
P.s. 88
60-85 Catalpa Ave.
Wejdź głównym wejściem (Wejście przez żółte drzwi po lewej stronie)

ridgewood, Queens 11385

spotkaniu, podczas którego będzie
można uzyskać beZPŁATNĄ pomoc
w przygotowaniu wniosku o
przyznanie obywatelstwa
sobota, 12 czerwca 2010
od 11.00 do 15.00
(Ostatnie osoby zostaną wpuszczone o godzinie 14.00)

WsKAZÓWKI
DojAZD MeTreM: Kolejką M dojedź do Fresh Pond Road i
przejdź trzy przecznice. DojAZD AUTobUseM: Autobusem linii
B13 lub B20 dojedź do Fresh Pond Road i Catalpa Avenue.
Autobusem linii Q58 dojedź do 67th Avenue i Fresh Pond Road
i przejdź cztery przecznice. Autobusem linii Q55 dojedź do
Myrtle Avenue i Fresh Pond Road i przejdź cztery przecznice.
Autobusem linii Q39 dojedź do Forest i 69th Avenues i przejdź
trzy przecznice. Autobusem linii Q38 dojedź do Onderdonk i
Catalpa Avenues i przejdź cztery przecznice.

Doświadczeni prawnicy i inni
specjaliści ds. imigracyjnych
pomogą ocenić czy możesz już

ubiegać się o przyznanie obywatelstwa,
jeśli spełniasz poniższe wymagania:

• Mieszkasz na stałe w Stanach
Zjednoczonych od pięciu lat (lub trzech lat
jeśli mieszkasz z i jesteś żoną/mężem tego
samego obywatela USA)

• Byłeś fizycznie obecny w Stanach
Zjednoczonych przez połowę okresu
pięciu lub trzech lat

• Masz co najmniej 18 lat

Inne czynniki, które wpływają na
Twoje uprawnienia. Proszę przynieść:
• Zieloną kartę

• Wszystkie paszporty wydane od chwili
uzyskania zielonej karty

• Dokumentację związku małżeńskiego*

• Informacje o dzieciach (data urodzenia,
numer A, adresy)*

• Zaświadczenie o niekaralności*

• Historię zatrudnienia z ostatnich pięciu
lub trzech lat*

• Adresy zamieszkania z ostatnich pięciu
lub trzech lat

*(jeśli dotyczy)

Uwaga:
USCIS wymaga opłaty za złożenie wniosku w
wysokości 675 USD (czekiem lub przelewem), która
zawiera opłatę za pobranie odcisków palców.
Dokonanie opłaty nie jest konieczne do wzięcia
udziału w tym spotkaniu. Opłatę można uiścić w
późniejszym terminie.

jesZCZe DZIsIAj ZŁÓŻ WNIoseK o obYWATeLsTWo UsA!
www.cuny.edu/citizenshipnow
Aby uzyskać więcej informacji na temat kwestii dotyczących imigracji wejdź na naszą stronę internetową
i znajdź najbliższe centrum.

senator stanu NY joseph
P. Addabbo jr.

i Uniwersytet Nowojorski
zapraszają do wzięcia

udziału w SENATOR STANU NY
josePh P. ADDAbbo jr.

Aby odpowiedzieć lub uzyskać więcej informacji, proszę
skontaktować się z Peter DeLucia pod numerem (718) 738-1111
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