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Thông Tin về Tị Nạn, Tạm Hoãn Trục Xuất và Công Ước 
Chống Tra Tấn 
 

Tị nạn, tạm hoãn trục xuất và sự bảo vệ theo Công Ước Chống Tra 
Tấn là gì? 

 
Tị Nạn, Tạm Hoãn Trục Xuất và sự bảo vệ theo Công Ước Chống Tra Tấn là ba hình thức giải 
cứu khỏi việc trục xuất hoặc phát lưu cho người sợ trở về nước nhà của họ.  Các hình thức giải 
cứu này có các yêu cầu và lợi ích khác nhau. 
 
TỊ NẠN 
  
Tị nạn là hình thức giải cứu dành cho những người sợ trở về nước nhà của họ.   
 
Nếu thẩm phán ban cho quý vị quyền tị nạn, quý vị sẽ có đủ điều kiện thường trú một năm kể từ 
ngày được cấp quyền tị nạn, và quý vị sẽ nhận được các giấy tờ đi lại và giấy phép làm việc 
ngay lập tức. Cuối cùng quý vị có thể trở thành công dân Hoa Kỳ. 
 
Quý vị phải có thể đánh dấu vào tất cả các ô sau đây để nộp đơn xin tị nạn: 
 
 Quý vị sẽ nộp đơn trong thời hạn một năm. 

o Quý vị phải nộp đơn trong vòng một năm kể từ lần gần đây nhất quý vị đến Hoa Kỳ, 
hoặc 

o Quý vị phải nộp đơn trong thời hạn hợp lý sau khi xác minh rằng có: 
 Các trường hợp thay đổi khiến quý vị đủ điều kiện được tị nạn khi trước đó 

quý vị không đủ điều kiện (ví dụ: hiện tại chính quyền mới lên cầm quyền tại 
nước nhà quý vị và thù địch với tôn giáo của quý vị), hoặc 

 Các trường hợp bất thường ngăn cản quý vị nộp đơn trong năm đầu tiên quý 
vị cư trú tại Hoa Kỳ (ví dụ: quý vị đã đến Hoa Kỳ với vai trò là trẻ vị thành 
niên không có người đi cùng). 

 
 Trước đây quý vị đã bị làm hại, và/HOẶC quý vị sợ rằng sẽ bị làm hại trong tương lai.  

Quý vị phải cho thấy rằng trước đây mình đã bị bức hại hoặc có ít nhất 10% nguy cơ quý vị 
sẽ bị bức hại nếu trở lại nước nhà của mình. Sau đây là những ví dụ về việc bức hại: 

o Tổn hại nghiêm trọng về thể chất, 
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o Các mối đe dọa hoặc nỗ lực gây tổn hại nghiêm trọng, 
o Điều trị y tế hoặc điều trị tâm lý cưỡng chế, 
o Trừng phạt quá nặng bởi cảnh sát hay chính phủ, 
o Phân biệt đối xử và bức hại kinh tế nặng nề, hoặc 
o Tống tiền hoặc cướp mang tính hình sự nghiêm trọng. 

 
 Sự bức hại quý vị lo ngại dựa trên một trong năm căn cứ được bảo vệ.  Quý vị phải 

cho thấy rằng sự ngược đãi đó đã hoặc sẽ do các yếu tố sau đây của mình: 
o Chủng tộc hoặc dân tộc,  
o Tôn giáo, 
o Quốc tịch  
o Quan điểm chính trị, hoặc 
o Tư cách thành viên trong một nhóm xã hội cụ thể . 

 
 Chính phủ của nước nhà quý vị chịu trách nhiệm về việc ngược đãi đó, hoặc không 

thể hoặc sẽ không giúp quý vị.  Quý vị phải cho thấy rằng việc ngược đãi đã, hoặc sẽ do 
chính phủ hoặc nhóm mà chính phủ không thể hoặc không muốn kiểm soát gây ra. 
 

 Quý vị không phạm trọng tội hoặc "tội đặc biệt nghiêm trọng”. Nếu quý vị đã bị kết án 
phạm trọng tội, quý vị không đủ điều kiện để nộp đơn xin tị nạn. (Thay vào đó, hãy xem 
mục về Tạm Hoãn Trục Xuất. Xem "Hướng Dẫn cho Người Nhập Cư Bị Giam Giữ" để biết 
thông tin về các tội được coi là trọng tội.) 

 
 Quý vị có thể cho thấy rằng mình xứng đáng nhận được quyền tị nạn vì tư cách đạo 

đức tốt của mình. 
 
 
TẠM HOÃN TRỤC XUẤT 
 
Khó giành được Quyền Tạm Hoãn Trục Xuất (WOR) hơn quyền tị nạn và điều này cũng không 
mang lại cho quý vị nhiều quyền tại Hoa Kỳ.   
 
WOR sẽ không giúp quý vị đủ điều kiện được thường trú hoặc trở thành công dân. Thay vào 
đó, về cơ bản quý vị sẽ bị trục xuất theo lệnh, nhưng Hoa Kỳ sẽ không trục xuất quý vị tới quốc 
gia nơi quý vị sợ sẽ bị bức hại. Tuy nhiên, có thể quý vị sẽ bị trục xuất sang nước thứ ba mà 
quý vị có thể có mối liên hệ. Sau khi ban quyền giải cứu này, nếu quý vị rời khỏi, quý vị không 
thể trở lại Hoa Kỳ.   
 
Với WOR quý vị có thể nhận được giấy phép làm việc tại Hoa Kỳ, và sẽ không bị trục xuất trừ 
khi chính phủ mở lại trường hợp của quý vị và chỉ ra rằng quý vị không còn có khả năng bị bức 
hại tại nước nhà của mình. 
 
Quý vị có thể nộp đơn xin WOR ngay cả khi quý vị mắc trọng tội. Quý vị cũng có thể nộp đơn 
vào bất kỳ thời điểm nào, không chỉ trong năm đầu tiên quý vị sống tại Hoa Kỳ. Cuối cùng, quý 
vị không cần cho thẩm phán thấy mình xứng đáng nhận được WOR – nếu thẩm phán nhận 
thấy rằng quý vị đáp ứng các yêu cầu dưới đây, thẩm phán phải cấp WOR. 
 
Quý vị phải có thể đánh dấu vào tất cả các ô sau đây để nộp đơn xin WOR: 
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 Quý vị có nhiều khả năng bị làm hại hơn là không bị làm hại trong tương lai.  Quý vị 
phải cho thấy rằng có ít nhất 50% nguy cơ quý vị sẽ bị bức hại nếu trở lại nước nhà của 
mình. Sau đây là những ví dụ về việc bức hại: 

o Tổn hại nghiêm trọng về thể chất, 
o Các mối đe dọa hoặc nỗ lực gây tổn hại nghiêm trọng, 
o Điều trị y tế hoặc điều trị tâm lý cưỡng chế, 
o Trừng phạt quá nặng bởi cảnh sát hay chính phủ, 
o Phân biệt đối xử và bức hại kinh tế nặng nề, hoặc 
o Tống tiền hoặc cướp mang tính hình sự nghiêm trọng. 

 
 Sự bức hại quý vị lo ngại dựa trên một trong năm căn cứ được bảo vệ.  Quý vị phải 

cho thấy rằng sự ngược đãi đó đã hoặc sẽ do các yếu tố sau đây của mình: 
o Chủng tộc hoặc dân tộc,  
o Tôn giáo, 
o Quốc tịch  
o Quan điểm chính trị, hoặc 
o Tư cách thành viên trong một nhóm xã hội cụ thể . 

 
 Chính phủ của nước nhà quý vị chịu trách nhiệm về việc ngược đãi đó, hoặc không 

thể hoặc sẽ không giúp quý vị.  Quý vị phải cho thấy rằng việc ngược đãi đã, hoặc sẽ do 
chính phủ hoặc nhóm mà chính phủ không thể hoặc không muốn kiểm soát gây ra. 
 

 Quý vị không phạm "tội đặc biệt nghiêm trọng” và đã không bức hại người khác.  
Nếu quý vị đã bị kết án phạm trọng tội và bị tuyên án 5 năm trở lên, hoặc tội buôn bán 
ma túy, quý vị có thể không đủ điều kiện nhận WOR.   

 
 
CÔNG ƯớC CHốNG TRA TấN 
 
Sự bảo vệ theo Công Ước Chống Tra Tấn (CAT) yêu cầu bằng chứng về việc có nhiều khả 
năng hơn việc không có khả năng quý vị sẽ bị tra tấn khi trở lại nước nhà. Tra tấn được định 
nghĩa là "một hình thức trừng phạt vô cùng dã man và vô nhân đạo” mà “phải gây ra sự đau 
đớn và khổ sở dữ dội.”  Không giống như quyền tị nạn hoặc WOR, không có rào cản hình sự 
nào cho việc nộp đơn xin bảo vệ theo CAT. 
 
Có hai dạng bảo vệ theo CAT.  Dạng thứ nhất là kiểu tạm hoãn trục xuất khác và điều này 
cấm quý vị trở lại nước nhà trừ khi chính phủ mở lại trường hợp của quý vị và chỉ ra rằng quý vị 
không còn có khả năng bị tra tấn tại nước nhà của mình. Dạng thứ hai, được gọi là trì hoãn 
trục xuất, là dạng giải cứu mang tính tạm thời hơn. Dạng này có thể được chấm dứt nhanh 
chóng và dễ dàng hơn so với tạm hoãn trục xuất nếu cá nhân không còn khả năng bị tra tấn 
nếu buộc phải trở lại nước nhà. Ngoài ra, cá nhân được trì hoãn trục xuất theo CAT có thể bị 
Bộ An Ninh Nội Địa (DHS) giam giữ nếu người đó được coi là mối đe dọa cho cộng đồng.  
 

Tôi nộp đơn xin tị nạn, WOR và/hoặc CAT như thế nào? 
 

Quý vị cần nộp các tài liệu sau đây: 
 
 Mẫu I-589 (đơn xin tị nạn, WOR và CAT) 
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 Tờ khai, cho thẩm phán biết về bất cứ sự bức hại nào trong quá khứ quý vị đã chịu 
đựng và/hoặc lý do tại sao quý vị lo sợ bị bức hại trong tương lai. Nếu quý vị đang nộp 
đơn sau hơn một năm nhập cảnh vào Hoa Kỳ, quý vị cũng cần giải thích về các trường 
hợp thay đổi, làm cho hiện tại quý vị đủ điều kiện nhận được quyền tị nạn hoặc các 
trường hợp bất thường ngăn cản quý vị nộp đơn trong năm đầu tiên. 
 

 Ngoài đơn xin và tờ khai, quý vị cần nộp bất kỳ tài liệu hỗ trợ nào chẳng hạn như: 
o Thư hoặc bài báo tin tức từ các nguồn có uy tín ghi chép và mô tả việc bức hại 

mà quý vị hoặc những người tương tự như quý vị, đã phải chịu đựng tại nước 
nhà của mình 

o Báo cáo của cảnh sát hoặc hồ sơ bệnh viện hoặc hình ảnh ghi chép lại việc 
ngược đãi về thể chất 

o Thư hỗ trợ từ bạn bè và gia đình   
o Giấy tờ về thời điểm quý vị vào Hoa Kỳ 
o Giấy tờ tùy thân (giấy khai sinh, hộ chiếu, v.v...) 
o Hồ sơ việc làm 
o Học bạ  
o Bản sao tờ khai thuế trước đây   
o Giấy tờ về tư cách thành viên trong tổ chức cộng đồng hoặc tôn giáo 
o  Bằng chứng về nỗ lực cải tạo, nếu quý vị đã bị kết án bất kỳ tội nào  

 
Quý vị càng có nhiều giấy tờ, trường hợp của quý vị càng khả quan. 
 
Sau khi quý vị đã điền đầy đủ vào đơn xin, viết tờ khai của mình và nhận được bất kỳ giấy tờ hỗ 
trợ nào, hãy lập hai bản sao của toàn bộ gói tài liệu. Cung cấp bản gốc cho tòa án, cung cấp 
một bản sao cho chính phủ và giữ một bản sao cho mình. 
 
 


