
Cảnh báo! Không sử dụng 
dị ch vụ của các đối tư ợ ng   

 
Từ chối ký hợp đồng bằng văn bản 

Thu tiền các biểu mẫu di trú chưa điền. Lấy 
biểu mẫu di trú tại: uscis.gov/forms. 

Thu tiền để “vào danh sách chờ” hoặc 
“nộp đơn xếp hàng” cải cách di trú. 
Không có danh sách hay hàng chờ nào. 

Đảm bảo quý vị sẽ nhận được giấy phép lao 
động hoặc hứa hẹn kết quả tốt bởi  họ có quan 
hệ đặc biệt với cơ quan di trú. 

Giả danh luật sư có chuyên môn hoặc 
chuyên gia tư vấn di trú có bảo lãnh. 

Nhận tiền của quý vị nhưng không cung cấp dịch 
vụ như hứa hẹn. 

Yêu cầu quý vị khai man vào đơn hoặc ký một 
văn bản trống. Nếu làm việc này, có thể đơn 
xin di trú quý vị sẽ không bao giờ được chấp 
thuận. 

Giữ các giấy tờ gốc của quý vị hoặc đòi tiền 
để hoàn trả giấy tờ 

 

 

Cơ quan trợ giúp di trú, Sở tư 
pháp California caag.state.ca.us 

 
 
 
 
 
 

  
 

  

 
 

 
        

        
          

         
          

 

 
 

Bảo vệ chính 
mình! 
Học cách tìm kiếm 
nguồn  trợ  giúp  di 
trú tốt nhất 

            
       

        
    

San Francisco CA 94103 
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So sánh các dịch vụ .   
 

Tìm bên cung cấp dịch vụ sẵn lòng: 
▪ Giải đáp các câu hỏi của quý vị, và 
▪ Đưa ra các lựa chọn. 

 
Tìm kiếm, kiểm tra và so sánh 

▪ Nói chuyện với ít nhất hai nhà cung cấp dịch vụ, 
▪ Kiểm tra giấy phép/tình trạng pháp lý của từng 

nhà cung cấp, và 
▪ Không sử dụng dịch vụ của đối tượng nào 

không tuân thủ các quy tắc được nêu tại 
đây. 

 
 

Không thuê người nào: 
▪ Nói “Tin tôi đi,” mà không giải đáp thắc 

mắc của quý vị, 
▪ Đảm báo chắc chắn trường hợp 

của quý vị sẽ được thông qua, 
▪ Hứa hẹn giấy phép lao động hoặc 

thị thực ngay lập tức. 
 
 

Tại California, chỉ có 3 đối tượng có thể trợ 
giúp quý vị về di trú: 

▪ Luật sư 
▪ Các cơ quan phi lợi nhuận có Người đại 

diện được công nhận (Chính phủ Hoa Kỳ 
cho phép một số cá nhân cung cấp trợ dịch 
vụ trợ giúp di trú. Họ được gọi là Người đại 
diện được công nhận.) 

▪ Chuyên viên Tư vấn Di trú có bảo lãnh. 
 

Lưu ý! Không thuê bất cứ ai tự nhận là 
công chứng viên (notario público). Ở Hoa Kỳ, 
công chứng viên không phải là luật sư. Công 
chứng viên không được cung cấp trợ giúp 
pháp lý. 

Luật sư có thể: 
▪ Tư vấn pháp lý, 
▪ Giúp quý vị nộp đơn, và 
▪ Đại diện quý vị tại Toà án Di trú. 

 
Hãy tìm luật sư chuyên về di trú. Để đảm bảo luật 
sư của quý vị được cấp phép, tra cứu tại 
calbar.ca.gov hoặc gọi theo số (415) 538-2000. 
Yêu cầu luật sư cung cấp số chứng nhận của Hiệp 
hội Luật sư Tiểu bang. 

 
Các cơ quan phi lợi nhuận có Người đại 
diện được công nhận có thể: 

▪ Đưa ra các lời khuyên về pháp lý, và 
▪ Giúp quý vị nộp đơn (trong đa số các trường 

hợp). 

Để đảm bảo rằng người đại diện của quý vị được công 
nhận, vui lòng tra cứu tại: 
justice.gov/eoir/ra/raroster.htm 

Không sử dụng người đại diện không có tên trong 
danh sách trên. 

 
Chuyên viên tư vấn di trú có bảo lãnh có 
thể: 

▪ Cung cấp các biểu mẫu và giúp quý vị điền 
đơn. 

▪ Dịch các câu hỏi và giải đáp liên quan 
đến các biểu mẫu. 

▪ Giúp quý vị thu thập giấy tờ. 

Các chuyên viên tư vấn di trú không phải là luật 
sư. Họ phải cho quý vị biết họ không phải là luật sư và có 
biển báo tại văn phòng cho biết họ không phải là 
luật sư. 

Họ không được phép: 
▪ Đưa ra lời khuyên về pháp lý, 
▪ Đại diện quý vị tại Toà án Di trú, hoặc 
▪ Giữ giấy tờ gốc của quý vị. 

Lưu ý! Chỉ các chuyên viên tư vấn có bảo 
lãnh mới được trợ giúp các trường hợp di 
trú. 

Xác minh chuyên viên tư vấn có bảo lãnh 
tại: sos.ca.gov/business/sf/bond_search/ 



Danh sách kiểm tra: Hãy mang theo 
khi gặp người cung cấp dịch vụ. 
Người cung cấp dịch vụ có: 
❒ Cho quý vị xem các chứng chỉ hoặc 

xác nhận đã nộp tiền bảo lãnh? 
❒ Yêu cầu quý vị ký hợp đồng bằng 

văn bản? 
▪ Đảm bảo hợp đồng có ghi rõ các dịch vụ 

quý vị sẽ nhận được và số tiền phải trả. 
▪ Nếu quý vị không thành thạo tiếng Anh, 

chuyên viên tư vấn phải cung cấp cho 
quý vị bản hợp đồng bằng tiếng mẹ đẻ 
của quý vị. 

▪ Nếu quý vị huỷ hợp đồng trong vòng 72 
giờ sau khi ký kết, quý vị được quyền 
nhận lại toàn bộ số tiền đã thanh toán 

❒ Giải thích về các biểu mẫu và quy 
trình? 
▪ Không ký tên vào các mẫu đơn trống. 
▪ Yêu cầu người phiên dic̣h khi cần. 
▪ Không ký tên vào bất cứ giấy tờ gı̀ 

không đúng sự thâṭ hoăc̣ quý vi ̣không 
hiểu rõ. 

❒ Cung cấp cho quý vi ̣bản hợp 
đồng và toàn bô ̣giấy tờ đã nôp̣ 
cho hồ sơ của quý vi?̣ (Quý vi ̣có 
thể cần phải yêu cầu cung cung các 
bản sao). 
▪ Lưu giữ các bản sao ở nơi an toàn 
▪ Không đưa bản gốc hồ sơ của quý vi.̣  

Các luâṭ sư (không phải là chuyên viên 
tư vấn) có thể cần bản chı́nh hồ sơ của 
quý vi ̣để nôp̣ cho cơ quan có thẩm quyền 
 

❒ Cung cấp biên nhâṇ cho số tiền mà 
quý vi ̣thanh toán?   
Hãy chắc rằng trong biên nhâṇ của 
người cung cấp dic̣h vu ̣pháp lý cho ghi 
rõ ngày thanh toán và loaị dic̣h vu ̣mà 

quý vi ̣chi trả 
❒  Cho quý vi ̣biết mức lãi suất cho bất kỳ khoản vay hoăc̣ lê ̣phı́ thanh toán?  
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