Tư Vấn Cộng Đồng Về Việc Bãi Bỏ Tạm Hoãn Thi Hành Đối với Những Người Đến Hoa Kỳ Khi Còn Thơ Ấu
(Deferred Action for Childhood Arrivals, DACA)
Vào thứ Ba, ngày 5 tháng 9 năm 2017, chính quyền của Tổng Thống Trump đã chính thức ra thông báo về
việc kết thúc chương trình DACA. Chi tiết như sau.
Đơn Xem Xét Được Cấp DACA
Các cá nhân không xin xem xét được cấp DACA trước đây vẫn có thể nộp đơn lên chương trình phải không?
Không. Bắt đầu từ ngày 5 tháng 9 năm 2017, USCIS (Cơ Quan Di Trú và Nhập Tịch Hoa Kỳ) không còn chấp
nhận bất cứ đơn xin xem xét DACA nào nữa. Vì thế, những cá nhân chưa xin DACA trước đây sẽ không thể
nhận được bất kỳ sự bảo hộ nào từ chương trình này.
Vậy đối với những đơn xin xem xét DACA đã nộp nhưng vẫn chưa được duyệt thì sao?
USCIS sẽ vẫn tiếp tục tiến hành xem xét, theo từng trường hợp một, đối với những đơn xin DACA được tiếp
nhận trước ngày 5 tháng 9 năm 2017.
Những Cá Nhân Đang Được Cấp DACA Hiện Tại
Khi nào giấy phép làm việc và những lợi ích của các cá nhân đang được cấp DACA hiện tại sẽ hết hạn?
Đối với các cá nhân đang được cấp DACA hiện tại, giấy phép làm việc và những lợi ích của họ sẽ vẫn còn
hiệu lực đến ngày hết hạn được ghi trên giấy phép làm việc của họ. Sau ngày hết hạn, họ sẽ không thể khôi
phục lại các lợi ích đó.
Gia hạn DACA
Vậy đối với các đơn xin gia hạn DACA đã nộp hồ sơ nhưng vẫn chưa được phê duyệt thì sao?
USCIS sẽ tiếp tục tiến hành xem xét, theo từng trường hợp một, đối với các đơn xin gia hạn DACA được tiếp
nhận bởi cơ quan trước ngày 5 tháng 9 năm 2017.
Vậy còn đối với các đơn xin gia hạn DACA cho các cá nhân đang được cấp DACA nhưng sẽ bị hết hạn từ
ngày hoặc trước ngày 5 tháng 3 năm 2018 thì sao?
USCIS sẽ tiếp tục tiến hành xem xét, theo từng trường hợp một, đối với các đơn xin gia hạn DACA từ bây giờ
cho đến ngày 5 tháng 3 năm 2018. Tất cả các đơn xin gia hạn đó phải được nộp trước ngày 5 tháng 10 năm
2017.
Vậy việc xin gia hạn DACA cho các cá nhân đang được cấp DACA nhưng sẽ bị hết hạn sau ngày 5 tháng 3
năm 2018 thì sao?
USCIS sẽ không chấp nhận bất kỳ đơn xin gia hạn DACA nào từ các cá nhân đang được cấp DACA nhưng sẽ
bị hết hạn sau ngày 5 tháng 3 năm 2018. Giấy phép làm việc của các cá nhân này sẽ hết hiệu lực vào ngày
DACA của họ hết hạn. Các cá nhân này nên tư vấn với luật sư di trú càng nhanh càng tốt để tìm ra hình thức
nhập cư hợp pháp khác khác phù hợp với họ.
Du Lịch
Liệu các cá nhân đang được cấp DACA vẫn có thể du lịch ra khỏi lãnh thổ Hoa Kỳ với giấy phép ra nước
ngoài được trở lại Hoa Kỳ không?
USCIS sẽ không chấp nhận bất kỳ đơn xin giấy phép ra nước ngoài được trở lại Hoa Kỳ mới nào cho các cá
nhân đang được cấp DACA. Các cá nhân được cấp DACA có giấy phép ra nước ngoài được trở lại Hoa Kỳ đã
được duyệt nên tránh du lịch ra khỏi lãnh thổ Hoa Kỳ và nên ở lại trong nước.

Vậy đối với những đơn xin giấy phép ra nước ngoài được trở lại Hoa Kỳ đã được nộp nhưng chưa được
duyệt thì sao?
Nếu có một đơn xin giấy phép ra nước ngoài được trở lại Hoa Kỳ đang được chờ phê duyệt thì USCIS sẽ
đóng đơn xin đó và gửi trả lại lệ phí nộp đơn cho người nộp.
Vậy các cá nhân được cấp DACA hiện tại đang du lịch bên ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ thì sao?
Các cá nhân được cấp DACA hiện đang du lịch ở ngoài vùng lãnh thổ Hoa Kỳ nên có kế hoạch quay trở về
ngay lập tức. Giống như trước đây, tất cả những cá nhân du lịch bằng giấy phép ra nước ngoài được trở lại
Hoa Kỳ sẽ có nguy cơ bị CBP (Cục Hải Quan và Bảo Vệ Biên Giới Hoa Kỳ) từ chối cho nhập cảnh ở các cửa
khẩu.
Những Lợi Ích và Bảo Hộ
Chuyện gì sẽ xảy ra với Số An Sinh Xã Hội (SSN) của các cá nhân đang được cấp DACA?
Các Số An Sinh Xã Hội có hiệu lực suốt đời và có thể được sử dụng cho các mục đích phi công việc thậm chí
khi DACA của một cá nhân đã hết hạn. Nếu vẫn chưa có, thì các cá nhân được cấp DACA nên tiến hành xin
SSN càng nhanh càng tốt trong lúc DACA và giấy phép làm việc của họ vẫn còn hiệu lực.
Chuyện gì sẽ xảy ra với Giấy Phép Lái Xe của các cá nhân đang được cấp DACA?
Các cá nhân đang được cấp DACA có đủ tư cách xin thẻ căn cước hoặc giấy phép lái xe của tiểu bang nên
tiến hành thủ tục nộp đơn xin càng nhanh càng tốt trong lúc DACA của họ vẫn còn hiệu lực. Tiêu chuẩn xem
xét sẽ khác nhau tùy vào từng tiểu bang.
Các cá nhân đang được cấp DACA có đủ tư cách cho các hình thức nhập cư hợp pháp khác không?
Các cá nhân đang được cấp DACA có lẽ nên tìm luật sư về luật di trú để tư vấn và tìm kiếm những lựa chọn
nhập cư hợp pháp khác phù hợp với mình. Quý vị có thể tìm các dịch vụ tư vấn luật di trú giá cả hợp lý tại
khu vực của quý vị theo liên kết này: https://www.immigrationlawhelp.org/.
Liệu chính phủ có sử dụng thông tin cá nhân của những người đang được cấp DACA hoặc nộp đơn xin DACA
nhằm để trục xuất họ không?
Theo như Bộ An Ninh Quốc Nội (Department of Homeland Security, DHS), “Thông tin được cung cấp cho các
đơn xin DACA sẽ không được chủ động cung cấp cho ICE (Sở Thực Thi Di Trú và Hải Quan) và CBP nhằm mục
đích tố tụng cưỡng chế di trú, trừ khi các tiêu chuẩn về việc ban hành Giấy Báo Hầu Toà (Notice of Appear)
hoặc giấy giới thiệu cho ICE theo các tiêu chuẩn được quy định trong hướng dẫn về Giấy Báo Hầu Toà của
USCIS.” DHS cũng lưu ý rằng “Chính sách này có thể sẽ được chỉnh sửa, thay đổi, hoặc huỷ bỏ bất kỳ lúc nào
mà không cần ra thông báo. Đồng thời, chính sách này không được dự định, không hoặc có thể không được
dựa trên để tạo ra bất kỳ quyền và lợi ích nào, theo cách chính quy hoặc theo thủ tục, có thể đem thi hành
bởi luật pháp, bởi bất kỳ các bên nào về vấn đề hành chính, dân sự và hình sự.”
Làm thế nào các cá nhân đang được cấp DACA bảo vệ bản thân họ?
Tất cả các cá nhân đang được cấp DACA nên biết về quyền hiến định của họ. Xem thông tin về các quyền
này tại đây: Tìm hiểu về các quyền của quý vị với Sở Thực Thi Di Trú và Hải Quan (Immigration and Customs
Enforcement, ICE)
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