
 

 
 

التاری یکی از بهترین و ارزان ترین راه های مهاجرت به کشور آمریکا است. در صورت برنده شدن در این قرعه کشی 

افتتاح حساب بانکی را   وبزرگ، امکان زندگی دائم در امریکا و استفاده از تمامی امکانات شهروندی نظیر حق تحصیل 

خواهید داشت. همانطور که گفته شد ثبت نام در این برنامه به صورت اینترنتی بوده و هزینه ای نیز در بر ندارد، ام در 

صورت پذیرفته شدن در التاری آمریکا، الزم است با توجه به مدارک مورد نیاز، هزینه هایی را بپردازید. یکی از این 

است که طبق این قانون افراد پذیرفته شده در التاری ملزم هستند تا بر اساس خط  تمکن مالی برای التاری هزینه های اثبات

فقر کشور آمریکا، توانایی مالی خود را اثبات کرده و مامور مهاجرتی را نیز قانع کنند که در صورت ورود به خاک آمریکا 

وردار هستند. در ادامه نحوه محاسبه میزان تمکن مالی و همچنین از حمایت مالی مناسبی از سمت خود و یا اسپانسر برخ

 .شرایط اسپانسر مالی التاری به طور کامل توضیح داده شده است

  

  

 اثبات تمکن مالی برای التاری

بر  اثبات تمکن مالی به طور معمول و برای اغلب انواع ویزا های موجود مورد نیاز میباشد، برای اثبات تمکن مالی الزامی

گردش پول در حساب شما نمیباشد و کافیست یک هفته پیش از مراجعه به سفارت، مقدار پول مورد نیاز برای تایید تمکن 

مالی خود را در حساب بانکی خود قرار دهید و از شعب بین الملل و یا حتی شعب عادی نامه تمکن مالی را به زبان 

  .انگلیسی دریافت کنید

کشور آمریکا بر اساس خط فقر این کشور سنجیده میشود، به نحوی که پذیرفته شدگان التاری الزم  تمکن مالی برای التاری

درصد بیشتر از میزان خط فقر را بر هر نفر پرداخت کنند. الزم به ذکر است که با افزایش تعداد اعضای خانواده  25است 

 .م دقیق، مقاله را تا انتها دنبال کنیداین رقم تغییر میکند. برای اطالع از میزان خط فقر و محسابه رق

  



 

 
 

 

  

 تمکن مالی برای التاری چه قدر است؟

  

با توجه به متغییر هایی نظیر میزان خط فقر در آمریکا، ایلت مورد نظر و تعداد اعضای خانواده، میزا تمکن مالی برای 

ودی کیرسیم که در جداول زیر میتوانید آنرا مشاهده التاری متغییر است، اما با در نظر گرفتن تمامی فاکتور ها به ارقامی حد

  .کنید

توجه کنید جهت اثبات تمکن مالی برای التاری، در صورت داشتن امالک منقول یا غیر منقول، میتوانید با تایید ناظر  **

 .دادگستری اسناد را ترجمه و همراه خود به سفارت ببرید

  



 

 
 

تعداد  

اعضای 

 خانواده

میزان خط فقر در 

 آمریکا

 دالر 13,590 نفر 1

 دالر 18,310 نفر 2

 دالر 23,030 نفر 3

 دالر 27,750 نفر 4

 دالر 32,470 نفر 5

 دالر 37,190 نفر 6

 دالر 41,910 نفر 7

 دالر 46,630 نفر 8

  

تعداد 

اعضای 

 خانواده

میزان تمکن مالی برای 

 التاری

 دالر 16,987.5 نفر 1

 دالر 22,885.5 نفر 2



 

 
 

 دالر 28,787.5 نفر 3

 دالر 34,678.5 نفر 4

 دالر 40,587.5  نفر 5

 دالر 46,487.5 نفر 6

 دالر 52,387.5 نفر 7

 دالر 58,287.5  نفر 8

  

  

 .کلیک کنید نظرات برندگان التاری آمریکابرای اطالع از 

  

  میزان خط فقر در هاوایی

تعداد اعضای 

  خانواده
 میزان خط فقر 

 دالر 15630 نفر 1

 دالر 21060 نفر 2

 دالر 26490 نفر 3
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 دالر 31920 نفر 4

 دالر 37350 نفر 5

 دالر 42780 نفر 6

 دالر 48210 نفر 7

 دالر 53640 نفر 8

  

  

 میزان خط فقر در آالسکا

تعداد اعضای 

  خانواده
 میزان خط فقر 

 دالر 16990 نفر 1

 دالر 22890 نفر 2

 دالر 28790 نفر 3

 دالر 34690 نفر 4

 دالر 40590 نفر 5

 دالر 46490 نفر 6

 دالر 52390 نفر 7



 

 
 

 دالر 58290 نفر 8

  

 اثبات تمکن مالی برای التاری از طریق اسپانسر

گرفتن است؛ به این صورت که فردی در یکی از راه های اثبات تمکن مالی برای التاری ایاالت متحده آمریکا، اسپانسر 

خاک آمریکا با داشتن شرایطی خاص میتواند داوطلب شود تا حمایت از مهاجر را به صورت قانونی بر عهده بگیرد. قابل 

 .ذکر است که فرد مورد نظر باید ویزای آمریکا را داشته و از تمکن مالی خوبی برخوردار باشد

ید گواهی مالیاتی سال گذشته و در آمد خود را ارائه دهد. مدارک و گواهی های مالیاتی فردی که اسپانسر مهاجر میشود با

الزم برای ارائه به اداره مهاجرت در ادامه توضیح داده خواهد شد. چنانچه حمایت کننده مالی مهاجر مالیات خود را در سال 

از درآمد سال گذشته اش است) برای اینکار میتوانید  گذشته پرداخت نکرده باشد، باید اثبات کند که درآمد سال جری او بیش

از اسپانسر درخواست کنید تا نامه ای رسمی از محل کار خود دریافت و به شما ارائه دهد(. البته در صورتی که حامی مالی 

هی مبنی بر وجود توانایی موقعیت دریافت نامه رسمی از محل کار خود را نداشته باشد، میتواند با مراجعه به بانک، یک گوا

پول نقد به مقدار کافی در بانک، دریافت کرده و ارسال کند. اسپانسر باید به حدی توان مالی داشته باشد تا بتواند گوهی دهد 

که عالوه بر خانواده خودش میتواند حامی مالی شما نیز باشد. عدد تمکن مالی برای التاری از طریق اسپانسر به فاکتور 

خط فقر ایاالت متحده آمریکا، تعداد اعضای خانواده اسپانسر و اعضای خانواده مهاجر، ایالت مورد نظر های زیادی نظیر 

را در اسرع وقت از طریق پست برای مهاجر ارسال  I-134 و ... دارد. حامی مالی باید مدارک مورد نیاز از جمله فرم

 .ستفاده کندکرده تا وی بتواند در مصاحبه با مامور مهاجرتی از مستندات ا

  



 

 
 

 

  

 شرایط اسپانسر مالی التاری

با توجه به توضیحات داده شده، اسپانسر مالی التاری باید واجد یک سری از شرایط باشد. یکی از مهم ترین و اصلی ترین 

سپانسر، این شرایط ها، توانایی مالی اسپانسر است که میزان تمکن مالی برای التاری با توجه به فاکتور هایی نظیر شغل ا

تعداد اعضای خانواده خود و اعضای خانواده تحت پوشش و میزان خط فقر ایاالت متحده آمریکا متغیر است. در جدول زیر 

 .میزان تمکن مالی اسپانسر به تفکیک آورده شده است

  میزان تمکن مالی برای التاری از طریق اسپانسر

تعداد اعضای 

 خانواده اسپانسر
  درصد بیشتر از میزان خط فقر 25 ایاالت متحده آمریکا به میزان خط فقر در



 

 
 

  
برای اسپانسر های فعال در نیروهای مسلح ایاالت متحده آمریکا که برای 

 همسر یا فرزند خود درخواست می دهند
 دیگر اسپانسر های مالی 

 دالر 22887 دالر 18310 نفر 2

 دالر 28787 دالر 23030 نفر 3

 دالر 34687 دالر 27750 نفر 4

 دالر 40587 دالر 32470 نفر 5

 دالر 46,487 دالر 37190 نفر 6

 دالر 52,387 دالر 41910 نفر 7

 دالر 58287 دالر 46630 نفر 8

  

  

  

 میزان تمکن مالی برای التاری از طریق اسپانسر ) هاوایی(

تعداد اعضای 

 خانواده اسپانسر
  درصد بیشتر از میزان خط فقر 25 آمریکابه میزان خط فقر در ایاالت متحده 

  
برای اسپانسر های فعال در نیروهای مسلح ایاالت متحده آمریکا که برای 

 همسر یا فرزند خود درخواست می دهند
 دیگر اسپانسر های مالی 

 دالر 26325 دالر 21060 نفر 2

 دالر 33112 دالر 26490 نفر 3

 دالر 39900 دالر 31920 نفر 4

 دالر 46687 دالر 37350 نفر 5



 

 
 

 دالر 53,475 دالر 42780 نفر 6

 دالر 60262 دالر 48210 نفر 7

 دالر 67050 دالر 53640 نفر 8

  

  

 .کلیک کنید سایت اصلی التاریبرای اطالع از 

  

  

 میزان تمکن مالی برای التاری از طریق اسپانسر ) آالسکا(

تعداد اعضای 

 خانواده اسپانسر
  درصد بیشتر از میزان خط فقر 25 در ایاالت متحده آمریکا به میزان خط فقر

  
برای اسپانسر های فعال در نیروهای مسلح ایاالت متحده آمریکا که برای 

 همسر یا فرزند خود درخواست می دهند
 دیگر اسپانسر های مالی 

 دالر 28612 دالر 22890 نفر 2

 دالر 35987 دالر 28790 نفر 3

 دالر 43362 دالر 34690 نفر 4

 دالر 50737 دالر 40590 نفر 5

 دالر 58112 دالر 46490 نفر 6

 دالر 65,487 دالر 52390 نفر 7

 دالر 72862 دالر 58290 نفر 8
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 مدارک مورد نیاز برای اسپانسر التاری
اسپانسر برخوردار است میتواند با چنانچه حامی شما از شرایط گفته شده و همچنین جدول میزان تمکن مالی برای التاری از طریق 

 .آماده سازی مدارک زیر و ارسال آنها حمایت مالی خود از شما را اعالم کند

  

 مدارک الزم برای اسپانسر التاری

 یک نسخه کپی از کارت سبز)گرین کارت( یا پاسپورت حامی مالی 
 دریافت فرم I-134 (Affidavit of Support)  اسپانسرو تکمیل و امضای آن توسط  
 ارائه فرم I-134 به محضر رسمی توسط حامی مالی التاری 
 تکمیل فرم W-2 برای سال کالی گذشته توسط اسپانسر  
 ارائه اظهارنامه مالیاتی یک سال گذشته حامی مالی   

  

 آیا اسپانسر برای برندگان التاری ضروری است؟

داشتن اسپانسر مالی جهت اثبات تمکن مالی برای التاری در سال های گذشته و در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ، 

ضروری بود اما با روی کار آمدن دولت جدید این قانون از حالت اجبار خارج شده است و افراد میتوانند جهت اثبات تمن 

   .مالی برای التاری از یکی از گزینه های حساب شخصی، امالک و یا اسپانسر استفاده کنند

  

  

 مون التاریاخبار پیرا

 آغاز شد 2024ثبت نام التاری 

( آغاز میشود. عالقه مندان 1401)یعنی اوایل مهر ماه  2022، طبق روند هرسال در اوایل اکتبر 2024ثبت نام التاری 

 .روز اقدام به شرکت در التاری نمایند 35فرصت دارند تا 



 

 
 

 19لغو لزوم ارائه آزمایش منفی کووید

برای  19، دیگر ارائه تست منفی کویید 2022جون  12ماری ایاالت متحده آمریکا اعالم کرد از مرکز پیشگیری و کنترل بی

 .ورود به خاک این کشور ضروری نبوده و تنها ارائه کارت واکسیناسیون الزامی می باشد

  

  

 

  

  

 خالصه مطلب



 

 
 

مریکا امتحان میکنند. عالقه مندان به هر ساله افراد زیادی شانس خود را در بزرگترین قرعه کشی دنیا یعنی التاری آ

مهاجرت به ایالت متحده، میتوانند با ثبت نام اینترنتی در این رویداد بزرگ شرکت و شانس شهروندی و بهره مندی از 

 امکانات گوناگون را داشته باشند. ثبت نام التاری آمریکا رایگان و اینترنتی میباشد اما در صورت قبولی هزینه هایی را نیز

در بردارد که یکی از مهم ترین آنها اثبات تمکن مالی است. هر ساله با توجه به میزان خط فقر آمریکا این رقم متفاوت است. 

تمکن همچنین افراد میتوانند از اسپانسر مالی نیز جهت ارائه تمکن مالی استفاده کنند. شرایط اسپانسر مالی التاری و میزان 

 .ه شده است. در صورت وجود هر گونه ابهام با کارشناسان ما تماس بگیریدتوضیح داد مالی برای التاری

  

 .کلیک کنیدبرای دانلود پی دی اف مطالب این صفحه 
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