
Civics Questions and Answers (65/20 Exemption)
Câu hỏi và câu trả lời của công dân (65/20 ngoại lệ)

1. What is one right or freedom from the First Amendment?
▪ Speech
▪ Religion
▪ Assembly
▪ Press
▪ Petition the government

1. Quyền hoặc sự tự do nào được nhắc đến trong Tu chính án Thứ nhất?
▪ ngôn luận
▪ tôn giáo
▪ hội họp
▪ báo chí
▪ kiến nghị chính quyền

2. What is the economic system in the United States?
▪ The capitalist economy
▪ market economy

2. Hệ thống kinh tế ở Hoa Kỳ là gì?
▪ kinh tế tư sản
▪ kinh tế thị trường

3. Name one branch or part of the government.
▪ Congress
▪ Legislative
▪ President
▪ Executive
▪ The courts
▪ Judicial

3. Nêu tên một nhánh hoặc một phần của chính quyền.
▪ Lưỡng viện
▪ lập pháp
▪ Tổng thống
▪ hành pháp
▪ tòa án
▪ tư pháp

4. What are the two parts of the U.S. Congress?
▪ The Senate and House (of Representatives)
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4. Lưỡng Viện Hoa Kỳ bao gồm hai phần gì?
▪ Thượng Viện và Hạ Viện

5. Who is one of your state’s U.S. Senators now?
▪ Answers will vary. [District of Columbia residents and residents of U.S. territories should
answer that D.C. (or the territory where the applicant lives) has no U.S. Senators.] Visit
senate.gov to find your state’s U.S. Senators.

5. Nghị sĩ đại diện cho bang của bạn là ai?
▪ Câu trả lời sẽ thay đổi. [Cư dân Quận Columbia và các lãnh thổ Mỹ nên trả lời rằng Quận
Colombia (hoặc lãnh thổ mà ứng viên sinh sống) không có nghị sĩ đại diện.] Truy cập
senate.gov để tìm các Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ của tiểu bang của bạn.

6. In what month do we vote for President?
▪ November

6. Cuộc bầu cử Tổng thống sẽ diễn ra vào tháng mấy?
▪ Tháng mười một

7. What is the name of the President of the United States now?
▪ Visit uscis.gov/citizenship/testupdates for the name of the President of the United States.

7. Tên của đương kim Tổng thống Hoa Kỳ là gì?
▪ Xin ghé thăm trang uscis.gov/citizenship/testupdates để biết tên của Tổng Thống Hoa Kỳ.

8. What is the capital of your state?
▪ Answers will vary. [District of Columbia residents should answer that D.C. is not a state
and does not have a capital. Residents of U.S. territories should name the capital of the
territory.]

8. Thủ phủ tiểu bang của bạn là gì?
▪ Câu trả lời sẽ thay đổi. [Cư dân Quận Columbia nên trả lời rằng Quận Columbia không
phải là tiểu bang và không có
thủ phủ. Cư dân các lãnh thổ thuộc Hoa Kỳ nên nêu tên thủ phủ của lãnh thổ.]

9. What are the two major political parties in the United States?
▪ Democratic and Republican

9. Hai chính đảng lớn ở Hoa Kỳ là gì?
▪ Dân chủ và Cộng hòa

10. What is one responsibility that is only for United States citizens?
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▪ Serve on a jury
▪ Vote in a federal election

10. Kể tên một nghĩa vụ chỉ dành cho công dân Hoa Kỳ?
▪ làm bồi thẩm viên
▪ bỏ phiếu trong cuộc bầu cử liên bang

11. How old do citizens have to be to vote for President?
▪ Eighteen (18) and older

11. Công dân phải đủ bao nhiêu tuổi để được bỏ phiếu bầu cho Tổng thống?
▪ trên mười tám tuổi (18)

12. When is the last day you can send in federal income tax forms?
▪ April 15

12. Ngày cuối cùng bạn có thể gửi mẫu thuế thu nhập liên bang là ngày mấy?
▪ 15 tháng Tư

13. Who was the first President?
▪ (George) Washington

13. Tổng thống đầu tiên là ai?
▪ (George) Washington

14. What was one important thing that Abraham Lincoln did?
▪ Freed the slaves (Emancipation Proclamation)
▪ Saved (or preserved) the Union
▪ Led the United States during the Civil War

14. Một điều quan trọng mà Abraham Lincoln đã làm là gì?
▪ giải phóng nô lệ (Tuyên ngôn Giải phóng Nô lệ)
▪ cứu (hoặc duy trì) phe Liên bang
▪ lãnh đạo Hoa Kỳ trong cuộc Nội chiến

15. Name one war fought by the United States in the 1900s.
▪ World War I
▪ World War II
▪ Korean War
▪ Vietnam War
▪ (Persian) Gulf War
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15. Kể tên một cuộc chiến có Hoa Kỳ tham gia vào thế kỷ 20.
▪ Đệ nhất Thế chiến
▪ Đệ nhị Thế chiến
▪ Chiến tranh Triều Tiên
▪ Chiến tranh Việt Nam
▪ Chiến tranh vùng Vịnh (Ba Tư)

16. What did Martin Luther King, Jr. do?
▪ Fought for civil rights
▪ Worked for equality for all Americans

16. Martin Luther King, Jr. đã làm gì?
▪ đấu tranh vì dân quyền
▪ hoạt động vì sự bình đẳng cho mọi người Mỹ

17. What is the capital of the United States?
▪ Washington, D.C.

17. Tên thủ đô Hoa Kỳ là gì?
▪ Washington, D.C.

18. Where is the Statue of Liberty?
▪ New York (Harbor)
▪ Liberty Island
[Also acceptable are New Jersey, near New York City, and on the Hudson (River).]

18. Tượng Nữ thần Tự do đặt ở đâu?
▪ (Bến cảng) New York
▪ Đảo Tự do
[Chấp nhận cả đáp án New Jersey, gần thành phố New York và nằm trên (sông) Hudson.]

19. Why does the flag have 50 stars?
▪ Because there is one star for each state
▪ Because each star represents a state
▪ Because there are 50 states

19. Tại sao quốc kỳ có 50 ngôi sao?
▪ vì một ngôi sao biểu trưng cho một bang
▪ vì mỗi ngôi sao biểu trưng cho một bang
▪ vì có 50 bang

20. When do we celebrate Independence Day?
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▪ July 4

20. Chúng ta ăn mừng ngày Quốc khánh vào ngày nào?
▪ 4 tháng Bảy
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