
Nếu quý vị quan tâm về việc nhập tịch 
Hoa Kỳ, xin quý vị vào trang mạng của 
Sở Di Trú để biết thêm chi tiết. Nội dung 
trang mạng này gồm có:

•    Những điều kiện căn bản để xin    
      nhập tịch

•    Đơn xin Nhập Tịch N-400
•    Lệ phí hiện hành và thời gian cứu   
      xét hồ sơ

•    Các tài liệu học hỏi về Anh Văn   
      và lịch sử Hoa Kỳ

•    Các phương thức hướng dẫn   
      học hỏi

•    Băng thâu video và những phương  
      tiện nghe và học 

•    Các tin tức cập nhật và các chương  
      trình đặc biệt của Sở Di Trú Hoa Kỳ

•    Cung cấp địa chỉ các lớp học quốc  
      tịch gần nhà quý vị

•    Giúp quý vị tìm được những sự giúp   
      đỡ ngay trong cộng đồng nơi quý vị  
      cư ngự

Xin hãy bắt đầu ngay hôm nay qua  
trang mạng uscis.gov/citizenship    
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Nếu hội đoàn của quý vị đang cần các tài liệu và sách vở để tổ chức các 
lớp học quốc tịch, xin quý vị hãy vào trang mạng của Sở Di Trú Hoa Kỳ để 
được giúp đỡ.  Nội dung trang mạng này bao gồm: 

•   Tài liệu chuẩn bị lớp, bài học, và các sinh hoạt lớp

•   Các ấn bản và sách vở về quốc tịch

•   Các hướng dẫn trên mạng và phương thức giảng dạy trong lớp

•   Có các chương trình Podcasts và video

•   Cập nhật các tin tức quan trọng về các lớp huấn luyện giảng dạy

•   Những phương pháp giảng dạy thành công từ các nhà cung cấp 
     kinh nghiệm

•   Cập nhật các tin tức về các cơ hội hỗ trợ tài chánh của Liên Bang

Xin hãy bắt đầu ngay hôm nay qua trang mạng  
uscis.gov/citizenship
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