అమెరికా దేశపు పౌరసత్వం పందడం ఎలా?
 అమెరికా దేశంలో ఉన్న వన్రులు, అవకాశాలను దృష్టిలో పెట్టికొని ప్రపంచ
వ్యాపతంగా కోట్లాది మంది ఏదో విధంగా అమెరికా చేరుకొని అమెరికా దేశపు
పౌరసత్వవనిన పంది స్థిర నివ్యసం ఏరపరుచుకోవ్యలనే కలలు కంటూ ఉంట్లరు.
అయితే కొదిి మంది మాత్రమే ఈ కలలను సాకారం చేసుకోగలుుత్వరు.
 2016 సంవత్సరంలో దాదాపుగా పది లక్షల మంది అమెరికా పౌరసత్వవనికై దరఖాసుత
చేసుకోగా ఏడు లక్షల యాభై రండు వేల ఎనిమిది వందల మందికి అమెరికా దేశ
పౌరసత్వం లభంచంది.
 అమెరికా ప్రభుత్వపు నివేదిక ప్రకారం 2016 లో లక్షా మూడు వేల ఇదు వందల
యాభై (1,03,550) మంది మెకిసకన్ దేశసుతలు, 46,100 మంది ప్రవ్యస భారతీయులు,
41, 285 మంది ఫిలిప్పపన్స దేశసుతలు అమెరికా పౌరసత్వవనిన పందగలాురు.
 అమెరికా దేశపు పౌరసత్వవనిన మూడు రకాలుగా పందే అవకాశం ఉంది:
1. అమెరికా దేశంలో జనిమంచడం దావరా
2. వ్యరసత్వపు హక్కు దావరా
3. త్గిన్ అరహత్లు సంపాదించడం దావరా
1. అమెరికా దేశంలో జనిమంచడం దావరా:
 అమెరికా దేశంలో ఉన్న ఏ 50 రాష్ట్రాలోా జనిమంచనా లేదా అమెరికా అధీన్ంలో
ఉన్న పోర్టిరీకో, గావమ్, యూ.ఎస్. వరిిన్ ఐలాండ్సస, మరియు నారతర్నన మరయానా
ఐలాండ్సస లో 1986 త్రువ్యత్ జనిమస్తత.
2. అమెరికా దేశం వెలుపల జనిమంచన్ పిలాలక్క వ్యరసత్వపు హక్కు దావరా:
i. అమెరికా పౌరులైన్ దంపతులక్క (కనీసం ఒకరు అమెరికాలో గత్ంలో గాని ప్రసుతత్ం
గాని నివ్యసం ఉండి ఉండాలి) జనిమంచన్ పిలాలక్క అమెరికా పౌరసత్వం లభసుతంది.

ii.

దంపతులలో ఒకరికి మాత్రమే అమెరికా దేశపు పౌరసత్వం ఉంటే - ఆ పౌరసత్వం
ఉన్న వ్యరు పిలాలు పుటేి సమయానికి కనీసం 5 సంవత్సరాలు అమెరికాలో నివస్థంచ
ఉండి ఉండాలి. అమెరికా దేశపు పౌరసత్వం ఉన్న వ్యరు ఈ 5 సంవత్సరాల అమెరికా
నివ్యసంలో, 14 సంవత్సరాల వయసుస దాటిన్ త్రువ్యత్ కనీసం 2 సంవత్సరాలు
అమెరికాలో ఉండి ఉండాలి. అపుపడు వ్యరికి పుటిిన్ పిలాలక్క కూడా పౌరసత్వం
లభసుతంది.
a. ప్రతేాక పరిస్థితులు: ఈ క్రంది పరిస్థితులలో పైన్ పేర్కున్న 5 సంవత్సరాల కాల
పరిమితి వరితంచదు:
i. ఇత్ర దేశాలోా ఉండి అమెరికా సైనిక అధికారిగా పనిచేసుతన్నపుపడు
ii. ఇత్ర దేశాలోా అమెరికా ప్రభుత్వపు అధికారిగా పనిచేసుతన్నపుపడు
iii. ఇత్ర దేశాలోా కొనిన అంత్రాితీయ సంసిల దావరా పనిచేసుతన్నపుపడు

iii.

పెళ్లా కాక్కండా సహజీవన్ం దావరా పిలాలు కలిగిన్పుపడు –
 త్లిా అమెరికా దేశపు పౌరురాలై ఉండి త్ండ్రి కాకపోతే – త్లిా త్న్క్క
పిలాలు పుటేి సమయానికి ఒక సంవత్సరం మందు అమెరికా దేశంలో
నివస్థంచ లేదా నివస్థస్తత ఉండి ఉండాలి
 త్ండ్రి అమెరికా పౌరుడై ఉండి త్లిా కాకపోతే – త్ండ్రి రాత్పూరవకంగా ఆ
పుటిిన్ శిశువుక్క
o త్వనే త్ండ్రిన్ని
o ఆ శిశువు 18 సంవత్సరాల వయసుస వచేే వరక్క
అవసరమైన్ ఆరిిక సహాయం అందిసాతన్ని
o ఆ శిశువు జన్నానికి మందు త్ండ్రి కనీసం 5
సంవత్సరాలు అమెరికాలో నివస్థంచ ఉండాలి. ఈ 5
సంవత్సరాల అమెరికా నివ్యసంలో, 14 సంవత్సరాల
వయసుస దాటిన్ త్రువ్యత్ కనీసం సంవత్సరాలు 2
అమెరికాలో ఉండి ఉండాలి.

3. త్గిన్ అరహత్లు సంపాదించడం దావరా: (N-600)

 కనీసం 5 సంవత్సరాలు పాట్ట గ్రీన్ కారుు కలిగి ఉండాలి మరియు
 18 సంవత్సరాల వయసుస నిండి ఉండాలి
 పౌరసత్వవనికై దరఖాసుత చేస్తనాటికీ కనీసం ౩ నెలలు మందుకాలం
అమెరికాలో ఉండి ఉండాలి.
 పౌరసత్వవనికై దరఖాసుత చేస్తనాటికీ ఈ 5 సంవత్సరాల కాలంలో
కనీసం 30 నెలలు అమెరికాలో ఉండి ఉండాలి
 దరఖాసుత చేస్థన్ నాటి నుండి పౌరసత్వం పందే వరక్క అమెరికా
దేశంలో నివస్థస్తత ఉండాలి. ( కాని సెలవులపై విదేశీ ప్రయాణాలు
చేయవచుే)
 అమెరికా దేశపు చరిత్ర, ప్రభుత్వ పరిపాలనా విధాన్ం తెలిస్థ ఉండి
ఆంగా భాష చదవడం, రాయడం, మాట్లాడటం కొంత్ వరకైనా వచే
ఉండాలి.
 అమెరికా రాజ్ాంగానిన, చట్లిలను గౌరవిస్తత, భాధాత్వయుత్మైన్
వాకితగా మెలిగి ఉండాలి.
 అమెరికా పౌరసత్వం ఉన్న వ్యరితో వివ్యహం జరిగితే –
 కనీసం 3 సంవత్సరాలు పాట్ట గ్రీన్ కారుు కలిగి ఉండాలి
 18 సంవత్సరాల వయసుస నిండి ఉండాలి
 పౌరసత్వవనికై దరఖాసుత చేస్తనాటికీ కనీసం ౩ నెలల మందుకాలం
అమెరికాలో ఉండి ఉండాలి.
 ఆ ౩ సంవత్సరాల కాలం పూరతయి పౌరసత్వం కోసం దరఖాసుత చేస్థ
పౌరసత్వం పందే వరక్క వైవ్యహిక బంధంలోనే ఉండి ఉండాలి.
 పౌరసత్వవనికై దరఖాసుత చేస్తనాటికీ ఈ 3 సంవత్సరాల కాలంలో
కనీసం 18 నెలలు అమెరికాలో ఉండి ఉండాలి
 దరఖాసుత చేస్థన్ నాటి నుండి పౌరసత్వం పందే వరక్క అమెరికా
దేశంలో నివస్థస్తత ఉండాలి. ( కాని సెలవులపై విదేశీ ప్రయాణాలు
చేయవచుే)

 అమెరికా దేశపు చరిత్ర, ప్రభుత్వ పరిపాలనా విధాన్ం తెలిస్థ ఉండి
ఆంగా భాష చదవడం, రాయడం, మాట్లాడటం కొంత్వరకైనా వచే
ఉండాలి.
 అమెరికా రాజ్ాంగానిన, చట్లిలను గౌరవిస్తత, భాధాత్వయుత్మైన్
వాకితగా మెలిగి ఉండాలి.

గ్రీన్ కారుు పందడానికి కావలస్థన్ అరహత్లు: ( I-485)
ఈ క్రంది పేర్కున్న విధంగా గ్రీన్ కారుు పందవచుే –
1. క్కట్టంబ బంధం దావరా
2. ఉదోాగం దావరా
3. పెట్టిబడి పెటిడం దావరా
4. ప్రతేాక పరిస్థితులలో
5. శరణారుిలు లేదా కాందిశీక్కలు
6. లాటరీ స్థసిం దావరా
7. పేరుా న్మోదు చేసుకోవడం దావరా
1. క్కట్టంబ బంధం దావరా గ్రీన్ కారుు :
 అమెరికా పౌరసత్వం లేదా గ్రీన్ కారుు ఉన్నవ్యరితో వివ్యహం జరిగితే
 మీ త్లిాదండ్రులు అమెరికా పౌరులు లేదా గ్రీన్ కారుు ఉన్నవ్యరు

అయితే ( ఒకవేళ త్లిాదండ్రులు గ్రీన్ కారుు ఉన్న వ్యరు అయితే, వ్యరి
పిలాలు అవివ్యహితులుగా ఉన్నపుపడు మాత్రమే అరుహలు)
 కనీసం 21 సంవత్సరాల వయసుస ఉన్న మీ సోదరుడు లేదా సోదరి
అమెరికా దేశపు పౌరులై ఉంటే
 అమెరికా పౌరసత్వం ఉన్నవ్యరితో పెళ్లా నిశేయమైతే

 మీ త్లిా లేదా త్ండ్రికి అమెరికా పౌరసత్వం కలిగిన్ వ్యరితో
వివ్యహం నిశేయమైన్పుపడు, మీరు కూడా గ్రీన్ కారుు క్క అరుహలే.
2. ఉదోాగం దావరా గ్రీన్ కారుు

 వివిధ సంసిలోా పనిచేసుతన్న ఉదోాగులు వ్యరి యాజమాన్ాం దావరా గ్రీన్ కారుు కై
దరఖాసుత చేసుకోవచుే.
3. అమెరికాలో పెట్టిబడులు పెటిడం దావరా గ్రీన్ కారుు

 అమెరికాలో కనీసం 5 లక్షల డాలరుా పెట్టిబడి పెటిి కనీసం 5 ఉదోాగాలను
కలిపంచడం దావరా లేదా 1 మిలియన్ డాలరుా పెట్టిబడి పెటిి కనీసం 10 ఉదోాగాలను
కలిపంచడం దావరా
4. ప్రతేాక పరిస్థితులోా గ్రీన్ కారుు:

 అమెరికా దేశంలోని లాభాపేక్ష రహిత్, మత్పరమైన్ సంసిలోా పని
చేయడం దావరా
 విదేశాలోా వైదా విదా పూరిత చేస్థన్ వ్యరు

 గ్రీన్ కారుు కలిు ఉండి అమెరికా దేశానికి వెలుపల ఒక సంవత్సరం పైగా
గడిపిన్ వ్యరు

 అంత్రాితీయ సంసిలోా పనిచేసుతన్న ఉదోాగులు
 అమెరికా దేశపు అవసరాలను దృష్టిలో పెట్టికొని ఇత్ర దేశం నుంచ వచే
వైదా స్తవలు అందిసుతన్న వైదుాలు
5. శరణారుిలు లేదా కాందిశీక్కలక్క గ్రీన్ కారుు

 అమెరికా ప్రభుత్వం నుంచ శరణారుిలు లేదా కాందిశీక్కలుగా గురితంపు పందిన్ ఒక
సంవత్సర కాలం త్రువ్యత్ వ్యరు గ్రీన్ కారుు కై దరఖాసుత చేసుకోవచుే.
6. లాటరీ పదితి దావరా గ్రీన్ కారుు
 కనీసం హైస్తుల్ సాియి విదాారహత్ కలిు ఉండాలి లేదా గడిచన్ 5 సంవత్సరాల
కాలంలో 2 సంవత్సరాలు ఏదైనా ఉదోాగం చేస్థ ఉండాలి.
 సాధారణంగా ప్రతి సంవత్సరం అకోిబర్న నెలలో కంపూాటర్న లాటరీ పధితి దావరా
55,000 వరక్క గ్రీన్ కారుులను జ్రీ చేసాతరు.

7. పేరుా న్మోదు చేసుకోవడం దావరా గ్రీన్ కారుు

 జన్వరి 01, 1972 కి మందు అమెరికాలో ప్రవేశించ, అమెరికా పౌరసత్వం
పందడానికి అరుహలైతే ప్రతేాకంగా న్మోదు చేసుకోవడం దావరా గ్రీన్ కారుు
పందవచుే.
పూరిత వివరాలక్క www.prasadthotakura.com ను చూడండి
(ఈ వ్యాస రచయిత్ డాకిర్న. ప్రసాద్ తోటకూర గత్ మూడు దశాబ్దిలుగా అమెరికాలో
స్థిరపడి పలు సామాజిక స్తవ్య కారాక్రమాలోా చురుక్కగా పాల్ుంట్టన్న ప్రమఖ ప్రవ్యస
భారతీయ నాయక్కడు.)

