


 

 

 

 Para sa karagdagang impormasyon sa paghiling ng DACA, mangyari lang bumisita sa aming 
website sa www.uscis.gov/childhoodarrivals o tumawag sa aming National Customer Service 
Center sa  
1-800-375-5283.   

 

Mga Kahilingan sa Pag-renew ng DACA 

 Ang indibiduwal ay maaaring makonsidera para sa pag-renew ng DACA kung siya ay nakatugon 
sa mga patnubay para sa paunang DACA at siya ay:  

o Hindi umalis sa Estados Unidos sa pagsapit o makalipas ang Agosto 15, 2012, nang walang 
paunang parole;  

o Patuloy na nanirahan sa Estados Unidos mula nang naisumite niya ang kaniyang 
pinakahuling kahilingan sa DACA na naaprubahan hanggang sa petsa ngayon;  at 

o Hindi nahatulan ng isang mabigat na krimen, seryosong paglabag sa batas, o tatlo o mahigit 

pang paglabag sa batas, at hindi sa ibang paraan nagiging isang banta sa pambansang 
seguridad o pampublikong kaligtasan. 

 Ang mga kahilingan para sa renewal ay dapat isumite sa USCIS ng hindi hihigit sa 150 araw bago 
ang papaso ng kasalukuyang panahon ng pagpapaliban ng pagkilos. 

 

Paunang Mga Kahilingan sa DACA 

 Patuloy na tatanggap ang USCIS ng mga paunang kahilingan sa DACA. Maaaring makonsidera 
ang isang indibiduwal para sa paunang DACA kung siya ay:  

o Mas bata sa edad na 31 noong Hunyo 15, 2012;  

o Dumating sa Estados Unidos bago sumapit ang kaniyang ika-16 kaarawan;  

o Patuloy na nanirahan sa Estados Unidos mula Hunyo 15, 2007, hanggang sa ngayon;    

o Pisikal na nasa Estados Unidos noong Hunyo 15, 2012, at sa panahon nang kaniyang 
naisumite ang  kahilingan para sa konsiderasyon sa ipinagpaliban na pagkilos sa USCIS;  

o Walang labag sa batas na katayuan noong Hunyo 15, 2012. 

TALA: Ang kawalan ng paglabag sa batas na katayuan hanggang Hunyo 15, 2012 ay 
nangangahulugan na: 

 Hindi kay kailanman nagkaroon ng labag sa batas na katayuan sa pagsapit o bago ang 
Hunyo 15, 2012; o 

 Anumang katayuan sa imigrasyon na ayon sa batas o parole na inyong nakuha bago 

ang Hunyo 15, 2012 ay nagpaso noong Hunyo 15, 2012. 

o Kasalukuyang pumapasok sa paaralan, naka-graduate o nakatamo ng sertipiko ng pagtatapos 
mula sa high school, nakatamo ng general education development (GED) na sertipiko, o 
marangal na natapos sa pagsisilbi bilang beterano ng Coast Guard o Estados Unidos ng 
Estados Unidos; at  

o Hindi napatunayang may sala ng isang krimen, matinding paglabag sa batas, tatlo o higit 
pang paglabas sa batas, at hindi matuturing na isang banta sa pambansang seguridad o 
kaligtasan ng publiko. 

 Ang mga indibiduwal na mas bata sa 15 taong gulang nang unang ipinalabas ang DACA at 
walang paglilitis na mapaalis o may panghuling kautusan ay maaaring humiling ng DACA mula 
sa USCIS kahit kailan makalipas ang kanilang pagsapit sa ika-15 taong gulang na kaarawan. Ang 
mga indibiduwal na may paglilitis sa pagpapaalis o may panghuling kautusan ay maaaring 
humiling ng DACA mula sa USCIS kahit na sila ay mas bata sa 15 sa panahon nang isampa ito.  

 

http://www.uscis.gov/childhoodarrivals


 

 

 

Pagsusumite ng Kahilingan para sa Konsiderasyon ng DACA  

 Na-update ng USCIS ang Form I-821D [may petsa na 6/4/14] para mapahintulutan ang mga 
indibiduwal na humiling ng renewal ng DACA para sa karagdagang 2 taon na panahon ng 
renewal. Ang mga nakaraang bersyon ng file ay hindi tatanggapin makalipas ang Hunyo 5, 2014.   

 Walang panahon ng palugit para sa mga indibiduwal para mag-sumite ng mga nakaraang bersyon 
ng Form I-821D para humiling ng renewal ng kanilang ipinagpaliban na pagkilos.   

 Walang kaukulang bayad para sa Form I-821D. Ang kaukulang bayad para sa I-765 at ang mga 
kailangang biometrics ay $465.  

 

Iwasan ang mga Scam sa Imigrasyon 

 Mangyari lamang magkaroon ng malay sa mga scam sa imigrasyon. Ang mga hindi awtorisadong 
nagpapatupad ng batas ng imigrasyon ay maaaring subukan na samantalahin ang mga indibiduwal 
sa pamamagitan ng pagsingil sa kanila ng bayad para makakuha o makapagsumite ng mga form 
na may kaugnayan sa DACA o makipag-usap sa USCIS sa ngalan nila. Bumisita sa 
www.usics.gov/avoidscams o www.usics.gov/eviteestafas para sa mga tip kung paano makahanao 
ng awtorisadong legal na tulong at kung paano makikilala at maiiwasan ang mga scam sa 

serbisyo ng imigrasyon.  

 Protektahan ang inyong sarili mula sa mga scam sa imigrasyon. Ang mga opisyal na website ng 
Gobyerno ay dapat na inyong pangunahing pinagkukuhanan ng impormasyon sa imigrasyon sa 
DACA at mga serbisyo ng imigrasyon. Magpunta sa www.uscis.gov para lubos pang matutunan. 

 Kung kailangan ninyo ng legal na payo sa imigrasyon, tiyakin na gumamit ng isang 
awtorisadyong propesyonal. Ito ay nangangahulugan na isang abogado na may mahusay na 
katayuan sa o isang may akreditasyon na kinatawan ng Board of Immigration Appeals (BIA). 
Tingnan sa BIA para sa listahan ng mga abogado na nagkakaloob ng mga serbisyo ng imigrasyon 
sa murang halaga hanggang sa walang bayad at para sa listahan ng mga abogado. Maaari rin 
ninyong tingnan sa American Bar Association o sa inyong state bar association para sa mga legal 

na serbisyo sa inyong estado. 

 Kung kayo ay isang biktima ng scam sa imigrasyon, i-ulat ito sa Federal Trade Commission sa 
www.ftc.gov/complaint o www.ftc.gov/queja o sa pamamagitan ng pagtawag sa 1-877-FTC-
HELP (1-877-372-4357).   

http://www.usics.gov/avoidscams
http://www.usics.gov/eviteestafas
http://www.uscis.gov/
http://www.justice.gov/eoir/probono/states.htm
http://www.justice.gov/eoir/discipline.htm
http://apps.americanbar.org/legalservices/findlegalhelp/home.cfm
http://www.ftc.gov/complaints
http://www.ftc.gov/queja

