Lưu ý: Bản tiếng Spanish chưa được thay đổi cùng nội dung với bản tiếng Anh.
ĐÂY LÀ NHỮNG ĐIỀU BẠN CẦN LÀM TIẾP
Chuẩn bị 2 hình hộ chiếu. Điền tên họ của bạn, N-400, và A# sau mỗi tấm hình.
Chuẩn bị check hoặc money order 680 đồng Mỹ. Ghi trả cho Department of Homeland Security.
Điền tên của bạn, N-400, & A# ở dòng Memo trên check, hoặc trong khung “Purchaser” trên
money order. Kẹp chung với đơn đăng ký của bạn.
Gửi đơn của bạn bằng dịch vụ chuyển thư bảo đảm để bạn nhận được giấy chứng nhận đơn đã
được chuyển phát. Gửi đơn và những giấy tờ liên quan đến: USCIS Lockbox Facility, U.S.
Citizenship & Immigration Services, PO Box 21251, Phoenix, AZ 85036. Khi bạn nhận được
giấy chứng nhận, giữ nó chung với hồ sơ đăng ký.
Giữ bản sao của đơn đăng ký nhập tịch và những giấy tờ liên quan ở nơi an toàn. Bạn sẽ cần
chúng khi chuần bị phỏng vấn.
Nên đi dự Citizenship Preparation workshop. Nếu bạn cần giúp đỡ Anh Ngữ, bạn có thể đăng ký
học ESL. Xin xem giấy đính kèm danh sách những lớp học trong vùng.
Trong vòng một vài tuần đến một vài tháng, bạn sẽ nhận được biometrics (fingerprint)
appointment notice qua thư. Đi đến buổi hẹn ở Immigration’s Application Support Center.
Bắt đầu học chuẩn bị cho bài kiểm tra nhập tịch. Đính kèm là một số ví dụ câu hỏi và trả lời.
Nếu bạn đổi địa chỉ, bạn phải thông báo cho Sở Di trú trong vòng 10 ngày.
 Gọi 1-800-375-5283 để báo địa chỉ mới của bạn; hoặc
 Điền đơn AR-11 bằng cách đến trang www.uscis.gov và chọn “change your address with
USCIS”; hoặc
 Điền đơn AR-11 (đính kèm) và gửi nó đến: USCIS, Change of Address, PO Box 7134,
London, KY 40742-7134.
Nếu bạn bị bắt giữ hoặc cần rời khỏi nước trước buổi phỏng vấn nhập tịch của bạn, tìm thông tin
tư vấn pháp lý.
Trong vòng vài tháng, bạn sẽ nhận interview appointment notice qua thư. Đi đến buổi phỏng
vấn ở văn phòng U.S. Citizenship and Immigration Services. Trong buổi phỏng vấn, bạn sẽ làm
bài kiểm tra Anh Ngữ và xã hội/lịch sử.
Nếu có gì thay đổi trước buổi phỏng vấn (ví dụ, bạn kết hôn, ly dị, bị bắt giữ, hoặc rời khỏi nước)
đem thông tin và giấy tờ về vụ việc đến buổi phỏng vấn nhập tịch của bạn.
Những thứ khác: _____________________________________________________________
___________________________________________________________________
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