Trở Thành

Công Dân Hoa Kỳ
Quý vị có muốn trở thành một công dân Hoa Kỳ trong tương lai? Chúng tôi có thể giúp quý vị thực hiện điều đó!

Hội Thảo Điền Đơn Nhập Tịch Miễn Phí
tại Bassett Adult School
Thứ Bảy, ngày 12 tháng 3, năm 2016
9:00 am – 2:00 pm (giờ hẹn cuối là at 12:30 pm)

Dịch vụ miễn phí của chúng tôi
bao gồm:
 Kiểm tra xem quý vị đã đủ điều kiện
nộp hồ sơ
 Chuẩn bị hồ sơ xin nhập quốc tịch

Bassett Adult School (Multipurpose Room)

 Giúp quý vị điền đơn xin miễn lệ phí
nếu đủ điều kiện
 Luật sư xem xem xét lại hồ sơ

943 Sunkist Ave. La Puente, CA 91746
Bãi đậu xe miễn phí

 Cung cấp tài liệu học tập miễn phí

PHẢI CÓ HẸN. Để lấy hẹn xin gọi:
(800) 267-7395 hoặc (213) 241-0241
Quý vị đủ điều kiện nhập quốc tịch nếu:

Xin mang theo những tài liệu sau đây đến buổi hội thảo:


Thẻ xanh và thẻ ID



Hai ảnh hộ chiếu (Yêu cầu: 2x2 inch)



$680 lệ phí nộp đơn (trả cho U.S. Department of
Homeland Security). Lưu ý: Nếu quý vị có thu nhập
thấp, quý vị có thể đủ điều kiện xin miễn lệ phí.



Hộ chiếu



Hồ sơ của tất cà các vụ bắt giữ và/hoặc tiền án (nếu có)



Danh sách các nơi cư trú của quý vị (địa chỉ) trong 5
năm qua

Quý vị có thể nói, đọc, viết tiếng Anh cơ bản
(hoặc đủ điều kiện xin miễn )



Danh sách các nơi làm việc của quý vị (và /hoặc trường
học) trong 5 năm qua

Quý vị có thể vượt qua một bài kiểm tra về
chính phủ Mỹ và lịch sử (hoặc đủ điều kiện
hoặc đủ điều kiện xin miễn)



Ngày của tất cả các chuyến đi nước ngoài kể từ khi quý
vị trở thành thường trú



Tên của người phối ngẫu và con, ngày sinh, số thẻ
xanh, và địa chỉ của họ



It nhất 18 tuổi



Là một thường trú nhân (có thẻ xanh)



Đã cư trú liên tục tại Mỹ trong hơn 5 năm (hoặc
nếu bạn đã kết hôn với một công dân Mỹ, hơn 3
năm)



Đã có mặt tại Mỹ trong hơn 2 năm rưỡi (hoặc
nếu bạn đã kết hôn với một công dân Mỹ, hơn 1
½ năm)



Quý vị có tư cách đạo đức tốt




