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o Không rời khỏi Hoa Kỳ vào hoặc sau ngày 15 tháng 8, 2012, mà không có cam kết trước.  

o Đã cư trú liên tục tại Hoa Kỳ từ khi người đó nộp yêu cầu DACA gần nhất và đã được duyệt 

đến thời điểm hiện tại; và 

o Chưa bị tuyên phạm một trọng tội, tội nhẹ đáng kể, hoặc ba hoặc bốn lần tội nhẹ khác, và 
không gây ra mối đe dọa an ninh quốc gia hay an toàn công cộng theo cách khác. 

 Đơn xin gia hạn phải được nộp cho USCIS khoảng 120 ngày (nhưng không quá 150 ngày) trước 
khi hết hạn giai đoạn hoãn thi hành hiện tại. 

 

Xin DACA Ban Đầu 

 USCIS cũng sẽ nhận đơn xin DACA ban đầu. Một người có thể được xem xét DACA ban đầu 
nếu người đó:  

o Dưới 31 tuổi vào ngày 15 tháng 6, 2012:  

o Đến Hoa Kỳ trước sinh nhật lần thứ 16;  

o Liên tục cư trú tại Hoa Kỳ từ ngày 15 tháng 6, 2007, đến thời điểm hiện tại;    

o Hiện diện thực tế tại Hoa Kỳ vào ngày 15 tháng 6, 2012, và tại thời điểm yêu cầu xem xét 
hoãn thi hành gửi cho USCIS;  

o Không có tư cách hợp pháp vào ngày 15 tháng 6, 2012. 

LƯU Ý: Không có tư cách hợp pháp vào ngày 15 tháng 6, 2012, có nghĩa là: 

 Quý vị chưa từng có tư cách nhập cư hợp pháp vào hoặc trước ngày 15 tháng 6, 2012; 
hoặc 

 Bất kỳ tư cách nhập cư hoặc lệnh tạm tha mà quý vị có được trước ngày 15 tháng 6, 
2012, đã hết hạn tính đến 15 tháng 6, 2012. 

o Đang đi học, đã tốt nghiệp hoặc có chứng chỉ hoàn thành trung học, có chứng chỉ Phát Triển 

Giáo Dục Tổng Quát (GED), hoặc là một cựu binh xuất ngũ vinh dự của lực lượng Tuần 
Duyên hoặc Quân  Hoa Kỳ. Quân Lực; và  

o Chưa bị tuyên phạm một trọng tội, tội nhẹ đáng kể, ba hoặc bốn lần tội nhẹ khác, và không 
gây ra một mối đe dọa an ninh quốc gia hay an toàn công chúng theo cách khác. 

 Những người dưới 15 tuổi khi DACA được công bố lần đầu và không ở trong các thủ tục trục 
xuất hoặc có lệnh cuối cùng có thể xin DACA từ USCIS bất kỳ lúc nào sau khi họ được 15 tuổi. 
Những người đang trong các thủ tục trục xuất hoặc có lệnh cuối cùng có thể xin DACA từ USCIS 
ngay cả khi họ chưa được 15 tuổi tại thời điểm nộp đơn.  

 

Nộp Đơn Xin Xem Xét DACA  

 USCIS đã cập nhật Mẫu Đơn I-821D [ngày 6/4/14] để cho phép các cá nhân xin gia hạn DACA 

trong khoảng thời gian gia hạn thêm 2 năm. Các phiên bản trước đây của mẫu đơn sẽ không được 
chấp nhận sau ngày 5 tháng 6, 2014.   

 Sẽ không có khoảng thời gian ân hạn để các cá nhân nộp một phiên bản trước đây của Mẫu Đơn 
I-821D để xin gia hạn hoãn thi hành.   

 Mẫu Đơn I-821D không có lệ phí. Lệ phí đối với Mẫu Đơn I-765 và các dịch vụ sinh trắc bắt 
buộc là $465.  

 

Tránh Lừa Đảo Trong Vấn Đề Nhập Cư 

 Hãy cảnh giác với những kẻ lừa đảo trong vấn đề nhập cư. Những kẻ hành nghề trái phép trong 
lĩnh vực luật nhập cư có thể tìm cách lợi dụng các cá nhân bằng việc tính tiền cho họ để lấy hoặc 
nộp các mẫu đơn liên quan đến DACA hoặc liên lạc với USCIS thay mặt họ. Truy cập 



 

 

 

www.usics.gov/avoidscams hoặc www.usics.gov/eviteestafas để biết lời khuyên về cách tìm sự 
hỗ trợ pháp lý được pháp và cách nhận biết và tránh bọn lừa đảo liên quan đến dịch vụ nhập cư.  

 Hãy bảo vệ mình tránh bọn lừa đảo trong vấn đề nhập cư. Các trang web chính thức của Chính 
Phủ Hoa Kỳ sẽ là nguồn thông tin chính về DACA và các dịch vụ nhập cư của quý vị. Truy cập 
www.uscis.gov để tìm hiểu thêm. 

 Nếu quý vị cần dịch vụ tư vấn về nhập cư hợp pháp, hãy đảm bảo sử dụng một chuyên gia được 
phép. Trường hợp này có nghĩa là một luật sư có uy tín hoặc một đại diện có chứng nhận của Ủy 

Ban Kháng Cáo Nhập Cư (BIA). Hãy hỏi BIA để biết danh sách các luật sư có cung cấp các dịch 
vụ nhập cư giá thấp hoặc miễn phí và danh sách các luật sư chuyên ngành. Quý vị cũng có thể hỏi 
Luật Sư Đoàn Hoa Kỳ hoặc luật sư đoàn của tiểu bang của quý vị để biết các dịch vụ pháp lý tại 
tiểu bang của quý vị. 

 Nếu quý vị là nạn nhân bị lừa đảo trong vấn đề nhập cư, hãy báo cáo cho Ủy Ban Thương Mại 

Liên Bang tại www.ftc.gov/complaint hoặc www.ftc.gov/queja hoặc bằng cách gọi số 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

