
Office of Immigrant and Refugee Affairs 
(OIRA, Управління у справах іммігрантів 
та біженців)
Office of Immigrant and Refugee Affairs (OIRA, Управління у справах 
іммігрантів та біженців) міста Сіетл докладає всіх можливих 
зусиль для покращення життя мешканців зі статусом біженця 
або іммігранта. За допомоги своєї New Citizen Campaign (Кампанії 
«Новий громадянин») OIRA націлене на збільшення кількості 
іммігрантів та біженців, які стають повноцінними громадянами 
США та беруть активну участь в житті своїх громад.
Семінар з питань отримання громадянства проводиться за 
підтримки Office of Immigrant and Refugee Affairs (OIRA, Управління 
у справах іммігрантів та біженців) в партнерстві з наступними 
громадськими організаціями:

Asian Counseling and Referral Service
Catholic Immigration Legal Services
Chinese Information and Service Center
Entre Hermanos
Horn of Africa Services
International Rescue Committee
Korean Community Service Center
OneAmerica
Refugee Women’s Alliance
Somali Family Safety Task Force
South Park Information and Resource Center
The West African Community Council

Отримайте безкоштовну 
допомогу в поданні заяви на 
отримання громадянства США!

Запис на семінар за телефоном: (206) 623-2105. Більш детальна 
інформація щодо подання заяви на отримання громадянства 
наведена на веб-сайті newcitizencampaign.org.

БЕЗКОШТОВНИЙ семінар з питань отримання 
громадянства, організований International Rescue 
Committee (IRC) і Refugee Women’s Alliance (ReWA). 

Команда юристів-волонтерів, помічників 
юристів та перекладачів допоможе вам 
підготувати документи, необхідні для отримання 
громадянства США. Послуги надаються 
БЕЗКОШТОВНО для всіх легальних постійних 
мешканців (тримачів грін-карт).
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ПЕРЕЛІК НЕОБХІДНИХ ДОКУМЕНТІВ

ДЛЯ ТОГО, ЩОБ МАТИ ПРАВО ПОДАТИ ДОКУМЕНТИ НА 
ОТРИМАННЯ ГРОМАДЯНСТВА США, ЗАЯВНИК МАЄ ВІДПОВІДАТИ 
НАСТУПНИМ ВИМОГАМ:

НЕОБХІДНО ЗІБРАТИ НАСТУПНУ ІНФОРМАЦІЮ:

ВАМ ТАКОЖ МОЖУТЬ ЗНАДОБИТИСЯ НАСТУПНІ ДОДАТКОВІ ДОКУМЕНТИ:

 F Бути не молодше за 18 років.
 F 5 років перебування в США у статусі легального постійного 

мешканця (3 роки, якщо статус резидента був отриманий 
шляхом шлюбу з громадянином США).

 F Перебування в США протягом 2,5 років з останніх 5 (або 1,5 
роки з останніх 3, якщо статус резидента був отриманий 
шляхом шлюбу з громадянином США).

 F Базове володіння англійською мовою (ви можете підпадати 
під виключення).

 F Список домашніх адрес за останні 5 років та терміни 
проживання за цими адресами.

 F Список імен роботодавців та адрес за останні 5 років та 
терміни роботи в цих роботодавців.

 F Терміни, протягом яких ви перебували за межами США з 
моменту отримання статусу постійного мешканця, та країни, 
в які ви подорожували протягом цього часу. 

 F Повне ім’я вашої дитини (дітей), дата народження та 
реєстраційний номер іноземця (при наявності).

 F Повне ім’я, дата народження, дата укладання/розірвання 
шлюбу з усіма нинішніми та колишніми чоловіками/
дружинами.

 F Свідоцтво(а) про шлюб.

 F Судове(і) рішення про розірвання шлюбу.

 F Підтвердження догляду за вашими утриманцями.

 F Документ про зміну офіційного імені (якщо ім’я на грін-
картці не співпадає з вашим теперішнім офіційним іменем).

 F Якщо ви подаєте заяву на підставі шлюбу з громадянином 
США, надайте підтвердження громадянства США свого 
чоловіка/дружини (наприклад, паспорт, свідоцтво про 
натуралізацію або свідоцтво про народження зразка США) 
та документи, які підтверджують факт вашого спільного 
проживання (наприклад, рахунок за житлово-комунальні 
послуги, в якому підтверджується факт спільного 
проживання).

 F Якщо ви колись були заарештовані або затримані будь-
якими представниками правоохоронних органів з будь-
якої причини, надайте свідоцтво про судове рішення з 
Кримінального суду, копію поліцейського звіту та інші 
документи, які пов’язані з інцидентом(ами).

ПРАВО НА ОТРИМАННЯ ГРОМАДЯНСТВА ДОДАТКОВІ ДОКУМЕНТИ

 F Картка постійного мешканця (грін-картка).
 F Остання податкова декларація та форми W-2.
 F Діючий паспорт та всі інші паспорти, термін дії яких закінчився.
 F Всі документи, пов’язані з вашою імміграційною справою.
 F Мито за подачу заяви – залежить від рівня прибутку:

 • Якщо ви плануєте сплатити за подачу заяви самостійно, 
вам необхідно виписати персональний або банківський чек, 
або здійснити відповідний грошовий переказ на ім’я «U.S. 
Department of Homeland Security» (Міністерство національної 
безпеки США).

 • Підтвердження з Department of Social and Health Services (DSHS, 
Департаменту соціального забезпечення та охорони здоров’я) 
щодо отримання соціальної допомоги, наприклад, довідка про 
призначення/виплату соціальної допомоги 
АБО

 • Підтвердження доходів, наприклад, останні податкові 
декларації та довідки про заробітну плату.

Ви можете бути звільнені від сплати мита або розраховувати 
на зменшення суми. Для перевірки відповідності вимогам 
необхідно надати наступні документи:

Повна сума мита складає 725 дол. США.

ЗАЯВНИКАМ НАДАЮТЬСЯ ПОСЛУГИ ПЕРЕКЛАДАЧІВ, ОДНАК ЧАС ОЧІКУВАННЯ МОЖЕ БУТЕ СКОРОЧЕНИЙ, ЯКЩО ВИ ЗАПРОСИТЕ ВЛАСНОГО ПЕРЕКЛАДАЧА.


