
 Xuất Cảnh Tự Nguyện 
 

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

 

Xuất Cảnh Tự Nguyện là gì? 
� Xuất Cảnh Tự Nguyện cho phép bạn: 

• Rời khỏi Mỹ mà không cần lệnh trục xuất. 
• Quay lại Mỹ một cách hợp pháp trong tương lai nếu bạn đủ điều kiện. 

 
 

Lợi ích của Xuất Cảnh Tự Nguyện 

� Không có lệnh trục xuất trong hồ sơ di trú của bạn. Bạn có thể quay lại Mỹ một cách 
hợp pháp trong tương lai nếu bạn đủ điều kiện. 

 
 

Bạn Có Đủ Điều Kiện Xuất Cảnh Tự Nguyện Không? 

� Bạn có thể đủ điều kiện Xuất Cảnh Tự Nguyện nếu: 
• Bạn có thể cho thẩm phán thấy bạn là một người tốt và xứng đáng với cơ hội quay 

trở lại Mỹ một cách hợp pháp trong tương lai. 
• Bạn có khả năng chi trả cho chuyến đi trở về nhà. 

 
� Bạn không đủ điều kiện Xuất Cảnh Tự Nguyện nếu bạn đã từng bị kết án phạm trọng 

tội. (Hãy nói chuyện với luật sư di trú nếu bạn không chắc chắn về điều kiện của mình). 
 
 

Bạn Nên Làm Gì Tiếp Theo? 

1.  Quyết định xem việc Xuất Cảnh Tự Nguyện có phải là một giải pháp tốt cho bạn 
hay không.  
• Nếu bạn đủ điều kiện xin tị nạn, hủy bỏ trục xuất, điều chỉnh tình trạng hoặc có bất 

cứ lý do biện hộ nào khác, bạn có thể muốn đấu tranh cho vụ việc của mình thay vì 
đề nghị được xuất cảnh tự nguyện. 

• Nếu bạn đề nghị được Xuất Cảnh Tự Nguyện trong phiên tòa xét xử đầu tiên của 
bạn, bạn sẽ từ bỏ quyền lợi được đấu tranh cho vụ việc của mình. (Hãy nói chuyện 
với luật sư di trú nếu bạn không chắc chắn về điều kiện của mình). 

 
2.  Nếu bạn đề nghị được Xuất Cảnh Tự Nguyện, hãy thu thập những thông tin sau 

cho thẩm phán: 
• Thư hỗ trợ của gia đình, bạn bè, lãnh tụ tôn giáo hoặc chủ sử dụng lao động cho 

thấy bạn là một người tốt (tất cả các bức thư đều phải dịch sang tiếng Anh). 
• 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. 
• Bằng chứng cho thấy một thành viên trong gia đình đã nộp “đơn xin bảo lãnh theo 

mẫu I-130” cho bạn để được thường trú một cách hợp pháp. 
• Chứng chỉ của bất cứ khóa học nào mà bạn đã tốt nghiệp. 
• Bằng chứng cho thấy bạn chu cấp tiền cho gia đình của bạn. 
• Bất cứ thông tin nào cho thấy bạn là một người tốt. 

 
3.  Đề nghị các thành viên trong gia đình, bạn bè hoặc bất cứ ai hỗ trợ vụ việc của 

bạn nói chuyện với thẩm phán về bạn. Họ có thể: 
• Tới tòa án và nói chuyện với thẩm phán hoặc 
• Nói chuyện với thẩm phán qua điện thoại. (Bạn có thể sẽ phải xin phép của thẩm 

phán để những người khác có thể nói chuyện với thẩm phán qua điện thoại). 
 
4.  Bạn phải nộp tiền bảo lãnh nếu bạn được quyền Xuất Cảnh Tự Nguyện và bạn cần có 
thời gian bên ngoài trại tạm giam trước khi rời khỏi Mỹ. 
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