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Financial help when 
you need it the 
most. 
  

Trợ giúp tài chính 
khi quý vị cần nhất. 
  

Information on the Temporary 
Assistance for Domestic Violence 
Survivors (TA-DVS) program.  
   

Thông tin về Chương trình Trợ cấp 
Tạm thời cho Nạn nhân Bạo lực Gia 
đình (TA-DVS).  
  

This brochure is provided by Legal Aid Services of Oregon for general 
informational use only. It is not a substitute for individual legal advice. 
Consult an attorney for more information or for advice. The 
information in this pamphlet is accurate as of August 2017.  

Tài liệu này được Dịch vụ Trợ giúp Pháp lý Oregon cung cấp chỉ để 
làm thông tin tổng quát. Tài liệu này không thay thế cho tư vấn pháp 
lý cá nhân. Tham khảo luật sư để biết thêm thông tin hoặc để được 
tư vấn. Thông tin trong tập sách nhỏ này chính xác kể từ tháng 8 
năm 2017  

Do you need an attorney at  
the hearing?  
You can represent yourself at the hearing. If you 
want to have an attorney represent you, call the 
Public Benefits Hotline (1-800-520-5292) or your 
local Legal Aid office. To find your local legal aid 
office, go to oregonlawhelp.org. 

Preparing for the hearing 
Whether you represent yourself or have an 
attorney represent you at the hearing, it is a good 
idea to prepare for the hearing in advance.  

 Be ready to explain to the judge why the 
money that you asked for is needed for your 
safety 

 Make a list of what you need to stay safe 

 Get information about how you would like to 
deal with your safety concerns. For example, 
if you need money to change your locks, it is 
a good idea to get the name of a locksmith 
and find out how much the locksmith thinks 
it will cost.  

 Review the TA-DVS rules and/or policies to 
see if the reason you were turned down is 

Quý vị có cần luật sư đại diện tại  
phiên điều trần không?  
Quý vị có thể tự đại diện cho mình tại phiên điều 
trần. Nếu quý vị muốn có luật sư đại diện cho quý 
vị, hãy gọi Đường dây Nóng dành cho Trợ cấp 
Công cộng (1-800-520-5292) hoặc Văn phòng 
Trợ giúp Pháp lý (Legal Aid Office) địa phương 
của quý vị. Để tìm văn phòng trợ giúp pháp lý tại 
địa phương của quý vị, hãy vào trang mạng 
oregonlawhelp.org 

Chuẩn bị cho phiên điều trần 
Cho dù quý vị tự đại diện hoặc có luật sư đại diện 
tại phiên điều trần, quý vị đều nên có sự chuẩn bị 
trước.  

 Chuẩn bị giải thích cho thẩm phán lý do tại 
sao số tiền mà quý vị yêu cầu là cần thiết 
cho sự an toàn của quý vị 

 Lập danh sách những thứ quý vị cần để giữ 
an toàn 

Tìm hiểu cách quý vị muốn giải quyết các lo 
ngại về an toàn của quý vị. Ví dụ: nếu quý vị 
cần tiền để thay ổ khóa, quý vị nên lấy tên 
của một thợ khóa và hỏi họ thay ổ khóa sẽ 
tốn bao nhiêu.  

Xem lại các quy tắc và/hoặc chính sách của 



allowed. The rules that apply are OAR 461-
135-1200 to 461-135-1235. You can also ask 
your local DHS or legal aid office for a copy of 
the rules.  

  

TA-DVS để biết liệu lý do quý vị bị từ chối có 
hợp lệ hay không. Các quy tắc áp dụng: từ 
OAR 461-135-1200 đến 461-135-1235. Quý 
vị cũng có thể lấy một bản sao quy tắc từ Bộ 
Xã hội (DHS) hoặc văn phòng trợ giúp pháp 
lý địa phương.  

  

The opinions, findings, and conclusions or recommendations 
expressed in this publication are those of the author(s) and do not 
necessarily reflect the views of the Department of Justice or grant-
making component. This project was supported by Award No. VOCA-
OT-2016-LASO-00069 awarded by the Office for Victims of Crime, 
Department of Justice. 

  

Các ý kiến, phát hiện, và kết luận hoặc khuyến nghị được trình bày 
trong ấn phẩm này là của riêng (các) tác giả và không nhất thiết 
phản ánh quan điểm của Bộ Tư pháp (Department of Justice) hoặc 
bộ phận tạo nguồn tài trợ. Dự án này được hỗ trợ bởi Giải thưởng 
Số VOCA-OT-2016-LASO-00069, do Văn phòng Hỗ trợ Nạn nhân 
Tội Phạm (Office of Victims of Crime) thuộc Bộ Tư pháp trao tặng. 

  

How soon is the money available?  
After you submit your application, DHS must 
decide within two business days if you will be given 
TA-DVS benefits. If you’re approved, the funds are 
usually available that same day. 

 

Khi nào sẽ có trợ cấp tài chính?  
Sau khi nộp đơn, DHS phải quyết định trong vòng 
hai ngày làm việc liệu quý vị có được hưởng trợ 
cấp TA-DVS hay không. Nếu được chấp thuận, 
quý vị thường được nhận trợ cấp trong cùng một 
ngày. 

 

What if I disagree with the decision 
or don’t get a response from DHS?  
You have a right to an expedited hearing if: 

 You do not get a decision after two business 
days, 

 Your request for TA-DVS benefits is turned 
down, or  

 You disagree with the amount of benefits you 
are given. 

Requesting a hearing  
 Fill out DHS Form 443 (Administrative Hearing 

Request), which you can get at the local DHS 
Self Sufficiency office or online at: 
https://apps.state.or.us/Forms/Served/de044
3.pdf. 

 Make a copy for yourself. 

 Turn in the hearing request to your local Self 
Sufficiency office.  

Timing and format of hearing 
The hearing must be held within five working days 
from the date you asked for the hearing. The 
hearing will probably be held over the telephone. 
You may be able to ask for an in-person hearing. 

  

 

Nếu tôi không đồng ý với quyết 
định này hoặc không nhận được 
phản hồi từ DHS thì sao?  
Quý vị có quyền được điều trần cấp tốc nếu: 

 Quý vị không nhận được quyết định sau hai 
ngày làm việc, 

 Yêu cầu trợ cấp TA-DVS của quý vị bị từ 
chối, hoặc  

 Quý vị không đồng ý với số tiền trợ cấp quý 
vị nhận được. 

Yêu cầu điều trần  
Điền đầy đủ đơn DHS 443 (Yêu cầu Điều 

trần Hành chính/Administrative Hearing 
Request) có sẵn ở Văn phòng Tự lực địa 
phương thuộc DHS (DHS Self Sufficiency 
office) hoặc trực tuyến tại: 
https://apps.state.or.us/Forms/Served/de044
3.pdf. 

 Lập bản sao riêng để lưu giữ. 

 Nộp đơn yêu cầu điều trần cho Văn phòng 
Tự lực địa phương.  

Thời gian và hình thức điều trần  
Phiên điều trần phải được tổ chức trong vòng 
năm ngày làm việc kể từ ngày quý vị trình đơn 
yêu cầu. Phiên điều trần có thể sẽ được tổ chức 
qua điện thoại. Quý vị có thể yêu cầu được điều 

trần trực tiếp.  



The Temporary Assistance for 
Domestic Violence Survivors 
(TA-DVS) program is intended 
to help survivors escape 
domestic violence and stay 
safe.  
  

Chương trình Trợ cấp Tạm 
thời cho Nạn nhân Bạo lực 
Gia đình (TA-DVS) nhằm giúp 
nạn nhân thoát khỏi nạn bạo 
lực gia đình và giữ an toàn.  
  

TA-DVS is run by the Department of Human 
Services (DHS). If you are eligible, you can receive 
up to $1,200 in a 90-day period to help you escape 
domestic violence or stay safe. Once the 90-day 
period expires, you can reapply for additional TA-
DVS money.   

Eligibility for TA-DVS 
To receive TA-DVS money, you must be: 

 Fleeing domestic violence or trying to stay safe 
from domestic violence. This includes physical, 
emotional, or sexual abuse by a current or 
former intimate partner or a relative. You do 
not need to provide proof that you were 
abused, your words alone are enough.    

 A parent or caregiver of a minor child or a 
pregnant woman. 

 Income eligible. Your local DHS office will only 
look at the money that is available to you. If 
your abuser controls your finances, you can still 
receive TA-DVS money. 

 A resident of Oregon. You can receive benefits 
even if you are temporarily in Oregon in order 
to escape domestic violence or are 
undocumented.  

  

 

TA-DVS được điều hành bởi Bộ Xã hội (DHS). 
Nếu đủ điều kiện, quý vị có thể nhận được tối đa 
$1,200 trong một khoảng thời gian 90 ngày để 
giúp quý vị thoát khỏi nạn bạo lực gia đình hoặc 
giữ an toàn cho bản thân. Sau giai đoạn 90 ngày 
này, quý vị có thể nộp đơn xin thêm trợ cấp TA-
DVS.   

Các điều kiện cần đáp ứng cho 
trợ cấp TA-DVS 
Để được nhận trợ cấp TA-DVS, quý vị phải: 

Đang cố gắng thoát khỏi nạn bạo lực gia 
đình hoặc giữ an toàn khỏi nạn bạo lực gia 
đình. Bạo lực gia đình bao gồm sự ngược đãi 
về thể xác, tình cảm hoặc tình dục do một 
người mà hiện thời hoặc trước đây có quan 
hệ thân mật với quý vị, hoặc là một thân nhân. 
Quý vị không cần phải cung cấp bằng chứng 
cho thấy quý vị đã bị ngược đãi, chỉ lời nói 
của quý vị là đủ.    

Là cha/mẹ hoặc người đang chăm sóc một 
đứa trẻ vị thành niên, hoặc là phụ nữ đang 
mang thai. 

Đáp ứng mức thu nhập hợp lệ. Văn phòng 
DHS địa phương của quý vị sẽ chỉ xem xét số 
tiền có sẵn cho quý vị. Nếu người ngược đãi 
quý vị kiểm soát tiền bạc của quý vị, quý vị 
vẫn có thể nhận trợ cấp TA-DVS. 

 Là cư dân của tiểu bang Oregon Quý vị có 
thể nhận trợ cấp ngay cả khi quý vị đang tạm 
thời sinh sống ở Oregon để thoát khỏi bạo lực 
gia đình, hoặc khi quý vị là người không có 
giấy tờ di trú.   

 



You can use TA-DVS money for:  
 Securing new or temporary housing,  

including paying a security deposit, first 
month’s rent, or moving expenses 

 Purchasing used furniture items that are 
essential, such as a bed or crib 

 Changing your locks  

 Replacing personal items left behind when 
you fled, such as toiletries or clothing  

 Purchasing a motion detector or security 
camera 

 Opening a PO box  

TA-DVS cannot be used for:  
 Hiring an attorney  

 Paying a fine or other penalty 

 Purchasing a firearm 

 Buying a car 

 Paying past due rent or utility bills if you do 
not intend to stay at that residence 

 Purchasing a TV, computer, or paying for 
cable, satellite, or internet 

 Getting a pet or guard animal 

 Paying to relocate household or other  
personal items from another state 

Before you apply for TA-DVS: 
 Make a list of the things you need to help 

keep you safe 

 Gather information about where to get those 
items or who offers that service 

 Figure out how much everything will cost and 
get documentation of the cost 

  
 

Quý vị có thể sử dụng trợ cấp TA-
DVS để:  
Tìm chỗ ở mới hoặc tạm thời,  

bao gồm trả tiền đặt cọc, tiền thuê nhà 
tháng đầu tiên, hoặc chi phí dọn nhà 

 Mua các đồ nội thất thiết yếu như giường 
hoặc nôi em bé  

 Thay ổ khóa   

 Mua lại các đồ dùng cá nhân mà quý vị đã 
phải bỏ lại khi chạy trốn, chẳng hạn như đồ 
dùng vệ sinh cá nhân hoặc quần áo  

 Mua máy dò chuyển động hoặc camera an 
ninh 

 Mở một hộp thư bưu điện (PO box)  

Quý vị không được dùng trợ cấp 
TA-DVS để:   
 Thuê luật sư  

 Trả tiền phạt hoặc một hình phạt khác 

 Mua súng 

 Mua xe hơi 

 Trả tiền nhà hoặc hóa đơn tiện ích quá hạn 
nếu quý vị không có ý định tiếp tục ở trong 
căn nhà đó  

 Mua TV, máy tính, hoặc trả phí cáp truyền 
hình, vệ tinh hoặc internet 

 Mua thú cưng hoặc thú canh gác 

 Trả tiền phí vận chuyển các vật dụng trong 
nhà hay  
đồ dùng cá nhân từ tiểu bang khác 

Trước khi nộp đơn xin trợ cấp 
TA-DVS: 
 Lập danh sách những thứ quý vị cần để 

được an toàn 

 Tìm hiểu quý vị có thể mua/lấy các vật dụng 
đó ở đâu hoặc nhận các dịch vụ đó từ 
những ai/tổ chức nào  

 Xác định tất cả mọi thứ sẽ tốn bao nhiêu và 
chuẩn bị tài liệu chứng minh chi phí đó  

  
 



How to apply for TA-DVS 
You can apply in person or by phone through your 
local DHS self-sufficiency office. To find the closest 
office, go to: oregon.gov/DHS/Offices/Pages/Self-
Sufficiency.aspx. 

What documents do you need when 
you apply? 
 Identification. If you do not have a photo ID, 

you can also use: 

 Birth certificate 
 Wage stubs 
 School records 
 Collateral contacts—friends, shelter 

employees, or neighbors can all be used to 
verify your identity  

 Proof of income. If you cannot provide proof 
of income when you apply, you can still 
qualify for TA-DVS, but you will need to 
provide documentation later.  

What happens after you apply? 
A DHS caseworker will talk with you about safety 
concerns and make a plan to deal with the 
concerns. The caseworker may talk to you about 
community resources and ask you questions about 
what you need the money for. Provide the 
caseworker with the information you collected 
about the things you need and how much you 
expect it to cost.   

  

Nộp đơn xin trợ cấp TA-DVS bằng 
cách nào  
Quý vị có thể gọi điện thoại hoặc đích thân đến 
nộp đơn cho Văn phòng Tự lực địa phương thuộc 
DHS. Để tìm văn phòng gần nhất, hãy vào trang 
oregon.gov/DHS/Offices/Pages/Self-
Sufficiency.aspx. 

Quý vị cần những giấy tờ gì khi 
nộp đơn? 
Giấy tờ nhận dạng. Nếu quý vị không có thẻ 

ID có hình, quý vị cũng có thể sử dụng: 

 Giấy khai sinh 
 Các cuống phiếu lương 
 Hồ sơ trường học 
 Những người liên hệ bảo đảm - có thể lấy 

bạn bè, nhân viên nhà tạm trú, hoặc hàng 
xóm làm người xác minh danh tính của quý 
vị  

Bằng chứng thu nhập. Nếu quý vị không 
thể cung cấp bằng chứng thu nhập khi nộp 
đơn, quý vị vẫn có thể hội đủ điều kiện cho 
TA-DVS, nhưng quý vị sẽ cần cung cấp tài 
liệu đó sau này.  

Điều gì xảy ra sau khi quý vị nộp 
đơn? 
Nhân viên phụ trách DHS sẽ trao đổi với quý vị về 
các mối quan ngại về an toàn và lập kế hoạch để 
giải quyết những quan ngại đó. Nhân viên phụ 
trách có thể cho quý vị biết về các nguồn hỗ trợ 
trong cộng đồng và hỏi quý vị về lý do cần tiền trợ 
cấp. Trao cho nhân viên phụ trách những thông 
tin quý vị có về những thứ quý vị cần và cho nhân 
viên biết quý vị nghĩ chúng sẽ tốn bao nhiêu tiền.   

  

 


