ სააპლიკაციო
პერიოდში არ ხართ დაქორწინებული, მაგრამ აპირებთ დაოჯახებას მომავალში, არ მიუთითოთ
მეუღლე თქვენს განცხადებაში, რადგან მოხდება თქვენი დისკვალიფიკაცია. თუ თქვენ
განქორწინებული ხართ ან თქვენი მეუღლე გარდაცვლილია, თქვენ არ გჭირდებათ თქვენი ყოფილი
მეუღლის მითითება.

ამ მოთხოვნიდან ერთადერთი გამონაკლისი არის თუ თქვენი მეუღლე უკვე არის აშშ-ის მოქალაქე
ან აშშ-ის კანონიერი მაცხოვრებელი. თუ თქვენი მეუღლე არის აშშ-ის მოქალაქე ან კანონიერი
მაცხოვრებელი, ნუ მიუთითებთ თქვენს განცხადებაში. მეუღლე, რომელიც უკვე არის აშშ-ის
მოქალაქე ან კანონიერი მუდმივი რეზიდენტი, არ საჭიროებს საიმიგრაციო ვიზას. ამიტომ, აირჩიეთ
„married and my spouse IS a U.S. citizen or U.S. LPR“ თქვენს განაცხადში და ამის მერე ვერც
შეძლებთ თქვენი მეუღლის შესახებ დამატებითი ინფორმაციის შეტანას.

შვილები: განაცხადის ფორმაში აუცილებელია ჩაწეროთ განაცხადის შევსების დროს 21 წლამდე
ყველა დასაოჯახებელი შვილი, იქნება ეს თქვენი ბიოლოგიური შვილ(ებ)ი, თქვენი მეუღლის
შვილ(ებ)ი ან კანონმდებლობის შესაბამისად ოფიციალურად ნაშვილები შვილ(ებ)ი. მიუთითეთ
თქვენი შვილ(ებ)ი იმ შემთხვევაშიც კი, თუ ისინი არ ცხოვრობენ თქვენთან ერთად ან არ აპირებენ
თქვენთან ერთად გამგზავრებას აშშ-ში. მხოლოდ, არ მოგეთხოვებათ იმ შვილების მითითება,
რომლებიც უკვე არიან აშშ-ის მოქალაქეები ან აქვთ აშშ-ში მუდმივი ცხოვრების კანონიერი უფლება.
მათი მითითება არ არის სავალდებულო და თუ მაინც მიუთითებთ, ამის გამო დისკვალიფიკაცია არ
გემუქრებათ.

მშობლები და დედმამიშვილები არ არიან კვალიფიციური დამოკიდებული პირები მწვანე ბარათის
საიმიგრაციო ვიზაზე და ისინი არ უნდა მიუთითოთ განაცხადში.

ის ფაქტი რომ თქვენ მიუთითებთ თქვენი ოჯახის წევრებს განაცხადის ფორმაში, არ ნიშნავს იმას,
რომ მათ უნდა შემოიტანონ განაცხადი ვიზაზე და გაემგზავრონ თქვენთან ერთად აშშ-ში. მაგრამ
თუ თქვენ განაცხადში არ მიუთითებთ ოჯახის კვალიფიციურ წევრს, მოთხოვნების შესაბამისად,
თქვენი განაცხადი დისკვალიფიცირებული იქნება გასაუბრების დროს. ეს მოთხოვნები ვრცელდება
ოჯახის მხოლოდ იმ წევრებზე, რომლებიც გყავთ განაცხადის შევსების დროს და არა მათ, ვინც
განაცხადის წარდგენის შემდგომ გახდნენ თქვენი ოჯახის წევრნი. განმცხადებლის მეუღლეს
შეუძლია შეავსოს ცალკე განაცხადი, მიუხედავათ იმისა, რომ იგი უკვე იქნება თქვენი განაცხადის
ფორმაში მითითებული. ორივე განაცხადი აუცილებლად უნდა შეიცავდეს ინფორმაციას ოჯახის იმ
წევრებზე, რომლებიც არიან თქვენზე დამოკიდებულები.

14. აუცილებელია რომ მე თვითონ შევავსო განაცხადი? შეიძლება, რომ სხვამ შეავსოს ჩემ
ნაცვლად?



მოგიწოდებთ, განაცხადები თავად შეავსოთ და გადააგზავნოთ, მაგრამ შეიძლება, რომ განაცხადის
ფორმა სხვა პირმა გამოაგზავნოს განმცხადებლის სახელით. არა აქვს მნიშვნელობა თუ ვინ
გააგზავნის განაცხადს - თვითონ განმცხადებელი, მისი ადვოკატი, მეგობარი, ნათესავი და ა.შ. -
მთავარია, ერთი განმცხადებლის სახელით შემოვიდეს მხოლოდ ერთი განაცხადი და შევსებულ
ინფორმაციაზე პასუხისმგებელი არის პროგრამაში მონაწილე პირი. არასწორად ან არასრულად
შევსებული განაცხადი არ მიიღება. იმისათვის, რომ შეძლოთ დამოუკიდებლად შეამოწმოთ თქვენი
განაცხადის სტატუსი, აუცილებლად, შეინახეთ თქვენი განაცხადის დასტურის ნომერი. Entrant
Status Check-ის გამოყენებით, ვებგვერდიდან: dvprogram.state.gov შეძლებთ გაიგოთ თქვენი
სტატუსი. განმცხადებლებმა უნდა შეინარჩუნონ წვდომა იმ ელფოსტის მისამართზე, რომლითაც
განაცხადს შეავსებენ.

15. მე უკვე დარეგისტრირებული ვარ სხვა ტიპის საიმიგრაციო ვიზაზე. მაქვს უფლება, რომ
მივიღო მონაწილეობა პროგრამაში?

დიახ.

16. შეიძლება, რომ განაცხადი ჩამოვტვირთო, შევინახო ვორდის დოკუმენტად და მოგვიანებით
დავასრულო?

არა. თქვენ არ გექნებათ განაცხადის შენახვის საშუალება. განაცხადი ივსება მხოლოდ
ელექტრონულად, ვებ-ბრაუზერიდან.

17. შეიძლება, რომ განაცხადი ონლაინ შევინახო და მოგვიანებით დავასრულო?

არა. განცხადების ფორმა ისეა შედგენილი, რომ ერთი გახსნისას დაასრულოთ. განცხადების
დაწყების წამიდან 60 წუთი გაქვთ დასასრულებლად. თუ შევსების დროის ხანგრძლივობა
გადაცდება 60 წუთს, სისტემა ავტომატურად გაასუფთავებს შეყვანილ ინფორმაციას, რათა
მომავალში, დასრულებული განაცხადის შეტანისას სისტემამ ასლად არ აღიქვას. შევსებამდე
ბოლომდე წაიკითხეთ პროგრამის ინსტრუქცია, რომ ზუსტად იცოდეთ რა ინფორმაცია
დაგჭირდებათ.

18. არ მაქვს სკანერი. შეიძლება ფოტოები ნაცნობს გავუგზავნო, რომ დამისკანეროს,
შეინახოს და ელფოსტით გამომიგზავნოს განაცხადისათვის?

დიახ, იმ შემთხვევაში თუ ფოტოები იქნება სტანდარტების შესაბამისი. გაითვალისწინეთ, რომ
ფოტოები განაცხადთან ერთად უნდა ატვირთოთ. ფოტოების განაცხადისაგან განცალკევებით
შემოტანა არ შეიძლება.

19. თუ ელექტრონულმა სისტემამ უარყო ჩემი განაცხადი, შემიძლია ხელახლა შევსება?

დიახ, იმ შემთხვევაში თუ თქვენი რეგისტრაცია დასრულებული იქნება 2022 წლის 8 ნოემბერის
20:00 საათამდე (თბილისის დროით). თქვენ არ იქნებით დისკვალიფიცირებული განაცხადის
ხელმეორედ შემოტანისთვის თუ სისტემა უარყოფს თქვენს თავდაპირველ მცდელობას. ინტერნეტის



არაპროგნოზირებადობის გამო, შესაძლოა უარყოფის შეტყობინება მყისიერად არ მიიღოთ. თქვენ
შეგიძლიათ გააგრძელოთ მცდელობა, სანამ არ დაასრულებთ განაცხადს და არ მიიღებთ დასტურის
შეტყობინებას. როგორც კი მიიღებთ დასტურის შეტყობინებას, განაცხადი დასრულებულია და
აღარ უნდა გააკეთოთ ახალი განაცხადი.

20. რეგისტრაციიდან რამდენ ხანში მივიღებ დასტურის შეტყობინებას?

დასტურის შეტყობინება უნდა გამოჩნდეს დაუყოვნებლივ. შეტყობინებაში იქნება დასტურის
უნიკალური ნომერი, რომელიც უნდა ჩაინიშნოთ და შეინახოთ. გამომდინარე იქიდან, რომ
ინტერნეტი არ არის პროგნოზირებადი, შესაძლოა, იყოს შეფერხებები. შეგიძლიათ დააჭიროთ
ღილაკს "Submit" რამდენჯერაც საჭიროა, სანამ დასრულებული განაცხადი არ გაიგზავნება და
თქვენ სანამ არ მიიღებთ დასტურის შეტყობინებას. თუმცა, როგორც კი მიიღებთ დასტურის
შეტყობინებას, აღარ გამოაგზავნოთ ხელახლა ინფორმაცია.

21. დავაჭირე ღილაკს “Submit”, მაგრამ არ მიმიღია დასტურის ნომერი. თუ ხელახლა
დავრეგისტრირდები, დისკვალიფიცირებული ვიქნები?

თუ თქვენ არ მიგიღიათ დასტურის ნომერი, თქვენი განაცხადი არ იქნა დარეგისტრირებული. ამ
შემთხვევაში თქვენ მოგიწევთ კიდევ ერთი განაცხადის წარდგენა. ის არ ჩაითვლება ასლად.
როდესაც თქვენ მიიღებთ დამადასტურებელ ნომერს, ხელმეორედ ნუ გააგზავნით თქვენს
მონაცემებსა და ინფორმაციას.

შერჩევის პროცედურა

22. როგორ გავიგებ, თუ შემარჩიეს?

თქვენი სტატუსის შესამოწმებლად უნდა გამოიყენოთ თქვენი დასტურის ნომერი. სტატუსის
შემოწმება შესაძლებელია პროგრამის ვებგვერდზე dvprogram.state.gov - Entrant Status Check
განყოფილებაში. სტატუსის შემოწმება შესაძლებელი იქნება 2023 წლის 6 მაისიდან 2024 წლის 30
სექტემბრამდე. მონაწილის სტატუსის შემოწმება “Entrant Status Check” წარმოადგენს ერთადერთ
საშუალებას, რომლის მეშვეობითაც აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტი გაცნობებთ, შეირჩა თუ არა
თქვენი კანდიდატურა, მოგაწვდით შემდგომ დამატებით ინსტრუქციას თქვენი სავიზო განაცხადის
მიღების შესახებ და შეგატყობინებთ საიმიგრაციო ვიზის გასაუბრებისათვის დანიშნული შეხვედრის
თარიღსა და დროს. იმისათვის, რომ სახელმწიფო დეპარტამენტმა ყველა ხელმისაწვდომი ვიზის
გამოყენება უზრუნველყოს, შესაძლოა, გამოიყენოს “Entrant Status Check”-ი, რათა 2023 წლის 6
მაისის შემდგომ აცნობოს დამატებით შერჩეულ პირებს მათთან დაკავშირებული გადაწყვეტილების
შესახებ. შეინახეთ თქვენი დასტურის ნომერი 2024 წლის 30 სექტემბრამდე ნებისმიერი სიახლის
შემთხვევისთვის. dvprogram.state.gov წარმოადგენს სახელმწიფო დეპარტამენტის ერთადერთ
უფლებამოსილ ვებგვერდს განაცხადის ოფიციალურად, ონლაინ რეჟიმში წარსადგენად, მწვანე
ბარათის საიმიგრაციო პროგრამისათვის და მონაწილის სტატუსის შესამოწმებლად.

სახელმწიფო დეპარტამენტი არ დაგიკავშირდებათ, რომ შეგატყობინოთ პროგრამაში თქვენი
სტატუსი.



25. როგორ გავიგებ, თუ მე არ შემარჩიეს? შემატყობინებენ ამის შესახებ?

თუ თქვენი განაცხადი არ შეირჩა, სახელმწიფო დეპარტამენტი პირადად არ დაგიკავშირდებათ.
თქვენ უნდა გამოიყენოთ ფუნქცია „მონაწილის სტატუსის შემოწმება“ (Entrant Status Check)
იმისათვის, რომ შეიტყოთ, ხართ თუ არა შერჩეული პროგრამისათვის. თქვენ შეგიძლიათ
შეამოწმოთ თქვენი DV-2024 განაცხადის სტატუსი „მონაწილის სტატიუსის შემოწმების“ ფუნქციის
მეშვეობით ვებგვერდზე dvprogram.state.gov 2023 წლის 6 მაისიდან 2024 წლის 30
სექტემბრამდე. შეინახეთ თქვენი დამადასტურებელი ნომერი მინიმუმ 2024 წლის 30
სექტემბრამდე. (ინფორმაცია სტატუსის შესახებ წინა წლის საიმიგრაციო ვიზის მწვანე ბარათის
პროგრამისათვის - DV-2023, ხელმისაწვდომია ონლაინ რეჟიმში 2023 წლის 30 სექტემბრის
ჩათვლით.)

24. რა მოხდება, თუ დავკარგავ დასტურის ნომერს?

მონაწილის სტატუსის შესამოწმებლად თქვენ უნდა გქონდეთ დასტურის ნომერი. ამჟამად
პროგრამის ვებგვერდის ESC ნაწილში (Entrant Status Check - მონაწილის სტატუსის შემოწმება)
ხელმისაწვდომია ფუნქცია, რომელიც საშუალებას მოგცემთ აღადგინოთ თქვენი დასტურის ნომერი
ელექტრონული ფოსტის იმ მისამართის მეშვეობით, რომლითაც თქვენ დარეგისტრირდით.

აშშ-ის საელჩოები და საკონსულოები და კენტაკის საკონსულო ცენტრი ვერ მოგაწვდით ვერც
თქვენი სტატუსის შესახებ ინფორმაციას და ვერც დასტურის ნომერს. (ეს, შესაძლებელია მხოლოდ
მონაწილის სტატუსის შემოწმების - ESC აღდგენის ფუნქციის მეშვეობით). სახელმწიფო
დეპარტამენტს არ შეუძლია შემოგთავაზოთ შერჩეულ პირთა სია, რომელიც სავიზო პროცესს
გააგრძელებს.

25. მივიღებ თუ არა ინფორმაციას სახელმწიფო დეპარტამენტიდან ელექტონული ფოსტით ან
საფოსტო გზავნილის სახით?

სახელმწიფო დეპარტამენტი არ გამოგიგზავნით შეტყობინების წერილს. აშშ-ის მთავრობას
არასდროს გაუგზავნია შეტყობინებები ელფოსტით განმცხადებლთათვის სტატუსის შეტყობინების
მიზნით და არც 2024 წლის პროგრამისთვის იგეგმება ელფოსტის გამოყენება. თუ შეგარჩიეს,
თქვენ ელფოსტით შეტყობინებას მხოლოდ სავიზო შეხვედრის დანიშვნის შესახებ მიიღებთ, ისიც
მას შემდეგ, რაც გამოეხმაურებით ინსტრუქციების შესახებ ინფორმაციის შეტყობინებას Entrant
Status Check ნაწილში (განმცხადებლის სტატუსის შემოწმების გვერდი). ეს ელექტორული
შეტყობინება არ შეიცავს ინფორმაციას შეხვედრის თარიღისა და დროის შესახებ; მხოლოდ
გატყობინებენ, რომ შეხვიდეთ Entrant Status Check ვებგვერდზე შემდგომი დეტალების
დასაზუსტებლად. სახელმწიფო დეპარტამენტმა შესაძლოა გამოგიგზავნოთ შეტყობინება
ელფოსტით, რათა შეგახსენოთ მწვანე ბარათის პროგრამის მონაწილეებს საკუთარი სტატუსი
Entrant Status Check-ის საშუალებით შემოწმება. თუმცა, ამგვარი ელექტრონული შეტყობინებები
არასდროს იქნება იმის შესახებ, მწვანე ბარათის პროგრამის მაძიებელი კანდიდატი შერჩეულ იქნა
თუ არა.



მხოლოდ ინტერნეტ საიტები, რომელთა მისამართები ბოლოვდება დომენის სუფიქსით „.gov”
წარმოადგენენ აშშ-ის მთავრობის ოფიციალურ ვებგვერდებს. ბევრი სხვა ვებგვერდი
(მაგ.,.com,.org, ან .net სუფიქსების დაბოლოებით) უზრუნველყოფს საიმიგრაციო და სავიზო
მომსახურებას. სახელმწიფო დეპარტამენტი არცერთ მსგავსი დომენის მქონე სხვა ვებგვერდებს არ
უწევს რეკომენდაციას და არ აფინანსებს მათ.

გაფრთხილება: თქვენ შეიძლება მიიღოთ ელექტორული წერილები ვებგვერდებიდან, რომლებიც
ცდილობენ, მოტყუებით გაიძულონ მათთვის გარკვეული თანხის გაგზავნა ან პირადი ინფორმაციის
მიწოდება. თქვენ შესაძლოა გთხოვონ, გადაიხადოთ იმ შესავსები ფორმებისა და საიმიგრაციო
პროცედურების ინფორმაციის საფასური, რაც სრულად და უფასოდ არის ხელმისაწვდომი
სახელმწიფო დეპარტამენტის ვებგვერდზე: www.travel.state.gov, ან აშშ-ის საელჩოსა და
საკონსულოს ვებ-გვერდებზე. გარდა ამისა, გარკვეულმა ორგანიზაციებმა ან ვებგვერდებმა
შესაძლოა სცადონ მიითვისონ საიმიგრაციო ვიზის მომსახურებისათვის განკუთვნილი თანხა. თუ
თქვენ გაუგზავნით თანხას ამგვარ თაღლითებს, დიდი ალბათობით, თქვენ ფულის დაბრუნებას
ვეღარ შეძლებთ. ასევე, ნუ გააგზავნით თქვენს პირად ინფორმაციას ამ ვებგვერდებზე, რადგან ის
შესაძლოა გამოყენებულ იქნას პერსონალური მონაცემების მიტაცებისა და გაყალბების მიზნით.

ამგვარი თაღლითური ელექტრონული გზავნილები შეიძლება მიიღოთ იმ ადამიანებისაგან,
რომლებიც თითქოს წარმოადგენენ კენტაკის საკონსულო ცენტრის ან სახელმწიფო დეპარტამენტის
თანამშრომლებს. გახსოვდეთ, რომ აშშ-ის მთავრობას არასდროს გაუგზავნია ელექტრონული
შეტყობინებები იმისათვის, რომ ეცნობებინა კერძო პირებისთვის მათი შერჩევის შესახებ და
კვლავაც არ არსებობს ამ მიზნით DV-2024 პროგრამისათვის ელექტრონული ფოსტის
გამოყენების გეგმა. სახელმწიფო დეპარტამენტი არასდროს გთხოვთ ფულის გაგზავნას
ელექტრონული ფოსტით ან ისეთი სამსახურის საშუალებით, როგორიცაა Western Union-ი,
თუმცა USCIS-ის აპლიკაციები სტატუსის შეცვლასთან დაკავშირებით მოითხოვს საფასურის
გადაგზავნას. იხილეთ სტატუსის შეცვლის შესახებ დეტალური ინფორმაცია ვებგვერდზე.

26. რამდენი ადამიანი იქნება შერჩეული 2024  წლის პროგრამისათვის?

მწვანე ბარათის 2024 წლის პროგრამისთვის 55,000 საიმიგრაციო ვიზაა ხელმისაწვდომი. იმის
გამო, რომ, სავარაუდოდ, ზოგიერთი ამ პირველი შერჩეული 55,000 ადამიანიდან ვერ
დააკმაყოფილებს ვიზის მისაღებ საკვალიფიკაციო პირობებს ან ბოლომდე არ მიყვება პროცესს
ვიზის გაცემამდე, 55,000-ზე მეტი განაცხადი შეირჩევა იმის უზრუნველსაყოფად, რომ ყველა
ხელმისაწვდომი საიმიგრაციო ვიზა (DV) გაიცეს. თუმცა, ეს ასევე ნიშნავს, რომ ყველა შერჩეული
კანდიდატისათვის ვიზების რაოდენობა შეიძლება არ იყოს საკმარისი. სახელმწიფო დეპარტამენტი
ამას იმისთვის აკეთებს, რომ გამოვიყენოთ რაც შეიძლება მეტი ვიზა გამოყოფილი 55,000-იდან.

თქვენ შეგიძლიათ შეამოწმოთ მონაწილის სტატუსი dvprogram.state.gov (E-DV) ვებგვერდზე და
ნახოთ, შეირჩა თუ არა თქვენი კანდიდატურა მონაცემების შემდგომი დამუშავებისათვის და
გადაამოწმოთ თქვენი ადგილი მაძიებელთა სიაში. 2024 წლის პროგრამის იმ შერჩეული
კანდიდატებისათვის, ვინც წარადგინა ყველა წინასწარი დოკუმენტი და სხვა ინფორმაცია მათთვის
შეტყობინებული ინსტრუქციის შესაბამისად, გასაუბრება დაიწყება 2023 წლის ოქტომბერში.
შერჩეულ კანდიდატებს, რომლებიც წარადგენენ ყველა საჭირო ინფორმაციას, სავიზო გასაუბრების
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დანიშვნის შესახებ ოთხი-ექვსი კვირით ადრე ეცნობებათ ვებგვერდის Entrant Status Check-ის
(განმცხადებლის სტატუსის შემოწმების გვერდი) საშუალებით. გასაუბრება საზღვარგარეთ
მომუშავე აშშ-ის საკონსულოს ოფიცრებთან გაიმართება.

სანამ ვიზები ხელმისაწვდომი იქნება, კვალიფიცირებულ განმცხადებლებზე ვიზები გაიცემა
ყოველთვიურად. როგორც კი ყველა - 55,000 მწვანე ბარათის პროგრამის საიმიგრაციო ვიზა
გაიცემა, მოცემული პროგრამაც დასრულდება. ვიზების რაოდენობა შესაძლოა დამთავრდეს 2024
წლის სექტემბრამდეც. შერჩეული კანდიდატები, რომელთაც სურვილი აქვთ განაცხადი შეიტანონ
ვიზის მოსაპოვებლად, მზად უნდა იყვნენ, იმოქმედონ სწრაფად. კანდიდატად შემთხვევითი
არჩევის მეთოდით შერჩევა არ იძლევა იმის გარანტიას, რომ თქვენ მიიღებთ ვიზას. შერჩევა
უბრალოდ ნიშნავს, რომ თქვენ უფლებამოსილი ბრძანდებით განაცხადით მიმართოთ მწვანე
ბარათის საიმიგრაციო ვიზის პროგრამას. თუ თქვენი ნომერი უფლებამოსილი გახდა
მონაცემთა საბოლოო დამუშავების პროცესისთვის, თქვენ შესაძლებელია მიიღოთ მწვანე
ბარათის პროგრამის საიმიგრაციო ვიზა. მაქსიმუმ 55,000 ვიზა იქნება გაცემული ამგვარ
განმცხადებლებზე.

27. როგორ შეირჩევა წარმატებული მონაწილე?

შერჩევის შესახებ ოფიციალური შეტყობინება განთავსდება Entrant StatusCheck-ის
(მონაწილის სტატუსის შემოწმების გვერდი) გვერდზე, რომელიც ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე
dvprogram.state.gov 2023 წლის 6 მაისიდან 2024 წლის 30 სექტემბრამდე. სახელმწიფო
დეპარტამენტი არ უგზავნის შერჩეულ კანდიდატს შეტყობინებას ან წერილებს ჩვეულებრივი
საფოსტო სამსახურის მეშვეობით ან ელექტრონული ფოსტით. ნებისმიერი ელექტრონული
შეტყობინება ან ფოსტით გამოგზავნილი წერილი განაცხადით, რომ თქვენ შეგარჩიეს
საიმიგრაციო ვიზის მისაღებად, რომელიც არ მოდის სახელმწიფო დეპარტამენტიდან,
უკანონოა. ნებისმიერი ელექტრონული შეტყობინება, მიღებული სახელმწიფო
დეპარტამენტიდან გადაგამისამართებთ Entrant Status Check-ის (მონაწილის სტატუსის)
გვერდზე, რათა იქ შეამოწმოთ თქვენს განაცხადთან დაკავშირებული სიახლეები. სახელმწიფო
დეპარტამენტი არასდროს მოგთხოვთ ფულის გადმოგზავნას ელექტრონული ფოსტით ან
ისეთი სამსახურის საშუალებით, როგორსაც წარმოადგენს Western Union-ი, გარდა სტატუსის
შეცვლის შემთხვევისა. გადადით ამ ვებგვერდზე სტატუსის შეცვლის შესახებ ინფორმაციისთვის.

ყველა განაცხადს, მიღებულს თითოეული რეგიონიდან ენიჭება ინდივიდუალური ნომერი;
განაცხადის პერიოდის დასასრულისათვის, კომპიუტერი შემთხვევითი შერჩევის მეთოდით შეარჩევს
განცხადებებს ყველა წარდგენილ განაცხადთა შორის თითოეული გეოგრაფიული რეგიონისათვის.
თითოეულ რეგიონში, პირველი შემთხვევით შერჩეული განაცხადი იქნება პირველი
დარეგისტრირებული საქმე; მეორე, ანალოგიურადვე შერჩეული განაცხადი გახდება მეორე
დარეგისტრირებული საქმე და ა.შ. ყველა განაცხადს, რომელიც მიღებულია თითოეულ რეგიონში
განხილვის პერიოდში შერჩევისათვის თანაბარი შანსი ექნება. როდესაც განაცხადი შეირჩევა,
მონაწილე შეიტყობს შერჩევის შესახებ მოცემული ინფორმაციის გადამოწმებით Entrant Status
Check-ში, რომელიც ხეწლმისაწვდომი იქნება 2022 წლის 6 მაისიდან ვებგვერდზე
dvprogram.state.gov. თუ თქვენი კანდიდატურა შეირჩა და თქვენ გამოეხმაურეთ ინსტრუქციებს,
რომელიც მოწოდებული იქნება ონლაინ რეჯიმში Entrant Status Check-ის საშუალებით,
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სახელმწიფო დეპარტამენტის კენტუკის საკონსულო ცენტრი დაამუშავებს საქმის მონაცემებს მანამ,
სანამ შერჩეული კანდიდატები არ მიიღებენ ინსტრუქციას, რომ გამოცხადდნენ სავიზო
გასაუბრებაზე აშშ-ის საელჩოსა ან საკონსულოში, ან სანამ ისინი, ვინც აშშ-ში იმყოფებიან და
წარადგენენ განცხადებას მათი სტატუსის შეცვლასთან დაკავშირებით, არ მიმართავენ USCIS-ს
(აშშ-ის მოქალაქეობისა და ემიგრაციის სამსახურს) აშშ-ში.

28. მე უკვე შეერთებულ შტატებში ვარ. შერჩევის შემთხვევაში, შეიძლება შევიცვალო ჩემი
სტატუსი USCIS-ის  (აშშ-ის მოქალაქეობისა და ემიგრაციის სამსახური) საშუალებით?

დიახ, იმ პირობით, თუ თქვენ გაქვთ უფლება, შეიცვალოთ სტატუსი იმიგრაციისა და
მოქალაქეობის შესახებ კანონის (INA) 245-ე ნაწილის დებულებების შესაბამისად, თქვენ
შეგიძლიათ, განცხადებით მიმართოთ USCIS-ს სტატუსის შეცვლის თაობაზე, ანუ მუდმივი
მაცხოვრებლის სტატუსის (მუდმივი რეზიდენტის სტატუსის) მისაღებად. უნდა დარწმუნდეთ, რომ
USCIS-ს შეუძლია მოქმედების დასრულება თქვენს საქმესთან დაკავშირებით, მეუღლისა ან 21
წლამდე ასაკის შვილებთან დაკავშირებული მონაცემების ნებისმიერი საზღვარგარეთ შეტანილი
განაცხადის დამუშავების ჩათვლით, 2024 წლის 30 სექტემბრამდე, რადგანაც თქვენი
უფლებამოსილების ვადა DV-2021 პროგრამაში მონაწილეობის მიღებისა, ამ დღეს იწურება.
სახელმწიფო დეპარტამენტი არც ერთ ვითარებაში არ დაადასტურებს არც ერთი ვიზისს ან
სტატუსის შეცვლის შემთხვევას DV-2024 პროგრამის ფარგლებში, 2024 წლის 30 სექტემბრის
20:00 საათის (თბილისის დრო) შემდეგ.

29. ჩემი შერჩევის შემთხვევაში, რამდენი ხნის განმავლობაში ვარ უფლებამოსილი, შევიტანო
განაცხადი მწვანე ბარათის პროგრამის საიმიგრაციო ვიზის ასაღებად?

იმ შემთხვევაში თუ თქვენ შეგარჩიეს DV-2024 პროგრამაში, თქვენ უფლებამოსილი ბრძანდებით,
შეიტანოთ განაცხადი ვიზის მისაღებად, მხოლოდ, აშშ-ის მთავრობის 2024 ფისკალური წლის
განმავლობაში, რომელიც მოიცავს პერიოდს 2023 წლის 1 ოქტომბრიდან 2024 წლის 30
სექტემბრამდე. ჩვენ მოვუწოდებთ შერჩეულ კანდიდატებს, წარადგინონ მიმართვა ვიზის მისაღებად
რაც შეიძლება ადრე, მას შემდეგ, რაც მათი პროგრამაში რანჟირების ნომრების გადარჩევა
მოხდება.

გამონაკლისების გარეშე, ყველა შერჩეულმა და უფლებამოსილმა განმცხადებელმა უნდა
მოიპოვოს ვიზა ან შეასწოროს საკუთარი სტატუსი მოცემული ფისკალური წლის
დასასრულისათვის. მწვანე ბარათის პროგრამით გათვალისწინებული შეღავათების შემდგომი
წლისათვის გადატანა იმ პირთათვის, რომლებიც შეირჩნენ, მაგრამ ვერ მოიპოვეს ვიზა 2024 წლის
30 სექტემბრისათვის (ფისკალური წლის დასასრულისათვის) არ ხდება. ამასთან, მეუღლეებს და
შვილებს, რომლებიც ასევე იღებენ სტატუსს DV-2024 პროგრამაში დარეგისტრირებით,
შეუძლიათ, მოიპოვონ ვიზები DV კატეგორიაში მხოლოდ 2023 წლის 1 ოქტომბრიდან 2024 წლის
30 სექტემბრამდე პერიოდში. პირები, რომლებიც განაცხადს წარადგენენ საზღვარგარეთ, მიიღებენ
შეხვედრის დანიშვნის შეტყობინებას სახელმწიფო დეპარტამენტისაგან Entrant Status Check-ის
საშუალებით ვებგვერდზე: dvprogram.state.gov დაგეგმილ შეხვედრამდე 4-6 კვირით ადრე.



30. იმ შემთხვევაში, თუკი პროგრამისთვის შერჩეული კანდიდატი გარდაიცვლება, რა ხდება
მის საქმესთან დაკავშირებით?

იმ შემთხვევაში, თუ პროგრამაში მონაწილე შერჩეული კანდიდატი დაიღუპება აშშ-ში
გამგზავრებამდე ან სტატუსის შეცვლამდე, მისი საქმე ავტომატურად იხურება. გარდაცვლილი
კანდიდატის მეუღლე და/ან შვილი აღარ იქნება უფლებამოსილი, მიმართოს შესაბამის უწყებას DV
ვიზისათვის. ნებისმიერი ვიზა, რომელიც მათ სახელზე გაიცა,  გაუქმებას ექვემდებარება.

შესატანი საკომისიო გადასახადები

31. რა ღირს მწვანე ბარათის პროგრამაში მონაწილეობა?

ელექტრონული განაცხადის შეტანა უფასოა. თუმცა, იმ შემთხვევაში, თუკი თქვენ შეირჩევით და
შეიტანთ განაცხადს მწვანე ბარათის პროგრამის საიმიგრაციო ვიზის მოსაპოვებლად, თქვენ
მოგიწევთ ყველა სავალდებულო სავიზო განაცხადის საფასურის გადახდა, ვიზაზე განაცხადით
მომართვისა და გასაუბრების დროს, უშუალოდ, საკონსულოს მოლარესთან აშშ-ის საელჩოსა ან
საკონსულოში. თუკი თქვენ უკვე შერჩეული ხართ აშშ-ში და მიმართავთ USCIS-ს სტატუსის
შესაცვლელად, თქვენ იხდით განაცხადის შესატან ყველა სავალდებულო მოსაკრებელს უშუალოდ
USCIS-ში. იმ შემთხვევაში, თუკი თქვენ შეგარჩიეს, თქვენ მიიღებთ DV-სა და საიმიგრაციო ვიზის
განაცხადის შესატანი გადასახადების დეტალებს სათანადო ინსტრუქციების თანხლებით, რომელიც
წარმოდგენილი იქნება ვებ-გვერდზე: dvprogram.state.gov.

32. როგორ და სად ვიხდი  DV-სა  და საიმიგრაციო ვიზის გადასახადებს, თუ მე შემარჩიეს?

თუ თქვენ შემთხვევითი არჩევის მეთოდით შერჩეული მონაწილე ბრძანდებით, თქვენ მიიღებთ
ინსტრუქციებს DV განახცადის შეტანის პროცესთან დაკავშირებით Entrant Status Check-ის
საშუალებით ვებ გვერდზე dvprogram.state.gov. თქვენ გადაიხდით DV-სა და საიმიგრაციო სავიზო
განაცხადის ყველა საფასურს პირადად, მხოლოდ აშშ-ის საელჩოსა ან საკონსულოში სავიზო
განაცხადის შეტანის დროს. საკონსულოს მოლარე დაუყოვნებლივ მოგცემთ აშშ-ის მთავრობის
გადახდის დამადასტურებელ ქვითარს. თუ თქვენ განაცხადი შეგაქვთ საიმიგრაციო ვიზის
მოსაპოვებლად აშშ-ის საელჩოსა ან საკონსულოში, არავისთან არ გააგზავნოთ თანხა DV
საკომისიოს გადასახდელად ფოსტით, Western Union-ით, ან ნებისმიერი სხვა მიწოდების
სამსახურის საშუალებით.

თუკი თქვენ შეგარჩიეს და უკვე აშშ-ში ხართ და გეგმავთ განაცხადის შეტანას სტატუსის
შეცვლასთან დაკავშირებით USCIS-ში, ინსტრუქციების გვერდი ხელმისაწვდომია Entrant Status
Check-ის საშუალებით მისამართზე - dvprogram.state.gov და მოიცავს ცალკეულ ინსტრუქციას,
როგორ გადავუგზავნოთ ფოსტით სტატუსის შეცვლის განცხადების საფასური აშშ-ის ბანკს.

33. თუ მე მივმართავ განცხადებით საემიგრაციო ვიზის (DV) პროგრამას, მაგრამ ვერ
მოვიპოვებ ვიზის უფლებას, დამიბრუნდება თუ არა ჩემ მიერ გადახდილი სავიზო
მოსაკრებელი?



არა. სავიზო აპლიკაციის მოსაკრებელი ვერ ანაზღაურდება. მოცემული ინსტრუქციების თანახმად,
თუ საკონსულოს ოფიცერი გადაწყვეტს, რომ თქვენ ვერ აკმაყოფილებთ ვიზის მოსაპოვებლად
აუცილებელ მოთხოვნებს, ან თქვენ სხვაგვარად არ ხართ უფლებამოსილი მოიპოვოთ საიმიგრაციო
ვიზა DV-ის აშშ-ის კანონმდებობის შესაბამისად, ოფიცერს არ შეუძლია ვიზის გაცემა და თქვენ
დაკავრგავთ ყველა გადახდილ საკომისიოს.

კვალიფიკაციის არქონა

34. როგორც მწვანე ბარათის პროგრამაში მონაწილე პირს მაქვს თუ არა ვიზის მიღებაზე
აკრძალვის თავიდან აცილების პროგრამის გამოყენების უფლება და ეხება თუ არა რაიმე
ტიპის შეღავათი ვიზის აცილების აპლიკანტს განხილვისას?

მწვანე ბარათის პროგრამაში მოგებულ აპლიკანტებს ვიზაზე უარი შეიძლება ეთქვათ იმიგრაციისა
და მოქალაქეობის აქტის (INA)-ს მიერ გათვალისწინებული ყველა ქვეპუნქტით. აპლიკანტებისთვის
არ არის გათვალისწინებული არანაირი შეღავათი ვიზაზე აკრძალვის თავიდან აცილების
პროგრამაზე და საქმის განხილვაზე. აპლიკანტების საქმე განიხილება ისე როგორც
გათვალისწინებულია იმიგრაციისა და მოქალაქეობის აქტით (INA).

გაფრთხილება საიმიგრაციო ვიზების გაყალბებისა და თაღლითობის შესახებ

35. როგორ შემიძლია განვაცხადო ინტერნეტ თაღლითობისა ან არასასურველი
ელექტრონული ფოსტის შეტყობინებებისა და წერილების შესახებ?

გთხოვთ, ეწვიოთ, ვებ-გვერდს econsumer.gov რომელსაც მომხმარებელთა უფლებების დაცვის 36
ქვეყნის სააგენტოსთან თანამშრომლობით მასპინძლობს ფედერალური სავაჭრო კომისია. თქვენ
ასევე შეგიძლიათ, გაყალბების ფაქტების შესახებ შეატყობინოთ გამოძიების ფედერალურ ბიუროს
(FBI) ინტერნეტ დანაშაულებათა საჩივრების ცენტრს. საჩივრის შესატანად არასასურველი
ელექტრონული შეტყობინებებისა და გზავნილებთან დაკავშირებით, ეწვიეთ იუსტიციის
დეპარტამენტის გვერდს არასასურველი სარეკლამო ელგზავნილების შესახებ.

DV პროგრამის სტატისტიკური მონაცემები

36. რამდენი ვიზა გაიცემა DV-2024 პროგრამის ფარგლებში?

კანონის შესაბამისად, უფლებამოსილი მონაწილე პირებისათვის ყოველწლიურად ხელმისაწვდომია
მაქსიმუმ 55,000 ვიზა.

სხვადასხვა

37. იმ შემთხვევაში, თუ მე მივიღებ ვიზას მწვანე ბარათის პროგრამის ფარგლებში, გაიღებს
თუ არა აშშ-ის მთავრობა აშშ-ში ჩემი ავიამგზავრობის ხარჯებს, დამეხმარება თუ არა

http://www.econsumer.gov
https://www.ic3.gov/
https://www.justice.gov/doj/spam


საცხოვრებლის პოვნასა და დასაქმებაში, და/ან უზრუნველყოფს თუ არა ჩემთვის სამედიცინო
დახმარებას  ან სხვა რაიმე  სუბსიდიას, სანამ მე სრულად მოვეწყობი?

არა. აშშ-ის მთავრობა არ უზრუნველყოფს ამ მომსახურებიდან არცერთს, თუ თქვენ მიიღეთ ვიზა
საიმიგრაციო ვიზის მწვანე ბარათის პროგრამის ფარგლებში. იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ შერჩეული
ბრძანდებით მწვანე ბარათის პროგრამაში მონაწილეობის მისაღებად, მოგიწევთ იმის ჩვენება, რომ
ვიზის მიღებამდე თქვენ არ გახდებით სახელწიფოს კმაყოფაზე მყოფი პირი აშშ-ში. თუ თქვენ
შეგარჩევენ და წარადგენთ მწვანე ბარათის საიმიგრაციო ვიზაზე განაცხადს, უნდა გაეცნოთ
სახელმწიფო დეპარტამენტის გზამკვლევს იმის შესახებ, თუ როგორ ფასდება საზოგადოების
კმაყოფაზე აღმოჩენის ალბათობა და რა მტკიცებულების წარდგენაა შესაძლებელი იმის
დასადასტურებლად, რომ თქვენ არ გახდებით ასეთი პირი.


