
TỔNG QUAN VỀ CÁC DIỆN BẢO LÃNH GIA ĐÌNH 

Công dân Mỹ (US citizen) và thường trú nhân Mỹ (Legal Permanent Resident) được phép 
bảo lãnh các thành viên trong gia đình của mình qua Mỹ định cư nếu các thành viên đó là: 

- Vợ chồng + Hôn phu/hôn thê 
- Con cái 
- Cha mẹ 
- Anh em ruột 

 
1. Sơ đồ Mind Mapping theo mối quan hệ 

 
 

2. Chia theo mức độ ưu tiên: 

Qua Mỹ có thẻ xanh ngay lập tức Không có thẻ xanh 
IR (Immediate 

Relative) 
CR (Conditional 
Resident) 

F (Family-Based) K (Fiance) 

IR1 Vợ chồng 
Công dân Mỹ 
trên 2 năm 

CR1 Vợ chồng của 
Công dân Mỹ 
dưới 2 năm 

F1 Con của Công dân 
Mỹ trên 21 tuổi 

K1 Hôn phu/hôn thê 
của Công dân Mỹ 

IR2 Con ruột của 
Công dân Mỹ 
dưới 21 tuổi 

CR2 Con riêng của 
Công dân Mỹ 
dưới 18 tuổi 

F2A Con của Thường trú 
nhân dưới 21 tuổi 
Vợ chồng của thường 
trú nhân 

K2 Con của hôn 
phu/hôn thê 

IR5 Cha mẹ của 
Công dân Mỹ 

  F2B Con của Thường trú 
nhân trên 21 tuổi 

  

    F3 Con có gia đình của 
Công dân Mỹ 

  

    F4 Anh chị em của công 
dân Mỹ 

  



 
3. Chia theo tình trạng cư trú ở Mỹ (Quốc tịch hoặc thẻ xanh) 

Mối quan hệ Quốc tịch Mỹ Thời gian 
chờ  

Thẻ xanh thường trú nhân Thời gian 
chờ 

Vợ chồng 
CR1: KH < 2 năm 
IR1: KH > 2 năm 

18-24 tháng 
12-18 tháng 

F2A (F21) 18-24 tháng 
 

Con độc thân 

IR2: con ruột <21tuổi 
F1: con ruột >21 tuổi 
CR2: con riêng <18 tuổi 

12-18 tháng 
7-8 năm 
18-24 tháng 

F2A (F22) con ruột <21 tuổi 
F2B: con ruột > 21 tuổi 

18-24 tháng 
 

Con có gia 
đình 

F3 12-13 năm   

Cha mẹ 
IR5 12-18 tháng   

Anh chị em 
F4 13-14 năm   

Hôn phu/hôn 
thê 

K1 
K2 (con của hôn phu/hôn 
thê) 

09-12 tháng   

 
 
 
 

 


