
Danh sách kiểm tra tiêu chuẩn nhận được DACA! 

 

Chiến thắng! DACA ĐÃ QUAY TRỞ LẠI! Sau khi một thẩm phán ở New York đã phán quyết 

khôi phục DACA, chúng tôi khuyên quý vị nên cân nhắc đăng ký lần đầu nếu đủ tiêu chuẩn!   

 

Quý vị là người trẻ nhập cư không có giấy tờ (hoặc không còn trẻ nữa) và quý vị đã nghe nói 

rằng DACA đã được khôi phục lại toàn bộ và DHS sẽ chấp nhận những người đăng ký lần đầu 

nhưng quý vị không biết mình có đủ tiêu chuẩn nhận được chế độ bảo vệ này không. Chúng tôi 

có thể giúp quý vị xác định điều đó!  

 

Nhưng trước tiên, dù quý vị có đủ tiêu chuẩn hay không, quý vị vẫn nên tham vấn một đại diện 

pháp luật hoặc luật sư uy tín khi quyết định có nên đăng ký hay không và để xem xét đơn đăng 

ký của quý vị. Danh sách kiểm tra này chỉ mang tính hướng dẫn và không thể quyết định được 

quý vị có đủ tiêu chuẩn hay không. 

 

Dưới đây là danh sách kiểm tra: 

 

Quý vị có thể đủ tiêu chuẩn nhận được DACA nếu đạt tất cả các yêu 

cầu sau: 

Kiểm tra 

Quý vị dưới 31 tuổi vào ngày 15/06/2012.  

Quý vị ít nhất đủ 15 tuổi vào thời điểm nộp yêu cầu? 
 
*Ngoại lệ với yêu cầu về tuổi: nếu quý vị dưới 15 tuổi nhưng đang trong 
quá trình được tòa án xem xét để trục xuất, đã nhận được lệnh trục xuất 
hoặc lệnh rời đi tự nguyện và không bị giam tại trại giam người nhập cư, 
quý vị có thể đăng ký DACA. 

 

Quý vị đã chuyển tới Hoa Kỳ trước khi đủ 16 tuổi.  

Quý vị đã sinh sống tại Hoa Kỳ kể từ trước ngày 15/06/2007, (liên tục, 
không ra nước ngoài). 

 

Quý vị hiện diện tại Hoa Kỳ vào ngày 15/06/2012.  

Quý vị đang hiện diện tại Hoa Kỳ vào thời điểm đăng ký DACA?  

Quý vị không có giấy tờ cư trú vào thời điểm ngày 15/06/2012 (không có 
tình trạng cư trú hợp pháp) 

 

Quý vị: 
- Hiện đang đi học; hoặc 
- Đã tốt nghiệp từ một trường THCS, hoặc THPT công hoặc tư; hoặc 
- Đã có chứng chỉ GED; hoặc 
- Là một cựu binh xuất ngũ danh dự thuộc Lực lượng Tuần duyên hoặc 

 



Lực lượng Vũ trang Hoa Kỳ? 
 

Quý vị chưa bao giờ, dù khi là người trưởng thành hay trẻ vị thành niên, có 
tiếp xúc đáng kể nào với lực lượng hành pháp, phải đi tù, ra tòa, nhận 
được vé hoặc phiếu phạt giao thông, trò chuyện với một sĩ quan cảnh sát 
hoặc gặp rắc rối với pháp luật theo cách khác? 

 

Quý vị chưa bao giờ được thấy giao du với băng đảng hoặc chưa bao giờ 
bị cơ quan hành pháp buộc tội giao du với một băng đảng. 

 

Quý vị chưa bao giờ bị buộc tội có dính líu đến một hoạt động gây đe dọa 
tới Hoa Kỳ (như khủng bố hoặc gián điệp)? 

 

 

 

Quý vị sẽ phải trình bằng chứng cho mọi câu trả lởi của mình. Quý vị nên tham vấn luật 

sư để giúp mình xác định những lựa chọn khả thi nhất, sau đây là một số ví dụ (danh 

sách này không đầy đủ mà chỉ nhằm hướng dẫn cho quý vị): 

 

Để chứng minh danh tính và tuổi tác (bao gồm bằng chứng quý vị dưới 31 tuổi), hãy cung cấp 

nội dung sau:  

- Bản sao giấy khai sinh có chứng thực (bản dịch nếu không bằng tiếng Anh), HOẶC  

- Bản sao giấy khai sinh (nếu không có bản sao chứng thực), HOẶC  

- Bản sao hộ chiếu hợp lệ, HOẶC  

- Bản sao hộ chiếu đã hết hạn (phải nộp mẫu ID bổ sung), HOẶC  

- Bản sao thẻ ID hợp lệ của lãnh sự, HOẶC  

- Bản sao thẻ ID đã hết hạn của lãnh sự, HOẶC  

- Bản sao thẻ ID hợp lệ của trường, HOẶC  

- Bản sao thẻ ID đã hết hạn của trường, HOẶC  

- Bản sao giấy tờ ID có ảnh do DHS cấp, HOẶC  

- Bất kỳ ID chính thức nào khác có ảnh  

 

Để chứng minh rằng (1) quý vị đã tới Hoa Kỳ trước khi đủ 16 tuổi, (2) đã liên tục sống tại Hoa 

Kỳ trong 13 năm (15/06/2007-nay), và (3) bằng chứng quý vị đang hiện diện tại Hoa Kỳ vào 

ngày 15/06/2012; hãy cung cấp nội dung sau:  

- Bản sao học bạ hoàn chỉnh (ví dụ: bảng điểm tích lũy), HOẶC  

- Bản sao hồ sơ y tế (bao gồm hồ sơ chủng ngừa), HOẶC  

- Bảo sao hồ sơ tài chính (bao gồm bảng sao kê/séc; hóa đơn thẻ tín dụng, hóa đơn điện 

nước, thuê nhà), HOẶC  

- Bản sao hồ sơ việc làm (bao gồm hồ sơ hoàn thuế), HOẶC  

- Bản sao hồ sơ quân ngũ, HOẶC  

- Bản sao các hồ sơ khác (hợp đồng thuê bao di động, hồ sơ câu lạc bộ học thuật hoặc 

thể thao, hồ sơ liên đoàn, đi lễ nhà thờ: lễ rửa tội, lễ ban thánh hoặc lễ Thêm sức), 

HOẶC  

- Bản sao hồ sơ tham gia dịch vụ cộng đồng, HOẶC  

- Tờ khai cam kết**  



- **Phải nộp bằng chứng hỗ trợ khác 

 

Để chứng minh rằng quý vị hiện đang đi học HOẶC theo học chương trình GED, HOẶC 

đã có bằng trung học HOẶC chứng chỉ hoàn thành chương trình trung học, HOẶC có 

chứng chỉ GED, HOẶC đã xuất ngũ danh dự; hãy cung cấp nội dung sau:  

- Bản sao bằng THPT hoặc chứng chỉ hoàn thành, HOẶC  

- Bản sao chứng chỉ GED, HOẶC  

- Bản sao giấy đăng ký theo học chương trình GED hoặc chương trình đào tạo khác, 

HOẶC Bản sao báo cáo học tập, HOẶC  

- Bản sao bảng điểm (Không nhất thiết phải nộp bảng điểm niêm phong, chỉ cần chúng là 

bản chính thức), HOẶC  

- Bản sao hồ sơ quân ngũ  

 

Các tài liệu khác: Nếu quý vị có lịch sử nhập cư, hãy cung cấp nội dung sau:  

- Bản sao hồ sơ nhập cảnh hợp pháp (visa, thẻ nhập cảnh I-94), HOẶC  

- Bản sao đăng ký nhập cư nộp cho DHS, HOẶC  

- Bản sao hồ sơ xem xét trục xuất từ DHS và tòa án nhập cư  

 

Nếu quý vị đã rời Hoa Kỳ kể từ ngày 15/06/2007, hãy cung cấp nội dung sau:  

- Bản sao giấy tờ thông hành, VÀ  

- giấy tờ giải thích hoặc biện minh cho sự vắng mặt của quý vị  

 

Nhắn tin DACAISBACK tới 877-877 


