યુ.એસ. નાગ રક બનવા માટે સહાયની જ ર છે ? SAAVI મદદ કરી શકે.
નાગિરક વ

ા ત કરવા અંગે સેિમનાર યૂ અમે રકનો ઝુંબશ
ે ારા દાન (www.detroitnac.org)

ન ધણી કરવા માટે: એક ઇમેઇલ મોકલો acharyacp@yahoo.com અથવા ફોન થી નીચે દશાવેલ કોઈપણ
અમારા વયંસવ
ે ક નો સંપક સાધો:
સંગીતા ખાલસા ૭૩૪-૨૭૨-૮૦૪૪

વદ ખાન ૫૮૬-૮૨૨-૬૮૫૮
િવપુલ િ પાઠી ૫૮૬-૨૬૦-૫૧૮૮

મોહના વાલે બે ૨૪૮-૯૭૮-૪૯૦૨

વકશોપ િવગત:
શિનવાર, માચ ૫, ૨૦૨૨
સવાર ે ૯.00 થી બપોર ે ૧.00
સરનામૂ: આઈ
એફ િબ ડીંગ, (કે ટોન િહ દૂ ટે પલ પાસે)
૪૪૮૧૫ ચેરી િહલ રોડ, કે ટોન, મીસીગન ૪૮૧૮૮
નાગિરક વ ા કરવા અંગે સેિમનાર સાઉથ એિશયન અમેિરકન વોઇસ ઑફ ઈ પે ટ (www.saa-vi.org) ારા
અને ઇ ટરનેશલ ઇિ ટ ુટ ઓફ મેટોપોિલટન ડેટોઇટ ના સહયોગ થી
યુ.એસ.નાગ રક વ ા ત કરવા મફત સેિમનાર
અમે આ અંગે ની યો યતા ચકાસીશું:
 ફી માફી ($ ૭૨૫)
 ઇં ગિલશ પરી ા માં છૂટછાટ
 ટૂ ં કી નાગિરકશા કસોટી

યુ.એસ. નાગિરક વ ા ત કરવા માટે જ રીયાતો
મર: તમારી મર ઓછામાં ઓછી ૧૮ વષ જ રી છે .
કાયમી િનવાસ: તમે કાયદેસર કાયમી િનવાસી (LPR) હોવા જોઈએ. (એટલે કે ીન કાડ
હોય)
સતત િનવાસ: તમે ઓછા માં ઓછા માં ૫વષ માટે યુએસ માં િનવાસી જોઈએ, (તમે
LPR બ યા પછી)

• અથવા ૧) તમે ઓછામાં ઓછા 3 વષ માટે યુએસ માં રહેતા હોવ, LPR બ યા હોવ
અને ૨) તમે યુએસ નાગ રક સાથે લ ન કયા હોય અને 3) તમે ઓછામાં ઓછા 3 વષ
માટે તેને / તેણીને લ ન કયા હોય, અને 4 ) તે / તેણી ઓછામાં ઓછા 3 વષ માટે
યુએસ નાગ રક વ ધરાવતા હોય.

• અથવા ૧) તમે ઓછામાં ઓછા 3 વષ માટે યુએસ માં રહેતા હોય LPR બ યા પછી,
અને ૨) તમે VAWA મારફતે ીન કાડ ધરાવતા હોય કારણ કે તમે તમારા પિત / પ ની
અથવા તમારા માતા-િપતા વારા અ યાચાર/દુ પયોગ કરવામાં આ યો હોય.

• શારી રક હાજરી: છે લાં ૫વષ માં તમે ઓછામાં ઓછા અઢી વષ માટે યુએસ માં
શારી રક રીતે હાજર હોવા જોઈએ.

• અથવા ૧) તમે ઉપર જણાવેલ 3-વષ "સતત િનવાસ" ની યો યતા ધરાવતા હોવ, અને
૨) છે લાં 3 વષ માં તમે ઓછામાં ઓછા દોઢ વષ માટે યુએસ માં શારી રક રીતે
હાજર હોવા જોઈએ.

• ગિલશ: મૂળભૂત ગિલશ બોલવાની, વાંચવાની અને લખવાની સ મતા જ રી છે .
• અથવા તમારી મર ઓછામાં ઓછી ૫૫ વષ હોય અને ઓછામાં ઓછા ૧૫ વષ માટે
યુએસ માં િનવાસ કરતા હોવા જોઈએ. (તમે LPR બ યા પછી).

• અથવા તમારી મર ઓછામાં ઓછી ૫0 વષ હોય અને ઓછામાં ઓછા 20 વષ માટે
યુએસ માં િનવાસી જોઈએ, (તમે LPR બ યા પછી).

નાગ રકશા : તમને યુએસ સરકાર, ઇિતહાસ અંગે
શીખવા સ મ હોવા જોઈએ.

ણકારી હોવી જોઈએ અથવા

તમાર ે સેિમનાર માં નીચે નીચે દશાવેલ દ તાવેજો
લાવવાની જ ર પડશે.












તમારા કાયમી િનવાસી કાડ ( " ીન કાડ")
તમારા ડાયવસ લાયસ સ અથવા રા
ID કાડ.
તમારો સોિ યલ સે ુરીટી નંબર
જો તમે યુ.એસ. નાગિરક સાથે લ કયા કયા
હોય તો તેનું જ મ માણપ અને / અથવા
નેચરલાઈઝે શન.
બધા લ ના માણપ ો અને છૂટાછેડા ના ર ેકોડ
તમારા બાળકો જ મ માણપ ો જો તેઓ પણ
કાયમી િનવાસીઓ હોય તો.
છે લાં પાંચ વષ માટે રહેઠાણો યાદી.
નોકરી / શાળાઓ અંગે છે લાં પાંચ વષ માટે ની
યાદી.
છે લાં પાંચ વષ માટે યુએસ બહાર બધા વાસો
ની યાદી (કે નેડા અને મેિ સકો સિહત)
હોમલે ડ િસ ુિરટી િવભાગ ને ચૂકવવા ચેક
અથવા મની ઓડર $ ૭૨૫ હોમલે ડ િસ ુિરટી
ના નામનો, અથવા યો યતા ની ચકાસણી બાદ
તમે ફી માફી માટે લાયક હોઈ શકો છે .

અમારા િનશુ ક દુર સંકિલત ઇએસએલ (અં ે તરીકે િ વતીય ભાષા) વગ તેમજ મે ડકેઇડ અને મે ડકેર સલાહકારો િવશે પણ
પૂછપરછ કરો.
આભાર: વકશોપ માટે આઈ.આઈ. .એફ. સુિવધા ઉપલ ધ કરાવવા માટે ી મનોજ સચદેવા અને ીમતી પૂનમ સચદેવા.
આભાર: અમારા ચાર મા યમ સાથી Miindia.com

