ಅಮೇರಿಕ ವಿದ ೇಶದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡ ಯಲು ಬಯಸುವ ಭಾರತೇಯ ವಿದಾಾರ್ಥಿಗಳ ಮುುಂಚೂಣಿಯ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದ :
ಓಪನ್ ಡ ೂೇರ್ಸಿ ರಿಪೇರ್ಟಿ
ನ್ವದ ಹಲ್ಲ, ನ್ವ ುಂಬರ್ 14, 2022: ಸತತವಾಗಿ ಎರಡನ ಯ ವರ್ಿ ದಾಖಲ ಸುಂಖ್ ಾಯ ಭಾರತೇಯ ವಿದಾಾರ್ಥಿಗಳು ಉನ್ನತ
ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡ ಯಲು ಅಮೇರಿಕಕ್ ೆ ಬುಂದಿದಾಾರ . ಇುಂದು ಬಿಡುಗಡ ಯಾದ ಓಪನ್ ಡ ೂೇರ್ಸಿ ರಿಪೇರ್ಟಿ ಪರಕ್ಾರ 2021-22ರ
ಶ ೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಿದಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು 200,000 ಭಾರತೇಯ ವಿದಾಾರ್ಥಿಗಳು ಯುನ ೈಟ ಡ್ ಸ ಟೇರ್ಟ್ ಅನ್ುನ ತಮಮಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದ
ತಾಣವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕ್ ೂುಂಡಿದುಾ ಹುಂದಿನ್ ವರ್ಿಕ್ೆುಂತ ಶ ೇ.19ರರ್ುಟ ಹ ಚಚಳವಾಗಿದ . ಅಮೇರಿಕದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಯುತಿರುವ
ದಶಲಕ್ಷಕೂೆ ಹ ಚುಚ ವಿದ ೇಶಿ ವಿದಾಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶ ೇ.21ರರ್ುಟ ಮುಂದಿ ಭಾರತೇಯ ವಿದಾಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿದಾಾರ .
ಮಿನಿಸಟರ್ ಕ್ೌನ ್ಲರ್ ಫಾರ್ ಪಬಿಿಕ್ ಡಿಪಿಮಸಿ ಗ ೂಿೇರಿಯಾ ಬರ್ ಿನಾ, “ಅಮೇರಿಕವನ್ುನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕ್ ೂಳುುವ ವಿದಾಾರ್ಥಿಗಳ
ಸುಂಖ್ ಾಯಲ್ಲಿ ಮುುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವುದಕ್ ೆ ಭಾರತಕ್ ೆ ಅಭಿನ್ುಂದನ ಗಳು. ಭಾರತೇಯ ವಿದಾಾರ್ಥಿಗಳು ಮತುಿ ಅವರ ಪೇರ್ಕರು
ಯು.ಎರ್ಸ.ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೌಲಾವನ್ುನ ಗುರುತಸಿರುವುದು ಇದರಿುಂದ ಸಪರ್ಟವಾಗಿದ . ಇಲ್ಲಿನ್ ಶಿಕ್ಷಣವು ವಿದಾಾರ್ಥಿಗಳನ್ುನ ಅವರು
ಹ ೂಸದಾಗಿ ಗಳಿಸಿದ ಜ್ಞಾನ್ದಿುಂದ ವಿಶವದ ಸವಾಲುಗಳನ್ುನ ಎದುರಿಸಲು ಸನ್ನದಧವಾಗಿಸುತಿದ ಮತುಿ ಅವರನ್ುನ ಕೃತಕ ಬುದಿಧಮತ ಿ,
ಉದಯೇನ್ುಮಖ ತುಂತರಜ್ಞಾನ್ಗಳು ಅಥವಾ ಉದಾಮಶಿೇಲತ ಹಾಗೂ ಆವಿಷ್ಾೆರದುಂತಹ ಭವಿರ್ಾದ ಅವಕ್ಾಶಗಳಿಗ
ಸನ್ನದಧವಾಗಿಸುತಿದ ,”ಎುಂದರು.
ಭಾರತೇಯ ವಿದಾಾರ್ಥಿಗಳಿಗ ನ ರವಾಗಲು ಯು.ಎರ್ಸ. ಡಿಪಾಟ ಮಿುಂರ್ಟ ಆಫ್ ಸ ಟೇರ್ಟ ಅಫ ೇರ್ಸಿ ಭಾರತದಾದಾುಂತ ನ್ವದ ಹಲ್ಲ,
ಚ ನ ನೈ, ಕ್ ೂಲೆತಾ, ರ್ ುಂಗಳೂರು, ಅಹಮದಾರ್ಾದ್, ಮುುಂರ್ ೈ ಮತುಿ ಹ ೈದರಾರ್ಾದ್್ನ್ಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಡ ಗಳಲ್ಲಿ ವಚುಿಯಲ್
ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮತುಿ ವ ೈಯಕ್ಿಕವಾಗಿ ಎಜುಕ್ ೇರ್ನ್ ಯುಎರ್ಸ್ಎ ಅಡ ವೈಸಿುಂಗ್ ಸ ುಂಟರ್್ಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಸಲಹಾ ಸ ೇವ ಗಳನ್ುನ
ಸುಂಭವನಿೇಯ ವಿದಾಾರ್ಥಿಗಳಿಗ ನಿೇಡುತಿದ . ಎಲಿ ಎುಂಟು ಕ್ ೇುಂದರಗಳು ಎಜುಕ್ ೇರ್ನ್ ಯುಎರ್ಸ್ಎ ಸಲಹ ಗಾರರನ್ುನ ಹ ೂುಂದಿದುಾ,
ಅವರು ಅಮೇರಿಕದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಾಯನ್ ಮಾಡುವ ಅವಕ್ಾಶಗಳನ್ುನ ಕುರಿತು

ನಿಖರ, ಸಮಗರ ಮತುಿ ಅಪ್-ಟು-ಡ ೇರ್ಟ ಮಾಹತಯನ್ುನ ನಿೇಡುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತೇಯ ವಿದಾಾರ್ಥಿಗಳಿಗ ಅತುಾತಿಮ ಕ್ಾಯಿಕರಮ
ಕುಂಡುಕ್ ೂಳುಲು ಮತುಿ 4,000 ಮಾನ್ಾತ ಪಡ ದ ಯು.ಎರ್ಸ. ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸುಂಸ ಗ
ೆ ಳಲ್ಲಿ ಸ ೇರಿಕ್ ೂಳುಲು ನ ರವಾಗುತಾಿರ .
ಅಮೇರಿಕದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಾಯನ್ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಹ ಚಿಚನ್ ಮಾಹತ ಬಯಸುವ ವಿದಾಾರ್ಥಿಗಳು ಮತುಿ ಕುಟುುಂಬಗಳು
ಎಜುಕ್ ೇರ್ನ್್ಯುಎರ್ಸ್ಎ ಇುಂಡಿಯಾ ಆಾಪ್ ಅನ್ುನ ಡೌನ್್ಲ ೂೇಡ್ ಮಾಡಿಕ್ ೂಳುಬಹುದು, ಅದು ಐಒಎರ್ಸ ಮತುಿ ಆುಂಡಾರಯಿಡ್
ಡಿವ ೈರ್ಸ್ಗಳಿಗ ಉಚಿತವಾಗಿ ದ ೂರ ಯುತಿದ . ಈ ಆಾಪ್ ಕ್ಾಲ ೇಜು ಅರ್ಜಿ ಪರಕ್ರಯ್ಕ ಕುರಿತು ಅತಾಾಧ್ುನಿಕ ಮಾಹತ ನಿೇಡುತಿದ ಮತುಿ
ಅಮೇರಿಕದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡ ಯಲು ಯೇರ್ಜಸಿದವರಿಗ ತವರಿತ ಮತುಿ ಸುಲಭ ಮೊದಲ ಹ ಜ್ ಯ
ೆ ಾಗಿದ . ಅಥವಾ
ಭ ೇಟಿ ಕ್ ೂಡಿ: https://educationusa.state.gov/country/in
ಓಪನ್ ಡ ೂೇರ್ಸಿ ಕುರಿತು
ದಿ ಇನಿ್ಿಟೂಾರ್ಟ ಆಫ್ ಇುಂಟರ್್ನಾಾರ್ನ್ಲ್ ಎಜುಕ್ ೇರ್ನ್(ಐಐಇ) ಓಪನ್ ಡ ೂೇರ್ಸಿ ರಿಪೇರ್ಟಿ ಪರಕಟಿಸುತಿದ . ಐಐಇ 1919ರಲ್ಲಿ
ತನ್ನ ಸಾೆಪನ ಯಾದ ದಿನ್ದಿುಂದಲೂ ಯುನ ೈಟ ಡ್ ಸ ಟೇರ್ಟ್ ನ್ಲ್ಲಿರುವ ಅುಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ವಿದಾಾರ್ಥಿಗಳ ವಾಷ್ಟ್ಿಕ ಅುಂಕ್ ಅುಂಶಗಳ
ಸಮಿೇಕ್ಷ ನ್ಡ ಸುತಿದ ಮತುಿ 1972ರಿುಂದ ಯು.ಎರ್ಸ. ಡಿಪಾಟ ಮಿುಂರ್ಟ ಆಫ್ ಸ ಟೇರ್ಟ್ನ್ ಬೂಾರ ೂೇ ಆಫ್ ಎಜುಕ್ ೇರ್ನ್ಲ್ ಅುಂಡ್
ಕಲಚರಲ್ ಅಫ ೇರ್ಸಿ ಜ್ ೂತ ಸಹಯೇಗ ಹ ೂುಂದಿದ . ಓಪನ್ ಡ ೂೇರ್ಸಿ ಯು.ಎರ್ಸ. ವಿಶವವಿದಾಾಲಯಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅುಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೇಯ
ವಿದಾವುಂಸರ ಸುಂಖ್ ಾಯನ್ುನ ಹಾಗೂ ಪ್ರರ-ಅಕ್ಾಡ ಮಿಕ್ ಇುಂಟ ನಿ್ವ್ ಇುಂಗಿಿಷ್ ಪರೇಗಾರಮ್ ನ್ಲ್ಲಿ ನ ೂೇುಂದಣಿಯಾದ
ಅುಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ವಿದಾಾರ್ಥಿಗಳ ವರದಿ ಮಾಡುತಿದ . ಓಪನ್ ಡ ೂೇರ್ಸಿ 2022 ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ 2021ರಿುಂದ ಸಿರುಂಗ್ 2022ರ
ನ್ಡುವ ಯುನ ೈಟ ಡ್ ಸ ಟೇರ್ಟ್ ನ್ಲ್ಲಿರುವ ಯು.ಎರ್ಸ. ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸುಂಸ ೆಗಳ ಅುಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ವಿದಾಾರ್ಥಿಗಳು ಮತುಿ ಆನ್್ಲ ೈನ್
ಹಾಗೂ ವಿದ ೇಶದಲ್ಲಿರುವ ವಿದಾಾರ್ಥಿಗಳು ಮತುಿ ಆಪಷನ್ಲ್ ಪಾರಕ್ಟಕಲ್ ಟ ೈನಿುಂಗ್್ನ್ಲ್ಲಿರುವವರ ಅುಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ವಿದಾಾರ್ಥಿಗಳೂ
ಒಳಗ ೂುಂಡಿದಾಾರ . ಹ ಚಿಚನ್ ಮಾಹತ, ಇನ ೂಫೇಗಾರಫಿಕ್್ ಮತುಿ ಸುಂಪನ್ೂಮಲಗಳಿಗ ಭ ೇಟಿ ಕ್ ೂಡಿ: www.iie.org/OpenDoors
ಯು.ಎರ್ಸ. ಡಿಪಾಟ ಮಿುಂರ್ಟ ಆಫ್ ಸ ಟೇರ್ಟ ಬೂಾರ ೂೇ ಆಫ್ ಎಜುಕ್ ೇರ್ನ್ಲ್ ಅುಂಡ್ ಕಲಚರಲ್ ಅಫ ೇರ್ಸಿ
ಯು.ಎರ್ಸ. ಡಿಪಾಟ ಮಿುಂರ್ಟ ಆಫ್ ಸ ಟೇರ್ಟ್ನ್ ದಿ ಬೂಾರ ೂೇ ಆಫ್ ಎಜುಕ್ ೇರ್ನ್ಲ್ ಅುಂಡ್ ಕಲಚರಲ್ ಅಫ ೇರ್ಸಿ(ಇಸಿಎ) ಅಮೇರಿಕದ
ಜನ್ರು ಮತುಿ ಇತರ ದ ೇಶಗಳ ಜನ್ರ ನ್ಡುವ ಶ ೈಕ್ಷಣಿಕ, ಸಾುಂಸೃತಕ, ಕ್ರೇಡ , ವೃತಿಪರ ಮತುಿ ಖ್ಾಸಗಿ ವಲಯದ ವಿನಿಮಯಗಳು,
ಸಾವಿಜನಿಕ-ಖ್ಾಸಗಿ ಸಹಯೇಗಗಳು ಮತುಿ ಮಾಗಿದಶಿನ್ ಕ್ಾಯಿಕರಮಗಳ ಮೂಲಕ ರ್ಾುಂಧ್ವಾಗಳನ್ುನ ನಿಮಿಿಸುತಿದ .
ವಾಷ್ಟ್ಿಕ ಸುಮಾರು 50,000 ಮುಂದಿ ಈ ವಿನಿಮಯ ಕ್ಾಯಿಕರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಸುತಾಿರ , ಅದರಲ್ಲಿ ಮುುಂಚೂಣಿಯ ಫುಲ್ ರ್ ೈರ್ಟ
ಪರೇಗಾರಮ್ ಮತುಿ ಇುಂಟರ್್ನಾಾರ್ನ್ಲ್ ವಿಸಿಟರ್ ಲ್ಲೇಡರ್್ಶಿಪ್ ಪರೇಗಾರಮ್ ಒಳಗ ೂುಂಡಿವ . ಇಸಿಎ ಅಮೇರಿಕದ ಅತಾುಂತ
ಆರ್ಥಿಕ ಅಗತಾವಿರುವ ಪದವಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ವಿದಾಾರ್ಥಿಗಳಿಗ ರ್ ುಂಜಮಿನ್ ಎ.ಗಿಲಮನ್ ಶಿರ್ಾವ ೇತನ್ ನಿೇಡುತಿದ , ಯು.ಎರ್ಸ. ಫಾರಿನ್
ಲಾುಂಗ ವೇಜ್ ಸಟಡಿ ಅರ್ಾರಡ್ ರ್ ುಂಬಲಕ್ ೆ ಕ್ರಟಿಕಲ್ ಲಾುಂಗ ವೇಜ್ ಸಾೆಲರ್್ಶಿಪ್ ಪರೇಗಾರಮ್ ಮತುಿ 400ಕೂೆ ಹ ಚುಚ ಸಲಹಾ
ಕ್ ೇುಂದರಗಳಿಗ ವಿಶವದಾದಾುಂತ ಎಜುಕ್ ೇರ್ನ್್ಯುಎರ್ಸ್ಎ ಜ್ಾಲದ ಮೂಲಕ ಅಮೇರಿಕದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಯಲು ಬಯಸುವ ವಿದಾಾರ್ಥಿಗಳಿಗ
ಮಾಹತ ನಿೇಡುತಿದ . ಕ್ ೂೇವಿಡ್-19 ಸಾುಂಕ್ಾರಮಿಕ ಪಾರರುಂಭದಿುಂದ ಇಸಿಎ ತನ್ನ ವಿನಿಮಯ ಕ್ಾಯಿಕರಮಗಳನ್ುನ
ಪುನ್ಶ ಚೇತನ್ಗ ೂಳಿಸಿದುಾ ಅರ ಕ್ಾಲ್ಲಕ ಮತುಿ ಪೂಣಿಕ್ಾಲ್ಲಕ ವಚುಿಯಲ್ ಕ್ಾುಂಪನ ುಂರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಯಥಾಸಿೆತಗ ಮರಳುವವರ ಗ

ಅುಂತಹ ವಿನಿಮಯಗಳನ್ುನ ಮುುಂದೂಡಿತುಿ. ಡಿಪಾಟ ಮಿುಂರ್ಟ ಆಫ್ ಸ ಟೇರ್ಟ್ನ್ ಶ ೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತುಿ ಸಾುಂಸೃತಕ ವಿನಿಮಯ
ಚಟುವಟಿಕ್ ಗಳ ಕುರಿತು ಹ ಚಿಚನ್ ಮಾಹತಗ ಭ ೇಟಿ ಕ್ ೂಡಿ: eca.state.gov

