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Bảo Lãnh Hôn Thê (Fiance Petition) 
11/08/10 

Thân nhân được bảo lãnh (Beneficiary) 
 

1- Copy giấy khai sinh. Copy of birth certificate 
2- Copy giấy ly dị trước đây (nếu có). Copy of divorce decree (if any) 
3- Địa chỉ đăng ký hộ khẩu hiện tai và 1 tấm hình chụp làm thẻ. Current residence address+1 passport sized picture 
4- Copy giấy khai sinh của con từ hôn nhân trước Copy of birth certificates of all children 
5- Copy Ly Di cua Anh va Vo (neu co).  Any divorce decrees of either party 
6- Copy Ve May Bay ve VN lam Dam Hoi Copies of Airline tix/boarding pass 

 
Lưu ý: con ngoài giá thú hoặc thuộc lần hôn nhân trước nếu dưới 21 tuổi tại thời điểm ký hôn nhân lần kế  tiếp của cha 
mẹ sau khi đến Hoa Kỳ sẽ hợp lệ việc xin thẻ xanh theo luật định.  Children, under 21 years of age at time of parent’s 
marriage, are eligible to apply for green card upon arriving to US, according to immigration law 

 
Người bảo lãnh (Petitioner) 
 

1- Copy bằng quốc tịch hoặc hộ chiếu hoa kỳ. Copy of citizenship or passport 
2- Copy giấy khai sinh va ly dị trước đây (nếu có). Copy of birth certificate and divorce decree (if any) 
3- 1 tấm hình chụp làm thẻ. 1 passport sized picture 

 
Giấy bảo trợ tài chánh (I‐134): 4‐6 tháng sau khi nộp hồ sơ. (Affidavit of Support, I-134, will be filed in 4-6 months) 
 

- 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 

 
Mức thu nhập bảo trợ: (Poverty Line) 
 

Số ngươì hộ gia đình 
(Household Size) 

Mức lợi tức tối thiểu hàng 
năm (Annual Income) 

2 $17,500 
3 $22,000 
4 $26,500 

   Mức thu nhập sẽ thay đỗi theo thời gian. (Poverty line will be changed from time to time) 
 
Phí Dịch Vụ - Service charge:  
 

- Phí $1,500/hồ sơ và trả thành 2 lần: $1,000 trả ngay khi làm hồ sơ, phần còn laị $500 trả khi thân nhân đến Hoa Kỳ. 
Phí trả bằng cash; personal check hoặc money order. Quý khách không trả phí cho mỗi người con dưới 18 kèm theo 
trong hồ sơ. Văn phòng đảm trách hồ sơ cho đến khi thân nhân có lịch phỏng vấn cấp thẻ xanh tại Hoa Kỳ. 

- Service fees: $1,500/file made in 2 payments: $1,000 when filing application and $500 balance will be paid after 
beneficiary arrives in US. Fees can be paid by cash, personal check or money order. No additional fees for children 
under 18 if filed along beneficiary. 

- 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 


