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Người sống sót sau bạo lực gia đình phải đối mặt 
với nhiều thách thức nghiêm trọng. Nhiều người 
phải vật lộn để tìm kiếm thức ăn và một nơi lưu 
trú an toàn. Số khác thì phải xoay sở để tìm việc 
làm và giữ được công việc đó. Bảo vệ tiền bạc 
và tài sản khác cũng có thể là một thách thức. 
Chương trình Giảng dạy Moving Ahead (Tiến bước 
đi lên) của Quỹ Allstate có thể giúp bạn.

Người sống sót sau bạo lực gia đình xứng đáng 
được tiếp cận các nguồn lực cần thiết. Họ xứng 
đáng có chỗ ở, công ăn việc làm và nguồn kinh tế 
để chăm lo cho gia đình mình. Đây là điều luôn 
đúng cho dù họ đã rời bỏ hay vẫn đang trong mối 
quan hệ bị lạm dụng.

Mỗi một câu chuyện và chiến lược trong chương 
trình này đều được thiết kế nhằm giúp người sống 
sót vượt qua những thử thách mà họ sẽ gặp phải. 
Chương trình này đưa ra những phương án có thể 
lựa chọn. Bên cạnh đó, chương trình còn xác định 
các nguồn lực hỗ trợ trong cộng đồng để giúp người 
sống sót tạo dựng cuộc sống độc lập về tài chính.

Nguồn lực hỗ trợ trong cộng đồng có thể bao gồm: 

•  Các chương trình phòng chống bạo lực gia đình 
nhằm hỗ trợ để đảm bảo an toàn và thành công 
về tài chính

•  Các chương trình phát triển kỹ năng nghề 
nghiệp và công việc 

•  Các tổ chức cộng đồng hợp tác với ngân hàng và 
quỹ tại địa phương để giúp người sống sót tiết 
kiệm tiền cho giáo dục, phát triển kinh doanh 
hoặc mua nhà

Chương trình Giảng dạy Moving Ahead (Tiến bước 
đi lên) của Quỹ Allstate cũng cung cấp nhiều loại 
thông tin, từ các nguyên tắc cơ bản về quản lý 
tiền bạc và tài chính cho đến việc lập kế hoạch tài 
chính dài hạn nâng cao. 

Chương trình học này được xây dựng để giúp 
cung cấp cho người sống sót: 

•  Các nguồn lực hỗ trợ giúp họ củng cố lòng tin 
vào khả năng hành động của bản thân.

•  Các chiến lược nhằm giải quyết những thách 
thức về tài chính và an toàn khi chấm dứt một 
mối quan hệ bạo hành. 

•  Các nguồn lực hỗ trợ giúp vượt qua những thay đổi 
về chất lượng sống mà người sống sót có thể gặp 
phải khi chạy trốn khỏi tình trạng bị lạm dụng.

•  Các cách tiếp cận giúp vượt qua thách thức sau 
khi kẻ lạm dụng lợi dụng thông tin cá nhân của 
người sống sót.

•  Các phương pháp tìm hiểu về nguyên tắc cơ bản 
của tài chính. 

•  Các bước giúp xây dựng một nền tảng tài chính 
vững chắc, chẳng hạn như lập ngân sách, tiết 
kiệm, xây dựng tín dụng và quản lý nợ.

Chương trình học này tập trung vào đối tượng là 
phụ nữ, bởi đa số nạn nhân của bạo lực gia đình là 
phụ nữ. Việc sử dụng các đại từ chỉ giới tính trong 
tài liệu này không nhằm mục đích hạ thấp trải 
nghiệm của bất kỳ người sống sót nào theo bất kỳ 
cách nào.

Giới thiệu
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Tóm tắt
Quỹ Allstate và Mạng lưới Quốc gia Chấm dứt Bạo lực Gia đình xin chúc mừng bạn vì đã thực hiện bước đầu 
tiên hướng tới việc kiểm soát tương lai của mình. Chúng tôi rất vui khi được chia sẻ chương trình học này 
với bạn. Xin hãy nhớ rằng lập kế hoạch và quản lý tài chính là một quá trình kéo dài suốt đời. Và quá trình ấy 
nằm trong khả năng của bạn.

Sống sót qua ngày, vật lộn kiếm sống, thoát khỏi bạo hành và bắt đầu lại có thể nghe thật đáng sợ. Nhưng 
hãy tin vào quyền được an toàn của mình Và hiểu rằng bạn có thể thay đổi tình trạng ấy.

Chỉ bạn mới có thể quyết định xem mình muốn thay đổi ở mức nào. Ngoài kia luôn có những người bênh 
vực đã qua đào tạo, tổ chức trong cộng đồng, tổ chức theo nền văn hóa và các tổ chức tài chính. Họ có thể 
hỗ trợ và bênh vực cho bạn. Bạn không hề đơn độc đâu. 

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào hoặc cần giải thích đầy đủ hơn về thông tin trong chương trình học này, 
vui lòng đặt câu hỏi. Ngoài ra, hãy liên hệ với người bênh vực trước nạn bạo lực gia đình, Đường dây nóng 
Quốc gia về Bạo lực Gia đình theo số 1-800-799-7233 hoặc Mạng lưới Quốc gia Chấm dứt Bạo lực Gia 
đình theo số 1-202-543-5566.

Các hạn chế của Chương trình học
Quan điểm của chúng ta về tiền bạc chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố chính trị, xã hội và văn hóa. Không 
phải ai cũng có lý tưởng hay cách thức đo lường mức độ thành công về tài chính như nhau. Dù không thể 
phản ánh mọi quan điểm, Nhưng chương trình học này sẽ cố gắng đề cập tới nhiều hệ giá trị khác nhau.

Chương trình này cũng cung cấp thông tin về các nguồn lực hỗ trợ trong cộng đồng và cách tiếp cận họ. Thật 
không may là vẫn tồn tại sự phân biệt đối xử do chủng tộc, dân tộc, giai cấp, khuynh hướng tình dục hay tình 
trạng thể chất. Điều này có thể ảnh hưởng tới khả năng tiếp cận nguồn lực hỗ trợ của cá nhân. Ngoài ra, địa vị 
chính trị hay pháp lý ở Hoa Kỳ cũng có thể ảnh hưởng tới khả năng tiếp cận nguồn lực hỗ trợ.

Hãy đứng lên. Hãy lên tiếng.
Đường dây nóng Quốc gia về Bạo lực Gia đình: 1-800-799-SAFE (7233)
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Chương trình học này được dành cho đối tượng là 
người sống sót sau bạo lực gia đình ở khắp mọi nơi.
Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đặc biệt tới những người sống sót và người bênh vực trên khắp 
cả nước vì đã chia sẻ câu chuyện và trải nghiệm của mình với chúng tôi. Sự chia sẻ, kiên trì, 
can đảm và giúp đỡ của các bạn thực sự là rất đáng trân quý. Nếu thiếu những chia sẻ đầy 

nghị lực ấy, chúng tôi sẽ không thể hoàn thành được bản sửa đổi này.

Gửi những người sống sót đang đọc tài liệu này, xin hãy nhớ rằng bạn không đơn độc đâu. 
Dù bị lạm dụng tài chính, song các bạn vẫn có thể trở lại bình thường. Chúng tôi rất mừng 

vì các bạn đã dám bước tới để hướng đến mục tiêu độc lập về tài chính. Bằng việc nâng cao 
kiến thức về tài chính của mình, các bạn sẽ có thể đảm bảo cho bản thân cũng như cho gia 

đình mình một tương lai tốt đẹp hơn. Các bạn cũng sẽ trở thành tấm gương cho hàng nghìn 
người phụ nữ khác, những người cũng đã và đang bị lạm dụng tài chính. 

Quỹ Allstate và Mạng lưới Quốc gia Chấm dứt Bạo lực Gia đình (National Network  
to End Domestic Violence, Inc).



Quỹ Allstate
Được thành lập vào năm 1952, Quỹ Allstate là một tổ chức từ thiện độc 
lập, hoạt động thông qua các công ty con của Allstate Corporation. 
Mục đích của Quỹ Allstate là muốn tạo ra các cộng đồng thịnh vượng, 
nơi mọi người được truyền cảm hứng và trao quyền để thực hiện 
những mong mỏi và ước mơ của mình bằng cách trao quyền cho 
thanh niên, chấm dứt bạo lực gia đình, thúc đẩy các lãnh đạo phi lợi 
nhuận và tạo sự chuyển biến trong cộng đồng. Tìm hiểu thêm tại 
allstatefoundation.org. 

Allstate Foundation Purple Purse
Allstate Foundation Purple Purse là chương trình quốc gia lâu đời nhất 
tập trung vào việc chấm dứt nạn bạo lực gia đình thông qua một giải 
pháp đã được chứng minh: dịch vụ trao quyền tài chính cho người 
sống sót. Kể từ năm 2005, chương trình đã đầu tư hơn 66 triệu đô la 
và giúp hơn 1,7 triệu người sống sót khôi phục sự độc lập về tài chính 
và phá vỡ vòng xoáy của nạn bạo lực gia đình. Để biết thêm thông tin, 
hãy truy cập allstatefoundation.org/enddomesticviolence.

Mạng lưới Quốc gia Chấm dứt Bạo lực Gia đình
Mạng lưới Quốc gia Chấm dứt Bạo lực Gia đình (National Network to 
End Domestic Violence, NNEDV) là một tổ chức có mục tiêu thay đổi xã 
hội nhằm tạo ra một môi trường xã hội, chính trị và kinh tế không còn 
nạn bạo lực đối với phụ nữ. NNEDV là tổ chức hàng đầu dành cho các 
nạn nhân của nạn bạo lực gia đình và những người bênh vực họ ở Hoa 
Kỳ, và đại diện cho 56 tiểu bang và vùng lãnh thổ Hoa Kỳ, kết nối các 
nhà cung cấp dịch vụ tại địa phương với các dịch vụ cho người sống 
sót. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập nnedv.org.

Chương trình Giảng dạy Moving Ahead (Tiến bước 
đi lên) của Quỹ Allstate
Một nghiên cứu được thực hiện bởi Đại học Rutgers vào năm 2014 cho 
thấy Chương trình Giảng dạy Moving Ahead (Tiến bước đi lên) của Quỹ 
Allstate giúp những người sống sót trở nên độc lập hơn và cảm thấy 
an toàn hơn, hy vọng nhiều hơn và ít căng thẳng hơn về mặt tài chính. 
Tổng cộng 457 người sống sót đã được chọn vào nghiên cứu dựa trên 
việc họ có tham gia và sử dụng chương trình học này. Người tham gia 
cho thấy có những cải thiện đáng kể về hành vi tài chính chủ yếu ở 
mức từ 42-103% sau khi tham gia chương trình học. Ngoài ra, họ cũng 
cho biết là mình gặp ít khó khăn hơn, ít căng thẳng về tài chính hơn và 
xếp hạng chất lượng sống của họ tăng 10%.
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Hiểu về Vấn đề Lạm dụng Tài chính -
Giữ An toàn và Bắt đầu Lại

Các chủ đề chính được đề cập trong bài 
này bao gồm:
• Mối quan hệ Lạm dụng về Tài chính
• Lập kế hoạch An toàn Tài chính
• Ly thân, Ly hôn và Trợ cấp Nuôi con
• Tiết lộ Nạn bạo hành
• Những thách thức về Quyền riêng tư

BÀI 1
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Hiểu về Vấn đề Lạm dụng Tài chính
Lạm dụng tài chính là một chiến thuật mà những kẻ bạo hành hay sử dụng. Họ sử dụng cách này để kiểm 
soát bạn đời của mình và khiến họ cảm thấy cô độc. Hệ quả có thể rất nặng nề. Mỗi người sống sót lại có 
trải nghiệm bị lạm dụng khác nhau. Bài này phản ánh những điểm khác nhau như vậy. Tại đây, bạn có thể 
tìm thấy những thông tin chính yếu dành cho những ai đang cố gắng vượt qua nạn lạm dụng tài chính, bất 
kể hoàn cảnh của họ như thế nào.

Chấm dứt mối quan hệ với người bạn đời lạm dụng là một bước đi lớn. Bài này cung cấp thông tin mà bạn 
nên cân nhắc trước khi thực hiện. Trong đó có giải thích thế nào là một mối quan hệ bị lạm dụng tài chính. 
Nó còn trình bày các yếu tố của một mối quan hệ lành mạnh. Cũng như các bước để bảo vệ sự an toàn của 
bản thân. Dù không có đầy đủ các câu trả lời, song đây là một sự khởi đầu. 

Thông tin trong chương trình học này là lời khuyên nói chung dành cho những người đang ở trong một 
mối quan hệ bị lạm dụng. Nhưng không phải ai cũng có hoàn cảnh giống nhau. Bạn có thể phải cần đến lời 
khuyên cụ thể cho hoàn cảnh của mình. Nếu là vậy, hãy liên hệ với người bênh vực trước nạn bạo lực gia 
đình hoặc thehotline.org. Bạn cũng có thể liên hệ với một cố vấn tài chính hay luật sư.

BÀI 1 | Hiểu về Vấn đề Lạm dụng Tài chính-Giữ An toàn và Bắt đầu Lại

Hãy đứng lên. Hãy lên tiếng.
Đường dây nóng Quốc gia về Bạo lực Gia đình: 1-800-799-SAFE (7233)
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Câu chuyện sống sót
Fatima là một người nhập cư đến từ Ethiopia. Cô đến Hoa Kỳ sau khi kết hôn với Fariq, một công dân 
Hoa Kỳ và đồng thời cũng là người Ethiopia. Fariq kiểm soát mọi thứ trong cuộc sống của họ. Anh ta 
quản lý tất cả tài khoản ngân hàng và thanh toán tất cả hóa đơn. Fatima không được phép rời khỏi nhà 
của họ, ngay cả khi đi mua thực phẩm, quần áo hay đồ dùng gia đình. Fariq cũng kiểm soát cách cô 
chăm sóc con cái và chỉ trích cô về những bài học cô chọn để chia sẻ với chúng.

Sau 5 năm chung sống, Fatima quyết định giải thoát bản thân mình khỏi những lời xúc phạm và thói 
kiểm soát của anh ta. Cô đã bỏ người chồng bạo hành của mình. Cô biết rất ít về đất nước mới của 
mình và không biết phải tìm kiếm sự giúp đỡ ở đâu. Sau khi bỏ đi, cô đến một thư viện, tại đây cô đã 
tìm thấy thông tin dẫn cô đến một nơi trú ẩn cho nạn nhân bị bạo lực gia đình. Trong khi làm việc với 
người bênh vực mình tại nơi trú ẩn, Fatima bắt đầu lên kế hoạch chăm lo cho bản thân và con cái.

Fatima đã điền vào một đơn đăng ký nhà ở. Tuy nhiên, đơn này bị từ chối do cô có xếp hạng tín dụng 
kém. Người bênh vực đã giúp cô xem báo cáo tín dụng của mình. Báo cáo cho thấy Fatima phải chịu 
trách nhiệm về khoản nợ hơn $33.000. Nguyên nhân là do công việc kinh doanh của người chồng 
nhưng lại đứng tên cô. Giờ đây, ngoài áp lực chăm sóc bản thân và con cái, Fatima còn phải xoay sở với 
khoản nợ chất chồng và tìm cách xây dựng lại lịch sử tín dụng của mình.

Fatima chỉ là một trong số rất nhiều người sống sót sau bạo lực gia đình. Tin tốt đó là vẫn có hy vọng 
cho những trường hợp này. Có nhiều người, chương trình và tổ chức có thiện ý và sẵn sàng giúp 
Fatima đứng dậy sau biến cố này. Họ cũng sẽ giúp đỡ bạn.

Trong hoàn cảnh của Fatima, cô ấy đã có thể phục hồi và dành được sự độc lập về mặt tài chính. Cô ấy 
làm điều này bằng cách tìm kiếm sự giúp đỡ thích hợp, làm việc chăm chỉ, tập trung và không bao giờ 
từ bỏ, bất kể những thử thách vẫn luôn ngáng trên con đường của cô ấy.

Cùng với các đối tác hỗ trợ trong cộng đồng tại địa phương của bạn, chương trình này sẽ giúp bạn làm 
được điều đó: giành được sự độc lập cho bản thân và về mặt tài chính.

BÀI 1 | Hiểu về Vấn đề Lạm dụng Tài chính-Giữ An toàn và Bắt đầu Lại
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Mối quan hệ Lạm dụng về Tài chính
Các yếu tố của một Mối quan hệ Tài chính 
Lành mạnh
Tài chính trong gia đình là một vấn đề không dễ 
dàng chút nào. Trên thực tế, hầu hết các cặp đôi 
đều tranh cãi về tiền bạc. Tuy nhiên, họ vẫn có thể 
có một mối quan hệ lành mạnh về tài chính. Dưới 
đây là một số cách mà các cặp đôi có thể dùng để 
thương lượng về những mong muốn và nhu cầu 
của bản thân với nhau: 

•  Một người có thể quản lý các vấn đề tài chính 
hàng ngày và thanh toán hóa đơn. Nhưng cả hai 
đều được tiếp cận với mọi thông tin tài chính.

•  Các cặp đôi có thể có những quan điểm khác 
nhau xoay quanh vấn đề tiền bạc. Tuy nhiên, họ 
sẽ đàm phán với nhau để hình thành các mục 
tiêu tài chính chung.

•  Các cặp đôi lập kế hoạch để đạt được các mục 
tiêu chung và hỗ trợ nhau trong quá trình này.

•  Một người có thể kiếm được nhiều thu nhập 
hơn. Nhưng cả hai đều hiểu và tôn trọng rằng 
việc ra quyết định phải được bình đẳng. 

•  Cả hai đều có quyền tiếp cận đối với tiền bạc của 
mình. Họ không cần phải xin phép hay giấu giếm 
khoản chi tiêu hàng ngày.

•  Các quyết định tài chính lớn hay dài hạn phải 
được cả hai cùng bàn bạc rồi mới đưa ra.

•  Cả hai đều là người trung thực. Cả hai đều có 
quyền tiếp cận tiền bạc và biết tiền được chi tiêu  
ở đâu và như thế nào. 

Mối quan hệ tài chính lành mạnh là phải biết thỏa 
hiệp và bình đẳng. Quan hệ hai người thực sự 
không được hàm chứa sự lạm dụng tài chính. Đó 
phải là quan hệ dựa trên sự đối thoại cởi mở. Nó 
hướng tới sự đồng thuận trong mọi vấn đề tài chính. 

Lạm dụng Tài chính là gì?
Lạm dụng tài chính là một chiến thuật mà kẻ 
lạm dụng sử dụng để kiểm soát nạn nhân bằng 

cách ngăn nạn nhân tiếp cận với tiền bạc hay các 
nguồn lực tài chính khác. Nó thường bắt đầu một 
cách ngấm ngầm và tăng dần qua thời gian. Nó 
giống như các hình thức lạm dụng khác, mục đích 
đều là dành lấy quyền lực và sự kiểm soát. Lạm 
dụng có thể tồn tại ở nhiều dạng, chẳng hạn như 
lạm dụng về cảm xúc hay thể chất. Thao túng, 
hăm dọa hay đe dọa đều là các dạng lạm dụng. 
Mỗi dạng lại là một công cụ để dành lấy và duy trì 
sự kiểm soát đối với người khác. Mục đích là khiến 
người đó bị mắc kẹt trong mối quan hệ.

Lạm dụng tài chính diễn ra thông qua việc kiểm 
soát khả năng tiếp cận tiền bạc và các nguồn lực 
khác. Nó có thể bao gồm: 

• Kiểm soát cách chi tiêu tiền bạc. 

• Giữ lại tiền bạc hay “đưa một khoản trợ cấp.”

•  Không cho bạn tiếp cận các vật dụng sinh hoạt 
cơ bản, thuốc men hay thức ăn.

•  Không cho phép bạn đời làm việc hay kiếm tiền. 

•  Ăn trộm danh tính, tiền bạc, tín dụng hay  
tài sản của bạn đời.

Lạm dụng tài chính thỏa mãn định nghĩa về bạo 
lực gia đình. Đó là một kiểu mẫu hành vi hoặc 
hành động được sử dụng nhằm hăm dọa và đe 
dọa một người khác. 

Lạm dụng tài chính có thể xảy ra với bất cứ ai. Nó 
không dựa trên mức thu nhập, trình độ học vấn 
hay mức độ độc lập. Người sống sót sau lạm dụng 
đối mặt với những khó khăn, thách thức và mâu 
thuẫn tương tự nhau. Họ đều phải nỗ lực chăm sóc 
cho gia đình của mình. Họ đều phải tìm cách đảm 
bảo thu nhập, tìm nhà ở giá rẻ và tạo lập tài sản 
dài hạn. 

Không phải lúc nào cũng dễ biết được liệu bạn có 
đang ở trong một mối quan hệ lạm dụng tài chính 
hay không. Sau đây là danh sách các câu hỏi mà 
bạn nên tự đặt ra cho bản thân:
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Bạn đời của bạn có:

•  Ăn trộm tiền của bạn hay gia đình bạn không? Ép 
bạn phải cho họ tiếp cận với tiền hay tài khoản 
của mình không?

•  Khiến bạn cảm thấy như thể mình không có 
quyền biết chi tiết về tiền bạc vậy? Thế còn về 
quyết định trong hộ gia đình thì sao?

•  Đưa ra các quyết định tài chính hay đầu tư ảnh 
hưởng đến bạn hoặc gia đình bạn mà không tham 
khảo ý kiến   hay đạt được thỏa thuận với bạn?

•  Từ chối để bạn tham gia các cuộc gặp quan 
trọng với ngân hàng, người hoạch định tài chính 
hay chuyên gia hưu trí?

•  Cấm bạn làm việc? Hoặc đến trường hay tham 
gia các khóa đào tạo?

•  Lạm dụng thẻ tín dụng của bạn? Từ chối thanh 
toán hóa đơn?

•  Ép bạn phải nộp yêu cầu hoàn thuế sai hay các 
tài liệu pháp lý/tài chính khác?

•  Ngăn bạn đăng ký hay sử dụng thẻ tín dụng 
hoặc thẻ ngân hàng?

•  Không cho bạn tiếp cận các nguồn lực vật chất?  
Trong đó có thể bao gồm thức ăn, quần áo, 
thuốc men hay chỗ trú ẩn.

•  Ép bạn làm việc trong doanh nghiệp gia đình 
nhưng không trả lương hoặc trả rất ít? 

•  Từ chối đi làm để chăm nom gia đình?

•  Can thiệp vào công việc của bạn tại cơ quan? Đó 
có thể là việc thường xuyên gọi điện, email hay 
tới nơi làm việc của bạn.

•  Ép bạn phải nộp lại các khoản chi trả phúc lợi 
hoặc trợ cấp công cộng? Đe dọa sẽ báo cáo sai 
sự thật rằng bạn đã “gian lận” khi đăng ký trợ 
cấp để bạn bị cắt giảm trợ cấp?

•  Ép bạn phải nộp tiền, bán hay ký giao lại bất cứ 
tài sản tài chính hay tài sản thừa kế nào mà bạn 
sở hữu? Đó có thể là trái phiếu, cổ phiếu hay bất 
động sản.

•  Ép bạn phải đồng ý với giấy ủy quyền? Giấy này 
sẽ cho phép bạn đời của bạn ký tài liệu một 
cách hợp pháp mà không cần báo cho bạn biết 
hay chờ chấp thuận của bạn. 

Bạn có trả lời có ở một hoặc nhiều câu hỏi trện 
không? Nếu có, vậy thì có thể bạn đang ở trong 
một mối quan hệ lạm dụng tài chính. Vấn đề này 
có thể rất khó xử lý. Nhưng hãy biết rằng luôn 
có sự trợ giúp dành cho bạn. Bạn không đơn độc 
đâu. Hãy đọc tiếp bài này. Trong đó sẽ có các 
chiến lược ứng phó dành cho bạn. Những chiến 
lược này có thể giúp bạn hiểu rõ hoàn cảnh của 
mình. Chúng có thể trao quyền giúp bạn dành lại 
sự kiểm soát đối với vấn đề tài chính của mình. 

BÀI 1 | Hiểu về Vấn đề Lạm dụng Tài chính-Giữ An toàn và Bắt đầu Lại
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Lập kế hoạch An toàn Tài chính
Chương trình học này có một mục đích xuyên suốt, 
đó là an toàn. Nếu bạn đang ở trong một mối quan 
hệ lạm dụng, bước đầu tiên là bạn phải lập kế hoạch. 
Một kế hoạch tốt sẽ đảm bảo bạn và gia đình mình 
được an toàn. Để bắt đầu, điều quan trọng là phải 
phối hợp với một người bênh vực trước nạn bạo lực 
gia đình. Nếu cần tìm một người như vậy, hãy gọi 
Đường dây nóng Quốc gia về Bạo lực Gia đình 
theo số 1-800-799-7233. Họ sẽ giúp kết nối bạn với 
một người bênh vực. Người bênh vực sẽ giúp bạn 
xem xét các chiến lược trong chương trình học này.

Bạn nên làm gì nếu đang bị lạm dụng về 
mặt tài chính?
Bước Một: Nghĩ xem bạn tự tin ở mức nào về 
vấn đề tài chính.

Việc là một nạn nhân của nạn lạm dụng tài chính 
khiến bạn cảm thấy như thế nào về tiền bạc? Bạn 
cảm thấy có thể quản lý tài chính của mình không? 
Nếu không, hãy hiểu rằng có thể kẻ lạm dụng 
muốn bạn cảm thấy như vậy. Đây là một cách để 
kẻ đó duy trì quyền lực và sự kiểm soát đối với bạn. 
Bạn cần biết rằng việc đạt được sự tự tin hoàn toàn 
nằm trong khả năng của bạn. Bạn có thể cần thông 
tin, trợ giúp và hỗ trợ. Với những điều này, bạn có 
thể trở thành một người quản lý tiền bạc thành 
công. Ngoài ra, bạn có thể hướng tới việc thiết lập 
và đáp ứng các mục tiêu tài chính của riêng mình.

Bạn có thể chọn rời bỏ hoặc không rời khỏi mối 
quan hệ của mình. Dù lựa chọn của bạn là gì thì việc 

lập kế hoạch an toàn tài chính cũng đều rất quan 
trọng. Mặc dù không có cách nào là hoàn hảo để 
đảm bảo an toàn cho bạn, nhưng bạn có thể thực 
hiện hành động để cho mình thêm các lựa chọn.

Bước Hai: Thu thập thông tin về tài sản và nợ 
phải trả của bạn.

Thông tin chính là sức mạnh. Thông thường, 
người bạn đời lạm dụng hay che dấu thông tin 
về tài sản, tài khoản ngân hàng và nợ phải trả 
(các khoản nợ). Hãy cân nhắc tới việc tìm kiếm các 
chứng từ tài chính. Sao chép và cất chúng ở một 
nơi an toàn. Có một nơi an toàn mà bạn có thể 
giấu tài liệu đó là tủ két an toàn. Rất nhiều ngân 
hàng có dịch vụ này. Chỉ với một khoản phí nhỏ, 
bạn có thể thuê một tủ để cất giữ tài liệu an toàn 
mà không cần nói với bạn đời. Bạn cũng có thể cất 
giữ bản sao tại nhà của một người bạn hay thành 
viên khác trong gia đình mình.

Cũng nên cất giữ nhiều giấy tờ khác ở một nơi an 
toàn. Trong đó bao gồm:

•  Số An sinh Xã hội (của bạn, các con và bạn đời).

• Bản sao giấy chứng nhận kết hôn và giấy khai sinh.

• Bản sao sao kê ngân hàng và sao kê thẻ tín dụng.

•  Bản sao của các loại trợ cấp (trợ cấp công cộng, 
lương hưu) hay bảo hiểm (y tế, xe hơi, nhân  
thọ, v.v.).

Có tài sản thuộc sở hữu chung của bạn và bạn đời 
không? Đó có thể là những thứ như nhà, xe hơi 
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và đồ đạc. Lập danh sách tài sản chung. Hãy cân 
nhắc tới việc chụp lại ảnh. Để chứng minh rằng 
những mục này thuộc nhà của bạn, bao gồm con 
cái, gia đình hay bạn bè. Những bức ảnh này có 
thể giúp ích rất nhiều nếu bạn quyết định rời bỏ 
mối quan hệ.

Bước Ba: Bắt đầu tiết kiệm tiền ngay từ bây giờ.

Thông thường, kẻ lạm dụng sẽ cố ngăn cản bạn 
đời có tiền bạc riêng. Hãy cân nhắc tới việc tìm 
cách tiết kiệm chút tiền cho bản thân.

Số tiền này có thể được sử dụng cho các tình 
huống khẩn cấp hoặc nếu bạn cần trốn chạy gấp. 
Tiết kiệm tiền có thể là một thách thức. Bạn có thể 
làm vậy nhưng cần phải sáng tạo một chút. 

Một số ý tưởng mà bạn có thể tham khảo:

•  Giữ lại tiền lẻ khi đi mua đồ và cất ở một nơi an 
toàn hoặc trong một tài khoản bí mật. 

•  Mở một tài khoản ngân hàng mà bạn đời của 
bạn không biết. Yêu cầu gửi sao kê ngân hàng 
tới một địa chỉ gửi thư an toàn hoặc gửi qua 
mạng tới tài khoản email riêng tư của bạn.

•  Yêu cầu cơ quan hoặc gia đình gửi quà, tăng lương 
hay thưởng trực tiếp vào tài khoản bí mật. 

Ngoài ra, hãy cân nhắc việc mang theo ít nhất một 
nửa số tiền trong các tài khoản séc và tài khoản 
tiết kiệm chung khi bạn bỏ đi. 

Có nhiều nạn nhân đã phải ngạc nhiên khi biết 
rằng bạn đời của họ đã xài hết số dư trong tài 
khoản ngân hàng chung khi họ bỏ đi. Đây có thể 
là một phương thức rất hiệu quả để lấy lại sự kiểm 
soát. Mang theo ít nhất nửa số tiền là một cách để 
bảo vệ chính bạn. 

Rút tiền từ tài khoản chung có thể là một cách để 
bạn chăm lo cho bản thân và con cái. Tuy nhiên, nếu 
bạn quyết định rút tiền từ tài khoản chung, việc giữ 
lại các biên lai hoặc theo dõi cách chi tiêu số tiền này 
là rất quan trọng. Làm vậy là để phòng trường hợp 
thẩm phán hay tòa án yêu cầu bạn chứng minh số 
tiền đó được sử dụng như thế nào. Điều này đặc 
biệt quan trọng khi có liên quan tới trẻ em. Nếu bạn 
ngần ngại với ý nghĩ rút tiền, hãy nhớ rằng bạn luôn 
có thể trả lại số tiền đó. Hãy coi việc chăm lo cho bản 
thân và con cái là ưu tiên hàng đầu của mình.
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Bước Bốn: Từng bước một, hãy tìm kiếm sự độc 
lập về tài chính.

Cân nhắc việc mở tài khoản séc riêng và đăng ký 
thẻ tín dụng. Có một tài khoản séc cá nhân và ít 
nhất một thẻ tín dụng đứng tên bạn sẽ đảm bảo 
bạn có lịch sử tín dụng cá nhân riêng. Xem Bài 3 để 
tìm hiểu thêm về cách hoạt động của thẻ tín dụng.

Đây là bốn bước sẽ giúp bạn chuẩn bị cho việc rời 
bỏ mối quan hệ của mình. Một lần nữa, chúng 
tôi khuyên bạn nên tìm trợ giúp từ một người 
bênh vực trước nạn bạo lực gia đình. Bạn có thể 
tìm một người như vậy tại chương trình phòng 
chống bạo lực gia đình tại địa phương. Người 
bênh vực sẽ hướng dẫn thêm cho bạn trong khi 
bạn chuẩn bị tìm kiếm tự do và sự độc lập về mặt 
tài chính. 

Còn một điều nữa bạn cũng có thể nên cân 
nhắc—đệ đơn xin lệnh bảo vệ. Đây là việc đặc 
biệt quan trọng nếu bạn bị đe dọa hoặc cảm thấy 
mình đang gặp nguy hiểm. 

Lệnh Bảo vệ
Lệnh bảo vệ là lệnh của tòa do một thẩm phán 
ký. Lệnh này cấm kẻ bạo hành đe dọa, theo dõi 
hay quấy rối nạn nhân của bạo lực gia đình. Các 
tiểu bang khác nhau đặt tên gọi khác nhau cho 
loại lệnh này. Một số gọi đó là “lệnh cấm chế” 
(protective order). Một số gọi là “lệnh hạn chế” 

(restraining order) hay “lệnh chống lạm dụng” 
(protection from abuse order). Ở một số tiểu 
bang, người ta có thể gọi bằng một tên gọi khác. 
Lệnh bảo vệ có ở mọi tiểu bang. Tuy nhiên, mỗi 
tiểu bang lại có quy trình và yêu cầu riêng. 

Lệnh bảo vệ có thể:

• Buộc bạn đời phải rời khỏi nhà của bạn.

•  Cấm bạn đời tới nhà hay nơi làm việc của bạn.

•  Cấm bạn đời liên hệ với bạn qua điện thoại  
hay email.

Mục đích của những biện pháp bảo vệ này là đảm 
bảo an toàn thân thể. Lệnh bảo vệ cũng có thể 
giúp ích theo những cách khác. Nhiều tiểu bang 
công nhận rằng việc có quyền tiếp cận tiền bạc 
(cứu trợ kinh tế) là một yếu tố then chốt để được 
an toàn. Có rất nhiều lựa chọn cứu trợ kinh tế 
thông qua pháp luật về lệnh bảo vệ. Mỗi tiểu bang 
lại có các lựa chọn khác nhau. 

Các hình thức cứu trợ kinh tế phổ biến nhất gồm:

• Trợ cấp nuôi con 

• Trợ cấp cho vợ chồng

• Thanh toán thế chấp và tiền thuê nhà

•  Tạm thời chiếm dụng tài sản (ví dụ như xe hơi và 
quần áo)

•  Bồi hoàn chi phí y tế và hư hỏng tài sản
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Các ví dụ khác về cứu trợ kinh tế bao gồm:

• Tiền công bị mất

• Phí luật sư

• Chi phí di dời 

•  Thanh toán nợ, hóa đơn và bảo hiểm đến hạn 
trong thời gian có lệnh bảo vệ

Bạn có thể quan tâm tới việc xin lệnh bảo vệ. Nếu 
vậy, hãy cân nhắc việc nói chuyện với một người 
bênh vực trước nạn bạo lực gia đình hoặc luật sư. 
Người bênh vực có thể xác định các hình thức bảo 
vệ mà bạn có thể đủ điều kiện nhận. Trong đó bao 
gồm cả nhu cầu kinh tế và an toàn của bạn. Người 
bênh vực cũng có thể đi cùng bạn tới tòa án. 

Lệnh bảo vệ có thể là một công cụ quan trọng để 
đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, lệnh không thể đảm 

bảo sự an toàn hay khả năng tiếp cận nguồn lực 
kinh tế cho bạn. Lệnh bảo vệ không phải là lựa 
chọn phù hợp cho tất cả mọi người. Bước đầu tiên 
là cần liên hệ với một người bênh vực trước nạn 
bạo lực gia đình trong cộng đồng của bạn. Họ là 
người đã qua đào tạo và có thể giúp bạn vạch ra 
ưu điểm và nhược điểm của việc xin lệnh. 

Cùng nhau, hai người có thể quyết định xem liệu 
lệnh bảo vệ có phải là một phương án hiệu quả 
cho bạn hay không.

Bạn có thể xin lệnh bảo vệ mà không phụ thuộc 
vào tư cách lưu trú của mình. Lệnh có thể dùng 
làm bằng chứng cho người sống sót muốn đăng 
ký xin tư cách pháp lý. 
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Tuy nhiên, người bạn đời lạm dụng nếu vi phạm 
lệnh bảo vệ có thể ảnh hưởng tới tư cách lưu trú 
của chính họ. Luật sư hoặc người bênh vực đã qua 
đào tạo đặc biệt có thể giúp bạn xin và tìm hiểu về 
lệnh bảo vệ.

Nếu có thể sử dụng máy tính một cách an toàn, 
bạn có thể tham khảo thêm thông tin luật về lệnh 
bảo vệ ở tiểu bang của mình. 

•  Truy cập www.womenslaw.org và gõ ‘‘order of 
protection” và tên tiểu bang của bạn vào ô tìm kiếm.

•  Hoặc tiến hành tìm kiếm trên internet bằng cách 
sử dụng từ khóa ‘order of protection’ và tên tiểu 
bang của bạn.

•  Dự án Công lý cho Phụ nữ bị Bạo hành có đưa 
ra Mạng lưới Cứu giúp bằng Lệnh Bảo vệ. Mạng 
lưới này là một dạng biểu đồ liệt kê các loại cứu 
trợ tài chính có sẵn tại mỗi tiểu bang. Truy cập 
www.bwjp.org/resource-center/resource-results/
protection-order-relief-matrix.html để biết thêm 
thông tin và tải xuống Mạng lưới này.

Bạn cũng có thể gọi cho chương trình phòng chống 
bạo lực gia đình hoặc nhà cung cấp dịch vụ tại địa 
phương của mình. Hỏi về các loại cứu trợ tài chính 
mà bạn có thể xin cấp thông qua một lệnh bảo vệ.

Lên kế hoạch An toàn
Ngoài các chiến lược nêu trên, còn có nhiều điều 
khác mà bạn cần lưu ý khi tìm kiếm sự độc lập 
trước người bạn đời lạm dụng của mình. 

Những điểm cần lưu ý khi Tìm kiếm Chỗ ở Mới

Nếu bạn bỏ đi, bạn đời lạm dụng có thể sử dụng 
báo cáo tín dụng để tìm bạn. Các hãng quản lý 
bất động sản lớn có xu hướng hay kiểm tra lịch 
sử tín dụng qua một đơn vị tín dụng. Bạn nên giới 
hạn chỉ tìm kiếm chỗ ở qua các chủ sở hữu bất 
động sản tư nhân. Họ thường làm việc với lịch sử 
tín dụng mà bạn cung cấp trên đơn đăng ký của 
mình. Lời khuyên:

•  Tự cấp bản sao báo cáo tín dụng của mình khi 
đăng ký chỗ ở. Bằng cách đó, bạn có thể tránh 
được việc để địa chỉ mới của mình xuất hiện trên 
báo cáo tín dụng.

•  Nếu bạn sẽ có người cùng phòng, hãy cân nhắc  
việc đăng ký tiền điện nước đứng tên người này. 
Cách này sẽ giúp hạn chế việc người khác có thể 
tìm thấy thông tin liên hệ của bạn. 

Những lo ngại về Công nghệ

•  Thông tin cá nhân của bạn có thể có trên mạng. 
Bạn có thể tìm thấy rất nhiều thông tin như 
vậy trên các trang web miễn phí và có phí. Bạn 
có thể tìm kiếm số điện thoại và địa chỉ của 
mình trên những trang sau: www.google.com, 
whitepages.com, www.veromi.com. 

•  Hãy cẩn thận với internet. Trong đó có cả các 
ứng dụng trực tuyến và việc giao tiếp với chủ 
nhà hay công ty cho vay thế chấp của bạn. Kẻ 
khác có thể chặn và đọc được thông tin gửi 
qua Internet. 

 •  Thiết lập một cảnh báo mới trên  
www.google.com/alerts. Cảnh báo này sẽ báo 
cho bạn biết khi tên, địa chỉ hay số điện thoại 
của bạn được sử dụng trên Internet. Google thu 
thập và lưu trữ khoảng bốn tỷ trang web. 
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•  Liên hệ với chương trình phòng chống bạo lực 
gia đình của tiểu bang hay tại địa phương của 
bạn. Thông qua họ, bạn có thể tìm hiểu thêm 
về các chiến lược an toàn và quyền riêng tư 
đối với công nghệ. Bạn cũng có thể truy cập 
www.nnedv.org và tìm “Safety Net Project.”

An toàn tại Nơi làm việc

Nếu thấy an toàn, khả dụng và thích hợp, hãy cân 
nhắc những điều sau đây:

•  Cung cấp cho cấp trên và bảo vệ công ty của bạn 
một bản sao lệnh bảo vệ của bạn, nếu có. 

•  Cung cấp cho bảo vệ và nhân viên tiếp tân ảnh 
chân dung bạn đời của bạn. 

•  Yêu cầu bảo vệ hộ tống bạn đến và đi khỏi bãi đậu 
xe hoặc tới phương tiện giao thông công cộng.

•  Sàng lọc các cuộc gọi điện thoại của bạn. 

•  Cân nhắc việc thay đổi lịch làm việc và lịch trình 
đi lại đến và đi khỏi cơ quan của mình.

•  Lưu các email, thư thoại, thư từ và quà tặng có ý 
đe dọa. Nếu bạn chọn sử dụng hệ thống pháp lý, 
bằng chứng sẽ rất hữu ích. Nếu bạn có lệnh bảo 
vệ, hãy ghi lại các vấn đề. Việc này sẽ giúp bạn 
chứng minh rằng bạn đời của bạn hay bạn đời 
cũ của bạn đang vi phạm lệnh này. 

•  Yêu cầu chuyển không gian làm việc của bạn tới 
một khu vực an toàn hơn hoặc tới một khu vực 
khác, nếu có thể. 

•  Xin một chiếc điện thoại di động được quyên 
tặng từ nơi trú ẩn bạo lực gia đình tại địa 
phương của bạn. Như vậy, bạn sẽ có một cách 
khác để liên hệ với dịch vụ hỗ trợ hoặc khẩn cấp, 
nếu cần. 

Giữ an toàn là điều quan trọng hàng đầu trong 
thời khắc khó khăn này. 

Tìm kiếm thông tin, hỗ trợ và hướng dẫn bằng 
cách liên hệ:

•  Đường dây nóng Quốc gia về Bạo lực Gia đình 
theo số 1-800-799-7233

•  Chương trình phòng chống bạo lực gia đình 
trong cộng đồng của bạn

Họ có thể giúp bạn tiến lên phía trước và dành 
được sự độc lập về tài chính. Ngoài ra, ở mọi 
tiểu bang và vùng lãnh thổ của Hoa Kỳ đều có 
một đầu mối liên kết các chương trình phòng 
chống bạo lực gia đình. Họ có thể giúp bạn liên 
hệ với các nguồn lực hỗ trợ trong khu vực. Để tìm 
hiểu thêm về những đầu mối này, hãy truy cập 
www.nnedv.org. 
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Điều quan trọng nhất cần làm trước tiên đó là hỏi 
ý kiến của luật sư. Tư vấn pháp lý phù hợp luôn 
đóng vai trò thiết yếu. Bên cạnh đó, hướng hành 
động pháp lý đúng đắn cũng mỗi người một khác.

Nếu bạn quyết định bỏ đi, bạn đời của bạn có thể 
cố ngăn bạn tiếp cận với thông tin tài chính. Cố 
gắng thu thập nhiều dữ liệu nhất có thể trước khi 
gặp luật sư. Dữ liệu này bao gồm:

• Các tờ khai thuế thu nhập trước đây.

•  Một cuống phiếu lương của bạn nếu bạn đang làm 
việc và một cuống phiếu trả lương của bạn đời.

•  Bản sao tờ kê khai phúc lợi cho nhân viên của 
bạn đời.

•  Danh sách mong muốn về các tài sản mà bạn 
muốn giữ.

Trước khi gặp luật sư, hãy lập một danh sách 
các tài sản mà bạn đang sở hữu. Trong đó có 
những thứ như nhà, xe hơi và đồ đạc. Liệt kê 
thành ba nhóm: 1) tài sản là của bạn, 2) tài sản là 
của bạn đời và 3) tài sản bạn mua khi đã kết hôn.

Tiếp theo, xác định chi phí sinh hoạt của bạn. 
Khả năng là tình hình tài chính của bạn sẽ thay đổi 
đáng kể sau khi bạn rời bỏ bạn đời của mình. Hãy 
ước tính chi phí sinh hoạt hiện tại của bạn. Nếu 
bạn có con, hãy tính cả số tiền mà bạn sẽ chi tiêu 
cho con. Bạn có thể không còn duy trì được phong 
cách sống hiện tại của mình. Nếu vậy, hãy cân 
nhắc việc cắt giảm chi phí. Hoặc là bạn có thể tìm 
thêm một nguồn thu nhập nữa. Bạn có thể tham 

khảo các chiến lược lập ngân sách và tiết kiệm 
tiền khác. Chúng tôi sẽ đề cập tới những nội dung 
này ở phần sau của chương trình học.

Một mục quan trọng nữa cần cân nhắc đó là phạm 
vi bảo hiểm. Nếu bạn hiện được bảo hiểm theo 
chương trình bảo hiểm y tế của bạn đời, vậy thì có 
thể bạn sẽ không tiếp tục nhận được bảo hiểm này 
nữa. COBRA là một chương trình cho phép bạn 
giữ nguyên phạm vi bảo hiểm này trong 18 tháng. 
Tuy nhiên, chi phí của chương trình COBRA có thể 
khá cao. Nếu vậy, bạn có thể yêu cầu thẩm phán ra 
lệnh buộc bạn đời của bạn phải chịu trách nhiệm 
về bảo hiểm y tế cho con bạn. Nội dung này có thể 
nằm trong quyết định giải quyết ly hôn. Để biết 
thêm thông tin về bảo hiểm y tế, bao gồm Đạo luật 
Chăm sóc Sức khỏe Hợp lý (Affordable Care Act, 
ACA), hay xem Bài 5.

Cuối cùng, trong quyết định giải quyết ly hôn 
cũng có thỏa thuận về phân chia giữa hai bên. 
Đối tượng phân chia sẽ bao gồm cả tài sản (bất 
động sản) và nợ phải trả (nợ). Một số tài sản chung 
phải được phân chia bao gồm nhà, tiền tiết kiệm, 
chương trình hưu trí và các vật dụng trong nhà.

Ly hôn Pro Se
Một số người trải qua thủ tục ly hôn đệ đơn xin 
pro se. Pro se là một thuật ngữ pháp lý. Nó có 
nghĩa là một bên trình diện trước tòa và đại diện 
cho chính mình. Người đệ đơn xin pro se chịu 
trách nhiệm đại diện pháp lý cho chính mình. 
Người này không có luật sư.

Ly thân, Ly hôn và Trợ cấp Nuôi con
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Thủ tục ly hôn pro se có thể không phải là một 
lựa chọn an toàn đối với nạn nhân của bạo lực gia 
đình. Bạo lực gia đình gốc rễ phát sinh ở quyền 
lực và sự kiểm soát. Điều này có thể gây mất an 
toàn cho người sống sót của bạo lực gia đình nếu 
người đó tự đại diện cho chính mình trong vụ ly 
hôn. Tương lai tài chính, thể trạng cảm xúc và 
quyền giám hộ các con của cô ấy đều gặp rủi ro.

Ly hôn pro se thường là lựa chọn phù hợp nhất 
khi vụ việc không có yếu tố bạo lực gia đình. Cách 
tốt nhất là khi hai người cùng thuận tình về các 
điều kiện ly hôn. Nếu bạn có con hay bất động sản 
và gặp bất cứ hình thức xâm phạm nào, cách tốt 
nhất là nên làm việc với một luật sư. 

Tìm Luật sư
Tìm một luật sư có uy tín, năng lực phù hợp  
là điều then chốt. Bạn có thể tìm cố vấn pháp lý 
thông qua nhiều nguồn lực hỗ trợ: 

•  Chương trình Phòng chống Bạo lực Gia đình 
tại Địa phương 
Liên hệ với một chương trình phòng chống bạo 
lực gia đình ở khu vực của bạn. Một số chương 
trình có nhân viên là luật sư. Hoặc là họ có thể 
giới thiệu bạn tới gặp một luật sư quen thuộc 
với thủ tục ly hôn và bạo lực gia đình. 

•  Hội Luật sư của Tiểu bang 
Hội luật sư tại địa phương của bạn có thể cho 
biết luật sư nào chuyên về các vụ ly hôn. Họ 
cũng có thể cung cấp thông tin xem liệu luật sư 
này có từng bị phàn nàn hay chất vấn về vấn đề 
đạo đức hay không. Bạn nên tránh những người 
có vấn đề như vậy.

•  Dịch vụ Giới thiệu Luật sư  
Chỉ với khoảng $30, dịch vụ giới thiệu luật sư sẽ 
giới thiệu cho bạn một người chuyên về loại vụ 
việc của bạn. Dịch vụ có thể cho phép bạn nói 
chuyện miễn phí với một luật sư trong nửa tiếng 
đồng hồ. Bạn có thể tìm những dịch vụ như vậy 
trên mạng bằng cách tìm kiếm từ khóa “Attorney 
Referral Services” hay “Attorneys.” 

•  Thư ký Tòa án 
Thư ký Tòa án là một cán bộ của tòa án. Trách 
nhiệm của Thư ký bao gồm lưu giữ hồ sơ tòa án. 
Trong phạm vi quyền hạn, bạn có thể yêu cầu 
một danh sách giới thiệu luật sư. 

•  Trường Luật 
Một số trường luật có cung cấp cố vấn pháp lý 
miễn phí. Đây là một phần nội dung thực hành 
của sinh viên nhà trường và sẽ có một luật sư có 
giấy phép đứng ra giám sát. 

•  Khuyến nghị  
Hãy nói chuyện với bạn bè của mình. Một số 
người được giới thiệu đáng tin cậy nhất là từ 
những người bạn tin tưởng. 

Hầu hết các luật sư đều tính phí theo giờ. Mức phí 
này thường dựa trên kinh nghiệm của họ. Đối với 
một số quy trình thủ tục, luật sư thường đề nghị 
mức phí khoán. Phí khoán là một số tiền xác định 
cho một hành động cụ thể, chẳng hạn như lập di 
chúc hay chuyển nhượng bất động sản đơn giản. 
Tuy nhiên, ly hôn và quyền giám hộ là các vấn đề 
phức tạp hơn. Những vấn đề như vậy nhiều khả 
năng cần phải có tiền đặt cọc (thanh toán trước 
một khoản). Ngoài ra, họ sẽ tính cả phí theo giờ. 
Tức là số tiền bạn sẽ phải trả cho mỗi giờ làm việc. 

Thường thì loại thỏa thuận này sẽ được lập thành 
văn bản. Trong đó sẽ nêu rõ các điều khoản cụ thể 
của hợp đồng. Đừng e ngại việc đàm phán về các 
điều khoản. Và cũng đừng ký bất cứ điều gì nếu 
bạn không hiểu, kể cả khi làm việc với một luật sư.

Một dạng phí khác đó là phí dự phòng. Khoản 
phí này trả cho luật sư một phần tiền bồi thường 
mà thân chủ của họ được nhận sau khi giải quyết 
xong vụ việc. Đó có thể là một vụ kiện được giải 
quyết. Hay là khi thẩm phán hoặc bồi thẩm đoàn 
đi đến quyết định, còn gọi là phán quyết, trong 
một vụ việc.

Kế hoạch pháp lý trả trước là một hình thức thỏa 
thuận khác. Trong đó, người tham gia (hay người 
thuê) thanh toán cho các dịch vụ pháp lý cần thiết 
trong tương lai. Kế hoạch pháp lý trả trước tương tự 
như một chương trình phúc lợi y tế. Người tham gia 
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thanh toán một số tiền cố định mỗi tháng hoặc năm 
cho những lợi ích sẽ được sử dụng khi cần. Gần như 
mọi chương trình đều có một dịch vụ cơ bản là tư 
vấn và cố vấn qua điện thoại. Trong đó cũng có thể 
bao gồm dịch vụ tư vấn tại trụ sở, xem xét các tài liệu 
đơn giản và soạn thảo di chúc, thư từ đơn giản. Các 
chương trình khác bao hàm phạm vi toàn diện hơn 
như là xét xử, vấn đề hôn nhân gia đình và phá sản.

Nhiều văn phòng hỗ trợ pháp lý và các dịch vụ 
pháp lý khác có thỏa thuận với các chương trình 
bênh vực. Họ nỗ lực nhằm đảm bảo sự an toàn 
cho các nạn nhân. Họ cung cấp dịch vụ pháp lý 
cho các nạn nhân không đủ khả năng chi trả hay 
không thể tự mình tiếp cận dịch vụ. Hãy liên hệ 
với một người bênh vực từ chương trình phòng 
chống bạo lực gia đình tại địa phương. Thông qua 
họ, bạn có thể tìm hiểu về các nguồn lực hỗ trợ 
sẵn có trong cộng đồng của mình.

Luật sư và các nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ pháp lý 
có quy trình yêu cầu thanh toán khác nhau. Hãy đặt 
câu hỏi về việc thanh toán để đảm bảo bạn hiểu tất 
cả các điều khoản và trách nhiệm của bản thân. 

Trợ cấp Nuôi con
Sau khi có luật sư, bạn có thể thảo luận về việc 
trợ cấp nuôi con (nếu bạn có con). Phụ huynh 
không có quyền giám hộ có thể bị yêu cầu trả 
tiền trợ cấp nuôi con. Việc trợ cấp nuôi con có thể 
mang tính chất tự nguyện. Hoặc là theo lệnh của 
thẩm phán hay một cơ quan khác. Vấn đề này 
phụ thuộc vào pháp luật của tiểu bang nơi bạn cư 
trú. Trợ cấp nuôi con bao gồm các chi phí thường 
xuyên liên quan tới việc nuôi dạy một đứa trẻ. Chi 
phí này có thể bao gồm chi phí hỗ trợ y tế, hỗ trợ 
giáo dục và phí bảo hiểm.

Đối với các cặp đôi chưa kết hôn, quan hệ cha con 
không phải tự động có hiệu lực pháp lý. Thường thì 
có thể chứng minh quan hệ cha con tại bệnh viện. 
Cả cha và mẹ sẽ được yêu cầu ký vào một bản khai 
về quan hệ cha con. Bản khai này thể hiện cả cha 
và mẹ đều đồng ý, bằng văn bản, rằng ai là mẹ và 
ai là cha. Nếu cần thì điều này cũng có thể được 
xác lập thông qua một thủ tục trước tòa án sau đó. 

Tuy nhiên, bạn đời có thể từ chối việc làm cha. 
Trong trường hợp này, một trong hai bên có thể 
đệ trình lên tòa yêu cầu xác lập quan hệ cha con. 
Thẩm phán có thể ra lệnh thực hiện xét nghiệm 
DNA. Quan hệ cha con là một mối quan hệ pháp 
lý. Điều này có thể đồng nghĩa với việc người cha 
theo pháp luật phải chịu trách nhiệm về một số 
hình thức trợ cấp. Trong đó có thể bao gồm: 

• Trợ cấp nuôi con

• Thừa kế

• Trợ cấp cựu chiến binh

• Trợ cấp An sinh Xã hội

• Bảo hiểm nhân thọ 

Quan hệ cha con có thể tạo lập vai trò pháp lý cho 
người cha. Không phải người mẹ nào cũng muốn 
xác lập mối quan hệ này, nhất là trong hoàn cảnh 
có bạo lực gia đình.

Vì vậy, vấn đề trợ cấp nuôi con có thể khá là phức 
tạp. Đối với một số người, loại trợ cấp này là một 
sự hỗ trợ về tình cảm và tài chính đáng mong đợi. 
Tuy nhiên, với số khác thì nó lại dẫn đến những rắc 
rối về quyền giám hộ và thăm nom và trường hợp 
không trả tiền trợ cấp nuôi con. Đôi khi, việc này còn 
dẫn đến bạo lực về thể chất và tinh thần từ phía kẻ 
lạm dụng đối với người sống sót và con của họ. 

Hãy nhớ rằng luôn có luật sư hỗ trợ cho bạn. Tại buổi gặp đầu tiên, bạn có 
thể thoải mái hỏi luật sư về kinh nghiệm của họ trong việc giải quyết các 
vụ về bạo lực gia đình. Tốt nhất là luật sư này phải có kinh nghiệm và kiến   
thức trong các vụ việc tại tòa án như trường hợp của bạn.
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Quyết định về trợ cấp nuôi con có thể là một 
quyết định rất khó khăn. Tốt nhất là nên bắt đầu 
bằng việc xin lời khuyên cụ thể đối với hoàn cảnh 
và tình trạng của bạn. Hãy nói chuyện với một luật 
sư hoặc người bênh vực trước nạn bạo lực gia 
đình trước khi đưa ra quyết định.

Để giúp bạn tìm hiểu thêm về vấn đề trợ cấp nuôi 
con, dưới đây là một số câu hỏi thường gặp.

Cơ quan nào thực thi quy định về trợ cấp 
nuôi con?

Các chương trình thực thi trợ cấp nuôi con do 
tiểu bang vận hành. Trong đó chủ yếu là do Bộ 
Dịch vụ Nhân sinh, Văn phòng Tư pháp hay Bộ 
Thuế vụ. Một số bộ lạc người Mỹ Bản Xứ cũng có 
chương trình thực thi trợ cấp nuôi con. 

Tôi có đủ điều kiện nhận trợ cấp nuôi con không?

Bạn có thể nhận được trợ cấp nuôi con nếu:

•  Ít nhất một trong các con mà bạn đang xin hỗ 
trợ phải dưới 18 tuổi. 
-  Ở một số tiểu bang, luật có thể quy định độ tuổi 

này là 21. Cũng có thể có ngoại lệ nếu đứa trẻ 
đang đi học hoặc nếu có nhu cầu đặc biệt (ví dụ 
như khuyết tật về tâm thần hoặc thể chất).

•  Bạn là phụ huynh giám hộ hay người giám hộ 
của trẻ.

Bạn có thể đủ điều kiện nhận các dịch vụ thực thi 
trợ cấp nuôi con. Bất kỳ người nào có quyền giám 
hộ con cái và cần giúp đỡ để xin lệnh trợ cấp nuôi 
con hoặc chăm sóc y tế, hoặc để thu tiền trợ cấp, 
đều có thể đăng ký. Những người đã được nhận 

trợ cấp theo chương trình Trợ cấp Tạm thời cho 
Gia đình có Nhu cầu (Temporary Assistance to 
Needy Families, TANF), Medicaid và các chương 
trình chăm sóc nuôi dưỡng do liên bang hỗ trợ sẽ 
tự động được giới thiệu đối với các dịch vụ thực 
thi trợ cấp nuôi con. Tuy nhiên, tốt nhất bạn nên 
hỏi lời khuyên. Nói chuyện với một luật sư hay 
người bênh vực trước nạn bạo lực gia đình ở tiểu 
bang của bạn để hiểu đầy đủ về các luật.

Nếu tôi nhận được trợ cấp công cộng, điều đó 
có ảnh hưởng đến các lựa chọn trợ cấp nuôi 
con của tôi không?

 Nếu bạn tiết lộ mình đã bị lạm dụng và đang nhận 
tiền trợ cấp thông qua TANF, bạn phải hợp tác với tiểu 
bang. Để lấy được tiền trợ cấp nuôi con, họ cần tìm 
cha của con bạn. Điều này có nghĩa là bạn có thể cần 
cung cấp thông tin về anh ta, bao gồm tên và địa chỉ 
của anh ta. Nếu cần, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp 
bất kỳ thông tin nào khác để giúp tìm thấy anh ta. 

Hãy cung cấp thông tin này trừ khi bạn tin rằng việc 
thu tiền trợ cấp nuôi con sẽ khiến bạn hoặc con bạn 
gặp nguy hiểm. Nếu chọn không đòi hỏi thực thi trợ 
cấp nuôi con, bạn có thể mất một phần hoặc toàn 
bộ trợ cấp TANF của mình, trừ khi bạn có thể chứng 
minh rằng mình có “lý do chính đáng” để không 
hợp tác. Xem thêm về điều này ở dưới đây.

Lệnh bảo vệ có liên quan gì đến trợ cấp nuôi con?

Lệnh bảo vệ có thể cung cấp các biện pháp bảo 
vệ an toàn trước đối tượng bạn đời có hành vi lạm 
dụng. Lệnh cũng có thể giúp bạn và con bạn nhận 
được hỗ trợ tài chính. Lệnh bảo vệ có thể yêu cầu 
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tòa án ra lệnh cho bạn đời của bạn thanh toán nhiều 
loại chi phí khác nhau. Những chi phí này có thể bao 
gồm tiền trợ cấp nuôi con. Tuy nhiên, trợ cấp nuôi 
con sẽ kết thúc khi/nếu lệnh bảo vệ hết hạn.

Lý do chính đáng nghĩa là gì và có liên quan gì 
đến các lựa chọn trợ cấp nuôi con?

Tất cả những người nộp đơn xin hoặc nhận trợ 
cấp TANF đều phải xác lập quan hệ cha con và đòi 
trợ cấp. Đôi khi, bạo lực gia đình (hay các trường 
hợp khác như hiếp dâm hoặc loạn luân) khiến việc 
tuân thủ yêu cầu này trở nên nguy hiểm. Nếu vậy, 
người nhận có thể được miễn hoặc từ bỏ tham gia 
dựa trên lý do chính đáng. Bạn có thể yêu cầu lý do 
chính đáng từ cơ quan thực thi quyền trẻ em của 
tiểu bang bất cứ lúc nào. Lý do chính đáng thường 
sẽ được chấp thuận nếu việc đòi trợ cấp sẽ khiến: 

•  Gây khó khăn hơn cho gia đình hoặc thành viên 
trong gia đình trong nỗ lực thoát khỏi bạo lực 
gia đình.

•  Khiến gia đình hoặc thành viên trong gia đình 
gặp rủi ro bị bạo lực gia đình nặng nề hơn.

•  Phạt một gia đình hoặc thành viên trong gia 
đình vì bạo lực gia đình một cách bất công.

•  Đứa trẻ cần trợ cấp đã bị người cha sinh học 
cưỡng hiếp. 

•  Đứa trẻ cần trợ cấp được sinh ra do kết quả của 
hành vi cưỡng hiếp hoặc loạn luân.

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi có lý do chính đáng  
để không đòi trợ cấp nuôi con?

Khi ai đó yêu cầu lý do chính đáng, một nhân viên 
phụ trách hoặc tòa án chuyên xử lý các vấn đề liên 
quan đến luật gia đình sẽ được thông báo. Khi 
điều đó xảy ra, họ sẽ trì hoãn việc thu tiền trợ cấp 
cho đến khi yêu cầu được xem xét. 

Các yêu cầu được chuyển đến văn phòng thực thi 
trợ cấp nuôi con hoặc tới một nhân viên phụ trách 
cụ thể. Họ sẽ giúp điền vào mẫu đơn xác minh 
tình trạng bạo lực gia đình. Hoặc có thể cung cấp 
dịch vụ xác minh trong các trường hợp hiếp dâm, 
loạn luân hoặc nhận con nuôi.

Sau khi hoàn tất đơn, người sống sót và nhân viên 
phụ trách của cô ấy nên làm việc cùng nhau để 
có được phản hồi chính thức về yêu cầu có lý do 
chính đáng.

Một số chiến lược xin trợ cấp nuôi con chung 
cần xem xét là gì?

Nếu bạn đang nộp đơn xin lệnh bảo vệ hay hạn 
chế, hãy cân nhắc yêu cầu trợ cấp nuôi con, nếu 
tiểu bang của bạn cho phép.

Bắt buộc phải nộp báo cáo tài chính của phụ 
huynh không giám hộ trong trường hợp thực thi 
trợ cấp nuôi con. Xem xét báo cáo này. Cân nhắc 
việc tham khảo ý kiến của   luật sư nếu báo cáo tài 
chính có vẻ không chính xác hay có gian lận. 

Tôi có thể xem thêm thông tin về trợ cấp nuôi con ở đâu?
Trong pháp luật liên bang có quy định về trợ cấp nuôi con. Ngoài ra, mỗi tiểu bang đều có 
luật điều chỉnh việc thực thi và các thủ tục về vấn đề này. Để nhận thông tin về việc thực thi 
trợ cấp nuôi con ở tiểu bang của bạn, hãy liên hệ với Văn phòng Thực thi Trợ cấp Nuôi con tại:

Office of Child Support Enforcement
Administration for Children and Families
Department of Health and Human Services
370 L’Enfant Promenade, SW
Washington, DC 20447
(202) 401-9373
www.acf.hhs.gov/css
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Tiết lộ Bạo hành
Kể cho người khác nghe về tình trạng bị lạm dụng 
có thể sẽ rất hữu ích. Làm vậy có thể hỗ trợ bạn và 
mang lại cảm giác an toàn. Tuy nhiên, điều quan 
trọng là phải xem xét cẩn thận người mà bạn chia 
sẻ thông tin riêng tư này. Cẩn thận xem xét các 
hậu quả tiềm tàng. Tin vào bản năng của mình. 
Nếu bạn không chắc chắn, hãy nhớ rằng người 
bênh vực trong chương trình phòng chống bạo 
lực gia đình tại địa phương của bạn có thể hướng 
dẫn và hỗ trợ bí mật cho bạn. Người bênh vực sẽ 
giúp bạn hiểu những hậu quả và tác động lâu dài 
của việc tiết lộ hành vi lạm dụng.

Đôi khi, tốt nhất là không tiết lộ hành vi lạm dụng 
ở hiện tại hoặc trong quá khứ. Có những lúc việc 
tiết lộ sẽ dẫn đến những hậu quả sau: 

•  Mọi người phản ứng thiếu tế nhị và đổ lỗi cho 
bạn về tình huống của bạn.

•  Phân biệt đối xử trong tuyển dụng, khi thuê nhà 
và khả năng tiếp cận một số dịch vụ.

•  Mất hoặc giảm trợ cấp công cộng.

•  Giới thiệu đến các cơ quan bảo vệ trẻ em của 
tiểu bang.

Nếu quyết định tiết lộ về việc lạm dụng, có những 
điều bạn cần biết trước. Sau đây là những việc mà 
người bênh vực có thể giúp bạn. 

Tiết lộ với một tổ chức cộng đồng: 

•  Yêu cầu người bênh vực trước nạn bạo lực gia 
đình của bạn cung cấp danh sách các tổ chức 

cộng đồng mà pháp luật yêu cầu phải báo cáo 
hành vi bỏ bê hoặc lạm dụng (Họ được gọi là 
báo cáo viên bắt buộc).

•  Yêu cầu hoặc chính sách về tiết lộ bạo lực gia 
đình của họ là gì? 

•  Ảnh hưởng của việc tiết lộ là gì? Nó bao gồm cả 
hậu quả ngắn và dài hạn. Người bênh vực sẽ 
giúp bạn tìm hiểu những thông tin sau: 

 - Tại sao tổ chức lại cần thông tin.

 - Hồ sơ của bạn được lưu giữ ở đâu.

 - Ai có quyền tiếp cận thông tin.

 - Thông tin sẽ được sử dụng như thế nào.

 -  Chuyện gì xảy ra nếu bạn không tiết lộ thông tin

Tiết lộ cho công ty tuyển dụng:

•  Chương trình bảo mật và chương trình hỗ trợ 
nhân viên của công ty bạn là gì? 

•  Quyền được nghỉ phép hợp pháp của bạn là gì, 
ví dụ như chính sách thời gian nghỉ kéo dài hoặc 
nghỉ mát?

•  Công ty tuyển dụng của bạn có hợp tác với 
chương trình phòng chống bạo lực gia đình nào 
không?

•  Chính sách bảo hiểm thất nghiệp của tiểu bang 
là gì? Nếu phải nghỉ việc do bạo lực gia đình, bạn 
có thể đủ điều kiện để nhận trợ cấp.
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Có rất nhiều vấn đề liên quan đến việc là nạn 
nhân của bạo lực gia đình. Đối với hầu hết mọi 
người thì vấn đề hàng đầu là sự an toàn. Hãy cân 
nhắc các hành động sau:

•  Tiểu bang của bạn có chương trình bảo mật 
về địa chỉ không? Nếu không, hãy cân nhắc việc 
đăng ký một địa chỉ Hòm thư Bưu điện (PO Box). 

•  Chặn truy cập trực tuyến và điện thoại 
tự động vào số An sinh Xã hội của bạn. 
Thực hiện điều này bằng cách truy 
cập www.socialsecurity.gov/blockaccess.

•  Liên hệ với ngân hàng, công ty điện nước, cửa 
hàng bách hóa, công ty phát hành thẻ tín dụng, 
công ty điện thoại, v.v. Đặt một mật khẩu mới 
hoặc mật khẩu bổ sung cho tài khoản của bạn. 

•  Giảm số tài khoản đứng tên bạn, chẳng hạn như 
hóa đơn điện nước. Tìm chỗ ở tính cả tiền điện 
nước vào tiền thuê hàng tháng. Nếu bạn có bạn 
cùng phòng, hãy yêu cầu họ đứng tên đăng ký 
hóa đơn hộ gia đình.

Ngoài ra, lưu ý tới khả năng có kẻ ăn cắp danh 
tính của bạn. Ăn cắp danh tính xảy ra khi có ái 
đó ăn cắp và sử dụng thông tin cá nhân của bạn. 
Việc kẻ lạm dụng ăn cắp danh tính của nạn nhân 
không phải là một điều lạ lẫm gì. 

Có hai loại ăn cắp danh tính
Chiếm đoạt Tài khoản: Loại này xảy ra khi ai đó sử 
dụng thông tin tài khoản tín dụng hiện tại của bạn 
để mua sản phẩm và dịch vụ. Kẻ này sử dụng thẻ 
tín dụng thực hoặc số tài khoản và ngày hết hạn 
của tài khoản. 

Gian lận Đăng ký: Loại này còn được gọi là “gian 
lận sử dụng tên thật”. Loại này xảy ra khi ai đó sử 
dụng số An sinh Xã hội và các thông tin định danh 
khác của bạn để mở tài khoản mới đứng tên bạn.

Kẻ lạm dụng nào đó ăn cắp danh tính của bạn đời để: 

•  Mở tài khoản tín dụng mới

• Mạo danh họ

•  Tìm hiểu xem họ đang sống ở đâu

•  Hủy hoại họ về phương diện tài chính

•  Theo dõi hoạt động của người sống sót

Kẻ ăn cắp danh tính có thể ăn cắp tên, thông tin 
cá nhân, ngày sinh, số An sinh Xã hội, số giấy 
phép lái xe, hộ chiếu, thông tin thẻ tín dụng, số 
ATM, thẻ gọi điện thoại hay thông tin tài khoản 
khác của bạn. 

Bảo vệ Quyền riêng tư
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Bạn có thể trở thành nạn nhân bị bạn đời, thành 
viên trong gia đình hay thậm chí là một người lạ 
ăn cắp danh tính. Thông tin cá nhân cần dùng để 
ăn cắp danh tính của bạn có thể được tìm thấy 
bằng cách: 

•  Lục lọi thùng rác xem có tài liệu nào chứa thông 
tin cá nhân không. Thông tin tìm kiếm bao gồm 
ngày sinh hoặc số An sinh Xã hội của bạn. Tài 
liệu bao gồm đơn đăng ký cấp thẻ tín dụng và 
vay tiền. 

•  Ăn cắp thư từ hộp thư của bạn nhằm mục đích lấy: 
 - Thẻ tín dụng mới phát hành
 - Sao kê ngân hàng và sao kê thẻ tín dụng
 - Đề nghị tín dụng được phê duyệt trước
 - Báo cáo đầu tư
 - Sao kê bảo hiểm
 - Tài liệu về phúc lợi
 - Thông tin thuế

•  Truy cập báo cáo tín dụng của bạn (giả làm công 
ty tuyển dụng, cán bộ cho vay hay chủ nhà để lấy 
thông tin).

•  Sử dụng Internet để theo dõi thông tin cá nhân.

•  Trả tiền cho bên môi giới thông tin để xem báo 
cáo kiểm tra lý lịch. Báo cáo này có thể cho biết 
ngày sinh của bạn, thông tin về các thành viên 
gia đình của bạn, số điện thoại không công khai 
và địa chỉ được biết gần đây nhất của bạn.

Nếu bạn là nạn nhân của hành vi trộm cắp danh 
tính từ bạn đời hay bất kỳ người nào, hãy thực 
hiện các hành động sau đây ngay lập tức: 

• Thông báo cho cục tín dụng

• Liên hệ với bên cấp tín dụng (chủ nợ) của bạn

• Gọi cho Cơ quan Quản lý An sinh Xã hội

• Xin số giấy phép lái xe mới

•  Ghi lại tất cả các cuộc trò chuyện về vấn đề ăn 
cắp danh tính

•  Cân nhắc việc báo cáo hành vi phạm tội với cảnh sát 

Đối với một kẻ cắp danh tính, thông tin có giá trị 
hơn tiền bạc. Hạn chế các cá nhân hoặc doanh 
nghiệp mà bạn chia sẻ thông tin cá nhân của mình. 

Trước khi làm việc với một công ty, hãy hỏi xem  
họ bảo vệ thông tin của bạn như thế nào. Xem 
chính sách bảo mật của họ. Bạn sẽ có thể bảo vệ 
quyền riêng tư của mình tốt hơn nếu hiểu cách 
thức thông tin của mình được chia sẻ. Kiến thức 
này sẽ giúp bạn giữ bí mật về danh tính và bảo vệ 
bản thận khỏi hành vi ăn cắp danh tính.

Trở thành Người am hiểu Dữ liệu
Các doanh nghiệp và cá nhân đôi khi yêu cầu thông 
tin cá nhân. Hỏi xem tại sao họ lại cần thông tin đó. 
Chất vấn người yêu cầu số An sinh Xã hội, địa chỉ, 
địa chỉ email hay số điện thoại của bạn.

Tìm hiểu những thông tin của bạn mà được công 
khai. Ví dụ, ở một số tiểu bang, thông tin đăng 
ký cử tri là hồ sơ công khai. Thông tin có sẵn trên 
mạng. Tìm tên của bạn trên Google để xem trên 
Internet có thông tin gì về bạn. 

Hạn chế thông tin mà bạn hoặc con bạn chia sẻ 
trên Internet. Hình ảnh hay thông tin đăng trực 
tuyến tưởng như vô hại lại có thể dẫn tới tiết lộ 
thông tin cá nhân về bạn. Trong đó có cả thông tin 
trên các trang mạng xã hội và trang web chia sẻ 
hình ảnh. 

Tìm hiểu Cách Tổ chức tài chính của bạn 
Quản lý Dữ liệu 
Tìm hiểu xem ngân hàng, hiệp hội tín dụng hay 
công ty phát hành thẻ tín dụng của bạn chia sẻ 
những thông tin gì về bạn hoặc giao dịch của bạn. 
Hỏi tổ chức tài chính của bạn về chương trình 
bảo mật dữ liệu của họ. Tìm hiểu cách họ bảo vệ 
thông tin cá nhân của bạn. Yêu cầu cấp bản sao 
chính sách bảo mật của họ. 

Đọc Thông báo Quyền riêng tư
Đọc phần chữ in nhỏ! Chi tiết về thông tin cá nhân 
của bạn và người có quyền tiếp cận thông tin đó 
được nêu trong phần chữ in nhỏ này. Hiểu các 
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chính sách bảo mật của công ty. Tìm hiểu xem họ 
làm gì với thông tin của bạn.

Cắt vụn Mọi thứ
Cắt vụn mọi tài liệu chứa thông tin liên hệ cá nhân 
hay số tài khoản của bạn. Trong đó bao gồm:

•  Sao kê thẻ tín dụng

•  Sao kê ngân hàng 

• Thông tin thuế 

Tìm hiểu Các lựa chọn không tham gia
Tổ chức tài chính thường chia sẻ thông tin với các 
bên khác (gọi là bên thứ ba). Tuy nhiên, họ phải 
đưa cho bạn quyền lựa chọn không tham gia vào 
quá trình chia sẻ dữ liệu này. Quyền “chọn không 
tham gia” bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Quyền 

này kiểm soát việc bảo mật thông tin của bạn. Hãy 
nhớ rằng rất có thể bạn sẽ phải yêu cầu không 
tham gia. Nếu không, tổ chức sẽ vẫn tiếp tục chia 
sẻ thông tin của bạn. 

Cẩn thận với Các yêu cầu về Thông tin 
Cá nhân
Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân trong 
email. Một số kẻ cắp danh tính gửi email có vẻ 
như là từ một tổ chức tài chính. Trò lừa đảo này 
được gọi là “phishing” và trông có vẻ hợp pháp. 
Kiểm tra với tổ chức tài chính trước khi trả lời loại 
email này. Tránh nhấp vào bất kỳ liên kết nào 
trong email hay trả lời email. Bạn có thể truy cập 
trực tiếp vào trang web của tổ chức tài chính hoặc 
gọi điện cho họ. 

Thay đổi Mật khẩu và PIN
Sử dụng mật khẩu là sự kết hợp của các chữ cái, 
số và ký hiệu chẳng hạn như (P3/m9*b). Tuyệt đối 
không sử dụng những nội dung sau trong mật 
khẩu của bạn:

• Ngày sinh của bạn

• Số An sinh Xã hội

• Số điện thoại 

• Bất cứ phần nào trong tên của bạn 

Trong đó bao gồm cả tài khoản trực tuyến, ngân 
hàng, đầu tư, email hay tài khoản mua sắm của 
bạn. Thay đổi mật khẩu của bạn hai đến ba tháng 
một lần. Không sử dụng cùng một mật khẩu cho 
mọi tài khoản trực tuyến. Tạo nhiều mật khẩu để 
luân phiên sử dụng. 

Thực hiện An toàn Máy tính
Biện pháp thực hiện tốt nhất:

•  Đảm bảo rằng phần mềm chống vi-rút và chống 
phần mềm gián điệp đang chạy trên máy tính 
của mình. 

•  Sử dụng tường lửa phần mềm hoặc phần cứng 
để bảo vệ thông tin cá nhân của mình khi bạn sử 
dụng máy tính. 



©2019 Quỹ Allstate và Mạng lưới Quốc gia Chấm dứt Bạo lực Gia đình. Bảo lưu mọi quyền. 27

BÀI 1 | Hiểu về Vấn đề Lạm dụng Tài chính-Giữ An toàn và Bắt đầu Lại

•  Duy trì cài đặt tường lửa của bạn ở mức cao hoặc 
vừa phải. Tuyệt đối không sử dụng cài đặt tường 
lửa ở mức thấp. 

•  Không mở tệp đính kèm email từ người mà bạn 
không biết. Đó có thể là một loại vi rút độc hại, 
Phần mềm gián điệp hay sâu máy tính có khả năng 
ăn cắp dữ liệu hay làm hỏng máy tính của bạn. 

•  Nếu bạn quyên tặng máy tính cho tổ chức từ thiện, 
trước tiên hãy tháo ổ cứng. Nhiều tổ chức từ thiện 
khuyến khích biện pháp này để bảo vệ bất kỳ 
thông tin cá nhân nào đã được lưu trữ trên máy. 

Mua Bảo hiểm Ăn cắp Danh tính 
Bạn có thể mua bảo hiểm này như một tùy chọn 
trong hợp đồng bảo hiểm của chủ nhà hoặc người 
thuê. Những hợp đồng này bảo hiểm cho nhiều loại 
chi phí liên quan tới việc khôi phục tín dụng của bạn. 
Các chi phí có thể được bảo hiểm bao gồm:

• Gửi sao kê tới hãng tín dụng.

• Nhận báo cáo tín dụng.

• Thực hiện cuộc gọi điện thoại đường dài.

•  Đăng ký lại khoản vay mà bạn đã bị từ chối do có 
người đã ăn cắp danh tính của bạn. 

Lưu ý

Phần này chỉ trình bày tổng 
quan ngắn gọn về một số thách 
thức đối với quyền riêng tư cá 
nhân và hậu quả của việc ăn 
cắp danh tính. Để biết thêm 
thông tin và hướng dẫn về cách 
xử lý những tình huống như 
vậy, hãy liên hệ với người bênh 
vực trước nạn bạo lực gia đình 
trong cộng đồng của bạn.
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Các chủ đề chính được đề cập trong bài này 
bao gồm:
• Quản lý Tài chính
• Lập ngân sách và Tiết kiệm
• Tài sản và Nợ phải trả
• Lựa chọn Dịch vụ Ngân hàng

BÀI 2
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Kiến thức Cơ bản về Tài chính
Bạn đang muốn xây dựng một tương lai tài chính vững chắc. Bài này trình bày một số thông tin quan trọng 
mà bạn cần biết để thực hiện được điều này. Nó sẽ giúp bạn đánh giá bức tranh toàn cục về thu nhập, nợ, 
ngân sách và tình hình tài chính của bạn.

Xin lưu ý rằng thông tin này là khuyến nghị nói chung dành cho những người đang hoặc đã từng ở trong 
mối quan hệ lạm dụng. Tuy nhiên, không phải ai cũng có hoàn cảnh giống nhau. Để được tư vấn chi tiết về 
hoàn cảnh cụ thể của bạn, hãy liên hệ với người bênh vực trước nạn bạo lực gia đình, cố vấn tài chính hay 
luật sư.

Hãy đứng lên. Hãy lên tiếng.
Đường dây nóng Quốc gia về Bạo lực Gia đình: 1-800-799-SAFE (7233)
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Câu chuyện sống sót
Deanna đã sống với người bạn trai bạo hành của mình, Martin, trong hai năm. Cô không có gia đình để 
cầu cứu giúp đỡ và Martin không cho phép cô đi làm, kết bạn hay giữ tiền bạc. Cô muốn rời bỏ anh ta.

Vào lần đầu bỏ đi, cô ấy đã ăn ở một điểm phát đồ ăn ba đêm một tuần. Những người phụ nữ phụ trách 
chương trình này đã tặng quần áo cho cô. Họ cho cô ấy sử dụng phòng tắm tại khu vực nhân viên để 
chỉnh trang. Mặc dù họ có đề nghị giúp cô tìm các nguồn hỗ trợ khác, song Deanna đã từ chối. Cô xấu hổ. 
Họ cũng khuyên Deanna nên học lấy bằng GED, nhưng cô ấy lại sợ thất bại khi bắt đầu điều gì đó. 

Vì vậy, Deanna đã sống trong xe của mình và làm việc cho một đơn vị tính công nhật. Cô kiếm đủ tiền để thỉnh 
thoảng mua xăng, thức ăn và vật dụng cá nhân. Sau một thời gian, cô ấy quay lại với bạn trai của mình.

Cô muốn lần thứ hai bỏ đi sẽ khác. Cô muốn tìm một công việc ổn định và được trả lương cao hơn. 
Trước khi gặp Martin, Deanna từng mơ ước mở trung tâm chăm sóc trẻ em của riêng mình, nhưng ước 
mơ đó giờ dường như đã ở quá xa tầm tay.

Deanna chỉ là một trong số rất nhiều người sống sót sau bạo lực gia đình. Tuy nhiên, vẫn có hy vọng. 
Có nhiều người, chương trình và tổ chức có thiện ý và sẵn sàng giúp đỡ Deanna.

Deanna đã giành được sự độc lập về tài chính bằng cách kiếm một công việc bán thời gian tại trung 
tâm giữ trẻ. Công việc này cũng có chương trình hoàn trả học phí và đã chi trả cho việc đi học của cô. 
Cô ấy không chỉ lấy được bằng GED mà còn theo học tại một trường cao đẳng cộng đồng. Cô đã nhận 
được Bằng Cao đẳng về Giáo dục Mầm non. 

Deanna tiếp tục theo đuổi ước mơ và mở trung tâm chăm sóc trẻ em của riêng mình. Mặc dù quá trình 
này phải mất hơn 5 năm mới hoàn thành, nhưng cô thực sự rất tự hào, hạnh phúc và an tâm. Deanna 
giành được tự chủ bằng cách làm việc chăm chỉ. Cô ấy luôn tập trung và không bao giờ từ bỏ, bất kể 
những thử thách vẫn luôn ngáng trên con đường của cô ấy. 



NHU CẦU
• thực phẩm
• chỗ trú ẩn
• xe và xăng
• sưởi ấm và điện
• quần áo

MONG MUỐN
• thanh kẹo
• cốc cà phê đắt tiền
• trò video game mới
• điện thoại mới
• vé xem phim

Cùng với các đối tác hỗ trợ trong cộng đồng tại địa 
phương của bạn, chương trình này được thiết kế 
để giúp bạn làm được điều đó: giành được sự độc 
lập cho bản thân và về mặt tài chính. Nếu giống 
như hầu hết mọi người, tức là bạn có một số tiền 
hạn chế để mua những gì bạn cần và muốn. Điều 
này có nghĩa là bạn phải đưa ra quyết định cẩn 
thận về cách sử dụng tiền của mình sao cho hiệu 
quả nhất. Số tiền hạn chế có thể là $25 một tuần 
đối với một người sống sót hay $250 đối với một 
người khác, bởi hoàn cảnh của mỗi người là khác 
nhau. Bất kể tình hình tài chính cá nhân của bạn có 
thế nào, bước đầu tiên để quản lý tiền bạc hiệu quả 
là tìm hiểu tất cả thông tin. Nắm vững thông tin là 
chìa khóa để bạn chuẩn bị sẵn sàng. 

Cập nhật Thông tin
Kiến thức sẽ giúp bạn vượt qua nỗi sợ hãi và đạt 
được đảm bảo kinh tế. Nói chuyện với bạn bè và 
đồng nghiệp mà bạn tin tưởng. Tham khảo ý kiến   
của các chuyên gia đáng tin cậy. Xin họ những 
lời khuyên liên quan đến tài chính. Truy cập các 
trang web đáng tin cậy để xem thông tin dễ hiểu 
liên quan đến việc quản lý tiền bạc, chẳng hạn 
như giảm nợ và lập kế hoạch dài hạn. Sắp xếp thời 
gian để tham dự các hội thảo tài chính do các tổ 
chức cộng đồng và ngân hàng tổ chức. 

Tình huống Tồi tệ nhất
Hãy tự hỏi bản thân xem “Điều tồi tệ nhất có thể 
xảy ra trong hoàn cảnh của mình là gì?” Bạn có thể 

xử lý điều đó không? Bằng cách lên kế hoạch cho 
tình huống xấu nhất, bạn có thể loại bỏ một phần 
nỗi sợ hãi khiến bạn không thể tiến về phía trước. 

Thực hiện Hành động
Khi bạn đã thu thập đủ thông tin, bạn có thể hành 
động. Đặt ra các mục tiêu nhỏ, có thể đạt được 
và bắt đầu thực hiện chúng, ngay cả khi bạn vẫn 
đang học. 

Một cách khác giúp bạn quản lý tài chính tốt hơn 
đó là xác định rõ sự khác biệt giữa mong muốn và 
nhu cầu. Nhu cầu là thứ mà bạn phải có để sống, 
chẳng hạn như thức ăn và chỗ ở. Trong khi đó, 
mong muốn không phải là thứ thiết yếu. Xem biểu 
đồ bên dưới để biết một số điểm khác nhau giữa 
nhu cầu và mong muốn. 
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Quản lý Tài chính
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Các nguồn lực hỗ trợ tư nhân và công cộng có thể 
cung cấp dịch vụ miễn phí hay giá rẻ giúp hỗ trợ 
bạn và con bạn. Họ cũng có thể trợ cấp bạn thanh 
toán cho các nhu cầu cơ bản hàng ngày. Trong đó 
có thể bao gồm chỗ ở, thức ăn, điện nước và quần 
áo. Truy cập www.benefits.gov để tìm hiểu thêm 
về các phúc lợi ở tiểu bang của bạn. 

Hầu hết các chương trình phòng chống bạo lực 
gia đình đều có các dịch vụ như chỗ trú ẩn, nhóm 
hỗ trợ, lập kế hoạch kinh tế ngắn hạn, chương 
trình giới thiệu, dịch vụ bênh vực pháp lý và hỗ trợ 
từ người cùng cảnh ngộ. 

Đôi khi việc tiếp cận các nguồn lực hỗ trợ công 
cộng có thể gặp nhiều khó khăn. Làm việc với một 
người bênh vực trước nạn bạo lực gia đình để 
tìm hiểu xem trong cộng đồng của bạn có những 
nguồn lực hỗ trợ nào và làm thế nào để tiếp cận 
được các nguồn lực đó. 

Đạo luật Hòa giải về Trách nhiệm Cá nhân và Cơ 
hội Việc làm được thông qua vào năm 1996. Đạo 
luật này còn được biết đến với tên gọi chương trình 
cải cách phúc lợi. Đạo luật này cho phép mỗi tiểu 
bang quyền được lựa chọn Phương án Ứng phó 
Bạo lực Gia đình (Family Violence Option, FVO) 

trong chương trình Trợ cấp Tạm thời cho Gia đình có 
Nhu cầu (Temporary Assistance for Needy Families, 
TANF) của tiểu bang. FVO có các điều khoản đặc biệt 
dành cho những người là nạn nhân của bạo lực gia 
đình. Các điều này bao gồm:

• Sàng lọc bạo lực hoặc bạo hành gia đình.

•  Giữ bí mật cho người sống sót sau bạo lực gia 
đình và những người khác là nạn nhân của bạo 
lực gia đình.

•  Thông tin và giới thiệu tới các dịch vụ hỗ trợ và 
bênh vực người bị bạo lực gia đình.

•  Miễn trừ (tạm dừng quy tắc hay chính sách) đối 
với yêu cầu của chương trình, bao gồm: 

 - Giới hạn thời gian

 -  Yêu cầu về cư trú

 -  Yêu cầu về hợp tác trợ cấp nuôi con 
(lý do chính đáng)

 - Quy định về mức chi tiêu của gia đình 

Những trường hợp miễn trừ này được áp dụng 
khi yêu cầu của chương trình gây khó khăn cho 
việc thoát khỏi tình trạng lạm dụng, gây rủi ro đối 
với sự an toàn hay áp đặt mức phạt không công 
bằng đối với nạn nhân của bạo lực gia đình. 



©2019 Quỹ Allstate và Mạng lưới Quốc gia Chấm dứt Bạo lực Gia đình. Bảo lưu mọi quyền. 33

BÀI 2 | Kiến thức Cơ bản về Tài chính

Để biết thêm thông tin về FVO ở tiểu bang của 
bạn, hãy liên hệ với chương trình phòng chống 
bạo lực gia đình tại địa phương. 

Ngoài ra, bạn có thể truy cập www.benefits.gov để 
tìm hiểu những phúc lợi của chính phủ mà bạn có 
thể đủ điều kiện nhận. Hoặc bạn có thể liên hệ với 
chương trình trợ cấp xã hội tại địa phương của mình. 
Một người bênh vực từ chương trình phòng chống 
bạo lực gia đình tại địa phương của bạn có thể giúp 
bạn tìm thông tin liên hệ. Họ cũng có thể giúp bạn 
hoàn thành đơn đăng ký. Trước khi bạn tới gặp người 
đại diện để đăng ký xin trợ cấp xã hội, hãy thảo luận 
những điều sau với một người bênh vực:

•  Ưu nhược điểm của việc tiết lộ về bạo lực gia 
đình trước khi bạn chia sẻ bất kỳ chi tiết nào  
về trải nghiệm của mình. 

•  Yêu cầu gắn nhãn bạo lực gia đình vào hồ sơ 
TANF cá nhân của bạn. 

•  Các chương trình trợ cấp xã hội của liên bang  
và tiểu bang có chính sách “phúc lợi việc làm”. 

Điều này có nghĩa là người tham gia chương trình trợ 
cấp xã hội phải trải qua khóa dạy nghề và tìm việc.

Nếu bạn liên hệ với văn phòng trợ cấp xã hội ở 
tiểu bang hoặc quận của bạn, hãy yêu cầu những 
thứ sau:

•  Bản danh sách và chú giải về tất cả các chương 
trình và dịch vụ có sẵn tại thành phố và tiểu 
bang của bạn. Các ví dụ gồm có:

  - Hỗ trợ tiền mặt
  - Trợ cấp nuôi con
  - Tem thực phẩm
  - Bữa trưa ở trường miễn phí hoặc giảm giá
  - Hỗ trợ chăm sóc con nhỏ
  - Bảo hiểm y tế và hỗ trợ
  -  Thông tin về cách tiếp cận đăng ký cho tất cả 

chương trình
  -  Thông tin về cách hoàn thành đăng ký 

(trực tiếp, điền vào và gửi qua đường bưu 
điện hoặc trự̣c tuyến) 

  -  Danh sách các giấy tờ cần thiết (chứng minh 
nhân dân, thu nhập, số An sinh Xã hội của các 
thành viên trong hộ gia đình, v.v.)

  -  Tiêu chuẩn hội đủ điều kiện 

 -  Tài liệu hạn chế về thu nhập và tài sản

 -  Nếu bạn là người vô gia cư hoặc đang ở nơi trú 
ẩn, hãy hỏi quy trình xử lý ưu tiên để nhận dịch 
vụ hỗ trợ khẩn cấp

•  Sau khi nhận được phúc lợi công cộng, bạn có 
thể sẽ cần phải liên hệ thường xuyên với nhân 
viên phụ trách của mình. Bạn phải chứng minh 
rằng mình đáp ứng các yêu cầu của chương 
trình để tiếp tục nhận được những phúc lợi này. 

•  Nếu bạn nhận được Thu nhập An sinh Bổ sung 
(Supplemental Security Income, SSI) từ Cơ 
quan Quản lý An sinh Xã hội, bạn có thể đủ 
điều kiện nhận Medicaid. 

•  Sẵn sàng trả lời các câu hỏi và cung cấp tài liệu 
về tình hình tài chính của bạn. Tính hội đủ điều 
kiện đối với hầu hết các chương trình sẽ dựa trên 
mức thu nhập của bạn. 

•  Nếu yêu cầu phúc lợi hay đơn đăng ký của bạn bị 
từ chối một cách không thỏa đáng, hãy cân nhắc 
việc đệ trình khiếu nại. 

Cuối cùng, nếu bạn từ 62 tuổi trở lên, hãy nhớ 
rằng bạn có đủ điều kiện nhận trợ cấp An sinh 
Xã hội. Những khoản trợ cấp này được xác định 
dựa trên mức thu nhập mà bạn kiếm được trong 
thời gian làm việc của mình. Bạn đã kết hôn ít 
nhất 10 năm và có vợ/chồng cũ từ 62 tuổi trở lên 
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không? Nếu vậy, bạn cũng đủ điều kiện nhận trợ 
cấp dựa trên thời gian làm việc của vợ/chồng bạn. 
Việc sử dụng trợ cấp này không ảnh hưởng đến 
những lợi ích mà vợ/chồng cũ nhận được. Đây có 
thể là một nguồn thu nhập quan trọng. 

Bạn có thể nộp đơn xin trợ cấp An sinh Xã hội trực 
tiếp, trực tuyến hoặc qua điện thoại. Để nộp đơn 
trực tuyến, hãy truy cập www.socialsecurity.gov. 
Bạn cũng có thể đặt lịch hẹn đăng ký qua điện 
thoại bằng cách gọi số 1-800-772-1213. 

 Đối với trường hợp bị điếc hoặc khiếm thính, bạn 
cũng có thể sử dụng tổng đài miễn cước “TTY” 
1-800-325-0778 của Cơ quan Quản lý An sinh Xã 
hội. Bạn có thể liên hệ với Cơ quan Quản lý An 
sinh Xã hội qua điện thoại hoặc TTY từ 7 giờ sáng 
đến 7 giờ tối, Thứ hai đến Thứ sáu. 

�Khi�đăng�ký�trợ�cấp,�bạn�sẽ�cần�những�thông�tin�sau:

•  Số An sinh Xã hội của bạn. 

•  Giấy khai sinh của bạn. 

•  Mẫu W-2 hay tờ khai thuế thu nhập của bạn 
trong năm ngoái. 

•  Giấy xuất ngũ của bạn nếu bạn đã từng nhập ngũ.

•  Giấy khai sinh và số An sinh Xã hội của vợ/chồng 
bạn nếu họ đang đăng ký trợ cấp. 

•  Giấy khai sinh và số An sinh Xã hội của con cái 
nếu là đăng ký trợ cấp cho con cái. 

•  Bằng chứng về tư cách công dân Hoa Kỳ hay tư 
cách nhập cư hợp pháp nếu bạn (hay vợ/chồng 
hoặc con đăng ký trợ cấp) không sinh ra ở Hoa Kỳ. 

•  Tên của ngân hàng và số tài khoản của bạn nếu 
bạn muốn tiền trợ cấp được gửi trực tiếp vào tài 
khoản của mình.

Bạn sẽ cần nộp chứng từ bản gốc hoặc bản sao 
được cơ quan phát hành chứng nhận. Hoặc là 
bạn có thể mang bản gốc tới văn phòng của 
Cơ quan Quản lý An sinh Xã hội (Social Security 
Administration, SSA). SSA sẽ lập bản sao và trả lại 
giấy tờ cho bạn. 

Lưu ý
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Lập kế hoạch tài chính là việc trọng yếu. Để thực 
hiện, bạn cần bắt đầu với một ngân sách. Bạn có 
thể không kết hôn với bạn đời của mình. Hoặc là có 
thể đã kết hôn nhưng giờ lại muốn ly thân hoặc ly 
hôn. Dù là hoàn cảnh nào thì bạn cũng phải kiểm 
soát tài chính của mình để có thể tiến về phía trước. 

Định nghĩa về an toàn tài chính khác nhau với mỗi 
người. Đối với một số người, nó có nghĩa là có thức 
ăn, chỗ ở và một công việc tử tế. Với người khác, 
nó có nghĩa là có thể sống ở nơi mình muốn, đủ 
tiền chăm sóc con cái và sở hữu một chiếc ô tô. Và 
đối với những người khác nữa thì an toàn tài chính 
được định nghĩa qua khả năng chuẩn bị để nghỉ 
hưu thoải mái, sở hữu một ngôi nhà và trả tiền học 
đại học. 

Nhu cầu về an toàn tài chính là một trong nhiều lý 
do khiến việc đưa ra quyết định chấm dứt một mối 
quan hệ lạm dụng trở nên khó khăn. Hầu hết phụ 
nữ đều nhận thấy mức sống của họ giảm đi sau khi 
kết thúc mối quan hệ. Áp lực của việc tự chăm lo cho 
bản thân và con cái có thể rất đáng sợ và khiến họ 
không chịu được. 

Bất kể bạn định nghĩa thế nào là an toàn tài chính, 
nếu bạn quyết định rời bỏ người bạn đời lạm dụng, 
có một điều luôn đúng. Bạn không đơn độc đâu. Các 
nhà cung cấp dịch vụ cộng đồng có thể giúp bạn: 

• Giải quyết các mối lo ngại về an toàn

• Tìm kiếm các chương trình hỗ trợ 

•  Thảo ra chiến lược thích hợp để giành lại quyền 
kiểm soát cuộc sống của mình 

Bắt đầu bằng việc xây dựng một ngân sách. Ngân 
sách là một công cụ giúp bạn đưa ra các quyết định 
chi tiêu quan trọng. Dù hoàn cảnh của bạn có thế 
nào, điều quan trọng là phải xem xét tất cả tài sản 
và nguồn lực của mình xem liệu chúng có đủ để chu 
cấp cho bạn và gia đình hay không. Nếu bạn kết 
thúc một mối quan hệ, thu nhập và tài sản tài chính 
của bạn có thể thay đổi đáng kể. Dành thời gian để 
xác định xem bạn cần bao nhiêu tiền lo cho gia đình. 
Bằng cách này, bạn có thể chuẩn bị trước để đáp 
ứng nhu cầu tài chính của gia đình mình. Để lập một 
ngân sách, hãy làm theo các bước sau:

Bước 1: Xác định thu nhập ròng hàng tháng  
của bạn

Đây là số tiền gia đình của bạn có được, sau khi trừ 
thuế, An sinh Xã hội, bảo hiểm hay bất kỳ khoản 
khấu lưu nào khác. Số tiền trên chi phiếu trả lương 
là lương ròng của bạn. 

Bước 2: Xác định chi phí hàng tháng của bạn

Các chi phí hàng tháng bao gồm tiền ăn, tiền thuê 
nhà và điện nước, cũng như các chi phí phát sinh 
định kỳ như bảo hiểm xe hơi và chi phí y tế. 

Bước 3: Lấy thu nhập của bạn trừ đi chi phí  
hàng tháng

Chênh lệch giữa thu nhập và chi phí của bạn cho 
biết bạn có tiền để tiêu hay không. Nếu khi có thêm 

Lập ngân sách và Tiết kiệm
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tiền, bạn sẽ cần quyết định xem sẽ chi tiêu hay tiết 
kiệm khoản đó. Nếu không có thừa tiền, bạn sẽ 
cần một kế hoạch. Bạn có thể giảm chi phí không? 
Kiếm thêm tiền? Bằng cách phân biệt giữa nhu cầu 
và mong muốn, bạn có thể xác định tốt hơn những 
mục nào mình có thể đang chi tiêu vượt mức. Để 
tiếp tục quy trình lập ngân sách, có một mẫu ngân 
sách được cung cấp trên trang sau.

Tiết kiệm là việc quan trọng! Đó là lý do tại sao 
nó được liệt kê vào một mục riêng (dòng 9 trên 
Mẫu Ngân sách Cá nhân). Tiết kiệm nên được coi 
như một phần trong ngân sách của bạn. Điều 
quan trọng là phải dành tiền hàng tháng để tiết 
kiệm, bất kể nhỏ đến mức nào, ngay cả khi chỉ là 
một vài đô la. Bắt đầu bằng cách quyết định số 
tiền bạn có thể bỏ ra để tiết kiệm mỗi tháng và 
sau đó nhất quán tuân theo các quy tắc sau:

•  Trước tiên, hãy chuyển vào tài khoản tiết kiệm 
của bạn, ngay cả khi đó là một số tiền nhỏ

•  Tiếp theo thanh toán các hóa đơn cần thiết (tiền 
thuê nhà và điện nước)

•  Sau đó thanh toán các hóa đơn khác, chẳng hạn 
như thẻ tín dụng đến hạn 

Nếu bạn không có đủ tiền để trang trải mọi chi 
phí, hãy xem xét:

• Tìm cách để kiếm thêm nhiều thu nhập hơn

 - Làm thêm giờ tại nơi làm việc (nếu có thể)

 -  Tạo một việc kinh doanh nhỏ tại nhà, chẳng 
hạn như bán đồ thủ công và mỹ nghệ 

• Cắt giảm chi phí

 - Tránh ăn hàng

 - Hạn chế ăn vặt

 -  Tìm các phương án rẻ hơn khi mua đồ thiết yếu 
cho gia đình 

•  Đánh giá lại Danh sách Nhu cầu và Mong muốn 
của bạn

Điều này nghe có vẻ khó khăn, nhưng dành tiền 
tiết kiệm cho tương lai là điều tốt và điều này có 
thể mang lại cho bạn nhiều lựa chọn hơn. Dần 
dần, việc trả công trước cho chính bản thân sẽ trở 
nên dễ dàng hơn. Sau một thời gian, bạn sẽ tự hỏi 
tại sao mình lại không làm điều đó sớm hơn!

Ngoài các công cụ lập ngân sách bằng giấy tờ, còn 
có các công cụ lập ngân sách miễn phí trực tuyến, 
chẳng hạn như www. MINT.com hay  
www. QuickenOnLine.com. 
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Mẫu Ngân sách Cá nhân

A Thu nhập Hàng tháng (séc hoặc tiền mặt):
Chi phí Cố định Hàng tháng: 

1 Tiền thuê/thế chấp (tiền gốc, thuế, bảo hiểm) 
2 Bảo hiểm nhân thọ 
3 Bảo hiểm y tế/sức khỏe 
4 Bảo hiểm xe cơ giới 
5 Bảo hiểm tàn tật 
6 Bảo hiểm hộ gia đình 
7 Trả tiền xe 
8 Các khoản thanh toán vay nợ khác 
9 Tiết kiệm 

10 Tiết kiệm khẩn cấp 
11 Khác (liệt kê) 
B Tổng (cộng mục 1-11) 

Chi phí Linh hoạt Hàng tháng: 
12 Tiện ích (điện, gas, nước, điện thoại, dầu nhiên liệu, v.v.) 
13 Thanh toán bằng thẻ tín dụng 
14 Chăm sóc ô tô (xăng, dầu, bảo dưỡng) 
15 Thực phẩm (ở nhà và xa nhà) 
16 Quần áo 
17 Nhu yếu phẩm cho hộ gia đình 
18 Chi phí y tế/nha khoa
19 Giải trí/vui chơi 
20 Quyên góp cho nhà thờ/các hoạt động từ thiện khác 
21 Chăm sóc con nhỏ 
22 Giáo dục 
23 Trợ cấp cá nhân 
24 Khác (liệt kê) 
C Tổng (cộng dòng 12-24) 
D Tổng Thu nhập Hàng tháng (dòng A)
E Tổng Chi phí Hàng tháng (cộng dòng B và C)
F Số dư Hàng tháng (lấy dòng D trừ đi dòng E)* 

Cộng hoặc Trừ Số dư từ Tháng Trước:** 

* Nếu dòng E lớn hơn dòng D, lấy dòng E trừ đi dòng D. Ghi đáp án của bạn là số âm, ví dụ, -$45
** Nếu bạn còn thừa tiền từ tháng trước, hãy cộng vào. Nếu thiếu tiền vào tháng trước thì trừ đi. Nếu kết quả cuối cùng là số âm 
thì bạn sẽ cần phải xoay sở. Hoặc là cắt giảm khoản nào đó từ ngân sách của mình (dòng 1-24) hoặc là tìm thu nhập bổ sung để 
bù đắp lại.
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Nếu bạn không có đủ tiền để nuôi gia đình hoặc 
nếu có một khoản nợ lớn, đừng tuyệt vọng! Nợ là 
vấn đề phổ biến ở Hoa Kỳ và có nhiều nguồn lực 
để giúp bạn quản lý nợ. Đừng để nỗi sợ mắc nợ 
ngăn cản bạn tiến lên phía trước. Bắt đầu bằng 
cách thực hiện các bước sau: 

•  Ghi lại các tài sản và nguồn lực mà bạn hiện có 
như nhà ở, tiền trợ cấp nuôi con, việc làm, bảo 
hiểm y tế, xe hơi, v.v. 

•  Xem xét các khoản nợ của bạn. Bạn có nợ thẻ 
tín dụng không? Bạn có nợ gia đình hay bạn 
bè không? Bằng cách nắm rõ xem mình có bao 
nhiêu nợ, bạn có thể quản lý tài chính tốt hơn. 

Làm việc với người bênh vực trước nạn bạo lực 
gia đình để xây dựng một kế hoạch tiếp cận các 
nguồn lực trong cộng đồng. Người này cũng có 
thể giúp bạn xác định các nguồn tài chính của 
mình và giảm bớt nợ. Chương trình phòng chống 
bạo lực gia đình tại địa phương có thể có quan hệ 
đối tác với một số tổ chức có thể giúp bạn. 

Để quản lý tiền bạc một cách khôn ngoan, hãy đặt 
mục tiêu tài chính. Sau đó, thiết lập ngân sách để 
giúp bạn đạt được chúng. 

Mục tiêu tài chính cá nhân của bạn là gì? Mua một 
chiếc xe hơi? Lập quỹ tiết kiệm cho những trường 
hợp khẩn cấp? Bất cứ điều gì bạn đã xác định 
được thì đó đều là một mục tiêu tài chính. Để đạt 
được mục tiêu tài chính của mình, bạn cần quản lý 
tài chính và thường xuyên dành dụm tiền để đạt 
được những mục tiêu đó.

Mục tiêu Tài chính và Cảm xúc
Đối với nhiều người trong chúng ta, tình cảm 
và tiền bạc thường gắn chặt với nhau và đôi khi 
chúng ta chi tiêu để đáp ứng nhu cầu tình cảm. 
Đây có thể là một thách thức lớn khi cố gắng bám 
vào một ngân sách. Nếu bạn đang gặp khó khăn  
trong việc chi tiêu theo cảm xúc, hãy tự hỏi bản 
thân những câu hỏi sau: 

Ví dụ: Carrie

Sau khi ly hôn, Carrie cuối cùng cũng cảm thấy 
tự do. Trong cuộc hôn nhân của mình, chồng cô 
kiểm soát mọi khoản chi tiêu. Carrie thậm chí 
hiếm khi được chọn bản thân sẽ mặc đồ gì. Cô 
cảm thấy mình xứng đáng được mua quần áo mới 
và tận hưởng sự tự do. 

Lúc đầu, cô giữ mức mua sắm của mình ở mức tối 
thiểu, nhưng dần dần cô ấy bắt đầu mua nhiều 
hơn. Carrie đang gặp khó khăn về tài chính và tức 
giận về sự lạm dụng mà cô đã phải chịu đựng. Mua 
sắm đã trở thành một cách đối phó với cơn giận dữ 
của cô, nhưng nó đang khiến cô ấy nợ nần chồng 
chất thêm. Sau khi nhận thấy điều đang xảy ra, 
Carrie đã làm việc với người bênh vực của mình. 
Cùng nhau, họ đã tìm ra nhiều cách để có thể thể 
hiện cảm xúc của cô ấy. Theo thời gian, Carrie đã 
kiểm soát được việc chi tiêu của mình. 

Mình đang trải qua những cảm 
xúc nào? 

Mình mua sắm chỉ để khiến cho 
bản thân cảm thấy tốt hơn ư? 

Có cách nào khác để có thể lấp 
đầy nhu cầu cảm xúc này của 
mình không?
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Ví dụ: Maria

Một ví dụ khác đó là câu chuyện của Maria và 
Vincent. Maria trốn đến một chỗ trú ẩn cùng ba 
người con của mình để thoát khỏi sự ngược đãi 
của Vincent. Sau hai tháng ở chỗ trú ẩn, gia đình 
đã chuyển sang một chương trình nhà ở chuyển 
tiếp. Hiện tại, gia đình cô đã được an toàn, song 
cuộc sống thì ngày càng khó khăn với mức thu 
nhập thấp. 

Bọn trẻ thường than phiền rằng chúng nhớ khu 
phố trước đây. Chúng thường xuyên tỏ ra tức giận 
vì không có những món đồ chơi mới chúng muốn. 
Tệ hơn nữa, mỗi lần bọn trẻ đến thăm Vincent, 
anh ta đều mua đồ cho chúng và đưa chúng đến 
những nơi mà Maria không đủ khả năng. 

Lũ trẻ quay ra đổ lỗi cho Maria về hoàn cảnh này. 
Cô cảm thấy có lỗi vì bọn nhỏ đã từng bị Vincent 
bạo hành và cô không thể cho chúng những thứ 
chúng muốn. Tuy nhiên, cô không hiểu tại sao 
bọn nhỏ lại không tin tưởng cô hơn. Sau tất cả 
thì cô ấy mới là người đã làm việc rất chăm chỉ 
để đưa chúng đến nơi an toàn. Cô ấy đang làm 
những gì tốt nhất có thể. Không biết phải làm gì, 
Maria bắt đầu mua những thứ mà cô không đủ 
khả năng chi trả. 

Đây chỉ là hai ví dụ về chi tiêu theo cảm xúc. Các ví 
dụ này cho thấy cách chi tiêu có thể hàm chứa yếu 
tố cảm xúc và đặt ra những thách thức trong việc 
duy trì ngân sách.
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Chiến lược Ứng phó với Cảm xúc  
và Tiền bạc

Lập một kế hoạch giúp bạn vượt qua việc chi tiêu 
theo cảm xúc có thể sẽ hữu ích. Sau đây là một số 
chiến lược:

Bước 1: Viết ra các mục tiêu tài chính của bạn. Ước 
tính thời gian và tiền bạc để đạt được mục đích đó. 

Bước 2: Đặt bản viết tay các mục tiêu ấy ở một nơi 
mà bạn sẽ nhìn thấy chúng. Đọc chúng thường 
xuyên để nhắc nhở bản thân về mục tiêu của 
mình. Cân nhắc đặt lời nhắc tự động hay thậm chí 
là những lời động viên trên điện thoại thông minh 
hoặc các thiết bị điện tử khác của bạn. Cách này 
có thể giúp bạn đi đúng hướng nếu cảm xúc của 
bạn bắt đầu lấn át. 

Bước 3: Kiểm tra cảm xúc của bạn và để ý lúc nào 
bạn sẽ bị cám dỗ chi tiêu quá mức theo cảm xúc. 
Khi bạn làm vậy, hãy cân nhắc cách thay thế để 
vẫn đáp ứng được các nhu cầu của mình. Nhắc 
nhở bản thân về cảm giác khi đạt được các mục 
tiêu tài chính mình đề ra. Cân nhắc việc trì hoãn 
mua sắm một món hàng trong một ngày. Bạn vẫn 
còn muốn món đồ đó sau 24 giờ chứ?

Dưới đây là một vài câu hỏi cần đặt ra trước khi  
mua một món hàng:

•  Mình đã so sánh giá chưa? Hãy chắc chắn là bạn 
đang trả một mức giá phải chăng. 

•  Bạn có nhu cầu không? Đừng mua một món đồ 
chỉ bởi bạn “siêu lòng” vì nó. 

•  Mình có đủ tiền không? Đừng chi tiêu nhiều hơn 
mức bạn có thể trả. 

•  Việc này có khiến mình chậm tiến độ đạt được 
mục tiêu tài chính không? Nếu phải vay nợ để mua 
một món đồ, vậy thì sẽ mất nhiều thời gian hơn để 
đạt được mục tiêu tài chính bởi bạn sẽ phải trả lãi 
vay. (Chúng ta sẽ nói thêm về lãi vay sau.) 

Con bạn có đủ lớn để hiểu lợi ích của việc chi tiêu 
ít hơn vào hôm nay để đạt được mục tiêu trong 
tương lai không? Nhiều đứa trẻ có thể hiểu được. 
Hãy tranh thủ sự giúp đỡ của chúng. Có lẽ bạn 
nên tạo một trò chơi xem. Thi xem ai tìm được 
mức giá tốt nhất chẳng hạn? Ai có thể đặt mục 
tiêu tài chính và nỗ lực đạt đến mục tiêu đó nào? 
Ai có thể phát hiện ra các khoản chi tiêu theo cảm 
xúc nào? Ai có thể nhận ra nhu cầu thực sự nào? 

• Tự đi tới tiệm làm móng
•  Thưởng thức món tráng 

miệng yêu thích ở nhà
• Đọc một cuốn sách hay
• Dành thời gian bên bạn bè
• Đi bộ
•  Mời bạn bè đi ăn lẩu để chia 

sẻ chi phí thức ăn

CHĂM SÓC BẢN THÂN: CHĂM SÓC CON CÁI:
• Nấu nướng cùng nhau
• Đọc chuyện cho chúng nghe
• Dành cả ngày ở thư viện
•  Chơi trò chơi yêu thích cùng 

với chúng
•  Mời bạn bè của chúng tới 

ngủ qua đêm

Cách không tốn kém để chăm sóc cho bản thân và con cái của bạn . . .  
mà không dẫn tới phá sản
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Dạy trẻ cách quản lý tiền bạc có thể là một thách 
thức. Nhưng nếu chúng hiểu được sự khác biệt 
giữa nhu cầu và mong muốn, cách lập ngân sách 
và cách tiết kiệm, chúng thậm chí sẽ biết nhiều 
hơn so với người lớn. Để con bạn cùng tham gia 
có thể tạo ra một ngôi nhà nơi mọi người đều 
nỗ lực hướng tới một mục tiêu chung. Không dễ 
dàng gì, nhưng chắc chắn đáng thử!

Cách tốt nhất để dạy trẻ về tài chính là trở thành 
một tấm gương tốt. Chúng sẽ chú ý đến những gì 
bạn nói về tiền bạc. Chúng sẽ để ý cách bạn quản 
lý tiền bạc. Hãy để con bạn thấy bạn lập ngân 
sách, so sánh các món đồ mua sắm và thường 
xuyên bỏ tiền vào tài khoản tiết kiệm. 

Quỹ Tiết kiệm Khẩn cấp
Các chuyên gia có lời khuyên là nên lập một quỹ 
tiết kiệm khẩn cấp. Quỹ này phải có đủ tiền để 
trang trải từ ba đến sáu tháng chi phí sinh hoạt cơ 
bản như chỗ ở, đi lại và thực phẩm. Đối với nhiều 
người trong chúng ta, số tiền này dường như là 
không thể và nằm ngoài tầm với. Đừng để điều 
đó cản trở bạn – hãy bắt đầu với một mục tiêu tiết 
kiệm phù hợp với thực tế. Bạn có thể bắt đầu ở 
mức ít thôi. Mục tiêu đầu tiên của bạn có thể là tiền 
thuê nhà hay chi phí sinh hoạt trong một tháng. 
Rồi dần dần bạn có thể tăng lên. Kể cả phải mất vài 
tháng hay thậm chí vài năm mới đạt được mục tiêu, 
nhưng không sao cả. Điều quan trọng hơn là bạn 
phải tiết kiệm được một khoản hàng tháng. Mỗi đô 
đều hữu ích và sẽ tích lũy qua thời gian!

Quan trọng là phải dành dụm tiền một cách nhất 
quán và chỉ chi tiêu cho những trường hợp khẩn 
cấp thực sự. Tốt hơn là bạn nên tiết kiệm $10 mỗi 
tháng thay vì chỉ thỉnh thoảng tiết kiệm $25, vì hai 
lý do. Thứ nhất, rất có thể là nếu đợi cho đến khi 
có đủ $25 để tiết kiệm thì điều đó lại không xảy ra. 
Thứ hai, cái gọi là lãi kép thực sự là phép màu. Lãi 
kép phát sinh khi lãi được cộng vào tiền gốc và từ 
đó trở đi thì lãi sinh ra lãi. 

Hãy xem biểu đồ tài khoản tiết kiệm dưới đây ví 
dụ về lãi suất 2% chỉ trong 5 năm.

Nó cho thấy khoản tiết kiệm $10 một tháng, lãi 
suất 2%, sau chỉ 5 năm thì sẽ trở thành $630.

Cách tốt nhất để đảm bảo sự thành công về tài 
chính trong tương lai là bạn phải bắt đầu tiết kiệm 
ngay hôm nay. Gửi tiền tiết kiệm vào ngân hàng, 
tiền của bạn sẽ tăng lên thông qua lãi suất. Ngân 
hàng trả lãi cho số tiền gửi trong tài khoản tiết 
kiệm. Kiếm lãi từ tiền của bạn là điều quan trọng. 
Tiết kiệm tiền rất là tốt. Nhưng để khoản tiết kiệm 
của bạn tăng lên, thông qua lãi kép, thì mới là 
điều tuyệt vời. 

Ngay cả một khoản tiết kiệm khiêm tốn cũng 
có thể tạo ra tăng trưởng thực sự nếu dành đủ 
thời gian và công sức. Hãy cân nhắc việc thiết lập 
chuyển khoản tự động hay gửi tiền trực tiếp để 
gây dựng tài khoản tiết kiệm của mình theo thời 
gian, ngay cả khi chỉ có một số tiền nhỏ. Bằng 
cách này, việc tiết kiệm sẽ diễn ra tự động và 
thường xuyên.

Có nhiều loại tài khoản khác nhau mà bạn có thể 
kiếm lãi từ khoản tiền tiết kiệm của mình. Mỗi loại 
lại có lãi suất khác nhau. Mỗi loại lại khác nhau 
về mức độ thanh khoản. Ví dụ, quỹ khẩn cấp luôn 
có thể cần đến bất cứ lúc nào, vậy nên chọn tài 
khoản tiết kiệm thường. Tuy nhiên, những quỹ 
không cần rút ra ngay thường có thể kiếm được 
lãi suất cao hơn trong tài khoản tiền gửi trả lãi 
theo lãi suất thị trường hiện tại hay chứng chỉ 
tiền gửi (CD). 

Năm Tiền gửi Lãi Tổng  
Tiền gửi Tổng Lãi Số dư

1 $120,00 $1,31 $120,00 $1,31 $121,31

2 $120,00 $3,76 $240,00 $5,07 $245,07

3 $120,00 $6,26 $360,00 $11,33 $371,33

4 $120,00 $8,81 $480,00 $20,14 $500,14

5 $120,00 $11,41 $600,00 $31,55 $631,55
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Dưới đây là tóm tắt về các loại tài khoản  
tiết kiệm điển hình: 

Tài khoản Tiết kiệm Sinh lãi

Thông thường, loại tài khoản này sẽ mang về cho 
bạn ít tiền lãi nhất trong tất cả các lựa chọn. Tuy 
nhiên, chúng rất an toàn và có thể rút tiền bất cứ 
lúc nào. 

Tài khoản Trả lãi theo lãi Thị trường Tiền tệ

Tài khoản Trả lãi theo Lãi Thị trường trả lãi cao 
hơn khoảng nửa phần trăm so với tài khoản tiết 
kiệm truyền thống, nhưng chúng có thể yêu cầu 
số dư tối thiểu cao hơn. Thường thì bạn có thể gửi 
bao nhiêu lần cũng được mà không mất phí. Tuy 
nhiên, có giới hạn về số lần rút tiền mà bạn có 
thể thực hiện mỗi tháng. 

Chứng chỉ Tiền gửi (CD)

Nếu bạn có một khoản tiền có thể không dùng 
trong ba tháng đến sáu năm, chứng chỉ tiền gửi 
thường sẽ có mức lãi suất cao nhất, tùy thuộc vào 
kỳ hạn (số tiền đó phải được gửi trong bao lâu) 
mà bạn chọn. Bạn sẽ bị phạt nếu rút trước hạn, 
vậy nên hãy chọn thời hạn mà mình có thể chấp 
nhận được. 

Lưu ý
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Bước tiếp theo trong quản lý tài chính là bắt đầu 
xác định thu nhập và tài sản của bạn, cộng với các 
khoản nợ và nợ phải trả. Tài sản bao gồm những  
tài sản mà bạn sở hữu và tài sản bạn sở hữu 
chung với bạn đời của mình. Trong đó cũng có thể 
có cả tài sản mà bạn đời của bạn sở hữu.

Hãy cân nhắc những điều sau: 

•  Tài sản và tài sản tài chính của bạn đứng tên cả hai 
người hay là mọi thứ đều đứng tên của bạn đời?

•  Căn hộ thuê của bạn có đứng tên cả hai người 
không? Nhà của bạn có thuộc quyền sở hữu 
chung của cả hai người không?

•  Các bạn có tài khoản ngân hàng chung không? 
Tài khoản ngân hàng cá nhân thì sao?

•  Bạn đời của bạn có đe dọa bắt bạn phải bán bất kỳ 
tài sản hay tài sản tài chính nào mà mình sở hữu 
lấy tiền để họ có thể chia số tiền thu được không?

•  Bạn đời của bạn có lương hưu hay chương trình 
hưu trí từ công việc hiện tại và trước đây không?

•  Bạn có biết những thông tin bắt buộc trong lệnh 
của tòa, quyết định hay phán quyết giải quyết tài 
sản trước khi chương trình hưu trí của bạn đời 
sẽ chi trả quyền lợi trực tiếp cho bạn không?

Trả lời được những câu hỏi này sẽ giúp ích cho 
bạn nếu muốn đòi trợ cấp nuôi con, phân chia tài 
sản hay nếu bạn muốn tiến hành ly hôn. Nhớ chia 
sẻ thông tin này với người bênh vực và luật sư của 

bạn. Nếu nghi ngờ bạn đời của mình có thể đang 
cố che giấu tài sản, điều quan trọng là phải bắt 
đầu điều tra về tài chính của bạn trước khi bắt đầu 
thủ tục ly hôn. Nếu bạn có nguồn lực hỗ trợ, hãy 
điều tra những điều sau: 

•  Bạn đời của bạn có sở hữu dụng cụ, bộ sưu tập 
hay các vật dụng có giá trị khác mà có thể bị 
định giá thấp không?

•  Bạn đời của bạn có nhận được thu nhập nào mà 
chưa báo cáo trên tờ khai thuế hay báo cáo tài 
chính không?

•  Tên bạn đời của bạn có trên tài khoản cùng với 
con bạn hay đứng tên con bạn không?

•  Có khả năng bạn đời của bạn đã yêu cầu công 
ty tuyển dụng của mình hoãn trả tiền thưởng, 
quyền chọn cổ phiếu hay tăng lương không?

•  Gần đây bạn đời của bạn có trả “nợ” cho một 
người bạn hay thành viên trong gia đình mà bạn 
nghĩ có vẻ đáng ngờ không?

•  Bạn đời của bạn có thể có tài khoản mà bạn 
không biết không?

•  Bạn đời của bạn có tự kinh doanh không?

Bạn có thể không yêu cầu quyền tiếp cận hay sở 
hữu các mục hay tài khoản trên. Tuy nhiên, quan 
trọng là chúng phải được tính là một tài sản để 
việc phân chia tài sản được công bằng. 
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Việc phân định rõ mối quan hệ tài chính mà bạn 
chia sẻ với người bạn đời lạm dụng có thể khó 
khăn và đôi khi còn nguy hiểm. Bạn nên biết rằng 
luôn có những chuyên gia có thể giúp được bạn. 
Liên hệ với người bênh vực trước nạn bạo lực gia 
đình hoặc luật sư của bạn để biết thông tin liên lạc. 

Sau khi ly thân và trong quá trình ly hôn, bạn đời 
lạm dụng thường từ chối hợp tác. Họ có thể cố 
gắng tác động vào quá trình này. Bạn cần ý thức 
được rủi ro về an toàn của mình khi đối mặt với 
những thách thức này. Bạn có thể phát hiện ra 
rằng bạn đời của mình đã:

•  Mở tài khoản và phát sinh thêm nợ đứng tên bạn.

•  Che dấu hoặc định giá thấp tài sản của chính mình. 

•  Từ chối tuân thủ các kế hoạch thanh toán do chủ 
nợ yêu cầu.

•  Bỏ việc hoặc kiếm một công việc trả lương thấp 
để trốn tránh nghĩa vụ tài chính. 

Hòa giải
Bạn có thể được yêu cầu nhờ đến một hòa giải 
viên để giải quyết các nghĩa vụ (nợ) tài chính 
chung của bạn với bạn đời của mình. Hòa giải 
có thể không phải là một lựa chọn tốt cho bạn. 
Không phải lúc nào cách này cũng an toàn hay 
hữu ích đối với nạn nhân của bạo lực gia đình. 
Cách này yêu cầu các bên phải hợp tác với nhau 
trên cơ sở bình đẳng để giải quyết vụ việc. Cũng 
cần phải tổ chức nhiều buổi gặp. Hãy nói với tòa 
án nếu bạn thấy hòa giải không phải là một lựa 
chọn an toàn cho mình. 

Bạn có thể quyết định đồng ý hòa giải. Hãy hiểu 
rằng bạn không cần phải thích hoặc đồng ý với 
mọi thứ mới hòa giải được. Vai trò của người hòa 
giải là tạo điều kiện giao tiếp để mỗi bên đều 
được lắng nghe. Đôi khi tất cả những gì cần làm là 
loại bỏ những cảm xúc mạnh khỏi một tình huống 
cụ thể để hai người đạt được thỏa thuận thỏa 
đáng. Các trang web như www.mediate.com cung 
cấp thêm một số thông tin về vấn đề hòa giải. Tuy 

nhiên, xin hãy lưu ý rằng chúng tôi không có liên 
hệ gì với trang web này. Chúng tôi không thể đảm 
bảo tính chính xác của thông tin có trên đó. 

Nếu đang tìm kiếm một luật sư có kinh nghiệm 
trong việc hòa giải, bạn có thể liên hệ với Dịch 
vụ Giới thiệu Luật sư của Hiệp hội Luật sư tại địa 
phương để được giới thiệu. Nhìn chung, luật sư 
thuộc danh mục Giới thiệu này sẽ tổ chức một 
buổi tư vấn kéo dài khoảng nửa giờ. Họ sẽ tính 
mức phí thấp hơn (dao động từ $25 đến $50). 
Trong buổi tư vấn này, bạn có thể được tư vấn 
nhanh và nói chuyện với luật sư, tìm hiểu quan 
điểm của họ về quá trình hòa giải. Sau đó, bạn 
có thể quyết định xem có muốn thuê luật sư 
theo mức phí theo giờ thông thường của người 
này không. 

Bạn có thể tham khảo Dịch vụ Giới thiệu Luật sư 
của Hiệp hội Luật sư ở mỗi tiểu bang theo đường 
dẫn www.womenslaw.org và tìm bằng từ khóa 
‘find a lawyer.’

Lưu ý
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Bây giờ, sau khi đã dành thời gian để xác định tài 
sản và nợ phải trả của mình, bước tiếp theo là mở 
một tài khoản ngân hàng (nếu bạn chưa có tài 
khoản ngân hàng riêng biệt khác với bạn đời của 
mình). Lựa chọn một tổ chức tài chính đáp ứng 
được nhu cầu của bản thân là điều rất quan trọng 
giúp bạn quản lý tiền bạc thành công. Các tổ chức 
tài chính bao gồm: 

Ngân hàng
Ngân hàng là tổ chức tài chính chấp nhận tiền 
gửi và sử dụng tiền cho các hoạt động cho vay. 
Ngân hàng truyền thống phát hành cổ phiếu và 
do đó thuộc sở hữu của các cổ đông. Ngân hàng 
là doanh nghiệp vì lợi nhuận và phục vụ khách 
hàng công chúng. Ngân hàng cũng có thể cung 
cấp dịch vụ ngân hàng trực tuyến qua internet. 
Ngoài ra, có những ngân hàng chỉ hoạt động trên 
internet.

Hiệp hội Tín dụng
Hiệp hội tín dụng là các tổ chức tài chính dựa trên 
cộng đồng và cung cấp nhiều loại hình dịch vụ. 
Hiệp hội được sở hữu và kiểm soát bởi các thành 
viên và cũng đồng thời là cổ đông. Hiệp hội tín 
dụng phục vụ các thành viên của mình và tư cách 
thành viên được xác định theo điều lệ của hiệp 
hội. Ví dụ, một hiệp hội tín dụng có thể cấp tư 
cách thành viên thông qua một số chủ sở hữu hay 
cho một số ngành nghề nhất định. Một hiệp hội 

tín dụng khác có thể tiếp nhận thành viên rộng 
hơn. Hiệp hội tín dụng thường đưa ra mức lãi suất 
thấp hơn đối với các khoản vay.

Công ty Cho vay Ngắn hạn
Công ty cho vay ngắn hạn là các công ty cho 
khách hàng vay một khoản tiền nhỏ ở mức lãi suất 
cao. Người vay đồng ý rằng khoản vay sẽ được 
hoàn trả khi đến kỳ trả lương tiếp theo của mình. 
Khoản vay ngắn hạn là các khoản ứng trước tiền 
mặt giá trị thấp, thường là $500 hoặc ít hơn. Để 
được ứng tiền mặt, người vay thường phải trao 
cho công ty cho vay ngắn hạn một séc cá nhân 
hay giấy ủy quyền rút tiền tự động từ tài khoản 
ngân hàng của người vay, đề ngày sau. 

Khoản vay ngắn hạn đi kèm với mức phí rất cao. 
Để được tạm ứng vay ngắn hạn hai tuần, người 
vay sẽ phải trả ít nhất $15 cho mỗi $100 vay được. 
Mặc dù khoản vay có tính chất ngắn hạn, song phí 
vay có thể lên đến gần 400%. Trong khi loại khoản 
vay này có thể như một lựa chọn dễ dàng, thực tế 
phí vay đắt đỏ lại khiến người vay chìm sâu vào nợ 
nần. Rất khó để thoát khỏi khoản nợ này.  
Trước khi vay loại này, hãy tìm hiểu tất cả các lựa 
chọn khác, bao gồm tham khảo ý kiến   của người 
bênh vực hay các hệ thống hỗ trợ khác. Cùng với 
họ, bạn có thể tìm ra những lựa chọn khác có 
trong cộng đồng của mình. 
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Cửa hàng hay Dịch vụ Đổi tiền
Cửa hàng đổi tiền là những doanh nghiệp nhỏ cho 
phép đổi tiền với một mức phí. Nhìn chung, mức 
phí vào khoảng 4%. Tuy nhiên, bạn có thể tránh 
được những khoản phí này nếu có tài khoản ngân 
hàng hay là thành viên của một hiệp hội tín dụng. 

Chọn một Tổ chức Tài chính
Khi cân nhắc lựa chọn tổ chức tài chính, hãy quan 
sát xung quanh. Tìm kiếm các dịch vụ và tính năng 
phù hợp nhất đối với bạn và hoàn cảnh của bạn. 

Nói chung, một tổ chức tài chính quốc gia hoặc quốc 
tế lớn sẽ cung cấp nhiều loại dịch vụ hơn. Tuy nhiên, 
họ có thể cung cấp dịch vụ ít riêng tư hơn so với 
các tổ chức quy mô nhỏ hơn. Thay vì nghĩ đến ngân 
hàng, có lẽ bạn nên tìm hiểu về hiệp hội tín dụng. 

Đối với một số phụ nữ, các dịch vụ theo đặc thù 
văn hóa cũng rất quan trọng. Hãy tìm các ngân 
hàng có nhân viên nói được song ngữ và các 
trang web hoặc thông tin đa ngôn ngữ. 

Một số tổ chức thuộc sở hữu và cung cấp dịch vụ 
cho các nhóm sắc tộc, tôn giáo và văn hóa cụ thể. 
Ví dụ, bạn có quan tâm đến việc chuyển tiền cho 

gia đình ở một quốc gia khác không? Ngân hàng 
có cung cấp dịch vụ này không và phí thế nào?

Điều quan trọng cần lưu ý đó là tất cả tổ chức 
ngân hàng đều yêu cầu thủ tục về:

• Tên, ví dụ:

 - Hộ chiếu chưa hết hạn

 - Giấy khai sinh

 - Bằng lái xe do chính phủ cấp

• Ngày sinh, ví dụ:

 - Hộ chiếu chưa hết hạn

 - Giấy khai sinh

 - Bằng lái xe do chính phủ cấp

 •  Địa chỉ cư trú hoặc địa chỉ doanh nghiệp  
ở Hoa Kỳ, ví dụ:

 - Hóa đơn tiền điện

•  Số định danh, ví dụ:

 - Số An sinh Xã hội

 -  ITIN (số định danh người nộp thuế cá nhân)

 - ID Người sử dụng lao động
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Để so sánh các ngân hàng, hãy xem xét những 
dịch vụ mà họ cung cấp và tìm hiểu mức phí tính 
cho những dịch vụ này. 

 •  Nghĩ xem bạn có nhu cầu giao dịch tại chi 
nhánh không. Bạn có cần chi nhánh ở gần nhà 
hay cơ quan của mình không?

 •  So sánh các dịch vụ: bên nào cung cấp dịch vụ 
mà bạn cần?

 •  Bạn cảm thấy thoải mái như thế nào với đội 
ngũ nhân viên?

 •  Ngân hàng có đáp ứng nhu cầu và yêu cầu về 
văn hóa của bạn không?

 •  Tài khoản séc: phí, yêu cầu số dư tối thiểu và 
phí thấu chi thế nào? 

 •  Máy Rút tiền Tự động (ATM): máy đặt ở đâu  
và phí rút là bao nhiêu?

 •  Tài khoản và sản phẩm tiết kiệm: lãi suất, hạn 
chế và quy định phạt khi rút tiền là gì? 

 •  Giờ làm việc của chi nhánh ngân hàng: có 
thuận tiện cho lịch làm việc của bạn không? 

 •  Dịch vụ điện thoại: dịch vụ có sẵn suốt 24 giờ 
không, dịch vụ có tự động không hay bạn có 
thể liên hệ ngay với chuyên gia tư vấn không?

 •  Có dịch vụ ngân hàng trực tuyến và thanh toán 
hóa đơn không?

 •  Đảm bảo an toàn tiền bạc: xem logo của FDIC 

FDIC viết tắt cho Federal Deposit Insurance 
Corporation. Nếu một ngân hàng có chứng 
nhận “FDIC Insured” (Được FDIC bảo hiểm), tức là 
ngân hàng hiện được bảo hiểm tiền gửi lên đến 
$250.000. Trong trường hợp ngân hàng không có 
khả năng tài chính để hoàn trả các khoản tiền gửi, 
FDIC sẽ đền bù. 

Tổ chức tài chính được FDIC bảo hiểm sẽ có biểu 
tượng của chính phủ ở phía trước, trong sảnh đợi 
và tại quầy giao dịch viên để cho biết rằng tổ chức 
đó được bảo hiểm liên bang. 

Sử dụng máy ATM
Để sử dụng máy ATM, bạn sẽ cần phải có tài 
khoản ngân hàng và thẻ ATM. Với thẻ này, bạn sẽ 
nhận được một mã, còn được gọi là Số Định danh 
Cá nhân (PIN).
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Lời khuyên An toàn khi Sử dụng ATM
•  Giữ bí mật số PIN của bạn (kể cả với kẻ lạm  

dụng bạn). 

•  Không ghi số PIN của bạn trên thẻ ATM.

•  Thay đổi số PIN của bạn định kỳ. 

•  Đảm bảo rằng vị trí ATM bạn sử dụng có ánh 
sáng tốt và bạn cảm thấy an toàn. 

•  Không đếm tiền của bạn tại máy ATM. 

•  Nếu có sự khác biệt giữa số tiền đã rút và số tiền 
nhận được, hãy thông báo cho ngân hàng của bạn. 

•  Nắm rõ tất cả các loại phí ngân hàng.

•  Sử dụng máy ATM của ngân hàng phát hành thẻ 
để có phí thấp hơn (hoặc miễn phí). 

•  Nếu thẻ ATM của bạn bị mất hoặc ăn cắp, hãy 
báo ngay cho ngân hàng của bạn. 

Đặc biệt cẩn thận nếu bạn chỉ rút số tiền nhỏ (ví 
dụ: $20). Ví dụ: nếu phí mỗi lần rút là $1,50, bạn 
sẽ phải trả $1,50 đó mỗi lần rút tiền. Bất cứ khi 
nào có thể, hãy thực hiện một lần rút $100 thay 
vì nhiều lần rút $20. Cố gắng sử dụng tài khoản 
ngân hàng không tính phí khi sử dụng máy của 
họ và cố sử dụng máy ATM của ngân hàng phát 
hành thẻ. 

Hầu hết các cửa hàng, nhưng không phải tất cả, 
đều có dịch vụ hoàn tiền miễn phí khi mua hàng 
bằng thẻ ghi nợ. Hãy cân nhắc phương pháp này 
để rút tiền mặt nhằm tránh phí ATM. Ngoài ra, 
điều quan trọng cần phải biết đó là việc sử dụng 
thẻ ghi nợ cho một số giao dịch mua sắm (trạm 
xăng, nhà hàng, cho thuê xe hơi, khách sạn, v.v.) 
có thể khiến tài khoản của bạn bị ‘giữ lại’ số tiền 
lớn hơn giao dịch mua thực tế. Điều này sẽ khiến 
bạn không thể sử dụng khoản tiền đó cho đến khi 
được giải chấp mà có thể phải mất 3-4 ngày.
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Bằng cách xác định thu nhập, tài sản, các khoản 
nợ và nợ phải trả, đồng thời mở một tài khoản  
ngân hàng cá nhân (tách biệt với tài khoản của 
bạn đời), bạn sẽ bắt đầu kiểm soát được tài chính 
của mình. Đọc tiếp chương trình học này để tìm 
hiểu thêm về các chiến lược tiết kiệm tiền bạc và 
kỹ năng lập ngân sách. 

Ngân hàng Trực tuyến
Dịch vụ ngân hàng ngày nay thường được thực 
hiện dưới hình thức điện tử hay trực tuyến. Giao 
dịch ngân hàng được thực hiện bằng phương 
thức điện tử có thể bao gồm gửi tiền, rút   tiền 
(nhận tiền mặt), chuyển tiền từ tài khoản này sang 
tài khoản khác hoặc chỉ đơn giản là kiểm tra số dư 
tài khoản của bạn. 

Lợi ích của việc sử dụng dịch vụ ngân hàng điện 
tử cũng bao gồm dễ dàng tiếp cận các dịch vụ 
ngân hàng và thanh toán hóa đơn. Điều này làm 
giảm nhu cầu mang theo một lượng lớn tiền mặt. 

Mẹo để Sử dụng Dịch vụ Ngân hàng 
An toàn qua Internet
Khi việc sử dụng Internet ngày càng được mở 
rộng, nhiều ngân hàng và hiệp hội tín dụng 
đã chuyển sang phương thức này. Họ sử dụng 
Internet để cung cấp sản phẩm và dịch vụ và cũng 
để tăng cường giao tiếp với người tiêu dùng.

Internet mang lại tiềm năng về những cách thức 
an toàn, thuận tiện để mua sắm dịch vụ tài chính 
và tiến hành hoạt động ngân hàng vào bất kỳ 
ngày nào, bất kỳ lúc nào. Tuy nhiên, để sử dụng 
ngân hàng trực tuyến an toàn thì cũng phải đưa 
ra những quyết định phù hợp. Những quyết định 
này sẽ giúp bạn tránh được yếu tố bất ngờ gây 
tốn kém hay thậm chí là lừa đảo. Điều quan trọng 
là bạn phải biết cách:

•  Xác nhận dịch vụ ngân hàng trực tuyến là hợp pháp 
và các khoản tiền gửi của bạn được bảo hiểm.

•  Giữ thông tin cá nhân của bạn ở chế độ riêng tư  
và an toàn.

•  Hiểu các quyền của bạn với tư cách là người tiêu 
dùng.

•  Tìm hiểu nơi cần đến để được hỗ trợ thêm 
từ phía các nhà quản lý ngân hàng.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập  
https://www.fdic.gov/bank/individual/online/ 
safe.html.

Sử dụng Mật khẩu Mạnh

Ngân hàng trực tuyến có thể giúp bạn tiết kiệm 
đáng kể cước phí và tránh phí trễ hạn. Tuy nhiên, 
hãy đảm bảo rằng bạn sử dụng kết nối internet 
an toàn, bảo mật. Tạo một mật khẩu mạnh là điều 
thiết yếu. 

Nếu bạn chỉ có thể ghi nhớ một mật khẩu mạnh, 
hãy đặt nó làm mật khẩu ngân hàng trực tuyến 
của bạn. Mật khẩu của bạn nên bao gồm: 

•  Ký tự chữ hoa và chữ thường. 

•  Số. 

•  Các ký tự thay thế như !@#$%^&*  
(khi được phép).

•  Cân nhắc việc thay thế chữ cái bằng số; ví dụ: 
‘Independent’ trở thành Ind3p3nd3nt# (3 thay cho 
e và thêm một thẻ hashtag để bảo vệ tốt hơn).

Trang web, www.moneyinstructor.com, có một 
Công cụ Mô phỏng Ngân hàng Trực tuyến để giúp 
bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng các tính năng có 
sẵn qua ngân hàng trực tuyến. 
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Nắm vững Kiến thức Cơ  
bản về Tín dụng

Các chủ đề chính được đề cập trong  
bài này bao gồm:
• Xem xét Báo cáo Tín dụng
• Tìm hiểu về Điểm Tín dụng
• Cải thiện Điểm Tín dụng
• Tìm hiểu về Phá sản

BÀI 3
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Nắm vững Kiến thức Cơ bản về Tín dụng
Bài này giải thích cách tiếp cận và đọc báo cáo tín dụng và hiểu rõ hơn về điểm tín dụng của bạn. Ngoài 
ra, còn chia sẻ các chiến lược giúp cải thiện điểm tín dụng của bạn. 

Xin lưu ý rằng thông tin trong chương trình học này là khuyến nghị chung dành cho các cá nhân. Tuy 
nhiên, không phải ai cũng có hoàn cảnh giống nhau. Vì vậy, nếu cần tư vấn chi tiết về hoàn cảnh cụ thể 
của mình, bạn nên liên hệ với người bênh vực trước nạn bạo lực gia đình, cố vấn tài chính hay luật sư. 

Hãy đứng lên. Hãy lên tiếng.
Đường dây nóng Quốc gia về Bạo lực Gia đình: 1-800-799-SAFE (7233)
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Câu chuyện sống sót
Là một người sống sót sau bạo lực gia đình, Vivian đã rời bỏ người bạn đời lạm dụng của mình. Cô ấy 
đang phải vừa nuôi con vừa đi làm, có thu nhập thấp, đang nhận trợ cấp xã hội cùng với một khoản nợ 
lớn. Cô ấy không thể trả tiền thuê nhà hay trông trẻ. Tuần làm việc 40 giờ của cô ấy thường tăng lên 50  
giờ khi mà cô ấy phải dành thêm thời gian cho việc đi làm và xử lý các việc vặt. Ngoài ra, cô ấy còn phải 
nấu ăn, dọn dẹp và chăm sóc gia đình, đây vốn dĩ đã là một công việc toàn thời gian. Vivian ước mơ 
được vào đại học, nhưng để đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính, cô phải có ít nhất 6 tín chỉ của các môn 
học. Với thời gian đi lại và làm bài tập về nhà, cô ấy phải dành thêm khoảng 20 giờ một tuần.

Vivian không chắc chắn phải quản lý số tiền kiếm được, khoản nợ cộng dồn cũng như ước mơ vào đại 
học của mình như thế nào. Cô ấy đang cân nhắc việc nộp đơn xin phá sản.

Câu chuyện của Vivian cũng tương tự như nhiều người sống sót sau bạo lực gia đình, tuy nhiên hy 
vọng vẫn còn đó. Có nhiều người, chương trình và tổ chức có thiện ý và sẵn sàng giúp đỡ cô ấy. 

Mặt sáng trong câu chuyện này đó là Vivian đã đi tìm sự giúp đỡ và làm việc với một người bênh vực 
thông qua chương trình phòng chống bạo lực gia đình tại địa phương của mình. (Cô ấy đã tìm thấy 
người bênh vực cho mình qua Đường dây nóng Quốc gia về Bạo lực Gia đình). 

Vivian và người bênh vực của mình đã làm việc chặt chẽ với nhau để xem xét báo cáo tín dụng của 
cô ấy, lập các chiến lược nhằm giảm nợ và tiết kiệm tiền bạc. Sau nhiều lo lắng và suy tính, Vivian đã 
không nộp đơn phá sản. Cô ấy có thể xin được hỗ trợ tài chính để lấy bằng cao học bằng cách sử dụng 
các nguồn lực hỗ trợ sẵn có cho mình và hành động.

Nếu tình huống của bạn tương tự như Vivian, dù ở bất kỳ khía cạnh nào, hãy đọc bài này để tìm hiểu 
cách xem xét và cải thiện tín dụng của bạn, quản lý nợ và tránh phá sản. Cùng với các đối tác hỗ trợ 
trong cộng đồng tại địa phương của bạn, chương trình này được thiết kế để giúp bạn làm được điều 
đó: giành được sự độc lập cho bản thân và về mặt tài chính.
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Xem xét Báo cáo Tín dụng
Tín dụng Tốt
Tín dụng tốt là điều quan trọng đối với tất cả 
mọi người. Tín dụng tốt đặc biệt quan trọng nếu 
bạn định rời bỏ một mối quan hệ lạm dụng và 
xây dựng sự độc lập về tài chính cho riêng mình. 
Ngoài việc tìm hiểu cách đọc báo cáo tín dụng của 
mình, phần này cũng giải đáp các thắc mắc phổ 
biến nhất về báo cáo tín dụng. 

Tại sao tín dụng tốt lại quan trọng? 
Tín dụng tốt cho phép bạn vay được các khoản 
vay và đăng ký thẻ tín dụng với lãi suất tốt nhất. 
Tín dụng tốt cũng có thể giúp bạn cải thiện khả 
năng thuê một căn hộ, mua bảo hiểm, kiếm việc 
làm, thế chấp, v.v. Chủ nhà, công ty bảo hiểm và 
thậm chí một số công ty tuyển dụng có thể có 
quyền tiếp cận hạn chế vào báo cáo tín dụng của 
bạn. Họ có thể: 

• Xác minh thông tin cá nhân của bạn.

• Xem lịch sử thanh toán của bạn. 

•  Xem liệu bạn có từng bị kiện hay tuyên bố phá 
sản hay không. 

•  Xem tần suất bạn xin đăng ký tín dụng gần đây. 

Một số tiểu bang đã ban hành luật hạn chế công 
ty tuyển dụng sử dụng thông tin tín dụng để đưa 
ra quyết định tuyển dụng và các quyết định khác 
liên quan đến việc làm, trừ khi yếu tố tín dụng có 
liên quan đặc biệt đến mô tả công việc. 

Trên báo cáo tín dụng của tôi có những gì?
Báo cáo tín dụng của bạn cho biết bạn có thanh 
toán các khoản vay và hóa đơn thẻ tín dụng đúng 
hạn hay không. Báo cáo cũng cho biết bạn nợ 
các chủ nợ bao nhiêu và có khoản vay nào chưa 
trả hay không. Nhớ xem xét báo cáo tín dụng của 
mình ít nhất một lần mỗi năm và trước khi đăng 
ký bất kỳ tài khoản tín dụng mới nào. 

Việc kiểm tra báo cáo tín dụng có làm giảm 
điểm tín dụng của bạn không? 
Việc này còn tùy. Những hoạt động kiểm tra tín 
dụng sau đây không ảnh hưởng đến điểm của bạn:

• Tự kiểm tra điểm của bạn.

•  Nếu bạn đang làm việc với một hãng và hãng đó 
lấy báo cáo tín dụng của bạn cho mục đích giáo 
dục tài chính hay tư vấn tín dụng. 

•  Truy vấn tín dụng mà các công ty phát hành thẻ 
tín dụng hoặc cho vay thế chấp đưa ra nhằm 
mục đích gửi cho bạn các đề nghị đã được phê 
duyệt trước. 

Tuy nhiên, một số trường hợp kiểm tra tín dụng sẽ 
ảnh hưởng đến điểm tín dụng của bạn. Ví dụ, nếu 
bạn đăng ký thẻ tín dụng hoặc vay thế chấp, công 
ty sẽ kiểm tra báo cáo tín dụng của bạn. Khi họ 
làm vậy sẽ ảnh hưởng đến điểm tín dụng của bạn. 
Đơn xin cấp tín dụng mới ảnh hưởng đến khoảng 
10% điểm tín dụng của bạn.
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Biện pháp thực hiện tốt nhất: Chỉ đăng ký cấp 
tín dụng khi cần thiết. Cố gắng giới hạn số lần 
đăng ký của bạn không quá hai lần mỗi năm. 

Lời khuyên: Tránh đăng ký cấp thẻ tín dụng bán 
lẻ không cần thiết nếu chỉ để tiết kiệm 10% tiền 
mua sắm. 

Nếu định mua một món hàng lớn như nhà hay 
xe hơi, truy vấn nhiều lần trong khoảng thời gian 
14 ngày chỉ bị tính là một truy vấn. Do đó, nếu 
định đăng ký một khoản thế chấp hay khoản vay 
mua xe, hãy đăng ký với nhiều công ty cho vay 
khác nhau trong cùng một tuần để bảo vệ điểm 
tín dụng của bạn và so sánh mức phí tốt nhất. 

Xem xét Báo cáo Tín dụng 
Bước đầu tiên để nắm vững kiến   thức cơ bản về 
tín dụng là truy cập và xem xét báo cáo tín dụng 
của bạn. Báo cáo tín dụng cung cấp thông tin và 
lịch sử thanh toán các khoản nợ của bạn. 

Mỗi năm một lần, bạn có thể yêu cầu cấp một 
bản sao miễn phí báo cáo tín dụng của mình từ 
ba hãng báo cáo tín dụng (Equifax, Experian và 
TransUnion). Có một trang web chung xử lý các 
yêu cầu cho cả ba hãng này. Bạn có thể yêu cầu 
xuất báo cáo trực tuyến, qua điện thoại hoặc qua 
đường bưu điện. 

Lưu ý rằng mặc dù bạn có thể nhận một bản sao 
báo cáo tín dụng miễn phí, báo cáo miễn phí 
lại không cho biết điểm tín dụng của bạn. Để 
biết điểm tín dụng của mình, bạn sẽ phải trả một 
khoản phí nhỏ. Không phải lúc nào bạn cũng cần 
biết điểm tín dụng của mình – biết nội dung trong 
báo cáo mới là điều quan trọng nhất. Tuy nhiên, 
sẽ hữu ích khi biết điểm tín dụng nếu bạn chuẩn 
bị đăng ký một khoản vay hay một hạn mức tín 
dụng nữa. 

Có rất nhiều cách miễn phí để xem điểm tín dụng 
qua một số trang web. Nhiều công ty phát hành 
thẻ tín dụng hiện có cung cấp dịch vụ thông báo 

điểm tín dụng miễn phí cho khách hàng của mình, 
thậm chí cũng có nhiều trang web tiêu dùng cho 
phép bạn có thể xem điểm tín dụng miễn phí. 

Những trang web này có thể giúp bạn theo dõi tiến 
độ đạt được mục tiêu tín dụng của mình và nhận 
thông tin riêng về cách để cải thiện điểm tín dụng. 
Tuy nhiên, hãy nhớ rằng bạn sẽ được yêu cầu cung 
cấp thông tin cá nhân để truy cập vào các trang 
web này. Những trang này cũng có thể có quảng 
cáo về cho vay tiền và thẻ tín dụng. Nhớ tìm ra 
điểm tín dụng mà bạn đang xem, và cần biết rằng 
điểm đó có thể khác với điểm mà bên cho vay hay 
doanh nghiệp sử dụng để xác định xem bạn có đủ 
điều kiện vay tiền hay nhận dịch vụ không. 

Dịch vụ Yêu cầu Báo cáo Tín dụng Hàng năm là 
nguồn duy nhất cung cấp báo cáo tín dụng hàng 
năm miễn phí được liên bang công nhận. Bạn 
có thể liên hệ trực tiếp với họ hoặc làm việc với 
người bênh vực trước nạn bạo lực gia đình tại địa 
phương để yêu cầu cấp bản sao báo cáo tín dụng 
của mình. 

Annual Credit Report Request Service 

P.O. Box 105281 Atlanta, GA 303485281 
1-877-322-8228 

http://www.annualcreditreport.com

Equifax
1-800-525-6285

www.equifax.com

Experian
1-888-397-3742

www.experian.com

TransUnion
1-800-680-7289

www.transunion.com
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Nhận bản sao của báo cáo tín dụng và theo dõi tín 
dụng của mình là một việc rất quan trọng. Điểm 
tín dụng của bạn thường xác định mức lãi suất mà 
bạn phải trả trên thẻ tín dụng và khoản vay của 
mình. Cái này bao gồm cả khoản vay thế chấp và 
khoản vay mua xe. Khoản vay thế chấp là khoản 
vay cho phép bạn mua nhà.

Hãy xem biểu đồ bên dưới. Biểu đồ cho biết mức lãi 
suất của một khoản vay thế chấp mua nhà $200.000, 
sẽ trả trong 30 năm. Xếp hạng tín dụng càng tốt thì 
lãi suất càng thấp. Đối với những người có xếp hạng 
tín dụng cao nhất, số tiền thanh toán hàng tháng sẽ 
là $870. Nhưng những người có xếp hạng tín dụng 
thấp nhất sẽ bị tính lãi suất cao hơn. Với mức lãi suất 
cao hơn này, số tiền thanh toán hàng tháng sẽ là 
$1.053. Chênh lệch sẽ là $183 mỗi tháng!

Khoản vay thế chấp mua nhà $200.000

Xếp hạng  
Tín dụng Lãi suất Các khoản thanh 

toán hàng tháng
760-850 3,243% $870
700-759 3,465% $894
680-699 3,642% $914
660-679 3,856% $938
640-659 4,286% $988
620-639 4,832% $1.053

Biểu đồ sau cho thấy lãi suất và số tiền thanh toán 
cho một khoản vay mua xe $20.000 trả trong 60 
tháng. Để ý chênh lệch về số tiền thanh toán hàng 
tháng và tổng giá trị của chiếc xe.

Khoản vay Mua xe Mới $20.000

Xếp hạng 
Tín dụng Lãi suất

Các khoản 
thanh toán 
hàng tháng

Tổng Giá 
Chiếc xe

750+ 2,69% $357 $21,420
700-749 2,69% $357 $21,420
650-699 3,19% $361 $21.660
600-649 5,79% $385 $23.100
dưới 599 8,09% $406 $24.360

Cách tốt nhất để tìm hiểu về báo cáo tín dụng là 
xem xét ví dụ. 

Xem trang 70 để tham khảo một báo cáo tín 
dụng mẫu.
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Hiểu về Báo cáo Tín dụng của Bạn

Tất cả báo cáo tín dụng đều có các thông tin 
chung như nhau:

Thông tin Định danh Cá nhân
• Tên

• Ngày sinh

• Số An sinh Xã hội

• Địa chỉ hiện tại và trước đây 

• Thông tin việc làm 

Một số thông tin, chẳng hạn như địa chỉ, tên mới  
và thông tin việc làm thường chỉ được cập nhật 
khi ai đó đăng ký tín dụng. Do đó, không lạ khi 
có một số thông tin trong này bị lỗi thời. Quan 
trọng là phải kiểm tra tính chính xác của tất cả các 
thông tin để đề phòng bị ăn cắp danh tính và các 
lỗi phát sinh. 

Khi đọc báo cáo tín dụng của mình, nhớ xác nhận 
rằng tất cả thông tin định danh cá nhân thực sự 
là của bạn. Nếu có gì đó không chính xác thì có 
thể thuần túy là lỗi hoặc đó cũng có thể là dấu 
hiệu của việc ăn cắp danh tính (đã đề cập trước 
đó trong Bài 1). 

Lịch sử Tín dụng
Lịch sử tín dụng liệt kê các loại tài khoản tín dụng 
khác nhau, chẳng hạn như vay thế chấp (bất động 
sản), thẻ tín dụng (tín dụng quay vòng), và tín 
dụng trả góp (khoản vay cá nhân hoặc mua xe). 
Đối với mỗi loại tài khoản, bạn sẽ có thể thấy các 
thông tin chi tiết về:

• Lịch sử thanh toán

• Thông tin số dư

• Thông tin liên hệ của chủ nợ

• Tình trạng hiện tại và nhiều thông tin khác

Các tài khoản số dư âm và thu nợ thường được 
liệt kê riêng với các tài khoản có số dư  
ở trạng thái tốt. 

Hồ sơ Công khai
• Hồ sơ phá sản

• Tịch thu tài sản để thế nợ

• Phán quyết 

• Quyền nắm giữ

Truy vấn 

Đây là danh sách chủ nợ và các bên được ủy 
quyền khác mà đã yêu cầu và nhận được bản sao 
báo cáo tín dụng trong 2 năm qua.

Tất cả báo cáo tín dụng đều có thông tin chung như 
nhau. Tuy nhiên, các báo cáo khác nhau có thể hiển 
thị thông tin khác nhau và/hoặc không hiển thị một 
số thông tin. Ngoài ra, các báo cáo tín dụng mà bên 
cho vay, công ty tuyển dụng hay các doanh nghiệp 
khác nhìn thấy sẽ hơi khác so với những gì bạn thấy 
khi nhận báo cáo của mình. Ví dụ, báo cáo tín dụng 
được bán cho công ty tuyển dụng sẽ không có các 
thông tin cá nhân như độ tuổi, tình trạng hôn nhân, 
số tài khoản hay các thông tin cá nhân khác được 
bảo vệ theo Đạo luật Cơ hội Tín dụng Bình đẳng. 

Thông tin  
Định danh  

Cá nhân

Hồ sơ  
Công khai

Lịch sử  
Tín dụngTruy vấn

BÁO CÁO  
TÍN DỤNG  
CỦA BẠN
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Tôi có thể tìm trợ giúp để cải thiện  
tín dụng của mình ở đâu? 

Có nhiều tổ chức có thể giúp bạn cải thiện tín 
dụng của mình. Xác định một tổ chức tư vấn tín 
dụng hoặc huấn luyện tài chính cộng đồng có uy 
tín (đáng tin cậy), phi lợi nhuận. Tốt nhất là nên 
làm việc với một tổ chức có hình thức hỗ trợ trực 
tiếp một-một.

Cần lưu ý rằng có những cơ sở cải thiện tín dụng 
đắt đỏ mà lại không uy tín. Hãy cẩn thận với các tổ 
chức tính phí trả trước, đưa ra những lời hứa phi 
thực tế hoặc thiếu xác thực công nhận. Sử dụng 
các tổ chức không có uy tín thực sự có thể gây hại 
cho tín dụng của bạn. Chủ đề này sẽ được thảo 
luận kỹ hơn ở phần sau của bài này. 

Một số vấn đề tín dụng chỉ có ở người sống 
sót sau bạo lực gia đình là gì? 
Bất cứ khi nào đăng ký cấp một thẻ tín dụng mới 
hay đồng ý mua một thứ gì đó ‘như tiền mặt’, bạn 
cần phải điền vào đơn đăng ký. Đơn đăng ký sẽ 
yêu cầu các thông tin như địa chỉ hiện tại, số điện 
thoại và thông tin việc làm. Thông tin này có thể 
xuất hiện trong báo cáo tín dụng của bạn. Nếu 

bạn đời vẫn giữ số An sinh Xã hội của bạn, họ có 
thể lấy danh tính của bạn, truy cập báo cáo tín 
dụng và xem thông tin liên hệ của bạn.

Ngoài ra, bất kỳ tài khoản chung nào với bạn đời 
(ngay cả khi bạn không còn tiếp cận nữa) đều có 
thể ảnh hưởng tiêu cực đến tín dụng của bạn nếu 
người kia tỏ ra thiếu trách nhiệm. Nếu có thể, hãy 
loại bỏ tên bạn khỏi bất kỳ tài khoản chung nào. 

Nếu bạn đời sử dụng một trong các tài khoản tín 
dụng của bạn mà không có sự cho phép của bạn, 
bạn có thể trình báo với cảnh sát. Việc này có thể 
không dẫn đến án hình sự, nhưng báo cáo của 
cảnh sát có thể giúp bạn khắc phục bất kỳ thiệt 
hại nào đã xảy ra. Bạn sẽ không bị buộc phải chịu 
trách nhiệm trước chủ nợ. Bạn có thể sử dụng bản 
sao báo cáo của cảnh sát để chống lại bất kỳ khiếu 
nại nào.

Ngoài ra, một số yêu cầu truy thu có thể phát sinh 
do bạo lực gia đình. Ví dụ, người sống sót có thể 
đã phải rời khỏi nhà một cách đột ngột. Trong 
trường hợp này, công ty quản lý tài sản không thể 
nộp hồ sơ để thu tiền.
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Như đã nêu trước đó, điểm tín dụng được tính 
toán dựa trên thông tin trong báo cáo tín dụng 
của bạn. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là 
không chỉ có một loại điểm tín dụng. Có nhiều 
loại điểm tín dụng khác nhau được sử dụng cho 
các mục đích khác nhau. Ngoài ra, khi bạn nhận 
được điểm tín dụng, điểm đó sẽ dựa trên thông 
tin từ một trong ba cục tín dụng. Vì vậy, điểm 
tín dụng Experian có thể khác với điểm tín dụng 
TransUnion hay điểm tín dụng Equifax. 

Hai loại điểm tín dụng phổ biến nhất mà bạn có 
thể gặp là FICO® Score và VantageScore. FICO® 
Score vẫn là điểm tín dụng phổ biến nhất được 
người cho vay sử dụng. Tuy nhiên, VantageScores 
đang ngày càng trở nên phổ biến và là loại mà 
bạn thường nhận được khi xem điểm của mình. 

Mặc dù FICO® và VantageScore sử dụng các 
khoảng và cách tính hơi khác nhau, nhưng có một 
điều đúng với cả hai đó là điểm càng cao càng tốt. 
Nhìn chung, nếu bạn cải thiện được VantageScore 
qua thời gian thì FICO® Score của bạn cũng sẽ 
tăng lên. Các nguồn lực hỗ trợ và liên kết sau đây 
có thể giúp bạn tìm hiểu thêm về FICO/Vantage và 
điểm tín dụng nói chung. 

Credit.com – FICO vs. Vantage Score: 5 Điểm khác 
biệt Bạn cần Biết

http://blog.credit.com/2013/01/fico-v-
vantagescore-5-differences-you-should-
know-64279/

NerdWallet – Điểm Tín dụng là gì?

https://www.nerdwallet.com/blog/finance/what-is-
my-credit-score/

Điểm Tín dụng của Bạn
Hầu hết các điểm tín dụng được cấu thành từ năm 
yếu tố chính. 

Theo FICO®, những tỷ lệ phần trăm này được dựa 
trên tầm quan trọng của năm nhóm yếu tố đối với 
người dùng nói chung. Đối với các nhóm cụ thể 
(ví dụ, những người từ lâu đã không sử dụng tín 
dụng), tầm quan trọng của những nhóm yếu tố 
này có thể hơi khác. 

Lịch sử thanh toán

Dư nợ

Thời gian lịch sử 
tín dụng

Tín dụng mới

Các loại tín dụng được 
sử dụng
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Lịch sử Thanh toán 
Lịch sử thanh toán là yếu tố quan trọng nhất 
trong điểm tín dụng của bạn.

•  Thông tin thanh toán về các loại tài khoản cụ 
thể (thẻ tín dụng, tài khoản bán lẻ, khoản vay trả 
góp, tài khoản công ty tài chính, thế chấp, v.v.). 

•  Có hồ sơ công khai bất lợi (tiêu cực) (phá sản, 
phán quyết, vụ kiện, quyền nắm giữ thế chấp, 
tịch thu tiền lương, v.v.), các khoản mục thu nợ 
và/hoặc nợ trả không đúng kỳ hạn (các khoản 
mục đã quá hạn). 

•  Số tiền đã quá hạn trên tài khoản trả không 
đúng kỳ hạn hoặc khoản mục thu nợ. 

•  Mức độ nghiêm trọng của hành vi trả không 
đúng kỳ hạn (quá hạn bao lâu).

•  Thời gian kể từ khi có các khoản mục đã quá 
hạn, hồ sơ công khai bất lợi, hay bất kỳ khoản 
mục thu nợ nào. 

• Số khoản mục đã quá hạn trong hồ sơ. 

•  Số lượng tài khoản đã thanh toán theo thỏa 
thuận (có trạng thái tốt).

Số tiền Còn nợ 

Điểm tín dụng của bạn coi số tiền mà bạn còn nợ là 
một yếu tố để giúp người cho vay quyết định xem 
liệu bạn có khả năng nhận khoản nợ mới hay không.

• Số tài khoản có số dư. 

• Số tiền còn nợ trên các tài khoản. 

• Số tiền còn nợ trên các loại tài khoản cụ thể. 

•  Bạn có số dư trên một số tài khoản nhất định 
hay không.

•  Tỷ lệ hạn mức tín dụng được sử dụng (tỷ lệ số dư 
trên tổng hạn mức tín dụng đối với một số loại 
tài khoản quay vòng nhất định). 

•  Tỷ lệ số tiền vay trả góp còn nợ (tỷ lệ số dư trên 
số tiền vay ban đầu đối với một số loại khoản vay 
trả góp nhất định). 

Thời gian Sử dụng Tín dụng 
Cũng giống như sơ yếu lý lịch có thể cho công ty 
tuyển dụng biết kinh nghiệm làm việc của bạn, 
điểm tín dụng phụ thuộc vào thời gian và quá 
trình sử dụng tín dụng của bạn.

•  Bạn đã đang sử dụng tín dụng được bao lâu: 
ngày bạn mở tài khoản cũ nhất, ngày bạn mở tài 
khoản mới nhất và số năm trung bình của tất cả 
các tài khoản của bạn. 

•  Thời gian kể từ khi tài khoản được mở, theo từng 
loại tài khoản cụ thể. 

•  Thời gian kể từ khi tài khoản phát sinh giao dịch. 

Tín dụng Mới 
Điểm tín dụng xem xét mức độ thường xuyên bạn 
đăng ký các khoản vay mới.

•  Số lượng tài khoản mới mở gần đây và tỷ lệ số tài 
khoản mới mở gần đây, theo từng loại tài khoản. 

•  Số lần truy vấn tín dụng gần đây. 

•  Thời gian kể từ (những) lần mở tài khoản gần 
đây, theo loại tài khoản. 

•  Thời gian kể từ khi truy vấn tín dụng. 

•  Thiết lập lại lịch sử tín dụng tích cực sau khi gặp 
các vấn đề về thanh toán trong quá khứ. 

Loại Tín dụng Sử dụng 
Điểm tín dụng cũng xem xét xem liệu bạn có kinh 
nghiệm quản lý các loại tài khoản tín dụng khác 
nhau như thẻ tín dụng, khoản vay mua xe và thế 
chấp mua nhà không.

•  Cơ cấu và số lượng tài khoản tín dụng của bạn 
(quay vòng, trả góp, v.v.).

Điểm tín dụng của bạn dựa trên tất cả danh mục 
thông tin này chứ không chỉ một hay hai thông 
tin. Không một thông tin hay yếu tố đơn lẻ nào 
quyết định được điểm số của bạn. Tầm quan trọng 
của bất kỳ yếu tố nào phụ thuộc vào thông tin 
tổng thể trong báo cáo tín dụng của bạn. Đối với 
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một số người, yếu tố nào đó có thể quan trọng 
hơn so với những người có lịch sử tín dụng khác. 
Ngoài ra, khi thông tin trong báo cáo tín dụng của 
bạn thay đổi, tầm quan trọng của các yếu tố khác 
nhau trong việc xác định điểm tín dụng của bạn 
cũng thay đổi. 

Không thể xác định được chính xác mức độ quan 
trọng của bất kỳ yếu tố đơn lẻ nào trong việc 
xác định điểm số của bạn. Ngay cả mức độ quan 
trọng thể hiện ở đây cũng là áp dụng cho người 
dùng nói chung, và sẽ khác nhau đối với các hồ 
sơ tín dụng khác nhau. Điều quan trọng nằm ở sự 
kết hợp giữa các thông tin, vốn thay đổi theo từng 
người, và đối với mỗi người qua thời gian. 

Điểm tín dụng chỉ cân nhắc thông tin từ báo cáo 
tín dụng của bạn. Tuy nhiên, người cho vay có thể 
cân nhắc nhiều yếu tố ngoài báo cáo tín dụng và 
điểm số khi đưa ra quyết định tín dụng, bao gồm:

• Thu nhập của bạn.

• Bạn đã làm công việc hiện tại được bao lâu. 

• Loại tín dụng bạn đang yêu cầu.

•  Tài sản thế chấp mà bạn có thể phải dùng để 
đảm bảo cho khoản vay và nhiều thông tin khác.

Điểm số sẽ xem xét cả thông tin tích cực và tiêu 
cực trong báo cáo tín dụng của bạn. Thanh toán 
muộn sẽ làm giảm điểm của bạn. Thiết lập hay 
thiết lập lại hồ sơ theo dõi thanh toán đúng hạn 
tốt sẽ làm tăng điểm. 

Báo cáo tín dụng và điểm số của bạn không tính 
đến hay xem xét các thông tin sau:

•  Chủng tộc

•  Tôn giáo

•  Quốc tịch

•  Giới tính

•  Tình trạng hôn nhân

• Thu nhập 

•  Độ tuổi
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Điều quan trọng cần lưu ý đó là việc thiết lập 
điểm tín dụng hay cải thiện điểm tín dụng kém 
cũng giống như giảm cân vậy. Sẽ phải mất nhiều 
thời gian và không có cách nào làm nhanh cả. Lời 
khuyên tốt nhất đó là hãy quản lý tín dụng một 
cách có trách nhiệm qua thời gian. 

Dưới đây là một số chiến lược để giúp cải thiện 
điểm tín dụng của bạn. 

Lời khuyên về Lịch sử Thanh toán 
Thanh toán hóa đơn đúng hạn. 

Nếu không trả nợ đúng kỳ hạn (thanh toán 
muộn), tài khoản sẽ chuyển sang diện thu nợ 
và hồ sơ công khai có thể có tác động tiêu cực 
nghiêm trọng tới điểm tín dụng của bạn. 

Nếu bỏ lỡ việc thanh toán, hãy cập nhật thanh 
toán và duy trì trạng thái đó. 

Càng thanh toán hóa đơn đúng hạn thì điểm tín 
dụng của bạn sẽ càng tốt. Lưu ý rằng việc thanh 
toán dứt điểm cho một tài khoản đang mắc nợ sẽ 
không xóa tài khoản đó khỏi báo cáo tín dụng của 
bạn. Nó sẽ vẫn nằm trên báo cáo của bạn trong 
bảy năm kể từ ngày đầu tiên tài khoản bị quá 
hạn. Quy định mới áp dụng đối với cả FICO® và 
Vantage đó là các tài khoản thu nợ hay đã thanh 
toán giá trị rất nhỏ sẽ không được xem xét hay 
cân nhắc. 

Nếu bạn gặp khó khăn trong việc giải quyết nhu 
cầu cuộc sống, hãy liên hệ với các chủ nợ của 
mình hoặc gặp một cố vấn tín dụng hợp pháp. 

Điều này sẽ không cải thiện điểm tín dụng của 
bạn ngay lập tức, nhưng nếu có thể bắt đầu quản 
lý tín dụng của mình và thanh toán đúng hạn, 
điểm số của bạn sẽ tốt dần lên qua thời gian. 

Lời khuyên về Số tiền Còn nợ 
Duy trì số dư thấp trên thẻ tín dụng và các loại 
tín dụng quay vòng khác.

Dư nợ cao có thể ảnh hưởng đến điểm tín dụng. 
Biện pháp tốt nhất đó là sử dụng không quá 30% 
tín dụng quay vòng khả dụng của bạn. Ví dụ: nếu 
bạn có thẻ tín dụng với hạn mức là $1.000, hãy 
duy trì số dư chưa thanh toán dưới $300 tại mọi 
thời điểm. 

Hãy trả dứt nợ thay vì cứ chuyển đi chuyển lại. 

Ngoài việc thanh toán tất cả các tài khoản tín 
dụng và hóa đơn đúng hạn, việc trả trước các 
khoản nợ quay vòng là yếu tố quan trọng thứ hai 
ảnh hưởng đến điểm số của bạn.
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Đừng đóng các thẻ tín dụng không sử dụng 
như một chiến lược ngắn hạn để nâng cao 
điểm số của mình. 

Cân nhắc việc tuân thủ quy tắc 30% (đã đề cập ở 
trên). Báo cáo tín dụng xét tới tất cả các tài khoản 
của bạn và tổng số dư của chúng. Hãy xem bảng 
so sánh dưới đây. Ví dụ 1 và 2 trình bày hai cách 
trả $100 tiền nợ thẻ tín dụng. Trong Ví dụ 1, Thẻ 
B được thanh toán đủ và tài khoản đóng. Trong Ví 
dụ 2, Thẻ B được thanh toán một phần. Để ý đến 
các tỷ lệ số dư trên hạn mức khác nhau. 

Gốc

Số dư Hạn mức

Thẻ A $500 $1000

Thẻ B $100 $1000

Tổng $600 $2000

Tỷ lệ Số dư/Hạn mức 30%

Ví dụ 1

Số dư Hạn mức

Thẻ A $500 $1000

Thẻ B đã trả tài khoản 
đã đóng

Tổng $500 $1000

Tỷ lệ Số dư/Hạn mức 50%

Ví dụ 2

Số dư Hạn mức

Thẻ A $400 $1000

Thẻ B $100 $1000

Tổng $500 $2000

Tỷ lệ Số dư/Hạn mức 25%

Ngoài ra, việc đóng các thẻ tín dụng không sử 
dụng sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến thời gian sử dụng 
tín dụng của bạn. Nếu bạn không sử dụng thẻ tín 
dụng của mình, hãy đảm bảo rằng chúng được cất 
ở nơi an toàn. Cố gắng sử dụng chúng ít nhất 6 
tháng một lần để duy trì hoạt động. Đảm bảo rằng 
bạn không phải chịu bất kỳ khoản phí hàng năm 
nào cho các thẻ mà mình không sử dụng. 

Không mở nhiều thẻ tín dụng mới mà bạn không 
cần đến, chỉ nhằm mục đích tăng tín dụng khả 
dụng của bạn. 

Điều này có thể tác động tiêu cực đến lịch sử tín 
dụng của bạn và làm tăng số lượng đơn đăng ký 
tín dụng. Chỉ đăng ký cấp tín dụng mà bạn cần.

Lời khuyên về Thời gian Sử dụng Tín dụng 
Nếu bạn mới quản lý tín dụng được một thời 
gian ngắn, vậy thì đừng mở tài khoản mới một 
cách quá nhanh. 

Tài khoản mới sẽ làm giảm số năm tài khoản 
trung bình của bạn. Điều này sẽ ảnh hưởng lớn 
hơn tới điểm số của bạn nếu bạn không có nhiều 
thông tin tín dụng khác. Ngoài ra, việc nhanh 
chóng tích lũy nhiều tài khoản có thể là biểu hiện 
của rủi ro nếu bạn là người dùng tín dụng mới. 

Xin nhắc lại, đừng đóng các tài khoản cũ không 
hoạt động đang ở trạng thái tốt. 
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Lời khuyên về Tín dụng Mới 
Khi cần một khoản vay, hãy cân nhắc các lựa 
chọn để tìm mức lãi tốt nhất. Giới hạn tìm 
kiếm trong một khoảng thời gian tập trung. 

Điểm tín dụng có phân biệt giữa việc tìm kiếm 
một khoản vay riêng lẻ và tìm kiếm nhiều hạn 
mức tín dụng mới và thời gian xuất hiện truy vấn. 

Thiết lập lại lịch sử tín dụng của bạn nếu gặp 
vấn đề. 

Mở tài khoản mới một cách có trách nhiệm và 
thanh toán đúng hạn sẽ giúp nâng cao điểm tín 
dụng của bạn trong dài hạn. 

Lưu ý rằng bạn có thể yêu cầu và kiểm tra báo 
cáo tín dụng của chính mình. 

Điều này sẽ không ảnh hưởng đến điểm của bạn, 
miễn là bạn yêu cầu báo cáo tín dụng trực tiếp từ 
hãng báo cáo tín dụng hay thông qua một tổ chức 
được phép cung cấp báo cáo tín dụng cho người 
tiêu dùng.

Lời khuyên về Sử dụng các Loại Tín dụng 
Chỉ đăng ký và mở tài khoản tín dụng mới  
khi cần. 

Đừng mở tài khoản chỉ nhằm mục đích có cơ cấu 
tín dụng tốt hơn. 

Sử dụng thẻ tín dụng nhưng hãy quản lý chúng 
một cách có trách nhiệm. 

Nói chung, có thẻ tín dụng và các khoản vay (và 
thanh toán đúng hạn) sẽ nâng cao điểm tín dụng 
của bạn. Ví dụ, người không có thẻ tín dụng sẽ 
có rủi ro cao hơn người biết quản lý tín dụng một 
cách có trách nhiệm. 

Hãy Nhớ 

Đóng một tài khoản không làm cho tài khoản 
đó biến mất. 

Tài khoản bị đóng sẽ vẫn hiển thị trên báo cáo tín 
dụng của bạn, và có thể bị xem xét trong điểm số. 

Mở hạn mức tín dụng đứng tên con cái không 
phải là một giải pháp hay.

Sử dụng tín dụng của con cái, nghe thì có vẻ vô 
hại, nhưng thực tế lại có thể gây tổn hại đến tín 
dụng của chúng, hạn chế khả năng kiếm việc, 
thuê nhà và mua căn hộ hay mua xe của chúng. 
Chưa kể đó là một hình thức ăn cắp danh tính và 
bất hợp pháp.

Hiểu cách đọc sao kê thẻ tín dụng của bạn. 

Đảm bảo là bạn phải biết tìm số tiền đến hạn, tổng 
số tiền đến hạn, ngày đến hạn, lãi suất, v.v…ở đâu. 
Điều này sẽ cho phép bạn sắp xếp thứ tự ưu tiên 
tốt hơn khi thanh toán cho từng chủ nợ. 

Xem trang 71 để tham khảo sao kê thẻ tín 
dụng mẫu.
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Cách Xây dựng Tín dụng Lành mạnh

Có thể là bạn không hề có tín dụng, đang cố gắng 
cải thiện tín dụng kém hoặc đã có tín dụng tốt. Dù 
là trường hợp nào thì việc có tình trạng tín dụng 
hoạt động lành mạnh là rất cần thiết. Ngay cả khi 
đã có tín dụng tốt trong quá khứ, nếu bạn không 
sử dụng tài khoản tín dụng đó nữa (chẳng hạn 
như khoản vay và thẻ tín dụng), điểm tín dụng của 
bạn cuối cùng cũng sẽ giảm xuống. 

Quản lý nợ thường đóng một vai trò quan trọng 
và thiết yếu. Tuy nhiên, xây dựng tín dụng cũng 
quan trọng không kém nếu muốn có điểm tín 
dụng lành mạnh. Cách duy nhất để xây dựng tín 
dụng đó là phải có tài khoản tín dụng, ví dụ như 
khoản vay và thẻ tín dụng được sử dụng thường 
xuyên, thanh toán đúng hạn mỗi tháng và báo 
cáo cho ít nhất một trong các cục tín dụng chính. 

Tài khoản tín dụng đang hoạt động là gì?
Tài khoản trả góp (ví dụ như khoản vay):

• Có số dư.

• Có tiền thanh toán hàng tháng.

• Không bị đóng.

•  Ví dụ: Cho vay cá nhân có thời hạn cố định 
(6 tháng, 12 tháng, v.v.), Cho vay mua ô tô.

•  Sau khi được trả hết và đóng sổ, khoản vay sẽ 
không còn góp phần tích lũy tín dụng nữa.

Tài khoản quay vòng (thẻ tín dụng):

•  Không cần có số dư hay tiền thanh toán hàng 
tháng.

•  Cần được sử dụng ít nhất sáu tháng một lần, 
nhưng tốt nhất là hàng tháng.

•  Biện pháp thực hành tối ưu: sử dụng thẻ tín 
dụng cho các khoản phí thường xuyên, trong 
ngân sách hàng tháng và thanh toán đầy đủ số 
dư vào cuối tháng. 

Ví dụ: Sharon có thẻ tín dụng với hạn mức là $1000. 
Cô ấy sử dụng thẻ để trả tiền xăng xe của mình cho 

cả tháng (khoảng $300/tháng). Khi Sharon nhận 
lương vào cuối tháng, cô ấy sẽ thanh toán đầy đủ số 
dư trong thẻ tín dụng của mình. Sharon không phải 
trả lãi cho tiền mua xăng của mình vì cô ấy không có 
dư nợ từ tháng này sang tháng khác. 

Chìa khóa để xây dựng tín dụng tốt là luôn thanh 
toán đúng hạn. Nếu bỏ lỡ mất một khoản thanh 
toán, hãy trở lại lịch trình ngay lập tức. Qua thời 
gian, điểm tín dụng cuối cùng cũng sẽ phục hồi 
nếu duy trì thanh toán đúng hạn. 

Biện pháp thực hành tốt nhất: Mở 3 tài khoản 
tín dụng hoạt động, ít nhất một tài khoản trả góp 
và một tài khoản quay vòng, trong khi sử dụng 
tín dụng hàng tháng.

Làm cách nào để tìm các sản phẩm tài 
chính tốt cho việc tích lũy tín dụng?
Bắt đầu với những gì bạn biết. Nếu bạn đã có mối 
quan hệ với ngân hàng hay hiệp hội tín dụng, 
hãy bắt đầu từ đó. Hãy hỏi nhân viên ngân hàng 
xem họ có những sản phẩm nào mà bạn có thể 
đủ điều kiện để sử dụng. Nhiều hiệp hội tín dụng 
hiện cung cấp thẻ tín dụng có bảo đảm và các sản 
phẩm tích lũy tín dụng khởi điểm khác dành cho 
những người đang muốn thiết lập hoặc thiết lập 
lại lịch sử tín dụng. 

Tìm các tổ chức tài chính phi lợi nhuận và người 
cho vay trong cộng đồng, những bên cung cấp 
sản phẩm an toàn và có giá phải chăng. 

Các câu cần hỏi khi đăng ký cấp tín dụng:

• Số tiền thanh toán hàng tháng có khả thi không?

• Những cục tín dụng nào nhận được báo cáo?

•  Các điều khoản và điều kiện của tài khoản là gì?

•  Có bất kỳ khoản phí ẩn hay phụ phí ngoài 
nào không?

•  Mình có biết phải liên hệ với ai nếu gặp vấn đề 
với tài khoản không?
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Các khoản thanh toán tiền thuê của mình 
có được báo cáo trên báo cáo tín dụng của 
mình không?
Trước đây thì các khoản thanh toán tiền thuê không 
được báo cáo cho các cục tín dụng, nhưng điều này 
đang dần thay đổi. Nhìn chung, việc báo cáo tiền 
thuê phụ thuộc vào sự tham gia và thái độ sẵn sàng 
báo cáo các khoản thanh toán của chủ nhà. Tuy 
nhiên, có một số dịch vụ, như Rental Kharma, có 
thể cung cấp báo cáo tiền thuê cho một số đơn vị cá 
nhân. Tuy nhiên, các dịch vụ này thu phí hàng tháng 
đối với người tham gia. Kiểm tra với công ty quản lý 
tài sản/chủ nhà của bạn để xem liệu họ có thể báo 
cáo các khoản thanh toán tiền thuê nhà của bạn để 
chứng minh bạn có tín dụng tốt hay không.

Tìm hiểu thêm về các nguồn lực hỗ trợ về Báo cáo 
Tiền thuê tại đây: https://www.nerdwallet.com/blog/
finance/credit-report-rent-payments-incorporated/ 

Sửa Lỗi 
Nếu bạn phát hiện có lỗi trên báo cáo tín dụng 
của mình, điều quan trọng là phải thực hiện hành 
động sửa những lỗi này càng sớm càng tốt. Lỗi 
trên báo cáo tín dụng có thể gây tổn hại rất lớn 
đến điểm tín dụng của bạn. Bạn thường có thể 
khiếu nại về lỗi thông qua hình thức trực tuyến 
một cách nhanh chóng và dễ dàng, tuy nhiên, bạn 
cũng có thể làm theo các bước sau: 

•  Sao chép một bản báo cáo tín dụng của mình 
và khoanh tròn tất cả các mục bạn cho là không 
chính xác. 

•  Soạn một bức thư gửi tới hãng báo cáo tín dụng 
(địa chỉ được in trên báo cáo). Báo cho công ty 
báo cáo tín dụng bằng văn bản về những thông 
tin bạn cảm thấy không chính xác. Kèm theo bản 
sao (KHÔNG phải bản gốc) của các tài liệu chứng 
minh lập trường của bạn. Giải thích từng khiếu 
nại và yêu cầu điều tra để giải quyết các vấn đề. 

•  Gửi một bức thư tương tự cho chủ nợ mà bạn 
cho rằng đã báo cáo thông tin không chính xác. 

•  Gửi tất cả tài liệu bằng thư bảo đảm, yêu cầu 
gửi lại biên lai, như vậy bạn sẽ có bằng chứng về 
thông tin đã được nhận. 

Hãng báo cáo phải bắt đầu điều tra bằng cách liên 
hệ với các chủ nợ trong vòng 30 ngày kể từ ngày 
khiếu nại. Họ phải làm vậy để xác minh tính chính 
xác của thông tin. Nếu không thể xác minh rằng 
thông tin đầu vào là chính xác, chủ nợ phải khắc 
phục loại bỏ lỗi. Nếu có bất kỳ thay đổi nào sau khi 
điều tra, bạn có quyền truy cập một bản sao miễn 
phí báo cáo tín dụng của mình. Đây là bản sao bổ 
sung cho báo cáo mà bạn có quyền nhận mỗi năm.

Nếu cuộc điều tra phát hiện có lỗi, bạn có quyền 
yêu cầu gửi một phiên bản đã sửa lỗi của báo cáo 
tín dụng cho tất cả những người đã nhận được 
báo cáo trong sáu tháng qua. 

Thông tin tiêu cực chính xác, chẳng hạn như tài 
khoản bị phá sản hoặc quá hạn, thường vẫn còn 
trên báo cáo tín dụng của bạn trong ít nhất bảy 
năm. Hãy nhớ rằng, chỉ bởi một khoản mục không 
còn trong báo cáo của bạn, nếu khoản mục đó 
chưa được thanh toán, chủ nợ vẫn có thể truy thu 
một cách hợp pháp, tùy thuộc vào luật điều chỉnh 
khác nhau giữa các tiểu bang.

Bạn có thể xem ví dụ về một bức thư khiếu nại được 
gửi đến hãng tín dụng để phản đối thông tin không 
chính xác trên báo cáo tín dụng ở trang 72. 
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Tìm Trợ giúp 
Nếu bạn không thể thực hiện một khoản thanh 
toán, hãy liên hệ với chủ nợ càng sớm càng tốt để 
lên kế hoạch thanh toán. Nếu bạn cần trợ giúp về 
việc này hay việc lập ngân sách, hãy liên hệ với một 
dịch vụ tư vấn tín dụng hay tổ chức tư vấn hoặc 
huấn luyện tài chính phi lợi nhuận có uy tín. Ngoài 
ra, hãy dành thời gian tìm hiểu thêm bằng cách 
truy cập vào trang web của Hội đồng Thương mại 
Liên bang (www.ftc.gov) để hiểu rõ hơn về quyền 
thu nợ của bạn. Liên hệ với Trung tâm Luật Tiêu 
dùng Quốc gia (www.NCLC.org) hoặc Trung tâm 
Luật Tiêu dùng Texas (www.TexasCCC.com) để tìm 
hiểu thêm về các quyền cá nhân của bạn với tư 
cách là người tiêu dùng. 

Đừng để bị đánh lừa bởi những công ty tuyên bố 
rằng họ có thể xóa nợ xấu. Không có giải pháp 
khắc phục nhanh nào để cải thiện tín dụng cả. 
Nhân viên cố vấn không nên đề xuất bất kỳ hành 
động nào sau đây:

•  Khai báo gian dối về khoản vay hay đơn đăng ký 
cấp tín dụng.

• Khiếu nại thông tin mà bạn biết là chính xác.

•  Đưa ra thông tin sai lệch về số An sinh Xã hội  
của bạn. 

•  Lấy Số Định danh Công ty Tuyển dụng từ Sở 
Thuế vụ (IRS) với lý do giả tạo.

Nếu họ làm vậy thì hãy tìm một cố vấn mới. Nếu 
thực hiện bất kỳ hành vi nào trong số này, bạn sẽ 
bị kết tội gian lận. 

Các tổ chức phi lợi nhuận ở mọi tiểu bang đều đưa 
ra hướng dẫn về tín dụng miễn phí hoặc có phí rất 
thấp. Công ty tuyển dụng, hiệp hội tín dụng hay 
cơ quan quản lý nhà ở của bạn cũng có thể đưa ra 
các chương trình tư vấn tín dụng miễn phí. 

Nếu bạn cần thêm lời khuyên và hỗ trợ về tín 
dụng, Hội đồng Thương mại Liên bang khuyên 
bạn nên hỏi một dịch vụ tư vấn tiềm năng những 
câu hỏi sau. 

Quý vị cung cấp những dịch vụ nào? 
Tìm một tổ chức cung cấp nhiều loại dịch vụ. Các 
dịch vụ có thể bao gồm tư vấn về ngân sách, tín 
dụng và các lớp học về quản lý tiết kiệm và nợ 
do các nhân viên cố vấn đã qua đào tạo và được 
chứng nhận tổ chức. 

Nhân viên cố vấn nên thảo luận về toàn bộ tình 
hình tài chính của bạn. Họ sẽ giúp bạn xây dựng 
một kế hoạch cá nhân nhằm giải quyết các vấn đề 
về tiền bạc ở hiện tại và ngăn những vấn đề có thể 
xảy ra trong tương lai. Buổi tư vấn đầu tiên thường 
kéo dài một giờ, sau đó sẽ có các buổi tiếp theo. 

Tránh các tổ chức có ý đẩy mạnh kế hoạch quản 
lý nợ (DMP). DMP không dành cho tất cả mọi 
người. Chỉ đăng ký DMP sau khi một nhân viên tư 
vấn tín dụng được chứng nhận đã xem xét kỹ tình 
hình tài chính của bạn và đưa ra lời khuyên riêng 
về việc quản lý tiền bạc của bạn. Nếu đã có DMP 
với một tổ chức mà đã đóng cửa, hãy hỏi nhân 
viên tư vấn tín dụng mới xem họ có thể giúp bạn 
duy trì các quyền lợi thế nào. 

Quý vị có được cấp phép để cung cấp dịch 
vụ của mình ở tiểu bang của tôi không? 
Nhiều tiểu bang yêu cầu tổ chức phải đăng ký 
hoặc xin giấy phép trước khi cung cấp dịch vụ tư 
vấn tín dụng, quản lý nợ và các dịch vụ tương tự. 
Nhớ là phải làm việc với một tổ chức đáp ứng các 
yêu cầu ở tiểu bang của bạn. 

Quý vị có cung cấp thông tin miễn phí không? 
Tránh các tổ chức tính phí cho thông tin về dịch vụ 
của họ. 

Tôi sẽ có một thỏa thuận hoặc hợp đồng 
chính thức bằng văn bản với quý vị chứ? 

Đừng có cam kết tham gia DMP qua điện thoại. 
Hứa hẹn thì phải có văn bản. Đọc kỹ các tài liệu 
trước khi ký tên. Nếu được thông báo rằng bạn 
cần phải hành động ngay lập tức, hãy cân nhắc 
việc tìm một tổ chức khác. 
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Nhân viên tư vấn của quý vị có trình độ 
chuyên môn gì? Họ có được công nhận hay 
chứng nhận bởi một tổ chức bên ngoài 
không? Nếu có thì là tổ chức nào? Nếu 
không thì họ được đào tạo như thế nào? 
Tìm một tổ chức có nhân viên tư vấn được đào tạo 
bởi một nhóm không liên kết với hãng cấp tín dụng. 

Những người dùng khác có hài lòng với 
dịch vụ mà họ nhận được không? 

Khi bạn đã xác định được tổ chức tư vấn tín dụng 
phù hợp với nhu cầu của mình, hãy kiểm tra tổ 
chức đó với tổng chưởng lý tiểu bang của bạn, cơ 
quan bảo vệ người tiêu dùng tại địa phương và Văn 
phòng Cải thiện Kinh doanh (www.bbb.org). Những 
tổ chức này có thể cho bạn biết nếu trong hồ sơ có 
bất kỳ khiếu nại nào của người dùng. Lưu ý rằng 
việc không có khiếu nại không phải là sự đảm bảo 
cho tính hợp pháp. Tuy nhiên, nếu có phàn nàn của 
người dùng thì bạn phải hết sức cẩn thận. 

Phí của quý vị là thế nào? Quý vị có phí 
thiết lập và phí hàng tháng không? 
Hỏi báo giá chi tiết bằng văn bản. Hỏi cụ thể xem 
báo giá có đề cập tới tất cả các khoản phí hay 
không. Nếu bạn không có khả năng trả phí, hãy 

hỏi xem tổ chức có miễn hay giảm phí cho người 
dùng trong trường hợp của bạn hay không. Nếu 
một tổ chức không giúp bạn vì bạn không đủ khả 
năng chi trả, hãy tìm kiếm sự trợ giúp ở nơi khác. 

Nhân viên của quý vị được trả lương như 
thế nào? Nhân viên hoặc tổ chức có nhận 
được hoa hồng nếu tôi đăng ký một số 
dịch vụ nhất định, nộp phí hay đóng góp 
cho tổ chức của quý vị không? 
Những nhân viên giới thiệu bạn mua một số dịch 
vụ nhất định có thể nhận được hoa hồng. Và 
nhiều tổ chức tư vấn tín dụng cũng nhận được 
tiền thưởng khi có người đăng ký ghi danh vào 
DMP. Nếu tổ chức không tiết lộ liệu họ có nhận 
được tiền thưởng từ các chủ nợ hay không, hay 
là về cách nhân viên của họ được đãi ngộ, vậy thì 
hãy tìm đến nơi khác để được trợ giúp.

Quý vị làm thế nào để giữ bí mật và an toàn 
cho thông tin cá nhân, bao gồm tên, địa chỉ, 
số điện thoại và thông tin tài chính? 
Tổ chức tư vấn tín dụng xử lý những thông tin tài 
chính nhạy cảm nhất của bạn và cần phải có biện 
pháp bảo vệ để ngăn chặn việc lạm dụng. 
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Tìm hiểu về Phá sản
Phá sản là giải pháp cuối cùng. Cách này không 
thể xóa hồ sơ tín dụng xấu và sẽ là một phần 
trong hồ sơ tín dụng của bạn trong tận 10 năm. 
Cách này thường không thể loại bỏ: 

• Trợ cấp nuôi con

• Tiền cấp dưỡng

• Tiền phạt 

• Thuế đã quá hạn 

• Một số khoản nợ vay cho sinh viên

Trừ khi bạn có một kế hoạch có thể chấp nhận 
được để thanh toán khoản nợ của mình theo 
Chương 13, nếu không thì việc phá sản thường 
không cho phép bạn giữ lại tài sản khi chủ nợ có 
khoản thế chấp hoặc quyền nắm giữ chưa thanh 
toán đối với tài sản đó. 

Trước khi cân nhắc phương án phá sản, hãy tham 
khảo ý kiến của một cố vấn tín dụng phi lợi nhuận. 

Có nhiều hình thức phá sản khác nhau: 

Phá sản theo Chương 7 sẽ xóa tất cả các khoản 
nợ được phép và áp dụng một số trường hợp 
miễn trừ tài sản cá nhân nhất định. Con nợ từ bỏ 
tất cả tài sản trừ khi tiểu bang nhận thấy rằng con 
nợ cần tài sản đó để chăm sóc những người phụ 
thuộc của mình.

Phá sản theo Chương 13 là một kế hoạch trả nợ 
được tòa phê chuẩn. Con nợ giữ lại tất cả tài sản 
và thực hiện thanh toán thường xuyên cho các 
khoản nợ sau khi nộp đơn xin phá sản. 

Việc tuyên bố phá sản sẽ có ảnh hưởng về lâu dài: 

•  Việc này có thể quyết định liệu bạn có nhận được 
công việc mình muốn hay không. Một số doanh 
nghiệp sử dụng báo cáo tín dụng để đưa ra 
quyết định tuyển dụng. 

• Tỷ lệ phí bảo hiểm của bạn có thể tăng lên. 

•  Bạn có thể gặp khó khăn trong việc thuê một căn 
hộ hay đủ điều kiện vay mua nhà. 

•  Lý lịch phá sản vẫn thể hiện trên báo cáo tín 
dụng của bạn trong 10 năm. 

Các công ty điện thoại và nhà cung cấp dịch vụ và 
tiện ích khác có thể xem xét lịch sử tín dụng của 
bạn trước khi cung cấp dịch vụ. Theo luật được 
thông qua vào năm 2005, nhiều con nợ sẽ không 
thể sử dụng phá sản theo Chương 7 để xóa nợ. 
Thay vào đó, họ phải thiết lập kế hoạch trả nợ 
trong vòng 5 năm theo Chương 13. 



Trước khi quyết định đệ đơn xin phá sản, hãy thử 
các chiến lược dưới đây:

•  Giảm chi tiêu  
Cân nhắc về một ngôi nhà hay phương tiện đi lại 
nhỏ hơn. Nếu giảm chi tiêu, bạn có thể tiết kiệm 
được tiền để hoản trả khoản nợ của mình. 

•  Nói chuyện với chủ nợ của bạn  
Các chủ nợ thường sẵn sàng lập kế hoạch thanh 
toán để giúp bạn trả hết những gì đang nợ. 

•  Nói chuyện với một hãng tư vấn phi lợi nhuận 
Những hãng này có thể giúp bạn lập kế hoạch 
để xử lý tất cả các khoản nợ của mình. 

•  Nói chuyện với một luật sư  
Lời khuyên của chuyên gia có thể giúp bạn hiểu 
những hậu quả của việc tuyên bố phá sản. 

•  Cân nhắc hợp nhất nợ 
Để trả nợ, bạn có thể vay bằng giá trị tài sản 
trong nhà của mình, tiết kiệm hưu trí, cổ phiếu 
hay chứng khoán khác hoặc giá trị bằng tiền mặt 
của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ của bạn. Phân 
tích các rủi ro và hậu quả của hành động này một 
cách kỹ lưỡng vì chúng có thể đáng cân nhắc. 

Mỗi tiểu bang đều có luật xác định tài sản được 
miễn và không được miễn. Chủ nợ không thể thu 
giữ tài sản được miễn. Một số tài sản được miễn 
hoàn toàn, trong khi các tài sản khác có thể được 
miễn ở một giới hạn thể hiện bằng một số tiền 
nhất định. Ví dụ về các tài sản được miễn bao gồm: 

•  Đồ đạc và nội thất gia dụng 

•  Quần áo và đồ trang sức 

•  Công cụ buôn bán hoặc kinh doanh 

An sinh Xã hội và các loại phúc lợi khác, bao gồm 
cả bảo hiểm nhân thọ, cũng có thể là tài sản được 
miễn. Một số tiểu bang quy định miễn toàn bộ 
hoặc một phần nhà ở và đất liền kề. Để tìm hiểu 
thêm về những tài sản được bảo vệ ở tiểu bang 
của bạn, hãy liên hệ với một luật sư hoặc tổ chức 
pháp lý phi lợi nhuận tại địa phương. 

Như bạn đã học được trong bài này, điều quan 
trọng là phải hiểu kỹ về điểm tín dụng của mình. 
Hiểu biết này sẽ có tác động to lớn đến khả năng 
giành được sự độc lập về tài chính của bạn. Hãy 
nhớ là phải làm việc với người bênh vực trước nạn 
bạo lực gia đình tại địa phương để bảo vệ báo cáo 
tín dụng và cải thiện điểm số của bạn. Ngoài ra, 
bạn có thể truy cập các liên kết dưới đây để tìm 
hiểu thêm về tác động của điểm tín dụng. 
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FICO
www.scoreinfo.org

Vantage Score
http://your.vantagescore.com

Credit Builders Alliance – 
Credit Reports & Scores  

Made Simple
http://learnaboutcreditreports.org/
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Cách đọc báo cáo tín dụng



Previous Balance

ACCOUNT SUMMARY

Transactions

2019 Totals Year-to-Date

Interest Charge Calculation

Payments and Credits
Trans Date
Nov 15 Nov 15 PAYMENT - THANK YOIU $

-
+
+
+
+
+

-136.00

-5,700.00

9.82

0.50

0.50

0.00

226.53

0.00

$

$

$

$

$

PAYMENT - THANK YOIU

XXXXXXXXXXXX  888-888-8888
WH688QMSDG

MINIMUM INTEREST CHARGE FEE

Your Annual Percentage Rate (APR) is the annual interest rate on your account.
Current Billing Period 31 days 

TOTAL FEES FOR THIS PERIOD

TOTAL INTEREST FOR THIS PERIOD

TOTAL FEES CHARGED IN 2019

ANNUAL PERCENTAGE RATE (APR)TYPE OF BALANCE BALANCE SUBJECT TO INTEREST RATE INTEREST CHARGE

TOTAL INTEREST CHARGED IN 2019

Nov 19 Nov 19

Oct 27 Oct 27

Nov 23 Nov 23

Posts Date

Merchandise

Fees

Interest Charged

PAYMENT INFORMATION

New Balance $943.21$6,770.89
$5,836.00

$7.82
$0.00
$0.00
$0.50
$0.00

$943.21

$8,900

$7,956
$1,100

$1,100

$0.00
$0.00
$0.00

19.99% V
23.99%
0.00%

Purchases
Cash Advances
Balance Transfers

V = Variable Rate

$6.27
$0.00
$5,812.89

Payments and Credits
Purchases
Balance Transfers
Cash Advances
Fees Charged
Interest Charged

Minimum Payment Due $35.00
December 18, 2019Payment Due Date

New Balance

Credit Line

Credit Line Available

Cash Advance Credit Line

Cash Advance Credit Line Available

See Interest Charge Calculation section following the
Transactions section for detailed APR information

Late Payment Warning: If we do not receive your minimum payment by the
date listed above, you may have to pay a late fee of up to $35.00 and your
purchase and balance transfer APRs for new transactions may be increased up to
the Penalty APR of 24.99% variable.
Minimum Payment Warning: If you make only the minimum payment each
period, you will pay more in interest and it will take you longer to pay off your
balance. For example:

If you would like information about credit counseling services, call 1-XXX-XXX-XXXX

Only the minimum payment 3 years $1,100

If you make no additional charges
using this card and each month 
you pay...

You will pay off the
balance shown on this
statement in about...

And you will end up
paying an estimated 
total of...

You may be able to avoid interest on purchases.
See reverse for details.
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Cách đọc sao kê thẻ tín dụng

Tóm tắt Tài khoản:
Phần này tóm tắt các 
giao dịch của bạn 
trong bảng sao kê 
này, bao gồm các 
giao dịch mua sắm, 
lãi được tính và phí.

Hạn mức Tín dụng:
Hạn mức tín dụng 
là hạn mức chi tiêu 
của bạn trên thẻ tín 
dụng. Khi bạn tiếp 
tục sử dụng thẻ tín 
dụng, hạn mức này 
có thể được nhà 
cung cấp tăng lên.

Giao dịch:
Phần này trình bày 
danh sách tất cả các 
giao dịch - phí và 
khoản thanh toán - 
mà bạn đã thực hiện.

Tính toán Phí Lãi:
Tại phần này, bạn 
sẽ biết lãi suất hàng 
năm áp dụng cho 
tài khoản của mình. 
Lãi suất không thể 
tăng trong 12 tháng 
đầu của thẻ mới. Lãi 
suất cũng không 
thể tăng vì chủ thẻ 
gặp khó khăn khi 
thanh toán các hóa 
đơn khác.

Thanh toán Tối thiểu  
Đến hạn:
Tối thiểu bạn phải thanh 
toán khoản này trên tổng 
số tiền bạn nợ trước ngày 
đến hạn thanh toán. Bạn 
luôn có thể trả nhiều hơn 
mức tối thiểu, cho tới mức 
tổng số dư nợ.

Cảnh báo Thanh toán  
Tối thiểu:
Tổ chức phát hành thẻ phải tiết 
lộ mất bao lâu để thanh toán 
hết số dư tối thiểu của bạn 
nếu chỉ thực hiện khoản thanh 
toán tối thiểu. Họ cũng phải 
tiết lộ các khoản thanh toán 
hàng tháng cần thiết để trả hết 
số dư trong ba năm.
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Thư khiếu nại mẫu do Hội đồng Thương mại Liên bang cung cấp

Ngày Hiện tại
Tên của Bạn
Địa chỉ của Bạn
Thành phố, Tiểu bang, Mã Zip của Bạn

Bộ phận Khiếu nại
Tên Công ty
Địa chỉ
Thành phố, Tiểu bang, Mã Zip

Thưa Ông/Bà:

Tôi viết bức thư này để khiếu nại thông tin sau trong hồ sơ của tôi. Các mục tôi phản 
đối cũng được khoanh tròn trên bản sao đính kèm của báo cáo mà tôi đã nhận được.

Mục này (xác định (các) mục bị phản đối theo tên nguồn, chẳng hạn như chủ nợ hay 
tòa án thuế, và xác định loại khoản mục, chẳng hạn như tài khoản tín dụng, phán 
quyết, v.v.) có nội dung (không chính xác hoặc không đầy đủ) bởi (mô tả nội dung 
không chính xác hoặc không hoàn chỉnh ở chỗ nào và lý do).

Tôi muốn yêu cầu xóa mục này (hoặc yêu cầu thay đổi cụ thể khác) để sửa thông tin 
cho đúng.

Đính kèm là các bản sao của (sử dụng câu này nếu thích hợp và mô tả mọi chứng từ 
đính kèm, chẳng hạn như hồ sơ thanh toán, tài liệu của tòa án) chứng minh cho lập 
trường của tôi.

Xin hãy điều tra (những) vấn đề này và (xóa hoặc sửa) (các) mục bị khiếu nại càng 
sớm càng tốt.

Chân thành,
Tên của Bạn

Đính kèm: (liệt kê những nội dung bạn đính kèm)

LƯU Ý: Bạn cũng có thể nộp đơn phản đối điện tử trực tuyến thông qua hãng báo cáo tín dụng; tuy nhiên, 
hãy nhớ lưu tất cả thông tin liên lạc ở một nơi an toàn.
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Lưu ý



74

Xây dựng Nền tảng Tài chính

Các chủ đề chính được đề cập trong  
bài này bao gồm:
• Giấy tờ Tài chính
• Lựa chọn Vay vốn
• Lựa chọn Chỗ ở
• Quyền sở hữu Nhà ở
• Quy trình Đăng ký Thế chấp

BÀI 4
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Xây dựng Nền tảng Tài chính
Bây giờ, sau khi bạn đã học được các kiến   thức cơ bản về quản lý tài chính trong Bài 1 và 2, cũng như  
về thông tin báo cáo tín dụng trong Bài 3, bài này xem xét các nguyên tắc và chủ đề về quản lý tài  
chính nâng cao.

Xin lưu ý rằng thông tin trong chương trình học này nhằm đưa ra lời khuyên chung dành cho các cá 
nhân có liên quan tới mối quan hệ lạm dụng. Tuy nhiên, không phải ai cũng có hoàn cảnh giống nhau. 
Vì vậy, nếu cần tư vấn chi tiết về hoàn cảnh cụ thể của mình, bạn nên liên hệ với người bênh vực trước 
nạn bạo lực gia đình, cố vấn tài chính hay luật sư.

Hãy đứng lên. Hãy lên tiếng.
Đường dây nóng Quốc gia về Bạo lực Gia đình: 1-800-799-SAFE (7233)
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Câu chuyện sống sót
Joelle yêu công việc của mình. Cô làm việc 20 giờ một tuần cho một tổ chức bênh vực và hỗ trợ các gia 
đình có thu nhập thấp trong cộng đồng. 

Cuộc sống của Joelle không phải lúc nào cũng thuận lợi như vậy. Vào năm 1999, cô bị kết án phạm 
trọng tội về ma túy, bị giam và trải qua một chương trình cai nghiện ma túy. Sau khi được thả, cô ấy có 
thai và có một đứa con. Tuy nhiên, người cha đã lạm dụng cô và mối quan hệ này không kéo dài.

Joelle phải kiếm sống và trả tiền trông trẻ. Vì bị kết án trọng tội, cô không đủ điều kiện nhận phúc lợi, 
trợ cấp chăm sóc trẻ em, hỗ trợ học nghề/giáo dục hay nhà ở được trợ cấp. Cô kiếm thêm thu nhập 
bằng cách bán đồ trang sức. Để giảm bớt chi phí, cô chuyển đến ở với người anh họ của mình. Tuy 
nhiên, cha của đứa trẻ bắt đầu quấy rối cô tại nhà của anh họ cô. 

Câu chuyện của Joelle chỉ là một trong số rất nhiều người sống sót sau bạo lực gia đình. Nhưng vẫn có 
hy vọng và có nhiều người, chương trình và tổ chức có thiện ý và sẵn sàng giúp đỡ cô. 

Vào năm 2005, Joelle đã liên hệ với Mạng lưới Quốc gia Chấm dứt Bạo lực Gia đình và nhờ giúp đỡ. Khi 
làm việc với người bênh vực ở địa phương, cô đã có thể kiếm được một công việc phụ khác cho phép cô 
làm việc tại nhà. Cô cũng bàn với người bênh vực mình về các cách tiết kiệm tiền thông minh và tránh 
kẻ lạm dụng.

Hiện tại, Joelle đang sống trong căn hộ một phòng ngủ gần tổ chức mà cô làm việc và tiếp tục là một 
người mẹ mạnh mẽ và tự hào đối với con mình. Nơi ở của cô ấy nhỏ và cô vẫn sống với một ngân sách 
rất eo hẹp. Nhưng Joelle không còn bị kẻ lạm dụng quấy rối nữa và cô ấy rất hạnh phúc.

Cùng với các đối tác hỗ trợ trong cộng đồng tại địa phương của bạn, chương trình này được thiết kế để 
giúp bạn làm được điều đó: giành được sự độc lập cho bản thân và về mặt tài chính.



©2019 Quỹ Allstate và Mạng lưới Quốc gia Chấm dứt Bạo lực Gia đình. Bảo lưu mọi quyền. 77

BÀI 4 | Xây dựng Nền tảng Tài chính

Hiểu đầy đủ về tình hình tài chính của bạn là một 
bước quan trọng trong việc xây dựng nền tảng tài 
chính. Trước tiên, bạn cần thu thập các tài liệu tài 
chính cho biết bạn nợ bao nhiêu, bạn có bao nhiêu 
tiền và chi phí sinh hoạt của bạn là bao nhiêu. Làm 
như vậy sẽ giúp bạn chuẩn bị tốt cho bất kỳ khoản 
vay hay mua sắm lớn nào trong tương lai, chẳng 
hạn như khoản vay mua xe hay mua nhà.

Ở mỗi bước của quy trình, hãy đảm bảo rằng bạn 
có cân nhắc tới sự an toàn cá nhân của mình, ngay 
cả khi bạn không còn ở bên người bạn đời lạm 
dụng. Nói chuyện với một người bênh vực để lập 
kế hoạch an toàn và lưu ý đến việc giữ an toàn. Cân 
nhắc cẩn thận nơi bạn lưu giữ các tài liệu và hồ sơ 
tài chính của mình. Bạn nên sao chép hoặc chụp 
ảnh một số tài liệu làm bản sao lưu dự phòng.

Danh sách các tài liệu sau đây có thể giúp ích khi 
bạn xây dựng lại cuộc sống tài chính của mình. 
Đây là danh sách lý tưởng và khá dài. Không phải 
tất cả các mục trong này đều phù hợp với trường 
hợp của bạn. Đừng nản lòng nếu bạn không thể 
thu thập được tất cả các tài liệu này. Ít nhất, hãy 
ghi lại số tài khoản, số điện thoại của ngân hàng 
hoặc hiệp hội tín dụng, công ty phát hành thẻ 
tín dụng hay các công ty cho vay khác. Khi có số 
tài khoản và thông tin liên hệ, bạn sẽ có thể tạo 
lại nhiều tài liệu trong số này. Làm việc với người 
bênh vực của bạn để lập kế hoạch thu thập tài liệu 
một cách an toàn.

Hồ sơ Tài chính
•  Sao kê ngân hàng

•  Chứng chỉ tiền gửi ngân hàng

• Thông tin và sao kê

•  Tài liệu và bảng sao kê khoản vay

•  Hồ sơ trả nợ thế chấp

•  Hồ sơ thuế và tiền hoàn lại

•  Báo cáo tài chính kinh doanh

•  Tất cả các phúc lợi cho nhân viên (bao gồm bảo 
hiểm, hưu trí và tiền thưởng)

•  Bảng sao kê tất cả các tài khoản hưu trí hoặc  
đầu tư

•  Chứng từ kèm theo trợ cấp xã hội hoặc phúc lợi 
đã nhận được

- Hồ sơ nợ

- Hồ sơ hợp tác kinh doanh

Tài liệu Pháp lý
•  Giấy khai sinh

•  Giấy chứng nhận kết hôn

•  Hộ chiếu/Giấy tờ Nhập cư

•  Thẻ An sinh Xã hội

•  Di chúc và tài liệu tín thác

•  Hồ sơ nợ

•  Hồ sơ hợp tác kinh doanh

Thủ tục Giấy tờ Tài chính
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•  Thỏa thuận trước và sau hôn nhân 
(quyết định giải quyết ly hôn)

•  Quyết định giải quyết ly hôn trước đó

•  Hồ sơ về bất kỳ hành động pháp lý nào đang 
chờ xử lý

•  Hồ sơ thừa kế

•  Giấy phép lái xe hoặc thẻ căn cước tiểu bang

•  Giấy tờ nhận con nuôi đối với bất kỳ trẻ em nào 
được nhận làm con nuôi

•  Các thủ tục giấy tờ liên quan đến nhập cư và luật 
pháp đối với bạn, con cái và bạn đời của bạn

•  Lệnh hạn chế bảo vệ (bao gồm cả báo cáo của 
cảnh sát)

Tài liệu Sở hữu
•  Chứng từ quyền sở hữu

•  Hợp đồng cho thuê/thuê nhà/thế chấp và hồ  
sơ thanh toán

•  Danh sách các bộ sưu tập, đồ trang sức, tác phẩm 
nghệ thuật, các vật có giá trị khác (bao gồm ảnh)

•  Đăng ký xe

•  Hợp đồng bảo hiểm

•  Hình ảnh về đồ đạc và vật dụng cá nhân trong 
nhà bạn

•  Bản sao của mọi di chúc và chứng thư hiện có

Hồ sơ Sức khỏe
•  Hồ sơ y tế và nha khoa

•  Hợp đồng bảo hiểm sức khỏe, nhân thọ và tàn tật

•  Hồ sơ chi phí y tế

•  Hồ sơ kê đơn thuốc và kính thuốc

•  Danh sách bác sĩ (của bạn và con bạn hoặc 
những người phụ thuộc khác) và số điện thoại 
của họ

•  Ý nguyện trị liệu

Chứng từ Chi phí Hàng tháng
•  Hóa đơn hộ gia đình (điện nước, tiền thuê nhà/

thế chấp)

•  Hồ sơ giáo dục

•  Giải trí

•  Chi phí chăm sóc trẻ và thông tin liên hệ, bao 
gồm các chương trình ngoại khóa hoặc trại hè

•  Các khoản đóng góp từ thiện và nhà thờ

•  Thông tin vận chuyển (biên lai xăng, biên lai phí, 
tiền thuế, v.v.)

Danh sách này không bao gồm mọi tài liệu tài 
chính hiện có. Tuy nhiên, danh sách là một điểm 
khởi đầu phù hợp để giúp bạn thu thập thông tin 
và dữ liệu có thể cần đến trong tương lai tài chính 
của mình. Bạn có thể không truy cập được mọi tài 
liệu trong danh sách, nhưng việc xem xét danh 
sách có thể giúp bạn nhớ các tài sản và nợ phải trả 
mà mình có.

Lưu ý



©2019 Quỹ Allstate và Mạng lưới Quốc gia Chấm dứt Bạo lực Gia đình. Bảo lưu mọi quyền. 79

BÀI 4 | Xây dựng Nền tảng Tài chính

Khi bắt đầu xây dựng lại nền tảng tài chính của 
mình, bạn có thể muốn xem xét việc vay tiền để 
đáp ứng các mục tiêu tài chính của mình. Nhận 
nợ không phải lúc nào cũng xấu và thực sự có thể 
rất hữu ích trong việc xây dựng điểm tín dụng tích 
cực. Điều quan trọng là không mắc nợ nhiều hơn 
mức mà bạn có thể xử lý. Biết về các loại khoản 
vay khác nhau sẽ giúp bạn đưa ra quyết định tốt 
hơn. Xét cho cùng thì kiến   thức là sức mạnh và 
phần kiến   thức quan trọng nhất đó là: 

Tránh vay bất kỳ khoản nào trừ khi bạn có một 
kế hoạch hoàn trả khả thi.

Ngoài ra, hãy lưu ý rằng nếu bạn đang cố giữ bí 
mật về địa điểm hay hành động của mình, việc vay 
BẤT KỲ khoản vay nào, kể cả thẻ tín dụng, cũng có 
thể khiến bạn dễ bị nguy hiểm và người khác có 
thể truy ra bạn qua báo cáo tín dụng của bạn.

Về cơ bản thì có hai loại khoản vay: không có bảo 
đảm và có bảo đảm.

Khoản vay không có bảo đảm là khoản vay không 
có tài sản thế chấp (chẳng hạn như nhà hoặc ô 
tô). Khoản vay này còn được gọi là khoản vay dựa 
trên chữ ký. Có ba loại khoản vay không có bảo 
đảm chính: Khoản vay IOU, Khoản vay Thẻ Tín 
dụng và Khoản vay Cá nhân.

Khoản vay Không có Bảo đảm
Khoản vay IOU

Khoản vay không có bảo đảm đơn giản nhất là 
khoản vay cá nhân từ bạn bè hoặc người thân trong 
gia đình. IOU (I owe you) (tôi nợ anh/chị) là một thỏa 
thuận có chữ ký về việc hoàn trả khoản vay.

Loại khoản vay này có thể là một lựa chọn tốt. 
Nhưng trước khi vay từ gia đình hay bạn bè, hãy 
cân nhắc những câu hỏi sau: Điều gì có thể xảy ra 
nếu mình không trả được khoản vay? Điều gì sẽ 
xảy ra nếu thành viên gia đình hoặc bạn bè của 
mình thay đổi ý định và muốn được trả lại tiền 
sớm hơn? Điều này có thể làm tổn hại mối quan 
hệ như thế nào?

Nếu bạn quyết định rằng khoản vay IOU là một 
lựa chọn tốt, hãy soạn thỏa thuận bằng văn bản. 
Viết ra tất cả các điều khoản của khoản vay, lãi 
suất phải trả và khi nào thì đến hạn thanh toán. 
Bằng cách thỏa thuận rõ ràng bằng văn bản, bạn 
có thể tránh được những rắc rối trong tương lai. 
Dưới đây là danh sách những điều khoản cần có 
trong khoản vay IOU:

•  Ngày, tháng, năm mà thỏa thuận được lập

•  Tên đầy đủ và địa chỉ của người cho  
vay tiền 

•  Tên đầy đủ và địa chỉ của người vay tiền 

•  Số tiền cho vay

Lựa chọn Vay vốn
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•  Số tháng hoặc số năm trong thời hạn của khoản vay

•  Số tiền của mỗi lần thanh toán theo lịch

•  Lãi suất trên khoản vay (nếu có)

•  Chữ ký của người vay và người cho vay 

Khoản vay Thẻ Tín dụng
Một loại khoản vay không có bảo đảm phổ biến 
khác là mua hàng bằng thẻ tín dụng. Mỗi lần mua 
hàng bằng thẻ tín dụng, bạn ký vào một biểu mẫu 
cho phép thanh toán và thể hiện mình đồng ý trả 
số tiền đã vay. Thời hạn và số tiền của khoản vay 
được xác định trước khi bạn đăng ký và nhận thẻ 
tín dụng lần đầu.

Với loại khoản vay này, tiền không được cho vay 
trên cơ sở thế chấp, chẳng hạn như quyền sở hữu 
nhà hoặc tài sản. Công ty phát hành thẻ tín dụng 
chỉ có chấp thuận của người vay về việc trả bất kỳ 
khoản tiền nào đã vay. Tuy nhiên, nếu khoản vay 
không được trả trong thời gian dự kiến, phí có 
thể được thêm vào. Tài khoản có thể được chuyển 
sang hình thức thu nợ và có thể tiến hành các thủ 
tục pháp lý chống lại người vay.

Như đã đề cập ở trước, chìa khóa của bất kỳ 
khoản vay nào là chỉ sử dụng khi bạn có khả năng 
trả nợ.

Như đã nói, thẻ tín dụng có thể là một lựa chọn 
tốt cho các nhu cầu ngắn hạn và để thiết lập tín 
dụng. Tuy nhiên, kỷ luật là yếu tố then chốt khi sử 
dụng thẻ tín dụng.

Trước khi mua thứ gì đó bằng thẻ tín dụng, hãy 
xem xét lãi suất, khoản thanh toán hàng tháng và 
thời gian để bạn trả hết khoản vay.

Khoản vay Cá nhân
Các ngân hàng cũng có thể cấp cho người vay 
một khoản vay cá nhân không được bảo đảm. 
Thông thường, họ sẽ đánh giá xem người vay có 
phải ít rủi ro hay không trước khi giao tiền mặt 
mà không cần thế chấp. Người có điểm tín dụng 
thấp hơn thường ít có cơ hội nhận được khoản 

vay không có bảo đảm hơn. Còn nếu có thể nhận 
được một khoản vay, họ có thể bị áp lãi suất cao, 
vì người cho vay đang chấp nhận rủi ro nhiều hơn.

Thông thường, khoản vay không có bảo đảm áp 
dụng cho một số tiền nhỏ, có thể để trả phí y tế 
một lần hay các nhu cầu trong ngắn hạn. Khi có 
tín dụng tốt, xem xét các lựa chọn để tìm mức lãi 
suất tốt nhất cho khoản vay không có bảo đảm là 
một ý kiến   hay.

Thường thì lãi suất tốt nhất cho một khoản vay 
không có bảo đảm được cấp thông qua các hiệp 
hội tín dụng. Nếu bạn đang có tài khoản với một 
hiệp hội tín dụng, việc đăng ký khoản vay không 
có bảo đảm sẽ không thành vấn đề.

Khoản vay Sinh viên
Khoản vay sinh viên là một loại khoản vay không 
có bảo đảm. Loại này sẽ được đề cập trong Bài 5.

Khoản vay có Bảo đảm
Khoản vay có bảo đảm là những khoản cho vay 
được bảo đảm bằng một tài sản hay tài sản thế 
chấp nào đó (chẳng hạn như ô tô hoặc nhà). 
Khoản vay có bảo đảm ít rủi ro hơn cho người cho 
vay vì người cho vay có thể thu hồi bất kỳ tổn thất 
nào từ tài sản thế chấp được sử dụng để đảm bảo 
cho khoản vay.

Lợi ích của Khoản vay có Bảo đảm

•  Cách tốt nhất để nhận được số tiền lớn hơn.

•  Lãi suất thấp hơn, vì ít rủi ro hơn cho người cho vay.

Hạn chế của Khoản vay có Bảo đảm

•  Nếu khoản vay không được hoàn trả, người cho 
vay có thể chiếm hữu tài sản.

•  Vì số tiền cho vay nhìn chung thường cao hơn; 
quá trình đăng ký có thể mất nhiều thời gian hơn.

Có ba loại khoản vay có bảo đảm chính: Khoản 
vay Hợp nhất Nợ, Khoản vay Mua xe và Khoản vay 
Mua nhà.
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Các loại Khoản vay có Bảo đảm
Khoản vay Hợp nhất Nợ

Một loại khoản vay có bảo đảm là khoản vay hợp 
nhất nợ, trong đó nhà hay tài sản cá nhân khác 
được sử dụng làm tài sản thế chấp. Thay vì phải 
trả nhiều lần bằng thẻ tín dụng lãi cao mỗi tháng, 
tiền được cho vay để trả hết cho người cho vay 
ban đầu, còn người đi vay sau đó chỉ phải trả lại 
một khoản vay.

Điều này không chỉ thuận tiện hơn, mà còn có 
thể tiết kiệm rất nhiều tiền qua thời gian, bởi lãi 
suất của các khoản vay có bảo đảm thường thấp 
hơn. Khoản vay hợp nhất nợ cũng thường có một 
khoản tiền thanh toán hàng tháng thấp hơn.

Có cả ưu và nhược điểm đối với khoản vay hợp 
nhất nợ. Bạn có thể cân nhắc tham khảo thông 
tin trên trang sau: http://www.nolo.com/legal-
encyclopedia/debt-consolidation-pros-cons.html 

Nếu đang cân nhắc việc hợp nhất nợ, điều quan 
trọng là phải tìm một công ty và cố vấn tín dụng 
đáng tin cậy. Tổ chức Consumer Affairs đưa ra rất 
nhiều hướng dẫn và lời khuyên hữu ích, bao gồm 

cả về hợp nhất nợ, tại liên kết dưới đây:  
https://www.consumeraffairs.com/debt_counsel/#”

Khoản vay Mua xe 

Khoản vay mua xe là một loại khoản vay có bảo 
đảm rất phổ biến. Với loại này, khoản vay được 
bảo đảm bằng giá trị của chiếc xe. 

Điểm khác biệt chính giữa khoản vay mua xe mới 
và xe đã qua sử dụng đó là khoản vay mua xe mới 
thường có lãi suất thấp hơn. Đây có thể là một 
yếu tố quan trọng đối với người có tín dụng kém, 
bởi lãi suất cao hơn có thể làm cho một chiếc xe 
đã qua sử dụng đắt hơn đáng kể. Đối với những 
người có tín dụng tốt, chênh lệch lãi suất có thể 
không có ảnh hưởng lớn. Trong cả hai trường 
hợp, mọi người cần phải hết sức thận trọng khi 
vay mua xe để đảm bảo nhận được khoản vay tốt 
nhất cho nhu cầu của mình.

Trước khi mua xe cũ hay vay tiền, bạn nên ngồi 
xuống và xác định loại thanh toán mua xe mình 
có thể trả. Người lái xe nên nhớ rằng ngoài các 
khoản thanh toán hàng tháng, chiếc xe sẽ cần 
phải được mua bảo hiểm. Ngoài ra thì cũng cần 
trả tiền xăng xe và sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ. 
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Tổng tất cả những chi phí này có thể rất đáng kể. 
Do đó, điều quan trọng là phải lập kế hoạch cho 
những chi phí này trong ngân sách hàng tháng để 
tránh bất ngờ hay khoản vay quá lớn để bạn có 
thể chấp nhận một cách thoải mái.

Khi cân nhắc về một khoản vay mua xe, bạn có 
thể sử dụng công cụ tính toán khoản vay mua 
xe như là http://www.edmunds.com/calculators/
simplified-pricing.html. Công cụ này có thể giúp 
bạn nắm sơ bộ về số tiền vay, thời gian vay, và 
lãi suất có thể thay đổi số tiền thanh toán hàng 
tháng. Công cụ có thể giúp bạn tìm ra tổng chi phí 
của khoản vay theo thời gian. 

Theo nguyên tắc chung, các khoản vay có kỳ hạn 
ngắn sẽ tốt hơn (36 so với 60 tháng), bởi người 
vay phải trả lãi ít hơn, và lãi suất càng thấp thì tài 
chính để mua xe càng ít tốn kém hơn.

Số tiền vay mua xe mới thường lớn, bởi xe mới đắt 
hơn xe đã qua sử dụng, nhưng lãi suất lại có xu 
hướng thấp hơn so với mua xe cũ. Việc vay tiền sẽ 
làm tăng thêm chi phí của chiếc xe theo thời gian, 
bởi người vay sẽ phải trả lãi ngoài số dư nợ gốc. 
Tuy nhiên, đối với người không có khả năng mua 
xe mới thì vay mua xe mới có thể là một lựa chọn. 

Biểu đồ dưới đây minh họa khoản vay mua xe 
trị giá $15.000. Biểu đồ thể hiện các mức lãi suất 
khác nhau có thể được tính, tùy vào thời hạn vay. 
Như bạn có thể thấy, thời hạn ngắn hơn có nghĩa 
là bạn phải trả tiền thanh toán hàng tháng cao 
hơn. Tuy nhiên, trong suốt thời hạn của khoản 
vay, khoản lãi bạn sẽ phải trả ít hơn nhiều. 

Dưới đây là một liên kết giúp bạn tính toán các 
điều khoản cho vay khác nhau để có thể tìm ra 
phương án phù hợp nhất với mình:  
https://www.allstate.com/tools-and-resources/ 
car-insurance/compare-auto-loans-calculator.aspx

Khoản vay mua xe đã qua sử dụng thường có giá 
trị nhỏ hơn, nhưng lại đi kèm với thêm một số rủi 
ro, đó là lý do tại sao chúng thường có mức lãi 
suất cao hơn. Mối quan ngại của người cho vay đó 
là giá trị của chiếc xe có thể thấp hơn giá trị của 
khoản vay trước khi khoản vay được trả hết, và 
liệu người đi vay có không trả được nợ không, hay 
là người cho vay có thể gặp khó khăn trong việc 
thu hồi toàn bộ khoản vay. Do đó, người cho vay 
tính lãi suất cao để khoản vay ít rủi ro hơn.

Dịch vụ Tài chính Mua xe Thông qua Đại lý 
Bán xe
Nếu bạn đang cân nhắc việc chương trình tài chính 
mua xe thông qua đại lý, hãy đảm bảo rằng bạn 
hiểu tất cả các chi phí. Một số đại lý bán xe có thể 
có mối quan hệ hợp tác với người cho vay tại địa 
phương để khiến quá trình tài chính trở nên dễ 
dàng hơn. Tuy nhiên, những mối quan hệ này có 
thể liên quan đến các khoản trả cho đại lý để họ giới 
thiệu khoản vay tới người cho vay cụ thể. Nhớ là 
phải yêu cầu đại lý giải thích cặn kẽ tất cả các chi phí 
liên quan để bạn nắm rõ xem mình phải trả những 
gì trong quá trình này. 

Dịch vụ Tài chính Mua xe Trực tuyến
Bạn cũng có thể tìm đến dịch vụ tài chính mua xe 
đã qua sử dụng trực tuyến, mặc dù dịch vụ khách 
hàng không thể 

Số tiền Vay Thời hạn (Tháng) Lãi suất Số tiền thanh 
toán Hàng tháng Tổng Lãi Đã trả

$15.000 36 3,24% $437,81 $761
48 3,39% $334,61 $1.061
60 3,49% $272,81 $1369
72 3,74% $232,90 $1.769
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tốt như các phương án khác. Để tránh tác động 
tiêu cực đến điểm tín dụng của mình, hãy tìm hiểu 
các lựa chọn trước mà không chủ động đăng ký 
bất kỳ khoản vay nào. Sau đó, chỉ yêu cầu một 
hoặc hai người cho vay trực tuyến có lãi suất và 
điều khoản tốt để xin mẫu phê duyệt trước khoản 
vay mua xe đã qua sử dụng. Trong mẫu phê duyệt 
trước, người cho vay sẽ cung cấp cho người vay 
các giấy tờ thể hiện người cho vay sẽ cho vay bao 
nhiêu, lãi suất và các điều khoản của khoản vay.

Dịch vụ Tài chính Mua xe Không có Tín dụng
Loại khoản vay mua xe cuối cùng đó là khoản 
vay mua xe không có tín dụng. Mặc dù có thể có 

lý do chính đáng để cân nhắc tới khoản vay mua 
xe không có tín dụng, thực tế cũng tiềm ẩn một 
số nguy cơ. Trong một số trường hợp, khoản vay 
mua xe không có tín dụng có thể trông như là một 
giải pháp tốt dành cho những người có tín dụng 
xấu hoặc không có lịch sử tín dụng. Một số hạn 
chế bao gồm:

• Thường chỉ áp dụng cho xe cũ.

•  Nhiều người cho vay cấp loại khoản vay này 
không báo cáo với các hãng báo cáo tín dụng 
(điều này gây khó khăn cho việc xây dựng lại tín 
dụng của bạn).

•  Lãi suất thường cao hơn do rủi ro gia tăng.

•  Nếu không thanh toán, lãi suất có thể tăng lên và 
người cho vay có thể thu hồi (lấy lại) chiếc xe.

Nếu bạn có tín dụng xấu, rất có thể ít nhất bạn 
cũng sẽ tìm thấy một số người cho vay sẵn sàng 
tài trợ cho việc mua xe của bạn. Tuy nhiên, cần hết 
sức cẩn thận khi vay mua xe trong tình huống này. 
Một số người cho vay lợi dụng người đi vay có tín 
dụng xấu. Họ biết là người đi vay có tín dụng xấu 
có thể chấp nhận bất kỳ lời đề nghị nào vì họ cảm 
thấy tuyệt vọng.

Khoản vay Thế chấp
Khoản vay thế chấp sẽ được đề cập trong phần 
tiếp theo, Lựa chọn Chỗ ở.

Lưu ý
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Khi muốn tìm chỗ ở mới, bạn có nhiều lựa chọn 
để cân nhắc. Có ba lựa chọn là nhà ở chuyển tiếp, 
thuê nhà và sở hữu nhà.

Nhà ở Chuyển tiếp
Các chương trình nhà ở chuyển tiếp có thể là một 
lựa chọn cho những người muốn rời khỏi một nơi 
trú ẩn khẩn cấp hay chưa có đủ khả năng để có 
thể sống hoàn toàn độc lập. Ngoài nhà ở giá rẻ, 
nhiều chương trình trong số này còn cung cấp các 
dịch vụ hỗ trợ để giúp cư dân xây dựng kỹ năng 
quản lý tiền bạc. Một số còn cung cấp cả chương 
trình tiết kiệm. Những chương trình này cho phép 
bạn phát triển các kỹ năng cần thiết để có được 
chỗ ở lâu dài. 

Một số chương trình nhà ở chuyển tiếp còn có trợ 
cấp tiền thuê. Trợ cấp cho phép người tham gia 
tìm được và duy trì chỗ ở của mình bằng cách hỗ 
trợ tiền thuê nhà cho họ trong một khoảng thời 
gian nhất định. Các chương trình khác cho phép 
người tham gia sống trong khu căn hộ do chương 
trình sở hữu hoặc quản lý. Một số có hình thức 
môi trường sinh hoạt theo nhóm hay ở chung, 
trong đó một số cá nhân hay gia đình ở chung 

trong một hộ gia đình.

Nhiều khi, nhà ở chuyển tiếp được dành riêng cho 
nạn nhân của bạo lực gia đình và gia đình của họ. 
Các dịch vụ hiện có thể có bao gồm:

• Chăm sóc con nhỏ

• Bênh vực/tư vấn/hỗ trợ tinh thần

• Đào tạo nghề 

• Tìm việc

Hầu hết các chương trình đều có hỗ trợ lên đến 
hai năm. Để tìm hiểu thêm về các chương trình 
nhà ở chuyển tiếp và xem có chương trình nào 
trong cộng đồng của bạn không, hãy liên hệ với 
chương trình phòng chống bạo lực gia đình tại địa 
phương của bạn. 

Bất động sản Cho thuê
Trước khi đi tìm một phòng, căn hộ hay nhà để 
thuê, hãy xác định số tiền bạn có thể  
trả mỗi tháng. Các chuyên gia nhà ở thường 
khuyến nghị rằng bạn nên giới hạn tiền thuê nhà 
ở mức 25% đến 30% thu nhập của mình.

Ví dụ, nếu tổng thu nhập hàng tháng của bạn là 
$1.600, bạn nên tìm kiếm chỗ thuê nào đó có giá 

Lựa chọn về Nhà ở
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không quá $400 - $480 một tháng.

Trước khi tìm thuê:

•  Xác định diện tích ngôi nhà bạn cần và xem liệu 
bạn có cần sống gần cơ quan, gia đình, tuyến xe 
buýt, cửa hàng, ngân hàng, v.v. hay không. 

•  Xác định nhu cầu của bạn. Bạn thích thuê căn 
hộ, nhà phố hay nhà di động? Bạn cần thuê kích 
thước nào (studio, một phòng ngủ, hai phòng 
ngủ hay nhiều hơn)? 

•  Hãy nhớ rằng các khoản phí bổ sung như tiền 
điện nước hay phí bảo trì sẽ thay đổi tùy vào 
từng chủ nhà. Nhớ phải hỏi về bất kỳ khoản phí 
bổ sung nào mà bạn có thể phải trả.

•  Thanh toán các hóa đơn điện nước chưa thanh 
toán. Đảm bảo rằng tất cả các hóa đơn điện 
nước do bạn đứng tên đều được cập nhật.

•  Tìm thuê. Có một số cách để tìm chỗ cho thuê, 
chẳng hạn như nghe nói, báo chí, trực tuyến 
hay bằng cách lái xe qua các khu vực bạn muốn 
sống.

•  Gửi đơn đăng ký. Đơn đăng ký điển hình bao 
gồm các câu hỏi về lịch sử thuê nhà, việc làm, và 
thông tin tài chính và thông tin cá nhân của bạn. 
Sẵn sàng cung cấp tên và thông tin liên lạc cho 
những chủ nhà trước đây.

•  Tìm hiểu về khoản đặt cọc cho thuê. Hầu hết các 
hợp đồng cho thuê căn hộ đều yêu cầu đặt cọc tiền 
thuê. Thông thường, tiền đặt cọc có giá trị tương 
đương một tháng tiền thuê. Một số hợp đồng thuê 
yêu cầu nhiều hơn một tháng tiền thuê.

•  Chuyển vào. Sau khi đơn đăng ký được duyệt và 
bạn chấp nhận các điều khoản của chủ nhà, hãy 
ký vào hợp đồng cho thuê (sau khi đọc kỹ) và 
chuyển đến.

Chương trình Nhà ở Liên bang Phần 8
Chương trình Nhà ở Liên bang Phần 8 giúp các hộ 
gia đình có thu nhập thấp có thể tiếp cận nhà cho 
thuê thuộc sở hữu tư nhân. Chương trình cung cấp 
trợ cấp tiền thuê (hoặc giấy chứng nhận hay phiếu 

cho thuê) cho những người thuê đáp ứng đủ điều 
kiện. Các khoản trợ cấp này thường bằng chênh 
lệch giữa 30% thu nhập đã điều chỉnh của hộ gia 
đình và giá thuê được thị trường chấp thuận. 

Tiêu chuẩn đối với tiền thuê được chấp thuận 
do Bộ Nhà ở và Phát triển Đô thị (Department of 
Housing and Urban Development, HUD) hay Cơ 
quan Quản lý Nhà ở Công cộng đặt ra. Ví dụ: nếu 
tiền thuê nhà của bạn là $600 và bạn chỉ có thể 
trả $480, một phiếu theo Phần 8 có thể trả $120 
còn lại. Mức độ sẵn có của chương trình Phần 8 và  
nhà ở liên bang ở mỗi bang mỗi khác, và thường 
danh sách chờ khá dài.

Mặc dù nhiều chủ sở hữu bất động sản cho cá 
nhân có phiếu Phần 8 thuê chỗ ở, một số thì lại 
không. Nếu bạn tin rằng mình là nạn nhân của 
hành vi phân biệt đối xử về nhà ở, hãy liên hệ với 
người bênh vực trong chương trình phòng chống 
bạo lực gia đình, dịch vụ pháp lý hay cơ quan 
quản lý nhà ở công cộng để nộp đơn khiếu nại.

Chia đôi Hợp đồng Cho thuê
Bạn có hợp đồng cho thuê hoặc thuê nhà cùng 
với người lạm dụng hiện tại hoặc trước đây 
không? Nếu vậy, bạn có thể xóa tên của mình hay 
tên của kẻ lạm dụng khỏi hợp đồng cho thuê. 

Quá trình này được gọi là chia đôi hợp đồng cho 
thuê. Các tiểu bang có luật khác nhau, vì vậy hãy 
hỏi luật sư hoặc người bênh vực trước nạn bạo 
lực gia đình về luật chia đôi ở tiểu bang của bạn.

Nếu có lý do chính đáng, chẳng hạn như bạo lực 
gia đình, nhiều điều luật về chia đôi hợp đồng cho 
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thuê yêu cầu chủ nhà cho phép một bên được 
giải phóng hoặc loại ra khỏi hợp đồng cho thuê 
chung. Quá trình này có thể cho phép bạn xóa tên 
của mình để có thể rời khỏi chỗ ở mà không phải 
chịu thêm trách nhiệm nào. Hoặc là quá trình này 
có thể xóa tên kẻ lạm dụng bạn hay kẻ lạm dụng 
trước đây. Sau khi xóa tên khỏi hợp đồng cho 
thuê, người đó không còn trách nhiệm thanh toán 
tiền thuê nhà, tiền điện nước hay các chi phí khác 
và không có quyền ở tại bất động sản đó.

Xử lý Hư hỏng Tài sản
Nếu kẻ lạm dụng bạn làm hư hỏng tài sản cho thuê 
và tên của bạn có trên hợp đồng cho thuê, bạn sẽ 
phải chịu trách nhiệm về hư hỏng. Tuy nhiên:

•  Nếu kẻ lạm dụng bạn làm hỏng tài sản của bạn, 
bạn có thể xin hỗ trợ tài chính để sửa chữa hư 
hỏng thông qua Quỹ Bồi thường cho Nạn nhân 
của Tội phạm ở tiểu bang của mình. Các chương 
trình bồi thường cho nạn nhân của tội phạm 
cấp kinh phí để trang trải các chi phí do hành 
vi phạm tội gây ra. Để biết thêm thông tin, hãy 
liên hệ với chương trình phòng chống bạo lực 
gia đình tại địa phương của bạn. Bạn có thể cần 
phải cung cấp báo cáo của cảnh sát hoặc hợp tác 
với cơ quan thực thi pháp luật để có thể tiếp cận 
được quỹ này. Tuy nhiên, nếu bạn sống trong 
nhà ở công cộng, hãy lưu ý rằng một số nhà ở 
công cộng có thể trục xuất cư dân nếu gọi cảnh 
sát đến khu nhà của họ.

•  Nếu bạn có bảo hiểm cho người thuê nhà, hợp 
đồng bảo hiểm của bạn có thể chi trả các chi 
phí do hư hỏng tài sản. Có thể bạn cần phải báo 
cảnh sát thì công ty bảo hiểm của bạn mới sửa 
chữa hư hại. Tham khảo chính sách hợp đồng 
bảo hiểm của bạn để biết thêm thông tin hoặc 
gọi cho công ty bảo hiểm để thảo luận về các lựa 
chọn bạn có.

•  Bạn có thể nhận được hỗ trợ tài chính từ một 
chương trình phòng chống bạo lực gia đình tại 
địa phương. Một số chương trình có quỹ hỗ trợ 
trực tiếp để sửa chữa hư hỏng nhỏ đối với ngôi 

nhà của bạn (ví dụ: thay ổ khóa, sửa cửa ra vào 
hoặc cửa sổ). Để biết thêm thông tin về cách sử 
dụng quỹ hỗ trợ trực tiếp trong cộng đồng của 
mình, hãy liên hệ với chương trình phòng chống 
bạo lực gia đình tại địa phương của bạn. 

Khi người thuê dọn ra khỏi căn hộ, hầu hết các chủ 
nhà đều kiểm tra căn hộ xem có bị hư hỏng không. 
Nếu không có hư hỏng hay thiếu đồ đạc, bạn sẽ 
nhận được tiền đặt cọc của mình trong vòng 30 ngày. 
Tuy nhiên, hãy nhớ rằng bạn phải trả tiền thuê của 
tháng trước thì mới được nhận lại tiền đặt cọc.

Tại trang 100, bạn có thể tham khảo trang đầu 
tiên của mẫu hợp đồng cho thuê để nắm được sơ 
qua về hợp đồng ràng buộc pháp lý này. Tùy vào 
số lượng điều khoản và phụ lục đính kèm thỏa 
thuận cơ bản mà các hợp đồng cho thuê có thể có 
độ dài khác nhau. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào 
về tài liệu này, hãy liên hệ với một tổ chức nhà ở 
trong cộng đồng của mình hoặc một luật sư. Họ 
có thể giải đáp thắc mắc của bạn và giải thích chi 
tiết về tài liệu cho bạn.

Các quyền Chung của Người thuê
Chỗ ở cho thuê sinh sống được phải cung cấp:

•  Tiện nghi lưu trú chống nước và chống thấm.

•  Hệ thống đường ống hoạt động tốt.

•  Hệ thống nước nóng và nước lạnh đầy đủ.

•  Hệ thống sưởi hoạt động tốt.

•  Hệ thống điện hoạt động tốt.

•  Không có côn trùng và chuột bọ ký sinh.

•  Có đủ thùng rác.

•  Sàn nhà, cầu thang và lan can trong tình trạng tốt.

•  Ánh sáng tự nhiên trong mọi gian phòng.

•  Cửa sổ đóng mở tốt, ít nhất phải mở được một 
nửa (hoặc có hệ thống thông gió cơ học).

•  Lối thoát cháy hoặc thoát hiểm khẩn cấp dẫn ra 
đường phố hoặc hành lang.

•  Khóa chốt cửa trên lối vào chính hoạt động tốt.
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•  Thiết bị an toàn trên cửa sổ hoạt động tốt.

•  Đầu báo cháy khói hoạt động tốt.

Người thuê có quyền được thông báo trước 24 giờ 
bằng văn bản nếu chủ nhà có ý định vào nhà, trừ 
trường hợp khẩn cấp. Khi người thuê đã đưa ra yêu 
cầu sửa chữa bằng văn bản cho chủ nhà, người 
thuê có quyền nhận được phản hồi ngay lập tức.

Người thuê phải nhận được thông báo bằng văn 
bản trước 30 ngày về việc tăng tiền thuê nhà dưới 
10% và 60 ngày nếu tăng tiền thuê nhà trên 10%.

Người thuê phải được nhận lại tiền đặt cọc trong 
vòng 21 ngày kể từ ngày dọn khỏi chỗ ở. Người 
thuê có quyền nhận một bảng kê chi tiết từng 
khoản mục tiền mà chủ nhà giữ lại.

Các trách nhiệm Chung của Người thuê
Người thuê phải:

•  Thanh toán tiền thuê đúng hạn.

•  Giữ gìn chỗ ở sạch sẽ và vệ sinh.

•  Sử dụng thiết bị gas, điện, nước đúng cách.

•  Sửa chữa hoặc trả tiền sửa chữa vật dụng mà họ 
hay khách của họ làm hỏng.

•  Không được di dời bất cứ thứ gì khỏi kết cấu hay 
tòa nhà mà không phải do họ đặt ở đó và không 
được cho bất kỳ ai khác làm vậy.

•  Sử dụng mặt bằng và các phòng đúng mục đích 
đã định.

•  Không tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp 
tại nơi ở

•  Giới hạn số người thuê trong một hộ gia đình  
ở số lượng mà theo luật cho phép.

Trước khi Ký hợp đồng Cho thuê
•  Không đặt tiền trừ khi bạn chắc chắn muốn thuê 

căn hộ.

•  Tính toán chi phí dự kiến   của các tiện ích (ví dụ: 
sưởi, nước, điện) khi xác định xem mình có đủ 
khả năng thuê một căn hộ hay không.

•  Kiểm tra căn hộ để đảm bảo rằng căn hộ ở trong 
tình trạng có thể chấp nhận được. Đưa tất cả các 
thỏa thuận về sửa chữa vào văn bản.
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•  Đánh giá cách quản lý ứng phó với các trường 
hợp khẩn cấp “sau giờ làm việc”.

•  Nói chuyện với những người hàng xóm tương lai 
về khả năng và uy tín của chủ nhà và/hoặc công 
ty quản lý.

•  Ghé thăm khu xung quanh vào ban đêm và/hoặc 
vào cuối tuần để xem cộng đồng này như thế nào. 

•  Lưu ý rằng mặc dù bạn có thể có quyền hợp 
pháp được nhận lại tiền đặt cọc, thực tế khá khó 
thu hồi được khoản này.

Cách Xử lý Việc trục xuất do Không thanh 
toán Tiền thuê
Có ba bước trục xuất: 

1) Thông báo từ Chủ nhà 

Chủ nhà phải gửi thông báo bằng văn bản trước 
khi đệ đơn kiện bạn. Thông báo có thể nêu rõ “Trả 
tiền thuê nhà hoặc dọn khỏi nhà sau ba ngày.” 
Nếu bạn không làm một trong hai điều này trong 
thời gian đã định, chủ nhà có thể đệ đơn kiện trục 
xuất khỏi nhà ra tòa.

Cách xử lý thông báo này 

Nói chuyện với luật sư nếu bạn tin rằng mình 
không nợ tiền thuê nhà mà chủ nhà đang đòi 
bạn. Nếu chấp nhận rằng mình có nợ tiền, bạn có 
thể đáp lại các điều khoản trong thông báo này 
bằng cách trả tiền thuê quá hạn trong thời hạn 
nêu trong thông báo. Nhớ thanh toán bằng séc 
hoặc lệnh chuyển tiền. Điều này sẽ chứng minh 
rằng bạn đã trả tiền. Ghi rõ các tháng mà bạn 
thanh toán trên séc/lệnh chuyển tiền. Nếu phải 
trả bằng tiền mặt, hãy nhớ yêu cầu biên lai ghi rõ 
rằng bạn đã thanh toán đầy đủ các tháng đó. Nhớ 
giữ lại biên lai. Nếu không có đủ tiền để trả tiền 
thuê nhà, hãy liên hệ với một chương trình phòng 
chống bạo lực gia đình tại địa phương hoặc tổ 
chức cộng đồng khác để tìm hiểu về các khoản trợ 
cấp hay khoản vay có thể có.

2) Thông báo từ Tòa án 

Nếu không trả tiền thuê nhà mà chủ nhà đòi, bạn 
có thể phải nhận lệnh trục xuất và giấy triệu tập/
thông báo ra hầu tòa. Nếu nhận được những giấy 
tờ từ tòa án này, điều đó có nghĩa là chủ nhà đã 
đệ đơn kiện trục xuất bạn. Bị kiện trục xuất có thể 
gây ra những hậu quả vượt xa phạm vi vụ kiện 
pháp lý. Ngay cả khi đã giải quyết xong vụ kiện, 
các chủ nhà trong tương lai vẫn có thể xem những 
hồ sơ tòa án này và không muốn cho bạn thuê. 
Nói cách khác, bạn có thể bị “đưa vào danh sách 
đen” của các đơn vị cho thuê nhà trong tương lai.

Cách xử lý thông báo này 

Bước 1: Nói chuyện với luật sư càng sớm càng tốt 
để xem liệu bạn có biện pháp tự vệ pháp lý nào 
đối với khoản tiền thuê đang bị đòi trả hay không. 
Ví dụ, nếu chủ nhà tạo môi trường nguy hiểm để 
sinh sống, họ có thể đã vi phạm quy định về “bảo 
đảm về khả năng sinh sống”. 

Bước 2: Bắt đầu suy nghĩ về cách để bạn có thể 
trả số tiền thuê nhà đã nợ. Có lẽ bạn có thể yêu 
cầu chủ nhà thiết lập một kế hoạch thanh toán. 
Bạn có thể nộp đơn xin trợ cấp từ trợ cấp xã hội 
để tránh phải rơi vào tình trạng vô gia cư. Hoặc là 
bạn có thể nhận trợ giúp từ một tổ chức từ thiện 
tư nhân, v.v… Ngay cả khi không có luật sư, bạn 
vẫn phải trình diện vào ngày ra tòa. Nếu không 
trình diện, bạn chắc chắn bị kết án trục xuất và 
nhận trát đòi lấy lại căn hộ cho thuê. Nếu bạn 
không có luật sư, hãy liên hệ với một tổ chức 
phi lợi nhuận như The Legal Aid Society  
(www.legal-aid.org). Bạn có thể tham khảo danh 
sách các tổ chức hợp pháp phi lợi nhuận cho mọi 
tiểu bang trên trang WomensLaw.org 

3) Thông báo từ Cảnh sát trưởng 

Nếu chủ nhà thắng trong vụ kiện đòi trục xuất bạn 
ra khỏi nhà, họ có thể nhận được phán quyết về 
lấy lại căn hộ cho thuê và lệnh dọn khỏi căn hộ 
(trát). Lệnh này sẽ cho biết khi nào bạn phải dọn 
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đi (chuyển ra ngoài). Lệnh này thường sẽ do cảnh 
sát trưởng, cảnh sát tư pháp hay nhân viên thực 
thi pháp luật khác cưỡng chế thi hành đối với bạn.

Cách xử lý thông báo này 

Tuân thủ thông báo này và chuyển gia đình và 
đồ đạc của mình đi càng sớm càng tốt. Nếu bỏ 
lại bất kỳ món đồ nào, bạn có thể phải trả phí lưu 
giữ để lấy lại. Hoặc là chủ nhà có thể coi đó là đồ 
bỏ lại và vứt chúng đi. Nếu bạn không nhận được 
giấy triệu tập/đơn kiện trước khi nhận lệnh dọn 
ra ngoài hoặc nếu bạn tin rằng bạn đang bị trục 
xuất bất hợp lý vì bất kỳ lý do nào khác, hãy gặp 
luật sư ngay lập tức. Luật sư có thể yêu cầu hoãn 
lệnh/trát này sang một bên, lấy lý do rằng bạn đã 
không có cơ hội tự bào chữa trước tòa. Tuy nhiên, 
bạn cũng có thể phải chứng minh rằng mình đã 
có “lý do biện hộ chính đáng” đối với phiên tòa 
ban đầu. Ngay cả khi không thể nhờ luật sư trợ 
giúp, bạn vẫn có thể tự mình đến tòa án để xem 
liệu có thể nộp đơn yêu cầu trình diện (hoặc các 
giấy tờ pháp lý khác) hay không. Đơn này sẽ yêu 
cầu thẩm phán bỏ lệnh trục xuất và cho bạn thêm 
thời gian để trả số tiền thuê nhà còn nợ. 

Trục xuất Bất hợp pháp
Trục xuất bất hợp pháp có thể xảy ra khi bạn bị 
người không có quyền hạn hợp pháp trục xuất ra 
khỏi nhà hoặc khi chủ nhà không tuân theo các 
thủ tục pháp lý thích hợp khi trục xuất bạn. Chủ 
nhà của bạn chỉ có quyền hợp pháp để đuổi bạn 
ra khỏi nhà trong một số trường hợp nhất định. 
Ngoài ra, sẽ có các bước rất cụ thể phải được tuân 
thủ để có thể trục xuất bạn một cách hợp pháp. 
Hãy nói chuyện với luật sư nếu bạn tin rằng mình 
đang bị trục xuất một cách sai trái hoặc bất hợp 
pháp. Ví dụ, bạn có thể bị trục xuất khỏi nhà một 
cách bất hợp pháp nếu chủ nhà của bạn:

•  Thay đổi ổ khóa khi bạn ra ngoài hoặc ngăn bạn 
vào nhà.

•  Làm cho cuộc sống của bạn khó chịu đến mức 
bạn buộc phải rời khỏi nhà (ví dụ: tắt lò sưởi, gas, 
nước nóng, điện, v.v.); việc này được gọi là “trục 
xuất xây dựng”.

•  Dùng biện pháp bạo lực đuổi bạn ra khỏi nhà 
hay yêu cầu bất kỳ người nào không được pháp 
luật cho phép đưa bạn ra khỏi nhà.
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Trục xuất bất hợp pháp có thể là một hành vi vi 
phạm cả tội dân sự và hình sự. Tòa án có thể buộc 
chủ nhà phải cho phép bạn quay trở lại nhà, phạt 
tiền, bồi thường, và thậm chí bắt giữ chủ nhà.

Nếu chủ nhà trục xuất bạn một cách bất hợp 
pháp, bạn có thể gọi cho cảnh sát. Tùy vào luật 
của tiểu bang mà cảnh sát có thể thông báo cho 
chủ nhà để yêu cầu họ cho bạn quay trở lại nhà, 
nếu không họ sẽ bị bắt. Nếu bạn tin rằng chủ nhà 
đang có ý định trục xuất mình một cách bất hợp 
pháp hoặc nếu cảnh sát không can thiệp, hãy nói 
chuyện với luật sư ngay lập tức. Luật sư (hoặc 
chính bạn) có thể đệ đơn lên tòa án để yêu cầu 
thẩm phán ra lệnh buộc chủ nhà phải cho phép 
bạn quay trở lại nhà. Nếu không muốn ra tòa, bạn 
có thể thông báo bằng văn bản cho chủ nhà rằng 
hành động của họ là bất hợp pháp. Yêu cầu chủ 
nhà của bạn:

•  Cho phép bạn quay trở lại nhà ngay lập tức.

•  Ngừng tìm cách trục xuất bạn một cách bất 
hợp pháp.

•  Ngừng quấy rối bạn.

•  Trả lại đồ đạc của bạn.

Nhớ giữ lại các bản sao bất kỳ thư từ, email hay văn 
bản nào mà bạn gửi cho chủ nhà. Đồng thời, giữ 
lại bất kỳ tài liệu nào mà bạn nhận được từ chủ nhà 
liên quan đến các nỗ lực trục xuất bất hợp pháp.

Nếu đã bị trục xuất khỏi nhà, bạn sẽ cần phải tìm 
một nơi khác để sống. Liên hệ với chương trình 
phòng chống bạo lực gia đình tại địa phương của 
bạn để tìm hiểu về các nguồn lực hỗ trợ chỗ ở 
trong cộng đồng của mình hoặc gọi cho Đường 
dây nóng Quốc gia về Bạo lực Gia đình theo số 
1-800-799-7233 nếu bạn là nạn nhân của bạo lực 
gia đình và cần chỗ trú ẩn.

Lưu ý
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Đối với hầu hết mọi người, quá trình mua một 
ngôi nhà yêu cầu phải có thế chấp. Một trong 
những cách tốt nhất để bắt đầu hành trình xin tư 
vấn về thế chấp đó là nói chuyện với nhân viên 
ngân hàng của bạn. Ngân hàng có nhiều lựa chọn 
cho vay. Hầu hết nhân viên ngân hàng đều có kiến   
thức và kinh nghiệm để giúp bạn đánh giá hoàn 
cảnh của mình và xác định các gói thế chấp phù 
hợp với bản thân.

Bên cạnh nhân viên ngân hàng, tham khảo ý kiến   
của nhà môi giới thế chấp cũng là một cách hay 
để được tư vấn về thế chấp. Nhà môi giới thế chấp 
đôi khi được kết nối với hãng cho vay hay các loại 
hình tổ chức tài chính khác. Tuy nhiên, nhà môi 
giới thế chấp cũng có thể tham gia vào việc mua 
bán các khoản thế chấp. Công việc của họ là tìm 
hiểu những loại thế chấp nào có khả năng ổn định 
nhất trong vài năm tới.

Các chuyên gia về bất động sản chắc chắn phải có 
kiến   thức thực tiễn về tài sản thế chấp. Điều này 
khiến họ trở thành một người tư vấn thế chấp tốt. 
Nhà môi giới bất động sản có lợi ích nhất định khi 
giúp khách hàng tìm nguồn tài chính từ người cho 
vay phù hợp. Họ kiếm được hoa hồng khi giúp 
khách hàng mua nhà thành công. Để giúp khách 
hàng tìm được nguồn tài chính, nhà môi giới phải 
đánh giá tình hình tài chính của khách hàng và 
gắn với đúng đối tượng cho vay phù hợp.

Các chuyên gia tài chính giỏi có thể đưa ra cho bạn 
lời khuyên về thế chấp cũng như mọi khía cạnh của 
quá trình xin thế chấp. Họ có thể giúp bạn:

• Hiểu các loại thế chấp khác nhau.

• Đăng ký xin thế chấp.

•  Hiểu các tài liệu tham khảo mà bạn phải cung 
cấp trong quá trình đăng ký.

•  Tính toán phương án thanh toán thế chấp hàng 
tháng mà bạn có thể quản lý một cách hợp lý.

Tìm lời khuyên hợp lý về thế chấp trước khi mua 
nhà có thể giúp bạn tránh được những sai lầm 
gây tốn kém về lâu dài.

Sở hữu một ngôi nhà là mơ ước của nhiều người. 
Để biến ước mơ này thành hiện thực, hãy nêu ra 
những thắc mắc trăn trở, đặt mục tiêu và lập kế 
hoạch cẩn thận. Càng biết nhiều về việc sở hữu 
một ngôi nhà, bạn càng có nhiều khả năng hoàn 
thành mục tiêu của mình.

Hãy tự hỏi mình những câu hỏi sau:

•  Bạn có thu nhập ổn định và công việc ổn định 
không?

•  Bạn có dự định sống trong cộng đồng đó trong 
ít nhất 3 đến 5 năm không?

•  Bạn có ngân sách không? Bạn có tuân thủ ngân 
sách không?

Quyền sở hữu Nhà ở
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•  Bạn có lịch sử tín dụng hay tín dụng không 
truyền thống tốt không (bao gồm các khoản 
thanh toán cho chủ nhà, điện nước, cáp, bảo 
hiểm, v.v.)?

•  Bạn có tiền tiết kiệm để trả tiền cọc và thanh toán 
chi phí khóa sổ không? Bạn đã nghiên cứu về các 
chương trình trả tiền cọc và chi phí khóa sổ cho 
người sống sót sau bạo lực gia đình chưa?

•  Bạn đã thử xin phê chuẩn trước để được vay thế 
chấp mua nhà chưa?

•  Bạn có thể trả hết số nợ hiện tại trước khi mua 
nhà không?

•  Bạn đã xem xét các chương trình thế chấp dành 
cho người có thu nhập thấp và trung bình chưa?

•  Bạn đã tham gia các lớp hướng dẫn dành cho 
người mua nhà chưa?

Dựa trên câu trả lời cho những câu hỏi này, bạn có 
đủ khả năng để mua nhà không? Hầu hết người 
cho vay đều yêu cầu tiền cọc. Giá trị tiền cọc có 
thể dao động từ 3% đến 20% khoản thế chấp mua 
nhà. Đối với nhiều chương trình dành cho người 
mua nhà lần đầu, khoản tiền cọc tiêu chuẩn dao 
động từ 3% đến 5%.

Hầu hết mọi người có thể thoải mái hoàn trả một 
khoản thế chấp bằng 2,5 lần tổng thu nhập hàng 
năm của mình (trước khi khấu trừ). Nếu kiếm 
được $30.000 một năm, bạn có thể đủ điều kiện 
vay thế chấp $75.000. Bạn vẫn phải trả tiền cọc, 
chi phí khóa sổ và chi phí kiểm tra, đồng thời phải 
có xếp hạng tín dụng tốt.

Mặc dù có thể đủ điều kiện vay một khoản thế 
chấp lớn với một số người cho vay, bạn có thể 
không đáp ứng các khoản thanh toán hàng tháng, 
và có thể bị mất nhà. Xem xét kỹ tài chính và chi 
phí ước tính hàng tháng của bạn. Đừng vay thế 
chấp trừ khi bạn có thể thoải mái với khoản thanh 
toán phải trả hàng tháng.

Chi phí Khóa sổ
Chi phí khóa sổ là khoản phí bạn phải trả khi hoàn 
thành các chi tiết trong khoản thế chấp mua nhà 
của mình với một tổ chức tài chính.

Chi phí khóa sổ bao gồm chi phí cho việc truy xét 
sở hữu để chứng minh rằng không có ai khác sở 
hữu hay có quyền nắm giữ đối với tài sản. Một 
khi điều này được chứng minh, bạn phải mua bảo 
hiểm quyền sở hữu. Bạn cũng có thể phải trả tiền 
giám định nhà đất, kiểm tra mối mọt và bảo hiểm 
của chủ nhà. Yêu cầu nhân viên ngân hàng của 
bạn giải thích về các chi phí khóa sổ trước khi bạn 
ký bất kỳ giấy tờ nào. Lưu ý tới các khoản phí ẩn và 
nhớ phải so sánh giữa các phương án.

Loại Thế chấp
Thế chấp là một loại khoản vay có bảo đảm. Các 
điều khoản của khoản vay thế chấp thường khác 
với khoản vay ngân hàng tiêu chuẩn, cả về cấu 
trúc lẫn thời hạn. Trong hầu hết các thỏa thuận 
tài trợ thế chấp, tài sản được mua bằng nguồn 
tài chính được sử dụng làm tài sản thế chấp cho 
khoản nợ. Có ba loại khoản vay thế chấp chính: 
lãi suất cố định, lãi suất có thể điều chỉnh, và dưới 
chuẩn. Mỗi loại khoản vay sẽ được giải thích chi 
tiết hơn dưới đây.
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Khoản vay Lãi suất Cố định

Hai thời hạn vay phổ biến nhất hiện nay là vay thế 
chấp thời hạn 15 năm và 30 năm. Nếu người vay 
chọn thế chấp 15 năm, cô ấy đồng ý hoàn trả khoản 
vay và toàn bộ tiền lãi trong vòng 15 năm (180 đợt 
thanh toán hàng tháng). Nếu người vay chọn thế 
chấp 30 năm, cô ấy đồng ý hoàn trả khoản vay và 
toàn bộ tiền lãi trong vòng 30 năm (360 đợt thanh 
toán hàng tháng). Khoản vay lãi suất cố định áp 
dụng cùng mức lãi suất trong suốt thời hạn vay. 

Lựa chọn thời hạn vay phù hợp với nhu cầu cụ 
thể của bạn là một trong những quyết định quan 
trọng nhất mà bạn có thể thực hiện khi lựa chọn 
thế chấp. Vậy thì làm thế nào để lựa chọn giữa 
thế chấp thời hạn 15 năm hay 30 năm? Trong khi 
cần cân nhắc nhiều yếu tố, hầu hết người vay đều 
lựa chọn dựa trên số tiền thanh toán hàng tháng 
sao cho họ cảm thấy thoải mái nhất. Thời hạn trả 
nợ càng dài thì số tiền phải trả hàng tháng càng 
ít. Hạn chế của việc này đó là, trong suốt thời hạn 
vay, với thời hạn dài hơn thì người vay sẽ phải trả 
lãi nhiều hơn so với thời hạn ngắn hơn.

Khoản vay Thế chấp Lãi suất Có thể điều 
chỉnh (ARM) 

Thế chấp lãi suất có thể điều chỉnh, còn được gọi 
là ARM hay thế chấp lãi suất thả nổi, là một loại 
thế chấp mà lãi suất không cố định trong suốt 
thời hạn vay. Lãi suất được cố định trong một 
khoảng thời gian ban đầu, được gọi là “kỳ lãi suất 

ban đầu”, nhưng sau đó có thể thay đổi dựa trên 
các biến động trong bảng chỉ số lãi suất. 

Thế chấp lãi suất có thể điều chỉnh không hẳn là 
điều xấu, chỉ là có nhiều rủi ro hơn mà thôi. Nếu 
chỉ số này giảm, bạn có thể phải trả ít hơn so với 
khoản vay lãi suất cố định. Tuy nhiên, nếu chỉ số 
tăng, bạn có thể phải trả nhiều hơn. Thế chấp lãi 
suất có thể điều chỉnh thường đi kèm với giới hạn 
phí. Ví dụ, một khoản thế chấp có lãi suất điều 
chỉnh có thể có giới hạn phí tối đa là 2% mỗi năm 
Hoặc có thể có giới hạn 6% trong suốt thời hạn 
thế chấp. Điều này bảo vệ bạn trong khi vẫn đảm 
bảo người cho vay có một giao dịch khá an toàn.

Khoản vay Dưới chuẩn

Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không đủ điều kiện vay 
thế chấp lãi suất cố định truyền thống hay đang gặp 
khó khăn trong việc vay tín dụng qua kênh thông 
thường? Nếu vậy, khoản vay dưới chuẩn có thể là 
một lựa chọn. Khoản vay dưới chuẩn là khoản vay 
thường được cấp cho những người có hồ sơ tín 
dụng xấu. Lãi suất của khoản vay dưới chuẩn có thể 
cao hơn lãi suất mà bạn mong đợi đối với khoản vay 
từ ngân hàng. Nhiều người sẽ sử dụng khoản vay 
dưới chuẩn khi họ không thể nhận được tín dụng để 
giúp cải thiện xếp hạng tín dụng của mình. 

Người cho vay kiểu này thường tài trợ cho khoản 
vay thông qua một bên thứ ba, vì thế mà các quy 
tắc cho vay sẽ linh hoạt hơn một chút. Hãy lưu ý 
là phải tìm hiểu kỹ về loại hình cho vay này vì nó 

Biểu đồ So sánh Khoản vay Mua nhà

Số tiền Vay Đặt cọc 5% Thời hạn  
(năm)

Lãi suất 
(APR)

Số tiền 
thanh 

toán Hàng 
tháng

Tổng Lãi 
Đã trả

Tổng 
Thanh 
toán

$100.000 $5.000 30 3,802% $670 $64.396 $159.396

15 3,104% $888 $23.947 $118.947

$200.000 $10.000 30 3,641% $1.255 $122.555 $312.555

15 2,894% $1.689 $44.439 $234.439
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thường được coi là có rủi ro cao. Ngoài ra, nhớ 
đọc phần Cho vay Cắt cổ được giải thích ở phần 
sau của bài này, bởi loại hình cho vay này thường 
xuất hiện trên thị trường cho vay dưới chuẩn.

Biểu đồ trên trang trước so sánh các khoản vay thời 
hạn 15 năm và 30 năm đối với hai khoản thế chấp 
khác nhau. Biểu đồ cho biết thời hạn ảnh hưởng 
như thế nào đến lãi suất, tiền thanh toán hàng 
tháng và tổng chi phí của khoản vay.

Bất kể bạn đăng ký loại khoản vay nào, hãy nhớ 
rằng bạn phải nghiên cứu kỹ các khoản vay thế 
chấp mua nhà. Một số trang web (ví dụ:  
https://www.mortgageloan.com/) sẽ so sánh các 
phương án thế chấp cho bạn, nhưng ngoài ra thì 
bạn cũng nên làm việc với một nhà tư vấn cho vay 
(như là nhân viên ngân hàng, nhà môi giới thế 
chấp hay nhân viên môi giới bất động sản) trước 
khi đăng ký vay thế chấp trực tuyến. Nhà tư vấn 
cho vay có thể thảo luận về các lựa chọn của bạn và 
bất kỳ vấn đề nào có thể ảnh hưởng đến khả năng 
đủ điều kiện vay thế chấp của bạn.

Phạt trả Trước hạn
Thế chấp và các khoản vay khác thường có áp dụng 
phạt trả trước hạn. Phạt trả trước hạn là khoản 
tiền phạt mà người vay phải trả nếu trả khoản vay 

sớm hơn so với thỏa thuận ban đầu. Các ngân 
hàng áp dụng phạt trả trước hạn để đảm bảo 

họ kiếm được một số tiền nhất định từ việc cho 
người vay mượn tiền. 

Nhiều tổ chức cho vay đính kèm điều khoản phạt 
trả trước hạn với một khoản vay bởi thực tế biện 
pháp tái cấp vốn cho khoản vay đã trở nên tương 
đối phổ biến. Nếu một người tiêu dùng vay một 
khoản, thanh toán khoản vay sau một khoảng 
thời gian rồi sau đó lại tái cấp vốn với lãi suất thấp 
hơn, họ sẽ tiết kiệm được tiền. Tuy nhiên, tổ chức 
cho vay khoản vay ban đầu lại mất đi số tiền mà 
đáng lẽ họ sẽ đã kiếm được từ việc nhận lãi. 

Tùy từng người cho vay mà chi tiết cụ thể về quy 
định phạt trả trước hạn có thể khác nhau. Một loại 
phạt trả trước hạn được gọi là trả trước mềm. Loại 
phạt trả trước hạn này được miễn nếu nguồn gốc 
của khoản vay ban đầu, chẳng hạn như nhà, bị 
bán đi. Trong trường hợp này, điều khoản phạt chỉ 
được thực thi nếu khoản vay được tái cấp vốn. 

Loại phạt trả trước hạn này được coi là một biện pháp 
khuyến khích đối với những khách hàng không có 
kế hoạch tái cấp vốn, đồng thời vẫn bảo vệ tổ chức 
cho vay ban đầu. Nhớ hỏi xem có điều khoản phạt 
trả trước hạn không tại thời điểm khởi tạo khoản vay. 
Nếu có thì đừng ngại thử thương lượng.
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Cho vay Cắt cổ 

Cho vay cắt cổ là hành vi sử dụng các thủ đoạn 
không công bằng, lừa đảo và lạm dụng trong việc 
cho vay tiền. Người cho vay không trung thực 
thường lợi dụng những người vay có ít hiểu biết về 
hoạt động cho vay. Họ thực hiện điều này bằng cách 
khiến người vay đồng ý với các điều khoản cho vay 
không công bằng và gây thiệt hại về tài chính. 

Người cho vay cắt cổ cũng nhắm đến những 
người vay đang trong hoàn cảnh tuyệt vọng và 
sẵn sàng đồng ý với hầu hết mọi thứ để được vay 
tiền. Thông thường, người có tín dụng kém là 
mục tiêu chính của người cho vay cắt cổ. Những 
cá nhân có thu nhập thấp, phụ nữ, người cao tuổi 
và người dân tộc thiểu số thường là mục tiêu của 
chúng. Tuy nhiên, mọi cá nhân không kể hoàn 
cảnh, mức thu nhập và tầng lớp xã hội đều có thể 
là nạn nhân của hoạt động cho vay cắt cổ.

Cho vay Cắt cổ và Cho vay Thế chấp
Cho vay cắt cổ là hình thức quá phổ biến với 
những người cho vay thế chấp không trung thực. 
Những người cho vay thế chấp này cho vay với lãi 

suất rất cao, đòi hỏi người vay phải đồng ý với các 
điều khoản không công bằng và gây thiệt hại. Ví 
dụ, một người cho vay cắt cổ có thể cài các điều 
khoản phạt trả trước hạn không công bằng hoặc 
trả nợ tăng vọt vào thỏa thuận cho vay. Thông 
thường, những điều khoản này được ẩn trong các 
từ ngữ mang tính chuyên ngành, khiến người vay 
khó có thể hiểu đầy đủ về những gì họ đồng ý. 

Để tránh trở thành nạn nhân của hình thức cho 
vay cắt cổ, hãy tránh xa những người cho vay 
quảng cáo là đảm bảo được phê duyệt khoản 
vay. Ngoài ra, hãy cảnh giác với các khoản vay 
được quảng cáo qua điện thoại hay nhân viên 
kinh doanh lưu động. Nghiên cứu kỹ về công ty 
cho vay mà bạn đang cân nhắc để tìm hiểu xem 
công ty đó có từng bị cáo buộc về hành vi cho vay 
cắt cổ hay không. Ngoài ra, hãy đọc kỹ tất cả các 
thỏa thuận cho vay trước khi ký và đảm bảo rằng 
không có khoảng trống trên chứng từ cho vay của 
bạn. Để an toàn, hãy tham khảo ý kiến   của luật sư 
trước khi bạn ký bất kỳ tài liệu vay nào, đặc biệt là 
các khoản vay thế chấp.

Lưu ý
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Tại sao một số người được chấp thuận cho vay 
mà không gặp bất kỳ vấn đề gì, trong khi những 
người khác phải vật lộn với quá trình này? Người 
cho vay nhìn vào điều gì khi họ đánh giá bạn? 
Những câu hỏi này sẽ được trả lời trong phần này.

Để khoản vay của bạn được phê duyệt, việc này 
phụ thuộc vào nền tảng tài chính của bạn phù 
hợp với tiêu chí cấp khoản vay của người cho vay 
như thế nào. Mặc dù người cho vay có thể có các 
tiêu chí khác nhau, những hướng dẫn sau đây vẫn 
thường được sử dụng để đánh giá các đơn đăng 
ký khoản vay.

Lịch sử Việc làm
Tùy thuộc vào loại khoản vay, hầu hết người cho 
vay đều quan tâm đến việc bạn làm việc trong 
cùng một ngành trong hai năm liên tiếp. Điều này 
cho thấy bạn có công việc ổn định và không nhảy 
việc. Lịch sử việc làm giúp người cho vay đánh giá 
khả năng kiếm thu nhập và trả nợ của bạn.

Lịch sử Tín dụng
Bạn phải chứng minh rằng mình có thể quản lý 
tín dụng một cách có trách nhiệm. Người cho vay 
quan tâm đến lịch sử thanh toán đúng hạn. Nợ 
quá nhiều trên thẻ tín dụng hay dùng hết hạn 
mức tín dụng tối đa cho thấy bạn có thể không trả 
được nợ của mình. Hãy thanh toán hết mọi khoản 
nợ ngắn hạn ít nhất sáu tháng trước khi đăng 
ký một khoản vay mới. Một quy tắc tốt đó là bạn 

không nên nợ nhiều hơn 30% hạn mức thẻ (ví dụ: 
nếu hạn mức của bạn là $1.000, bạn không nên để 
số dư nợ trên $300).

Nợ phải trả chưa thanh toán
Bạn có thể thoải mái hoàn trả một khoản vay lớn 
như thế nào?

Quy mô thu nhập của bạn quyết định số tiền vay 
bạn có thể đáp ứng. Tổng số tiền bạn phải trả 
hàng tháng cho các khoản nợ (bao gồm nợ thẻ tín 
dụng, khoản vay mua xe, khoản vay sinh viên, các 
khoản thế chấp hiện có và/hoặc tiền trợ cấp nuôi 
con) không được vượt quá 42% thu nhập hàng 
tháng của bạn.

Dự trữ Tiền mặt và Tài sản

Người cho vay có thể yêu cầu thông tin về tiền 
mặt hiện có của bạn (séc và tiết kiệm). Điều này 
đặc biệt quan trọng nếu bạn đăng ký một khoản 
vay thế chấp bởi người cho vay có thể yêu cầu 
phải có sẵn tiền mặt và tài sản để trả ít nhất hai 
khoản thanh toán thế chấp hàng tháng.

Trước khi đến một tổ chức cho vay, bạn nên sử 
dụng các công cụ tính thế chấp trực tuyến. Những 
công cụ tính thế chấp này cũng giúp xác định 
số tiền bạn có thể chi trả cho một khoản vay thế 
chấp, cũng như các khoản thanh toán hàng tháng 
của bạn đối với khoản vay thế chấp cụ thể.

BÀI 4 | Xây dựng Nền tảng Tài chính
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Mặc dù thông tin trên những công cụ tính toán 
này không chính xác như thông tin do người cho 
vay cung cấp, nó vẫn mang đến cho bạn số liệu 
gần đúng.

Quy trình phê chuẩn trước
Phê chuẩn trước khoản vay là một quy trình phê 
duyệt trước một khoản vay cụ thể cho người mua 
nhà. Việc phê chuẩn trước khoản vay có thể hỗ 
trợ người mua nhà vì người mua sẽ có một bức 
tranh rõ ràng hơn về số tiền có thể phải chi ra để 
mua nhà. Việc này cũng có thể khiến cho đề xuất 
của bạn về một bất động sản trở nên hấp dẫn 
hơn đối với người bán nếu họ biết bạn đã được 
phê chuẩn trước.

Quy trình phê chuẩn trước khoản vay rất đơn 
giản. Đầu tiên, nhân viên cho vay hỏi người mua 
nhà một vài câu hỏi, một số trong đó có thể yêu 
cầu văn bản chứng minh. 

Ví dụ, nhân viên cho vay sẽ yêu cầu người mua 
nhà cung cấp bằng chứng về thu nhập và nợ để 
xác định tỷ lệ nợ trên thu nhập.

Để xác định tỷ lệ này, nhân viên cho vay cần biết 
các khoản nợ chưa thanh toán, tài sản, tín dụng, 
và tình trạng việc làm của người mua nhà. Sau khi 
đánh giá tất cả các thông tin này, nhân viên cho 
vay có thể đưa ra cho người mua nhà một ước 
tính về số tiền mà họ có thể phải chi để mua một 
ngôi nhà mới.

Quy trình Phê duyệt Khoản vay
Quy trình này cũng có ý nghĩa như thư phê chuẩn 
trước nhưng đều không đảm bảo sẽ được vay.

Quy trình phê duyệt khoản vay thực tế là một quá 
trình kéo dài và đôi khi tẻ nhạt, ngay cả khi người 
mua nhà có thu nhập và lịch sử tín dụng rất tốt.

Sau khi phê chuẩn trước (và tìm được căn nhà 
muốn mua), bước tiếp theo là đăng ký khoản vay 
thế chấp. Đơn đăng ký thế chấp là một loại  

đơn đăng ký khoản vay. Khi một người muốn mua 
bất động sản, họ đăng ký thế chấp từ một tổ chức 
cho vay.

Đơn đăng ký này có một số câu hỏi quan trọng 
về danh tính, lịch sử việc làm, thu nhập, chi phí 
hàng tháng và các khoản nợ của người đăng ký. 
Đơn cũng hỏi thông tin về ngôi nhà mà người đó 
muốn mua và số tiền thế chấp được yêu cầu.

Mẫu đơn đăng ký chỉ là một phần của quy trình 
đăng ký thế chấp. Một phần quan trọng của quy 
trình này đó là kiểm tra tín dụng của người vay.  
Điều này được thực hiện bằng cách yêu cầu báo 
cáo tín dụng qua một cục tín dụng.

Kiểm tra Báo cáo Tín dụng của Bạn 
Mục đích kiểm tra là để tìm hiểu xem liệu người 
vay có lịch sử thanh toán các hóa đơn của mình  
 đúng hạn hay không.

Cho dù người đăng ký nghĩ đơn của mình tốt đến 
đâu, cô ấy vẫn có thể bị từ chối nếu có lịch sử tín 
dụng kém. Có một số người cho vay thế chấp cấp 
khoản vay cho người có tín dụng không hoàn hảo, 
nhưng các điều khoản của khoản vay đó có thể 
kém hơn so với điều khoản dành cho người vay có 
tín dụng tốt.

Trước khi nộp đơn đăng ký thế chấp, nhiều 
chuyên gia cho vay mua nhà khuyên người vay 

BÀI 4 | Xây dựng Nền tảng Tài chính
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nên kiểm tra hồ sơ tín dụng của mình xem có sai 
sót không. Nếu có thông tin sai, người vay có thể 
liên hệ với cục tín dụng để tìm hiểu quy trình thay 
đổi thông tin.

Để có cơ hội tốt nhất đảm bảo cho khoản vay 
thế chấp mua nhà, người vay nên đưa ra những 
thông tin chính xác nhất.

Xem Bài 3 để biết thêm thông tin về  
báo cáo tín dụng.

Kiểm tra Chứng từ Khác

Bên cạnh việc kiểm tra tín dụng, một phần quan 
trọng khác của đơn đăng ký thế chấp là chứng từ 
mà người vay cung cấp. Ngân hàng hay công ty 
cho vay thế chấp khả năng sẽ không chấp nhận 
lời nói từ người vay về thu nhập, chi phí và việc 
làm của mình. 

Người vay có thể cần phải cung cấp bản khai thuế, 
hồ sơ ngân hàng và bằng chứng về thu nhập. 
Những loại giấy tờ này có thể được yêu cầu không 
chỉ đối với người vay chính, mà còn với bất kỳ 
người nào khác cùng có tên hoặc cùng ký trong 
đơn đăng ký thế chấp.

Sở hữu một ngôi nhà là cách tốt để xây dựng của 
cải và bảo vệ tương lai cho gia đình bạn. Ngôi 
nhà mang lại sự an toàn và ổn định. Tài sản trong 
nhà có thể giúp bạn trả chi phí giáo dục, đầu tư 
kinh doanh nhỏ, mua xe hơi hay đề phòng những 
trường hợp khẩn cấp đột xuất như ốm đau hoặc 
thất nghiệp.

Tuy nhiên, như bạn đã biết trước đó, một số người 
cho vay sẽ cho bạn vay tiền ngay cả khi bạn không 
có tín dụng tốt. Những người cho vay này, được 
gọi là người cho vay cắt cổ, cấp khoản vay với lãi 
suất, phí và điều kiện hoàn trả cao. Nếu không có 
khả năng trả khoản vay, bạn có thể mất nhà do bị 
tịch biên. 

BÀI 4 | Xây dựng Nền tảng Tài chính
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Một số lời khuyên:

Tìm trợ giúp trước khi ký. Nếu bạn lo lắng về 
việc trở thành nạn nhân của hành vi cho vay cắt 
cổ, hãy nhờ nhân viên tư vấn hoặc luật sư xem xét 
các tài liệu cho vay trước khi ký.

Đọc phần chữ in nhỏ. Chú ý tới các điều khoản 
trả nợ tăng vọt, lãi suất và phí cao, bảo hiểm nhân 
thọ tín dụng.

So sánh các phương án. So sánh các phương án để 
tìm khoản vay có điều khoản và mức phí tốt nhất. 
Nếu không hiểu các điều khoản cho vay, hãy nhờ 
nhân viên tư vấn nhà đất xem xét hồ sơ cho bạn.

Tránh kiểu bán hàng gây áp lực. Bỏ qua các 
kiểu chiến lược bán hàng gây áp lực và thận trọng 
với kiểu hứa hẹn như “Không có tín dụng? Không 
thành vấn đề!”

Xem xét tổng chi phí của bạn. Tiền thanh toán 
hàng tháng thấp không phải lúc nào cũng tốt. Hãy 
nhìn vào tổng chi phí của khoản vay.

Thận trọng với nội dung bạn ký. Tuyệt đối 
không ký vào tài liệu trắng bất cứ hay tài liệu nào 
mà người cho vay hứa là sẽ điền sau.

Nhìn chung, lời khuyên tốt nhất là nên đọc và tìm 
hiểu kiến   thức liên quan đến tài chính của bạn, đặc 
biệt là khi liên quan đến các quyết định quan trọng 
trong cuộc sống như vay tiền hay sắp xếp chỗ ở.

Mặc dù bài này là một điểm khởi đầu tuyệt vời, 
nhưng nó lại không đề cập tới mọi chủ đề liên 
quan đến quản lý tài chính. Như đã đề cập ở phần 
trước, hãy liên hệ với chương trình phòng chống 
bạo lực gia đình tại địa phương của bạn để tìm 
hiểu về những chủ đề này hoặc gọi cho Đường 
dây nóng Quốc gia về Bạo lực Gia đình theo số 
1-800-799-7233.

BÀI 4 | Xây dựng Nền tảng Tài chính
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BÀI 4 | Xây dựng Nền tảng Tài chính

Hợp đồng Cho thuê và Thuê nhà Mẫu

Hợp đồng Cho thuê và Thuê nhà

Hợp đồng thuê nhà này được lập giữa:

 (Chủ nhà) và  (Người thuê)

Đối với bất động sản tại:

 (Địa chỉ)

 (Thành phố, Tiểu bang và mã bưu chính)

Hợp đồng cho thuê có thời hạn một năm bắt đầu từ ngày 1 tháng Một, năm 2016 và được tự động gia hạn 
với số tiền thuê là $400,00 một tháng, phải trả vào ngày đầu tiên.

 (Người thuê) chịu trách nhiệm về tiền Điện, Gas và Điện thoại. 
Chủ nhà cung cấp dịch vụ dọn tuyết, dọn rác và chăm sóc bãi cỏ sân vườn.

 (Người thuê) có trách nhiệm bảo hiểm cho tài sản cá nhân.

 (Người thuê) đồng ý chỉ sử dụng cơ sở cho mục đích để ở và 
không sử dụng cho các mục đích bất hợp pháp, trái đạo đức hay gây hại.

 (Người thuê) có thể/không được nuôi động vật với khoản tiền 
đặt cọc bổ sung là 

$ .

 

(Người thuê)  (Ngày)  (Điện thoại)

 

(Chủ nhà)  (Ngày)  (Điện thoại)

 

(Chủ nhà)  (Ngày)  (Điện thoại)
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Lập kế hoạch Dài hạn

Các chủ đề chính được đề cập trong  
bài này bao gồm:
• Chiến lược Tiết kiệm
• Lựa chọn Đầu tư
• Tổng quan Bảo hiểm
• Cơ hội Giáo dục
• Tài chính Giáo dục

BÀI 5
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Lập kế hoạch Dài hạn
Để chuẩn bị cho một tương lai ổn định, điều quan trọng là người sống sót phải học cách tiết kiệm, bảo 
vệ và làm tăng số tiền của mình. 

Bài này trình bày các bước mà bạn có thể thực hiện để đặt mục tiêu tài chính và tiết kiệm tiền. Bài cũng 
bao gồm các chủ đề về tiết kiệm tiền nâng cao khác như lập kế hoạch đầu tư và giáo dục.

Xin lưu ý rằng thông tin trong chương trình học này nhằm đưa ra lời khuyên chung dành cho các cá 
nhân có liên quan tới mối quan hệ lạm dụng. Tuy nhiên, không phải ai cũng có hoàn cảnh giống nhau. 
Nếu cần tư vấn cụ thể liên quan tới hoàn cảnh của mình, hãy liên hệ với người bênh vực trước nạn bạo 
lực gia đình, cố vấn tài chính hay luật sư.

Hãy đứng lên. Hãy lên tiếng.
Đường dây nóng Quốc gia về Bạo lực Gia đình: 1-800-799-SAFE (7233)
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Câu chuyện sống sót
Lauren, một nữ doanh nhân thành đạt, đã giấu kín nỗi đau từ cuộc hôn nhân bị lạm dụng trong suốt 
nhiều năm. Trong một thời gian dài, cô hy vọng rằng hành vi bạo lực sẽ dừng lại. Nhưng mặc tất cả 
những lời hứa của mình, James vẫn tiếp tục đối xử rất tàn nhẫn với cô. Nhìn bề ngoài thì Lauren và 
James dường như có một mối quan hệ rất tốt đẹp. Thực tế thì không phải vậy. Dù có sự nghiệp thành 
công, được trả lương cao, Lauren vẫn phải xin phép khi muốn mua bất cứ thứ gì. Cô ấy không biết họ 
cùng sở hữu những gì. 

Sau 13 năm chung sống, Lauren đã quyết định rời bỏ James. Cô ấy không biết phải bắt đầu tách bạch 
trách nhiệm tài chính chung của hai người từ đâu. James đã tiêu hết tài khoản tiết kiệm và quỹ đầu 
tư thị trường tiền tệ của cô, điều này khiến Lauren không còn khả năng tiếp cận tiền mặt. Cô ấy sợ sẽ 
không có ai tin mình. Và cô ấy cũng không muốn đồng nghiệp phát hiện ra mình là nạn nhân của hành 
vi lạm dụng. Cô sợ họ sẽ nghĩ khác về mình. 

Nếu hoàn cảnh của bạn giống với Lauren ở bất kỳ điểm nào, hãy đọc phần này để chuẩn bị cho việc rời 
bỏ kẻ lạm dụng mình. Những phụ nữ đang muốn thay đổi cuộc sống nên nói chuyện với một người 
bênh vực trước nạn bạo lực gia đình. Cùng nhau, họ có thể giải quyết các mối lo ngại và tìm trợ giúp 
thông qua các chương trình nhằm đảm bảo an toàn về tài chính và thể chất. 

Như bạn đã học được trong chương trình này, câu chuyện của Lauren chỉ là một trong số rất nhiều 
người sống sót sau bạo lực gia đình. Tuy nhiên, vẫn có hy vọng và có nhiều người, chương trình và tổ 
chức có thiện ý và sẵn sàng giúp đỡ cô.

Cùng với các đối tác hỗ trợ trong cộng đồng tại địa phương của bạn, chương trình này được thiết kế để 
giúp bạn làm được điều đó: giành được sự độc lập cho bản thân và về mặt tài chính.
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Kiếm lãi từ tiền của bạn là một cách quan trọng 
để củng cố tài chính trong tương lai. Như đã đọc 
trong Bài 2, bí quyết để kiếm tiền từ khoản tiết 
kiệm hoặc đầu tư của bạn chính là lãi kép. Lý do 
là bởi bạn kiếm được tiền lãi hàng năm, cả trên số 
tiền bạn gửi, và trên số lãi bạn đã kiếm được. Với 
lãi kép, ngay cả những khoản tiền không quá lớn 
cũng có thể tạo ra của cải thực sự nếu có đủ thời 
gian và sự cống hiến. 

Lãi kép nghe thì có vẻ nhàm chán. Tuy nhiên, theo 
www.getrichslowly.org thì việc tận dụng lãi kép lại 
rất quan trọng. Vậy đó, hãy đầu tư ngay từ bây giờ! 

Lấy ví dụ về trường hợp của Britney, một cô gái 
20 tuổi. Cô ấy đóng một lần với số tiền $5.000 vào 
tài khoản hưu trí của mình. Khoản này kiếm về lợi 
nhuận trung bình là 8%/năm. Britney không bao 
giờ động đến khoản tiền. Và như vậy, vào thời 
điểm cô ấy nghỉ hưu ở tuổi 65, số tiền $5.000 đó 
đã tăng lên $160.000. Nhưng nếu cô ấy đợi đến 
năm 39 tuổi mới thực hiện khoản đầu tư duy nhất 
của mình, thì $5.000 đó sẽ chỉ tăng lên $40.000. 

Điều gì làm cho lãi kép tuyệt vời như vậy? 
Thời gian!
Lãi kép thậm chí có thể được khai thác tốt hơn nữa 
thông qua các khoản tiền gửi và đầu tư đều đặn 
thường xuyên. Điều gì sẽ xảy ra nếu Britney đóng 
$5.000 vào tài khoản hưu trí của mình mỗi năm? 
Nếu cô ấy để nó không động đến nó trong 45 năm, 

với lãi suất trung bình 8%, tổng số tiền tiết kiệm 
hưu trí của cô ấy sẽ hơn $1,93 triệu! Cô ấy sẽ có 
gấp hơn tám lần số tiền mà mình đã đóng! 

Bản chất của con người là trì hoãn. “Mình có thể 
bắt đầu tiết kiệm vào năm tới,” bạn tự nhủ. “Mình 
không có thời gian để mở tài khoản hưu trí. Mình 
sẽ làm điều đó sau”. Nhưng chi phí của việc trì 
hoãn là rất lớn. Ngay cả một năm cũng tạo ra sự 
khác biệt. 

Britney thích ý tưởng có gần hai triệu đô la trong 
tài khoản của mình khi cô ấy nghỉ hưu. Nếu cô ấy 
đóng $5.000 vào tài khoản hưu trí của mình mỗi 
năm và kiếm được lợi nhuận 8%, cô ấy sẽ có số 
tiền đó. Nhưng nếu cô ấy đợi đến 5 năm, số tiền 
đóng góp hàng năm của cô ấy sẽ phải tăng lên 
gần $7.500 để có được số tiền tương tự vào năm 
65 tuổi. Và nếu đợi đến năm 40 tuổi, cô ấy sẽ phải 
đóng gần $25.000 một năm!

Đối với nhiều người trong chúng ta, tiết kiệm 
$5.000 một năm là điều không thể. Không sao. Bắt 
đầu với một số tiền phù hợp với bạn, có thể là 2% 
thu nhập. Ví dụ: nếu bạn kiếm được $25.000 mỗi 
năm, mục tiêu tiết kiệm hưu trí hàng năm của bạn 
sẽ là $500 mỗi năm hay khoảng $40 mỗi tháng. 
Xem trang 106 để biết ví dụ về cách các khoản 
đóng góp thường xuyên và lợi tức 8% có thể giúp 
bạn đạt được sự an toàn về tài chính lâu dài.
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Để tận dụng lãi kép:

Hãy bắt đầu sớm. Bắt đầu càng sớm thì càng có 
nhiều thời gian ghép lãi có lợi cho bạn và bạn có 
thể trở nên giàu có hơn. Nhưng nếu không bắt đầu 
sớm thì cũng đừng thất vọng. Vẫn còn thời gian 
mà — chỉ cần cố gắng hết sức có thể thôi. Để giúp 
những người lao động lớn tuổi, các quy định của 
liên bang cho phép họ đóng thêm tiền vào chương 
trình hưu trí để tạo cơ hội cho họ “bắt kịp”.

Thực hiện các khoản đầu tư thường xuyên. 
Giữ kỷ luật và ưu tiên tiết kiệm để nghỉ hưu. Làm 
bất cứ điều gì cần thiết để tối đa hóa khoản đóng 
góp của bạn. Nếu bạn làm việc cho một công ty 
có chương trình phù hợp, hãy nhớ đăng ký. Đăng 
ký với lựa chọn cao nhất mà bạn đủ điều kiện. Tự 
động đóng góp thông qua hình thức gửi tiền hay 
chuyển khoản điện tử. Bằng cách đó, bạn thậm 
chí không cần phải nghĩ về nó.

Hãy kiên nhẫn. Đừng động vào tiền. Ghép lãi chỉ có 
hiệu quả nếu bạn để khoản đầu tư của mình tăng 
trưởng. Lúc đầu, kết quả sẽ có vẻ sẽ chậm - nhưng 
phần lớn sự kỳ diệu của lãi kép đến ở phút cuối. 

Có nhiều loại tài khoản để bạn có thể kiếm lãi từ 
khoản tiết kiệm của mình. Bạn có thể xem xét các 
lựa chọn của mình trong Bài 2, phần Lập ngân 
sách và Tiết kiệm.

Theo www.investopedia.com, đầu tư là một cách 
để tiền làm việc cho bạn. Về cơ bản, đó là một 
hình thức khác để nghĩ về cách kiếm tiền. Khi lớn 
lên, hầu hết chúng ta đều được dạy rằng bạn chỉ 
có thể kiếm được thu nhập bằng cách kiếm việc 
và làm việc. Và đó chính xác là những gì hầu hết 
chúng ta làm. Có một vấn đề lớn: nếu bạn muốn 
có nhiều tiền hơn, bạn phải làm việc nhiều giờ 
hơn hoặc kiếm một công việc được trả lương cao 
hơn. Những điều này không phải lúc nào cũng có 
thể thực hiện được.

Rõ ràng, bạn không thể tạo một bản sao của 
chính mình để tăng thời gian làm việc. Thay vào 
đó, hãy gửi một phần khác của chính bạn (tức là 
tiền của bạn) để nó làm việc. Bằng cách đó, trong 
khi đang làm việc và nuôi gia đình, bạn cũng có 
thể kiếm tiền ở những nơi khác. Điều này đúng 
ngay cả với một số tiền rất nhỏ. Rất đơn giản, 
khiến đồng tiền của bạn làm việc cho bạn là cách 
tối đa hóa tiềm năng kiếm tiền của bạn. Điều này 
đúng cho dù bạn có được tăng lương, quyết định 
làm thêm giờ hay tìm kiếm một công việc lương 
cao hơn hay không.  

Năm
Tiền 
gửi 

Năm

Tăng 
trưởng  

8%

Tổng  
Tiền gửi

Tổng  
Tăng 

trưởng
Số dư

1 $480,00 $21,17 $480,00 $21,17 $501,17

2 $480,00 $62,49 $960,00 $83,66 $1.043,66

3 $480,00 $107,20 $1.440,00 $190,86 $1.630,86

4 $480,00 $155,61 $1.920,00 $346,47 $2.266,47

5 $480,00 $208,00 $2.400,00 $554,47 $2.954,47

6 $480,00 $264,72 $2.880,00 $819,19 $3.699,19

7 $480,00 $326,11 $3.360,00 $1.145,30 $4.505,30

8 $480,00 $392,55 $3.840,00 $1.537,85 $5.377,85

9 $480,00 $464,48 $4.320,00 $2.002,33 $6.322,33

10 $480,00 $542,34 $4.800,00 $2.544,67 $7.344,67

11 $480,00 $626,61 $5.280,00 $3.171,28 $8.451,28

12 $480,00 $717,83 $5.760,00 $3.889,11 $9.649,11

13 $480,00 $816,57 $6.240,00 $4.705,68 $10.945,68

14 $480,00 $923,45 $6.720,00 $5.629,13 $12.349,13

15 $480,00 $1.039,14 $7.200,00 $6.668,27 $13.868,27

16 $480,00 $1.164,36 $7.680,00 $7.832,63 $15.512,63

17 $480,00 $1.299,91 $8.160,00 $9.132,54 $17.292,54

18 $480,00 $1.446,63 $8.640,00 $10.579,18 $19.219,18

19 $480,00 $1.605,45 $9.120,00 $12.184,63 $21.304,63

20 $480,00 $1.777,36 $9.600,00 $13.961,99 $23.561,99
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Có nhiều cách khác nhau để bạn có thể đầu tư. 
Các khả năng phải kể đến như bỏ tiền vào cổ 
phiếu, trái phiếu, quỹ tương hỗ hay bất động 
sản. Đôi khi người ta gọi những lựa chọn này là 
“phương tiện đầu tư”. Đây chỉ là một cách khác để 
nói về “cách thức đầu tư.” Mỗi phương tiện trong 
số này đều có mặt tích cực và tiêu cực. Vấn đề là, 
bất kể bạn chọn phương pháp nào để đầu tư tiền 
của mình, mục tiêu luôn là để tiền của bạn làm 
việc và kiếm tiền cho bạn. 

Khoản đầu tư rõ thấy nhất đối với nhiều người 
trong chúng ta đó là một tài khoản hưu trí hay kế 
hoạch tiết kiệm dài hạn. Tài khoản hưu trí là một 
chiến lược tiết kiệm được thiết kế nhằm cung cấp 
thu nhập sau khi bạn không còn làm việc nữa. 
Chương trình hưu trí có thể được lập ra bởi tổ 
chức tuyển dụng, công ty bảo hiểm, chính phủ 
hoặc các tổ chức khác như hiệp hội nhân viên hay 
công đoàn. Sau đây là một số cách bạn có thể tiết 
kiệm để nghỉ hưu.

Tài khoản Hưu trí Cá nhân (IRA) là các tài khoản 
hưu trí mang lại lợi ích về thuế khi bạn tiết kiệm 
để nghỉ hưu. Có nhiều loại IRA khác nhau, một số 
do tổ chức tuyển dụng cung cấp trong khi một số 
khác do cá nhân lập ra.

Lương hưu là chương trình hưu trí do tổ chức 
tuyển dụng lập ra để cung cấp phúc lợi cho nhân 
viên đã nghỉ hưu. 

Chương trình 401(k) là các chương trình hưu trí 
hoãn thuế thu nhập đối với các khoản tiết kiệm 
hưu trí và bất kỳ khoản lãi nào có thể kiếm được 
từ đó cho đến khi rút tiền. Hầu hết các chương 
trình đều được tài trợ bởi tổ chức tuyển dụng là 
công ty tư nhân. 

Ngoài ra còn có nhiều chương trình hưu trí hoãn 
lương khác. 

Trong đó bao gồm: 

•  Chương trình 403(b) Những chương trình này 
áp dụng cho nhân viên của tổ chức giáo dục, nhà 
thờ, bệnh viện công và các tổ chức phi lợi nhuận.

•  Chương trình 401(a) và Chương trình 457 
Những chương trình này áp dụng cho nhân viên 
của chính quyền tiểu bang và địa phương và một 
số tổ chức được miễn thuế.

Khi tính toán mục tiêu hưu trí, hãy nhớ rằng trong 
thời gian nghỉ hưu, bạn sẽ có thể tiết kiệm được 
tiền mua quần áo, đi lại và các chi phí khác liên 
quan đến công việc. Bạn cũng có thể có ít chi phí 
hơn liên quan đến việc chăm sóc con cái. Tuy nhiên, 
chi phí chăm sóc sức khỏe của bạn có thể cao hơn. 

Lựa chọn Đầu tư
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Theo nguyên tắc chung, bạn có thể sống bằng 
70% đến 80% thu nhập trước khi nghỉ hưu. Nhưng 
đây chỉ là ước tính. Một số phụ nữ đã nghỉ hưu chi 
tiêu ít nhất bằng 60% thu nhập trước khi nghỉ hưu 
của họ, trong khi những người khác chi tiêu nhiều 
hơn mức khi họ đi làm.

Để tính toán nhu cầu khi nghỉ hưu của bạn, hãy 
cân nhắc các câu hỏi sau: 

Thời gian nghỉ hưu của bạn sẽ kéo dài  
bao lâu? 
Khi nào bạn định ngừng làm việc? Bạn sẽ nghỉ 
hưu sớm hay có kế hoạch làm việc ít nhất là bán 
thời gian lâu nhất có thể? Liệu bạn có khả năng 
sống được bao lâu? (Cơ quan Quản lý An sinh Xã 
hội ước tính rằng một phụ nữ 65 tuổi có thể sống 
thêm 17,5 năm.)

Một đô la sẽ có giá trị bao nhiêu? 

Trong thời kỳ lạm phát hoặc giá cả tăng cao, bạn 
sẽ cần thêm thu nhập để hỗ trợ cuộc sống hiện 
tại của mình. Khi tính toán số tiền bạn cần để nghỉ 
hưu, hãy giả sử tỷ lệ lạm phát là 3%-4%. Liên kết 
này cung cấp một công cụ tính toán để giúp bạn 
tính ra số tiền mình cần tiết kiệm mỗi tháng nhằm 
đạt được mục tiêu nghỉ hưu của mình.  
https://www.allstate.com/tools-and-resources/
financial/retirement-savings-calculator.aspx.

Bạn sẽ chi tiêu bao nhiêu? 
Bạn mường tượng về kiểu nghỉ hưu nào? Bạn có 
định ở lại ngôi nhà hiện tại của mình không? Bạn 
có dự định nghỉ hưu ở một khu vực gần bãi biển ở 
Florida không? Bạn sẽ giảm quy mô và giảm đáng 
kể chi phí hàng tháng của mình chứ?

Hầu hết mọi người đều có kết hợp cả cổ phiếu và 
trái phiếu. Khi cân nhắc cách phân chia các khoản 
tiền của mình, điều quan trọng là phải cân nhắc 
xem bạn còn bao nhiêu năm cho đến khi nghỉ hưu 
và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn. Liên hệ với 
đại diện tài chính cá nhân có thể giúp bạn quyết 
định chiến lược đầu tư tốt nhất. 

Ngoài những nguồn lực hỗ trợ có sẵn trực tuyến 
này, dưới đây là một số lựa chọn đầu tư phổ biến 
để bạn cân nhắc. 

Trái phiếu Tiết kiệm 
Trái phiếu tiết kiệm do chính phủ phát hành, có 
mệnh giá từ $50 đến $10.000. Lãi trái phiếu được 
cộng dồn miễn thuế. Khi mua một trái phiếu tiết 
kiệm, bạn thường trả một nửa giá trị của trái 
phiếu, và khi đến hạn thì trái phiếu có giá trị gấp 
đôi số tiền bạn đã trả. Ví dụ, nếu bạn trả $50 cho 
trái phiếu tiết kiệm mệnh giá $100, nó sẽ có giá trị 
ít nhất là $100 khi đáo hạn.
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Quỹ Tương hỗ 
Quỹ tương hỗ là một danh mục các cổ phiếu từ 
các công ty khác nhau được kết hợp để mang lại 
một khoản đầu tư duy nhất. 

Ví dụ: một quỹ tương hỗ có thể đầu tư 10% vào cổ 
phiếu ngân hàng, 25% vào cổ phiếu cửa hàng bán 
lẻ, 25% vào cổ phiếu công nghệ y tế, 25% vào cổ 
phiếu công nghệ cao và 15% vào chứng khoán chính 
phủ. Quỹ tương hỗ nhận tiền từ nhiều nhà đầu tư và 
thường thu phí để quản lý “danh mục” cổ phiếu.

Đầu tư Cổ phiếu
Đầu tư cổ phiếu khiến bạn trở thành cổ đông của một 
công ty đại chúng. Sau đó, tiền của bạn có thể được 
sử dụng trong hoạt động kinh doanh của công ty. Để 
đổi lại khoản đầu tư này, bạn được hưởng một phần 
lợi nhuận của công ty. Thu nhập được trả lại dưới 
dạng cổ tức hoặc giữ lại để giúp công ty phát triển. 
Nếu công ty không có lãi, bạn có thể bị thua lỗ.

Trái phiếu
Trái phiếu hoạt động như một khoản vay của một 
công ty. Trái phiếu là một hợp đồng đảm bảo 
khoản vay của bạn sẽ được hoàn trả vào một ngày 
cụ thể (ngày đáo hạn). Trái phiếu cũng đảm bảo 
rằng bạn sẽ nhận được một mức lãi suất cụ thể 
cho việc sử dụng tiền của bạn. Trái phiếu là một 
cách đầu tư tương đối an toàn và hầu hết đều 
trả lãi hai lần một năm. Khi đến hạn thì trái phiếu 
được thanh toán mệnh giá. 

Lập kế hoạch Di sản
Lĩnh vực cuối cùng cần xem xét liên quan đến các 
lựa chọn đầu tư và là lĩnh vực ít phổ biến hơn, đó 
lập kế hoạch di sản. Kế hoạch di sản sẽ bảo toàn 
tài sản của bạn sau khi bạn qua đời. Mặc dù bạn 
có thể không cho là mình đủ giàu để có di sản, 
nhưng nếu bạn sở hữu một ngôi nhà, đồ đạc và/
hoặc xe hơi, hoặc có tiền trong quỹ hưu trí, bạn 
cần phải bảo vệ nó. Điều này luôn đúng bất kể 
bạn bao nhiêu tuổi. 

Kế hoạch di sản có thể bảo vệ tài sản của bạn 
và mang lại sự ổn định về tài chính và tình cảm 
cho những người còn sống. Nếu bạn qua đời mà 
không có kế hoạch di sản, các vấn đề pháp lý có 
thể làm chậm việc phân chia tài sản của bạn. Có 
một số cách để bảo vệ tài sản của bạn.

 Lập Di chúc 
Đây thường là trọng tâm của một kế hoạch di sản. 
Nếu không có di chúc, luật của tiểu bang bạn sẽ 
quyết định ai là người nhận tài sản của bạn. Nếu 
bạn không chỉ định người giám hộ hợp pháp cho 
bất kỳ người phụ thuộc hay trẻ vị thành niên nào, 
tòa án sẽ quyết định ai sẽ nuôi dưỡng chúng.

Lập Quỹ tín thác 
Quỹ tín thác có thể nắm giữ hầu như bất kỳ loại 
tài sản hữu hình hoặc vô hình nào. Tài sản hữu 
hình là tài sản cá nhân có thể được xử lý bằng 
hiện vật, chẳng hạn như quần áo và đồ đạc. Tài 
sản vô hình là tài sản như cổ phiếu. 

-  Nếu cần, quỹ tín thác có thể linh hoạt để đáp 
ứng các mục tiêu của bạn. Một số quỹ tín thác 
được lập để tránh chứng thực di chúc hay giảm 
thuế bất động sản trong tương lai. Số khác thì 
được thiết kế để dành cho trẻ vị thành niên.

Chỉ định Giấy ủy quyền  
Tài liệu này nêu rõ mong muốn của bạn về cách xử 
lý dịch vụ chăm sóc sức khỏe và tài sản của mình. 
Nó nêu rõ ai chịu trách nhiệm thực hiện mong 
muốn của bạn nếu bạn không thể giao tiếp. Nhớ 
chọn một người luôn gắn bó mật thiết trong cuộc 
sống của bạn và có khả năng sẽ luôn như vậy.

 Mua bảo hiểm nhân thọ  
Bảo hiểm nhân thọ có thể mang đến khoản tiền 
mặt mà những người còn sống của bạn có thể 
cần đến để trả thuế bất động sản liên bang khi 
bạn qua đời. Nếu bạn đã mua bảo hiểm nhân thọ 
trước khi rời bỏ kẻ lạm dụng, nhớ phải đổi tên 
người thụ hưởng.
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Chương trình Cộng đồng
Ngoài các lựa chọn đầu tư phổ biến này, hầu hết 
các cộng đồng đều có nhiều chương trình xây 
dựng tài sản khác nhau để giúp bạn đạt được 
các mục tiêu tài chính của mình. Liên hệ với các 
tổ chức cộng đồng để tìm hiểu xem họ có bất kỳ 
chương trình nào sau đây không và có giới hạn 
thu nhập hay không:

Tài khoản Phát triển Cá nhân (IDA) là các tài 
khoản tiết kiệm được kết hợp giữa các nguồn 
công cộng và tư nhân. Đây là tài khoản đầu tư 
vào giáo dục, nhà ở và kinh doanh. Tài khoản phù 
hợp với khoản tiết kiệm của bạn và cho phép một 
khoảng thời gian nhất định để tiết kiệm cho các 
mục tiêu cụ thể. Các mục tiêu thường bao gồm 
giáo dục, mua nhà hay tiền khởi sự để bắt đầu 
kinh doanh.

Chương trình Phát triển Doanh nghiệp Vi mô là 
các khoản đầu tư vốn nhỏ cho phép các cá nhân 
thành lập doanh nghiệp siêu nhỏ để đóng góp vào 
sự phát triển về kinh tế và xã hội của gia đình mình.

Chương trình Hiểu biết về Tài chính giúp gia đình 
học cách quản lý tài chính và đưa ra các lựa chọn 
kinh tế khôn ngoan. Những chương trình này giúp 
gia đình tiến tới đạt được mục tiêu. Các chương 
trình bao gồm sở hữu một ngôi nhà hay doanh 
nghiệp, hoặc tiết kiệm cho giáo dục và nghỉ hưu.

Tín dụng Thuế Thu nhập Kiếm được Liên bang 
và Tiểu bang (EITC) cung cấp tiền mặt cho các cá 
nhân có thu nhập thấp thông qua việc hoàn thuế. 
EITC làm tăng thu nhập của người nghèo đang 
làm việc và thúc đẩy khả năng tiết kiệm của họ. Ít 
nhất có 29 tiểu bang cấp tín dụng thuế thu nhập 
ngoài EITC liên bang. 

Bảo hiểm Thất nghiệp có thể cấp một khoản trợ 
cấp cho các gia đình trong thời gian bị thất nghiệp 
không tự nguyện. Trợ cấp thất nghiệp có thể giúp 
ích trong thời gian chờ tìm việc.

Quỹ Hỗ trợ Khẩn cấp đôi khi được cấp bởi các tổ 
chức phi lợi nhuận hay tổ chức dựa trên đức tin. 
Họ cấp hỗ trợ khẩn cấp cho những cá nhân cần 
giúp trả tiền thuê nhà và hóa đơn điện nước hay 
chi phí tái định cư. 

Chương trình Tiết kiệm Hỗn hợp giúp các cá nhân 
và gia đình có thu nhập thấp tiết kiệm cho những 
tài sản cần thiết. 

Một lần nữa, đây chỉ là bản tóm tắt về một số 
lựa chọn đầu tư mà bạn có thể cân nhắc. Hãy nói 
chuyện với người bênh vực trước nạn bạo lực gia 
đình tại địa phương của bạn để biết thêm thông 
tin và chiến lược lập ngân sách, tiết kiệm và đầu 
tư tiền của mình.
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Bảo hiểm là một phần quan trọng trong tài chính 
của bạn. Bảo hiểm có thể giúp bảo vệ bạn về mặt 
tài chính nếu bạn gặp vấn đề về sức khỏe, bị tai 
nạn xe hơi hoặc nếu nhà của bạn bị hư hại hoặc 
phá hủy. 

Bảo hiểm Sức khoẻ và Y tế bao gồm chi phí 
chăm sóc sức khoẻ và chi phí y tế do ốm đau hoặc 
thương tật do tai nạn. Bảo hiểm này có thể chi 
trả một số hoặc tất cả các chi phí nằm viện, phẫu 
thuật và thăm khám bác sĩ. Các lĩnh vực khác 
thường được bảo hiểm bao gồm thuốc men, xét 
nghiệm, thủ thuật chẩn đoán, xạ trị, chăm sóc thai 
sản và điều dưỡng, nhãn khoa, đi bằng nạng và 
chân tay giả. 

Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Hợp lý (ACA) đã 
thay đổi lĩnh vực bảo hiểm y tế rất nhiều bằng 
cách mở rộng phạm vi bảo hiểm cho hàng triệu 
người có nhu cầu. Nó giúp những người sống 
sót sau bạo lực gia đình được tiếp cận dịch vụ 
chăm sóc sức khỏe mà không ảnh hưởng đến sự 
ổn định về tài chính của họ. Theo ACA, dịch vụ y 
tế phòng ngừa phải được bao trả mà không cần 
khoản đồng thanh toán hoặc các yêu cầu chia 
sẻ chi phí khác. Các dịch vụ phòng ngừa này bao 
gồm những dịch vụ như thăm khám sức khỏe phụ 
khoa, tránh thai, chụp X quang tuyến vú, đồ dùng 
cho con bú và sàng lọc HIV, cũng như sàng lọc và 

tư vấn nhanh về bạo lực gia đình. Ngoài ra, công 
ty bảo hiểm, nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe và các chương trình y tế không còn được từ 
chối bảo hiểm cho phụ nữ dựa trên nhiều yếu tố, 
bao gồm cả tình trạng của họ là nạn nhân của bạo 
lực gia đình hay tình dục. 

ACA cũng cấp các khoản tín dụng thuế và giảm 
chia sẻ chi phí có thể khiến phạm vi bảo hiểm trở 
nên hợp lý hơn cho người sống sót sau bạo lực gia 
đình, cũng như áp dụng miễn trừ đặc biệt đối với 
yêu cầu về phạm vi bảo hiểm. Để tìm hiểu thêm về 
ACA và các lựa chọn bảo hiểm sức khỏe, hãy truy 
cập www.healthcare.gov. 

Tài khoản Tiết kiệm Sức khỏe (HSA) là một giải 
pháp thay thế cho bảo hiểm y tế/sức khỏe truyền 
thống. Tài khoản cho phép bạn thanh toán các chi 
phí y tế/sức khỏe hiện tại trên cơ sở miễn thuế. Tài 
khoản cũng cho phép bạn tiết kiệm cho một số chi 
phí sức khỏe/y tế nhất định và chi phí sức khỏe/y 
tế cho người nghỉ hưu trên cơ sở miễn thuế. Bạn 
sở hữu và kiểm soát số tiền trong HSA của mình. 
Và bạn tự quyết định cách tiêu tiền và thực hiện 
những loại hình đầu tư nào. Bạn có thể đăng ký 
HSA với ngân hàng, hiệp hội tín dụng, công ty bảo 
hiểm và các tổ chức được chấp thuận khác. Tổ 
chức tuyển dụng của bạn cũng có thể đưa ra một 
chương trình cho nhân viên. 

Tổng quan về Bảo hiểm
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Nếu đang chuẩn bị rời bỏ công việc hiện tại và 
không có bảo hiểm y tế và sức khỏe, bạn có thể 
tiếp tục nhận bảo hiểm được cung cấp thông qua 
tổ chức tuyển dụng của mình. Có một điều luật 
gọi là COBRA cho phép bạn tiếp tục bảo hiểm 
của mình trong tối đa 18 tháng. Bạn sẽ chịu trách 
nhiệm thanh toán phí bảo hiểm, vì vậy hãy liên 
hệ với nhà cung cấp dịch vụ y tế phi lợi nhuận tại 
địa phương để tìm hiểu thêm về các lựa chọn bảo 
hiểm y tế có tại cộng đồng của mình.

Bảo hiểm Ô tô có thể giúp bạn sửa chữa hoặc 
thay thế ô tô nếu gặp tai nạn. Bảo hiểm này cũng 
có thể giúp bảo vệ bạn trong trường hợp có kiện 
tụng. Ở hầu hết các tiểu bang, chủ sở hữu ô tô 
được yêu cầu phải có bảo hiểm ô tô ở một mức 
nào đó. Người lái xe phải có khả năng chi trả cho 
bất kỳ tổn thất nào mà họ gây ra, bao gồm cả chi 
phí sửa chữa xe bị hư hỏng, thanh toán chi phí 
y tế, v.v. Mức bảo hiểm tối thiểu bạn nên mua 
thường được gọi là ‘bảo hiểm trách nhiệm’.

Bảo hiểm Chủ nhà hay Người cho thuê trả tiền 
sửa chữa và thay thế nhà của bạn nếu nhà bị hư 
hỏng hoặc phá hủy. Người thuê nhà cũng cần 
có bảo hiểm để bảo vệ đồ đạc và tài sản cá nhân 
khác của mình

Bảo hiểm Nhân thọ có thể giúp gia đình bạn có 
một tương lai tài chính ổn định. Có hai loại là bảo 
hiểm nhân thọ có kỳ hạn và bảo hiểm trọn đời. Sự 
khác biệt cơ bản giữa hai loại này là: 

•  Hợp đồng có kỳ hạn chỉ bảo hiểm nhân thọ. Khi 
người được bảo hiểm qua đời, bảo hiểm sẽ trả 
số tiền ghi trên hợp đồng cho người thụ hưởng 
được chỉ định. Bạn có thể mua bảo hiểm có kỳ 
hạn trong khoảng thời gian từ 1 đến 30 năm. 

•  Trái lại, bảo hiểm trọn đời kết hợp giữa bảo hiểm 
có kỳ hạn và một phần đầu tư. Hợp đồng loại 
này tạo dựng giá trị tiền mặt mà bạn có thể vay. 

Với cả bảo hiểm trọn đời và có thời hạn, bạn có 
thể chốt cùng một khoản thanh toán hàng tháng 
trong suốt thời hạn của hợp đồng. Tuy nhiên, bảo 
hiểm nhân thọ có kỳ hạn sẽ có số tiền trả hàng 
tháng thấp hơn và chi phí thấp hơn theo thời gian. 

Bảo hiểm Khuyết tật cung cấp một phần thu 
nhập bị mất do tình trạng khuyết tật toàn bộ hay 
một phần gây ra bởi bệnh tật hoặc tai nạn. 

Bảo hiểm Chăm sóc Dài hạn có thể giúp bảo vệ 
gia đình bạn và tiết kiệm chi phí y tế trong trường 
hợp ốm đau kéo dài. 
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Ngoài bảo hiểm bạn có thể tự mua, tổ chức tuyển 
dụng cũng có thể cung cấp bảo hiểm. Khi nộp đơn 
xin việc, hãy hỏi tổ chức tuyển dụng tiềm năng về 
các phúc lợi cho nhân viên, trong đó có thể bao 
gồm bảo hiểm khuyết tật hay nhân thọ ngắn hạn 
hoặc dài hạn.

Điều quan trọng là phải biết rằng một số công ty 
bảo hiểm từ chối cho đối tượng tiếp cận bảo hiểm 
bằng cách coi bạo lực gia đình như một tiêu chí 
thẩm định (cơ sở để xác định bảo hiểm cho ai, bảo 
hiểm cái gì và tính phí bao nhiêu). Sự phân biệt 
đối xử này có thể xảy ra trong tất cả các loại bảo 
hiểm, chẳng hạn như bảo hiểm nhân thọ, chủ nhà 
và khuyết tật. Ngoài ra cũng có thể xảy ra ở bảo 
hiểm cho chủ nhà, thuê nhà và bảo hiểm ô tô.

Bên cạnh đó, điều quan trọng cần biết đó là các 
công ty bảo hiểm không bắt buộc phải cho người 
nộp đơn hay chủ hợp đồng bảo hiểm biết lý do từ 
chối hoặc về các hành động bất lợi khác. Các hành 

động bất lợi có thể bao gồm từ chối yêu cầu bồi 
thường hoặc tăng phí bảo hiểm (số tiền bạn phải 
trả). Điều này gây khó khăn cho việc xác định liệu 
doanh nghiệp bảo hiểm có sử dụng tiêu chí bạo 
lực gia đình hay không.

Nhiều tiểu bang hiện có luật không cho phép các 
công ty bảo hiểm sử dụng bạo lực gia đình làm tiêu 
chí thẩm định. Làm việc với người bênh vực trước 
nạn bạo lực gia đình nếu bạn gặp khó khăn trong 
việc mua bảo hiểm, yêu cầu thanh toán hay bị tăng 
phí bảo hiểm mà không được giải thích. Các bạn có 
thể cùng nhau điều tra xem công ty bảo hiểm có sử 
dụng bạo lực gia đình làm tiêu chí hay không.

Bạn cũng có thể truy cập trang web của Hiệp hội 
các Cơ quan Quản lý Bảo hiểm Quốc gia  
www.naic.org. Nhấp vào thẻ Người tiêu dùng để 
truy cập thông tin về bộ phận bảo hiểm ở tiểu 
bang của bạn và tìm hiểu các quyền mình có 
trong việc nộp đơn khiếu nại công ty bảo hiểm.
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Cơ hội học tập luôn hiện hữu trong suốt cuộc đời 
của mỗi người. Có rất nhiều cách để phát triển các 
kỹ năng, theo đuổi sự nghiệp học hành, học nghề 
hay lấy bằng chuyên môn. Khi lấy được bằng GED 
và/hoặc bằng đại học, hoặc hoàn thành khóa đào 
tạo, bạn sẽ có nhiều khả năng kiếm được công 
việc tốt hơn và thăng tiến trong sự nghiệp của 
mình. Trên thực tế, người có trình độ học vấn cao 
hơn thường kiếm được lương cao hơn. 

Ngoài ra, khi chọn một sự nghiệp hay thay đổi 
công việc, hãy cân nhắc các công việc ‘phi truyền 
thống’ dành cho phụ nữ. Theo định nghĩa của Bộ 
Lao động Hoa Kỳ, công việc phi truyền thống dành 
cho phụ nữ là những công việc mà phụ nữ chiếm 
từ 25% trở xuống trong lực lượng lao động. Chắc 
chắn là làm công việc trong lĩnh vực do nam giới 
thống trị cũng có thể gặp phải một số thách thức. 
Tuy nhiên, lợi ích kinh tế có thể rất lớn. Công việc 
phi truyền thống có thể trả lương cao hơn 20-30% 
so với công việc truyền thống dành cho nữ, trong 
khi lại có nhiều lợi ích hơn.

Nhiều phụ nữ bị lạm dụng cảm thấy có khao khát 
mạnh mẽ được “đáp lại” xã hội khi họ được an 
toàn. Họ thường tìm kiếm sự nghiệp mới trong 
lĩnh vực dịch vụ xã hội để làm điều này. Điều này 
thật tuyệt nếu đáp ứng được các mục tiêu về tài 
chính, cũng như sở thích và khả năng của bạn. 
Tuy nhiên, hãy nhớ rằng chăm sóc bản thân và 
gia đình trước tiên. Có nhiều cách để “đáp lại” xã 

hội. Chẳng hạn như bạn có thể tìm cho mình một 
công việc được trả lương cao hơn và đóng góp 
cho các đơn vị chống bạo lực gia đình hay tham 
gia vào các hoạt động tình nguyện.

Tìm đến một cố vấn nghề nghiệp và nhờ họ hỗ 
trợ bạn phát triển hoặc thay đổi con đường sự 
nghiệp. Nhiều trường đại học và cao đẳng cộng 
đồng có dịch vụ tư vấn nghề nghiệp cho sinh viên 
và phụ nữ muốn thay đổi sự nghiệp. 

Ngoài ra, hãy truy cập trang web của Hiệp hội Phát 
triển Nghề nghiệp Quốc gia (NCDA) www.ncda.org 
để biết thêm thông tin về việc tìm một cố vấn 
nghề nghiệp trong cộng đồng của bạn. NCDA 
cũng có các nguồn lực hỗ trợ giúp bạn lựa chọn 
nghề nghiệp phù hợp nhất với nhu cầu của mình.

Có nhiều chương trình học bổng và hỗ trợ trực 
tiếp để giúp những phụ nữ bị lạm dụng theo đuổi 
cơ hội học tập và phát triển việc làm. 

Dưới đây là một danh sách ngắn gọn về các lựa 
chọn giáo dục và đào tạo có sẵn:

Chương trình Phát triển Giáo dục Phổ thông 
(GED) là một cách thức để lấy được bằng tốt nghiệp 
trung học. Hầu hết các doanh nghiệp, trường cao 
đẳng và trường dạy nghề đều công nhận bằng GED 
tương đương với bằng tốt nghiệp trung học.

Đào tạo Trong công việc (OJT) là hình thức có thể 
được tiến hành tại nơi làm việc. Thời gian đào tạo kéo 
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dài từ một tháng đến một năm hoặc lâu hơn. Hình 
thức này đôi khi cũng bao gồm cả đào tạo trên lớp. 

Các trường Cao đẳng Cộng đồng cấp bằng cao 
đẳng-chuyển tiếp (associate) và có cơ hội chuyển 
tiếp lên cấp cao đẳng hay đại học hệ bốn năm. Các 
trường Cao đẳng cộng đồng thường có học phí thấp 
hơn so với trường cao đẳng và đại học hệ bốn năm. 
Nhiều trường áp dụng ghi danh mở. Bằng cách này, 
người học không cần phải làm các bài kiểm tra như 
bài thi theo chương trình Scholastic Aptitude Test 
(SAT) hoặc American College Testing (ACT).

Trường Dạy Nghề tổ chức đào tạo chuyên sâu về 
các lĩnh vực cụ thể. Các lĩnh vực có thể bao gồm 
trợ lý y tá, kỹ thuật viên hệ thống đường ống, kỹ 
thuật viên nhiệt, thông gió và điều hòa không khí, 
tài xế xe tải, bác sĩ thẩm mỹ, v.v. Trường dạy nghề 
có thể phù hợp nếu bạn biết mình muốn làm gì và 
thích học bằng thực hành hơn. 

Chương trình Chứng nhận chuyên đào tạo để 
làm việc trong một ngành nghề cụ thể. Một số 
chương trình cấp chứng chỉ do nhà nước điều 
hành. Số khác thì do các trường cao đẳng, đại học 
hay trường chuyên nghiệp sau đại học tổ chức. 
Nhiều chương trình cấp chứng chỉ yêu cầu người 
học phải có bằng đại học bên cạnh việc tham dự 
một bài thi tiêu chuẩn. Một số chứng chỉ phải 
được gia hạn thường xuyên, yêu cầu học viên phải 
liên tục tham gia các khóa học. 

Giáo dục Trực tuyến là một giải pháp thay thế cho 
các trường dạy nghề, cao đẳng cộng đồng và cao 
đẳng, đại học hệ bốn năm. Hầu hết các chương trình 
giáo dục trực tuyến đều cho phép bạn có thể tham 
gia sao cho thuận tiện với bản thân và ở bất cứ nơi 
nào bạn có thể truy cập vào máy tính. Chương trình 
giáo dục trực tuyến đặc biệt thích hợp với những phụ 
nữ có khó khăn trong việc đi lại hoặc đang cố gắng 
cân bằng giữa gia đình, công việc và học tập.
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Đại học, Cao đẳng Hệ 4 năm cấp bằng cử nhân, thạc 
sĩ và tiến sĩ, cũng như các chứng chỉ chuyên môn.

Một yếu tố nữa cần cân nhắc khi tiếp tục con 
đường học hành đó là bạn sẽ chi trả cho việc học 
như thế nào. Hỗ trợ tài chính, bao gồm trợ cấp, 
học bổng và các khoản vay, có thể giúp bạn trang 
trải việc học lên cao hơn. Các khoản trợ cấp và học 
bổng mang lại lợi thế lớn bởi chúng không cần 
phải hoàn trả. Khoản vay sinh viên cũng là một 
loại hỗ trợ tài chính, nhưng loại hình này yêu cầu 
phải được hoàn trả và kèm theo lãi suất. 

Hỗ trợ tài chính có ở một số nguồn chính:

• Chính phủ liên bang

• Tiểu bang nơi bạn sống

• Trường đại học bạn theo học

• Các tổ chức tư nhân

Trợ cấp và Học bổng
Các loại hỗ trợ tài chính đầu tiên cần cân nhắc là 
trợ cấp và học bổng. Các bước sau đây sẽ giúp 
bạn bắt đầu:

Mọi người Nên Nộp đơn đăng ký FAFSA

Đơn đăng ký Hỗ trợ Sinh viên Liên bang Miễn phí 
(FAFSA) được sử dụng để xác định xem ai đủ điều 
kiện nhận tất cả các chương trình hỗ trợ sinh viên 
liên bang, bao gồm các chương trình không dựa 
trên nhu cầu tài chính. Trên thực tế, hầu hết các 

tiểu bang, trường học và tổ chức tư nhân đều 
yêu cầu bạn điền vào đơn FAFSA. Một số trường 
học và chương trình sẽ yêu cầu bạn phải nộp 
thêm, chẳng hạn như CSS/Hồ sơ Hỗ trợ Tài chính. 
Hạn chót thường rất sớm, vậy nên hãy truy cập 
FAFSA.ed.gov ngay từ bây giờ.

Tìm kiếm và Đăng ký xin Trợ cấp và Học bổng 
Sẵn có

Đơn FAFSA của bạn sẽ đóng vai trò là đơn đăng 
ký cho chương trình trợ cấp liên bang chính, Pell 
Grant. Các trường cao đẳng và đại học thường có 
các khoản trợ cấp và học bổng dành cho sinh viên 
bằng cách sử dụng quỹ của chính họ. Kiểm tra với 
văn phòng hỗ trợ tài chính của trường bạn để biết 
các yêu cầu và thời hạn nộp đơn. 

Bạn có thể sử dụng những công cụ tìm kiếm sau 
để xác định các khoản trợ cấp và học bổng, gồm 
của cả chính phủ và tư nhân:

•  Công cụ Tìm kiếm học bổng của Bộ Lao động 
Hoa Kỳ: CareerOneStop http://careerinfonet.org/
scholarshipsearch/ScholarshipCategory.asp?sear
chtype=category&nodeid=22 

•  Công cụ tìm kiếm của College Board: Big 
Future Scholarship Search https://bigfuture.
collegeboard.org/scholarship-search 

•  FastWeb! Scholarship Search  
http://www.fastweb.com/ 

Tài chính để Học tập
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Cân nhắc tới Chương trình Học bổng Độc lập 
dành cho Phụ nữ. Đây là một công cụ rất mạnh 
giúp phá vỡ các rào cản và mở ra nhiều cánh cửa 
cơ hội. Mục tiêu của Chương trình Học bổng Độc 
lập dành cho Phụ nữ là giúp những người sống 
sót sau bạo hành gia đình được tiếp cận giáo dục. 
Thông qua đó, họ sẽ có cơ hội đảm bảo việc làm, 
sự độc lập cá nhân và khả năng tự chu cấp. Hỗ 
trợ dành cho sinh viên toàn thời gian hoặc bán 
thời gian đăng ký vào các chương trình được công 
nhận tại các cơ sở giáo dục. Để biết thêm thông 
tin về quỹ này, hãy truy cập http://www.wispinc.
org/Programs/WISP/tabid/62/Default.aspx. 

Khoản vay Sinh viên
Chọn Khoản vay Sinh viên Liên bang thay vì 
Khoản vay Sinh viên Tư nhân

Khoản vay sinh viên tư nhân có thể rủi ro và thường 
tốn kém hơn so với khoản vay liên bang. Lãi suất 
đối với khoản vay sinh viên tư nhân thường thay đổi 
và gần như chắc chắn sẽ tăng lên theo thời gian. 
Khoản vay tư nhân thiếu các lợi thế của khoản vay 
sinh viên liên bang, chẳng hạn như lựa chọn trả nợ 
linh hoạt và các điều khoản miễn nợ. 

Hầu hết khoản vay sinh viên liên bang đều không 
yêu cầu kiểm tra tín dụng hay có người cùng ký. 
(Nhưng bạn cần phải điền vào đơn FAFSA!). Khoản 
vay sinh viên liên bang không yêu cầu thanh toán 
cho đến khi bạn rời trường đại học hoặc chuyển 
xuống hệ dưới bán thời gian. Nếu chứng minh 
được nhu cầu tài chính, bạn có thể đủ điều kiện 
được chính phủ trả lãi khi đang đi học. Khoản vay 
sinh viên liên bang thường có thời gian ân hạn là 
sáu tháng. Thời gian ân hạn là khoảng thời gian 
ấn định kể từ lúc rời trường đến trước lúc bạn 
phải bắt đầu thanh toán. 

Nếu bạn gặp khó khăn khi thanh toán, khoản vay 
sinh viên liên bang có các kế hoạch trả nợ linh 
hoạt và lựa chọn để bạn hoãn trả khoản vay. Nếu 
bạn làm việc ở một số ngành nhất định, bạn có 

thể đủ điều kiện được miễn một phần khoản vay 
sinh viên liên bang của mình, nếu đáp ứng các 
điều kiện nhất định.

Các loại Khoản vay Sinh viên Liên bang Sẵn có
Khoản vay Trợ cấp Trực tiếp là các khoản vay 
dành cho sinh viên đại học đủ điều kiện và chứng 
minh được nhu cầu tài chính. Khoản vay này giúp 
họ trang trải chi phí học lên tại một trường cao 
đẳng hay trường dạy nghề. 

Khoản vay Không Tài trợ Trực tiếp là các khoản 
vay dành cho sinh viên đại học, sau đại học và 
sinh viên học nghề đủ điều kiện. Đối với những 
khoản này, sinh viên không cần phải chứng minh 
có nhu cầu tài chính để đủ điều kiện vay.

Khoản vay PLUS Trực tiếp là các khoản vay dành 
cho sinh viên tốt nghiệp hoặc học nghề và cha mẹ 
của sinh viên đại học phụ thuộc. Khoản vay này 
giúp thanh toán các chi phí giáo dục không được 
bao trả bởi nguồn hỗ trợ tài chính khác.

Khoản vay Hợp nhất Trực tiếp cho phép bạn 
hợp nhất tất cả các khoản vay sinh viên liên bang 
đủ điều kiện của mình thành một khoản vay duy 
nhất với một công ty cung cấp dịch vụ cho vay.

Khoản vay Stafford Liên bang được cấp dựa trên 
nhu cầu tài chính và được chính phủ liên bang 
quy định.
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Khoản vay Perkins Liên bang là một chương trình 
cho vay tại trường dành cho sinh viên đại học và 
sau đại học có nhu cầu tài chính đặc biệt. Theo 
chương trình này, nhà trường là bên cho vay.

Hiểu rõ các Lựa chọn Trả nợ của Bạn 
Trước khi đăng ký một khoản vay sinh viên, hãy 
đánh giá xem bạn có thể đủ khả năng vay bao 
nhiêu và phải trả bao nhiêu. 

Nhìn chung, thời gian hoàn trả khoản vay càng dài 
thì chi phí của chúng càng tăng theo thời gian. Nếu 
bạn cần các khoản thanh toán hàng tháng thấp, 
kế hoạch trả nợ dựa trên thu nhập áp dụng cho 
khoản vay sinh viên liên bang có thể giúp bạn. Nếu 
khoản nợ sinh viên tương đối cao so với thu nhập, 
kế hoạch trả nợ này mang sẽ lại lợi thế đáng kể. 
Tiền thanh toán hàng tháng được xác định theo tỷ 
lệ phần trăm trên thu nhập, vì vậy khi không kiếm 
được nhiều thì tiền thanh toán của bạn sẽ thấp. Tuy 
nhiên, các lựa chọn dựa trên thu nhập có nhược 
điểm là yêu cầu xác minh thu nhập hàng năm và 
nhiều thủ tục giấy tờ khác. Do tiền thanh toán 
hàng tháng thấp nên phí lãi tương ứng sẽ cao. 

Sau khi bạn ước tính số tiền bạn sẽ nợ đến khi tốt 
nghiệp, công cụ tính toán của Bộ Giáo dục tại địa 
chỉ https://studentaid.ed.gov/sa/repay-loans sẽ 
giúp bạn tìm ra kế hoạch trả nợ phù hợp. 

Tìm hiểu thêm về việc hoàn trả và miễn khoản vay 
sinh viên từ các nguồn sau:

• studentloanborrowerassistance.org

• askheatherjarvis.com

Nếu Dự định Học đại học, Hãy cố gắng Tiết 
kiệm Từ trước
Chương trình 529, hay “Chương trình Học phí Đủ 
điều kiện”, là một chương trình đầu tư có lợi về 
thuế, có thể giúp bạn tiết kiệm để trang trải chi 
phí giáo dục đại học trong tương lai. Chương trình 
này do các cơ quan, tổ chức nhà nước quản lý.

Các tiểu bang áp dụng hai loại chương trình Học 
phí Đủ điều kiện khác nhau: Chương trình Học phí 
Trả trước hoặc Chương trình Tiết kiệm Đại học. 
Chương trình Học phí Trả trước cho phép người 
tham gia mua học phí trong tương lai ở mức giá 
hiện tại. Chương trình Tiết kiệm Đại học đầu tư 
khoản tiết kiệm của bạn, thu nhập từ tài khoản 
được dựa trên hiệu quả của các khoản đầu tư. Khi 
sử dụng khoản tiết kiệm từ chương trình 529 để 
trang trải chi phí giáo dục đại học đủ điều kiện, 
bạn sẽ không phải trả thuế thu nhập liên bang 
nếu khoản đầu tư của bạn tăng trưởng. Nhiều 
tiểu bang cũng có áp dụng ưu đãi thuế tương tự. 

Hãy thận trọng Khi Cân nhắc Rút IRA để 
Trang trải Chi phí Đại học
Bạn có thể rút IRA ra để trang trải các chi phí giáo 
dục đại học cho bản thân, vợ/chồng hay con, cháu 
của mình. Bạn sẽ nợ thuế thu nhập liên bang đối 
với số tiền đã rút, nhưng sẽ không bị phạt khi rút 
tiền sớm. Hãy cân nhắc lựa chọn này một cách 
cẩn thận, bởi việc lập kế hoạch nghỉ hưu cũng rất 
quan trọng.  

Tận dụng các khoản Tín dụng Thuế Có sẵn 
và khoản Khấu trừ đối với Chi phí Giáo dục 
Đại học
Có hai khoản tín dụng thuế giáo dục đại học có 
thể làm giảm số thuế thu nhập liên bang của bạn:

•  Tín dụng Cơ hội Hoa Kỳ cho phép bạn đòi đến 
$4.000 chi phí giáo dục đủ điều kiện, có thể dẫn 
đến tín dụng thuế lên đến $2.500/sinh viên/
năm trong bốn năm đầu khi sinh viên tham 
gia chương trình học cấp bằng hoặc chứng chỉ 
tương tự.

•  Tín dụng Học tập Trọn đời giúp giảm nợ thuế liên 
bang phải trả với số tiền lên đến $2.000/sinh viên/
năm đối với các chi phí giáo dục đủ điều kiện.

BÀI 4 | Xây dựng Nền tảng Tài chínhBÀI 5 | Lập kế hoạch Dài hạn
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Nếu vay tiền để dùng cho việc học tập, bạn có thể 
điều chỉnh thu nhập của mình để tính khoản lãi 
phải trả cho các khoản vay sinh viên. Khoản khấu 
trừ lãi tối đa đối với khoản vay sinh viên là $2.500/
năm. Báo cáo lãi trên khoản vay sinh viên khiến 
tổng thu nhập đã điều chỉnh của bạn bị giảm, từ 
đó làm giảm nghĩa vụ thuế của bạn.

Hoàn trả Học phí (hỗ trợ học phí) là một thỏa thuận 
giữa tổ chức tuyển dụng và nhân viên, trong đó có 
nêu các điều khoản mà tổ chức tuyển dụng giúp chi 
trả cho việc tiếp tục học tập. Hầu hết các công ty xác 
định số tiền hỗ trợ dựa trên điểm số của nhân viên 
trong khóa học. Mặc dù một số công ty trả hỗ trợ khi 
đăng ký, số khác chỉ hoàn lại tiền sau khi hoàn thành 
khóa học.

Một lời nhắc cuối cùng: đừng bao giờ quên tầm 
quan trọng của sự an toàn. Cân nhắc sử dụng 
Hòm thư khi nộp đơn đăng ký đại học hoặc cao 
đẳng. Điều này sẽ giúp bạn giữ bí mật về địa chỉ 
nhà của mình, đề phòng trường hợp nhà trường 
công bố danh bạ sinh viên hay đăng địa chỉ trên 
trang web của trường. Nghiên cứu chính sách 
quyền riêng tư của trường và quy trình bảo vệ, lưu 
trữ hay công bố thông tin về sinh viên. Ngoài ra, 
hãy nghiên cứu chính sách của trường về quyền 
chọn không tham gia khi chia sẻ thông tin. Những 
bước này sẽ giúp ngăn chặn không để thông tin 
cá nhân của bạn bị công khai hoặc chia sẻ. 

Để có các chiến lược bổ sung nhằm đảm bảo an 
toàn trong khi theo đuổi cơ hội học tập thêm, hãy 
làm việc với người bênh vực trước nạn bạo lực gia 
đình tại địa phương của bạn.

Cảm�ơn�Heather�Jarvis,�Chuyên�gia�về�Khoản�vay�Sinh�viên�
của�NNEDV,�vì�những�đóng�góp�của�cô�cho�phần�này.
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DANH MỤC THUẬT NGỮ |  Chương trình Giảng dạy Moving Ahead 
(Tiến bước đi lên) của Quỹ Allstate

An toàn – Trạng thái an toàn; không gặp hay bị 
rủi ro thương tật, nguy hiểm hoặc mất mát.

ATM – Xem�Máy�Rút�tiền�Tự�động.

Báo cáo Tín dụng– Báo cáo nêu chi tiết về giao 
dịch trước đây của một người với các chủ nợ. Báo 
cáo đóng vai trò như một lịch sử tài chính liên 
quan cụ thể đến khả năng hoàn trả khoản tiền đã 
vay của một người. 

Báo cáo viên Bắt buộc– Một người (thường là 
giáo viên, y tá, cố vấn, người bênh vực, sĩ quan 
cảnh sát, v.v.) được pháp luật yêu cầu phải báo cáo 
hành vi mình quan sát thấy hay nghi ngờ về việc 
lạm dụng trẻ em hoặc người lớn dễ bị tổn thương 
(già yếu, người khuyết tật, v.v.). Quy định pháp luật 
chuẩn xác và những người bắt buộc phải báo cáo 
sẽ khác nhau, tùy theo luật của tiểu bang.

Bạn đời – Các cá nhân có thể gọi bạn đời của mình 
là bạn gái/bạn trai, người yêu, bạn cùng phòng, 
bạn đời, vợ/chồng, hay người quan trọng khác. 

Bạo lực Gia đình – Một dạng bạo lực về cảm xúc, 
tài chính, thể chất và/hoặc tình dục để duy trì 
quyền lực đối với người khác. Kẻ lạm dụng  
được thúc đẩy bởi nhu cầu kiểm soát và  
sẵn sàng sử dụng vũ lực hay sự ép buộc. Còn 
được gọi là Bạo lực Gia đình.

Bảo hiểm – Khi mua bảo hiểm, bạn đồng ý trả 
cho công ty một số tiền nhất định hàng năm hoặc 
hàng tháng, được gọi là phí bảo hiểm, để đổi lại 
việc được bảo hiểm các chi phí của một số rủi ro 
nhất định trong tương lai. Mọi người nên có bảo 
hiểm y tế, loại bảo hiểm này sẽ hỗ trợ cho hầu hết 
các loại chi phí điều trị và chăm sóc y tế. Ở hầu hết 
các tiểu bang, pháp luật yêu cầu chủ sở hữu ô tô 
phải có bảo hiểm ô tô ở một mức nào đó. Người 
cho vay thế chấp cũng sẽ yêu cầu chủ nhà phải 
mua bảo hiểm chủ nhà. Bất cứ ai có con nhỏ cũng 
đều nên cân nhắc mua bảo hiểm nhân thọ và bảo 
hiểm khuyết tật. 

Bảo mật – Duy trì sự riêng tư hoặc chỉ thông báo 
riêng tư. Người bênh vực từ các chương trình 
phòng chống bạo lực gia đình thường bị ràng 
buộc bởi các hướng dẫn của tiểu bang và liên 
bang về vấn đề tiết lộ thông tin. Họ không nên 
thừa nhận sự hiện diện hay tham gia của bất kỳ ai 
trong chương trình phòng chống bạo lực gia đình 
hoặc nơi trú ẩn tại địa phương khi chưa có văn 
bản cho phép tiết lộ thông tin từ người sống sót 
sau bạo lực gia đình. 

Chi trả Ròng – Số tiền bạn kiếm được trừ đi mọi 
khoản thuế hoặc các khoản khấu trừ khác như An 
sinh Xã hội. Đó là số tiền bạn thực sự nhận được 
hoặc số tiền được gửi.

Chương trình Thực thi Trợ cấp Nuôi con – Tổ 
chức đối tác cấp liên bang/tiểu bang/địa phương 
được thành lập theo Phần D của Đạo luật Bảo 
hiểm Xã hội nhằm xác định vị thế của cha mẹ 
không giám hộ, xác lập quan hệ cha con và xác 
lập/thực thi lệnh trợ cấp nuôi con.

Chương trình Bảo mật Địa chỉ – Một chương 
trình thường do các tiểu bang lập ra nhằm mục 
đích bảo vệ các nạn nhân của hành vi theo dõi, 
bạo lực gia đình, tấn công tình dục và các tội 
phạm khác. Chương trình cấp cho nạn nhân một 
địa chỉ khác hợp pháp (thường là một hòm thư 
bưu điện) để sử dụng thay cho địa chỉ thực của 
họ. Địa chỉ này có thể được sử dụng bất cứ khi 
nào có yêu cầu cung cấp địa chỉ. Thư hạng nhất 
gửi đến địa chỉ thay thế sẽ được chuyển tiếp đến 
địa chỉ thực của nạn nhân. Mặc dù là một chương 
trình rất hữu ích đối với nhiều người sống sót, 
chương trình này có thể khiến quá trình gửi thư 
kéo dài thêm vài ngày. Không phải tất cả các bang 
đều áp dụng chương trình này bởi đây là chương 
trình không bắt buộc.

Chương trình Học phí Trả trước – Một phương 
thức để thanh toán học phí đại học trong tương 
lai ở mức giá hiện tại. Chương trình học phí trả 
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trước cho phép chủ tài khoản mua các khoản tín 
dụng học phí ở mức giá hiện tại của mình, mặc dù 
chúng sẽ không được sử dụng cho đến một năm 
nào đó trong tương lai, khi chi phí học phí rất có 
thể sẽ tăng lên. Chương trình được nhà nước tài 
trợ và chỉ có sẵn ở một số tiểu bang, nhưng có thể 
tham gia vào chương trình học phí trả trước ngoài 
tiểu bang cư trú hiện tại của chủ tài khoản.

Chương trình Phòng chống Bạo lực Gia đình tại 
Địa phương – Một tổ chức phi lợi nhuận dựa trên 
cộng đồng, cam kết cung cấp dịch vụ miễn phí và 
bí mật cho nạn nhân của bạo lực gia đình và con cái 
của họ. Các dịch vụ có thể bao gồm hỗ trợ khủng 
hoảng, chỗ trú ẩn an toàn, tư vấn, bênh vực pháp lý, 
các dịch vụ thông tin và giới thiệu. Người bênh vực 
từ các chương trình phòng chống bạo lực gia đình 
thường đồng hành cùng người sống sót đến tòa án, 
các tổ chức dịch vụ xã hội và đồn cảnh sát. Không 
bắt buộc người tham gia bị lạm dụng phải ở chỗ trú 
ẩn để được các chương trình này giúp đỡ.

Chỗ ở Chuyển tiếp – Một chương trình hoặc dự 
án được thiết kế để cung cấp nhà ở và các dịch vụ 
hỗ trợ thích hợp cho những người vô gia cư để 
hỗ trợ họ tiến tới cuộc sống độc lập. Nhiều cộng 
đồng có Chỗ ở Chuyển tiếp dành riêng cho những 
người sống sót sau bạo lực gia đình. 

Chủ nợ – Người hoặc công ty bị nợ tiền.

Chứng chỉ Tiền gửi (CD) – Một loại hình đầu tư 
yêu cầu bạn đầu tư tiền trong một khoảng thời 
gian nhất định (kỳ hạn) và đảm bảo cùng một tỷ 
suất sinh lợi (lãi suất) trong toàn bộ thời gian đó. 
CD thường yêu cầu một khoản tiền gửi tối thiểu 
và thường được chính phủ liên bang bảo lãnh.

COBRA – Luật liên bang được Quốc hội thông qua 
năm 1986 nhằm cấp bảo hiểm liên tục về các phúc 
lợi sức khỏe theo nhóm dành cho nhân viên và gia 
đình của họ khi bảo hiểm này bị chấm dứt. 

Con nợ – Người mang nợ một người hay tổ chức 
tài chính khác.

Cơ quan Quản lý An sinh Xã hội (SSA) – Một cơ 
quan chính phủ Hoa Kỳ điều hành các chương 
trình bảo hiểm xã hội ở Hoa Kỳ. Cơ quan này bao 
gồm một loạt các dịch vụ an sinh xã hội, chẳng 
hạn như trợ cấp tàn tật, hưu trí và trợ cấp cho 
người sống sót. 

Cố vấn Tài chính – Một chuyên gia giúp các cá 
nhân quản lý tài chính của mình bằng cách đưa 
ra lời khuyên về vấn đề tiền bạc như đầu tư, bảo 
hiểm, thế chấp, tiết kiệm đại học, lập kế hoạch di 
sản, thuế và hưu trí, tùy thuộc vào những gì khách 
hàng yêu cầu

Cổ phiếu – Một loại đầu tư đại diện cho một phần 
sở hữu trong một công ty. Bạn có thể kiếm tiền từ 
cổ phiếu thông qua việc trả cổ tức bằng cổ phiếu 
và tăng giá cổ phiếu. Cổ tức là cơ chế thanh toán 
mà các công ty sử dụng để phân phối thu nhập 
cho các cổ đông. 

Cứu trợ Kinh tế – Hỗ trợ về các vấn đề tiền bạc. 
Ví dụ bao gồm trợ cấp nuôi con, trợ cấp vợ chồng, 
trả tiền thế chấp và tiền thuê nhà, tạm thời sở hữu 
tài sản (xe hơi và quần áo), bồi thường chi phí y tế 
và hư hỏng tài sản. Các ví dụ khác bao gồm: tiền 
lương bị mất, phí luật sư và thanh toán các hóa 
đơn đến hạn trong thời gian có lệnh bảo vệ. 

Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) – 
Một cơ quan độc lập của chính phủ liên bang Hoa 
Kỳ có nhiệm vụ bảo hiểm cho các khoản tiền gửi lên 
đến $250.000 của các tổ chức tài chính thành viên

Giấy Ủy quyền – Một tài liệu chính thức, có giá trị 
pháp lý cho phép một người hay một bên hành 
động thay mặt người khác. 

Giới thiệu - Một  hành động  khi cử ai đó tới  một 
người hoặc  địa điểm nơi có thể đáp ứng  nhu cầu 
hoặc mong muốn  của người đó. 
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Hiệp hội Tín dụng– Một tổ chức tài chính phi 
lợi nhuận, trong đó thành viên có thể vay từ các 
khoản tiền gửi gộp ở mức lãi suất truyền thống 
thấp hơn so với ngân hàng. 

Hòa giải – Sự can thiệp giữa các bên xung đột để 
thúc đẩy hòa giải, dàn xếp hoặc thỏa hiệp. Không 
nên khuyến nghị hòa giải trong các trường hợp liên 
quan đến bạo lực gia đình, vì quá trình này đòi hỏi 
cả hai bên phải có quyền lực ngang nhau để thương 
lượng công bằng và đảm bảo an toàn chung.

Hỗ trợ Tài chính – Bất kỳ khoản trợ cấp hay học 
bổng, khoản vay, hay việc làm được trả lương 
nào được cung cấp nhằm giúp sinh viên trang 
trải chi phí đại học của mình. Khoản hỗ trợ như 
vậy thường được cung cấp bởi nhiều nguồn khác 
nhau, chẳng hạn như cơ quan liên bang và tiểu 
bang, trường cao đẳng, trung học, tổ chức và các 
tập đoàn.

IOU – “I Owe You” (Tôi nợ anh/chị) - một tài liệu có 
chữ ký thể hiện sự đồng ý với một khoản nợ.

Không trả đúng kỳ hạn – Không trả đầy đủ hoặc 
đúng hạn.

Kinh tế – Liên quan đến tiền và việc sản xuất hàng 
hóa và dịch vụ.

Kẻ bạo hành – Một người có hành vi bạo hành (về 
thể chất, tinh thần, tài chính và/hoặc tình cảm) đối 
với con, vợ/chồng, hoặc người khác.

Kế hoạch Quản lý Nợ (DMP) – Một phương án 
giảm nợ, trong đó hãng tư vấn làm việc với các 
chủ nợ của một người để tìm ra số tiền thanh toán 
hàng tháng phù hợp hơn đối với hoàn cảnh của 
người đó. Hãy lưu ý và thận trọng với các công ty 
cho vay cắt cổ vì lợi nhuận.  
Xem�Bài�3�để�biết�thêm�thông�tin.

Luật sư – Một người với công việc đưa ra lời 
khuyên pháp lý và lên tiếng nói đại diện người 
khác trước tòa.

Lãi Kép – Lãi tính trên số tiền gốc ban đầu và cả 
lãi lũy kế của các kỳ trước đối với một khoản tiền 
gửi hoặc khoản vay. 

Lãi – Số tiền người vay trả cho người cho vay như 
một khoản bồi thường; lãi được tính thường liên 
quan trực tiếp đến “rủi ro ước tính”.

Lý do Chính đáng – Một lý do để chấm dứt; ví dụ:  
ngừng cố đòi tiền trợ cấp nuôi con từ phụ huynh 
không giám hộ, ủng hộ hoặc rút lại chế tài hay 
hình phạt do không tuân thủ yêu cầu của chương 
trình, như là tham gia tìm kiếm việc làm. 

Lạm dụng Tài chính – Một chiến thuật mà kẻ 
lạm dụng sử dụng để kiểm soát nạn nhân bằng 
cách ngăn nạn nhân tiếp cận với tiền bạc hay các 
nguồn lực tài chính khác. Ví dụ: cá nhân cố gắng 
kiểm soát toàn bộ hoặc một phần nguồn tài chính 
của người khác, bao gồm tiền, tài sản, thu nhập 
thừa kế hoặc việc làm.

Lệnh Bảo vệ – Một tài liệu do tòa án cấp và thẩm 
phán ký để giúp bảo vệ bạn khỏi bị quấy rối hoặc 
lạm dụng. Trong Lệnh Bảo vệ, thẩm phán có thể 
đặt giới hạn đối với hành vi của bạn đời của bạn. 
Trong số những điều khác, thẩm phán có thể yêu 
cầu bạn đời của bạn cấp hỗ trợ tài chính tạm thời 
cho bạn và con bạn. 

Lệnh Dọn đi – Từ bỏ quyền chiếm hữu tài sản 
(chẳng hạn như căn hộ) và rời đi không để lại đồ 
đạc nào.

Lịch sử Tín dụng – Bản ghi về thói quen vay tiền 
và trả nợ của bạn. Công ty báo cáo tín dụng theo 
dõi lịch sử của bạn và cung cấp thông tin này cho 
các công ty thẻ tín dụng, ngân hàng và những 
người cho vay khác.

Medicaid – Một chương trình chung của liên bang 
và tiểu bang giúp các cá nhân hoặc gia đình có thu 
nhập thấp thanh toán chi phí liên quan đến việc 
chăm sóc y tế và giám hộ, miễn là họ đủ điều kiện. 
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Mặc dù phần lớn được tài trợ bởi chính phủ liên 
bang, Medicaid được điều hành bởi các tiểu bang, 
tại đó phạm vi bảo hiểm có thể khác nhau.

Miễn trừ – Tránh việc áp đặt hoặc thực thi (một quy 
tắc, hình phạt hay yêu cầu); bỏ qua một yêu cầu. 

Máy Rút tiền Tự động (ATM) – Loại máy cho 
phép bạn rút tiền từ tài khoản của mình, kiểm tra 
số dư tài khoản hay chuyển tiền giữa tài khoản séc 
và tài khoản tiết kiệm.

Ngân hàng Trực tuyến – Ngân hàng trực tuyến 
còn được gọi là ngân hàng Internet, ngân hàng 
điện tử hay ngân hàng ảo. Đây là một hệ thống 
thanh toán điện tử cho phép khách hàng của một 
ngân hàng hay tổ chức tài chính khác thực hiện 
một loạt các giao dịch tài chính thông qua trang 
web của tổ chức tài chính.

Ngân sách – Kế hoạch bạn lập ra để kiểm soát chi 
tiêu và khuyến khích tiết kiệm.

Người bênh vực trước nạn Bạo lực Gia đình – 
Người làm việc cho một tổ chức cung cấp sự giúp 
đỡ cho các nạn nhân của bạo lực gia đình. Người 
này phải được đào tạo chuyên sâu về tư vấn cho 
nạn nhân của bạo lực gia đình. 
Xem�thêm�Người�bênh�vực. 

Người bênh vực– Có hai kiểu người bênh vực 
cho người sống sót của nạn bạo lực gia đình. 1) 
người bênh vực cá nhân—mục đích là nhằm hỗ trợ 
một phụ nữ; 2) hệ thống hay người bênh vực là tổ 
chức—hoạt động theo nhóm, mục đích là nhằm 
thay đổi các thông lệ dẫn đến kết quả không công 
bằng đối với phụ nữ bị đánh đập Xem�thêm�phần�
Người�bênh�vực�trước�nạn�Bạo�lực�Gia�đình.

Người cho vay Ngắn hạn – Người hoặc nhóm 
cung cấp các khoản vay ngắn hạn, trả trước ngày 
lĩnh lương, với lãi suất thường rất cao.

Người sống sót – Một người tiếp tục sống hoặc làm 
việc bất chấp sự áp bức, khó khăn hoặc thất bại.

Nợ gốc – xem�Nợ�gốc�Khoản�vay.

Nợ phải trả – Những thứ mà ai đó có trách nhiệm 
thanh toán; chẳng hạn như các khoản nợ hoặc 
giấy thế chấp. 

Nợ – Số tiền bạn đã vay từ một người cho vay. 
Ngoài việc trả lại số tiền đã vay, bạn hầu như luôn 
phải trả lãi. Lãi suất tính trên khoản nợ của bạn 
ảnh hưởng đến cách bạn nên tiếp cận việc trả nợ. 
Khoản nợ thẻ tín dụng thường có lãi suất cao nhất 
(đôi khi hơn 20%) và nên được trả hết trước. Bạn 
có thể trả các khoản nợ có lãi suất thấp hơn, như 
hầu hết các khoản vay sinh viên (từ 5 đến 10%) 
chậm hơn, ngay cả khi đang tiết kiệm.

Pell Grant – Số tiền mà chính phủ cấp cho những 
sinh viên cần tiền để học đại học. Không giống 
như khoản vay, khoản trợ cấp này không phải 
hoàn trả. Sinh viên đủ điều kiện nhận được một số 
tiền cụ thể mỗi năm theo chương trình này.

Phá sản – Một quy trình pháp lý liên bang áp 
dụng đối với những con nợ đang tìm cách xóa bỏ 
hoặc trả nợ. Có hai loại phá sản đối với cá nhân. 
Phá sản theo Chương 7 cho phép con nợ xóa 
nhiều khoản nợ đổi lấy việc từ bỏ tài sản không 
được hỗ trợ bán đi để trả nợ cho các chủ nợ. Phá 
sản theo Chương 13 cho phép con nợ giữ lại tất cả 
tài sản của mình và trả toàn bộ hoặc một phần các 
khoản nợ trong từ ba đến 5 năm.

Phúc lợi An sinh Xã hội – Phúc lợi bằng tiền mà 
những người lao động đã nghỉ hưu nhận được 
sau khi đã đóng vào hệ thống An sinh Xã hội trong 
suốt thời gian làm việc của mình. Phúc lợi được trả 
hàng tháng cho người lao động đã nghỉ hưu và 
vợ/chồng còn sống của họ. Phúc lợi cũng được trả 
cho những người bị thương tật vĩnh viễn và toàn 
bộ theo các điều kiện nghiêm ngặt do Cơ quan 
Quản lý An sinh Xã hội đặt ra.
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Phương án Ứng phó Bạo lực Gia đình (FVO) – 
Luật liên bang được thông qua theo Đạo luật Cải 
cách Phúc lợi năm 1994, trong đó quy định các 
điều khoản đặc biệt và ngoại lệ dành cho những 
người là nạn nhân của bạo lực gia đình.

Phạt trả trước hạn – Một khoản phí áp dụng đối 
với người đi vay thanh toán khoản vay (thường là 
khoản thế chấp) trước ngày đến hạn. Người cho 
vay áp đặt loại phí này để khuyến khích người vay 
duy trì một khoản nợ –và tiếp tục trả lãi cho khoản 
nợ đó –trong suốt thời hạn của khoản vay.

Phụ huynh Giám hộ – Phụ huynh có toàn quyền 
giám hộ đối với đứa trẻ hoặc phụ huynh mà đứa 
trẻ thường ở cùng trong phần lớn thời gian. 

Pro se – Một cá nhân tự đại diện cho chính mình 
trong một vấn đề pháp lý.

Quan hệ cha con – Thực tế hoặc có tư cách là 
cha; quan hệ làm cha.

Quyền giám hộ – Quyền xác định nơi cư trú, bảo 
vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ vị thành niên hoặc 
trẻ em, đặc biệt là trong trường hợp ly hôn hoặc 
ly thân. 

Rút tiền – Việc lấy tiền ra từ tài khoản séc hoặc tài 
khoản tiết kiệm.

Séc Cá nhân – Séc được ký phát dựa trên số tiền 
gửi vào tài khoản séc cá nhân của bạn.

Séc – Một lệnh bằng văn bản yêu cầu một tổ chức 
tài chính (chẳng hạn như ngân hàng) thanh toán 
cho ai đó bằng tiền từ tài khoản séc. 
Xem�thêm�séc�cá�nhân.

Số dư – Số tiền bạn có trong một tài khoản. Với tài 
khoản séc, điều quan trọng là phải lưu giữ cuống 
séc cẩn thận. Trong sổ đăng ký séc của mình, bạn 
phải ghi lại tất cả: 

• các séc bạn ghi 
• các khoản tiền gửi bạn thực hiện 
• các giao dịch trực tuyến 
• các lần rút tiền ATM

Số Định danh Cá nhân (PIN) – Mã số bạn cần để 
truy cập tài khoản của mình thông qua thẻ séc 
hay thẻ ATM tại máy ATM hoặc thiết bị đầu cuối 
POS (Điểm Bán hàng).

Thu nhập An sinh Bổ sung (SSI) – Một chương 
trình liên bang được tài trợ bởi nguồn thu từ 
thuế nói chung (không phải thuế An sinh Xã 
hội). Chương trình này giúp những người già, 
người mù và người tàn tật có thu nhập và nguồn 
lực hạn chế bằng cách cung cấp các khoản thanh 
toán bằng tiền mặt hàng tháng để đáp ứng nhu 
cầu cơ bản về thực phẩm, quần áo và chỗ ở.  

Thẻ ATM – Thẻ bạn sử dụng để truy cập tài khoản 
ngân hàng của mình tại máy ATM. 
Xem�thêm�Thẻ�Ghi�nợ.

Thẻ Ghi nợ – Loại thẻ truy cập vào tiền trong tài 
khoản séc của bạn để mua hàng. Nếu bạn chỉ 
định “ghi có” tại một thiết bị đầu cuối tính tiền, 
bạn không cần phải nhập mã PIN và giao dịch 
thường sẽ tất toán sau hai ngày. Khi chỉ định “ghi 
nợ” tại thiết bị đầu cuối, bạn khởi tạo một giao 
dịch “Điểm bán hàng” (POS), yêu cầu bạn phải 
“quẹt” thẻ của mình tại thiết bị đầu cuối và nhập 
mã PIN. Số tiền mua ngay lập tức bị trừ khỏi tài 
khoản séc của bạn.

Thẻ Séc – Xem�thêm�Thẻ�Ghi�nợ.

Thế chấp – Khoản vay được sử dụng để mua 
bất động sản, thường là một ngôi nhà, bao gồm 
mảnh đất mà ngôi nhà được xây dựng trên đó.

DANH MỤC THUẬT NGỮ |  Chương trình Giảng dạy Moving Ahead 
(Tiến bước đi lên) của Quỹ Allstate



©2019 Quỹ Allstate và Mạng lưới Quốc gia Chấm dứt Bạo lực Gia đình. Bảo lưu mọi quyền.126

Thời hạn – Một khoảng thời gian liên quan đến 
thời gian đầu tư cho một sản phẩm tài chính. Thời 
hạn thường đề cập đến khoảng thời gian trước 
khi một khoản vay phải được hoàn trả hoàn toàn. 
Thời hạn cũng đề cập đến khoảng thời gian mà 
các quỹ trong tài khoản chứng chỉ phải được gửi 
trước khi có thể rút ra mà không bị phạt.

Tiền gốc Khoản vay – Số tiền bạn vẫn nợ trên 
một khoản vay. Tiền gốc sẽ giảm khi bạn thanh 
toán. Bạn phải trả lãi mỗi tháng trên số tiền gốc 
còn lại cho đến khi trả hết. 

Trả nợ Tăng vọt– Khoản thanh toán cuối cùng 
có giá trị lớn, phải trả khi hết hạn của khoản vay, 
thường là khoản vay mua nhà hoặc ô tô, để thanh 
toán hết số tiền mà các khoản thanh toán hàng 
tháng không chi trả. Trả nợ tăng vọt có thể xảy 
ra với hình thức thế chấp lãi suất cố định hoặc lãi 
suất có thể điều chỉnh (ARM).

Trợ cấp Nuôi con – Hỗ trợ tài chính do cha mẹ 
chi trả cho một hay nhiều người con không phải 
luôn sống cùng họ. Tùy vào luật tiểu bang mà 
trợ cấp nuôi con có thể được thực hiện một cách 
tự nguyện hoặc theo lệnh của tòa hay cơ quan 
hành chính. Trợ cấp có thể có nhiều hình thức 
khác nhau, bao gồm cả hỗ trợ y tế. Trợ cấp cũng 
có thể có hình thức là một số tiền thanh toán một 
lần, định kỳ trả một phần trực tiếp cho phụ huynh 
giám hộ hay định kỳ giữ lại từ tiền lương của phụ 
huynh không giám hộ. 

Trợ cấp Tạm thời cho Gia đình có Nhu cầu 
(TANF) – Các khoản thanh toán hỗ trợ được trả 
thay cho trẻ em không nhận được sự hỗ trợ tài 
chính của cha hoặc mẹ của chúng vì lý do người 
đó đã qua đời, bị khuyết tật hoặc liên tục vắng 
mặt ở nhà. Chương trình thường yêu cầu cha mẹ 
tham gia vào các dịch vụ chuẩn bị kiếm việc làm, 
làm việc và hỗ trợ.

Trợ cấp Vợ chồng – Khoản tiền trợ cấp cho vợ/
chồng cũ (hoặc vợ/chồng đang chờ giải quyết ly 
hôn) theo lệnh của tòa án; tiền cấp dưỡng.

Trợ cấp Xã hội – Tiền hoặc phúc lợi (phiếu thực 
phẩm, giữ trẻ, v.v.) được chính phủ tiểu bang/liên 
bang cấp cho một người hoặc gia đình để hỗ trợ 
chi phí sinh hoạt hàng ngày. Khả năng hội đủ điều 
kiện tham gia tùy thuộc vào nhu cầu.

Trợ cấp – Hỗ trợ tài chính do một người hoặc 
chính phủ cung cấp cho người khác để bù đắp chi 
phí của một khoản mục hay phí tổn.

TTY – Một thiết bị đặc biệt cho phép người khiếm 
thính, điếc hoặc khiếm ngôn sử dụng điện thoại 
để liên lạc, bằng cách cho phép họ nhập tin nhắn 
văn bản. Cần có TTY ở cả hai đầu để có thể trò 
chuyện giao tiếp.

Tài khoản Thị trường Tiền tệ – Tài khoản tiết 
kiệm được liên bang bảo hiểm, thường trả cổ tức 
cao hơn tài khoản tiết kiệm cơ bản. Bạn bị giới 
hạn sáu giao dịch một tháng, theo quy định của 
liên bang. Giao dịch là khi gửi hoặc rút bất kỳ số 
tiền nào.

Tài liệu – 1) Một phần văn bản, bản in, hoặc điện 
tử, cung cấp thông tin hoặc bằng chứng hoặc 
được dùng như một hồ sơ chính thức; 2) Để ghi lại 
(một thứ gì đó) bằng văn bản, dạng ảnh hay hình 
thức khác.

Tài sản Thế chấp – Tài sản mà ai đó hứa hoặc tặng 
cho chủ nợ để đảm bảo thanh toán một khoản nợ. 
Tài sản này tạo ra cái được gọi là nợ có bảo đảm. 
Nếu người vay không trả được nợ, chủ nợ có thể 
đem tài sản đi bán để trang trải khoản nợ.

Tài sản – 1) Những đặc điểm của ai đó mà có giá 
trị – bao gồm trình độ học vấn cao hay các kỹ 
năng đặc biệt 2) Những đồ vật có giá trị mà ai đó 
sở hữu, bao gồm ô tô, nhà, cơ sở kinh doanh nhỏ 
hay tài khoản tiết kiệm.
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Tài sản – Một thứ gì đó (như đất đai, hàng hoá 
hay tiền bạc) được sở hữu. 

Tín dụng Quay vòng – Một hạn mức tín dụng mà 
các cá nhân và doanh nghiệp có thể vay và trả lại 
khi cần (ví dụ: thẻ tín dụng).

Tổ chức Tài chính – Một doanh nghiệp chuyên tập 
trung xử lý các giao dịch tài chính, chẳng hạn như 
đầu tư, cho vay và gửi tiền. Các tổ chức tài chính 
điển hình là ngân hàng, công ty tín thác, hiệp hội 
tín dụng, công ty bảo hiểm và đại lý đầu tư. 

Tủ két An toàn – Một chiếc tủ được thuê từ một 
tổ chức tài chính và có thể được truy cập bằng 
khóa, số pin hay một số thẻ bảo mật khác. 

Xét nghiệm DNA – Xét nghiệm mẫu DNA, loại xét 
nghiệm này có thể được sử dụng để xác định xem 
mẫu có khớp với các đặc điểm cụ thể hay không. 
Loại xét nghiệm này được sử dụng để xác định 
quan hệ cha con của một người. 

Xếp hạng Tín dụng– Điểm do ba cục tín dụng lớn 
ấn định. Xếp hạng được dựa trên báo cáo tín dụng 
của bạn và là một danh sách chi tiết về các giao 
dịch trước đây của bạn với các chủ nợ. Hầu hết 
thông tin vẫn còn trên báo cáo tín dụng của bạn 
trong bảy năm, tuy nhiên thông tin về phá sản sẽ 
vẫn tồn tại trong 10 năm.

Ăn cắp Danh tính – Việc sử dụng bất hợp pháp 
thông tin định danh cá nhân của người khác 
(chẳng hạn như số An sinh Xã hội) để lấy tiền hoặc 
tín dụng.

Điểm Tín dụng– Điểm số mà các chủ nợ sử dụng 
để đánh giá khả năng thanh toán của ai đó khi họ 
đăng ký tín dụng, chẳng hạn như thế chấp hoặc 
thẻ tín dụng. Điểm càng cao thì rủi ro mà người 
cho vay tiếp nhận càng thấp. Điểm tín dụng được 
dựa trên thông tin trong báo cáo tín dụng của 
bạn, chẳng hạn như lịch sử thanh toán khoản vay 
(bao gồm cả thẻ tín dụng) và nợ chưa thanh toán. 

Đường dây nóng Quốc gia về Bạo lực Gia 
đình – Đường dây nóng dành cho những người 
đang bị bạo lực gia đình. Những người bênh 
vực đã qua đào tạo chuyên sâu luôn sẵn sàng 
24/7 để trò chuyện một cách bí mật với bất kỳ ai 
bị bạo lực gia đình, đang tìm nguồn lực hỗ trợ 
hay thông tin, hoặc thắc mắc về các khía cạnh 
không lành mạnh trong mối quan hệ của mình. 
1-800-799-SAFE (7233).

Đạo luật Hòa giải về Trách nhiệm Cá nhân và 
Cơ hội Việc làm – Luật được thông qua vào năm 
1996, còn được gọi là chương trình cải cách phúc 
lợi. Đạo luật này đã thay đổi đáng kể mạng lưới 
an toàn xã hội của Hoa Kỳ. Ngoài các điều khoản 
khác, đạo luật đặt ra các giới hạn về thời gian hỗ 
trợ, cắt giảm cho người nhập cư và bao gồm các 
yêu cầu khắt khe về công việc. Ngoài ra, đạo luật 
đặt thời hạn tối đa là 5 năm đối với các phúc lợi, 
mặc dù các tiểu bang có thể, và thường xuyên, 
giảm giới hạn thời gian đó xuống thấp hơn nữa. 

Đảm bảo Kinh tế – Trường hợp có nguồn thu 
nhập ổn định, cho phép duy trì mức sống của một 
người ở hiện tại và trong tương lai gần.
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