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 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА АМЕРИКАНСКО ГРАЖДАНСТВО  
 

Ако имате нужда от този документ на друг език или c ПО-ЕДЪР ШРИФТ или ако имате нужда от основателни 

улеснения (хора с инвалидност), обадете се на 312-935-2600 или Текстов Телефон: 312-461-0079. Изисква 

се предварително уведомяване от седем дни, за да се осигурят услугите на преводач . 

 

Име (Глава на домакинството): ______________________________________  Ваучер № ______________  

 

Попълнете тази декларация за всички членове на домакинството.  Всички на възраст от и над 18 години 

трябва да се подпишат до името си.  Възрастните, които отговарят за деца на и под 17-годишна възраст 

трябва да се подпишат от тяхно име.  Отметнете съответното квадратче което показва дали лицето е 

гражданин на САЩ, не е гражданин на САЩ, или избира да не декларира това.  Най-малко един член на 

домакинството трябва да е гражданин на САЩ или не е гражданин на САЩ, но с допустим статут, за да се 

позволи на домакинството да живее в жилище, субсидирано по Програмата за ваучери за избор на жилище 

(ВИЖ) . Забележка: членовете на домакинството имат правото да не декларират статута си и да пребивават в 

субсидирано жилище.  Въпреки това в тези случаи размерът на субсидията ще бъде разпределен 

пропорционално, според наредбите на Министерство на благоустройството и градското развитие (МБГИ) на 

САЩ. 

 

Декларирам под наказателна отговорност за лъжесвидетелстване че съм:  

 

Име на член на семейството: _________________________               Дата на раждане: ______________  

 Гражданин на САЩ  

 Допустимо лице с имигрантски статут, което не е гражданин на САЩ  

 Избирам да не декларирам 

Подпис: ___________________________________________                 Дата на подписване: ______________  
 (Подпис на Родител/Настойник се изисква, ако лицето е непълнолетно под 18 год.)  

 

Име на член на семейството: __________________________              Дата на раждане: ______________  

 Гражданин на САЩ  

 Допустимо лице с имигрантски статут, което не е гражданин на САЩ  

 Избирам да не декларирам 

Подпис: _____________________________________________           Дата на подписване: ______________  
 (Подпис на Родител/Настойник се изисква, ако лицето е непълнолетно под 18 год.)  

 

Име на член на семейството: ___________________________          Дата на раждане: ______________  

 Гражданин на САЩ  

 Допустимо лице с имигрантски статут, което не е гражданин на САЩ  

 Избирам да не декларирам 

Подпис: ____________________________________________            Дата на подписване: ______________  
 (Подпис на Родител/Настойник се изисква, ако лицето е непълнолетно под 18 год.)  
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Име на член на семейството: _________________________            Дата на раждане: ______________  

 Гражданин на САЩ  

 Допустимо лице с имигрантски статут, което не е гражданин на САЩ  

 Избирам да не декларирам 

Подпис: ____________________________________________  Дата на подписване: ______________  
 (Подпис на Родител/Настойник се изисква, ако лицето е непълнолетно под 18 год.)  

 

Име на член на семейството: __________________________  Дата на раждане: ______________  

 Гражданин на САЩ  

 Допустимо лице с имигрантски статут, което не е гражданин на САЩ  

 Избирам да не декларирам 

Подпис: ___________________________________________  Дата на подписване: ______________  
 (Подпис на Родител/Настойник се изисква, ако лицето е малолетно под 18 год.)  
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