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राष्ट्रपति TrumpलेDefend Action for Childhood Arrivals (DACA) काययक्रम चाड ैअन्त्य गिैछन ्भन्तने केही ररपोर्यहरु छन ् l यो समयमा, 
हामीलाई थाहा छैन कदहले DACA काययक्रम समाप्ि हुन्तछ कक हुन्तन अथवा काययक्रमको अन्त्य कस्िो िेखिन्तछ भनेर l उिाहरणको लागग, के 
DACA भएकाहरु तनवायसनबार् बच्न जारी रहन्तछन ्र आफ्नो कायय अनुमतिको समय ससमा नसक्ककएसम्म प्रयोग गनय सकछन?् अथवा के 
DACA स्वीकृतिहरु र कायय अनुमतिहरु िारेज गररन्तछन?् अदहलेको समयमा DACA काययक्रम कायायन्तवनमा अझ ै छ, यदि काययक्रम 
अन्त्यभयो भन ेतनम्न कुराहरु ध्यान दिनु आवश्यक छ l  

I. कायय अनुमतिहरु  

  

Employment Authorization Documents (EADs) जसलाई कायय अनुमतिहरु भनेर गचतनन्तछ, तिनीहरु प्राय ससमा समाप्ि नहुन्तजेल वैध 
हुन्तछन ्अथवा सरकारले मागेअनुसार कििाय गररन्तछन ्l जबसम्म सरकारले िपाईको कायय अनुमति कििाय चाहन्तछ, तनम्न बुुँिाहरु लागु हुनुपछय l  

• यदि DACA काययक्रम अन्त्य हुन्तछ िर िपाइलाई कायय अनमुति राख्न दिइिैन भने, िपाईसुँग िपाईको कायय अनमुतिको समय 
अवगध नसककएसम्म कानुनी रुपमा काम गन ेअगधकार छ l   

• यदि DACA काययक्रम अन्त्य भएपतन, िपाईको रोजगारिािालाई DACA अन्त्य भएको सुगचि गने िपाईसुँग कुनै क्जम्मेवारी छैन l 
िपाईको रोजगारिािासुँग िपाई DACA प्रापक हो अथवा कसरी िपाईले कायय अनुमति पाउनुभयो भनेर सोध्न पाउने अगधकार छैन l  

• िपाईको रोजगारिािासुँग िपाइलाई तनकाल्न ेअगधकार छैन, बबिामा राख्न,े अथवा िपाईको कायय क्स्थति बिल्ने अगधकार छैन 
िपाईको कायय अनमुतिको समय ससमा समाप्िभएपतछ l यदि िपाईको समय ससमा सककन े समिी नक्जककिैछ भने, िपाईको 
रोजगारिािाले िपाईसुँग अपडरे् गररएको कायय अनुमति माग्न सकछ िर ्यसको समय सककएपतछ कुन ैकारवाही िपाई बबरुद्ध 
सलन सकिैन l   

• कमयचारी भएर आफ्नो अगधकारहरु बारे जान्तन थप जानकारीको लागग राक्ष्ट्रय आप्रवास कानुन केन्तरबार् यो सल्लाहकार हेनुयहोस:् 
https://www.nilc.org/issues/daca/daca-and-workplace-rights/.  

  

II. सामाजिक सुरक्षा नम्बरहरु (SSNs)  
िपाईको SSN एउर्ा वधै SSN नम्बर हो जीवनको लागग हो, िपाईको कायय अनुमति र DACA अनुमोिन समाप्ि भएपतन l    

• िपाईले ्यसो पदहलै गनुयभएको छैन भने, एउर्ा SSNको लागग तनवेिन दिनुहोस ्जबसम्म िपाईको DACA र कायय अनमुति अझ ै
वैध छन ्l   

• िपाईको कायय अनुमतिको म्याि सककएपतछ पतन िपाईले सकनहुुन्तछ र SSN प्रयोग गनय जारी गनुयपछय जनु िपाईले DACA 
अन्तिगयि SSN पाउनुभएको छ l िपाई सिक्षा, बैंककिं ग, हाउससिंग र अन्तय उिेश्यहरुको लागग SSN प्रयोग गनय सकनुहुन्तछ l  

• िपाईको SSN मा एउर्ा सिय सिंलग्न छ जसमा वैध कायय अनुमति आवश्यक हुन्तछ रोजगार उिेश्यहरुको लागग l    

  

यदि DACA काययक्रम अन्त्य हुन्तछ भने मैले 
के जान्तनु आवश्यक हुन्तछ? 
 

 

 

Allison Davenport, Lena Graber, Sally Kinoshita   
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 III.  चालकको अनुमति पत्र र अन्तय पदहचान काडयहरु  

  

तयनीहरुको योग्यिा िपाई कुन राज्यमा बस्नुहुन्तछ ्यसमा भर पछय l यदि िपाईले पदहलै ्यस्िो गनुयभएको छैन भने, एउर्ा चालक 
अनुमति पत्र अथवा राज्य पदहचान पत्रको लागग तनवेिन दिनुहोस ्यदि िपाईको DACA अझ ैवैध छ र ्यसले िपाईलाई चालक अनुमति 
पत्र वा राज्यले जारी गन ेिपाईको राज्यमा पदहचान पत्रको लागग योग्य बनाउछ l  
 
   

 IV.  अगिम परोलमा यात्रा  

  

DACA प्रापकहरु अगिम परोलमा वविेि यात्रा गिाय सिकय  हुनुपछय l  

• यदि िपाई अगिम परोल सदहि िेि बादहर हुनुहुन्तछ, िपाईको अगिम परोल र EAD वधै हुन्तजेल ि्काल िककय न तनक्श्चि गनुयहोस ्
l यदि DACA काययक्रम अन्त्य हुन्तछ, यो प्रस्र् छैन कक DACAमा आधाररि अगिम परोल भएका मान्तछेहरु िकय न सकनछेन ् l 
सबैभन्तिा सुरक्षक्षि बार्ो चाडो भन्तिा चाडो िककय नु हो, DACA अन्त्य हुने एउर्ा घोषणा अगाडी l  

• यदि िपाइलाई DACA अन्तिगयि अगिम परोल दिइएको छ िर सिंयुकि राज्य छोडीसकनभुएको छैन भन,े अथवा अगिम परोलको 
लागग तनवेिन दिन इच्छुक हुनुहुन्तछ भने, कुन ैपतन हुनसकन ेजोखिमहरु तनधायरण गनयको लागग केही गनुय अतघ वककलसुँग कुरा 
गनुयहोस ्l  

 V.  अन्तय आप्रवास ववकल्पहरु  
एउर्ा कायय अनुमति अथवा एउर्ा गिन काडयको लागग थुप्रै DACA प्रापकहरु अन्तय आप्रवास ववकल्पको लागग योग्य हुनसकछन ्l  

• आप्रवास सेवा प्रिायकसुँग कुरा गनुयहोस ्िपाईको कानुनी ववकल्पहरु बारे बुझ्न र िपाई अको आप्रवास िाइिाको लागग योग्य 
हुनसकनुहोला भनेर बुझ्नको लागग l सस्िो आप्रवास कानुनी सेवाहरु िोज्नुहोस:् https://www.immigrationlawhelp.org  

• छलपूणय सेवा प्रिायकहरुसुँग बच्नुहोस:् उनीहरुको पररचय पत्रहरु पुक्ष्ट्र् गनुयहोस,् लेखिि अनुबन्तधको लागग सोध्नुहोस ् र कुन ै
भुकिानीहरुको लागग एउर्ा रससि माग्नुहोस,् र यदि िपाईसुँग सिंकाहरु छन ्भने, एउर्ा िोश्रो राय सलनुहोस ्l   

  

 VI.  अपरागधक समस्याहरु  
कुनै अपरागधक गगरफ्िारी, असभयोग, िोषससद्गधले िपाइलाई आप्रवास अगधकारीहरुसुँग जोखिममा राख्न सकछ l   

• कानुन प्रवियनसुँग सपकय बार् बच्नहुोस ्जसले एउर्ा अपरागधक गगरफ्िारीको नतिजा ल्याउन सकछ l यदि िपाई गगरफ्िार हुनुभयो 
भने, एउर्ा वविेषज्ञ आप्रवास वककलसुँग परामिय सलन तनक्श्चि गनुयहोस ्l   

• यदि िपाईसुँग एउर्ा अपरागधक िोषससद्गध छ भने, पत्ता लगाउनहुोस ्कक ्यो िपाईसुँग भववष्ट्यमा हुने आप्रवास मामलामा प्रभाव 
कम गनय ििय  बिल्न सककन्तछ l   

  

 VII. िपाईको अगधकारहरु जान्तनुहोस ् 
सबैजना- िवुै कागज गररएका र नगररएका व्यक्किहरुसुँग यो िेिमा अगधकारहरु छन ्l यदि िपाइलाई ICE ले रोकयो वा प्रश्न गयो भने 
िपाईको चुप लाग्न ेअगधकार प्रयोग गनय सबै समयमा, एउर्ा रािो काडय बोकनुहोस ्l (https://www.ilrc.org/red-cards).  

https://www.immigrationlawhelp.org/
https://www.immigrationlawhelp.org/
https://www.ilrc.org/red-cards)
https://www.ilrc.org/red-cards)
https://www.ilrc.org/red-cards)
https://www.ilrc.org/red-cards)
https://www.ilrc.org/red-cards)


यदि DACA काययक्रम अन्त्य हुन्तछ भने मलेै के थाहा पाउन आवश्यक हुन्तछ? | AUGUST 2017 

 
समिुाय सल्लाहकार | August 28, 2017  

 

िपाईसुँग सिंवधैातनक अगधकारहरु छन:्  
• यदि एउर्ा आप्रवास एजेन्तर्ले ढोका 
ढकढकाइरहेको छ भने ढोका निोल्नहुोस ्l  
• यदि कोही आप्रवास एजेन्तर् िपाईसुँग कुरा 
गनय कोसिस गछय भने कुनारी प्रश्नहरुको जवाि 
नदिनहुोस ्l िपाईसुँग चुप लाग्ने अगधकार छ l  
• वककल सुँग कुरा गनुय भन्तिा पदहले केहीमा 
पतन हस्िाक्षर नगनुयहोस,् िपाईसुँग वककलसुँग कुरा 
गने अगधकार छ l  
• यदि िपाई घर बादहर हुनहुुन्तछ भने, 
एजेन्तर्लाई सोध्नहुोस ्कक िपाई छोड्न सकनहुुन्तछ कक 
हुन्तन, र यदि उनीहरुले हुन्तछ भने भने, िाक्न्तिपवूयक 
छोड्नहुोस ्l  
• यो काडय एजेन्तर्लाई दिनहुोस ्l यदि िपाई 
घरसभत्र हुनहुुन्तछ भने, झ्यालबार् वा ढोका िल 
गचप्लाएर काडय िेिाउनहुोस ्l  

 सिंयकुि राज्य सिंववधान अन्तिगयि ५औिं सिंिोधन 
अगधकारहरुमा आधाररि म िपाईसुँग बोल्न चाहदिन, 

िपाईको प्रश्नहरुको जवाि दिन चाहदिन, अथवा 
हस्िाक्षर वा कुन ैकागजाि गनय/दिन चाहदिन l  
सिंयकुि राज्य सिंववधान अन्तिगयि ४औिं सिंिोधन 
अगधकारहरुमा आधाररि म िपाइलाई मेरो घर प्रवेि 
गनय अनमुति दिदिन जबसम्म िपाईसुँग प्रवेि गनयको 
लागग वारेन्तर् छ, जुन एउर्ा न्तयायागधस वा न्तयायतयक 
अगधकारीले मेरो नामेमा हस्िाक्षर गरेको छ र ढोका 
मतुन गचप्लाएर दिनहुुन्तछ l  
४औिं  सिंिोधन अगधकारहरुमा आधाररि म मेरो कुन ै
सरसामानहरु िोज्न अनमुति दिदिन l   
म मेरो सिंवधैातनक अगधकारहरु उपयोग गनय रोज्छु l  

यी काडयहरु नागररक र गरै-नागररकहरुलाई समान 
रुपले उपलब्ध छ l 

VIII. अपडेर्हरु र सूचना  
  

समाचार ध्यानपुवयक पछ्याउनुहोस ् र DACA र अन्तय आप्रवास काययक्रमहरुको क्स्थतिको सचूनाको लागग भरपिो श्रोिहरुमा जानुहोस ् l 
िपाईको DACA कायय अनुमतिको बारे नयाुँ िुल्क वा गलि सचूनाबारे घोर्ालाहरुमा निस्नुहोस ् l सूचनाको राम्रा श्रोिहरु मध्ये तनम्न 
पछयन:् www.unitedwedream.org, www.informedimmigrant.com, www.defenddaca.com, www.ilrc.org, www.nilc.org र 
www.weareheretostay.org.   
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