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Bắt đầu ở đây-Xin đánh máy hoặc viết chữ IN dùng bút mực đen. Điền “N/A” nếu câu hỏi không áp dụng cho bạn
hoặc trả lời “không”. Đơn có thể bị chậm trễ nếu điền không rõ ràng. Chú ý: Bạn phải điền đầy đủ Phần 1.-15.
Nếu cha hoặc mẹ ruột, hoặc nuôi hợp pháp của bạn là một công dân sinh ra tại Hoa Kỳ, hoặc đã nhập tịch trước sinh nhật
thứ 18 của bạn, bạn có thể đã là một công dân Hoa Kỳ. Trước khi bạn xem xét việc nộp đơn này, vui lòng truy cập trang
mạng của Sở Di Trú (USCIS) tại www.uscis.gov để biết thêm thông tin về vấn đề này và xem lại hướng dẫn cho đơn N600, Đơn xin nhập tịch, và mẫu N-600K, Đơn xin nhập tịch và Việc cấp Giấy chứng nhận Theo Mục 322.
Lưu ý: Cha hoặc mẹ của bạn có phải công dân Hoa Kỳ? Nếu bạn trả lời "Có", xin hoàn tất Phần 6. Thông tin về cha mẹ
của mình như là một phần của đơn này. Nếu bạn trả lời "Không" thì bỏ qua Phần 6, và đi đến phần 7. Thông tin về tiểu
sử.
Điền vào 9 số Thẻ Xanh của bạn:
Phần 1. Thông tin về việc đủ điều kiện của bạn(Chỉ chọn một ô nếu
Akhông đơn N-400 của bạn có thể bị chậm trễ)
-_-1. Bạn ít nhất 18 tuổi và
A. [ Là thường trú nhân của Hoa Kỳ ít nhất là 5 năm.
B. [T Là thường trú nhân của Hoa Kỳ ít nhất là 3 năm. Đồng thời bạn đã kết hôn và hiện sống chung với vợ/chồng
là công dân Hoa Kỳ trong 3 năm qua, và người phối ngẫu của bạn là công dân Hoa Kỳ trong 3 năm qua tại thời
T
y
điểm bạn nộp mẫu đơn N-400.
C. yp[ Là một thường trú nhân Hoa Kỳ, và bạn là người phối ngẫu của công dân Hoa Kỳ, và người vợ/chồng là công
pe dân Hoa Kỳ của bạn thường làm việc ở nước ngoài. Nếu địa chỉ nơi cư ngụ của bạn ngoài Hoa Kỳ và bạn nộp
T
e đơn theo mục 319 (b), xin chọn văn phòng địa phương của Sở Di Trú (USCIS) trong danh sách dưới đây để nộp
y đơn xin nhập tịch.
a
p
a
D. eq[ Nộp đơn theo diện đủ điều kiện nhập ngũ.
E.
Khác: (xin giải thích):
q[uT
ay
uT
o
Phầnyp2. Thông tin về bạn (Người đang xin nhập quốc tịch)
ot
q
1. Têntpeuhợp pháp của bạn (không được ghi biệt danh)
TêneHọ
Tên Gọi
Tên lót (nếu có)
oa
f
t
far
e
2. Tênroqcủa bạn chính xác như trên Thẻ Thường Trú Nhân của bạn (nếu có)
Tênoqm
u Họ
Tên Gọi
Tên lót (nếu có)
fuo
m
ort
o
the
m
he
ef
ftdr
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Phần 2. Thông tin về bạn (Người đang xin nhập quốc tịch) (tiếp theo)

A-

yếu
(tiếpđược
theo)
3.suy
Tên
khác
sử dụng từ khi mới sinh (bao gồm biệt danh, bí danh và tên gọi chung nếu có)
Tên Họ
Tên Gọi
Tên lót (nếu có)

4. Sửa đổi tên (tùy chọn)
Đọc hướng dẫn mẫu đơn N-400 trước khi quyết định nên hay không nên thay đổi tên của bạn.
Bạn có muốn thay đổi tên của bạn một cách hợp pháp?
Có
Nếu câu trả lời của bạn là "Có", xin ghi tên mới dưới đây
Tên Họ
Tên Gọi
Tên lót (nếu có)

5. Số An Sinh Xã Hội của Hoa Kỳ(nếu áp dụng)

[ Không
T
y
p
e
6. USCIS số tài khoản trực tuyến (nếu có)
a

8. Ngày Sinh (tháng/ngày/năm)
9. Ngày trở thành Thường Trú Nhân (tháng/ngày/năm)
q
Nữ
/
/
/
/
[
u
10. T
Quốc gia NơiTsinh
11. Quốc tịch
o
y
y
t
p
p
e
12. Bạn
Có
Không
e có bị khuyết
e tật về thể chất hoặc phát triển hoặc suy giảm tinh thần làm hạn chế
khả năng học tiếng Anh và/hoặc phần công dân và lịch sử Hoa Kỳ?
f
Nếu
a trả lời "Có",
a hoàn tất và nộp mẫu đơn N-648, Chứng nhận y tế cho trường hợp
r
ngoại lệ do khuyết tật, khi bạn nộp đơn N-400.
o
13. Những
trườngq hợp được miễn trừ thi bằng tiếng Anh
q
m
Có
Không
u A. Bạn 50
u tuổi trở lên và đã sống ở Hoa Kỳ như một thường trú nhân trong thời
gian
tổng
cộng
ít
nhất
20
năm
tại
thời
điểm
nộp
đơn
N-400
?
o
o
t Không
Có
t B. Bạn 55
t tuổi trở lên và đã sống ở Hoa Kỳ như một thường trú nhân trong thời
h
gian tổng cộng ít nhất 15 năm tại thời điểm nộp đơn N-400?
e
e
e Không
C. Bạn 65 tuổi trở lên và đã sống ở Hoa Kỳ như một thường trú nhân trong thời
Có
gian tổng cộng ít nhất 20 năm tại thời điểm nộp đơn N-400? (Nếu bạn đáp
f
f cầu này, bạn sẽ nhận được một phiên bản đơn giản của bài thi công
ứng yêu
d
r
dân.)r
o
o
o
c
m 3. Yêu cầumtiện ích cho cá nhân khuyết tật và/hoặc suy yếu
Phần
u
m
Lưut ý: Đọc thôngt tin trong hướng dẫn N-400 trước khi hoàn thành phần này.
e Không
1. Bạn
Có
h yêu cầu tiện
h ích vì bị khuyết tật và/hoặc suy yếu?
n
Nếu trả lời "Có" xin điền vào ô dưới đây mà áp dụng cho bạn:
e
e
t
A.
Điếc hoặc lãng tai và cần một thông dịch viên sử dụng ngôn ngữ ký hiệu sau đây (ví dụ như ngôn ngữ
ký hiệu Mỹ):
d
d
o
o
o
r
B.
Tôi mù hoặc có thị lực kém và yêu cầu như sau:
c
c
u
u
t
m
m
h
e
e
e
n
n
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7. Giới tính
[ Nam
1

o

o

u
m

A-

Phần 3. Yêu cầu tiện ích cho cá nhân khuyết tật và/hoặc
suy yếu (tiếp theo)
C.

Tôi có khuyết tật và/hoặc suy yếu (ví dụ sử dụng xe lăn). (Mô tả sự khuyết tật
và/hoặc suy giảm của bạn và tiện ích mà bạn yêu cầu.)

Phần 4. Thông tin liên lạc
1. Số điện thoại ban ngày

(

)

2. Số điện thoại sở làm (nếu có)
-

(

-

3. Số điện thoại ban đêm

(

)

)

-

4. Số điện thoại di động (nếu có)
(
)
-

-

5. Địa chỉ email (điện thư)(nếu có)

Phần 5. Thông tin về nơi cư ngụ của bạn
1. Bạn đã cư ngụ ở đâu trong 5 năm qua? Bắt đầu với nơi bạn hiện đang cư ngụ trước và sau đó liệt kê tất cả những nơi
bạn đã cư ngụ trong suốt 5 năm qua. Nếu cần thêm, xin tiếp tục trên tờ giấy khác.
A. Địa chỉ hiện đang cư ngụ
Số nhà và tên đường
Chung cư Phòng
Lầu
Số

Thành phố

Quận Hạt

Mã bưu điện + 4

Tiểu bang

_

Tỉnh hoặc vùng

Mã bưu điện

Quốc gia

(chỉ địa chỉ nước ngoài)

(chỉ địa chỉ nước ngoài)

(chỉ địa chỉ nước ngoài)

Ngày cư ngụ từ (tháng/ngày/năm)

/

Đến (tháng/ngày/năm)

/

Hiện tại

B. Địa chỉ gửi thư (nếu khác với địa chỉ bạn đã viết ở phần trên)
C/O ("Nhờ chuyển giao” Tên, nếu có)
Số nhà và tên đường

Thành phố

Chung cư Phòng

Quận Hạt

Lầu

Số

Mã bưu điện + 4

Tiểu bang

-

Tỉnh hoặc vùng

Mã bưu điện

Quốc gia

(chỉ địa chỉ nước ngoài)

(chỉ địa chỉ nước ngoài)

(chỉ địa chỉ nước ngoài)
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Phần 5. Thông tin về nơi cư ngụ của bạn (tiếp theo)
C. Địa chỉ đã cư ngụ 2
Số nhà và tên đường

Chung cư

Thành phố

Quận Hạt

Phòng

Số

Lầu

Mã bưu điện + 4

Tiểu bang

_

Tỉnh hoặc vùng

Mã bưu điện

Quốc gia

(chỉ địa chỉ nước ngoài)

(chỉ địa chỉ nước ngoài)

(chỉ địa chỉ nước ngoài)

Ngày cư ngụ từ (tháng/ngày/năm)

/

Đến (tháng/ngày/năm)

/

/

/

D. Địa chỉ đã cư ngụ 3

Số nhà và tên đường
Thành phố

Chung cư Phòng
Quận Hạt

Số

Lầu

Mã bưu điện + 4

Tiểu bang

_

Tỉnh hoặc vùng

Mã bưu điện

Quốc gia

(chỉ địa chỉ nước ngoài)

(chỉ địa chỉ nước ngoài)

(chỉ địa chỉ nước ngoài)

Ngày cư ngụ từ (tháng/ngày/năm)

/

/

Đến (tháng/ngày/năm)

E. Địa chỉ đã cư ngụ 4
Số nhà và tên đường

Chung cư

Thành phố

Quận Hạt

/

Phòng

/

Lầu

Số

Mã bưu điện + 4

Tiểu bang

_

Tỉnh hoặc vùng

Mã bưu điện

Quốc gia

(chỉ địa chỉ nước ngoài)

(chỉ địa chỉ nước ngoài)

(chỉ địa chỉ nước ngoài)

Ngày cư ngụ từ (tháng/ngày/năm)

/

/

Đến (tháng/ngày/năm)

/

/

Phần 6. Thông tin về Cha Mẹ của bạn
Nếu cha hoặc mẹ của bạn không phải là công dân Hoa Kỳ, xin bỏ qua phần này và đi đến Phần 7.
1.

Cha Mẹ của bạn đã kết hôn trước sinh nhật thứ 18 của bạn?

Thông tin về Mẹ của bạn
2.
Mẹ của bạn là một công dân Hoa Kỳ?
Nếu trả lời "Có", cung cấp các thông tin sau. Nếu trả lời "Không," đi đến phần số 3.
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Có

Không

Có

Không

Trang 4 của 20

A-

Phần 6. Thông tin về Cha Mẹ của bạn (tiếp theo)
A.Tên pháp lý hiện tại của Mẹ là công dân Hoa Kỳ
Tên Họ của Mẹ

Tên Gọi của Mẹ

Tên lót của Mẹ (nếu có)

B.Quốc gia nơi sinh của Mẹ

C. Ngày sinh của Mẹ (tháng/ngày/năm)
/

D. Ngày Mẹ trở thành công dân Hoa Kỳ (nếu biết)

E. Số thẻ Xanh của Mẹ (nếu biết)

(tháng/ngày/năm)

/

/

A-

/

Thông tin về người cha của bạn
3.

Cha của bạn là công dân Hoa Kỳ?

Có

Không

Nếu trả lời "Có", cung cấp các thông tin sau. Nếu trả lời "Không," đi đến phần số 7.
A. Tên pháp lý hiện tại của Cha là công dân Hoa Kỳ
Tên Họ của Cha
Tên Gọi của Cha
B. Quốc gia nơi sinh của Cha

Tên lót của Cha (nếu có)

C. Ngày sinh của Cha (tháng/ngày/năm)
/

D. Ngày Cha trở thành công dân Hoa Kỳ (nếu biết)

E. Số thẻ Xanh của Cha (nếu biết)

(tháng/ngày/năm)

/

/

A-

/

Phần 7. Thông tin tiểu sử
LƯU Ý: Sở Di Trú (USCIS) yêu cầu bạn hoàn thành các mục dưới đây để kiểm tra lý lịch hình sự.
(Xem hướng dẫn cho mẫu đơn N-400 để biết thêm thông tin)

1. Dân tộc(chọn một)
Tây Ban Nha hoặc La Tinh

Không phải Tây Ban Nha hoặc La Tinh

2. Chủng tộc (Chọn tất cả các hộp nếu áp dụng)
Da trắng
Châu Á
Da đen hoặc
Châu Phi
3.

Chiều cao

5.

Màu mắt(chọn một)
Đen
Xanh

Feet

Thổ Dân Hawaii hoặc
Đảo Thái Bình Dương

4. Cân nặng

Inches

Nâu

Mỹ Da Đỏ hoặc
góc Alaska

Xám

Nâu đỏ

Lục

Nâu sẫm

Hồng

Không xác định/
màu khác

6.

Màu tóc (chọn một)
Hói
(không tóc)
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Đen

Vàng

Nâu

Xám

Đỏ

Cát

Trắng

Không xác định/
màu khác
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ALiệt kê danh sách những nơi bạn đã làm việc hoặc học tập toàn thời gian hoặc bán thời gian trong 5 năm qua. Cung cấp
thông tin về thời gian hoàn thành. Bao gồm cả thời gian nhập ngũ, tham gia cảnh sát, và/hoặc tình báo. Bắt đầu bằng việc
cung cấp thông tin việc làm hiện tại hoặc gần đây nhất của bạn, đi học, hoặc thất nghiệp (nếu có). Cung cấp ngày và địa
chỉ nơi bạn làm việc, làm chủ, thất nghiệp, hoặc đi học trong 5 năm qua. Nếu làm chủ, viết "tự làm chủ". Nếu bị thất
nghiệp, viết "thất nghiệp". Nếu không đủ chỗ viết, xin tiếp tục trên tờ giấy khác để hoàn thành phần 7.
Phần 8. Thông tin về tiểu sử làm việc và học tập

1. Tên Hãng Xưỡng hoặc Trường học
Địa chỉ nơi làm việc hoặc trường học
Thành phố

Chung cư

Phòng

Lầu

Số

Mã bưu điện + 4

Tiểu bang

_

Tỉnh hoặc vùng

Mã bưu điện

Quốc gia

(chỉ địa chỉ nước ngoài)

(chỉ địa chỉ nước ngoài)

(chỉ địa chỉ nước ngoài)

Từ (tháng/ngày/năm)
/
/

Đến (tháng/ngày/ năm)
/
/

Nghề nghiệp của bạn

2. Tên Hãng Xưỡng hoặc Trường học
Địa chỉ nơi làm việc hoặc trường học
Thành phố

Chung cư

Phòng

Lầu

Số

Mã bưu điện + 4

Tiểu bang

_

Tỉnh hoặc vùng

Mã bưu điện

Quốc gia

(chỉ địa chỉ nước ngoài)

(chỉ địa chỉ nước ngoài)

(chỉ địa chỉ nước ngoài)

Từ (tháng/ngày/năm)
/
/

Đến (tháng/ngày/ năm)
/
/

Nghề nghiệp của bạn

3. Tên Hãng Xưỡng hoặc Trường học
Địa chỉ nơi làm việc hoặc trường học

Chung cư

Thành phố

Phòng

Số

Lầu

Mã bưu điện + 4

Tiểu bang

_

Tỉnh hoặc vùng

Mã bưu điện

(chỉ địa chỉ nước ngoài)

(chỉ địa chỉ nước ngoài)

Từ (tháng/ngày/năm)
/

/
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Đến (tháng/ngày/năm)
/

Quốc gia
(chỉ địa chỉ nước ngoài)

Nghề nghiệp của bạn

/
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Phần 9. Thời gian vắng mặt ở Hoa Kỳ

A1. Trong 5 năm qua bạn đã ra khỏi Hoa Kỳ tất cả bao nhiêu ngày (những chuyến đi 24 tiếng hoặc nhiều hơn)?
ngày
2. Trong 5 năm qua bạn đã ra khỏi Hoa Kỳ bao nhiêu chuyến (những chuyến đi 24 tiếng hoặc nhiều hơn)?
chuyến
3. Xin liệt kê tất cả các chuyến đi 24 giờ hoặc nhiều hơn mà bạn đã ra khỏi Hoa Kỳ trong suốt 5 năm qua. Bắt đầu bằng
cách viết các chuyến đi gần đây nhất và tiếp tục theo thứ tự ngược lại. Nếu cần thêm, xin tiếp tục trên tờ giấy khác.
Chuyến đi có
trên 6 tháng hoặc
nhiều hơn?

Ngày bạn trở về
Hoa Kỳ

Ngày bạn rời Hoa
Kỳ(tháng/ngày/năm)

(tháng/ngày/năm)

/

/

/

/

Có

Không

/

/

/

/

Có

Không

/

/

/

/

Có

Không

/

/

/

/

Có

Không

/

/

/

/

Có

Không

/

/

/

/

Có

Không

Tổng cộng số
ngày rời khỏi
Hoa Kỳ

Quốc gia mà bạn đi
du lịch

Phần 10. Thông tin về lịch sử hôn nhân của bạn
1. Tình trạng hôn nhân hiện tại của bạn là gì?
Độc thân,
Kết hôn
Chưa từng kết hôn

Ly dị

Góa

Ly thân

Hôn nhân bị bãi bỏ

Nếu bạn độc thân và chưa bao giờ kết hôn, đi đến Phần 11.
2. Nếu bạn đã kết hôn, người phối ngẫu của bạn một thành viên của lực lượng vũ trang Hoa Kỳ?

Có

Không

3. Bạn kết hôn bao nhiêu lần? (bao gồm cả các cuộc hôn nhân bị bãi bỏ, kết hôn với người khác
hoặc kết hôn cùng một người)?
4. Nếu bạn hiện đã kết hôn, cung cấp các thông tin về người phối ngẫu hiện tại của bạn.
A. Tên hợp pháp của người phối ngẫu hiện tại
Tên Họ
Tên Gọi

Tên lót (nếu có)

B. Tên hợp pháp trước đây của người phối ngẫu hiện tại

Tên Họ

Tên Gọi

Tên lót (nếu có)

C. Các tên khác của người phối ngẫu hiện tại (bao gồm biệt danh, bí danh và tên gọi chung nếu có)
Tên Họ
Tên Gọi
Tên lót (nếu có)

D. Ngày sinh của người phối ngẫu hiện tại
(tháng/ngày/năm)
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/

/

E. Ngày bạn đã kết hôn với người phối ngẫu hiện tại
(tháng/ngày/năm)

/

/
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A-

Phần 10. Thông tin về lịch sử hôn nhân của bạn (tiếp theo)
F. Địa chỉ nhà hiện tại của người phối ngẫu hiện tại
Số nhà và tên đường

Chung cư

Thành phố

Phòng

Số

Lầu

Mã bưu điện + 4

Tiểu bang
-

_

Tỉnh hoặc vùng

Mã bưu điện

Quốc gia

(chỉ địa chỉ nước ngoài)

(chỉ địa chỉ nước ngoài)

(chỉ địa chỉ nước ngoài)

G. Tên công ty nơi làm việc hiện tại của người phối ngẫu hiện tại

5. Người phối ngẫu hiện tại của bạn có phải là công dân Hoa Kỳ?

Có
Nếu trả lời "Có", xin trả lời câu hỏi số 6. Nếu trả lời "Không", xin tiếp tục với mục số 7.

Không

6. Nếu người phối ngẫu hiện tại của bạn là công dân Hoa Kỳ, vui lòng cung cấp các thông tin sau đây.
A. Khi nào người phối ngẫu hiện tại của bạn trở thành công dân của Hoa Kỳ?
Sinh tại Hoa Kỳ, tiếp tục mục số 8.
Bằng cách khác - Cung cấp thông tin sau đây.
B. Ngày người phối ngẫu hiện tại của bạn đã trở thành một công dân Hoa Kỳ.

/

(tháng/ngày/năm)

/

7. Nếu người phối ngẫu hiện tại của bạn không phải là công dân Hoa Kỳ, vui lòng cung cấp các thông tin sau đây.
A. Công dân hay quốc tịch của người phối ngẫu
hiện tại của bạn

B. Số "A" (Thẻ Xanh) của
ngẫu hiện tại của bạn(nếucó)
A-

C. Tình trạng di trú của người phối ngẫu hiện tại của bạn
Thường trú nhân
Khác (giải thích)
8. Người phối ngẫu hiện tại của bạn đã kết hôn bao nhiêu lần (bao gồm cả các cuộc hôn nhân bị
bãi bỏ, kết hôn với người khác hoặc kết hôn với cùng một người)?Nếu người phối ngẫu hiện
tại của bạn đã kết hôn trước đây, cung cấp các thông tin về người tiền hôn nhân mà người phối
ngẫu hiện tại của bạn đã kết hôn trước đó.
Nếu người phối ngẫu hiện tại bạn đã kết hôn nhiều hơn một lần, sử dụng một tờ giấy riêng biệt để cung cấp thêm thông
tin.
A. Họ tên hợp pháp người tiền hôn nhân của người phối ngẫu hiện tại của bạn
Tên Họ
Tên Gọi
Tên lót (nếu có)
B. Tình trạng di trú người tiền hôn nhân của người phối ngẫu hiện tại của bạn

Thường trú nhân

Quốc tịch Hoa Kỳ

C. Ngày sinh người tiền hôn nhân
(tháng/ngày/năm)

/

Bằng cách khác (giải thích)
D. Quốc gia nơi sinh người tiền hôn nhân

/

E. Công dân hay quốc tịch người tiền hôn nhân của người phối ngẫu hiện tại của bạn
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Phần 10. Thông tin về lịch sử hôn nhân của bạn (tiếp theo)
F. Ngày kết hôn với người tiền hôn nhân
của người phối ngẫu hiện tại của bạn (tháng/ngày/năm)
/

G. Ngày hôn nhân kết thúc với người tiền hôn nhân

của người phối ngẫu hiện tại của bạn (tháng/ngày/năm)

/

/

H. Hôn nhân kết thúc với người tiền hôn nhân vì:
Bãi bỏ
Ly dị
Chết

/

Khác(giải thích)

9. Nếu bạn đã từng kết hôn trước đây, cung cấp các thông tin dưới đây về người phối ngẫu trước của bạn. Nếu bạn có
nhiều hơn một cuộc hôn nhân, sử dụng một tờ giấy riêng biệt để cung cấp thêm thông tin.
A. Tên Họ

Tên Gọi

Tên lót (nếu có)

B. Tình trạng di trú của người phối ngẫu trước, khi hôn nhân kết thúc
Quốc tịch Hoa Kỳ
Thường trú nhân
Bằng cách khác (giải thích)
C. Ngày sinh của người phối ngẫu trước của bạn
(tháng/ngày/năm)

/

D. Quốc gia nơi sinh của người phối ngẫu trước của bạn

/

E. Công dân hay quốc tịch của người phối ngẫu trước của bạn

F. Ngày kết hôn với người phối ngẫu trước của bạn
(tháng/ngày/năm)

/

G. Ngày hôn nhân kết thúc với người phối ngẫu trước của

bạn

/

(tháng/ngày/năm)

/

/

H. Hôn nhân kết thúc với người phối ngẫu trước của bạnvì:
Bãi bỏ
Ly dị
Chết
Khác(giải thích)
Phần 11. Thông tin về con cái của bạn
1.

Xác định tổng số con cái. (Bạn nên khai tất cả con cái, bao gồm cả: con đang sống, bị thất lạc,
đã chết; con sinh ra tại Hoa Kỳ hoặc các nước khác; con dưới hoặc trên 18 tuổi; con hiện đang
kết hôn hoặc không kết hôn; con sống với bạn hay ở nơi khác, con riêng của người phối ngẫu hiện
tại, con nuôi hợp pháp; và con sinh ra trước khi bạn kết hôn).

2. Cung cấp các thông tin sau dây về tất cả con cái của bạn (con trai và con gái) được liệt kê trong mục số 1.,
bất kể tuổi tác. Nếu cần thêm, xin tiếp tục trên trang giấy khác.
A.

Con 1

Tên pháp lý hiện tại của con
Tên Họ

Số "A" (Thẻ Xanh) của con(nếu có)
A-
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Tên Gọi

Tên lót (nếu có)

Ngày sinh của con (tháng / ngày / năm)
/

Quốc gia nơi sinh của con

/

Trang 9 của 20

A-

Phần 11. Thông tin về con cái của bạn (tiếp theo)
Địa chỉ nhà hiện tại của con
Số nhà và tên đường

Chung cư

Thành phố

Phòng Lầu

Số

Mã bưu điện + 4

Tiểu bang
_

_

Tỉnh hoặc vùng

Mã bưu điện

Quốc gia

(chỉ địa chỉ nước ngoài)

(chỉ địa chỉ nước ngoài)

(chỉ địa chỉ nước ngoài)

Mối quan hệ giữa con bạn và bạn là gì?(ví dụ như con ruột,
con riêng, con nuôi hợp pháp)
B. Con 2

Tên pháp lý hiện tại của con
Tên Họ

Số "A" (Thẻ Xanh) của con(nếu có)
A-

Tên Gọi

Tên lót (nếu có)

Ngày sinh của con (tháng / ngày / năm)
/

Quốc gia nơi sinh của con

/

Địa chỉ nhà hiện tại của con
Số nhà và tên đường

Chung cư

AThành phố

Phòng Lầu

Số

Mã bưu điện + 4

Tiểu bang

_

Tỉnh hoặc vùng

Mã bưu điện

Quốc gia

(chỉ địa chỉ nước ngoài)

(chỉ địa chỉ nước ngoài)

(chỉ địa chỉ nước ngoài)

Mối quan hệ giữa con bạn và bạn là gì?(ví dụ như con ruột, con
riêng, con nuôi hợp pháp)
C. Con 3

Tên pháp lý hiện tại của con
Tên Họ

Tên Gọi

Tên lót (nếu có)

Số "A" (Thẻ Xanh) của con(nếu có)

Ngày sinh của con (tháng/ngày/ năm)

Quốc gia nơi sinh của con

A-

/

/
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Phần 11. Thông tin về con cái của bạn (tiếp theo)

A-

Địa chỉ nhà hiện tại của con

Chung cư

Số nhà và tên đường
Thành phố

Số

Phòng Lầu

Mã bưu điện + 4

Tiểu bang

_

Tỉnh hoặc vùng

Mã bưu điện

Quốc gia

(chỉ địa chỉ nước ngoài)

(chỉ địa chỉ nước ngoài)

(chỉ địa chỉ nước ngoài)

Mối quan hệ giữa con bạn và bạn là gì?(ví dụ như con ruột, con
riêng, con nuôi hợp pháp)
D. Con 4

Tên pháp lý hiện tại của con
Tên Họ
Số "A" (Thẻ Xanh) của con(nếu có)
A-

Tên Gọi

Tên lót (nếu có)

Ngày sinh của con (tháng/ngày/năm)

Quốc gia nơi sinh của con

/

/

Địa chỉ nhà hiện tại của con
Số nhà và tên đường

Chung cư

AThành phố

Phòng

Số

Lầu

Mã bưu điện + 4

Tiểu bang

_

Tỉnh hoặc vùng

Mã bưu điện

Quốc gia

(chỉ địa chỉ nước ngoài)

(chỉ địa chỉ nước ngoài)

(chỉ địa chỉ nước ngoài)

Mối quan hệ giữa con bạn và bạn là gì?(ví dụ như con ruột,
con riêng, con nuôi hợp pháp)

Phần 12. Thông tin bổ sung về bạn (Người đang xin nhập quốc tịch)
Trả lời câu hỏi 1. đến 21. Nếutrả lời "Có" cho bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng đính kèm phần giải thích bằng văn bản trên
một tờ giấy riêng biệt.
Có
Không
1. Parte
Bạn có
giờ tự nhậnAdicional
là một công dân Hoa Kỳ? (bằng văn bản hoặc bất kỳ cách nào
11.bao
Información
khác)
Có
Không
2. Bạn có bao giờ đăng ký bỏ phiếu trong bất kỳ cuộc bầu cử Liên Bang, Tiểu Bang hoặc địa
phương tại Hoa Kỳ?
Có
Không
3. Bạn có bao giờ bỏ phiếu bỏ phiếu trong bất kỳ cuộc bầu cử Liên Bang, Tiểu Bang hoặc địa
phương tại Hoa Kỳ?
Có
Không
4. A. Bạn hiện có, hoặc có bao giờ có, tước hiệu thừa kế hoặc thuộc một giai cấp quý tộc tại
bất kỳ quốc gia nào?
Có
Không
B. Nếu bạn trả lời “Có”, bạn có sẵn sàng từ bỏ bất cứ tước hiệu thừa kế hoặc giai cấp quý
tộc mà bạn có ở một quốc gia khác tại buổi lễ tuyên thệ nhập tịch không?
Có
Không
5. Bạn có bao giờ được pháp lý công nhận không đủ năng lực (bất tài) hoặc từng bị quản chế
trong một bệnh viện tâm thần?
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Phần 12. Bổ sung thông tin về bạn (Người đang xin nhập quốc tịch)
(tiếp theo)

A-

6. Bạn có thiếu thuế quá hạn của bất kỳ Liên Bang, Tiểu Bang, hoặc địa phương?

Có

Không

7. A.Bạn có bao giờ không nộp đơn khai thuế Liên Bang, Tiểu Bang, hoặc địa phương kể từ
Akhi bạn đã trở thành thường trú nhân?
B.Nếu bạn trả lời "Có", có phải bạn đã tự nhận mình "không phải là thường trú Hoa Kỳ "?

Có

Không

Có

Không

Có
Không
8. Bạn có bao giờ tự khai mình "không phải là thường trú Hoa Kỳ" trên hồ sơ thuế Liên Bang,
Tiểu Bang, hoặc địa phương kể từ khi bạn đã trở thành một thường trú nhân?
Có
Không
9.
A.Bạn
có bao giờ là Adicional
thành viên của, tham gia vào, hoặc trong bất kỳ cách nào liên quan
Parte
11. Información
đến, bất kỳ tổ chức, hiệp hội, quỹ, câu lạc bộ, xã hội, hay một nhóm tương tự ở Hoa Kỳ
hoặc ở bất kỳ nơi nào trên thế giới?
B.Nếu "Có", cung cấp các thông tin dưới đây. Nếu bạn cần thêm chỗ điền, đính kèm tên của các nhóm khác trên
một tờ giấy và cung cấp bằng chứng để hỗ trợ câu trả lời của bạn.
Tên của Tổ chức

Mục đích của Tổ chức

Ngày gia nhập Tổ chức
Từ

Đến

(tháng/ngày/năm)

(tháng/ngày/năm)

10. Bạn có bao giờ là thành viên của, hoặc trong bất kỳ cách nào liên quan (trực tiếp hoặc gián tiếp) với:

A.Đảng Cộng Sản?

Có

Không

B.Bất kỳ đảng độc tài nào?

Có

Không

C.Một tổ chức khủng bố?

Có

Không

Có

Không

Có

Không

Có

Không

Có

Không

Có

Không

11. Bạn có bao giờ ủng hộ (trực tiếp hoặc gián tiếp) lật đổ bất kỳ chính phủ nào bằng vũ lực
hoặc bạo lực?
12. Bạn có bao giờ bức hại (trực tiếp hoặc gián tiếp) người nào vì lý do chủng tộc, tôn giáo,
nguồn gốc xuất xứ, là thành viên trong một nhóm xã hội cụ thể, hoặc quan điểm chính trị?
13. Giữa ngày 23 tháng 3, năm 1933, và ngày 8 tháng 5 năm 1945, bạn có làmviệc cho hoặc
liên hệ bằng bất kỳ cách nào (trực tiếp hoặc gián tiếp) với:
A.Chính phủ Phát Xít của Đức quốc?
B.Bất kỳ chính phủ trong khu vực bất kỳ (1) chiếm đóng, (2) liên minh với,hoặc (3) được
thành lập với sự giúp đỡ của chính quyền Phát Xít Đức?
C.Bất kỳ Đức, Phát Xít, hoặc S.S. đơn vị quân đội, đơn vị bán quân sự, đơn vị tự vệ, đơn vị
cảnh vệ, đơn vị công dân, đơn vị cảnh sát, cơ quan chính phủ hoặc văn phòng, trại tử
hình, trại tập trung, tù nhân của trại chính trị, nhà tù, trại lao động, hoặc trại chuyển
tiếp?
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Phần 12. Bổ sung thông tin về bạn (Người đang xin nhập quốc tịch)
(tiếp theo)

A-

14. Bạn có bao giờ tham gia bằng bất kỳ cách nào vào bất kỳ những tổ chức sau đây:
Có

Không

Có

Không

C. Giết chóc, hoặc cố tình giết, một người nào đó không?

Có

Không

D. Làm tổn thương nặng, hoặc cố tình làm tổn thương, một người với mục đích không?

Có

Không

Có

Không

Có

Không

A. Diệt chủng?
B. Tra tấn?

A-

E. Ép buộc, hoặc cố tình ép buộc, một người nào đó có bất kỳ loại quan hệ tình dục hoặc
mối
quan hệ khác
không?
Parte 11.
Información
Adicional
F. Không để một người nào đó thực hành tôn giáo của họ không?

15. Bạn có bao giờ là thành viên của, hoặc phục vụ trong, giúp đỡ, hoặc tham gia vào bất kỳ hoạt động nào của các

nhóm dưới đây:
A. Đơn vị Quân Sự?

Có

Không

B. Đơn vị Bán Quân Sự? (một nhóm người đã hành động như một nhóm quân sự nhưng
không phải là một phần của quân đội chính thức)
C. Đơn vị Cảnh Sát?

Có

Không

Có

Không

D. Đơn vị Tự Vệ?

Có

Không

E. Đơn vị Cảnh Vệ? (một nhóm người đã hành động như một cảnh sát nhưng không phải
là thành phần của cảnh sát chính thức)
F. Nhóm nổi dậy?

Có

Không

Có

Không

G. Nhóm Du Kích (một nhóm người sử dụng vũ khí chống lại hoặc thể chất tấn công quân
đội, cảnh sát, chính phủ, hoặc những người khác)
H. Dân Vệ? (một đội quân của người dân, không một phần của quân đội chính thức

Có

Không

Có

Không

I. Tổ chức Nổi Dậy? (một nhóm sử dụng vũ khí và chiến đấu chống lại một chính phủ)

Có

Không

phục vụ trong bất kỳ những nơi sau đây:
A. Nhà tù hoặc khám đường?

Có

Không

B. Trại tù?

Có

Không

C. Cơ sở giam giữ? (một nơi người dân bị buộc phải ở lại)

Có

Không

D. Trại lao động? (một nơi người dân buộc phải làm việc)

Có

Không

E. Bất cứ nơi nào khác mà mọi người bị buộc phải ở lại?

Có

Không

Có

Không

Có

Không

Có

Không

Có

Không

Có

Không

Có

Không

16. Bạn có bao giờ là một nhân viên, tình nguyện viên, hay người lính, hoặc bạn có bao giờ

17. Bạn có bao giờ là một phần của bất kỳ nhóm nào, hoặc có bao giờ giúp đỡ bất kỳ nhóm,
đơn vị, tổ chức nào sử dụng một vũ khí chống lại người khác, hoặc đe dọa không?
A. Nếu "Có" khi bạn là thành viên của nhóm này, hoặc khi bạn giúp nhóm này, có bao giờ
bạn sử dụng một vũ khí chống lại người khác không?
B. Nếu "Có" khi bạn là thành viên của nhóm này, hoặc khi bạn giúp nhóm này, có bao giờ
bạn nói với người khác rằng bạn sẽ sử dụng một vũ khí chống lại người đó không?
18. Bạn có bao giờ bán, cho, hoặc cung cấp vũ khí cho bất kỳ người nào, hoặc giúp người khác
bán, cho, hoặc cung cấp vũ khí cho bất kỳ người không?
A. Nếu "Có", bạn có biết rằng người này sẽ sử dụng vũ khí chống lại người khác không?
B. Nếu "Có", bạn có biết rằng người này đã bán hoặc cung cấp vũ khí cho những người sẽ
sử dụng chống lại người khác không?
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Trang 13 của 20

Phần 12. Bổ sung thông tin về bạn (Người đang xin nhập quốc tịch)
(tiếp theo)

A-

Có
Không
19. Bạn đã bao giờ nhận được bất kỳ loại huấn luyện quân sự, bán quân sự (một nhóm người
hoạt động như một nhóm quân sự nhưng không phải là một phần của quân đội chính thức),
hoặc đào tạo vũ khí không?
A- hoặc sử
Có
Không
20. Bạn đã bao giờ tuyển dụng (yêu cầu), đăng lính (đăng ký), cưỡng bách (bắt buộc),
dụng bất kỳ người nào dưới 15 tuổi để phục vụ hoặc giúp đỡ một lực lượng vũ trang hoặc
một nhóm nào không?
Có
Không
21. Bạn đã bao giờ sử dụng bất kỳ người nào dưới 15 tuổi để làm bất cứ điều gì giúp đỡ hay hỗ
trợ người dân trong chiến đấu không?
Nếu bất kỳ số 22.-28. áp dụng cho bạn, bạn phải trả lời "Có" ngay cả khi hồ sơ của bạn đã được niêm phong,
Parte
11. xóa.
Información
tẩy,
hoặc
Bạn phải Adicional
tiết lộ thông tin này, ngay cả nếu có ai, kể cả thẩm phán, cán bộ thực thi pháp luật, hoặc luật
sư, nói với bạn rằng nó không còn tạo thành một hồ sơ nữa hoặc nói với bạn rằng bạn không cần phải tiết lộ thông tin.
Có
Không
22. Bạn có bao giờ cam kết, hứa hỗ trợ, hoặc thử thực hiện, một tội phạm hoặc hành vi phạm
tội mà bạn không bị bắt không?
Có
Không
23. Bạn có bao giờ bị bắt giữ, biên phạt, hoặc bị giam giữ bởi bất kỳ viên chức thực thi pháp
luật (bao gồm bất kỳ và tất cả các quan chức nhập cư hoặc các lực lượng vũ trang Hoa Kỳ)
vì bất kỳ lý do nào không?
Có
Không
24. Bạn có bao giờ bị buộc tội vi phạm, dự định thực hiện, hoặc hỗ trợ tội phạm hoặc vi phạm
không?
Có
Không
25. Bạn có bao giờ bị kết án về một tội phạm hoặc vi phạm không?

26. Bạn có bao giờ bị án thay thế hoặc phải tham gia chương trình phục hồi chức năng (ví dụ,
như chuyển đổi, đình hoãn truy tố, giữ lại xét sữ, đình hoãn xét xử) không?
27. A. Bạn có bao giờ bị bản án đình chỉ, án treo, hoặc quản chế không?
B. Nếu "Có" bạn đã hoàn thành lệnh quản chế hoặc tạm tha không?
28. A. Bạn có bao giờ bị giam giữ hoặc ở tù không?
B. Nếu "Có", bạn bị giam giữ hoặc ở tù bao lâu?

Năm

Tháng

Có

Không

Có

Không

Có

Không

Có

Không
Ngày

29. Nếu bạn trả lời "Không" cho tất cả các số mục 23.-28., thì bỏ qua mục này đi đến số 30.
Nếu bạn trả lời "Có" cho số 23.-28., vui lòng hoàn thành bảng thông tin dưới đây. Nếu bạn cần thêm chỗ điền, đính
kèm chi tiết thông tin trên một tờ giấy và cung cấp bằng chứng để hỗ trợ câu trả lời của bạn.
Tại sao bạn bị bắt,
biên phạt, hoặc
giam giữ?
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Ngày bị bắt, biên phạt,
hoặc giam giữ?

Nơi bị bắt, biên phạt, hoặc
giam giữ?

Kết quả hoặc định đoạt về bị bắt, biên
phạt, hoặc giam giữ, (không bị buộc tội,

(tháng/ngày/năm)

(Thành phố, Tiểu Bang, Quốc Gia)

hủy, tù, quản chế, vv)

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Trang 14 của 20

Phần 12. Bổ sung thông tin về bạn (Người đang xin nhập quốc tịch)
(tiếp theo)

A-

Trả lời số 30.-46. Nếu bạn trả lời "Có" cho bất kỳ câu hỏi nào, ngoại trừ số 37. và 38., vui lòng đính kèm văn bản giải
thích trên một tờ bổ sung giấy và cung cấp bằng chứng để hỗ trợ câu trả lời của bạn.
30. Bạn có bao giờ
ACó
Không
A.Là người nghiện rượu không?
B.Làm ngề mãi dâm hoặc mô giới mãi dâm không?

Có

Không

C.Buôn lậu hoặc chuyển lậu các loại chất, thuốc cấm, hay ma túy không?

Có

Không

Có

Không

E.Kết hôn với ai đó để hưởng lợi về di trú?

Có

Không

F.Giúp bất cứ một ai nhập cảnh vào Hoa Kỳ bất hợp pháp không?

Có

Không

G.Cờ bạc hay nhận lợi tức từ cờ bạc bất hợp pháp không?

Có

Không

H.Không chịu trả tiền cấp dưỡng cho những người phụ thuộc hoặc con cái không?

Có

Không

I.Khai gian để được hưởng bất kỳ phúc lợi xã hội nào tại Hoa Kỳ?

Có

Không

31. Bạn có bao giờ cung cấp cho bất kỳ quan chức Chính phủ Hoa Kỳ bất kỳ thông tin hoặc tài
liệu sai sự thật, lừa đảo hoặc gây hiểu lầm không?
32. Bạn có bao giờ nói dối với bất kỳ quan chức chính phủ Hoa Kỳ để đạt được nhập cảnh vào
Hoa Kỳ hoặc để đạt được lợi ích nhập cư trong khi ở Hoa Kỳ không?
33. Bạn có bao giờ bị loại trừ, hoặc bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ không?

Có

Không

Có

Không

Có

Không

34. Bạn có bao giờ nhận lệnh bị loại trừ, hoặc bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ không?

Có

Không

35. Bạn có bao giờ bị đặt trong tình trạng bị loại bỏ, loại trừ, hủy bỏ, hoặc thủ tục tố tụng trục
xuất không?
36. Bạn có đang trong tình trạng chờ xử lý về việc bị loại bỏ, loại trừ, hủy bỏ, hoặc thủ tục tố
tụng trục xuất (bao gồm cả thủ tục tố tụng hành chính đã đóng) không?
37. Bạn có bao giờ phục vụ lực lượng vũ trang Hoa Kỳ không?

Có

Không

Có

Không

Có

Không

38. A. Bạn có đang là thành viên của lực lượng vũ trang Hoa Kỳ không?

Có

Không

B. Nếu bạn trả lời "Có", bạn có được lên kế hoạch để triển khai ở nước ngoài, luôn cả trên
tàu, trong vòng 3 tháng tới? (Xem phần địa chỉ thay đổi trong mẫu đơn N- 400 Hướng dẫn
về cách thông báo cho USCIS nếu bạn biết được kế hoạch triển khai của bạn sau khi quý vị
nộp mẫu đơn N-400 của bạn.)
C. Nếu trả lời "Có", bạn có hiện đang đóng quân ở nước ngoài không?

Có

Không

Có

Không

39. Bạn có bao giờ bị hầu Tòa án Quân sự, tách hành chính hoặc xử lý kỷ luật, hoặc bạn đã
nhận lệnh giải ngũ mà không phải là giải ngũ danh dự, khi phục vụ trong lực lượng vũ
trang Hoa Kỳ không?
40. Bạn có bao giờ được miễn những huấn luyện hoặc phục vụ trong các lực lượng vũ trang
Hoa Kỳ bởi vì bạn là một người nước không ngoài?
41. Bạn có bao giờ rời khỏi Hoa Kỳ để tránh bị động viên vào các lực lượng vũ trang Hoa Kỳ
không?
42. Bạn có bao giờ xin miễn nghĩa vụ quân sự dưới mọi hình thức trong các lực lượng vũ trang
Hoa Kỳ không?

Có

Không

Có

Không

Có

Không

Có

Không

D.Lập
gia đình với 2Adicional
người hoặc nhiều hơn cùng một lúc?
Parte
11. Información
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Trang 15 của 20

Phần 12. Bổ sung thông tin về bạn (Người đang xin nhập quốc tịch)
(tiếp theo)

A-

43. Bạn có bao giờ đào ngũ từ các lực lượng vũ trang Hoa Kỳ không?

Có

Không

A44. A. Bạn là phái NAM và cư ngụ tại Hoa Kỳ trong lứa tuổi từ 18 đến 26?
(Điều này không bao gồm những người không phải là di dân và sống hợp pháp tại Hoa
Kỳ).
B. Nếu "Có," khi nào bạn đã đăng ký với cơ quan Tuyển Chọn Quân Dịch? Cung cấp các
thông tin dưới đây.
Đăng ký ngày (tháng/ngày/năm)
Số đăng ký quân dịch
Parte 11. Información Adicional
/
/

Có

Không

Có

Không

C. Nếu trả lời "Có", nhưng bạn đã không đăng ký với cơ quan Tuyển Chọn Quân Dịch và:
Dưới 26 tuổi, bạn phải đăng ký trước khi bạn nộp đơn xin nhập tịch, và điền đầy đủ thông tin về đăng ký
quân dịch như trên; hoặc
2. Hiện tại đang 26-31 tuổi (29 tuổi trở lên nếu bạn đang nộp đơn dưới INA phần 319 (a), nhưng bạn đã không
đăng ký với cơ quan Tuyển Chọn Quân Dịch, bạn phải đính kèm một tuyên bố giải thích lý do tại sao bạn
không đăng ký, và cung cấp thư xác nhận tình trạng của cơ quan Tuyển Chọn Quân Dịch.
Trả lời số 45.-50. Nếu bạn trả lời "Không" cho bất kỳ câu hỏi nào, xin bao gồm lời giải thích bằng văn bản trên một tờ
giấy bổ sung và cung cấp bằng chứng để hỗ trợ câu trả lời của bạn.
Có
Không
45. Bạn có ủng hộ hiến pháp và cơ cấu của chính quyền Hoa Kỳ không?
1.

46. Bạn có hiểu sự tuyên thệ trung thành với quốc gia Hoa Kỳ không?

Có

Không

47. Bạn có sẵn sàng tuyên thệ trung thành với quốc gia Hoa Kỳ không?

Có

Không

48. Nếu pháp luật yêu cầu, bạn có sẵn sàng cầm súng để chiến đấu cho quốc gia Hoa Kỳ
không?
49. Nếu pháp luật yêu cầu, bạn có sẵn sàng thi hành nhiệm vụ trợ giúp trong lực lượng vũ trang
Hoa Kỳ không?
50. Nếu pháp luật yêu cầu, bạn có sẵn sàng thi hành những công tác quan trọng của quốc gia
dưới sự hướng dẫn dân sự không?

Có

Không

Có

Không

Có

Không

Phần 13. Lời xác nhận của đương đơn, và chữ ký
GHI CHÚ: Đọc phần phạt của mẫu đơn N-400 trước khi hoàn thành phần này.
Lời xác nhận của đương đơn
GHI CHÚ: Chọn hộp cho cả hai hàng A. hoặc B. Mục số 1. Nếu có thể, hãy chọn hộp cho Mục số 2.
1. Đương đơn xác nhận về thông dịch viên
Tôi có thể đọc và hiểu tiếng Anh, và tôi đã đọc và hiểu rõ từng câu hỏi và hướng dẫn về mẫu đơn này và câu trả
lời của tôi cho mọi câu hỏi
B.
Thông dịch viên tên trong phần 14, đọctừng câu hỏi và hướng dẫn trong đơn này, cũng như câu trả lời của tôi
cho mỗi câu hỏi, đã được đọc bằng ngôn ngữ
, một ngôn ngữ mà tôi
thông thạo, và tôi hiểu tất cả mọi thứ.
2. Đương đơn xác nhận về soạn lập viên
A.

Theo yêu cầu của tôi, soạn lập viên tên trong phần 15.,
chuẩn bị sẵn sàng mẫu đơn này cho tôi chỉ dựa trên những thông tin tôi cung cấp hoặc ủy quyền.
Đơn N-40003/26/2016 N

Trang 16 của 20

Phần 13. Lời xác nhận của đương đơn, Chứng chỉ và Chữ ký

A-

Lời xác nhận của đương đơn
Các bản sao của bất kỳ tài liệu tôi đã nộp là bản sao chính xác của tài liệu gốc, và tôi hiểu rằng sau này Sở Di Trú (USCIS)
có thể yêu cầu tôi gửi tài liệu gốc đến Sở Di Trú (USCIS). Hơn nữa, tôi đồng ý cho Sở Di Trú (USCIS) tiết lộ bất kỳ thông
tin từ các hồ sơ của tôi mà Sở Di Trú (USCIS) có thể cần để xác định việc đủ điều kiện
A- nhập cư của tôi.
Tôi đồng thời cho phép tiết lộ các thông tin trong đơn này, trong các tài liệu hỗ trợ, và trong hồ sơ Sở Di trú (USCIS) của
tôi, cho các đơn vị và cá nhân khác chịu trách nhiệm quản lý và thực thi luật nhập cư của Hoa Kỳ.
Tôi hiểu rằng Sở Di Trú (USCIS) sẽ yêu cầu tôi xuất hiện cho một cuộc hẹn để lấy sinh trắc học của tôi (dấu lăn tay, chụp
hình, và/ hoặc chữ ký), và tại thời điểm đó, tôi sẽ được yêu cầu ký vào một tuyên thệ tái khẳng định rằng:
Parte 11. Información Adicional
1) Tôi xem lại và cung cấp hoặc cho phép tất cả các thông tin trong đơn xin của tôi
2) Tôi hiểu rằng các thông tin chứa trong đơn này, và nộp kèm với đơn của tôi; và
3) Tất cả các thông tin này là đầy đủ, đúng và chính xác tại thời điểm nộp đơn.
Tôi xác nhận, theo hình phạt về tội khai gian mà tôi cung cấp hoặc cho phép tất cả các thông tin trong đơn của tôi, tôi hiểu
tất cả các thông tin chứa trong, và trình với, đơn của tôi, và tất cả các thông tin này là đầy đủ, đúng và chính xác.
Chữ ký của đương đơn
3. Chữ ký của đuơng đơn

Ngày ký
/

(tháng/ngày/năm)

/

LƯU Ý CHO TẤT CẢ CÁC ĐƠN: Nếu bạn không điền đầy đủ đơn này hay không nộp các tài liệu cần thiết được liệt kê
trong hướng dẫn, Sở Di Trú (USCIS) có thể từ chối đơn của bạn.
Phần 14. Thông tin liên hệ, chứng nhận, và chữ ký của thông dịch viên
Cung cấp các thông tin sau đây về người thông dịch viên.
Tên đầy đủ của thông dịch viên
1. Tên Họ của thông dịch viên

Tên Gọi của thông dịch viên

2. Tên Cơ Quan của thông dịch viên (nếu có)

Địa chỉ gửi thư của thông dịch viên
3.

Số nhà và tên đường

Thành phố

Chung cư

Quận Hạt

Phòng

Lầu

Số

Mã bưu điện + 4

Tiểu bang

_

Tỉnh hoặc vùng

Mã bưu điện

Quốc gia

(chỉ địa chỉ nước ngoài)

(chỉ địa chỉ nước ngoài)

(chỉ địa chỉ nước ngoài)
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Phần 14. Thông tin liên hệ, chứng nhận, và chữ ký của thông dịch viên
(tiếp theo)
3.

Số điện thoại ban ngày của thông dịch viên
(

)

A-

5. Số điện thoại di động của thông dịch viên

/

(

)

/
A-

6. Địa chỉ E-mail (thư điện tử) của thông dịch viên (nếu có)

Lời xác nhận của thông dịch viên
Tôi xác nhận, theo hình phạt về tội khai man, rằng:
Tôi thành thạo tiếng Anh và tiếng
, đó là cùng một ngôn ngữ quy định tại
Phần 13. Khoản B. Mã số 1., và tôi đã đọc cho đương đơn ngôn ngữ nêu trên mọi câu hỏi và hướng dẫn về đơn này và
câu trả lời của đương đơn cho mọi câu hỏi. Người nộp đơn thông báo với tôi rằng anh ấy hoặc cô ấy hiểu mọi hướng dẫn,
câu hỏi và câu trả lời về đơn, bao gồm cả Xác nhận của Đương đơn, và đương đơn cũng xác nhận chính xác của mỗi câu
trả lời trong đơn này.
Chữ ký của thông dịch viên
7.

Chữ kýcủa thông dịch viên

Ngày ký (tháng/ngày/năm)
/

/

Phần 15. Chữ ký, Lời khai và Thông Tin Liên Lạc của người giúp điền đơn, nếu người điền đơn này không phải
là bạn
Cung cấp các thông tin sau đây về người giúp điền đơn.
Tên đầy đủ của người giúp điền đơn
1. Tên Họ của người giúp điền đơn

Tên Gọi của người giúp điền đơn

2. Thương mải hoặc tên Cơ Quan của người giúp điền đơn (nếu có)

Địa chỉ gửi thư của người giúp điền đơn
3. Số nhà và tên đường

Thành phố

Chung cư

Quận Hạt

Phòng

Lầu

Mã bưu điện + 4

Tiểu bang
_

_

Tỉnh hoặc vùng

Mã bưu điện

Quốc gia

(chỉ địa chỉ nước ngoài)

(chỉ địa chỉ nước ngoài)

(chỉ địa chỉ nước ngoài)
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Phần 15. Chữ ký, Lời khai và Thông Tin Liên Lạc của người giúp điền đơn, nếu
người điền không phải là bạn (tiếp theo)

A-

Thông tin liên lạc của người giúp điền đơn
4.

Số điện thoại ban ngày của người giúp điền đơn
(

6.

)

5. Số điện thoại di động của người giúp điền đơn(nếu có)

/

(

) A-

/

Địa chỉ E-mail (thư điện tử) của người giúp điền đơn (nếu có)

Lời xác nhận của người giúp điền đơn
Tôi không phải là một luật sư hoặc người đại diện được công nhận nhưng tôi thay mặt cho đương đơn điền
đơn này với sự đồng ý của đương đơn.
B.
Tôi là một luật sư hoặc đại diện chính thức và sự đại diện của tôi cho đương đơn trong trường hợp này
mở rộng không mở rộng ra ngoài việc chuẩn bị của đơn này.
CHÚ Ý: Nếu bạn là một luật sư hoặc đại diện chính thức mà đại diện vượt ra ngoài việc chuẩn bị của đơn này, bạn có thể
bắt buộc phải nộp một Mẫu G-28 hoàn thành, Thông Báo sự đại diện của Luật sư hoặc Người đại diện được công
nhận trong đơn này.
7.

A.

Sự chứng nhận của người giúp điền đơn
Bằng chữ ký của tôi, tôi xác nhận, theo hình phạt về tội khai man, tôi chuẩn bị đơn này theo yêu cầu của đương đơn.
Đương đơn sau đó xem xét lại đơn đã hoàn thành và thông báo với tôi rằng anh ấy hoặc cô ấy hiểu tất cả các thông tin chứa
trong, và nộp kèm với đơn của mình hay, trong đó có chứng nhận của đương đơn, và rằng tất cả các thông tin này là đầy
đủ, đúng và chính xác. Tôi hoàn thành đơn này chỉ dựa trên những thông tin mà đương đơn cung cấp cho tôi hoặc ủy quyền
cho tôi để có được hoặc sử dụng.
Chữ ký của của người giúp điền đơn
8.

Chữ ký của của người giúp điền đơn

Ngày ký (tháng/ngày/năm)
/

/

CHÚ Ý: Không được phép hoàn thành phần 16., 17., và 18. chờ đến khi viên chức của Sở Di Trú (USCIS)
hướng dẫn bạn tại thời điểm phỏng vấn
Phần 16. Ký kết tại cuộc phỏng vấn
Tôi thề (khẳng định) và xác nhận, theo hình phạt về tội khai gian trong luật pháp của Hoa Kỳ những lời khai trong đơn N400 này, Đơn Xin Nhập Tịch, ký nhận bởi tôi, bao gồm cả phần điều chỉnh từ trang số 1 đến trang số _____, là hoàn chỉnh,
đúng sự thật và chính xác. Những bằng chứng đính kèm theo từ trang số 1 đến trang số ____ là hoàn chỉnh, đúng và chính
xác.
Ký nhận và tuyên thệ (khẳng định) trước mặt tôi
/

In tên hoặc đóng mộc của viên chức Sở Di Trú (USCIS)
Chữ ký của bạn
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Ngày ký (tháng/ngày/năm)
Chữ ký của viên chức Sở Di Trú (USCIS)
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A-

Phần 17. Từ bỏ các tước hiệu có được ở ngoại quốc

Nếu bạn trả lời "Có" Phần 12. Khoản A. và B. tại mục số 4., bạn phải khẳng định sau đây trước mặt một viên chức Sở Di
Trú (USCIS):
Tôi từ bỏ tước hiệu là _____________________________________________tôi đã có; hoặc
A(tên tước hiệu)
Tôi cũng từ bỏ giai cấp giới quý tộc như_______________________________ mà tôi đã có thuộc về từ trước đến nay.
(tên giai cấp giới quý tộc)

Tên của bạn

Chữ ký của bạn

Tên của viên chức Sở Di Trú (USCIS)

Chữ ký của viên chức Sở Di Trú (USCIS)

Ngày ký (tháng/ngày/năm)
/

/

Phần 18. Tuyên Thệ Trung Thành
Nếu đơn của bạn được chấp thuận, bạn sẽ được sắp xếp một buổi lễ tuyên thệ tập thể lúc đó bạn sẽ được yêu cầu Tuyên
Thệ Trung Thành trước khi bạn trở thành một công dân nhập quốc tịch Hoa Kỳ. Bằng việc ký tên dưới đây, bạn thừa nhận
sẵn sàng và có khả năng để đọc lời tuyên thệ sau đây:
Tôi đây xin tuyên thệ, rằng tôi sẽ tuyệt đối và hoàn toàn từ bỏ tất cả mọi cam kết trung thành với bất cứ quân vương, quốc
gia, hay chủ quyền ngoại quốc nào mà tôi là thần dân hay công dân từ trước đến nay;
rằng tôi sẽ hỗ trợ và bảo vệ Hiến Pháp và những luật lệ của nhà nước Hoa Kỳ chống lại mọi kẻ thù, trong và ngoài nước;
rằng tôi sẽ mang đức tin thật và trung thành với những điều nêu trên;
rằng tôi sẵn sàng cầm súng để bảo vệ Hoa Kỳ khi luật pháp yêu cầu;
rằng tôi sẽ thực hiện nghĩa vụ không tác chiến trong các lực lượng vũ trang Hoa Kỳ khi luật pháp yêu cầu;
rằng tôi sẽ thực hiện các công trình quan trọng quốc gia theo hướng dân sự khi luật pháp yêu cầu; và
rằng tôi chấp nhận nghĩa vụ này một cách tự do, không có sự dè dặt nào hay ý định tránh né nào; vậy xin Chúa giúp tôi.
Tên của bạn
Tên Họ

Chữ ký của bạn

Tên Gọi

Tên lót (nếu có)

Ngày ký (tháng/ngày/năm)
/
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