
Bạn Đã Bao Giờ Là Nạn Nhân của Buôn Người Chưa? 
Bạn Có Thể Đủ Điều Kiện Nhận Thị Thực T 

 
Have You Been the Victim of Trafficking? 

You May Qualify for a T Visa 
 
Thị Thực T là gì? 

� Thị Thực T bảo vệ những người là nạn nhân của “các hình thức buôn người nghiêm trọng”.   
• Buôn người là trường hợp khi có người bị ép buộc, đe dọa, hoặc lừa đảo tham gia vào lao 

động cưỡng bức hoặc tình dục. Một số ví dụ về lao động cưỡng bức như là làm việc cưỡng 
bức trong công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng, hoặc nô lệ trong gia đình. Một số ví dụ về lạm 
dụng tình dục như là mại dâm ép buộc hoặc ép buộc người khác phải quan hệ tình dục ngoài ý 
muốn để đổi lại một vật có giá trị nào đó (như tiền, đồ ăn hoặc nơi cư ngụ). 

 
• Đôi khi những nạn nhân của nạn buôn người:  

� được bảo rằng họ phải ở trong tình huống này để trả một khoản nợ; 
� bị cô lập và không thể thoát khỏi tình huống của họ; 
� bị lấy giấy tờ tùy thân và tiền bạc để ngăn chạy trốn; hoặc 
� bị đe dọa bằng bạo lực nếu họ không làm theo yêu cầu. 

 
Lợi ích của Thị Thực T 

� Những người được chấp thuận Thị Thực T: 
• Có thể sống tại Hoa Kỳ, nhìn chung trong khoảng thời gian bốn năm. 
• Sẽ nhận được giấy phép lao động. 
• Có thể nộp đơn xin thẻ xanh sau ba năm. 
 

� Những thành viên nhất định trong gia đình có thể được đưa vào đơn xin Thị Thực T. 
 
Bạn Có Đủ Điều Kiện Nhận Thị Thực T Không? 

� Bạn có thể đủ điều kiện nhận Thị Thực T nếu: 
• Bạn bị nạn buôn người đưa vào Hoa Kỳ, 
• Bạn đã giúp đỡ hoặc sẽ đồng ý giúp đỡ theo yêu cầu hợp lý của các cơ quan thực thi pháp luật 

điều tra hoặc khởi tố kẻ buôn bán bạn (điều này chỉ yêu cầu dành cho đối tượng người lớn), 
và 

• Bạn sẽ bị tổn hại hết sức nghiêm trọng nếu bạn bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ. 
 

� Bạn không đủ điều kiện nhận Thị Thực T nếu bạn đã từng bị kết án phạm trọng tội. (Hãy trao đổi với 
luật sư di trú nếu bạn không chắc chắn về điều kiện của mình). 

 
Bạn Nên Làm Gì Tiếp Theo? 

Nếu bạn đủ điều kiện nhận Thị Thực T, bạn nên: 
 
1. Trao đổi với một luật sư di trú về việc đề nghị trợ giúp hoặc tự nộp đơn xin Thị Thực T. 

 
2. Báo cáo tội ác buôn người hoặc xin trợ giúp bằng cách gọi tới đường dây nóng miễn phí tại 

1-888-428-7581. (Trước tiên hãy trao đổi với một luật sư di trú nếu bạn không chắc chắn về điều kiện 
của mình).  

• Lực Lượng Đặc Nhiệm Chống Bóc Lột Người Lao Động và Buôn Người có thể trao đổi với 
người gọi tới bằng nhiều thứ tiếng. Họ có thể giúp bảo vệ bạn và sẽ khởi tố kẻ buôn bán bạn. 

 
 

Trang thông tin này được Chương Trình Định Hướng Pháp Lý EOIR soạn thảo 
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3. Hãy cho thấy bạn là một nạn nhân của “hình thức buôn người nghiêm trọng”. Thu thập 
thông tin về vụ việc của bạn, như là: 

• Báo cáo của cảnh sát, bài báo, báo cáo y tế, báo cáo của trường học, và ảnh chụp các chấn 
thương. 

• Lời khai bằng văn bản của bạn về sự việc xảy ra. 
• Lời khai bằng văn bản của người thân, bạn bè, nhân viên cơ sở nương thân, cố vấn, nhân 

viên xã hội hoặc tăng lữ, những người biết về chuyện đã xảy ra với bạn. 
 

4. Cung cấp một mẫu chứng nhận bằng văn bản từ một viên chức thi hành pháp luật có thẩm 
quyền pháp lý đối với tội ác đó cho thấy bạn đã trợ giúp trong việc điều tra và khởi tố tội ác buôn 
người. 

 
 


