Lệ phí mới
bắt đầu từ
12-23-16

GREEN CARD

Loaïi theû xanh 10 naêm vaø loaïi cuõ (1980’s)
Laøm sao ñeå ñöôïc gia haïn ? Ñieàu kieän toái thieåu:
-Theû xanh seõ heát haïn trong voøng 6 thaùng hay ñaõ heát haïn.
-Neáu coøn haïn treân 6 thaùng thì chöa ñöôïc xin gia haïn.
-Neáu quaù haïn roài cuõng khoâng sao, khoâng bò phaït gì caû.

Xin goïi laáy heïn

714-596-5536

Caàn mang theo gì ?
- Theû xanh cuõ, ID card hay baèng laùi xe
- Soá An Ninh Xaõ Hoäi (Social Security)
(neáu khoâng nhôù xin mang theo theû Social)

- Ñòa chæ vaø soá ñieän thoaïi môùi nhaát.

Regular - CASH or CHECK ONLY

| NO CREDIT CARD

$150 ABC COPY + $540 Lệ phí Chính Phủ = $690
Trung bình 6 tháng trở lên mới có thẻ xanh.

Low Income: cash, check, credit card
$200 ABC COPY + $0 lệ phí Chính Phủ = $200
Trung bình 6 tháng trở lên mới có thẻ xanh.
Caàn mang theo

Giaáy khai thueá môùi nhaát cuûa naêm tröôùc - Neáu coù nhaän trôï caáp: tieàn giaø, food stamps,
medi-cal, housing, v.v. thì mang theo giaáy tôø chöùng minh môùi nhaát baèng tieáng Anh.

Lưu ý: ABC COPY chỉ lo hồ sơ và nộp đơn, cũng như theo dõi hồ sơ.
Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu Sở Di Trú Hoa-Kỳ chậm trễ hay từ chối
gia hạn thẻ xanh cho quý vị. Chúng tôi cũng sẽ không chịu trách nhiệm liên đới
về bất cứ thiệt hại nào do sự trễ nải trong việc cấp thẻ xanh của sở Di Trú Hoa Kỳ.
Lệ phí của ABC COPY và Lệ Phí của Chính Phủ là NON-REFUNDABLE.
Khi quý vị trả tiền cho chúng tôi đồng nghĩa là quý vị đã đồng ý các điều lưu ý trên.
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