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DV -2019 ලි ාපදිංචි  නයැවත නආරම්භකර නඇත
තාක්ෂණික ගැටළු හ තු
ේ හෙන් DV -2019 ලියාපදිංචිය නැෙත ආරම්භ කර ඇති අතර 2017 ඔක්හතෝබර්
18 දනට හපර සිදු කල සියලු ප්රහශයයන් නැෙත ලලකා බැලිය ුතතුහශ තාක්ෂණික ගැටලුෙ ුයහ,
කිසියම් සීමිත අෙල්ථාෙලදී අෙලර දී ඇති සුදුසුකම් ලැබූ රටට නිසි ෙගවීම ලඳ ා සුදුසුකම් හනොලැබූ
පුද්ගලහයකු තම උපන් ල්ථානය ැර හෙනත් සුදුසු රටක් හතෝරා ගැනීම හමය බාහිර ඇඟිලි ගැසීම්
හ ෝ අනෙලරහයන් හෙබ් පිටුෙට පිවිසීමක ප්රථිපපලයක් හනොහශ
විවිධත්ෙ වීලා ප්රහශයකයන් පත්ූ  අප සුතාෙයට අපි කගගාටු හෙු. හකහලේ හෙතත් අාාල
ප්රහශයයන්ට ලාධාරගත්ෙය ල ආරක්ිතතභාෙය ල තික කිීමම ලා ා හමම ්රියාමාර්ගය අ්ඩව ෙ
ආරක්ෂා කිීමම ලා ා හමම ෙලර 2019 ලා ා ්රියාෙලිය නැෙත ආරම්භ කල ුතතුය DV -2019 නෙ
ලීයපදිංචි වීහම් කාලපරිච්හච්ාය ඔක්හතෝහබර් 18, 2017 බාාාා පල්ෙරු 9 30 සිට හනොෙැම්බර් 22,
2017 බාාාා පල්ෙරු 10:30 ාක්ො විුයර්ත කරනු ලැහබ්
2017 ඔක්හතෝබර් 18 බාාාාට හපර ඉදරිපත් කල අයදුම් පත් ලලකා බලනු හනොලැහබ් නෙ ලියාපදිංචි
කිීමහම් කාල සීමාෙ තුල අෙලිංගු කිීමමකින් හතොරෙ තෙත් ප්රහශයයක් ඉදරිපත් කිීමමට
අයදුම්කරුෙන්ට අෙලර ලැහබ් නෙ ලියාපදිංචි කිීමහම් කාල සීමාෙ තුල එක් ප්රහශයයකට ෙ ා ෙැි  ොර
ගනනාෙක් ඉදරිපත් කරන පුද්ගලයින් හමම ෙැ ලට නට සුදුසුකම් හනොලැහබනු ඇත
ලීයපදිංචි වීහම් කාලපරිච්හච්ාය තුලදී අයදුම් පත් ලා ා dvlottery.state.gov හෙබ් අ විය හෙත
පිවිහලන්න DV උපහාල් රජහ, හෙබ් අ විය usvisas.state.gov/dv/instructions ර ා ලබා ගත
ැක අහනකුත් සුදුසුකම් එහලේමය
2018 මැයි 15 ෙන දන සිට DV - 2019 පිවිසුම්කරුෙන්ට තම පිවිසුම හතෝරා ගනු ලැබුහශා යන ෙග
විමලා බැලීම ලා ා dvlottery.state.gov හි මාර්ගගත තමාහේ ත ෙරු අිංකය හයොාා ප්රහශය තත්ෙ
පීමක්ෂාෙක් කල ැක ප්රහශය තත්ෙ පීමක්ෂාෙ මිනන් තමන් ල ඔුයන්හේ සුදුසුකම් ලබා ඇති පුයහ
ලාමාජිකයන් ඉ ලුම් කිීමහම් ්රියා පපාපාපාය පිලිබඳ ාැනුම් දීමක් හකහර් හාපාර්තහම්න්තුෙ ප්රහශය
තත්ෙ පීමක්ෂාෙ මිනන් වීලා ලම්ු.් පීමක්ෂගය ත ෙරු කරනු ඇත

