Você está pronto para se tornar um
cidadão americano?
Venha à nossa clínica de cidadania GRÁTIS para receber
informações sobre o processo de naturalização
e assistência com sua aplicação!
AULA PRÁTICA DE CIDADANIA GRÁTIS
A MIRA Coalition oferece
aulas práticas de cidadania mensalmente.
Receba assistência para conseguir a cidadania!
PARA PRÉ-REGISTRAR-SE:
Ligue para 617-500-5998
ou visite a www.miracoalition.org
Você está qualificado?
Para se qualificar, você deve:
Ser residente permanente legal nos últimos 5 anos ou 3
anos, se casado com cidadão dos EUA;
Não ter nenhum problema com a lei;
Falar, escrever e ler inglês básico (algumas pessoas idosas
podem qualificar para uma isenção).

O que levar para a clínica:
O Cartão de Residência Permanente (Green Card);
Carteira de motorista, ou qualquer outra identificação com a sua foto, e Cartão de
Previdência Social (Social Security Card);
Duas fotografias tamanho passaporte;
Lista de endereços de onde residiu nos últimos cinco anos e as datas em que você
viveu nesses endereços;
Lista dos empregos (incluindo endereço) onde trabalhou nos últimos cinco anos e
as datas em que você trabalhou em todos eles;
Datas em que você viajou fora dos EUA desde que se tornou um residente
permanente e os países para onde viajou. Traga o seu passaporte e itinerários para
verificar que todas as viagens feitas foram dos EUA;
Nomes completos, datas de nascimento, endereços e A#s (número encontrado em
seus cartões verdes, se for o caso) de todos os seus filhos;
A sua declaração de imposto de renda mais recente.

Se você está aplicando para a cidadania com base no casamento também
traga:
Certidão de casamento e divórcio, caso aplicável;
Prova de que o seu cônjuge é residente há pelo menos três anos, como a sua
certidão de nascimento, passaporte ou certificado de naturalização. Documentos
referentes a você e o seu cônjuge, como declarações fiscais, extratos bancários,
aluguéis, hipotecas, declaração de imposto de IRS dos últimos três anos;
Se você tiver alterado o seu nome legalmente, o decreto judicial que mudou seu
nome;
O workshop em si é gratuito, mas há uma taxa da aplicação de $680 paga ao USCIS. Se
você não se qualificar para a isenção da tarifa, por favor, traga uma ordem de
pagamento de $680 nominal ao “U.S. Department of Homeland Security.”

Se você acha que você é elegível para a isenção da tarifa, por favor, traga:
Uma carta em inglês do Departamento de Assistência Transicional, Habitação
Pública, MassHealth ou outro provedor de benefício detalhando seus benefícios ou
as suas declarações de imposto de 2013 para todos os membros da família.

