
Office of Immigrant 
and Refugee Affairs

Sinisikap ng Office of Immigrant and Refugee Affairs (OIRA) na 
pabutihin ang pamumuhay ng mga immigrant at mga refugee na 
naninirahan sa Seattle. Sa pamamagitan ng New Citizen Campaign 
nito, sinisikap ng OIRA na dagdagan ang bilang ng mga immigrant at 
mga refugee na nagiging mga US citizen at may moral na tungkulin sa 
prosesong sibiko.
Itong New Citizen Campaign workshop ay handog sa inyo ng 
Lungsod ng Seattle, ng mga mapagbigay na mga kasosyo, at ng mga 
organisasyon sa community:

Para sa karagdagang impormasyon o para magpalista, pumunta sa:  www.
newcitizencampaign.org o tawagan ang: (206) 721-8445.

Kailangan ba ninyo  
ng tulong para maging 
isang U.S. citizen?

Seattle
Office of Immigrant
and Refugee Affairs

October 12, 2019 saturday

Start time: 10 AM

BEACON UNITED 
METHODIST CHURCH 
7301 Beacon Ave S 
Seattle, WA  98108

Punta kayo sa aming citizenship clinic na 
inisponsor ng Refugee Women’s Alliance (ReWA).

Na kung saan ang aming volunteer na mga abogado, mga 
paralegal, at mga interpreter ay tutulungan kayo sa inyong 
citizenship application. WALANG-BAYAD ito para sa lahat 
ng eligible legal permanent residents (‘yung mga may green card).

Asian Counseling and Referral Service
Catholic Immigration Legal Services
Chinese Information and Service Center
Colectiva Legal del Pueblo
Entre Hermanos
Horn of Africa Services
Korean Community Service Center
OneAmerica
Refugee Women’s Alliance
South Park Information and Resource Center
West African Community Council



Ang kailangan mong dalhin sa 
araw ng citizenship clinic

 F Ang tareta na nagpapatunay na ikaw as isang permanenting residente (Green 
Card).

 F Ang iyong huling buwis na binayaran at papeles ng W-2.

 F Ang kasalukuyan at lahat ng nag-expire mo nang passport.

 F Lahat ng dokumento ukol sa inyong imigrasyon sa U.S.

 F Bayarin sa pagpoproseso – nag-iiba ayon sa antas ng kita:

PARA MAGING KARAPAT DAPAT NA MAG-APPLY, KAILANGANG MO NA 
IKAW AY:

KAKAILANGANIN MO RING ALAMIN ANG SUMUSUNOD NA IMPORMASYON:

MAAARI MO RING KAILANGANIN ANG MGA 
KARAGDAGANG DOKUMENTO NA ITO:

 F Labing walong taong gulang (18) o, higit pa sa araw nang pag tatala.

 F Legal na permanenteng naninirahan sa U.S. sa loob nang 5 taon o kaya 3 
taon kung ikaw ay asawa ng isang (U.S. citizen) mamayan nang U.S.

 F Nanatiling nanirahan sa US sa loob nang 2.5 sa nakalipas na 5 taon o, 1.5 
taon kung ikaw ay asawa ng isang U.S. citizen.

 F Nakakapagsalita ng kaunting Ingles  (MAAARI KANG MAGING KWALIPIKADO PARA SA 
ISANG PAGBUBUKOD).

 F Listahan nang tinirahan mong bahay sa loob nang limang taon, mga 
araw na nanirahan ka sa bahay naito.

 F Listahan at pangalan nang, compania pinag-trabahoan mo at mga 
araw na nagtrabaho ka sa mga ito.

 F Petsa na ikaw lumabas sa loob nang U.S. mula noon ikaw ay naging 
permanenteng mamayan at ibang bansang  
pinuntahan mo.

 F Ang kompletong pangalan nang mga anak, araw ng panganakan at 
kanilang numerong ng registrasyon kung mayroon sila.

 F Ang mga pangalan, petsa ng kapanganakan, petsa ng kasal, at petsa ng 
diborsyo ng lahat ng kasalukuyan at dati mong asawa.

 F Kasal ng sertipiko,

 F Diborsiyo sertipiko.

 F Patunay ng pagsuporta sa iyong mga dependent.

 F Dokumento ng legal na pagpapalit ng pangalan (kung iba ang 
pangalan sa iyong green card sa legal mong pangalan sa kasalukuyan).

 F Kung nag-a-apply ka batay sa pagpapakasal mo sa isang mamamayan 
ng U.S., magdala ng patunay ng citizenship ng iyong asawa sa U.S. 
(ibig sabihin, passport, sertipiko ng naturalization, o sertipiko ng 
kapanganakan sa U.S.) at mga dokumentong nagpapatunay na kayo ay 
nagsasama.

 F Kung nahuli o na-detain ka na ng sinumang opisyal na nagpapatupad 
ng batas para sa anumang dahilan, magdala ng Sertipiko ng 
Disposisyon mula sa Hukumang Pangkriminal, Ulat ng Pulisya, o iba 
pang dokumentong mayroon ka tungkol sa (mga) insidente.

Pagiging dapat Mga karagdagang dokumento

 • Kung gusto mong ikaw mismo ang magbayad sa aplikasyon, 
kakailanganin mo ng tseke, cashier’s check, o money order para sa "U.S. 
Department of Homeland Security."

 • Patunay ng mga pampublikong benepisyo sa DSHS tulad ng iyong liham 
ng pagbibigay ng tulong pinansyal,  

O

 • Patunay ng iyong kita: ang pinakabago mong tax return at pay slip.

Maaari kang maging kwalipikadong hindi na bayaran ang bayarin,  
o magbayad ng pinamurang bayarin. Upang malaman kung ikaw ay 
kwalipikado, dapat mong dalhin ang sumusunod:

Ang buong babayarin ng $725.

MAY TAGAPAGSALIN PERO KUNG IKAW AY MAYROON SARILING TAGAPAGSALIN ANG PAGPILA AY MAPAPADALI.


