AFFIDAVIT
BẢN TUYÊN THỆ
Socialist Republic of Vietnam
Ho Chi Minh City
Consulate General of the United States of America
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Thành phố Hồ Chí Minh
Tổng Lãnh Sự Quán Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ

SS (Subscribed and sworn)
(Đã ký và tuyên thệ)

I, (name: Last, First, Middle name) ___________________________________, being duly
sworn according to law, declare that:
Tôi tên (Họ, Tên, Tên đệm)_____________________________________________,
xin tuyên thệ trước pháp luật rằng:
The attached following document(s) is/are true and correct:
Giấy tờ đính kèm là đúng sư thật:

Subscribed and sworn to before me by
Đã ký tên và tuyên thệ trước mặt tôi.

__________________________
(Signature of affiant)
(Chữ ký của đương đơn)

__________________________
(Printed name of affiant)
(Last, First, Middle name)
(Họ tên của đương đơn viết in)
(Họ, Tên, Tên đệm)

(Seal)
(Dấu)

_____________________________
(Signature of consular officer)
(Chữ ký của Viên Chức Lãnh Sự)

_____________________________
(Date) (Ngày tháng)

AFFIDAVIT
BẢN TUYÊN THỆ
Socialist Republic of Vietnam
Ho Chi Minh City
Consulate General of the United States of America
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Thành phố Hồ Chí Minh
Tổng Lãnh Sự Quán Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ

SS (Subscribed and sworn)
(Đã ký và tuyên thệ)

I, (name: Last, First, Middle name) _______ NGUYEN, DUNG VAN __________, being duly
sworn according to law, declare that:
Tôi tên (Họ, Tên, Tên đệm)_____________________________________________,
xin tuyên thệ trước pháp luật rằng:
The attached following document(s) is/are true and correct:
Giấy tờ đính kèm là đúng sư thật:
1/ Bachelor Degree / Bằng cấp
2/ Divorce Decree / Giấy Ly hôn
3/ Birth Certificate, Death Certificate / Giấy khai sinh, Giấy Chứng tử

PLEASE DON’T SIGN (KHÔNG KÝ)
Applicant has to sign in front of Officer
Đương đơn sẽ phải ký trước mặt Viên Chức

Subscribed and sworn to before me by
Đã ký tên và tuyên thệ trước mặt tôi.

__________________________
(Signature of affiant)
(Chữ ký của đương đơn)

______ NGUYEN, DUNG VAN ______
(Printed name of affiant)
(Last, First, Middle name)
(Họ tên của đương đơn viết in)
(Họ, Tên, Tên đệm)

(Seal)
(Dấu)

_____________________________
(Signature of consular officer)
(Chữ ký của Viên Chức Lãnh Sự)

_____________________________
(Date) (Ngày tháng)

