जानकारी: अमेिरकामा शरणाथीर् पुनवार्स
अमेिरकाको पुनवार्स एक लामो--मिहनौ वा वषौर् लाग्ने--ूिबया हो। पुनवार्स ःवेिच्छक हो। आफ्नो
पिरवारको लािग अमेिरका ठीक बेठीक छान्ने अिधकार शरणाथीर्को हातमा हुन्छ। पुनवार्स ूिबया िन:शुल्क
हो तर, पुनवार्स हुन ःवीकृ त भएपिछ आवेदकले आफु र आफ्नो पिरवारको िटकट भाडा ितनेर् एक ूितज्ञा
पऽमा सिह गनुप
र् नेर्हुन्छ। यो रकम अमेिरका पुगेको केिह समय िभऽ िकःतामा ितनुप
र् नेर् हुन्छ।

अमेिरकाको पुनवार्स ूिबयामा िविभन्न संःथाहरूले अन्तरवातार् िलन्छन ्। ूाय: आवेदकहरूले पिहले

अन्तरवातार् युएनएचसीआरलाई िदनु हुने छ। युएनएचसीआरले तपाईको आवेदनलाई अमेिरकी सरकार
समक्ष राख्यो भने वैदेिशक ूिबया िनयोगका कमर्चारीले तपाईको अन्तरवातार् िलनेछन ्। यी कमर्चारी

अमेिरकी िवदे श मन्ऽालयका लािग काम गछर् न ्। त्यसपिछ, अमेिरकी होमल्याण्ड िसक्युिरटी मन्ऽालयका
(िड एच एस) कमर्चारीले तपाईको अन्तरवातार् िलनेछन ्। तपाई हरे क अन्तरवातार्मा उपिःथत हुनुपछर् ।
तपाईलाई अमेिरका ूवेश गनर् चािहने अनुमती िड एच एसले माऽै िदनसक्छ।

तपाईले यी सबै

िनकायलाई सिह-सिह जवाफ िदनुपछर् । झुठो बोलेमा तपाईको ूिबया रोिकन सक्छ। अमेिरका पुगेपिछ
ूिबयामा झुठो बोलेको खुलासा भएमा तपाई अप्ठ्यारोमा पनर्सक्नुहुन्छ। तपाईले िदनुभएको सबै

जानकारीलाई गोप्य रािखनेछ र तपाईको ूिबया पुरा गनेर् िनकायहरूिसत माऽ छलफल गिरनेछ। िविभन्न
कारणवश िड एच एसले तपाईको केसमा तुरून्तै िनणर्य िलंदैन।

तपाईको पिरवारको कुनै जानकारी, जःतै—नेपालमा तपाईको कानूनी है िसयतको पिरवतर्न, पािरवािरक
संख्यामा पिरवतर्न जःतै जन्म, मृत्यु, िववाह र पारपाचुके—तपाईले युएनएचसीआरलाई वा वैदेिशक

ूिबया िनयोगलाई िदनुहोला। यिद तपाई पिबया आविधमा भूटान जानुभएको भए उक्त िनकायलाई तुरून्तै
जानकारी गराउनुहोला। यिद तपाई आफ्नो केसलाई िनिंबय बनाउन चाहनुहुन्छ भने युएनएचसीआर वा
वैदेिशक ूिबया िनयोगलाई जानकारी गराउनुहोस ्।

िड एच एसले तपाईको आवेदनलाई ःवीकृ त गरे पिछ आई ओ ऐमका डाक्टरले तपाईको ःवाःथ्य पिरक्षण
गनेर्छन ्। क्षयरोग जःता रोगहरू तपाईमा फेला परे मा िनको नहुन्जेल तपाईको ूःथान हुनेछैन। सफल

उपचारपिछ तपाई अमेिरका जानुहुनेछ। तपाईले आई ओ ऐमका डाक्टरले सोधेका ूश्नका सिह जवाफ िदन
जरूरी छ। यस जानकारीले तपाईको लािग सिह उपचार गनर्, पुनवार्स गराउन उपयुक्त ठाँउ खोज्न र त्यहाँ
पुगे पश्चातको उपचार िदन मद्दत गछर् ।

पुनवार्स ूिबयामा आवेदन हाल्नका लािग अमेिरकामा तपाईको नातेदार हुन आवँयक छै न। यिद नातेदार
अमेिरकामा छन ् र तपाई त्यहीं जान चहानुहुन्छभने आई ओ ऐमलाई भन्नुहोस ् िकनिक यो जानकारी

तपाईको गन्तव्य तय गनर् महत्वपुणर् हुन्छ। पक्का नभए पिन, सकेसम्म तपाईलाई नातेदार भएकै शहरमा
लाने कोिशश गिरनेछ। याद राख्नुहोस ्: अमेिरकामा बहु-िबवाह गैर-कानुनी हो।

अमेिरकामा हरे क शरणाथीर् पिरवारलाई सहयोग गनेर् गैर-सरकारी संःथाहरू छन ्। तपाईले शुरूमा

अितआवँयक सहयोग जःतै डे रा, टे बुल-कुसीर्, खाट, र भाँडाकुँडा पाउनुहुनेछ। कितपय सामानहरू ूयोग
गिरएका वा सःता हुनेछन ्। तर सबै सामान सफा र राॆो अवःथामा हुनेछन ्।

तपाई र तपाईको पुनवार्स संःथाले िमलेर बनाएको पुनवार्स योजानामा तपाई सहमत भइिदनुहोला। संःथाले
तपाईलाई जािगर खोज्न मद्दत गनेर्छ तर जािगर पाउन समय लाग्न सक्छ। तपाईको पिहलो जािगर
आफ्नो पुरानो मुलुकको जािगरको ःतरको नहुने सम्भावना बढी छ। यो िनम्न ःतरको अःथायी जागीर

हुने सम्भावना बढी छ। सरकारी सहयोग र दै िनक खचर् अमेिरकामा शहर-िपच्छे फरक छन ्। त्यसैले अरू
राज्यमा बसेका शरणाथीर्ले पाउने सहयोग र तपाईले पाउने सहयोग एउटै हँु दैन। सावर्जिनक यातायातको
सुिवधा ूाय: अमेिरकी शहरमा राॆो छ। पुनवार्स ूिबया माफर्त तपाईलाई गाडी िदइँ दैन।

अमेिरकाको जीवन बारे थप जानकारी
शरणाथीर्को रूपमा अमेिरका ूवेश गरे पिछ तपाईंले अमेिरकाको ःथायी वािसन्दा र पिछ गएर
नागिरकताको लािग आवेदन गनर् पाउनुहुन्छ। अमेिरकामा पुनवार्स गनेर् िनणर्यले तपाईंको ःवदे श

िफतीर्को सम्भावनालाई किहले पिन समाप्त गदैर् न तर त्यसले तपाईंको अमेिरकाको कानुनी
है िसयतमा भने असर पानर् सक्छ।

अमेिरका तीस करोड भन्दा बिढ मािनसहरू बःने िविवधताले भिरपूणर् दे श हो। जातीय समुदायहरू
भए तापिन अिधकांश अमेिरकीहरू िमिौत समुदायमा बसोबास गछर् न ्। तपाईंका िछमेिक, सहकमीर्
र ःकूलका साथीहरू िविभन्न जात, धमर्, सम्ूदाय र जीवनशैलीका हुन सक्छन ्।

शरणाथीर्को अमेिरकामा बसोबास गनेर् अरु सरह समान अिधकार हुन्छ। यी अिधकारमा बोल्ने,

चाहे को धमर् मान्ने, भेला हुने, िहँ डडु ल गनेर् आिद ःवतन्ऽता पछर् न ्। कसैलाई पिन कुनै िवचार व्यक्त
गनार्ले, आफ्नो धमर् मान्नाले वा साथीभाइ भेट्नाले पबन वा थुन्न पाइँ दैन।

अमेिरकीहरू आत्मिनभर्रता र पिरौमलाई महत्वपूणर् ठान्छन ्। नवआगन्तुकहरूले सकेसम्म चाँडो
काम गनर् थाल्छन ् र आफू र आफ्नो पिरवारको िजम्मेवारी िलन्छन ् भन्ने अपेक्षा उनीहरूले

गछर् न ्। ूायजसो नगद वा अन्य सरकारी सहयोगले माऽ पिरवार धान्न पुग्दै न। अमेिरकामा

सफल हुनको लािग अंमेजी जान्न महत्वपूणर् हुन्छ। अंमेजी नजाने पिन तपाईंले काम पाउन

सक्नुहुन्छ, तर तपाईंका रोजगारीका अवसरहरू िसिमत हुन्छन ्। अंमेजी िसक्ने मौका ूाय सबै

ठाउँ मा पाउनुहुनेछ, तर तपाईंले काम पिन गनुह
र् ु न्छ भन्ने अपेक्षा गिरएको हुन्छ।

कक्षा िकन्डरगाडेर् न दे िख १२ सम्मको िशक्षा सरकारी ःकुलमा िन:शुल्क पाइन्छ। िनजी ःकुलहरूपिन
हुन्छन ्, तर धेरैजसो िनजी ःकुलहरू महँ गा हुन्छन ् र धािमर्क संःथािसत जोिडएका हुन्छन ्।

िवश्विवद्यालयको खचर् भारी हुन्छ। िवश्विवद्यालयमा िवद्याथीर् पढ्दै काम पिन गछर् न ्, छाऽबृित्तका लािग पिन
िनवेदन िदन्छन, र पढाई सिकएपिछ ितनेर् खालका ऋणपिन िलन्छन ्।

शरणाथीर्हरूले अमेिरकामा ८ मिहना सम्म सरकारी ःवाःथ्य बीमा पाउँ छन ्। िनजी ःवाःथ्य बीमा महँ गो

हुन्छ। साधारणतया ःवाःथ्य बीमाको खचर् ितनेर् िजम्मेवारी हरे क मािनसको हो, सरकारको होइन। ःवाःथ्य
बीमा नभएको खण्डमा तपाईलाई आकिःमक सेवा पाउनबाट रोक्न सिकंदै न। धेरैजसो अमेिरकनहरूको

बीमाको केिह अंश उनीहरूको रोजगारदाताहरूले ितछर् न ्। धेरै ःवाःथ्य सम्बन्धी नयाँ िनयमहरू कायर्न्वयन
भएका छै नन ्।

अमेिरकामा पुनवार्स भएका धेरै शरणाथीर्लाई समायोजनमा पनेर् ठू ला किठनाइ मध्ये एउटा किठनाइ
परम्परागत पािरवािरक भुिमकामा हुने पिरवतर्न हो। धेरै पिरवारमा ौीमान ् र ौीमती दव
ु ैले काम गनर् पनेर्
हुन्छ। ूायजसो आमाबुवाले भन्दा केटाकेटीले िछटो अंमेजी िसक्छन ् र नयाँ समाजमा फटाफट िभज्छन ्।
यःता र अन्य पिरवतर्नको सामना गनेर् तिरका व्यिक्त िपच्छे फरक पछर् र यःले व्यिक्त र पिरवारमा

उलेख्य तनाव िनम्त्याउँ छ। पुनवार्सको रोचक तर किहलेकािहँ गा॑ो दौरानमा तपाईंले आफ्नो पुनवार्स
संःथासँग सहयोग माग्नु पछर् । िवगत ३५ वषर्मा तीस लाख शरणाथीर्हरू अमेिरका आएका छन ्। नयाँ
दे शमा पुनवार्स चुनौितपूणर् हुन्छ, तर ूाय सबै शरणाथीर्हरूले आफू र आफ्नो पिरवारको िनिम्त नयाँ
अवसरहरू भेट्टाएका छन ् र नयाँ समुदायमा सफलतापूवक
र् िभजेका छन ्।

