TÓM TẮT CÁC THỦ TỤC NỘP HỒ SƠ THI QUỐC TỊCH
Đối với người dưới 18 tuổi:
 Đủ điều kiện làm citizenship nếu Có cha mẹ là công dân Mỹ (kể cả by birth hay by
naturalization)
 Làm đơn mẫu N-600
Đối với người trên 18 tuổi:
 Điều kiện để được nộp đơn






Từ 18 tuổi trở lên từ lúc nộp đơn
Là thường trú nhân hợp pháp, có thẻ xanh
Trong vòng 5 năm nếu vợ hoặc chồng là thường trú nhân và đã ở Mỹ ít nhất 30 tháng
Trong vòng 3 năm nếu vợ hoặc chồng là công dân Mỹ, và đã ở Mỹ ít nhất 18 tháng
Sống ở bang đăng ký thường trú nhân ít nhất 3 tháng

 Làm đơn mẫu N-400
Các giấy tờ cần thiết kèm theo đơn - chung cho tất cả các trường hợp
 Bản sao của thẻ Xanh (2 mặt)
 Ảnh passport : 2 cái, dùng bút chì ghi số A trên thẻ xanh đằng sau ảnh
 Money order hay check trả 680 usd to USCIS (dung bút chì viết số A ở đằng sau gửi
về Department of HomeLand Security)
Nếu đương đơn thuộc diện miễn đóng phí thì :
 Điền form I-912
 Nộp những bằng chứng : Snap, temporary Assistance to Needy Family (TANF), SSI
Nếu đương đơn là đối tượng miễn thi nội dung thi quốc tịch hoặc miễn thi tiếng Anh Các giấy
tờ để cần thiết chứng minh :
 Từ 50 tuổi sống ở Mỹ 20 năm thì miễn thi tiếng Anh
 Từ 55 tuổi sống ở Mỹ 15 năm thì miễn thi tiếng Anh
 Bị khuyết tật : điền form giám định khuyết tật N-648 và đưa cho bác sĩ chứng nhận
Gửi thêm bản copy của các giấy tờ khác nếu nằm trong các trường hợp sau :
1. Tên hiện tại khác với tên trên thẻ xanh : giấy tờ thay tên đổi họ : giấy kết hôn, ly hôn hay
giấy đổi tên của tòa)

2. Nếu có chồng/vợ là công dân Mỹ :
 Giấy tờ chứng minh chồng/vợ đã là công dân Mỹ từ 3 năm trước : (giấy khai sinh của
chồng,bằng quốc tịch, mặt trước passport, có chữ ký của người chồng)
 Giấy đăng ký kết hôn
 Giấy ly hôn của chồng/vợ đối với các cuộc hôn nhân trước
 Các giấy tờ khác liên quan đến hai vợ chồng : tờ khai thuế, tài khoản ngân hàng, hợp
đồng thuê nhà, giấy khai sinh của con hoặc tờ khai thuế chung của hai vợ chồng
trong 3 năm vừa qua hoặc Tax return transcript trong 3 năm vừa qua.
3. Nều đã từng kết hôn trong quá khứ : mang những giấy tờ chứng minh việc chấm dứt
của các cuộc hôn nhân trên (giấy li dị, giấy khai tử…)
4. Nếu có những chuyến đi ra khỏi nước Mỹ quá 6 tháng: kể từ khi có thẻ Xanh thì cần gửi
những bằng chứng là vẫn có liên quan chặt chẽ với nước Mỹ . Các giấy tờ bao gồm
 IRS Tax return transcript – listing tax information trong 5 năm vừa qua (hoặc 3
năm vừa qua nếu kết hôn với công dân Mỹ)
 Mortgage hoặc pay stubs
5. Nếu đương đơn có vợ chồng/con cái là người phụ thuộc nhưng không sống chung thì
cần gửi :
Bằng chứng chứng minh việc hỗ trợ tài chính cho những người phụ thuộc như:
trợ cấp nuôi con, biên lai gửi tiền, thư của người chăm sóc cho trẻ
6. Nếu đương đơn đã từng bị bắt : bị phạt tiền hoặc không bị phạt tiền, ở tù/ được tha thì
gửi những giấy tờ của tòa hoặc của cơ quan có thẩm quyền liên quan đến những vụ trên
Cách gửi đơn : gửi về Department of Homeland Security,
Địa chỉ :
USCIS
ATTN: N-400
2501 S.STATE HWY
121 BUSINESS, SUIT 400
LEWISVILLE, TX 75067
Các lưu ý khác
 Từ 65 tuổi và sống ở Mỹ 20 năm thì học phần rút gọn (simplified version of the civic test
in Vietnamese)
 Số A : thông thường có 9 số, nếu thiếu thì điền số A00………………..
Đi phỏng vấn
 Đem theo Thư phỏng vấn
 Social, thẻ xanh

 Passport và travel document
 Giấy chứng nhận khuyết tật
 Các giấy tờ khác tùy theo từng trường hợp cụ thể.

