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Cuộc bầu cử năm 2016 có ý nghĩa gì đối với các cộng đồng người nhập cư? 
 

Những việc quý vị nên làm: 

 Lập kế hoạch. Tự trang bị kiến thức cho mình về các quyền của quý vị và trao đổi với gia đình của quý vị 
về những việc quý vị sẽ làm nếu ICE đến nhà của quý vị. 

 Trao đổi với một luật sư tin cậy hoặc nhân viên chính thức để thảo luận về các lựa chọn hợp pháp của 
quý vị. 

Những điều quý vị cần biết: 

 Tổng thống Obama vẫn là tổng thống. Luật về nhập cư hiện tại vẫn không thay đổi cho đến ngày 20 tháng 
1 năm 2017. 

 Các chính sách hiện tại về vấn đề nhập cư – DACA 2012, TPS, v.v. – vẫn có sẵn và các đơn xin sẽ được xử 
lý cho đến khi có các thay đổi đối với pháp luật. 

 Chúng tôi không biết những thay đổi nào sẽ được thực hiện hoặc ban hành chính tiếp theo sẽ làm việc 
nhanh chóng như thế nào để thực hiện thay đổi. 

o Những thay đổi về hành chính, như chấm dứt DACA hoặc các hoạt động hành pháp khác, có thể 
được ban hành nhanh chóng 

o Những thay đổi pháp luật đòi hỏi Quốc Hội phải hành động và sẽ mất nhiều thời gian hơn để 
thông qua và được thực hiện.  

 Chúng tôi không biết làm cách nào (hoặc có hay không) USCIS sẽ chia sẻ hoặc sử dụng thông tin từ DACA 
và các đơn xin khác. 

Tránh gian lận nhập cư / Notario Fraud: 

 Chỉ trao đổi với những luật sư tin cậy hoặc Nhân viên chính thức của BIA để được tư vấn pháp lý. 
 Không tin tưởng bất kỳ người nào đảm bảo kết quả. Luật nhập cư rất phức tạp và không thể đảm bảo 

được kết quả. 

Những điều cần xem xét trước khi nộp đơn xin DACA 2012: 

 Người nộp đơn lần đầu:  
o Nếu quý vị nộp đơn xin DACA hôm nay, đơn xin của quý vị sẽ không được giải quyết trước ngày 

20 tháng 1 năm 2017, ngày đầu tiên của ban hành chính mới.  
o Nếu ban hành chính mới hành động ngay lập tức, thì có rủi ro là đơn xin của quý vị sẽ không 

được giải quyết và quý vị sẽ không nhận được giấy phép làm việc.  
o Quý vị sẽ chia sẻ thông tin cá nhân mới với USCIS.  
o Trao đổi với luật sư tin cậy về trường hợp của quý vị trước khi nộp đơn. 

 Người nộp đơn gia hạn:  
o Nếu quý vị nộp đơn gia hạn hôm nay, có khả năng là đơn xin của quý vị sẽ không được giải quyết 

trước ngày 20 tháng 1 năm 2017. Các đơn gia hạn DACA hiện đang được giải quyết trong khoảng 
8 tuần. 

o Nếu ban hành chính mới hành động ngay lập tức chấm dứt DACA 2012, thì có hai khả năng đối 
với những người đã có DACA: 

 Tình trạng DACA bị hủy bỏ đồng thời khi chương trình bị chấm dứt 
 Tình trạng DACA sẽ tốt đẹp cho đến ngày hết hạn cho dù chương trình bị chấm dứt 

o Trao đổi với luật sư tin cậy về trường hợp của quý vị trước khi nộp đơn. 

Giúp bảo vệ cộng đồng của quý vị! Các cộng đồng người nhập cư chiến thắng DACA bằng cách cùng nhau tổ 
chức và đấu tranh. Hãy cùng đấu tranh để giữ DACA và đấu tranh vì chính sách nhập cư giúp bảo vệ mọi người 
trong cộng đồng của chúng ta. 


