Hướng dẫn điền đơn I-601A
USCIS nhận thấy rằng các đương đơn thường điền không đúng ở một số nội dung trong đơn.
Dựa vào những sai sót chung mà chúng tôi thấy, USCIS nhắc nhở người điền đơn cần:
• Trả lời Phần 1, Câu Hỏi 25, về việc quý vị có đang bị trục xuất hay không
• Cung cấp USCIS Số Biên Nhận cho đơn I-130 hoặc đơn I-360 đã được chấp nhận trong phần 2,
Câu hỏi 1
• Cung cấp Số Hồ Sơ Liên Lạc Nhân Viên Chính Phủ (Hồ Sơ NVC) trong Phần 2, Câu Hỏi 4
• Trả lời Phần 2, Câu hỏi 5, trong việc Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã xếp lịch cho phỏng vấn thị thực
di dân cho quý vị trước ngày 3 tháng Giêng hay chưa.
• Ký tên và đề ngày tháng năm vào đơn trong Phần 6, Câu Hỏi 1
Đơn xin của quý vị có thể bị trả lại nếu quý vị không hoàn tất những mục này trong đơn của quý
vị.
Hướng dẫn Các giấy tờ Kèm Theo với Đơn I-601A
Xin hãy đảm bảo rằng quý vị gửi những giấy tờ sau đây cùng với Đơn I-601A:
• Biên Lai Đóng Tiền Làm Thủ Tục Cấp Thị Thực di dân của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ (DOS)
o Phí Đơn Xin Thị Thực di Dân khác nhau tùy theo thể loại di dân của quý vị
o Biên Lai có thể được in từ trang web của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ sau khi quý vị đóng tiền.
Hãy chắc chắn rằng quý vị có thể nhìn rõ Số Hồ Sơ Của Trung Tâm Thị Thực Quốc Gia (NVC)
• Bản copy của Đơn I-797 cho biết sự chấp thuận đối với đơn xin cho thân nhân trực hệ (Đơn I130 hoặc Đơn I-360), nếu có sẵn.
• Phí làm đơn
• Chứng cứ mối quan hệ đối với thân nhân đủ tiêu chuẩn, nếu có
• Chứng cứ tình trạng công dân của thân nhân đủ tiêu chuẩn, nếu có
• Chứng cứ của hoàn cảnh cực kỳ khó khăn, nếu có
Đơn xin của quý vị có thể bị trả lại nếu quý vị không kèm theo những giấy tờ này với đơn xin của
quý vị.

