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DACA ပရသိုဂရမ္ အဆိုုံးသတ္္ဲ့ပ
ခ ါက
ဘာေတ သသိာုံးးသိုု

သိုမမ္္မ္ုံး

Allison Davenport, Lena Graber, Sally Kinoshita

သမၼတ Trump သမ္ Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) ပရသိုဂရမ္အာုံး မၾကာမီ
အဆိုုံးသတ္ေတာဲ့မမ္ဲ့အေၾကာက္ုံး အစီရက္္ တက္တပမ္ အ္ႈ သ႕ပါရွပ
သ ါသမ္ ညအ္ႈသ္္တက္ DACA ပရသိုဂရမ္အာုံး မမ္သမ္ဲ့အ္ႈသ္တ
္ က္ ရ
ရပ္ဆသိုက္ုံးမမ္ သသိုုမမိုတ္ ပရသိုဂရမ္ အဆိုုံးသမ္ မမ္သမ္ဲ့ပိုစတးစ္မမ္ကသို ကု ုႏ္ိုပ္တသိုု မသသုႏသိုက္ပါ ုပမာ အေ
အေ္တးက္ဲ့ တပမ္ုႏွက္ႏ
္ ွ္မွ ကာကက္ရ္္ DACA အာုံး ဆက္

က္

ိုပ္ေဆာက္သာုံးတ္က္ုံးုႏွကဲ့္ အ

သက္တမ္ုံး ကို္္ဆိုုံးသမ္အိသ အ

ိုပ္ပါမစ္အာုံး သိုုံးစုႏ
ခ သိုက္တ္က္ုံး ရွသမမ္

္က္ဲ့တပ ေပုံးတပီုံး အ

မ္ရိုပ္သသမ္ုံးမမ္

ိုပ္ပါမစ္အာုံး တပ္္

ာုံး္ မရွသမမ္

ိုပ္ပါမစ္ သက

ာုံး သသို ုမမိုတ္ DACA အာုံး

ာုံး ညအ္ႈသ္္တက္ DACA ပရသိုဂရမ္သမ္

သက္ေရာက္မ္ ကႈ္္ရွသေ္ပါေသုံးသမ္္ ေအာက္ေးာ္တပပါမႈာုံးသမ္ ပရသိုဂရမ္အဆိုုံးသတ္အတက္ စသတ္ိခတက္ ၾက
ၾကသ တက္တပက္ဆက္ိာုံးရမမ္ဲ့ အရာမႈာုံး တးစ္ပါသမ္

I.
အ

အ

ိုပ္ ပါမစ္

ိုပ္္္္ုအပ္္က္ဲ့ စာရက္စာတမ္ုံးမႈာုံး (EADs) တစ္္မ္ုံးအာုံးတးက္ဲ့ အ

သသိုုမမိုတ္ အစသိုုံးရမွ ၎တသိုုအာုံး တပ္္သသမ္ုံးသမ္အိသ တရာုံးာက္ေ
သက္ဲ့အ
•

DACA ပရသိုဂရမ္ အဆိုုံးသတ္္ခဲ့ေသာ္

မ္ုံး သက္ဲ့အာုံး အ

ိုပ္ပါမစ္ သက္တမ္ုံးကို္္သမ္အိသ တရာုံးာက္ အ

ိုပ္

ိုပ္္က္ဲ့ ရွသေ္ပါုီုံးမမ္
ိုပရ
္ ွက္ိ အသ

အသသေပုံးရ္္ သက္ဲ့တက္ တာာ္္ မရွသေပ သက္ဲ့အ

က္္ရကူိာုံးသူ မိုတ္

ိုပ္ရွက္တက္ သက္သမ္ DACA ပရသိုဂရမ္ကသို

ိုပ္ပါမစ္ မမ္သုရ
သို ္ခဲ့သမ္ကသို ေမုံးတမ္္ုံး္က္ဲ့ မရွသပါဘူုံး

သက္ဲ့အ

ိုပ္ရွက္တက္ သက္ဲ့အာုံး အ

သက္ဲ့အ

ိုပ္ပါမစ္ သက္တမ္ုံးကို္္သမ္အိသ သက္ဲ့အ

သက္ဲ့သက္တမ္ုံးကို္္ဆိုုံးရက္ ္ီုံး
သက္ဲ့အ
အ

ိုပ္ိိုတ္္က္ဲ့္ ္က္ဲ့ေပုံး္က္ဲ့ သသိုုမမိုတ္ သက
ိုပ္အေ္အိာုံးအာုံး ေတပာက္ုံး

ခ္က္ဲ့ မရွသပါဘူုံး သက

ာသမ္ဲ့အ္ါ သက

ိုပ္ရွက္သမ္ အပ္္ႏသတ္တးစ္သမ္ဲ့ အ

ိုပ္ပါမစ္ကသို ေတာက္ုံးုႏသိုကေ
္ သာ္

မ္ုံး သက

သက္တမ္ုံးကို္္ဆိုုံးသမ္အိသ သက္ဲ့အာုံး ဆ္္ုကႈက္သမ္ဲ့
•

ိုပ္ပါမစ္ ဆက္ေပုံးိာုံးသမ္ဲ့အ္ါ သက

DACA ပရသိုဂရမ္ အဆိုုံးသတ္္ခဲ့ပါက DACA ပရသိုဂရမ္ အဆိုုံးသတ္သာုံးတပီ တးစ္ေၾကာက္ဲ့ သက္ဲ့အ
မမိုတ္ သသိုုမမိုတ္ သက္ဲ့အ

•

ဲ့ ရွသပါသမ္ အစသိုုံးရသမ္ သက

ိုပ္ပါမစ္အာုံး တပ္္သသမ္ုံးရ္္ ဆုႏရွသသမ္ဲ့အ္ါ ေးာ္တပပါ အ္ႈက္မႈာုံးုႏွက္ဲ့ သက္ဆသိုက္မ္ ရွသုႏသိုက္ပါသမ္

သက္ဲ့အ
•

ိုပ္ပါမစ္သမ္ သက္တမ္ုံး ကို္္ဆိုုံးသမ္အိသ သသ

ိုပ္ေဆာက္္ႈက္မႈ သုံး

ိုပ္ုႏသိုက္မမ္ မမိုတ္ေပ

ာ္္ိမ္ုံးတစ္ေကာက္က အ္က္ဲ့အေရုံးမႈာုံးအေၾကာက္ုံး ပသိုမသို သသရုႏ
ွသ သိုက္ရ္္ ုႏသိုကက
္ တကာ

ူာက္မ္ ၾကီုံးၾကပ္ေရုံး ုပေ္ႏ စက

စက္တာမွ အၾကတပ ္ႈက္မႈာုံးကသို ၾကမ္ဲ့ပါ- https://www.nilc.org/issues/daca/daca-and-workplace-rights/.
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II. တပမ္သူ႕
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ိုတ္ ေရုံး ္ပါတ္မႈာုံး (SSNs)

သက္ဲ့ SSN သမ္ သက္ဲ့အ

ိုပပ
္ ါမစ္ုႏွကဲ့္ DACA ္က္ဲ့တပ ္ႈက္ သက္တမ္ုံး ကို္သ
္ ာုံး

ွႈက္ေတာက္ သက

သက္တမ္ုံး ဆက္ရွသေ္ုီုံးမမ္ တးစ္ပါသမ္
ိသက
ို ခဲ့သုသို မတးစ္ေသုံးပါက သက္ဲ့ DACA ုႏွကဲ့္ အ

•

အာုံး ေ
အ

•

ပ
ို ္ပါမစ္ သက္တမ္ုံးရွသေ္သမ္ဲ့အ္ႈသ္္တက္ SSN

ႈွ ာက္ိာုံးပါ

ပ
ို ္ပါမစ္ သက္တမ္ုံးကို္္တပီုံးေ္ာက္ သက္ဲ့ SSN အာုံး DACA အတက္ သိုုံးရ္္

ဆက္

က္

ိုပ္ေဆာက္ုႏက
သို ္/

ိုပ္ေဆာက္သက္ဲ့ပါတက္ သက္ဲ့ SSN ကသို ပမာေရုံး္ ဘွ္္ အသမ္ုႏက
ွ ဲ့္ အတ္ာုံး ကသ

ကသစၥရပ္မႈာုံးအတက္ သိုုံးုႏသိုက္ပါသမ္
သက္ဲ့ SSN တက္ အ

•

ပ
ို ္္္္ုအပ္မ္ ကသစၥရပ္မႈာုံးအတက္ သိုုံးရ္္ တရာုံးာက္ အ

ိုပပ
္ ါမစ္

သိုအပ္ေၾကာက္ုံး စမ္ုံးမႈု္ုံးစမ္ုံးကမ္ုံးမႈာုံး ပါရွပ
သ ါသမ္

III. ကာု္ေမာက္ုံး

သိုက္စက္ုႏက
ွ ္ဲ့ အတ္ာုံး အေိာက္အိာုံး ကတ္မႈာုံး

သက္ေ္ိသိုကသ
္ မ္ဲ့ တပမ္္က္ေပယ မူတမ္ူ ကာတ္ာုံးုႏသိုက္ပါသမ္ မ

ပ
ို ္ေဆာက္ရေသုံးပါက ကာ

ကာု္ေမာက္ုံး

တက္

သိုကစ
္ က္ ေ

အသသအမွတ္တပ ကတ္ကသို ေ

IV.

ွႈာက္ိာုံးပါ သသုမ
ို မိုတ္ သက္ဲ့ DACA

သက္တမ္ုံး ရွသေသုံးပါက တပမ္္က္ အသ

ွႈာက္ိာုံးပါ

္ာ္္ကတသတးက္ဲ့ ္ရီုံးသာုံးတ္က္ုံး

DACA ရရွသိာုံးသအ
ူ ာုံး ္ာ္္တးက္ဲ့ ုႏသိုက္ကတ္ာုံးသာုံးမမ္ တးစ္ေၾကာက္ုံး သသက ရွသုႏသိုက္ပါသမ္
•

သက္သမ္ ္ာ္္တးက္ဲ့ ုႏသိုက္ကတပက္ပ ေရာက္ရွသေ္ပါက မွ္က
္ ္္စာ တပ္္

ာရ္္ုႏွကဲ့္ သက္ဲ့္ာ္္တးက္ဲ့ ္ရီုံးသာုံးေ္စု္ EAD

သက္တမ္ုံးရွသေၾကာက္ုံး ေသ္ႈာပါေစ DACA ပရသဂ
ို ရမ္ တပီုံးဆုံးို ပါက DACA ကသို အေတ္္ူ ္ာ္္ကတသတးက္ဲ့ ္ရ
္ရီသာုံးေ္သူမႈာုံးသမ္ တပ္္

ာုႏသိုက္မမ္ မိုတ္ မမိုတ္ ေသ္ႈာ မသသုႏသိုက္ပါ အေကာက္ုံးဆိုုံး ္မ္ုံး

ပရသဂ
ို ရမ္ အဆိုုံးမသတ္မီ တတ္ုႏက
ိုသ သ
္ မွႈ တမ္္တမ္္ တပ္္
•

မ္ုံးမာွ မူ DACA

ာရ္္ပခ တးစ္ပါသမ္

DACA အရ
္ာ္္တးက္ဲ့ ္ရီုံးသာုံး္က္ဲ့ တပ ိာုံးေသာ္

မ္ုံး အေမရသက္္ တပမ္ေိာက္စမ
ို ွ မိက္္ာရေသုံးပါက သသ

သသုမ
ို မိုတ္ ္ာ္္တးက္ဲ့ ္ရီုံးသာုံးရ္္ ေ

ွႈာက္ိာုံး

အကႈ သုံးဆက္မႈာုံးကသို ကသက
ို ္စာုံး

သိုပါက ဘာတစ္္ိုမႈွ မ

က
ွ ္ုႏွကဲ့္ ေဆုံးေုႏုံးတသိုကပ
္ က္ပါ

DACA ပရသိုဂရမ္ အဆိုုံးသတ္္ခဲ့ပါက ဘာေတ သသိာုံးးသိုု
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V. အတ္ာုံးေသာ
DACA

ူာက္မ္ ၾကီုံးၾကပ္ေရုံးဆသိုက္ရာ ေရုံး္ႈက္္ႈက္မႈာုံး

က္္ိာုံးသူမႈာုံးသမ္ အ

ိုပ္ပါမစ္ ရရ္္ သသုမ
ို မိုတ္ Green ကတ္ရရ္္ အတ္ာုံးေသာ

ူာ္္မ္ ၾ

ၾကီုံးၾကပ္ေရုံး ေရုံး္ႈက္မ္မႈာုံးအတက္ သက္ဆသိုက္မ္ ရွသပါသမ
•

သက္ဲ့တရာုံးာက္ ေရုံး္ႈက္မအ
္ ာုံး ္ာုံး

မ္ုႏသိုကရ
္ ္္ုႏွကဲ့္ အတ္ာုံးေသာ

အကႈ သုံး္စာုံး္က္ဲ့မႈာုံးကသို ရရုႏသိုက္တ္က္ုံး ရွသ မရွသ

ူာ္မ္ ၾကီုံးၾကပ္ေရုံး အက

ူာက္မ္ ၾကီုံးၾကပ္ေရုံး ာ္္ိမ္ုံးုႏွကဲ့္ ေဆ

ေဆုံးေုႏုံးပါ အ္ေၾကုံးေက အ္မ္ုံးကက္သာ ေပုံးရသမ္ဲ့ ုပေ္ႏေရုံးရာ ာ္္ေဆာက္မ္မႈာုံးအာုံး ရွာေးရ္္https://www.immigrationlawhelp.org
•

ာ္္ေဆာက္မ္ အ

သမ္အမာမႈာုံးအာုံး ေရွာက္ရွာုံးရ္္- အေိာက္အိာုံးမႈာုံးအာုံး

အတမ္တပ ပါ္ ေကေပုံးေ္ႈမ္အတက္ စာ္ႈ ပ္ုႏွကဲ့္ ေတပစာ ေတာက္ုံးဆပ
သို ါ္ သသက ရွသပါက အရ
အရ္္ ေရုံး္ႈက္မက
္ သို ရကူပါ

VI. တပစ္မ္ တပ

္ာမႈာုံး

မမ္သမ္ဲ့ တပစ္မဆ
္ သိုက္ရာ းမ္ုံးဆီုံးမ္္ စစ္ေဆုံးမ္ သသုမ
ို မိုတ္ တပစ္္ႏွ္ကႈ္မ္ေၾကာက္ဲ့မဆသို
ူာက္မ္ ၾကီုံးၾကပ္ေရုံး
•

ုပေ္ႏ

ူ

ိုပ္ပက
သို ္္က္ဲ့ုႏွက္ဲ့ ပတ္သက္ူ တကသစ္္ုံးေ္ုႏသိုက္ပါသမ္

က
သို ္္ာမ္ မရွသပါက တပစ္မ္ အေတ္အေ္သသုို ေရာက္သာုံးေစုႏသိုက္ပါသမ္ းမ

းမ္ုံးဆုံးီ မတ
္ က္ အဆိုုံးသတ္္ပ
ခဲ့ ါက

ူာက္မ္ ၾကီုံးၾကပ္ေရုံးုႏွက္ဲ့ ပတ

ပတ္သက္ူ ကု မ္ုံးကႈက္သူမႈာုံးုႏွကဲ့္ ေသ္ႈာတသိုကပ
္ က္ပါ
•

တပစ္္ႏွ္ကႈ္ရမ္ ရွသ္ခဲ့ပါက သက္ဲ့တက္ ရွသသမ္ဲ့ ကသစၥရပ္မႈာုံးကသို ေ္ာက္တစ္္ႈသ္္
ပတ္သက္ူ အကႈ ုံးသ သက္ေရာက္မက
္ သို ေ

ွႈာဲ့ူ ္စာုံးရရ္္ ေတပာက္ုံး

ာ
ူ က္မ္ ၾကီုံးၾကပ္ေရုံးုႏွက္ဲ့ ပတ

ခုႏသိုက္ေၾကာက္ုံး သသရိ
ွသ ာုံးပါသမ္

VII. သက္ဲ့အ္က္ဲ့အေရုံးအာုံး သသပါေစ
ညုႏသိုက္ကတက္

ူတသိုကုံး္ - သက္ေသအေိာက္အိာုံး ရွသ
သ ေ
ူ ကာ မရွသ
သ ူပါ အ္က္ဲ့အေရုံး ရပသိုက္္က္ဲ့ ရွသပါသမ္ အ္

အ္ႈသ္တ
္ သိုက္ုံးတက္ သက္ဲ့အာုံး ICE မွ ရပ္တ္္ု
မေတးပသိုက္္က္ဲ့ရွသေစရ္္ ေ

သိုက္ပါက သသုမ
ို မိုတ္ ေမုံး္္္ုံးိတ
ို ္

က
သို ္ပါက သက္ဲ့တက္ မေ

ဲ့ကႈက္ဲ့းသိုုအတက္ အ္ီကတ္ ကူသာုံးရပါမမ္(https://www.ilrc.org/red-cards).
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အး႕ခ အစမ္ုံး အၾကေပုံး | 2017 ္ိုုႏွစ္္ ၾသဂိုတ္

သက္ဲ့တက္ း႕ခ စမ္ုံးပို ုပေ္ႏဆသက
ို ္ရာ အ္က္ဲ့အေရုံးမႈာုံး ရွပ
သ ါသမ္ူာက္မ္

•

ာေ္ါက္သမ္ဲ့အ္ါ တ

အေတ္္ူ စ

တ္ါုံးအာုံး မးက္ဲ့ေပုံးပါုႏွက္ဲ့

စကာုံးမေတပာတ္က္ုံး္ သက

သက္ဲ့အာုံး စကာုံးေတပာရ္္ ၾကသ ုံးစာုံးေ္သမ္ဲ့

သက္ဲ့ေမုံး္္္ုံးကသို မေတးတ္က္ုံး သသ

ူာက္မ္

သသုမ
ို မိုတ္

ၾကီုံးၾကပ္ေရုံး ေအဂႈက္ဲ့က ေမုံး္္္ုံးမႈာုံးကသို မေတးပါုႏွက္ဲ့ သက

စာရက္စာတမ္ုံးမႈာုံး

သက္ဲ့တက္ တသတဆ
္ သတ္ေ္္က္ဲ့ ရွသပါသမ္
ေရွ႕ေ္ုႏွက္ဲ့ မေဆုံးေုႏုံးရေသုံးမီ

•

သိုုံးတ္က္ုံး မ

က္မတ
ွ ္မိသိုုံးတ္က္ုံးမႈာုံး

က္မတ
ွ ိ
္ သို

ာရမ္ုံးပါ္ခဲ့

ရမ

တ္

တ္

ပ္

ပ္ သာုံး

ာုံးမူ
ူ ေမုံးပါ္ သာုံး

ိုပ္ေဆာက္ုႏသိုကပ
္ ါသမ္

ွႈက္ေတာက္ အေ

ၾကသမ္ေတမာက္ တပက္ဆက္တးမ္ဲ့စက္္ႈက္ေပယ အေ

ုသို

ုရ
သို ္ခဲ့က စသတေ
္ အုံးသက္သာစာ ိ

အေတ္္ူ အသမိ
္ ခ ေပုံးမာက္တ္က္ုံး
4

ိက္သာုံးပါ

ိုပ္ုႏသိုက္ပါသမ္

ၾကသမ္ေတမာက္ တပက္ဆက္တးမ္ဲ့စက္္ႈက္ေပယ အေ

အေတ္္ူ ကသက
ို ္ပသိုက္ ပစၥမ္ုံးမႈာုံးအာုံး ရွာေး္က္ဲ့ မေ

ညကတ္အာုံး ေအဂႈက္ဲ့ိ ေပ

•

က္

အေမရသက္္ တပမ္ေိာက္စို အေတ္္ ုပေ္ႏက 4

သက္ဲ့သမ္ အသမ္တပက္တက္ ရွသေ္ပါက ေအဂႈက္ဲ့အာုံး က
ကါ

လခေတပာက္ုံးမေပုံးတ္က္ုံး္

ာက္ေရာက္္က္ဲ့ ာရ

ပ
ို ္ပါုႏွက္ဲ့ သက္ဲ့တက္ ေရွ႕ေ္ုႏွက္ဲ့ စက

စကာုံးေတပာ္က္ဲ့ ရွသပါသမ္
•

အေမရသက္္ တပမ္ေိာက္စို အေတ္္ ုပေ္ႏက 5
ၾကသမ္ေတမာက္ တပက္ဆက္တးမ္ဲ့စက္္ႈက္ေပယ အေ

ၾကီုံးၾကပ္ေရုံး ေအဂႈက္ဲ့မွ တ္ါုံး
•
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ေပုံးရ္္ သ

မေပုံးပါ

သက္သမ္

အေတ္္ ုပေ္ႏ အ

အသမတ
္ က္ုံး ရွသေ္ပါက တပတက္ုံးေပါက္မွတစ္ဆက္ဲ့ သသုမ
ို မိုတ္ တ

အ္က္ဲ့အေရုံးမႈာုံးကသို ေ

တ္ါုံးအာုံး အ္မ္ုံးကက္းက္ဲ့ူ ကတ္အာုံး တပသုႏသိုက္ပါသမ္

က
ဲ့ ႈက္ဲ့ရ္္ ေရုံးပါသမ္

ညကတ္မႈာုံးသမ္
ုႏသက
ို က
္ သာုံးုႏက
ွ ဲ့္ ုႏသက
ို က
္ သာုံး မမိုတသ
္ မ
ူ ႈာုံးအတက္
က္ တးစ္ပါသမ္

VIII. အပ္္ႏတ
သ ္မႈာုံးုႏွက္ဲ့ အ္ႈက္အ
သတက္ုံးမႈာုံးကသို ဂ

ရိုတစသိုက္ ေ

ဲ့

က္မႈာုံး
ာတပီုံး DACA

ပရသဂ
ို ရမ္မႈာုံးက အေတ္အေ္အတက္ အ ္ႈက္အ
DACA

အ

ုႏွက္ဲ့ အတ္ာုံး

ူာ

က္မ္ ၾကီုံးၾကပ္ေရုံး ပရ

က္မႈာုံးကိုသ တသကႈကိုၾကမ္ရသမ္ဲ့ သတ က္ုံးအရက္ုံးအတမစ္မွ

ိုပ္ပါမစ္ုႏက
ွ ္ဲ့ ပတ္သက္သမ္ဲ့ အ္ေၾ

မွာုံးကက္ုံးမ္မႈာုံးတက္ မေပႈာ္ာက္သာုံးပါေစုႏွက္ဲ့ အ္ႈက္အ

ကုံးေက ုႏ္္ုံး္ ိာုံးအသစ္မႈာုံး သသုမ
ို မိုတ္ အ္ႈက္အ

က
ိုသ ပ
္ ါ
က္ မွ

က္ အရက္ုံးအတမစ္မႈာုံးတက္ ေးာ္တပပါတသုို ပါာက္ပါသမ္-

www.unitedwedream.org, www.informedimmigrant.com, www.defenddaca.com, www.ilrc.org, www.nilc.org ုႏွကဲ့္
www.weareheretostay.org.
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