
 

Santa Clara County Office of Immigrant Relations (Văn phòng về Quan hệ với Người Di trú Quận Santa Clara): 
immigrant.relations@ceo.sccgov.org hoặc www.immigrantinfo.org hoặc www.sccoir.org  

Danh sách Giấy tờ và Thông tin 
 

Những Thông tin Quan trọng cần biết 

 Số thẻ di trú (dãy số 8 hoặc 9 số bắt đầu bằng chữ “A”, thông thường nằm trên giấy tờ di 
trú)—chỉ kèm theo nếu có. 
“Chia sẻ số thẻ di trú của quý vị cho thân nhân, những người quý vị tin tưởng và, nếu cần 
cho luật sư di trú.” 

 Phiên xử/Phiên điều trần kế tiếp của quý vị là khi nào? 
Nếu quý vị có phiên xử liên quan đến di trú, hình sự, dân sự, ghi nhớ thời gian là điều quan 
trọng. 

 Lập danh sách những lần xuất nhập cảnh tại bất kỳ cửa khẩu Hoa Kỳ nào (bao gồm ngày 
tháng, địa điểm, tình trạng, nếu bị nhân viên di trú và cảnh sát bắt giữ) 

 Lập danh sách thân nhân với tình trạng của họ tại Hoa Kỳ (vợ chồng, con cái, cha mẹ, anh 
chị em) 

 Quý vị đã từng nộp bất kỳ loại đơn cứu xét di trú nào chưa (Ví dụ như TPS, DACA, visa U, 
visa T, vân vân...)? Nếu có, quý vị có giấy tờ nào để chứng minh đã nộp đơn không? 

 Quý vị đã từng có án lệnh trục xuất nào chưa? 
 Quý vị có bất kỳ loại tiền án nào không? (số lần bị bắt, địa điểm, lý do và tài liệu ghi lại diễn 

biến phiên tòa) 
 Quý vị có sợ bị hãm hại hay đối xử tệ khi quý vị về quê hương không? 
 Quý vị đã từng là nạn nhân của một vụ án nào ở Hoa Kỳ chưa? (Nếu có, hãy lấy bản sao 

tường trình của cảnh sát) 
 Quý vị có gặp vấn đề sức khỏe nào nghiêm trọng hoặc đang dùng thuốc để chữa một căn 

bệnh nghiêm trọng không? 

Những Giấy tờ cần giữ Nơi An toàn 

 Giấy khai sinh (của quý vị và thân nhân) 
 Mọi loại giấy tờ tùy thân 
 Hộ chiếu (nếu có) 
 Mọi giấy tờ di trú 
 Mọi giấy tờ về án hình sự, nếu quý vị là nạn nhân hoặc nghi phạm của một vụ án 
 Giấy tờ liên quan đến các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng 
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