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తోటకూర ప్రస్ద్

   అమెరికా దేశపు పౌరసత్ం పందడం ఎలా?

  *     అమెరికా దేశంలో ఉన్ 
వనరులు, అవకాశలను దృషి్ట  
లో పటు్ట కని ప్రపంచ వా్యప్తంగా 
కోటాలీ ది మంది ఏదో వధంగా
అమెరికా చేరుకని అమెరికా 
దేశపు పౌరసతా్ని్ పంది సిథార 
నివాసం ఏరపిరుచుకోవాలనే 
కలలు కంటూ ఉంటారు.
అయిత్ కదిదా  మంది మాత్రమే ఈ 
కలలను స్కారం చేస్కోగలుగా -
తారు.
  *       2016   సంవతస్రంలో 
దాదాపుగా పది లక్షల మంది 
అమెరికా పౌరసతా్నికై దరఖా-
స్్త  చేస్కోగా ఏడ్ లక్షల యాభై 
రండ్ వేల ఎనిమిది వందల 
మందికి అమెరికా దేశ పౌరస-
త్ం లభించింది.
*    అమెరికా ప్రభుత్పు నివేదిక 
ప్రకారం 2016 లో లకా్ష  మూడ్ 
వేల ఇదు వందల యాభై 
(1,03,550) మంది మెకిస్కన్
దేశస్్త లు, 46,100 మంది ప్రవాస 
భారతీయులు, 41, 285 మంది 
ఫిలిప్పిన్స్ దేశస్్త లు అమెరికా 
పౌరసతా్ని్  పందగలాగా రు.
*    అమెరికా దేశపు పౌరసతా్-

ని్ మూడ్ రకాలుగా పందే 
అవకాశం ఉంది:
1. అమెరికా దేశంలో జని్మంచ-
డం దా్రా
2. వారసత్పు హకుకి దా్రా
3. తగిన అర్హతలు సంపాదించ-
డం దా్రా

1. అమెరికా దేశంలో 
జని్మంచడం దా్రా:
*     అమెరికా దేశంలో ఉన్ ఏ 
50 రాష్్రా లోలీ  జని్మంచిన్ లేదా 
అమెరికా అధీనంలో ఉన్ పోరో్ట  
ర్కో, గా్మ్, యూ.ఎస్. వరి్జన్ 
ఐలాండ్స్, మరియు న్ర ్తర్ 
మరయాన్ ఐలాండ్స్ లో 1986 
తరువాత జని్మస్్త.

2. అమెరికా దేశం వలు 
పల జని్మంచిన ప్లలీలకు 
వారసత్పు హకుకి దా్రా:
i. అమెరికా పౌరులైెన దంపత-
లకు (కన్సం ఒకరు అమెరికా-
లో గతంలో గాని ప్రస్్త తం గాని 
నివాసం ఉండి ఉండాలి)
జని్మంచిన ప్లలీలకు అమెరికా 
పౌరసత్ం లభిస్్త ంది.
ii. దంపతలలో ఒకరికి 

మాత్రమే అమెరికా దేశపు పౌ-
రసత్ం ఉంటే - ఆ పౌరసత్ం 
ఉన్ వారు ప్లలీలు పుటే్ట  సమ-
యానికి
కన్సం 5 సంవతస్రాలు అమెరి-
కాలో నివసించి ఉండి ఉండాలి. 
అమెరికా దేశపు పౌరసత్ం ఉన్ 
వారు ఈ 5 సంవతస్రాల అమెరి 
కా నివాసంలో, 14 సంవతస్రా 
ల వయస్స్ దాటిన తరువాత 
కన్సం 2 సంవతస్రాలు అమెరి-
కాలో ఉండి ఉండాలి.
అపుపిడ్ వారికి పుటి్ట న ప్లలీలకు 
కూడా పౌరసత్ం లభిస్్త ంది.
a. ప్రత్్యక పరిసిథాతలు:
 ఈ క్ంది పరిసిథాతలలో పైన 
పేరొకిన్ 5 సంవతస్రాల కాల 
పరిమితి వరి ్తంచదు:
i. ఇతర దేశలోలీ  ఉండి అమెరికా 
సైనిక అధికారిగా పనిచేస్్త న్-
పుపిడ్
ii. ఇతర దేశలోలీ  అమెరికా 
ప్రభుత్పు అధికారిగా పనిచేస్్త -
న్పుపిడ్
iii. ఇతర దేశలోలీ  కని్ అంతరా్జ -
తీయ సంసథాల దా్రా పనిచేస్్త -
న్పుపిడ్
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iii. పళిలీ  కాకుండా సహజీవనం 
దా్రా ప్లలీలు కలిగినపుపిడ్ –

* తలిలీ  అమెరికా దేశపు పౌరురాలైె 
ఉండి తండ్రి కాకపోత్ – తలిలీ  
తనకు ప్లలీలు పుటే్ట  సమయాని 
కి ఒక సంవతస్రం ముందు 
అమెరికా దేశంలో నివసించి 
లేదా నివసిస్్త  ఉండి ఉండాలి
* తండ్రి అమెరికా పౌరుడై ఉండి 
తలిలీ  కాకపోత్ – తండ్రి రాతపూ-
ర్కంగా ఆ పుటి్ట న శిశువుకు
o తానే తండ్రినని
o ఆ శిశువు 18 సంవతస్రాల 
వయస్స్ వచేచు వరకు అవసర-
మైెన ఆరి్ధక సహాయం అందిస్్త -
నని
o ఆ శిశువు జనన్నికి ముందు 
తండ్రి కన్సం 5 సంవతస్రాలు 
అమెరికాలో నివసించి ఉండాలి. 
ఈ 5 సంవతస్రాల అమెరికా 
నివాసంలో, 14 సంవతస్రాల
వయస్స్ దాటిన తరువాత 
కన్సం 2 సంవతస్రాలు అమెరి-
కాలో ఉండి ఉండాలి.

3. తగిన అర్హతలు సంపా-
దించడం దా్రా: (N-600)

         కన్సం 5 సంవతస్రాల
 పాటు గ్రీన్ కారుడు  కలిగి 
ఉండాలి మరియు
 *    18 సంవతస్రాల వయస్స్ 

నిండి ఉండాలి
    *   పౌరసతా్నికై దరఖాస్్త  
చేస్న్టికీ కన్సం ౩ నలలు 
ముందుకాలం అమెరికాలో 
ఉండి ఉండాలి.
       * పౌరసతా్నికై దరఖాస్్త  
చేస్న్టికీ ఈ 5 సంవతస్రాల 
కాలంలో కన్సం 30 నలలు 
అమెరికాలో ఉండి ఉండాలి
 *  దరఖాస్్త  చేసిన న్టి నుండి 
పౌరసత్ం పందే వరకు 
అమెరికా దేశంలో నివసిస్్త  
ఉండాలి. ( కాని సలవులపై 
వదేశీ ప్రయాణాలు చేయవచుచు)
  *      అమెరికా దేశపు చరిత్ర, 
ప్రభుత్ పరిపాలన్ వధానం 
తెలిసి ఉండి ఆంగలీ భాష చదవ 
డం, రాయడం, మాటాలీ డటం 
కంత వరకైన్ వచిచు ఉండాలి.
  *      అమెరికా రాజా్యంగాని్, 
చటా్ట లను గౌరవస్్త , భాధ్య-
తాయుతమైెన వ్యకి ్తగా మెలిగి 
ఉండాలి.
     అమెరికా పౌరసత్ం ఉన్ 
వారితో వవాహం జరిగిత్ 

   *     కన్సం 3 సంవతస్రాలు 
పాటు గ్రీన్ కారుడు  కలిగి ఉండాలి
   *  18   సంవతస్రాల వయస్స్ 
నిండి ఉండాలి
   *  పౌరసతా్నికై దరఖాస్్త  
చేస్న్టికీ కన్సం ౩ నలల 
ముందుకాలం అమెరికాలో 
ఉండి ఉండాలి.
  *   ఆ ౩ సంవతస్రాల కాలం 

పూర ్తయి పౌరసత్ం కోసం 
దరఖాస్్త  చేసి పౌరసత్ం పందే 
వరకు వైవాహిక బంధంలోనే 
ఉండి ఉండాలి.
  *    పౌరసతా్నికై దరఖాస్్త  
చేస్న్టికీ ఈ 3 సంవతస్రాల 
కాలంలో కన్సం 18 నలలు 
అమెరికాలో ఉండి ఉండాలి
  *      దరఖాస్్త  చేసిన న్టి 
నుండి పౌరసత్ం పందే వరకు 
అమెరికా దేశంలో నివసిస్్త  
ఉండాలి. ( కాని సలవులపై 
వదేశీ ప్రయాణాలు చేయవచుచు)
  *     అమెరికా దేశపు చరిత్ర, ప్ర-
భుత్ పరిపాలన్ వధానం తెలిసి 
ఉండి ఆంగలీ భాష చదవడం, 
రాయడం, మాటాలీ డటం కంతవ-
రకైన్ వచిచు ఉండాలి.
   *       అమెరికా రాజా్యంగాని్, 
చటా్ట లను గౌరవస్్త , భాధ్య-
తాయుతమైెన వ్యకి ్తగా మెలిగి 
ఉండాలి.

గ్రీన్ కారుడు  పందడానికి 
కావలసిన అర్హతలు:
 ( I-485)

ఈ క్ంది పేరొకిన్ వధంగా గ్రీన్ 
కారుడు  పందవచుచు –
1. కుటుంబ బంధం దా్రా
2. ఉదో్యగం దా్రా
3. పటు్ట బడి పట్ట డం దా్రా
4. ప్రత్్యక పరిసిథాతలలో
5. శరణారు్ధ లు లేదా కాంది-
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గా గురి ్తంపు పందిన ఒక సంవ-
తస్ర కాలం తరువాత వారు గ్రీన్
కారుడు  కై దరఖాస్్త  చేస్కోవచుచు.

6. లాటర్ పద్ధతి దా్రా 
గ్రీన్ కారుడు

  *   కన్సం హైస్కిల్ స్థా యి 
వదా్యర్హత కలిగా  ఉండాలి లేదా 
గడిచిన 5 సంవతస్రాల కాలంలో 
2 సంవతస్రాలు ఏదైన్ ఉదో్యగం
చేసి ఉండాలి.
   *  స్ధారణంగా ప్రతి సంవతస్-
రం అకో్ట బర్ నలలో కంపూ్యటర్ 
లాటర్ పధ్ధతి దా్రా 55,000 
వరకు గ్రీన్ కారుడు లను జార్
చేస్్త రు.

7. పేరులీ  నమోదు చేస్కో-
వడం దా్రా గ్రీన్ కారుడు

  * జనవరి 01, 1972 కి ముందు 
అమెరికాలో ప్రవేశించి, అమెరికా 
పౌరసత్ం పందడానికి అరు్హ -
లైెత్ ప్రత్్యకంగా నమోదు చేస్-
కోవడం దా్రా గ్రీన్ కారుడు  పంద-
వచుచు. పూరి ్త వవరాలకు www.
prasadthotakura.com ను 
చూడండి
     (ఈ వా్యస రచయిత డాక్టర్. 
ప్రస్ద్ తోటకూర గత మూడ్ 
దశబాదా లుగా అమెరికాలో సిథారప-
డి పలు స్మాజిక స్వాకార్యక్ర
మాలోలీ  చురుకుగా పాలొగా ంటు-
న్ ప్రముఖ ప్రవాస భారతీయ 
న్యకుడ్.)             

శీకులు
6. లాటర్ సిస్టం దా్రా
7. పేరులీ  నమోదు చేస్కోవడం 
దా్రా

1. కుటుంబ బంధం దా్రా 
గ్రీన్ కారుడు  :

   *  అమెరికా పౌరసత్ం లేదా 
గ్రీన్ కారుడు  ఉన్వారితో వవాహం 
జరిగిత్
   *  మీ తలిలీ దండ్రులు అమెరికా 
పౌరులు లేదా గ్రీన్ కారుడు  ఉన్-
వారు అయిత్ ( ఒకవేళ తలిలీ -
దండ్రులు గ్రీన్ కారుడు  ఉన్ వారు 
అయిత్, వారి ప్లలీలు అవవా-
హితలుగా ఉన్పుపిడ్ మాత్రమే 
అరు్హ లు)
   *     కన్సం 21 సంవతస్రాల 
వయస్స్ ఉన్ మీ సదరుడ్ 
లేదా సదరి అమెరికా దేశపు 
పౌరులైె ఉంటే
   *  అమెరికా పౌరసత్ం ఉన్-
వారితో పళిలీ  నిశచుయమైెత్
   *      మీ తలిలీ  లేదా తండ్రికి 
అమెరికా పౌరసత్ం కలిగిన 
వారితో వవాహం నిశచుయమైెన-
పుపిడ్, మీరు  కూడా గ్రీన్ కారుడు  
కు అరు్హ లే.

2. ఉదో్యగం దా్రా గ్రీన్ 
కారుడు

    * వవధ సంసథాలోలీ  పనిచేస్్త న్ 
ఉదో్యగులు వారి యాజమాన్యం 
దా్రా గ్రీన్ కారుడు  కై దరఖాస్్త  

చేస్కోవచుచు.

3. అమెరికాలో పటు్ట బ-
డ్లు పట్ట డం దా్రా గ్రీన్ 
కారుడు
   *  అమెరికాలో కన్సం 5 లక్షల 
డాలరులీ  పటు్ట బడి పటి్ట  కన్సం 5 
ఉదో్యగాలను కలిపించడం దా్రా 
లేదా 1 మిలియన్ డాలరులీ
పటు్ట బడి పటి్ట  కన్సం 10 ఉదో్య-
గాలను కలిపించడం దా్రా

4. ప్రత్్యక పరిసిథాతలోలీ  గ్రీన్ 
కారుడు :

   *  అమెరికా దేశంలోని లాభా-
పేక్ష రహిత, మతపరమైెన సంసథా-
లోలీ  పని చేయడం దా్రా
   *  వదేశలోలీ  వైద్య వద్య పూరి ్త 
చేసిన వారు
  *     గ్రీన్ కారుడు  కలిగా  ఉండి 
అమెరికా దేశనికి వలుపల ఒక 
సంవతస్రం పైగా గడిప్న వారు
   *    అంతరా్జ తీయ సంసథాలోలీ  
పనిచేస్్త న్ ఉదో్యగులు
   *   అమెరికా దేశపు అవసరా-
లను దృషి్ట లో పటు్ట కని ఇతర 
దేశం నుంచి వచిచు వైద్య స్వలు 
అందిస్్త న్ వైదు్యలు

5. శరణారు్ధ లు లేదా కాం-
దిశీకులకు గ్రీన్ కారుడు

  *  అమెరికా ప్రభుత్ం నుంచి 
శరణారు్ధ లు లేదా కాందిశీకులు-


