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அமெரிக்காவின் 2019 பல்வகககெ விசா ம ாத்தர் ஆரம்பொகியுள்ளது 
 

ஓக்ட ாபர் 04 2017: 2018 ஆம் ஆண்டிற்க்கான பல்வகககை விசா சீட்டிழுப்பு நிகழ்ச்சி, திட் ம் 
ஆரம்பைாகியுள்ளது என்பகத அறிவிப்பதில் அமைரிக்க தூதரகம்  ைகிழ்ச்சியக கின்றது. 
கிறனீ்கார்ட் ம ாட் ரி  எனவும் இது அகைக்கப்படுகின்றது இந்த திட் ம் ஓக்ட ாபர் 03 ஆம் 
திகதி 2017 முதல் நவம்பர் 7 ம் திகதி 2017 வகர இகையம் மூ ைாக விண்ைப்பிப்பதற்காக 
திறந்திருக்கும்.  

 
பல்வகககை விசா சீட்டிழுப்பு நிகழ்ச்சி திட் ம் எழுந்தைான விதத்தில் மதரிவுமசய்யப்பட்  
விண்ைப்பதாரிகள் அமைரிக்க வசீாவிற்கு டநர்முகடதர்விற்கு  உள்ளாவதற்கான சந்தர்ப்பத்கத 
வைங்குகின்றது, அவர்கள் அதில் தகுதிமபற்றால் சட் பூர்வைான நிரந்தரைான 
அமைரிக்ககுடியிருப்பாளர்களாக ைாறுவார்கள். 

 

கருத்தில்மகாள்ளடவண்டிய சி  பரிந்துகரகள் 
•           ம ாத்தரிற்கு விண்ைப்பிப்பதற்கான கா ம் ஓக்ட ாபர் 3 2017 முதல் நவம்பர் 7 2017 வகர 
திறந்திருக்கும். 

 தகுதிமபற்ற நாடுகளின் பிரகைகள் இந்த ம ாத்தரிற்கு விண்ைப்பிக்க ாம்- இ ங்ககயும் 
ைாக தீவும் தகுதிமபற்றுள்ளன. 

 விண்ைப்பதாரிகள் ஓரு முகற ைாத்திரடை விண்ைப்பிக்க ாம். ப முகற விண்ைப்பிக்கும் 

விண்ைப்பங்கள் நிராகரிக்கப்படும். 
•           பல்வகககை விசா சீட்டிழுப்பு நிகழ்ச்சி திட் த்திற்கு விண்ைப்பிப்பதற்கான தகககைகய 
விண்ைப்பதாரிகள் மபற்றிருக்கடவண்டும்,  

•           விண்ைப்பங்கள் உறுதிமசய்யப்பட்  இ க்கத்கத விண்ைப்பதாரிகள் பாதுகாப்பாக 
கவத்திருக்கடவண்டும். நீங்கள் மதரிவுமசய்யப்பட்டுள்ளரீ்களா என ஆராய்வதற்கு அது 
டதகவப்படும் 
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இகையவிண்ைப்பம் என்பது முற்றுமுழுதாக  இ வசைானது, ைகறமுக கட் ைங்கள் 
எதுவுைில்க , டைாசடிகள், அமைரிக்கஅரசாங்கத்து ன் மதா ர்பு கவத்துள்ளதாக மதரிவிக்கும் 
நபர்கள், நிறுவனங்கள்  ைற்றும் நீங்கள் மதரிவு மசய்யப்படுவதற்கான வாய்ப்புககள 
அதிகரிப்பதாக மதரிவிப்பவர்கள் குறித்து அவதானைாகயிருக்கவும், விண்ைப்பத்திகன 
பூர்த்திமசய்வதற்கும் சைர்ப்பிப்பதற்கும் மூன்றாம் தரப்மபான்றின் உதவி அவசியைில்க . 

தயவு மசய்து இந்த திட் ம் குறித்து டை திகைாக அறிந்துமகாள்வதற்கு மகாழும்பிலுள்ள 
அமைரிக்க தூதரகத்தின் மவப்தளத்திற்கு மசல் வும்- https://lk.usembassy.gov/visas/immigrant-visas/diversity

-visa/ -ங்கு ஆங்கி ம், சிங்களம், தைிழ் ஆகிய மைாைிகளில் விண்ைப்பிப்பதற்கான தகுதிகள் 
ைற்றும் முழுகையான அறிவுறுத்தல்கள் காைப்படுகின்றது ம ாத்தரிற்கு விண்ைப்பிப்பதற்காக  
மசல் வும் www.dvlottery.state.gov  
 

டை ைாதம் 2018 ஆரம்பத்தில் உள்ள நுகைபவர் நிக  பக்கத்திற்கு மசன்று - www.dvlottery.state.gov 

நீங்கள் மதரிவு மசய்யப்பட்டுள்ளரீ்காளா என்பகத உறுதிமசய்ய முடியும், மதரிவு 
மசய்யப்பட் வர்கள் டை திக தகவல்ககள சைர்ப்பிக்குைாறு டகாரப்படுவார்கள், டைலும் 
அவர்கள் குறிப்பிட்  கா  இக மவளியில் நுகைபவர் நிக  பக்கத்திற்கு மசல்லும்டபாது 
அவர்கள் டநர்முகத்டதர்விற்கு மதரிவுமசய்யப்பட்டுள்ளார்களா என்பது குறித்த அறிவித்தக  
காை ாம். டநர்முகத் டதர்விற்கு மதரிவு மசய்யப்பட் ால் அமைரிக்க தூதரகத்தின் 
அதிகாரிமயாருவரின் டநர்முகத்டதர்விகன மதரிவுமசய்யப்பட் வர் எதிர்மகாள்ள டவண்டும், 
அவடர நீங்கள் விசா மபறுவதற்கு தகுதியானவரா என்பகத தீர்ைானிப்பார், ைருத்துவ ைற்றும் 
மபா ிஸாரின் அறிக்கககளும், அமைரிக்க தூதரகத்தின் விசா கட் ைத்திற்கான கட் ைமும் 
டதகவப்படும்  
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