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Phụ nữ có quyền tại Hoa Kỳ  
Trợ giúp có sẵn ở kìa! 

 
 

 

 

 

 
 

Giáo dục chính mình! 
 Nếu bạn đang bị lạm dụng trong nhà của bạn bởi đối tác thân mật của 

bạn, bạn có quyền nhận dịch vụ sau đây, bất kể tình trạng nhập cư của 
bạn:  

1. Nơi trú ẩn khẩn cấp dịch vụ và chương trình mà cung cấp bảo vệ cho 
nạn nhân của bạo lực trong nước và con cái của họ. 

2. Một uỷ thác từ tòa án để bảo vệ bạn và trẻ em của bạn từ lạm dụng đối 
tác của bạn. 

3. Một tòa án có thể cấp cho bạn quyền nuôi con của trẻ em và hỗ trợ trẻ 
em của bạn. 

4. Một ly hôn nghị định ngay cả khi vợ/chồng của bạn không đồng ý. 

5. Trợ giúp cảnh sát. 

6. Chăm sóc y tế khẩn cấp. 

7. Lợi ích cho con em quý vị công dân Hoa Kỳ. 

8. Khả năng bảo mật có được tình trạng nhập cư mà không có sự hỗ trợ của 
đối tác của bạn.  

Nếu bạn là một chuyên gia người ủng hộ hoặc nhập cư và muốn  

các thông tin chi tiết về các chủ đề thảo luận trong flyer này, xin vui lòng  

đi đến http://www.legalmomentum.org hoặc gọi điện thoại  

(202) 326-0040.  

Thể chất lạm dụng vợ hoặc 
chồng của bạn hoặc đối tác thân 
mật là một tội phạm ở đất nước 

này. 

Nội dung  
Tập tài liệu này giải thích làm thế 
nào bạn và con cái của bạn có thể 
được giúp đỡ để tồn tại lạm dụng 
tại nhà: 

Bạo lực gia ................................  2–4 

Luật di trú và quyền lợi của bạn 
như là một nạn nhân ...............  5–8 

Luật gia đình và quyền của bạn về 
bảo vệ đơn đặt hàng ..............  9–11 

Lợi ích phúc lợi ……………... 12 
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Kẻ bạo hành có thể sử dụng các chiến thuật để kiểm soát nạn nhân: 

Bạo lực gia 

Bạo lực là gì? 
• Bạo lực là một mô hình của hành vi lạm dụng nhằm mục đích 

thao tác và kiểm soát nạn nhân. 

• Những hành vi có thể bao gồm vật lý và tấn công tình dục mà 
còn lạm dụng bằng lời nói hay tinh thần. 

• Các nạn nhân có thể cảm thấy sợ hãi, rằng cô ấy đã không kiểm 
soát cuộc sống của cô, và có thể đổ lỗi cho mình cho sự lạm 
dụng. 

Những gì gây ra bạo lực gia? 
• Nhiều lạm dụng đối tác không chấp nhận trách nhiệm về hành vi 

lạm dụng của họ. Thường lần, họ xin hành động của họ bởi 
blaming căng thẳng, lạm dụng rượu, mất kiểm soát, hoặc hành vi 
của các nạn nhân. 

• Các nạn nhân của bạo hành trong trú hàng ngày trong mối quan 
hệ lạm dụng trong số những thứ khác, vì tình yêu, lo sợ cho cuộc 
sống của họ, sợ bị trục xuất, lo lắng về trẻ em của họ, thiếu tài 
chính ổn định và thiếu sự hỗ trợ. 

Đe dọa: Ngươi nạn nhân với hành động 
hoặc cử chỉ, la hét hoặc đe dọa.  

Cô lập: Kiểm soát ai nạn nhân đi ra với, ở 
đâu, khi nào, và tại sao. Không cho phép 
cô để học tiếng Anh, lái xe, có được một 
công việc. Không cho phép cô ấy để gọi 
cho gia đình của mình tại quê hoặc hạn chế 
của mình liên hệ với thế giới bên ngoài. 

Lạm dụng tình cảm: Làm cho cô ấy cảm 
thấy xấu về cơ thể của mình, tình báo của 
mình hoặc hình thức của cô. Làm cho cô 
tin rằng cô không phải là giá trị bất cứ điều 
gì và lạm dụng là bởi vì hành vi của mình 
và hành động. 

Mối đe dọa: Đe dọa để gọi cảnh sát hoặc 
nhập cư nếu cô không làm những gì anh ta 

muốn. Phát minh ra tội ác và lừa dối cô ấy vào 
tin rằng cô sẽ phải vào tù. Đe dọa để đưa trẻ 
em, ly hôn của mình hoặc không nộp hồ sơ 
giấy tờ xuất nhập cảnh hoặc rút lui là trường 
hợp nếu ông đã đã nộp. 

Hoạt động như một bạo chúa: Đối xử 
với cô như một công chức, làm cho tất cả 
các quyết định quan trọng, làm cho những 
điều làm cô ấy cô ấy không muốn làm. 

Lạm dụng kinh tế: Không cho phép cô ấy 
làm việc, làm cho cô ấy làm việc bất hợp 
pháp, đem lại cho cô một trợ cấp để mua 
thức ăn mà không cho phép truy cập của 
mình để thêm tiền hoặc ngân hàng tài 
khoản, lấy tiền lương của mình và không 
đưa ra bất kỳ của cô hoặc hạn chế tiền. 

Lạm dụng tình dục: Buộc nó phải có 
quan hệ tình dục chống lại sẽ của mình, đối 
xử với cô như một tình dục vật, buộc nó 
phải làm những điều mà làm cho cô ấy cảm 
thấy bẩn hoặc xấu hổ. 

Bằng cách sử dụng trẻ em: Làm cho cô 
ấy cảm thấy có tội và chịu trách nhiệm về 
mọi điều nhất mà sẽ xảy ra với con cái. Xúc 
phạm cô ấy hoặc làm nhục cô ấy ở phía 
trước của các trẻ em. ¬Taking đi thẩm 
quyền của mình như là một phụ huynh và 
rỗ trẻ em đối với cô ấy. Đe dọa để báo cáo 
con để di trú. Đe dọa để có cô ấy bị trục 
xuất và rằng cô sẽ không bao giờ nhìn thấy 
con em mình một lần nữa. 
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Bạo hành trong  
ảnh hưởng đến trẻ em của bạn 
Một trong những mối quan tâm lớn cho chúng tôi là cha mẹ là để đảm 
bảo rằng trẻ em của chúng tôi kinh nghiệm một thời thơ ấu của hạnh 
phúc. Trẻ em những người chứng kiến sự lạm dụng mà chịu đựng bởi 
mẹ của họ thường bị tổn thương. 

Sau đây là một số trong những hậu quả chứng kiến bạo có cho trẻ em:  

• Lòng tự trọng thấp, một niềm tin rằng không ai yêu thương họ và vì 
sợ bị bỏ lại một mình. 

•  Hành vi bốc đồng và bạo lực như đánh, cắn, đẩy, xúc phạm người 
khác, và phá vỡ đồ chơi. 

• Cư xử như thể họ là một người lớn, cố gắng để giải quyết vấn đề của 
gia đình, và cố gắng để cho bạn biết phải làm như vậy bạn không có 
nữa vấn đề với đối tác của bạn. 

• Lớp thấp trong trường học, có những cơn ác mộng, trầm cảm, cảm 
giác xấu hổ, lo âu, rối loạn ăn uống, chấn thương gây ra chứng mất 
ngủ. 

•  Trẻ em sử dụng phương pháp không lành mạnh để thoát khỏi những 
vấn đề gia đình như sử dụng ma túy, rượu, và chạy ra khỏi nhà.  

•  Cố gắng tự sát, gia nhập một băng đảng, hoặc trưng bày hành vi tội 
phạm nói chung. 

Có sẵn trợ giúp cho trẻ em của bạn. Yêu cầu những người ủng hộ tại nơi 
trú ẩn gần nhất hoặc ngược đãi gia đình chương trình để nhận tư vấn 
chuyên nghiệp. Có là những người ủng hộ trẻ em đặc biệt và tư vấn viên 
sẽ làm việc với trẻ em của bạn bất kể tình trạng nhập cư. 

Huyền thoại #1: Bạo lực là một 
doanh nghiệp gia đình riêng 

Thực tế: Bạo lực là một tội phạm. Bạn 
xứng đáng bảo vệ, trợ giúp và dịch vụ cùng 
một rằng bất cứ các nạn nhân của vật lý hay 
hành hung tình dục nhận được vào nước 
này.  

Huyền thoại #2: Phụ nữ đang chịu 
trách nhiệm về lạm dụng họ đau khổ vì 
họ kích động nó  

Thực tế: Bạo lực là một mô hình của hành 
vi kẻ bạo hành sử dụng để áp đặt của họ và 
kiểm soát các nạn nhân. Mày không - chịu 
trách nhiệm về hành vi của người ngược đãi 
bạn và bạn không xứng đáng để bị lạm 
dụng bởi bất cứ ai. 

Huyền thoại #3: Bạo lực là một hệ quả của 
lạm dụng rượu hay ma túy. 

Thực tế: Nhiều kẻ bạo hành không lạm dụng 
rượu hoặc ma túy, tương tự như vậy, nhiều cá 
nhân những người lạm dụng - rượu hay ma túy 
không kẻ bạo hành. Nói chung, kẻ bạo hành 
sử dụng rượu hay ma túy như một cái cớ để 
bạo lực của họ thay vì giả định trách nhiệm 
cho hành động của họ. 

Huyền thoại #4: Nếu tôi để lại, ngược 
đãi của tôi sẽ nhận được quyền nuôi con 
của trẻ em của tôi vì tôi không có giấy tờ 
xuất nhập cảnh. 
Thực tế: Nói chung, các thẩm phán là 
quan tâm đến - bảo vệ trẻ em và chăm 
sóc lợi ích tốt nhất của họ.  

Huyền thoại & thực tế 
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Huyền thoại & thực tế (tiếp tục) 

 

Tòa án sẽ xem xét cho dù bất kỳ cha mẹ 
là lạm dụng đối với phụ huynh khác hoặc 
các con cái và xem như là một yếu tố tiêu 
cực đối với phụ huynh lạm dụng trong 
trường hợp quyền nuôi con.  

Huyền thoại #5: Nếu tôi không có giấy tờ 
xuất nhập cảnh, tôi không có quyền nhận 
dịch vụ xã hội hoặc quy phạm pháp luật 

Thực tế: Tất cả người nhập cư nạn nhân của 
bạo lực vòm-tic, bất kể tình trạng nhập cư của 
họ, có quyền đến nơi trú ẩn khẩn cấp dịch vụ 
và các dịch vụ từ Pháp lý và các cơ quan dịch 
vụ xã hội làm việc với các nạn nhân của bạo 
lực gia. 

Huyền thoại #6: Nếu tôi gọi cảnh sát 
họ sẽ trục xuất tôi vì tôi không phải là 
tài liệu. 

Thực tế: Cảnh sát có nghĩa vụ để bảo vệ các 
nạn nhân độc lập với tình trạng nhập cư của 
họ. Nếu bạn không gọi hoặc nói chuyện với 
cảnh sát, họ sẽ không thể can thiệp và trợ giúp 
bạn. Thông báo cảnh sát có thể cho người 
ngược đãi rằng nước này bạn có quyền, và 
rằng ông không thể cam kết tội phạm chống 
lại bạn (hoặc làm tổn thương bạn) mà không 
bị trừng phạt của pháp luật.  
 

An toàn kế hoạch đối với phụ nữ nhập cư  
An toàn của bạn là điều quan trọng nhất! 

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin  
về dịch vụ địa phương và làm thế nào để liên hệ với 
một người ủng hộ địa phương, gọi miễn phí quốc gia  

khẩn cấp line tại 1-800-799-7233.  
Cuộc gọi của bạn sẽ được bảo mật nghiêm ngặt.  

Bạn cũng có thể ghé thăm 
http://www.thehotline.org. 

Tất cả các luật và các chương trình xã hội cho các nạn nhân của ngược đãi 
gia đình có một mục tiêu chung: rằng bạn đang an toàn trong nhà riêng 
của bạn. 
Bạn là chìa khóa để đảm bảo sự thành công của mục tiêu này 

 Là chủ động, hãy suy nghĩ trước!  
Dưới đây là một số mẹo có thể giúp bạn trong tương lai:  
• Kế hoạch làm thế nào để thoát khỏi nhà của bạn trong trường hợp 

đó leo thang bạo lực thể chất. 

• Ghi nhớ số điện thoại khẩn cấp chẳng hạn như 911, và dạy cho trẻ 
em của bạn làm thế nào để quay soá 911. Làm cho một an toàn kế 
hoạch với họ để cho họ biết làm thế nào để hành động trong trường 
hợp bạo lực leo thang.  

• Nói về những gì đang xảy ra với người bạn tin cậy và nói chuyện về 
làm thế nào họ có thể giúp bạn khi bạn cần nó. 

• Chuẩn bị một túi với một số tiền, bản sao của nhà và chìa khóa xe, 
giấy tờ quan trọng bao gồm cả bản gốc hoặc bản sao giấy tờ xuất 
nhập cảnh của bạn, hộ chiếu, giấy khai sinh và các tài liệu khác từ 
quốc gia của bạn nguồn gốc, loại thuốc mà bạn hoặc con cái bạn 
cần, vv. Để lại các túi một thành viên gia đình hoặc bạn bè của nhà, 
nhà thờ hoặc một nơi bạn cảm thấy được an toàn trong trường hợp 
khẩn cấp. Nó sẽ được dễ dàng hơn và an toàn hơn để rời khỏi nhà 
trong trường hợp khẩn cấp mà không cần lo lắng về việc thu thập 
những điều bạn cần phải thực hiện với bạn. 

• Liên hệ với một người ủng hộ bạo lực. Cô sẽ có thể giúp bạn thiết 
kế một kế hoạch an toàn tốt nhất phù hợp với tình hình của bạn. 
Bất cứ điều gì bạn nói với những người ủng hộ là mật nghiêm ngặt. 
Đối với một biểu đồ về an toàn kế hoạch xem trang 13. 
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Bảo Vệ Theo Luật Di Trú  
 Các biện pháp pháp lý cho người nhập cư phụ nữ và trẻ em nạn 

nhân của bạo lực gia  
 Bạo lực đối với phụ nữ Act (còn được gọi là VAWA) chứa quy định nhập cư đặc biệt bảo vệ 

người nhập cư bị lạm dụng phụ nữ và con cái của họ. Sau đây là hình thức mà VAWA có thể 
bảo vệ bạn và con cái của bạn: 

1.  Từ bỏ ứng dụng để thay đổi từ trạng thái cư dân có điều kiện để tình trạng cư dân thường mà 
không cần sự giúp đỡ của bạn vợ/chồng lạm dụng và không có chờ đợi hai năm. 

2.  Tự đơn khởi kiện như là một đập vợ/chồng hoặc con của một công dân Hoa Kỳ hoặc 
thường trú nhân hợp pháp. Cả hai cuộc hôn nhân quan hệ tình dục dị tính và cùng hội đủ 
điều kiện. 

3.  Tự đơn khởi kiện như là cha mẹ bị lạm dụng của một công dân Hoa Kỳ hoặc trẻ em cư dân 
thường trú hợp pháp hơn 21 năm tuổi.  

4.  U thị thực cho người nhập cư những người sống sót của một số tội phạm bạo lực.  

5.  Giấy phép làm việc cho phụ nữ và trẻ em những người đã đến Hoa Kỳ ngày của người phối 
ngẫu hoặc thị thực không nhập cư làm việc của cha mẹ chẳng hạn như A, E, G và H. 

6.  Hủy bỏ diệt theo VAWA nếu bạn đang ở trong trục xuất thủ tục tố tụng. 

7.  Cơ hội để lại đã giải quyết đơn đặt hàng trước khi bị trục xuất trường hợp nếu bạn đủ điều 
kiện cho một biện pháp khắc phục theo VAWA. 

8.  Tị nạn dựa trên giới tính. 

Bạo lực đối với phụ nữ Act  

(còn được gọi là VAWA) chứa  

đặc biệt di trú quy định  

bảo vệ lạm dụng phụ nữ nhập cư  

và con cái của họ.  
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Biện pháp pháp lý 
1. Bảo vệ cho người nhập cư phụ nữ và trẻ 

em nhãn danh từ cư dân có điều kiện pháp 
lý vĩnh viễn 

• Nếu của bạn thẻ thường trú nhân hợp pháp 
có 'CR1' vào nó, điều này có nghĩa rằng bạn là 
một-'điều kiện' thường trú nhân hợp pháp. 
Bạn có thể có một ngày hết hạn trên thẻ cho 
biết ít hơn 2 năm kể từ ngày nó đã được phát 
hành.  

•  Luật nói rằng 90 ngày trước lễ kỷ niệm của 
cuộc phỏng vấn của bạn cho quy phạm pháp 
luật thường trú nhân, vợ/chồng của bạn và 
bạn nên cùng gửi một số hình thức để bạn có 
thể trở thành một thường trú nhân hợp pháp 
mà không có điều kiện. 

•  Nếu bạn đã bị lạm dụng trong hôn nhân của bạn, 
và bạn là một cư dân có điều kiện, bạn có thể áp 
dụng cho một sự từ bỏ, cho phép bạn tập tin cho 
quy phạm pháp luật thường trú nhân mà không 
có sự hỗ trợ của vợ/chồng của bạn. Bạn không 
cần phải đợi cho đến khi hai năm sau khi được cư 
trú có điều kiện của bạn. Ngay sau khi bạn biết 
người phối ngẫu của bạn sẽ không giúp đỡ bạn để 
hoàn tất quy trình nhập cư và ông này đang được 
lạm dụng, bạn có đủ điều kiện để nộp. Bạn cũng 
có thể bao gồm trẻ em của bạn trong ứng dụng 
của bạn cho một miễn. 

2.  Đơn khởi kiện cho chính mình theo 
VAWA 

Biện pháp khắc phục này bảo vệ người nhập cư người 
sống sót của bạo lực, cho phép họ có được thường trú 
nhân hợp pháp tại Hoa Kỳ mà không có sự hỗ trợ 
của vợ/chồng lạm dụng hoặc cha mẹ như là nhà tài 
trợ của họ.  

Những người có thể yêu cầu cho mình thông 
qua VAWA? 
Có những năm yêu cầu nạn nhân nhập cư phải 
chứng minh. Xem phần tóm tắt dưới đây và hãy 
nhớ rằng một số trường hợp ngoại lệ có thể áp 
dụng:  

1.  Kết hôn với một công dân Hoa Kỳ hoặc một 
thường trú nhân hợp pháp: 
a. Bạn phải chứng minh rằng bạn được kết 

hôn hoặc đã kết hôn trong vòng hai năm 
qua để một công dân Hoa Kỳ hoặc Hoa Kỳ 
hợp pháp thường trú nhân; 

i.  Nếu người phối ngẫu công dân Hoa Kỳ 
qua đời trong vòng hai năm qua, bạn có 
đủ điều kiện vẫn còn. 

ii. Nếu người phối ngẫu của bạn mất tình 

trạng trong vòng hai năm qua do một 
sự cố bạo bạn vẫn còn đủ điều kiện. 

b. Trẻ em dưới 21 tuổi có thể tự đơn khởi kiện 
trên riêng của họ nếu cha mẹ họ lạm dụng 
(sinh học, nuôi hoặc bước) là hoặc là trong 
hai năm qua một Hoa Kỳ công dân hoặc 
thường trú nhân hợp pháp;  

c. Nếu con em quý vị hơn 21 tuổi nhưng ít 
hơn 25 năm họ có thể đủ điều kiện nếu họ 
có thể hiển thị một kết nối giữa không có 
gửi đơn yêu cầu về thời gian và lạm dụng họ 
phải chịu.  

2. Bạn đã kết hôn trong Đức tin tốt.  
a. Bạn sẽ cần phải chứng minh rằng bạn 

không có ý định để gian lận bằng cách nhập 
vào cuộc hôn nhân chỉ để có được tình 
trạng nhập cư. 

b. Nếu người ngược đãi đã cam kết "bigamy" 
(kết hôn với phụ nữ hơn hai cùng một lúc) 
bạn có thể đủ điều kiện nếu bạn kết hôn 
trong Đức tin tốt. 

3. Bạn sống cùng nhau 
• Thư gửi đến bạn, đối tác của bạn hoặc cả 

hai của bạn, báo cáo, hóa đơn, thư từ chủ 
nhà hoặc hàng xóm biết bạn sống với người 
ngược đãi bạn có thể đủ.  

4.  Bạn đã bị lạm dụng về thể chất hoặc tình 
dục hoặc đối xử tàn ác cực. 
• Hãy nhớ rằng ngay cả khi bạn không bao 

giờ thể chất đã bị tấn công bạn có thể đủ 
điều vẫn kiện dựa trên tâm lý, tâm thần 
hoặc emotional abuse. Điều này có thể bao 
gồm bằng lời nói, tâm lý, tình cảm, hoặc 
nhập cư liên quan đến lạm dụng. 

5.  Bạn là một người của nhân vật đạo đức 
tốt. 
• Nếu bạn hoặc con cái bạn cam kết một tội 

phạm mà được kết nối hoặc đã là kết quả 
vượt qua vòng là một nạn nhân của bạo 
hành trong bạn có thể vẫn còn loại, nhưng 
bạn nên tham khảo ý kiến một luật sư trước 
khi nộp hồ sơ bất cứ điều gì. 

 
 Để đủ điều kiện để bảo vệ các bạn không phải 

sống tại Hoa Kỳ. Nếu bạn hoặc con cái bạn 
đang sống ở ngoài nước Mỹ, bạn có thể vẫn 
còn đủ điều kiện nhưng có thể sẽ cần dịch vụ 
nhập cư một chuyên gia. 

 
3.  Bảo vệ quyền lợi cho các cha mẹ bị lạm 

dụng theo VAWA: 

Nếu con của bạn là cũ hơn 21 tuổi, anh/cô ấy là 
một công dân Hoa Kỳ và bạn đã bị lạm dụng (đập 
hoặc chịu để đối xử tàn ác cực) bởi người con của 
bạn, bạn có thể đủ điều kiện cho bảo vệ đặc biệt 
theo VAWA là một cha mẹ đã bị lạm dụng bởi con 
dành cho người lớn công dân Hoa Kỳ. 

4.  U-VISA cho nạn nhân của một số tội phạm 
bạo lực: 

Nếu bạn không đủ điều kiện để tự kiến nghị theo 
VAWA nhưng bạn đã là nạn nhân của một tội 
phạm cụ thể của bạo lực như bạo, hiếp dâm, hành 
hung tình dục, tội phạm bạo lực theo dõi, buôn bán, 
bắt cóc, hoặc khác bởi một người lạ hoặc đối tác 
của bạn, bạn trai/bạn gái, vợ, chồng, đồng nghiệp, 
nhà tuyển dụng, hoặc bất cứ ai khác, bạn có thể đủ 
điều kiện cho các biện pháp khắc phục xuất nhập 
cảnh như U-Visa. 

 
Những người đủ điều kiện cho một U-Visa? 

 Để đủ điều kiện cho một U-Visa bạn sẽ phái 
chứng minh những điều sau đây:  

1.  Bạn đã là nạn nhân của một tội phạm cụ thể 
của bạo lực và bạn đã bị lạm dụng về thể chất 
hoặc tâm thần đáng kể là kết quả của tội phạm 
như vậy 

2.  Bạn có thông tin về tội phạm. 

3.  Hoạt động tội phạm xảy ra tại Hoa Kỳ hoặc vi 
phạm pháp luật Hoa Kỳ. 

4.  Bạn đã, đang hoặc sẽ rất hữu ích trong điều tra 
hoặc truy tố của hoạt động tội phạm. Một quan 
chức chính phủ xác nhận rằng bạn đã được hữu 
ích, là hữu ích hoặc có khả năng sẽ hữu ích cho 
một quan chức thực thi pháp luật liên bang, tiểu 
bang hoặc địa phương, công tố viên, thẩm 
phán, xuất nhập cảnh chính thức hoặc cơ quan 
chính phủ khác điều tra hoặc truy tố hình sự 
hoạt động.  

5.  Tình trạng nhập cư của kẻ xâm lược của bạn 
không phải là có liên quan của bạn đủ điều kiện 
cho các biện pháp khắc phục này. Bạn có thể 
bao gồm người phối ngẫu và trẻ em những 
người có thể nhận được tình trạng nhập cư hợp 
pháp bởi được bao gồm trong ứng dụng của 
bạn.  

 
5.  Đặc biệt nhập cư bảo vệ quyền lợi cho phụ 

nữ và trẻ em phụ thuộc vào thị thực không 
nhập cư làm việc của người ngược đãi 
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Bạn có thể có được phép làm việc nếu bạn 
đã được đập hoặc phải chịu sự đối xử tàn 

ác cực bởi một người phối ngẫu ai đã 
mang bạn ở đây và có một thị thực dựa 

trên công việc của mình. 

 

 
Biện pháp pháp lý (tiếp tục) 

Bạn có thể có được phép làm việc nếu bạn đã 
được đập hoặc phải chịu sự đối xử tàn ác cực 
bởi một người phối ngẫu ai đã mang bạn ở đây 
và có một thị thực dựa trên thị thực làm việc 
của mình. 

Nếu người ngược đãi bạn có bất kỳ loại thị 
thực không nhập cư sau: Visa (ngoại giao), 
E(iii) Hiệp ước thương nhân, G (nhân viên của 
một chính phủ nước ngoài) hoặc H (doanh 
nghiệp visa nhiều loại) và trong hôn nhân của 
bạn, bạn đã bị lạm dụng bởi vợ/chồng của 
bạn, bạn có thể đủ điều kiện cho phép làm việc 

Quy định này không tạo ra hoàn toàn độc lập 
từ của người ngược đãi chính di trú thị thực, 
nhưng nó có thể giúp bạn đủ điều kiện cho 
một giấy phép làm việc vì vậy, bạn và con cái 
của bạn là hơn về tài chính độc lập. Điều này 
có thể dẫn đến công việc tìm kiếm của bạn 
thông qua đó bạn có thể có được thị thực nhập 
cư riêng của bạn hoặc điều này có thể là bước 
đầu tiên trước khi bạn áp dụng cho một U-
Visa. 

Nếu người ngược đãi bạn mất tình trạng nhập 
cư của họ, divorces bạn hoặc revokes thị thực 
của mình, bạn sẽ không còn đủ điều kiện cho 
phép làm việc. Xin vui lòng đọc phần U-Visa 
để xem nếu bạn có thể đủ điều kiện cho một 
liệu pháp bổ sung.     
  
6.  Các lưu ý đặc biệt cho người nhập cư phụ 

nữ và trẻ em những người đang có trong 
thủ tục tố tụng bị trục xuất hoặc đã bị trục 

xuất trước đó  

Nếu bạn đang bị giam giữ bởi di trú, và bạn có 
là một nạn nhân của bạo hành trong bạn đủ 
điều có thể kiện để hủy bỏ loại bỏ theo VAWA 
hoặc cho U-Visa ngay cả khi bạn đang bị giam 
giữ. Bạn nên nói với chính thức nhập cư là bạn 
có là một nạn nhân của bạo lực và rằng bạn có 
con và không phải được giam giữ. Yêu cầu 
'Tạm tha nhân đạo.' Xem phụ lục cho thông tin 
thẻ. 

Ngoài ra, nếu bạn lo sợ cho cuộc sống của bạn 
trong trường hợp của bị trục xuất tới của bạn 
nước xuất xứ bởi vì bạn đã bị đàn áp, tra tấn, 
cưỡng hiếp, nạn nhân của bạo lực, nạn nhân 
của cắt xén bộ phận sinh dục nữ hoặc bị lạm 
dụng do một người phụ nữ hoặc bởi vì niềm 
tin của bạn liên quan đến quyền của phụ nữ vv, 
bạn cần giao tiếp này ngay lập tức để xuất nhập 
cảnh chính thức hoặc thẩm phán và yêu cầu 
giới asylum 

Bạn có thể yêu cầu để nói chuyện với một luật 
sư ngay lập tức hoặc để nhập cư một thẩm 
phán. 
Hãy nhớ rằng, bạn không có bất kỳ nghĩa vụ 
để đăng bất kỳ giấy và bạn không nên đăng bất 
cứ điều gì mà không có lời khuyên của luật sư 
của bạn. Nếu bạn đăng bất kỳ giấy tờ mà 
không tham khảo ý kiến luật sư của bạn, bạn 
có thể ký kết giấy tờ có thể tác động tiêu cực 
của bạn có thể có ở đất nước này hợp pháp. 
 
Cuối cùng, nếu bạn đã bị trục xuất tại biên giới 
hoặc ở Hoa Kỳ, hoặc đã bị kết án một số tội 

phạm, nó là rất quan trọng bạn tham khảo với 
một luật sư hoặc người ủng hộ bạo là một 
chuyên gia nhập cư liên quan đến lựa chọn xuất 
nhập cảnh của bạn trước khi nộp đơn bất kỳ 
của những biện pháp. 
 
7. BẢO VỆ CHO PHỤ NỮ NHẬP CƯ BỊ 

ĐÀN ÁP VÌ PHỤ NỮ Ở CÁC NƯỚC 
NHÀ: 

Có những luật di trú bảo vệ con người khi: 
•    Họ đã bị đàn áp trong đất nước của họ do         

niềm tin chính trị hoặc tôn giáo, hoặc là 
một phần của một nhóm xã hội đặc biệt; 

•  Chính phủ là một phần của các cuộc đàn áp 
và không thể bảo vệ người 

•  Đó là một nguy cơ chứng minh rằng những 
người có thể bị giết hoặc bị tra tấn nếu họ 
trở lại. 

Nếu bạn đã bị hãm hiếp, cắt xén bộ phận sinh 
dục, bạo lực vv ở quê nhà của bạn hoặc đã 
được ngược đãi và tra tấn do niềm tin của bạn 
liên quan đến quyền của phụ nữ và sợ bị tra tấn 
hoặc bị giết nếu bạn trở lại, bạn có thể yêu cầu 
xin tị nạn ở đất nước này. 

 
Những trường hợp rất khó để chứng minh và 
bạn nên liên lạc với một luật sư di trú trước khi 
gửi bất kỳ ứng dụng đơn xin tị nạn. 
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Câu hỏi và câu trả lời khoảng dân sự bảo 
vệ bộ 
MỘT LỆNH BẢO VỆ DÂN SỰ LÀ GÌ? 

Nó là một quá trình trong đó nạn nhân của bạo 
hành trong đó đã bị lạm dụng về thể chất, bị 
đe dọa với thể chất gây tổn hại hoặc có nỗi sợ 
hãi của bị tấn công yêu cầu một thẩm phán để 
xâm nhập của mình để ngăn chặn lạm dụng. 

 
NHỮNG GÌ SẼ XẢY RA NẾU TÔI YÊU 
CẦU MỘT LỆNH BẢO VỆ? 

• Trong hầu hết các nước, các thẩm phán xét 
đơn yêu cầu của bạn để bảo vệ và nếu 
người đó quyết định có là một khả năng 
rằng bạn đã bị tấn công, các thẩm phán sẽ 
cung cấp cho bạn bảo vệ tạm thời và lập 
lịch trình một buổi điều trần để quyết định 
cho dù việc bảo vệ nên được vĩnh viễn 

• Trong buổi điều trần cho bảo vệ vĩnh viễn, 
bạn và người ngược đãi bạn sẽ có mặt. Bạn 
sẽ có một cơ hội để chứng minh cho tòa án 
rằng đối tác của bạn tấn công bạn trong 
quá khứ và rằng bạn cần bảo vệ từ anh ta 
trong tương lai.  

• Người ngược đãi bạn cũng sẽ có một cơ 
hội để bảo vệ mình chống lại các cáo buộc 
của bạn 

• Thường, các cuộc tấn công đã xảy ra trong 
sự gần gũi của các nhà. Bạn sẽ có thể cho 
biết các thẩm phán những gì đã xảy ra. Nếu 
bạn có những vết thương, vết bầm tím, xé 
quần áo, điều mà ông đã phá vỡ, những 
người mà đã thấy hoặc nghe nói bạn la hét, 
vv, bạn có thể hiện điều này để thẩm phán 
do đó, rằng lời khai của bạn là đáng tin cậy 
hơn. 

• Nhà nước Pháp luật cho phép các thẩm 
phán để cung cấp cho bạn nhiều loại biện 
pháp khắc phục tại của bạn để bảo vệ bao 
gồm: loại bỏ kẻ ngược đãi từ nơi bạn chia 
sẻ, quyền nuôi con của trẻ em của bạn, tiền 
cho hỗ trợ trẻ em và sửa chữa cho những 
thứ người ngược đãi đã phá vỡ. Người 
ngược đãi thường sẽ nhận được quyền 
thăm viếng. Yêu cầu các thẩm phán cho tất 
cả những điều bạn cần để tồn tại sự lạm 
dụng. Đừng quên để có - cơ hội để yêu cầu 
các đơn đặt hàng thẩm phán đối tác của 
bạn để trở về tài liệu xuất nhập cảnh của 

bạn, hộ chiếu, giấy khai sinh, và giấy tờ 
quan trọng khác và tài sản. 

 

NẾU TÔI KHÔNG NÓI TIẾNG ANH 
RẤT TỐT, NHỮNG NGƯỜI CÓ THỂ 
GIÚP TÔI? 

Có là những người ủng hộ bạo những người 
làm việc tại các trung tâm bạo lực gia đình mà 
có thể hỗ trợ bạn với toàn bộ quá trình. Một số 
chương trình bạo có nhân viên song ngữ hoặc 
truy cập vào thông dịch viên. Bạn cũng nên yêu 
cầu một thông dịch viên từ các thẩm phán có 
thể giải thích cho bạn trong buổi điều trần. 

NÀO CÁC THẨM PHÁN GỌI DI TRÚ 
HOẶC TRỤC XUẤT ME NẾU TÔI YÊU 
CẦU BẢO VỆ? 

Không. Các thẩm phán sẽ chủ trì buổi điều 
trần để bảo vệ không phải là một thẩm phán di 
trú. Ngoài ra, thẩm phán này nên không cảnh 
báo cơ quan di trú vì vai trò của ông là để đảm 
bảo rằng bạn và con cái của bạn được an toàn 
và bảo vệ. 

ÔNG CÓ TẤT CẢ CÁC DI TRÚ CỦA 
TÔI GIẤY TỜ. ĐIỀU GÌ SẼ XẢY RA VỚI 
TÔI TRƯỜNG HỢP NHẬP CƯ? 

Đừng quên bao gồm để bảo vệ người ngược 
đãi phải thực hiện như sau:  

1. Tiếp tục với trường hợp nhập cư của bạn 

2. KHÔNG liên lạc với thực thi pháp luật di 
trú 

3. Trả bất kỳ khoản phí bổ sung trong tương 
lai mà bạn phải trả tiền cho ứng dụng di trú 
của bạn 

4. Đăng một tài liệu gọi là sự tự do của thông 
tin hành động (FOIA), để cho phép bạn 
xem trường hợp nhập cư của mình và của 
bạn ở đâu và những gì là trong các tập tin 

5. Cung cấp cho bạn tài liệu xuất nhập cảnh 
của bạn, bản sao của hộ chiếu của mình 
hoặc thẻ xanh, và chuyển qua cho bạn bản 
sao hoặc bản gốc của tài liệu và bằng chứng 
rằng bạn có thể cần để chứng minh trường 
hợp nhập cư của bạn nếu bạn đang có kế 
hoạch nộp một đơn khởi kiện tự theo 
VAWA.  

ÔNG ĐE DỌA TÔI VỚI QUAY TRỞ VỀ 
ĐẤT NƯỚC CỦA ÔNG VỚI TRẺ EM 
CỦA TÔI NẾU TÔI YÊU CẦU ĐỂ ĐƯỢC 
GIÚP ĐỠ. 

Hãy chắc chắn để nhận này sợ hãi cho thẩm 
phán. Nó có thể bao gồm quy định để bảo vệ 
để ngăn chặn bắt cóc quốc tế của cha mẹ. Đây 
có thể bao gồm cung cấp cho bạn con của hộ 
chiếu, đăng một mối quan hệ tiền và các thẩm 
phán ký một đơn đặt hàng cho đại sứ quán của 
đất nước của ông không phải vấn đề thị thực 
hoặc hộ chiếu để trẻ em của bạn. Nếu bạn 
đang sợ rằng nguy cơ là sắp xảy ra, yêu cầu các 
thẩm phán để đặt hàng viếng thăm của trẻ em 
giám sát.  

NẾU TÔI THAY ĐỔI TÂM TRÍ CỦA 
TÔI HOẶC MUỐN SỐNG VỚI ANH TA, 
TÔI TRỞ VỀ SỐNG VỚI ANH TA VÀ 
VẪN CÓ THỂ CÓ CỦA TÔI ĐỂ BẢO VỆ 
TÔI? 

 
Có. Bạn có thể nhận được một trật tự bảo vệ 
ngay cả khi bạn tiếp tục sống với nhau. Theo 
thứ tự đó sẽ cho biết người ngược đãi bạn 
không phải để làm tổn thương, gây tổn hại, lạm 
dụng hoặc đe dọa bạn trong tương lai. Nếu bạn 
đang sống ngoài khi bạn nhận được để bảo vệ 
và bạn thay đổi tâm trí của bạn hoặc muốn 
sống với đối tác của bạn, bạn có thể và các quy 
định cho biết ông không phải đau đớn, đe dọa 
hay lạm dụng bạn là vẫn còn hợp lệ. Tuy nhiên, 
bạn có thể yêu cầu rằng các thẩm phán sửa đổi 
bộ đáp ứng tốt hơn nhu cầu hiện tại của bạn. 
Trong hầu hết các nước theo thứ tự bảo vệ kéo 
dài 1-3 năm. 
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Bảo vệ theo luật gia đình 

IỞ HOA KỲ, BẠN CÓ MỘT QUYỀN: 

• Yêu cầu tòa án giúp đỡ có hoặc không có 
một luật sư, bất kể tình trạng nhập cư của 
bạn.  

•  Nộp đơn xin ly hôn mà không có sự thoả 
thuận của người ngược đãi bạn và yêu cầu 
phân chia tài sản hôn nhân 

•  Đơn khởi kiện cho một đơn đặt hàng của 
bảo vệ có hoặc không có một điều khoản 
nói ông ở lại đi từ bạn. Bạn có thể có được 
một thứ tự bảo vệ mặc dù bạn có kế hoạch 
để ở với người ngược đãi bạn. 

•  Đơn khởi kiện cho đứa trẻ và vợ chồng hỗ 
trợ, ngay cả khi bạn hoặc đối tác của bạn 
không có tình traïng di truù. 

•  Để lại căn nhà của bạn trong trường hợp 
nguy hiểm mà không làm mất quyền trẻ em 
hoặc tài sản của bạn 

Các ưu điểm cụ thể của một lệnh bảo vệ 
dân sự  

Trong số những người khác, bộ có thể bảo vệ 
bạn trong những cách sau đây: 

•  Cấm người đăng từ hành hung, quấy rối, và 
đe dọa bạn cũng như cấm anh ta từ đi gần 
bạn, trẻ em của bạn hoặc của bạn nơi làm 
việc hoặc nơi thờ phượng tôn giáo trong 
tương lai. 

•  Thứ tự ngược đãi (thắc) để bật trong tất cả 
các vũ khí của mình (vũ khí cầm tay hay vũ 
khí) để thực thi pháp luật. 

•  Đặt hàng các thắc trở lại tất cả các tài sản 
cá nhân của bạn tại của ông có-ion và bất 
kỳ mục nào khác bao gồm trong danh sách 

các thẩm phán đã ra lệnh được trao cho 
bạn.  

•  Thứ tự người đăng: 

°  không để liên lạc với di trú  

°  để tiếp tục của bạn trường hợp nhập cư 

°  đầu hàng các tài liệu cần thiết cho các 
nạn nhân tự yêu cầu theo VAWA, chẳng 
hạn như số an sinh xã hội, giấy khai sinh 
của mình, người nước ngoài số (một số), 
hóa đơn điện và nước với tên của mình, 
tài liệu chứng minh chung cư trú, giấy 
khai sinh của trẻ em, giấy chứng nhận 
rửa tội và hôn thú, vv 

• Yêu cầu theo thứ tự bảo vệ rằng các thắc 
đã giám sát thăm viếng nếu có nguy cơ của 
quốc tế bắt cóc, và cũng là người đăng trả 
lại các tài liệu cần thiết như hộ chiếu của 
trẻ em. 

• Yêu cầu theo thứ tự bảo vệ các thắc trả tiền 
hỗ trợ nuôi con. Bạn cũng có thể yêu cầu 
vợ chồng hỗ trợ kéo dài cho đến khi bạn có 
thể làm việc hợp pháp. 

Hãy nhớ rằng: sau khi bạn nhận được đơn đặt 
hàng bạn sẽ làm việc với một người ủng hộ để 
phát triển một kế hoạch an toàn cho những gì 
các bước bạn sẽ thực hiện để thi hành lệnh để 
rằng thứ tự không phải là chỉ cần một mảnh 
giấy. Đừng quên để liên hệ với một người ủng 
hộ và gọi 911 nếu ông vi phạm trật tự bảo vệ. 
Khi bạn thực hiện cuộc gọi này, nói với THE 
nhà điều hành và THE cảnh sát người đáp ứng 
để của bạn gọi rằng bạn có A bảo vệ ORDER.  

Hỗ trợ công cộng cho tất cả người nhập cư 

Bất kể tình trạng nhập cư của bạn và bởi vì 

bạn là một nạn nhân/nạn nhân của bạo hành 
trong bạn và con cái của bạn đủ điều kiện cho 
sự hỗ trợ khu vực sau đây: 

 
• Bạo hành trong công tác phòng chống và sự 
can thiệp của các dịch vụ bao gồm cả tư vấn và 
phải đi đến một nơi trú ẩn  

• Dịch vụ nhà ở ngắn hạn chẳng hạn như 
nơi trú ẩn khẩn cấp và các nhà ở chuyển 
tiếp cho trẻ vị thành niên, các nạn nhân của 
bạo lực, và người vô gia cư  

• Bất kỳ loại nào khác của trợ giúp để bảo vệ 
cuộc sống của bạn hoặc an toàn cá nhân 
của bạn 

• Dịch vụ y tế khác cần thiết để bảo vệ cuộc 
sống và sự an toàn cá nhân như dịch vụ 
khẩn cấp, Dịch vụ sức khỏe tâm thần, Dịch 
vụ lạm dụng ma túy, và các dịch vụ tình 
trạng tàn tật, vv. 

• Cộng đồng thực phẩm pantries, khu vực 
nhà bếp, các chương trình dinh dưỡng cho 
người cao niên, và các dịch vụ cho những 
người có nhu cầu đặc biệt 

• Sau khi bạn gửi đơn yêu của bạn tự cầu, 
trong khi trường hợp của bạn được quyết 
định, nếu tất cả mọi thứ trong trật tự, bạn 
sẽ nhận được một thông báo từ xuất nhập 
cảnh thiết lập tình trạng 'prima facie' của 
trường hợp của bạn.  Với thông báo này, 
bạn sẽ có thể áp dụng cho lợi ích công 
cộng. Bạn có thể nhận được nhà ở khu vực 
và với sự hỗ trợ và lợi ích giáo dục ngay lập 
tức.  Tùy thuộc vào nhà nước nơi bạn sinh 
sống và cho dù bạn có ở Mỹ kể từ tháng 8 
năm 1996, bạn có thể để có được lợi ích 
công cộng khác cũng.  

 

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng gọi Trung tâm bạo lực gần nhất nơi trú ẩn hoặc gia đình.  
Để có được số điện thoại của nơi trú ẩn địa phương hoặc trung tâm bạo lực gia đình của bạn 

xin vui lòng gọi đường dây nóng cấp cứu quốc gia miễn phí tại 
 1-800-799-7233.   

Bạn cũng có thể ghé thăm http://www.thehotline.org. 
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 Survival & Safety Goals 
 

This table should only be a point of reference and it should be modified according to your needs. Think ahead! You 
know better than anyone how to be safe. Think of all the possible situations you may encounter and plan accordingly.  
 

Protection Card for Immigrant 
Survivors of Crimes of Violence 

PLACES ACTION PLAN IMPORTANT NUMBERS OR NAMES 
HOME Avoid closed places where you can’t escape. 

Avoid the kitchen where there are potential 
weapons such as knives, etc. 

Other: 

Talk to a neighbor you trust and come with 
a specific signal that tells her that she needs 
to call the police. 

Teach your children to dial 911 and to hide 
in a secure place if there is violence. 

WORK   

SCHOOL   

FAMILY   

STREET   

IN GENERAL   

 

I have been abused by my partner. I do not wish to talk to 
you without calling an inmigration lawyer. Please do not ask 
me any questions nor to sign any papers without my 
attorney being present.  

Yo soy una victima de los malo stratos. No deseo hablar con 
usted sin un abogado. Por favor no me hagan preguntas ni 
me pidan que firme papeles hasta que mi abogado esté 
presente. 

Telephone: 1-800-799-7233 
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