Thanh Long Viet Nguyen, Director

Phone: 703-534-9887

Fax: 703-534-5682

“Proudly Serving Our International Community”

Bảo Lãnh Vợ Chồng Khi Đang Ở Hoa Kỳ (Adjustment of Status)
11/06/10
Thân nhân được bảo lãnh (Beneficiary)
123456-

Copy giấy khai sinh, bản chính giấy đăng ký kết hôn hiện tại. Copy of birth certificate and current marriage certificate
Copy giấy ly dị trước đây (nếu có). Copy of divorce decree (if any)
4 tấm hình chụp làm thẻ. 4 passport pictures size 2x2
Copy giấy khai sinh của con trước (nếu có). Copy of birth certificate of children (if any)
Copy giấy I-94 và Visa vào Hoa Ky. Copy of I-94 card and Visa issued by embassy overseas
Yêu cầu khám sức khoẻ cua Bác sỉ INS do văn phòng hướng dẫn. INS medical exam for each applicant

Lưu ý: con ngoài giá thú hoặc thuộc lần hôn nhân trước nếu dưới 18 tuổi tại thời điểm ký hôn nhân lần 2 của cha/mẹ
hoặc không quá 21 tuổi tại thời điểm phỏng vấn sẽ được đoàn tụ theo cha/mẹ theo luật định. Children under age 18, at time
of parent’s second marriage, or under 21, by date of interview, are eligible to accompany beneficiary according to immigration law

Người bảo lãnh (Petitioner)
123456-

Copy bằng quốc tịch; hộ chiếu hoa kỳ hoặc thẻ xanh. Copy citizenship, passport or green card
Copy giấy khai sinh va ly dị trước đây (nếu có). Copy birth certificate and divorce decree (if any)
1 tấm hình chụp làm thẻ. 1 picture - passport size
Giấy xác nhận tài khoản ngân hàng gần nhất. Recent bank statement checking or savings
Copy giấy thuế 3 năm gần nhất, kèm theo mẩu W-2. Copy of taxes and W-2 forms for past 3 years
Giấy xác nhận việc làm hiện tại. Proof of current employment

Lưu ý: Người co-sponsor cung cấp đầy đủ như người bảo lãnh. Co-sponsor provides same documents as petitioner

Phí Dịch Vụ:
-

Phí $2,700/hồ sơ (phí bao gồm Phí INS) trả ngay khi làm hồ sơ, Phí trả bằng cash; personal check hoặc money
order. Chi phí cộng thêm $2,000 (phí bao gồm Phí INS) cho mỗi người con dưới 18 kèm theo ngay khi làm hồ sơ.

-

Service fees: $2,700/file (this includes INS fees). Fees can be paid by cash, personal check or money order.
Additional $2,000/child under 18 if filed. These fees are only for submission of: Green Card application (I-485)
Petition (I-130) and Work Authorization (I-765) plus Biometric fees.
***INS medical exam, which is required, is paid separately by the client to the INS doctor (I-693).
** Based on certain migration statuses (I-601; I-102; I-212), INS may require additional application fees.

Văn phòng hướng dẫn các câu trả lời phỏng vấn kèm tài liệu tham khảo, hồ sơ được hoàn tất trong thời gian sớm nhất.
Your application will be completed as soon as possible.
Xin cảm ơn – Thank you
Thái Nguyễn

