
Làm thế nào để kiểm tra đăng ký 

Quân dịch 

Theo luật liên bang, nam giới sinh vào hoặc sau ngày 1 tháng 1 năm 1960, phải đăng ký 

với Quân dịch trong vòng 30 ngày kể từ ngày sinh nhật thứ 18 cho tới nhưng không bao 

gồm sinh nhật lần thứ 26 của họ. Quân dịch có thể chấp nhận đăng kýmuộn, nhưng không 

chấp nhận sau khi cá nhân đó đã tròn 26 tuổi. Cá nhân không đăng ký trong thời gian 

được yêu cầu, có thể được coi là không đủ điều kiện cho những quyền lợi nhất định, 

chẳng hạn như: 
 

• các chương trình tài trợ và cho sinh viên vay của liên bang 
• đào tạo việc làm theo Đạo luật Cơ hội và Đổi mới Lực lượng Lao động của liên bang 

(trước đây là Đạo luật đầu tư cho lực lượng lao động) 
• công việc liên bang hoặc quyền tiếp cận thông tin mật với tư cách là một nhà thầu 
• tư cách công dân Hoa Kỳ cho người nhập cư 

 

Kiểm tra việc đăng ký Quân dịch: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Truy cập trang web www.sss.gov 

• Nhấp vào mục “Registration”, sau đó nhấp vào “Check a Registration” 

• Chọn “Verify Now” 

• Nhập họ, số an sinh xã hội và ngày sinh 

• Hoàn thành phần reCAPTCHA 

• Nhấn “Submit” 

• Chọn “Print Letter” 

• ** Nếu không có đăng ký nào, hãy kiểm tra kỹ xem quí vị đã nhập tất cả thông 

tin chính xác chưa. Nếu thông tin là chính xác, đăng ký có thể không kiểm 

chứng được tại thời điểm này. Vui lòng gọi 1-847-688-3117 

• để biết thêm thông tin. 

** Nếu quí vị dưới 26 tuổi và muốn đăng ký, hãy truy cập www.sss.gov và 

nhấp vào “Register” sau đó làm theo hướng dẫn. 
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