
එක්සත් ජනපද පුරවැසියෙක් අත්අඩංගුවට පත්වීම 

විදේශගතව සිටියදී අත් අඩංගුවට පත් වන එක්සත් ජනපද පුරවැසියන්ට සාධාරණ හා ශිෂට් දෙස සෙකන 

බව සහතික කිරීමට රාජය දදපා්තතදනන්ුවව කැප වී සිටී. ජාතයන්තර  එක්සත් ජනපද  ්රී ොංය ය හා 

මාෙදිවයින් නීති යටදත් අදේ බෙ සීමාවන් ුවළ බන්ධනාගාර ගත වූ පුරවැසියන් හා ඔවුන්දේ පවුල්වෙට 

සහාය වීමට අප සූදානන ව සිටිමු. 

විදේශගතව සිටියදී පහත දැක්දවන ආකාරයට කටයුුව කිරීදමන් අත්අඩංගුවට පත්වීදමන් වළකින්න: 

 ඔබ ජීවත් වන දහෝ සංචාරය කරන රදේ නීති හා දරගුොසි අනුගමනය කිරීම. 

 එක්සත් ජනපදදේ නීතිවෙට වඩා දවනස් විය හැකි නීති ගැන දැනුවත්වීම. අදේ දවබ් අඩවිදේ රටවල් 

පිළිබඳ පිටුවෙ සෑම රටක් ම පිළිබඳ දතොරුවරු දක්වා තිදබ්. ඔබ විදේශ රටකට යෑමට දපර  ඒ රදේ නීති 

පිළිබඳ දතොරුවරු ෙබා ගැනීමට එක්සත් ජනපදය ුවළ ඇති ඒ රදේ ආසන්න ම තානාපති කා්තයාෙය දහෝ 

දකොන්සියුේත කා්තයාෙදයන් විමසන්න. 

https://travel.state.gov/content/passports/en/country.html 

ඔබ වියේශෙක දී අත්අඩංගුවට පත් වුවය ොත් ය ෝ  අත්අඩංගුවට පත් එක්සත් ජනපද පුරවැසියෙක් ගැන දන්යන් 

නම් 

 එක්සත් ජනපද තානාපති කා්තයාෙයට දැනුන දදන දෙස  බන්ධනාගාර බෙධාරීන්දගන් ඉල්ො සිටින්න. 

 ඔබට සෘජුවම අප ඇමතීමට ද පුළුවන. 

එක්සත් ජනපද සිරකරුවන්ට යකොන්සියුලර් ස ාෙ 

එක්සත් ජනපද පුරවැසිදයක් විදේශයක දී අත්අඩංගුවට පත් වූ විට ඔහු දහෝ ඇය වයාකුෙ හා අන්ද මන්ද 

තත්වයකට පත් විය හැකිය. සිරකරුවා සිටින්දන් නුහුරු පරිසරයක වීමත්  දේශීය භාෂා  සිරිත් විරිත් හා  නීති 

පේධතිය ගැන දනොදැනීමත් නිසා තත්වය තවත් දුෂ්කර විය හැකිය. ඇමරිකන් පුරවැසිදයක් බන්ධනාගාරදයන්  

නිදහස් කරවා ගැනීමට එක්සත් ජනපද රජයට කටයුුව කළ දනොහැක.  

අපට උදව් කළ  ැක්යක් යම් ආකාරෙටයි: 

 ඉංග්රීසි ක ා කරන දේශීය නිතිඥයින්දේ ෙැයිස්ුවවක් ෙබා දීම. 

 ඔවුන්දේ ලිඛිත අවසරය ඇතිව  සිර භාරයට පත් එක්සත් ජනපද පුරවැසියාදේ පවුෙ  මිුවරන් දහෝ 

දසේවාදයෝජකයාට දැනුන දීම. 

 සිර භාරදේ සිටින එක්සත් ජනපද පුරවැසියා බැලීමට නිතර යෑම හා උචිත අවස් ාවන්හි කියවීමට 

දපොත්පත් හා විටමින් ආදිය ෙබා දීම. 

 බන්ධනාගාර බෙධාරීන්  ඔබට අවශය ෛවදය ්රතිකාර  ෙබා දදන බව සහතික වීම. 

 දේශීය අපරාධ නඩු ක්රියාවලිය ගැන  සාමානය අදහසක් ෙබා දීම. 

 ඔවුන්ට ෙබා ගත හැකි  අපරාධවෙට දගොදුරු වූ අයට  සහාය වන දේශීය හා එක්සත් ජනපද හා බැඳුණු 

උපකාරක දසේවා  ගැන සිරකරුවා දැනුවත් කිරීම. 

 අත්අඩංගුදේ පසු වන තැනැත්තා කැමති නන  ඔහු කැමති ආගමක පුජකදයකුට ඔහු බැලීමට බන්ධනාගාර 

නිෙධාරීන් අවසර දදන බව සහතික කිරීම. 

 බන්ධනාගාර දරගුොසි යටදත් අවසර ඇත්නන  පවුදල් අයට හා මිුවරන්ට  අත්අඩංගුවට පත් එක්සත් 

ජනපද පුරවැසියාට මුදල් එවිය හැකි භාරකාර අරමුදෙක් (OCS) පිහිටුවීම. 

 

https://travel.state.gov/content/passports/en/country.html


අපට ප ත සඳ න් යේ කළ යනො ැක 

 විදේශ රටක බන්ධනාගාරදයන් එක්සත් ජනපද පුරවැසිදයක් නිදහස් කර ගැනීම. 

 යන දකදනක් වැරදිකරු දහෝ නිවැරදිකරු යයි උසාවියකට කියා සිටීම. 

 විදේශ උසාවියක එක්සත් ජනපද පුරවැසියන් නිදයෝජනය කිරීම දහෝ නීති උපදදස් සැපයීම. 

 නිෙ භාෂා පරිව්තතකයන් දෙස දසේවය කිරීම. 

 විදේශවෙ සිටින එක්සත් ජනපද පුරවැසියන්දේ නීති. ෛවදය දහෝ දවනත් ගාස්ුව දගවීම. 


