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 2017 سال IWFبرداری قھرمانی جھان  دعوت بھ مسابقات وزنھ
 

 رئیسان و دبیران کل محترم،
 

، مایلیم دعوت IWFو جلسات کنگره  2017سال  IWFبرداری  از طرف کمیتھ برگزاری محلی آناھایم برای مسابقات جھانی وزنھ
این رقابت و  .تابعھ در سراسر جھان و پنج قاره برای شرکت در این رویداد تمدید نماییم فدراسیون ملی 188رسمی را در مورد تمام 

برگزار خواھد شد  2017دسامبر  10تا  2017نوامبر  1جلسات در مرکز کنوانسیون آناھایم، آناھایم، کالیفرنیا، ایاالت متحده در تاریخ 
، یک بار IWF 2015خار بزرگی است کھ پس از میزبانی مسابقات جھانی برای ایاالت متحده افت .و شامل دوره اردوی آموزشی است
ھا، اردوی  برداری ایاالت متحده آمریکا در کنار این رقابت وزنھ .برداری را برعھده بگیرد دیگر میزبانی مسابقات جھانی وزنھ

 .ھای فوق برگزار خواھد شد ریخآموزش و مربیگری تخصصی را نیز ارائھ خواھد داد کھ دو ھفتھ پیش از مسابقات و در تا
 

برداری است و مھم است کھ حداکثر تعداد کشورھای ممکن در آن  ھای ورزشی در جھان وزنھ ترین رقابت واقع مھم این تورنمت بھ
 برداری ایاالت متحده آمریکا است مفتخر است حضور شما را بھ کشور و کمیتھ برگزاری محلی آناھایم کھ شامل وزنھ .شرکت کنند
 . العاده ما برای این رویداد بسیار معتبر خوشامد بگوید شھر فوق

 
ً روند صدور ویزای سفر خود را برای حضور در ایاالت متحده با ارائھ درخواست از طریق آدرس  لطفا

http://www.travel.state.gov کنیم ارائھ  اکیداً توصیھ می. صت ممکن این کار انجام گیردضروری است در اولین فر. آغاز کنید
ای را  ھای جداگانھ ھیئت باید درخواست/اعضای تیم ھر یکلطفاً توجھ داشتھ باشید کھ  .انجام دھید 2017 ژوئن 15درخواست را تا 

ھمچنین بخشی از روند درخواست مستلزم آن است کھ ھر فرد وقت مالقاتی را برای مراجعھ حضوری جھت مصاحبھ در  .ارائھ نمایند
بھ منظور اطمینان از اینکھ روند درخواست ھیئت شما تا آنجا کھ ممکن است  .سفارت یا کنسولگری محل ارائھ درخواست تعیین نماید

نید کھ ھر یک از اعضا یک نسخھ از این نامھ را در روز مصاحبھ بھ ھمراه داشتھ باشد بھ سھولت انجام شود، لطفاً اطمینان حاصل ک
 .و ھمچنین در ھنگام ورود بھ ایاالت متحده آن را بھ مقام گمرک ایاالت متحده ارائھ نماید

 
ً با من تماس بگیرید ً مستقیما  ویداد ھستیم و برایتان سفری بیما مشتاقانھ منتظر شرکت شما در این ر .اگر ھرگونھ سؤالی دارید، لطفا

 .خطر را آرزو داریم
 

 با تقدیم احترام،
 

 فیل اندروز
 مدیر ارشد اجرایی و دبیر کل

 برداری ایاالت متحده آمریکا وزنھ
1 Olympic Plaza, Colorado Springs, CO, 80909 

USA 
  6020 200 719 1+ :تلفن
  phil.andrews@usaweightlifting.org :ایمیل

 روی ادمونسون
 معاون رئیس، توسعھ ورزش

 بازدید آناھایم/ورزش آناھایم
800 West Katella Avenue, Anaheim, CA, 92802 

USA 
 8845-765-714 1+ :تلفن
  redmondson@visitanaheim.org :ایمیل
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