NAGHAHANGAD

ARAW NANG CITIZENSHIP
ANG MGA DAPAT ASAHAN
Sa oras ng pagdating siguraduhing puntahan ang anim (6) na istasyon:

PAGGAMIT



TAGA-TURO



ABOGADO





KOPYA



LABASAN

MASURING
PAG-AARAL

Humanda sa matagal na paghihintay
WASHINGTON NEW AMERICANS ay isang programa ng OneAmerica na ibahagi ang maunlad na immigration integration sa koneksyon ng Legal Permanent Residents (LPRs) sa impormasyon at serbisyo na
kinakailangan sa matagumpay sa pakuha ng citizenship at maging aktibo sa ating komunidad.
ONEAMERICA ay nakikiisa sa layunin ng mga bansa na nagkakaisa sa para sa sandigan ng prinsipyo ng
demokrasya, hustisya, at karapatang pantao sa local sa lokal, stado, at sa mataas na kabuluhan nasyonal.
Ang ASOSASYON NG MGA ABOGADO NG AMERICANONG IMIGRASYON ay isang asosasyong nasyonal na
binuo para itaguyod ang hustisya, pantay, at makatuwiran na batas-imigrasyon at patakaran upang itaguyod
ang mabuting batas-imigrasyon at pamamalakad.
ATING MAKAKASAMA
American Immigration Lawyers Association, WA
Chapter
Asian Counseling and Referral Service
Chinese Information and Service Center
City of Seattle
Clark College
Davis Wright Tremaine
Grupo CAFE
Hand in Hand Immigration Services
Horn of Africa Services
International Union of Painters and Allied
Trades, District Council 5
Kitsap Immigrant Assistance Center
Korean Community Service Center
Korean Women's Association
La Casa Hogar

Lutheran Community Services Northwest
MenschLabs
National Partnership for New Americans
New Americans Campaign
Northwest Immigrant Rights Project
OneAmerica
Nuestra Casa
Refugee and Immigrant Services NW
Soreff Law
Tacoma Community House
Washington Defenders Association Washington
State Labor Council
West African Community Countil
World Relief Seattle
Yakima Valley Community College

NA MAGING

CITIZEN

INIHAHANDOG NG

Nangangailangan ka ba ng
tulong para sa Citizenship?
May mga abogado na nagbibigay ng LIBRENG
tulong para sa pagkompleto ng aplikasyon sa
Citizenship.
PETSA: Sabado, Abril 27, 2019
Oras: 10 AM - 1 PM
Halaga: Libre
LUGAR
TACOMA
Tacoma Community House
1314 South L Street
Tacoma, WA 98405

VANCOUVER
Clark College
Scarpelli Hall
1933 Fort Vancouver Way
Vancouver, WA 98663

YAKIMA
Yakima Valley Community College
Deccio Building (Parker Room)
building located on S 12th Ave
between W Baker St & W Stewart St
Yakima, WA 98902

Tawag sa Mahalagang linya!

( 1-877-WA-NEWCI(TIZEN) (1-877-926-3924)
www.wanewamericans.org

ANO ANG MGA DAPAT DALHIN
PARA MAGING KARAPAT DAPAT NA MAG-APPLY, KAILANGANG
MO NA:
n Ikaw ay labing walong taong gulang (18) o, higit pa sa araw nang pag tatala.
n Ikaw ay legal na permanenteng naninirahan sa stados unidos (US) sa loob nang limang taon o
kaya tatlong taon kung ikaw ay asawa ng isang (US Citizen) mamayan nang stados unidos.
n Ikaw ay nanatiling nanirahan sa stados unidos (US) sa loob nang dalawat halati sa nakalipas
na limang taon o, kaya isa’t kalahating taon kung ikaw ay asawa ng isang US Citizen at hindi ka
lumabas sa America nang isa o higit pa sa nakalipas na limang taon o kaya tatlong taon kung ikaw
ay asawa ng isang (US Citizen).

Ang kailangan mong dalhin sa araw ng pag-Citizen
SA LAHAT
IBA PANG DOCUMENTOS
n Dalin ang tareta na nagpapatunay
na ikaw as isang permanenting residente (Green Card).
n Listahan nang tinirahan mong bahay sa loob nang limang taon, mga
araw na nanirahan ka sa bahay naito.
n Listahan at pangalan nang, Compania pinag-trabahoan mo at mga pets na
ngatrabaho ka sa mga ito.
n Petsa na ikaw lumabas sa loob nang
America mula noon ikaw ay nag-ing
permanenteng mamayan at ibang
bansang pinuntahan mo. Magdala ang
pasaporte, itineraries at mga tickets ukol
sa paglalakbay mo sa labas ng America.
n Ang kompletong pangalan nang
mga anak, araw ng panganakan at
kanilang numerong ng registrasyon
kung mayroon sila.
n Ang iyong huling buwis na binayaran at papeles ng W-2.
n Lahat ng dokumento ukol sa inyong
imigrasyon sa Amerika.
n $725 ang halaga ng pag pila. (posibling maliban) checke, caherang checke
o, kaya perang inatas, ipangalan sa “U.S.
Department of Homeland Security”
n May tagapagsalin pero kung ikaw
ay mayroon sariling tagapagsalin ang
pagpila ay mapapadali.

n Kung tumatanggap kayo ng tulong
mula sa gobyerno (halimbawa: SNAP
food stamps, SSI, TANF, Medicaid) pakidala ang pinaka bagong "award letter" na
nakuha ninyo. (Hindi sapat ang inyong
"benefits card".)

ARAW NANG CITIZENSHIP
n Kung ikaw ay nag-asawa mihigit pa
sa isang beses:
• Dalin ang certipikong pag-asawa
at diborsyo (o, pagpanaw) patunay,
o kaya mga petsa lahat nang pagaasawa at pag-didiborsyo.
• Dalin ang pagpapatunay ng pagbabayad suporta ayon sa utus nang
korte.
n Kung ikaw ay lumabas ng US higit
pa sa 6 na buwan sa anumang taon
mula ng ikaw ay naging isang permanenteng residente:
• Dalin ang detalye ukol sa petsa na
umalis at bumalik sa US at nagpapatunay na ikaw nanatili sa trabaho
o kaya nanirahan sa loob ng US.

n Sa palagay mo ikaw ay na-aresto o,
nadetinado o kaya naharap sa hukuman
sa nakalipas na limang taon o kamakailan lang sa anomang kadahilanan:

n Kung ikaw ay may asawa o mga
anak na hindi nakatira sa iyo:
• Dalin mo nag-utus ang korte na
ikaw ay dapat magbayad ng pinansyal na saporta.
• Pagpapatunay na ikaw ay nagsusuporta ng pinansyal (Halimbawa: kanseladong tseke o, resebo ng
salaping inatas, ebidensyang pagbabawas sa iyong sueldo, kasulatan
na galing sa magulang o, tagapag
gabay nang iyong mga anak.
n Kung ang iyong pederal, stado, o,
lokal na buwis ay hindi pa nababayaran
(o kaya hindi nakabayad):
• Dalin ang kopya o ano mang
documentos, sulat, o papeles na pinadala mo o natanggap mo galing
sa goberno tungkol sa problema.
n Kung ikaw nakarehistro sa selektibong serbisyo:
• Dalin ang petsa nang iyong registro, at iyong numero kung alam mo.

• Dalin ang certifikong korte at ang
pulis – dokumento (gaya ng pulis talaan, pagharap sa hukuman, o apila).
n Kung ang pangalan mo ay iba sa tunay na pangalan na nakalagay sa tareta
pang mamamayan:
• Dalin ang dokumentong pagpapatunay na pinalitan mo ang pangalan
mo, gaya ng iyong pag aasawa, o,
divorsyo o, kaya dokumento nang
korte.
n Kung ikaw ay maga-aplay para US
Citizenship base sa pag-asawa mo sa US
Citizen, dalin:

(

• Informasyon lahat nang may
kinalaman mo sa iyong asawa, at
ang nakaraan niyang pag-asawa o,
pag-didiborsyo.
• Ipakita lahat nang dokumentos na
ikaw at ang iyong asawa ay nagsasamang dalawa gaya ng pagbubuwis, dokumento ng deposito sa
bangko, pag-rerenta nang tirahan o
pagbayad ng sariling tirahan o, certipikong kapanganakan ng inyong
mga anak.

(

1-877-WA-NEWCI(TIZEN) (1-877-926-3924)

www.wanewamericans.org

