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Cidadania Requisitos Básicos
 

Tornar-se um cidadão americano através de naturalização. Estes são os requisitos básicos:

Residência

Após o recebimento do Green Card, o aplicante deve residir continuamente nos Estados Unidos1.
no mínimo 5 anos, sendo que pelo menos metade deste período, o mesmo deve estar presente
fisicamente nos Estados Unidos.
O aplicante deve residir continuamente no Estado no qual a petição é submetida, no mínimo seis2.
(6) meses que imediatamente antecedem a apresentação do aplicação para a Naturalização.
Residência contínua nos Estados Unidos na data na qual a aplicação é submetida, até o momento3.
da admissão para a cidadania.

Ausências dos Estados Unidos

Ausências dos Estados Unidos de seis meses ou menos, não interferem na continuidade da1.
residência.
Se a ausência ultrapassar a seis meses, porém menos de um ano, há uma suposta interrupção da2.
residência, mas o aplicante pode superar esta suposição, estabelecendo que realmente não
abandonou a residência americana.
A ausência que excede a um ano, interrompe completamente a continuidade da residência, a3.
menos que o aplicante seja funcionário de certas instituições ou organizações religiosas.

Capacidade para Ler, Escrever e Falar o Idioma Inglês Básico

Todos os aplicantes devem atender este requisito, com duas exceções:

(a) pessoas que estão fisicamente doentes, e devido a deficiências tais como: surdez, cegueira,
ou paralisia;

(b) pessoas que possuem mais de 50 anos de idade na data da apresentação do pedido, e que
são residentes dos Estados Unidos num total de 20 anos após o recebimento de seus Green
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Cards;

(c) pessoas que foram aprovadas neste teste quando receberam seus Green Cards através de
Anistia.

Conhecimentos Fundamentais de História e Governo Americano

Todos devem passar neste teste, exceto aqueles que foram aprovados no teste quando receberam
seus Green Cards através de Anistia.

Boa Conduta Moral

Boa conduta moral deve ser demonstrada no período de residência requisitado (cinco ou três anos).
Exemplo de má conduta moral são todos aqueles que se envolvem com prostituição, atravessadores
de estrangeiros, e a maioria das atividades criminais.

Os seguintes documentos são necessários para solicitar a Cidadania

Formulário N-400;1.
Cópia do seu Green Card;2.
Três fotos idênticas;Se o pedido for para residentes permanentes filhos de cidadãos americanos,3.
apresente cópias da certidão de nascimento, certidão de casamento dos pais, e evidência da
cidadania americana dos pais. Se os pais são divorciados, você deve apresentar uma cópia da
sentença de divórcio, que demonstra qual a parte que tem a custódia.
Taxa de processamento de $680.4.

A aplicação deve ser submetida no Escritório Regional mais próximo da sua residência

A aplicação deve ser submetida:

1 Todos os candidatos (com exceção dos membros atuais ou ex-militares, os cônjuges dos
atuais membros das forças armadas e parentes próximos dos membros falecidos do militar.
Consulte "2" abaixo.)

Se você reside no Alasca, Arizona, Califórnia, Colorado, Havaí, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas,
Michigan, Minnesota, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, Dakota do Norte, Ohio, Oregon,
Dakota do Sul, Utah, Washington, Wisconsin, Wyoming, Território de Guam, ou a Comunidade das
Ilhas Marianas do Norte, envie a sua candidatura ao Mecanismo USCIS Phoenix Lockbox no
seguinte endereço:

           USCIS
           P.O. box 21251
           Phoenix, AZ 85036

Por correio expresso ou entregas de correio, use o seguinte endereço:

           USCIS
           Atenção: N-400
           1820 E. Skyharbor Círculo S
           Suite 100
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           Phoenix, AZ 85034

Se você mora no Alabama, Arkansas, Connecticut, Delaware, Distrito de Columbia, Flórida, Geórgia,
Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Mississippi, New Hampshire, Nova Jersey,
Novo México, Nova York, Carolina do Norte, Oklahoma, Pensilvânia , Rhode Island, Carolina do Sul,
Tennessee, Texas, Vermont, Virginia, West Virginia, Commonwealth of Puerto Rico, ou as Ilhas
Virgens Americanas, envie a sua candidatura ao Mecanismo USCIS Dallas Lockbox no seguinte
endereço:

           USCIS
           P.O. box 660060
           Dallas, TX 75266

Por correio expresso ou entregas de correio, use o seguinte endereço:

           USCIS
           Atenção: N-400
           2501 S State Hwy 121 Negócios
           suíte 400
           Plano, TX 75067

2 Aplicações de atuais ou ex-membros das forças armadas, as esposas dos atuais membros
das forças armadas, e parentes próximos da Falecidos do militar

Todos os pedidos de naturalização arquivados sob o militar, deve enviar a sua candidatura para a
Central de Atendimento Nebraska (NSC) Independentemente de onde você mora e se você está
entrando de dentro dos Estados Unidos ou no exterior. Se você é o cônjuge de um membro atual do
militar, ou são o parente de um membro falecido da família (319 (d)), enviar o seu pedido de
naturalização ao NSC Independentemente de onde você mora e se você está entrando no Nos
Estados Unidos ou no exterior. Envie a sua candidatura para:

           Nebraska Service Center
           P.O. box 87426
           Lincoln, NE 68501-7426

Por correio expresso ou entregas de correio, use o seguinte endereço:

           Nebraska Service Center
           850 S. Rua
           Lincoln, NE 68508

E-Notificação: Se você está entrando com o seu Formulário N-400 em uma das instalações USCIS
Lockbox, você optar por receber Maio um e-mail e / ou mensagem de texto informando que a sua
aplicação tem-se aceito. Você deve preencher o Formulário G-1145, E-Notificação de Aplicação /
Petição Aceitação, e prendê-lo para a primeira página de sua aplicação. Para baixar uma cópia do
formulário G-1145, trata incluindo as instruções, clique no aqui.
 

http://www.drmoises.com/page-438.Tornar-se-um-cidado-americano.html

http://www.uscis.gov/sites/default/files/files/form/g-1145.pdf
http://www.uscis.gov/sites/default/files/files/form/g-1145.pdf

