Trợ Giúp Pháp Lý Nhập Tịch cho Các Gia Đình Công Đoàn
Hội Đồng Lao Động Tiểu Bang Washington, AFL-CIO (WSLC) thừa nhận rằng quyền công dân về
cơ bản là một vấn đề lao động, và việc giúp những người đi làm tiếp cận quyền công dân tăng
cường phong trào lao động của chúng ta. WSLC cung cấp chương trình Dịch Vụ Pháp Lý Nhập
Tịch cho các thành viên công đoàn và các thành viên gia đình trực tiếp của các thành viên công
đoàn có thường trú nhân hợp pháp tại Hoa Kỳ và quan tâm đến việc nộp đơn xin nhập quốc tịch
Hoa Kỳ. Quyền công dân mang lại sự bảo vệ cho người lao động và giúp người lao động cảm thấy
tự tin để khẳng định quyền lao động và quyền dân sự của họ. Lấy được quyền công dân là một lợi
ích lớn đối với mỗi người lao động và nó mở ra các cơ hội cho người lao động cải thiện chất lượng
cuộc sống chung cho chính bản thân họ và gia đình của họ.
WSLC cung cấp các cuộc hẹn cho tư vấn nhập cư và nộp đơn xin nhập tịch (N-400). Dịch vụ được
cung cấp cả từ xa qua Zoom và trực tiếp tại Nuestra Casa, ở địa chỉ 906 E. Edison Avenue trong
thành phố Sunnyside. Giờ dịch vụ có thể thay đổi tùy thuộc vào giờ giấc của các bên liên quan.
Các thành viên công đoàn muốn tìm hiểu thêm về Dịch Vụ Pháp Lý Nhập Tịch của WSLC hoặc
những ai muốn yêu cầu một cuộc hẹn, hãy gửi email cho Dulce Gutiérrez theo địa chỉ
DGutierrez@wslc.org hoặc gọi 509-833-3096 và để lại một lời nhắn thoại.
Chi phí và lệ phí:
Phí tư vấn = $10.00
Phí Hoàn Thành Đơn và Dịch Vụ Nộp Đơn (Xin Nhập Tịch) = $50.00
Phí Xử Lý Đơn của DHS = $725.00 (được đóng cho U.S. Department of Homeland Security)

