Bộ An Ninh Nội Địa Hoa Kỳ
Sở Di Trú và Nhập Tịch Hoa Kỳ
Phòng Chăm Sóc Khách Hàng và Giao Tiếp Công Chúng
Trưởng phòng (MS 2260)
Washington, DC 20529

Buổi Giao Tiếp Bằng Tiếng Việt trên toàn nước Mỹ


Tổng quát về USCIS, Nhập Tịch và Phòng Tránh Lừa Đảo
5 tháng 4 năm 2017, từ 1 đến 2 giờ chiều, giờ miền đông
Sở Di Trú và Nhập Tịch Hoa Kỳ (USCIS) thân mời quý vị tham dự Buổi Giao Tiếp Bằng Tiếng Việt trên
toàn nước Mỹ được tổ chức vào ngày 5 tháng 4 năm 2017 từ 1 đến 2 giờ chiều (giờ miền đông.)
Trong buổi Giao Tiếp này, chúng tôi sẽ giới thiệu tổng quát về USCIS và cung cấp thông tin về nhập tịch
và các cách phòng tránh lừa đảo. Chúng tôi cũng sẽ giải đáp những câu hỏi nếu có của quý vị.
Để đăng ký:







Xin truy cập vào trang đăng ký của chúng tôi
Nhập địa chỉ email và chọn “Submit”
Chọn “Subscriber Preferences”
Chọn thanh “Event Registration”
Cung cấp tên họ đầy đủ và tên tổ chức (nếu có) của quý vị.
Hoàn tất các câu hỏi và chọn “Submit”

Sau khi chúng tôi duyệt mẫu đăng ký này, quý vị sẽ nhận được email xác nhận trong đó sẽ có thêm các
chi tiết bổ sung.
Nếu quý vị có bất cứ câu hỏi nào, hoặc nếu quý vị không nhận được email xác nhận trong vòng 2 ngày
làm việc, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ Public.Engagement@uscis.dhs.gov.
Lưu ý giới truyền thông: Chương trình này không nhằm cho mục đích báo chí. Vui lòng liên lạc văn
phòng báo chí của USCIS tại số 202-272-1200 cho bất cứ yêu cầu về truyền thông nào.

Chúng tôi mong gặp quý vị trong dịp này!

