Consular Section of the
Embassy of the United States of America
Yerevan, Armenia
Dear Applicant:
This is to inform you that a consular officer found you ineligible for a visa under Section 212(f) of the
Immigration and Nationality Act, pursuant to Presidential Proclamation 9645. Today’s decision cannot be
appealed.


Taking into account the provisions of the Proclamation, a waiver will not be granted in your case.
However, you may reapply for a visa at any time. If you decide to reapply, you must submit a new visa
application form and photo, pay the visa application fee again, and make a new appointment to be
interviewed by a consular officer. If you choose to reapply, you should be prepared to provide information
that was not presented in your original visa application, or to demonstrate that your circumstances have
changed since that application.

 The consular officer is reviewing your eligibility for a waiver under the Proclamation. To approve a
waiver, the consular officer must determine that denying your entry would cause undue hardship, that your
entry would not pose a threat to the national security or public safety of the United States, and that your
entry would be in the national interest of the United States. This can be a lengthy process, and until the
consular officer can make an individualized determination on these three factors, your visa application will
remain refused under Section 212(f). You will be contacted with a final determination on your visa
application as soon as practicable.
Regards,
Nonimmigrant Visa Unit

،متقاضی گرامی

(ف) قانون مهاجرت و تابعیت آمریکا212 به اطالع می رسانیم افسر کنسولگری تعیین کردند که شما طبق بند
. تصمیم امروز غیر قابل تجدید نظر است. فاقد شرایط الزم برای اخذ ویزا هستید،مطابق بیانیه رییس جمهور
 ولی شما می. درپرونده شما این محدودیت چشم پوشی نخواهد شد،با در نظر گرفتن مقررات این بیانیه
 اگر تصمیم گرفتید دوباره اقدام کنید باید درخواست نامه و.توانید درآینده دوباره درخواست ویزا بکنید
 هزینه ویزا را دوباره پرداخت کنید و وقت مالقات جدید جهت مصاحبه با افسر،عکس جدید ارایه دهید
 باید آمادگی ارایه اطالعاتی را که در، اگر تصمیم به درخواست مجدد دارید.کنسولگری تعیین کنید
.درخواست اولیه مطرح نشده است داشته باشید و یا ثابت کنید که شرایط شما از آن زمان تغییر کرده است



 برای تاًیید این چشم.افسر کنسولگری صالحیت شما جهت چشم پوشی از این بیانیه را بررسی می کند
 افسر کنسولگری باید تعیین کند که رد ورود شما منجر به سختی های ناخوشایند خواهد شد و ورود،پوشی
شما تهدیدی برای امنیت ملی یا عمومی آمریکا نخواهد بود و به نفع منافع ملی ایاالت متحده آمریکا خواهد
 این روند ممکن است طوالنی باشد و تا هنگامی که افسر کنسولگری بتواند در مورد این سه عامل.بود
 ما.(ف) رد شده باقی خواهد ماند212  درخواست ویزای شما طبق بند،تصمیمی برای پرونده شما بگیرد
.در اسرع وقت با شما درباره تصمیم نهایی پرونده تان تماس خواهیم گرفت



با تشکر

بخش ویزای غیر مهاجرتی

