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PHẦN MỘT: THÔNG TIN CƠ BẢN 
PART 1: BASIC INFORMATION 
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I. GIỚI THIỆU 
INTRODUCTION 
 

2 II. TẠI SAO BẠN LẠI Ở ĐÂY? 
WHY ARE YOU HERE? 
 

3 III. BẠN CÓ QUYỀN LỢI GÌ? 
WHAT ARE YOUR RIGHTS? 
 

 PHẦN HAI: PHIÊN TÒA XÉT XỬ  
PART 2: THE HEARINGS 

 
4 I. Điều gì diễn ra tại các Phiên tòa? 

What happens at the Hearings?  

 
5 1. Thông tin của tòa án về bạn có chính xác không? 

            Is the information the court has about you correct? 
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2. Bạn có muốn đấu tranh phản đối việc trục xuất khỏi Mỹ không? 
          Do you want to fight against removal from the U.S.? 
 

7  a.) Bạn có phải là một công dân Mỹ không? 
 Are you a U.S. citizen? 

8  b.) Bạn có nhập cảnh vào Mỹ một cách hợp pháp với giấy chiếu khán (visa) không? 
 Did you enter the U.S. legally, with a visa? 

9 c.) Bạn có nhập cảnh vào Mỹ một cách bất hợp pháp khi không được phép không? 
Did you enter the U.S. illegally, without permission? 

 
10 d.) Bạn có thẻ xanhkhông? Bạn có phải là một thường trú nhân hợp pháp của Mỹ 

không? 
Do you have a “green card”? Are you a lawful permanent resident of the U.S. ? 
 

11 e.) Liệu việc trục xuất bạn có khiến gia đình bạn lâm vào hoàn cảnh hết sức khó khăn 
không? Gia đình bạn có vấn đề nào đặc biệt không? 
Would your deportation be extremely difficult for your family? Does your family have 

special problems? 

 
12 f.) Bạn có phải là nạn nhân của bạo hành gia đình? 

Are you a victim of domestic violence? 

 
13 g.) Bạn có thú nhận đã phạm một tội trước tháng Tư năm 1997 không? 

Did you plead guilty to a crime before April 1997?  
 

14 h.) Bạn có sợ phải quay lại đất nước của bạn không? 
Are you afraid to return to your country?  
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15 i.) Nếu bạn quay trở lại đất nước của bạn thì bạn có bị tra tấn không? 
Would you be tortured if you returned to your country? 
 

16 j.) Bạn có sống ở Mỹ từ ngày 1 tháng Một năm 1972 không? 
Have you lived in the U.S. since January 1, 1972? 
 

17 k.) Bạn có tới từ Nicaragua, Cuba, El Salvador, Guatemala hay một quốc gia trong khối 
Liên Xô cũ trước đây không? 

Are you from Nicaragua, Cuba, El Salvador, Guatemala, or a national from a former 

Soviet Union bloc country? 
 

18 l.) Bạn đã từng bao giờ là nạn nhân của một tội ác gây tổn hại nghiêm trọng cho bạn 
chưa? 

Have you been a victim of a crime that caused you great harm? 
  

19 m.)  Bạn có thông tin quan trọng nào về một tổ chức tội phạm không? 
Do you have important information about a criminal organization? 
 

20 n.)  Bạn có từng là một nạn nhân của việc buôn người tại Mỹ không? 
Have you been   a subject to human trafficking in the U.S.? 
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3. Bạn có luật sư không? 
Do you have a lawyer? 

 
22 4. Bạn có muốn cố gắng tìm một luật sư không? 

Do you want to try to find a lawyer? 
 

23 5. Bạn có muốn đề nghị được Xuất Cảnh Tự Nguyện không? 
Do you want to ask for Voluntary Departure? 
 

24 6. Bạn có muốn yêu cầu được đưa khỏi Mỹ (trục xuất) không? 
Do you want to ask to be removed (deported)? 

 
25 II. Thẩm phán ra quyết định như thế nào? 

How does the judge make a decision?  
 

26 III. Quyết định có thể được thay đổi không? 
Can the decision be changed?  
 

27 IV. Có thể rời khỏi trại tạm giam không? 
Is it possible to leave the detention center?  
 

28 V. Phiên Tòa Bảo Lãnh là gì? 
What are Bond Hearings? 
 

29 VI. Điều gì sẽ xảy ra sau khi bạn bị đưa ra khỏi nước Mỹ (trục xuất)? 
What happens after you are removed (deported)? 
 

30 PHẦN BA: KẾT THÚC 
PART 3 : THE CLOSING  

 


