
 

 

 و مقدمه آمریکا با تولد فرزنداقامت 

 یو فرهنگ ها   ییکایاز شهروندان آمر  نی شود تا شما مهاجر  یسبب م  کایآمر   طیقرار گرفتن در مح

آنان شناخت بس  ن یچند اقامت آمردیکن   دا یپ  یق یعم   ار یساله   میبا تولد فرزند تصم   کای . در مقاله 

 در اقامت    یآن برا  قیاز اشخاص از طر  یکه امروزه برخ  ی ریمس  یتا ذهن شما را به رو  میگرفته ا

در   گرفتن شناسنامه نوزاد  یبرا  انیرانیاز ا  ی . در حال حاضر برخمیینما  کنند، باز  یاقدام م   کایآمر

کشور   نیا  ت یبلکه اقامت و تابع  کا یخواهند نه تنها اقامت موقت آمر  ی کنند. آنان م  یتالش م  کا، یآمر

آمر بچه دار شدن در  آورند.  به دست  به آن مباحث ی خواه   یاست که م  یا  دهیپد  کا یرا  م راجع 

تولد   با   کا یبا اقامت آمر  دی خواه   ی و م   د یدار  کایبه مشاوره اقامت آمر  از ی. اگر نمیقرار ده   ی ارزشمند

با تولد فرزند،   کایمطالب نوشتار اقامت آمر  یپس از تمرکز بر تمام  م،یکن  یم   هیتوص  د،یفرزند آشنا شو

ارشد موسسه   نیتولد با مشاور   ی کته گور  ق یکا از طریخود و نحوه اقامت آمر  ی در رابطه با سوال ذهن

 دیریبگ  گانیملک پور ارتباط را  یحقوق

 

به آنالیز موضوعات زیر و نکات تخصصی مربوط به  اقامت آمریکا با تولد فرزند  نوشتار  در  

 آنان خواهیم پرداخت. 

 خاک و خون(   یتولد )بررس  قیاخذ اقامت از طر  یعموم   طیتولد فرزند و شرا  با  کا یاقامت آمر

 کا یتولد فرزند در امر  نیقوان

 کا یو  پاسپورت آمر  تیتولد فرزند و اخذ تابع  با  کا یآمر  اقامت

 ن یوالد  یبرا  تیاخذ اقامت و تابع  ی تولد فرزند و بررس  با  کا یآمر  اقامت

 کایدر آمر  یتیدوتابع  ی تولد فرزند و بررس  با  کا یآمر  اقامت

 کا یدر آمر  مانیزا  نهیهز

 آن  ی تولد فرزند و آثار حقوق  با  کا یآمر  اقامت



 

 

 کا ی آمر  یستیتور یزایتولد فرزند و و  با  کا یآمر  اقامت

 ی انیتولد فرزند و سخن پا  با  کا یآمر  اقامت

 فرزند تولد  باپاسخ به سواالت رایج درباره با اقامت آمریکا  

 

از طر  ی عموم  طیتولد فرزند و شرا  با  کایاقامت آمر اقامت  )بررس   قیاخذ  و   یتولد  خاک 

 خون(

مختلف   ی نفر را در جاها  ون یلیم  ۳۲۸  کا، یمدرن آمر  ار یبس  ی تمام و به عبارت  ی که کشور همه چ   نیبا ا

را بر عهده دارد. همانطور   ی خارج  نیمهاجر  ییرای داده است، همواره پذ  یمختلف جا   یها   التیو ا

 یپناهندگ  ته . البدیکن  ی زیبرنامه ر  د یتوان  ی م  یو درست مهاجرت   ی قانون  ری مس  ۷ یبرا  د، یدان  ی که م

نکرده است و شناخت   م یشود که برنامه تنظ  یشخص پناهنده م   ی است، و معموال زمان  یرقانونیغ

 کا یبه آمر  د، یینما  یرا ط  رها یاز مس  یکی  یخود ندارد. اگر به درست  دهیبرگز  ر یعواقب مس  از  یدرست

 ریان آنان مسیهستند که در م  ل یکار و تحص   ،یگذار   هیها سرما  ریمس  نی تر  ی. اصلدیرس  دیخواه 

از   ی توان منکر آن شد که برخ  ی قرار دارند که نم   ز ین  ی افراد خاص، تولد و پناهندگ  یزایازدواج، و

جالب   تان یموضوع قطعاً برا  ن یکنند. آگاه شدن از ا  ی مهاجرت انتخاب م  یرا برا  رها یمس  نیافراد ا

به   ی و شغل  ی لینده از لحاظ تحص یبا تولد فرزند، فرزند شما را در آ  کا یخواهد بود که، اخذ اقامت آمر

خاک   قیگفت که، تولد از دو طر دیبا تیتابع یتولد و اعطا  یرساند. راجع به مبحث کل یقله اوج م

همچون:   ییکشورها  یکند. ول   ی مطابق قانون خاک عمل م  کا،یرسد. کشور آمر  یو خون به نوزاد م

که،   نیا  یعنیکنند. قانون خاک    ی و اکثر کشورها مطابق قانون خون عمل م  ش یاتر  س، یآلمان، سوئ

و در   کایمنطقه از آمر  کیاگر طفلشان در    یرا ندارند ول  کایو پاسپورت آمر  تیکه تابع  ینیمهاجر

 یا  ژهیو  نیو اگر طبق قوان  ردیگ  ی شناسنامه م  د، یآ  یم   ایکشور به دن  نیا  ی ها  مارستانیاز ب  یکی

 یطیکرده است، عمل کنند تحت شرا  ن ییتعپاسپورت    ی در رابطه با اعطا  کایمتحده آمر  االتیکه ا

گرفتن   ی توانند برا  ی م  ی به راحت   زیدارند، ن  ییکایکه پاسپورت آمر  یرسند. اشخاص  ی به پاسپورت م



 

 

در   یحت  کایذکر است که، آمر  انیاقدام کنند. شا  ییکایپاسپورت آمر  ایو    کا یشناسنامه نوزاد در آمر

آمده است، به طفل شناسنامه و   ا یبه دن  یتازگکه به    ی مادر طفل  ا یصورت مشخص نبودن پدر و  

تولد   قیاز طر  کا یو مراحل اقامت آمر  کا یآمر  نیکه راجع به قوان  نیکند.  قبل از ا  یپاسپورت صادر م 

ت در  تخصص  ی بعد  ی ترهایفرزند  کن  م، یاوریب  ینکات  خون   ستم یس  یدارا  یکه کشورها   دیتوجه 

کنند که پدر   یطفل شناسنامه و پاسپورت صادر م  ی برا  یکنند و تنها زمان  ی عمل نم   کایهمانند آمر

 آن کشور را داشته باشند.  ت یدو تابع  هر ایمادر طفل و    ا یطفل و  

 

 کایتولد فرزند در امر نیقوان

 قیاز طر  کا یاخذ اقامت آمر  ی به عبارت  ایو    کایموجه گرفتن شناسنامه نوزاد در آمر  ی ها  ل یاز دل  یکی

پاسپورت   د، یباشد. همانطور که مطلع  ی م  کا یو اعتبار پاسپورت آمر  تی تولد فرزند توجه به موضوع اهم 

 ن یتر  رینظ  یاز ب  یکی  قطعاً  د،ییآن را اخذ نما  دیبرخوردار است که اگر بتوان   یاز چنان اعتبار  کایآمر

در رتبه   ی در سال جار کایمتحده آمر  االت ی. از لحاظ اعتبار پاسپورت ادینموده ا  ذ پاسپورت ها را اخ

 ی کشور دعوت م  ۶۵  طیدر مح  زایبدون و  یشما را به زندگ  کایقرار گرفته است. پاسپورت آمر  ۱۰

خواهند مراحل   ی که م  یانیرانیا  یبرا  زند با تولد فر  کا یامکان اخذ اقامت آمر  کا، یآمر  ن ی. طبق قوانکند

 ان یرانیا  یبرا  کا یکه همچنان سفارت آمر  د یر داشته باشنظ  ی کنند، وجود دارد. ول  ی را ط   کا یاقامت آمر

 کند.  ی صادر م  زایو  یبه سخت

 

 کا ی و  پاسپورت آمر تیتولد فرزند و اخذ تابع با کایآمر اقامت

 ت یتابع  یبه و  د،یآ  یم  ایکه طفل به دن  یاز همان روز  کایمتحده آمر  االتیاست که، ا  نیا  قتیحق

 ی. ول ابدی  ی نم   ر ییتغ  ییکایخود به شهروند آمر  یزندگ  هی اول  ی دهد. در واقع نوزاد در روزها  ینم 

با شرا  یم  افت یرا در  کایاقامت آمر  صوص . در خ دیآشنا شد  ی تا حدود  کا یاقامت در آمر  طیکند. 

تواند   یسال به باال شد، م   ۲۱  یکه وارد بازه سن  نیکه، فرزند پس از ا  دیبدان  دیبا  کایپاسپورت آمر

مسکن   ا یاز آپارتمان ها و    ی کیچند سال در    یستیبا  ی سالگ  ۲۱و قبل از    د یپاسپورت اقدام نما  یبرا



 

 

گفت که،  دیبا کا یآمر داشته باشد. درباره نحوه اقامت سکونت  کا یاز مناطق آمر ی کیموجود در  ی ها

که شناسنامه   یتواند باشد. فرزند  یم  ییدانشجو  یزایو  ایو    یستیتور  یزای و  قیاز طر  نیاقامت والد

 ن یبه گر  ل یقابل تبد  یسالگ   ۲۱کند که قبل از    یم  افت یرا در  کا یرا گرفته است، اقامت آمر  کایآمر

 باشد.  ی م  ر ییقابل تغ  یسالگ   ۲۱پس از    یباشد. ول  ی کارت و پاسپورت نم 

 

 نیوالد یبرا تیاخذ اقامت و تابع یتولد فرزند و بررس با کایآمر اقامت

 کا یخواهند با نحوه اقامت آمر  یکه م ینیوالد یاز اهداف اصل یکیبخش قرار است؛ در مورد  نیدر ا

به چه صورت است، صحبت   کا یتولد فرزند در آمر  نیتولد فرزند آشنا شوند و بدانند قوان  قیاز طر

فرزند تنها   ولدبا ت  کایموضوع را در نظر داشته باشند که امکان اخذ اقامت آمر  نیا  دیبا  نی. والدمیکن

تولد بهره  ق یاز طر  کایاقامت آمر  ی ایاز مزا  ن یبه همراه دارد. در واقع والد  ییایفرزندان آنان مزا  یبرا

 را خواهند داشت.   طیاجازه حضور در مح  کایتنها با اخذ اقامت موقت آمر  ن یشوند. والد  ی مند نم 

. دییاقدام نما  زایو  توریزیو   ایو    ییشجودان  یزایو  قی از طر  دیتوان  ی شما م  کایاخذ اقامت موقت آمر   یبرا

 یتوانند به اهداف ذهن   ی توان گفت که، پدر و مادر به واسطه طفل خود، تم   یجمله کوتاه م   کیدر  

با تولد   کا یآنان در خصوص اقامت آمر  ی از  اهداف ذهن  ی کیاست، برسند. البته    تیخود که اخذ تابع

 باشد.  ی م  ی فرزند، رساندن فرزندشان به درجات باال زندگ

 

 کا یدر آمر یت یدوتابع یتولد فرزند و بررس با کایآمر اقامت

تابع  دیدر سال جد  کایتولد فرزند در آمر  نیقوان  ایآ  ن ی کرده است؟ چن  رییتغ   یتیدر خصوص دو 

 کایتولد فرزند در آمر  نیاند. قوان  دهیکه قصد بچه دار شدن دارند، بارها از ما پرس  ی نیرا والد  یسوال

 ی تیدو تابع  ته گذش  یها  همانند سال   کا یاست که، آمر  نیا  رش یعدم پذ  ایو    یتیدو تابع  رش یدرباره پذ

در   رند یپذ  ی را م  یتیدوتابع  ز یو انگلستان ن  یتوانی ل  س، یسوئ  ونان، ی  کا،یداند. در کنار آمر  ی را مجاز م

 یعنی  ی تیدو تابع  دانند   یرا مجاز نم   ی تیدوتابع  گر یکه سنگاپور، ژاپن، هند و چند کشور د  ی صورت

 یتیدو تابع  رش یخود ندارد. پذ  ته گذش  ت یبه باطل کردن تابع  از ین  د، یجد  ت یاخذ تابع  یمهاجر برا



 

 

از افراد در حال حاضر به دنبال اخذ   ی اریبس  رای شود. ز  یمحسوب م   کایاقامت آمر   ی ایاز مزا  یکی

 ن یشما از ب  هیاول  تیبا تولد فرزند، تابع  کا یاخذ اقامت آمر  یبرا  نیباشند. بنابرا  یمضاعف م   تیتابع

 . رود  ینم 

 

 کایدر آمر مانیزا نهیهز

 کایدر آمر  یو زندگ  لی تحص   یعال  یها   نهیگز  یفرزند به تمام   یابیدست  کای اقامت آمر  یایاز مزا  یکی

به   کا یآمر  یها   مارستانی از ب  یکیکه طفل خود را در    نیا  یباشد. برا  ینه چندان دور م   ندهیدر آ

شدن در   داربچه    نهیهز  یو به عبارت   مانیزا  نهی. هز دیباش  یم  نه یموظف به پرداخت هز  د،یآور  ایدن

دالر است که بهتر است؛ قبل از بچه دار شدن در  ۱۰۸۰۰طبق گزارش به دست آمده است،   کایآمر

بچه دار شدن در   نهیمبلغ تنها مبلغ هز  نی. ادیکنار بگذار  مانیزا  نه یمبلغ را به منظور هز  نیا  کایآمر

مبلغ مشخص   یستیبا  فل،آمدن ط  ایبه دن  قیاز طر  کا یاقامت در آمر  نهیهز  یباشد. برا  ینم  کایآمر

 .دیرا کنار بگذار  یشده ا

 

 آن  یتولد فرزند و آثار حقوق با کایآمر اقامت

ت آمر  ی قبل  یها   تر یدر  اقامت  قوان  کایمقاله  درباره  فرزند،  تولد  آمر  نیبا  در  فرزند   ن یچن  کایتولد 

 افت یو پس از در  کایبا مراحل اقامت آمر  ییتوانند، پس از آشنا  ی م  نیعنوان شد که، والد  یموضوع

 ی فرزند خود بگذارند. راجع به آثار حقوق  یبرا  کای اخذ اقامت آمر  ریپا در مس  کا، یمشاوره اقامت آمر

 کا یآمر  نیکه ساکن  یحقوق   یکه، خوشبختانه فرزند شما پس از اخذ پاسپورت از تمام  دیبدان  دیبا

 یجهان  ۲۰با در دست داشتن پاسپورت با اعتبار رتبه    باشند، بهره خواهد برد. فرزند   ی برخوردار م

کشور ها تجربه خواهد کرد.   نیو بهتر  لندیوزیرا به انگلستان، فرانسه، ن  یزایسفر آسان ورود و بدون و

به حقوق   دنیها و رس  شیگرا  نیتجار بزرگ، مطالعه بهتر  ان یدر م  یریقرارگ  کا، یرفتن به بازار آمر

به پاسپورت   دنیپس از رس  کا یاقامت آمر  یایمزا  ی به عبارت  کا یآمر  یشهروند  ازات یامت  گر یباال از د

 باشد.  یم



 

 

 کا یآمر یستیتور یزایتولد فرزند و و با کایآمر اقامت

از   نیوالد  یرساند. ول  یم   کا یعنوان شد که، روش تولد، فرزند را به پاسپورت آمر  یقبل  یترها یدر ت

پاسپورت   ن یاخذ چن  یتوانند برا  یآنان م   ی . ولدی نخواهند رس  کایبه پاسپورت آمر  چگاه یه   قیطر  نیا

 قیتواند از طر  ی م  کایفرزند خود اقدام کنند و اقامت آنان هنگام بچه دار شدن در آمر   ی برا  یبا ارزش

و   الت یکردن تعط  یخانواده، سپر  دار یرا معموالً با هدف د  ی ستیتور  یزایباشد. و  یستیتور  یزایو

ا  ی م  ز یتولد فرزند ن  یبرا  ی . ولندینما  یاخذ م   ی نیچن  نیموارد ا را درخواست کرد.   زایو  نیتوان 

الزم است که، فرد   زاها ی و  ر یااخذ س  ی برا  ا یو    کا ی و اقامت آمر  زایاخذ و  یبرا  د، یدان  ی همانطور که م

مشخص کنند که، هدفشان   دیبا  نیوالد  کا یو اقامت آمر  زایاخذ و  یداشته باشد. برا  طیشرا  یسر  کی

آمر  ی ستیبا  ست؟ یاز سفر چ اخذ   کا یبه سفارت  از  و پس  دار شدن  بچه  از  دهند که، پس  نشان 

و اموال   ینگینقد  یستی با  نیوالدواقع،     گردند. در  ینوزاد خود به کشور مبدا باز م   یشناسنامه برا

 از القه  یداشته باشند که سفارت مربوطه متقاعد شود، که آنان به خاطر برخوردار  یادینقد ز  ریغ

نشان دهند که از قبل سابقه مهاجرت  یستیگردند. بعالوه آنان با ی خوب به کشور خود باز م ی ماد

 . اندخارجه را داشته   یاز کشورها  یک ی  طیدر مح  یریو قرارگ

 

 یانیتولد فرزند و سخن پا با کایآمر اقامت

سودمند   ار یبس  کینزد  ار یبس  ندهیطفل شما در آ  یبا تولد فرزند برا  کایدرست است که، اقامت آمر

 ی ستیتور یزایو دیتوان  ی تنها م ن، یشما، به عنوان والد کا یو اقامت آمر زایاخذ و  ی برا ی باشد. ول یم

اقامت   کی  ه ک  کا یمراحل اقامت در آمر  مودنی. بدان معنا که، پس از پدی اقدام کن  ییدانشجو  ایو  

محسوب خواهد شد که در   یفرزند شما شهروند کشور  یول   دیرس  ینم   تیموقت است، شما به تابع

 نه یکشور بسازد. راجع به هز  نیتواند در ا  ی درخشان خود را م  نده یآ  یاست. و  ر ینظ  ی کل جهان ب

با   دیتوان  ی نسبتاً باال است و شما نم   قیطر  نیاقامت از ا  نه یتوان گفت که؛ هز  ی م  کا یدر آمر  اقامت

تولد   نیاست که درباره قوان  نیمهم ما ا  هی . توصدیروش اقدام کن  نیا  یکم برا  ار یبس  ینگیداشتن نقد

 قیطر  نیاز ا  دیآور  ایبه دن  ی فرزند  د،یبود  لیو هر زمان که ما  دیکن  قیتحق  اریرا بس  کایفرزند در آمر



 

 

آگاه   ی اریتولد فرزند از موضوعات بس  با   کای. مطمئناً با متمرکز شدن بر مقاله اقامت آمردیاقدام کن

داشته اقامت آمریکا  به مشاوره    ازیکه ن  دیدر ذهن تان داشته باش  ی. حال ممکن است سوالدیشد

 رها یمس  ریسا  ایازدواج و    ر یمس  قیاز طر  کا یو اقامت آمر  زایراجع به نحوه اخذ و  دیتوان  ی باشد. شما م

 دیتوان  یکارشناسان ما م  یها   ییاستفاده از راهنما  ی. برادیمشورت کن  نیبا مشاور   گانیبه صورت را

 یی از راهنما  یو بدون معطل  دیثبت کن  زین  اقامت آمریکا با تولد فرزند،  مقاله  دگاهینظرات خود را در د

 . دیه مند شوآنان بهر  یکتب  ی ها

 

 فرزند  پاسخ به سواالت رایج درباره با اقامت آمریکا از طریق تولد

 دهد؟   ی م  ت یآمده در خاک کشورش تابع  ایبه نوزاد به دن  یبر چه اساس  کایآمر

 . ستیمادر مطرح ن  ایپدر و    ت یکه در آن تابع  یبراساس قانون خاک. قانون  

 اقدام کنند؟   کا یاخذ اقامت در آمر  یتوانند برا یتولد فرزند م  ق یاز طر  ن یوالد  ایآ  

 باشد.  ی م  یست یتور  ایو    ییدانشجو  یزایو  ق یاقامت آنان از طر  

 دا یپ  یدسترس  ییکایدر کنار فرزند خود به پاسپورت آمر  کا یپدر و مادر فرزند متولد شده در آمر  ایآ  

 کنند؟   یم

 یم  ن یتواند باشد. البته والد  ی م  ییدانشجو  ا یو    ی ستیتور  ی زایو  ق یاز طر  نی ابتدا ورود والد  ر،یخ  

 کار اقدام کنند.   یزایو  قیتوانند از طر

 بپردازم؟   نهیاست، چه مقدار هز  ازین  کایبچه دار شدن در آمر  یبرا  

 . یعیطب  مانیبابت زا  نهیدالر هز  ۱۰۸۰۰حدود    

 

 


