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Bạo hành trong gia đình và trong nhà 

và thị thực của quý vị 
 Ở Úc, bạo hành trong gia đình và trong nhà là tội phạm và không thể dung thứ trong bất kỳ hoàn 

cảnh nào. 

 Chúng tôi không khuyến khích người có thị thực tiếp tục có mối quan hệ ngược đãi chỉ vì kết quả thị 

thực trong bất kỳ tình huống nào. 

 Việc hủy bỏ thị thực phức tạp và sẽ xét theo từng trường hợp cụ thể.  

 Chỉ có Tổng trưởng hoặc viên chức được ủy quyền (Bộ) mới có quyền từ chối hoặc hủy bỏ thị thực 

của một cá nhân. Thủ phạm bạo hành trong gia đình và trong nhà không thể hủy bỏ thị thực của một 

cá nhân. 

 Thị thực của thủ phạm bạo hành trong gia đình và trong nhà có thể bị từ chối hoặc bị hủy bỏ. 

 Quý vị có thể kiểm tra tình trạng thị thực của mình trực tuyến thông qua Xác minh Quyền lợi Thị 

thực Trực tuyến (VEVO). VEVO sẽ cho quý vị biết quý vị đang có thị thực (visa) nào, khi nào hết hạn 

và bất kỳ điều kiện nào kèm theo. 

o Xem: immi.homeaffairs.gov.au/visas/already-have-a-visa/check-visa-details-and-

conditions/overview 

 Điều quan trọng là Bộ có chi tiết liên hệ cập nhật nhất của quý vị, để chúng tôi có thể thông báo 

thông tin quan trọng về thị thực của quý vị. 

 Quý vị nên đảm bảo rằng quý vị có ImmiAccount của riêng mình, để quý vị có thể quản lý mọi đơn 

xin thị thực hiện tại hoặc trong tương lai. Điều quan trọng là phải thiết lập ImmiAccount bằng địa chỉ 

email và mật khẩu riêng biệt mà chỉ quý vị mới có quyền truy cập. 

o Xem: online.immi.gov.au 

 Hệ thống di trú có thể phức tạp, vì vậy, chúng tôi khuyến khích quý vị nhờ đại diện di trú có đăng ký 

hoặc người hành nghề luật giúp quý vị. Một số cơ sở cung cấp dịch vụ chuyên về vụ việc liên quan 

đến bạo hành trong gia đình và trong nhà và các vấn đề di trú. 

o Xem: immi.homeaffairs.gov.au/help-support/who-can-help-with-your-application/overview 

o Xem: familyviolencelaw.gov.au/  

 Một số người có thị thực người bạn đời và đương đơn có thể nộp đơn xin để được xét duyệt theo 

các điều khoản đặc biệt liên quan đến bạo hành trong gia đình (các điều khoản về bạo hành trong 

gia đình) để được cấp thị thực thường trú. 

o Xem: immi.homeaffairs.gov.au/visas/domestic-family-violence-and-your-visa/how-we-can-

help 
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 Nếu quý vị lo lắng về tình trạng thị thực (visa) của mình, quý vị có thể liên hệ với Bộ để chúng tôi hỗ 

trợ quý vị giải quyết tình trạng thị thực của quý vị và cung cấp thông tin về các dịch vụ hỗ trợ.  

 

Muốn biết thêm thông tin, hãy xem tại: 
immi.homeaffairs.gov.au/visas/domestic-family-violence-and-your-visa  
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