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HSH Aplikasyon sa Permanenteng Pabahay
Pormularyo F: Pagpapahayag ng Pagkamamamayan o Katayuan sa Imigrasyon [para sa
Continuum of Care (CoC) lamang]
Mga Tagubilin
Para maging karapat-dapat na tumanggap ng tulong sa pabahay ng pederal, bawat Kliyente ay dapat
nasa loob ng Estados Unidos nang alinsunod sa batas. Mangyaring basahin nang mabuti ang
pagpapahayag at ibalik ayon sa inuutos. Bawat isang nasa hustong gulang (edad 18+) na miyembro
ng pamilya ay dapat lumagda ng pormularyo ng pagpapahayag. Bilang dagdag, ang Ulo ng
Sambahayan/Pangunahing Aplikante ay dapat lumagda sa pormularyo ng pagpapahayag para sa
sinuman/lahat na miyembro ng pamilya na mababa sa edad na 18.
Mga Pagpapatunay
Ako ay nagpapatunay, sa ilalim ng parusa ng pagsisinungaling sa loob ng panunumpa at sa abot ng
aking kaalaman, na nasa loob ako ng Estados Unidos nang alinsunod sa batas sapagkat (mangyaring
lagyan ng tsek ang naaangkop na mga kahon):


A

Ako ay isang mamamayan, naturalized citizen, o isang national ng Estados Unidos



B

Mayroon akong karapat-dapat na katayuan sa imigrasyon



C

Ako ay 62 taong gulang o mas matanda

Ako ay nagpapatunay na:


D

Wala akong karapat-dapat na katayuan sa imigrasyon



E

Pinili kong huwag sabihin ang aking katayuan sa imigrasyon



F

Lumalagda ako sa pagpapatunay na ito sa ngalan ng (mga) menor de edad sa aking
sambahayan – tingnan ang Table F1



G

Lumalagda ako sa pagpapatunay na ito sa ngalan ng (mga) miyembro ng pamilya
na nasa hustong gulang na walang karapat-dapat na katayuan sa imigrasyon o
piniling huwag sabihin ang kanilang katayuan sa imigrasyon – tingnan ang Table F2
Paalala: ang Ulo ng Sambahayan o asawa ay dapat isang mamamayan o may
karapat-dapat na katayuan sa imigrasyon para maging kwalipikado para sa CoC na
tulong sa pabahay.
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Table F1: Katayuan ng Pagkamamamayan para sa mga Menor de Edad

Pangalan

Petsa ng
Kapanganakan

Kaugnayan sa
Ulo ng
Sambahayan

Katayuan ng
Pagkamamamayan
A

B

D

E









































Pagpapatala
bilang
Dayuhan

Table F2: Katayuan ng Pagkamamamayan para sa mga Nasa Hustong Gulang

Pangalan

Petsa ng
Kapanganakan

Kaugnayan sa
Ulo ng
Sambahayan

Katayuan ng
Pagkamamamayan
D

E

















Lagda
Babala: Ang 18 U.S.C 1001 ay nagsasaad, bukod sa iba pang mga bagay, na sinumang may alam at
sadyang gumagawa o gumagamit ng isang dokumento o nakasulat na naglalaman ng anumang ditotoo, hindi tunay, o huwad na mga pahayag o entri, sa anumang bagay sa loob ng saklaw ng
kapangyarihan ng anumang departamento o ahensiya ng Estados Unidos, ay magmumulta nang
hindi hihigit sa $10,000 o pagkabilanggo nang hindi hihigit sa limang taon, o pareho.

Naka-print na Pangalan ng Kliyente
(Ulo ng Sambahayan/Pangunahing
Aplikante)

Lagda ng Kliyente (Ulo ng
Sambahayan/Pangunahing
Aplikante)
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