
LEGAL ORIENTATION PROGRAM – VIETNAMESE 

Worksheet 

CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG PHÁP LÝ 

 

Tờ Khai 
 

Sau khi bạn nghe đĩa CD, hãy trả lời những câu hỏi sau đây. Bạn có thể khoanh tròn “không” hoặc “có” cho phần 
lớn các câu hỏi. Khi bạn hoàn thành, hãy gửi tờ khai này tới đại diện của Chương Trình Định Hướng Pháp Lý, người 
đã cung cấp cho bạn. Các câu trả lời của bạn sẽ cho chúng tôi biết cách chúng tôi có thể trợ giúp bạn. 
 
 
Tên:   
 
Số Ngoại Kiều (Alien number):   
 
 
 
Phần 1 
Khi bạn tới phiên xử đầu tiên của tòa án di trú của bạn:  
 
- Có phải bạn muốn yêu cầu trục xuất khỏi Hoa Kỳ không? 
          Không Có 
 
- Có phải bạn muốn yêu cầu xuất cảnh tự nguyện không?  
          Không Có � Nếu bạn khoanh tròn có, bạn sẽ nhận được thêm thông tin về xuất cảnh tự nguyện. 
 
- Có phải bạn muốn yêu cầu nộp tiền bảo lãnh không? 
          Không Có � Nếu bạn khoanh tròn có, bạn sẽ nhận được thêm thông tin về tiền bảo lãnh. 
 
- Có phải bạn muốn yêu cầu thêm thời gian để tìm một luật sư không? 
          Không Có � Hãy tới Phần 2. 
 
- Bạn có muốn tranh tụng vụ việc của bạn không? 
          Không Có � Hãy tới Phần 2. 
 
 
 
 
Phần 2 
Nếu bạn sắp yêu cầu thêm thời gian để tìm một luật sư hoặc tranh tụng vụ việc của bạn, hãy trả lời những 
câu hỏi dưới đây: 
 
 - Bạn đã có sẵn một luật sư di trú chưa?  
          Không Có � Nếu bạn đã có sẵn một luật sư, chúng tôi không thể đại diện cho bạn. Hãy liên hệ trực tiếp 

với luật sư của bạn cho những câu hỏi pháp lý của mình 
 
 Nếu bạn đang có vấn đề với luật sư của mình và bạn muốn sa thải họ, hãy chỉ ra bên dưới rằng bạn 

muốn trao đổi với một luật sư tự nguyện và tới Phần 3. Bạn cũng sẽ nhận được thêm thông tin về 
điều có thể trông đợi từ phía đại diện pháp lý của bạn và cách tự bảo vệ mình khỏi gian lận di trú. 

 
- Bạn có tiền để thuê một luật sư di trú riêng không?  
          Không Có � Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một danh sách luật sư trong lĩnh vực này.  
 
- Bạn có muốn trao đổi với một luật sư di trú tự nguyện không?  
          Không Có � Hãy tới Phần 3. 
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Phần 3 
Nếu bạn muốn trao đổi với một luật sư tự nguyện, hãy trả lời các câu hỏi sau đây:  
 
- Bạn có biết người nào ở đây trong trại tạm giam hoặc bên ngoài có thể nói ngôn ngữ của bạn và tiếng Anh, 
người có thể thông dịch cho bạn khi gặp luật sư tự nguyện không?  
          Không  Có � Hãy viết thông tin liên hệ của người đó ở bên dưới, nhờ đó chúng tôi có thể liên hệ với họ 

để tới làm thông dịch trong cuộc gặp với luật sư tự nguyện. 
 
          Tên:   
 
          Số Điện Thoại:   
 
          Thông Tin Liên Hệ Khác (ví dụ như địa chỉ nhà riêng, số điện thoại hoặc địa chỉ nơi làm việc,     
          tên của nơi họ làm việc, tên và số điện thoại của một người bạn có thể liên hệ với người đó): 
 
            
 
            
    
            
 
 
- Nếu bạn không biết ai nói ngôn ngữ của bạn và tiếng Anh có thể thông dịch cho bạn, bạn có muốn chúng tôi 
thử tìm một người cho bạn không? 
          Không          Có 
 
 

Xin chân thành cảm ơn. Hãy gửi tờ khai này tới đại diện của Chương Trình Định Hướng Pháp Lý, 
người đã cung cấp tờ khai cho bạn. 

 


