Văn Phòng Nội Vụ
Di Trú Và Tị Nạn
Văn Phòng Nội Vụ Di Trú và Tị Nạn (OIRA) thuộc Thành phố Seattle
làm việc nhằm cải thiện cuộc sống của những người nhập cư và tị nạn
của Seattle. Thông qua Chiến Dịch Công Dân Mới, OIRA nhằm tăng
số người nhập cư và người tị nạn trở thành công dân Hoa Kỳ và cùng
tham gia trong các cộng đồng của họ.

Nhận hỗ trợ miễn
phí để nộp hồ sơ xin
nhập tịch Hoa Kỳ!

Buổi hội thảo quốc tịch này được Văn Phòng Nội Vụ Di Trú và Tị Nạn
cung cấp cho quý bị trong quan hệ đối tác với các tổ chức dựa vào
cộng đồng sau:

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

Buổi hội thảo quốc tịch MIỄN PHÍ được tài trợ
bởi Refugee Women’s Alliance (ReWA).
Một nhóm tình nguyện viên là các luật sư, trợ lý luật sư và thông
dịch viên sẽ hỗ trợ quý vị với hồ sơ xin nhập tịch của quý vị.
Dịch vụ MIỄN PHÍ dành cho tất cả những người thường trú
hợp pháp (“người có thẻ xanh”) hội đủ điều kiện.

October 12, 2019 ngày thứ bảy
Thời gian bắt đầu: 10 AM
BEACON UNITED
METHODIST CHURCH
7301 Beacon Ave S
Seattle, WA 98108

Văn Phòng Nội Vụ
Di Trú Và Tị Nạn
Seattle

Đăng ký để được nhận khung giờ tư vấn bằng cách gọi điện tới:
(206) 721-8445. Để biết thêm thông tin về cách nộp hồ sơ xin nhập
tịch, hãy truy cập: newcitizencampaign.org.

NHU CẦU ĐỦ ĐIỀU KIỆN

CÁC TÀI LIỆU BỔ SUNG

ĐỂ HỘI ĐỦ ĐIỀU KIỆN NỘP HỒ SƠ XIN
NHẬP TỊCH HOA KỲ, QUÝ VỊ CẦN:

QUÝ VỊ SẼ CẦN THU THẬP NHỮNG THÔNG TIN SAU:
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Ít nhất 18 tuổi vào ngày quý vị nộp hồ sơ.
Đã là người thường trú hợp pháp ít nhất 5 năm (hoặc 3 năm nếu
kết hôn với một công dân Hoa Kỳ).
Đã có mặt tại Hoa Kỳ hơn 2.5 năm trong vòng 5 năm qua (hoặc
1.5 năm trong vòng 3 năm qua nếu kết hôn với một công dân
Hoa Kỳ).
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Có thể nói tiếng Anh ở cấp độ cơ bản (quý vị có thể đủ tiêu
chuẩn cho trường hợp ngoại lệ).
FF

NHỮNG GIẤY TỜ CẦN MANG THEO
FF

Thẻ Thường Trú (Thẻ Xanh) Của Quý Vị.

FF

Bản khai thuế mới nhất và các biểu mẫu W-2.

FF

Hộ chiếu hiện nay và tất cả các hộ chiếu đã hết hạn của quý vị.

FF

Tất cả các giấy tờ quý vị có về hồ sơ nhập cư của quý vị.
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Danh sách địa chỉ những nơi cư ngụ quý vị đã sinh sống trong 5
năm qua và thời gian quý vị đã sinh sống tại những địa chỉ này.
Danh sách địa chỉ và tên các chủ sử dụng lao động mà quý vị đã
làm việc với trong 5 năm qua và thời gian quý vị đã làm việc cho
những chủ sử dụng lao động này.
Những ngày quý vị ở bên ngoài Hoa Kỳ kể từ khi trở thành người
thường trú và các quốc gia quý vị đã đến trong những chuyến đi
này.
Tên đầy đủ của các con em quý vị, ngày sinh và số thẻ đăng ký
lưu trú của trẻ nếu trẻ có số thẻ.
Tên, ngày sinh, ngày kết hôn và ngày li hôn đối với tất cả vợ/
chồng hiện nay hoặc trong quá khứ.

QUÝ VỊ CŨNG CÓ THỂ CẦN CÁC TÀI LIỆU BỔ SUNG NÀY:
FF

(Các) giấy đăng ký kết hôn.

Phí nộp hồ sơ – thay đổi theo cấp độ thu nhập:

FF

(Các) chứng nhận li hôn.

Phí đầy đủ là $725.

FF

••

Nếu quý vị có kế hoạch tự chi trả cho hồ sơ, quý vị sẽ cần séc,
ngân phiếu đảm bảo hoặc lệnh chuyển tiền chi trả cho "U.S.
Department of Homeland Security."

Quý vị có thể đủ tiêu chuẩn được miễn hoặc được giảm phí.
Để kiểm tra điều kiện hội đủ của quý vị, quý vị phải mang theo
những giấy tờ sau:
••
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Bằng chứng về các phúc lợi công cộng của Sở Dịch Vụ Xã Hội Và
Y Tế (DSHS) như thư xác nhận cung cấp phúc lợi,
HOẶC

••

Bằng chứng về thu nhập của quý vị, ví dụ: các bản khai thuế mới
nhất và các phiếu thanh toán tiền lương của quý vị.

CÓ SẴN THÔNG DỊCH VIÊN, NHƯNG THỜI GIAN ĐỢI CÓ THỂ
NGẮN HƠN NẾU QUÝ VỊ CÓ THÔNG DỊCH VIÊN CỦA RIÊNG MÌNH.

FF

Bằng chứng cung cấp trợ dưỡng cho những người phụ thuộc
quý vị.
Giấy tờ về thay đổi tên pháp lý (nếu tên trên thẻ xanh của quý vị
khác với tên pháp lý hiện nay của quý vị).
Nếu quý vị đang nộp hồ sơ dựa trên quan hệ hôn nhân với một
công dân Hoa Kỳ, hãy mang bằng chứng quốc tịch Hoa Kỳ của
vợ/chồng quý vị (ví dụ: hộ chiếu, giấy chứng nhận nhập tịch
hoặc giấy khai sinh của Hoa Kỳ) và các giấy tờ chứng minh quý vị
sống với nhau (ví dụ: hóa đơn dịch vụ tiện ích có tên của cả hai
quý vị đang sinh sống tại địa chỉ dân cư đó).
Nếu quý vị đã từng bị bắt giữ hoặc giam giữ bởi bất kỳ viên chức
thực thi pháp luật nào vì bất kỳ lý do nào, hãy mang theo Giấy
Chứng Nhận Tình Trạng Xử Lý Vụ Án từ Tòa Án Hình Sự, bản sao
báo cáo của cảnh sát và bất kỳ giấy tờ nào mà quý vị có về (các)
vụ việc của quý vị.

