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Tựa đề dự án:       Số lô đất:       

(Những) người bị chuyển đi:        Số của người 
chuyển đi:        

 
Luật pháp liên bang đòi hỏi giấy chứng nhận tình trạng cư trú, xin đánh dấu vào phân loại dưới đây áp dụng 
cho tình trạng cư trú của quý vị tại Hoa Kỳ.  Chữ ký của quý vị là xác nhận. 

TƯ GIA 

Tôi xác nhận rằng tôi là:  

  công dân Hoa Kỳ     ngoại nhân cư trú hợp pháp tại Hoa Kỳ 

 kiều dân của Hoa Kỳ (công dân hay người của quốc gia, thường là người           trung thành với quốc 
gia nhưng không có tư cách công dân hoàn toàn, là cư dân không phải công dân.) 

Tôi xác nhận rằng có _______ người trong gia đình mình và _______ là công dân Hoa Kỳ và  
______ là ngoại nhân cư trú hợp pháp tại Hoa Kỳ.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

KHÔNG PHẢI TƯ GIA 

Quyền sở hữu duy nhất 

Tôi xác nhận rằng tôi là:  

  công dân Hoa Kỳ    ngoại nhân cư trú hợp pháp tại Hoa Kỳ 

 kiều dân Hoa Kỳ   Tôi không phải là công dân Hoa Kỳ không cư trú tại 
Hoa Kỳ 

Hợp tác 

Tôi xác nhận rằng có ____ đối tác hợp tác và _____ là công dân Hoa Kỳ, ____ là ngoại nhân cư trú hợp pháp 
tại Hoa Kỳ, và ______ không phải là công dân Hoa Kỳ không cư trú tại Hoa Kỳ. . 

Hãng làm 

Tôi xác nhận rằng _______________________________ được thành lập theo đúng luật Tiểu Bang và được 
phép kinh doanh tại Hoa Kỳ.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CHỈ DÀNH CHO TÀI SẢN CÁ NHÂN (PERSONAL PROPERTY ONLY, HAY PPO) 

Tôi xác nhận rằng tôi là:  

 công dân Hoa Kỳ   ngoại nhân cư trú hợp pháp tại Hoa Kỳ 

  kiều dân Hoa Kỳ   Tôi không phải là công dân Hoa Kỳ không cư trú tại Hoa Kỳ 

 
Chữ ký____________________________________  Ngày______________________ 


