CONSULATE GENERAL OF THE UNITED STATES OF AMERICA

Immigrant Visa Unit - Consular Section
4 Le Duan Blvd., District 1, Ho Chi Minh City
Website: http://hochiminh.usconsulate.gov
Immigrant Visa Inquiry link: http://hochiminh.usconsulate.gov/contact/ivinquiries.html

REQUEST TO RESCHEDULE AN INTERVIEW DATE
ĐƠN YÊU CẦU XẾP NGÀY PHỎNG VẤN
1. CASE NUMBER / SỐ HỒ Sơ...............................................................................................................
2. APPLICANT NAME / Họ & Tên đương đơn: .................................................................................
...............................................................................................................................................................
3. DATE & PLACE OF BIRTH / Ngày, tháng, năm sinh & nơi sinh: ...................................................
4. MAILING ADDRESS / Địa chỉ liên lạc: ........................................................................................
...............................................................................................................................................................

5. TELEPHONE NUMBER/ Điện thoại liên lạc: ...............................................................................
6. EMAIL ADDRESS/ Địa chỉ email: ....................................................................................................
7. WHY DO YOU NEED TO RESCHEDULE AN INTERVIEW?/ Tại sao quý vị cần xếp (lại) ngày
phỏng vấn? ............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

8. YOUR REQUESTED INTERVIEW DATE (THIS DATE MUST BE WITHIN A YEAR FROM THE
DATE WE RECEIVE YOUR REQUEST) / Ngày quý vị đề nghị được phỏng vấn (Ngày này phải trong

vòng một năm kể từ ngày chúng tôi nhận đơn yêu cầu này): ......................................................

You may submit this form by mail to our Immigrant Visa Unit at the above address or through our
online inquiry form at http://hochiminh.usconsulate.gov/contact/ivinquiries.html
Quý vị có thể nộp đơn này bằng đường bưu điện đến Bộ phân Thị thực Định cư theo địa chỉ trên hoặc qua
trang mạng của chúng tôi tại http://hochiminh.usconsulate.gov/contact/ivinquiries.html

Depending on the volume of cases being processed, your new interview date will usually be two to
three months after we receive this form. While we will attempt to accommodate your request, the
new interview date may be different from your requested date. New interview appointment letter
will be mailed to your mailing address.
Tùy vào số lượng hồ sơ đang được giải quyết, ngày phỏng vấn mới của quý vị thường vào khoảng hai đến ba
tháng sau khi chúng tôi nhận đơn này. Mặc dù chúng tôi sẽ cố gắng xếp lịch theo yêu cầu của quý vị, ngày
phỏng vấn mới cũng có thể khác với ngày quý vị yêu cầu. Thư mời ngày phỏng vấn mới sẽ được gửi đến địa
chỉ liên lạc của quý vị.
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