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PHIẾU ĐĂNG KÝ CÔNG DÂN 

 

 

 

 

 

1. Họ và tên:          Giới tính: Nam   Nữ   

Ngày sinh:   / /   Nơi sinh:        

Nghề nghiệp:            

Hộ chiếu/giấy tờ tùy thân:      Số:      

Ngày cấp   / /  Cơ quan cấp:      

2. Giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam (nếu không có hộ chiếu Việt Nam): 

             

             

3. Địa chỉ cư trú tại Hoa Kỳ:           

       Tiểu bang  Zip   

Số điện thoại:    Email:           

Mục đích cư trú tại Hoa Kỳ:    Thời gian dự định:      

4. Địa chỉ tại Việt Nam:           

5. Trẻ em đi cùng: Họ và tên:           

Ngày sinh   / /  Quan hệ:        

6. Khi cần báo tin cho:  

Họ và tên:       Quan hệ:       

Địa chỉ:        Số điện thoại:   

7. Trước đây, đã đăng ký công dân tại:         

Văn bản xác nhận số:      Ngày cấp:   / /  

 

Khai tại:    ngày    tháng   năm  

Người khai 
(ký và ghi rõ họ tên) 

Ảnh 3x4 
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