
ਬਾਰੇ DACA
5 ਸਤੰਬਰ, 2017 ਨੂੰ ਟਰੰਪ 
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਕ 
5 ਮਾਰਚ, 2018 ਨੂੰ ਡੀਏਸੀਏ 
(DACA) ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 1. ਤੁਹਾਡਾ DACA ਇਸਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੱਕ ਵੈਧ ਹੈ। 

DACA ਅਤੇ ਵਰਕ ਪਰਕਮਟ (ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਕਿਕਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼) ਇਸਦੀ ਸਮਾਪਤੀ 
ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੱਕ ਵੈਿ ਰਕਹਣਗੇ। ਇਹ 5 ਸਤੰਬਰ, 2017 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੰਦ ਨਹੀਂ 
ਹੋਇਆ। ਆਪਣੇ DACA ਅਤੇ ਵਰਕ ਪਰਕਮਟ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ I-795 
ਸਵੀਕਕਰਿਤ ਨੋਕਟਸ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਕਿਕਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (EAD) ਦੇ ਤਲ ‘ਤੇ ਦੇਖੋ।

2. DACA ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਕਹਲਾਂ ਤੋਂ DACA ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਇਲ ਨਾ ਕਰੋ!

3. ਤੁਸੀਂ ਰਰਰਨਊਲ ਲਈ ਕੇਵਲ ਉਦੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ DACA ਅਤੇ 
ਵਰਕ ਪਰਰਮਟ ਹੁਣ ਤੋਂ 5 ਮਾਰਚ, 2018 ਰਵਚਕਾਰ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ: 5 ਅਕਤੂਬਰ, 2017.
ਕਰਕਨਊਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, DACA ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਰਕਹੰਦਾ ਹੈ। ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ 
ਕਰਕਨਊਲ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਰਵਾਓ। ਇਹ 5 ਅਕਤੂਬਰ, 2017 ਤੱਕ Department 
of Homeland Security  (ਕਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆੱਫ਼ ਹੋਮਲੈਂਡ ਕਸਕਊਕਰਟੀ)  ਨੂੰ ਕਮਲਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦ ਲੈਣ ਦੀ ਕਸਫਾਕਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੀਕਨਕਾਂ 
ਲਈ, ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫਲਾਇਰ ‘ਤੇ ਕਦੱਤੀ ਈਵੇਂਟਸ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇਖੋ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਈਵੇਂਟਸ 
ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ seattle.gov/DACA ਦੇਖੋ।

4. ਰਵਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਡਵਾਂਸ ਪੈਰੋਲ ਹੁਣ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜੇ ਤਸੁੀ ਂਦਸੇ ਼ਤੋ ਂਬਾਹਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹ ੇਹੋ, ਤਾਂ ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂਨੰੀ 
ਮਦਦ ਲਵ।ੋ ਅਡਵਾਂਸ ਪੈਰਲੋ ਲਈ ਬਾਕੀ ਕਕਸ ੇਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਪਰਿਕਕਕਰਆ ਨਹੀ ਂਕੀਤੀ 
ਜਾਵੇਗੀ ਅਤ ੇDepartment of Homeland Security  ਕਈੋ ਸਬੰਕਿਤ ਫੀਸ ਰੀਫਡੰ 
ਨਹੀ ਂਕਰਗੇਾ।

5. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ DACA ਦੀ ਰਰਰਨਊਲ ਪਰਰਰਕਰਰਆ ਸਬੰਧੀ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਸਾਡੇ ਪਾਰਟਨਰ ਪੂਰੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਕਵੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਈਵੇਂਟਸ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਇੱਥੇ ਸੂਚੀਬੱਿ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ : 
seattle.gov/DACA ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਈਵੇਂਟਸ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟਸ ਦੀ ਸੂਚੀ ਕਤਆਰ ਕਰਾਂਗੇ।

ਕਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ।

Seattle
Office of Immigrant
and Refugee Affairs

DACA ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਯੋਗ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਾਂ
ਕਵਸਤਾਰ ਸਕਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ  Northwest Immigrant Rights Project 
(ਨਾਰਥਵੈਸਟ ਇਮੀਗਰਿੈਂਟਸ ਰਾਈਟਸ ਪਰਿੋਜੈਕਟ)  ਵੈੱਬਸਾਈਟ: nwirp.org/daca 
‘ਤੇ ਉਪਲਬਿ ਹੈ।

ਪਾਰਟਨਰ
21 Progress | Asian Counseling and 
Referral Service (ACRS) 
Catholic Immigration Legal Services 
(CILS) | Colectiva Legal del Pueblo 
(Colectiva) | Korean Community 
Service Center (KCSC) | Northwest 
Immigrant Rights Project (NWIRP) | 
Refugee Women’s Alliance (ReWA) | 
South Park Information and Resource 
Center (SPIARC) | St. James Immigrant 
Assistance (St. James) Washington 
Dream Coalition (WDC)

ਜੇ ਤੁਸੀਂ DACA ਨੂੰ ਰੀਕਨਊ ਕਰਨ ਲਈ 
ਕਤਆਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 
ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਲਆਉਣ ਦੀ ਕਸਫਾਰਸ਼ 
ਕਰਦੇ ਹਾਂ:
• ਵਰਕ ਪਰਕਮਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਜਾਂ ਆਈ 

I-765 ਦੀ ਪਰਿਵਾਨਗੀ ਨਕੋਟਸ ਦੀ 
ਕਾਪੀ

• ਕਪਛਲਾ DACA ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ
• $ 495 ਫਾਈਕਲੰਗ ਫੀਸ (ਦੇਖੋ 

www.seattle.gov/DACA 
ਸਕਾਲਰਕਸ਼ਪ ਕਵਕਲਪਾਂ ਲਈ)

• 2 ਪਾਸਪੋਰਟ-ਆਕਾਰ ਦੀਆਂ 
ਤਸਵੀਰਾਂ



ਤੁਹਾਡੇ DACA ਦੇ ਰਰਰਨਊਲ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਮਦਦ
ਅਸੀਂ ਕਸਏਟਲ ਕਵੱਚ ਸਮੁਦਾਇਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ 
ਆਪਣੇ DACA ਕਰਕਨਊਲ ਸਬਿੰੀ ਮਦਦ ਕਮਲ ਸਕੇ। ਈਵੇਂਟ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਇੱਥੇ 
ਸੂਚੀਬੱਿ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ : seattle.gov/DACA ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਈਵੇਂਟਸ ਅਤੇ 
ਅਪਡੇਟਸ ਦੀ ਸੂਚੀ ਕਤਆਰ ਕਰਾਂਗੇ।

ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਸਥਾਨ ਪਾਰਟਨਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਜਾਰੀ ਤੋਂਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 
ਅਕਤੂਬਰ

ਪੱਕਾ ਇਰਾਦਾ ਕਰਨਾ NWIRP DACA ਅਰਜ਼ੀ ਰਕਨਕਊਲ ਸਹਾਇਤਾ।
ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ (206) 587-4009 ’ਤੇ 
ਕਾੱਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

7 ਸਤੰਬਰ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ SPIARC
8201 10th Ave S 
Seattle, WA 98108

SPIARC DACA ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ।

11 ਸਤੰਬਰ ਸ਼ਾਮ 3 ਵਜੇ 21 Progress 
409 Maynard Ave S
Seattle, WA 98104

21 Progress DACA ਮਾਇਕਿਰੋਲੋਨ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ।

15 ਸਤੰਬਰ ਸ਼ਾਮ 3 ਵਜੇ ReWA
4008 Martin Luther King Jr Way S 
Seattle, WA 98108

ReWA DACA ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ।

16 ਸਤੰਬਰ ਸਵੇਰੇ 10 
ਐਮ

Highline College 
2400 S 240th St
Des Moines, WA 98189

NWIRP DACA ਅਰਜ਼ੀ ਰਕਨਕਊਲ ਸਹਾਇਤਾ।
DACA ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ।
ਇਮੀਗਿਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹ

16 ਸਤੰਬਰ ਸਵੇਰੇ 10 
ਐਮ

St. Andrew Kim Korean
Catholic Church
11700 1st Ave NE
Seattle, WA 98125

ACRS 
KCSC 
OIRA

DACA ਅਰਜ਼ੀ ਰਕਨਕਊਲ ਸਹਾਇਤਾ।

18 ਸਤੰਬਰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ Cleveland High School
5511 15th Ave S
Seattle, WA 98108

Colectiva 
NWIRP 
WDC

DACA ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਿਕਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਕੱਖਕਅਕਾਂ 
ਲਈ।

22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 3 ਵਜੇ
ਅਤੇ
29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 3 ਵਜੇ

ReWA
4008 Martin Luther King Jr Way S
Seattle, WA 98108

ReWA DACA ਅਰਜ਼ੀ ਰਕਨਕਊਲ ਸਹਾਇਤਾ।
ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ (206) 721-8458 ’ਤੇ 
ਕਾੱਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

24 ਸਤੰਬਰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ South Seattle College - 
Georgetown Campus
6737 Corson Ave S
Seattle, WA 98108

CILS, Colectiva 
ReWA, SPIARC
St. James, 
OIRA, WDC

DACA ਅਰਜ਼ੀ ਰਕਨਕਊਲ ਸਹਾਇਤਾ।
DACA ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ।
ਇਮੀਗਿਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹ

Seattle
Office of Immigrant
and Refugee Affairs

ਕਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ।


