
      
ðạo luật Chống Bạo Hành ðối Với Phụ Nữ 

ñược ban hành năm 1994 nhằm giúp ñỡ các di 
dân nạn nhân của nạn bạo hành gia ñình ñược 
tiếp tục cư trú hợp pháp tại Hoa Kỳ. Mỗi ngày, 
các nạn nhân không thể trốn chạy khỏi ngôi nhà 
nơi họ bị hành hạ ngược ñãi vì nỗi e sợ rằng người 
ngược ñãi họ, vốn là công dân Mỹ hay thường trú 
nhân hợp pháp, sẽ trả thù bằng cách không ñứng 
tên xin thẻ xanh cho họ.  ðạo luật VAWA cho 
phép những nạn nhân ñó tự ñứng tên nộp ñơn xin 
vào diện thường trú nhân hợp pháp mà không 
phải nhờ vào kẻ ngược ñãi họ ñứng tên bảo hộ.  
“ðạo Luật Chống Bạo Hành ðối Với Phụ Nữ”Áp 
dụng cho cả nạn nhân nam và nữ.  

  

Nếu bạn nộp ñơn xin theo diện VAWA, bạn 
có thể hợp ñủ tiêu chuẩn trở thành thường trú 
nhân thường trực, ñược sự bảo vệ không bị truy tố 
trục xuất, ñược các phúc lợi công cộng và giấy 
phép làm việc.  Vì sự an toàn của bạn, qúa trình 
làm ñơn theo diện VAWA ñược giữ kín không ñể 
cho kẻ ngược ñãi bạn biết. 

     
 ðiều quan trọng là bạn nên thảo luận vể vấn 

ñề này vói một luật sư, nhất là trong trường hợp 
bạn có thành tích vi phạm luật hình sự hay luật di 
trú trong qúa khứ.  

 
LLLLưu ý ru ý ru ý ru ý rằng ng ng ng ñây không phây không phây không phây không phải là mi là mi là mi là một lt lt lt lời ti ti ti tư    

vvvvấn pháp lý.n pháp lý.n pháp lý.n pháp lý.    
Mỗi ñơn xin ñều khác nhau tùy theo hoàn cảnh 
từng cá nhân. Luật sư luôn có mặt ñể bảo ñảm 
rằng ñơn xin của bạn thể hiện ñúng ñời sống và 

tình trạng của bạn. 

VAWA: 
ðạo Luật Chống Bạo Hành ðối Với Phụ Nữ 

    
Dù cho tình trDù cho tình trDù cho tình trDù cho tình trạng di trú cng di trú cng di trú cng di trú của ba ba ba bạn có là gì n có là gì n có là gì n có là gì ñi ni ni ni nữa, ba, ba, ba, bạn n n n 
có thcó thcó thcó thể h h h hợp p p p ñủ tiêu chu tiêu chu tiêu chu tiêu chuẩn nn nn nn nộp p p p ñơn theo din theo din theo din theo diện n n n 
VAWA nVAWA nVAWA nVAWA nếu bu bu bu bạn là:n là:n là:n là:    
    
• Vợ hay chồng bị ngược ñãi của một công dân Mỹ 

hay thường trú nhân hợp pháp 
 
• Con bị ngược ñãi của một công dân Mỹ hay 

thường trú nhân hợp pháp (ðứa trẻ phải chưa kết 
hôn và dưới 21 tuổi). 

 
• Vợ hay chồng không bị ngược ñãi của một công 

dân Mỹ hay thường trú nhân hợp pháp mà có con 
bị ngược ñãi bởi chính người công dân Mỹ hay 
thường trú nhân hợp pháp 

 
• Cha mẹ của một công dân Mỹ (Ngưòi con trai hay 

gái phải từ 21 tuổi trở lên). 
 
Các Các Các Các ñiiiiều kiu kiu kiu kiện tiêu chun tiêu chun tiêu chun tiêu chuẩn khác:n khác:n khác:n khác:    
 
• Kẻ ngược ñãi là công dân Mỹ hay thường trú nhân 

hợp pháp.  
 
• Vợ hay chồng bạn ngược ñãi bạn trong suốt thời 

gian kết hôn hay ba mẹ, con trai hay gái của bạn ñã 
ngưọc ñãi bạn bất cứ lúc nào. 

 
• Bạn ñã bị hành hung hay bị ñối xử rất tàn ác như 

sau: Bị ñe dọa ñánh ñập thân thể; Bị ñánh ñập 
thực sự (ñấm, ñánh, ñá, tát tai); Cưỡng hiếp; Bị 
ñày ñọa về mặt tâm lý; Bị ñe dọa trục xuất khỏi 
nước Mỹ; Bị ñe dọa gây thương tổn ñến con cái 
bạn, v.v.  

 
• Bạn ñã sống với kẻ ngược ñãi vào một khoảng thời 

gian nào ñó. 
 
• Bạn phải cư ngụ ở nước Mỹ vào thời ñiểm hiện tại 

TRỪ KHI kẻ ngược ñãi bạn là nhân viên của 
chính phủ liên bang Hoa Kỳ hay ở trong quân ngũ 
hay sự ngược ñãi ñã xảy ra trên nước Mỹ.  

 

•  Nếu bạn ñã bị hành hạ bởi vợ/chồng của bạn, bạn 
phải kết hôn trong “thiện ý”  

 

• Bạn phải có tư cách ñạo ñức tốt. 

BBBBạn Có Hn Có Hn Có Hn Có Hội i i i ðủ Tiêu Chu Tiêu Chu Tiêu Chu Tiêu Chuẩn Không?n Không?n Không?n Không?    ThThThThể Th Th Th Thức Nc Nc Nc Nộp p p p ðơn Xin Ra Sao?n Xin Ra Sao?n Xin Ra Sao?n Xin Ra Sao?    VAWA Là Gì?VAWA Là Gì?VAWA Là Gì?VAWA Là Gì?    

    

Tình trTình trTình trTình trạng cng cng cng cư trú c trú c trú c trú của ba ba ba bạn không nên bn không nên bn không nên bn không nên bị l l l lợi i i i 
ddddụng nhng nhng nhng như là m là m là m là một yt yt yt yếu tu tu tu tố hay v hay v hay v hay vũ khí  khí  khí  khí ñể    ñiiiiều u u u 

khikhikhikhiển bn bn bn bạn. n. n. n. ðối vi vi vi với nhi nhi nhi những kng kng kng kẻ ng ng ng ngược c c c ñãi ãi ãi ãi 
bbbbạn, n, n, n, ñây là lúc nó hây là lúc nó hây là lúc nó hây là lúc nó hết hit hit hit hiệu lu lu lu lực. c. c. c.     

    

    
ðây là sây là sây là sây là sơ l l l lược qúa trình nc qúa trình nc qúa trình nc qúa trình nộp p p p ñơn theo din theo din theo din theo diện n n n 
VAWA:VAWA:VAWA:VAWA:    
    
1. Thu thập các hồ sơ tài liệu cần thiết ñòi hỏi bởi 

VAWA và theo như hướng dẫn của luật sư.  
(Danh sách một số tài liệu chính ñính kèm mặt 
sau tài liệu này). 

 

2. Nộp mẫu ñơn I-360 kèm theo hồ sơ chứng 
minh bạn hội ñủ tiêu chuẩn cho diện VAWA 
ñến Dịch Vụ Di Trú và Công Dân Hoa Kỳ 
(USCIS) qua Trung Tâm Dịch Vụ Vermont 
(VSC). 

 

3. Nộp lệ phí hồ sơ hay làm ñơn xin miễn lệ phí 
hồ sơ nếu bạn không có khả năng chi trả. 

 

4. Nhận thông báo ñã nhận ñơn từ USCIS và nếu 
ñơn xin của bạn ñược phê chuẩn, nhận lá thơ 
thông báo bạn hội ñủ ñiều kiện căn bản của 
diện VAWA.   

 

5. Nếu ñơn xin ñược chấp thuận, VSC sẽ gởi bạn 
một Thông Báo Phê Chuẩn cuối cùng (ðơn I-
797) và trong nhiều trường họp thì hầu như ñi 
kèm với một thông báo trì hoãn việc trục xuất. 

 

6. Sau khi nhận ñược Thông Báo Phê Chuyẩn, 
bạn có thể tiếp tục tiến hành thủ tục ñổi lại tình 
trạng cư trú ñể lấy thẻ xanh. Hãy tham khảo 
với một luật sư ñể biết thêm chi tiết về các ñiều 
kiện ñòi hỏi riêng biệt.  

    
Lưu ý: Thời gian xem xép ñơn thay ñổi không 

nhất ñịnh.         
 

BBBBạn không phn không phn không phn không phải i i i ñơn n n n ñộc trong qúa trình c trong qúa trình c trong qúa trình c trong qúa trình 
này. Các lunày. Các lunày. Các lunày. Các luật st st st sư và chuyên viên tr và chuyên viên tr và chuyên viên tr và chuyên viên trợ giúp  giúp  giúp  giúp 
luôn có mluôn có mluôn có mluôn có mặt Và st Và st Và st Và sẵn lòng giúp bn lòng giúp bn lòng giúp bn lòng giúp bạn trong n trong n trong n trong 

susususuốt qúa trình.t qúa trình.t qúa trình.t qúa trình.    

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi gì,  
xin vui lòng liên lạc tham khảo với  
một luật sư chuyên về luật di trú.  



 

Violence Against  
Women Act (VAWA) 

 

ðạo Luật Chống Bạo 
Hành ðối Với Phụ Nữ 

  
 Dưới dây là một số hồ sơ bạn nên chuẩn bị sẵn 
cho qúa trình nộp ñơn theo diện VAWA.  Hãy giữ 
tất cả hồ sơ trong một chỗ an toàn và nếu có thể, nên 
làm sẵn các bản sao.  Hãy lưu giữ chúng ở một chỗ 
mà kẻ ngược ñãi không thể tìm thấy.  ðây không 
phải là danh sách ñầy ñủ, do ñó bạn luôn nên hỏi ý 
kiến một luật sư xem bạn cần gì nữa không.   
       
• Gi Gi Gi Giấy chy chy chy chứng nhng nhng nhng nhận kn kn kn kết hônt hônt hônt hôn    
    
• Gi Gi Gi Giấy khai ty khai ty khai ty khai tử hay s hay s hay s hay sắc lc lc lc lệnh tòa chnh tòa chnh tòa chnh tòa chứng nhng nhng nhng nhận ly dn ly dn ly dn ly dị    
   n   n   n   nếu cóu cóu cóu có    
    
• GiGiGiGiấy khai sanh (ny khai sanh (ny khai sanh (ny khai sanh (nếu ku ku ku kẻ ng ng ng ngược c c c ñãi là con hay cha ãi là con hay cha ãi là con hay cha ãi là con hay cha 

mmmmẹ b b b bạn)n)n)n)    
    
• BBBBằng chng chng chng chứng kng kng kng kẻ ng ng ng ngược c c c ñãi bãi bãi bãi bạn là công dân Mn là công dân Mn là công dân Mn là công dân Mỹ hay  hay  hay  hay 

ththththường trú nhân hng trú nhân hng trú nhân hng trú nhân hợp pháp:p pháp:p pháp:p pháp: 
-Giấy khai sinh tại Hoa Kỳ/hộ chiếu Hoa Kỳ  
-Giấy chứng nhận nhận tịch Hoa Kỳ 
-Thông báo phê chuẩn ñơn xin dạng I-130  
-Thẻ xanh 

 
• BBBBằng chng chng chng chứng bng bng bng bạn n n n ñã sinh sã sinh sã sinh sã sinh sống vng vng vng với ki ki ki kẻ ng ng ng ngược c c c ñãi:ãi:ãi:ãi:    
    -Hợp ñồng thuê nhà ñứng tên chung 
    -Hóa ñơn thanh toán dịch vụ ñiện/nước/gas 
    -Hồ sơ y khoa 
    -Hồ sơ/chứng từ sở hữu bất ñộng sản 
    -Hồ sơ khai thuế 
    -Giấy/ñơn chứng nhận từ chủ nhà hay hang xóm 
     
• BBBBằng chng chng chng chứng bng bng bng bạn n n n ñã kã kã kã kết hôn trong “thit hôn trong “thit hôn trong “thit hôn trong “thiện ý”:n ý”:n ý”:n ý”:    
    -Bản khai có tuyên thệ từ bà con hay bạn bè 
    -Hình chụp ñám cưới hay gia ñình 
    -Giấy khai sinh của con cái có từ quan hệ hôn 
     nhân 
    -Hồ sơ khai thuế thu nhập 
    -Các hồ sơ thuê nhà, sở hữu bất ñộng sản,  
 hay tài khoản ngân hàng ñứng tê chung. 
    
• BBBBằng chng chng chng chứng bng bng bng bạn n n n ñã bã bã bã bị ng ng ng ngược c c c ñãi:  ãi:  ãi:  ãi:      
    -Bản khai của cá nhân bạn 
    -Bản khai có tuyên thệ từ những người chứng 
     kiến việc bạn bị ngược ñãi  
    -Lệnh bảo hộ của tòa án 
    -Tường trình của cảnh sát 
    -Hình ảnh thương tích gây ra bởi kẻ Ngược  
 ðãi bạn 
    -Hồ sơ tòa án hình sự  
    -Hồ sơ y khoa 
 
• BBBBằng chng chng chng chứng vng vng vng về t t t tư cách  cách  cách  cách ñạo o o o ñức tc tc tc tốt ct ct ct của ba ba ba bạn:n:n:n:    
    -Bản lời khai cá nhân 
    -Hồ sơ hình sự trong sạch, không bị tỳ vết gì 
    -Tài liệu chứng nhận thành tích tham gia ñóng 
     góp cho cộng ñồng 

BBBBạn cn cn cn cần nhn nhn nhn những gì ng gì ng gì ng gì ñể b b b bắt t t t ñầu?u?u?u?    

Trung Tâm Hỗ Trợ Pháp Lý 
Người Mỹ Gốc Á Châu 

Phục vụ người dân trong vùng: 
Tiểu Bang Maryland 

Quận D.C. 
Vùng Bắc Tiểu Bang Virginia 

 
Sản xuất với sự hỗ trợ của Trung Tâm Trợ Giúp 

Miễn Phí Tiểu Bang Maryland và Văn Phòng 
Hành Chính Tòa Án 

Sau Sau Sau Sau ñây là mây là mây là mây là một st st st số ph ph ph phương cách mà lung cách mà lung cách mà lung cách mà luật st st st sư    
có thcó thcó thcó thể giúp b giúp b giúp b giúp bạn:n:n:n:    

 
• Trợ giúp bạn trong việc thu thập chuẩn bị hồ sơ 

cần thiết cho diện VAWA. 
 
• ðóng vai trò cầu nối liên lạc cho bạn ñể tất cả 

thư từ từ USCIS sẽ ñến thẳng tay luật sư thay vì 
ñược gởi ñến nhà bạn.  ðiều này giúp giảm bớt 
nguy cơ kẻ ngược ñãi bạn khám phá ra việc bạn 
nộp ñơn xin diện VAWA.  

 
• Giải thích qúa trình nộp ñơn diện VAWA cho 

phù hợp dựa trên tình trạng của riêng cá nhân 
bạn.  

 
• ðiền và nộp các mẫu ñơn di trú hợp lệ.   
 
• Hướng dẫn và cố vấn cho bạn về các giải pháp 

phù hợp trong suốt qúa trình làm thủ tục.   
  
• Liên kết bạn với các cơ quan chuyên về biện hộ 

cho di dân và nạn nhân bạo hành gia ñình mà có 
thể cung cấp dịch vụ trợ giúp ngoài lãnh vực 
pháp lý nhằm giúp bạn ñạt ñược sự ñộc lập từ kẻ 
ngược ñãi bạn.   

    
    

ðể    ñược hc hc hc hỗ tr tr tr trợ pháp lý, xin g pháp lý, xin g pháp lý, xin g pháp lý, xin gọi:i:i:i:    
    

Trung Tâm HTrung Tâm HTrung Tâm HTrung Tâm Hỗ Tr Tr Tr Trợ Pháp Lý Ng Pháp Lý Ng Pháp Lý Ng Pháp Lý Người i i i 
MMMMỹ G G G Gốc Á Châuc Á Châuc Á Châuc Á Châu    

    
(202) 393(202) 393(202) 393(202) 393----3572357235723572    

    
    

Tiếng Anh: Ext. 22 
Tiếng Trung Hoa: Ext. 18 
Tiếng Hindi/Urdu: Ext. 19 

Tiếng Việt: Ext. 20 
Tiếng Hàn Quốc: Ext. 21 

 

Chúng tôi có thChúng tôi có thChúng tôi có thChúng tôi có thể giúp b giúp b giúp b giúp bạn bn bn bn bằng cách nào?ng cách nào?ng cách nào?ng cách nào?    
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