Libreng Citizenship Workshop at tulong sa
Pagpapaliban ng Bayad (Fee Waiver)

Sabado, Hunyo 11 2016
Eastern Park Apartments
711 Eddy Street
San Francisco 94109

9:30 am - 12:30 pm

Hindi kailangan mag-set ng appointment!
Para sa karagdagan impormasyon: (415) 662-8901

Mga Dokumento na kailangan dalhin:




Inyong green card, ang kasalukuyan at lumang pasaporte



Listahan ng mga petsa at biyahe ninyo sa labas ng U.S.
(nakaraan na limang taon)



Impormasyon tungkol sa inyong kasalukuyang asawa at
LAHAT ng naging asawa ninyo at LAHAT ng mga anak ninyo
(pangalan, address, araw at lugar ng kapanangakan, araw/lugar ng kasal, SSN, status ng imigrasyon at A#, kung
meron)
Kung kayo ay naaresto: Dalhin ang lahat ng dokumento galing sa korte, kahit na binaba na ang kaso o binura na sa
inyong rekord.
Bayad sa pag-file ng aplikasyon: Check o Money order na
$680.00 para sa “US Department of Homeland Security” (Kung 75 o mas matanda, $595), maliban lang kung
kwalipikado kayo para sa isang fee waiver*.
*Fee Waivers: Kung hindi ninyo kayang bayaran ang filing
fee, posibleng kwalipikado kayo sa isang fee waiver.
Kailangan dalhin ang mga dokumento katulad ng pay stubs,
2014 tax return (and W2’s), at/o kamakailang nakasulat na
patunay ng pagtanggap ng pampublikong benepisyo, tulad
ng SSI, Medi-Cal, food stamps, WIC, CalWorks, cash aid,
pangkalahatan na tulong, atbp.




Pumunta para makakuha ng libreng tulong:





Alamin ang proseso ng naturalisasyon
Siguraduhin kung maaaring ma-naturalize
Paghahanda ng aplikasyon at pag ayos ng mga doku-



mento
Pagsusuri ng aplikasyon sa pamamagitan ng isang abo-



gado o isang kwalipikadong legal na kinatawan
Alamin ang mga resource sa komunidad

Ang kaganapan na ito ay hatid sa inyo sa
pamamagitan ng isang partnership kasama
ng Human Services Agency of San Francisco:





Dalawang (2) larawan pang pasaporte
Listahan ng mga address, trabaho at kung saan kayo
nagaral nung nakaraan na limang (5) taon.

Para lang sa mga LALAKE: Kung nakatira kayo sa U.S. sa edad na 18
hanggang 26, mangyaring dalhinang katunayan ng Selective Service
registration kung meron kayo. Maaaring i-verify ang inyong registration
sa www.sss.gov, o (888) 655-1825.

At ginawang posible ito dahil sa kagandahang-loob
ng mga funder:

At sa mga serbisyo galing sa mga sumusunod na organisasyon

Ang San Francisco Pathways to Citizenship Initiative
ay kabahagi ng:

