
Văn Phòng Thanh Tra Cục Nhập Tịch và Di Trú Hoa Kỳ

Cách Yêu Cầu Thanh Tra Hỗ Trợ:  
Phạm Vi Hỗ Trợ

Giúp Cá Nhân và Chủ Hãng Sở Giải Quyết Các Vấn Đề với USCIS

Trước khi yêu cầu Thanh Tra hỗ trợ liên quan đến đơn đăng ký hoặc đơn thỉnh nguyện, hãy cố giải quyết vấn đề với USCIS bằng cách:

• Nộp yêu cầu thông qua tài khoản myUSCIS của quý vị;
• Nộp yêu cầu điện tử (e-Request) cho USCIS trực tuyến tại https://egov.uscis.gov/e-Request; hoặc
• Liên lạc USCIS để được hỗ trợ theo số 1-800-375-5283.

Lựa chọn1 Nộp yêu cầu trực tuyến để được 
hỗ trợ trên trang web của Thanh 
Tra tại  
www.dhs.gov/cisombudsman. 

QUY TRÌNH ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ

Email: 
cisombudsman@hq.dhs.gov

Qua đường bưu điện:
Office of the Citizenship and 
Immigration Services Ombudsman 
U.S. Department of 
Homeland Security 
Attention: Case Assistance 
Mail Stop 0180 
Washington, DC 20528-0180 

Các cá nhân nộp yêu cầu từ bên ngoài 
Hoa Kỳ không thể sử dụng mẫu đơn yêu 
cầu trực tuyến và phải nộp bản in của 
mẫu đơn yêu cầu hỗ trợ. 

SAU KHI NHẬN YÊU CẦU  
HỖ TRỢ, THANH TRA:

Yêu Cầu Hỗ Trợ

Nếu quý vị không thể giải 
quyết vấn đề với USCIS, quý vị 
có thể yêu cầu Thanh Tra hỗ 
trợ. Các loại yêu cầu nhất định 
liên quan đến người tị nạn, 
người xin tị nạn sau khi đã vào 
Mỹ, nạn nhân bạo hành, nạn 
nhân buôn người, và nạn nhân 
của các tội ác khác phải được 
nộp với chữ ký tay để xác nhận 
đồng ý. Việc này có thể được 
thực hiện với Lựa Chọn 1 ở bên 
phải và tải Mẫu Đơn DHS-7001 
đã ký lên yêu cầu trực tuyến 
để được hỗ trợ.

Lựa chọn 2 Tải xuống mẫu đơn yêu cầu hỗ trợ 
(Mẫu Đơn DHS-7001) từ trang web 
của Thanh Tra để in ra  
www.dhs.gov/cisombudsman. 

NỘP MẪU ĐƠN YÊU CẦU HỖ TRỢ  
ĐÃ KÝ VÀ GIẤY TỜ BỔ TRỢ QUA: 

Fax:
(202) 357-0042

BƯỚC 1 
Cung cấp số nộp hồ sơ để 
xác nhận  là Thanh Tra đã 
nhận được đơn. 

BƯỚC 2
Xem lại yêu cầu để đảm bảo hoàn 
chỉnh, bao gồm chữ ký và một Mẫu 
Đơn G-28, Thông Báo Trình Diện Với 
Tư Cách Luật Sư hoặc Người Đại Diện, 
nếu nộp bởi người đại diện hợp 
pháp. 

BƯỚC 3
Đánh giá tình trạng hiện tại của đơn 
đăng ký hoặc đơn thỉnh nguyện, xem 
xét các điều luật và chính sách liên 
quan, và xác định Thanh Tra có thể 
giúp đỡ như thế nào. 

BƯỚC 4
Liên lạc các văn phòng địa phương, 
trung tâm dịch vụ, văn phòng phỏng 
vấn đơn tị nạn của USCIS, hoặc các 
văn phòng khác của USCIS để giúp 
giải quyết các khó khăn mà cá nhân 
hoặc nhà tuyển dụng đang gặp phải. 

BƯỚC 5
Thông báo về các hành động 
đã được thực hiện để giúp đỡ. 


