வெளிநாட்டில் உயர்கல் வி பயில இந் திய மாணெர்கள் மிகவும்
விரும் பும் நாடாகஅவமரிக்கா திகழ் கிறது: "ஓப் பன் டடார்ஸ்"
அறிக்கக
புதுதில் லி, நவம் பர் 14, 2022:
த ொடர்ந்து இரண்டொவது ஆண்டொக, அதிக எண்ணிக்ககயிலொன
இந்திய மொணவர்கள் உயர்கல் வி பயில் வ ற் கொக அதமரிக்கொகவ
த ர்ந்த டு ்துள் ளனர். இன் று தவளியிடப்பட்ட “ஓபன் தடொர்ஸ்
அறிக்கக”யின் படி, கிட்ட ் ட்ட இரண்டு லட்சம் இந்திய மொணவர்கள்
2021-22 கல் வியொண்டில் உயர்கல் வி கற் ப ற் கொக அதமரிக்கொகவ ்
த ர்ந்த டு ்துள் ளனர். முந்க ய ஆண்கட விட இது 19 ச வீ ம்
அதிகமொகும் . ப ்து லட்ச ்திற் கும் அதிகமொன தவளிநொட்டு
மொணவர்கள் அதமரிக்கொவில் படிக்கிறொர்கள் . அவர்களில் சுமொர் 21
ச வீ ம் தபர் இந்திய மொணவர்கள் என் பது குறிப்பிட ் க்கது.
அதமரிக்க அரசின் தபொது உறவு நய அகமச்சக ஆதலொசகர்
குதளொரியொ தபர்தபனொ, இது குறி ்து கூறுககயில் , ”மிக அதிக
எண்ணிக்ககயிலொனஇந்திய மொணவர்கள் உயர் கல் வி பயில
அதமரிக்கொகவ ் த ர்ந்த டு ்துள் ளது மிகுந் மகிழ் சசி
் கய
அளிக்கிறது. இந்திய மொணவர்களும் அவர்களின் தபற் தறொரும்
அதமரிக்க கல் வியின் மதிப்கப அங் கீகரிக்கிறொர்கள் என் பது இ ன்
மூலமொக த ளிவொகிறது, அதமரிக்க உயர் கல் வி, உலகின்
சவொல் ககளச் சமொளிக்க த கவயொன திறன் ககள
வழங் கி, மொணவர்ககள ் யொர்படு ்துகிறது. தமலும் , தசயற் கக
நுண்ணறிவு, வளர்ந்து வரும் த ொழில் நுட்பங் கள் , த ொழில் முகன ல் ,
மற் றும் புதிய கண்டுபிடிப்புகள் தபொன் றவற் றில் எதிர்கொல
வொய் ப்புககளயும் வழங் குகிறது,” என் று குறிப்பிட்டொர்.
இந்திய மொணவர்களுக்கு உ வுவ ற் கொக, புதுதில் லி, தசன் கன,
தகொல் க ் ொ, தபங் களூர், அகம ொபொ ், மும் கப, மற் றும் கை ரொபொ ்
(இரண்டு இடங் கள் ) என் று இந்தியொ முழுவதிலும் தமொ ் ம் எட்டு
நகரங் களில் அதமரிக்கக் கல் வி ஆதலொசகன கமயங் ககள
அதமரிக்க தவளியுறவு ் துகற ஏற் படு ்தி உள் ளது. அதமரிக்கொ
தசன் று உயர் கல் வி கற் க விரும் பும் மொணவர்களுக்கு கொதணொலி
மற் றும் தநரடி இலவச ஆதலொசகன தசகவககள இந் கமயங் கள்
வழங் குகின் றன. அதமரிக்கொவில் படிப்ப ற் கொன வொய் ப்புககளப்
பற் றிய துல் லியமொன, விரிவொன மற் றும் முழுகமயொன கவல் ககள
இந் எட்டு கமயங் களில் பணியொற் றும் அதமரிக்கக் கல் வி
ஆதலொசகர்கள் வழங் கி வருகிறொர்கள் . இ ன் பயனொக, நொன் கொயிரம்
அங் கீகரிக்கப்பட்ட அதமரிக்க உயர் கல் வி நிறுவனங் களில்
வழங் கப்படும் படிப்புகளில் ங் களுக்குப் தபொரு ் மொன, சிறந்
படிப்பிகன இந்திய மொணவர்கள் த ர்ந்த டு ்துக் தகொள் ள முடியும் .
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அதமரிக்கொவில் உயர் கல் வி கற் பது பற் றிய கூடு ல் கவல் கள்
த கவப்படும் மொணவர்களும் , அவர்களது குடும் ப ்தினரும்
EducationUSAIndia எனும் தசயலிகய ங் கள் ஐஓஎஸ் மற் றும்
ஆண்ட்ரொய் டு சொ னங் களில் இலவசமொக பதிவிறக்கம் தசய் து
தகொள் ளலொம் . இந் தசயலியின் மூலமொக அதமரிக்கொவில்
உள் ள கல் லூரிகளின் தசர்க்கக விண்ணப்ப வழிமுகறககள அறிந்து
தகொள் ளலொம் . அதமரிக்க உயர்கல் வியில் தசர்வ ற் கொன எளிகமயொன
மு ல் படி இதுவொகும் . அல் லது https://educationusa.state.gov/country/in எனும்
இகணய ள ்க அவர்கள் கொணலொம் .
“ஓப் பன் டடார்ஸ் “ பற் றி
அதமரிக்கொவில் இயங் கும் ஐஐஈ எனப்படும் சர்வத ச கல் வி நிறுவனம்
“ஓப்பன் தடொர்ஸ்” என் ற அறிக்கககய தவளியிடுகிறது. ஐஐஇ 1919ம்
ஆண்டில் நிறுவப்பட்டது. அப்தபொது மு ல் , அதமரிக்கொவில் உள் ள
சர்வத ச மொணவர்கள் குறி ் வருடொந்திர புள் ளிவிவர
கணக்தகடுப்கப ஐஐஇ நட ்தி வருகிறது. தமலும் , 1972 மு ல்
அதமரிக்க தவளியுறவு ் துகறயின் கல் வி மற் றும் கலொச்சொர
விவகொரங் களுக்கொன பணியக ்துடன் இகணந்து இது தசயல் பட்டு
வருகிறது. அது மட்டுமில் லொமல் , அதமரிக்க பல் ககலக்கழகங் கள்
மற் றும் ஆங் கிலக் கல் வி திட்டங் களில் தசர்ந்துள் ள சர்வத ச
மொணவர்கள் எண்ணிக்கக குறி ் விபரங் ககளயும் தவளியிடுகிறது.
ஓபன் தடொர்ஸ் 2022 அறிக்ககயில் அதமரிக்கொவில் உள் ள அதமரிக்க
உயர் கல் வி நிறுவனங் களில் தசர்ந் சர்வத ச மொணவர்கள் மற் றும்
உலகின் பல் தவறு நொடுகளிலும் இருந்து ஆன் கலன் மூலம் பயிலும்
சர்வத ச மொணவர்கள் குறி ் விபரங் களும் , 2021-22ல் விருப்ப
நகடமுகற பயிற் சி (ஓ.பி.டி) தபற் றவர்களின் விபரங் களும் இடம்
தபற் றுள் ளன. கூடு ல் ரவுகள் , வகரககல கவல் கள் மற் றும் தமலும்
விபரங் களுக்கு www.iie.org/OpenDoors எனும் இகணய ள ்திகனப்
பொர்கவயிடவும் .
அவமரிக்க வெளியுறவுத் துகறயின் கல் வி மற் றும் கலாச்சார
விெகாரங் களுக்கான பணியகம் பற் றி
அதமரிக்க தவளியுறவு ் துகறயின் கல் வி மற் றும் கலொச்சொர
விவகொரங் களுக்கொன பணியகம் (ஈ.சி.ஏ) கல் வி, கலொச்சொரம் ,
விகளயொட்டு, த ொழில் முகற மற் றும் னியொர் துகற பரிமொற் றங் கள் ,
தபொது- னியொர் கூட்டுகள் மற் றும் வழிகொட்டு ல் திட்டங் கள் மூலம்
அதமரிக்க மக்களுக்கும் பிற நொட்டு மக்களுக்கும்
இகடயில் உறவுககள உருவொக்கிப் தபணி வருகிறது. மு ன் கம
வொய் ந் ஃபுல் பிகரட் திட்டம் மற் றும் சர்வத ச பொர்கவயொளர்
கலகம ்துவ ் திட்டம் உள் ளிட்ட பல் தவறு பரிமொற் ற ் திட்டங் களின்

SENSITIVE BUT UNCLASSIFIED

கீழ் சுமொர் 50,000 பங் தகற் பொளர்கள் ஒவ் தவொரு ஆண்டும் பயன் தபற் று
வருகிறொர்கள் .
நிதி ் த கவ உள் ள அதமரிக்க இளநிகலப் பட்ட ொரிகளுக்கொன
தபஞ் சமின் ஏ. கில் மன் உ வி ் த ொகக திட்டம் , தவளிநொட்டில்
அதமரிக்க அயல் தமொழிப் படிப்புக்கு உ வும் தமொழிப் புலகம உ வி ்
திட்டம் , மற் றும் உலதகங் கிலும் உள் ள 400க்கும் தமற் பட்ட ஆதலொசகன
கமயங் ககளக் தகொண்ட எஜுதகஷன் யுஎஸ்ஏ தநட்தவொர்க்
ஆகியவற் கறயும் கல் வி மற் றும் கலொச்சொர விவகொரங் களுக்கொன
பணியகம் தசயல் படு ்தி வருகிறது. அதமரிக்கொவில் உயர் கல் வி கற் க
விரும் பும் உலதகங் கிலும் உள் ள மொணவர்களுக்கு ்
த கவயொன கவல் ககள இந் ஆதலொசகன கமயங் கள்
வழங் குகின் றன. உலகளொவிய தகொவிட்-19 தபருந்த ொற் று
த ொடங் கியதிலிருந்து, அ ன் பரிமொற் ற ் திட்டங் ககள பகுதி அல் லது
முழுதநர கொதணொலி வசதிகள் தகொண்டகவயொக மொற் றி அகம ்தும் ,
ஒ ்திகவ ்தும் சில மொற் றங் ககள ஈ.சி.ஏ தசய் துள் ளது. அதமரிக்க
அரசின் கல் வி மற் றும் கலொசொர பரிமொற் ற நடவடிக்கககள் பற் றிய
தமலதிக கவல் களுக்கு eca.state.gov எனும் இகணய ள ்திற் கு வருகக
ரவும் .
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