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Hạng Mục Số 1.- 2. Loại Đơn Xin. Nếu quý vị nộp Đơn Ban Đầu, chọn Hạng Mục Số 1. Nếu 

quý vị nộp Đơn Xin Gia Hạn, hãy chọn Hạng Mục Số 2, và cung cấp ngày hết hạn của giai đoạn 

hoãn thi hành gần nhất của quý vị theo DACA. Đây cũng là ngày hết hạn của Giấy Cho Phép 

Làm Việc (EAD) của quý vị. Nếu ICE ban đầu đã hoãn thi hành đối với hồ sơ của quý vị và quý 

vị đang xin gia hạn, hãy chọn Hạng Mục Số 2, cho biết ngày hết hạn của giai đoạn hoãn thi hành 

gần nhất của quý vị theo DACA, và trả lời tất cả các câu hỏi theo sau trên mẫu đơn. 

Nếu quý đang xin gia hạn và: 

 Quý vị dưới 15 tuổi và đang trải qua thủ tục trục xuất khi quý vị nộp Mẫu Đơn I-821D mới 

nhất đã được duyệt, và  
 Quý vị vẫn dưới 15 tuổi, nhưng không còn trong các thủ tục trục xuất, 

hãy chọn Số 2 và cho biết ngày hết hạn của giai đoạn DACA hiện tại của quý vị. 

Hạng Mục Số 3.a.- 3.c. Họ Tên Hợp Pháp. Cho biết họ tên hợp pháp của quý vị. Nếu quý vị có 

hai họ, bao gồm cả hai và sử dụng dấu gạch ngang (-) giữa các họ, nếu thích hợp. 

Hạng Mục Số 4.a.- 4.f. Địa Chỉ Gửi Thư tại Hoa Kỳ: Cung cấp địa chỉ gửi thư hoàn chỉnh của 

quý vị tại Hoa Kỳ ở các chỗ trống đã cho. Quý vị có thể liệt kê một địa chỉ cư trú hợp lệ, APO, 

FPO, C/0 (“Nhờ Chuyển Giúp”), hoặc địa chỉ thương mại. Quý vị có thể cho biết một địa chỉ 

Bưu Điện (Hộp Thư) nếu đó là cách quý vị nhận thư. Nếu thư của quý vị được gửi cho một 

người không phải bản thân quý vị, vui lòng cung cấp tên người đó vào "Tên Người Nhờ Chuyển 

Giúp" trong địa chỉ gửi thư của quý vị tại Hoa Kỳ. Nếu địa chỉ gửi thư của quý vị là ở một lãnh 

thổ thuộc Hoa Kỳ và nó có tên đô thị hóa, hãy liệt kê tên đô thị hóa trong chỗ chống "Tên Người 

Nhờ Chuyển Giúp" đã cho. 

Hạng Mục Số 5.- 5.g. Thông Tin về Thủ Tục Trục Xuất. Trả lời câu hỏi này theo sự hiểu biết 

chính xác nhất của quý vị. Nếu quý vị trả lời "Có" cho Hạng Mục Số 5., thì quý vị cũng phải 

chọn tư cách hoặc kết quả thích hợp (trong 5.a, 5.b, 5.c, 5.d. hoặc 5.e, và cung cấp ngày tháng 

(trong 5.f) và địa điểm (trong 5.g) diễn ra các thủ tục trục xuất gần đây nhất của quý vị. Nếu quý 

vị được cho phép tự nguyện xuất cảnh, chọn 5e. và cung cấp một bản sao của lệnh xuất cảnh tự 

nguyện. 

Hạng Mục Số 6. Số Đăng Ký Ngoại Kiều. Số Đăng Ký Ngoại Kiều, còn được gọi là "Số A," 

thường được cấp cho những người làm đơn xin, hoặc được cấp, các phúc lợi nhất định cho người 

nhập cư. Ngoài USCIS, U.S. ICE, U.S. Hải Quan và Biên Phòng (CBP) Hoa Kỳ, Các Tòa Án 

Nhập Cư, và Bộ Ngoại Giao (DOS) Hoa Kỳ cũng có thể cấp Số A cho các ngoại kiều nhất định. 

Nếu quý vị được cấp Số A, vui lòng nhập vào chỗ trống đã cho. 

Hạng Mục Số 7. Số An Sinh Xã Hội Hoa Kỳ (nếu có). Cung cấp Số An Sinh Xã Hội Hoa Kỳ có 9 

chữ số đã được Sở An Sinh Xã Hội chính thức cấp cho quý vị, nếu có. 

Hạng Mục Số 8. Ngày Sinh. Cung cấp ngày sinh của quý vị ở định dạng tháng/ngày/năm. Nếu 

quý vị làm đơn xin gia hạn DACA, không có giới hạn độ tuổi tối đa miễn là quý vị dưới 31 tuổi 

vào ngày 15 tháng 6, 2012. 



 

 

Hạng Mục Số 9. Giới tính. Chọn giới tính của quý vị (nam hoặc nữ). Nếu quý vị không tự xác 

định giới tính cụ thể, vui lòng cho biết giới tính mà quý vị được ghi trên giấy khai sinh khi sinh. 

Hạng Mục Số 10.a - 10.b. Nơi Sinh. Cho biết thành phố, thị trấn, hoặc làng nơi sinh của quý vị 

và quốc gia nơi sinh của quý vị vào các chỗ trống đã cho. 

Hạng Mục Số 11.- 12. Quốc Gia Cư Trú và Quốc Gia Quý Vị Có Tư Cách Công Dân hoặc Quốc 

Tịch. Cho biết tên quốc gia nơi quý vị đang cư trú cũng như tên quốc gia nơi quý vị hiện tại là 

công dân hoặc có quốc tịch. LƯU Ý: Nếu quý vị không có quốc tịch, cho biết tên quốc gia nơi 

lần cuối quý vị là công dân hoặc có quốc tịch. Nếu quý vị là công dân của hoặc có quốc tịch ở 

nhiều hơn một quốc gia, cho biết tên nước ngoài đã cấp hộ chiếu cuối cùng cho quý vị. 

Hạng Mục Số 13. Tình Trạng Hôn Nhân. Chọn tình trạng hôn nhân của quý vị vào ngày quý vị 

nộp Mẫu Đơn I-821D. LƯU Ý: Quý vị có thể chọn "đã kết hôn" nếu quý vị đã kết hôn theo luật 

pháp của tiểu bang nơi diễn ra lễ cưới của quý vị, ngay cả khi tiểu bang cư trú hiện tại của quý vị 

không công nhận hôn nhân đó. Nếu quý vị đã ly thân nhưng chưa ly hôn, quý vị nên chọn "đã kết 

hôn". 

Hạng Mục Số 14.a. - 14.c. Các Tên Khác Được Sử Dụng (nếu phù hợp). Cho biết bất kỳ tên nào 

khác mà quý vị đã sử dụng, bao gồm biệt danh, và nhũ danh, vào các chỗ trống đã cho. Nếu quý 

vị cần thêm chỗ trống, hãy sử dụng Phần 8. Thông Tin Bổ Sung. 

Xử Lý Thông Tin  

Hạng Mục Số 15 – 20 tuân theo các yêu cầu của Phòng Quản Lý và Ngân Sách về thu thập thông 

tin chủng tộc và sắc tộc như quy định trong bản ghi nhớ của nó tại: 

http://www.whitehouse.gov/omb/fedreg_1997standards/ 

USCIS sử dụng thông tin sinh trắc và tiểu sử để thực hiện các đợt kiểm tra lý lịch bắt buộc để 

đưa ra quyết định DACA. Kiểm tra lý lịch đòi hỏi người làm đơn phải có mặt tại một ASC của 

USCIS để cung cấp thông tin bắt buộc để kiểm tra lý lịch và thông tin sinh trắc của họ. USCIS 

hiện nay thu thập thông tin này như một phần của yêu cầu giảm thời gian quý vị phải dành ra tại 

cuộc hẹn của quý vị ở ASC của USCIS. 

Hạng Mục Số 15- 16 Sắc Tộc và Chủng Tộc. Chọn các ô mô tả chính xác nhất chủng tộc và sắc 

tộc của quý vị. Để biết thêm thông tin về việc thu thập và các tiêu chuẩn phân loại dữ liệu của 

Liên Bang về chủng tộc và sắc tộc, hãy truy cập trang web của Phòng Quản Lý và Ngân Sách 

(OMB) tại www.whitehouse.gov/omb/fedreg 1997standards. 

Phân Loại và Định Nghĩa đối với Sắc Tộc và Chủng Tộc 

1. Người Gốc Tây Ban Nha hoặc Mỹ Latinh. Người Cuba, Mexico, Puerto Rica, Nam hoặc 

Trung Mỹ, hoặc thuộc nền văn hóa hoặc gốc Tây Ban Nha khác, bất kể chủng tộc là gì. 

(LƯU Ý: Phân loại này chỉ được đưa vào phần Sắc Tộc ở Hạng Mục Số 1)  

http://www.whitehouse.gov/omb/fedreg_1997standards/


 

 

2. Người Da Trắng. Người có gốc là bất kỳ dân tộc bản xứ nào ở châu Âu, Trung Đông hoặc 

Bắc Phi.  

3. Người Châu Á. Người có gốc là bất kỳ dân tộc bản xứ nào ở Viễn Đông, Đông Nam Á, hoặc 

tiểu lục địa Ấn Độ, ví dụ như, Campuchia, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, 

Malaysia, Pakistan, Quần Đảo Philippin, Thái Lan và Việt Nam.  

4. Người Da Đen hoặc Mỹ Gốc Phi. Người có gốc là bất kỳ nhóm chủng tộc da đen nào ở Châu 

Phi.  

5. Người Da Đỏ hoặc Alaska Bản Xứ. Người có gốc là bất kỳ dân tộc bản xứ nào ở Bắc và Nam 

Mỹ (kể cả Trung Mỹ), và là người duy trì sự liên kết bộ tộc hoặc liên kết cộng đồng.Người 

Hawaii Bản Xứ hoặc Người Các Đảo Thái Bình Dương Khác. Người có gốc là bất kỳ dân 

tộc bản xứ nào ở Hawaii, Guam, Samoa, hoặc các Đảo Thái Bình Dương Khác. 

Hạng Mục Số 17. Chiều cao. Chọn các giá trị khớp với chiều cao của quý vị tính bằng bộ và 

inch. Ví dụ như, nếu quý vị cao năm bộ chín inch, hãy chọn "5" cho bộ và "09" cho inch. Không 

nhập chiều cao của quý vị tính bằng mét hay centimet. 

Hạng Mục Số 18. Cân nặng. Nhập cân nặng của quý vị tính bằng cân Anh. Nếu quý vị không 

biết cân nặng của mình, hoặc nếu quý vị cần nhập cân nặng dưới 30 cân Anh hoặc trên 699 cân 

Anh, hãy nhập ''000." Không nhập cân nặng của quý vị tính bằng kilogram. 

Hạng Mục Số 19. Màu Mắt. Chọn ô mô tả chính xác nhất màu mắt của quý vị. 

Hạng Mục Số 20. Màu Tóc. Chọn ô mô tả chính xác nhất màu tóc của quý vị. 

Phần 2. Thông Tin Về Nơi Cư Trú và Đi Lại (Đối Với Đơn Ban Đầu và Đơn Xin Gia Hạn) 

Hạng mục 1. Chọn câu trả lời thích hợp cho câu hỏi này. 

Hạng mục 2.a. – 5.f. Địa chỉ. Nếu quý vị nộp đơn Ban Đầu, hãy liệt kê tất cả các địa chỉ của quý 

vị nơi quý vị đã cư trú tại Hoa Kỳ bắt đầu bằng địa chỉ hiện tại của quý vị, sau đó là địa chỉ trước 

đây, và, theo sự hiểu biết chính xác nhất của quý vị, tất cả địa chỉ đến địa chỉ đầu tiên của quý vị 

từ khi quý vị nhập cảnh lần đầu vào Hoa Kỳ. Nếu quý vị nộp đơn xin Gia Hạn, chỉ liệt kê địa chỉ 

hoặc các địa chỉ nơi quý vị đã cư trú tại Hoa Kỳ từ khi quý vị nộp Mẫu Đơn I-821D lần cuối đã 

được duyệt. 

Hạng Mục Số 6.a - 7.c. Xuất cảnh. Liệt kê tất cả những lần quý vị đã rời khỏi Hoa Kỳ bắt đầu 

bằng lần gần đây nhất mà quý vị rời khỏi Hoa Kỳ, sau đó là lần gần thứ hai, và tất cả đến lần 

cách đây lâu nhất mà quý vị đi ra khỏi Hoa Kỳ. "Ngày Xuất Cảnh" có nghĩa là ngày quý vị rời 

khỏi Hoa Kỳ. "Ngày Trở Lại" có nghĩa là ngày quý vị trở lại Hoa Kỳ. Một số ví dụ về lý do quý 

vị có thể đã rời khỏi Hoa Kỳ bao gồm đám cưới, đám ma, và trường hợp khẩn cấp trong gia đình. 

Nếu quý vị cần thêm chỗ trống, hãy sử dụng Phần 8. Thông Tin Bổ Sung. 



 

 

Đối với Đơn Ban Đầu: Liệt kê tất cả các trường hợp quý vị vắng mặt tại Hoa Kỳ từ ngày 15 

tháng 6, 2007. 

Đối với Đơn Xin Gia Hạn: Chỉ liệt kê các trường hợp quý vị vắng mặt tại Hoa Kỳ từ ngày 15 

tháng 8, 2012. 

Hạng Mục Số 8. Đi Mà Không Có Giấy Cam Kết Trước. Chọn câu trả lời thích hợp cho câu hỏi 

này. 

Hạng Mục Số 9.a.- 9.c. Hộ chiếu. Liệt kê quốc gia đã cấp hộ chiếu cuối cùng cho quý vị, số hộ 

chiếu đó, và ngày hết hạn của hộ chiếu đó vào các chỗ trống đã cho. 

Hạng Mục Số 10. Số Thẻ Vượt Biên (nếu có). Nếu quý vị có Số Thẻ Vượt Biên, cung cấp số in 

trên thẻ của quý vị vào chỗ trống đã cho. 

Phần 3. Chỉ Đối với Đơn Ban Đầu 

Hạng Mục Số 1. Tôi lần đầu đến và cư trú tại Hoa Kỳ trước 16 tuổi. Nếu quý vị đến Hoa Kỳ 

trước khi quý vị bước sang tuổi 16 nhưng đã rời khỏi Hoa Kỳ trong một thời gian trước khi trở 

lại và bắt đầu giai đoạn cư trú liên tục hiện tại, quý vị có thể chứng minh rằng quý vị đã cư trú 

trước 16 tuổi bằng cách cung cấp bằng chứng chẳng hạn như hồ sơ cho thấy quý vị đã đi học 

hoặc đi làm tại Hoa Kỳ trước 16 tuổi, hoặc quý vị đã sống tại Hoa Kỳ trong nhiều năm trước 16 

tuổi. 

Hạng Mục Số 2. Ngày Nhập Cảnh Ban Đầu vào Hoa Kỳ (vào hoặc vào khoảng). Bao gồm ngày 

tháng ở định dạng tháng/ngày/năm quý vị nhập cảnh ban đầu vào Hoa Kỳ vào chỗ trống đã cho. 

Quý vị có thể nhập ngày tháng chính xác hoặc ngày tháng xấp xỉ nếu quý vị không biết ngày 

tháng chính xác. 

Hạng Mục Số 3. Nơi Nhập Cảnh Ban Đầu vào Hoa Kỳ. Liệt kê thành phố hoặc cảng Hoa Kỳ nơi 

quý vị nhập cảnh ban đầu vào Hoa Kỳ vào chỗ trống đã cho. Quý vị có thể liệt kê địa điểm chính 

xác hoặc địa điểm gần đúng nếu quý vị không biết địa điểm chính xác. 

Hạng Mục Số 4 và 5: Cung cấp thông tin thích hợp. 

Hạng Mục Số 6, 7, và 8. Thông Tin về Trình Độ Học Vấn. Cho biết quý vị đáp ứng các yêu cầu 

giáo dục đối với DACA như thế nào vào chỗ trống đã cho. Ngoài ra, cung cấp chi tiết về trường 

học hoặc nơi quý vị nhận hoặc đã nhận dịch vụ giáo dục, bao gồm ngày tốt nghiệp hoặc ngày 

theo học cuối cùng nếu quý vị đang học tại trường. 

Hạng Mục Số 9. Thông Tin về Nghĩa Vụ Quân Sự. Cho biết quý vị có phải đã là quân nhân trong 

Quân Lực Hoa Kỳ hay không. Nếu quý vị trả lời "Có" cho Hạng Mục Số 9, thì quý vị phải cung 

cấp thông tin chi tiết về sự phục vụ của quý vị, bao gồm quân chủng, ngày phục vụ, và dạng xuất 

ngũ vào các chỗ trống đã cho ở 9.a – 9.d. 



 

 

Phần 4. Thông Tin Hình Sự, An Ninh Quốc Gia, và An Toàn Công Cộng (Đối Với Đơn Ban 

Đầu và Đơn Xin Gia Hạn) 

Hạng Mục Số 1. - 7. Chọn câu trả lời thích hợp cho từng câu hỏi. Quý vị phải trả lời tất cả các 

câu hỏi trong phần này. Nếu quý vị trả lời "Có" cho bất kỳ câu hỏi nào trong phần này, hãy mô tả 

các hoàn cảnh và cung cấp bản giải thích đầy đủ ở Phần 8. Thông Tin Bổ Sung. 

LƯU Ý: Nếu quý vị trả lời "Có" cho Hạng Mục Số 1. hoặc 2., hãy đọc kỹ mẫu đơn để đảm bảo 

quý vị tuân thủ các yêu cầu bằng chứng bổ sung đối với các câu hỏi này. 

Nếu quý vị nộp đơn xin Gia Hạn, và quý vị đã bị bắt giữ, kết tội, và/hoặc buộc tội về một tội 

danh hình sự kể từ lần cuối quý vị nộp đơn và nhận được quyết định DACA, quý vị phải điền 

vào hạng mục phù hợp với quý vị trong phần này (Phần 4). Quý vị cũng phải sử dụng Phần 8. 

Thông tin bổ sung để mô tả các hoàn cảnh và bao gồm bản giải thích đầy đủ đối với bất kỳ hạng 

mục nào mà quý vị đã trả lời "có" trong phần này (Phần 4). 

LƯU Ý: Các tội nhẹ liên quan đến phân phối hay buôn ma túy, lái xe trong tình trạng say rượu 

hoặc sử dụng ma túy, bạo hành gia đình, lạm dụng hoặc bóc lột tình dục, trộm cắp, hoặc tàng trữ 

hoặc sử dụng trái phép vũ khí sẽ cấu thành tội nhẹ quan trọng bất kể án phạt là gì. 

Phần 5. Tuyên Bố, Xác Nhận, Chữ Ký, và Thông Tin Liên Hệ của Người Làm Đơn (Đối 

Với Đơn Ban Đầu và Đơn Xin Gia Hạn) 

Hạng Mục Số 1.a.- 5. Chọn ô cho biết có người dịch mẫu đơn này cho quý vị hay không. Nếu 

phù hợp, luật sư, đại diện có chứng nhận của Ủy Ban Kháng Cáo Nhập Cư (BIA), hoặc cá nhân 

khác đã giúp lập đơn này cho quý vị phải điền vào Phần 7. Thông Tin Liên Hệ, Tuyên Bố, và 

Chữ Ký của Người Lập Đơn này, Nếu Không Phải Người Làm Đơn và ký tên, ghi ngày 

tháng vào mẫu đơn. Mọi đơn phải có chữ ký của người làm đơn gốc. Không chấp nhận bản photo 

của đơn đã ký hoặc tên đánh máy thay cho chữ ký. Ký tên và ghi ngày tháng vào mẫu đơn và 

cung cấp số điện thoại ban ngày, số điện thoại di động, và địa chỉ email của quý vị. Nếu quý vị 

dưới 14 tuổi, cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của quý vị có thể ký tên vào đơn thay mặt 

quý vị. 

Phần 6. Thông Tin Liên Hệ, Xác Nhận, và Chữ Ký của Thông Dịch Viên (Đối Với Đơn Ban 

Đầu và Đơn Xin Gia Hạn) 

Hạng Mục Số 1.a.- 5. Nếu quý vị sử dụng thông dịch viên để đọc các hướng dẫn cho quý vị và 

ghi lại câu trả lời của quý vị cho từng câu hỏi trên mẫu đơn này, người đó phải xác minh tính 

chính xác của thông tin đã ghi nhận trên mẫu đơn của quý vị. Thông dịch viên cũng phải điền 

vào phần này của mẫu đơn, cung cấp tên của họ, tên và địa chỉ của công ty hoặc tổ chức (nếu 

có), số điện thoại ban ngày, và địa chỉ email. Thông dịch viên cũng phải ký tên và ghi ngày tháng 

vào mẫu đơn. 

LƯU Ý: Nếu quý vị đã chọn Hạng Mục Số 1.b. trong Phần 5 (có nghĩa là một người đã giúp 

dịch mẫu đơn cho quý vị), quý vị phải điền vào Phần 7. Thông Tin Liên Hệ, Tuyên Bố, và Chữ 

Ký của Người Lập Đơn này, Nếu Không Phải Người Làm Đơn. 



 

 

Phần 7. Thông Tin Liên Hệ, Tuyên Bố, và Chữ Ký của Người Lập Đơn này, Nếu Không 

Phải Người Làm Đơn (Đối Với Đơn Ban Đầu và Đơn Xin Gia Hạn) 

Hạng Mục Số 1.a.- 7.b. Nếu người điền đơn này là một người không phải người có tên ở Phần 1., 

bao gồm luật sư hoặc người đại diện có chứng nhận của BIA cung cấp sự hỗ trợ công ích hoặc 

thông dịch viên, người đó phải điền vào phần này của mẫu đơn, cung cấp tên của họ, tên và địa 

chỉ công ty hoặc tổ chức (nếu có), và thông tin liên hệ của họ. Nếu người điền mẫu đơn này là 

luật sư hoặc người đại diện có chứng nhận của BIA, người đó phải nộp Mẫu Đơn G-28 đã điền, 

Thông Báo Trình Diện Với Tư Cách Luật Sư hoặc Người Đại Diện Có Chứng Nhận của BIA, 

cùng với đơn này. Luật sư hoặc đại diện có chứng nhận của BIA, và bất kỳ ai giúp lập đơn của 

quý vị, cũng phải ký tên và ghi ngày tháng vào mẫu đơn. 

Lưu ý: Luật sư hoặc người đại diện có chứng nhận của BIA là người cung cấp sự hỗ trợ công ích 

cho người trong môi trường hội thảo, nhưng không có ý định đại diện cho người đó sau hội thảo, 

phải đánh giá mức độ của mối quan hệ với người đó và bản chất và loại hình hỗ trợ đã cung cấp. 

Trên cơ sở đó, luật sư hoặc người đại diện có chứng nhận của BIA phải xác định xem có nộp 

Mẫu Đơn G-28 hay không. Nếu không nộp Mẫu Đơn G-28, luật sư hoặc người đại diện có chứng 

nhận của BIA phải xác định xem dựa trên hoàn cảnh có nên cung cấp cho cá nhân đó và USCIS 

một thông báo cho biết mức độ đại diện hạn chế. 

Phần 8. Thông Tin Bổ Sung (Đối Với Đơn Ban Đầu và Đơn Xin Gia Hạn) 

Hạng Mục Số 1.a. - 6.b. Nếu quý vị cần thêm chỗ trống để điền bất kỳ hạng mục nào trong đơn 

này, hãy sử dụng chỗ trống bên dưới. Quý vị cũng có thể sao chép Phần 8. để điền và nộp đơn. 

Cung cấp tên và Số A của quý vị (Nếu có) ở trên cùng của từng tờ giấy; cho biết Số Trang, Số 

Phần, và Số Hạng Mục mà quý vị muốn trả lời; và ký tên, ghi ngày tháng vào từng tờ. 

Trở lại trên cùng. 

Tránh Các Sơ Xuất Thường Gặp 

Vui lòng đọc những lời khuyên này để tránh bị bác đơn hoặc đơn bị trì hoãn vì các sơ xuất 

thường gặp khi nộp đơn.  

1.    Gửi tất cả các mẫu đơn cùng với nhau – Quý vị phải gửi các mẫu đơn sau đây trong một 

bao bì: 

a.    Mẫu Đơn I-821D, Xem Xét Hoãn Thi Hành Đối Với Người Đến Mỹ Từ Nhỏ 

b.    Mẫu Đơn I-765, Đơn Xin Giấy Phép Làm Việc 

c.    Mẫu Đơn I-765WS, Bảng Tính 

Đọc các hướng dẫn gửi thư để biết phải gửi các mẫu đơn này đến địa chỉ nào dựa trên tiểu bang 

nơi quý vị sống. Nhớ gửi đến địa chỉ Hộp Thư thông qua Bưu Chính Hoa Kỳ. Tất cả các mẫu 

đơn được cung cấp miễn phí trên www.uscis.gov. Không trả tiền cho các mẫu đơn USCIS trắng 

hoặc trực tiếp hoặc qua Internet. 

http://www.uscis.gov/humanitarian/consideration-deferred-action-childhood-arrivals-process/filing-tips-deferred-action-childhood-arrivals#Top
http://www.uscis.gov/node/41177
http://www.uscis.gov/node/41151
http://www.uscis.gov/node/41151
http://www.uscis.gov/node/45616
http://www.uscis.gov/


 

 

2. Cẩn thận xem lại các quy định về độ tuổi trước khi nộp đơn –Nếu quý vị chưa từng trải 

qua thủ tục trục xuất, hoặc các thủ tục trục xuất đối với quý vị đã chấm dứt, quý vị phải được ít 

nhất 15 tuổi trở lên tại thời điểm nộp đơn. 

 

Quý vị phải ở độ tuổi dưới 31 tuổi vào ngày 15 tháng 6, 2012, để được xem xét Hoãn Thi Hành 

đối với Người Đến Mỹ Từ Nhỏ. 

3.   Ghi tên và ngày sinh của quý vị theo cùng cách trên từng mẫu đơn –Những khác biệt về 

cách ghi thông tin có thể gây ra trì hoãn. Ví dụ như, quý vị không nên ghi Jane Doe trên mẫu đơn 

này và Jane E. Doe trên mẫu đơn khác. Điều quan trọng là phải đọc kỹ mọi hướng dẫn trên các 

mẫu đơn. 

4.   Ký tên vào các mẫu đơn của quý vị –Quý vị phải ký tên vào cả Mẫu Đơn I-821D lẫn Mẫu 

Đơn I-765. Nếu có người giúp quý vị điền đơn, người đó cũng phải ký tên vào cả Mẫu Đơn I-

812D và Mẫu Đơn I-765 trong hộp chỉ định bên dưới chữ ký của quý vị. 

5.   Sử dụng phiên bản chính xác của Mẫu Đơn I-765 –Luôn đảm bảo quý vị có mẫu đơn mới 

nhất khi nộp đơn cho USCIS. Xem lại trang Mẫu Đơn của chúng tôi để tải về phiên bản mới 

nhất. Quý vị có thể tải về tất cả mẫu đơn USCIS và hướng dẫn miễn phí trên trang web của 

chúng tôi www.uscis.gov. 

6.   Sử dụng Mẫu Đơn I-821D KHÔNG sử dụng Mẫu Đơn I-821– Mẫu Đơn I-821D được sử 

dụng để xin xem xét hoãn thi hành đối với người đến Mỹ từ nhỏ. Mẫu đơn I-821 là một mẫu đơn 

khác được sử dụng để làm đơn xin Tư Cách Được Bảo Hộ Tạm Thời, một quy trình hoàn toàn 

khác. 

7.   KHÔNG được nộp Mẫu Đơn I-765 theo phương thức điện tử – Không được nộp đơn xin 

xem xét hoãn thi hành bằng phương thức điện tử. Quý vị phải gửi gói đơn của mình (Các Mẫu 

Đơn I-821D, I-765, I-765WS, giấy tờ chứng minh và lệ phí) đến Hộp Thư Khóa USCIS thích 

hợp. 

8.   Nộp đúng phí –Phí làm đơn xin xem xét hoãn thi hành đối với người đến Mỹ từ nhỏ là $465 

và không được miễn. Miễn lệ phí chỉ được phép trong các hoàn cảnh hạn chế. Quý vị có thể nộp 

các séc riêng $380 và $85, hoặc một séc duy nhất $465. 

9.   Trả lời hoàn chỉnh và chính xác đối với mọi câu hỏi –Nếu một hạng mục không phù hợp 

hoặc câu trả lời là "không có," hãy để trống. Không được để trống các trường ngày tháng. Xem 

Lời Khuyên #10 bên dưới. Để đảm bảo đơn của quý vị được chấp nhận giải quyết, hãy đảm bảo 

điền các trường bắt buộc này trên mẫu đơn: 

 Mẫu Đơn I-821D: Tên, Địa Chỉ, Ngày Sinh, Đơn Xin Ban Đầu và Đơn Xin Gia Hạn, ngày 

hết hạn của giai đoạn DACA gần nhất (chỉ đối với đơn xin gia hạn), Số A (chỉ đối với đơn 

xin gia hạn)  
 Mẫu Đơn I-765: Tên, Địa Chỉ, Ngày Sinh, Phân Loại Đủ Điều Kiện 

http://www.uscis.gov/node/42125
http://www.uscis.gov/
http://www.uscis.gov/node/45616
http://www.uscis.gov/node/45616
http://www.uscis.gov/node/45626


 

 

10.  Không được để trống ngày tháng hoặc địa điểm nhập cảnh – Quý vị phải điền tất cả các 

trường liên quan đến ngày và địa điểm nhập cảnh trên Mẫu Đơn I-821D. Quý vị có thể điền giá 

trị xấp xỉ gần đúng nhất của ngày hoặc địa điểm nhập cảnh nếu quý vị không biết thông tin chính 

xác.  Quý vị phải nhập ngày tháng ở định dạng Tháng/Ngày/Năm. 

11.  Cung cấp mọi giấy tờ và bằng chứng bổ trợ bắt buộc – Quý vị phải nộp tất cả bằng chứng 

và giấy tờ bổ trợ bắt buộc. Những giấy tờ này là bắt buộc để USCIS đưa ra quyết định về đơn 

của quý vị. Vui lòng tổ chức và dán nhãn bằng chứng của quý vị theo quy định mà nó đáp ứng. 

USCIS có thể gửi yêu cầu cung cấp bằng chứng nếu cần thêm thông tin để đưa ra quyết định về 

đơn của quý vị. 

12.  Thông tin cá nhân để chứng minh nhu cầu kinh tế – USCIS sẽ xem xét liệu quý vị có nhu 

cầu kinh tế về việc làm hay không bằng cách xem xét thu nhập hàng năm hiện tại, chi phí hàng 

năm hiện tại của cá nhân quý vị, và tổng giá trị hiện tại của tài sản của quý vị. Quý vị không cần 

phải cung cấp thông tin tài chính của các thành viên khác trong hộ gia đình để chứng minh nhu 

cầu kinh tế của bản thân quý vị. Không cần phải nộp giấy tờ bổ trợ, mặc dù nó sẽ được chấp 

nhận và xem xét nếu quý vị muốn nộp. 

13.  Nếu quý vị có sai sót trên một mẫu đơn, hãy bắt đầu lại bằng một mẫu đơn mới – 

USCIS ưu tiên việc quý vị đánh máy các câu trả lời vào mẫu đơn trên máy tính và sau đó in ra. 

Nếu quý vị điền đơn bằng tay, hãy sử dụng mực đen. Nếu có vị có sai sót, hãy bắt đầu lại bằng 

một mẫu đơn mới. Máy scan sẽ nhìn xuyên qua mực bút xóa hoặc băng xóa và điều này có thể 

dẫn đến việc đơn bị xử lý không chính xác, và dẫn đến trì hoãn xử lý hoặc bác đơn. 

14.  Xem lại toàn bộ gói đơn của quý vị – Để đảm bảo rằng đơn của quý vị được chấp nhận giải 

quyết, điều quan trọng là quý vị phải xem lại toàn bộ gói đơn của mình thật cẩn thận trước khi 

nộp cho USCIS. 

Để biết thêm thông tin về Xem Xét Hoãn Thi Hành Đối Với Người Đến Mỹ Từ Nhỏ, hãy truy 

cập www.uscis.gov/childhoodarrivals. Nếu quý vị có thắc mắc về việc nộp đơn, vui lòng gọi cho 

USCIS qua số 1-800-375-5283. 

 

http://www.uscis.gov/childhoodarrivals

