ภาพรวมโปรแกรม
ประวัติความเป็นมา


USCIS เริ่มรับการร้องขอภายใต้โปรแกรมการดาเนินการขยายเวลาสาหรับผู้เข้าเมืองที่ยังไม่บรรลุนิจภิ าวะ(DACA) เมื่อ 15 สิงหาคม 2012
กระบวนการ DACA สร้างขึ้นโดยกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิที่จะให้ความบรรเทาจากการกาจัด (ในช่วงเวลาทุก 2 ปี)
สาหรับผู้อพยพที่ไม่มีเอกสารที่เข้ามาในประเทศสหรัฐอเมริกาทีย่ ังไม่บรรลุนิติภาวะและผูท้ ี่ผ่านเกณฑ์ที่สาคัญหลาายอย่าง DACA
คือการออกสั่งของดุลพินิจซักไซ้และไม่ให้สถานะตามกฎหมาย



เงินอุดหนุนครั้งแรกของ DACA ที่ได้รบั การอนุมัติจาก USCIS ออกการในเดือนกันยายน 2012 ระยะเวลา 2
ปีแรกจะเริ่มที่จะหมดอายุสาหรับบางบุคคลในเดือน กันยายน 2014 บุคคลเหล่านั้นจะ สามารถร้องขอการพิจารณาต่ออายุ DACA

ได้ถึงระยะเวลา 2 ปี


บุคคลบางคนได้รบั DACA จากสานักงานศุลกากรและตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐ (ICE) ระหว่าง 15 มิถุนายน 2012 และ 15 สิงหาคม
2012 เมื่อกุมภาพันธ์ปี 2014 USCIS ให้คาแนะนาให้กับประชาชนเหล่านี้ในกระบวนการที่พวกเขาควรทาตามเพื่อขอต่ออายุ DACA



USCIS ได้มีการปรับปรุงแบบฟอร์ม I-821D [เมื่อ 6/4/14] ที่จะอนุญาตให้บุคคลที่จะขอต่ออายุ DACA ได้ 2 ปี
แบบฟอร์มรุ่นก่อนจะไม่เป็นทีย่ อมรับหลังจากวันที่ 5 มิถุนายน 2014 จะไม่มีเวลาผ่อนผันสาหรับบุคคลที่จะส่งแบบฟอร์ม I-821D ชุดก่อน
เพื่อขอต่ออายุของการดาเนินการขยายเวลาของพวกเขา



บุคคลที่ยังไม่ได้รับการร้องขอการพิจารณา DACA จะต้องใช้แบบฟอร์ม I-821Dใหม่



นอกเหนือจากแบบฟอร์ม I-821D ใหม่ บุคคลทุกคนยังจะต้องส่งแบบฟอร์ม I-765, แอพลิเคชั่นอนุญาตรับจ้างงาน
(พร้อมด้วยค่าธรรมเนียมประกอบการสาหรับแบบฟอร์มนั้น) และแบบฟอร์ม I-765WS, แผ่นงาน ในเวลาร้องขอ DACA ครั้งแรกหรือ
ต่ออายุ DACA



บุคคลที่ปล่อยให้เวลา 2 ปีแรกของ DACA
หมดอายุและไม่ได้ขอต่ออายุจะไม่ได้รับการพิจารณาว่าถูกต้องตามกฎหมายเพื่อการไม่สามารถจะยอมรับและจะไม่ได้รับอนุญาตให้ทางานอย่างถู กกฎ
หมายในสหรัฐอเมริกา เพื่อให้แน่ใจว่าการดาเนินการขยายเวลาไม่หมดอายุ, USCIS แนะนาให้ผู้ได้รบั DACA ในปัจจุบันส่งแบบฟอร์ม I821D I-765 และ I-765 แผ่นงาน ประมาณ 120 วัน (สี่เดือน) ก่อนเวลา 2 ปีของการดาเนินการขยายเวลาจะหมดอายุ แต่ USCIS
อาจปฏิเสธการร้องขอ DACA ที่ได้รับล่วงหน้าก่อน 150 วัน (ห้าเดือน) ก่อนเวลา2 ปีของการดาเนินการขยายเวลาของแต่ละบุคคล จะหมดอายุ



สาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการร้องขอ DACA กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่ www.uscis.gov/childhoodarrivals
หรือโทรศูนย์บริการลูกค้าแห่งชาติของเราที่ 1-800-375-5283

การขอต่ออายุ DACA




แต่ละบุคคลคนอาจได้รับการพิจารณาต่ออายุ DACA ถ้าเขาหรือเธอมีสิทธิ์ตรงตามแนวทาง DACA เริ่มต้นและเขาหรือเธอ:
o

ไม่ได้ออกจากสหรัฐฯในวันหรือหลังจากวันที่ 15 สิงหาคม 2012 โดยไม่ได้รบั การผ่อนผันทัณฑ์บนล่วงหน้า

o

ได้อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เขาหรือเธอส่งยื่นคาร้องขอ DACA ล่าสุดที่ได้รับการอนุมัติจนถึงปัจจุบันนี;้ และ

o

ไม่เคยได้รับการตัดสินความผิดทางอาญา ความผิดทางอาญาอย่างมีนัยสาคัญ หรือมีสามคดีอาชญากรรมหรือมากกว่าสามคดี
และไม่เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติหรือความปลอดภัยของประชาชน

การขอต่ออายุควรจะส่งยื่นไปยัง USCIS ไม่เกิน 150 วันก่อนที่การดาเนินการขยายเวลางวดปัจจุบันจะหมดอายุ

การขอ DACA เริ่มต้น



USCIS จะยังคงรับการร้องขอ DACAครั้งแรก แต่ละบุคคลคนอาจได้รับการพิจารณา DACA ครั้งแรก ถ้าเขาหรือเธอ:
o

อายุน้อยกว่า 31 ปี ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2012;

o

เข้ามาถึงประเทศสหรัฐฯก่อนอายุครบ 16 ปีบริบรู ณ์;

o

ได้อาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 15 มิถุนายน 2007 ถึงปัจจุบัน;

o

เป็นร่างกายอยู่ในสหรัฐอเมริกาในวันที่ 15 มิถุนายน 2012 และในเวลาทาการร้องขอเพื่อประกอบการพิจารณาการดาเนินการขยายเวลากับ
USCIS;
ไม่ได้มสี ถานะถูกต้องตามกฎหมายเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2012

o

หมายเหตุ: ไม่มีสถานะถูกต้องตามกฎหมายเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2012 หมายความว่า:
 คุณไม่เคยมีสถานะถูกต้องตามกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองในวันหรือก่อนวันที่ 15 มิถุนายน 2012; หรือ
 สถานะใดๆที่ถูกต้องตามกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองหรือรอลงอาญาที่คณ
ุ ได้รับก่อน 15 มิถุนายน 2012 ได้หมดอายุ ณ วันที่ 15
มิถุนายน 2012



o

ปัจจุบันกาลังศึกษาอยู่ จบการศึกษาแล้ว หรือได้รับใบประกาศวุฒิบัติจากโรงเรียนมัธยมศึกษา ได้รบั ใบรับรองจากการพัฒนาวิชาศึกษาทั่วไป
(GED) หรือทหารผ่านศึกที่ได้รับทานองคลองธรรมของกองการรักษาฝั่งหรือกองกาลังสหรัฐ; และ

o

ไม่เคยได้รับการตัดสินความผิดทางอาญา ความผิดทางอาญาอย่างมีนัยสาคัญ หรือมีสามคดีอาชญากรรมหรือมากกว่าสามคดี
และไม่เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติหรือความปลอดภัยของประชาชน

บุคคลที่อายุน้อยกว่า 15 ปี ในเวลาประกาศครัง้ แรกของ DACA และไม่ได้อยู่ในการดาเนินการปลด หรือมีคาสัง่ สุดท้ายอาจร้องขอ DACA
จาก USCIS เวลาใดๆก็ได้ หลังจากที่พวกเขาอายุครบ15ปีบริบูรณ์ บุคคลที่อยู่ในการดาเนินการปลดออกหรือผู้ที่มีคาสั่งสุดท้าย อาจร้องขอ
DACA จาก USCIS แม้ว่าพวกเขาจะอายุน้อยกว่า 15 ในช่วงเวลาที่สง่ ยื่นเอกสาร

การส่งยื่นคาร้องขอเพื่อการพิจารณา DACA


USCIS ได้มีการปรับปรุงแบบฟอร์ม I-821D [เมื่อ 6/4/14] ที่อนุญาตให้บุคคลขอต่ออายุ DACA เพิ่มได้อีก 2 ปี
แบบฟอร์มรุ่นก่อนจะไม่เป็นทีย่ อมรับหลังจากวันที่ 5 มิถุนายน 2014



จะไม่มีเวลาผ่อนผันสาหรับบุคคลที่จะส่งแบบฟอร์ม I-821D ชุดก่อน เพื่อขอต่ออายุของการดาเนินการขยายเวลาของพวกเขา



ไม่มีค่าธรรมเนียมสาหรับฟอร์ม I-821D ค่าธรรมเนียมสาหรับแบบฟอร์ม I-765 และค่าชีวภาพที่จาเป็นราคา $ 465

การหลีกเลี่ยงการหลอกลวงตรวจคนเข้าเมือง


โปรดระวังการหลอกลวงตรวจคนเข้าเมือง
ผู้ปฏิบัติงานทีไ่ ม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองอาจพยายามที่จะใช้ประโยชน์จากบุคคลโดยการเรียกเก็บเงินพวกเขาเพื่อจะได้รับหรือส่ง
แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับ DACA หรือติดต่อกับ USCIS ในนามของพวกเขา เยี่ยมดู www.usics.gov/avoidscams หรือ
www.usics.gov/eviteestafas
สาหรับวิธีการสื่อหาผูช้ ่วยเหลือทางกฎหมายและวิธีการรับรูแ้ ละหลีกเลี่ยงการหลอกลวงให้บริการตรวจคนเข้าเมือง



ป้องกันตัวเองจากการหลอกลวงตรวจคนเข้าเมือง เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของรัฐบาลสหรัฐควรจะเป็นแหล่งหลักของการตรวจคนเข้าเมืองใน
DACA และบริการคนเข้าเมือง เข้าไปที่ www.uscis.gov เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม



หากท่านต้องการคาแนะนาทางกฎหมายตรวจคนเข้าเมือง ต้องให้แน่ใจว่าจะใช้มืออาชีพทีไ่ ด้รบั อนุญาต
ซึ่งหมายความว่าทนายความในสถานะที่ดีหรือตัวแทนที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการตรวจคนเข้าเมืองศาลอุทธรณ์ (BIA) ตรวจสอบ BIA
สาหรับ รายชื่อของทนายความ ที่ให้บริการตรวจคนเข้าเมืองราตาต่าไปหรือไม่เก็บค่าใช้จ่ายและ รายชื่อของทนายความวินยั
นอกจากนี้คุณยังสามารถตรวจสอบที่ สภาอเมริกันเนติบัณฑิตย หรือสมาคมแถบรัฐของคุณสาหรับการให้บริการทางกฎหมายในรัฐของคุณ



ถ้าคุณเป็นเหยื่อของการหลอกลวงตรวจคนเข้าเมืองให้รายงานไปยังสานักงานคณะกรรมการการค้าของรัฐบาลกลางที่
www.ftc.gov/complaint หรือ www.ftc.gov/ queja หรือโทร 1-877-FTC-HELP (1-877-372-4357)

