Số Mới Cho Nạn Nhân Bạo Lực Gia Ðình

M

ọi người ở mọi tầng lớp xã hội đều có thể là nạn nhân
của bạo lực gia đình hay tình trạng sách nhiễu, bạc
đãi, hay tình thế nguy hiểm đến tiùnh mạng. Nếu quiù vị là
nạn nhân của bạo lực trong gia đình, Sở An Sinh Xã Hội có
thể giúp đỡ quí vị.
Trong cộng đồng đều đã nhận thức và nhấn mạnh đến
tầm quan trọng của những nạn nhân trong vấn đề bạo lực
trong gia đình nên đã lập những kế hoạch an toàn bao gồm
việc thâu thập những giấy tờ cá nhân và chọn nơi an toàn
để thoát. Ðôi khi cách tốt nhất để lẩn tránh người bạc đãi và
giảm bớp nguy hiểm bạo lực là đời chổ ở và lập danh tánh
mới. Tiếp theo những thay đổi này, có lẽ cũng nên xin số An
Sinh Xã Hội mới.
Dù Sở An Sinh Xã Hội không thường xuyên cấp số mới,
chúng tôi chỉ cấp khi những ai có chứng cớ đang bị sách
nhiễu, bạc đãi, lạm dụng hoặc mạng sống bị đe dọa.
Xin số mới là một quyết định quan trọng. Nó có thể ảnh
hưởng rất mạnh vào những tiếp xúc của quí vị với các cơ
quan liên bang, tiểu bang, sở làm và những chỗ khác. Ðó là
vì hồ sơ tài chánh, y tế, việc làm và hồ sơ khác sẽ mang tên
và số An Sinh Xã Hội cũ của quiù vị (nếu quý vị đổi tên).
Nếu quiù vị muốn đổi tên, chúng tôi đề nghị quiù vị nên đổi
tên trước khi nộp đơn xin số mới.

Cách nộp đơn xin số mới
Quiù vị phải đích thân xin số mơí ở bất cứ văn phòng Sở
An Sinh Xã Hội nào. Chúng tôi sẽ giúp quiù vị điền đơn giải
thích vì sao cần có số mới và đơn xin số mới.
Quiù vị cần nộp:
• Tài liệu chứng minh là bị sách nhiễu hay lạm dụng;
• Số An Sinh Xã Hội hiện tại của quiù vị;
• Các giấy tờ bản chính chứng minh:
——Quốc tịch Hoa Kỳ hay trình trạng di trú;
——Tuổi;
——Danh tánh; và
——Bằng chừng đổi tên hợp pháp nếu quiù vị đã đổi tên.
Ðồng thời chúng tôi cũng cần xem bản chính những giấy
tờ chứng minh rằng quiù vị đang được quyền giữ những
đứa con mà quiù vị đang xin số mới và giấy tờ chứng minh
quốc tịch Hoa Kỳ, tuổi và danh tánh của đứa bé.

Quốc tịch hay tình trạng di trú

Quốc tịch Hoa kỳ: Chúng tôi chỉ nhận một số giấy tờ để
chứng minh là quốc tịch Hoa Kỳ. Những loại này bao gồm
giấy khai sanh Hoa Kỳ hay sổ thông hành Hoa Kỳ.
Không phải công dân: Ðể chứng minh tình trạng di trú
Hoa Kỳ, quiù vị phải trình cho chúng tôi giấy di trú Hoa Kỳ
hiện tại, mẫu I-94, Arrival/Departure Record (Hồ Sơ Ðến/
Ði), được cấp khi quiù vị đến Hoa Kỳ. Nếu là học sinh diện
F-1 hay M-1, quiù vị cũng phải đưa cho chúng tôi mẫu I-20,
Certificate of Eligibility for Nonimmigrant Student Status

(Giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn cho tình trạng học sinh
không di dân). Nếu là du khách thuộc diện trao đổi J-1 hay
J-2, quiù vị cũng phải đưa cho chúng tôi mẫu DS-2019,
Certificate of Eligibility for Exchange Visitor Status (Giấy
chứng nhận đủ tiêu chuẩn cho tình trạng du khách thuộc
diện trao đổi).

Tuổi

Quiù vị phải nộp giấy khai sanh của mình.

Danh tánh

Chúng tôi chỉ có thể chấp nhận một vài giấy tờ chứng
minh danh tánh. Giấy tờ có thể chấp nhận được phải còn
hiệu lực (không hết hạn) và có ghi tên, những dữï kiện về
danh tánh và có dán hình mới nhất.
Công dân Hoa Kỳ: Sở An Sinh Xã Hội sẽ yêu cầu xem
bằng lái xe Hoa Kỳ, thẻ căn cước do tiểu bang cấp hay sổ
thông hành Hoa Kỳ như là bằng chứng về danh tánh. Nếu
quiù vị không có các loại giấy tờ nêu trên, chúng tôi sẽ yêu
cầu xem các loại giấy tờ khác bao gồm:
• Thẻ nhân viên;
• Thẻ học sinh;
• Thẻ bảo hiểm sức khỏe (không phải thẻ Medicare);
• Thẻ căn cước quân nhân Hoa Kỳ; hay
• Bản án nhận con nuôi.
Người không phải công dân: Sở An Sinh Xã Hội sẽ yêu
cầu xem giấy tờ di trú Hoa Kỳ còn hiệu lực của quiù vị. Các
loại giấy tờ di trú có thể chấp nhận được gồm có:
• Mẩu I-551 (bao gồm có thể đọc được trên máy với sổ
thông hành ngoại quốc chưa hết hạn);
• I-94 với sổ thông hành ngoại quốc chưa hết hạn; hay
• I-766 (thẻ cho phép làm việc do DHS cấp).

Làm thế nào để thay đổi tên của bạn trên
thẻ của bạn
Nếu quí vị đổi tên hợp pháp vì lý do kết hôn, ly dị, án
lệnh tòa hay bất cứ lý do nào khác, quí vị cần phải thông
báo cho văn phòng An Sinh Xã Hội để quí vị có một thẻ
chính xác. Nếu quí vị đang đi làm cũng nên thông báo với
chủ nhân của mình. Nếu quí vị không thông báo cho chúng
tôi biết là tên quí vị đã đổi thì có thể:
• Trì hoãn việc hoàn trả tiền thuế ; và
• Ngăn trở lương bổng của quí vị được ghi nhận một cách
chính xác trong hồ sơ An Sinh Xã Hội mà có thể làm
giảm đi số tiền quyền lợi An Sinh Xã Hội trong tương lai.
Nếu cần đổi tên trên thẻ An Sinh Xã Hội, quiù vị phải
đưa cho chúng tôi giấy tờ được cấp gần đây làm bằng chứng
đổi tên hợp pháp. Các loại giấy tờ mà Sở An Sinh Xã Hội
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có thể chấp nhận để chứng minh việc đổi tên hợp pháp bao
gồm: Giấy hôn thú ,sắc lệnh ly dị, giấy chứng nhận nhập
tịch có ghi tên mới; hay án lệnh tòa cho phép đổi tên mới.
Nếu bằng chứng của một sự thay đổi tên hợp pháp
không cung cấp cho chúng tôi đầy đủ thông tin để nhận
dạng bạn trong hồ sơ của chúng tôi hoặc nếu tài liệu của
bạn đã được ban hành cách đây hơn hai năm, bạn cũng
phải chỉ cho chúng ta một tài liệu nhận dạng tên cũ của bạn
(như thể hiện trong hồ sơ của chúng tôi).
Giấy hôn thú, lệnh án ly dị hay án bãi bỏ hôn nhân: Cộng
với những giấy tờ hợp pháp chứng minh về hôn nhân, ly
dị hay bãi bỏ hôn nhân, quí vị phải cung cấp giấy tờ danh
tánh. Giấy tờ này phải có tên cũ của quí vị cũng như là
những dữ kiện khác về danh tánh hay hình chụp mới nhất
(chúng tôi có thể nhận những giấy tờ tài liệu đã quá hạn
như là bằng chứng của tên cũ.)
Nhận con nuôi, tịch hoặc thay đổi tên khác: Ngoài việc
hiển thị cho chúng tôi một văn bản quy phạm pháp luật do
tên mới của bạn, chẳng hạn như một lệnh của tòa án, giấy
xin con nuôi hoặc Chứng Chỉ Nhập Tịch, bạn phải hiển thị
một tài liệu nhận dạng trong tên cũ của bạn (như thể hiện
trong hồ sơ của chúng tôi ). Nếu bạn không có một tài liệu
nhận dạng tên cũ của bạn, chúng tôi có thể chấp nhận một
tài liệu nhận dạng trong tên mới của bạn miễn là chúng ta
đúng cách có thể thiết lập nhận dạng của bạn.
Cả hai loại giấy tờ này phải có ghi những dữ kiện danh
tánh hay hình chụp mới nhất.
Quốc tịch: Ðồng thời nếu quí vị là công dân Hoa Kỳ
nhưng sanh ngoài Hoa Kỳ và trong hồ sơ của chúng tôi
không ghi chú quí vị là công dân Hoa Kỳ, quí vị sẽ phải
cung cấp bằng chứng quí vị là công dân Hoa Kỳ. Nếu quí vị
không phải là công dân Hoa Kỳ, sở An Sinh Xã Hội sẽ đòi
hỏi xem những giấy tờ di trú còn hiệu lực.
Thẻ mới của quí vị sẽ có cùng một số giống như thẻ cũ
trước,nhưng sẽ có ghi tên mới.
Tất cả các loại giấy tờ phải là bản chính hoặc bản sao
có xác nhận của cơ quan cấp. Chúng tôi không nhận bản
sao hay bản có công chứng. Chúng tôi sử dụng một loại
giấy tờ cho hai mục đích. Thí dụ, chúng tôi có thể sử dụng
sổ thông hành của quý vị để làm bằng chứng về quốc tịch và
danh tánh. Hoặc chúng tôi có thể dùng giấy khai sanh Hoa
Kỳ để có bằng chứng về tuổi và quốc tịch. Tuy nhiên, quý vị
phải cung cấp ít nhất hai loại giấy tờ.
Chúng tôi sẽ gởi số và thẻ An Sinh Xã Hội của quiù vị
qua đường bưu điện ngay sau khi nhận được tất cả các dữ
kiện và xác minh xong các loại giấy tờ của quý vị với những
văn phòng cấp giấy tờ này.

Cung cấp chứng cớ mà quý vị cần
Chứng cớ bị lạm dụng rõ ràng nhất là từ “đệ tam nhân”,
như cảnh sát hay nhân viên y tế, và mô tả tiùnh chất và mức
độ sách nhiễu, lạm dụng hay nguy hiểm đến tiùnh mạng.
Chứng cớ khác có thể là lệnh giam giữ của tòa án hay thư từ
nơi tạm trú, những thân nhân, những bạn bè, những người
cố vấn hay những người khác đã biết có vấn đề bạo lực gia
đình hay lạm dụng. Chúng tôi sẽ giúp quiù vị lấy thêm bất
cứ chứng cớ cần thiết nào.

Chặn truy cập vào hồ sơ của bạn
Bạn có thể chọn để chặn truy cập điện tử hồ sơ an sinh
xã hội của bạn. Khi bạn làm điều này, không một ai, kể cả
bạn, sẽ có thể để có được hoặc thay đổi thông tin cá nhân
của bạn trên Internet hoặc thông qua các dịch vụ điện thoại
tự động của chúng tôi. Nếu bạn chặn truy cập vào hồ sơ của
bạn và sau đó thay đổi tâm trí của bạn trong tương lai, bạn
có thể liên hệ với an sinh xã hội và yêu cầu chúng tôi để mở
khóa. Tới www.socialsecurity.gov/blockaccess để chặn truy
cập điện tử để hồ sơ cá nhân của bạn.

Liên Lạc Sở An Sinh Xã Hội
Để biết thêm thông tin và tìm các bản sao của các ấn
phẩm của chúng tôi, vui lòng truy cập trang web của chúng
tôi tại www.socialsecurity.gov hoặc gọi số miễn cước,
1-800-772-1213 (đối với người khiếm thính hoặc nặng tại,
hãy gọi số TTY của chúng tôi, 1-800-325-0778). Chúng tôi
sẽ bảo mật mọi cuộc gọi. Nếu quý vị nói tiếng Tây Ban Nha,
nhấn phím 2. Đối với tất cả các ngôn ngữ khác, nhấn phím
1, giữ máy và yên lặng trong khi có thông báo nhắc thoại
tự động bằng tiếng Anh của chúng tôi cho đến khi có một
đại diện trả lời. Đại diện đó sẽ liên hệ một thông dịch viên
để giúp xử lý cuộc gọi của quý vị. Dịch vụ thông dịch được
cung cấp miễn phí. Chúng tôi có thể giải đáp các thắc mắc
cụ thể từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối, từ thứ Hai đến thứ Sáu.
Chúng tôi có thể cung cấp thông tin bằng tiếng Anh qua
dịch vụ trả lời tự động 24 giờ mỗi ngày.
Chúng tôi cũng muốn chắc là quý vị nhận được dịch
vụ chính xác và lịch sự. Ðó là lý do vì sao chúng tôi có đại
diện An Sinh Xã Hội thứ hai giám sát một số điện đàm.
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