ĐIỆN THOẠI CHO CHÚNG TÔI
ĐỂ ĐƯỢC GIÚP ĐỠ MIỄN PHÍ

TRỞ THÀNH
MỘT CÔNG DÂN
HOA KỲ

HỘI THẢO TÌM HIỂU VỀ THI QUỐC TỊCH
Tham khảo miễn phí với luật sư để giúp quý
vị nhập quốc tịch
Saturday, September 16, 2017 -- 12:30 to 4:30 pm
George Mason Regional Library
7001 Little River Turnpike, Annandale, VA 22003
Để tiện việc làm hẹn xin gọi số (202) 393-3572
CÁC QUYỀN LỢI:

QUÝ VỊ HỘI ĐỦ ĐIỀU KIỆN NẾU QUÝ VỊ:

Quý vị có thể ĐI BẦU và ứng cử cho
chức vụ được bầu cử

18 tuổi trở lên

Quý vị sẽ không bao giờ phải lo lắng
bị trục xuất ra khỏi nước Hoa Kỳ, mất
đi visa, hay tình trạng Công Dân
Thường Trú Hợp Pháp
Quý vị có thể bảo lãnh gia đình của quý
vị ở nước ngoài đến sinh sống taị Hoa
Kỳ mau chóng hơn
Quý vị sẽ được đủ điều kiện cho hộ
chiếu Hoa Kỳ, làm cho việc đi lại dễ
dàng.
Quý vị có thể xin việc làm của chính
phủ mà chúng đòi hỏi phải có công dân
Hoa Kỳ

Đã sống trong nước Hoa Kỳ và là
thường trú dân ít nhất 5 năm (ba năm
nếu quí vị lập gia đình với một công dân
Hoa Kỳ)
Đã có mặt tại Hoa Kỳ ít nhất 2 năm rưỡi
(một năm rưỡi nếu quí vị lập gia đình
với một công dân Hoa Kỳ)
Có lý lịch tốt
Khả năng đọc, viết, và hiểu căn bản Anh
Văn
Hiểu biết căn bản lịch sử và hệ thống
chính quyền của Hoa Kỳ

Chúng tôi có them địa điểm tổ chức hội thảo vào Ngày Công Dân để hỗ trợ về pháp lý cho
những gia đình có thu nhập thấp tại DC, MD, và VA vào ngày 23 tháng 9. Muốn biết thêm chi tiết,
xin gọi số điện thoại (202) 393-3572 hoặc lien lạc website www.apalrc.org.

