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Có một vài báo cáo cho biết rằng Tổng thống Trump có thể sẽ sớm chấm dứt chương trình Hoãn Thi Hành Đối Với 
Những Người Đến Mỹ Từ Nhỏ (DACA). Vào thời điểm này, chúng tôi không biết khi nào hoặc liệu chương trình 
DACA sẽ bị chấm dứt hoặc đoạn cuối chương trình này sẽ như thế nào. Ví dụ, liệu những người theo diện DACA sẽ 
tiếp tục được bảo vệ khỏi bị trục xuất và có thể sử dụng giấy phép làm việc của mình cho đến khi hết hạn hay 
không? Hoặc liệu giấy phép làm việc và các hồ sơ phê chuẩn DACA sẽ bị thu hồi hủy bỏ hay không? Mặc dù chương 
trình DACA vẫn còn hiệu lực vào thời điểm này, dưới đây là một vài điểm cần lưu ý nếu chương trình này kết thúc. 

 
I. Giấy phép Làm việc 

 
Giấy Cho phép Làm việc (EAD), còn gọi là giấy phép làm việc, thường có hiệu lực cho đến khi hết hạn hoặc đến khi 
chính phủ yêu cầu trả lại. Trừ khi chính phủ yêu cầu quý vị trả lại giấy phép làm việc, các điểm sau đây vẫn áp 
dụng. 

 
• Nếu chương trình DACA chấm dứt nhưng quý vị vẫn được giữ giấy phép làm việc, thì quý vị có quyền làm 

việc hợp pháp cho đến ngày giấy phép hết hạn. 
• Ngay cả nếu khi chương trình DACA chấm dứt, quý vị không bắt buộc phải báo cho người tuyển dụng biết 

là diện DACA đã chấm dứt. Người tuyển dụng việc làm của quý vị không có quyền hỏi liệu quý vị có phải là 
người thuộc diện DACA hoặc cách thức quý vị lấy được giấy phép làm việc. 

• Người tuyển dụng không có quyền sa thải quý vị, cho quý vị tạm nghỉ, hoặc thay đổi tình trạng việc làm 
của quý vị cho đến khi giấy phép làm việc của quý vị hết hạn.  Nếu ngày hết hạn đến gần, người tuyển 
dụng của quý vị có thể yêu cầu quý vị trình giấy phép làm việc cập nhật nhưng không thể làm gì đối với 
quý vị cho đến sau khi giấy hết hạn.  

• Để biết thêm thông tin về các quyền của quý vị với tư cách là một người làm công, hãy xem phần tư vấn 
này của Trung tâm Luật Di trú Quốc gia: https://www.nilc.org/issues/daca/daca-and-workplace-rights/. 

                               
 

II. Số An Sinh Xã Hội (SSN) 

SSN của quý vị là một số SSN có hiệu lực cả đời, ngay cả khi giấy phép làm việc hoặc diện phê chuẩn DACA của quý vị hết hạn. 
 

• Nếu chưa có, quý vị hãy nộp xin số SSN khi diện DACA và giấy phép làm việc của quý vị vẫn còn hiệu lực. 
• Quý vị có thể và nên tiếp tục sử dụng SSN mà quý vị có theo diện DACA như SSN của quý vị sau khi giấy 

https://www.nilc.org/issues/daca/daca-and-workplace-rights/
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phép làm việc của quý vị hết hạn. Quý vị có thể sử dụng SSN để đi học, sử dụng dịch vụ ngân hàng, nhà 
ở và cho các mục đích khác. 
 

• SSN của quý vị có một điều kiện bắt buộc rằng phải có giấy phép làm việc còn hiệu lực mới có thể sử dụng cho mục 
đích tuyển dụng việc làm. 
 
 

 
III. Bằng Lái Xe và các loại Thẻ Căn cước/Nhận dạng 

Tình trạng hội đủ điều kiện để có các loại thẻ này là tùy thuộc vào tiểu bang nơi quý vị cư trú. Nếu chưa có, quý vị 
hãy nộp đơn làm bằng lái xe hoặc thẻ nhận dạng/căn cước của tiểu bang nếu diện DACA của quý vị vẫn còn hiệu 
lực và diện này giúp quý vị hội đủ điều kiện để lấy bằng lái xe hoặc thẻ nhận dạng/căn cước do tiểu bang ban hành 
tại tiểu bang của quý vị. 

 

IV. Du lịch theo diện Giấy phép Tái nhập cảnh (Advance Parole) 

Người nhận diện DACA nên thận trọng về việc đi ra nước ngoài theo diện Giấy phép Tái nhập cảnh. 
 

• Nếu quý vị đang ở ngoài nước Mỹ với giấy phép tái nhập cảnh, bảo đảm phải trở lại Mỹ ngay lập tức và khi mà 
giấy phép tái nhập cảnh và EAD vẫn còn hiệu lực. Nếu chương trình DACA chấm dứt, chưa rõ là những người có 
giấy phép tái nhập cảnh theo diện DACA sẽ có thể được trở lại hay không. Cách tốt nhất là trở lại Mỹ sớm nhất 
có thể, trước khi có công bố chấm dứt chương trình DACA. 

• Nếu quý vị được cấp giấy phép tái nhập cảnh theo diện DACA nhưng chưa rời Hoa Kỳ, hoặc muốn nộp xin giấy 
phép tái nhập cảnh, hãy nói chuyện với một luật sư để xác định các rủi ro có thể có trước khi làm bất kỳ việc 
gì. 

 
V. Các Lựa chọn khác về Di trú  

 
Nhiều người theo diện DACA có thể hội đủ điều kiện được có một phương án lựa chọn khác về di trú: có thể nhận giấy phép 
làm việc hoặc thậm chí cả thẻ xanh. 

 
• Hãy nói chuyện với một người cung cấp các dịch vụ về di trú để hiểu được các khả năng lựa chọn pháp lý và biết 

được liệu quý vị có hội đủ điều kiện nhận phúc lợi di trú nào khác hay không.  Tìm các dịch vụ pháp lý về di trú 
với chi phí thấp: https://www.immigrationlawhelp.org 

• Tránh các nhà cung cấp dịch vụ lừa đảo: xác nhận khả năng, kinh nghiệm của các dịch vụ này, yêu cầu có hợp 
đồng viết và giấy biên nhận/biên lai cho bất kỳ khoản tiền thanh toán nào, và nếu quý vị có nghi ngại, hãy tham 
khảo ý kiến thêm từ một chuyên gia khác. 

 
VI. Các Vấn đề Tội phạm 

Bất kỳ việc bắt giữ, kết tội, kết án hình sự nào cũng tạo ra nguy cơ cho quý vị với các cơ quan có thẩm quyền về di trú. 
 

• Tránh tiếp xúc với các cơ quan thi hành luật mà có thể dẫn đến việc bắt giữ hình sự. Nếu quý vị bị bắt, hãy bảo 
đảm được tham vấn với một luật sư chuyên về di trú. 

• Nếu hiện có bản án hình sự,  quý vị hãy tìm hiểu xem liệu có thể thay đổi bản án này để giảm nhẹ tác động của 
vấn đề di trú mà quý vị có thể gặp trong tương lai. 
 

 

https://www.immigrationlawhelp.org/
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VII. Biết Các Quyền Của Quý vị 
Mọi người - kể cả người có giấy tờ hoặc không có giấy tờ cư trú hợp lệ - đều có các quyền tại đất nước này. Quý vị phải 
luôn mang theo một thẻ đỏ để thực thi quyền giữ im lặng trong trường hợp bị ICE chặn lại hoặc tra vấn 
(https://www.ilrc.org/red-cards). 

 

VIII. Các Cập nhật và Thông tin 

Hãy theo dõi sát sao tin tức thời sự và xem thông tin ở các nguồn đáng tin cậy về tình trạng của chương trình DACA và các chương 
trình di trú khác. Đừng để bị lừa đóng các khoản lệ phí mới hoặc các thông tin giả về giấy phép làm việc theo diện DACA của quý 
vị. Các nguồn thông tin hữu ích gồm www.unitedwedream.org, www.informedimmigrant.com, www.defenddaca.com, 
www.ilrc.org, www.nilc.org và www.weareheretostay.org. 

 
 
Quý vị có các quyền theo hiến pháp: 
• KHÔNG MỞ CỬA nếu viên chức phụ trách di trú gõ cửa. 
• KHÔNG TRẢ LỜI CÂU HỎI của viên chức di trú nếu họ muốn 
trao đổi nói chuyện với quý vị. Quý vị có quyền được giữ im 
lặng. 
• KHÔNG KÝ TÊN VÀO BẤT CỨ GIẤY TỜ GÌ khi chưa được 
nói chuyện với một luật sư. Quý vị có quyền nói chuyện 
với một luật sư. 
• Nếu quý vị không ở nhà, hãy hỏi viên chức di trú đó liệu quý vị 
được rời đi hay không và nếu họ trả lời có, hãy bình tĩnh rời đi. 
• ĐƯA THẺ NÀY CHO VIÊN CHỨC ĐÓ. Nếu quý vị đang ở nhà, 
hãy trình thẻ này qua cửa sổ hoặc nhét qua khe cửa. 

Tôi không muốn nói chuyện với quý vị, trả lời câu hỏi hoặc ký 
hoăc giao bất cứ giấy tờ gì cho quý vị dựa trên các quyền của 
tôi theo Tu chính án thứ 5 thuộc Hiến pháp Hoa Kỳ. 
Tôi không cho phép quý vị vào nhà tôi dựa trên các quyền của 
tôi theo Tu chính án thứ 4 thuộc Hiến pháp Hoa kỳ trừ khi quý 
vị có trát lệnh cho phép vào, được một thẩm phán hoặc hoặc 
quan tòa ký tên và có họ tên của tôi trên trát lệnh mà quý vị sẽ 
nhét qua khe cửa. 

Tôi không cho phép quý vị khám xét bất cứ vật dụng/tài sản 
gì của tôi dựa trên các quyền của tôi theo Tu chính án thứ 4. 

Tôi chọn thực thi các quyền theo hiến pháp của tôi. 

Có sẵn các thẻ này cho cả công dân và những người không 
phải là công dân. 
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