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CHỨNG CHỈ XÁC NHẬN ĐÃ PHỤC VỤ 

QUÂN LỰC VIỆT NAM CỘNG HOÀ 
(Mẫu AFRVN 214) 

 

Họ: ....................  Tên: ............................Chữ Lót: ..................... 

Số An Sinh Xã Hội: ..................................................................... 

Sinh ngày: .........tháng..........Năm…...........-- Giới tính: …........... 

Nơi sinh: ...................................................................................... 

Địa chỉ: ........................................................................................ 

...................................................................................................... 

Điện thoại nhà: ( …....) .........-......... – Cell: (…....) …..…- ………  

Email: ........................................................................................... 

Trình độ văn hoá: ........................................................................ 

Nhập ngũ ngày ................tháng..................năm.......................... 

Số Quân: ..................................................................................... 

Thuộc quân binh chủng: ............................................................. 

Được huấn luyện trường nào ?: ................................................. 

...................................................................................................... 

Tốt nghiệp khoá: .................................................Năm: ............... 

Tại: ............................................................................................... 

Đơn vị được bổ nhiệm: .............................................................. 

Chức vụ: ..................................................................................... 

Được tu nghiệp ngoại quốc ?..................................................... 

 

Tu nghiệp ngành: ........................................................................ 

Tại Trường: ................................................................................. 

Thời gian tu nghiệp: .................................................................... 

Cấp bậc cuối cùng: ..................................................................... 

Đơn vị cuối cùng: ........................................................................ 

Chức vụ cuối cùng: ..................................................................... 

Tên của đơn vị trưởng trực tiếp: ................................................ 

Hiện tại người nầy có ở Hoa Kỳ không?: .................................. 

Có liên lạc được không ?: ........................................................... 

Giải ngũ ngày .................tháng...................năm.......................... 

Rời bỏ QLVNCH ngày..............tháng...............năm…................. 

Sau ngày 30/4/75, có bị bắt tù cải tạo không?:  …...................... 

Nếu có, bị giam từ ngày ............tháng….........năm……….......... 

đến ngày ..................tháng.................năm.................................. 

Trại giam cuối cùng: .................................................................... 

Được định cư tại Hoa Kỳ theo chương trình gì ? : 

HO    -    ODP    -    HR   -   Con lai    -    Vượt biên    -    Di tản 

Có quốc tịch USA  (….......)  hay thường trú nhân  (..….....) ? 

Có can tội đào ngũ trước địch quân không ?: ……….................. 

 

Nguyện vọng bản thân: ………………………………………………………………...………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………..……………..................................... 

Tôi cam đoan lời khai trên đây hoàn toàn đúng sự thật. 

Trân trọng kính chào Đoàn Kết và Quyết Thắng. 

                 Ngày ….… tháng …. … năm … …………

  

 Họ và Tên : ……..………………………….………………..  

mailto:usavsc.mattroi@yahoo.com

