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IDC (Immigration Detention Center) 
Trung Tâm Giam Giữ Nhập Cư: 
Thái Lan không ký kết công ước người tị nạn 1951 
và nghị định thư của Công Ước Quốc Tế này. Vì vậy, 
chính phủ Thái Lan đối xử với những người tị nạn 
như những người nước ngoài khác nhập cư bất hợp 
pháp hay ở quá thời hạn visa. 

Tháng 8 năm 2018, cảnh sát Thái bố ráp vùng Wat 
Sao Thong Hin bắt 133 người  lớn vả trẻ em (trong 
đó có 87 phụ nữ. đàn ông và 46 trẻ em nhỏ từ  1 
tuổi đến 16 tuổi). 

133 người Việt tị nạn bị giam giữ trong Trung tâm 
giam giữ nhập cư (IDC) vì tình trạng bất hợp pháp 
của họ mặc dù họ đã có qui chế tị nạn.  

Ảnh chụp  tháng 8, 
2018: phụ nữ VN bị 
bắt và các con nhỏ 
bị tách ra giam nơi 
khác. 

Chính Phủ Thái Cho Phép Bảo Lãnh Phụ 
Nữ có Con Nhỏ Ra IDC. Chính phủ Thái Lan 
không thể đưa những người tị nạn trở về quê 
hương của họ, nơi họ có thể phải đối mặt với 
các  cuộc  đàn  áp;  sự  lựa  chọn  duy  nhất  cho 
những người tị nạn bị giam trong IDC là “chờ 
đợi” và “chờ đợi” sự thay đổi luật lệ để được 
xin bảo lãnh ra khỏi IDC.  

Sau khi 133 người Việt  tị nạn bị bắt‐giam mẹ 
một  nơi,  con  nhỏ  một 
chỗ‐ nhiều tổ chức nhân 
quyền  vận  động  chính 
phủ Thái  cho phụ nữ  có 
con  nhỏ  được  tại  ngoại 
sau  khi  đóng  thế  chân 
(Bail) với nhiều điều kiện 
được tóm lược như sau: 

1. Người chồng cũng bị bắt trong IDC hoặc mẹ 
đơn thân không ai nuôi con nhỏ, 

2. Đóng  thế  chân  50,000  Baht  ($1,667)  cho 
mỗi người, 

3. Phải có người Thái hoặc tổ chức có ghi danh 
với chính phủ Thái bảo lãnh (Guarantor), 

4. Hàng tháng người bảo lãnh phải đưa người 
được bảo lãnh (bailee) trình diện IDC, 

5. IDC sẽ trả số tiền thế chân lại cho người bảo 
lãnh sau 3‐4 tuần sau khi: được đi định cư, 

không trình diện (Jump bail), bail bị bãi bỏ 
(cancelled bail). 

Tâm Tình từ Người Tị Nạn ra Khỏi 
Trung Tâm Giam Giữ Nhập Cư (IDC) 
 

Cuộc sống trong IDC ngày thường đã rất là khó khăn 
rồi và giờ lại thêm dịch corona Vũ Hán này nữa thì 
cuộc  sống  trong  IDC  càng khó khăn gấp  chục  lần: 
thức ăn không đủ  (cơm  thì một bữa được 1 chén 
nhỏ và canh  thì chỉ có  rau cải xào hay  là  luộc  rau 
muống  thôi),  ngày  nào  cũng  như  vậy.  Và  những 
người tị nạn thì không có tiền bạc để mua thức ăn 
trong tù  IDC  (thức ăn trong  IDC bán đắt gấp 3  lần 
thức ăn bình thường ở ngoài). 

Nhưng đó chỉ là phần thức ăn thôi, còn chỗ ngủ thì 
còn thê lương hơn vì người Việt Nam (người tị nạn 
và người đi lao động bất hợp pháp ở chung buồng), 
vì rất đông người (trung bình 180 người ở 1 buồng) 
mà diện tích buồng thì chỉ có 700 m2. Mọi người ngủ 
thì  chỉ  có  thể  nằm  nghiêng  và  phải  co  chân  chứ 
không đủ chỗ để có thể nằm ngủ thẳng và nằm ngửa 
được, và có thời điểm trong buồng lên tới hơn 200 
người và có người phải ngủ trong nhà vệ sinh.  

Hiện tại với những người tị nạn đã ở trong IDC rất 
lâu thì họ gặp rất nhiều bệnh tật: hoang mang, ốm 
yếu, chân bị liệt và có vài người đã bị đột quỵ trong 
IDC. Khi con ở chung với họ thì con thấy tin thần của 
họ đang rất tiêu cực, mất phương hướng vì không 
biết phía trước cuộc sống như thế nào (không biết 
có thể ra được không), và những người có gia đình 
(vợ con đã được bảo lãnh ra ngoài) thì càng rối trí 
hơn  vì  có một  số người  đàn ông  ở ngoài  thường 

Sứ Mệnh & Mục Đích 

 Cứu Trợ người Tị Nạn Việt Nam 
 Đặt trọng tâm trong công tác: 

Sinh Sống – Cư Trú ‐ Y tế và 
Giáo dục. 
Thành Quả 

 Bảo Trợ 43 Tị Nạn ra IDC 
 Cứu Trợ Đại Dịch COVID‐19 

ACF hỗ trợ tài chánh để bảo lãnh 15 phụ 
nữ đầu tiên ra đoàn viên với con nhỏ. 
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quấy rối tình dục với vợ của những người đó, một 
số người đã tự tử không thành trong IDC.  

Họ không biết phải cầu cứu đến ai giúp đỡ, và không 
biết họ có thể chịu được bao lâu nữa.   Con mới đi 
định  cư  thì không  thể giúp  đỡ gì  được cho họ và 
cũng không biết làm thế nào.  

Giờ nghe tin tổ chức ACF Foundation đang làm thủ 
tục pháp lý để bảo lãnh (bail) họ ra thì rất vui vì họ 
có chút tia hy vọng được giúp đỡ ra ngoài. Cảm ơn 
chú và tất cả mọi người.  

Anh  Nay  Thêm  Siu  bị 
giam 1 tháng trong IDC 
chia sẻ qua Messenger 
ngày 17 Tháng 10 năm 
2020  sau  khi  định  cư 
tại Canada hơn 2 tuần. 

Vợ anh Nay Thêm Siu là 
1 trong 15 phụ nữ đã được ACFF bảo  lãnh ra khỏi 
IDC vào tháng 1 năm 2020.   

PHIẾU BẢO TRỢ/ CONTRIBUTION FORM 

 

Tôi tên là:  _____________________________ 
(Full Name) 
Địa Chỉ:      _____________________________ 
(Address) 

 
 
 
 

 
 
Giở Bảo trợ qua: 

1. Zelle to: info@acffoundation.org 
2. https://paypal.me/dmtran56 
3. https://www.paypal.com/donate?hos

ted_button_id=AKSVFY6Z947UL 
4. Gửi check về/Please mail check to: 

ACF FOUNDATION 
2107 Sherry St 
Arlington, TX 76010 

 

Tên Họ/Full Name: _______________________ 
Thành Phố/City: _________________________ 
Tiểu Bang (State): ________ , Zip ___________ 
Số ĐT  (Phone):  _________________________ 
eMail : ________________________________ 

□  Tôi giúp bail 1 người tị nạn: $1,667.00;  

□ $1,000.00;     □ $500.00;     □ $250.00;          

□ $100.00;    or □ $________ 
 
100% quỷ đóng góp sẽ sử dụng giúp ĐÓNG 
TIỀN THẾ CHÂN (BAIL) cho người tị nạn đang 
bị giam trong trung tâm di trú Thái. 

Thành Quả ‐ ACFF Đã Thực Hiện:  
Từ tháng 1 năm 2019 tới tháng 1 năm 
2020, ACFF trợ giúp $20,863 Đô để đóng 
tiền thế chân (Bail) cho 15 phụ nữ tị nạn có 
con nhỏ ra khỏi IDC. 
 
 Giúp trả tiền chụp X‐Ray cho nữ tị nạn. 
 Giúp trả viện phí chữa mắt cho 2 phụ 

nữ lớn tuổi. 
 Ứng trả viện phí cho nữ tị nạn nằm nhà 

thương,  sau  khi  ra  viện, BRC  (Bangkok 
Refugee Center) trả lại ACF. 

 Giúp chuyển khoản viện phí cho nam tị 
nạn bị tai nạn lưu thông. 

 Đã gởi tổng cộng $28,135 cho 3 đợt cứu 
trợ COVID‐19 giúp 426 gia đình tị nạn, 
tổng số hơn 1700 người.  

 
ACFF Đang Thực Hiện:  
Hoàn tất 28 hồ sơ để nộp IDC bảo lãnh 28 tị nạn 
đang bị giam trong IDC, có 1 người đã ở tren 11 
năm (từ năm 2009).  Tổng chi cho danh sách đợt 
1 là $26,152 cho 18 hồ sơ, còn 10 hồ sơ tự túc tài 
chính. 
 
ACFF Sẽ Thực Hiện: 
Còn hơn 30 người tị nạn Việt không có điều 
kiện tài chính để xin bail ra IDC. ACFF đang 
vận  động  đồng hương  và bạn bè  trợ  giúp 
khoảng $50,000 để bail 30 còn kẹt lại trong 
IDC. 
 

Anh Nay Thêm Siu đã liên lạc với ACFF, báo 
cho biết là còn hơn 50 người tị nạn vô vọng 
không ai cứu giúp‐trong số đó có 4 phụ nữ 
gồm 3 chị em ruột và 1 con gái bị đưa ra IDC 
gần biên giới Campuchea, và một anh đã bị 
tù hơn 11 năm‐ACFF  liên  lạc  trực  tiếp với 
nhà  chức  trách  Thái,  trong  vòng  24  tiếng 
sau, chúng tôi xác định được trại IDC nào. 
Hội Đồng Quản Trị ACFF họp khẩn và quyết 
định tiến hành thủ tục bail 28 người tị nạn 
đầu tiên trong tháng 11 năm 2020. 


