ඡන්දය ප්රකාශ ිරීම
දැන් සියලු ම එක්සත් ජනපද පුරවැසියන්ට ඔවුන්ගේ හිස් ඡන්ද පත්රිකාශ ෙග්ක්ගරොනිකා ව ්බශ ගත හැිර ගේ.
ඡන්දය දීමට ඔබ සුදුසුකාම් ්බශ ඇති ප්රශන්තය ුව ව ඔගඡ ඡන්ද පත්රිකාශව ෙ-තැපෑග්න් ෆැක්ස් මගින් ගහෝ
ුන්තර්ජශ් බශගත ිරීමක් ග්ස ්ැගබව  ඇත. ගමම ක්රියශවය ය මරම්ක ිරීමට පුවෙගවන් ම ුලුත් ගෆඩරල්
ප ්චශත් කාශඩ් ගයදුම (FPCA) සම්පූර්ණ ිරීමට www.FVAP.gov ගවඡ ුඩවියට පිවිගසන්න. එම ගපෝරමය
වෙද්රණය කාර ුත්සන් කාර එක්සත් ජනපදග ඔගඡ ප්රශගීය ය මැතිවරණ කාශර්යශ්යට යවන්න. සෑම ජනවශයයකා ම
ගමම (FPCA) ගපෝරමය සම්පූර්ණ කාරන ග්ස විගී ව් සිටින එක්සත් ජනපද පුරවැසියන්ට ුපි නිර්ගී කාරවෙ.
ගැටලුවක් පැන නැගුණ ගහොත් ඔගඡ මැතිවරණ නි්ධශීන්ට ඔබ සමග සම්බන්ධවීම පහසු ිරීම සඳහශ එම
ගපෝරමග ඔගඡ ෙ-තැපැල් ය පිනය ඇතුල් කාරන්න. ඔගඡ ප්රශන්තය ඡන්ද පත්රිකාශ එවන්ගන් ෆැක්ස් මගින් පමණක්
නම් ඔගඡ ෆැක්ස් ුංකාය ඇතුුත් ිරීමට මතකා තබශ ගන්න. ඡන්ද පත්රිකාශව ෙග්ක්ගරොනිකා ව එවන ග්ස ෙල්්ශ
ඔගඡ ෙ-තැපැල් ය පිනය ගහෝ ෆැක්ස් ුංකාය දී ඇත්නම් සශමශනයගයන් මහශ මැතිවරණ හශ මධයම-කාශ් මැතිවරණ
සඳහශ දින 45කාට ගපර ද, විග ේෂ, ප්රශථමික කා හශ ුපසරණ මැතිවරණ සඳහශ දින 30කාට ගපර ද ඔගඡ හිස් ඡන්ද
පත්රිකාශව ්ැගබව  ඇත. ගබොගහෝ ප්රශන්ත දැන් ඡන්දදශයකා ය යශපදිංචිය තහවුරු ිරීගම් ගවඡ ුඩවි පවත්වශ ගගන
යන ුතර ක න් ගබොගහොමයක් ඔගඡ ය යශ පදිංචිග සහ ඡන්දග තත්වය ගැන විමසශ බැලීමට ෙඩ ගදයි.
ඡන්දය ප්රකාශ ිරීම ිළිබඳ ොර තුරු
හවෙදශ හශ විගී ව් සිටින පුරවැසියන්ගේ ඡන්දය ප්රකාශ ිරීම පිිබඳ පනත (UOCAVA) ක්රියශත්මකා ිරීම
පිිබඳ වගකීම පැවී ඇත්ගත් ගෆඩරල් ඡන්ද සහශයකා (FVAP) වැඩසටහනටයි. ගෆඩරල් නි්ත් සඳහශ
පවත්වන මැතිවරණව් දී රගේ ගනො සිට ඡන්දය දීම සඳහශ ය යශ පදිංචි වීමට එක්සත් ජනපද පුරවැසියන්ට
ඔවුන්ගේ ප්රශන්ත ෙඩ දිය තතු යයි ගමම පනතින් ිරය ගේ. ගමගසේ ඡන්දය ප්රකාශ ිරීමට සුදුසුකාම් ්බන එක්සත්
ජනපද පුරවැසියන් ුතර නි් ඇඳුම් ගසේවශව් සශමශජිකායන් හශ ඔවුන්ගේ සුදුසුකාම් ්ත් පවුල් සශමශජිකායන්, ගවුඳ
නශවිකායන් හශ සුදුසුකාම් ්ත් ඔවුන්ගේ පවුල් සශමශජිකායන්, රශජය ගස ්ය ගසේවග හශ ජශතිකා සවෙද්ර හශ වශතගගෝ්
පයපශ්නග බ්ය ්ත් නි්ධශීන්, එක්සත් ජනපදගයන් පිටත ගෆඩරල් රජය විසින් ගසේවග ගයොදවශ ඇති
එක්සත් ජනපද පුරවැසියන් හශ එක්සත් ජනපදගයන් පිට ජීවත් වන සියලු පුීගය කා එක්සත් ජනපද පුරවැසියන් ගේ.
රගේ ගනො සිට ඡන්දය දැමීමට ය යශ පදිංචි වීම හශ ඡන්ද පත්රිකාශ ෙල්ලීම් සිදු කාරව  ්බන්ගන් ගෆඩරල් තැපැල්
කාශඩ්පත් සහශයකා (FPCA) ගයදුම මගිනි. ගමයට FPCA ගවඡ ුඩවිගයන් ප්රගේ විය හැකා. ගමම ගපෝරමය ුදශු
එක්සත් ජනපද මැතිවරණ නි්ධශයයශට ෙදියපත් කාු තතුය. ඡන්දය සඳහශ ය යශ පදිංචි වීම, ඕනෑම ගෆඩරල්, ප්රශන්ත
ගහෝ ප්රශගීය ය ඡන්දයක් සඳහශ ඡන්ද පත්රිකාශ ෙල්ලීම ගමන් ම ය පිනග ගවනසක් වශර්තශ ිරීම මදිය සඳහශ ගමම
(FPCA) ගයදුම ගයොදශ ගත හැිර ගේ. ගමය කශවිතයට ගැනීම ඒ ඒ ප්රශන්ත හශ මික  ප්රගී ව් නීති මගින් පශ්නය
ගකාගරන ුතර සමහර විට ප්රශගීය ය ක්රියශමශර්ග ව්ට ද යටත් ගේ.
සටහන: ගමම (FPCA) ගයදුම යටගත් ෙල්ලීම් ෙදියපත් ිරීමට නියක ත කාශ්ය ප්රශන්තගයන් ප්රශන්තයට ගවනස් විය
හැිරය. කාල් ගේ්ශ ඇතිව ඡන්ද පත්රිකාශ ්බශ දීම සහතිකා ිරීම සඳහශ හැිර තරම් කාය න් ඡන්ද පත්රිකාශ සඳහශ ෙල්ලීම්
කාරන ග්ස සියලු එක්සත් ජනපද පුරවැසියන්ගගන් ුපි ෙල්්ශ සිටිවෙ. කාය න් ය යශපදිංචි වී ගනොමැති පුරවැසියන්
ඔවුන්ගේ ෙල්ලීම් මැතිවරණයකාට දින 60කාට කාය න් ෙදියපත් කාු තතු ුතර ය යශ පදිංචි වූ පුරවැසියන් ුඩු
ව ගයන් මැතිවරණයකාට දින 45කාට කාය න් එම ෙල්ලීම කාු තතුය.
විගී ව් සිටින ඡන්දදශයකායන් සෑම වර්ෂයකා ම ජනවශය මශසග හශ පදිංචිය ගවනස් කාු සෑම විටකා ම ගමම
(FPCA) ගයදුගම් ගපෝරමය ෙදියපත් කාරන ග්ස නිර්ගී (FVAP) ගකාගර්. FPCA ගපෝරමය පිරවීගම්දී ඔගඡ
ුලුත් ය පිනය ගමන්ම පරණ ය පිනය ද සඳහන් කාරන්න. ඔගඡ වර්තමශන ය පිනය ප්රශගීය ය මැතිවරණ
නි්ධශයයශට දැන්වීමට ුමතරව ගමම FPCA ගපෝරමය ෙදියපත් ිරීගමන් ඔගඡ ය යශපදිංචිය තහවුරු ගකාගරන
ුතර පසුව පැවැත්ගවන ඕනෑම මැතිවරණයක් සඳහශ ඡන්ද පත්රිකාශ ෙල්ලීමක් ග්ස ද ක්රියශ කාරයි.

ඔගඡ FPCA කාව දශ ෙදියපත් කාුත් ඔගඡ ඡන්දදශයකා ය යශ පදිංචි ුංකාය ගහෝ සමශජ සුරක්ෂිතතශ ුංකාය සඳහන්
ිරීගමන් ඔබ හඳුනශ ගැනීමට මැතිවරණ නි්ධශීන්ට සහශය වන්න. ප්රශන්තග නියක ත කාශ් මාමශ ගනො ෙක්මවශ
ඔගඡ ඡන්ද පත්රිකාශව ්බශ ගැනීමට ඡන්දය ප්රකාශ ිරීමට හශ ප්රශගීය ය මැතිවරණ නි්ධශයයශට ඡන්ද පත්රිකාශව මපසු
යැවීමට ප්රමශණවත් කාශ්යක් ්ැගබන පයදි ඔගඡ ය පිනය ගවනස් වීම දැව ම් දීමට වග බ්ශ ගන්න. ඔබ ය යශ පදිංචි
වී ඇති ප්රශන්තයට මපසු පැක යය ගහොත් ඔබ ෙග්ක්ගරොනිකා ඡන්ද පත්රිකාශව ගවව වට ඡන්ද ගපොුට ගගොස් ඡන්දය
දමන බව ඔගඡ ප්රශගීය ය මැතිවරණ නි්ධශීන්ට දැව ම් දීමට සහතිකා වන්න.
හවෙදශ හශ විගී ව් සිටින පුරවැසියන්ගේ ඡන්දය ප්රකාශ ිරීම පිය බඳ පනත (UOCAVA) යටතට එන
පුරවැසියන්ට ෙග්ක්ගරොනිකා ඡන්ද පත්රිකාශ ෙල්ලීම හශ ්බශගැනීම සඳහශ ප්රශන්ත පනස් පගහේ හශ ුනිත්ත් මික 
ප්රගී ව් ඇති විකාල්ප ගැන FVAP ගවඡ ුඩවිග එක් ගකාොටසකා සඳහන් ගේ. ගමතන ක්ය ක් ිරීගමන්
ෙග්ක්ගරොනිකා රම මගින් රටින් පිට සිට ඡන්දය ප්රකාශ ිරීගම් විකාල්ප රම පිිබඳ ඒ ඒ ප්රශන්තග නීති බ්ශ ගත
හැිරයි.
ුතිගර්කා උපකාශරකා ගසේවශ
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