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Bảo Lãnh Con Cái (Child Petition)
11/06/10
Thân nhân được bảo lãnh (Beneficiary)
1234-

Copy giấy khai sinh, và của vợ/con (nếu có). Copy of birth certificate of wife + children (if any)
Copy giấy đăng ký kết hôn hiện tại (nếu có). Copy of current marriage certificate (if any)
Copy giấy ly dị trước đây (nếu có). Copy of divorce decree (if any)
Địa chỉ đăng ký hộ khẩu hiện tai. Current residence address

Người bảo lãnh (Petitioner)
1- Copy bằng quốc tịch hoặc hộ chiếu hoa kỳ. Copy of citizenship, passport, or green card
2- Copy giấy khai sinh, hôn thú và ly dị trước đây (nếu có). Copy of birth certificate, marriage & divorce decree (if any)
Lưu ý: Cha mẹ có thẻ xanh được quyền bảo lãnh con chưa từng lập gia đình trước đây theo luật định. Parents, who are
green card holders, are eligible to petition unmarried children according to immigration law
Giấy bảo trợ tài chánh (I‐864): 8‐10 tháng sau khi nộp hồ sơ. (Affidavit of Support, I-864, will be filed in 8-10 months)
-

Copy bằng quốc tịch, hộ chiếu hoặc thẻ xanh. Copy of citizenship, passport, or green card
Copy giấy thuế 3 năm gần nhất, kèm theo mẩu W-2. Copy of taxes and W-2 forms for 3 most recent 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
Mức thu nhập bảo trợ: (Poverty Line)
Mức lợi tức tối thiểu hàng
Số ngươì hộ gia đình
năm (Annual Income)
(Household Size)
2
$18,500
3
$23,000
4
$27,500
5
$32,000
6
$37,000
Mức thu nhập sẽ thay đỗi theo thời gian. (Poverty line will be changed from time to time)
Phí Dịch Vụ:
-

Phí $1,200/hồ sơ và trả thành 2 đợt: $800 trả ngay khi làm hồ sơ, phần còn laị $400 trả khi lập hồ sơ chuyen vao the
xanh. Phí trả bằng cash; personal check hoặc money order. Văn phòng giảm $100 cho mỗi hồ sơ kế tiếp khi file cùng
thời điểm.
Service fees: $1,200/file made in 2 payments: $800 when filing application, balance of $400 will be paid when filing
Adjustment (I-485). Fees can be paid by cash, personal check or money order.There is a $100 discount for each
additional file filing at the same time.
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.
Application will be completed as soon as possible.

Xin cảm ơn – Thank you
Thái Nguyễn

