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ID CARD PERSONAL DATA 

( Please fill out this application form completely in dark ink. Letters must be printed legibly ) 

Last Name First Name    Middle Name 

________________   ________________   ________________ 

Date of Birth: Month __________ Day _______ Year _______________ 

Birthplace: ______________________________________________________________ 

Mailing Address: _________________________________________________________ 

Home Phone: (______) ______-___________ Cell Phone: (______) _______-__________ 

Email: ____________________________ Social Security Number: ______-____-______ 

Gender (circle): Male / Female    Religion: ___________________ 

Hair Color: ________________________  Eye Color: __________________ 

Weight: ___________________________   Height: _____________________ 

Blood Type: _______________________  Race: ______________________ 

Soldier Number: ____________________ 

Military Tag #: _____________________  My Last Rank: _______________ 

Police or RVN Government Serial Number: ____________________________________ 

Professional job: _______________________ 

 

______________________________                      ____________________________ 

                     SIGNATURE                                                                       DATE 

 
 

6 x 9 cm 
photo 

required 
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NHỮNG VĂN KIỆN GIA NHẬP, LỰC LƯỢNG USAVSC/ UNVR 

1/ Giấy tờ cá nhân copy: 

      -     Copy: (Passport, bằng lái xe hay I.D, ...) hay copy bằng công dân. 

- Hoặc copy hai mặt thẻ thường trú nhân. Copy thẻ an ninh xã hội. 

- 06 ảnh mặc quân phục số 1 (đầu trần). 

2/ Bằng cấp văn hoá copy: (Việt Nam hay ngoại quốc). 

- Bằng Trung Học, Đại Học (AA, AS, BA, BS…) 

- Bằng Cao Học (MA, MS…) hay Tiến Sĩ (Ph.D…) 

3/ Cựu Quân Nhân QLVNCH & các Giáo Phái: 

- Copy căn cước quân nhân, hoặc chứng chỉ tại (hay) giải ngũ (nếu có). 

- Copy giấy thăng cấp cuối cùng (nếu có). 

- Copy giấy phóng thích, giấy ra trại sau khi mãn tù cải tạo. 

- Nếu không có các văn kiện trên: 

a) Phải có hai cựu sĩ quan QLVNCH chứng nhận, đương đơn là đồng khoá, là cấp chỉ huy 

hay ngược lại. Phải có giấy xác nhận, và đương đơn phải làm tờ khai Danh Dự… Các 

đơn vị, đã từng phục vụ và thời gian phục vụ (có thị thực chữ ký). 

b) Những hình ảnh cũ trong QLVNCH (nếu có). 

c) Kê khai tất cả: Huy chương, bằng tưởng lục, bằng khen… (nếu có). 

4/ Cựu Cảnh Sát & Công Chức Việt Nam Cộng Hoà: 

- Quyết định tuyển dụng hoặc chứng thư hành chánh. 

- Số điện cơ lương bổng, hoặc thẻ hành sự. 

- Công vụ lệnh hoặc hình ảnh lúc thi hành nhiệm vụ (nếu có). 

- Kê khai tất cả: Huy chương, bằng tưởng lục, bằng khen… (nếu có). 

Ngoài các văn kiện kể trên, liệt kê quá trình hoạt động bằng Anh ngữ sẵn có mẫu đơn. Nếu trở 

ngại Anh ngữ, có thể viết Việt ngữ trên giấy riêng. 

- Nếu hồ sơ hội đủ: Đương đơn được thẩm tra về an ninh. 

5/ Lệ phí: (cho một hồ sơ) 

- 01 Money Order hay Cashier Check…………. $100.00. Trả cho USAVSC. 

      -    01 Money Order hay Cashier Check…. …….  $50.00. Trả cho POW&MIA (nếu là tù 

binh cải tạo, chiến tranh Việt Nam). 
 

6/ Đương đơn cần mua: 

- Một bộ Đại Lễ, mũ và giầy Đại Lễ. 

- Một bộ Tiểu Lễ (cần mua thêm áo sơ mi cụt tay). 

- Một bộ đồ trận, mũ Be-rê đen và giày trận. 

7/ Lưu ý: Nếu bị đình chỉ sinh hoạt, hay xin xuất ngũ, hồ sơ và lệ phí không được trả lại. 

Mọi thư từ liên lạc: P.O. BOX 1124 ALIEF, TEXAS 77411-1124. USA. 

Tel: (713) 478-9901 - Email: usavsc.mattroi@yahoo.com - Website: www.usavsc-unvr.org  

________________________   

mailto:usavsc.mattroi@yahoo.com
http://www.usavsc-unvr.org/


 

 
 

HÌNH  MẪU 
------------------------ 

Vui lòng cung cấp cho chúng tôi một tấm kích cỡ 6 x 9 cm hoặc lớn hơn  

như các hình mẫu sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________ 


