
Chứng nhận thực thi pháp luật cho Thị thực U hoặc Thị thực T  

Sở Cảnh sát Seattle cam kết bảo vệ và phục vụ tất cả các nạn nhân của tội phạm, bất kể tình trạng công dân, tài liệu 
hoặc khả năng ngôn ngữ. Chính sách của Sở Cảnh sát Seattle là bảo vệ người nhập cư, quyền truy cập vào các dịch 
vụ công cộng và bảo vệ của cảnh sát. 

Thị thực U là thị thực tạm thời cho phép bảo vệ tình trạng nhập cư cho các nạn nhân của các tội phạm đủ điều kiện 
giúp ích cho cơ quan thực thi pháp luật trong việc phát hiện, điều tra hoặc truy tố hoạt động tội phạm. Thị thực T 
cung cấp lợi ích nhập cư cho nạn nhân của nạn buôn người.  

Đơn xin Thị thực U hoặc Thị thực T hoàn chỉnh phải bao gồm một mẫu chứng nhận thực thi pháp luật đã ký 
(Mẫu I-918B) từ một cơ quan thực thi pháp luật nơi xảy ra tội phạm. Mẫu chứng nhận này xác nhận sự hợp tác của 
nạn nhân với cuộc điều tra về thực thi pháp luật. Nếu không có chứng nhận thực thi pháp luật, thì Thị thực U sẽ bị 
từ chối.  

Nếu (các) vụ việc xảy ra trong thành phố Seattle, người nộp đơn có thể nộp các tài liệu I-918 đã hoàn thành để 
chứng nhận cho Sở Cảnh sát Seattle. Sở Cảnh sát Seattle không cấp hoặc bảo đảm thị thực U hoặc bất kỳ tình trạng 
nhập cư nào khác bằng cách ký chứng nhận thực thi pháp luật. Chỉ USCIS (bộ phận liên bang của DHS chịu trách 
nhiệm phê duyệt và từ chối các lợi ích và tình trạng nhập cư) mới có thể cấp hoặc từ chối thị thực U sau khi xem xét 
đầy đủ đơn khởi kiện. 
 
Theo SHB 1022, Sở Cảnh sát Seattle sẽ trả lời các yêu cầu của nạn nhân đối với các mẫu chứng nhận thực thi pháp 
luật đối với Thị thực U và T:  

• Sau khi xác định chắc chắn, Sở Cảnh sát Seattle (SPD) sẽ hoàn thành đầy đủ và ký chứng nhận thực thi pháp 
luật, bao gồm, nếu có, các chi tiết cụ thể liên quan đến bản chất của tội phạm được điều tra và mô tả chi 
tiết về sự hữu ích của nạn nhân hoặc có thể hữu ích cho cuộc điều tra của hoạt động tội phạm. 

• SPD sẽ xử lý chứng nhận trong vòng chín mươi ngày kể từ ngày yêu cầu, trừ khi nạn nhân đang làm 5 thủ 
tục di dời liên bang, trong trường hợp đó SPD sẽ thực hiện chứng nhận không quá mười bốn ngày sau khi 
nhận được yêu cầu.  

• SPD không được tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân hoặc thông tin liên quan đến quyền công dân hoặc tình 
trạng nhập cư của bất kỳ nạn nhân nào của hoạt động tội phạm hoặc buôn bán người yêu cầu chứng nhận.  

Để biết thêm thông tin về quy trình và các hình thức cần thiết, vui lòng truy cập http://www.uscis.gov/i-918 

Chuyển yêu cầu đến địa chỉ sau:  

Sở Cảnh sát Seattle 
Người nhận: Bộ phận Pháp chế (Legal Unit)  
610 5th Ave, PO Box 34986 
Seattle, WA 98124 
Email: SPD_LegalUnit_UVisa@seattle.gov  

Khi Bộ phận Pháp chế SPD đã nhận được tài liệu ứng dụng của bạn, Bộ phận Pháp chế SPD sẽ gửi cho bạn thư sẽ 1) 
xác nhận rằng các tài liệu nộp đơn của bạn mà Sở đã nhận được và 2) cung cấp cho bạn ngày phản hồi ước tính. 

Câu hỏi? Liên lạc với Bộ phận Pháp chế SPD theo số 206-233-0053 

http://lawfilesext.leg.wa.gov/biennium/2017-18/Pdf/Bills/House%20Passed%20Legislature/1022-S.PL.pdf
http://www.uscis.gov/i-918
https://seattlegov-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/dana_lockhart_seattle_gov/EaUXnqczP7BEr0UbUAkjH0ABqluimtJOiFZbCjM3GJKpDg?e=8pO64x
mailto:SPD_LegalUnit_UVisa@seattle.gov


Để được hỗ trợ về quy trình nộp đơn Thị thực U hoặc Thị thực T, liên lạc Dự án Quyền Nhập cư Tây Bắc. 
https://www.nwirp.org/get-help/. 

https://www.nwirp.org/get-help/

