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Ðơn Mới I-601A Xin Hủy Bỏ Vi Phạm Sống Quá Hạn ở Hoa Kỳ

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. Ðề tài trên đây cũng được thảo luận trực
tiếp trên trang nhà của văn phòng, www.rmiodp.com, tiết mục Radio, vào mỗi tối thứ Tư , từ
7:00-8:00 giờ.
Ðơn mới I-601A Xin Hủy Bỏ Vi Phạm đang là đề tài di trú được bàn tán rất nhiều
trong thời gian gần đây, vì đơn này sẽ cho một số người có cơ hội nhận được giấy hủy bỏ tạm thời
sự vi phạm sống quá hạn ở Hoa Kỳ, và họ sẽ bị cấm nhập cảnh từ 3 đến 10 năm. Nếu họ nhận được
giấy chấp thuận hủy bỏ sự vi phạm, họ có thể yên tâm khi trở về quê hương chờ đợi phỏng vấn xin
chiếu khán (visa) di dân sang Mỹ.
Giấy hủy bỏ vi phạm tạm thời sẽ được kết thúc khi lãnh sự Hoa
Kỳ chấp thuận đơn xin chiếu khán di dân. Những đương đơn xin giấy hủy bỏ vi phạm, nếu đang ở
Hoa Kỳ bất hợp pháp, vẫn có thể lưu lại nước này với người chồng hoặc cha mẹ quốc tịch Mỹ, trong
khi chờ đợi Sở di trú duyệt xét đơn xin hủy bỏ vi phạm. Những đương đơn này sẽ không phải chờ đợi
ở nước ngoài khi Sở di trú xem xét thỉnh cầu hủy bỏ sự vi phạm của họ.
Tuy nhiên, cho đến nay,
đơn I-601A vẫn chưa chính thức được tiến hành và những người đang ở trong trường hợp này vẫn
phải chờ đợi Sở di trú USCIS phổ biến luật sau cùng trên bảng Công Báo Liên Bang, ấn định rõ ngày
luật có hiệu lực áp dụng. Dân chúng không nên gửi đơn xin hủy bỏ vi phạm tạm thời trong lúc này.
Sở di trú sẽ từ chối bất cứ đơn nào gửi đến yêu cầu duyệt xét thể thức mới này và họ trả lại tất hồ
sơ và các lệ phí liên hệ cho đương đơn. Sở di trú không thể nhận đơn cho đến khi luật sau cùng
được phổ biến và sự thay đổi việc duyệt xét có hiệu lực.
Nếu qúy vị tin rằng đơn mới I-601A sẽ
giúp được mình, qúy vị nên bắt đầu ngay thủ tục này bằng cách yêu cầu thân nhân liên hệ nộp đơn
bảo lãnh I-130 cho qúy vị. Vì khi qúy vị nộp đơn xin hủy bỏ vi phạm I-601A, Sở di trú sẽ yêu cầu
đơn I-130 phải được chấp thuận và bằng chứng trả tiền lệ phí đơn do Trung Tâm Chiếu Khán Quốc
Gia (tức National Visa Center) gửi đến.
Những người muốn nộp đơn mới xin hủy bỏ vi phạm sẽ
phải trình bày sự khó khăn trầm trọng sẽ xảy ra cho người hôn phối hoặc cha mẹ quốc tịch Mỹ, nếu
họ muốn nhận được giấy hủy bỏ tạm thời luật chế tài vì đã ở Mỹ quá hạn.
Sau đây là một số yếu
tố để Sở di trú quan tâm khi xem xét vấn đề "khó khăn trầm trọng":
1. Sức khỏe - Tình trạng sức
khỏe của đương đơn không thể chữa chạy ở Việt Nam, hoặc, vì những lý do sức khỏe, người hôn
phối hoặc cha mẹ quốc tịch Mỹ của đương đơn không thể tái định cư ở Việt Nam.
2. Những quan
tâm về tài chánh - Người hôn phối hoặc cha mẹ quốc tịch Mỹ sẽ trải qua sự khó khăn kinh tế trầm
trọng hoặc không thể làm tròn bổn phận liên quan đến tài chánh ở Hoa Kỳ nếu những người này
phải trở về Việt Nam sinh sống.
3. Giáo dục - Nếu qúy vị phải trở về Việt Nam lâu dài, người hôn
phối, hoặc cha mẹ, hay con cái quốc tịch Mỹ của qúy vị ở Hoa Kỳ sẽ không thể hoàn tất việc học ở
mức độ hợp lý nào đó. 4. Những lý do cá nhân - Nếu qúy vị không thể được cấp giấy xin hủy bỏ vi
phạm và phải trở về Việt Nam sống thường xuyên, việc này sẽ ảnh hưởng đến người hôn phối, con
cái và những người thân khác của qúy vị ở Hoa Kỳ ra sao?
5. Những yếu tố đặc biệt - Những
người thân ở Hoa Kỳ và những khó khăn khi tái hội nhập đời sống bình thường ở Việt Nam.
Cần
ghi nhớ rằng Sở di trú chỉ quan tâm đến những khó khăn liên quan đến người hôn phối hoặc cha mẹ
quốc tịch Mỹ. Nếu qúy vị kể lể những khó khăn của chính mình, hoặc bất cứ ai khác ngoài người hôn
phối hoặc cha mẹ quốc tịch Mỹ, qúy vị sẽ phải chứng minh những khó khăn của chính mình sẽ gây
ra những khó khăn trầm trọng cho người hôn phối hoặc cha mẹ quốc tịch Mỹ của qúy vị ra sao.
Chỉ là ao ước muốn ở lại với thân nhân ở Mỹ không thể hiện "sự khó khăn trầm trọng". Muốn được
xác nhận "khó khăn trầm trọng" phải được kèm theo những bằng chứng cụ thể.
Hỏi Ðáp Di Trú
- Hỏi: Yếu tố mà đương đơn không muốn ở về sống trong một nước cộng sản, từng là kẻ thù cũ của
Hoa Kỳ, sẽ không thể được xem là "khó khăn trầm trọng" hay sao?
- Ðáp: Ngày 30 tháng Tư vừa
trôi qua và người Việt Nam vẫn không thể quên được biến cố này dù cuộc chiến đã chấm dứt hơn 37
năm. Vì nhiều yếu tố liên quan đến quyền lợi kinh tế, chính trị..., hai kẻ thù ngày xưa đã bang giao
chính thức. Chính vì thế, qúy vị cần tìm những bằng chứng khác để xác lập tình trạng "khó khăn
trầm trọng".
- Hỏi: Nếu đương đơn muốn xin giấy hủy bỏ vi phạm vì đã có con cái ở Hoa Kỳ và
không muốn lìa xa con của mình, liệu yếu tố này sẽ có thể là một lý do "khó khăn trầm trọng"

