
  

 

      
 
 
      
 
 
            

      

 

 

  
 

 

  

 

 
      

       
 

STATE OF WASHINGTON 
DEPARTMENT OF SOCIAL AND HEALTH SERVICES 

Số Thân Chủ:  

Kính Gởi : 

Chúng tôi đề nghị quý vị liên lạcvới một trong các cơ quan có ghi trên danh sách kèm theo đây để quyết định xem quý vị 
có thể trở thành công dân hay không.  

Sau năm (5) năm là một thường trú nhân hợp pháp, quý vị có thể nộp đơn xin trở thành công dân Hoa Kỳ.  Thư giới thiệu 
này sẽ giúp quý vị quyết định xem việc trở thành một công dân có đúng cho quý vị không.  

Quý vị không bị yêu cầu phải trở thành một công dân nhưng nếu quý vị là một công dân thì quý vị có thể: 
• Đi bầu  
•  Nộp đơn xin các trợ cấp liên bang  
•  Vẫn nhận được SSI sau 7 năm 

Các dịch vụ của cơ quan này đều miễn phí cho quý vị.  Họ có thể:  
• Giúp quý vị quyết định xem việc trở thành công dân có đúng cho quý vị không 
• Giúp quý vị chuẩn bị cho kỳ thi trở thành công dân  
•  Nếu quý vị hội đủ điều kiện, giúp quý vị nộp đơn đặc miễn vì tàn tật để quý vị miễn thi  
• Trong đa số trường hợp, giúp quý vị về các lệ phí nộp đơn  

Một danh sách của các cơ quan hiện có được kèm theo lá thư này.  Xin vui lòng liên lạc đến một trong các cơ quan này 
và lấy hẹn để nói chuyện với họ về thủ tục nhập tịch. 

Xin vui lòng mang theo lá thư này đến buổi hẹn của quý vị.  Cơ quan đó sẽ giữ một bản sao và cho Cán Sự Xã Hội của 
quý vị biết để xem quý vị có thể bắt đầu thủ tục nộp đơn xin hay không, có các vấn đề cần được giải quyết, hoặc đã quyết 
định không xin nhập tịch vào lúc này và lý do.  

Chân Thành, 

Số Điện Thoại:  
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