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Ερωτήσεις πολιτικής αγωγής για την Απαλλαγή 65/20
Ο νόμος περί μετανάστευσης και ιθαγένειας προβλέπει ιδιαίτερη προσοχή στη δοκιμασία πολιτικής αγωγής για τους
αιτούντες οι οποίοι, κατά τον χρόνο υποβολής του Εντύπου N-400, με τίτλο Αίτηση πολιτογράφησης, είναι άνω των 65
ετών και μόνιμοι κάτοικοι για τουλάχιστον 20 χρόνια. Οι υποψήφιοι αυτοί μπορούν να υποβληθούν στη δοκιμασία
πολιτικής αγωγής στη γλώσσα της επιλογής τους. Λαμβάνουν, επίσης, ιδιαίτερη προσοχή, καθώς απαιτείται να
μελετήσουν 20 από τις 100 ερωτήσεις πολιτικής αγωγής για τη δοκιμασία πολιτογράφησης.

1.

Πείτε ένα δικαίωμα ή μια ελευθερία από την Πρώτη Τροπολογία;*
▪ του λόγου
▪ της θρησκείας
▪ της συνάθροισης
▪ του τύπου
▪ της αναφοράς της κυβέρνησης

2.

Ποιο είναι το οικονομικό σύστημα στις Ηνωμένες Πολιτείες;*
▪ καπιταλιστική οικονομία
▪ οικονομία της αγοράς

3.

Αναφέρετε έναν τομέα ή τμήμα της κυβέρνησης.*
▪ Κογκρέσο
▪ νομοθετικό
▪ Πρόεδρος
▪ εκτελεστικό
▪ τα δικαστήρια
▪ δικαστικό

4.

Ποια είναι τα δύο τμήματα του αμερικανικού Κογκρέσου;*
▪ η Γερουσία και η Βουλή (των Αντιπροσώπων)

5.

Ποιος είναι εκπρόσωπος της πολιτείας σας στην αμερικανική Γερουσία αυτή τη στιγμή;*
▪ Οι απαντήσεις θα ποικίλλουν. [Οι κάτοικοι της περιφέρειας της Κολούμπια και οι κάτοικοι περιοχών των
ΗΠΑ θα πρέπει να απαντήσουν ότιη Ουάσινγκτον. (ή η περιοχή που ζουν οι αιτούντες) δεν εκπροσωπείται
στη Γερουσία των ΗΠΑ.]

6.

Ποιον μήνα ψηφίζουμε για πρόεδρο;*
▪ τον Νοέμβριο

7.

Ποιο είναι το όνομα του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών αυτή τη στιγμή;*
▪ Ντόναλντ Τζ. Τραμπ
▪ Ντόναλντ Τραμπ
▪ Τραμπ

8.

Ποια είναι η πρωτεύουσα της πολιτείας σας;*
▪ Οι απαντήσεις θα ποικίλλουν. [Οι κάτοικοι της περιφέρειας της Κολούμπια θα πρέπει να απαντήσουν ότι η
Ουάσινγκτον δεν είναι πολιτεία και δεν έχει πρωτεύουσα. Οι κάτοικοι των περιοχών των ΗΠΑ θα πρέπει να
αναφέρουν την πρωτεύουσα της δικής τους περιοχής.]
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9.

Ποια είναι τα δύο μεγαλύτερα πολιτικά κόμματα στις ΗΠΑ;*
▪ Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικάνοι

10.

Πείτε ένα καθήκον που αφορά μόνο τους πολίτες των Ηνωμένων πολιτειών ;*
▪ να παρέχουν τις υπηρεσίες του ενόρκου
▪ να ψηφίσουν σε ομοσπονδιακές εκλογές

11.

Πόσων ετών πρέπει να είναι οι πολίτες για να ψηφίσουν για πρόεδρο;*
▪ δεκαοκτώ (18) και άνω

12.

Ποια είναι η τελευταία ημέρα που μπορείτε να υποβάλλετεδηλώσεις ομοσπονδιακού φόρου
εισοδήματος;*
▪ 15 Απριλίου

13.

Ποιος ήταν ο πρώτος πρόεδρος;*
▪ (Τζορτζ) Ουάσινγκτον

14.

Πείτε μία σημαντική πράξη που έκανε ο Αβραάμ Λίνκολν ;*
▪ απελευθέρωσε τους σκλάβους (Διακήρυξη χειραφέτησης)
▪ έσωσε (ή διατήρησε) την Ένωση
▪ ηγήθηκε των Ηνωμένων πολιτειών κατά τον Εμφύλιο πόλεμο

15.

Αναφέρετε έναν πόλεμο στον οποίο πολέμησαν οι Ηνωμένες πολιτείες στη δεκαετια του 1900.*
▪ Α Παγκόσμιος πόλεμος
▪ Β Παγκόσμιος πόλεμος
▪ Πόλεμος της Κορέας
▪ Πόλεμος του Βιετνάμ
▪ (Περσικός) Πόλεμος του Κόλπου

16.

Τι έκανε ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, ονεότερος ;*
▪ αγωνίστηκε για τα πολιτικά δικαιώματα
▪ εργάστηκε για την ισότητα όλων των Αμερικανών

17.

Ποια είναι η πρωτεύουσα των Ηνωμένων πολιτειών;*
▪ Ουάσινγκτον

18.

Πού βρίσκεται το Άγαλμα της Ελευθερίας;*
▪ Νέα Υόρκη (Λιμάνι)
▪ Νήσος της Ελευθερίας
[Επίσης αποδεκτά είναι τα εξής: Νιού Τζέρσεϊ, κοντά στην πόλη της Νέας Υόρκης , και στον Χάντσον
(ποταμό).]

19.

Γιατί η σημαία έχει 50 αστέρια;
▪ επειδή υπάρχει ένα αστέρι για κάθε πολιτεία
▪ επειδή κάθε αστέρι αντιπροσωπεύει μία πολιτεία
▪ επειδή υπάρχουν 50 πολιτείες

20.

Πότε γιορτάζουμε την Ημέρα της Ανεξαρτησίας;*
▪ 4 Ιουλίου
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