
ĐỂ XIN NHẬP QUỐC TỊCH   

Điều Kiện Nhập Tịch: 

 Bạn phải ít nhất là 18 tuổi và 

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

với một công dân Hoa Kỳ )  

Thông Tin/Tài Liệu Bạn Phải Mang Theo: 

 Thẻ xanh và thẻ an sinh xã hội của bạn  

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

 Hai ảnh hộ chiếu  

 Danh sách các địa chỉ chổ ở và nơi làm vịêc của bạn trong 

5 năm qua  

ĐỂ ĐIỀN ĐƠN XIN MIỄN PHÍ:  

 2014 Thuế thu nhập hoặc bằng chứng về phúc lợi xã hội 

như phiếu thực phẩm, SSI…v.v..  

* Nếu bạn không đủ điều kiện xin miễn lệ phí, lệ phí đơn nhâp tịch 

$680 viết trả cho “US Department of Homeland Security”  

Thứ Ba, Ngày 8 Tháng 12, 

Năm 2015  
 

Giờ Ghi Danh: 16:00g- 17:00g 

 

Roosevelt  

Community Center 

901 E Santa Clara St 

San Jose, CA 95116 

Bạn có muốn bỏ phiếu trong cuộc Bầu Cử 

Tổng Thống năm 2016 không?  

Hãy trở thành công dân Mỹ hôm nay!  

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

công dân Hoa Kỳ  

 Nếu đủ điều kiện, bạn sẽ được giúp đỡ hoàn tất đơn xin 

nhập tịch  

 Nếu đủ điều kiện, bạn sẽ được giúp đỡ xin miễn lệ phí  

 Nhận thông tin về các lớp học tiếng Anh nhập tịch  

 Nhận tài liệu học tập để chuẩn bị cho kỳ thi quốc tịch  

TẤT CẢ ĐỀU MIỄN PHÍ  

 ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT, XIN LIỆN LẠC TẠI SỐ (408) 453-3013 

ĐIỀN ĐƠN NHẬP TỊCH MIỄN PHÍ tại:  

ROOSEVELT COMMUNITY CENTER 

Office of Immigrant Affairs 


