COVER SHEET
TRANG ĐỐI CHIẾU

Case Number/Số Hồ sơ: ______________________________________
Principal Applicant / Tên Đương đơn chính: ______________________
Visa Class: ________________________________________________

IV Documents
Giấy tờ Thị thực Định cư
* Updated November 9, 2022

Uploaded and submitted to CEAC account

Am I ready for an interview?
Tôi đã sẵn sàng cho buổi phỏng vấn chưa?

Original or Certified Copy Brought [Not Applicable for K-1, SB-1, I-5, T-5,
to Interview and 1 photocopy
C-5, E-1, E-2, E-3, EW]
Tải và nộp đầy đủ lên hệ thống CEAC:
Bản chính hoặc Bản sao có chứng
[Không áp dụng cho diện K-1, SB-1,
thực đem tới buổi phỏng vấn kèm
I-5, T-5, C-5, E-1, E-2, E-3, EW]
theo 1 bản sao
ceac.state.gov/IV/Login.aspx

1. DS-260/DS-160 Confirmation Page (with barcode) stapled under Appointment Letter
Trang xác nhận DS-260/DS-160 (có mã vạch) bấm ghim dưới Thư mời Phỏng vấn

2. Most Recent Original Justice Record Check #2
Lý lịch Tư pháp số 2 mới nhất
3. Petitioner's Birth Certificate for IR-5 and F-4 petitions
Khai sinh của Người bảo lãnh đối với hồ sơ diện IR-5 và F-4
4. Applicant's Birth Certificate
Khai sinh của Đương đơn
5. Marriage Certificate (if applicable)
Giấy Kết hôn (nếu có)

6. Divorce Certificate (if applicable)
Giấy Ly hôn (nếu có)
7. Death Certificate (if applicable)
Giấy Chứng tử (nếu có)
8. Adoption Decree (If applicable)
Quyết định Cho nhận Con nuôi (nếu có)
9. Current, Unexpired Green-covered Passport
[For Blue-covered passport, place of birth endorsement is required]
Hộ chiếu bìa màu xanh lá cây mới nhất, còn hạn
[Nếu hộ chiếu bìa màu xanh tím than, bắt buộc phải có bị chú về nơi sinh]

Have I? / Tôi đã?
Brought 2 visa photos per applicant taken in the last 6 months?
Mang theo 2 hình thị thực cho mỗi đương đơn chụp trong vòng 6 tháng gần đây hay chưa?
Taken my medical exam?
Khám sức khỏe hay chưa?
Verified that my name is the same on all of my documents (Passport, Birth/Marriage/ Police Certificates) or brought
name change documentation?
Kiểm tra họ tên có trùng khớp trên tất cả giấy tờ (Hộ chiếu, Khai sanh / Hôn thú / Lý lịch tư pháp) hoặc mang theo giấy
tờ xác nhận thay đổi họ tên hay chưa?
Verified that my Place of Birth & Date of Birth are the same in all documents?
Kiểm tra Nơi sinh và Ngày sinh có trùng khớp trên tất cả các giấy tờ hay chưa?
* If you have not brought and uploaded all documents, you will be turned away and must reschedule your interview. To reschedule, IV
applicants should visit: bit.ly/rsi-iv and K-1 applicants should visit: bit.ly/k-visa
* Nếu không mang theo đầy đủ và tải đầy đủ tất cả giấy tờ lên hệ thống CEAC, đương đơn sẽ không được phỏng vấn và phải đặt hẹn lại.
Để đặt lại lịch hẹn, vui lòng làm theo hướng dẫn tại bit.ly/rsi-iv2 (đối với IV) hoặc bit.ly/k-visa2 (đối với K-1).

