
 

 

 آمریکا به ورود تا التاری برنده یک های هزینه

 مقدمه

( کشی قرعه یعنی) التاری برنامه جمله از متنوع های برنامه دهنده ارائه کشورهای از یکی آمریکا

 زندگی فرصت بتوانند مهاجرین که است داده ترتیب را التاری برنامه هدف این با آمریکا. باشد می

 که ای مقاله در ما. آورند دست به آن زیبای های ایالت و آمریکا همچون برتری کشور در را جدید

 هزینه بررسی به داریم تصمیم باشد می آمریکا به ورود تا التاری برنده یک های هزینه آن عنوان

 هزینه. بپردازیم التاری قبولی بعد های هزینه بررسی به همچنین و التاری برندگان پزشکی های

 امریکا التاری برنده عنوان به مصاحبه برای باید که ای هزینه است؟ میزان چه التاری برندگان اقامت

 می مناسب التاری برندگان زندگی برای آمریکا های ایالت تمام آیا باشد؟ می میزان چه بپردازیم،

 به توان می آیا باشد؟ می باال بپردازیم، التاری در شدن برنده از بعد باید که هایی هزینه آیا باشند؟

 که ای مقاله در نمود؟ تکمیل را باشد می آمریکا التاری برندگان به مربوط که فرمی رایگان صورت

 سواالت این تنها نه باشد، می آمریکا به ورود تا التاری برنده یک های هزینه به مربوط آن عنوان

. داد خواهیم پاسخ را باشد می التاری برندگان پزشکی های هزینه تمام به مربوط که سواالتی بلکه

 یک های هزینهمقاله  بعدی های پاراگراف تمرکز، با کنیم، می توصیه ها پاسخ تمامی دریافت برای

 موسسه مشاورین با رایگان صورت به مطالعه از بعد و بخوانید را آمریکا به ورود تا التاری برنده

MIE بگیرید ارتباط باشد، می کافی آمریکا التاری در قبولی از بعد تقریبی های هزینه به راجع که .



 

 

 می کمک شما به پرداختند، آمریکا التاری قبولی از بعد های هزینه بررسی به که این از بعد ها آن

 .پردازند می پور ملک موسسه خدمات توضیح به واقع در. شوید مند بهره ما خدمات از که کنند

این موضوعات بررسی خواهند  آمریکا به ورود تا التاری برنده یک های هزینه در مقاله

 شد:

 التاری برندگان فرم کارشناسی اداری هزینه 

 التاری قبولی از بعد آمریکا به سفر و بلیط هزینه 

 امریکا التاری برندگان پزشکی های هزینه 

 آمریکا سفارت در مصاحبه ثابت هزینه 

 التاری برنده برای آمریکا های ایالت در اقامت و خانه اجاره هزینه 

 آمریکا التاری در قبولی از بعد زندگی هزینه 

 التاری قبولی بعد های هزینه مورد در متداول سواالت 

 آمریکا به ورود تا التاری برنده یک های پایانی در مورد هزینه سخن 

 

 التاری برندگان فرم کارشناسی اداری هزینه

 توانید می شما کشی قرعه یعنی التاری. کنیم صحبت التاری مورد در کمی است بهتر شروع برای

 سری یک نیز ها هزینه مورد در توانید می و کنید ریزی برنامه بعد های سال التاری برای اکنون هم



 

 

 های ایالت در زندگی که دهد می فرصت شما به التاری. دهید انجام را اولیه و الزم های بررسی

 تجربه را شوند می شما رشد باعث همگی و باشند می باال کیفیت سطح با همگی که آمریکا مختلف

 در. نمایید امتحان التاری در شدن برنده برای را خود شانس توانید می نیز دیپلم مدرک با. نمایید

 همان اداری هزینه. کنیم صحبت التاری برندگان اداری هزینه به راجع خواهیم می قسمت این

 بدانید است جالب. کنید تکمیل توانید می شدن برنده از بعد را فرم این. است DS_ 260 فرم هزینه

 رایگان فرم تکمیل هزینه واقع در. بپردازید خاصی هزینه که نیست نیازی فرم این تکمیل بابت که

 نیازی ،آمریکا به ورود تا التاری برنده یک های هزینه خصوص در ای برنامه نوشتن از بعد. است

 آمریکا التاری برنده اگر عزیز همراهان. بگذارید کنار فرم این تکمیل بابت را ای هزینه که نیست

 نه. بپردازید آمریکا التاری قبولی از بعد های هزینه بررسی به سریعاً که است این ما توصیه شدید،

 به راجع را اطالعاتتان توانید می مربوطه های بخش همه مطالعه با بلکه بخش، این مطالعه با تنها

 .نمایید تکمیل آمریکا به ورود تا التاری برنده یک های هزینه

 التاری قبولی از بعد آمریکا به سفر و بلیط هزینه

 تا التاری برنده یک های هزینه خصوص در ای برنامه شدید، التاری برنده که این از بعد باید شما

 بگیرید هواپیما بلیط باید شما. بگذارید کنار بلیط خرید برای را ای هزینه و بچینید آمریکا به ورود

 دالر ۲۰۰۰ الی ۱۰۰ اگر. شوید آماده مهاجرت برای کرده مشخص سفارت که زمانی مدت در و

 متحده ایاالت به مهاجرت سراغ به و هواپیما بلیط خرید سراغ به که دارید را اجازه این باشید داشته

. بخرید را امریکا به سفر بلیط کم هزینه پرداخت با توانید می باشید، نفر یک اگر ولی. بروید آمریکا



 

 

 خود بلیط خرید برای را دالر ۲۰۰۰ باید باشد می زیاد تان خانواده اعضای تعداد اگر که نماند ناگفته

. شود می شما هزینه شدن تر گران یا و تر ارزان باعث مقصد نوع که بدانید را این البته. بگذارید کنار

 بلیط خرید بابت را کمتری هزینه باید بروید، نیویورک به هواپیما طریق از خواهید می اگر مثال

 ارزان نیویورک که این دلیل. باشد می دیگر های ایالت از کمتر نیویورک بلیط هزینه یعنی بپردازید

 ۶۰ تا ۴۵ توانید می شما. باشد می معروف المللی بین قطب عنوان به کشور این که است این است

 اقامت هزینه باید شما که جا آن از. نمایید خریداری را امریکا به سفر بلیط کردن، سفر از قبل روز

 هزینه آمریکا، به ورود تا التاری برنده یک های هزینه مقاله از قسمت این در ما بپردازید، را خود

 گرین هزینه. ایم داده قرار را باشد می اقامتتان به مربوط که هایی هزینه و التاری قبولی از بعد های

 را التاری قبولی از بعد مراحل تمامی کنید، پرداخت را هزینه این اگر. است دالر ۲۰۵ آمریکا کارت

 به مهاجرت و ها هزینه پرداخت خصوص در شما مرحله آخرین این واقع در. اید گذاشته سر پشت

 بیشتر یا و دالر ۵۰۰ به کارت گرین اخذ هزینه است ممکن موارد از بعضی در. باشد می آمریکا

 های هزینه با که حال. بپردازید اقامت هزینه خود خانواده اعضای ازای به  باید شما زیرا .برسد

 در خانه اجاره هزینه با است بهتر شدید، آشنا اقامت هزینه و آمریکا التاری در قبولی از بعد تقریبی

 تا التاری برنده یک های هزینهمقاله  بعدی های عنوان در ما. شوید آشنا نیز آمریکا های ایالت

 .ایم نشسته بحث به موضوع این به راجع آمریکا به ورود

 امریکا التاری برندگان پزشکی های هزینه 



 

 

. شوند آمریکا متحده ایاالت سفارت وارد باید مصاحبه انجام برای باید که دانند می مهاجرین همه

 مربوط که معایناتی یکسری موظفید، دهد انجام مصاحبه شما با مربوطه مسئول که این از قبل ولی

 از میزانی دارد انتظار کند، می معاینه را شما که پزشکی. دهید انجام را باشد می شما سالمتی به

 پزشکی معاینات هزینه شما دارد انتظار وی واقع در. دهید اختصاص خود سالمتی به را خود نقدینگی

 کنار پزشکی معاینه برای را بیشتری هزینه باید هستید متاهل اگر. کنید پرداخت مصاحبه از قبل را

 یک مثالً . کنید سپری را مرحله این توانید می کم خیلی هزینه با باشید می مجرد اگر ولی بگذارید

 سه خانواده یک ولی. دهد انجام را پزشکی معاینات تواند می امریکا دالر ۲۵۰ تا ۱۵۰ با مجرد فرد

 قبولی از بعد مراحل از یکی معاینه انجام. بگذارد کنار معاینه انجام برای را مبلغ این برابر ۳ باید نفره

. دهید انجام پزشکی معاینه باید شدید، برنده التاری در که این از بعد یعنی. آید می شمار به التاری

 آشناشوید، آمریکا به ورود تا التاری برنده یک های هزینه با بیشتر که این برای عزیز همراهان

 .بخوانید را بعدی های عنوان

 آمریکا سفارت در مصاحبه ثابت هزینه

 ،آمریکا به ورود تا التاری برنده یک های هزینه خصوص در ای برنامه دارنده عنوان به شاید

 باید اولیه منتخب عنوان به شما. بپردازید هزینه باید نیز مصاحبه برای بدانید که باشد جالب برایتان

 شما به گرفتید، نوبت که این از بعد. بگیرید مصاحبه برای نوبتی و بروید آمریکا کنسولگری سراغ به

 می التاری قبولی از بعد های هزینه از یکی مصاحبه هزینه. بپردازید را مصاحبه هزینه که گویند می

 تنها اگر بپردازید هزینه این بررسی به خصوص، این در برنامه تنظیم از بعد توانید می شما که باشد



 

 

 التاری منتخبان و برندگان به مربوط که ای مصاحبه در توانید می باشید، داشته آمریکا دالر ۳۳۰

 اعضای از یک هر ازای به باید هستند متاهل که منتخبانی و اولیه منتخبان. نمایید شرکت باشد، می

 مربوط هزینه این. کنند پرداخت را دالر ۳۳۰ خود فرزندان و زندگی شریک ازای به یعنی خانواده

 در را آمریکا مختلف های ایالت در اقامت و خانه اجاره هزینه باید شما ولی است شما مصاحبه به

 شما از مصاحبه در عزیز همراهان. کرد خواهیم صحبت موضوع این به راجع ادامه در که بگیرید نظر

 شرکت التاری در چرا کنید؟ می زندگی کجا در است؟ سالتان چند مثالً . شود می پرسیده سواالتی

 که ایم کرده تدوین التاری برندگان برای امریکا در زندگی شرایط عنوان با دیگری مقاله ما کردید؟

 آن مطالعه سراغ به آمریکا به ورود تا التاری برنده یک های هزینه مقاله مطالعه از بعد توانید می

 آن از. کنید تکمیل مصاحبه در شرکت نحوه و مصاحبه سواالت به راجع را اطالعاتتان و بروید مقاله

 می خانه اجاره به مربوط که هایی هزینه و آمریکا التاری قبولی از بعد های هزینه بررسی که جا

 .بروید بعدی عنوان مطالعه سراغ به کافی تمرکز با کنیم می دعوت عزیزان شما از است، مهم باشد،

 التاری برنده برای آمریکا های ایالت در اقامت و خانه اجاره هزینه

 دیگر مقاالت در ما. شوید مستقر مناسبند، التاری برندگان زندگی برای که هایی ایالت در باید شما

 ایالت انتخاب از بعد کنیم می توصیه. هستند مناسب زندگی برای ها ایالت کدام که ایم کرده ذکر

 را خانه اجاره هزینه قطع طور به توانیم نمی ما. بپردازید ایالت آن های هزینه به راجع تحقیق به

 سواحل در مسکن اجاره هزینه کلی حالت در ولی باشند میمتفاوت  ها قیمت که چرا کنیم، ذکر

 .هستند کمتر دارند، قرار داخلی ایاالت در که هایی مسکن قیمت ولی باشند، می باالتر غرب و شرق



 

 

 آمریکا التاری در قبولی از بعد زندگی هزینه

 یک اقامت و خانه اجاره به راجع قبلی عنوان در آمریکا به ورود تا التاری برنده یک های هزینه مقاله

 التاری قبولی از بعد های هزینه دیگر به راجع خواهیم می بخش این در. داد ارائه را اطالعات سری

 زندگی به مربوط های هزینه به راجع که این از قبل ولی. کنیم صحبت آمریکا در زندگی هزینه و

 ذکر را موضوع این خواهیم می نماییم، صحبت التاری برنده یک عنوان به آمریکا متحده ایاالت در

 یعنی. شود می کم بسیار آمریکا کارت گرین اخذ و مهاجرت برای شما های هزینه مجموع که کنیم

 و باشد می بهترین خود نوبه به که بگیرید را کشوری کارت گرین توانید می کم خیلی هزینه با

 به شما که این یعنی. است رایگان التاری برندگان اداری هزینه کردیم، خاطرنشان که طور همان

 زندگی که کنید زندگی کسانی میان در خود بودجه از بخشی گرفتن نظر در با توانید می راحتی

 این برای. باشند می خود های ایده رشد حال در انگیز شگفت امکانات با کشور یک در و دارند عالی

 مقاله از بخش این به بدانید، آمریکا التاری در قبولی از بعد تقریبی های هزینه به راجع بیشتر که

 به مربوط که ایم داده قرار جدولی ما. کنید توجه آمریکا به ورود تا التاری برنده یک های هزینه

 .باشد می آمریکا در زندگی های هزینه

 قیمت به دالر آمریکا هزینه های زندگی

 

 0.98 لیتر شیر 1

 5.08 گرم سینه مرغ 500



 

 

 9 غذای ترکیبی در رستوران فست فود

 57 مگابایت( 8اینترنت)

 51 شلوار جین

 77 بلیط حمل و نقل عمومی 

 27 نفر 2بلیط سینما برای 

 

 التاری قبولی بعد های هزینه مورد در متداول سواالت

 است؟ میزان چه التاری برندگان کارت گرین اخذ هزینه  

 آمریکا دالر ۲۰۵ نفر هر ازای هب

 باشد؟ می میزان چه بپردازیم، امریکا التاری برنده عنوان به مصاحبه برای باید که ای هزینه  

 امریکا دالر ۳۳۰ نفر هر ازای هب

 باشند؟ می مناسب التاری برندگان زندگی برای آمریکا های ایالت تمام آیا 

 را ما دیگر مقاالت شود، تکمیل اطالعاتتان باره این در که این برای. مناسبند ها ایالت از برخی یرخ

 .بخوانید

 باشد؟ می باال بپردازیم، التاری در شدن برنده از بعد باید که هایی هزینه آیا 



 

 

 .باشد می پایین مجموع در شما هزینه یر،خ

 تکمیل را باشد می آمریکا التاری برندگان به مربوط که فرمی رایگان صورت به توان می آیا 

 نمود؟

 .است رایگان DS_260 فرم تکمیل هزینه و التاری قبولی از بعد های هزینه له،ب

 آمریکا به ورود تا التاری برنده یک های هزینهدر مورد  پایانی سخن

 تا التاری برنده یک های هزینه به مربوط آن موضوع که بنویسید ای برنامه باید شما عزیز همراهان

 سایت طریق از و کردید شرکت التاری کشی قرعه در که این از بعد یعنی. باشد می آمریکا به ورود

 التاری برنده یک های هزینه خصوص در ای برنامه باید اید، شده کشی قرعه برنده که شدید متوجه

 توجه با و کنید بررسی را خود بودجه توانید می برنامه این نوشتن از بعد. بنویسید آمریکا به ورود تا

 به مربوط که کارهایی همچنین و باشد می کارت گرین به مربوط که کارهایی خود بودجه به

 قبولی از بعد های هزینه بررسی به ما حاضر مقاله در. دهید انجام را باشد می امریکا به مهاجرتتان

 در را ای خانه خواهید می اگر. شدید ها هزینه متوجه آن مطالعه با که پرداختیم آمریکا التاری

 خانه خرید دنبال به التاری برنده عنوان به شدید، آمریکا وارد که این از بعد توانید می بخرید آمریکا

 پاراگراف در ما. کنند می اجاره را ای ،خانه جدید شروعی برای التاری برندگان معموالً  ولی. بروید

 بیان باشد، می آمریکا به ورود تا التاری برنده یک های هزینه آن موضوع که ای مقاله قبلی های

 عنوان به شما است ممکن. باشد می کم داخلی های ایالت در مسکن اجاره های هزینه که کردیم



 

 

 برنده شانس به راجع دیگر های مقاله در ما باشید، شدن برنده منتظر برنامه این در کننده نام ثبت

 برنده شانس میزان چه تا که شوید می متوجه ها آن خواندن با که ایم کرده صحبت التاری در شدن

 اداری هزینه به راجع سواالتی مقاله این مطالعه از بعد اگر عزیز همراهان. دارید را التاری در شدن

 با بدانید، التاری قبولی از بعد مراحل به راجع بیشتر دارید دوست یا و داشتید التاری برندگان

 خصوص این در شما سواالت تمام پاسخگوی ها آن. بگیرید رایگان ارتباط ملکپور موسسه مشاورین

 .باشند می

 

 

 


