Trang ISP
Dự án Người nhập cư Sống sót
Dự án Người nhập cư Sống sót (ISP) cung cấp dịch vụ hỗ trợ pháp lý cho những nạn nhân
nhập cư liên quan đến bạo hành gia đình, tấn công tình dục, nạn buôn người và tội phạm
bạo lực khác. Các nhân viên ISP nỗ lực cung cấp dịch vụ hỗ trợ pháp lý toàn diện cho
những người nhập cư sống sót thông qua một mô hình cung cấp dịch vụ sáng tạo bằng
cách hợp tác với các cơ quan Chống Bạo hành Gia đình/Tấn công Tình dục trên khắp
Pennsylvania.
Dự án Người Nhập cư Sống sót bắt đầu vào năm 2010 và trước đây được gọi là Dự án Nhập
cư Trung ương Pennsylvania, hay CPIP. Ban đầu bao gồm một khu vực gồm 9 quận ở
phía nam trung tâm Pennsylvania, ISP đã hỗ trợ hàng trăm người sống sót nộp đơn xin
cứu trợ nhập cư.
Khách hàng của chúng tôi là những cá nhân thường xuyên là nạn nhân của các vụ vi phạm
hình sự và bạo lực, nhưng họ giữ im lặng thay vì báo cáo những tội ác này vì lo ngại nguy
cơ mất tình trạng nhập cư, trả thù từ thủ phạm hoặc thiếu kiến thức và khả năng tiếp cận
các nguồn lực sẵn có. Sự vận động của PIRC khuyến khích những người nhập cư bị bạo
lực còn sống sót lên tiếng để họ có thể sống mà không sợ hãi, đóng góp cho sự phát triển
và thịnh vượng của cộng đồng chúng ta và xây dựng một tương lai hy vọng cho bản thân
và gia đình họ.
Các luật sư và người bảo chữa của ISP làm việc với những người nhập cư sống sót để xác
định hình thức cứu trợ phù hợp và an toàn nhất thông qua sàng lọc chuyên sâu và khai
thác, thông tin liên lạc kỹ lưỡng và vận động pháp lý. PIRC đã được Hội đồng Kháng cáo về
Di trú Bộ Tư pháp (DOJ BIA) công nhận từ năm 2001, cho phép cung cấp các dịch vụ
pháp lý nhập cư và nhân viên ISP là luật sư được cấp phép hoặc đại diện được công nhận.
Nhận thấy rằng nhiều nạn nhân của nạn bạo hành gia đình, tấn công tình dục, buôn bán
hoặc các hoạt động phạm tội khác bị bắt làm con tin trong một hệ thống lạm dụng và đối xử
ngược đãi, ISP hỗ trợ những người sống sót nộp đơn xin bất kỳ hình thức cứu trợ nào được
liệt kê dưới đây.
Các hình thức Cứu trợ


Tự kiến nghị VAWA

Sự bảo vệ theo Đạo luật Chống Bạo lực đối với Phụ nữ (VAWA) cho phép một cá nhân bị
lạm dụng về thể chất, cảm xúc, tình dục hoặc tâm lý từ các thành viên gia đình mình
(vợ/chồng, cha mẹ hoặc con cái trưởng thành) thoát khỏi cảnh bị bạo hành bằng cách kiến
nghị cho tình trạng nhập cư của chính họ và không phải dựa vào kẻ đang ngược đãi họ.
ISP hướng dẫn cho các nạn nhân về các quyền của họ theo VAWA và cung cấp đại diện
trực tiếp để thực hiện các biện pháp bảo vệ này.



Thị thực U

Theo Đạo luật Bảo vệ Nạn nhân của nạn Bạo hành và Chuyển người bất hợp pháp
(VTVPA), Quốc hội đã tạo ra một thị thực nhập cư cho những cá nhân là nạn nhân của các
hành vi phạm tội nghiêm trọng, bao gồm bạo hành gia đình và tấn công tình dục. Thân
phận này, được gọi là Thị thực U, khuyến khích những người sống sót không có giấy tờ
báo cáo các tội ác này cho các cơ quan thực thi pháp luật và hệ thống tư pháp trong nỗ lực
làm cho các cộng đồng trở nên an toàn hơn và buộc thủ phạm phải chịu trách nhiệm trước
pháp luật. Những người sống sót hợp tác trong quá trình điều tra hoặc truy tố tội phạm có
thể đủ điều kiện để nộp đơn xin Thị thực U và cuối cùng nộp đơn xin thường trú hợp pháp
tại Hoa Kỳ.


Thị thực T

Thị thực T cũng được Quốc hội thông qua theo VTVPA và cung cấp sự bảo vệ cho các cá
nhân đã bị đưa đến Hoa Kỳ thông qua vũ lực, lừa đảo hoặc ép buộc. Thị thực T bảo vệ các
cá nhân là nạn nhân của nạn buôn bán tình dục thương mại, cũng như buôn bán lao động
và đã hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật để điều tra tội phạm và đưa những kẻ buôn
người ra công lý. Những người sống sót đủ điều kiện sẽ có khả năng được làm việc tại Hoa
Kỳ và cuối cùng nộp đơn xin cư trú cho bản thân và một số thành viên gia đình.


Đơn I-751 của vợ/chồng bị bạo hành xin miễn yêu cầu làm chung

Thường trú nhân có điều kiện là những người bị bạo hành và/hoặc đối xử cực kỳ tàn ác dưới
tay của vợ/chồng là công dân Hoa Kỳ có thể nộp đơn xin miễn yêu cầu nộp đơn chung để
xóa các điều kiện trên thẻ xanh của họ. Những người sống sót phải cho thấy rằng họ đã kết
hôn một cách thiện chí nhưng do bị lạm dụng, vợ/chồng của họ không sẵn lòng, hoặc
không an toàn, để nộp đơn chung. Nếu yêu cầu miễn này được chấp thuận, một người sống
sót sẽ nhận được thường trú đầy đủ mà không có bất kỳ sự phụ thuộc nào vào người
vợ/chồng ngược đãi của họ.
Mạng lưới Ủng hộ Người Nhập cư Sống sót (ISAN)

Mạng lưới Ủng hộ Người Nhập cư Sống sót là một liên minh các cơ quan bảo vệ nạn nhân
bị bạo hành gia đình và tình dục từ khắp Pennsylvania dưới sự điều phối của Dự án Người
Nhập cư Sống sót của Trung tâm Tài nguyên Di trú Pennsylvania.
Nhiệm vụ
Nhiệm vụ của mạng lưới là tăng cường sự an toàn và tự chủ của những người nhập cư
sống sót và gia đình của họ bằng cách đảm bảo rằng các dịch vụ hỗ trợ nạn nhân phù hợp
về mặt văn hóa và ngôn ngữ, cũng như hỗ trợ pháp lý nhập cư chất lượng cao luôn được
cung cấp trên khắp Khối thịnh vượng chung.

