
HÃY TRỞ THÀNH CÔNG DÂN HOA KỲ NGAY! 

Trở thành công dân Hoa Kỳ sẽ mở cửa cho nhiều cơ hội mới ˗ bao gồm BẦU CỬ! 

Tiến hành thủ tục xin nhập tịch ngay để đi bầu cho kỳ bầu cử Tổng Thống 2016 

NGÀY ĐIỀN ĐƠN NHẬP TỊCH  

MIỄN PHÍ 
 

Thứ Bảy, Ngày 16 Tháng 04 Năm 2016  

Giờ hẹn: 

9 AM — 1PM 
 

San Jose City College — Main Gym 

2100 Moorpark Avenue 

San Jose, CA 95128 

Hãy tiến hành bước kế tiếp để trở thành một Công Dân 

Hoa Kỳ!  

 Tìm hiểu về các yêu cầu và quy trình để trở thành một công 

dân Hoa Kỳ  

 Nếu hội đủ điều kiện, quý vị sẽ được giúp đỡ hoàn tất đơn 

xin nhập tịch của mình 

 Nếu hội đủ điều kiện, quý vị sẽ được giúp đỡ xin miễn lệ phí  

 Nhận thông tin về các lớp học tiếng Anh nhập tịch  

 Nhận tài liệu học để chuẩn bị cho kỳ thi quốc tịch như 100 
câu hỏi Phỏng Vấn Nhập Tịch của sở di trú 

Để biết thêm chi tiết xin vào siren-bayarea.org/ Để đăng ký, xin gọi (408) 471-2440   

QUÝ VỊ CÓ MUỐN BẦU CỬ CHO VỊ 

TỔNG THỐNG KẾ TIẾP KHÔNG? 

Office of Immigrant Affairs 

Để Hội Đủ Điều Kiện Nhập Tịch: 

 Ít nhất 18 tuổi 

 Có thẻ xanh ít nhất 5 năm hoặc 3 năm nếu kết hôn với 

công dân Hoa Kỳ  

Thông Tin/Tài Liệu Quý Vị Cần Mang Theo: 

 Thẻ xanh và thẻ an sinh xã hội  

 Danh sách của tất cả các chuyến đi ra khỏi Hoa Kỳ trong 

5 năm qua  

 Thông tin gia đình, bao gồm (các) con và người phối 

ngẫu (hiện tại và trước đây)  

 Nếu có bị bắt giữ, xin mang theo hồ sơ tiền án nếu có  

 Hai ảnh hộ chiếu  

 Danh sách các địa chỉ chỗ ở và nơi làm việc trong 5 năm 

qua  

 Để Điền Đơn Xin Miễn Lệ Phí:  

 2015 thuế thu nhập hoặc bằng chứng nhận phúc lợi xã 

hội (như phiếu thực phẩm, hỗ trợ tiền mặt, SSI…v.v.. ) 

* Nếu quý vị không hội đủ điều kiện xin miễn lệ phí, lệ phí đơn 

nhập tịch là $680 đóng cho “US Department of Homeland 

Security”  


