
 

Yêu cầu đăng ký Quân dịch 

Thông tin và Hướng dẫn Khách hàng  

Hướng dẫn này xác nhận rằng các nhà cung cấp dịch vụ trong Hệ thống PacMtn WorkSource phải 

tuân theo các yêu cầu của Quân dịch được nêu dưới đây khi xem xét và cân nhắc việc đăng ký vào 

các chương trình đủ điều kiện dành cho nam giới từ 26 tuổi trở lên không đăng ký với Quân dịch.  

Trang web Đăng ký Quân dịch – www.sss.gov  

 

Yêu cầu đăng ký Quân dịch  

Nam giới sinh vào hoặc sau ngày 1 tháng 1 năm 1960, được yêu cầu đăng ký với Quân dịch trong 

30 ngày kể từ ngày sinh nhật thứ 18 của họ, cho tới khi nhưng không bao gồm sinh nhật thứ 26 của 

họ.  

Điều này bao gồm những nam giới đủ điều kiện sau:  

 Là công dân Hoa Kỳ.  

 Các cựu binh đã giải ngũ trước sinh nhật lần thứ 26 của họ.  

 Những người không phải công dân Hoa Kỳ, bao gồm cả người nhập cư không có giấy tờ, 

thường nhân hợp pháp và những người tị nạn, những người cư trú tại Hoa Kỳ trước sinh nhật 

lần thứ 26 của họ.  

 Công dân song tịch của Hoa Kỳ và một quốc gia khác, dù cho họ có sống ở nước Mỹ hay 

không.  

Yêu cầu Đăng ký đối với Nam giới Dưới 26 tuổi  

Trước khi ghi danh vào một chương trình đủ điều kiện để nhận dịch vụ, tất cả nam giới chưa đăng 

ký với Quân dịch và chưa tới sinh nhật thứ 26 của họ phải đăng ký thông qua Trang web Quân 

dịch. Nếu nam giới đủ 18 tuổi khi tham gia một chương trình đủ điều kiện, việc đăng ký với Quân 

dịch phải được hoàn thành không quá 30 ngày sau khi đủ 18 tuổi để có thể tiếp tục  nhận các dịch 

vụ trong chương trình. Nếu nam giới dưới 26 tuổi từ chối đăng ký với Quân dịch, các dịch vụ trong 

chương trình phải bị tạm ngừng cho đến khi người đó đăng ký.  

Để đủ điều kiện nhận các dịch vụ của chương trình, tất cả nam giới sinh vào hoặc sau ngày 1 tháng 

1 năm1960 phải xuất trình giấy tờ thể hiện sự tuân thủ với các yêu cầu của việc đăng ký Quân dịch.  

Dưới đây là liệt kê các loại giấy tờ phổ biến nhất được chấp nhận để xác định một người đủ điều 

kiện cho các dịch vụ của chương trình:  

 Thư xác nhận quân dịch.  

 Báo cáo về Xuất ngũ (Mẫu đơn DD-214). Chỉ được sử dụng nếu cựu chiến binh xuất ngũ sau 

sinh nhật thứ 26 của mình.  

 Bản in màn hình của trang web Selective Service Verification. Đối với nam giới đã đăng ký, 

trang web này có thể được sử dụng để xác nhận số Dịch vụ Chọn lọc của họ cũng như ngày 

đăng ký, bằng cách nhập họ, số an sinh xã hội và ngày sinh.  

 Thẻ đăng ký Quân dịch.  

 Biểu mẫu xác minh Quân dịch.  

 Giấy biên nhận đăng ký của bưu điện có đóng dấu.  
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Nam từ 26 tuổi trở lên không đăng ký  

Các nhà cung cấp dịch vụ của chương trình có thể yêu cầu một Thư thông báo tình trạng từ một 

người tham gia tiềm năng trước khi có quyết định về việc người đó biết và cố ý không đăng ký, 

hoặc có thể bắt đầu quy trình để xác định xem liệu việc không đăng ký của người tham gia tiềm 

năng là có biết và cố ý mà không cần yêu cầu Thư thông báo tình trạng.  

  

Trước khi bất kỳ nam giới nào từ 26 tuổi trở lên có thể đăng ký tham gia một chương trình đủ điều 

kiện, người đó ta phải cung cấp một trong những tài liệu sau đây:  

 Tài liệu cho thấy người đó không bắt buộc phải đăng ký  

 Nếu người đó được yêu cầu đăng ký, tài liệu chứng minh rằng việc họ không đăng ký là 

không biết hoặc không cố ý  

  

Những nam công dân Hoa Kỳ sau đây không cần đăng ký Quân dịch:  

 Nam giới đang phục vụ toàn thời gian tại ngũ.  

 Nam giới đang theo học tại các học viện quân dịch.  

 Nam giới khuyết tật và thưởng xuyên phải ở nơi cư trú, bệnh viện hoặc cơ sở chữa bệnh.  

 Nam giới nhập viện, vào cơ sở chữa bệnh hoặc bị giam giữ không bắt buộc phải đăng ký 

trong thời gian bị giam giữ. Tuy nhiên họ phải đăng ký trong vòng 30 ngày sau khi được ra 

nếu họ chưa tròn 26 tuổi.  

 Nam cựu binh đã xuất ngũ sau sinh nhật lần thứ 26.  

  

Những nam giới không phải là công dân Hoa Kỳ sau đây không phải đăng ký Quân dịch:  

 Nam giới không phải công dân Hoa Kỳ nhập cảnh vào Hoa Kỳlần đầu tiên sau sinh nhật lần 

thứ 26 của họ. Các dạng tài liệu hỗ trợ được chấp nhận baogồm:  

o Ngày đóng dấu vào hộ chiếu.  

o Mẫu I-94 có ghi ngày nhập cảnh.  

o Thư từ Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳcho biết ngày nam giới nhập cảnh Hoa Kỳ cùng 

với tài liệu chứng minh tuổi của người đó.  

 Nam giới không phải là công dân Hoa Kỳ nhập cảnh bất hợp pháp sau sinh nhật lần thứ 26.  

o Phải cung cấp bằng chứng rằng người đó không sống ở Hoa Kỳ từ 18 tuổi đến hết 25 

tuổi.  

o Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo www.sss.gov – “Who Needs to Register”  

  Nam giới không phải công dân Hoa Kỳ có thị thực hợp lệ không thộc diện nhập cư.  

o Một số ít cá nhân được miễn yêu cầu này là những người hiện đang có thị thực không 

thộc diện định cư, miễn là họ vẫn có thị thực hợp lệ cho đến khi họ 26 tuổi. Nếu cá 

nhân nhận được một lá thư từ Quân dịch yêu cầu đăng ký, người đó phải gửi cho 

Quân dịch bản sao của tài liệu hỗ trợ cho thấy người đó được miễn trừ.  

o Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo to www.sss.gov – “Who Needs to 

Register, Immigrants and Dual Nationals.”  

  

*Lưu ý rằng yêu cầu đối với các cá nhân chuyển đổi giới tính, chuyển giới và lưỡng tính để đăng 

ký với Quân dịch giới tính phụ thuộc vào giấy khai sinh của họ. Theo trang web của Quân dịch, 

“Những cá nhân sinh ra là nữ và có sự thay đổi giới tính không bắt buộc phải đăng ký. Công dân  

Hoa Kỳ hoặc người nhập cư sinh ra là nam và có sự thay đổi giới tính vẫn phải đăng ký.”  
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Thư thông báo tình trạng  

Một cá nhân có thể nhận được Thư thông báo tình trạng từ Quân dịch nếu xảy ra một trong các 

trường hợp sau:  

 Người đó tin rằng anh ta không bắt buộc phải đăng ký  

 Người đó đã đăng ký nhưng không thể cung cấp tài liệu phù hợp  

  
Có thể truy cập biểu mẫu Yêu cầu cung cấp Thư thông báo tình trạng và hướng dẫn thông qua 

trang web Dịch vụ Chọn lọc. Nếu một cá nhân quyết định yêu cầu Thư thông tin trạng thái, họ 

sẽ cần mô tả chi tiết các trường hợp ngăn cản họ đăng ký (ví dụ: nhập viện, bị giam giữ hoặc 

nghĩa vụ quân sự) và cung cấp tài liệu chứng minh. Tài liệu phải cụ thể về ngày tháng của các 

trường hợp.  

  

Nếu Thư thông báo tình trạng cho biết rằng một cá nhân không bắt buộc phải đăng ký Quân dịch, 

thì sau đó cá nhân nếu được xác định là đủ điều kiện sẽ có thể đăng ký một chương trình. Nếu 

Thư thông báo tình trạng chỉ ra rằng cá nhân được yêu cầu đăng ký và đã không đăng ký, anh ta 

được cho là không đủ tư cách tham gia chương trình đủ điều kiện cho đến khi có thể xác định rằng 

việc anh ta không đăng ký là không biết và không cố ý.  

  
Cách xác định Lỗi không Đăng ký dù "Biết và Cố ý"  

Nếu cá nhân được yêu cầu nhưng không đăng ký được với Quân dịch, được xác định bằng Thư 

thông báo tình trạng hoặc bằng xác nhận của chính mình, cá nhân chỉ có thể nhận được các dịch 

vụ nếu anh ta xác nhận rằng việc không đăng ký là không biết và không cố ý.  

  
Tài liệu để hỗ trợ cho việc chứng minh không đăng ký được do không biết và không cố ý Bằng 

chứng được trình bày có thể bao gồm lời giải thích bằng văn bản của cá nhân đó và tài liệu hỗ 

trợ hoàn cảnh của anh ta tại thời điểm được yêu cầu đăng ký và (các) lý do không đăng ký. Cá 

nhân nên được khuyến khích cung cấp càng nhiều bằng chứng và càng chi tiết càng tốt để hỗ trợ 

cho tuyên bố và trường hợp của họ.  

  
Sau đây là các ví dụ về tài liệu có thể hỗ trợ việc xác định trong những trường hợp này:  

 Phục vụ trong Lực lượng Vũ trang - Bằng chứng rằng một nam giới đã phục vụ danh dự trong 

Lực lượng vũ trang Hoa Kỳ, chẳng hạn như Mẫu DD-214 hoặc Giấy chứng nhận xuất ngũ 

danh dự của anh ta. Những các tài liệu làm bằng chứng cho thấy việc anh ta không đăng ký 

là không biết và không cố ý.  

 Chứng thư hữu thệ của bên thứ ba - Chứng thư hữu thệ liên quan đến lý do không đăng ký từ 

cha mẹ, giáo viên, người sử dụng lao động, bác sĩ và những người khác có thể giúp người 

nhận phụ hoặc nhà thầu trong việc quyết định liên quan đến lỗi không đăng ký là do cố ý và 

biết rõ.  

 Tự chứng thực - Tuyên bố có chữ ký giải thích lý do việc cá nhânđó không đăng ký là 

không biết và không cố ý.  

  

*Xin lưu ý, việc tự chứng thực có thể là bằng chứng đầy đủ khi không thể cung cấp các hình 

thức tài liệu khác hoặc chứng thực của bên thứ ba.  
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Để nhất quán trong việc thực hiện yêu cầu, người nhận phụ hoặc nhà thầu nên sử dụng các câu 

hỏi sau đây làm mô hình để xác định xem lỗi đăng ký là có biết và cố ý.  

Để xác định xem lỗi không đăng ký là do “có biết” hay không, các tổ chức được ủy quyền nên hỏi 

những điều sau:  

 Cá nhân có biết về yêu cầu đăng ký không?  

 Nếu cá nhân biết về yêu cầu đăng ký, anh ta có thông tin sai về khả năng áp dụng yêu cầu đối 

với anh ta (ví dụ, các cựu chiến binh đã giải ngũ trước ngày sinh nhật lần thứ 26 đôi khi được 

thông báo rằng họ không cần phải đăng ký)?  

 Ngày nào là lần đầu tiên cá nhân biết rằng anh ta bắt buộc phải đăng ký?  

 Cá nhân đó đã sống ở đâu khi anh ta trong độ tuổi từ 18 đến 26?  

 Thư thông báo tình trạng chỉ ra rằng Quân dịch đã gửi thư đến cá nhân tại địa chỉ đó và không 

nhận được phản hồi?  

  
Để xác định xem lỗi không đăng ký là do “cố ý” hay không, các tổ chức được ủy quyền nên hỏi 

những điều sau:  

• Việc không đăng ký được thực hiện một cách cố ý và chủ tâm?  

• Cá nhân có đủ năng lực tinh thần để lựa chọn đăng ký hay không và quyết định không đăng 

ký?  

• Những hành động nào, nếu có, cá nhân đã thực hiện khi biết có yêu cầu phải đăng ký?  

  
Kết quả phát hiện  

Nếu một tổ chức được ủy quyền xác định rằng lỗi không đăng ký với Quân dịch của một cá nhân là 

do không biết và không cố ý, và cá nhân đó đủ điều kiện, thì các dịch vụ của chương trình đủ điều 

kiện có thể được cung cấp. Tuy nhiên, nếu tổ chức được ủy quyền xác định rằng có bằng chứng cho 

thấy rằng việc cá nhân đó không đăng ký là có biết và cố ý, các dịch vụ sẽ phải bị từ chối.  

  

Những cá nhân bị từ chối dịch vụ sẽ được thông báo về các thủ tục khiếu nại có sẵn.  

  

Các tổ chức được ủy quyền phải lưu giữ các tài liệu liên quan đến bằng chứng được trình bày trong 

các quyết định cho Quân dịch.  

  

  

  

  

  

  

  
  

 

 

 

Hướng dẫn này được thi hành kể từ ngày 6/7/2021  

  

  
PacMtn là một nhà tuyển dụng / chương trình đem lại cơ hội bình đẳng. Các dịch vụ và hỗ trợ phụ trợđược cung cấp theo yêu 
cầu cho các cá nhân khuyết tật. Dịch vụ chuyển tiếp WA 711  


