ﻓﺮم ﺳﻔﺎرت SD 260
اطﻼﻋﺎت ﻻزم ﺑﺮای ﭘﺮ ﮐﺮدن ﻓﺮم : SD260
اطﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﯽ :
ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ :

ﻧﺎم :

ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ ) ﻣﯿﻼدی (:

ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪ:

ﺟﻨﺴﯿﺖ :

وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺎھﻞ :

ﺷﻤﺎره ﭘﺎﺳﭙﻮرت :

ﻣﺤﻞ ﺻﺪور ﭘﺎﺳﭙﻮرت :

ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺪور ﭘﺎﺳﭙﻮرت :

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻘﻀﺎء ﭘﺎﺳﭙﻮرت :

اطﻼﻋﺎت ھﻤﺴﺮ :

ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ :

ﻧﺎم :

ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ:

ﺷﻤﺎره ﭘﺎﺳﭙﻮرت :

اطﻼﻋﺎت ﻓﺮزﻧﺪان :

ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ

ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ

ﻧﺎم

اطﻼﻋﺎت ﭘﺪر :

ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ :

ﻧﺎم :

ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ :

ﺷﻤﺎره ﭘﺎﺳﭙﻮرت:

ﺷﻤﺎره ﭘﺎﺳﭙﻮرت

اطﻼﻋﺎت ﻣﺎدر :
ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ :

ﻧﺎم :

ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ :

ﺷﻤﺎره ﭘﺎﺳﭙﻮرت :

اطﻼﻋﺎت ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻓﻌﻠﯽ و زﻣﺎن اﺑﺘﺪای ﺣﻀﻮر :

آدرس ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ :

ﮐﺪ ﭘﺴﺘﯽ :
ﭼﮫ ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ در اﯾﻦ آدرس ﺳﮑﻮﻧﺖ دارﯾﺪ؟
اطﻼﻋﺎت ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻗﺒﻞ از ﺳﻦ  16ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺧﻮد ﺑﮫ ﺑﻌﺪ و زﻣﺎن اﺑﺘﺪا و ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن ھﺮ ﻣﻮارد:

آدرس ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ :
ﮐﺪ ﭘﺴﺘﯽ :
ﻣﺪت زﻣﺎن اﺑﺘﺪاو ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن :
ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس :
ﺷﻤﺎره ﺛﺎﺑﺖ :
ﺷﻤﺎره ھﻤﺮاه :
آدرس اﯾﻤﯿﻞ ﺷﺨﺼﯽ :

اطﻼﻋﺎت ﺷﺨﺺ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﮔﺮﯾﻦ ﮐﺎرت :
آدرس ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه :

ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس :

ﺷﺨﺺ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه :

آﯾﺎ ﭘﺪر و ﻣﺎدرﺗﺎن ھﻨﻮز زﻧﺪه اﻧﺪ؟

ﺑﻠﮫ O

آﯾﺎ ھﺮ ﮐﺪام از ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺘﺎن ﺑﺎ ﺷﻤﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟

ﺧﯿﺮO

ﺑﻠﮫ O
ﺑﻠﮫ O

آﯾﺎ ھﺮ ﮐﺪام از ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺘﺎن ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﮫ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﮭﺎﺟﺮت ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ؟

ﺧﯿﺮ O
ﺧﯿﺮ O

آدرس ﭘﺪر :
ﺷﻐﻞ ھﻤﺴﺮ :
آدرس ﻣﺎدر :
ﺗﺎرﯾﺦ و ﺷﮭﺮ ازدواج :
ﺑﻠﮫ O

آﯾﺎ ھﻤﺴﺮﺗﺎن ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﮫ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﮭﺎﺟﺮت ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟

ﺑﻠﮫ O

آﯾﺎ ﻗﺒﻼ ھﻤﺴﺮ دﯾﮕﺮی داﺷﺘﮫ اﯾﺪ ؟

ﺧﯿﺮO
ﺧﯿﺮO

در ﺻﻮرت وﺟﻮدھﻤﺴﺮ ﺳﺎﺑﻖ :
ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ :

ﻧﺎم :

ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ :

ﺗﺎرﯾﺦ ازدواج :

ﺗﺎرﯾﺦ اﺗﻤﺎم ازدواج :

ﺷﮭﺮ اﺗﻤﺎم ازدواج:

اطﻼﻋﺎت ﺷﻐﻠﯽ :
ﻧﻮع ﺷﻐﻞ ﻓﻌﻠﯽ :

ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺗﻤﺎم وﻗﺖ O
داﻧﺸﺠﻮ O

ﮐﺎر ﻓﺮﻣﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ در ﮐﺠﺎ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟
ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﮐﺎر ﻓﺮﻣﺎ :

ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﻧﯿﻤﮫ وﻗﺖ O

ﺧﻮد اﺷﺘﻐﺎل O

ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮫ O

ﺑﯿﮑﺎر O

ﺳﺎﭘﻮرت ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮد دﯾﮕﺮ O

ﻧﺎم ﻣﺤﻞ ﮐﺎر :
ﻧﺎم ﮐﺎر ﻓﺮﻣﺎ :

اطﻼﻋﺎت ﻣﺤﻞ ﮐﺎر :
آدرس ﻣﺤﻞ ﮐﺎر :
ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس ﻣﺤﻞ ﮐﺎر :

ﺷﮭﺮ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر :
آﯾﺎ اﯾﻦ ﺷﻐﻞ ﺣﺪاﻗﻞ  2ﺳﺎل ﻧﯿﺎز ﺑﮫ آﻣﻮزش دارد ؟
وظﺎﯾﻒ و ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دھﯿﺪ ) ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻣﺨﺘﺼﺮ (
ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺮوع ﺑﮫ اﯾﻦ ﮐﺎر :

ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﮫ اﯾﻦ ﮐﺎر :

آﯾﺎ ﺷﻐﻞ دﯾﮕﺮی ھﻢ دارﯾﺪ ؟

ﺑﻠﮫ O

ﻋﻨﻮان ﺷﻐﻞ :

ﺧﯿﺮO

ﮐﺎر ﻓﺮﻣﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ در ﮐﺠﺎ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟

ﻧﺎم ﻣﺤﻞ ﮐﺎر :

ﺷﮭﺮ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر :

ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﮐﺎر ﻓﺮﻣﺎ :

ﻧﺎم ﮐﺎر ﻓﺮﻣﺎ :

آدرس و ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس ﻣﺤﻞ ﮐﺎر :
وظﺎﯾﻒ و ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دھﯿﺪ ) ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻣﺨﺘﺼﺮ (
ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﮫ اﯾﻦ ﮐﺎر :

ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺮوع ﺑﮫ اﯾﻦ ﮐﺎر :
در ﭼﮫ ﺷﻐﻠﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﺪ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ؟
اطﻼﻋﺎت ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ :

ﺑﻠﮫ O

آﯾﺎ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺑﺎﻻﺗﺮ از راھﻨﻤﺎﯾﯽ دارﯾﺪ ؟

ﺧﯿﺮO

ﺳﻄﺢ آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺗﺎن ﭼﯿﺴﺖ ؟
ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎطﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮐﮫ ﮔﺬراﻧﺪه اﯾﺪ ؟
راھﻨﻤﺎﯾﯽ O

دﯾﭙﻠﻢ O

ﻓﻮق دﯾﭙﻠﻢ O

ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ O

ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ O

دﮐﺘﺮاO

اطﻼﻋﺎت ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﻘﻄﻊ راھﻨﻤﺎﯾﯽ:

اﺳﻢ :

ﻧﺎم ﺷﮭﺮ:

زﻣﺎن ﺷﺮوع :

زﻣﺎن ﭘﺎﯾﺎن :

آدرس :
اطﻼﻋﺎت ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﻘﻄﻊ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ) دﯾﭙﻠﻢ (:
اﺳﻢ :

ﻧﺎم ﺷﮭﺮ :

ﻧﺎم رﺷﺘﮫ :

ﺳﻄﻊ ﻣﺪرک:

زﻣﺎن ﺷﺮوع :

زﻣﺎن ﭘﺎﯾﺎن :

آدرس :
اطﻼﻋﺎت ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﻘﻄﻊ ﻓﻮق دﯾﭙﻠﻢ :
اﺳﻢ داﻧﺸﮕﺎه :

ﻧﺎم ﺷﮭﺮ :

ﻧﺎم رﺷﺘﮫ :

ﺳﻄﻊ ﻣﺪرک:

زﻣﺎن ﺷﺮوع :

زﻣﺎن ﭘﺎﯾﺎن :

آدرس :
اطﻼﻋﺎت ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﻘﻄﻊ ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ :
اﺳﻢ داﻧﺸﮕﺎه :

ﻧﺎم ﺷﮭﺮ :

ﻧﺎم رﺷﺘﮫ :

ﺳﻄﻊ ﻣﺪرک:

زﻣﺎن ﺷﺮوع :

زﻣﺎن ﭘﺎﯾﺎن :

آدرس :
اطﻼﻋﺎت ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﻘﻄﻊ ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ :
اﺳﻢ داﻧﺸﮕﺎه :

ﻧﺎم ﺷﮭﺮ :

ﻧﺎم رﺷﺘﮫ :

ﺳﻄﻊ ﻣﺪرک:

زﻣﺎن ﺷﺮوع :

زﻣﺎن ﭘﺎﯾﺎن :

آدرس :

اطﻼﻋﺎت ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﻘﻄﻊ دﮐﺘﺮا :
اﺳﻢ داﻧﺸﮕﺎه :

ﻧﺎم ﺷﮭﺮ :

ﻧﺎم رﺷﺘﮫ :

ﺳﻄﻊ ﻣﺪرک:

زﻣﺎن ﺷﺮوع :

زﻣﺎن ﭘﺎﯾﺎن :

آدرس :

آﯾﺎ ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﺧﻮد راﮔﻢ ﮐﺮده اﯾﺪ ؟

ﺑﻠﮫ O

آﯾﺎ ﺑﮫ ﺳﺮﺑﺎزی رﻓﺘﮫ اﯾﺪ ؟

ﺧﯿﺮO

ﺑﻠﮫ O

آﯾﺎ ﺗﺎﺑﮫ ﺣﺎل در ارﮔﺎن ﺧﯿﺮﯾﮫ  ,اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺣﺮﻓﮫ ای ﻋﻀﻮ ﺑﻮده اﯾﺪ؟

ﺧﯿﺮO
ﺧﯿﺮO

ﺑﻠﮫ O

آﯾﺎ ﻣﮭﺎرت و آﻣﻮزش ﺧﺎﺻﯽ در زﻣﯿﻨﮫ اﺳﻠﺤﮫ  ,ﻣﻮاد ﻣﻨﻔﺠﺮه  ,ھﺴﺘﮫ ای  ,ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ دارﯾﺪ ؟

ﺑﻠﮫ O

ﺧﯿﺮO

آﯾﺎ ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل ﺑﺮای ﻣﺮﮐﺰی ﺷﺒﮫ ﻧﻈﺎﻣﯽ  ,ﺷﻮرش  ,ﭼﺮﯾﮑﯽ ﮐﺎر ﮐﺮده اﯾﺪ ﯾﺎ ﻋﻀﻮ ﺑﻮده اﯾﺪ ؟

ﺑﻠﮫ O

ﺧﯿﺮO

ﺑﮫ ﺟﺰ زﺑﺎن اﺻﻠﯽ ﺧﻮد آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﮫ زﺑﺎن دﯾﮕﺮی ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ و ﯾﺎ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ؟

ﺑﻠﮫ O

ﺧﯿﺮO

اﮔﺮ ﺑﻠﮫ اﺳﺖ ﮐﺪام زﺑﺎن ؟
آﯾﺎ ﻣﺮﯾﻀﯽ واﮔﯿﺮ دار ﻣﺜﻞ ﺳﻞ دارﯾﺪ ؟

ﺑﻠﮫ O

آﯾﺎ ﻣﺪارﮐﯽ دارﯾﺪ ﺣﺎل ﺑﺮ اﯾﻨﮑﮫ واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن آﻣﺮﯾﮑﺎ زده اﯾﺪ ؟

ﺧﯿﺮO
ﺧﯿﺮO

ﺑﻠﮫ O

آﯾﺎ ﻣﺮﯾﻀﯽ رواﻧﯽ ﯾﺎ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﮐﮫ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﮭﺪﯾﺪ ﺑﺮای اﻣﻨﯿﺖ ﯾﺎ آﺳﺎﯾﺶ ﺧﻮدﺗﺎن ﯾﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﺎﺷﺪ دارﯾﺪ ؟
آﯾﺎ ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل ﻣﻌﺘﺎد ﺑﮫ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﻮده اﯾﺪ ؟

ﺑﻠﮫ O

ﺑﻠﮫ O

ﺧﯿﺮO

ﺧﯿﺮO

آﯾﺎ ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪه اﯾﺪ ﯾﺎ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ﺟﺮم ﯾﺎ ﺗﺨﻠﻒ ﺷﺪه اﯾﺪ ,ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻋﻀﻮ ﺷﺪه اﯾﺊ ؟

ﺑﻠﮫ O

ﺧﯿﺮ O

آﯾﺎ ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺨﺘﻞ ﺷﺪن ﯾﺎ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺮای ﻣﻮاد ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه از ﺟﻤﻠﮫ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖ در ﺗﻮطﺌﮫ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر
ﺷﺪه اﯾﺪ ؟

ﺑﻠﮫ O

ﺧﯿﺮO

آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ھﻤﺴﺮ  ,دﺧﺘﺮ  ,ﭘﺴﺮ ﻓﺮدی ﮐﮫ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﭼﺎق  ,ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪن ﯾﺎ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺷﺪه ھﺴﺘﯿﺪ و ﯾﺎ داﻧﺴﺘﮫ از
ﺧﯿﺮO
ﺑﻠﮫ O
اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎ در  5ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺳﻮد ﺑﺮده اﯾﺪ ؟
آﯾﺎ ﺑﮫ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽ آﯾﯿﺪ ﺗﺎ از روﭘﯽ ﮔﺮی ﯾﺎ ﻓﺴﺎد ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در آﻣﺪ زاﯾﯽ ﮐﻨﯿﺪ و آﯾﺎ در  10ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ در ھﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ روﭘﯽ
ﺧﯿﺮO
ﺑﻠﮫ O
ﮔﺮی ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﮫ اﯾﺪ ؟
آﯾﺎ ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل در ﭘﻮل ﺷﻮﯾﯽ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﮫ اﯾﺪ ؟

ﺑﻠﮫ O

ﺧﯿﺮ O

آﯾﺎ ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل در ﻗﺎﭼﺎق اﻧﺴﺎن ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﮫ اﯾﺪ ؟

ﺑﻠﮫ O

ﺧﯿﺮOO

آﯾﺎ داﻧﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﻓﺮدی ﮐﮫ از طﺮف رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﻧﻘﺶ ﻣﮭﻤﯽ در ﻗﺎﭼﺎق اﻧﺴﺎن ﻧﻘﺶ داﺷﺘﮫ و آﯾﺎ داﻧﺴﺘﮫ در 5
ﺧﯿﺮO
ﺑﻠﮫO
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ از اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎ ﺳﻮد ﺑﺮده اﯾﺪ ؟
آﯾﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﺪ در ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ,ﺧﺮاﺑﮑﺎری,ﺗﺨﻠﻒ ﺻﺎدرات و ھﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ دﯾﮕﺮی در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ ؟
ﺧﯿﺮ O
ﺑﻠﮫ O
آﯾﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﺪ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﻮرﯾﺴﺘﯽ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﯾﺎ ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل در اﯾﻦ ﮐﺎر ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده اﯾﺪ ؟
ﺧﯿﺮ O
ﺑﻠﮫ O
آﯾﺎ ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل ﺑﮫ ارﮔﺎﻧﮭﺎی ﺗﻮرﯾﺴﺘﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺮده اﯾﺪ ﯾﺎ ﻗﺼﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را دارﯾﺪ ؟
آﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﯾﺎ ﻋﻀﻮ ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ھﺴﺘﯿﺪ ؟

ﺑﻠﮫ O

آﯾﺎ ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل در ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎی ﻧﮋاد ﭘﻮﺳﺘﺎﻧﮫ و ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده ﯾﺎ ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﮐﻤﮏ ﮐﺮده اﯾﺪ ؟
آﯾﺎ ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل در ﺷﮑﻨﺠﮫ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده ﯾﺎ ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﮐﻤﮏ ﮐﺮده اﯾﺪ ؟

ﺑﻠﮫ O

ﺑﻠﮫ O

ﺧﯿﺮO

ﺧﯿﺮO
ﺑﻠﮫ O

ﺧﯿﺮ O

ﺧﯿﺮO

آﯾﺎ ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل در ﻗﺘﻞ ) ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺼﺮ ( ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﯿﺰ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده ﯾﺎ ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﮐﻤﮏ ﮐﺮده اﯾﺪ ؟
ﺧﯿﺮ O
ﺑﻠﮫ O
آﯾﺎ ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل اﻗﺪام ﺑﮫ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﭽﮫ ھﺎ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﺑﺎز ﮐﺮده اﯾﺪ ؟

ﺑﻠﮫ O

ﺧﯿﺮ O

آﯾﺎ از طﺮف دوﻟﺘﯽ  ,ﻣﺴﺌﻮل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺷﺪﯾﺪ ﻋﻠﯿﮫ آزادی ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﻮ ده اﯾﺪ ؟

ﺑﻠﮫ O

ﺧﯿﺮ O

آﯾﺎ ﻋﻀﻮ ﯾﺎ واﺑﺴﺘﮫ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﺧﻮب ھﺎی ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺖ ﺑﻮده اﯾﺪ ؟

ﺑﻠﮫ O

ﺧﯿﺮ O

آﯾﺎ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﮔﺮوھﮭﺎﯾﯽ در ﮐﻠﻤﺒﯿﺎ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان  AUC, ELN,FARCﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮده اﯾﺪ ﯾﺎ ﻋﻀﻮ ﺑﻮده اﯾﺪ ؟
ﺧﯿﺮO
ﺑﻠﮫ O
آﯾﺎ ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل از ﺷﻐﻞ دوﻟﺘﯽ ﺧﻮد ﺑﺮای ﺳﻮد ﺷﺨﺼﯽ ﯾﺎ ﺗﻮﻗﯿﻒ اﻣﻮال در ﮐﺸﻮر ﺧﺎرﺟﯽ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﯾﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ آن اﻣﻮال
ﺧﯿﺮ O
ﺑﻠﮫ O
ﺑﺮای آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ ؟
آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ھﻤﺴﺮ ,ﺑﭽﮫ ﯾﺎ دﺳﺘﯿﺎر اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ) ﺑﻨﺪ ﺑﺎﻻ ( ﺑﻮ ده اﯾﺪ ؟

ﺑﻠﮫ O

ﺧﯿﺮ O

آﯾﺎ ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ در اﺳﺘﻘﺮار و اﺟﺮای اﺟﺒﺎر ﮐﺮدن زﻧﯽ ﺑﮫ ﺳﻘﻂ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﯿﻠﺶ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﮫ اﯾﺪ ﯾﺎ اﺟﺒﺎر ﻣﺮد ﯾﺎ زﻧﯽ در ﻋﻘﯿﻢ
ﺧﯿﺮ O
ﺑﻠﮫ O
ﺷﺪن ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﯿﻠﺶ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﮫ اﯾﺪ ؟
آﯾﺎ ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل در ﻓﺎش ﺷﺪن اطﻼﻋﺎت ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﮫ ﺗﺠﺎری آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﮫ از ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺮﺑﻮطﮫ ﺑﮫ اﺳﻠﺤﮫ ھﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه
ﺧﯿﺮ O
ﺑﻠﮫ O
ﻧﻘﺶ داﺷﺘﮫ اﯾﺪ ؟
آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ھﻤﺴﺮ  ,ﻓﺮزﻧﺪ ﯾﺎ وﮐﯿﻞ ﺷﺨﺺ ) ﺑﻨﺪ ﺑﺎﻻ ( ھﺴﺘﯿﺪ ؟

ﺑﻠﮫ O

ﺧﯿﺮ O

آﯾﺎ ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل ﺗﻼش ﮐﺮده اﯾﺪ ﺑﺮای وﯾﺰا ﮔﺮﻓﺘﻦ ﯾﺎ ورود ﺑﮫ آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺑﺎ ﺳﻮد ﺟﻮﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻼھﺒﺮداری ﯾﺎ ﻋﻤﺪا اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺎری ﯾﺎ ھﺮ ﮐﺎر
ﺧﯿﺮO
ﺑﻠﮫ O
ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ دﯾﮕﺮ ؟

آﯾﺎ در  5ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﮫ دادﮔﺎه اﺣﻀﺎر ﺷﺪه و ﻧﺮﻓﺘﮫ اﯾﺪ ؟
آ ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از زﻣﺎن وﯾﺰا در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺎﻧﺪه اﯾﺪ ؟

ﺧﯿﺮ O

ﺑﻠﮫ O

ﺧﯿﺮ O

ﺑﻠﮫ O

آﯾﺎ ﻣﻮرد ﺟﺮﯾﻤﮫ طﺒﻖ  INA 274Cﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﯾﺊ ؟

ﺑﻠﮫ O

ﺧﯿﺮ O

آﯾﺎ در  5ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ دﺳﺘﻮر ﺗﺮک ﺷﻤﺎ از آﻣﺮﯾﮑﺎ آﻣﺪه ؟

ﺑﻠﮫ O

ﺧﯿﺮ O

آﯾﺎ در  20ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﺮای ﺑﺎر دوم دﺳﺘﻮر ﺗﺮک ﺷﻤﺎ از آﻣﺮﯾﮑﺎ آﻣﺪه ؟

ﺧﯿﺮ O

ﺑﻠﮫ O

ﺧﯿﺮO

آﯾﺎ در  10ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮده اﯾﺪ و دﺳﺘﻮر ﺗﺮک ﺷﻤﺎ آﻣﺪه ؟

ﺑﻠﮫO

آﯾﺎ ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺑﮫ ﺗﺒﮭﮑﺎری ﺷﺪﯾﺪ از آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺧﺮاج ﺷﺪه اﯾﺪ ؟

ﺑﻠﮫ O

ﺧﯿﺮO

آﯾﺎ در  3ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﯿﺶ از  180روز) وﻟﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮑﺴﺎل ( در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮده اﯾﺪ و ﺑﻌﺪ ﺑﺎ اراده ﺧﻮدﺗﺎن
ﺧﯿﺮ O
ﺑﻠﮫ O
آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺗﺮک ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ؟
آﯾﺎ در  10ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﯾﮏ ﺳﻔﺮ ﺑﯿﺶ از ﯾﮑﺴﺎل ﯾﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ در ﭼﻨﺪ ﺳﻔﺮ ﺑﯿﺶ از ﯾﮑﺴﺎل در آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﺧﯿﺮO
ﺑﻠﮫ O
ﺑﻮده اﯾﺪ؟
آﯾﺎ در ﺧﺎرج از آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل ﻣﻮﺟﺐ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻧﮕﮭﺪاری ﺑﭽﮫ ﺑﺎ ﺷﮭﺮوﻧﺪی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﮫ دادﮔﺎه وظﯿﻔﮫ ﻧﮕﮭﺪاری آﻧﺮا ﺑﮫ ﺷﺨﺼﯽ
ﺧﯿﺮO
ﺑﻠﮫO
داده ﺷﺪه اﯾﺪ ؟
آﯾﺎ داﻧﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﺮده اﯾﺪ ﺗﺎ در ﺧﺎرج از آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﻧﮕﮭﺪاری ﺑﭽﮫ ﺑﺎ ﺷﮭﺮوﻧﺪی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﮫ دادﮔﺎه وظﯿﻔﮫ اش را ﺑﮫ ائ داده
ﺧﯿﺮO
ﺑﻠﮫ O
ﺳﺮﺑﺎز زده ﺑﺎﺷﺪ؟
آﯾﺎ در ﺗﺨﻠﻒ از ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﮫ اﯾﺪ ؟
آﯾﺎ از ﺷﮭﺮوﻧﺪی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ دوری از ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﮐﺮده اﯾﺪ ؟

ﺑﻠﮫO
ﺑﻠﮫ O

ﺧﯿﺮO
ﺧﯿﺮO

آﯾﺎ داﻧﺶ آﻣﻮز وﺿﻌﯿﺖ  Fﺑﻮده اﯾﺪ ﮐﮫ از  30ﻧﻮاﻣﺒﺮ  1996ھﺰﯾﻨﮫ ﻣﺪرﺳﮫ راھﻨﻤﺎﯾﯽ و دﺑﺴﺘﺎن را ﺟﺒﺮان ﻧﮑﺮده اﯾﺪ ؟
ﺧﯿﺮO
ﺑﻠﮫ O
آﯾﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﺪ وارد آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺷﻮﯾﺪ ﺑﮫ ھﺪف ﮐﺎر ﻣﮭﺎرﺗﯽ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﮭﺎرﺗﯽ وﻟﯽ ﺑﺪون ﻣﺪرک از SECRETORY OF LABOR؟
ﺧﯿﺮ O
ﺑﻠﮫ O
آﯾﺎ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ داﻧﺸﮕﺎه ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺧﺎرج از آﻣﺮﯾﮑﺎ ھﺴﺘﯿﺪ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﺪ در زﻣﯿﻨﮫ ﭘﺰﺷﮑﯽ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ وﻟﯽ ﺑﺪون ﮔﺬراﻧﺪن
ﺧﯿﺮ O
ﺑﻠﮫO
اﻣﺘﺤﺎن NATIONAL BOORK OF MEDICAL؟
آﯾﺎ در زﻣﯿﻨﮫ ﻣﺮاﻗﺒﺘﮭﺎی ﺳﻼﻣﺘﯽ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﺪ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺋﺮ ھﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﮫ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ وﻟﯽ ﺑﺪون ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺪرک
ﺧﯿﺮO
ﺑﻠﮫ O
GRADUATES OF FOREIGN NURSING SCHOOL؟
آﯾﺎ ﺑﮫ ﺻﻮرت داﺋﻤﯽ ﻓﺎﻗﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم ﺑﺮای ﺷﮭﺮوﻧﺪی آﻣﺮﯾﮑﺎ ھﺴﺘﯿﺪ ؟

ﺑﻠﮫ O

ﺧﯿﺮ O

آﯾﺎ ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺗﺮک ﮐﺮده اﯾﺪ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر دوری از ﺳﺮﺑﺎزی در زﻣﺎن ﺟﻨﮓ ؟

ﺑﻠﮫ O

ﺧﯿﺮO

آﯾﺎ ﺑﮫ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽ آﯾﯿﺪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ھﻤﺴﺮی ﺑﺎﺷﯿﺪ ؟

ﺑﻠﮫO

آﯾﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻧﻮع ) (Jھﺴﺘﯿﺪ ﮐﮫ ﺷﺮاﯾﻂ در ﺳﺎل اﻗﺎﻣﺖ را ھﻨﻮز ﻧﮕﺬراﻧﺪه اﯾﺪ ؟

ﺧﯿﺮO

ﺑﻠﮫ O

آﯾﺎ از طﺮف آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان اﯾﻨﮑﮫ ﻋﻤﺪا ﺑﺮای ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ ﺑﯽ دﻟﯿﻞ اﻗﺪام ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه اﯾﺪ ؟
آﯾﺎ اﺣﺘﻤﺎل دارد ﮐﮫ ﺑﻌﺪ از ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪن در آﻣﺮﯾﮑﺎ  ,ﺧﺴﺎرت ﻋﻤﻮﻣﯽ وارد ﮐﻨﯿﺪ؟

ﺧﯿﺮO
ﺧﯿﺮ O

ﺑﻠﮫO
ﺑﻠﮫ O

آﯾﺎ ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل در ﺧﻮاﺳﺖ  SOCIAL SECURITY NUMBERداده اﯾﺪ ؟ ) ﺷﻤﺎره ﻣﻠﯽ (

ﺧﯿﺮ O

ﺑﻠﮫ O
ﺑﻠﮫ O

آﯾﺎ ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮده اﯾﺪ ؟
آﯾﺎ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ از اداره ﺣﺮاﺳﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ دارﯾﺪ ؟ ) ( ALIEN REGISTRATION NUMBER

ﺧﯿﺮ O
ﺧﯿﺮO

ﺑﻠﮫ O

اطﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ آﺧﺮﯾﻦ  5ﺑﺎر ﺣﻀﻮر در آﻣﺮﯾﮑﺎ :
ﺗﺎرﯾﺦ ورود :

ﭼﮫ ﻣﺪت در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﮫ اﯾﺪ ؟

آﯾﺎ وﯾﺰای آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل ﺻﺎدر ﺷﺪه ؟
زﻣﺎن ﺻﺪور وﯾﺰا :

ﻧﻮع وﯾﺰا :

ﺑﻠﮫ O

ﺧﯿﺮO

ﺷﻤﺎره وﯾﺰا :

آﯾﺎ وﯾﺰای آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎ ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل ﮔﻢ ﺷﺪه ﯾﺎ دزدﯾﺪه ﺷﺪه؟

ﺑﻠﮫ O

آﯾﺎ وﯾﺰای آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎ ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل ﮐﻨﺴﻞ ﯾﺎ ﻟﻐﻮ ﺷﺪه ؟

ﺑﻠﮫ O

آﯾﺎ ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل وﯾﺰای آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺻﺎدر ﺷﺪه ﯾﺎ رد ﺷﺪه ﯾﺎ از ورود ﺷﻤﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﺪه ؟ ﺑﻠﮫ O

ﺧﯿﺮO
ﺧﯿﺮO
ﺧﯿﺮ O

ﺧﯿﺮO

