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Tôi Là  
Thường Trú Nhân B3

Tôi nộp đơn để trở  
thành công dân  
Hoa Kỳ bằng cách nào?

Tư cách công dân Hoa Kỳ cung cấp nhiều quyền lợi, nhưng cũng 
có nhiều trách nhiệm. Do đó, quyết định trở thành công dân Hoa 
Kỳ thông qua quy trình nhập tịch là quyết định quan trọng. Trong 
hầu hết các trường hợp, một người muốn nhập tịch trước tiên phải 
là thường trú nhân. Khi trở thành công dân Hoa Kỳ, quý vị có được 
nhiều quyền lợi mà thường trú nhân hoặc những người khác không 
có, bao gồm quyền bầu cử. Để đủ điều kiện nhập tịch, trước tiên 
quý vị phải đáp ứng các yêu cầu nhất định theo quy định của luật 
pháp Hoa Kỳ.

Các yêu cầu cơ bản để làm đơn xin nhập tịch là gì?

Quy trình làm đơn xin tư cách công dân Hoa Kỳ được gọi là 
nhập tịch. Để hội đủ tiêu chuẩn nhập quốc tịch, trước tiên quý vị 
phải đáp ứng được các yêu cầu nhất định do luật nhập cư của Hoa 
Kỳ quy định.

Nói chung, để đủ điều kiện nhập tịch, quý vị phải:

• Được 18 tuổi trở lên; và

•  Là một thường trú nhân trong một khoảng thời gian nhất định 
(thường là 5 năm hoặc 3 năm, tùy vào việc quý vị nhận được tư 
cách bằng cách nào); và

•  Là người có nhân cách tốt; và

•  Có kiến thức cơ bản về chính phủ Hoa Kỳ (yêu cầu này cũng 
có thể được miễn vì thiểu năng vĩnh viễn về thể chất hoặc tâm 
thần);  và

•  Có thời gian cư trú liên tục và hiện diện trên thực tế tại  
Hoa Kỳ; và

•  Có thể đọc, viết và nói tiếng Anh cơ bản. Có các trường hợp 
ngoại lệ đối với quy định này đối với người mà tại thời điểm  
nộp đơn:

-  Được 55 tuổi và đã là thường trú nhân trong ít nhất 15 năm; 
hoặc 

-  Được 50 tuổi và đã là thường trú nhân trong ít nhất 20 năm;  
hoặc 

-  Bị thiểu năng vĩnh viễn về thể chất hoặc tâm thần khiến cho 
người đó không thể đáp ứng các yêu cầu này.

Tôi có thể làm đơn xin nhập tịch vào lúc nào?

Quý vị có thể nộp đơn xin nhập quốc tịch nếu quý vị ở độ tuổi ít 
nhất là 18 và đã là thường trú nhân của Hoa Kỳ:

• Trong ít nhất 5 năm; hoặc 

•  Trong ít nhất 3 năm trong thời gian đó quý vị, và vẫn, kết hôn 
với và có quan hệ hôn nhân với người phối ngẫu của mình là 
công dân Hoa Kỳ; hoặc 

• Phục vụ vinh dự trong quân đội Hoa Kỳ.

Người phối ngẫu nhất định của công dân Hoa Kỳ và/hoặc phục vụ 
quân đội có thể làm đơn xin nhập tịch sớm hơn thời gian cho biết 
bên trên.

Tôi có thể làm đơn xin nhập tịch bằng cách nào?

Để làm đơn xin nhập tịch, hãy nộp Mẫu Đơn N-400, Đơn Xin  
Nhập Tịch.

Để biết thêm thông tin về quy trình nhập tịch, vui lòng xem tài liệu 
hướng dẫn của chúng tôi, M-476, Hướng Dẫn Nhập Tịch.

Nếu quý vị đang phục vụ quân đội và muốn trở thành công dân Hoa 
Kỳ, vui lòng xem tập tài liệu của chúng tôi, M-599, Thông Tin Nhập 
Tịch dành cho Quân Nhân.

Tôi có phải ở tại Hoa Kỳ khi nộp mẫu đơn N-400 không?

Đương đơn không nhất thiết phải có mặt tại Hoa Kỳ khi nộp mẫu 
đơn N-400. Vui lòng tham khảo M-476 để biết thêm thông tin về 
cách nộp đơn từ nước ngoài.

USCIS có các tài liệu và thông tin giáo dục để giúp quý vị chuẩn bị 
làm bài thi về tư cách công dân (các phần tiếng Anh và Giáo Dục 
Công Dân). Hãy truy cập vào Trung Tâm Quốc Tịch và Nguồn Thông 
Tin tại www.USCIS. gov/citizenship, để tìm hiểu thông tin về 
cách tìm các lớp học Tiếng Anh và lớp chuẩn bị nhập quốc tịch trong 
khu vực của quý vị, hãy tìm hiểu về các buổi hội thảo thông tin nhập 
tịch miễn phí do USCIS cung cấp trong khu vực của quý vị và tải 
xuống các tài liệu học tập với các phần Tiếng Anh và Quyền Công 
Dân trong bài thi nhập quốc tịch.
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Để biết thêm thông tin về thủ tục nhập tịch và các yêu cầu, vui 
lòng truy cập trang Web của chúng tôi hoặc gọi Dịch Vụ Khách 
Hàng theo số 1-800-375-5283. Hướng dẫn nộp đơn và các mẫu 
đơn có sẵn trên trang Web của chúng tôi tại www.uscis.gov. 

Thông Tin Quan Trọng
Các mẫu đơn quan trọng của USCIS 
được tham khảo trong hướng dẫn này

 
Mẫu #

Đơn Xin Nhập Tịch N-400

Hướng Dẫn Nhập Tịch M-476

Thông Tin Nhập Tịch dành cho Quân Nhân M-599

Cơ Quan Chính Phủ Hoa Kỳ Khác-Bấm hoặc Gọi

Thông Tin 
Tổng Quát

www.usa.gov 1-800-333-4636

Người  
Mới Nhập Cư

www.welcometoUSA.gov

Bộ Ngoại 
Giao Hoa Kỳ

www.state.gov
1-202-647-6575

Để nhận thêm các bản sao của hướng dẫn  
này, hoặc thông tin về các hướng dẫn khác  
dành cho khách hàng, vui lòng truy cập  
www.uscis.gov/howdoi.

Quý vị cũng có thể truy cập www.uscis.gov 
để tải các mẫu đơn xuống, nộp một số đơn 
qua phương thức điện tử, kiểm tra trạng thái 
của đơn, và những thông tin khác. Nó là một 
nơi rất hay để bắt đầu!

Nếu quý vị không có truy cập Internet ở nhà 
hoặc nơi làm việc, hãy thử sử dụng thư viện  
tại địa phương quý vị.

Nếu quý vị không tìm được thông tin mình  
cần, vui lòng gọi cho phòng  
Dịch Vụ Khách Hàng tại: 1-800-375-5283 
Dịch Vụ Khách Hàng TDD Dành Cho Người 
Khiếm Thính: 1-800-767-1833

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Hướng dẫn 
này cung cấp thông tin cơ bản giúp quý vị làm 
quen chung chung với các quy định và thủ tục 
của chúng tôi. Để biết thêm thông tin, luật 
pháp và quy định, vui lòng truy cập trang Web 
của chúng tôi. Luật nhập cư có thể rất phức tạp, 
và không thể mô tả mọi khía cạnh của mọi quy 
trình. Quý vị có thể muốn nhờ một luật sư có 
giấy phép hoặc một cơ quan phi lợi nhuận có 
chứng nhận của Ủy Ban Kháng Cáo Nhập Cư 

(Board of Immigration Appeals) làm đại diện.


