Bảng Kiểm Tra Đơn Xin I-601A
USCIS nhận thấy rằng những người làm đơn thường hay quên điền vào một số mục trên đơn xin. Theo
các hình thái quen thuộc mà chúng tôi thấy được, USCIS nhắc nhở người nộp đơn:
•
•
•
•

Trả lời cho Phần 1, các câu hỏi 27, 28.a., 28.b. Và 29.a, về việc có bao giờ quý vị phải làm các thủ
tục trục xuất hay không
Cung cấp Số Biên Nhận USCIS cho Mẫu đơn đã được chấp thuận như Mẫu I-130, Mẫu I-140,
hoặc I-360 trong Phần 3, Câu hỏi 3.a
Cung cấp Số Hồ Sơ Lãnh Sự (Số Hồ Sơ NVC) trong Phần 3, Câu hỏi 3.b
Ký tên và đề ngày vào đơn xin trong Phần 6, Câu hỏi 6.a và 6.b.

Đơn xin của quý vị có thể bị gửi trả lại nếu không hoàn tất các mục đã nêu trên đơn xin của quý vị.
Bảng Kiểm Tra Tài Liệu Mẫu I-601A
Xin vui lòng đoan chắc là quý vị gửi các mục sau đây cùng với đơn xin Mẫu I-601A của quý vị:
• Biên Nhận Phí Xử Lý Giấy Thị Thực Di Dân của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ - Department of State (DOS)
o Phí Đơn Xin Giấy Thị Thực Di Dân khác nhau tùy theo hạng mục di dân của quý vị
o Có thể in giấy biên nhận từ trang web của Bộ Ngoại Giao sau khi đã thanh toán. Phải
chắc chắn là Số Hồ Sơ của Trung Tâm Thị Thực Quốc Gia (National Visa Center - NVC)
được nhìn thấy rõ
• Bản sao Mẫu I-797 cho thấy sự chấp thuận cho đơn xin lồng trong đó (Mẫu I-130, Mẫu I-140,
hoặc Mẫu I-360), nếu có
• Phí đơn xin
• Bằng chứng về mối quan hệ đối với tất cả những người bà con hội đủ điều kiện, nếu áp dụng
• Bằng chứng về quyền công dân hoặc tình trạng thường trú nhân hợp pháp của (những) người bà
con hội đủ điều kiện, nếu áp dụng
• Bằng chứng về nỗi khó khăn cùng cực (điều này luôn luôn bắt buộc)
• Nếu trả lời là “CÓ” cho các câu 34 hoặc 35, cung cấp tất cả các xếp đặt có liên quan ngoài tòa.
• Một phát biểu của người bà con hội đủ điều kiện xác nhận sẽ chịu hình phạt về tội nói dối rằng
người bà con hội đủ điều kiện sẽ tách riêng (vẫn còn ở Hoa Kỳ) hoặc di chuyển đi nơi khác (ra ở
nước ngoài với đương đơn) nếu đương đơn không được cho vào.
Đơn xin của quý vị có thể bị gửi trả lại nếu không có các tài liệu áp dụng đã nêu trên cùng với đơn xin của
quý vị.

