
FianceeVisaServices.com: Personal Fiancee + Marriage Visa Support 

1-800-806-3210 x 702 

FianceeVisaServices.com – info@fianceevisaservices.com 

1-800-806-3210 x 702 or Fax/Tel 1-213-341-0808 

3525 Del Mar Heights Road, #408, San Diego, CA 92130 

Fred Wahl, is a Certified and Bonded Immigration Consultant. He and FianceeVisaServices.com, the company, its staff 

and employees, are not Attorneys, Immigration Law Firms, or employees of Home Land Security, USCIS or US 

Department of State. We can not offer legal advice. If legal advice is needed, the service of a professional person in this 

field should be sought. 

 

 

ፍሬድ ዋህል  ብዙ ጥንዶችን  የ አሜሪካ ቪዛ  እንዲያገ ኙ እረድቷል አንተን  ሊረዳህ ይችላል፡ ፡  ፍሬድ ዋል የ ኣሜሪካ ቪዛ  ለማግኝት ብዙ 

ውጣ ውረድ ያለው አስቸጋሪ  መሆኑን  ጠንቅቆ ያውቃል፡ ፡  ስለዚህም እያንዳንዱን  ደረጃ በጥንቃቄ ይከታተላል፡ ፡   

ፍሬድ ዋህል  የ ስደተኞች አማካሪ  እና   የ ጥንድ አገ ናኝ ሆኖ ሰርቷል፡ ፡  የ ጥንድ አገ ናኝ ሆኖ ሲሰራ ፤  ብዙ ጥንዶችን  ደስተኛ ወደ ሆነ  

የ ትዳር  ህይዎት እንዲገ ቡ አድርጓል፡ ፡  የ ጥንዶች አማካሪ  ሆኖ ሲሰራም ብዙ ጥንዶችን  በተቻለው ፍትነ ት በአሜሪካ እንዲገ ናኙ 

አድርጓል፡ ፡  

ፍርድ ዋህል  ጥሩ የ ሆን  ግላዊ አስተሳሰቡንና  ድጋፉን  በመስጠት ለጉዳዮች  ያለህን  አስተሳሰብ ምቹ እንዲሆን  ያደርጋል፡ ፡  

ስለስደተኞች  የ ጉዳይ ሂደት ጥንቅቆ ያውቃል፡ ፡  ችግር  እንዳይኖረም በትክክል ይስራል፡ ፡  የ ብዙ አመት ልምድ ስላለዉም ከመጀመሪው 

እስከ መጨረሻው የ ሚያስፈልገ ውን  ዝግጅት ያውቃል፡ ፡  ነ ገ ሮችም በተመቻቸ መንገ ድ እንዲሄዱ ያደርጋል፡ ፡  

ፍሬድ እንደሌሎቹ አማካሪዎች ሳይሆን፤  ጉዳያቸውን  ለያዘላቸው ጥንዶች ጉዳያቸው እንዲሳካላቸው በጥንቃቄ የ ሰራል፡ ፡   በግልጽም 

የ ወያያል፡ ፡  ከሰኞ እስከ አረብ በስልክና  በኢሜል ወዲያዉኑ  መልስ  ይሰጣል፡ ፡  

ውጤታማ የ ሆነ  የ ቪዛ  ሂደት ማካሄድ ብቃትና  ሳይንስ  ይጠይቃል፡ ፡  ሳይንሱ በትክክል ቅፆችን  መሙላትና  የ ሚያስፈልጉ ማንኛውም አይነ ት 

መረጃዎችን  አብሮ ማያያዝ ይጠይቃል፡ ፡  ትክክለኛ የ ሆነ  ማስረጃ በማቅረብ እውነ ተኛ ጥንዶች መሆናቸውን  ማሳመን  ብቃትን  ይጠይቃል፡

፡  ፍሬድ ብቃት ባለው ሁኔታ እውነ ተኛና  ትክክለኛ በሆን   መንገ ድ እንደመጣችሁ ያስረዳል፡ ፡  

የ ቪዛ  መዛግብት ማዘጋጀት በጣም አስቸጋሪ  ስራ ነ ው፡ ፡  ሁሉም ቅፆችና  ወረቀቶች አሜሪካን  አገ ር  ውስጥ መሞላት አለባቸው፡ ፡  ምንም 

እንኳን  የ ራስን  ቋንቋ የ ሚናገ ር  ሰው መቅጠር  ትክክለና  መስሎ ቢታይም፤  ትክክለኛ የ ሆነ  መዛግብት ማዘጋጀት፤  በንግግር  እንዲሁም  

በኔ ና  በንተ በኩል ያሉ የ ገ ንዘብ ነ ገ ሮችን  መስመር  በማዝያዝ በጣም ጥሩ የ ሆነ  መዛግብት በማዘጋጀት የ ፈለግነ ውን  አላማ ማሳካት 

አለብን፡ ፡  

ፍሬድ አሜሪካ ከመጣህ በኋለም የ  መኖርያ  ፈቃድ ለማመልከት ይረዳሃል።   ይህ  ደግሞ የ አንተ መኖርያ  አገ ር   ያለ  ሰው ሊረዳህ 

የ ማይችለዉ ነ ገ ረ   ነ ው ።  

ፍሬድ ዋህል ራሱን  እንደ  እዉነ ተኛ ባለሙያ  ይቆጥራል።  ፍሬድ ማመልክች  ያለበተን  ሁነ ታ ብቻ ሳይሆነ ፤    አንተ  ሀደቱ 

አንዲስማማሀ፤   መጠበቅ ወይንም ምን  ማለት አንዳልብህ ይገ ልፅልሃል።   በፍሬደ የ ሚዘጋጅ የ ይግባኝ ጥያቄዎጥች   በአብዛኛውን  ግዜ 

ቶሎ መልሰ   ያገ ኛሉ።  

ለያንዳንዱ ሂደት አንተ ወደ እራስህ ድህረ  ገ ጥ በመግባት የ ፍሬድ መመርያን  መከተል ትችላልሀ  ፥  ወደ ኤምባሲ ከመግባትህ በፊትም 

ፍሬድ ለቃል ጥያቄ ምን  ማለተ እንዳለበህ እና  ምን  መወሰደ እንድልበሀ   በተጨማሪም ወደ 120 የ ሚጠጉ  ከባባደ ጥያቄዎችን  በመስጠት 

እንደተዘጋጅ ይረድሃል።  

ፍሬድ ዋህል  በጣም ተደስጥህ እንደትኖር  የ ሁለ  ጊዜ ምኞቱ ነ ው።  የ ቪሳ   የ ይግባኝ ጥያቄ ሲኖረህ፥  ፍሬድ ጠነ ቅቆ ምን  መደረገ  

አንዳለበት ያውቃል ።  ፍሬድ  በአካል በመገ ናኘት ወይነ ም ደሞ በሰልክ በመገ ናኘት ሙሉ ሁነ ታወን  በየ ትኛውም ሰአት ማናገ ረ   ምትችል 

መሆኑን  ያስወቃል።  
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ለአንደ አንደ ነ ገ ሮች  በጣም አስፈላጊ ነ ው፤   አንተ የ መታመነ ውን  ሰው መምረጥህን  አስተወል።  ተከትሎ ያለዉን  ገ ዽ  በመጫን  

fianceevisaservices.com ሂደቱን  ጀመር   ።  


