Yêu cầu Dịch vụ Lấy dấu Vân tay Quét Trực tiếp của L‐1
Chương trình Xét duyệt Hồ sơ của Phòng Tư pháp Hình sự (DCJS) Tiểu bang New York
Hướng dẫn Người nộp đơn: Điền đầy đủ biểu mẫu này và ghé thăm trang web www.l1enrollment.com hoặc gọi số
1‐877‐472‐6915 (số điện thoại miễn phí) để xếp lịch hẹn lấy dấu vân tay. Hãy nhớ mang biểu mẫu này và các biểu
mẫu nhận dạng được yêu cầu cho cuộc hẹn lấy dấu vân tay của quý vị.

Mục Cơ quan Cộng tác:
ORI: NYDCJSPRY

Cơ quan Cộng tác: Chương trình Xét duyệt Hồ sơ của DCJS

Mục Người nộp đơn:

 Đệ trình Mới
*Các trường Bắt buộc
Mục đích Lấy dấu vân tay (tùy chọn):
*Tên Người nộp đơn

 Đệ trình lại

Họ

*Tên

Chữ tắt Tên lót

Tên hiệu hoặc Tên khi chưa lập gia đình:
*Địa chỉ Đường hiện tại:

Căn hộ/Tòa nhà

*Thành phố:

*Tiểu bang

*Mã Zip:

Quốc gia:
*Ngày sinh:

*Giới tính:  Nam  Nữ

Tuổi:

*Chủng tộc:

Dân tộc:  Người gốc Tây Ban Nha Không phải Người gốc Tây Ban Nha Không rõ
Chiều cao:

foot

inch

Màu da:

Cân nặng:

pound.

Màu mắt:

Màu tóc:

Tiểu bang hoặc Quốc gia nơi Sinh:

Quốc tịch:

*Liên lạc Chính: Điện thoại (và/hoặc)

Địa chỉ E-Mail

ĐỂ GỬI PHẢN HỒI XÉT DUYỆT HỒ SƠ ĐẾN LUẬT SƯ, HÃY ĐÁNH DẤU VÀO Ô VÀ ĐIỀN ĐẦY ĐỦ CÁC THÔNG TIN DƯỚI ĐÂY
Tên Luật sư: Họ ____________________________*Tên ______________________*Chữ tắt tên lót_____
Địa chỉ Đường hiện tại:
Thành phố,

Phòng Suite/Tầng
Tiểu bang

Mã Zip:

Điện thoại:

Mục Các Hình thức Nhận dạng được Chấp nhận:
LƯU Ý: Người nộp đơn PHẢI xuất trình hai (2) biểu mẫu ID, trong đó có ít nhất một biểu mẫu phải có ảnh chụp (xem Cột A):
Cột A Nhận dạng Ảnh chụp Hợp lệ:
Hộ chiếu Hoa Kz (chưa hết hạn hoặc đã hết hạn)
Thẻ Thường trú Nhân
Thẻ Tiếp nhận Đăng k{ Ngoại kiều
Hộ chiếu Người nước ngoài Chưa hết hạn
Bằng Lái xe hoặc Thẻ ID có Ảnh chụp
(ban hành bởi Tiểu bang hoặc Lãnh thổ Hoa Kz)
Thẻ ID Trường Trung học hoặc Đại học (có ảnh chụp)
Xác nhận Tuyển dụng Chưa hết hạn
có ảnh chụp (Biểu mẫu I-766)
Thẻ ID có Ảnh chụp do liên bang, tiểu bang, chính quyền
địa phương ban hành

Cột B - Nhận dạng Bổ sung Hợp lệ:
Thẻ đăng k{ cử tri
Thẻ Quân nhân Hoa Kz hoặc hồ sơ dự thảo
Thẻ ID người sống phụ thuộc quân nhân
Thẻ Thuyền viên Thương thuyền Bảo vệ Bờ biển
Giấy tờ Chứng minh Bộ lạc Người Da đỏ Bản xứ
Bằng Lái xe của Canada
Thẻ An sinh Xã hội Hoa Kz
Bản gốc hoặc bản sao Giấy Khai sinh ban hành bởi cơ quan
có thẩm quyền của Hoa Kz và có con dấu chính thức
Chứng nhận Sinh tại Nước ngoài
(ban hành bởi Bộ Ngoại giao Hoa Kz)
Thẻ ID Công dân Hoa Kz (Biểu mẫu I-197)

Giấy tờ nhận dạng nếu dưới 18 tuổi và không có thông tin nào khác: Học bạ hoặc phiếu điểm

Hồ sơ phòng khám, bác sĩ hoặc bệnh viện

DCJS (Rev. 11 – 03/04/09)

Chương trình Xét duyệt Hồ sơ của Phòng Tư pháp Hình sự (DCJS) Tiểu bang New York:
Hướng dẫn Đệ trình Quét Trực tiếp

Bối cảnh:

Đến ngày 15 tháng 12 năm 2009, tất cả các đơn xin Xét duyệt Hồ sơ, trừ những đơn yêu cầu việc
miễn trừ khoản phí Xét duyệt Hồ sơ của DCJS, sẽ được xử lý bởi L-1 Identity Solutions – một nhà cung cấp
theo hợp đồng với tiểu bang.

Yêu cầu Quét Trực tiếp để Xét duyệt Hồ sơ.

Những người nộp đơn đang sống tại Tiểu bang New
York (ngoài những người đang yêu cầu miễn trừ phí) cần phải điền đầy đủ biểu mẫu “Yêu cầu Dịch vụ Lấy
dấu Vân tay Quét Trực tiếp của L-1 – Phòng Tư pháp Hình sự Tiểu bang New York: Chương trình Xét duyệt Hồ
sơ" và ghé thăm trang web www.l1enrollment.com hoặc gọi số 1‐877‐472‐6915 (số điện thoại miễn phí) để
xếp lịch hẹn lấy dấu vân tay. Quý vị sẽ cần đến Số ORI – NYDCJSPRY - để xếp lịch cuộc hẹn. Quý vị nên
mang theo mẫu đơn và các biểu mẫu nhận dạng được yêu cầu cụ thể đến cuộc hẹn lấy dấu vân tay của quý
vị. Điền đầy đủ thông tin địa chỉ và số điện thoại (để theo dõi nếu cần) là rất quan trọng để đảm bảo rằng
quý vị nhận được phản hồi Xét duyệt Hồ sơ đúng hạn.

Phí Lấy dấu Vân tay: Các tùy chọn thanh toán bao gồm: chi phiếu (séc) cá nhân, doanh nghiệp, séc bảo
chi (certified check), séc ngân hàng, hoặc lệnh chuyển tiền được thực hiện cho “Dịch vụ Ghi danh L-1”, thẻ tín
dụng hoặc tiền mặt. Tổng chi phí là $61.75 (Phí Lấy dấu Vân tay Xét duyệt Hồ sơ DCJS là $50.00 và phí xử lý
của L-1 Identity Solutions là $11.75).

Phản hồi.

Sau khi hoàn thành cuộc hẹn lấy dấu vân tay với L-1 Identity Solutions, vui lòng cho phép từ bảy
đến mười ngày làm việc để DCJS gửi phản hồi đến quý vị bằng Bưu cục Hoa Kz. Biên bản ghi nhớ phản hồi mà
quý vị sẽ nhận được có thể bao gồm các thông tin về hình sự, dân sự hoặc không có hồ sơ. Một biểu mẫu giải
thích cách thức không thừa nhận mọi thông tin được báo cáo cũng sẽ được bao gồm với sự phản hồi đó.

Các Cơ chế Khác Để Đệ trình Yêu cầu Xét duyệt Hồ sơ:
Quét thẻ. Những người nộp đơn sống bên ngoài Tiểu bang New York nên yêu cầu Bộ phận Xét duyệt Hồ sơ
của DCJS một bộ đơn xin quét thẻ theo số 518-485-7675 hoặc 518-457-9847. Bộ hồ sơ này bao gồm mẫu
đơn xin, thẻ lấy dấu vân tay và lệ phí lăn tay sẽ được gửi đến L-1 Identity Solutions theo như hướng dẫn.
Miễn trừ Phí. Cá nhân yêu cầu được miễn trừ khoản phí Xét duyệt Hồ sơ của DCJS là $50.00 nên yêu cầu bộ
đơn xin Miễn trừ Phí từ Bộ phận Xét duyệt Hồ sơ DCJS theo số 518-485-7675 hoặc 518-457-9847. Cần phải
điền đầy đủ bộ hồ sơ này theo như hướng dẫn và gửi trả lại cho Bộ phận Xét duyệt Hồ sơ để xử lý.

