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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 

 
About legal aid 

Legal Aid Services of Oregon (LASO) and the 
Oregon Law Center (OLC) provide free legal 
help to people struggling to make ends 
meet. LASO and OLC aim to achieve justice 
for the low-income communities of Oregon 
by providing a full range of the highest 
quality civil legal services.  To find your local 
legal aid office, go to oregonlawhelp.org  

Additional resources 

oregonlawhelp.org 

Contains helpful legal information as well as a 
directory and contact information for legal aid 
offices in Oregon.  

courts.oregon.gov  

Contains forms for custody, divorce, and 
restraining or protective order cases (See “self-
help” drop-down menu). 

osbar.org/public/ris 

Contains information about finding a lawyer in 
Oregon and about low-cost legal help through 

Về trợ giúp pháp lý 
Văn phòng Dịch vụ Trợ giúp Pháp lý Oregon 
(Legal Aid Services of Oregon, hoặc LASO) 
và Trung tâm Luật Oregon (Oregon Law 
Center, hoặc OLC) trợ giúp pháp lý miễn phí 
cho những người đang gặp khó khăn. Mục 
đích của LASO và OLC là giành lại công lý 
cho các cộng đồng thu nhập thấp ở Oregon 
bằng cách cung cấp đầy đủ các dịch vụ pháp 
lý dân sự chất lượng cao.  Để tìm văn phòng 
trợ giúp pháp lý địa phương của quý vị, hãy 

vào trang mạng oregonlawhelp.org  

Các nguồn hỗ trợ/thông tin bổ sung 

oregonlawhelp.org 

Bao gồm các thông tin pháp lý hữu ích, thư mục 
và thông tin liên lạc cho các văn phòng trợ giúp 
pháp lý ở Oregon.  

court.oregon.gov  

Bao gồm các mẫu đơn về quyền nuôi con, ly dị, 
và các trường hợp liên quan đến lệnh cách ly 
hoặc lệnh bảo vệ (Xem danh sách thả xuống 
"self-help" (tự giúp)). 

osbar.org/public/ris 



the Modest Means program. 

ocadsv.org 

Contains comprehensive list of domestic violence 
resources in Oregon, such as shelters, advocacy 
centers, counselors, as well as domestic violence 
publications.  

  

Bao gồm các thông tin nhằm giúp tìm luật sư ở 
Oregon và về trợ giúp pháp lý giá rẻ thông qua 
chương trình Modest Means. 

ocadsv.org 

Bao gồm danh sách ghi đầy đủ các nguồn hỗ trợ 
về bạo lực gia đình ở Oregon, chẳng hạn như 
nơi tạm trú, trung tâm biện hộ, cố vấn, cũng như 
các ấn phẩm về bạo lực gia đình.  

  
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. 

  

Enforcing your Rights 
If your employer refuses to provide you with any 
of the rights mentioned in this brochure you can: 

 File a complaint with  the Bureau of Labor and 
Industry (BOLI).  BOLI is a state agency that 
helps enforce Oregon’s employment laws. A 
complaint must be filed within one year of 
the illegal act. Call 971-673-0761 or visit: 
oregon.gov\boli. 

 Find an attorney to help you. You can ask an 
attorney for help negotiating with your 
employer or filing a court case. You must file 
your case within one year of your employer’s 
illegal act. You may wish to contact the 
Oregon State Bar Lawyer Referral Service at 
(800) 452-7636 or your local Legal Aid office: 
oregonlawhelp.org. 

 Public employees must file a tort claims 
notice. If you work for a state or local 
government and you are considering filing a 
lawsuit, a tort claim notice must be sent to 
your employer within 180 days of the illegal 
act. If you need to file a tort claim notice, you 
should have an attorney help you.  

  
 

Thực thi Quyền của Quý vị 
Nếu chủ thuê lao động của quý vị từ chối cung 
cấp cho quý vị bất kỳ quyền nào được trình bày 
trong tài liệu này, quý vị có thể: 

Nộp đơn khiếu nại với Cục Lao động và 
Công nghiệp (Bureau of Labor and 
Industry, hoặc BOLI).  BOLI là cơ quan 
chính phủ tiểu bang giúp thực thi luật lao 
động của tiểu bang Oregon. Khiếu nại phải 
được nộp trong vòng một năm kể từ ngày 
xảy ra hành vi bất hợp pháp. Gọi 971-673-
0761 hoặc vào trang: oregon.gov \ boli. 

Tìm luật sư để giúp quý vị. Quý vị có thể nhờ 
luật sư giúp thương lượng với chủ thuê lao 
động của quý vị hoặc nộp đơn kiện tại tòa án. 
Quý vị phải nộp đơn kiện trong vòng một năm 
kể từ ngày chủ thuê lao động có hành vi bất 
hợp pháp. Quý vị có thể liên lạc với Văn 
phòng Giới thiệu Luật sư của Tiểu bang 
Oregon (Oregon State Bar Lawyer Referral 
Service) theo số (800) 452-7636 hoặc văn 
phòng Trợ giúp Pháp lý địa phương của quý 
vị: oregonlawhelp.org. 

Các nhân viên chính phủ phải nộp một 
thông báo về đơn kiện yêu cầu bồi 
thường thiệt hại (tort claim notice). Nếu 
quý vị làm việc cho chính phủ tiểu bang hoặc 
địa phương và đang dự định nộp đơn kiện, 
quý vị phải gửi cho chủ thuê lao động một 
thông báo về đơn kiện yêu cầu bồi thường 
thiệt hại trong vòng 180 ngày kể từ ngày có 
hành vi bất hợp pháp. Nếu quý vị cần nộp 
thông báo về đơn kiện yêu cầu bồi thường 
thiệt hại, quý vị nên thuê luật sư giúp quý vị.  

  



Using paid leave  

If you have it, you may use vacation, sick leave, or 
other paid leave to cover your time off. If you 
don’t have any paid leave, you can take time off 
without pay.  

Under Oregon’s new sick leave laws, if you work 
for an employer with 10 or more employees, (or 
in Portland, 6 or more employees) you are 
entitled to paid sick leave. If you work for the 
state or local  government, you are entitled to 
160 hours of paid domestic violence leave, in 
addition to other paid leave.  

How to request time off 

If possible, give your employer reasonable notice 
of your intent to take time off from work. What is 
reasonable will depend on the company you 
work for and the type of work you do. Generally, 
try to follow normal workplace procedures for 
requesting time off.  

Undue hardship  
An employer does not have to grant a safety 
accommodation or time off from work if it would 
create an “undue hardship.” Whether a request 
will be considered an undue hardship depends on 
the nature of the work you do, the cost of the 
requested accommodation, and the size and 
resources of your employer.  If your employer 
says your request creates an undue hardship, 
they have to work with you to try to find a more 
reasonable accommodation.  

Unemployment benefits  
You may be eligible for unemployment benefits 
through the Oregon State Employment 
Department if you left your job because: 

 You were afraid for your safety or the safety of 
an immediate family member, and  

 You would likely become a victim domestic 
violence, sexual assault, or stalking if you 
stayed at your job 

Be sure to explain in your application why you 
had to leave your job to stay safe.  

If you are denied unemployment benefits,  you 
can request a hearing within 20 days of the 
administrative decision. You may also call our 
statewide Public Benefits Hotline number at (800) 

Sử dụng những ngày nghỉ có lương  

Nếu có, quý vị có thể sử dụng phép nghỉ mát 
(vacation), phép nghỉ đau ốm, và những ngày 
nghỉ có lương khác để bù cho thời gian quý vị 
phải nghỉ việc. Nếu quý vị không có phép nghỉ có 
lương, quý vị có thể xin nghỉ một thời gian mà 
không được trả lương.  

Theo các luật mới về phép nghỉ đau ốm của 
Oregon, nếu quý vị làm việc cho một công ty có 
từ 10 nhân viên trở lên, (hoặc ở Portland, từ 6 
nhân viên trở lên), quý vị có quyền được nghỉ 
đau ốm có lương. Nếu quý vị làm việc cho chính 
phủ tiểu bang hoặc địa phương, quý vị có quyền 
được hưởng 160 giờ phép vì bạo lực gia đình, 
ngoài những ngày nghỉ có lương khác.  

Làm thế nào để yêu cầu được nghỉ phép  

Nếu có thể, thông báo cho chủ thuê lao động của 
quý vị trước một khoảng thời gian hợp lý về ý 
định xin nghỉ phép của quý vị. Khoảng thời gian 
hợp lý là bao lâu sẽ phụ thuộc vào chủ thuê lao 
động của quý vị và loại công việc quý vị làm. Nói 
chung, quý vị nên cố gắng làm theo các thủ tục 
yêu cầu nghỉ phép mà chủ thuê lao động của quý 
vị thường áp dụng.  

Tình trạng khó khăn quá mức 
(undue hardship)  
Chủ thuê lao động không bắt buộc phải cung cấp 
sự hỗ trợ về an toàn hoặc cho phép nhân viên 
nghỉ việc nếu việc đó sẽ gây "khó khăn quá mức" 
(undue hardship) cho họ. Việc yêu cầu nghỉ phép 
có được coi là khó khăn quá mức hay không phụ 
thuộc vào thể loại công việc quý vị làm, phí tổn 
của việc chấp thuận yêu cầu đó, và kích cỡ và 
nguồn lực của chủ thuê lao động của quý vị.  
Nếu chủ thuê lao động của quý vị cho rằng yêu 
cầu của quý vị sẽ gây khó khăn quá mức, họ 
phải làm việc với quý vị để cố gắng tìm một giải 
pháp hợp lý hơn.  

Trợ cấp thất nghiệp  
Có thể quý vị đạt tiêu chuẩn để nhận trợ cấp thất 
nghiệp thông qua Sở Dịch vụ Việc làm của tiểu 
bang Oregon (Oregon State Employment 
Department) nếu quý vị đã nghỉ việc vì lý do:   

Quý vị lo cho sự an toàn của quý vị hoặc sự an 
toàn của một thành viên trong gia đình, và  

 Có thể quý vị sẽ trở thành nạn nhân của tình 
trạng bạo lực gia đình, hành hung tình dục, 
hoặc rình rập nếu quý vị tiếp tục làm việc tại 
nơi làm việc hiện tại  



520-5292 for assistance. 

 

Nhớ giải thích trong đơn của quý vị vì sao quý vị 
phải nghỉ làm để giữ an toàn.  

Nếu quý vị bị từ chối trợ cấp thất nghiệp, quý vị 
có thể yêu cầu điều trần trong vòng 20 ngày kể 
từ ngày có quyết định hành chính. Quý vị cũng 
có thể gọi cho Đường dây Nóng dành cho Trợ 
cấp Công cộng (Public Benefits Hotline) của tiểu 
bang theo số (800) 520-5292 để được trợ giúp. 

 

Certification  

If you request a safety accommodation, your 
employer can ask you for “certification” that you 
are a victim. Any information you give to your 
employer must be kept confidential. 

You can use any of the following documents to 
prove you are a victim:   

 Restraining order or protective order 

 Police report 

 Letter or other document from a counselor, 
attorney, pastor, domestic violence advocate, 
or health care provider stating that you are a 
victim  

Reasonable time off from work  
Oregon employers with 6 or more employees 
must provide victims of domestic violence, 
harassment, sexual assault, or stalking with 
reasonable time off from work to attend to 
safety-related matters, unless the requested time 
off would create an undue hardship for the 
employer (see “Undue hardship” section). 

Time off can be used for:  

 Working with police, applying for a restraining 
order, or attending a court hearing to keep 
you or your minor child safe 

 Obtaining medical treatment for injuries 
caused by abuse 

 Attending counseling, or assisting your minor 
child in attending counseling related to 
domestic violence, stalking, harassment, or 
sexual assault 

 Obtaining services for yourself or your minor 
child from a victim services provider 

 Moving to a safer home or taking steps to 
make your current home safer  

Chứng nhận  

Nếu quý vị xin được hỗ trợ nhằm giữ an toàn, 
chủ thuê lao động có thể yêu cầu quý vị cung 
cấp "chứng nhận" cho thấy quý vị là nạn nhân. 
Mọi thông tin quý vị cung cấp cho chủ thuê lao 
động đều phải được giữ bí mật. 

Quý vị có thể sử dụng bất kỳ tài liệu nào sau đây 
để chứng minh quý vị là nạn nhân:   

 Lệnh cách ly hoặc lệnh bảo vệ 

 Báo cáo của cảnh sát 

 Thư từ hoặc tài liệu khác từ cố vấn, luật sư, 
mục sư, người biện hộ chống bạo lực gia 
đình, hoặc bác sĩ, cho thấy quý vị là nạn 
nhân  

Thời gian nghỉ việc hợp lý   
Những chủ thuê lao động ở Oregon có 6 
nhân viên trở lên phải cho phép nạn nhân của 
sự bạo lực gia đình, quấy rối, hành hung tình dục 
hoặc rình rập một thời gian nghỉ việc hợp lý để 
giải quyết các vấn đề liên quan đến an toàn, trừ 
khi khoảng thời gian được yêu cầu sẽ gây khó 
khăn quá mức cho chủ thuê lao động (xem phần 
"Khó khăn quá mức"). 

Thời gian nghỉ có thể được sử dụng để:  

 Làm việc với cảnh sát, nộp đơn yêu cầu lệnh cách 
ly, hoặc tham dự phiên điều trần nhằm giữ an 
toàn cho quý vị hoặc con nhỏ của quý vị. 

 Điều trị y tế cho thương tích gây ra do sự ngược 
đãi 

 Trị liệu tâm lý, hoặc cho con nhỏ của quý vị đi trị 
liệu tâm lý về tình trạng bạo lực gia đình, rình rập, 
quấy rối, hoặc hành hung tình dục 

 Tìm sự hỗ trợ từ những tổ chức hỗ trợ nạn nhân 
cho chính quý vị hoặc con nhỏ của quý vị 

 Dọn đến chỗ ở an toàn hơn hoặc làm những việc 
cần thiết để làm cho chỗ ở hiện tại của quý vị an 
toàn hơn 

  



Protection from discrimination 
It is unlawful for any Oregon employer to 
discriminate against a victim of domestic 
violence, sexual assault, or stalking. This means 
your employer cannot: 

 Refuse to hire you solely because you are a 
victim. 

 Fire, threaten to fire, demote, suspend, reduce 
your hours, or retaliate against you because 
you are a victim. 

 Refuse to make a reasonable safety 
accommodation for you (see below) 

Reasonable safety accommodations 
It is a form of unlawful employment 
discrimination for any Oregon employer to 
refuse to provide a “reasonable safety 
accommodation” to an employee who is a victim 
of domestic violence, sexual assault, or stalking. A 
reasonable safety accommodation is a change in 
a workplace rule or job requirement that is 
intended to help keep you safe at work.  

The requested accommodation must be 
reasonable. An employer can refuse a request if it 
would create an “undue hardship” on them. (see 
“Undue hardship” section).  

Examples of safety accommodations 

 A change in work schedule, work phone 
number, office placement, job duties, or 
transfer to a new location 

 Someone to walk you to and from the parking 
lot 

 Reasonable time off to get a restraining order, 
move, or attend counseling (see next section 
for more information) 

 Other changes to keep you safe at work 

  

 

Bảo vệ khỏi sự phân biệt đối xử  
Các chủ thuê lao động ở Oregon không được 
quyền phân biệt đối xử với nạn nhân của tình 
trạng bạo lực gia đình, hành hung tình dục, hoặc 
rình rập. Điều này có nghĩa là chủ thuê lao động 
của quý vị không được quyền: 

 Từ chối tuyển dụng quý vị vì quý vị là nạn 
nhân. 

 Sa thải, hăm dọa sa thải, hạ cấp, tạm đình chỉ, 
giảm giờ, hoặc trả đũa quý vị vì quý vị là nạn 
nhân. 

 Từ chối cung cấp các hình thức hỗ trợ hợp lý 
nhằm giữ an toàn cho quý vị (xem bên dưới) 

Các hỗ trợ hợp lý nhằm giữ an toàn 
(reasonable safety 
accommodations) 
Khi một chủ thuê lao động ở Oregon từ chối 
cung cấp sự "hỗ trợ hợp lý nhằm giữ an toàn" 
cho nhân viên là nạn nhân của tình trạng bạo lực 
gia đình, hành hung tình dục, hoặc rình rập, đó là 
một hình thức phân biệt đối xử trong việc làm bất 
hợp pháp. Hỗ trợ hợp lý nhằm giữ an toàn là một 
thay đổi trong quy tắc lao động hoặc yêu cầu về 
công việc nhằm giúp giữ an toàn cho quý vị nơi 
làm việc.  

Hình thức hỗ trợ được yêu cầu phải hợp lý. Chủ 
thuê lao động có quyền từ chối yêu cầu của quý 
vị nếu yêu cầu đó sẽ gây "khó khăn quá mức" 
cho họ. (xem phần "Khó khăn quá mức").  

Ví dụ về hỗ trợ nhằm giữ an toàn 

 Thay đổi lịch làm việc, số điện thoại nơi làm 
việc, vị trí văn phòng, nhiệm vụ công việc, 
hoặc chuyển đến một vị trí mới 

 Một người nào đó đi cùng quý vị đến và từ bãi 
đậu xe 

 Một thời gian nghỉ phép hợp lý để yêu cầu 
lệnh cách ly, dọn nhà, hoặc trị liệu tâm lý 
(xem phần tiếp theo để biết thêm thông tin) 

 Những thay đổi khác giúp giữ an toàn cho quý 
vị trong công việc 

  

 

 


