
Về DACA
Vào ngày 5 tháng 9 năm 2017, chính 
quyền của Tổng thống Trump đã ra 
tuyên bố về việc chấm dứt DACA vào 
ngày 5 tháng 3 năm 2018.

Nếu giấy phép lao động DACA 
của bạn hết hạn từ ngày 5 tháng 9 
năm 2017 đến ngày 5 tháng 3 năm 
2018, bạn nên làm mới DACA của 
bạn bằng ngày 05 tháng mười năm 
2017.

1. DACA của quý vị có giá trị đến tận ngày hết hạn. 
DACA và giấy phép lao động (Tài liệu Cho phép Làm việc) vẫn sẽ có giá trị đến 
ngày hết hạn. Nó không tự động kết thúc vào ngày 5 tháng 9 năm 2017. Để biết 
khi nào DACA và giấy phép lao động của quý vị hết hạn, hãy xem Thông báo Phê 
duyệt I-795 và phần dưới cùng Employment Authorization Document (EAD, Tài 
liệu Cho phép Làm việc) của quý vị. 

2. Không chấp nhận hồ sơ xin cấp DACA mới. 
Nếu quý vị chưa có DACA, KHÔNG NỘP HỒ SƠ XIN CẤP MỚI.

3. Quý vị chỉ có thể nộp hồ sơ xin gia hạn nếu DACA và giấy phép lao 
động của quý vị sẽ hết hạn trong khoảng từ nay đến ngày 5 tháng 3 
năm 2017. Hạn chót để nộp hồ sơ: Ngày 5 tháng 10 năm 2017.
Sau khi gia hạn, DACA sẽ có hiệu lực trong hai năm. Vui lòng nộp hồ sơ xin gia hạn 
của quý vị sớm nhất có thể. Hồ sơ của quý vị phải được Department of Homeland 
Security (Bộ An ninh Nội địa) nhận trước ngày 5 tháng 10 năm 2017. Chúng tôi 
khuyến nghị quý vị nhận hỗ trợ pháp lý. Để nhận tư vấn pháp lý miễn phí, vui lòng 
xem danh sách các sự kiện trên tờ rơi này hoặc truy cập seattle.gov/DACA để biết 
các sự kiện mới. 

4. Cam kết trước để đi du lịch nước ngoài không còn có sẵn. 
Nếu bạn đang có kế hoạch đi du lịch ngoài Hoa Kỳ theo tạm tha trước, chúng tôi 
khuyên bạn nhận được trợ giúp pháp lý. Sẽ không xử lý các hồ sơ cam kết trước 
đang được xét duyệt và Department of Homeland Security sẽ hoàn lại bất kỳ 
khoản phí có liên quan nào. 

5. Quý vị có thể nhận hỗ trợ cho quy trình gia hạn DACA của quý vị: 
Các đối tác của chúng tôi đang cung cấp hỗ trợ pháp lý và thông tin MIỄN 
PHÍ trong suốt tháng 9. Lịch trình các sự kiện được liệt kê tại đây. Chúng tôi 
sẽ liệt kê danh sách các sự kiện mới và thông tin cập nhật trên trang web 
của chúng tôi: seattle.gov/DACA.

Xem mặt sau để có thêm thông tin.

Văn phòng Nội vụ  
Di trú và Tị nạn
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Những thông tin quan trọng cần biết về DACA 
Các thông tin chi tiết hơn có tại trang web của Northwest Immigrant Rights 
Project (Dự án Quyền của Người Nhập cư Tây Bắc): nwirp.org/DACA.

Đối tác
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)

Bạn đã sẵn sàng để gia hạn 
DACA?
Hãy mang theo những thứ này với bạn:

• Bản sao giấy phép làm việc hoặc mẫu 
chấp thuận I-765.

• Đơn DACA trước đây của bạn.
• Lệ phí ứng dụng $495
• 2 hình ảnh hộ chiếu



Hỗ trợ miễn phí với việc gia hạn DACA của quý vị 
Chúng tôi đang cộng tác với các tổ chức cộng đồng trên khắp Seattle để quý 
vị có thể nhận hỗ trợ với việc gia hạn DACA của quý vị. Lịch trình các sự kiện 
được liệt kê tại đây. Chúng tôi sẽ liệt kê danh sách các sự kiện mới và thông 
tin cập nhật trên trang web của chúng tôi: seattle.gov/DACA.

Xem mặt sau để có thêm thông tin.

Ngày và Giờ Địa điểm Đối tác Các dịch vụ được cung cấp
Liên tục từ
Tháng 9 đến Tháng 
10

Được xác định. NWIRP Hỗ trợ hồ sơ xin gia hạn DACA.
Quý vị phải gọi điện đến số (206) 587-4009 để đặt lịch hẹn.

Ngày 7 tháng 9 lúc 
6 giờ tối

SPIARC
8201 10th Ave S 
Seattle, WA 98108

SPIARC Các buổi thông tin về DACA.

Ngày 11 tháng 9 lúc 
3 giờ chiều

21 Progress 
409 Maynard Ave S
Seattle, WA 98104

21 Progress Các buổi thông tin và hội thảo về DACA.

Ngày 15 tháng 9 lúc 
3 giờ chiều

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

ReWA Các buổi thông tin về DACA.

Ngày 16 tháng 9 lúc 
10 giờ sáng

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

NWIRP Các buổi thông tin về DACA, hỗ trợ đổi mới ứng dụng 
DACA, và tham vấn nhập cư và di trú.

Ngày 16 tháng 9 lúc 
10 giờ sáng

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

ACRS 
KCSC 
OIRA

Hỗ trợ hồ sơ xin gia hạn DACA.

Ngày 18 tháng 9 lúc 
5 giờ chiều

Cleveland High School
5511 15th Ave S
Seattle, WA 98108

Colectiva 
NWIRP 
WDC

Các buổi thông tin về DACA, đặc biệt dành cho giáo viên và 
các nhà giáo dục.

Ngày 22 tháng 9 và
Ngày 29 tháng 9
3 giờ chiều

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

ReWA Hỗ trợ hồ sơ xin gia hạn DACA.
Quý vị phải gọi điện đến số (206) 721-8458 để đặt lịch hẹn.

Ngày 24 tháng 9 lúc 
10 giờ sáng

South Seattle College 
Georgetown Campus 
6737 Corson Ave S 
Seattle, WA 98108

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

Các buổi thông tin về DACA, hỗ trợ đổi mới ứng dụng 
DACA, và tham vấn nhập cư và di trú.
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