
 

 
 

| ازدواج بعد از برنده   ی### طالق بعد از برنده شدن در التار  لی تحص رانی | ا نی + قوان  یطالق بعد از برنده شدن التار ای ازدواج 

 کا ی آمر ی التار یزا ی ازدواج و طالق و نی | قوان   یشدن در التار

 

  نی پرورانند. هر ساله برندگان ا ی را در ذهن خود م ی بزرگ التار ییدر بخت آزمابرنده شدن  یای از افراد رو یار ی روز ها بس نی ا

کنند و   ی مراجعه م ل ی تحص رانی به مشاوران ا یطالق بعد از برنده شدن در التار   ای ازدواج  نهی در زم ییبا سوال ها ییبخت آزما

ازدواج بعد از برنده   ،یسواالت مرتبط با طالق بعد از برنده شدن در التار یمقاله به تمام نی . در اندخود هست  ی زای و  تی نگران وضع

 .می پرداز یم کای آمر ی التار ی زای ازدواج و طالق و نی و قوان   یشدن در التار

عمد موجب رد   ری به طور غ  یآن حت  حی ناصح لی باشد و تکم یفرم م  eDV تاهل که در قسمت  تی الزم به ذکر است که وضع  نی همچن 

حال “جدا   نی از افراد از هم جدا شده اند اما طالق آن ها هنوز ثبت نشده است ، با ا یما خواهد شد. به طور مثال ، بعضش ت ی صالح

وجود ندارد.    ییو توسط دادگاه ثبت نشود، امکان اثبات جدا یاز نظر قانون  ییکه جدا ی. تا زمان نندك ی را انتخاب م ” یاز نظر قانون 

تواند موجب   ی م زی ن  نی ، ا دی ازدواج کرده ا دی اما اعالم کن  دی نکرده ا یصادق است، اگر ازدواج رسم  زی امر در خصوص ازدواج ن  نی ا

 .دی در ارتباط باش  لی تحص رانی با مشاوران ا نهی زم نی شود. در صورت وجود هرگونه سوال در ا  تی رد صالح

 

 ی تاهل در التار  تی وضع ریی تغ

ثبت آن در فرم   ی کرده است و مراحل الزم برا ریی تاهل فرد تغ ت ی پرداخت که وضع می خواه یمختلف ی ها ت ی موقع ی ادامه به بررس در

 .کرد می مربوطه را ذکر خواه یها

 یالتار جی پس از ثبت نام و قبل از اعالم نتا ازدواج 

از برندگان   یکی که  دی و پس از اعالم برندگان آن متوجه شد  دی ازدواج کرد یالتار  یکه پس از ثبت نام در قرعه کش یصورت  در

شخص متاهل   کی را به عنوان   DS260 است فرم یتاهل خود تنها کاف تی وضع ریی تغ ی . برادی نگران نشو  د،ی خوش شانس آن هست 

 .دیی ز به طور کامل وارد نمای و مشخصات همسر خود را ن  دیی نما لی تکم

 ی و قبل از روز مصاحبه التار جی ازدواج پس از اعالم نتا 

تنها   د،ی اما اطالعات همسرتان را در آن وارد نکرده ا دی کرده ا  ل ی را تکم  DS260 انجام شده است و فرم جی اعالم نتاکه  یطی شرا در

قفل فرم باز شده   بی ترت  نی . بددیی در فرم خود را اعالم نما تی وضع ریی و درخواست تغ دی بزن  لی می ا KCC مانده آن است که به ی راه باق

الزم است حتما در روز مصاحبه به همراه همسر خود در محل   ط ی شرا  نی . د رادیی را به آن اضافه نماهمسرتان  عات اطال دی توان  یو م

 .دی حاضر شو

 یالتار جی پس از اعالم نتا طالق 

را انتخاب   divorce نهی است گز ی ثبت شده باشد، تنها کاف یطالق شخص به صورت رسم یکه در زمان ثبت نام التار یصورت  در

صورت نگرفته باشد،   یبه صورت رسم نی باشد. اما اگر طالق طرف ینم ی به پر کردن اطالعات همسر سابق و یازی ن  گری کرده و د

 .دی به همراه خود ثبت نما زی است اطالعات همسر خود را ن  م در زمان ثبت نام متاهل محسوب شده و الز



 

 
 

  ی طالقتان صورت گرفته باشد، تنها کاف DS260 فرم  لی و قبل از تکم  یالتار جی ز اعالم نتاکه پس ا یکه در صورت  دی داشته باش توجه 

که   ی . اما در صورت دی مراحل را بدون دخالت همسر سابقتان انجام ده ری را انتخاب نموده و سا divorce کی فرم ت   نی است در ا

و سپس   دیی نما DS260نامه زده و درخواست باز کردن قفل  KCC به  دی با د،ی مشخص گرد DS260 مفر   لی طالقتان پس از تکم  تی وضع

 .دی ده ریی تغ divorce نه ی خود را به گز  تی وضع

 

 ی التار  یرابطه با همراه برا اثبات

ازدواج   یبه صورت صور  ز ی ن  دگاهی د نی دارند و با ا ی در مصاحبه التار رشی پذ ی برا ی شتری معتقد اند افراد متاهل شانس ب  ی ا عده

که به پرونده   یدر صورت  سر ی است، چرا که آف رش ی پذ افتی در یروش برا  نی اشتباه تر ی ازدواج صور قت ی . اما در حقکنند یم

بودن ازدوج تنها برعهده شخص   یقی حق نیی تع فه ی وظ نی شما را رد خواهد کرد. بنابرا ی حی درخواست و توض چی مشکوک شود بدون ه

اثبات رابطه به شما   یو تمام آنچه که برا ل ی می مانند عکس، سوابق چت، ا یشود که مدارک یم شنهادی مرحله پ  نی باشد. در ا یشما م

 .دی کمک خواهد کرد را ارائه ده

 دیی نما جادی خود و همسرتان ا نی مشترک ب  یو حساب بانک یمال اسناد

 

 

 زای و  یاخبار التار  نی آخر

 خواهم کرد   لی را تعط زا ی و ی را پس خواهم گرفت و التار  کای : آمرترامپ

در   نی سکانسی و ی انتخابات فرماندار ی برا خواهانی است نامزد جمهور دواری که ام شلز ی م می از ت  ت ی حما  یبرا نی شی پ  ی جمهورسی رئ 

 .بود التی ا نی نوامبر باشد، در ا

 

گرفتن   یبرا ن،ی سکانسی و نی شی معاون فرماندار پ  ش،ی فی ربکا کل  یپنس، معاونش سابق خود که برا کی او را با ما گری بار د کی  نی ا

  یدر واوکشا، در حومه غرب  تی مملو از جمع ییگردهما کی رو در رو کرده است. ترامپ در  کند،ی مبارزه م ی پست فرماندار

 .کرد یسخنران  یلواکی م

 

گرفت و   می را پس خواه کای گرفت، سنا و آمر می را پس خواه ندگانی است که ما مجلس نما یسال نی بلند گفت: »ا یهاق ی تشو انی در م او

 «.گرفت می گرفت؛ آن را پس خواه می باشکوه خود را پس خواه دی تر از همه، ما کاخ سف، مهم۲۰۲۴در سال 

 

پرداخت و قول داد در صورت بازگشت او به   یرقانون ی و غ یمهاجرت قانون  نه ی در زم دنی در ادامه به انتقاد از سوابق جو با ترامپ

 .سرکوب شود   طی شرا نی ا د،ی کاخ سف

 



 

 
 

به  م،ی دهی م انی پا یارهی کرد. ما به مهاجرت زنج می خواه  ت ی و کنترل مرزها را تقو  لی را تعط دنی با ی گفت: »ما فاجعه مرز او

 «.کرد می متوقف خواه شی پ را مانند کمتر از دو سال  یرقانون ی و مهاجرت غ می دهیم انی پا زا ی و یکشقرعه 

 

خود قدرت الزم    سی به پل م،ی کن ی متوقف م کنندی ها اداره مکه دموکرات  ییرا در شهرها تی افزود: »ما موج جنا نی شی پ  ی جمهورسی رئ 

 «.می ری گیخود نم سی را از پل ت ی و حفاظت از مصون  می دهی آن است م سته ی که شا ی و احترام

 

دانست و از قانون   می در جهان خواه روسی را مسئول انتشار و نی کرد. چ  می برقرار خواه کای افزود: »ما قانون و نظم را در آمر ترامپ

 «.می کن ی خود دفاع م  یاساس

 

 د؟ ی آ یم  یچه زمان  2023 ی التار جواب 

نام ثبت  یکه در التار  یکسان  یپرسش هم برا  نی اما ا شودی اواسط مهر ماه برگزار م یعن ی هر ساله در ماه اکتبر  کای آمر یالتار برنامه

نام که ثبت  یان ی اکثر متقاض یالتار جی زمان اعالم نتا شه؟در ی اعالم م  ی ک 2023 یالتار جی نتا ای که جواب  دی آیم شی پ  اری بس کنندیم

با آنها تماس گرفته   ،یالتار جی تصور غلط را دارند که پس از اعالم نتا نی ندارند و ا ییآشنا یالتار  جی اند، با نحوه چک کردن نتاکرده

  یکسان  نی . بنابراشود ینام اعالم مماه پس از ثبت  6حدود   یالتار جی خواهد شد. معموال نتا لی می آنها ا ی برا ی التار جه ی نت  ای و   شودیم

  20:30در ساعت   1401ماه  بهشتی ارد 17 یعن ی  2022سال    یدر روز م دی اند، بانام کرده ثبت ی در التار 2021که در اکتبر سال  

 .باشند جی منتظر اعالم نتا

 

 مطالب  خالصه 

  تی وضع ریی پرداخته شد. با توجه به آنچه که گفته شد؛ تغ یطالق بعد از برنده شدن التار  ای ازدواج  نی قوان   یمقاله به بررس نی ا در

  جی را به دنبال دارد. به طور مثال در صورت ازدواج پس از ثبت نام و قبل از اعالم نتا یمختلف جی مختلف نتا یزمان   یتاهل در بازه ها

 .دیی وارد نما  زی نموده و مشخصات همسر خود را ن  لی شخص متاهل تکم  کی را به عنوان   DS260 فرم ی ادگبه س دی توان  یم

باشد.   ی در فرم شما م  تی وضع ریی بر تغ یمبن  KCCبه   ل ی می مستلزم ارسال ا یو قبل از روز مصاحبه التار جی پس از اعالم نتا ازدواج 

اطالعات   افتی در ی . برادی تاهل خود خواستار باز شدن قفل فرم خود هست  ت ی وضع ریی تغ ل ی به دل دیی ذکر نما ل ی می نحو که در ا نی بد

 . دی در ارتباط باش لی تحص رانی ا  کارشناسانبا  نهی زم نی در ا شتری ب 


