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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG LỊCH NÀY
Quý vị nên giữ lại hồ sơ đầy đủ các thông tin quan trọng đối với quý vị và gia đình của quý vị. Các hồ sơ có thể
giúp quý vị nếu quý vị gặp rắc rối với chủ nhà, công ty cung cấp dịch vụ tiện ích, cơ quan chính phủ, hoặc các nhóm
khác. Các hồ sơ sẽ giúp quý vị trình bày vấn đề từ phía quý vị cũng như biện hộ về vấn đề đó; hồ sơ cũng sẽ giúp
quý vị ghi nhớ những điều đã xảy ra.
Sử dụng lịch này để ghi lại những thông tin quan trọng như:

•    Các cuộc hẹn
•    Ngày quý vị nhận bất kỳ thứ gì từ chủ nhà hoặc chủ lao động của quý vị, hoặc từ các cơ quan—như trợ

cấp, thư từ, ngân phiếu, tài liệu
•    Những gì quý vị nhận được (thông báo hủy bỏ hợp đồng, số tiền trên ngân phiếu, tài liệu của tòa án, v.v.)
•    Tên của những người thuộc các cơ quan mà quý vị trao đổi
•    Ngày/giờ của các cuộc gọi quý vị đã thực hiện về vấn đề
•    Số giờ quý vị làm việc, nếu quý vị cho rằng chủ lao động có thể không thanh toán chính xác cho quý vị

Lịch này có chứa thông tin pháp lý quan trọng về các quyền của quý vị và cách quý vị có thể bảo vệ các quyền này.
Quý vị hãy luôn nói sự thật khi quý vị trao đổi với các công ty hoặc cơ quan. Nếu không, các tuyên bố của quý vị có
thể bị xem là gian lận. Nếu quý vị bị nghi ngờ gian lận, quý vị có thể gặp rắc rối thêm, điều này có thể rất nghiêm trọng.
Thông tin trong lịch này KHÔNG phải là tư vấn pháp lý. Nếu quý vị cần tư vấn pháp lý, quý vị nên
gọi đến văn phòng trợ giúp pháp lý tại địa phương của mình. Để tìm văn phòng, quý vị có thể gọi đến Legal Access
Division (Bộ Phận Truy Cập Pháp Lý) theo số 1-800-204-2222, máy lẻ 1855 (điện thoại miễn phí).
Quý vị có thể tìm thấy thông tin pháp lý chung miễn phí tại www.TexasLawHelp.org. TexasLawHelp.org là một trang web
cung cấp cho người dân Texas giải thích về những vấn đề pháp lý chung, biểu mẫu tự điền đối với các vấn đề pháp lý
đơn giản và số điện thoại của các chương trình trợ giúp pháp lý gần quý vị.
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THU NỢ CÔNG BẰNG
Luật liên bang và tiểu bang bảo vệ người tiêu dùng chống lại các hành vi thu nợ bất hợp lý thông qua các bên đòi nợ và
chủ nợ ban đầu. Theo luật Texas, nếu quý vị gặp phải hành vi thu nợ bất hợp pháp, quý vị có thể thu hồi gấp ba lần thiệt
hại của mình cũng như các chi phí luật sư của quý vị.

Luật liên bang cũng bảo vệ quý vị chống lại người thu nợ không gia hạn tín dụng ban đầu cho quý vị hoặc tham gia giao dịch
ban đầu với quý vị. Theo luật này, quý vị có thể không được liên lạc theo cách bình thường trước 8 giờ sáng hoặc sau 9 giờ
tối. Nếu quý vị không muốn nghe từ bên đòi nợ nữa, quý vị có thể viết cho họ một lá thư và yêu cầu họ không cố gắng liên
hệ với quý vị nữa. Cần giữ lại bản sao lá thư quý vị gửi kèm bằng chứng mà quý vị đã gửi bằng thư bảo đảm, yêu cầu báo
nhận. Tuy nhiên, chủ nợ có thể liên hệ với quý vị một lần cuối để cho quý vị biết họ sẽ không liên hệ lại với quý vị hoặc thông
báo cho quý vị họ dự định sẽ làm gì; họ cũng có thể nộp đơn kiện để thu hồi khoản nợ hoặc tài sản. Nếu quyền của quý vị
bị vi phạm, hãy liên hệ với văn phòng trợ giúp pháp lý tại địa phương hoặc Consumer Protection Division (Văn Phòng Bảo Vệ
Người Tiêu Dùng) của Văn Phòng Attorney General (Tổng Chưởng Lý) theo số 1-800-621-0508. 

Sẽ là bất hợp pháp nếu chủ nợ:
   •  đe dọa bạo lực
   •  sử dụng ngôn ngữ tục tĩu hoặc khiêu dâm
   •  vu cáo quý vị gian lận hoặc các tội khác
   •  đe dọa bắt giữ quý vị
   •  thu hồi hoặc chiếm giữ tài sản mà không có thủ tục tố

tụng tòa án thích hợp, trừ khi tài sản đó là khoản thế
chấp cho khoản nợ

   •  quấy rối quý vị bằng cách gọi ẩn danh hoặc thực hiện các
cuộc gọi lặp đi lặp lại hoặc liên tục

   •  gọi cho quý vị để thu nợ mà không cho quý vị biết họ là
ai trước khi những khoản tiền này được chấp nhận

   •  gọi cho hàng xóm, thành viên trong gia đình, hoặc ông chủ
của quý vị và cho họ biết về các khoản nợ của quý vị

Bên đòi nợ không được:
   •  sử dụng tên giả để nhận dạng
   •  xuyên tạc số tiền nợ
   •  gửi các tài liệu có vẻ như là từ tòa án, cơ quan thực thi

pháp luật, hoặc cơ quan chính phủ
   •  không xác định được người hoặc công ty có khoản nợ
   •  xuyên tạc bản chất dịch vụ do bên thu nợ hoặc người

thu nợ đưa ra
   •  gọi cho quý vị tại nơi làm việc khi quý vị đã thông báo với

họ rằng quý vị không thể nhận những cuộc gọi như vậy
tại nơi làm việc



CÁC VẤN ĐỀ TRONG GIÁO DỤC
** Bất kể lúc nào quý vị hỏi khu học chánh hoặc trường dạy bất cứ gì, hãy luôn: 1) Viết đơn yêu cầu của quý vị
bằng văn bản; 2) Giữ lại cho mình một bản sao đơn yêu cầu của quý vị; và, 3) Lấy biên lai ghi rõ quý vị đã gửi đơn
khi nào và đến ai. Nếu quý vị không thể lấy biên lai, hãy ghi chú lại tên và chức vụ của người mà quý vị gửi đơn
yêu cầu tới. **
Nếu quý vị có vấn đề với trường học của học sinh, sau đây là một số nơi để tìm giúp đỡ:.
Về các vấn đề chung, bao gồm bắt nạt, quấy rối và kỷ luật học đường: Xem trong các chính sách
của hội đồng trường tại khu học chánh của quý vị. Hầu hết các khu học chánh đều đăng các chính sách của
họ lên mạng qua trang mạng “Chính sách Trực Tuyến” của Texas Association of School Board (TASB,[Hiệp Hội Các
Hội Đồng Trường Học Texas]).. Quý vị có thể thường xuyên tìm thấy những chính sách này bằng cách tìm trên
mạng chính sách của hội đồng trường học ở khu học chánh của quý vị. Nếu quý vị không thể tìm thấy chính sách
trên mạng, quý vị có thể hỏi khu học chánh một bản sao. Về vấn đề bắt nạt, hãy tìm chính sách FFI (LOCAL) của
khu học chánh của quý vị. Về vấn đề quấy rối, hãy tìm chính sách FFH (LOCAL) của khu học chánh của quý vị. Về
các khiếu nại chung, hãy tìm chính sách FNG (LOCAL) của khu học chánh của quý vị. Hãy chắc chắn là quý vị đọc
đúng chính sách được áp dụng gần nhất vì nó có thể bao gồm các chi tiết quan trọng như hạn nộp đơn khiếu nại
rất ngắn và những mẫu đơn riêng cần phải hoàn thành.
Xem trong bản quy tắc hành xử của học sinh và sổ tay phụ huynh/ học sinh của  khu học chánh của quý
vị. Cùng với các chính sách của hội đồng khu vực, quy tắc hành xử của học sinh và sổ tay phụ huynh/ học sinh sẽ
có những thông tin quan trọng bao gồm khi nào học sinh có thể bị kỷ luật hoặc phải bị kỷ luật. Thông thường, các
tài liệu này có thể tìm thấy trên mạng và bằng tiếng Anh hoặc tiếng Tây Ban Nha. Nếu quý vị không thể tìm thấy,
quý vị có thể xin bản sao từ trường học hoặc từ khu học chánh. 
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Một luật mới vừa ban hành để ngăn chặn các trường học và các khu học chánh đưa học sinh từ lớp mẫu giáo
nhỡ đến lớp 2 đến chương trình Đình Chỉ Học Tập (OSS) ngoại trừ các trường hợp nghiêm trọng đặc biệt như
học sinh mang thuốc phiện đến trường học. Những trường hợp này sẽ được nêu rõ trong quy tắc hành xử của
học sinh.
Cho các vấn đề liên quan đến tuyển sinh và đăng ký học: Xem trong thư đăng ký học hang năm
của Texas Education Agency (TEA, [Phòng Giáo Dục Texas]. Mỗi năm, TEA đều công bố một bức thư ghi rõ
những người quản lý khu học chánh và trường học liên quan đến các vấn đề về tham gia, tuyển sinh, đăng ký và
học phí. Thư vào tháng Tám 2017 có sẵn tại:
http://tea.texas.gov/About_TEA/News_and_Multimedia/Correspondence/TAA_Letters/Attendance,_Admission,
_Enrollment_Records,_and_Tuition_-_August_2017/. 

Điều quan trọng là phải biết rằng sự vắng mặt của cha/mẹ, người giám hộ hoặc người có quyền kiểm soát trẻ hợp
pháp theo lệnh của tòa án sẽ không là căn cứ để khu học chánh từ chối đơn nhập học của trẻ. Bất kỳ người lớn
nào đang chăm sóc cho trẻ nhưng không có thẩm quyền hợp pháp có thể, cùng với phụ huynh của đứa trẻ, thi hành
Thỏa Thuận Ủy Quyền Không Phải Phụ Huynh trong Chương 34 của Quy Tắc Gia Đình Texas hoặc một mẫu ủy
quyền đặc biệt từ luật sư. Nếu quý vị không có giấy tờ được ký bởi phụ huynh, quý vị phải báo với trường học về
tình hình và trường sẽ chấp nhận trẻ. Nếu quý vị được thông báo là trẻ không thể đi học vì quý vị không có lệnh
của tòa án hoặc giấy tờ được ký bởi phụ huynh, quý vị nên liên hệ với trợ giúp pháp lý địa phương để được hỗ
trợ. 
Xin hãy nhận thức rằng tình trạng nhập cư của học sinh không phải là cơ sở cho phép để khu học chánh có thể từ
chối việc nhập học của trẻ vào trường công. Để có thêm thông tin liên quan đến học sinh nhập cư và gia đình, hãy
xem phần “Cho các vấn đề liên quan đến học sinh nhập cư” bên dưới. 
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Cho các vấn đề giáo dục đặc biệt: Xem trong các tài liệu dành cho phụ huynh của Texas Education
Agency (TEA, [Phòng Giáo Dục Texas]). Mỗi năm, TEA công bố hai bản hướng dẫn để giải thích các quyền của
phụ huynh về giáo dục đặc biệt. Một bản hướng dẫn gọi là “Hướng Dẫn Phụ Huynh Quy Trình Nhập học, Kiểm
tra và Nghỉ Học”, và bản còn lại gọi là “Thông Báo Về Các Biện Pháp TựVệTheo ThủTục”. Cả hai bản hướng dẫn
đều có sẵn bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha để tải về từ trên mạng qua trang mạng của TEA:
http://tea.texas.gov/. 

Xem trong Bản Hướng Dẫn Sử Dụng IDEA Của Hội Bảo Vệ Quyền Lợi Của Người Khuyết Tật Texas. Hội Bảo
Vệ Quyền Lợi của Người Khuyết Tật Texas đã ban hành bản hướng dẫn sử dụng có liên quan đến quyền lợi của
phụ huynh theo cá nhân dưới Đạo Luật Giáo Dục cho Người Khuyết Tật (IDEA). Bản hướng dẫn sử dụng này
có sẵn trên mạng để tải về qua trang mạng của Hội Bảo Vệ Quyền của Người Khuyết Tật: 
https://www.disabilityrightstx.org/.

Cho các vấn đề liên quan đến việc vô gia cư của con quý vị hoặc thanh thiếu niên không có
bảo hộ: Xem trong các tài liệu của Texas Homeless Education Office (THEO, [Văn Phòng Quản Lý Giáo
Dục cho Người Vô Gia Cư Texas]).THEO cung cấp nhiều loại dịch vụ cho các khu học chánh, học sinh, phụ
huynh, người chăm sóc và nhiều người khác. THEO công bố các tài liệu có ích liên quan đến nhiều vấn đề có thể
xảy ra với học sinh vô gia cư bao gồm đăng ký học, chọn trường và di chuyển. Thông tin này và nhiều thông tin
khác có thể tìm trong trang mạng của THEO: http://www.theotx.org/.

Cho các vấn đề liên quan đến thanh thiếu niên được nhận nuôi: Xem trong các tài liệu của Texas
Foster Youth Justice Project (Dự Án Bảo Vệ Quyền Lợi của Thanh Thiếu Niên Được Nhận Nuôi Texas).
Dự Án Bảo Vệ Quyền Lợi Của Thanh Thiếu Niên Được Nhận Nuôi công bố ấn bản hàng năm của “Hướng Dẫn
Cho Những Người Lớn Lên Bằng Chương Trình Bảo Trợ Tạm Thời ở Texas” trên trang mạng của Dự Án để tải
về: http://texasfosteryouth.org/. Dự Án cũng cung cấp hỗ trợ pháp lý cho thanh thiếu niên đủ tiêu chuẩn được
nhận nuôi trước đây trên khắp bang. Để có thêm thông tin về việc làm cách nào để được giúp đỡ, vào đường
dẫn phía trên hoặc gọi vào số 1-877-313-3688.
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Cho các vấn đề liên quan đến học sinh nhập cư: Xem trong các tài liệu của Intercultural Development
Research Association (IDRA, [Hiệp Hội Nghiên Cứu Phát Triển Liên Văn Hóa]). IDRA công bố tài liệu khai
giảng có tên là “Các Quyền Của Học Sinh Nhập Cư ĐểTham Gia Học Tại Các Trường Công”. Tài liệu này và các
tài liệu có ích khác, bao gồm tài liệu liên quan đến việc nhập học của các học sinh không có giấy tờ, đều có sẵn
trên trang mạng của IDRA để tải về: http://www.idra.org/. 
Nếu quý vị yêu cầu thêm hỗ trợ pháp lý, hãy liên hệ với người cung cấp dịch vụ pháp lý dân sự của quý vị để có
thêm thông tin.
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14                   15                   16                    17                    18                    19                    20

21                   22                   23                   24                   25                   26                   27

28                    29                   30                   31                   Ghi chú:

Ngày Martin
Luther King Jr.

Tết Dương Lịch



                                                                                             1                     2                     3

4                     5                     6                     7                     8                     9                     10

11                   12                   13                    14                    15                    16                    17

18                    19                   20                   21                   22                   23                   24

25                    26                   27                   28                   Ghi chú:

THÁNG HAI 2018
CHủ NHậT            THứ HAI            THứ BA             THứ TƯ           THứ NăM          THứ SÁU           THứ BẢY

Ngày Thứ Tư
Lễ Tro

Ngày Lễ Tình Nhân

Tết Nguyên Đán

Ngày Tổng Thống
Hoa Kỳ



NHỮNG KHOẢNG PHỤ CẤP CHO NGƯỜI BỊ
KHUYẾT TậT

Chính phủ liên bang có hai chương trình để giúp đỡ người bị khuyết tật và không thể làm việc: Bảo Hiểm An Sinh
Xã Hội Cho Người Khuyết Tật (SSDI) và Thu Nhập An Sinh Bổ Sung (SSI). Quý vị có thể đăng ký cả hai chương
trình tại văn phòng Quản Lý An Sinh Xã Hội (SSA) tại địa phương của quý vị. 
Để có thêm thông tin, hãy gọi đến SSA qua số 1-800-772-1213 từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối, từ thứ Hai đến thứ
Sáu. Những người bị điếc hoặc bị khiếm thính có thể gọi đến SSA miễn phí qua số 1-800-325-0778 từ 7 giờ sáng
đến to 7 giờ tối, từ thứ Hai đến thứ Sáu. Hãy nhớ có số An Sinh Xã Hội khi gọi cho SSA. Trang mạng của SSA là
www.socialsecurity.gov.

Làm thế nào để tôi biết được tình trạng sức khỏe của tôi có đủ điền kiện để tôi đăng ký là
Người Khuyết Tật?

Tình trạng sức khỏe (hoặc khuyết tật) của quý vị phải thật sự nghiêm trọng rằng nó có thể sẽ ngăn cản quý vị
làm việc trong ít nhất 12 tháng hoặc dự kiến là đến suốt đời. Quý vị không thể nhận tiền chi trả cho khuyết tật
một phần hoặc trong thời gian ngắn từAn Sinh Xã Hội. Tính nghiêm trọng trong tình trạng của quý vị và khả năng
không đi làm được do tình trạng của quý vị là căn cứ để quyết định quý vị có đủ điều kiện để đăng ký cho
chương trình. Nếu vì không ai thuê quý vị cho bất kỳ công việc gì hoặc vì quý vị không thể tiếp tục công việc cũ
nữa thì vẫn chưa đủ thuyết phục. 
Làm thế nào để tôi đăng ký?

1.    Nộp đơn trực tuyến tại https://secure.ssa.gov/iClaim/dib – hoặc –
2.   Gọi cho An Sinh Xã Hội theo số 1-800-772-1213, để đặt hẹn nộp khiếu nại của quý vị tại văn phòng Social

Security (An Sinh Xã Hội) địa phương hoặc để thực hiện khiếu nại qua điện thoại.
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Sẽ tốt hơn nếu quý vị có sẵn các thông tin nhất định khi quý vị đăng ký (số An Sinh Xã Hội, giấy khai sinh, thông
tin về nhà cung cấp y tế, hồ sơ làm việc, vân vân). SSA cũng sẽ báo cho quý vị các thông tin hoặc giấy tờ cần thiết
và sẽ giúp quý vị lấy được chúng. 
Đừng chờ để đăng ký nhận các tiền phụ cấp trong lúc quý vị đang thu thập thông tin hoặc giấy tờ. SSA sẽ mất
nhiều thời gian để điều tra và ra quyết định rằng bạn có đủ tiêu chuẩn cho SSDI hay không. Mỗi ngày quý vị chờ
đợi để đăng ký là một ngày quý vị không nhận được tiền phụ cấp. 
Tôi có cần luật sư để giúp tôi đăng ký không?
Quý vị có quyền được luật sư hoặc một người đủ điều kiện (người đại diện) để đại diện quý vị khi quý vị làm
việc với An Sinh Xã Hội. Quý vị không cần luật sư để giúp quý vị điền đơn ban đầu, nhưng nhiều người có thề
cần nói chuyện với luật sư trước khi họ đăng ký. 
Quý vị cần có một công ty luật đại diện quý vị nếu SSA từ chối đơn đăng ký của quý vị và quý vị muốn kháng
cáo. Người đại diện của quý vị không thể tính hoặc thu phí từ quý vị nếu không có giấy chấp thuận của Ban Quản
Lý An Sinh Xã Hội từ đầu.
Bảo Hiểm An Sinh Xã Hội dành cho Người Khuyết Tật (SSDI)
Bảo Hiểm An Sinh Xã Hội dành cho Người Khuyết Tật (SSDI) là việc thanh toán từ Ban Quản Lý An Sinh Xã Hội
(SSA) cho những người có tình trạng y tế nghiêm trọng ngăn cản họ làm việc trong vòng ít nhất 12 tháng. Để nhận
SSDI, quý vị phải: 

1.   Có bảo hiểm theo Đạo Luật An Sinh Xã Hội; và
2.   Có tình trạng sức khỏe đủ điều kiện.  
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Làm thế nào để tôi biết được mình “được bảo hiểm” hay không?
Khi quý vị đi làm, một phần lương của quý vị được giữ lại từ tổng thu nhập của quý vị cho Chương Trình Bảo
Hiểm Dành Cho Người Khuyết Tật. SSA sẽ quyết định rằng quý vị có được trả đủ để được bảo hiểm toàn bộ
và hiện tại theo chương trình. 
Để đáp ứng được tình trạng bảo hiểm, quý vị phải đi làm và có số điểm tín dụng An Sinh Xã Hội ít nhất trong
10 năm kể từ khi bị khuyết tật. Quy định chung là quý vị phải đi làm ít nhất 5 năm trong vòng 10 năm từ khi bị
khuyết tật. Yêu cầu này có thể ít hơn nếu như quý vị dưới 30 tuổi tại thời điểm quý vị bị khuyết tật. 
Nếu tôi có đủ điều kiện để nhận phụ cấp Người Khuyết Tật, gia đình của tôi có thể nhận phụ
cấp không?
Các thành viên nhất định trong gia đình quý vị có thể có đủ điều kiện nhận tiền phụ cấp nếu quý vị nhận SSDI,
bao gồm:

1.   Vợ/ chồng của quý vị, nếu ông ấy hoặc bà ấy trên 62 tuổi;
2.   Vợ/ chồng của quý vị, ở bất cứ tuổi nào nếu ông ấy hoặc cô ấy đang chăm sóc con của quý vị nhỏ hơn

16 tuổi hoặc bị khuyết tật;
3.   Người con chưa kết hôn của quý vị, bao gồm con nuôi, hoặc, trong một số trường hợp, con riêng hoặc

cháu của người con mà chỉ dưới 18 tuổi hoặc dưới 19 tuổi nếu học toàn thời gian ở tiểu học và trung
học cơ sở;

4.   Người con chưa kết hôn của quý vị, trên 18 tuổi, nếu anh ấy hoặc cô ấy bị khuyết tật trước 22 tuổi. (Tình
trạng khuyết tật của người con cũng phải đáp ứng đúng định nghĩa của An Sinh Xã Hội về khuyết tật của
người lớn); và

5.   Trong một số trường hợp, vợ/ chồng đã ly dị cũng có thể có đủ điều kiện nhận tiền phụ cấp dựa trên
thu nhập của quý vị nếu ông ấy hoặc bà ấy đã cưới quý vị ít nhất 10 năm, và đang không kết hôn, và ít
nhất 62 tuổi. Số tiền chi trả cho vợ/ chồng đã ly dị sẽ không làm giảm tiền phụ cấp của quý vị, hoặc bất
kỳ khoản phụ cấp nào liên quan đến vợ/ chồng và con cái hiện tại của quý vị. 
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Tôi sẽ nhận Medicare nếu tôi có đủ điều kiện cho chương trình Khuyết Tật không?
Quý vị sẽ nhận được tiền bảo hiểm Medicare sau khi quý vị có đủ điều kiện để nhận được tiền phụ cấp từ Bảo
Hiểm An Sinh Xã Hội Cho Người Khuyết Tật 24 tháng. Việc này sẽ được tự động hóa và quý vị không cần phải
nộp một đơn khác cho Medicare.

Khi nào thì tôi bắt đầu nhận được tiền phụ cấp?
Nếu đơn xin của quý vị được chấp thuận, tiền phụ cấp An Sinh Xã Hội đầu tiên của quý vị sẽ được trả vào
tháng thứ 6 quý vị bị khuyết tật. Ví dụ, nếu quý vị bị khuyết tật từ ngày 15 tháng 6 năm 2017, tiền phụ cấp đầu
tiên của quý vị sẽ được trả vào tháng 12 năm 2017, là tháng thứ 6 kể từ khi quý vị bị khuyết tật. Tiền phụ cấp
An Sinh Xã Hội được trả cho quý vị vào tháng sau tháng tiền phụ cấp được trả. Ví dụ, tiền phụ cấp cho tháng 12
năm 2017 sẽ được trả cho quý vị vào tháng 1 năm 2018.

Khoản phụ cấp của tôi là bao nhiêu?
Số tiền phụ cấp khuyết tật của quý vị hàng tháng sẽ phụ thuộc vào thu nhập cả đời bình quân của quý vị. Quý vị có
thể hỏi Ban Quản Lý An Sinh Xã Hội một bản báo cáo thu nhập cả đời của quý vị và ước tính tiền phụ cấp khuyết
tật của quý vị.
Để lấy báo cáo, hãy gọi An Sinh Xã Hội qua số 1-800-772-1213, hoặc quý vị có thể tạo tài khoản trực tuyến tại
https://www.socialsecurity.gov/myaccount.

Nếu tôi không có bảo hiểm An Sinh Xã Hội cho Người Khuyết Tật, tôi vẫn có thể nhận được
phụ cấp khuyết tật không? 

Nếu quý vị không thể đáp ứng đủ các yêu cầu để nhận bảo hiểm của SSDI, quý vị vẫn có thể có đủ điều kiện
để nhận phụ cấp theo chương trình Thu Nhập An Sinh Bổ Sung (SSI). SSI không yêu cầu quý vị phải có bảo hiểm
để nhận được phụ cấp.
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Thu Nhập An Sinh Bổ Sung (SSI)

Để có đủ điều kiện cho chương trình này, quý vị phải phù hợp với một trong hai danh mục sau: 
     • Bị mù, 
     • Người lớn hoặc trẻ em bị khuyết tật ít nhất 12 tháng hoặc bị bệnh nặng có thể dẫn đến tử vong, hoặc
     • Từ 65 tuổi trở lên.  

Đối với người lớn, để có đủ điều kiện phải phụ thuộc vào việc bị khuyết tật nghiêm trọng ngăn cản quý vị đi
làm. Quý vị phải có thu nhập thấp và nguồn lực hạn chế. Nguồn lực hạn chế có nghĩa là bất động sản tài chính
với tổng giá trị ít hơn $2,000 ($3,000 cho cặp đôi). Nhà và một chiếc xe của quý vị không được tính vào nguồn
lực, nhưng tài khoản ngân hàng và các bất động sản không phải nhà ở thì đều tính vào nguồn lực.
Nếu đơn xin khuyết tật của tôi bị tôi chối?

Nếu quý vị không đồng tình với quyết định về đơn xin của quý vị, quý vị có thể kháng cáo. SSA sẽ gửi thư cho
quý vị bất cứ lúc nào họ ra quyết định về đơn của quý vị. Lá thư này sẽ nói cho quý vị cách để kháng cáo. Thông
thường, đầu tiên quý vị phải làm Đơn Yêu Cầu Xem Xét Lại. Đơn này phải được viết bằng văn bản trong vòng
60 ngày kể từ ngày quý vị nhận được Thông Báo vềViệc Không Chấp Thuận Đơn Khiếu Nại của SSA. Nếu Đơn
Yêu Cầu Xem Xét Lại của quý vị bị từ chối, quý vị có thể yêu cầu một buổi điều trần để kháng cáo việc từ chối.
Nếu đơn của quý vị vẫn bị từ chối sau buổi điều trần, các bước tiếp theo bao gồm kháng cáo lên “Hội Đồng
Kháng Cáo” và rồi lên Tòa Án Quận liên bang. Hầu hết các đơn xin cho người khuyết tật đều bị từ chối bởi SSA.
Quý vị nên kháng cáo việc từ chối nếu quý vị không đồng tình. Quý vị cũng có thể thảo luận với luật sư để có
lời khuyên về pháp lý nếu đơn của quý vị bị từ chối.
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Mất tiền phụ cấp SSDI hoặc SSI 

Nếu quý vị đang nhận tiền phụ cấp và nhận thư báo rằng tiền phụ cấp của quý vị sẽ bị cắt do cải thiện sức khỏe,
quý vị có thể đưa đơn kháng cáo. Để tiếp tục nhận tiền phụ cấp cho đến khi đơn kháng cáo được giải quyết,
quý vị có thể xin được tiếp tục nhận tiền phụ cấp. Quý vị phải đưa đơn kháng cáo trong vòng 10 ngày kể từ khi
nhận được thư báo dừng để vẫn nhận được tiền phụ cấp. Nếu SSA thấy quý vị vẫn bị khuyết tật, quý vị sẽ không
phải trả tiền lại. Nếu SSA thấy quý vị hết bị khuyết tật, SSA sẽ đòi quý vị trả lại số tiền mà họ đã đưa cho quý
vị từ ngày có thông báo sức khỏe cải thiện. Quý vị có thể kháng cáo quyết định này và xin SSA một khoản miễn
trừ. “Khoản miễn trừ” có nghĩa là SSA đã quyết định rằng quý vị không cần phải trả lại số tiền đó. 
Mỗi lá thư quyết định của An Sinh Xã Hội sẽ nói cho quý vị biết bao nhiêu ngày quý vị phải đưa đơn kháng cáo.
Thông thường, hạn nộp sẽ từ 10 đến 60 ngày. Việc quý vị kháng cáo kịp thời cực kỳ quan trọng. Quý vị nộp
đơn kháng cáo bằng cách đem đơn của quý vị đến văn phòng SSA và yêu cầu kháng cáo. Họ sẽ đưa mẫu đơn
cho quý vị. Nếu quý vị có lý do thích đáng cho việc kháng cáo trễ, hãy giải thích lý do với SSA. SSA có thể xác định
rằng việc chậm trễ của quý vị là do nguyên nhân thích đáng, và rồi đơn kháng cáo của quý vị sẽ được khởi tố.
Nhiều người tự đại diện cho chính mình tại buổi điều trần của An Sinh Xã Hội, nhưng quý vị nên tham khảo ý
kiến với luật sư nếu quý vị có buổi điều trần. Hãy liên hệ với văn phòng hỗ trợ pháp lý để yêu cầu họ đại diện
cho quý vị. Quý vị có thể thuê luật sư riêng với mức phí mà có thể được trích ra từ bất kỳ khoản tiền phụ cấp
trong quá khứ mà quý vị đã nhận. Nếu quý vị không thu hồi khoản phụ cấp bất kỳ nào trong quá khứ, quý vị có
thể sẽ không phải chịu trách nhiệm với bất kỳ khoản phí thuê luật sư nào. Để tìm luật sư riêng chuyên về tiền
phụ cấp, hãy gọi đến National Organization of Social Security Claimants’ Representatives (NOSSCR, [Tổ Chức
Quốc Gia của Đại Diện Người Yêu Cầu An Sinh Xã Hội]) qua số 1-800-431-2804. 

Để biết thêm thông tin, xem www.TexasLawHelp.org.
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CHUYỂN NHƯỢNG TRÊN GIẤY CHứNG TỬ
Chuyển Nhượng trên Giấy Chứng Tử là gì?
Chuyển Nhượng trên Giấy Chứng Tử (TODD) cho phép người sở hữu bất động sản nêu tên một hoặc nhiều
người sẽ nhận bất động sản thật của họ (đất đai, nhà cửa, quyền khoáng sản) khi họ qua đời. Khác với di chúc,
TODD không phải đi qua quá trình chứng thực đắt tiền. Bởi vì thế, TODD là cách tốt nhất để đảm bảo bất động
sản của quý vị để lại cho người thừa hưởng như mong muốn khi quý vị qua đời. 
Chuyển Nhượng trên Giấy Chứng Tử hoạt động như thế nào?
Người sở hữu bất động sản điền vào một bản TODD nêu tên người thừa hưởng mà họ muốn để lại bất động
sản khi họ qua đời. TODD cần phải được nộp tại văn phòng hồ sơ của quận nơi bất động sản tọa lạc trước khi
người sở hữu bất động sản qua đời để đơn có thể có hiệu lực. Khi người sở hữu bất động sản qua đời, người
có tên trong TODD như là người thừa hưởng nộp một bản tuyên thệ về cái chết lên văn phòng hồ sơ của quận
nơi mà bất động sản tọa lạc. Người này bây giờ sẽ sở hữu bất động sản mà không cần phải thông qua tòa án. 
Làm thế nào để tôi hoàn thành bản Chuyển Nhượng trên Giấy Chứng Tử? 
Ủy Ban Tiếp Cận Công Lý Texas đã phát triển bộ đơn bao gồm một TODD và các hướng dẫn, một đơn hủy bỏ
và các hướng dẫn, và một bản tuyên thệ về cái chết và các hướng dẫn. Bộ đơn này có thể tìm thấy tại trang mạng
của Ủy Ban tại www.texasatj.org cũng như tại www.TexasLawHelp.org. Các tổ chức hỗ trợ pháp lý và các trường
luật có thể cũng có các bản sao của bộ đơn này. 
Tôi có thể nộp Chuyển Nhượng trên Giấy Chứng Tử không nếu tôi sở hữu bất động sản với
một người khác hoặc nếu tôi chưa trả hết toàn bộ căn nhà?
Có. Nếu hơn 1 người sở hữu bất động sản, mỗi người sở hữu phải nộp một bản TODD cho người thừa hưởng
để nhận toàn bộ số bất động sản. Nếu chỉ một người sở hữu nộp TODD, người thừa hưởng chỉ nhận được
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phần bất động sản của người đó. Quý vị cũng có thể nộp TODD nếu quý vị vẫn còn nợ ngân hàng khoản vay thế
chấp bất động sản. Người nhận bất động sản sau khi quý vị qua đời sẽ phải tiếp tục trả ngân hàng cho đến khi
trả hết khoản vay thế chấp.
Sẽ thế nào nếu tôi có di chúc? Bản Chuyển Nhượng trên Giấy Chứng Tử có hiệu lực mạnh hơn di chúc.
Nếu quý vị đã viết di chúc bằng văn bản và để lại bất động sản cho một người khác với người thừa hưởng được
nêu tên trong TODD, người đó sẽ không được thừa hưởng bất động sản của quý vị. Chỉ người thừa hưởng được
nêu trong TODD mới nhận được bất động sản của quý vị.
Ai sẽ nhận bất động sản của tôi nếu người thừa hưởng của tôi qua đời? Mẫu đơn TODD cho phép
quý vị chọn người thừa hưởng chính và thay thế. Nếu người thừa hưởng qua đời là thành viên gia đình, đơn này
cũng sẽ cho phép quý vị chọn bất động sản sẽ chuyển qua người thừa hưởng khác hay qua con cái của người
thừa hưởng đã qua đời.
Làm thế nào để tôi đổi người thừa hưởng trong bản Chuyển Nhượng trên Giấy Chứng Tử?
Nếu quý vị đã nộp TODD lên văn phòng hồ sơ của quận nơi bất động sản tọa lạc và quý vị muốn thay đổi người
thừa hưởng, quý vị phải làm một trong hai việc sau: 1) nộp đơn hủy bản TODD mà quý vị đã nộp, hoặc 2) nộp
một bản TODD mới nêu tên người thừa hưởng và hủy bỏ bản TODD trước. Quý vị không thể thay đổi người
thừa hưởng của bản Chuyển Nhượng trên Giấy Chứng Tử bằng cách viết di chúc.
Tôi có thể bán bất động sản đã nêu trong bản Chuyển Nhượng trên Giấy Chứng Tử không?
Có. Bản TODD không thay đổi quyền lợi của quý vị đến bất động sản của quý vị. Quý vị có thể bán bất động
sản, vay một khoản thế chấp trên nó, dùng nó như bất động sản thế chấp, hoặc lấy miễn thuế bất động sản. Bản
TODD không có tác dụng cho đến khi quý vị qua đời. 



THUẾ THU NHậP
Tại sao tôi nên nộp tờ khai thuế?

Những người có tiền lương thấp có khả năng được khấu trừ thuế thu nhập liên bang của mình nhưng quan trọng
hơn: Đó là luật! Đồng thời, các gia đình có thu nhập thấp có thể hội đủ điều kiện cho Tín Thuế Lợi Tức Do Lao
Động, Tín Thuế Cho Trẻ và Tín Thuế Nhờ Có Thêm Trẻ. Những tín thuế này có thể thêm cả nghìn đô la vào túi quý
vị! Quý vị có thể biết thêm thông tin tại v hoặc gọi 1-800-829-1040.
Làm thế nào để chọn người kê khai thuế?

Hầu hết các gia đình thu nhập thấp có thể nhờ chuẩn bị tờ khai thuế miễn phí tại cơ sở Volunteer Income Tax
Assistance (HỗTrợ Đóng ThuếThu Nhập Tự Nguyện, VITA) gần nhất. Cách tốt nhất để tìm cơ sởVITA gần nhất là
gọi 211. Quý vị cũng có thể truy cập: http://www.irs.gov/Individuals/Free-Tax-Return-Preparation-for-You-by-Volunteers: 
Nếu quý vị chọn trả tiền cho ai đó để giúp chuẩn bị tờ khai, quý vị nên lựa chọn cẩn thận vì quý vị phải chịu trách
nhiệm về bất kỳ lỗi sai nào trên tờ khai. Ví dụ, người kê khai đề nghị sai số tiền hoàn trả quá lớn cho quý vị, quý vị
có trách nhiệm trả lại tiền cộng với lãi và tiền phạt. 
Lời khuyên khi lựa chọn người kê khai thuế: 

•    Chắc chắn người kê khai thuế của quý vị có mã số thuế của người khai thuê (Preparer Tax Identification
Number, PTIN). Bất kỳ ai được trả tiền để chuẩn bị tờ khai phải ký vào đó và cung cấp PTIN của họ.

•    Chọn người kê khai thuế có giấy chứng nhận và được đào tạo. Những người này bao gồm Kế Toán Viên
Công Chứng (Certified Public Accountants, CPA), Đại Diện Đã Đăng Ký (Enrolled Agents, EA), hoặc Người
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Tham Gia Chương Trình Nộp Đơn Thời Vụ Hàng Năm (Annual Filing Season Program Participants, AFSP).
Tìm hiểu thêm tại http://irs.treasury.gov/rpo/rpo.jsf.

•    Công chứng viên hoặc người giữ sổ sách kế toán không được chứng nhận để chuẩn bị tờ khai thuế. Họ
không có bất kỳ chuyên môn đặc biệt nào về thuế và không bắt buộc hoàn thành bất cứ đào tạo về thuế
nào. 

•    Hãy tránh những người kê khai hứa hẹn sẽ lấy được cho quý vị khoản hoàn lại lớn hơn những người kê
khai khác. Hãy nhớ: Nếu điều này có vẻ tốt đến mức khó tin, thì có lẽ là như vậy.
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MEDICAID
Medicaid là chương trình chăm sóc sức khỏe cung cấp phúc lợi cho những người có thu nhập thấp, người mang thai
và/hoặc bị khuyết tật.
Để hội đủ điều kiện nhận Medicaid, quý vị hoặc con của quý vị phải:

•    Là cư dân Texas
•    Là công dân Hoa Kỳ hoặc cư dân hợp pháp (ngoại trừ Medicaid khẩn cấp)
•    Đáp ứng các giới hạn nhất định về thu nhập và nguồn lực

VÀ

Quý vị hoặc con quý vị cũng phải thuộc một trong những nhóm sau:
•    Gia đình hoặc trẻ em có thu nhập thấp
•    Con Trẻ
•    Phụ nữ mang thai
•    Phụ nữ từ 18 đến 44 tuổi có thu nhập thấp
•    Không phải công dân Hoa Kỳ nhưng cần các dịch vụ y tế khẩn cấp
•    Trẻ em (dưới 19 tuổi) gặp khó khăn về y tế do các hóa đơn y tế cao
•    Người nhận Thu Nhập An Sinh Bổ Sung (SSI) từ Chính Quyền An Sinh Xã Hội
•    Những người vẫn khuyết tật và bị mất SSI do mức thu nhập, nhưng thu nhập của họ vẫn còn thấp
•    Những người có thu nhập thấp, có nhu cầu chăm sóc dài hạn hoặc trợ giúp trong các hoạt động hàng ngày

Để biết thông tin về nơi nộp đơn đăng ký Medicaid và văn phòng gần quý vị nhất, hãy gọi 2-1-1 (đường dây nóng Trợ
Cấp Dịch Vụ Sức Khỏe Và Con Người) hoặc truy cập trang web của họ tại www.211texas.org. 2-1-1 Texas là đường dây
nóng dịch vụ xã hội ẩn danh, miễn phí, phục vụ 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần, 365 ngày một năm.

Nếu quý vị không thể liên lạc được với đường dây nóng Trợ Cấp Dịch Vụ Sức Khỏe Và Con Người bằng cách gọi 
2-1-1, hãy gọi đường dây nóng miễn phí khác của HHSC theo số 1-877-541-7905 từ 8:00 giờ sáng đến 8:00 giờ tối, thứ
Hai đến thứ Sáu, để biết thông tin tương tự như khi gọi 2-1-1.  
Nếu quý vị có thắc mắc khác về Medicaid, quý vị có thể gọi đến Đường Dây Chuyển Tiếp Cuộc Gọi Medicaid Texas miễn
phí theo số 1-800-252-8263 từ 7:00 giờ sáng đến 7:00 giờ tối, thứ Hai đến thứ Sáu. Quý vị cũng có thể liên hệ Ủy Ban
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Dịch Vụ Sức Khỏe Và Con Người tại www.yourtexasbenefits.com.

Khi quý vị nộp đơn xin trợ cấp, quý vị sẽ cần mang theo hoặc gửi qua thư:
•    Bản sao cuống lương của quý vị;
•    Giấy tờ thể hiện thu nhập gia đình;
•    SốAn Sinh Xã Hội của người muốn đăng ký Medicaid; 
•    Thẻ nhận dạng;
•    Giấy tờ thường trú hợp pháp (nếu quý vị không phải công dân và muốn đăng ký Medicaid cho mình);
•    Chứng cứ định cư; và
•    Thông tin về nguồn lực của quý vị, ví dụ như bản sao kê của ngân hàng, và chứng nhận quyền sở hữu xe hơi.

Quý vị có thể chọn bạn bè hoặc người khác làm “đại diện được ủy quyền” của quý vị.  Người đó có thể đi đến văn
phòng Ủy Ban Dịch Vụ Sức Khỏe Và Con Người và nộp đơn cho quý vị.  
Quý vị có thể yêu cầu thông dịch viên ngôn ngữ hoặc ngôn ngữ ký hiệu để giúp quý vị nộp đơn.
Trợ cấp chăm sóc sức khỏe của trẻ em theo Medicaid thường tốt hơn trợ cấp mà quý vị có thể nhận thông qua bảo
hiểm y tế tại nơi làm việc.  Trẻ em có nhu cầu chăm sóc sức khỏe đặt biệt có thể hội đủ điều kiện để nhận trợ cấp
bổ sung.  Hãy gọi đến Chương Trình Dành Cho Trẻ Có Nhu Cầu Về Dịch Vụ Chăm Sóc Đặc Biệt (chương trình của
Phòng Dịch VụY TếTiểu Bang Texas) để biết thêm thông tin theo số 1-800-252-8023.

Buổi Điều Trần Công Bằng
Nếu đơn đăng ký Medicaid của quý vị bị từ chối, quý vị có quyền yêu cầu “Buổi Điều Trần Công Bằng”. Nếu quyết định
về đơn đăng ký của quý vị bị trễ quá 45 ngày (hoặc quá 90 ngày, nếu vấn đề là khuyết tật) quý vị có quyền yêu cầu “Buổi
Điều Trần Công Bằng”. Nếu Medicaid của quý vị bị đình chỉ hoặc chấm dứt, quý vị có quyền yêu cầu “Buổi Điều Trần
Công Bằng”.  Nếu các điều khoản tham gia Medicaid của quý vị bị thay đổi, ví dụ như số tiền của bất kỳ khoản đồng
thanh toán nào theo Medicaid về chăm sóc dài hạn, thì quý vị có quyền yêu cầu “Buổi Điều Trần Công Bằng”. Nếu số
tiền cho dịch vụ Medicaid của quý vị bị đề xuất giảm xuống, ví dụ như số giờ chăm sóc tại nhà, thì quý vị có quyền yêu
cầu “Buổi Điều Trần Công Bằng”. 
Để biết thêm thông tin về quyền yêu cầu “Buổi Điều Trần Công Bằng”, và quyền yêu cầu “xem xét hành chính” và “xét
xử của tòa án tiểu bang”, vui lòng đọc phần “Lời Khuyên Và Quyền Phúc Lợi” trong lịch này.  
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PHỤC HỒI CHứC NăNG
Các Dịch Vụ Phục Hồi Chức Năng của Ủy Ban Lao Động Texas giúp đỡ những người bị khuyết tật vật lý hoặc về
tâm thần chuẩn bị, tìm kiếm, hoặc giữ công việc.
Các Dịch Vụ Phục Hồi Chức Năng giúp đỡ những người bị khuyết tật, bao gồm: bệnh tâm thần, khiếm thính, suy giảm
chức năng ở tay hoặc chân, chấn thương ở lưng, nghiện rượu hoặc ma túy, khuyết tật về trí tuệ và phát triển, khuyết
tật về khả năng học tập, chấn thương sọ não, hoặc các khuyết tật về thể chất hoặc tâm thần khác mà ngăn cản người
đó tìm kiếm và giữ công việc.  
Người có đủ điều kiện cho chương trình này là:

•    Ông/ bà bị khuyết tật gây ra các vấn đề đáng kể trong việc tìm kiếm việc làm; 
•    Các dịch vụ Phục Hồi Chức Năng là cần thiết cho một người để kiếm và giữ được một công việc; và 
•    Ông/ bà có thể kiếm hoặc giữ một công việc sau khi nhận được các dịch vụ

Những người nhận SSI hoặc tiền phụ cấp An Sinh Xã Hội cho Người Khuyết Tật có thể cũng có đủ điều kiện cho
Các Dịch Vụ Phục Hồi Chức Năng, đặc biệt là những người có “Vé để Đi Làm” (Ticket to Work). Người giữVé để
Đi Làm có thể lựa chọn người cung cấp các dịch vụ Phục Hồi Chức Năng khác. Các dịch vụ được cung cấp dựa trên
các nhu cầu cá nhân. 
Nếu quý vị không đồng ý với Kế Hoạch Cá Nhân Hóa cho Việc Làm của mình hoặc bất kỳ hành động nào khác và có
thể không giải quyết được vấn đề với người tư vấn hoặc người quản lý của quý vị, quý vị có thể yêu cầu xem xét
lại qua một viên chức điều trần hoặc một hòa giải viên. Quý vị có thể xin một bản sao của tờ tơi “Chúng tôi có thể
nói không? Thủ tục khiếu nại để làm theo nếu quý vị và người tư vấn của quý vị không đồng ý” từ người tư vấn của
quý vị. 
Để có thêm thông tin và địa chỉ văn phòng gần quý vị nhất, hãy gọi đến Các Dịch Vụ Phục Hồi Chức Năng qua số
1-800-628-5115 từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, từ thứ Hai đến thứ Sáu. Thông tin cũng có trên
http://www.twc.state.tx.us/jobseekers/vocational-rehabilitation-services.

Nếu quý vị muốn thảo luận với một người ngoài cơ quan, quý vị có thể liên hệ với Chương Trình HỗTrợ Khách Hàng
(CAP) của Hội Bảo Vệ Quyền Lợi của Người Khuyết Tật Texas qua số 1-800-252-9108 từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều,
từ thứ Hai đến thứ Sáu. Quý vị cũng có thể xem trực tuyến qua trang www.disabilityrightstx.org.
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TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP
Để nhận trợ cấp thất nghiệp, quý vị phải:

•    Thất nghiệp hoặc bị giảm thời gian làm việc không phải do lỗi của quý vị; 
•    Có khả năng và sẵn lòng làm việc; 
•    Đang tìm kiếm việc làm; và
•    Đã kiếm đủ tiền để có đủ điều kiện lúc thất nghiệp trong khoảng thời gian mà đơn khiếu nại của quý vị

dựa trên. 
Quý vị có thể đăng ký nhận trợ cấp thất nghiệp qua điện thoại số 1-800-558-8321, qua trang mạng
http://www.twc.state.tx.us/ui/uiclaim.html, hoặc trực tiếp đến Văn Phòng Quản Lý Việc Làm Texas (TWC). Sau
khi đăng ký, quý vị sẽ được phỏng vấn và hỏi lý do tại sao quý vị không đi làm nữa và quý vị có khả năng và sẵn
lòng đi làm hay không.  Việc quý vị đưa ra thông tin chính xác và đầy đủ trong buổi phỏng vấn và trên các mẫu
đơn mà quý vị cần phải điền là rất quan trong. Việc quý vị theo đúng hướng dẫn của TWC về việc trình báo và
xin việc làm cũng rất quan trọng. Quý vị có thể làm việc bán thời gian và vẫn nhận được trợ cấp thất nghiệp
nhưng quý vị sẽ phải trình báo với TWC các thu nhập bán thời gian đó và tiền trợ cấp của quý vị có thể sẽ bị
giảm. 
Nếu quý vị bỏ việc, quý vị có thể không đủ điều kiện để nhận trợ cấp thất nghiệp trừ khi quý vị có thể chứng
minh được mình có lý do chính đáng để nghỉ việc. Nếu quý vị bị đuổi việc vì lý do khác với việc hành xử không
đúng, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện để nhập trợ cấp. 
Nếu quý vị bị từ chối trợ cấp, quý vị có quyền kháng cáo. Hạn kháng cáo rất ngắn. Quý vị phải kháng cáo mỗi
lần bị từ chối bằng văn bản và theo kỹ các hướng dẫn trên thông báo việc bị từ chối. Quý vị có thể gọi TWC qua
số 800-432-4218 để có thêm thông tin. 
Nếu quý vị không đủ điều kiện để nhận trợ cấp thất nghiệp, quý vị có thể kết thúc việc không đủ điều kiện sau
khi quý vị quay trở lại làm việc ít nhất 6 tuần hoặc cho đến khi quý vị kiếm đủ tiền để có đủ điều kiện nhận trợ
cấp, và có thể bỏ việc mà không phải lỗi của quý vị hoặc có thể tiếp tục làm việc bán thời gian. 
Quý vị có thể tìm hiểu thêm về luật, các quyền của quý vị, nộp đơn khiếu nại hoặc kháng cáo việc bị từ chối trợ
cấp tại trang mạng của TWC, www.twc.state.tx.us.
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QUYỀN CủA NGƯỜI LAO ĐỘNG
ăn Trộm Lương, Lương Tối Thiểu, Ngoài Giờ

Lương tối thiểu là gì?
Lương tối thiểu của liên bang và tiểu bang Texas đã tăng lên 7,25 USD/giờ kể từ ngày 24 tháng 7, 2009.

Chủ lao động có phải trả lương ngoài giờ cho tôi không?
Hầu hết chủ lao động tại tiểu bang Texas đều phải trả lương ngoài giờ cho người lao động theo luật liên bang
ngay cả khi họ đã được trả lương tháng, lương theo ngày, với tư cách công nhân “hợp đồng” hoặc theo hình thức
khác. Nhưng luật ngoài giờ không áp dụng với một số công ty quá nhỏ và một số loại người lao động nhất định.
Luật ngoài giờ yêu cầu chủ lao động trả gấp 1 ½ lần mức lương/giờ thông thường cho tất cả giờ làm việc vượt quá
mức 40 giờ/tuần. Nếu mức lương này dưới mức lương tối thiểu, lương ngoài giờ sẽ được tính bằng 1 ½ lần lương
tối thiểu. Chủ lao động phải tính và trả cho toàn bộ thời gian người lao động làm việc, bao gồm các nhiệm vụ mà
người lao động phải thực hiện “ngoài giờ” trước hoặc sau ca làm việc theo kế hoạch.
Chủ lao động có thể trừ những khoản gì từ tiền lương của tôi?
Chủ lao động phải được sự đồng ý bằng văn bản để thực hiện hầu hết các khoản khấu trừ ngoài thuế và các
khoản thanh toán hỗ trợ nuôi con theo yêu cầu của tòa án.  
Khoảng bao lâu thì chủ lao động phải trả tiền cho?
Chủ lao động tại tiểu bang Texas phải trả cho hầu hết người lao động ít nhất khoảng hai tuần/lần.  Một số người
lao động nhất định có thể được trả tiền một lần/tháng.
Tôi nên làm gì nếu chủ lao động không trả lương đúng luật cho tôi?
Trước hết, quý vị cần luôn duy trì hồ sơ việc làm chi tiết của mình. Quý vị cần luôn lưu lại cuống lương cũng như
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ghi lại số giờ đã làm việc, lương đã được trả mỗi ngày quý vị làm việc. Quý vị vẫn có thể đưa ra khiếu nại về
mức lương mà không cần các tài liệu này, nhưng việc chứng minh cho khiếu nại sẽ khó khắn hơn. Thứ hai, nếu quý
vị cảm thấy quý vị đang không nhận được lương tối thiểu hoặc lương ngoài giờ, hãy liên hệ với văn phòng trợ
giúp pháp lý tại địa phương, Bộ Lao Động Hoa Kỳ, hoặc Ủy Ban Nhân Lực Texas.
Phân Biệt Đối Xử Tại Nơi Làm Việc

Phân biệt đối xử tại nơi làm việc dựa trên chủng tộc, màu da, giới tính, tôn giáo hoặc nguồn gốc quốc gia bị nghiêm
cấm theo Khoản VII của Đạo Luật Quyền Công Dân năm 1964.  Phân biệt đối xử trên cơ sở tình trạng khuyết
tật bị nghiêm cấm theo Đạo Luật Về Khuyết Tật Hoa Kỳ. Phân biệt đối xử đối với người mang thai cũng bị nghiêm
cấm. Quyền làm việc của quý vị được bảo vệ. Quý vị có thể nộp đơn khiếu nại nếu quý vị cho rằng chủ lao động
đã phân biệt đối xử đối với quý vị. Phân biệt đối xử công việc trên cơ sở chủng tộc, màu da, khuyết tật, tôn giáo,
giới tính, nguồn gốc quốc gia, hoặc tuổi tác cũng bị nghiêm cấm theo Khoản 2 của Luật Lao Động Texas.
Tôi nên gọi cho ai để khiếu nại?
Hãy gọi đến Office of Equal Employment Opportunity Commission (Văn Phòng Ủy Ban Cơ Hội Việc Làm Bình Đẳng,
EEOC) theo số 1-800-669-4000 hoặc Phòng Quyền Công Dân của Ủy Ban Nhân Lực Texas theo số 1-888-452-4778
để nộp đơn khiếu nại với văn phòng đó. Quý vị cũng có thể gọi đến Trung Tâm Tư Pháp Bình Đẳng, một cơ quan
luật phi lợi nhuận đưa ra tư vấn pháp lý và lời khuyên miễn phí về các quyền của người lao động và cách thực
hiện các quyền này, theo số 1-800-853-4028. 

Tôi nên gọi khi nào?
Xin trợ giúp ngay lập tức. Hầu hết các khiếu nại phải được nộp trong vòng 180 ngày kể từ ngày chủ lao động
phân biệt đối xử đối với quý vị. Nếu vượt quá 180 ngày, thông thường quý vị vẫn có thể bảo vệ quyền lợi của
mình nếu quý vị nộp đơn trong vòng 300 ngày. Nếu quý vị không đáp ứng các thời hạn theo pháp luật quy định,
quý vị có thể mất quyền theo đuổi khiếu nại. Quý vị có thể tìm hiểu thêm về luật, các quyền của quý vị và nộp



đơn khiếu nại phân biệt đối xử tại các trang web dành cho Ủy Ban Cơ Hội Việc Làm Bình Bẳng www.eeoc.gov và
Phòng Quyền Công Dân của Ủy Ban Nhân Lực Texas http://www.twc.state.tx.us/customers/rpm/rpmsubcrd.html.

Tôi có thể nhận được điều gì nếu nộp đơn khiếu nại?  
Chủ lao động bị kết tội phân biệt đối xử có thể được ra lệnh ngừng phân biệt đối xử, thuê, phục hồi hoặc thanh
toán trợ cấp hoặc các phúc lợi khác trở lại. CảVăn Phòng Cơ Hội Việc Làm Bình Đẳng (EEOC) và Phòng Quyền
Công Dân của Ủy Ban Nhân Lực Texas sẽ cố gắng thi hành thỏa thuận này, nếu có thể.
Có thể thực hiện hành động chống lại tôi nếu tôi nộp đơn khiếu nại không?
Luật nghiêm cấm chủ lao động trả đũa.
Đạo luật WARN

Đạo Luật Worker Adjustment and Retraining Notification Act (Thông Báo Tái Đào Tạo và
Điều Chỉnh Công Nhân,WARN Act) là luật lao động của Hoa Kỳ bảo vệ người lao động, gia đình của họ, và
cộng đồng bằng cách yêu cầu hầu hết những chủ lao động có từ 100 người lao động trở lên phải cung cấp thông
báo trước sáu mươi (60) ngày về việc đóng cửa nhà máy và sa thải hàng loạt người lao động.
Nếu quý vị không nhận được thông báo WARN bắt buộc, quý vị có thể thu hồi tiền lương truy lãnh và trợ cấp
cho khoảng thời gian vi phạm, tối đa là 60 ngày. Đồng thời, nếu quý vị phải thuê luật sư để nộp đơn kiện do chủ
lao động không tuân theo WARN, chủ lao động của quý vị có thể phải trả chi phí tòa án và phí luật sư của quý vị.
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Trả Đũa và Sa Thải Không Công Bằng

Ở Texas, việc chủ lao động sa thải quý vị, cắt lương hoặc giờ làm của quý vị, hoặc thực hiện một số hành động
bất lợi khác đối với công việc vì nguyên nhân không công bằng hoặc không vì lý do nào cả không phải lúc nào cũng
là trái pháp luật. Nhưng có nhiều luật liên bang và tiểu bang bảo vệ quý vị nếu lý do thực sự cho việc trả đũa là
khiếu nại hoặc thảo luận với các đồng nghiệp về điều gì đó tại nơi làm việc mà quý vị nghĩ là không công bằng,
có ý xấu, hoặc phi pháp. 
National Labor Relations Board (Ban Quan Hệ Lao Động Quốc Gia) (1-866-667-NLRB) sẽ điều tra việc trả đũa
chống lại người lao động khiếu nại về các vấn đề tại nơi làm việc ảnh hưởng đến nhiều người lao động. Một số
cơ quan chính phủ khác sẽ điều tra việc trả đũa chống lại người lao động khiếu nại về hành vi vi phạm pháp luật
cụ thể. Trung Tâm Tư Pháp Công Bằng (1-800-853-4028) cũng có thể hỗ trợ.
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QUYỀN CủA CÔNG NHÂN BỊ THƯƠNG TÍCH
Nếu quý vị bị thương khi làm việc, quý vị có thể có quyền nhận trợ cấp y tế và/hoặc trợ cấp thu nhập.
Nếu chủ lao động đăng ký với Đạo Luật Bồi Thường Công Nhân Texas và quý vị bị thương trong khi làm việc, khi quý vị
đang làm công việc của mình, quý vị cần hội đủ điều kiện nhận trợ cấp y tế và trợ cấp thay thế thu nhập sau 7 ngày
không làm việc. Ai gây ra thương tích đó đều không quan trọng. Tuy nhiên, quý vị không được nhận trợ cấp nếu:

•     Thương tích của quý vị xảy ra khi quý vị bị say;
•     Quý vị cố ý làm tổn thương chính mình hoặc người khác;
•     Quý vị đánh nhau vì những lý do cá nhân;
•     Quý vị bị thương khi tham gia vào hoạt động giải trí, xã hội, hoặc thể thao mà không phải là một phần trong công

việc của quý vị, trừ khi vì lý do nào đó, ông chủ của quý vị hy vọng quý vị tham gia vào hoạt động đó;
•     Thương tích của quý vị phát sinh nằm ngoài trường hợp bất khả kháng, trừ khi công việc của quý vị khiến quý vị

có nguy cơ bị thương nhiều hơn bình thường; hoặc 
•     Quý vị đùa giỡn trong công việc dẫn đến bị thương. 

Nếu quý vị đủ điều kiện nhận trợ cấp, quý vị sẽ nhận được tất cả chăm sóc y tế mà quý vị cần, miễn
là chăm sóc liên quan đến thương tích từ tai nạn lao động đó.
Quý vị có thể nhận trợ giúp bằng cách gọi đến Texas Department of Insurance (Phòng Bảo Hiểm Texas), Division of
Workers’ Compensation (Phòng Bồi Thường Công Nhân), theo số 1-800-252-7031 hoặc 1-800-372-7713. Trang web của
TDI là www.tdi.state.tx.us/wc/index.html. 

Nếu chủ lao động của quý vị không đăng ký với Đạo Luật Bồi Thường Công Nhân thì vẫn có thể có gói chi trả cho quý vị.
Quý vị chắc hẳn đã nhận được bản sao của gói có tiêu đề “Gói Trợ Cấp Thương Tích Nghề Nghiệp Tư Nhân” khi quý vị bắt
đầu công việc, gói này đề cập đến tất cả quy định về báo cáo tai nạn kịp thời và cần làm gì nếu quý vị bị từ chối bảo hiểm. 

Một tình huống khác là khi chủ lao động của quý vị không mua Gói Texas hoặc gói tư nhân nào. Texas là tiểu bang duy nhất
ở Hoa Kỳ cho phép việc này. Trong trường hợp này, quý vị nên tham khảo ý kiến của luật sư về thương tích cá nhân để
xem quý vị có thể kiện về thương tích cá nhân cho những thiệt hại của mình không. 

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.TexasLawHelp.org.
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DANH MỤC KIỂM TRA CHO CÔNG NHÂN BỊ 
THƯƠNG TÍCH

Giữ liên lạc với chủ lao động của quý vị:
    �    Tuân theo các chính sách và thủ tục của công ty về các thương tích bồi thường của công nhân.
    �    Điền và nộp lại tất cả giấy tờ cần thiết.
    �    Ghi lại tên bảo hiểm và số điện thoại của họ vào hồ sơ của quý vị.
    �    Tìm hiểu số được chỉ định cho khiếu nại của quý vị càng sớm càng tốt.
    �    Tuân theo quy trình thu hồi của phòng ban.
    �    Thông báo cho chủ lao động về quá trình phục hồi và tình trạng công việc của quý vị.
    �    Đưa cho chủ lao động của quý vị mẫu DWC-73, đây là mẫu báo cáo tình trạng công việc mà quý vị có thể nhận được từ bác sĩ.
Giữ liên lạc với bác sĩ của quý vị:
    �    Hoàn thành mẫu đơn xuất viện, mẫu này được giới hạn cho thương tích liên quan đến công việc.
    �    Cung cấp thông tin bồi thường cho bác sĩ của quý vị:
           Tên và số của người điều chỉnh:  _______________________
           Mã số yêu cầu bồi thường bảo hiểm:  _______________________
           Số DWC:  _______________________
    �    Tham gia tất cả cuộc hẹn của quý vị với bác sĩ.
    �    Tuân theo chỉ dẫn và điều trị của bác sĩ.
    �    Hỏi xem quý vị có cần điều trị thêm hoặc cần gặp bác sĩ chuyên khoa không. 
    �    Đưa cho bác sĩ bản sao mô tả nghề nghiệp của quý vị.
    �    Hỏi bác sĩ của quý vị xem quý vị có thể quay lại làm việc hoàn toàn chưa.  (Nếu bác sĩ yêu cầu quý vị nghỉ việc hoặc làm việc

nhẹ nhàng, quý vị có thể nhận được trợ cấp thu nhập.)
    �    Trao đổi với bác sĩ của quý vị về những hạn chế y tế để quý vị hiểu mình có thể làm gì và không thể làm gì.
    �    Quý vị không nên đưa bản sao kê ghi chép trừ khi quý vị tìm kiếm sự hỗ trợ của thanh tra viên từ Phòng Bảo Hiểm Texas

hoặc lời khuyên từ một luật sư được cấp phép. 
Quý vị có thể nhận được trợ cấp thu nhập:
    �    Nếu quý vị bị thương trong công việc, và kết quả là quý vị không thể làm việc, quý vị có thể sẽ nhận được trợ cấp thu nhập.
    �    Số tiền trợ cấp thu nhập thường được trả bằng xấp xỉ 70% mức lương trung bình hàng tuần của quý vị.
    �    Ngay cả khi bác sĩ của quý vị yêu cầu quý vị làm việc nhẹ nhàng, quý vị vẫn có thể nhận trợ cấp; tuy nhiên, nếu chủ lao động

của quý vị đưa ra đề nghị công việc nhẹ nhàng một cách thiện chí, quý vị phải chấp nhận điều đó.  
    �    Tham gia làm việc theo kế hoạch và hoàn thành nhiệm vụ được giao.
    �    Tuân thủ các hạn chế y tế do bác sĩ của quý vị đề ra, cả trong công việc và ở nhà.
    �    Cho chủ lao động của quý vị biết về bất kỳ vấn đề gì mà quý vị gặp phải liên quan đến sức khỏe và/hoặc phân công công

việc của quý vị.
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LỜI KHUYÊN VÀ QUYỀN PHÚC LỢI
Quý vị có quyền: 

•    nộp đơn đăng ký bất cứ lúc nào, ngay cả khi có ai đó nói quý vị không hội đủ điều kiện 
•    đăng ký nhận trợ cấp từ Ủy Ban Dịch Vụ Sức Khỏe Và Con Người Texas (HHSC) trong cùng ngày
•    nhờ ai đó giúp quý vị đăng ký nhận trợ cấp 
•    biết tên của thư ký hoặc công nhân mà quý vị trò chuyện tại HHSC 
•    nhận thông báo bằng văn bản từ HHSC trước khi họ thực hiện bất kỳ hành động nào ảnh hưởng đến số

tiền trợ cấp của quý vị
•    yêu cầu “Buổi Điều Trần Công Bằng” nếu quý vị không đồng ý với quyết định của HHSC 
•    nhận thông tin về việc quý vị có hội đủ điều kiện cho các chương trình như Tem Phiếu Thực Phẩm (còn

được gọi là “SNAP”) hoặc Medicaid hay không 
•    Nhận Tem Phiếu Thực Phẩm (“SNAP”) vào cùng ngày quý vị nộp đơn, nếu quý vị hội đủ điều kiện nhận

trợ cấp ngay lập tức 
•    đặt câu hỏi cho nhân viên phụ trách của quý vị
•    xem sổ tay HHSC (các quy định) tại văn phòng của họ hoặc trực tuyến tại 
     https://hhs.texas.gov/laws-regulations/handbooks/texas-works-handbook

Lời Khuyên Khi Làm Việc Với HHSC
•    Đọc mọi tài liệu HHSC gửi cho quý vị hoặc yêu cầu quý vị ký tên.  
•    Theo dõi mọi cuộc điện thoại đến HHSC với một lá thư.  
•    Lưu giữ hồ sơ về mọi thứ HHSC gửi cho quý vị, kể cả phong bì, bản sao của mọi thứ quý vị gửi đến HHSC. 
•    Chỉ đưa cho HHSC bản sao tài liệu (quý vị nên luôn giữ bản gốc). Viết tên của (những) người tại HHSC

mà quý vị liên hệ để được hỗ trợ. 
•    Yêu cầu giấy biên nhận cho mỗi bản sao tài liệu mà quý vị đưa cho HHSC.  
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•    Yêu cầu nhân viên phụ trách của quý vị giải thích mọi thứ mà quý vị không hiểu.  Nếu quý vị không thỏa
mãn với giải thích đó, hãy yêu cầu nói chuyện với người quản lý của nhân viên phụ trách đó.  

•    Quý vị nên đặt câu hỏi!  Hãy kiên trì, nhưng không mất bình tĩnh.  
•    Cố gắng đề nghị một người lớn khác đi cùng với quý vị, đặc biệt là khi quý vị đang nộp đơn hoặc tái nộp

đơn xin trợ cấp.  Quý vị có quyền đề nghị ai đó ở bên quý vị trong suốt toàn bộ quá trình này.  
•    Nếu quý vị không thể có được bằng chứng mà HHSC yêu cầu, hãy đảm bảo quý vị sẽ nói cho nhân viên

phụ trách biết lý do một cách rõ ràng; tốt nhất là đưa ra các lý do bằng văn bản.  Nếu quý vị đưa ra các
lý do bằng văn bản, quý vị nên đưa bản sao cho HHSC và giữ lại bản gốc.  Nếu HHSC từ chối quý vị, quý
vị có quyền nộp đơn kháng cáo (“Buổi Điều Trần Công Bằng”).

Buổi Điều Trần Công Bằng
Nếu quý vị không đồng ý với quyết định của Ủy Ban Dịch Vụ Sức Khỏe Và Con Người (HHSC), quý vị có thể
kháng cáo thông qua một quá trình được gọi “Buổi Điều Trần Công Bằng”. Buổi Điều Trần Công Bằng cho quý vị
cơ hội được trình bày tranh chấp từ phía quý vị với một người công bằng. Quý vị có thể yêu cầu nhân viên phụ
trách tiến hành một Buổi Điều Trần Công Bằng thông qua yêu cầu bằng văn bản hoặc bằng lời. Nếu HHSC thực
hiện bất kỳ hành động nào ảnh hưởng đến số tiền trợ cấp của quý vị, thông thường, họ bắt buộc phải gửi cho
quý vị một thông báo bằng văn bản trước khi thay đổi ít nhất 10 ngày. Thông báo này sẽ cho biết hành động
của HHSC, lý do tại sao họ thực hiện hành động này, và ngày sẽ bắt đầu thay đổi này.
Yêu cầu tiến hành Buổi Điều Trần Công Bằng ngay lập tức nếu quý vị không đồng ý với quyết định của HHSC.
Nếu quý vị yêu cầu Buổi Điều Trần Công Bằng trong vòng 10 ngày sau khi nhận thông báo, quý vị có thể yêu
cầu “trợ cấp liên tục”. Trợ cấp liên tục nghĩa là trợ cấp mà quý vị đã được chứng nhận sẽ được giữ nguyên cho
đến sau khi quý vị tham gia Buổi Điều Trần. Nếu quý vị thua tại Buổi Điều Trần này, quý vị có thể phải thỏa thuận
để trả lại số tiền trợ cấp liên tục quý vị đã nhận từ HHSC nhiều hơn quý vị được quyền nhận. Quý vị vẫn có
thể nhận trợ cấp khi trả lại khoản tiền thừa nếu các trường hợp này cho phép. Nếu quý vị bị cắt trợ cấp hoặc



bị từ chối trợ cấp, quý vị có thể yêu cầu Buổi Điều Trần Công Bằng và nộp lại đơn xin trợ cấp đã bị từ chối tại
cùng một thời điểm. Hãy nhớ, hầu hết các quyết định của cơ quan đều có thể kháng cáo.

Tại Buổi Điều Trần Công Bằng của HHSC, quý vị có quyền: xem qua mọi bằng chứng được trình bày tại Buổi Điều
Trần; tạo bản sao của mọi tài liệu được trình bày tại Buổi Điều Trần, mang theo các nhân chứng có thể chứng
thực cho quý vị; mang theo tài liệu biện hộ cho quan điểm của quý vị; đặt câu hỏi cho nhân viên HHSC có mặt
tại Buổi Điều Trần; và được đại diện bởi luật sư hoặc người bào chữa tại Buổi Điều Trần. Lời khai tại các buổi
điều trần công bằng được thực hiện sau khi tuyên thệ. Ngày nay nhiều buổi điều trần được tiến hành qua điện
thoại. 
Bước Điều Trần Công Bằng là bước tốt nhất để đưa bằng chứng vào trong hồ sơ để hỗ trợ việc nộp đơn của
quý vị, nếu bằng chứng đó chưa phải một phần của hồ sơ vụ việc. Bằng chứng càng sớm được đưa vào thành
một phần hồ sơ để hỗ trợ đơn đăng ký của quý vị thì càng tốt. 
Xem Xét Hành Chính
Nếu quý vị không đồng ý với quyết định Buổi Điều Trần Công Bằng của HHSC, quý vị có quyền yêu cầu HHSC
“xem xét hành chính” đối với quyết định của Buổi Điều Trần Công Bằng. Xem xét hành chính không bao gồm việc
lấy lời khai bổ sung. Đáng chú ý là tại mỗi bước từ nộp đơn cho đến điều trần công bằng, đến bước xem xét
hành chính, quý vị đều có thể lựa chọn nhờ luật sư, trợ lý luật sư, bạn bè, hàng xóm hoặc người thân hỗ trợ, hoặc
quý vị có thể tự đại diện cho chính mình. Nếu quý vị không đồng ý với quyết định xem xét hành chính và muốn
yêu cầu tòa án xem xét vấn đề, chỉ có luật sư mới có thể đại diện cho quý vị tại tòa, tại bước “xét xử của tòa
án tiểu bang”. Người không phải luật sư sẽ không thể đại diện kể từ bước xem xét hành chính. Nếu quý vị có
bằng chứng để hỗ trợ việc nộp đơn đăng ký của mình và bằng chứng đó chưa phải là một phần của hồ sơ, quý
vị cần cho cơ quan biết điều đó ở bước xem xét hành chính, và yêu cầu mở lại hồ sơ để đưa bằng chứng bổ
sung này vào hồ sơ.
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Xét Xử Của Tòa Án Tiểu Bang
Khi quý vị đã qua tất cả các bước tại HHSC đối với Medicaid, phúc lợi tiền mặt, và/hoặc tem phiếu lương thực,
nếu quý vị không thỏa mãn, quý vị có thể yêu cầu thẩm phán tòa án tiểu bang để xem xét quyết định của Ủy Ban
Dịch Vụ Sức Khỏe Và Con Người. Quý vị chỉ có thể làm điều này sau khi quý vị đã nộp đơn xin phúc lợi, đã thực
hiện Điều Trần Công Bằng, và sau đó yêu cầu xem xét hành chính đối với quyết định Điều Trần Công Bằng. Khi
quyết định Điều Trần Công Bằng đã trải qua quá trình xem xét hành chính, quý vị có thể nộp đơn xin xét xử của
tòa án tiểu bang đối với quyết định liên quan đến Medicaid, phúc lợi tiền mặt, và/hoặc tem phiếu thực phẩm trong
vòng 30 ngày. Quý vị nên tìm kiếm sự giúp đỡ của luật sư trước khi nộp đơn đề nghị xét xử của tòa án tiểu bang.
Tốt nhất là tìm kiếm sự hỗ trợ của luật sư trước khi kết thúc 30 ngày này.
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Ngày Chủ Nhật
Trước Lễ Phục
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Ngày Khai Thuế
Cuối Cùng (Tax
Day)

Kết Thúc Lễ
Vượt Qua

Bắt Đầu Lễ
Vượt Qua

Ngày Thứ Sáu
Tốt Lành
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NHÀ Ở CÔNG CỘNG HOẶC NHÀ ĐƯỢC TRỢ CẤP
Chính phủ liên bang, thông qua Department of Housing and Urban Development (Phòng Phát Triển Nhà ỞVà Đô Thị, HUD), giúp gây
quỹ cho các chương trình nhà ở giá rẻ dành cho những người không có khả năng thuê hoặc mua nhà. Theo chương trình này, tiền
thuê nhà của quý vị được hạn chế ở mức 30% thu nhập của hộ gia đình, mặc dù, tùy thuộc theo cơ quan chức năng về nhà ở, một
gia đình phải trả tiền thuê nhà hàng tháng tối thiểu là 25 đến 50 USD. Nhà ở công cộng, nhà ở được trợ cấp, và phiếu thuê nhà theo
Mục 8 được cung cấp cho các gia đình,có thu nhập thấp, các cá nhân, người già, người bị khuyết tật, và người vô gia cư. Theo chương
trình này, chủ nhà của quý vị phải có lý do hợp lý (ví dụ như quý vị đã vi phạm nghiêm trọng hợp đồng thuê nhà) mới có thể trục
xuất quý vị. 
Người nộp đơn có thể phải chờ để được chấp nhận tham gia một chương trình nhà ở cụ thể. Một số cơ quan chức năng về
nhà ở có các tùy chọn danh sách chờ tại địa phương, ví dụ, dành cho người khuyết tật, người già, hoặc nạn nhân của bạo lực gia
đình. Quý vị nên liên hệ với cơ quan chức năng về nhà ở tại địa phương để biết thêm thông tin về các chương trình nhà ở và
cách nộp đơn. Quý vị cũng có thể truy cập www.hud.gov. 
Nếu quý vị bị từ chối nhà ở hoặc phiếu thuê nhà theo Mục 8, quý vị có quyền yêu cầu buổi điều trần để kháng cáo quyết định này.
Quý vị cũng có quyền yêu cầu đại diện pháp lý hỗ trợ quý vị tại buổi điều trần kháng cáo và để xem xét hồ sơ của cơ quan chức
năng về nhà ở trước khi diễn ra buổi điều trần. Cơ quan chức năng về nhà ở có thể xem xét các tình tiết giảm nhẹ khi quyết định
khôi phục lại đơn của quý vị, và họ phải xem xét tất cả các yêu cầu về một chỗ ở hợp lý đối với khuyết tật của quý vị. Chương
trình trợ giúp pháp lý tại địa phương hoặc tổ chức vì quyền của người thuê nhà có thể giúp quý vị kháng cáo và cung cấp cho quý vị
thêm thông tin về các quyền của mình. 

Để tìm hiểu thêm về các chương trình hỗ trợ thuê nhà của HUD, hãy truy cập www.hud.gov/topics/rental_assistance, tại đây quý vị
được cung cấp thông tin về nơi có thể tìm thấy các chương trình nhà ở trong khu vực của mình, bao gồm cả các căn hộ nhà ở công
cộng và nhà ở được trợ cấp.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.TexasLawHelp.org.
.
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PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ NHÀ Ở LÀ PHI PHÁP
Chủ nhà không được đối xử với bất kỳ ai một cách khác biệt dựa trên chủng tộc, màu da, tôn giáo, giới tính, tình trạng khuyết
tật, có con cái, hoặc nguồn gốc quốc gia. Ví dụ, chủ nhà không được từ chối cho thuê, đặt các điều khoản hoặc điều kiện thuê
nhà khác biệt, từ chối đi vào các phần của tổ hợp căn hộ, hoặc đưa ra những nhận định phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc,
màu da, tôn giáo, giới tính, tình trạng khuyết tật, có con cái, hoặc nguồn gốc quốc gia của quý vị. Luật pháp thành phố nơi quý vị
sống có thể thêm vào các nhóm người cần được bảo vệ này, ví dụ như sinh viên, cựu chiến binh, khuynh hướng tình dục, giới tính,
hoặc tình trạng hôn nhân.
Chỗ Ở Hợp Lý 
Người thuê nhà bị khuyết tật có thể yêu cầu chủ nhà một chỗ ở hợp lý cho những khuyết tật của họ. Ví dụ về chỗ ở hợp lý có
thể là cho phép người thuê nhà giữ động vật phục vụ (không cần tiền đặt cọc vật nuôi) bất chấp chính sách không nuôi vật nuôi,
chỉ định khu vực đỗ xe cho người thuê nhà gần căn hộ của họ, hoặc cho phép người thuê nhà nhận SSI hoặc SSDI để trả tiền
thuê nhà vào ngày mùng ba của tháng mà không tính phí nộp muộn. Người thuê cũng có thể yêu cầu các sửa đổi hợp lý cho nhà
ở của mình, chẳng hạn như đường dốc hoặc thanh vịn, mặc dù người thuê nhà có trách nhiệm trả tiền cho những sửa đổi đó
trừ khi người thuê nhà sống trong nhà ở công cộng hoặc nhà ở được trợ cấp. 
Nếu chủ nhà không chấp nhận yêu cầu của người thuê nhà, chủ nhà có thể vi phạm quyền của người thuê nhà theo luật Nhà Ở
Công Bằng. Chỗ ở hợp lý và sửa đổi hợp lý cho phép người thuê nhà tiềm năng và người thuê nhà bị khuyết tật tiếp cận nhà ở
cũng giống như bất kỳ người thuê nhà nào khác.  
Chủ nhà có tài sản được bảo hiểm theo luật Nhà Ở Công Bằng phải chấp nhận yêu cầu của người thuê nhà về một chỗ ở hợp
lý hoặc sửa đổi hợp lý trừ khi yêu cầu đó là một gánh nặng tài chính quá mức hoặc một sự thay đổi cơ bản đối với chương trình
của chủ nhà.  Quý vị luôn luôn nên thực hiện các yêu cầu bằng văn bản và cung cấp thời hạn hợp lý để chủ nhà trả lời. Luật định
này không yêu cầu phải có văn bản yêu cầu chỗ ở hoặc sửa đổi, nhưng phải giữ một bản sao để làm bằng chứng rằng quý vị đã
làm đơn yêu cầu.



Nộp Đơn Khiếu Nại

Nếu quý vị tin rằng quý vị đã bị từ chối nhà ở hoặc quý vị đang bị đối xử khác biệt do chủng tộc, màu da, tôn giáo, giới tính, tình
trạng khuyết tật, có con cái, hoặc nguồn gốc quốc gia, quý vị nên liên hệ với văn phòng Nhà Ở Công Bằng tại thành phố nơi quý
vị sống, Phòng Phát Triển Nhà Ở Và Đô Thị (HUD) (số điện thoại miễn phí 1-800-669-9777, hoặc truy cập trang web của họ tại
www.hud.gov/fairhousing, hoặc http://portal.hud.gov/hudportal/HUD?src=/topics/housing_discrimination), và/hoặc Phòng Quyền
Công Dân của Ủy Ban Nhân Lực Texas (số điện thoại miễn phí 1-888-452-4778). Quý vị cũng có thể liên hệ với hiệp hội người
thuê nhà tại địa phương hoặc một luật sư để được tư vấn.
Nếu quý vị nộp đơn khiếu nại với cơ quan Nhà Ở Công Bằng hoặc HUD, quý vị phải làm việc đó trong vòng một năm kể từ khi
vi phạm, và họ phải điều tra về khiếu nại và cho quý vị biết kết quả.  Quý vị cũng có thể nộp đơn kiện tại tòa án, và quý vị phải
làm điều đó trong vòng hai năm kể từ khi vi phạm.
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CÁC QUYỀN HẠN CủA NGƯỜI THUÊ NHÀ TRONG THẢM HỌA
Bất động sản thuê của tôi bị phá hoại trong thảm họa. Quyền hạn của tôi là gì?
Hầu hết các hợp đồng thuê đều có các điều khoản về việc gì sẽ xảy ra nếu bất động sản thuê bị phá hoại trong thảm họa. Nếu
quý vị không có bản sao hợp đồng thuê, hãy hỏi người chủ nhà của quý vị. Thậm chí nếu hợp đồng thuê chỉ qua miệng, người chủ
nhà của quý vị vẫn có những trách nhiệm pháp lý về việc sửa chữa.

Lập tức báo cho người chủ nhà về việc bất động sản bị phá hoại và gửi đơn yêu cầu sửa chữa bằng văn bản bằng biên lai chứng
nhận việc nhận lại thư hoặc một dịch vụ theo dõi việc giao hàng (như UPS hoặc FedEx). Hãy hỏi việc sửa chữa sẽ tốn bao lâu.
Hãy đảm bảo rằng quý vị đã trả tiền thuê nhà trước khi quý vị gửi đơn yêu cầu sửa chữa. Một đơn xin FEMA đang chờ giải quyết
sẽ không miễn nghĩa vụ trả tiền thuê nhà của quý vị, Nếu quý vị không bỏ đi (ví dụ, quý vị không đồng ý rằng bất động sản này
không thể ở được nữa), người chủ nhà phải thông qua quy trình của tòa án để trục xuất quý vị.

Tôi có thể kết thúc hợp đồng thuê vì bất động sản bị phá hoại không?
Đó tùy thuộc vào mức độ bị phá hoại. Và hãy đọc lại hợp đồng thuê nếu có đề cập đến các thảm họa. Sau đây là quyền hạn của
quý vị: 
         Bất động sản không sử dụng được. Bất động sản thuê mà hoàn toàn không sử dụng được cho mục đích sinh sống thì

sẽ không thể ở được trong tình trạng hiện tại. Quý vị hoặc người chủ nhà có thể kết thúc hợp đồng bằng cách gửi thông
báo bằng văn bản trước khi việc sửa chữa được hoàn tất. 

         Hãy cố gắng để đàm phán việc ngưng lại hoặc giảm tiền thuê, nhưng trừ khi hợp đồng thuê của quý vị cho phép làm điều
đó hoặc quý vị đang sống ở khu vực nhà công cộng, quý vị chỉ có thể giảm tiền thuê nếu người chủ nhà không thể sửa chữa
bất động sản của quý vị và quý vị kiện người chủ nhà (Người thuê nhà công cộng có thể giảm tiền thuê hoặc có thể thay
thế nhà nếu người có thẩm quyền của khu nhà không thể hoặc không tiến hành sửa chữa vào thời gian hợp lý). Hãy viết ra
văn bản bất kỳ thỏa thuận nào.  
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         Nếu quý vị dừng hợp đồng thuê, quý vị sẽ chỉ có trách nhiệm cho phần tiền thuê tính theo tỉ lệ cho đến ngày quý vị dời đi.
Quý vị cũng sẽ chỉ có những khoản phí tính đến thời điểm đó, bao gồm tiền thuê quá hạn.  

         Hãy viết đơn yêu cầu bằng văn bản để đòi lại tiền đặt cọc bảo đảm với địa chỉ chuyển tiếp để gửi tới. Nếu thiệt hại về
bất động sản không phải là do thảm họa và không bị hao mòn bình thường, người chủ nhà có thể giữ lại một phần hoặc
tất cả tiền đặt cọc của quý vị. Nếu tiền đặt cọc bảo đảm của quý vị bị giữ lại, người chủ nhà sẽ đưa một bản kế toán
bằng văn bản ghi rõ từng phần chi phí sửa chữa. Nếu các tiện ích của quý vị tách riêng với tiền thuê, hãy gọi đến công ty
cung cấp tiện ích để ngắt các tiện ích. Hãy cung cấp địa chỉ chuyển tiếp để nhận hoàn tiền đặt cọc tiện ích của quý vị. Quý
vị có trách nhiệm với các tiện ích đến ngày ngắt các tiện ích.  

         Bất động sản sử dụng được một phần. Bất động sản thuê sử dụng được một phần cho mục đích sinh sống nếu như
quý vị vẫn có thể sống ở đó sau khi sửa chữa. Nếu bất động sản được bảo hiểm, người chủ nhà của quý vị sẽ không phải
bắt đầu sửa chữa cho đến khi người chủ nhà nhận được tiền từ công ty bảo hiểm.  

         Cho đến khi quý vị vẫn sống trong bất động sản, quý vị phải tiếp tục trả tiền thuê nhà theo như hợp đồng cho thuê. Quý
vị có thể hỏi người chủ nhà để giảm tiền thuê vì quý vị không thể sử dụng toàn bộ ngôi nhà. Điều này bao gồm các khu vực
chung như lối đi, hồ bơi, bãi đậu xe, và phòng giặt. Nếu người chủ nhà của quý vị đồng ý giảm tiền thuê nhà tạm thời, hãy
viết một bản thỏa thuận bằng văn bản có chữ ký. Nếu quý vị không đồng ý với mức giảm và hợp đồng thuê không cấm
việc giảm tiền thuê, quý vị có thể kiện người chủ nhà để có lệnh giảm tiền thuê từ tòa án. 
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Những đồ dùng cá nhân của tôi thì sao?
Người chủ nhà không có trách nhiệm với việc đồ dùng cá nhân của quý vị bị mất hoặc bị phá hoại. Nếu quý vị có bảo hiểm Người
thuê nhà, hãy gọi cho công ty bảo hiểm. Nếu có thông báo thảm họa, hãy đăng ký cho Cơ Quan Quản Lý Khẩn Cấp Liên Bang
(FEMA) trong vòng 60 ngày từ ngày thông báo. Hãy gọi đến số 800.621-FEMA, truy vập vào www.fema.gov, hoặc đến Trung Tâm Hỗ
TrợThảm Họa FEMA. FEMA có thể giúp thay thế tài sản cá nhân bị phá hoại, ví dụ như quần áo, các vật dụng gia đình, đồ nội thất,
đồ trang trí, các dụng cụ và máy tính, FEMA cũng có thể chi trả cho tiền vận chuyển và lưu giữ liên quan đến thảm họa. Nếu quý
vị sử dụng sai khoản quỹ của FEMA, quý vị có thể phải trả lại tiền cho FEMA. Hãy chắc chắn rằng quý vị có giữ lại các hóa đơn
mua sắm và chi tiêu trong ít nhất 3 năm để làm chứng rằng quý vị dùng tiền của FEMA đúng theo luật định của họ. 
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NGƯỜI THUÊ NHÀ CÓ QUYỀN HẠN
Sửa chữa
Người chủ nhà không thể bắt quý vị trả tiền cho những hao mòn bình thường trong căn hộ của quý vị. Hư hại gây ra do sử dụng
nhà như nó được dự định là có hao mòn bình thường. Khi quý vị muốn người chủ nhà sửa chữa, quý vị phải:

•   Đang thuê nhà 
•   Chắc chắn là việc sửa chữa ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và an toàn, hoặc là việc sửa chữa mà người chủ nhà phải làm
theo các điều khoản của hợp đồng thuê nhà. 

•  Gửi thông báo bằng văn bản yêu cầu sửa chữa (thư có xác nhận đã gửi, có hóa đơn yêu cầu hoàn trả, hoặc qua các dịch vụ
cho phép theo dõi việc giao hàng từ USPS hoặc dịch vụ giao hàng tư nhân như UPS hoặc FedEx – nếu không quý vị phải gửi
hai thông báo).

•  Chờ một khoảng thời gian thích hợp. (7 ngày, trừ trường hợp khẩn cấp) để người chủ nhà có thể hành động trước khi thực
hiện bất kỳ biện pháp khắc phục nào. 

Nếu chủ nhà của quý vị không thể tiến hành sửa chữa, quý vị có thể kiện chủ nhà để tiến hành việc sửa chữa các hư hại. Quý vị
cũng có thể chấm dứt hợp đồng thuê nhà. Nếu quý vị kiện lên Tòa Án Công Lý trong khu vực của quý vị, tòa án sẽ có những mẫu
đơn mà quý vị cần, và thẩm phán có thể tổ chức một buổi điều trần trong vòng 10 đến 21 ngày kể từ khi quý vị đưa đơn kiện.
Thẩm Phán Trị An (thẩm phá của Tòa Án Công Lý) có thể yêu cầu người chủ nhà tiến hành sửa chữa, cấp tiền bồi thường thiệt
hại, và thậm chí còn yêu cầu giảm tiền thuê nhà của quý vị.
Việc Trả Thù
Người chủ nhà không thể trả thù quý vị, chẳng hạn như nộp đơn kiện trục xuất, chỉ vì quý vị đã thực hiện quyền pháp lý, yêu cầu sửa
chữa, khiếu nại với các thanh tra thành phố về căn hộ của quý vị, hoặc tham gia vào tổ chức những người thuê nhà. Việc chủ nhà nộp
đơn kiện trục xuất không phải là hành động trả thù nếu quý vị đã vi phạm hợp đồng thuê nhà, như phá hoại tài sản hoặc không trả
tiền thuê nhà. Trả thù là một hành động tự vệ chống lại việc trục xuất. Quý vị cũng có thể nộp đơn kiện lại việc trả thù của người
chủ nhà và có thể nhận tiền bồi thường thiệt hại, tiền thuê nhà một tháng cộng với $500, các chi phí tòa án, và tiền thuê luật sư.
Việc Trục Xuất
Người chủ nhà nộp đơn kiện trục xuất với Tòa Án Công Lý tại địa phương của quý vị để trục xuất quý vị. Người chủ nhà không
thể đuổi quý vị ra khỏi căn hộ nếu không thông qua tòa án. Quý vị sẽ có cơ hội để kể phần câu chuyện của mình với tòa. Quý vị
có thể kể với tòa về bất kỳ sự bảo vệ trước sự trục xuất mà quý vị có thể có, ví dụ: người chủ nhà của quý vị không đưa ra
thông báo để bỏ trống nhà, quý vị đã ký một hợp đồng thuê mới từ khi có vi phạm hợp đồng thuê nhà, hoặc chủ nhà đang trả
thù quý vị vì yêu cầu sửa chữa. Thẩm phán có thể yêu cầu trục xuất quý vị nếu quý vị vi phạm các điều khoản trong hợp đồng
thuê, như không trả tiền thuê nhà, có khách ở trong căn hộ mà không có tên trong hợp đồng thuê, là một mối nguy hại đến sức
khỏe và sự an toàn của người khác, hoặc gây ra hư hại tới căn nhà.  Những người chủ nhà tư nhân có thể chọn không gia hạn
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tiếp hợp đồng thuê nhà với quý vị vì bất cứ lý do gì (sau khi hợp đồng thuê đã hết hạn), trừ khi là vì kỳ thị theo Đạo Luật Công
Bằng Nhà Ổ hoặc vì trả thù việc yêu cầu sửa chữa hoặc yêu cầu quyền lợi của quý vị. Nếu quý vị sống trong khu nhà công cộng,
khu nhà trợ cấp liên bang, hoặc nhà ở tín dụng thuế, người chủ nhà cần phải có lý do chính đáng (như việc vi phạm nghiêm trọng
hợp đồng thuê nhà) để chấm dứt hoặc không gia hạn tiếp hợp đồng thuê nhà của quý vị.
Khóa cửa và Ngắt các Tiện Ích
Người chủ nhà không thể thay khóa trong căn hộ của quý vị trừ khi trong hợp đồng thuê nhà có đề cập đến, quý vị trả tiền thuê
nhà chậm, và người chủ nhà đã gửi thông báo bằng văn bản về việc, ngoài các thứ khác, họ phải gửi cho quý vị chìa khóa khi quý
vị yêu cầu. Nếu khóa của quý vị bị đổi, người chủ nhà phải luôn luôn đưa chìa khóa cho quý vị khi được yêu cầu. Nếu người chủ
nhà từ chối đưa chìa khóa cho quý vị, quý vị có quyền đến Tòa Án Công Lý tại địa phương của mình để yêu cầu một “lệnh tái
tiếp nhận” yêu cầu người chủ nhà đưa chìa khóa cho quý vị. Nếu người chủ nhà không gửi thông báo thích hợp về việc khóa cửa
(trước khi và trong lúc họ thay chìa khóa, giải thích quyền của quý vị về chìa khóa và lấy chìa khóa ở đâu), hoặc từ chối đưa chìa
khóa cho quý vị, quý vị có thể nộp đơn kiện để nhận tiền bồi thường thiệt hại, bao gồm hình phạt dân sự của tiền thuê nhà một
tháng và $1,000.  

Người chủ nhà không thể ngắt ga hoặc nước của quý vị nếu tiền thuê nhà không được trả, và có thể chỉ làm vậy nếu có sửa
chữa, xây dựng hoặc có trường hợp khẩn cấp.   
Người chủ nhà chỉ có thể ngắt điện của quý vị trong trường hợp tiền thuê nhà không được trả nếu (1) người chủ nhà tính tiền
điện riêng, (2) chủ nhà có quyền đó trong hợp đồng, (3) quý vị không trả hóa đơn điện trong hoặc trước ngày thứ 12 kể từ ngày
hóa đơn được ban hành, và (4) quý vị nhận được thông báo bằng văn bản về việc ngắt điện có chủ đích. Người chủ nhà không
thể ngắt điện nếu quý vị đã cung cấp một bản tường trình bằng văn bản từ người cung cấp chăm sóc sức khỏe rằng việc ngắt
điện sẽ làm cho quý vị phát bệnh nặng và quý vị đã tham gia một kế hoạch trả chậm để chi trả hóa đơn trong ít nhất ba chu kỳ
thanh toán. Người chủ nhà của quý vị không thể ngắt điện nếu một tổ chức đồng ý chi trả hóa đơn cho quý vị và đã thông báo
với chủ nhà. Ngoài ra, người chủ nhà cũng không thể ngắt điện nếu quý vị không thể trả các hóa đơn khác. Sau khi quý vị nhận
được thông báo ngắt điện, người chủ nhà phải áp dụng việc thanh toán tiền điện vào mỗi hóa đơn tiền điện của quý vị, và khi
quý vị đã trả hóa đơn điện, người chủ nhà phải kết nối lại dịch vụ của quý vị trong vòng 2 tiếng đồng hồ. Nếu các tiện ích của
quý vị bị ngắt không đúng theo luật định, quý vị có quyền đến Tòa Án Công Lý tại địa phương của mình lấy “lệnh phục hồi” để
mở lại các tiện ích. Quý vị cũng có thể nộp đơn kiện để nhận tiền bồi thường thiệt hại, bao gồm hình phạt dân sự bằng tiền thuê
nhà một tháng và $1000.
Tiền Đặt Cọc Bảo Đảm và Các Phí ChậmTrễ
Người chủ nhà của quý vị phải trả lại tiền đặt cọc bảo đảm trong vòng 30 ngày sau khi quý vị dọn ra, nhưng quý vị phải đưa địa
chỉ chuyển tiếp trong văn bản cho người chủ nhà trước. Nếu quý vị không trả tiền đặt cọc bảo đảm, người chủ nhà phải thông



báo bằng văn bản cho quý vị yêu cầu trả tiền cho các hư hại hoặc thay đổi trước khi báo cáo lên cơ quan báo cáo người tiêu
dùng hoặc người thu nợ, nhưng chỉ nếu quý vị đã đưa địa chỉ chuyển tiếp bằng văn bản. Hãy luôn giữ các bản sao của những
thông báo cho hồ sơ của quý vị. 
Người chủ nhà của quý vị không thể tính phí chậm trễ trừ khi hợp đồng thuê nhà của quý vị có đề cập rằng các phí đó có thể
được tính và vẫn hợp lý. 
Chấm Dứt Hợp Đồng Thuê Nhà cho Những Nạn Nhân của Bạo Lực Gia Đình, Một Số Loại Quấy Rối Tình Dục Nhất Định,
hoặc Bị Theo Dõi
Nếu quý vị là người sống sót trong bạo hành gia đình, quý vị có thể chấm dứt hợp đồng thuê nhà. Nếu (1) người bạo hành là
người cùng thuê hoặc cùng ở, (2) quý vị có lệnh của tòa án để bảo vệ quý vị hoặc người ở cùng khỏi bạo lực gia đình, hoặc lệnh
tòa án trong một trường hợp ly dị để bảo vệ quý vị hoặc người ở cùng khỏi bạo lực gia đình, và (3) quý vị cung cấp bản sao lệnh
tòa án với người chủ nhà, quý vị sẽ chấm dứt hợp đồng thuê nhà khi quý vị dọn ra khỏi căn hộ. Quý vị không có trách nhiệm với
tiền thuê nhà hoặc các chi phí phát sinh sau ngày quý vị cung cấp lệnh và dọn ra khỏi căn hộ. Nếu người bạo hành không phải là
người thuê cùng hoặc ở cùng, quý vị vẫn có thể chấm dứt hợp đồng thuê nhà nhưng quý vị vẫn phải gửi thông báo bằng văn bản
cùng với bản sao lệnh tòa án cho người chủ nhà ít nhất 30 ngày trước ngày chấm dứt hợp đồng thuê nhà   
Nếu quý vị là nạn nhận (hoặc phụ huynh hoặc người giám hộ của nạn nhận) của một vụ quấy rối, lạm dụng tình dục hoặc rình
rập đã xảy ra trên cơ sở trong vòng 6 tháng trước, quý vị có thể chấm dứt hợp đồng thuê nhà mà không cần trả thêm tiền thuê
nhà hoặc các phí nếu quý vị (1) chứng minh với chủ nhà lệnh bảo vể (không phải là một lệnh tạm thời) hoặc giấy tờ nhất định
về việc quấy rối, lạm dụng hoặc rình rập, (2) cung cấp thông báo bằng văn bản trước 30 ngày chấm dứt hợp đồng thuê nhà, và
(3) rời khỏi căn hộ. 
Quyền Riêng Tự 
Nếu chủ nhà của quý vị đến căn hộ của quý vị trong khoảng thời gian ngoài giờ làm việc, họ có thể đã xâm phạm hợp đồng thuê
nhà và luật của Texas. Hầu hết các hợp đồng thuê nhà cho phép chủ nhà đi vào nhà trong khoảng thời gian hợp lý để sửa chữa,
bảo trì, để lại thông báo, hoặc để giới thiệu căn nhà cho người thuê trong tương lai.
Bảo Vệ Người Thuê Nhà Khỏi Sự Tịch Biên Tài Sản
Sau khi tịch biên tài sản, người thuê nhà bị tịch biên tài sản mà đã trả tiền thuê nhà đúng thời hạn phải được nhận thông báo bằng
văn bản ít nhất 30 ngày để dọn ra ngoài trước khi người sở hữu mới có thể tiến hành trục xuất theo Tòa Án Công Lý. Người
thuê nhà phải có tên trong vụ trục xuất và đã phục vụ kiện trục xuất, nếu không, người chủ nhà sẽ không thể đưa ra yêu cầu
(lệnh chiếm hữu) để thu hồi việc sở hữu nhà ở.
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Truy Lục Lại Tài Sản Nhất Định Khi Bạn Cùng Phòng hoặc Người Ở Cùng Từ Chối Không Cho Vào
Nếu quý vị đã (hoặc đang) là người sống trong căn hộ và người đang thuê hiện tại không cho phép quý vị vào nhà để truy lục lại
tài sản nhất định hoặc đặt ra mối nguy hiểm rõ rang và hiện hữu về bạo lực gia đình với quý vị hoặc với người phụ thuộc vào
quý vị, quý vị có thể xin Tòa Án Công Lý lệnh (yêu cầu) cho phép quý vị được lấy lại tài sản cá nhân.  Đơn xin tòa của quý vị phải
xác nhận rằng quý vị sẽ có tổn hại nếu quý vị không lấy lại được tài sản của mình, rằng không có lệnh cùa tòa cấm quý vị vào
nhà, và các đồ vật quý vị muốn lấy lại chỉ bao gồm (A) hồ sơ bệnh án; (B) thuốc men và các vật tư y tế; (C) quần áo; (D) vật dụng
chăm sóc trẻ em; (E) các giấy tờ pháp lý hoặc tài chính; (F) chi phiếu hoặc thẻ ngân hàng hoặc thẻ tín dụng có tên của người nộp
đơn; (G) hồ sơ làm việc; (H) các hồ sơ về danh tính cá nhân; hoặc (I) các bản sao của hồ sơ tiền điện bao gồm các hồ sơ về pháp
lý hoặc tài chính. Quý vị cũng phải đóng tiền thế chân. Nếu lệnh được cấp, nhân viên trật tự trị an sẽ hộ tống quý vị đi lấy lại
vật dụng của quý vị. Người thuê hiện tại có quyền được thông báo và điều trần, mặc dù Công Lý của Hòa Bình có thể ban hành
lệnh không cần cung cấp thông báo và điều trần với người thuê hiện tại trước (và có thể không tính tiền thế chân) nếu thẩm phán
thấy người thuê hiện tại đặt ra mối nguy hiểm rõ rang và hiện hữu về bạo lực gia đình và quý vị sẽ bị tổn hại tức thời nếu như
yêu cầu của quý vị không được chấp thuận.
Quyền Gọi Cảnh Sát
Người chủ nhà không thể ngăn cản quý vị gọi cảnh sát hoặc hỗ trợ khẩn cấp khác dựa trên việc quý vị tin rằng có người đang
cần giúp đỡ hoặc hỗ trợ khẩn cấp. Người chủ nhà cũng có thể không trả thù quý vị hoặc tính phí cho các cuộc gọi này. Quyền
này không thể bỏ qua trong hợp đồng thuê nhà, và người chủ nhà vi phạm luật này có thể sẽ bị kiện cho các thiệt hại thực tế,
tiền thuê nhà một tháng, chi phí tòa án, tiền thuê luật sư và lệnh cấm chủ nhà làm việc này. 
Nhà Di Động
Nếu quý vị sở hữu nhà di động và thuê một lô đất, quý vị có các quyền hạn nhất định khác. Ví dụ, khi bãi đậu xe bị đóng cửa,
người chủ phải thông báo cho quý vị về việc không gia hạn hợp đồng thuê nhà tiếp ít nhất 6 tháng. Bên cạnh đó, khi quý vị lần
đầu tiên chuyển nhà đến bãi đậu xe nhà di động, người chủ đất phải đưa ra một bản thỏa thuận hợp đồng thuê đất ban đầu
với thời hạn ít nhất 6 tháng (mặc dù quý vị có thể yêu cầu hoặc đồng ý với thời hạn thuê ngắn hơn). Người chủ đất có thể trục
xuất quý vị do không trả tiền thuê chỉ sau khi gửi thông báo bằng văn bản cho quý vị về việc vi phạm của quý vị và cơ hội để trả
tiền trong vòng 10 ngày sau khi nhận được thông báo. Bất kể thời hạn thuê nhà là bao lâu, người chủ đất phải gửi cho quý vị thông
báo ít nhất 60 ngày nếu người chủ đất không gia hạn tiếp hợp đồng thuê. Và kể cả tòa án chống lại quý vị trong trường hợp trục
xuất, tòa cũng không thể ban hành lệnh chiếm hữu (để yêu cầu trục xuất quý vị) trong 30 ngày sau ngày phán quyết, miễn là quý
vị vẫn trả tiền thuê nhà hàng tháng cho người chủ đất. (Tốt nhất là trả số tiền này tại phiên điều trần với sự có mặt của thẩm
phán và cũng để nhắc nhở thẩm phán luật định này). 
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NHỮNG LỜI KHUYÊN QUAN TRỌNG VÀ QUYỀN CủA
NGƯỜI NHậP CƯ

Mọi người đều có quyền theo Hiến Pháp Hoa Kỳ, bất kể tình trạng pháp lý của quý vị. Nếu quý vị bị chặn hoặc
bị giam giữ bởi cơ quan chức năng về nhập cư, hãy giữ im lặng, ngoại trừ cung cấp tên thật của quý vị. Nhớ khẳng
định quyền của quý vị. Nếu quý vị không nêu rõ quyền và nhu cầu được lắng nghe của mình hoặc nếu quý vị
ký giấy khước từ quyền của mình, Department of Homeland Security (BộAn Ninh Nội Địa, DHS) có thể trục xuất
quý vị trước khi quý vị gặp luật sư hoặc thẩm phán nhập cư.
Nếu quý vị bị bắt giữ, quý vị có quyền:

•    Được đối xử một cách tôn trọng
•    Giữ im lặng
•    Gọi điện thoại
•    Nhận danh sách các luật sư hoặc cơ quan trợ giúp pháp lý miễn phí hoặc vì lợi nhuận
•    Trao đổi với luật sư
•    Liên hệ với Lãnh Sự Quán của nước quý vị
•    Có một phiên tòa xét xử về quá trình trục xuất
•    Yêu cầu giao kèo
•    Có một buổi điều trần giảm giao kèo
•    Được an toàn trong nhà của quý vị tránh các khám xét không có cơ sở
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Quan trọng nhất, tuyệt đối không ký vào bất kỳ thứ gì mà không đọc, cần hiểu rõ và biết hậu
quả của việc ký đó, đặc biệt nếu quý vị: 
  • Có đơn đang chờ giải quyết về vấn đề nhập cư

•    Có thành viên gia đình là công dân Hoa Kỳ hoặc thường trú nhân hợp pháp
•    Sợ phải trở về quốc gia ban đầu của quý vị
•    Đã sống ở Hoa Kỳ từ 10 năm trở lên
•    Đã phải chịu bạo lực gia đình của vợ/chồng quý vị mà người đó là công dân Hoa Kỳ hoặc thường trú nhân

hợp pháp
•    Là nạn nhân của tội phạm bạo lực đã được kết tội chống lại quý vị ở Hoa Kỳ

Lời Khuyên Cần Biết Khi Đang Trên Đường:
•    Để tống giam quý vị, cơ quan chức năng về nhập cư phải có “nghi ngờ hợp lý” rằng quý vị không có giấy

tờ hợp pháp. Nếu quý vị gặp cơ quan chức năng về nhập cư, hãy bình tĩnh và không chạy.
•    Nếu cơ quan chức năng về nhập cư tống giam quý vị và quý vị không có giấy tờ đầy đủ, hãy cho họ xem

giấy tờ pháp lý của quý vị, như thẻ xanh hoặc giấy phép lao động.  Nếu quý vị không có bất kỳ giấy tờ
pháp lý nào, hãy giữ im lặng và đề nghị được nói chuyện với luật sư.

•    Việc cơ quan chức năng về nhập cư chặn quý vị chỉ vì bề ngoài của quý vị hoặc vì quý vị không biết tiếng
Anh là bất hợp pháp.  

•    Cơ quan chức năng về nhập cư không thể lấy giấy tờ pháp lý của quý vị đi mà không có lý do.



Lời Khuyên Khi Cơ Quan Chức Năng Về Nhập Cư Đến Nhà Quý Vị:
•    Cơ quan chức năng về nhập cư không được vào trong nhà của quý vị nếu họ không có lệnh khám xét

hoặc sự cho phép của quý vị. Quý vị không cần phải cho phép họ vào nhà nếu họ không có lệnh khám xét.
Lệnh khám xét là một văn bản pháp lý cho phép nhân viên vào nhà của quý vị mà không cần quý vị cho
phép. Hãy nhớ, báo cáo không phải là lệnh khám xét. Quý vị nên yêu cầu xem lệnh khám xét trước khi cho
phép Nhân Viên Nhập Cư vào nhà của mình.  

Lời Khuyên Cho Nơi Làm Việc:
•    Cơ quan chức năng về nhập cư không thể đi vào các khu vực làm việc tư nhân mà không có lệnh khám

xét hoặc sự cho phép của chủ sở hữu.  
•    Cơ quan chức năng về nhập cư có thể đi vào khu vực ăn uống công cộng của nhà hàng mà không cần

lệnh khám xét, nhưng không thể đi vào bếp của nhà hàng mà không có lệnh khám xét hoặc sự cho phép
của chủ sở hữu.  

•    Trong nhiều trường hợp, cơ quan chức năng về nhập cư tiến hành các cuộc đột kích tại nơi việc làm mà
không có một “nghi ngờ hợp lý” rằng một người không có giấy tờ hợp lệ đang làm việc tại đây. Nếu điều
này xảy ra, quý vị không phải trả lời bất kỳ câu hỏi nào.

•    Không cung cấp cho họ lý do để nghi ngờ rằng quý vị không có giấy tờ:
o   Không cần chạy
o   Không hành động nóng nảy
o   Tiếp tục làm việc bình thường

•    Nếu cơ quan chức năng về nhập cư bắt giữ quý vị, chủ lao động của quý vị vẫn phải trả tiền cho những
công việc quý vị đã làm ngày hôm đó.  
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HÃY CẢNH GIÁC VỚI CÁC TRÒ GIAN LẬN!!
Không tìm sự hỗ trợ của “Công Chứng Viên” nếu họ không có chứng nhận để thi hành pháp luật ởTexas và hiện
tại đang đính líu đến các vụ gian lận lấy tiền từ những người nhập cư dễ bị công kích. 
HÃY NHỚ RẰNG, nói chuyện với luật sư với giấy phép có hiệu lực để thi hành pháp luật hoặc Đại Diện được
Chứng Nhận bởi BộTư Pháp tại một tổ chức phi lợi nhuận được công nhận TRƯỚC KHI quý vị trả bất cứ tiền
gì cho việc đại diện người nhập cư.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.TexasLawHelp.org.
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CÁC LỆNH BẢO VỆ
Các lệnh bảo vệ là một dụng cụ quan trọng để tăng sự an toàn của nạn nhân trong các trường hợp bạo hành gia đình,
quấy rối tình dục hoặc rình rập. 

Tùy thuộc vào loại lệnh bảo vệ bao gồm nhiều điều khoản khác nhau. Các lệnh bảo vệ có thể yêu cầu một người
không được có các hành vi bạo lực, không có các hành vi đe dọa hoặc quấy rối, hoặc thậm chí không được nói chuyện
với nạn nhân. Lệnh bảo vệ còn có thể bắt người quấy rối tránh xa ở một số nơi cố định, ví dụ như nhà ở, nơi làm
việc của nạn nhân và/hoặc các cơ sở chăm sóc trẻ em ban ngày. Lệnh bảo vệ có thể bao gồm hỗ trợ chăm sóc trẻ và
lệnh thăm nuôi khi nạn nhân và người quấy rối có con chung. Cuối cùng, lệnh bảo vệ có thể bao gồm các lệnh liên
quan đến tài sản và thú nuôi.

Lệnh Bảo Vệ Khẩn Cấp sẽ được ban hành trong trường hợp bắt giữ do bạo lực gia đình, quấy rối tình dục hoặc
rình rập khi nghi phạm xuất hiện trước quan tòa.

•    Kéo dài 31 – 91 ngày và người quấy rối có thể bị bắt giam vì tội vi phạm lệnh này. 
•     Có thể được yêu cầu do nhân viên bắt giữ, nạn nhân, hoặc luật sư đại diện liên bang. Tòa án có thể cũng sẽ

ban hành lệnh này không cần có yêu cầu, và trong một số trường hợp, luật pháp bắt buộc phải ban hành lệnh
này. 

Lệnh Bảo Vệ Tạm Thời có thể được ban hành để bảo vệ nạn nhân của bạo lực gia đình, quấy rối tình dục hoặc
rình rập cho đến khi phiên điều trần được tổ chức để có lệnh bảo vệ cuối cùng (xem bên dưới).
     •   Sau khi nhận được đơn xin lệnh bảo vệ, thẩm phán có thể ban hành một Lệnh Bảo VệTạm Thời nếu thẩm phán

thấy có mối đe dọa rõ rang và hiện hữu của bạo lực gia đình, quấy rối tình dục hoặc rình rập trong đơn xin
lệnh bảo vệ.
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     •   Lệnh Bảo VệTạm Thời có thể loại trừ (“đá”) kẻ tình nghi ra khỏi nơi ở chung, nếu bạo hành xảy ra trong vòng
30 ngày kể từ ngày đơn xin lệnh bảo vệ được nộp lên tòa án. 

     •   Kéo dài đến 20 ngày và có thể được gia hạn. 
     •   Trong các trường hợp nhất định, người quấy rối có thể bị bắt giam vì vi phạm Lệnh Bảo VệTạm Thời.

Lệnh Bảo Vệ Chống Bạo Lực Gia Đình được ban hành nếu tòa án xác định rằng bạo lực gia đình có xảy ra và
có thể tiếp tục xảy ra trong tương lai. Tòa cũng có thể ban hành lệnh bảo vệ mới nếu tòa thấy có hành vi vi phạm
luật bảo vệ trước đã hết hạn. 
     •   Kéo dài 2 năm và bao gồm các lệnh mà người quấy rối có thể bị bắt giam vì vi phạm. 
     •   Kéo dài suốt đời nếu người quấy rồi tiếp tục có hành vi bạo lực gia đình nghiêm trọng, gây ra “thương tích thân

thể nghiêm trọng” HOẶC nếu người quấy rối đã 2 lần vi phạm lệnh bảo vệ với cùng một nạn nhân.

Lệnh Bảo Vệ Quấy Rối Tình Dục được ban hành nếu tòa thấy có tình trạng quấy rối tình dục. Lệnh Bảo Vệ
Quấy Rối Tình Dục có thể kéo dài suốt đời và có thể tiến hành bằng cách bắt giam. 

Lệnh Bảo Vệ Rình Rập được ban hành nếu tòa thấy người nộp đơn là nạn nhân của hành vi rình rập. Lệnh Bảo
Vệ Rình Rập có thể kéo dài suốt đời và có thể tiến hành bằng cách bắt giam. 

Để xin lệnh bảo vệ, hãy liên hệ với Luật Sư Quận hoặc Hạt nơi quý vị sống. Chương trình chống bạo lực địa phương
và trung tâm khủng hoảng hãm hiếp cũng có thể cung cấp thông tin cho quý vị về các lựa chọn địa phương để xin
lệnh bảo vệ và thường có thể hỗ trợ với quy trình. Để có thêm thông tin, xin hãy gọi đến National Domestic Violence
Hotline (Đường Dây Nóng Bạo Lực Gia Đình Quốc Gia) qua số (800) 799-7233 hoặc truy cập
http://texaslawhelp.org/resource/protective-order-kit. 



LậP KẾ HOẠCH AN TOÀN CHO BẠO LỰC GIA ĐÌNH
Lập kế hoạch an toàn trước có thể giúp tăng sự an toàn của quý vị trong tình huống bạo lực. Một số gợi ý về việc lập
kế hoạch an toàn bao gồm

•    Giữ điện thoại ở tình trạng sẵn sàng hoạt động tại nhà và dạy cho trẻ cách gọi 911 trong trường hợp
khẩn cấp.  Có điện thoại di động; luôn sạc điện thoại và mang theo điện thoại mọi lúc.

•    Trong khi tranh cãi, tránh phòng tắm và nhà bếp, nơi có bề mặt cứng, vũ khí tiềm ẩn và dễ bị dồn vào góc.

•    Xây dựng mật mã hoặc tín hiệu với trẻ em, gia đình, bạn bè và hàng xóm để cảnh báo họ nếu quý vị cần
giúp đỡ.

•    Tiết kiệm và giấu tiền mặt trong trường hợp khẩn cấp.  

•    Chuẩn bị một túi xách mà quý vị có thể để cho bạn bè hoặc thành viên gia đình giữ. Quyết định nơi quý
vị sẽ đi nếu quý vị phải rời khỏi nhà của mình.

•    Giữ bản sao các tài liệu quan trọng (giấy khai sinh, hồ sơ y tế, giấy tờ pháp lý, học bạ, giấy tờ nhập cư) ở
một nơi nào đó an toàn.

•    Thay đổi các tuyến đường đến và rời nhà, nơi làm việc và trường học.
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•    Tránh các nơi yêu thích (nhà hàng, cửa hàng, câu lạc bộ), nơi kẻ bạo hành có thể thử để tìm quý vị. 

•    Thay đổi khóa hoặc căn hộ nếu có thể. Thay đổi số điện thoại của quý vị và giữ bí mật số này. Nếu kẻ
bạo hành không nắm được vị trí của quý vị, hãy giữ địa chỉ bí mật và thận trọng khi chia sẻ thông tin này.     

•    Thông báo cho nhân viên an ninh, hàng xóm, chủ nhà và chủ lao động về tình hình của quý vị và lan truyền
bức ảnh của kẻ bạo hành.

•    Nếu lệnh bảo vệ đã được ban hành, hãy luôn mang theo lệnh này cùng với quý vị. 

•    Nếu phải đối mặt, hãy giữ bình tĩnh, yên lặng và thái độ phù hợp. Đến nơi an toàn càng nhanh càng tốt.

Để biết thêm thông tin, truy cập www.tcfv.org.
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LY HÔN
Ai có thể nộp đơn ly hôn tại Texas? 
Quý vị hoặc vợ/chồng của quý vị có thể nộp đơn ly hôn tại Texas nếu quý vị hoặc vợ/chồng của
quý vị đã sống ở 1) Texas trong vòng ít nhất 6 tháng; và 2) hạt nơi đệ (nộp lại) đơn ly hôn trong
vòng ít nhất 90 ngày. Chỉ vợ/chồng phải đã sống ở Texas được 6 tháng và tại hạt trong vòng 90
ngày mới có thể nộp đơn ly hôn ở Texas.
Thời gian để ly hôn là khoảng bao lâu?
Sẽ mất ít nhất 61 ngày sau khi nộp (đệ) đơn ly hôn trước khi thẩm phán có thể cho phép quý vị
ly hôn. Tuy nhiên, ngay cả khi quý vị và vợ/chồng của quý vị đồng ý về tất cả các vấn đề ly hôn
(gọi là “ly hôn không tranh chấp”), thì việc ly hôn vẫn có thể mất 3-4 tháng. Nếu quý vị không
đồng ý về tất cả các vấn đề (gọi là “ly hôn tranh chấp”), như quyền nuôi con, cấp dưỡng con cái
hoặc tài sản, thì sẽ mất nhiều thời gian hơn để được ly hôn.
Nếu vợ/chồng tôi không đồng ý ly hôn thì sao?
Vợ/chồng có thể được ly hôn với vợ hoặc chồng của họ ngay cả khi người đó không muốn. Texas
là tiểu bang ly hôn “không viện lỗi”, điều đó có nghĩa là quý vị không cần phải chứng minh rằng
ai đó đã “có lỗi”, hay làm điều gì sai, để được ly hôn.
Kết Hôn theo “Luật Phổ Biến” là gì?
Nhận giấy đăng ký không phải là cách duy nhất để được kết hôn ở Texas. Một cặp đôi có thể
được kết hôn theo “Luật Phổ Biến” nếu tất cả điều này xảy ra: 1) cặp đôi đó đã sống với nhau ở
Texas, 2) họ đồng ý kết hôn, 3) họ tự giới thiệu mình là vợ chồng với công chúng, 4) và họ chưa
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kết hôn với ai khác. Nếu một cặp đôi kết hôn theo “Luật Phổ Biến”, họ có thể cần được ly hôn để
kết thúc hợp pháp mối quan hệ của họ. Tuy nhiên, nếu cặp đôi đó chưa sống với nhau được quá
2 năm thì tòa án có thể giả định là không có hôn nhân.
Điều gì sẽ xảy ra với món nợ mà chúng tôi nợ và tài sản mà chúng tôi sở hữu khi chúng
tôi ly hôn?
Tòa án có quyền phân chia khoản nợ và tài sản mà quý vị và vợ/chồng có trong khi kết hôn (được
gọi là “tài sản chung”). Tòa án sẽ phân chia các khoản nợ và tài sản theo một trong những cách
sau: 1) công bằng giữa vợ/chồng, 2) theo cách mà vợ/chồng đồng ý phân chia, hoặc 3) theo cách
mà tòa tin rằng là “công bằng và đúng đắn” (bình đẳng).

Tài Sản Chung thường là tài sản và khoản nợ mà quý vị và vợ/chồng của quý vị có sau khi
đã kết hôn, bất kể ai đứng tên sở hữu, hoặc ai trả cho khoản đó. Ví dụ, một chiếc xe hơi có
thể được đăng ký chỉ dưới tên của chồng, nhưng nếu xe được mua sau khi cặp đôi đó kết
hôn, chiếc xe này vẫn sẽ là tài sản chung và tòa có thể phân chia khi ly hôn.
Tài sản riêng là tài sản mà vợ hoặc chồng: 1) có trước khi kết hôn, 2) nhận làm quà sau khi
kết hôn, hoặc 3) được thừa kế khi đang kết hôn. Đôi khi số tiền mà vợ hoặc chồng có được
từ một vụ kiện khi kết hôn được coi là tài sản riêng. Tòa án không thể trao tài sản riêng của
vợ/chồng cho người kia khi ly hôn.

Tôi có thể nhận Tiền Cấp Dưỡng không?
Tiền Cấp Dưỡng được gọi là “tiền cấp dưỡng cho người phối ngẫu” ở Texas. Khoản này không
thường được yêu cầu ở Texas, nhưng đôi khi tòa án sẽ xem xét. Một ví dụ là khi vợ/chồng đã bị
kết án về bạo lực gia đình không quá 2 năm trước khi đệ (nộp) đơn ly hôn. Tòa án sẽ xem xét



vợ/chồng có bao nhiêu tiền và họ có thể kiếm được bao nhiêu tiền (tại nơi làm việc) để quyết
định số lượng tiền cấp dưỡng cho người phối ngẫu để yêu cầu (nếu có).
Nếu người vợ mang thai và cặp đôi muốn ly hôn thì sao? 
Hầu hết các tòa án Texas sẽ không hoàn tất việc ly hôn khi người vợ đang mang thai, ngay cả
khi đó không phải là con của người chồng. Thẩm phán sẽ đợi cho đến sau khi em bé được sinh
ra để các lệnh về em bé đó (quan hệ cha con, cấp dưỡng con, hoặc quyền nuôi con) có thể được
thực hiện trong lệnh ly hôn (được gọi là “quyết định ly hôn”).
Con cái của chúng tôi thì sao? 
Tất cả quyết định (lệnh) mà tòa án đưa ra phải vì “lợi ích tốt nhất của trẻ”. Trong hầu hết các
trường hợp mà tòa án hoàn tất ly hôn có quyền quyết định quyền nuôi con và cấp dưỡng con cái.
Tuy nhiên, nếu một thẩm phán khác trước đây đã ra quyết định (lệnh) về con quý vị, thì sau đó
tòa án ly hôn của quý vị có thể không được thực hiện bất kỳ quyết định mới nào về co quý vị trừ
khi họ được sự cho phép từ tòa án khác đó.  Ví dụ thường gặp là khi việc cấp dưỡng con đã được
ra lệnh trong quá khứ thông qua Bộ Tư Pháp, hoặc một thẩm phán đã đưa ra các lệnh trong một
vụ kiện về Dịch Vụ Bảo Vệ Trẻ Em.
Ai sẽ nhận được đầy đủ quyền nuôi con của chúng tôi?
Tòa án thường sẽ chấp nhận bất kỳ thỏa thuận nào mà quý vị và vợ/chồng của quý vị thực hiện
tại nơi đứa trẻ đó sống, cách thức chúng sẽ đến thăm cha mẹ, các quyết định quan trọng sẽ được
thực hiện như thế nào cho con cái, và quy định mức cấp dưỡng con cái.  Nếu quý vị không đồng
ý về quyền nuôi con, tòa án thường sẽ quyết định rằng con cái nên sống với cha/mẹ đã và đang
chăm sóc chúng nhiều nhất và có khả năng chăm sóc chúng trong tương lai nhiều nhất. Cha/mẹ
này là người sẽ “quyết định nơi thường trú chính của con cái.” Tòa án sẽ quyết định việc thăm
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nom và đưa ra các quy định về thời gian, địa điểm và mức độ thường xuyên mà đứa trẻ đó có
thể ở với mỗi bên cha/mẹ. Tòa án cũng sẽ quyết định ai sẽ là người đưa ra quyết định quan trọng
đối với đứa trẻ đó như các quyết định giáo dục, tâm lý, quyết định y tế và nha khoa lớn. Tòa án
có thể ra lệnh rằng những quyết định quan trọng đối với đứa trẻ đó sẽ được thực hiện chung bởi
các phụ huynh, hoặc chỉ định một người cha/mẹ đưa ra quyết định.
Vấn đề cấp dưỡng con cái thì sao?
Khi tòa án quyết định đứa trẻ sẽ sống với cha hoặc mẹ thì người còn lại thường sẽ được lệnh
phải trả một số tiền cấp dưỡng con cái nhất định (tùy thuộc vào thu nhập của họ) hàng tháng
cho đến khi con đủ 18 tuổi hoặc kết thúc trung học, và cung cấp bảo hiểm y tế cho đứa trẻ đó
cũng như chi trả cho các chi phí y tế không được hoàn lại (các chi phí này thường được chia đều
giữa các bậc phụ huynh và được gọi là “hỗ trợ y tế.”).  Nếu đứa trẻ bị khuyết tật, cấp dưỡng con
cái có thể tiếp tục vô thời hạn, ngay cả sau khi đứa trẻ đó đã trưởng thành. 
Cấp dưỡng con cái khi không ly hôn thì sao?
Cách duy nhất để cha/mẹ xin cấp dưỡng con cái là khi có lệnh của tòa án. Nếu cha mẹ không kết
hôn, thì họ có thể nộp đơn kiện đòi cấp dưỡng con cái và yêu cầu thẩm phán đưa ra quyết định
(lệnh) về quyền nuôi con và cấp dưỡng con cái. Loại vụ kiện này được gọi là “SAPCR” (Suit Affecting
the Parent Child Relationship, Kiện Tụng Ảnh Hưởng tới Mối Quan Hệ Cha Mẹ-Con Cái). Phòng Cấp
Dưỡng Con Cái của Văn Phòng Tổng Chưởng Lý có thể giúp quý vị xin lệnh của tòa án về quyền
nuôi con và cấp dưỡng con cái.  Hãy gọi đến Văn Phòng Tổng Chưởng Lý theo số điện thoại 
1-800-252-8014 để tìm hiểu xem họ có thể giúp quý vị xin lệnh cho con cái của quý vị không.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.TexasLawHelp.org.
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SỐ ĐIỆN THOẠI ĐƯỜNG DÂY NÓNG MIỄN PHÍ
211 (Đường Dây Nóng Trợ Cấp Dịch Vụ Sức Khỏe Và Con Người)
..................................................................................................................................................211 hoặc 1-877-541-7905
Thông tin đa ngôn ngữ, qua điện thoại và giới thiệu đến các tổ chức dịch vụ sức khỏe và con người
tại Texas
711 (Chuyển Tiếp Texas) ..............711 hoặc 1-800-735-2989 (TTY) hoặc 1-800-735-2988 (Thoại)
Dịch vụ thông dịch qua điện thoại cho những người bị điếc, khiếm thính hoặc khiếm ngôn. Chuyển
Tiếp Texas là miễn phí với các cuộc gọi điện thoại miễn phí.
TRẺ EM
Lạm dụng & Bỏ Bê (Sở Gia Đình và các Dịch Vụ Bảo VệTexas).........................................1-800-252-5400
Đường Dây Nóng Truy Cập và Thăm Nom dành cho Phụ Huynh Không Có 

Quyền Nuôi Con (1 giờ chiều – 7 giờ tối) ..........................................................................1-866-292-4636
Tìm Kiếm Trẻ Em/Trẻ Mất Tích của Hoa Kỳ .............................................................................1-800-426-5678
Đường Dây Thông Tin Cấp Dưỡng Con Cái (Văn Phòng Tổng Chưởng Lý) ..................1-800-252-8014
Trẻ Em Có Nhu Cầu Chăm Sóc Sức Khỏe Đặc Biệt/Sàng Lọc Sơ Sinh 

(Bộ Dịch VụY Tế) ........................................................................................................................1-800-252-8023
Quy Trình Sinh Con của Jane (lời khuyên pháp lý cho trẻ vị thanh niên có thai) ............1-866-999-5263
Trung Tâm Quốc Gia VềTrẻ Em Bị Mất Tích & Bị Bóc Lột ...................................................1-800-843-5678
Đường Dây Thông Tin Giáo Dục Đặc Biệt Dành Cho Phụ Huynh.....................................1-800-252-9668
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Dự Án Bảo Vệ Pháp Lý cho Trẻ Được Nhận Nuôi Texas ........…………………………1-877-313-3688
Trung Tâm Dịch Vụ Pháp Lý Texas
    Đường Dây HỗTrợ Gia Đình cho Các Gia Đình Mạnh và Trẻ Em An Toàn (thắc mắc về CPS).......
     .........................................................................................................................................................1-844-888-6565
     Tổ Công Tác Texas Kincare (không phải cha mẹ nuôi trẻ vị thành niên) …………...1-866-979-4343
Đường Dây Nóng Cho Thanh Niên Tại Texas (tư vấn, trốn học, phạm pháp, bỏ bê)....1-800-989-6884
Chương Trình Dinh Dưỡng Cho Phụ Nữ, Trẻ Sơ Sinh Và Trẻ Nhỏ (WIC) ......................1-800-942-3678

QUYỀN DÂN SỰ
Phòng Nhân Quyền (Văn Phòng Quản Lý Lao Động Texas)..................................................1-888-452-4778
Đường Dây Nóng Kỳ Thị trong Nhà Ở ......................................................................................1-888-560-8913
Đường đây Southwest Americans và Trung Tâm Hành Động Khuyết Tật .........................1-800-949-4232
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Đường Dây Khách Hàng (Văn phòng của Ủy Viên Tín Dụng Tiêu Dùng) ..........................1-800-538-1579
Đường Dây Khách Hàng (Bộ Bảo Hiểm Texas) ........................................................................1-800-252-3439
Khiếu Nại của Khách Hàng (Văn Phòng Luật Sư Chung của Texas) ................................................................
.......................................................................................................................1-800-621-0508 hoặc 1-800-337-3928
Transformance (Dịch VụTưVấn Tín Dụng Tiêu Dùng Trước Kia)………………………1-800-249-2227

KHủNG HOẢNG
Hỗ Trợ Pháp Lý cho Người Sống Sót của Quấy Rối Tình Dục...................1-844-303-7233
Phòng Thanh Toán Bù Trừ Người Mất Tích .............................................1-800-346-3243
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Đường Dây Nóng Bạo Lực Gia Đình Quốc Gia ........................................1-800-799-7233
Đường Dây Nóng Quấy Rối Tình Dục Quốc Gia ......................................1-800-656-4673
Đường Dây Cứu Hộ Ngăn Cản Tự Vẫn Quốc Gia ....................................1-800-273-8255
Đường Dây Nóng Quấy Rối Texas để Trình Báo Quấy Rối ở Trẻ Em, Người Già và Người
Khuyết Tật ..............................................................................................1-800-252-5400
Dự Án Vận Động Texas 
   Đường Dây Nóng Pháp Lý về Bạo Lực Gia Đình....................................1-800-374-4673
   Đường Dây Nóng Pháp Lý về Quấy Rối Tình Dục..................................1-888-296-7233
Bộ Dịch Vụ Y Tế Liên Bang của Texas
   Đường Dây Nóng Lạm Dụng Chất Gây Nghiện .....................................1-877-966-3784
   Đường Dây Nóng Sức Khỏe Tâm Thần.................................................1-877-277-2226
CÁC VẤN ĐỀ VỀ VIỆC LÀM
Khiếu Nại Kỳ Thị (Ủy Ban Quản Lý Công Bằng Cơ Hội Tìm Kiếm Việc Làm) ...............1-800-669-4000
Trung Tâm Công Bằng Pháp Lý……………………………………………………….…...1-800-853-4028
Trung Tâm Phản Hồi Quốc Gia (trình báo việc tràn chất độc và dầu).........................…1-800-424-8802
Dự Án Bảo Vệ Quyền Hưu Trí Trung Tâm Phía Nam ……………………………………1-800-443-2528
Bộ Bảo Hiểm Texas 
   Đường Dây Nóng Nhân Viên BịThương, Phân Chia Bồi Thường Lao Động ..............1-800-252-7031
   Đường Dây Nóng Vi Phạm Tính An Toàn Nơi Làm Việc ....................................................1-800-452-9595
Ủy Ban Quản Lý Lao Động Texas  
   Tiền Lương Chưa Được Trả.....................................................................................................1-800-832-9243
   Bảo Hiểm Thất Nghiệp ..............................................................................................................1-800-558-8321
   Khiếu Nại Kỳ Thị ..........................................................................................................................1-888-452-4778
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Chương Trình Phục Hồi Chức Năng (Bộ HỗTrợ và Phục Hồi Chức Năng) .................1-800-628-5115
Vi Phạm Sức Khỏe và An Toàn Nơi Làm Việc (OSHA) ...........................................................1-800-321-6742

LỢI ÍCH CÔNG CỘNG VÀ SỨC KHÓE 
Đường Dây Nóng Lạm Dụng Chất Gây Nghiện Liên Bang ..................................................1-800-662-4357
Đường Dây Pháp Lý Chương Trình Luật Sức Khóe ................................................................1-866-979-4343
Chương Trình Chăm Sóc Sức Khỏe Miễn Phí Hill-Burton.....................................................1-800-638-0742
Văn Phòng Sức Khỏe Biên Giới (Đường Dây Nóng chỉ bằng Tiếng Tây Ban Nha) ........1-800-693-6699
Văn Phòng An Sinh Xã Hội .............................................................................................................1-800-772-1213
Bộ Dịch Vụ Sức Khỏe Liên Bang Texas
   Đường Dây Nóng Các Câu Hỏi Chung .................................................................................1-888-963-7111
   Đường Dây Cấp Phép và Khiếu Nại ......................................................................................1-888-973-0022
Đường Dây Nóng Dịch Vụ Sức Khỏe và Con Người Texas .................................................1-800-252-8263
   Điểm Lấy (Medicaid, phiếu thực phẩm, cứu trợ thiên tai)................................................1-877-541-7905
   ĐểTrình Báo Sự Quấy Rối hoặc Bỏ Bê ................................................................................1-800-458-9858
Đường Dây Thông Tin HIV/STD Texas .......................................................................................1-800-299-2437
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