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 به امریکاچند نکته مهم پیش از آمدن 

 

 مراقبت های بهداشتی درمانی (1

، معاینات دندانپزشکی و چشم پزشکی الزم را انجام دهید و به نیازهای بهداشتی قبل از ترک کشور

گرانتر از کشور خود  مراقبت های بهداشتی درمانی عموماً در ایاالت متحده. سالمتی خود رسیدگی کنید

. در خرید بیمه درمانی بدترین روش ممکن برای صرفه جویی در هزینه ها است کوتاهی .است شما

اگر بیمار و یا مصدوم شوید و  .بیمه درمانی در ایاالت متحده بسیار گران است، اما ارزش آن را دارد

به مجرد  !خطر نکنید. تری را بپردازیدپوشش بیمه درمانی کافی نداشته باشید، باید هزینه به مراتب بیش

اگر بیمه  .ی قرار خواهید گرفتیاینکه شما دانشجوی دانشگاه سینسیناتی میشوید تحت بیمه دانشجو

ی نخواهید بود وگرنه میبایست در یدیگری خارج از دانشگاه داشته باشید موظؾ به خرید بیمه دانشجو

 ۲۱۲۵،    ) ۱۱۰۰بهار) حاضراین هزینه در حال  هک م تحصیلی هزینه بیمه را بپردازیدابتدای تر

  .برای ترم های بعد از آن است ۱۲۵برای ترم پاییز و 

 

  رید کتابخ (2

شت بهتر است آنرا به همراه اد که فکر میکنید در امریکا به آن نیاز خواهید دیاگر کتاب خاصی دار

کتاب نو در امریکا ارزان  .شما بفرستدست مطبوعات آنرا برای بیاورید و یا از کسی بخواهید که با پ

نخواهد بود البته میتوانید کتاب دست دوم را با هزنیه بسیار مناسب تر تهیه کنید و یا از کتاب خانه ی 

د میتوانید از خانواده یر به هنگام ورود به امریکا داراچون محدودیت وزن در ب . دانشگاه بهره ببرید

تاب هایتان را با پست مطبوعات که ارزان تر نیز میباشد برای شما خود بخواهید که پس از ورودتان ک

 .ارسال کنند

 

  ززمان پروا (3

 

مشکلی  یداگر پرواز مستقیم به شهر مورد نظر دار .مان و روز پرواز خود حساس باشید نسبت به ز

  : توجه
گذشته تدوین شده است   سال های  به دانشجویان جدید بر اساس تجربه  این متن تنها به منظور ارائه راهنمایی

 .نمي پذیرند  و قانونی  قبال مطالب آن هیچگونه مسئولیت حقوقی و پدیدآورندگان در

 
 



نخواهید دشت، اگر نخست به یکی از شهرهای بزرگ ،معموال شیکاگو ، می آیید و بعد از آن پرواز 

د مطمئن شوید بین دو پرواز زمان کافی وجود داشته باشد، معموال برای ما ایرانیها چک یداخلی دار

فر در صؾ جلو شما ساعت به طول بیانجامد بسته به اینکه چند ن ۰حدود  دیاامنیتی وجود دارد که ش

اگر در هر  .دی را از دست ندهیدعباشند، پس زمان بین پروازها را مناسب در نظر بگیرید تا پرواز ب

 .بدهد ذاؾ است به شما هتل و ؼظد، فرودگاه مویصورتی پروازتان را از دست دادید نگران نباش

 معموال هزینه مکالمه .ر کندمجدد صاد طز به مقصد مورد نظر برای شما بلیهمچنین برای اولین پروا

بیشتر تلفن های همراه در امریکا از ساعت نه شب به بعد رایگان است، بنابرین اگر نیاز به تلفن  ی

زدن به کسی داشتید و سکه همراهتان نبود از این که از کسی تقاضای یک مکالمه کوتاه داشته باشید 

می استفاده میکنید و به ایاالت دیگری زنگ میزنید اگر از تلفن عمو! ، رایگان است ابایی نداشته باشید

 .بگیرید و بعد شماره مورد نظرتان را امعموال نیاز است که اول شماره یک ر

 

 مدارک مورد نیاز در فرودگاه (4

 

ود را خ I-20فرمی که در هواپیما به شما داده میشود و فرم   I-94الزم است که پاسپورت، همراه با فرم

  .داشته باشیدجایی در دسترس 

 

  پوشش مناسب (4

 

همراه داشته باشید، ممکن است برا ورودتان  پوشش مناسب فصلسینسیناتی بهتر است پیش از آمدن به 

بسته به فصل ورودتان شرایط آب و هوایی کامال . خرید لباس پیش نیاید  صتدرروزهای نخست فر

ممکن است حتا داخل . داشته باشید م دستال بهتر است که لباس نسبتا گرم دمتفاوت است با این ح

سینسیناتی آب و هوای بسیار متؽیری دارد ، همچنین بارش باران . ودپیما و یا در فرودگاه نیازتان شهوا

 .زیاد است خوب است که چتر نیز همراه داشته باشید

 

 

 

 

 

 

 



 ابه امریک وروداز  سچند نکته مهم پ

 

  از فرودگاه سینسیناتی به داخل شهر (5

  

بار خود از گرفتن پس از رسیدن به فرودگاه سینسیناتی و تحویل     !خوش آمدید  سینسیناتیبه 

baggage claim  انجمن دانشجویان ایرانی دانشگاه   زایعدر صورتی که از قبل با یکی از ا

سینسیناتی در مورد ساعت ورودتان هماهنگ کردید که هیچ وگرنه میتوانید از تاکسی و یا اتوبوس 

تاکسی است  صوصی که مخه افرودگاه هزینه را به باج برای تاکسی میتوانید داخل. کنید استفاده

ایستگاه اتوبوس اتوبوس باید بیرون فرودگاه دربرای  .مورد نظرتان را بگویدپرداخت کرده و آدرس 

یک  ۱۱۰۰ل سا بهارکرایه اتوبوس هم اکنون در   .دیمنتظر بمانید برای اتوبوس معموال سکه نیاز دار

شما نیاز خواهید دشت که  .سینسیناتی می آید downtownاتوبوس تا . دالر و هفتاد و پنج سنت میباشد

یکی از دوستان کمک بگیرید یا مستقیم از فرودگاه ابتدا از ترجیحا از . دوباره اتوبوس یا تاکسی بگیرید

 .تاکسی بگیرید

 

 وضعیت سکونت در سینسیناتی (6

 

در اؼلب  خوابگاه دانشگاههای آمریکا مثل خوابگاههای ایرانی ارزان قیمت استتصور نکنید که  

مواقع می توانید خانه های ارزان قیمت تری در اطراؾ دانشگاه، با فضای بیشتر، امکانات بیشتر، و 

یت و در سینسیناتی میتوانید خانه یا آپارتمان با قیمتهای متفاوت بسته به کیف .تعداد سکنه کمتر پیدا کنید

ی عضب. اکثر دانشجویان در محله های نزدیک دانشگاه ساکن هستند. فاصله از دانشگاه کرایه کنید

ترک مش طورجویی در هزینه ها سعی میکنند دوستی بیابند که بتوانند به  دانشجویان برای صرفه

ایه میکنید آنچه کر. جویی در هزینه هاست این راه خوبی برای صرفه .آپارتمان یا خانه کرایه کنند

کوچک است بدون هیچ اتاقی که  که یک فضای معموال  Efficiency: معموال یکی از این گزینه هاست

گزنیه دیگر آپارتمان . شپزخانه کوچک و سرویس بهداشتی نیز دارد در کل کوچک اما ارزان استآیک 

و سرویس بهداشتی،  هآشپزخان همراه بااتاق نشیمن معموال کوچک ویک خوابه است با یک اتاق خواب 

خانه نسبتا بزرگ باشد که در  کگزینه آخر میتواند ی .آپارتمان های دو خوابه و بیشتر ببه همین ترتی

 ۱۱۰۰ماه می سال   هم اکنون در. دیشدن دار  آن صورت نیاز به تعداد بیشتری دوستان برای هم خانه

به این   حله های اطراؾ دانشگاه سینسیناتیرا در م  کرایه ماهیانه  به طور بسیار تخمینی میتوان حدود

دالر، دو  ۰۱۱-۰۲۱دالر، آپارتمان یک خوابه حدود  ۰۱۱حدود  Efficiency:ترتیب عنوان کرد که 

یات کرایه کردن یبه یاد داشته باشید که در مورد جز...دالر و به همین ترتیب ۰۱۱خوابه حدود باالی 



یا سرویسی که روی خانه به شما داده میشود از جمله اینکه  خانه ، به طور مثال  در مورد امنیت محله

دوستان صاحب خانه و یا از  احتم به عهده شماست یا صاحب خانه... هزینه گرمایش خانه یا آب برق و

 .بپرسید ایرانی

 

 شماره امنیت اجتمایی (7

 

بسیاری از اهْر از عولکردی هشابَ شوارٍ هلی دارد ّ برای اًجام :  Social Security Numberیا 

ُا، حتی گاُی دریافت  قبیل دریافت حقْق از داًشگاٍ، گرفتي کارت اعتباری، دریافت اًْاع ّام از باًک

دریافت این شماره در صورتی امکان دارد که شما . خط تلفي ّ بسیاری از هْارد دیگر ضرّری است

در حقیقت شماره ی رکورد شما برای  این شماره. توسط کسی استخدام شده باشید و درآمدی دریافت کنید

این شماره سری است یعنی اینکه شما نباید آن را دردسترس سایر افراد بگذارید، . پرداخت مالیات است

دریافت آن برای استخدام در دانشگاه  .در ؼیر این صورت ممکن است آن افراد از آن سوء استفاده کنند

در هنگام دریافت حقوق  )مند دانشگاه محسوب میشویدیک استاد هستید  کار RA یا  TAوقتی شما (

ن  یکی از مهم ترین اقدامات شما پس از ورود به سینسیناتی درخواست یارنابب. ماهیانه ضروریست

روز از  ۰۱البته توجه داشته باشید پیش از درخواست باید دست کم . خواهد بود SSN برای صدور 

 : دریافت به این مدارک نیاز خواهید دشتبرای  .ورود شما به امریکا گذشته باشد

 گذرنامه -

 -83Iکارت  -

- I-20  این مدرک توسط دانشگاه ها از . مدرک رسمی پذیرش شما در دانشگاه سینسیناتی است

دانشجویان متقاضی دریافت هر . صادر می شود  Department of Homeland Security طرؾ

به سفارت آمریکا مصاحبه آنرا  وظؾ هستند در هنگامنوع از ویزای دانشجویی برای ورود به آمریکا م

دانشگاه، و صفحه اول شامل اطالعات مربوط به دانشجو. شامل سه صفحه است I-20 .تحویل دهند

رشته تحصیلی، طول مدت تحصیل، حداکثر تاریخ ورود به دانشگاه، هزینه ها و نحوه حمایت مالی از 

نامه ) مشخص نماید شما به استخدام دانشگاه در آمدهاید ای از طرؾ دانشگاه که  نامه. دانشجو است

ای از طرؾ  نامه – تاییدیه از طرؾ دانشگاه که نشان دهد شما دانشجوی تمام وقت هستیدو    )کارفرما

پس از اقدام معموال ظرؾ کمتر  .هستید -1Fالملِل دانشگاه که تایید نماید شما دانشجوی  مرکز امور بین

  .را دریافت خواهید کرد خود SSN از یک ماه

 Downtown واقع در   Social Security Administrationمدارک باال را آماده و به دفتر

Cincinnati مراجه کنید. 

 



 افتتاح حساب در بانک (8

 

خوشبختانه تمام بانک . معموال با استفاده از پاسپورت معتبر، افتتاح حساب در بانک ممکن خواهد بود

فعالیت میکنند بسیاری از خدماتشان را به صورت آنالین نیز ارائه  هایی که به طور گسترده در آمریکا

انک معتبر ب US Bank بعد از آن . بزرگترین بانک آمریکا است Bank of America. می دهند

فاکتور دیگری که برای انتخاب بانک مورد نظرتان باید مد نظر داشته باشید، نزدیکی . دیگری است

معموال جز برای نقد کردن چک یا دریافت اسکناس احتیاجی به . زندگی شما است/شعبه آن به محل کار

برای افتتاح حساب  . نیز قابل دریافت است   ATMمراجعه به بانک نخواهید داشت که دومی از طریق 

Credit  نیاز به داشتنSSN خواهید داشت بنابراین تا زمانی که   Social Security Number  را

در دانشگاه سینسیناتی نزدیکترین بانک . استفاده کنیدDebit ویا  Checkingدریافت کنید باید از حساب 

برای جزییات بیشتر (.رار داردق TUCخواهد بود که یک دفتر آن در ساختمان  PNCبه شما بانک 

www.pnc.com )ترجیحا از . کافیست با مدارک گفته شده به این دفتر مراجه و حساب بانکی باز کنید

باز کردن حساب  زپس ا. ری کنیدادل نقد در خانه و یا همراهتان خودهمراه داشتن مقادیر زیاد پو

Debit card  ا میتوانید از آن استفاده کنیدجخواهید گرفت که تقریبا همه. 

 

 ) موبایل) خرید تلفن همراه  (01

 

قیمت و کیفیت خدمات این . در کشور آمریکا شرکتهای مختلفی سرویسهای تلفن همراه را ارائه میدهند

. وجود دارد نیست و بسته به میزان مبلؽی که مایلید هزینه کنید، گزینه های مختلفی  شرکتها یکسان

 .AT&T, Verizon, T-Mobile, Sprint ارائه دهندگاِن اصلِی خدمات تلفن همراه در آمریکا عبارتند از

و مقرون به صرفه ترین  Verizonبهترین کیفیت را  میتوان گفت و نه چندان دقیق در یک نگاه کلی. 

ی زیادی نیستید، با پرداخت ماهیانه  اگر مایل به تخصیص بودجه. ارایه میدهند T-Mobileخدمات را 

مکالمه در روزهای عادی  دقیقه ۰۱۱۱سرویسی بگیرید که شامل  T-Mobileدالر میتوانید از ۰۱حدود 

است و در صورت عقد ( شنبه و یکشنبه)ها  شب و آخر هفته ۳ی نامحدود بعد از ساعت  و مکالمه

همچنین در صورتی که با تلفن همراه خود بیش . گوشی مجانی نیز دریافت خواهید کرد قرارداد دو ساله

این شرکت  Prepaid تلفنهای پیش پرداخت شده دقیقه در ماه صحبت نمیکنید، میتوانید از ۲۱۱از 

اعتبار شما  سنت از ۰۱دالر در ابتدا بپردازید به ازاء هر دقیقه مکالمه  ۰۱۱چنانچه مبلػ . استفاده نمایید

شما تا یکسال معتبر خواهد بود و در صورت خریِد مجدِد اعتبار قبل از کاسته میشود و اعتبار پرداختی 

ی  چنانچه مایل به پرداخت هزینه. ی اعتبار شما به سال آینده منتقل میشود باقیمانده سپری شدن یکسال

 دارای   Verizon.شرکت ورایزن بزنید بیشتر و دریافت خدمات بهتر هستید میتوانید سری به وب سایت

http://www.pnc.com/


 ُن خْبی بسیار سیگٌال پْشش ّ آهریکاست در ُوراٍ تلفي هخابراتی یُا شبکَ تریي پیشرفتَ یکی از

 هایلیذ چٌاًچَ .است ُوراٍ تلفي خذهات کٌٌذٍ ارائَ بسرگ شرکتِای جولَ از ًیس AT&T شرکت .دارد

 در هیتْاًیذ ًذاریذ، هحذّدیتی ًیس هالی ًظر از ّ باشیذ داشتَ دسترسی خْد ایویل ّ ایٌترًت بَ ُویشَ

 2ُسیٌَ با قرارداد ) دالراست ۴٠٠ حذّد   iPhoneخریذ  ُسیٌَ .کٌیذ فکر شرکت ایي از خریذ هْرد

هل شا کَ است هاٍ در دالر ۶٠ حذاقل ًیس سرّیس دریافت ی هاُیاًَ ُسیٌَ ّ( سالَ بسیار کوتر است

 جِت ُوچٌیي .هیباشذ  ُا ُفتَ آخر ّ شب درّ هکالوَ ًاهحذّد  عادی رّزُای در هکالوَ دقیقَ 555

 هْرد ایي در بیشتر اطالعات دریافت جِت. دالر اضافَ هیشْد 55ُسیٌَ ای حذّد  ایٌترًت بَ  دسترسی

در  Cincinnatibellراه ارزان قیمت دیگر مراجعه به دفتر . هراجعَ کٌیذ .att.comwww بَ هیتْاًیذ

تلفن دارای پوشش بسیار خوب در شهر و نه چندان خوب در خارج از شهر است و دانشگاه است، این 

 .هزینه آن در مقایسه با شرکت های باال بسیار مناسب تر است

 

 Ohio Stateدریافت گواهینامه و یا کارت شناسایی  (00

 

تش را با داشتن کارت شناسایی و یا گواهینامه این مزیت را دارد که دارنده دیگر مجبور نیست پاسپور

برای   و یا برای سفر. خود مرتب حمل کند و در نتیجه ریسک گم شدن پاسپورت کمتر خواهد بود

رفتن با هواپیما و ( و یا خرید مشروبات الکلی Barمانند بار ) ورود به مکانهایی که شرط سنی دارد 

د شما نیاز به مدرک هنگام خریدر  Credit Cardبعضا برای احراز هویت توسط پلیس و یا استفاده از 

احراز هویت دارید و دربعضی مواقع جدی تر مانند سفر و یا خرید، کارت شناسایی دانشگاه اعتبار 

بگیرید، اقدام برای دریافت کارت  بنابراین حتی درصورتی که نمی خواهید گواهینامه. الزم را ندارد

 Department ofوسط صدور هر دوی این مدارک ت. شناسایی ایالت را مد نظر قرار دهید

Licensing  که زیر مجموعه ی هر ایالت است انجام می شود و عالوه بر احتیاج به داشتن مدارک

برای دریافت اطالعات بیشتر . شناسایی پایه مانند پاسپورت شما احتیاج به اثبات صحت آدرس هم دارید

ودتان و یا به دانشگاه مراجعه در این زمینه می توانید به وب سایت های دفاتر مربوطه در ایالت خ

. عه کنیدبرای کسب اطالعات بیشتر در سینسیناتی به این وب سایت مراج .فرمایید

locs.htm-http://bmv.ohio.gov/county/dx 

 

 خرید مایحتاج عمومی (01

 

متعددی مؽازه های کوچک در محدوده ی اطراؾ محیط به سبک ایران تعداد   در امریکا نمیتوانید

مثال ) سیستم خرید معموال به این شکل است افراد هر چند وقت یکبار . مسکونی جهت خرید پیدا کنید

http://www.att.com/
http://bmv.ohio.gov/county/dx-locs.htm


تعداد زیادی . به سوپرمارکت های بزرگ رفته و مایحتاج یک هفته ی خود را تهیه می کنند  (هر هفته

ی از آنها معروؾ دوجود دارند که در هرمنطقه از آمریکا تعدافروشگاههای زنجیره ای در آمریکا 

. فروشگاه های معروؾ هستند Kroger, IGA, Meijer, Costco, Walmart در سینسیناتی. هستند

اطالعات دقیق در زمینه محل های مناسب خرید ماهیانه و یا هفتگی را می توانید از دوستان ساکن 

در ابتدای ورود نتوانستید به هر دلیلی با یکی از دوستان به خرید اگر . منطقه ی خود به دست آورید

 ۰۱واقع در جنوب شرقی دانشگاه است که حدود  Kroger بروید ساده ترین راه مراجعه به فروشگاه

برای تهیه گوشت و ( بیشتر عرب و یا پاکستانی ) در ضمن چندین فروشگاه  .دقیقه پیاده روی است

چه مواد خوراکی خاور میانه ای، در نزدیکی دانشگاه وجود دارد که میتوانید مرغ حالل و یا هر آن

 .آدرس آنها را از دوستان بپرسید

 

 خانه وسایل ریدخ (02

 

 و یا   IKEAمیتوانید به  ...برای خرید وسایل خانه شامل میز صندلی لوازم آشپزخانه و 

Walmartلوازم دست دوم رایگان و یا بسیار ارزان  میتوانید  در بسیاری از موارد حتی. مراجعه کنید

افراد . در حقیقت کشکولی است که همه چیز می توانید در آن پیدا کنید) Craiglist از وب سایت  قیمت

اجاره دادن یا اجاره کردن خانه، خرید و فروش . آگهی بدهند آن به طور مجانی می توانند بر روی

مطالبی ... به خصوص وسایل دست دوم، اشتراک ماشین و اتومبیل، خرید و فروش انواع اقالم دیگر

به طور کلی در بلند مدت سر و کارتان با این سایت زیاد خواهد . است که می توانید بر روی آن بیابید

حراج های خانگی . ها خریداری کنید Garage sale  از و یا ( !!بود بنابراین هرچه زودتر کشفش کنید

وال در فصل هایی از سال که هوا بهتر است و در روزهای آخر هفته ها معمGarage sale و یا 

از مکان با خبر شوید و هم از طریق توجه به Craigslist هم می توانید از طریق .برقرار می شود

 .دیوار زده شده است اطالعیه هایی که در نزدیکی منزلتان به در و

 

 خرید اتومبیل (03

 

اتومبیل وجود دارد، اما اتومبیلهای تویوتا و هوندا از محبوبیت در آمریکا طیؾ بسیار وسیعی از 

ام از جمله دالیل اصلی این مساله میتوان به قیمت نسبتاً پایین، دو. بیشتری نسبت به سایرین برخوردارند

به همین دلیل توصیه . اشاره کرد( مدلها نه در تمام)بنزین پایین مصرؾ  زیاد، قیمت کم قطعات یدکی و

 ) از بین انواع مختلؾ مدلهای این اتومبیلها مدل. که ترجیحاً تویوتا یا هوندا خریداری نماییدمیشود 

Corolla)   کروال از تویوتا و (Civic)هر . سیویک از هوندا در بین دانشجویان طرفدار بیشتری دارند



همچنین . خواهد بودتر  دو این اتومبیلها کم مصرؾ و کم هزینه هستند وفروش آنها در آینده نیز ساده

دنده ای در آمریکا کم  توصیه میشود که ترجیحا مدلهای دنده اتوماتیک را خریداری نمایید، زیرا مدلهای

صرؾ نظر از این که از چه کسی . طرفدارند و فروش اتومبیل برای شما در آینده مشکل خواهد بود

اتومبیل  VIN (Vehicle Identification Number)اتومبیل را خریداری میکنید، توصیه میشود که 

ی منحصر بفردی است که تمام اتومبیلهای  این شماره. ببینید  را گرفته و پیشینه اتومبیل را قبل از خرید

وبسایتهایی  .موجود در ایاالت متحده دارند و از طریق آن میتوانید به پیشینه اتومبیل دسترسی پیدا کنید

مدت معینی  دالر به شما اجازه میدهند تا برای ۲۱لؽی حدود کارفاکس با دریافت مب (Carfax)مثل 

دیدن  .ی اتومبیلها را استخراج نمایید تعداد نامحدودی را وارد نموده و پیشینه( معموال حدود یک ماه)

ی اتومبیل هم برای اطمینان از تصادفی نبودن اتومبیل و هم برای اطمینان از نداشتن مشکالت  پیشینه

ی فنی شوند که در آن میزان  سال، باید معاینه ۲تر از  اتومبیلهای قدیمی. مفید است ی مکانیکی عمده

باشد، به  چنانچه اتومبیلی به دفعات امتحان آالیندگی را رد کرده. آالیندگی اتومبیل اندازه گیری میشود

توصیه بدیهی است که خرید چنین اتومبیلی . ی مکانیکی موتور است احتمال زیاد دچار مشکل عمده

عالوه بر این توصیه میشود که اتومبیل را قبل از خرید به مکانیک نشان دهید و از سالم . شود نمی

در . تعمیرات اتومبیل بسیار پرهزینه است به خاطر داشته باشید که .بودن آن اطمینان حاصل نمایید

ابتدا  اتومبیلهای قدیمی گرچه درخرید . تر و جدیدتری بخرید نتیجه تا آنجا که ممکن است اتومبیل سالم

ی خرید و دردسر  های تعمیر در دراز مدت به هزینه ی زیادی ندارد، اما هزینه احتیاج به صرؾ هزینه

های اتومبیل خریداری  اتومبیل را میتوانید از اشخاص و همچنین از فروشگاه .تعمیرات خواهد چربید

در . فروشندگان شخصی باالتر است از ۲۱تا ٪  ۱۱٪ معموالً قیمت فروشگاههای اتومبیل بین . نمایید

 تر است، اما فروشندگان اتومبیل ممکن است خدمات نتیجه خرید اتومبیل از اشخاص معموالً به صرفه

جهت گرفتن قیمت  .هایی در مورد اتومبیل به شما بدهند که گاهی مفید واقع میشود بیشتر و ضمانت

بزنید و شرایط اتومبیل را وارد نمایید و قیمت  )www.kbb.com(    تخمینی اتومبیل سری به وبسایت 

قیمتهای این وبسایت معموالً باالتر ازقیمت بازار است و معموالً باید . پیشنهادی این وبسایت را ببینید

بسیاری از  .ری نمایید٪ زیر قیمت این وبسایت خریدا ۰۱بتوانید اتومبیل را چیزی در حدود حداقل 

. بانکها و همچنین بعضی از فروشگاههای اتومبیل به شما وام خرید اتومبیل با بهره نسبتاً کم میدهند

یا حتی اتومبیل نو خریداری نمایید، اما به دلیل و تر شما کمک کند تا اتومبیل جدید گرفتن وام میتواند به

مریکا امکان گرفتن وام را نداشته ابه  اول ورودی اعتباری ممکن است در ماههای  نداشتن پیشینه

ی رانندگی تأثیر بسزایی در کم  داشتن سابقه. پس از خرید اتومبیل نوبت به دریافت بیمه میرسد .باشید

 .ی ماهیانه بیمه اتومبیل دارد کردن هزینه

 

 

http://www.kbb.com/
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 .کنید مراجعه     /http://iiny.org   به  میتوانید مریکاااوقات شرعی در برای دانستن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: در نوشتن مطالب باال از وب سایت های زیر بهره گرفته شده است  

 

1- www.applyabroad.org 

2- http://usa.ir 

 

 

 

http://iiny.org/مراجعه
http://iiny.org/مراجعه
http://www.applyabroad.org/
http://usa.ir/

