
TÔI
HÃNH DIỆN LÀ MỘT
CÔNG DÂN HOA KỲ

Quý vị có nghĩ tới việc nhập tịch Hoa Kỳ không?

Quý vị có hội đủ điều kiện để trở thành công dân Hoa Kỳ không?

Thường trú nhân tại Hoa Kỳ được hưởng hầu hết các quyền lợi giống như một công dân bình 
thường. Tuy nhiên quý vị cũng nên nghĩ tới việc nhập tịch Hoa Kỳ vì một số lý do quan trọng 
khác nữa. Khi nhập tịch, quý vị sẽ được hưởng toàn bộ các quyền lợi cũng như nhận lãnh 
những trách vụ như một công dân Hoa Kỳ bình thường khác. Ngoài ra quý vị và gia đình quý 
vị cũng sẽ được hưởng những cơ hội tốt để tham gia cũng như đóng góp một cách tích cực 
hơn vào việc xây dựng cộng đồng cũng như quốc gia này.

Trên căn bản quý vị cần hội đủ các điều kiện sau:
18 tuổi trở lên.
Là thường trú nhân ít nhất là 5 năm.*
Chứng minh đã liên tục sinh sống tại Hoa Kỳ ít nhất là 5 năm.*
Chứng minh đã có mặt thực thụ tại Hoa Kỳ ít nhất là 30 tháng.*
Chứng minh đã sinh sống tại quận hạt của Sở Di Trú nơi quý vị nộp đơn nhập tịch ít 
nhất là 3 tháng.
Khả năng đọc, viết, và hiểu căn bản Anh Văn.
Hiểu biết căn bản lịch sử và hệ thống chính quyền của Hoa Kỳ.
Có một hạnh kiểm tốt.
Thể hiện tinh thần tôn trọng những điều khoản và ý tưởng trong Hiến Pháp Hoa Kỳ.

* Điều kiện này có thay đổi nếu quý vị lập gia đình với một công dân Hoa Kỳ.

Tôi xin chọn cơ hội này. Tôi xin chọn trở thành công dân Hoa Kỳ.

Xin hãy bắt đầu ngay hôm nay qua trang mạng 
uscis.gov/citizenship
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I’M A 
PROUD 
AMERICAN

Have you considered U.S. citizenship?

Are you eligible to apply for U.S. citizenship?

Permanent residents have most of the rights of U.S. citizens. However, there are 
many important reasons to consider U.S. citizenship. When you become a citizen, 
you will receive all the rights of citizenship. You also accept all of the responsibilities 
of being an American. Citizenship opened up great opportunities for me and my 
family. I am now able to fully contribute to my community and this nation.

Learn more about U.S. citizenship.

uscis.gov/citizenship
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In general, you must meet the following requirements:

        Be at least 18 years old.

        Be a permanent resident for at least 5 years.*

        Demonstrate continuous permanent residence in the United States for at least  
        5 years.*

        Show that you have been physically present in the United States for 30 months.*

        Show that you have lived for at least 3 months in the state or USCIS district where  
        you apply.

        Be able to read, write, and speak basic English.

        Have a basic understanding of U.S. history and government (civics).

        Be a person of good moral character.

        Demonstrate an attachment to the principles and ideals of the U.S. Constitution.

*This requirement may change if you are married to a U.S. citizen.

I chose opportunity. I chose to become a U.S. citizen.

http://uscis.gov/citizenship
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