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Listahan ng Mga Dokumento at Impormasyon 
 

Mahalagang Impormasyong na Dapat Malaman 

 Isang A na Numero (numerong may 8 o 9 na digit na nagsisimula sa letrang A, kadalasang 

nasa iyong mga dokumentong pang-imigrasyon)—kabilang lamang kung mayroon ka 

lamang isa nito. 

“Maging handang ibahagi ang iyong A na numero sa mga kapamilya, pinagsasabihan ng 

mahahalagang bagay at, kung kinakailangan, mga abogadong pang-imigrasyon.” 

 Kailan ang petsa ng iyong susunod na pagpunta sa korte/pagdinig? 

Kung mayroon kang petsa ng pagpunta sa korte kaugnay ng imigrasyon, kriminal, o mga sibil 

na usapin, mahalagang tandaan ang petsa. 

 Listahan ng lahat ng entrada at umiiral sa alinmang port of entry ng U.S. (kabilang ang petsa, 

lugar, katayuan, kung hinuli ng imigrasyon at pulis) 

 Listahan ng mga kapamilyang may katayuan sa U.S. (asawa, mga anak, mga magulang, mga 

kapatid) 

 Nakapag-apply ka na ba para sa anumang uri ng tulong pang-imigrasyon dati? (Tulad ng TPS, 

DACA, U Visa, T Visa, atbp.) dati? Kung gayon, mayroon ka bang dalang anumang 

dokumentasyon ng aplikasyon? 

 Nagkaroon ka na ba ng anumang naunang kautusang ipatapon o mga utos ng pagpapaalis? 

 Mayroon ka bang anumang uri ng kriminal na rekord? (pagkakaaresto, saan, para saan, at 

dokumentasyon ng nangyari sa korte) 

 Natatakot ka bang saktan o imaltrato kapag bumalik ka sa iyong pinagmulang bansa? 

 Naging biktima ka na ba ng krimen sa U.S.? (Kung oo, kumuha ng kopya ng inihaing ulat ng 

pulis) 

 Mayroon ka bang malubha na problemang medikal o umiinom ka ba ng gamot para sa 

malubhang sakit? 

Mga Dokumento na Itatago sa Ligtas na Lugar 

 Sertipiko ng Kapanganakan (sa iyo at iyong mga kapamilya) 

 Anumang Uri ng Pagkakakilanlan 

 Pasaporte (kung mayroon) 

 Anumang Dokumentong Pang-imigrasyon 

 Anumang Dokumentong Kriminal, kung ikaw ay naging Biktima o Pinaghinalaang Gumawa 

ng isang Krimen  

 Mga Dokumentong May Kaugnayan sa anumang Malubhang Problemang Medikal 
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