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CÁC LOẠI GIẤY TỜ ĐƯỢC CHẤP THUẬN ĐỂ XÁC ĐỊNH DANH TÍNH
(Xin vui lòng nộp bản sao, trừ khi có lưu ý khác)

Quý vị phải cung cấp MỘT loại giấy tờ trong phần “Photo Identification” (Xác Định Danh Tính có Hình) VÀ ít nhất MỘT trong
các tài liệu trong phần “Other Identity Documents”(Giấy Tờ Danh Tính Khác). Mọi giấy tờ nộp vào phải được sao chụp vào một
tờ giấy cỡ 8 ½ x 11 inch và phải có số An Sinh Xã Hội (SSN) của quý vị trên mỗi trang.

Xác Định Danh Tính có Hình

Cung cấp bản chụp rõ ràng và có thể đọc được của MỘT trong các loại giấy tờ được cơ quan tiểu bang, địa phương hoặc liên
bang cấp bao gồm tên, ngày sinh, và hình chụp của quý vị:
•

Bằng lái hoặc thẻ căn cước

•

•

Hộ Chiếu Hoa Kỳ HOẶC Thẻ Hộ Chiếu Hoa Kỳ

•

Hộ chiếu nước ngoài

•

Thẻ Quân Nhân Hoa Kỳ (mặt trước và mặt sau).

•

Thẻ Căn Cước người phụ thuộc của quân nhân Hoa Kỳ
(mặt trước và mặt sau)

•
•
•

Giấy Phép Làm Việc tại Hoa Kỳ do Sở Di Trú (U.S.
Citizenship and Immigration Services, USCIS) cấp
(USCIS Form I-766)
Bằng Quốc Tịch (USCIS Form N-600)
Bằng (Đã Đậu) Quốc Tịch (USCIS Form N-550)
Thẻ Thường Trú Nhân hoặc Thẻ Đăng Ký của Người
Nước Ngoài (USCIS Form I-551)

Giấy Tờ Danh Tính Khác

Cung cấp bản sao rõ ràng và có thể đọc được hoặc bản gốc (như được nêu rõ) của ít nhất MỘT trong các giấy tờ sau:
Dữ Liệu Tuyển Dụng
•

Một bản sao ít nhất của một W-2 được cấp cho quý vị trong năm ngoái; hoặc

•

Một bản sao ít nhất của một cùi chi phiếu được in trước hoặc bản kê tiền lương của nhà tuyển dụng trả cho quý vị trong vòng
mười hai tháng trước ngày đơn đòi quyền lợi của quý vị được nộp lên lần đầu và bao gồm:
o

Tên (hoặc chữ ký tắt) của quý vị và họ, và SSN (ít nhất là 4 số cuối) hoặc số danh tính của nhân viên, và tên của hãng
tuyển dụng, và quãng thời gian trả lương, hoặc ngày trên cùi chi phiếu hoặc bản kê tiền lương được cấp.
HOẶC

Xác Nhận Địa Chỉ (cho thấy tên và địa chỉ cư trú hiện tại)
•

Bản sao của hóa đơn tiện ích không bị chỉnh sửa (điện, gas, rác, nước, hoặc nước thải), hóa đơn cable TV, hóa đơn điện thoại,
bản kê ngân hàng, hóa đơn thuế bất động sản, bản kê trả nợ nhà hoặc hợp đồng thuê nhà hiện tại, hoặc

•

Bản sao xác nhận đăng ký là người thuê/được sử dụng một Hộp Tư Bưu Điện (Post Office Box) hoặc Hộp Thư Riêng.
HOẶC

Xác Nhận Số An Sinh Xã Hội (Chỉ có thẻ An Sinh Xã Hội KHÔNG ĐỦ để thỏa mãn yêu cầu này).
•

Một bản sao hoàn chỉnh (Trang 1, 2, và 3) của Bản Kê An Sinh Xã Hội có sẵn trên mạng tại
socialsecurity.gov/myaccount, hoặc

•

Bản Gốc Thông Báo tới Đệ Tam Nhân về Chỉ Định Số An SinH Xã Hội (SSA Form 7028); hoặc

•

Bản Gốc Báo Cáo Thông Tin Phúc Lợi An Sinh Xã Hội được Giữ Kín (SSA Form 2458).
HOẶC

Xác Minh Ngày Tháng Năm Sinh
•

Bản sao giấy khai sinh gốc được cấp bởi các cơ quan địa phương, tiểu bang, hoặc liên bang, hoặc chính phủ nước ngoài, hoặc
giấy chứng nhận chính thức khác về ngày sinh của quý vị. Giấy khai sinh ghi “information, not a valid document to establish
identity” (thông tin, không hợp lệ để xác lập danh tính), sẽ không được chấp nhận. Chỉ có bản dịch của giấy khai sinh không
xác nhận được ngày sinh của quý vị. Bản gốc giấy khai sinh phải được đính kèm với bản dịch chính thức.

DE 1326CD/V Rev. 8 (7-21) (INTERNET)

Trang 1 của 1

CU

