QUỐC TỊCH
Quý vị đã sẵn sàng để trở thành công dân hoa kỳ chưa?
Tacoma Community House (TCH) hân hạnh được cung cấp dịch vụ cho những người muốn trở thành công dân nhờ
vào khoản tài trợ quảng đại của Sở Di Trú và Nhập Tịch Hoa Kỳ (USCIS). Với khoản tài trợ của USCIS, nhóm chuyên viên
hướng dẫn TCH đã được đào tạo và chứng nhận bởi Sở Tư pháp (DOJ) chuyên về nhập tịch, phối hợp với Hệ Thống Thư
Viện Quận Pierce—sẽ giúp trong việc chuẩn bị nộp đơn xin nhập tịch và phỏng vấn để trở thành công dân. Trợ giúp
làm đơn và các lớp học để thi quốc tịch được MIỄN PHÍ (những ngoại lệ có thể áp dụng). Những người tham gia
vào chương trình này phải đến dự buổi gặp mặt tại TCH trước khi ghi danh. Những người chỉ cần giúp điền đơn nên gọi
điện thoại trước để làm hẹn.

Lớp Học Thi Quốc Tịch Bao Gồm

Những Đòi Hỏi Căn Bản Về Điều Kiện Hợp Lệ*

Những câu hỏi cho kỳ thi nhập tịch
Cách thức khi phỏng vấn & khả năng trả lời
khi được phỏng vấn
Căn bản về lịch sử Hoa Kỳ
Những từ ngữ cần thiết
Nền tảng về dân chủ

Ít nhất phải được 18 tuổi
Là một thường trú nhân hợp pháp trong 5 năm qua
Đã sống ở Hoa Kỳ 2.5 năm trong 5 năm qua
Không ra ngoài Hoa Kỳ 1 năm trở lên
Có thể đọc, viết, và nói tiếng Anh
*Những điều kiện khác sẽ áp dụng. Những chi tiết khác sẽ được phổ biến thêm tại lớp học.

Đăng ký Lớp học về Công dân
Lớp học thi quốc tịch được tổ chức vào các buổi tối trong tuần và sáng thứ Bảy tại một số địa điểm trong
vùng Puget Sound. Những ai muốn học lớp thi quốc tịch PHẢI đến dự buổi gặp mặt để xác định điều kiện
hợp lệ tại Tacoma Community House (1314 S. L Street, Tacoma, WA 98405).

Chọn ngày:
Thứ tư Ngày 5 tháng 12 năm 2018 lúc 4:00pm
Thứ sáu Ngày 7 tháng 12 năm 2018 lúc 10:00am

DỊCH VỤ

MIỄN P
HÍ!

Xin đem theo (bắt buộc):
Thẻ Căn Cước có hình/Bằng Lái Xe
Thẻ Xanh

□
□

Thứ hai Ngày 17 tháng 12 năm 2018 lúc 4:00pm
Thứ tư Ngày 19 tháng 12 năm 2018 lúc 4:00pm
Thứ năm Ngày 3 tháng 1 năm 2019 lúc 1:00pm
Thứ ba Ngày 8 tháng 1 năm 2019 lúc 4:00pm
Thứ tư Ngày 16 tháng 1 năm 2019 lúc 4:00pm

Liên lạc với chúng tôi

citizenship@TacomaCommunityHouse.org
(253) 383-3951

Thứ tư Ngày 23 tháng 1 năm 2019 lúc 4:00pm
DISCLAIMER: Tài liệu này dựa trên công việc được hỗ trợ bởi Cục An Ninh Hoa Kỳ với số giải Grant, DHS-16-CIS-010-002. Những quan điểm và kết luận trong tài liệu này là của người
soạn văn bản và văn bản này không nên nhất thiết được hiểu là đại diện, hoặc thể hiện, hay ngụ ý, cho các chính sách chính thức của Cục An Ninh Hoa Kỳ.
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