Đề phòng lừa đảo
bởi các “chuyên
gia tư vấn di trú”!
Thế nào là lừa đảo tư vấn di trú?

Lừa đảo tư vấn di trú xảy ra khi một người nào đó hứa hẹn sẽ giúp một cá nhân, gia đình,
doanh nghiệp có được những quyền lợi di trú rồi sau đó không thực hiện lời hứa. Những
người này thường tự nhận mình là công chứng viên, chuyên gia thị thực, chuyên gia di trú,
hoặc các chức danh tương tự (“notarios,” “notario publicos,” “licensiados”). Họ thường nhắm
vào người nước ngoài không có giấy tờ hợp lệ, chủ doanh nghiệp, thường trú nhân, và cả công
dân Mỹ.  Họ thường đòi hỏi tiền bạc cho dịch vụ của mình nhưng thực chất họ không được
phép cung cấp dịch vụ tư vấn về luật di trú.

Làm thế nào để tự bảo vệ mình khỏi lừa đảo tư vấn di trú?
Khi cần tư vấn về luật di trú, bạn chỉ nên thuê luật sư có giấy phép hành nghề hoặc Người
Đại Diện được công nhận bởi Hội Đồng Phúc Thẩm về Di trú (BIA-accredited representative)
và nên lưu ý những điều sau:
•  NÊN hỏi để biết chi phí của buổi làm việc đầu tiên.
•  NÊN xác nhận để biết luật sư đấy, hoặc Người Đại Diện đấy có đủ tư cách pháp lý để làm
đại diện cho bạn hay không.
•  NÊN hỏi xem tiến trình như thế nào, thủ tục mất bao lâu, và có những vấn đề rủi ro gì.
•  NÊN hỏi xem chi phí như thế nào. Nếu họ đòi bạn trả “phí duy tu” hàng tháng trong thời
gian cung cấp dịch vụ (monthly maintenance fee) thì có thể đấy là lừa đảo di trú.
•  NÊN yêu cầu có một hợp đồng ghi nhớ về việc thuê người làm đại diện và nên đọc bản
hợp đồng kĩ lưỡng.
•  NÊN giữ lại biên nhận sau khi trả tiền.
•  NÊN giữ bản sao của tất cả các giấy tờ hoặc hồ sơ mà người đại diện của bạn chuẩn bị
cho bạn hoặc đã nộp cho cơ quan di trú.
•  KHÔNG NÊN kí khống vào giấy tờ hoặc hồ sơ còn trống, chưa được điền đầy đủ vào.
•  KHÔNG NÊN kí giấy tờ hoặc hồ sơ mà bạn không hiều rõ.
•  KHÔNG NÊN kí giấy tờ hoặc hồ sơ với thông tin không đúng hoặc không chính xác.
•  NÊN tố giác các hành vi trái pháp luật mà có thể là hành nghề luật sư khi không có giấy
phép, bằng cách liên hệ Ủy Ban Quản Lý Việc Hành Nghề Không Giấy Phép của Luật Sư
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