
SEATTLE UNITED FOR

Thông tin và các dịch vụ pháp lý miễn phí
Thứ Sáu, ngày 20 tháng 1 năm 2017

• Các chuyên gia và các luật sư di trú sẽ giúp quý vị điền hồ sơ xin nhập tịch Hoa Kỳ.
• Quý vị phải là một thường trú nhân hợp pháp.
• Quý vị sẽ cần mang theo thẻ xanh của mình và các giấy tờ khác.
• Chi tiết về những tài liệu cần mang có tại: seattle.gov/iandraffairs.

Bạn có cần giúp đỡ làm đơn xin nhập quốc tịch?
Hãy đến từ 12 giờ trưa đến 3 giờ chiều.

 IMMIGRANT AND
REFUGEE FAMILIES

“Tôi cam kết rằng Seattle sẽ 
vẫn mãi là một thành phố thân 
thiện, không phải là một nơi 
mà gia đình và trẻ em sống 
trong sợ hãi.”

• Tìm hiểu về những gì bạn phải làm nếu các nhân viên của Cơ Quan Thi Hành 
Luật Di Trú và Hải Quan (Immigration and Customs Enforcement “ICE”) ngăn 
bạn giữa đường hoặc đến trước cửa nhà bạn.

• Thực hiện các bước để bảo vệ con cái và gia đình của bạn.
• Tìm hiểu về các quyền lợi của một người nhập cư, bất kể tình trạng di trú của bạn.

Bạn cần lập kế hoạch cho sự an toàn của gia đình bạn?
“Tìm Hiểu Quyền Lợi của Bạn” (“Know Your Rights”)
Chủ Đề này có vào lúc 3 giờ chiều, 5 giờ chiếu, và 7 giờ tối.

• Nói chuyện với Luật Sư di trú về các lựa chọn của bạn.
• Điền vào các mẫu đơn cần thiết để bảo vệ gia đình của bạn, như:  giấy ủy quyền 

cho luật sư, giấy giám hộ tạm thời, và các mẫu đơn khác.
• Đem theo bất kỳ giấy tờ về nhập cư và giấy tờ từ tòa án, nếu bạn có.

Bạn có cần trợ giúp về pháp lý?
Hãy đến từ 3 giờ chiều đến 6 giờ chiều.

Là một Thành Phố Thân 
Thiện (Welcoming City), 
Seattle nhằm đảm bảo 
buổi hội thảo này sẽ là 
một không gian thân 
thiện cho tất cả người 
nhập cư, bất kể tình 
trạng di trú của bạn.

Để biết thêm thông tin, hãy gọi số (206) 386-9090 hay vào website seattle.gov/iandraffairs.
Thêm chi tiết ở trang sau.

McCaw Hall tại Seattle Center 321 Mercer Street, Seattle, WA 98109

(SEATTLE ĐOÀN KẾT CHO CÁC
GIA ĐÌNH NHẬP CƯ VÀ TỊ NẠN)

Thị Trưởng Ed Murray



Buổi hội thảo sẽ được tổ chức tại McCaw 
Hall (Đối diện với chỗ để xe).
321 Mercer Street, Seattle, WA 98109

ĐẬU XE MIỄN PHÍ tại Mercer Street Garage
300 Mercer Street, Seattle, WA 98109

Để biết thêm thông tin, hãy gọi số (206) 386-9090 hay vào website seattle.gov/iandraffairs.

Roy St.

Nhà tài trợ:

Các đại diện của Thành Phố Seattle (City of Seattle) sẽ có mặt để nói chuyện về các dịch vụ, 
chẳng hạn như:

Sẽ có khu vực chờ trong nhà dành
cho các gia đình.

Seattle
Văn Phòng Nội Vụ Di 
Dân và Tị Nạn
Thị Trưởng Edward B. Murray

• Giảm giá thẻ giao thông công cộng (ORCA Lift)
• Chương trình giảm giá điện
• Thông tin về hành vi trộm cắp tiền lương và cách thức làm việc không công bằng
• Và nhiều đề tài khác...

Để đủ điều kiện hưởng các dịch vụ của Thành Phố Seattle (City of Seattle), bạn sẽ cần phải mang giấy 
tờ chứng minh thu nhập và một thẻ nhận dạng có ảnh.

Muốn biết cần phải mang theo giấy tờ gì, xin hãy vào website: seattle.gov/iandraffairs.


