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Là một phần trong nỗ lực toàn quốc nhằm đẩy mạnh việc cấp thông tin định danh an sinh, Pennsylvania yêu cầu tài liệu gốc sau đây từ những 
Công dân không có quốc tịch Hoa Kỳ đang xin cấp Giấy phép Lái xe PA, Giấy phép Tập lái và/hoặc Thẻ Căn Cước (ID) hoặc chuyển đổi giấy phép 
lái xe ngoài tiểu bang. Luật Pennsylvania yêu cầu tối thiểu một năm hiện diện pháp lý. PennDOT xác định ngày hết hạn của loại giấy tờ tùy thân 
dựa trên tài liệu về thời gian lưu trú của quý vị (thường là mẫu đơn I-94) cùng với thông tin từ Bộ An ninh Nội địa (DHS). PennDOT xác minh các 
tài liệu nhập cư với DHS một cách điện tử. Có khả năng xác minh này không thể được hoàn thành vào ngày quý vị đến và xác minh bổ sung có thể 
được yêu cầu và mất đến 6 tuần để hoàn thành. Vui lòng tính đến khoảng thời gian này khi có kế hoạch xin cấp một trong các loại giấy tờ tùy thân.

Yêu cầu về độ tuổi đối với những Công dân không có quốc tịch Hoa Kỳ
- Cá nhân ít nhất phải đủ 16 tuổi để đăng ký hoặc, 16 tuổi rưỡi để chuyển đổi Giấy phép Lái xe Phi Thương mại và/hoặc Giấy phép Tập lái Phi

Thương mại.
- Giấy phép Tập lái ngoài tiểu bang không thể được chuyển đổi thành giấy phép của Pennsylvania.
- Cá nhân nộp đơn xin cấp hoặc chuyển đổi Giấy phép Lái xe Thương mại phải ít nhất đủ 18 tuổi đối với lái xe trong nội bộ tiểu bang hoặc 21 tuổi

trở lên đối với lái xe giữa các tiểu bang.
- Cá nhân phải ít nhất đủ 10 tuổi khi đăng ký Thẻ Căn Cước Có Ảnh (ID).

Danh sách tài liệu được chấp thuận để chứng minh tình trạng cư trú đối với người nộp đơn từ 18 tuổi trở lên
- Báo cáo thuế
- Hợp đồng thuê nhà
- Giấy tờ vay thế chấp
- Mẫu đơn W-2
- Hóa đơn dịch vụ tiện ích gần đây (nước, ga, điện, cáp, v.v.)

Lưu ý - Nếu quý vị cư trú cùng với người khác, và không có hóa đơn mang tên mình, quý vị vẫn sẽ cần cung cấp hai bằng chứng cư trú. Một bằng
chứng cần cung cấp là người mà quý vị cư trú cùng và Giấy phép Lái xe hoặc ID có Ảnh của họ cho Trung tâm cấp Giấy phép Lái xe. Quý  
vị cũng sẽ cần cung cấp bằng chứng cư trú thứ hai như thư từ chính thức (sao kê ngân hàng, thông báo thuế, tạp chí, v.v.) có tên và địa chỉ 
của quý vị trên đó. Địa chỉ phải khớp với địa chỉ của người mà quý vị cùng cư trú.

Xin lưu ý
Tất cả các tài liệu phải có tên và/hoặc ngày sinh giống nhau, hoặc có mối liên kết giữa thông tin trên các tài liệu. Tất cả tài liệu nhập cư phải phản ánh tên 
hiện tại của khách hàng.

Mẫu đơn tiếp nhận I-797 mà người nộp đơn dùng để thay đổi diện nhập cảnh, cấp phép lao động, hoặc gia hạn thời gian lưu trú sẽ được xem xét và trong 
một số trường hợp có thể được sử dụng làm bằng chứng về tình trạng chờ xử lý với USCIS, tuy nhiên, không phải tất cả các mẫu tiếp nhận I-797 đều được 
chấp nhận (chẳng hạn như những bản sao của các tài liệu nhập cảnh, hoặc đơn yêu cầu cho người thân).

NGƯỜI GIỮ MẪU ĐƠN XUẤT NHẬP CẢNH I-94 - MẪU ĐƠN I-94 của quý vị phải được đóng dấu bởi nhân viên của DHS, được cấp bởi cơ quan thích 
hợp của DHS, hoặc được in từ trang web của Cục Hải quan và Biên phòng tại địa chỉ www.CBP.gov/i94.

HƯỚNG DẪN 
Yêu cầu Hiện diện Pháp lý và Giấy tờ tùy thân đối 
với Công dân không có quốc tịch Hoa Kỳ
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Tất cả tài liệu phải là bản gốc có hiệu lực tại thời điểm nộp đơn. 
 
 
 
 
 
 
 

 Thẻ An sinh Xã hội
 2 bằng chứng cư trú
 Một trong những giấy tờ sau đây:
 •   Thẻ thường trú I-551 (Thẻ xanh)
 •   Hộ chiếu có tem I-551
 •   Thị thực nhập cảnh có thể đọc bằng máy
 •   Giấy phép Tái nhập cảnh I-327

 Thẻ An sinh Xã hội, hoặc thư từ Sở An Sinh Xã Hội (SSA) chỉ ra rằng không đủ điều kiện có Số An Sinh Xã Hội (SSN)
 2 bằng chứng cư trú
 Tài liệu nhập cảnh thể hiện diện Tị nạn (mẫu đơn xuất nhập cảnh I-94)
 Một trong những giấy tờ sau đây:
 • Thẻ Cấp phép Lao động (EAD) I-766
 • Giấy Thông hành của người Tị nạn I-571
 • Mẫu Đảm bảo Tiếp nhận và Sắp xếp
 • Hộ chiếu còn hiệu lực hoặc đã hết hạn
Ngày hết hạn của các tài liệu không thể hiện việc mất diện nhập cảnh Tị nạn.

 Thẻ An sinh Xã hội, hoặc thư từ Sở An Sinh Xã Hội (SSA) chỉ ra rằng không đủ điều kiện có Số An Sinh Xã Hội (SSN)
 2 bằng chứng cư trú
 Tài liệu nhập cảnh thể hiện diện nhập cảnh Asylee như Phê duyệt từ DHS/USCIS, lệnh gần đây nhất của Tòa án cấp cho diện nhập cảnh Asylum, mẫu đơn 
I-94  do DHS ban hành
 Một trong những giấy tờ sau đây:
 • Thẻ Cấp phép Lao động (EAD) I-766
 • Giấy Thông hành của người Tị nạn I-571
 • Hộ chiếu còn hiệu lực hoặc đã hết hạn
Ngày hết hạn của các tài liệu không thể hiện việc mất diện nhập cảnh Asylee. 

 Thẻ An sinh Xã hội, hoặc thư từ Sở An Sinh Xã Hội (SSA) chỉ ra rằng không đủ điều kiện có Số An Sinh Xã Hội (SSN)
 2 bằng chứng cư trú
 Giầy tờ xin tị nạn bao gồm bất kỳ tài liệu về trục xuất nào, nếu có
 Một trong những giấy tờ sau đây:
 • Thẻ Cấp phép Lao động (EAD) I-766
 • Giấy tờ tùy thân có ảnh được cấp bởi chính phủ của quốc gia của người nộp đơn
 • Hộ chiếu còn hiệu lực hoặc đã hết hạn

 Thẻ An sinh Xã hội, hoặc thư từ Sở An Sinh Xã Hội (SSA) chỉ ra rằng không đủ điều kiện có Số An Sinh Xã Hội (SSN)
 2 bằng chứng cư trú
 Lệnh của Thẩm phán Di trú cho phép tạm hoãn trục xuất
 Một trong những giấy tờ sau đây:
 • Thẻ Cấp phép Lao động (EAD) I-766
 • Hộ chiếu còn hiệu lực

Diện Nhập cảnh Tài liệu cần thiếtĐủ điều kiện

CÓ

CÓ

CÓ

CÓ

CÓ

Tất cả người nộp đơn phải xuất trình 
các tài liệu thích hợp của Bộ An ninh 
Nội địa (DHS), Sở Di trú và Nhập tịch 
Hoa Kỳ (USCIS) hoặc các cơ quan 
chính phủ khác của Hoa Kỳ xác định 
diện nhập cảnh hiện tại hoặc trạng thái 
nộp đơn 
 
 
Thường Trú Nhân Hợp Pháp (Người nước 
ngoài thường trú)

Tị nạn

Tị nạn đã có mặt ở Mỹ hoặc đang xin 
nhập cảnh tại một cửa khẩu (Asylee)

Người Xin Tị Nạn

Người được cho phép tạm hoãn trục xuất
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 Thẻ An sinh Xã hội, hoặc thư từ Sở An Sinh Xã Hội (SSA) chỉ ra rằng không đủ điều kiện có Số An Sinh Xã Hội (SSN)
 2 bằng chứng cư trú
 Mẫu đơn I-94 thể hiện diện nhập cảnh
 Một trong những giấy tờ sau đây:
 • Thẻ Cấp phép Lao động (EAD) I-766
 • Hộ chiếu còn hiệu lực hoặc đã hết hạn
 • Giấy tờ tùy thân có ảnh được cấp bởi chính phủ của quốc gia của người nộp đơn

 Thẻ An sinh Xã hội, hoặc thư từ Sở An Sinh Xã Hội (SSA) chỉ ra rằng không đủ điều kiện có Số An Sinh Xã Hội (SSN)
 2 bằng chứng cư trú
 Mẫu đơn I-94 thể hiện diện nhập cảnh
 Một trong những giấy tờ sau đây:
 • Thẻ Cấp phép Lao động (EAD) I-766
 • Hộ chiếu còn hiệu lực

 Thẻ An sinh Xã hội, hoặc thư từ Sở An Sinh Xã Hội (SSA) chỉ ra rằng không đủ điều kiện có Số An Sinh Xã Hội (SSN)
 2 bằng chứng cư trú
 Mẫu đơn I-94 thể hiện diện nhập cảnh
 Một trong những giấy tờ sau đây:
 • Thẻ Cấp phép Lao động (EAD) I-766
 • Hộ chiếu còn hiệu lực

 Thẻ An sinh Xã hội, hoặc thư từ Sở An Sinh Xã Hội (SSA) chỉ ra rằng không đủ điều kiện có Số An Sinh Xã Hội (SSN)
 2 bằng chứng cư trú
 Mẫu tiếp nhận I-797 xác nhận diện "prima facie" đã được thành lập
 Một trong những giấy tờ sau đây:
 • Thẻ Cấp phép Lao động (EAD) I-766
 • Hộ chiếu còn hiệu lực hoặc đã hết hạn
 • Giấy tờ tùy thân có ảnh được cấp bởi chính phủ từ đại sứ quán của người nộp đơn

 Thẻ An sinh Xã hội, hoặc thư từ Sở An Sinh Xã Hội (SSA) chỉ ra rằng không đủ điều kiện có Số An Sinh Xã Hội (SSN)
 2 bằng chứng cư trú
 Mẫu tiếp nhận I-797 cho Đơn I-360 đối với Diện Trẻ vị thành niên Nhập cư Đặc biệt
 Một trong những giấy tờ sau đây:
 • Thẻ Cấp phép Lao động (EAD) I-766
 • Hộ chiếu còn hiệu lực hoặc đã hết hạn, hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh được cấp bởi chính phủ từ đại sứ quán của người nộp đơn
 • Giấy Verification of Release từ Văn phòng Tái định cư Người tị nạn

 Thẻ An sinh Xã hội, hoặc thư từ Sở An Sinh Xã Hội (SSA) chỉ ra rằng không đủ điều kiện có Số An Sinh Xã Hội (SSN)
 2 bằng chứng cư trú
 Mẫu tiếp nhận I-797 cho người nộp đơn mà nộp vào các chương trình mở rộng I-821 và I-765
 Một trong những giấy tờ sau đây:
 • Thẻ Cấp phép Lao động (EAD) I-766
 • Hộ chiếu còn hiệu lực hoặc đã hết hạn, hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh được cấp bởi chính phủ từ đại sứ quán của người nộp đơn
 Giấy Verification of Release từ Văn phòng Tái định cư Người tị nạn

 Thẻ An sinh Xã hội, hoặc thư từ Sở An Sinh Xã Hội (SSA) chỉ ra rằng không đủ điều kiện có Số An Sinh Xã Hội (SSN)
 2 bằng chứng cư trú
 Mẫu tiếp nhận I-797 cho người nộp đơn mà nộp vào các chương trình mở rộng I-765
 Một trong những giấy tờ sau đây:
 • Thẻ Cấp phép Lao động (EAD) I-766
 • Hộ chiếu còn hiệu lực
GHI CHÚ: Tài liệu hết hiệu lực không có nghĩa là mất diện nhập cảnh hiện tại nếu có thông báo trong Công báo Liên bang hoặc trên trang web của USCIS

Diện Nhập cảnh Đủ điều kiện Tài liệu cần thiết

CÓ

CÓ

CÓ

CÓ

CÓ

CÓ

CÓ

Người nhập cư có quốc tịch Cuba/Haiti
 
 
 
 
 
 
 
Tù nhân mới được phóng thích
 
 
 
 
 
 
Người nhập cư có điều kiện
 
 
 
 
 
 
Vợ/chồng, con cái hoặc cha mẹ bị lạm 
dụng tự làm đơn; cha mẹ của những đứa 
trẻ bị lạm dụng tự làm đơn, hoặc con cái 
của những người vợ/chồng bị lạm dụng 
tự làm đơn, đơn xin của những người này 
vẫn đang chờ xử lý
 
 
Trẻ vị thành niên Nhập cư Đặc biệt

Diện Được bảo vệ Tạm thời

Những người được cho phép hoãn thi 
hành cưỡng chế trục xuất (DED)
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 Thẻ An sinh Xã hội, hoặc thư từ Sở An Sinh Xã Hội (SSA) chỉ ra rằng không đủ điều kiện có Số An Sinh Xã Hội (SSN)
 2 bằng chứng cư trú
 Lệnh của Thẩm phán Di trú
 Một trong những giấy tờ sau đây:
 • Thẻ Cấp phép Lao động (EAD) I-766
 • Hộ chiếu còn hiệu lực

 Thẻ An sinh Xã hội
 Thẻ Cấp phép Lao động (EAD) I-766
 Mẫu đơn I-797 thể hiện việc gia hạn diện nhập cảnh đã được nộp nếu tài liệu lưu trú đã hết hạn hoặc sắp hết hạn (dưới 6 tháng)
 2 Bằng chứng Cư trú

 Thẻ An sinh Xã hội, hoặc thư từ Sở An Sinh Xã Hội (SSA) chỉ ra rằng không đủ điều kiện có Số An Sinh Xã Hội (SSN)
 2 bằng chứng cư trú
 Mẫu I-94 trạng thái hoãn trục xuất được ban hành, thông báo hoãn trục xuất của Bộ An ninh Nội địa
 Một trong những giấy tờ sau đây:
 • Thẻ Cấp phép Lao động (EAD) I-766
 • Hộ chiếu còn hiệu lực

 Thẻ An sinh Xã hội, hoặc thư từ Sở An Sinh Xã Hội (SSA) chỉ ra rằng không đủ điều kiện có Số An Sinh Xã Hội (SSN)
 2 bằng chứng cư trú
 Lệnh giám sát (I-220B)
 Một trong những giấy tờ sau đây:
 • Thẻ Cấp phép Lao động (EAD) I-766
 • Hộ chiếu còn hiệu lực

 Thẻ An sinh Xã hội, hoặc thư từ Sở An Sinh Xã Hội (SSA) chỉ ra rằng không đủ điều kiện có Số An Sinh Xã Hội (SSN)
 2 bằng chứng cư trú
 Lệnh của Thẩm phán Di trú
 Một trong những giấy tờ sau đây:
 • Thẻ Cấp phép Lao động (EAD) I-766
 • Hộ chiếu còn hiệu lực

 Thẻ An sinh Xã hội, hoặc thư từ Sở An Sinh Xã Hội (SSA) chỉ ra rằng không đủ điều kiện có Số An Sinh Xã Hội (SSN)
 2 bằng chứng cư trú
 Tài liệu nhập cư thể hiện diện nhập cảnh như Thông báo Tiếp nhận I-797, Thông báo Sinh trắc học, Thông báo Phỏng vấn, thông báo phiên tòa Lệnh của Tòa án   
 Di trú 
 Một trong những giấy tờ sau đây:
 • Thẻ Cấp phép Lao động (EAD) I-766
 • Hộ chiếu còn hiệu lực
 • Bản sao các tài liệu được chứng nhận bởi luật sư của Người nộp đơn hoặc bởi đại diện của Tòa Kháng án Di trú (BIA) được công nhận có thể được cho phép   
 sử dụng nếu hộ chiếu của người đó được giữ bởi các cơ quan di trú trong thủ tục tòa án

 Thẻ An sinh Xã hội, hoặc thư từ Sở An Sinh Xã Hội (SSA) chỉ ra rằng không đủ điều kiện có Số An Sinh Xã Hội (SSN)
 2 bằng chứng cư trú
 Tài liệu nhập cư cho thấy cá nhân đang tranh đấu với việc trục xuất, chẳng hạn như Thông báo về phiên điều trần CÁ NHÂN hoặc phiếu tiếp nhận hồ sơ BIA
 Một trong những giấy tờ sau đây:
 • Thẻ Cấp phép Lao động (EAD) I-766
 • Hộ chiếu còn hiệu lực
 • GHI CHÚ: Các cá nhân thuộc diện NACARA (EAD mã loại C10) phải nộp thêm mẫu đơn I-881 hoặc thông báo tiếp nhận EOIR-42B

Diện Nhập cảnh Tài liệu cần thiếtĐủ điều kiện

CÓ

CÓ

CÓ

CÓ

CÓ

CÓ

Người được cấp phép đoàn tụ gia đình

DACA

Người được cấp diện hoãn trục xuất

Người chịu lệnh giám sát

Người được cho phép trục xuất tự nguyện 
kéo dài

Người xin điều chỉnh diện nhập cư

Những người đang trong quá trình trục 
xuất

CÓ
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 Thẻ An sinh Xã hội, hoặc thư từ Sở An Sinh Xã Hội (SSA) chỉ ra rằng không đủ điều kiện có Số An Sinh Xã Hội (SSN)
 2 bằng chứng cư trú
 Lệnh của Thẩm phán Di trú cấp phép lưu trú
 Một trong những giấy tờ sau đây:
 • Thẻ Cấp phép Lao động (EAD) I-766
 • Hộ chiếu còn hiệu lực

 Thẻ An sinh Xã hội, hoặc thư từ Sở An Sinh Xã Hội (SSA) chỉ ra rằng không đủ điều kiện có Số An Sinh Xã Hội (SSN)
 2 bằng chứng cư trú
 Lệnh của Thẩm phán Di trú
 Một trong những giấy tờ sau đây:
 • Thẻ Cấp phép Lao động (EAD) I-766
 • Hộ chiếu còn hiệu lực

 Hộ chiếu còn hiệu lực
 I-94
 Thị thực
 Lệnh công tác của quân đội Hoa Kỳ
 2 bằng chứng cư trú

 Hộ chiếu còn hiệu lực
 I-94
 Thị thực
 Mẫu đơn I-797 thể hiện việc gia hạn diện nhập cảnh đã được nộp nếu tài liệu lưu trú đã hết hạn hoặc sắp hết hạn (dưới 6 tháng)
 Thư của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nêu rõ người nộp đơn có thể được cấp Giấy phép Tập lái PA, Giấy phép lái xe PA hoặc Thẻ PA ID
 2 bằng chứng cư trú

KHÔNG - Các cá nhân 
có diện nhập cảnh “A” 
chỉ có thể được cấp 
Giấy phép Lái xe bởi 
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.

KHÔNG - Chúng tôi 
không thể cấp giấy 
tờ tùy thân cho người 
thuộc diện nhập cảnh 
A-2 ngoại trừ viên chức 
quân đội nước ngoài 
và/hoặc người phụ 
thuộc của họ. Người 
nộp đơn phải xuất trình 
bằng chứng phân công 
công tác.

Diện Nhập cảnh Đủ điều kiện Tài liệu cần thiết

CÓ

CÓ

CÓ

KHÔNG

KHÔNG

KHÔNG

Những người được cấp phép lưu trú tạm 
hoãn trục xuất

Người được cho phép trục xuất tự nguyện

A-1
Đại sứ, bộ trưởng, cán bộ ngoại giao hoặc 
cán bộ lãnh sự, và người phụ thuộc

A-2
Cán bộ hoặc nhân viên chính phủ nước 
ngoài khác và người phụ thuộc

A-3
Tiếp viên, người phục vụ, hoặc trợ lý 
cá nhân của đối tượng diện A-1 và A-2 
không nhập cư và người phụ thuộc của 
đối tượng thuộc diện A-3

B-1
Người nhập cảnh vì mục đích công tác

B-2
Người nhập cảnh vì mục đích du lịch

C-1
Người nước ngoài quá cảnh qua Mỹ

C-2
Người nước ngoài quá cảnh tới quận Trụ 
sở chính Liên Hợp Quốc. Đi lại giới hạn 
trong bán kính 25 dặm quanh Columbus 
Circle ở New York
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 Hộ chiếu còn hiệu lực
 I-94
 Thị thực
 Thẻ An sinh Xã hội
 Mẫu đơn I-797 thể hiện việc gia hạn diện nhập cảnh đã được nộp nếu tài liệu lưu trú đã hết hạn hoặc sắp hết hạn (dưới 6 tháng)
 2 bằng chứng cư trú

 Hộ chiếu còn hiệu lực
 I-94
 Thị thực
 Mẫu đơn I-797 thể hiện việc gia hạn diện nhập cảnh đã được nộp nếu tài liệu lưu trú đã hết hạn hoặc sắp hết hạn (dưới 6 tháng)
 2 bằng chứng cư trú

 Hộ chiếu còn hiệu lực
 I-94
 Thị thực
 Thẻ An sinh Xã hội
 2 bằng chứng cư trú

 Hộ chiếu còn hiệu lực
 I-94
 Thị thực
 Thẻ An sinh Xã hội, hoặc thư từ Sở An Sinh Xã Hội (SSA) chỉ ra rằng không đủ điều kiện có Số An Sinh Xã Hội (SSN)
 I-20
 2 bằng chứng cư trú

 Hộ chiếu còn hiệu lực
 I-94
 Thị thực
 Thẻ An sinh Xã hội, hoặc thư từ Sở An Sinh Xã Hội (SSA) chỉ ra rằng không đủ điều kiện có Số An Sinh Xã Hội (SSN)
 I-20 với ngày tùy chọn trong danh sách
 Thẻ Cấp phép Lao động (EAD) cho thời gian TÙY CHỌN trong danh sách
 2 bằng chứng cư trú

 Hộ chiếu còn hiệu lực
 I-94
 Thị thực
 I-20 của F-2; I-20 của F-1
 2 bằng chứng cư trú

 Hộ chiếu còn hiệu lực
 I-94
 Thị thực
 Mẫu đơn I-797 thể hiện việc gia hạn diện nhập cảnh đã được nộp nếu tài liệu lưu trú đã hết hạn hoặc sắp hết hạn (dưới 6 tháng)
 Thư của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nêu rõ người nộp đơn có thể được cấp Giấy phép Tập lái PA, Giấy phép lái xe PA hoặc Thẻ PA ID
 2 bằng chứng cư trú

Đủ điều kiện Tài liệu cần thiếtDiện Nhập cảnh

KHÔNG

CÓ

CÓ

CÓ

CÓ

CÓ

CÓ

CÓ

KHÔNG

C-3
Công chức chính phủ nước ngoài đến 
Liên Hợp Quốc, người phụ thuộc, người 
phục vụ, hoặc trợ lý cá nhân khác của 
công chức quá cảnh qua Hoa Kỳ

D-1
Phi hành đoàn người nước ngoài

E-1
Doanh nhân và người phụ thuộc

E-2
Nhà đầu tư và người phụ thuộc

E-3
Lao động có nghề nghiệp đặc biệt quốc 
tịch Úc và người phụ thuộc 

F-1
Sinh viên chính quy nước ngoài

F-1 với TÙY CHỌN
Sinh viên chính quy nước ngoài với Đào 
tạo Thực hành Tùy chọn (OPT)

F-2
Người phụ thuộc của đối tượng diện F-1

G-1
Đại diện thường trú của một chính phủ 
nước ngoài tại một tổ chức quốc tế, cùng 
với nhân viên và người phụ thuộc
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 Hộ chiếu còn hiệu lực
 I-94
 Thị thực
 Mẫu đơn I-797 thể hiện việc gia hạn diện nhập cảnh đã được nộp nếu tài liệu lưu trú đã hết hạn hoặc sắp hết hạn (dưới 6 tháng)
 Thư của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nêu rõ người nộp đơn có thể được cấp Giấy phép Tập lái PA, Giấy phép lái xe PA hoặc Thẻ PA ID
 2 bằng chứng cư trú

 Hộ chiếu còn hiệu lực
 I-94
 Thị thực
 Mẫu đơn I-797 thể hiện việc gia hạn diện nhập cảnh đã được nộp nếu tài liệu lưu trú đã hết hạn hoặc sắp hết hạn (dưới 6 tháng)
 Thư của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nêu rõ người nộp đơn có thể được cấp Giấy phép Tập lái PA, Giấy phép lái xe PA hoặc Thẻ PA ID
 2 bằng chứng cư trú

 Hộ chiếu còn hiệu lực
 I-94
 Thị thực
 Mẫu đơn I-797 thể hiện việc gia hạn diện nhập cảnh đã được nộp nếu tài liệu lưu trú đã hết hạn hoặc sắp hết hạn (dưới 6 tháng)
 Thư của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nêu rõ người nộp đơn có thể được cấp Giấy phép Tập lái PA, Giấy phép lái xe PA hoặc Thẻ PA ID
 2 bằng chứng cư trú

 Hộ chiếu còn hiệu lực
 I-94
 Thị thực
 Mẫu đơn I-797 thể hiện việc gia hạn diện nhập cảnh đã được nộp
 Thư của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nêu rõ người nộp đơn có thể được cấp Giấy phép Tập lái PA, Giấy phép lái xe PA hoặc Thẻ PA ID
 2 bằng chứng cư trú

 Hộ chiếu còn hiệu lực
 I-94
 Thị thực
 Thẻ An sinh Xã hội, thư từ Sở An Sinh Xã Hội (SSA) chỉ ra rằng không đủ điều kiện có Số An Sinh Xã Hội (SSN)
 Mẫu đơn I-797 thể hiện việc gia hạn diện nhập cảnh đã được nộp nếu tài liệu lưu trú đã hết hạn hoặc sắp hết hạn (dưới 6 tháng)
 2 bằng chứng cư trú

 Hộ chiếu còn hiệu lực
 I-94
 Thị thực
 Mẫu đơn I-797 thể hiện việc gia hạn diện nhập cảnh đã được nộp nếu tài liệu lưu trú đã hết hạn hoặc sắp hết hạn (dưới 6 tháng)
 2 bằng chứng cư trú

 Hộ chiếu còn hiệu lực
 I-94
 Thị thực
 Mẫu đơn I-797 thể hiện việc gia hạn diện nhập cảnh đã được nộp nếu tài liệu lưu trú đã hết hạn hoặc sắp hết hạn (dưới 6 tháng)
 2 bằng chứng cư trú

Diện Nhập cảnh Đủ điều kiện Tài liệu cần thiết

CÓ

CÓ

CÓ

CÓ

CÓ

CÓ

CÓ

G-2
Đại diện tạm thời của chính phủ thành 
viên nước ngoài tại một tổ chức quốc tế, 
cùng với người phụ thuộc

G-3
Đại diện của chính phủ phi thành viên 
hoặc không được công nhận của một tổ 
chức quốc tế, cùng với người phụ thuộc

G-4
Cán bộ hoặc nhân viên của một tổ chức 
quốc tế được công nhận, cùng với người 
phụ thuộc

G-5
Tiếp viên, người phục vụ, hoặc trợ lý cá 
nhân của đối tượng diện G-1, G-2, G-3 
hoặc G-4, cùng với người phụ thuộc

H-1b, H-1c, H-2a, H-2b, H-2r và H-3
Lao động Tạm thời

H-4
Người phụ thuộc của bất kỳ đối tượng 
chính thuộc diện thị thực loại H

I
Đại diện của đơn vị truyền thông thông 
tin nước ngoài, và người phụ thuộc
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 Hộ chiếu còn hiệu lực
 I-94
 Thị thực
 Thẻ An sinh Xã hội, hoặc thư từ Sở An Sinh Xã Hội (SSA) chỉ ra rằng không đủ điều kiện có Số An Sinh Xã Hội (SSN)
 Mẫu đơn I-797 thể hiện việc gia hạn diện nhập cảnh đã được nộp nếu tài liệu lưu trú đã hết hạn hoặc sắp hết hạn (dưới 6 tháng)
 DS-2019
 2 bằng chứng cư trú

 Hộ chiếu còn hiệu lực
 I-94
 Thị thực
 Thẻ An sinh Xã hội, hoặc thư từ Sở An Sinh Xã Hội (SSA) chỉ ra rằng không đủ điều kiện có Số An Sinh Xã Hội (SSN)
 Mẫu đơn I-797 thể hiện việc gia hạn diện nhập cảnh đã được nộp nếu tài liệu lưu trú đã hết hạn hoặc sắp hết hạn (dưới 6 tháng)
 DS-2019 của đối tượng J-1
 2 bằng chứng cư trú

 Hộ chiếu còn hiệu lực
 Mẫu đơn I-94 hợp lệ
 Thị thực
 Thẻ An sinh Xã hội, hoặc thư từ Sở An Sinh Xã Hội (SSA) chỉ ra rằng không đủ điều kiện có Số An Sinh Xã Hội (SSN)
 Giấy chứng nhận kết hôn chỉ ra bằng chứng kết hôn với công dân Hoa Kỳ
 Bằng chứng tư cách công dân của vợ/chồng
 2 bằng chứng cư trú

 Hộ chiếu còn hiệu lực
 Mẫu đơn I-94 hợp lệ
 Thị thực
 Giấy chứng nhận kết hôn của đối tượng diện K-1 chỉ ra bằng chứng kết hôn với Công dân Hoa Kỳ
 Bằng chứng tư cách công dân của vợ hoặc chồng của đối tượng diện K-1
 2 bằng chứng cư trú

 Hộ chiếu còn hiệu lực
 Mẫu đơn I-94 hợp lệ
 Thị thực
 Giấy chứng nhận kết hôn chỉ ra bằng chứng kết hôn với công dân Hoa Kỳ
 Bằng chứng tư cách công dân của vợ/chồng
 2 bằng chứng cư trú

 Hộ chiếu còn hiệu lực
 Mẫu đơn I-94 hợp lệ
 Thị thực
 Giấy chứng nhận kết hôn của đối tượng diện K-3 chỉ ra bằng chứng kết hôn với Công dân Hoa Kỳ
 Bằng chứng tư cách công dân của vợ hoặc chồng của đối tượng diện K-3
 2 bằng chứng cư trú

 Hộ chiếu còn hiệu lực
 I-94
 Thị thực
 Thẻ An sinh Xã hội
 Mẫu đơn I-797 thể hiện việc gia hạn diện nhập cảnh đã được nộp nếu tài liệu lưu trú đã hết hạn hoặc sắp hết hạn (dưới 6 tháng)
 2 bằng chứng cư trú

Diện Nhập cảnh Đủ điều kiện Tài liệu cần thiết

CÓ

CÓ

CÓ

CÓ

CÓ

CÓ

CÓ

J-1
Người nhập cảnh thuộc diện trao đổi 
(có thể là sinh viên, thực tập sinh, công   
việc/du lịch, trao đổi việc làm, v.v.)

J-2
Người phụ thuộc của người nhập cảnh 
thuộc diện trao đổi J-1

K-1
Vị hôn thê của công dân Hoa Kỳ (việc 
kết hôn phải diễn ra trong vòng 90 ngày)

K-2
Người phụ thuộc của đối tượng diện K-1

K-3
Vợ/chồng của công dân Hoa Kỳ

K-4
Con chưa lập gia đình dưới 21 tuổi của 
đối tượng diện K-3

L-1a
Người được luân chuyển trong nội bộ 
công ty (quản lý hoặc người điều hành)

L-1b
Người được luân chuyển trong nội bộ 
công ty có kiến thức chuyên môn
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 Hộ chiếu còn hiệu lực
 I-94
 Thị thực
 Mẫu đơn I-797 thể hiện việc gia hạn diện nhập cảnh đã được nộp nếu tài liệu lưu trú đã hết hạn hoặc sắp hết hạn (dưới 6 tháng) cho chủ thể có thị thực diện L-1
 2 bằng chứng cư trú

 Hộ chiếu còn hiệu lực
 I-94
 Thị thực
 Thẻ An sinh Xã hội
 2 bằng chứng cư trú

 Hộ chiếu còn hiệu lực
 I-94
 Thị thực
 2 bằng chứng cư trú

 Hộ chiếu còn hiệu lực
 I-94
 Thị thực
 Thư mời du lịch (ITO) hoặc bằng chứng chính thức khác được xác định bởi PennDOT
 2 bằng chứng cư trú

 Hộ chiếu còn hiệu lực
 I-94
 Thị thực
 2 bằng chứng cư trú

 Hộ chiếu còn hiệu lực
 I-94
 Thị thực
 2 bằng chứng cư trú

 Hộ chiếu còn hiệu lực
 I-94
 Thị thực
 Thẻ An sinh Xã hội
 Mẫu đơn I-797 thể hiện việc gia hạn diện nhập cảnh đã được nộp nếu tài liệu lưu trú đã hết hạn hoặc sắp hết hạn (dưới 6 tháng)
 2 bằng chứng cư trú

 Hộ chiếu còn hiệu lực
 I-94
 Thị thực
 Mẫu đơn I-797 thể hiện việc gia hạn diện nhập cảnh đã được nộp nếu giấy tờ lưu trú hết hạn hoặc sắp hết hạn (dưới 6 tháng) cho chủ thể có thị thực loại O-1  
 hoặc O-2
 2 bằng chứng cư trú

Diện Nhập cảnh Đủ điều kiện Tài liệu cần thiết

CÓ

CÓ

CÓ

CÓ

CÓ

CÓ

CÓ

CÓ

L-2
Người phụ thuộc của đối tượng diện L-1a 
hoặc L-1b

M-1
Sinh viên không chính quy

M-2
Người phụ thuộc của sinh viên không 
chính quy

NATO 1-7
Đại diện Tổ chức Hiệp ước Bắc Mỹ và 
người phụ thuộc

N-8
Người nhập cư đặc biệt (cựu nhân viên 
của tổ chức quốc tế đã cư trú lâu năm 
ở Mỹ theo loại thị thực G-4 và một số 
người phụ 
thuộc nhất định

N-9
Những người phụ thuộc khác của đối 
tượng diện N-8

O-1
Người nước ngoài với có năng lực cao 
trong khoa học, nghệ thuật, giáo dục, kinh 
doanh, thể dục thể thao, nghệ thuật, phim 
ảnh, hoặc ngành công nghiệp truyền hình

O-2
Người nước ngoài đồng hành và hỗ trợ 
các buổi biểu diễn nghệ thuật hoặc thể 
thao của chủ thể diện O-1

O-3
Người phụ thuộc của chủ thể diện O-1 
và O-2
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 Hộ chiếu còn hiệu lực
 Mẫu đơn I-94
 Thị thực
 Thẻ An sinh Xã hội
 Mẫu đơn I-797 thể hiện việc gia hạn diện nhập cảnh đã được nộp nếu tài liệu lưu trú đã hết hạn hoặc sắp hết hạn (dưới 6 tháng)
 2 bằng chứng cư trú

 Hộ chiếu còn hiệu lực
 I-94
 Thị thực
 Mẫu đơn I-797 thể hiện việc gia hạn diện nhập cảnh đã được nộp nếu tài liệu lưu trú hết hạn hoặc sắp hết hạn (dưới 6 tháng) cho chủ thể nắm giữ thị thực loại  
 P-1, P-2 hoặc P-3
 2 bằng chứng cư trú

 Hộ chiếu còn hiệu lực
 I-94
 Thị thực
 Thẻ An sinh Xã hội
 2 bằng chứng cư trú

 Hộ chiếu còn hiệu lực
 I-94
 Thị thực
 2 bằng chứng cư trú

 Hộ chiếu còn hiệu lực
 Mẫu đơn I-94
 Thị thực
 Mẫu đơn I-797 thể hiện việc gia hạn diện nhập cảnh đã được nộp nếu tài liệu lưu trú đã hết hạn hoặc sắp hết hạn (dưới 6 tháng)
 2 bằng chứng cư trú

Diện Nhập cảnh Đủ điều kiện Tài liệu cần thiết

CÓ

CÓ

CÓ

CÓ

CÓ

P-1
Vận động viên thi đấu cá nhân hoặc là 
một phần của một đội đẳng cấp quốc tế 
được công nhận hoặc nghệ sĩ giải trí là 
một phần của một nhóm đã được quốc tế 
công nhận là xuất sắc trong một thời gian 
dài và đáng kể (bao gồm nhân viên hỗ trợ 
cho các nhóm giải trí)

P-2
Cá nhân nghệ sĩ hoặc nhóm giải trí trong 
chương trình trao đổi qua lại giữa Hoa 
Kỳ và các tổ chức có trụ sở ở nước ngoài 
tham gia trao đổi tạm thời các nghệ sĩ 
hoặc nhóm giải trí (bao gồm nhân viên hỗ 
trợ thiết yếu)

P-3
Cá nhân hoặc nhóm nghệ sĩ hoặc nhóm 
giải trí và người nước ngoài đi kèm, 
những người không thể thiếu trong buổi 
biểu diễn của nhóm hoặc sẽ biểu diễn, 
giảng dạy, hoặc huấn luyện theo chương 
trình thương mại hoặc phi thương mại  
độc đáo về văn hóa (bao gồm nhân viên 
hỗ trợ thiết yếu).

P-4
Người phụ thuộc của đối tượng thuộc 
diện P-1, P-2 hoặc P-3

Q-1
Khách trao đổi văn hóa quốc tế (không  
có phân loại thứ cấp
cho người phụ thuộc)

Q-2
Người tham gia đến từ Ireland trong 
chương trình thị thực đào tạo Walsh

Q-3
Người phụ thuộc của đối tượng diện Q-2

R-1
Mục sư hoặc lao động tôn giáo
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 Hộ chiếu còn hiệu lực
 I-94
 Thị thực
 Mẫu đơn I-797 thể hiện việc gia hạn diện nhập cảnh đã được nộp nếu tài liệu lưu trú đã hết hạn hoặc sắp hết hạn (dưới 6 tháng) cho chủ thể có thị thực diện R-1
 2 bằng chứng cư trú

 Thẻ An sinh Xã hội
 I-94
 2 bằng chứng cư trú
 Một trong những giấy tờ sau đây:
 • Thẻ Cấp phép Lao động
 • Hộ chiếu còn hiệu lực

 Hộ chiếu còn hiệu lực
 Tài liệu nhập cảnh cho biết diện nhập cảnh như Mẫu tiếp nhận I-797 hoặc mẫu đơn xuất nhập cảnh I-94
 I-94
 Thị thực
 2 bằng chứng cư trú

 Hộ chiếu còn hiệu lực
 I-94
 Thẻ An sinh Xã hội
 Mẫu đơn I-797 thể hiện việc gia hạn diện nhập cảnh đã được nộp nếu tài liệu lưu trú đã hết hạn hoặc sắp hết hạn (dưới 6 tháng)
 2 bằng chứng cư trú

 Hộ chiếu còn hiệu lực
 I-94
 Thẻ An sinh Xã hội
 Mẫu đơn I-797 thể hiện việc gia hạn diện nhập cảnh đã được nộp nếu tài liệu lưu trú đã hết hạn hoặc sắp hết hạn (dưới 6 tháng)
 2 bằng chứng cư trú

 Hộ chiếu còn hiệu lực
 I-94
 Thị thực (không bắt buộc đối với công dân Canada)
 2 bằng chứng cư trú

 Thẻ An sinh Xã hội, hoặc thư từ Sở An Sinh Xã Hội (SSA) chỉ ra rằng không đủ điều kiện có Số An Sinh Xã Hội (SSN)
 2 bằng chứng cư trú
 Tài liệu nhập cảnh cho biết diện nhập cảnh như Mẫu tiếp nhận I-797, mẫu đơn I-94, hoặc Thẻ Cấp phép Làm việc theo danh mục (A)(19)
 Một trong những giấy tờ sau đây:
 • Giấy phép Lao động I-688B hoặc I-766
 • Giấy tờ tùy thân có ảnh được cấp bởi chính phủ của quốc gia của người nộp đơn
 • Hộ chiếu còn hiệu lực hoặc đã hết hạn

 Thẻ An sinh Xã hội, hoặc thư từ Sở An Sinh Xã Hội (SSA) chỉ ra rằng không đủ điều kiện có Số An Sinh Xã Hội (SSN)
 2 bằng chứng cư trú
 Tài liệu nhập cảnh cho biết diện nhập cảnh như Mẫu tiếp nhận I-797, mẫu đơn I-94, hoặc Thẻ Cấp phép Làm việc theo danh mục (A)(19)
 Một trong những giấy tờ sau đây:
 • Giấy phép Lao động I-688B hoặc I-766
 • Giấy tờ tùy thân có ảnh được cấp bởi chính phủ của quốc gia của người nộp đơn
 • Hộ chiếu còn hiệu lực hoặc đã hết hạn

Diện Nhập cảnh Đủ điều kiện Tài liệu cần thiết

CÓ

CÓ

CÓ

CÓ

CÓ

CÓ

CÓ

CÓ

R-2
Người phụ thuộc của đối tượng diện R-1

T-1
Nạn nhân của nạn buôn người

T-2, T-3, T-4, T-5 và T-6
Thành viên gia đình của đối tượng visa 
loại T

TN-1
Chuyên gia NAFTA (Canada)

TN-2
Chuyên gia NAFTA (Mexico)

TD
Người phụ thuộc của chuyên gia NAFTA

U-1

U-2, U-3, U-4 và U-5
Thành viên gia đình của đối tượng visa 
loại U
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 Hộ chiếu còn hiệu lực
 I-94
 Thị thực
 Giấy chứng nhận kết hôn cho thấy bằng chứng kết hôn với thường trú nhân hợp pháp
 Bằng chứng thường trú của vợ/chồng
 2 bằng chứng cư trú

 Hộ chiếu còn hiệu lực
 I-94
 Thị thực
 Giấy chứng nhận kết hôn của đối tượng diện V-1 cho thấy bằng chứng kết hôn với thường trú nhân hợp pháp
 Bằng chứng thường trú của vợ/chồng của đối tượng diện V-1
 2 bằng chứng cư trú

Diện Nhập cảnh Đủ điều kiện Tài liệu cần thiết

CÓ

CÓ

KHÔNG

V-1
Vợ/chồng của thường trú nhân hợp pháp

V-2, V-3
Con chưa lập gia đình dưới 21 tuổi của 
đối tượng diện V-1

WB, WT
Nhập cảnh theo chương trình miễn thị 
thực




