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Thông Tin về Tạm Tha 

Tạm tha là gì và ai đủ điều kiện được tạm tha? 

� Tạm tha là việc thả tạm thời khỏi tình trạng giam giữ nhập cư.   

� Nếu quý vị được tạm tha, điều đó không có nghĩa là quý vị đã được chấp nhận 
vào Hoa Kỳ hợp pháp.  Quý vị vẫn sẽ phải ra tòa sau khi được thả để thẩm phán 
có thể xét xử và quyết định về trường hợp của quý vị.   

Tôi có thể yêu cầu quyền tạm tha hay không?    

CÓ, NẾU QUÝ VỊ ĐÁP ỨNG CÁC YẾU TỐ SAU ĐÂY:   
� Quý vị là người nước ngoài đến và  

� Quý vị được xác định là sợ bị bức hại có căn cứ. 

 

ĐỂ YÊU CẦU QUYỀN TẠM THA: 

� Nhanh chóng thu thập bằng chứng để trình cho viên chức của Cơ Quan 
Quản Lý Nhập Cư và Thực Thi Hải Quan (ICE).   

 

Ai là “người nước ngoài đến?” 

� Quý vị là người nước ngoài đến nếu quý vị bị chặn lại trong khi nhập cảnh vào 
Hoa Kỳ. 

� Quý vị KHÔNG phải là người nước ngoài đến nếu quý vị bị giữ lại ở đâu đó bên 
trong Hoa Kỳ.   

� Thông Báo Trình Diện của quý vị sẽ cho biết quý vị là người nước ngoài đến.   
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“Sợ bị bức hại có căn cứ” có nghĩa là gì? 

� Viên chức tị nạn sẽ quyết định liệu quý vị có sợ bị bức hại có căn cứ hay không 
tại cuộc phỏng vấn xin quyền tị nạn.   

� Trong cuộc phỏng vấn, viên chức sẽ hỏi quý vị về nỗi sợ hãi của quý vị khi trở về 
quốc gia bản địa.   

� Nếu viên chức cho rằng quý vị đã hoặc đang sợ phải trở về quốc gia bản địa của 
mình vì quý vị sẽ bị tra tấn hoặc bị giết do chủng tộc, tôn giáo, quốc tịch, tư cách 
thành viên trong một nhóm xã hội cụ thể hoặc quan điểm chính trị, quan chức sẽ 
đưa ra quyết định nỗi sợ hãi của quý vị là có căn cứ.   

 

Quý vị cũng có thể đủ điều kiện được tạm tha nếu: 

� Quý vị mắc bệnh trạng nghiêm trọng.  

� Quý vị mang thai. 

� Quý vị là một dạng vị thành niên nhất định. 

� Quý vị sẽ là nhân chứng trong vụ việc kiện tụng tư pháp, hành chính hoặc lập 
pháp.   

 

Tôi cần chứng minh những gì để được tạm tha? 

Có ba yếu tố, được nêu chi tiết hơn dưới đây.  Quý vị phải chứng minh cả ba:   

1. Danh tính của quý vị (rằng quý vị chính là người mà quý vị tuyên bố mình 
là người đó) 

2. Rằng quý vị không bỏ trốn, và 

3. Rằng quý vị không phải là mối nguy hiểm cho cộng đồng 

 

1. CHỨNG MINH DANH TÍNH   

� Cách tốt nhất là trình giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp, chẳng hạn như giấy 
khai sinh hoặc hộ chiếu.   

� Nếu quý vị không có giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp, quý vị phải giải thích lý 
do tại sao không có. Quý vị cũng cần cung cấp cho chính phủ bản khai có 
tuyên thệ từ gia đình và bạn bè, những người biết quý vị và có thể chứng minh 
danh tính của quý vị.   
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o Các bản khai có tuyên thệ này cần chứa thông tin chẳng hạn như người 
đó biết quý vị như thế nào, người đó đã biết quý vị được bao lâu rồi và 
quý vị gặp hoặc nói chuyện với người đó thường xuyên như thế nào.  Quý 
vị càng cung cấp nhiều thông tin càng tốt. 

o Những người viết bản khai có tuyên thệ phải nêu cả địa chỉ của họ, và 
kèm theo cả bản sao giấy tờ tùy thân có dán ảnh hợp lệ, do chính phủ 
cấp.   

� Nếu quý vị không thể có được giấy tờ tùy thân hoặc bản khai có tuyên thệ từ gia 
đình hoặc bạn bè, quý vị vẫn có thể xác minh danh tính của mình nhưng ít có 
khả năng được tạm tha.   

 

2. CHỨNG MINH RẰNG QUÝ VỊ KHÔNG BỎ TRỐN  

� Quý vị phải cho thấy rằng khả năng quý vị sẽ có mặt tại tòa cho các phiên điều 
trần của mình là rất cao.   

� Bằng chứng về việc quý vị sở hữu bất động sản tại Hoa Kỳ, có mối quan hệ gia 
đình tại Hoa Kỳ hoặc có lịch sử làm việc tại Hoa Kỳ sẽ rất hữu ích.   

� Nếu trước đây quý vị từng phải ra tòa, quý vị cần cung cấp bằng chứng rằng quý 
vị đã tới các phiên điều trần của mình. 

� Viên chức cũng sẽ xem xét việc quý vị đã vào Hoa Kỳ bằng cách nào, thời gian 
và sự ổn định về nơi cư trú trước của quý vị tại Hoa Kỳ, lần nhập cư trước và 
tiền án tiền sự, khả năng nộp tiền bảo lãnh của quý vị và việc giảm nhẹ có thể 
dành cho quý vị.   

� Quý vị cũng phải cung cấp cho viên chức chính phủ địa chỉ nơi quý vị sẽ sống.   

 

3. CHỨNG MINH RẰNG QUÝ VỊ KHÔNG PHẢI LÀ “MỐI NGUY HIỂM CHO CỘNG ĐỒNG” 

� Quý vị có thể cho thấy rằng mình không có tiền án tiền sự.   

� Quý vị cũng phải cho thấy rằng quý vị không làm trái với an ninh quốc gia Hoa 
Kỳ. 

� Quý vị cũng phải cho thấy rằng quý vị sẽ không phải là mối đe dọa tới sự an toàn 
công cộng.  Các mối đe dọa tới sự an toàn công cộng có thể bao gồm: 

o Bệnh tâm thần nghiêm trọng 

o Tiền sử về các vấn đề kỷ luật hoặc báo cáo vụ việc 
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o Bất kỳ tiền án tiền sự hoặc giam giữ nào cho thấy rằng quý vị đã gây tổn 
hại hoặc có khả năng sẽ gây tổn hại cho bản thân hoặc người khác. 


