ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਰਕਤਾ ਅਤੇ ਪਰਦੇਸ ਮਰਿਕਮਾ,

U.S. Citizenship and Immigration Services

ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਰਕ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀ
ਦਸ (10) ਨੁਕਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਨਵਾਸੀ (Citizen) ਬਣਨ ਦੇ – ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਨਵਾਸੀ/ ਨਾਗਰਰਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਨਾ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਨਵਾਸੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਿਾਨੂੰ ਫ਼ਾਰਮ form N - 400 (ਰਨਵਾਸੀ ਬਣਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ) ਫਾਇਲ ਕਰਨਾ
ਿੈ

. ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਥੱ ਲੇ ਵੇਰਵਾ ਰਦੱ ਤਾ ਿੈ (Explanation), ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਰਿਲਾ ਤੁਿਾਨੂੰ ਪਤਾ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ

ਰਕ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਵਸਨੀਕ ਿੋਣ ਦੇ ਕਾਰਬਲ ਿੋ ਜਾਂ ਨਿੀਂ . ਤੁਿਾਨੂੰ ਕੀ ਛੋਟ ਰਮਲ ਸਕਦੀ ਿੈ? ਥੱ ਲੇ ਰਲਖੇ ਨੁਕਤੇ
ਦੇਖੋ .
Step (1) ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਰਕ ਿੋ? ਪਤਾ ਕਰੋ.
ਅਗਰ ਤੁਿਾਡਾ ਜਨਮ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਿੋਇਆ ਿੈ, ਤੁਿਾਡੇ ਮਾਤਾ-ਰਪਤਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਗਰਰਕ ਿਨ, ਤਾਂ ਅਗਲਾ
ਨੁਕਤਾ ਦੇਖੋ .
Step (2) ਪਤਾ ਕਰੋ ਰਕ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਗਰਰਕ ਬਣਨ ਦੇ ਕਾਰਬਲ ਿੋ ?
ਆਪਣੀ naturalization eligibility worksheet ਕਾਗਜ਼ ਜੋ ਤੁਿਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰ ਨ ਦੱ ਸਦਾ ਿੋਵੇ, ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਰਾ
ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ .
Step (3) ਕੂੰ ਰਪਊਟਰ ਤੋਂ ਉਿ form ਲੈ ਲਵੋ.ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ.ਦੋ ਪਾਸ-ਪੋਰਟ ਮਾਪ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੈ ਲਵੋ. ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼
ਰਜਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਰਕ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਨਵਾਸੀ ਬਣਨ ਦੇ ਕਾਰਬਲ ਿੋ, ਇਕੱ ਠੇ ਕਰੋ.
ਸਾਰੀ ਰਲਸਟ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਕੀ-ਕੀ ਕਰਨਾ ਿੈ.
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Step (4) ਆਪਣੀ form N-400 ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦੇਵੋ.USCIS ਤੁਿਾਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ਾਰਮ ਦੇ ਰਮਲਣ ਦੀ ਸਚਨਾ
ਦੇਵੇਗਾ.ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ਾਰਮ ਦਾ status ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ - ਕੂੰ ਰਪਊਟਰ ਤੋਂ ਜਾਂ customer care no. 1-800375-5283 ਜਾਂ 1-800-767-1833 (ਅਗਰ ਘੱ ਟ ਸੁਣਦਾ ਿੈ).
Step (5) ਅਗਰ ਤੁਿਾਡੀ ਪਰਿਚਾਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਿਾਡੀ ਉਂਗਲੀ ਦੀ ਛਾਪ, ਅੱ ਖ ਦੀ ਪੁਤਲੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਿੈ
ਤਾਂ USCIS ਤੁਿਾਨੂੰ ਤਾਰੀਖ਼, ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਥਾਂ ਦੱ ਸੇਗਾ.ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਟੇਸਟ ਕਰਵਾ ਲਵੋ.
Step (6) USCIS ਤੁਿਾਨੂੰ ਭੇਂਟ ਦਾ ਵਕ਼ਤ ਦੇਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਖ਼ਤਮ ਿੋ ਜਾਵੇਗੀ. ਭੇਂਟ ਦਾ
ਨੋਰਟਸ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ USCIS ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣਾ ਿੈ, ਰਜਥੇ interview ਿੋਵੇਗੀ.
Step (7) ਤੁਿਾਡੀ N-600 ਅਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਤੁਿਾਨੂੰ USCIS ਦਾ ਰਲਖਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਮਲੇ ਗਾ.

 ਮਨਜ਼ਰੀ – USCIS ਤੁਿਾਡੇ form N-400 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ਰੀ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ.ਉਸ ਰਵਚ ਰਲਖੇ ਨੁਕਤੇ ਇਸ ਗੱ ਲ ਨੂੰ
ਸਾਰਬਤ ਕਰਦੇ ਿਨ ਰਕ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਨਵਾਸੀ ਬਣਨ ਲਈ ਉਰਚਤ ਿੋ.

 ਜਾਰੀ ਰਰਿਣਾ – USCIS ਤੁਿਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱ ਖ ਸਕਦਾ ਿੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਜਮਾ ਨਿੀਂ ਕਰਵਾ
ਸਕੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੂੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਨਿੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੇਸਟ ‘ਚ ਫ਼ੇਲ ਿੋ.

 ਨਾ-ਮਨਜ਼ਰੀ – USCIS ਤੁਿਾਡੇ form N-400 ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਸਕਦੀ ਿੈ ਅਗਰ ਤੁਿਾਡਾ ਫ਼ਾਰਮ ਇਿ ਕਾਇਮ
ਕਰਦਾ ਿੈ ਰਕ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਬਣਨ ਦੇ ਉਰਚਤ ਨਿੀਂ.
Step (8) ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੀ ਕਸਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ – ਅਗਰ USCIS ਤੁਿਾਡੇ form N-400 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ਰੀ ਬਖਸ਼ਦਾ ਿੈ
ਤਾਂ ਭੇਂਟ ਵਾਲੇ ਰਦਨ ਿੀ ਤੁਿਾਨੂੰ ਵਸਨੀਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਸਮ ਚੁਕਾਈ ਜਾਵੇਗੀ.ਅਗਰ ਉਸੇ ਰਦਨ ਨਿੀਂ ਤਾਂ ਡਾਕ ਰਾਿੀਂ
ਤੁਿਾਨੂੰ ਤਾਰੀਖ਼, ਵਕ਼ਤ, ਅਤੇ ਥਾਂ ਦੀ ਸਚਨਾ ਰਮਲ ਜਾਵੇਗੀ.
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Step (9) ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੀ ਕਸਮ ਲਵੋ – ਇਸ ਕਸਮ ਦੇ ਰਬਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਰਕ ਨਿੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ. form
N-445 ਤੇ ਰਲਖੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਰਲਖੋ.ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਤੁਿਾਡੇ ਜਵਾਬ ਦੇਖੇਗਾ.ਆਪਣਾ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ
(Green Card) ਜਮਾਂ ਕਰਵਾ ਦੇਵ.
ੋ ਕਸਮ ਚੁੱ ਕੋ. ਆਪਣਾ ਪਰਮਾਣ-ਪੱ ਤਰ (certificate of Naturalization) ਿਾਰਸਲ

ਕਰੋ.ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਰਵਚ ਗ਼ਲਤ ਿੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਵਾ ਲਵੋ.
Step (10) ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਰਕਤਾ ਦੀ ਸਮਝ – ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਰਕਤਾ ਇੱ ਕ ਸਤਰ ਿੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਰਕਾਂ ਨੂੰ ਬੂੰ ਨ
ਕੇ ਰੱ ਖਦਾ ਿੈ. ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਰਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਰਜ਼ਮੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਿੱ ਕ ਿਨ, ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਰਕਸ ਤਰਾਂ ਵਰਤਣਾ ਿੈ, ਰਕਸ ਤਰਾਂ ਮਾਣ
ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਿੈ, ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ. ਇਿ, ਚਾਿੇ ਇਿ ਨਾਗਰਰਕ ਜਨਮ ਤੋਂ ਿੀ ਿਨ ਜਾਂ ਿੁਣੇ
ਬਣੇ ਿਨ, ਦੋਿਾਂ ਤੇ ਲਾਗ ਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ.
ਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੇਬਸਾਇਟ Citizenship Through Naturalization ਤੇ ਦੇਖੋ.
a. For more information on Naturalization process please visit the “Citizenship Through
Naturalization” page of our website.
b. Additional Resources


Ten Steps to Naturalization (1.51 MB PDF)



Becoming a US citizen – an overview of the Naturalization process



How do I apply for U.S. Citizenship (M- 565) (2.21 MB PDF)



Study for the Naturalization Test



Find help in your Community



Free Naturalization Information Sessions.
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