TÌM HIEU VÀ CHUAN BI
HO SO NHÂP TICH HOA KY

Nếu quí vị quan tâm về việc nhập tịch
Hoa Kỳ, xin quí 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 quí vị
•Giúp quí vị tìm được những sự giúp
đỡ ngay trong cộng đồng nơi quí vị
cư ngụ
Xin hãy bắt đầu ngay hôm nay qua trang
mạng www.uscis.gov/citizenship

ÐONG BÀO DI CU ÐEN TU KHAP NOI TRÊN THE GIOI

KHI NHÂP TICH LUÔN HÃNH
DIEN LÀ CÔNG DÂN HOA KY

CHUAN BI NHAP TICH CHO CÁC DI DAN
TÀI LIEU CHO LOP HOC QUOC TICH

Nếu hội đoàn của quí vị đang cần các tài liệu và sách vở để tổ chức
các lớp học quốc tịch, xin quí 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
Quí vị cũng có thể đăng ký các lớp học Anh Văn và quốc tịch của hội
đoàn mình vào Thư Mục Hướng Dẫn Văn Hóa Mỹ trên mạng, hầu giúp
mọi người tìm được các lớp học này trên khắp 50 tiểu bang và các
thuộc địa của Hoa Kỳ.
Xin hãy bắt đầu ngay hôm nay qua trang mạng www.uscis.gov/citizenship
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