ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർത്ഥികൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന
വിദദ്ശ രാജ്യങ്ങളിൽ മുൻപന്ത്ിയിൽ യുണൈറ്റഡ് ദേറ്റസ്: ഓപ്പൺ
ദ ാഴ്സ് റിദപ്പാർട്ടസ
ന്യൂ ൽഹി, ന്വംബർ 14, 2022: തുടർച്ചയായ രണ്ാം വർഷവും ഉന്നത
വിദ്യാഭ്യാസം ദന്ടുന്നതിന്ായി യുണൈറ്റഡ് ദേറ്റസ് തിരഞ്ഞെടുത്ത
ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർത്ഥികളുഞ്ഞട എണ്ണത്തിൽ ഞ്ഞറദക്കാഡ് വർധന്. ഇന്നസ
പുറത്തിറങ്ങിയ ഓപ്പൺ ദ ാഴ്സ് റിദപ്പാർട്ടസ (Open Doors Report) അന്ുസരിച്ചസ,
രണ്സ ലക്ഷദത്താളം ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് 2021-22 അധയയന്
വർഷത്തിൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ ലക്ഷയസ്ഥാന്മായി യുണൈറ്റഡ് ദേറ്റസ്
തിരഞ്ഞെടുത്തത് - മുൻവർഷദത്തക്കാൾ 19 ശതമാന്ം വർദ്ധന്വ്.
യു.എസിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു ദ്ശലക്ഷത്തിലധികം വിദദ്ശ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ
21 ശതമാന്ദത്താളം ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർത്ഥികളാണ്.
വിദ്യാഭ്ാസന്ത്തിന് യുണൈറ്റഡ് ദേറ്റസ്
് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന
വിദ്യാർത്ഥികളുഞ്ഞട എണ്ണത്തിൽ ആദ ാളതലത്തിൽ മുന്നിഞ്ഞലത്തിയതിന്
ന്യൂ ൽഹിയിഞ്ഞല യു.എ്. എംബസ്സിയിഞ്ഞല പബ്ലിക് ിദലാമസി വിഭ്ാ ം
ദമധാവി ദലാറിയ ഞ്ഞബർദബന് ഇന്ത്യഞ്ഞയ അഭ്ിന്ന്ദിച്ചു. “ആർട്ടിഫിഷയൽ
ഇന്റലിജ്ൻ്, വളർന്നുവരുന്ന സാദേതിക വിദ്യകൾ, സംരംഭ്കതവം
എന്നിങ്ങഞ്ഞന് വിവിധ ന്ൂതന് ദമഖലകളിൽ ദലാകഞ്ഞത്ത ഞ്ഞവലലുവിളികഞ്ഞള
ദന്രിടാന്ായി വിദ്യാർത്ഥികൾ പുതുതായി ദന്ടിയ അറിവ്
പ്പദയാജ്ന്ഞ്ഞപ്പടുത്താൻ സജ്ജരാക്കുകയും ഭ്ാവി അവസരങ്ങൾക്കായി
അവഞ്ഞര ഒരുക്കുകയും ഞ്ഞെയ്യുന്ന യു.എ്. വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻഞ്ഞറ മൂലയം
ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർത്ഥികളും അവരുഞ്ഞട മാതാപിതാക്കളും തിരിച്ചറിയുന്നു
എന്നത് വയക്തമാണ്,” ദലാറിയ പറെു.
ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർത്ഥികഞ്ഞള സഹായിക്കുന്നതിന്ായി യു.എ്.
ിപ്പാർട്ഞ്ഞമൻറ് ഓഫ് ദേറ്റസ രാജ്യത്തിൻഞ്ഞറ പല ഭ്ാ ങ്ങളിലായുള്ള എട്ടസ

എജ്യുദക്കഷൻ യു.എ്.എ. ഉപദദ്ശക ദകപ്ന്ദങ്ങൾ വഴി ഓൺണലന്ായും
ദന്രിട്ടും തത്പരരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കസ സൗജ്ന്യ ഉപദദ്ശ ദസവന്ങ്ങൾ
ന്ൽകുന്നുണ്സ. ന്യൂ ൽഹി, ഞ്ഞെണന്ന, ഞ്ഞകാൽക്കത്ത, ബാംലൂർ,
അഹമ്മദ്ാബാദ്, മുംണബ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഓദരാ ദകപ്ന്ദവും
ണഹദ്രാബാദ്ിൽ രണ്സ ദകപ്ന്ദങ്ങളുമാൈുള്ളത്. അദമരിക്കയിഞ്ഞല
പഠന്ാവസരങ്ങഞ്ഞളക്കുറിച്ചസ കൃതയവും സമപ് വും കാലികവുമായ
വിവരങ്ങൾ ന്ൽകാന്ും അത് വഴി ന്ാലായിരദത്താളം അം ീകൃത
യു.എ്. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപന്ങ്ങളിൽ ന്ിന്നസ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കസ
ഏറ്റവും ദെരുന്ന ദപ്പാപ് ാം തിരഞ്ഞെടുക്കാന്ും സഹായിക്കാൻ
പ്പാപ്തരായ എജ്യുദക്കഷൻ യു.എ്.എ. ഉപദദ്ഷ്ടാക്കളാണ് ഈ എട്ടസ
ദകപ്ന്ദങ്ങളിലും പ്പവർത്തിക്കുന്നത്.
യുണൈറ്റഡ് ്ദറ്ററ്റസ്
സിൽ പഠിക്കുന്നതിഞ്ഞന്ക്കുറിച്ചസ കൂടുതൽ വ്തുതകൾ
ദതടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും കുടുംബങ്ങൾക്കും ഐ.ഒ.എ്.,
ആൻദപ് ായിഡ് ഉപകരൈങ്ങളിൽ സൗജ്ന്യമായി ലഭ്യമായ EducationUSA
India ആപ്പസ ൗൺദലാഡ് ഞ്ഞെയ്യാം. ദകാദളജ് അദപക്ഷാ
പ്പപ്കിയഞ്ഞയക്കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ ആപ്പസ ന്ൽകുന്നു;
യുണൈറ്റഡ് ദേറ്റസസിൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം ആസൂപ്തൈം ഞ്ഞെയ്യാൻ
ദവ ദമറിയതും എളുപ്പമുള്ളതുമായ ആദ്യപടിയായി ഇത് ഞ്ഞെയ്യാം.
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി https://educationusa.state.gov/country/in എന്ന
ഞ്ഞവബ്ണസറ്റസ സന്ദർശിക്കുക.
ഓപ്പൺ ദ

ാഴ്സ്

ഇൻേിറ്റയൂട്ടസ ഓഫ് ഇന്റർന്ാഷൈൽ എജ്യുദക്കഷൻ (ഐ.ഐ.ഇ.) ആണ്
എലലാ വർഷവും ഓപ്പൺ ദ ാഴ്സ് റിദപ്പാർട്ടസ പ്പസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്. 1919-ൽ
സ്ഥാപിതമായത് മുതൽ യുണൈറ്റഡ് ദേറ്റസസിഞ്ഞല അന്ത്ാരാഷ്പ്ട
വിദ്യാർത്ഥികഞ്ഞളക്കുറിച്ചസ ഐ.ഐ.ഇ. വാർഷിക സ്ഥിതിവിവര സർദവ
ന്ടത്തുന്നു. 1972 മുതൽ യു.എ്. ിപ്പാർട്ടസ്
ഞ്ഞമന്റ് ഓഫ് ദേറ്റസ കീഴിലുള്ള
ബയൂദറാ ഓഫ് എജ്യുദക്കഷൈൽ ആൻഡ് കൾച്ചറൽ അഫദയഴ്സസുമായി
സഹകരിച്ചാണ് ഐ.ഐ.ഇ. ഈ സർദവ ന്ടത്തുന്നത്. യു.എ്.
സർവ്വകലാശാലകളിഞ്ഞല അന്ത്ാരാഷ്പ്ട ദവഷകരുഞ്ഞട എണ്ണഞ്ഞത്തക്കുറിച്ചും
അധയയന്കാലത്തിന് മുദന്നാടിയായി ന്ടത്തഞ്ഞപ്പടുന്ന ഇന്റൻസീവ് ഇംലീഷ്
ദപ്പാപ് ാമുകളിൽ ദെർന്നിട്ടുള്ള അന്ത്ർദേശീയ വിദ്യാർത്ഥികളുഞ്ഞട
എണ്ണവും ഓപ്പൺ ദ ാഴ്സ് റിദപ്പാർട്ടിലുണ്സ.
ഓപ്പൺ ദ ാഴ്സ് 2022 റിദപ്പാർട്ടിൽ യുണൈറ്റഡ് ദേറ്റസസിഞ്ഞല യു.എ്.
ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപന്ങ്ങളിൽ ദെർന്നിട്ടുള്ള അന്ത്ർദേശീയ
വിദ്യാർത്ഥികളും വിദദ്ശത്തസ ന്ിന്നസ ഓൺണലന്ായി പ്പദവശന്ം

ദന്ടിയവരും 2021 ഫാൾ മുതൽ 2022 ്പ്പിംഗ് വഞ്ഞരയുള്ള ഓപ്ഷൈൽ
പ്പാക്ടിക്കൽ ഞ്ഞപ്ടയിന്ിം ിൽ (ഒ.പി.ടി.) ഉള്ളവരും ഉൾഞ്ഞപ്പടുന്നു. കൂടുതൽ
വിവരങ്ങൾക്കസ, സന്ദർശിക്കുക www.iie.org/OpenDoors.
ബയൂദറാ ഓഫ് എ യൂദക്കഷൈൽ ആൻഡ് കൾച്ചറൽ അഫദയഴ്സ്,
യു.എ്. ിപ്പാർട്ടസഞ്ഞമന്റ് ഓഫ് ദേറ്റസ
യു.എ്. ിപ്പാർട്ടസഞ്ഞമന്റ്
്
ഓഫ് ദേറ്റസ കീഴിലുള്ള ബയൂദറാ ഓഫ്
എജ്യുദക്കഷൈൽ ആൻഡ് കൾച്ചറൽ അഫദയഴ്സ് ബയൂദറാ (ഇ.സി.എ.)
അദമരിക്കൻ ജ്ന്തയും മറ്റസ രാജ്യങ്ങളിഞ്ഞല ജ്ന്ങ്ങളും തമ്മിൽ വിദ്യാഭ്ാസ,
സാം്കാരിക, കായിക, ഔദദ്യാ ിക, സവകാരയ എക്്ദെഞ്ചസ
ദപ്പാപ് ാമുകളിലൂഞ്ഞടയും ഞ്ഞപാതു-സവകാരയ പോളിത്തങ്ങളിലൂഞ്ഞടയും
ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുകയും വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ മാർ ന്ിർദദ്ശ
പരിപാടികൾ ന്ിർദദ്ശിക്കുകയും ഞ്ഞെയ്തുവരുന്നു.
പ്പശ്തമായ ഫുൾണപ്ബറ്റസ ദപ്പാപ് ാമും ഇന്റർന്ാഷൈൽ വിസിറ്റർ
ലീ ർഷിപ്പസ ദപ്പാപ് ാമും ഉൾഞ്ഞപ്പഞ്ഞട ഏകദദ്ശം 50,000 തിരഞ്ഞെടുക്കഞ്ഞപ്പട്ടവർ
ഈ എക്്ദെഞ്ചസ ദപ്പാപ് ാമുകൾ വഴി പ്പതിവർഷം പ്പദയാജ്ന്ം ദന്ടുന്നു.
സാമ്പത്തിക സഹായം ആവശയമുള്ള യു.എ്. ബിരുദ്ധാരികൾക്കുള്ള
ഞ്ഞബഞ്ചമിൻ എ. ിൽമാൻ ്ദകാളർഷിപ്പുകൾ, പ്കിട്ടിക്കൽ ലാംദ വജ്
്ദകാളർഷിപ്പസ ദപ്പാപ് ാം, അദമരിക്കൻ ഉന്നത വിദ്യാഭ്ാസഞ്ഞത്തക്കുറിച്ചസ
വിദ്യാർത്ഥികൾക്കസ വിവരങ്ങൾ ന്ൽകാന്ായി ദലാകത്തിൻഞ്ഞറ വിവിധ
ഭ്ാ ങ്ങളിലായുള്ള ന്ാന്ൂറിലധികം വരുന്ന ഉപദദ്ശക ദകപ്ന്ദങ്ങളുഞ്ഞട
എജ്യുദക്കഷൻ യു.എ്.എ. ശൃംഖല എന്നിവയും ഇ.സി.എ.-യുഞ്ഞട
െുമതലയാണ്.
ദകാവിഡ് മഹാമാരി തുടങ്ങിയദപ്പാൾ ഇ.സി.എ. തങ്ങളുഞ്ഞട എക്്ദെഞ്ചസ
ദപ്പാപ് ാമുകൾ ഭ്ാ ികമാദയാ മുഴുവന്ാദയാ ഞ്ഞവർെവൽ ആയി
പുന്ഃപ്കമീകരിച്ചിരുന്നു. അങ്ങഞ്ഞന് ഞ്ഞവർെവൽ ആയി മാറ്റാൻ കഴിയാത്ത
എക്്ദെഞ്ചസ ദപ്പാപ് ാമുകൾ അവ പുന്ഃരാരംഭ്ിക്കാൻ കഴിയുന്ന സമയം
വഞ്ഞര മാറ്റിഞ്ഞവക്കുകയും ഞ്ഞെയ്തു. യു.എ്. ിപ്പാർട്ടസ്
ഞ്ഞമന്റ് ഓഫ് ദേറ്റസ
കീഴിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ, സാം്കാരിക
എക്്ദെഞ്ചസ പ്പവർത്തന്ങ്ങഞ്ഞളക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
അറിയാൻ eca.state.gov എന്ന ഞ്ഞവബ്ണസറ്റസ സന്ദർശിക്കുക.
***

