
 DELL.BILIK ئامېرىكا شىركهت ۋىزىسى  ئىلتىماس قىلىش كۆرسهتمىسى
 

 
ئامېرىكا شىركهت ۋىزىسى ئىلتىماس قىلىش 

  كۆرسهتمىسى
  

  :تهييارلىق ماتىرىيالالر

 ) (公司派遣函 شىركهت ئىسپاتى .1
. نۇسخسـى بولـۇش كېـرهك هسـلىئىسپات قهغىزىنىڭ ئ: تهلهپ

ئهڭ بېشىدا شىركهتنىڭ ئىسـمى بولۇشـى ھهمـده  ئىسپات قهغىزىده

 هائامېرىكـا چىگىـر .بولۇشـى كېـرهك ئېىنـق سهپهرنىڭ مهقسـىتى

 ئىلتىمــاس قىلغــۇچى ،ئۈچــۈن ئۆتــۈشئوڭۇشــلۇق تهكشۈرۈشــىدىن 

  . بىر نۇسخا كۆپهيتىۋېلىشى كېرهكتهكلىپنامىنى ۋه ئىسپاتنامىنى 

ئىككى پارچه ئامېرىكـا ۋىـزا ئىلتىمـاس قىلىـش جهدىـۋىلى .2

)DS-156，DS-157 (بۇ ئىنتايىن زۆرۈر.  
  :چۈشۈرۈش ئادرېسى دىۋهلنىجهمهزكۇر ئىككى 

https://evisaforms.state.gov  

 )DS-156( تولدۇرۇش ئۇسۇلى جهدىۋىلىنى:  

جهدىۋهلهنىڭ تهلىپىگه ئاساسهن پۈتكۈل ئۇچۇالرنى تولـۇق : ئا

ســۇرالغان ســوئالالرغا چوقــۇم جــاۋاب بېــرىش . تولدۇرۇشــى كېــرهك

  .تېلىدا تولدۇرۇشى كېرهكئۇچۇرالر چوقۇم ئېنگىلىز . كېرهك

-ئۇچــۇرالرنى ئهســتايدىل تهكشــۈرۈپ چىقىــپ  تــوغرا: ب

يهنـى بـۇ جهدىـۋهلنى تولـدۇرۇپ . خاتالىقىغا ھۆكۈم قىلىش كېـرهك

https://evisaforms.state.gov
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ئهگهر جهدىۋهلـده تۈزىتىـدىغان . بولغاندىن توردا ساقالشقا بولمايدۇ

  . جايالر بولۇپ قالسا چوقۇم ئۇچۇالرنى قايتا توشقۇزۇش كېرهك

بولغاندىن كېيىن جهدىۋهلنىڭ  لدۇرۇلۇپل ئۇچۇالر توپۈتكۈ: س

ــتىد ــڭ 继续 ىكىئهڭ ئاس ــىنى بېس ــگهن كۇنۇپكىس ــقهت. (دې : دىق
ســۈرئىتى ئاســتا بولســا كــۆپرهك ۋاقىــت  تــور كومپيۇتېرىڭىزنىــڭ

  ) .كېتىشى مۇمكىن، شۇڭا سهۋرىرچان بولۇڭ

نۇسخســـى   PDFكومپيـــۇتېرىڭىزدا بـــۇ ھۆججهتنىـــڭ  :د

ــدۇ ــڭ. كۆرۈنى ــۇنى بېســىپ چىقىرى ــۇم ( .ئ ــۇتېرىڭىزدا چوق كومپي

Аdobe Acrobat يۇمشاق دېتالى بولۇشى كېرهك.( 

 PDF كۆرگۈچنى تۆۋهندىكى  ئادرېسىتىن چۈشۈرۈڭ.  

http://downloads.foxitsoftware.com/foxitreader/FoxitReader22_setup.exe  

  
ـــيىن: ف ـــدىن كې ـــرىنتالپ بولغان ـــۋهلنى پى  DS-156، جهدى

تــۈرلىنى چوقــۇم خهنــزۇچه  20, 18, 15, 9, 8, 7, 6جهدىۋېلىنىــڭ 

تۈرلىرىنى توشقۇزغان ۋاقىتتـا  7، 6جهدىۋهلنىڭ  .تولدۇرۇشى كېرهك

 تىنىڭ يېنىغا چوقۇم خهنـزۇچه خهت كـودىنىئىسمىنىڭ خهنزۇچه خې

)电码( خهنـــــزۇچه خهتنىـــــڭ كـــــودىنى  .يېزىشــــى كېـــــرهك
bin/getCode.cgi-http://www.bioinfo.tsinghua.edu.cn/~zhengjsh/cgi 

  .تاپىسىزكىرىپ غا 

ـــاقچه -3جهدىۋىلىنىـــڭ  DS-156: ئىزاھـــات بېتىـــدىكى تاي

 )中信银行( جىڭ جۇڭشىن بانكىسـىيبېئۈستى تهرىپىگه كودنىڭ 
بېتىنـى قـوش يۈزلـۈك -1 پۇل تاپشۇرۇۋېلىش ھۆججىتنىڭ  بهرگهن

 .ھهرگىزمــۇ شــىلىم ئىشــلهتمهڭ. چــاپاليمىزپىالســتىر بىــلهن 

http://downloads.foxitsoftware.com/foxitreader/FoxitReader22_setup.exe
http://www.bioinfo.tsinghua.edu.cn/~zhengjsh/cgi
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 .تهپسىالتنى ئۈلگه سۈرهتلهردىن كۆرۈڭ

DS-156 25  ،تــۈرDS-157  ھهممىنــى تولــۇق تولــدۇرۇش

  .كېرهك

  

  : )行程表 ItineraryForm(ساياھهت ئورۇنالشتۇرۇش خېتى . 3
ــان  ــاقچى بولغ ــۇپ، بارم ــى بول ــاياھهت پىالن ــهن س ــۇ ئاساس ب

شـهھهرنىڭ ئادرېسـى، كۆرۈشــمهكچى بولغـان كىشـلهرنىڭ تېلېفــون 

  .بولۇشى كېرهك نومۇرى

  پاسپورت. 4

ايدىن يۇقىرى بولۇشى ئ 6پاسپورتنىڭ ئىناۋهتلىك ۋاقتى چوقۇم 

  . كېرهك

. بىر پارچه يېقىندا چۈشكهن رهڭلىك رهسىم بولۇشى كېرهك. 5

رهسـىمنىڭ . ئـاق رهڭـده بولۇشـى كېـرهكرهسمنىڭ ئارقـا تهرىپـى 

  .بولۇشى كېرهك 50mmX50mm: ئۆلچىمى

  ىش ھهققىقىلۋىزا ئىلتىماس . 6

ــى  ــش ھهقق ــاس قىلى ــزا ئىلتىم ــۈهن 904ۋى ــڭ . ي ــۇنى بېجى ب

 غا بېرىپ تاپشـۇرۇش )中信银行(جۇڭشىن بانكىسى دىكىىرىشهھ
پـۇل  ئىككـى پـارچه بىـر ئـاق، بىـر كـۆك بانكـا سـىزگه .كېرهك

ئىككـــى پـــارچه ھهر ســـىز . بېرىـــدۇ ىتىھـــۆجج تاپشـــۇرۇۋېلىش

  .ھۆججهتنى ئامېرىكا كونسۇلىغا ئېلىپ بارىسىز

تۇرانه ئىمتىھانغـا چوقـۇم ئېلىـپ بېرىشـقا تىگىشـىلىك -يۈز
  :ماتىرىيالالر

ئالغــانلىق ئىســپات، ئىســىم  كىملىــك، شــىركهتتىن مۇئــاش
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، ئېنگىلىـــزچه كارتوچكىســـى، شـــىركهتنىڭ خىـــزمهت كارتىســـى

بانكىـدىكى  :تهۋسىيه قىلدىغان ماتىرىيـالالر. چه تهرجىمھالىىقسىق

ئامانهت پۇلى، ئۆي كېنىشكىسى، ماشىنا سېتىۋالغانلىق ئىسپاتى، 

دىكىلهر بىلهن بىلله ىتوي خېتى، نوپۇسى، شىركهتتىكى ياكى ئائىل

  ...كهن رهسىمىچۈش

  

  :ئىلتىماس قىلىش قهدهم باسقۇچىلىرىۋىزا 
جۇڭگۇ ئامېرىكـا ئهگهر ئامېرىكىغا سودا ئىشى بىلهن بارسا، 

 )American chamber of commerce( سـودا ئشـالر بىرلهشمىسـى

ـــزۇچه( ـــۈز) 美国商会:خهن ـــالىتهن ي ـــۇرانه ئىم-ۋاك ـــاننى تىت ھ

 北京建国门 بېجىـڭ جىيهنگـۇمېن :ئورنى. ئورۇنالشتۇرۇپ بېرىدۇ

ـــقان ـــتىگه جايالش ـــى بېكى ـــۇارۇن بىناس ـــڭ  华润大厦 خ -18نى
ـــده ـــان .قهۋىتى ـــا ئېلىنغ ـــدا تىلغ ـــۇچى يۇقىرى ـــاس قىلغ ئىلتم

ئۇرۇنالشتۇرۇش يۈهن  250ماتىرىيالالرنىڭ ھهممىنى ئېلىپ شۇنداقال 

يــۈهن تاپشــۇرغاندىن  250ســىز . ھهققىنــى ئېلىــپ بېــرىش كېــرهك

زغــا كــۆك ۋه ســېرىق رهڭلىــك ئىككــى پــارچه پــۇل ىكېــيىن قولىڭ

كـۆك قهغهزنـى چوقـۇم ئامېرىكـا . تاپشۇرۇۋېلىش قهغىـزى بېرىـدۇ

ئهگهر سـىز بىۋاسـته   .ئهلچىخانىسغا بىرگه ئېلىپ بېرىش كېـرهك

 60بهلكىـم  تۇرانه ئىمتىھاننى-، يۈزئامېرىكا كونسۇلغا بارسىڭىز

جۇڭگــۇ ئامېرىكــا ســودا . نكــۈن ئهتىراپىــدا كۈتۈشــىڭىز مــۇمكى

كـۈنال  2 تۇرانه ئىمھىتاننى-يۈز بىرلهشمىسى ۋاكالىتهن بېجىرگهنده

جۇڭگــۇ ئامېرىكــا ســودا بىرلهشمىســى : ئهســكهرتىش( .ساقاليســز

غىچىـال  11:00دىـن  9:00: دۈشهنبىدىن جـۈمهگىچه بېيجىـڭ ۋاقتـى
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   .)ماتىرىيال قوبۇل قىلىدۇ

  :قىلدىغان ئىشالرققهت ىئامېرىكا ئهلچىخانسىدا د
 .ئامېرىكا ئهلچىخانسىغا دهل ۋاقتىدا بېرىش كېرهك .1

 北京安家楼路55号，    邮编：100600，电话：(86-10) 8531-3300:ئادرېســــى

كـۆپىنچه .بىراق ئهن جىيا لـوۋ دېسـه جىـق كىشـلهر بىلمهيـدىكهن

  .دېسه بىلدىكهن 女人街 كىشلهر

 كونســـۇلخانىغا كىرگهنـــده تۆۋهنـــدىكى ماتىرىيـــالالرنى رهت

  .تهرتىپى بىلهن ئالدىن تهييارلىۋېلىش كېرهك

  پاسپورت .)1 

رگهن كــۆك ئامېرىكــا ســودا بىرلهشمىســىدىن به-جۇڭگــۇ .)2 

  )authorization form(قهغهز بىلهن تونۇشتۇرۇش جهدېۋىلى

 3(. DS-156 ،DS-157  جهدىۋىلى.  

  )invitation letter( .ئامېرىكىدىن كهلگهن تهكلىپ قهغىزى .)4 

  . شىركهت ئىسپات قهغىزى .)5 

  

سىز يۇقارىقى بهش تۈردىكى ماتىرىيالنى تاپشۇرۇپ بولغاندىن 

ۋه شـۇنىڭغا ئاساسـهن  رهڭلىـك تاختـا بېرىـدۇكېيىن  قولىڭىزغـا 

ــىز ــۆچرهتته ساقاليس ــنهن . ئ ــاقلىغاندىن  30-20تهخىمى ــۇت س مېن

ھهمـده  كېيىن سىزنىڭ قـولىڭىزدىكى رهڭلىـك تـاختىنى چاقىرىـدۇ

بارمـاق ئىزىڭىزنـى ئېلىـپ . ماق ئىزىڭىزنـى ئالىـدۇسىزنىڭ بار

سـىزگه ئـۆچرهت  .بولغاندىن كېيىن يهنه قايتا ئـۆچرهتته تۇرىسـىز

   .ئىمھتىھان باشلىنىپ كېتىدۇتۇرانه -يۈزكهلگهندىن كېيىن، 
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  :بىلىشكه تىگىشلىك ئىشالر
ئامېرىكـــا ئهلچىخانىســـىدىكى ئىلتىمـــاس قىلىغۇچىالرنىـــڭ 

بىردهك ئامېرىكىغا كۆچمهن بولۇش ئېھتىماللىقى بار دهپ  ھهممىسى

شۇڭا سىز ۋىزىنى ئوڭۇشلۇق ئېلىشـىڭىز ئۈچـۈن  . گۇمان قىلىنىدۇ

ــــۇم ئۆزىڭىزنىــــڭ  ــــۇ قېتىملىــــق ســــهپهردىن قايتىــــپ چوق ب

ــرهك ــىڭىز كې ــدىغانلىقىڭىزنى ئىسپاتىلىش ــڭ ئۈچــۈن بۇن .كېل ى

ســـۇئالالرغا ناھـــايىتى تهمكىـــن، ئىخچـــام ۋه مۇۋاپىـــق جـــاۋاب 

جىددىيلىشـىپ كېتشـتىن قهتئىـي ساقلىشـنش . بېرىشىڭىز كېرهك

ــم ــپ، . الزى ــهت تېىپى ــار پۇرس ــان  ب ــپ ئىمك ــڭ قايتى ئۆزىڭىزنى

ـــاھىت بول ـــدىغانلىقىڭىزغا ش ـــكېل ـــڭ ى دىغانلىكى ماتىرىيالالرنى

  .كه ئۇرۇنـۇڭ لـېكىن بىـزار قىلىـپ قويمـاڭھهممسىنى كۆرسىتىشـ

زىڭىزنىڭ خىزمهت تارىخى، ئىسـىم كارتوچكىسـى، مۇئـاش يهنى ئۆ

توي قىلغان بولسىڭىز توي خېتى، ئۆيىڭىز بولسـا ئـۆي ئىسپاتى، 

  .قاتارلىقالر... خېتى
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 :رىلىش ئېھتىمالى يۇقىرى بولغان سۇئالالروس

 سىز نېمه ئۈچۈن ئامېرىكىغا بارماقچى؟ .1

 ئامېرىكىدا ئىشلهش نىيتىڭىز بارمۇ؟ .2

 شىركىتىڭىز قانداق شىركهت؟ .3

ـــۆز .4 ـــان س ـــىزنىڭ ئېيتق ـــداق س ـــى قان لىرىڭىزگه مېن

 ئىشهندۈرسىز؟

 ئامېرىكىدا سىزنىڭ تۇققانلىرىڭىز بارمۇ؟ .5

 سىز ئېنگىلىزچه بىلهمسىز؟ .6

ــ.7   ــزچه بىلمىس ــپ ىئهگهرئېنگىلى ــدا قىيىلىن ڭىز ئامېرىكى

  سىز؟ لىقېلىشڭىز مۇمكىن، قانداق قى

  سىز قانچىلىك تۇرماقچى؟. 8  

  سىزنىڭ شىركهتتىكى ۋهزىپىڭىز نېمه؟.9  

 شىركىتىڭىزده قانچه ئادهم بار؟. 10 

ئهگهر . قىچه بولىـدۇمىنـۇت 5-2تۇرانه ئىھتىھان ئـادهتته -يۈز

قولىڭىزغا كىچىـك ئـاق قهغهز بهرسـه سـىزنىڭ ئـۆتكهنلىكىڭىزنى 

ئهكسىچه قولىڭىزغا قىزىل قهغهز بهرسه، بـۇ سـىزنىڭ . بىلدۈرىدۇ

ـــقۇچىد ـــۈرۈش باس ـــدۇتهكش ـــى بىلدۈرى ئهگهر  .ا ئىكهنلىكىڭىزن

قولىڭىزغــــا چــــوڭ ئــــاق قهغهز بهرســــه، بــــۇ ســــىزنىڭ رهت 

  .قىلىنغانلىقىڭىزنى بىلدۈرىدۇ

  ...هيمىزسىلهرگه ئۇتۇق تىل

www.qarluq.com 

http://dell.bilik.googlepages.com 

http://www.qarluq.com
http://dell.bilik.googlepages.com







