CLÍNICA DE CIDADANIA
Em
Parceria
com

Te convida a se tornar cidadão hoje

Sábado, 1 de Julho de 2017
9:30 AM – 3:00 PM
408 Schuyler Avenue
Kearny, NJ 07032

REQUESITOS DE QUALIFICAÇÃO PARA
CIDADANIA:

DOCUMENTOS QUE DEVEM TRAZER PARA
A CLÍNICA DE CIDADANIA

Ter no mínimo 18 anos.
Ter pelo menos 5 anos de residência permanente, ou 3
anos em caso de esposa de cidadão Americano.
 Não ter cometido ou sido condenados por certos crimes.
 Ter um bom caráter moral nos últimos 5 anos.
 Não ter saído dos E.U. por um longo período.
 Ser registrado para o serviço militar, se homem entre 18
e 26 anos.
 Falar, escrever e ler inglês básico (ou ser concedido uma
isenção)
Não é necessário saber inglês se:
 Você tem 55 anos de idade e já tem residência
permanente legal por 15 anos, ou
 Você tem 50 ano de idades ou mais e já tem residência
permanente legal por 20 anos.








Para determinar se qualifica para o nao
pagamento ou preço reduzido deve
trazer:

Se você está buscando Cidadania baseada em
casamento, adicionalmente por favor traga:







Declaração de imposto de renda mais recente.
Carta de aprovação de benefício que está recebendo do
estado como SNAP, WIC, TANF, SSI, Medicaid







Cartão de Residência Permanente Legal (Green Card)
ID do estado
Cartão de Social Security
Todos os passaportes (incluindo os expirados)
2 fotos tamanho passaporte
Lista de todos os endereços onde há residido nos últimos 5 anos incluindo
as datas em que viveu em cada um deles
Lista de todos os empregadorees que tenha trabalhado nos últimos 5 anos
com endereços e datas de emprego
Lista de todas as viagens para fora dos E.U. desde obtenção do “Green
Card”, incluso de destinos e datas das viagens.
Lista com nomes completes, datas de nascimento, endereço, e Número do
Alienado - Alien Number (se disponível) de todas as crianças e cópias de
certificado de nascimento de cada uma das crianças (se disponível)
Todos certificados de Casamento, Divórcio, Morte, e/oou Anulamento dos
mesmos
Disposição da corte se foi preso ou detido pela polícia







Todos certificados de casamento e divórcio
Certificado de Nascimento do(a) Esposo(a), Passaporte, e Certificado
de Naturalização (se disponível)
Prova de que você e seu(sua) esposo(a) compartilham do mesmo
endereço (comprovante bancário, etc.)
Contratos de aluguéis ou financiamentos de casas e Imposto de Renda
dos ultimos 3 anos
Ordem Judicial autorizando troca de nome (Se houve mudança de
nome)

Prioridade sera dada para os que tiverem hora marcada
Para marcar uma visita, ligue para (201) 209-2839
Ou se registre em nossa página do Facebook:
Facebook.com/weareonenewjersey

