POST HALALAN DACA AT ALAMIN
ANG IYONG MGA KARAPATAN

Ano ang Kailangan mong Malaman Ngayon
Nobyiembre 9, 2016 – Enero 20, 2017
Pansimulang DACA
.

Hindi sapat na oras para sa USCIS upang iproseso bago umupo si Trump sa puwesto

.

Walang pagsasauli ng ibinayad

-

.

Huwag mag file ng isang pansimulang aplikasyon ng DACA sa ngayon

Pagpapanibago ng DACA
-

.

Maaaring magpatuloy dahil walang bagong panganib na mag aplay

Anumang pagpapanibago isinampa ngayon ay hindi garantisadong upang

.

maisaproseso bago si Trump maka upo sa puwesto

Ito rin ay hindi malinaw kung work

-

permit ay patuloy na may bisa pagkatapos ng Enero

20,2017.

.

Walang pagsasauli ng ibinayad

Paunang Parole
.

Hindi sapat na oras para sa USCIS upang iproseso bago makaupo si Trump sa puwesto

.

Walang pagsasauli ng ibinayad

.

Emerhensya na paglalakbay ay maaari pa ding ipinagkaloob

Sinuman ang naglalakbay sa labas ng Estados Unidos ay dapat bumalik bago ang
Enero

20, 2017
.
.

upang maiwasan ang anumang mga panganib ng kawalan ng

pagkatanggap

Huwag mag file ng anumang mga bagong kahilingan para sa paunang parole sa
ngayon

Taasan ng USCIS Fee
,

Para sa mga taong nais na patuloy na humingi ng pagpapanibago sa DACA
USCIS ang kabuuang filing fee mula sa

$ 465.00

sa

$ 495.00

dagdagan ng

simula Disyembre

23, 2016.

Panganib para sa deportasyon
Ang mga tatanggap at aplikante ng programa DACA ay hindi prayoridad para sa

.

deportasyon

,

Gayunman

.

paggabay sa ilalim ni Trump ay hindi maliwanag

Maging Handa (Sa ilalim ng Trump Administration)
Iwasan Negatibong Pakikipag-ugnayan sa Pagpapatupad
ng Batas
Mga paghatol tulad ng Pagmamaneho Sa ilalim ng impluwensiya at
anumang iba na kasangkot na droga o alkohol hindi maaaring pawalang

-

.

bisa negatibong kahihinatnan

Alamin ang iyong mga Karapatan
.

Magdala ng malaman ang iyong mga karapatan card sa lahat ng oras

Kayo ay may karapatan upang manatiling tahimik hanggang nagsasalita ka

.

sa isang abogado

Huwag buksan ang pinto para sa ICE maliban kung mayroon sila ng isang

.

warrant pinirmahan ng isang hukom

Ipalagay ito laban sa isang bintana o

.

ipit ito sa ilalim ng pinto

Gumawa ng isang Plano
Kabisaduhin ang mahalagang numero ng telepono kabilang ang mga

,
.

miyembro ng pamilya

mga kaibigan at abogado maaari kang tumawag

kung ikaw ay naaresto

.

Magtalaga kahaliling caregiver para sa mga bata o mga matatanda

Panatilihin ang mga orihinal at kopya ng mga mahalagang mga dokumento

.

sa isang ligtas na lugar at ipaalam sa mga miyembro ng pamilya o kaibigan

-

:

I bookmark ang ICE detainee tagahanap sa iyong browser

://

https

.

.

/

/

.

.

locator ice gov odls homePage do

Humingi ng Legal naTulong mula sa Awtorisadong
Abogado ng Imigrasyon at Legal na kinatawan.
Libreng Imigrasyon Eligibility Screenings sa
Pagsulong Justice-LA
Makipag-ugnayan sa amin sa
immrelief@advancingjustice-la.org

: (855) 300-2552
: (213) 241-0240
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