
Bạn Đã Từng Là Nạn Nhân của một Tội Ác? 
Bạn Có Thể Đủ Điều Kiện Nhận Thị Thực U 

Have You Been the Victim of a Crime? 
You May Qualify for a U Visa  

 

Thị Thực U là gì? 

 Thị Thực U bảo vệ những người di trú đã từng là nạn nhân của tội ác.  
 
 Những tội ác nhất định đủ điều kiện để nhận Thị Thực U. 

 Tội ác mang tính chất nghiêm trọng (như hiếp dâm, tra tấn, buôn người, loạn luân, 
bạo hành trong gia đình, tấn công tình dục, quấy rối tình dục, mại dâm, giam giữ 
người trái phép, bắt cóc, tống tiền, ngộ sát hoặc tấn công). 

 Tội ác xảy ra ở Mỹ hoặc vi phạm luật pháp Mỹ. 
 

 

Lợi ích của Thị Thực U 
 
 Những người được cấp Thị Thực U: 

 Có thể tạm thời ở lại M . 

 Có thể nhận được giấy phép lao động. 
 

 Những thành viên nhất định trong gia đình có thể được đưa vào đơn xin Thị Thực U. 
 

 

Bạn Có Đủ Điều Kiện Nhận Thị Thực U? 
 

 Bạn có thể đủ điều kiện nhận Thị Thực U nếu:  
● Bạn chịu tình trạng lạm dụng về thể xác hoặc tinh thần do một tội ác nghiêm trọng, 
●  
● Bạn sẽ giúp các cơ quan thực thi pháp luật điều tra và khởi tố tội ác.  
 

 Có thể là bạn sẽ không đủ điều kiện nhận Thị Thực U nếu bạn đã từng bị kết án phạm 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? 
 

Nếu bạn đủ điều kiện nhận Thị Thực U, bạn nên:  
 

1. Chứng tỏ bạn là nạn nhân của một tội ác. Thu thập thông tin về vụ việc của bạn. 

 Lệnh bảo vệ, hồ sơ của cảnh sát, hồ sơ của tòa án hình sự; 

 Bệnh án, học bạ, ảnh chụp các chấn thương; 

 Bản tường thuật của bạn về sự việc xảy ra; 

 Bản tường thuật của người thân, bạn bè, nhân viên cơ sở nương thân, cố vấn, 
nhân viên xã hội hoặc các vị chức sắc tôn giáo, những người biết về chuyện 
đã xảy ra với bạn. 

 
2. Cung cấp chứng nhận bằng văn bản của một viên chức thi hành pháp luật 

cho thấy bạn đã, đang hoặc sẽ có ích trong quá trình 
điều tra và khởi tố tội ác. 

 
3. Nói chuyện với một luật sư di trú để đề nghị trợ giúp hoặc tự nộp đơn xin Thị Thực U. 

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