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Quận Montgomery Tham Gia Vụ Kiện Liên Bang Chống Tăng Lệ Phí Nhập 
Quốc Tịch; Quận Trưởng Elrich Kêu Gọi Cư Dân Hội Đủ Điều Kiện Nộp 
Đơn Ngay  
 
Phổ Biến ngay: Thứ Năm Ngày 24 tháng Chín năm 2020 
 

 
 Quận Trưởng Marc Elrich hôm nay thông báo Quận Montgomery tham gia với 33 thành phố và quận 
trong nước cũng như Hội Nghị Thị Trưởng Hoa Kỳ, để đệ trình một bản tóm tắt tình hình trong vụ kiện dự 
án quốc tịch chống lại Bộ An Ninh Nội Địa Hoa Kỳ. Vụ kiện là phản ứng đối với chính sách mới của Sở Di 
Trú và Nhập Tịch Hoa Kỳ (USCIS) sẽ khiến lệ phí cho cư dân đủ điều kiện nộp đơn xin nhập tịch cũng như 
các vấn đề liên quan đến di trú và phúc lợi khác sẽ cao hơn. Đơn kiện yêu cầu tòa án liên bang ngăn chận 
chính sách mới này có hiệu lực. 
 
Kể từ ngày 2 tháng Mười, USCIS sẽ tăng lệ phí xin nhập tịch từ $725 lên $1,200, và loại bỏ việc miễn lệ phí 
cho hầu hết các cư dân có thu nhập thấp. Theo chính sách mới, USCIS cũng sẽ tăng lệ phí nộp đơn thường 
trú (thẻ xanh) và sẽ áp dụng lệ phí xin tị nạn, điều này sẽ khiến nước Mỹ trở thành một trong bốn nước đã 
làm như vậy. 
 
“Việc tăng gấp đôi lệ phí di trú và loại bỏ việc miễn lệ phí cho người có thu nhập thấp có thể ảnh hưởng 
đến nhiều người đủ điều kiện nộp đơn xin nhập quốc tịch Hoa Kỳ nhưng không đủ khả năng trang trãi lệ 
phí,” Quận Trưởng Elrich nói. “Nhập tịch Hoa Kỳ không nên giới hạn cho những ai không đủ khả năng chi 
trả. Chúng tôi đang làm mọi cách trong khả năng của mình để chào đón những công dân mới chứ không 
phải đặt những rào cản trên con đường của họ nó đi ngược với các giá trị của người Mỹ chúng tôi để tạo 
ra một bài kiểm tra sự giàu có khi trở thành công dân Hoa Kỳ. Khi thường trú nhân hợp pháp trở thành 
công dân Hoa Kỳ, Quận của chúng ta sẽ phát triễn mạnh mẽ. Chúng tôi kêu gọi cư dân bắt đầu thủ tục xin 
nhập quốc tịch ngay, trước khi lệ phí tăng vào ngày 2 tháng Mười và tìm sự trợ giúp nộp đơn thi quốc tịch 
và cố vấn pháp lý từ các nhà cung cấp dịch vụ có uy tính.” 
 
Hiện tại có khoảng 56,000 cư dân đủ điều kiện nhập quốc tịch Hoa Kỳ tại quận Montgomery. Trên khắp 
nước Mỹ hiện có 8,8 triệu thường trú nhân hợp pháp đủ điều kiện nhập quốc tịch Hoa Kỳ 
Cư dân có thắc mắc về các chương trình và dịch vụ quốc tịch có thể liên lạc với Trung Tâm Gilchrist 
Immigrant Resource Center ở số 240-777-4940 hoặc truy cập trang mạng của Quận 
www.montgomerycountymd.gov/Gilchrist/Citizenship. 
 
Hãy tham  gia để được “tính” ở quận Montgomery! Bảo đảm hoàn thành kiểm tra dân số trực tuyến, 

qua điện thoại, hoặc qua thư. Nó an toàn, bảo mật, dễ dàng và quan trọng. #2020Census 

#EveryoneCountsMCMD  
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