યુ.એસ.
એસ નાગરક બનવા માટે સહાયની જર છે ? SAAVI મદદ કરી શકે.
નાગિરકવ ાત કરવા

અંગે સેિમનાર યૂ અમે રકનો ઝુંબશે ારા દાન (www.detroitnac.org)

નધણી કરવા માટે: ઇમેઇલ મોકલો acharyacp@yahoo.com અથવા ફોન થી નીચે દશાવલ
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નાગિરકવ ા કરવા અંગે સેિમનાર સાઉથ એિશયન અમેિરકન વોઇસ ઑફ ઈપેટ (www.saa-vi.org) +ારા
અને ઇ,ટરનેશલ ઇિ,.ટ/ુટ ઓફ મેટ2ોપોિલટન ડેટ2ોઇટ ના સહયોગ થી

યુ.એસ. નાગિરકવ ાત કરવા માટે જરીયાતો
મર: તમારી મર ઓછામાં ઓછી ૧૮ વષ જરી છે .
કાયમી િનવાસ: તમે કાયદેસર કાયમી િનવાસી (LPR) હોવા જોઈએ.
જોઈએ. (એટલે કે ીન કાડ
હોય)
સતત િનવાસ: તમે ઓછા માં ઓછા માં ૫વષ માટે યુએસ માં િનવાસી જોઈએ, (તમે
LPR બયા પછી)
• અથવા ૧) તમે ઓછામાં ઓછા 3 વષ માટે યુએસ માં રહેતા હોવ, LPR બયા હોવ
અને ૨) તમે યુએસ નાગરક સાથે લન કયા હોય અને 3) તમે ઓછામાં ઓછા 3 વષ
માટે તેને / તેણીને લન કયા હોય, અને 4 ) તે / તેણી ઓછામાં ઓછા 3 વષ માટે
યુએસ નાગરકવ ધરાવતા હોય.
• અથવા ૧) તમે ઓછામાં ઓછા 3 વષ માટે યુએસ માં રહેતા હોય LPR બયા પછી,
અને ૨) તમે VAWA મારફતે ીન કાડ ધરાવતા હોય કારણ કે તમે તમારા પિત / પની
અથવા તમારા માતા-િપતા વારા અયાચાર/દુ!પયોગ કરવામાં આ#યો હોય.
• શારીરક હાજરી: છે 7 લાં ૫વષ માં તમે ઓછામાં ઓછા અઢી વષ માટે યુએસ માં
શારીરક રીતે હાજર હોવા જોઈએ.
• અથવા ૧) તમે ઉપર જણાવેલ 3-વષ "સતત િનવાસ" ની યોયતા ધરાવતા હોવ, અને
૨) છે7લાં 3 વષ9 માં તમે ઓછામાં ઓછા દોઢ વષ માટે યુએસ માં શારીરક રીતે
હાજર હોવા જોઈએ.
• %ગિલશ: મૂળભૂત %ગિલશ બોલવાની, વાંચવાની અને લખવાની સ(મતા જરી છે .
• અથવા તમારી મર ઓછામાં ઓછી ૫૫ વષ હોય અને ઓછામાં ઓછા ૧૫ વષ માટે
યુએસ માં િનવાસ કરતા હોવા જોઈએ. (તમે LPR બયા પછી).
• અથવા તમારી મર ઓછામાં ઓછી ૫0 વષ હોય અને ઓછામાં ઓછા 20 વષ માટે
યુએસ માં િનવાસી જોઈએ, (તમે LPR બયા પછી).
નાગરકશા)*: તમને યુએસ સરકાર, ઇિતહાસ અંગે +ણકારી હોવી જોઈએ અથવા
શીખવા સ(મ હોવા જોઈએ.

યુ.એસ.નાગ રક*વ ાત કરવા મફત સેિમનાર

અમે આ અંગે ની યોGયતાચકાસીશું:
• ફી માફી ($ ૭૨૫)
• ઇં ગિલશ પરીZામાંછૂટછાટ
• ટૂ ં કી નાગિરકશા[ કસોટી

તમાર ે સેિમનાર માં નીચે નીચે દશા9વલ
ે દ.તાવેજો
લાવવાની જ>ર પડશે.
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

તમારા કાયમી િનવાસી કાડ9 ( "@ીન કાડ9")
તમારા ડ2 ાયવસ9 લાયસ,સ અથવા રાA ID કાડ9.
તમારો સોિDયલ સેEર
ુ ીટી નંબર
જો તમે યુ.એસ. નાગિરક સાથે લGH કયાI કયા9
હોય તો તેનું જ,મ માણપK અને / અથવા
નેચરલાઈઝે શન.
બધા લGH ના માણપKો અને છૂટાછેડા ના ર ેકોડ9
તમારા બાળકો જ,મ માણપKો જો તેઓ પણ
કાયમી િનવાસીઓ હોય તો.
છે 7 લાં પાંચ વષ9 માટે રહે ઠાણો યાદી.
નોકરી / શાળાઓ અંગે છે 7 લાં પાંચ વષ9 માટે ની
યાદી.
છે 7 લાં પાંચ વષ9 માટે યુએસ બહાર બધા વાસો
ની યાદી (કે નેડા અને મેિસકો સિહત)
હોમલે,ડ િસEુિરટી િવભાગ ને ચૂકવવા ચેક
અથવા મની ઓડ9ર $ ૭૨૫ હોમલે,ડ િસEુિરટી
ના નામનો, અથવા યોGયતા ની ચકાસણી બાદ
તમે ફી માફી માટે લાયક હોઈ શકો છે .

