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Tiêu Chuẩn Lợi Tức Bao Nhiêu Ðể Bảo Trợ Tài Chánh Năm 2006 ?

* Mục di trú và bảo lãnh do Văn Phòng tham vấn di trú Robert Mullins International đảm trách hằng
tuần, nhằm mục đích thông báo các tin tức thời sự liên quan đến vấn đề đoàn tụ gia đình, rất hữu
ích cho quý vị nào quan tâm đến việc bảo lãnh thân nhân . Mọi đóng góp ý kiến xin liên lạc
1-800-411-0495 Năm nay, Phòng Công Chứng Liên Bang đã phổ biến sớm bảng quy định mới về
mức lợi tức tối thiểu cho năm 2006, và sẽ chính thức được áp dụng kể từ ngày 26 tháng 3 năm
2006. Những con số trên bảng quy định mới này cho thấy con số đã tăng từ 400 đến 500 Mỹ kim
gần giống như năm 2005 . Những hồ bảo lãnh theo diện hôn thê/hôn phu đòi hỏi người bảo trợ phải
điền mẫu đơn Bảo Trợ Tài Chánh I-134 . Mức lợi tức của diện bảo lãnh này thấp hơn những hồ sơ
bảo lãnh theo diện xin chiếu khán di dân . Chẳng hạn như: người bảo lãnh diện hôn thê/hôn phu
phải chứng minh có mức lợi tức 13,200 Mỹ kim cho chính họ và người được bảo lãnh . Nhưng nếu là
hồ sơ bảo lãnh diện vợ/chồng, mức quy định tối thiểu về lợc tức cho hai người sẽ nhiều hơn 25%,
tức 16,500 Mỹ kim . Xin lưu ý rằng những chỉ tiêu mới này sẽ áp dụng cho những người bảo lãnh
đang sinh sống ở 48 tiểu bang trên đất Mỹ . Mức lợi tức tối thiểu quy định cho những người sống ở
tiểu bang Hawaii và Alaska sẽ cao hơn một chút . Khi một nhân viên lãnh sự xem xét vấn đề tài
chánh của một hồ sơ, họ sẽ để ý trước hết vào mức lợi tức hiện tại của người bảo lãnh, và quá trình
làm việc của người bảo lãnh cũng quan trọng không kém . Khi người hôn thê/ hay hôn phu chưa kết
hôn chính thức đến Hoa Kỳ, theo luật tiểu bang, người bảo lãnh sẽ không hề bị ràng buộc cam kết
phải giúp đỡ nếu hai người chưa kết hôn chính thức . Vì thế, những người đứng vai trò phụ bảo trợ
tài chánh, trong những hồ sơ diện hôn thê/hôn phu, cũng không thể bị bắt buộc trợ giúp nếu cuộc
hôn nhân chưa xảy ra, hoặc không xảy ra . Ðó là lý do tạo sao có những hồ sơ diện hôn thê/hôn
phu khó được chấp thuận nếu phải nhờ đến người phụ bảo trợ tài chánh . Những người bảo lãnh
diện chiếu khán di dân cần điền đơn Bảo Trợ Tài Chánh I-864, kèm theo ba năm thuế và giấy xác
nhận việc làm . Tổng số lợi tức của gia đình người bảo lãnh phải hội đủ mức quy định được áp dụng
cho người bảo lãnh, các thành viên trong gia đình của người bảo lãnh, cộng thêm tất cả số người
được bảo lãnh ở Việt Nam . Và nếu cần, những thân nhân gần gũi, không sống chung trong nhà, có
thể giúp làm người phụ bảo trợ tài chánh và điền mẫu đơn I-864 . Trong một số trường hợp, bạn bè,
bà con xa, hay các nhóm tôn giáo sẽ không thích hợp làm người phụ bảo trợ tài chánh . Ðơn I-864
không đòi hỏi người bảo lãnh có trách nhiệm về các phí tổn y tế và pháp lý đối với những người
được bảo lãnh . Người bảo lãnh chỉ bị đòi hỏi phải hoàn lại số tiền trợ cấp xã hội mà những người
được bảo lãnh nếu họ đã sử dụng của chính phủ . Ðiều này sẽ áp dụng khi người được bảo lãnh đến
Mỹ và sẽ kéo dài 10 năm, hoặc cho đến khi họ trở thành công dân Hoa Kỳ . Tưởng cũng nên nhắc
lại, vào cuối năm 2005, Bộ Nội An Hoa Kỳ đã thông báo chính thức cho các văn phòng liên quan đến
di trú của chính phủ về một số cách thức thay đổi trong việc xét duyệt và nhận các chứng từ lợi tức
liên quan đến việc bảo trợ tài chánh. Những đương đơn nộp hồ sơ xin chuyển sang diện thường trú
(xin Thẻ Xanh) tại Hoa Kỳ (chẳng hạn như diện hôn thê/ hôn phu sau khi được cấp visa sang Mỹ) sẽ
chỉ cần nộp một năm thuế lợi tức mới nhất, thay vì phải nộp 3 năm thuế lợi tức như trước. Văn
phòng chúng tôi xin nhấn mạnh là sự thay đổi nay chỉ áp dụng cho những đương đơn xin chuyển
diện thường trú tại Hoa Kỳ mà thôi. Những Quy Ðịnh Về Lợi Tức Tối Thiểu Năm 2006 (Áp dụng cho
48 tiểu bang và Washington D.C) Tổng số người trong gia đình (Mức lợi tức tối thiểu X 125%) 1 $
9,800 x 125%= $12,250 2 $13,200 x 125%= $16,500 3 $16,600 x 125%= $20,750 4 $20,000 x
125%= $25,000 5 $23,400 x 125%= $29,250 6 $26,800 x 125%= $33,500 7 $30,200 x 125%=
$37,750 8 $33,600 x 125%= $42,000 Thêm 1 người tăng $4,250 * Alaska Hawaii 1 $15,313
$14,088 2 $20,625 $18,975 3 $25,938 $23,863 4 $31,250 $28,750 5 $36,563 $33,638 6 $41,875
$38,525 7 $47,188 $43,413 8 $52,500 $48,300 Thêm 1 người tăng $5,313 $4,888 * Hỏi Ðáp Di
Trú: Hỏi: Tôi sắp tốt nghiệp Ðại học vào cuối học kỳ này và tôi sẽ có một công việc với mức lương
hội đủ điều kiện quy định . Ba năm trước, tôi chỉ có mức lợi tức nhỏ từ những việc làm bán thời gian
. Làm sao tôi có thể hội đủ những yêu cầu điền đơn I-864? - Ðáp: Ðơn I-864 đòi hỏi những chứng
từ cho thấy quá trình làm việc của bạn trong ba năm qua và lợi tức mỗi năm phải đáp ứng quy định
theo tiểu chuẩn được thay đổi mỗi năm của chính phủ Hoa Kỳ. Nếu việc làm mới của bạn có mức

