
Nộp đơn nhập tịch ngay để bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Tổng Thống 2016! 

 

 

THỜI GIAN NGÔN NGỮ PHÒNG 

10:00AM Tiếng Việt T- 415 

   

11:00am Tiếng Anh A Gym 

   

1:00pm Tiếng Anh A Gym 

   

2:00pm Tiếng Việt T- 415 

   
KÝ HIỆU PHÒNG: 

A Gym - Auxiliary Gym 
GE - General Education Building 

T - Technology Building 
 

CITIZENSHIP DAY 2016 
 

MIỄN PHÍ Giúp Điền Đơn Nhập Tịch 

 Thứ bảy, ngày 2 tháng 4, 2016  |  9am – 2pm 

 
 Xin gọi để đăng ký 408-664-0322 

 

Quý vị cần hội đủ các điều kiện sau đây: 

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

với công dân Mỹ 

 Sống ở Mỹ trong một nửa thời gian của 5 năm 

hoặc 3 năm 

 Ít nhất 18 tuổi 

 

Cần mang theo: 

 Thẻ Xanh và thẻ An Sinh Xã Hội 

 Danh sách của TẤT CẢ các chuyến đi ra khỏi 

nước Mỹ trong 5 năm hoặc 3 năm qua, nếu kết hôn 

với công dân Mỹ 

 Thông tin gia đình, bao gồm TẤT CẢ các con và 

người phối ngẫu (hiện tại và trước đây) 

 Nếu quý vị bị bắt giữ, hồ sơ tiền án  

 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 miễn lệ phí, 

USCIS lệ phí đơn nhập tịch là $680, đóng cho “US 

Department of Homeland Security” qua thẻ tín dụng, 

check hoặc money order 

San José City College 
2100 Moopark Avenue  
San Jose, CA 95128 

The New Americans Campaign, San 
Jose/Evergreen Community College District, and 

Silicon Valley Community Foundation 

 

Bảo trợ bởi Santa Clara County Citizenship 

Collaborative, 
 

 

*Có 14 ngôn ngữ khác nhau để hướng dẫn 
và điền đơn! Để biết thời gian và địa điểm 
xin vào www.siren-bayarea.org  

Để biết thêm chi tiết xin vào  

www.siren-bayarea.org  
 

http://www.siren-bayarea.org/
http://www.siren-bayarea.org/

