कम्जोर आवेदकहरूको लागि अमेररकी नािररकता ।
यदद तपाई कानूगनरूपमा ददर्धकागलन बागिन्दा (LPR) हुनह
ु ु न्छ र अदहले अमेररकी नािररकता गलन खोज्दै हुनह
ु ु न्छ भने, नािररकता गलनको लागि N-400

फारम भनुध अिावाइ तपाईले योग्य गनयम अध्यिमन र राष्ट्रियता िम्बन्न्र्को ऐन (INA) पुरा िरे को हुनु जरूरी छ।यि िम्बन्न्र् िामान्य योग्यता भनेको बोल्न,
पढ्न,लेख्न र अंग्रेजी भाषा बुझ्न र अमेररकी िरकार र उिको इगतहाि बारे ज्ञान हुनु हो। कदहलेकाँही, बृद्ध/अिक्त, गनम्न आय भएको, गनम्न पढाई भएको वा
नपढे को र गिगमत अंग्रेजी मात्र बोल्ने मागनिको लागि यो माफदण्ड कदिन र िू लो भारगिद्ध हुन जान्छ ।

त्यिैले ASIA यो जानकारीमूलक तागलका द्वारा िहयोिपूर्ध जानकारी उपलब्र् िराई भल्नरे बल एन्ललकेन्टलाइ अमेररकी नािररकता हागिल िनध अरू र्ेरै

उपायहरू दे खाउन चाहन्छ।

बुजि
ु /ध पाको अवेदकको लागि स्वत: अग्रेजी छुट. INA §312(b) अन्तिधत तपाई स्वत: अग्रेजी छुटको लागि योग्य पगन हुन िक्नु हुन्छ। जिको मतलब तपाईले

अंग्रेजीमा पढ्ने, लेख्ने वा बोल्ने जाँच ददइरहनु पदै न। र नािररकिास्त्रको जाँच चाँदह दोभाषे राखेर िनध पाँउनु हुनछ
े यदद तपाई तल उल्लेन्खत कुनै पगन ितध गभत्र
पनुध हुन्छ भने ।

५०/२०:यदद तपाई ५० बषध वा र्ेरै उमेरको हुनह
ु ु न्छ र २० बषध भन्दा र्ेरै अमेररकामा गग्रन काडध गलएर बस्नु भएको छ भने।
५५/१५: यदद तपाई ५५ बषध वा त्यो भन्दा र्ेरै उमेरको हुनह
ु ु न्छ र १५ बषध भन्दा र्ेरै अमेररकामा गग्रन काडध गलएर बस्नु भएको छ भने।

६५/२०: यदद तपाई ६५ बषध वा त्यो भन्दा र्ेरै उमेरको हुनह
ु ु न्छ र २० बषध भन्दा र्ेरै अमेररकामा गग्रन काडध गलएर बस्नु भएको छ भने यो ष्ट्रबषयमा, तपाईले

िन्जलो दकगिमको जाँच ददन पाँउनु हुन्छ त्यो पगन मात्र २० वटा प्रश्नको लागि।
यदद तपाईले दोभाषे ल्याउँ नु भयो अन्तवाधताको बेलामा भने

कृपया दोभाषेले अंग्रेजी र आफ्नो भाषा राम्रोिँि बोल्न र दोभाषेले पालना िनुध पने

गनयामबारे पररपक्व हुनु पने छ। दोभाषेले गिकाउने वा कुनै कुराको थपघट िराउनु हुदैन। र आवेदक र पररक्षागलने अदफिरले जे भन्छ त्यिलाई
बडाईचडाई निरर भन्नु पछध। दोभाषेले अन्तवाधताको बेला अवेदकिंि वादहरी खािकखुिुक िफ िनध मनादह हुनेछ।

अिक्त आवेदकको लागि िुहाउदो आवाि: यदद तपाई भौगतक वा मानगिकरूपले अिक्त हुनह
ु ु न्छ र यिले कुनै पगन महत्वपूर्ध दियाकलाप िनधबाट बन्न्चत िछध
भने, तपाईले

िुहाउदो अवािको लागि िंयक्त
ु राज्य अमेररकाको नािररक तथा आप्रवािन िेवामा नािररक्ताको लागि आवेदन फारम भदाध अनुरोर् िनध िक्नु

हुन्छ। जिमा तपाई तोदकएको स्थान भन्दा अकै िन्जलो िाँउको लागि अनुरोर् िनध िक्नु हुन्छ अथवा अत्यन्तै िन्म्भर अवस्थाका कारर् िपथ गलनको लागि
छुट पाँउ भनी अनुरोर् िमेत िनध िक्नु हुन्छ। (उदाहरर्को लागि कोमामा भएको,िंभीर अलजाइमर भएको, मानगिक मंदता भएको या नगिधङ्िहोममा भएको
अवस्था छ भने) त्यिै िरर िांकेगतक भाषाको दोभाषे चादहएमा, नेत्रहीन हुनह
ु ु न्छ र मोन्खक पररक्षा ददन परे मा वा मानगिक रोिी हुनह
ु ु न्छ र पररक्षाको बेला
अफूिँिै पररवारको कुनै िदस्य राख्न चाहनुहुन्छ भने पगन अनुरोर् िनध िक्नु हुन्छ।

अिक्तता/अपांङिता छुटको लागि गचदकत्िा प्रमार् (N-648). यदद तपाई गचदकत्िकीयरूपले िाररररक, मानगिक वा ष्ट्रवकािात्मक अपांङिता भएको हुनह
ु ु न्छ

जिको कारर् अंग्रजी इगतहाि नािररकिास्त्र आदद पढ्न िक्नु भएन भने N-648 फारम बुझाएर अपांङिता/अिक्त छुटको लागि अनुरोर् िनध िक्नु हुन्छ।
त्यिको लागि कुनै पगन लाइिेन्ि ् प्राप्त डाक्टर, नैदागनक मनोष्ट्रवज्ञ या ओस्थोलयागथकले पररक्षर् िरे र तपाईको N-648 फारम भनध िक्छ।
एि एि आई (SSI) िुमाउने बृद्ध तथा अिक्तहरुको लागि

गछटो प्रदिया

िात बषे एि एि आई िहयोि िुष्ट्रबर्ा िुमाउनै लाग्नु भएको छ र िात वषध पुरा हुन मात्र एक वषध बाँकी रहे को अवस्था भएको बृद्ध तथा अिक्त िरर्ाथरहरुले
यदद आफ्नो N-400 चार मदहना दे न्ख लम्बी रहे को अवस्था भएमा गछटो िरर प्रदिया अगघ बढाई पाउ भगन अनुरोर् िनध िक्ने हुने छ।

नािररकता िम्बन्न्र् गनिुल्क परामिध र प्रगतगनगर्त्व िनध वा िराई माग्नको लागि S.Eunice Park Esq. at Asian Services In Action, Inc. at 216-881-0330, ext 214
or park@asiainc-ohio.org. िंि िम्पकध राख्नु होला।
(NEPALI)

This publication was developed under DHS Agreement No. 2011-CS-010-000035 awarded by the U.S. Department of Homeland Security. The views and conclusions contained in
this document are those of the authors and should not be interpreted as necessarily representing the official policies, either expressed or implied, of the U.S. Department of
Homeland Security. The Department of Homeland Security does not endorse any products or commercial services mentioned in this publication.

