
 

Saturday, December 3, 2016 
Address line 1 
Address line 2 
Address line 3 

9:30 am - 12:30 pm 

 
Không cần lâ y hẹn! 

 
 Liệt kê tên vợ hoặc chồng hiện tại. Liệt kê những hôn nhân 
đã có trước đó. Liệt kê tên, địa chỉ, ngảy tháng năm sinh, tình 
trạng hôn nhân, số an sinh xã hội, ting trạng di trú của tất cả 
con cái  
 Nếu quí vị đã từng bị bắt giữ: xin đem theo tất cả giất tờ của 

tòa, ngay cả trong trường hợp không bị truy tố hoặc hồ sơ đã 
được xóa bỏ  
 Tiền lệ phí cho đơn xin nhập tịch: đem theo ngân phiếu 

(check) hoặc Money Order: $680.00 đề trả cho: US Department 
of Homeland Security (nếu quí vị 75 tuổi hoặc lớn hơn, lệ phí là 
595.00) NGOAỊ TRỪ quí vị được chấp thuận miễn trà lệ phí*  

 Xin miễn lệ phí: Nếu quí vị không có khả năng trả tiền phí tổn 
cho đơn xin nhập tịch, quí vị có thể được chấp thuận xin miễn trả lệ 
phí. Quí vị cần đem theo cùi trình giúp đỡ cuả chính phủ, chẳng hạn 
như: SSI, Medi-Cal, phiếu thực phẩm, chương trình WIC, CalWorks, 
được giúp đỡ tiền mặt, v.v  

 Riêng cho Quí Ông: nếu quí vị đang sống trong nước Mỹ và tuổi 

từ 18 tới 26, xin đem theo giấy tờ chứng minh quí vị đã đăng ký  
phục vụ quân đội Mỹ, nếu có. Quí vị có thể kiểm tra lại bằng cách 
vào trang mạng sau đây: www.sss.gov hoặc gọi: (888) 655-1825  
  
  

 

 Thẻ xanh, tất cả thông hành (passports) còn hiệu lực 
hoặc đã quá hạn  
 2 tấm hình cho thẻ thông hành (passport)  
 Địa chỉ nhà, nơi làm việc, trường học (trong 5 năm 
vừa qua)  
 Kê khai tất cả ngày quí vị rời khỏi nước Mỹ trong 5 
năm  
 

 
  

 

TÀI LIỆU CẦN MANG THEO: 
  

 

• Xem lại quá trình thi nhập tịch  
• Tình trạng hợp lệ của quí vị  
• Chuẩn bị điền đơn, cùng những tài liệu cần thiết 

trong quá trình nhập tịch  
• Đơn xin nhập tịch sẽ ̣được xem xét bởi luật sư di 

trú hoặc người đại diện pháp lý chuyên môn 
• Nhận được sự vào hỗ trợ tài chính và tài 

nguyên cộng đồng 

           
    

  

 

Xin tới để nhận sự giúp đỡ miễn phí sau đây:  
 
  

 

Ngày thứ bảy, 03 Tháng 12 năm 2016 
CitiCenter 

205 13th Street 
San Francisco, CA 94103 

9:30 am - 12:30 pm 
 
 

Không cần lây hẹn! 

 


