Thanh Long Viet Nguyen, Director

Phone: 703-534-9887

Fax: 703-534-5682

Chuyển Đổi Thẻ Xanh 10 Năm
(Removal of Conditional Green Card)
11/06/10
Giấy tờ chứng minh hôn nhân (Proof of Marriage)
123456-

Copy giấy đăng ký kết hôn hiện tại và ly dị 2 bên (nếu có). Copy of marriage and divorce (if any) certificates
Copy bằng quốc tịch hoặc hộ chiếu người bảo lãnh. Copy of petitioner’s citizenship certificate or passport
Copy thẻ xanh 2 mặt của người được bảo lãnh. Copy of both sides beneficiary’ s green card
Copy giấy thuế khai chung 2 vợ chồng 2-3 năm gần nhất. Copy of joint tax returns for 2-3 most recent years
Giấy ngân hàng đứng tên 2 vợ chồng tháng gần nhất. Copy of joint bank statement for 2-3 most recent months
Copy 2 bằng lái xe của 2 vợ chồng cùng điạ chỉ. Copy of driver licenses of both parties with same address

Giấy tờ chứng minh chung tài sản (Joint Property)
1- Copy giấy chủ quyền xe hoặc chủ quyền nhà. Copy of vehicle or house title
2- Các hóa đơng chung: cell phone, bảo hiểm sức khoẻ, xe, thuê nhà (nếu có). Joint utilities: cell phone bill, health &
vehicle insurance, lease or mortgage document (if any)
3- Khai sinh của con chung 2 vợ chồng. Copy of birth certificates of joint children (if any)
4- Các hoá đơn chung khác nếu có. Any other joint bills
Bằng chứng khách quan khác (Other Evidence)
-

Giấy giới thiệu quen biết 2 vợ chồng từ 2 người khác nhau (từ bạn bè hoặc người than). Affidavit of marriage
from 2 people (friends or family)
Hình ảnh chụp chung 2 vợ chồng ngoại cảnh cùng gia đình. Pictures of both parties together and/or with family

Phí Dịch Vụ:
-

Phí $900/hồ sơ cho mỗi hồ sơ bao gồm phí sở di trú. Phí trả bằng cash; personal check hoặc money order.
Service fees: $900 for each application (this includes INS fees). Fees can be paid by cash, personal check or
money order.
Hồ sơ của quý khách hàng sẽ được hoàn tất trong thời gian sớm nhất. Your application will be completed as
soon as possible.

Lưu ý:
- Quý khách hàng nên nộp đơn xin thẻ xanh chính 10 năm 3 tháng trước ngày hết hạn ghi trên thẻ. Customer can
apply to remove conditional status no sooner than 3 months prior to the expiration date on green card.
Xin cảm ơn – Thank you
Thái Nguyễn

