LÆp k‰ hoåch an toàn
Quš vÎ có th‹ làm vài thÙ viŒc Ç‹ cho mình
ÇÜ®c an toàn:
►Ghi nh§ sÓ ÇiŒn thoåi cûa ngÜ©i mà mình có
th‹ nh© giúp Ç«, ÇÜ©ng dây giúp Ç« khi g¥p r¡c
rÓi tåi ÇÎa phÜÖng và sÓ ÇiŒn thoåi cÃp cÙu. N‰u
thÃy mình g¥p nguy hi‹m cÃp bách thì g†i sÓ
911.
►K‹ cho ngÜ©i mình tin tÜªng nhÜ hàng xóm,
bån bè, và ÇÒng nghiŒp và bàn vŠ cách mà h†
có th‹ giúp Ç«.
►Bi‰t rõ lÓi thoát và nÖi mà mình có th‹ Çi khi
cÀn tÄu thoát nhanh.
►Cho con mình bi‰t vŠ ÇiŠu mà chúng có th‹
làm trong trÜ©ng h®p xäy ra båo hành và cách
chúng có th‹ t¿ gi» mình.
►ñ‹ nh»ng giÃy t© quan tr†ng cûa mình (ho¥c
bän sao giÃy t©) vào m¶t cái túi khÄn cÃp.
Nh»ng thÙ này bao gÒm: thÈ thông hành, h¶
chi‰u, thÈ xanh, thÈ EAD, thÈ An Sinh Xã H¶i,
giÃy phép lái xe, giÃy khai sinh, hôn thú (ho¥c
các b¢ng chÙng hôn phÓi khác nhÜ là änh cÜ§i
ho¥c thiŒp cÜ§i), ÇÖn ly hôn (n‰u quš vÎ ho¥c là
ngÜ©i phÓi ngÅu cûa mình có làm Çám cÜ§i
trÜ§c Çó), chÙng tØ tr® giúp công c¶ng, giÃy
khai thu‰ và cùi lÜÖng cûa quš vÎ và ngÜ©i phÓi
ngÅu, và bän sao giÃy nhÆp cÜ cûa ngÜ©i båo
hành (n‰u quš vÎ không th‹ lÃy ÇÜ®c bän sao thì
vi‰t xuÓng nh»ng thông tin tØ thÈ xanh ho¥c
giÃy chÙng nhÆn nhÆp tÎch cûa h†).
►CÛng nên bÕ vào túi toa thuÓc, chìa khóa phø
xe hÖi, tiŠn m¥t, s° chi phi‰u, thÈ tín døng và
danh sách sÓ ÇiŒn thoåi cÀn liên låc. Gªi cái túi
cho ngÜ©i mà quš vÎ tin tÜªng.
►Tin tÜªng vào linh tính cûa mình. N‰u thÃy
mình Çang g¥p nguy hi‹m, thì ch¡c h¤n là Çúng
nhÜ vÆy. Hãy Ç‰n m¶t nÖi an toàn càng s§m
càng tÓt.

M†i ngÜ©i ÇŠu có quyŠn sÓng mà không bÎ båo hành
và lo s® trong cæn nhà cûa mình.
HiŒp H¶i ChÓng Båo Hành Gia ñình Georgia là t° chÙc
do h¶i viên trên toàn ti‹u bang thi‰t lÆp Ç‹ giäm thi‹u nån
båo hành trong gia Çình b¢ng cách ÇÄy månh cäi cách, h‡
tr® các chÜÖng trình ngæn ngØa và phøc vø tÃt cä các nån
nhân bÎ båo hành trong gia Çình. Các nhà tåm trú có giÃy
phép, Çáp Ùng 24 gi© trong ngày, cung cÃp nÖi Än náu an
toàn, h‡ tr® vŠ m¥t tinh thÀn, bênh v¿c, gi§i thiŒu Ç‰n các
dÎch vø xã h¶i khác và cho nån nhân bi‰t nh»ng quyŠn
hån cûa h†. TÃt cä m†i dÎch vø ÇŠu miÍn phí và ÇÜ®c gi»
kín Çáo.
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Xin g†i sÓ
1-800-334-2836 V/ TTY

Chúng tôi s¤n sàng giúp Ç« 24 gi© trong
Xin cho bi‰t tên cûa ngôn ng» mà quš vÎ sº døng và Ç®i
Çôi ba phút trên ÇÜ©ng và chúng tôi së có thông dÎch viên
giúp quš vÎ. Trong trÜ©ng h®p g¥p r¡c rÓi khi quay sÓ
ÇiŒn thoåi này, quš vÎ có th‹ g†i Tapestri theo sÓ 1-866562-2873 (tØ 9:00 sáng—5:00 chiŠu) Ç‹ ÇÜ®c giúp Ç«.
Thoát khÕi Thoát khÕi Nån Båo Hành
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Nån Båo Hành Gia ñình Có Th‹
Xäy Ra cho BÃt Kÿ Ai.
Quš vÎ Có BÎ NgÜ®c ñãi Không?
Có ai Çó trong gia Çình ho¥c trong nhà quš vÎ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chºi b§i ho¥c thÜ©ng xuyên chÌ trích quš vÎ?
Ki‹m soát cu¶c sÓng hàng ngày cûa quš vÎ?
Ngæn không cho quš vÎ làm viŒc, h†c ti‰ng Anh
ho¥c h†c lái xe?
ñe d†a cÃt giÃu giÃy t© cûa quš vÎ ho¥c thÜa chánh
quyŠn cho quš vÎ bÎ trøc xuÃt?
Không cung cÃp nÖi æn chÓn ª, ho¥c thuÓc men?
ñánh, Çá, tát tai, bóp c° ho¥c xô ÇÄy quš vÎ?
ñe d†a hãm håi quš vÎ ho¥c ngÜ©i mà quš vÎ
thÜÖng yêu?
Sº døng vÛ khi ho¥c các vÆt khác Ç‹ hãm håi quš
vÎ?
B¡t quš vÎ g®i tình ho¥c ái ân khi quš vÎ không
muÓn?
Làm quš vÎ cäm thÃy s® hãi?

N‰u quš vÎ trä l©i "Có" cho bÃt kÿ câu hÕi nào, quš
vÎ có th‹ là m¶t trong nhiŠu phø n» Çang bÎ ngÜ®c Çãi
m‡i ngày trong tÃt cä m†i nÖi trên th‰ gi§i.
Nån båo l¿c trong gia Çình là m¶t Çi‹n hình cûa hành vi
ngÜ®c Çãi do vài cá nhân dùng Ç‹ ki‹m soát ngÜ©i khác
trong gia Çình ho¥c trong nhà cûa h† và vÃn nån này có
khuynh hÜ§ng ngày càng tÒi tŒ hÖn.
Quš vÎ có th‹ t¿ Ç° l‡i cho mình vŠ nh»ng gì Çang xäy
ra, nhÜng ÇiŠu gì quš vÎ hành Ç¶ng ho¥c tuyên bÓ không
th‹ là lš do cho ai Çó có hành vi båo l¿c ÇÓi v§i mình.
ñánh ÇÆp là m¶t l¿a ch†n sai trái và Çây là trách nhiŒm
cûa ngÜ©i hành hung. Nån båo l¿c trong gia Çình có th‹
xäy ra cho bÃt cÙ ai bÃt k‹ giai cÃp, tôn giáo, c¶i nguÒn
dân t¶c, mÙc Ç¶ giáo døc, tu°i tác, gi§i tính, th‹ trång
ho¥c khuynh hÜ§ng tình døc. Quš vÎ có quyŠn ÇÜ®c an
toàn và dùng các dÎch vø có s¤n, bÃt k‹ tình trånh nhÆp
cÜ cûa quš vÎ.

DÎch Vø Có S¤n:
NÖi tåm trú: Nhà tåm trú là m¶t nÖi an toàn, kín Çáo Ç‹ h‡ tr®
cho ngÜ©i phø n» bÎ hành hung. NÖi Çây cung cÃp m¶t ch‡ ª
tåm th©i cho Ç‰n khi quš vÎ bi‰t mình muÓn làm gì. Nhà tåm
trú cung cÃp nÖi æn và chÓn ª miÍn phí. H† së h‡ tr® quš vÎ
lÆp k‰ hoåch an toàn, l¿a ch†n pháp lš và giúp quš vÎ tìm
nguÒn h‡ tr® khác tåi ÇÎa phÜÖng. H† cÛng giúp quš vÎ các
nhu cÀu cÀn thi‰t khác nhÜ là tìm viŒc làm ho¥c ch‡ ª lâu dài.
HÀu h‰t các nhà tåm trú ÇŠu cung cÃp các dÎch vø này cho dù
quš vÎ có ÇÎnh r©i bÕ ngÜ©i hành hung mình hay không.
LŒnh bäo vŒ tåm th©i (Temporary Protective Order, hay
TPO): LŒnh TPO là lŒnh tòa án dân s¿ ra lŒnh ngÜ©i hành
hung không ÇÜ®c Ç‰n gÀn ho¥c ti‰p xúc v§i quš vÎ. Quš vÎ
cÛng có th‹ nh© lŒnh này Ç‹ lÃy phép nuôi con, lÃy tiŠn cÃp
dÜ«ng con cái, cho ngÜ©i hành hung ra khÕi nhà, và bu¶c
ngÜ©i hành hung không ÇÜ®c liên can vào tình trång nhÆp cÜ
cûa quš vÎ. LŒnh TPO có th‹ dÅn Ç‰n lŒnh trøc xuÃt ngÜ©i
phÓi ngÅu n‰u h† vi phåm lŒnh này.
KiŒn Tøng Hình S¿: Quš vÎ có th‹ thÜa kiŒn hình s¿ ho¥c xin
lŒnh hình s¿ chÓng låi ngÜ©i hành hung n‰u quš vÎ ho¥c ngÜ©i
thân cûa mình bÎ thÜÖng tích thân th‹, bÎ hãm hi‰p ho¥c sách
nhiÍu. N‰u quš vÎ tÓ ngÜ©i hành hung, ông/bà ta có th‹ bÎ b¡t
gi» và ª tù. Nên nh§ r¢ng ÇiŠu này có th‹ dÅn Ç‰n viŒc ngÜ©i
hành hung/bån tình không phäi là công dân Hoa Kÿ bÎ trøc
xuÃt.
QuyŠn L®i Công C¶ng: Quš vÎ có th‹ nhÆn ÇÜ®c quyŠn l®i
công c¶ng: 1. N‰u quš vÎ là ngÜ©i tÎ nån Çã lÜu låi trên quÓc
gia này chÜa Ç‰n 5 næm; 2. N‰u quš vÎ chÜa ÇÜ®c cÃp giÃy
nhÜng Çã n¶p ÇÖn xin thÈ xanh; ho¥c 3. N‰u con quš vÎ là
công dân Hoa Kÿ. Ngay cä n‰u không áp døng ÇÜ®c khoän
nào trên Çây, quš vÎ vÅn ÇÜ®c hÜªng Medicaid khÄn cÃp (dÎch
vø y t‰).

L¿a Ch†n Liên Quan ñ‰n Tình
Trång NhÆp CÜ:
N‰u k‰t hôn v§i m¶t công dân Hoa Kÿ ho¥c m¶t ngÜ©i
có thÈ xanh, quš vÎ có th‹ n¶p ÇÖn xin thÈ xanh cho
riêng mình qua HiŒp H¶i ChÓng Båo Hành Phø N». Quš
vÎ có th‹ n¶p ÇÖn cho viŒc này mà không cho ngÜ©i hành
hung bi‰t ho¥c h®p tác. N‰u quš vÎ Çã ly dÎ chÜa t§i 2
næm v§i ngÜ©i phÓi ngÅu là công dân ho¥c có thÈ xanh,
quš vÎ vÅn có th‹ Çû ÇiŠu kiŒn Ç‹ “t¿ n¶p ÇÖn” xin thÈ
xanh.
N‰u Çang trong tình trång kiŒn tøng trøc xuÃt, ho¥c Çang
ch© Ç®i bÎ trøc xuÃt, quš vÎ có th‹ n¶p ÇÖn xin “Hûy BÕ
Trøc XuÃt”. N‰u h¶i Çû ÇiŠu kiŒn, tòa án có th‹ hûy bÕ
lŒnh trøc xuÃt và cÃp thÈ xanh cho quš vÎ.
N‰u hiŒn Çang dùng thÈ xanh “có ÇiŠu kiŒn”, quš vÎ có
th‹ n¶p ÇÖn xin "MiÍn TrØ cho NgÜ©i PhÓi NgÅu BÎ
Hành Hung”, nh© Çó quš vÎ có th‹ xin ÇÜ®c thÈ xanh vô
th©i hån.
N‰u không k‰t hôn v§i ngÜ©i hành hung ho¥c h† không
phäi là công dân ho¥c có thÈ xanh, quš vÎ có th‹ Çû ÇiŠu
kiŒn Ç‹ xin visa U. ñây là loåi h¶ chi‰u 3 næm dành cho
nån nhân hình s¿. ñ‹ Çû ÇiŠu kiŒn xin loåi h¶ chi‰u này,
quš vÎ phäi h®p tác v§i cÖ quan thÄm quyŠn Ç‹ truy tÓ
ngÜ©i hành hung mình. Quš vÎ cÛng có th‹ xin “Tœ Nån
DiŒn Gi§i Tính" (Gender Based Asylum) n‰u có th‹
chÙng minh ÇÜ®c r¢ng quš vÎ Ç‰n Hoa Kÿ Ç‹ trÓn khÕi
nån hành hung ho¥c së bÎ ngÜ®c Çãi ho¥c båo hành d¿a
trên gi§i tính n‰u quš vÎ quay vŠ nÜ§c.

N‰u quš vÎ tìm ngÜ©i giúp Ç« vŠ vÃn ÇŠ nhÆp cÜ,
thì nên luôn luôn hÕi š ki‰n cûa m¶t luÆt sÜ
chuyên lo vŠ nhÆp cÜ. ñØng g†i cho BCIS.
Cu¶c trò chuyŒn cûa quš vÎ v§i luÆt sÜ së ÇÜ®c gi»
kín Çáo. N‰u quš vÎ không có tiŠn thuê luÆt sÜ, thì
nên liên låc v§i cÖ quan chÓng båo hành gia Çình
tåi ÇÎa phÜÖng Ç‹ h† giúp Ç« ho¥c g†i sÓ

1-800-33-HAVEN (V/TTY)

