
Những Bước Để Giảm Tiền Bảo Lãnh  

Trang thông tin này được Chương Trình Định Hướng Pháp Luật EOIR soạn thảo 

 

 
Tiền bảo lãnh là gì? 
� Thẩm phán có thể cho phép bạn rời khỏi trại tạm giam nếu bạn nộp tiền, được gọi là tiền bảo 

lãnh, và bạn hứa sẽ tới dự tất cả những phiên tòa của bạn. (Thẩm phán sẽ không cho phép tất cả 
mọi người đều được nộp tiền bảo lãnh và rời khỏi trại tạm giam). Nếu bạn nộp tiền bảo lãnh và sau 
đó không tới dự một phiên tòa, thẩm phán có thể sẽ ra lệnh trục xuất bạn, và bạn sẽ mất số tiền bảo 
lãnh đã trả. 
 

� Nếu bạn đủ điều kiện nộp tiền bảo lãnh, bạn phải chứng minh 
• Bạn không phải là người nguy hiểm đối với người khác hoặc tài sản khác và 
• Bạn sẽ tới dự tất cả những phiên tòa xét xử của bạn trong tương lai. 

 
Bạn Có Thể Đề Nghị Thẩm Phán Giảm Số Tiền Bảo Lãnh.  

1. Yêu cầu có một phiên tòa bảo lãnh 
•••• Tại phiên tòa đầu tiên, bạn đề nghị thẩm phán cho phép có một phiên tòa bảo lãnh hoặc  
•••• Gửi thư tới tòa án di trú cho biết bạn muốn có một phiên tòa bảo lãnh. 

 
2. Thu thập giấy tờ tài liệu hỗ trợ cho vụ việc của bạn. Gọi điện cho gia đình, bạn bè, chủ sử 

dụng lao động và lãnh tụ tôn giáo và đề nghị họ: 
 a.  Viết thư hỗ trợ. Thư hỗ trợ phải: 

• Được viết bằng tiếng Anh (hoặc được dịch sang tiếng Anh) 
• Bắt đầu bằng câu “Dear Honorable Immigration Judge” (Kính gửi Quý Thẩm Phán Tòa Án Di Trú) 
• Nêu rõ họ tên đầy đủ và số chứng minh thư/hộ chiếu của bạn (“Một số”) 
• Có thông tin về tình trạng di trú và địa chỉ của người viết 
• Giải thích lý do tại sao bạn là một người tốt và tại sao bạn có thể được tin tưởng sẽ quay lại 
tòa án di trú trong tất cả các phiên xét xử sau này 

• Nếu người viết thư sẽ giúp bạn trong vấn đề nhà ở và thực phẩm, hãy nêu điều đó trong thư 
 
 b.  Thu thập bằng chứng cho phiên tòa bảo lãnh của bạn. Bằng chứng có thể bao gồm: 

• Giấy khai sinh, bản sao thẻ xanh và các giấy tờ khác cho thấy những thành viên trong gia 
đình bạn là công dân Mỹ hoặc là đối tượng thường trú hợp pháp 

• Bản sao giấy đăng ký kết hôn nếu vợ/chồng của bạn là một công dân Mỹ hoặc đối tượng 
thường trú hợp pháp 

• Cuống séc thanh toán tiền công 
• Bằng chứng cho thấy bạn đã chi trả các khoản thuế 
• Chứng chỉ của bất cứ khóa học nào mà bạn đã tốt nghiệp 
• Bất cứ thông tin nào khác cho thấy bạn có những mối liên hệ tại Mỹ và là một người tốt 

 
3. Trình bày bằng chứng của bạn trong phiên tòa bảo lãnh. 

• Chuẩn bị ba bản sao cho tất cả những thư hỗ trợ và các giấy tờ tài liệu khác của bạn. 
• Đề nghị những người hỗ trợ cho vụ việc của bạn và có tình trạng di trú hợp pháp ở Mỹ làm 
chứng cho bạn. Họ có thể tới tòa án và nói chuyện với thẩm phán hoặc nói chuyện với thẩm 
phán qua điện thoại. 

 
Nếu Bạn Trả Tiền Bảo Lãnh 
� Nếu bạn trả tiền bảo lãnh, thẩm phán sẽ chuyển vụ việc của bạn cho một tòa án di trú bên 

ngoài khu tạm giam. Nếu bạn sống ở một tiểu bang khác, bạn có thể đề nghị thẩm phán chuyển vụ 
việc của bạn tới tiểu bang đó. Điều quan trọng là bạn phải cung cấp địa chỉ cập nhật của bạn cho tòa 
án di trú và cho Bộ An Ninh Nội Địa.  

 
� Được rời trại tạm giam nhờ nộp tiền bảo lãnh không có nghĩa là bạn được miễn trừ trục xuất 

và không có nghĩa là bạn được phép lao động tại Mỹ. 
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STEPS FOR REDUCING YOUR BOND – VIETNAMESE  


