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ਮਿੇ ੇਲਈ ਓਬਾਮਾ ਦੀ "ਸਥਰਗਤ ਕਾਿਵਾਈ  ( Deferred Action”) ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹ?ੈ 

ਪਾਤਿ ਜਵਾਨ ਲੋਕਂ ਨੰੂ ਦਸ਼ੇ ਰਨਕਾਲਾ ਰਦੱਤ ੇਜਾਣ ਤ ਂਿੋਕਣ ਲਈ ਿਾਸ਼ਟਿਪਤੀ ਓਬਾਮਾ ਨੇ 15 ਜਨੂ, 2012 ਨੰੂ "ਸਥਰਗਤ ਕਾਿਵਾਈ" 
ਦਾ ਦਿਜ਼ਾ ਰਦੱਤਾ ਹੈ। ਪਿ, ਸਥਰਗਤ ਕਾਿਵਾਈ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹਂ ਹ ੈਰਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਗਰੀਨ ਕਾਿਿ ਜਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਮਲ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ 
 

ਪਾਤਿਤਾ ਦ ੇਮਾਪਦੰਿ  

ਤੁਸਂ ਸਥਰਗਤ ਕਾਿਵਾਈ ਲਈ ਪਾਤਿ ਹ ੋਸਕਦੇ ਹੋ ਜ ੇਤਸੁਂ: 
ਪਿ ਿਕੁ!ੋ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ ੈਰਕ ਤਸੁਂ ਪਾਤਿ ਨਾ ਹੋਵ ੋਜ ੇਤਸੁਂ 

ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਉਲੰਘਣਾਵਂ ਕੀਤੀਆ ਂਹਨ। ਰਕਸ ੇਅਟਾਿਨੀ 
ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਿ ੋਜੇ ਤੁਸਂ: 

1. ਘੱਟ-ੋਘੱਟ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਵੋ ਅਤੇ 15 ਜੂਨ, 2012 ਨੰੂ 31  

ਸਾਲ ਤਂ ਘੱਟ ਉਮਿ ਦੇ ਸੀ; 
2. 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਿ ਦੇ ਹੋਣ ਤ ਂਪਰਹਲਂ ਅਮਿੀਕਾ ਆਏ; 

3. 15 ਜੂਨ, 2007 ਤ ਂਲਗਾਤਾਿ ਅਮਿੀਕਾ ਰਵੱਚ ਿਰਹ  
ਿਹ ੇਹ;ੋ 

4. 15 ਜੂਨ, 2012 ਨੰੂ ਅਤੇ ਦਿਖਾਸਤ ਦੇਣ ਸਮ ਂਅਮਿੀਕਾ 
ਰਵੱਚ ਮਜੌੂਦ ਸੀ; 

5. 15 ਜੂਨ, 2012 ਨੰੂ ਰਬਨਂ ਕਨੰੂਨੀ ਦਿਜੇ ਦੇ ਸੀ; ਅਤੇ 

6. ਹੁਣ ਰਕਸ ੇਸਕੂਲ ਰਵੱਚ ਹ,ੋ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਤਂ ਰਸੱਰਖਆ 
ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, GED ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਰਕਸ ੇਐਸੋਰਸਏਟ ਜਂ 
ਬੈਚਲਿ ਦੀ ਰਿਗਿੀ ਦ ੇਨਾਲ ਰਸੱਰਖਆ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, 
ਜਂ ਕੋਸਟ ਗਾਿਿ ਜਂ ਆਿਮਿ ਫੈਿੋਸ ਦ ੇਸਰਤਕਾਿਯੋਗ 
ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੱਢੇ ਪੁਿਾਣ ੇਰਸਪਾਹੀ ਹ।ੋ 

 ਰਕਸੇ ਅਰਜਹ ੇਅਪਿਾਧ, ਦੰਿਯੋਗ ਅਪਿਾਧ ਦ ੇਦਸ਼ੋੀ ਪਾਏ ਜਂਦੇ 
ਹੋ ਰਜਸ ਲਈ 1 ਸਾਲ ਤ ਂਵੱਧ ਜੇਲਹ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹ;ੈ  

 ਰਕਸੇ ਮਹੱਤਵਪਿੂਨ ਅਪਿਾਧ, ਦੰਿਯੋਗ ਅਪਿਾਧ ਦ ੇਦਸ਼ੋੀ 
ਪਾਏ ਜਂਦ ੇਹ ੋਰਜਸ ਲਈ 6 ਰਦਨ ਤਂ 1 ਸਾਲ ਤਕ ਦੀ ਜੇਲਹ ਹੋ 
ਸਕਦੀ ਹ ੈਅਤੇ ਇਸ ਰਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਘਿਲੇੂ ਰਹੰਸਾ, ਯੋਨ 
ਸ਼ੋਸ਼ਨ ਜਂ ਸ਼ਸ਼ੋਨ, ਚੋਿੀ, ਅਵੈਧ ਕਬਜ਼ਾ ਜਂ ਰਕਸ ੇਹਰਥਆਿ 
ਦੀ ਵਿਤ ਂਕਿਨਾ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਿਥ ਵੰਿਨਾ ਜਂ ਗੈਿ-ਕਨੰੂਨੀ 
ਵਪਾਿ ਕਿਨਾ, DUI, ਜਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਰਜਹਾ ਅਪਿਾਧ ਰਜਸ 
ਲਈ ਤਹੁਾਨੰੂ 90 ਰਦਨਂ ਤ ਂਰਜ਼ਆਦਾ ਸਮ ਂਲਈ ਜਲੇਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 
ਰਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ; 

 3 ਜਂ ਰਜ਼ਆਦਾ ਅਪਿਾਧਂ, ਛੋਟੇ ਅਪਿਾਧਂ ਦ ੇਦਸ਼ੋੀ ਪਾਏ ਗਏ 
ਹ;ੋ ਜਂ 

 ਿਾਸ਼ਟਿੀ ਸਿੁੱਰਖਆ ਜਂ ਸਮਾਜਕ ਸੁਿੱਰਖਆ ਨੰੂ ਖਤਿਾ 
ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕਿਦ ੇਹ।ੋ 

ਸਥਰਗਤ ਕਾਿਵਾਈ ਲਈ ਦਿਖਾਸਤਂ ਹਣੁ http://www.uscis.gov/humanitarian/consideration-

deferred-action-childhood-arrivals-daca ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। 

ਫੈਾਇਦ ੇ

ਸਥਰਗਤ ਕਾਿਵਾਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦਸ਼ੇ ਰਨਕਾਲਾ ਹੋਣ ਤ ਂਬਚਾਉਂਦੀ ਹ ੈਅਤੇ ਇਹ ਤਹੁਾਨੰੂ ਕੰਮ ਦ ੇਪਿਰਮਟ (ਵਿਕ ਪਿਰਮਟ) ਲਈ 
ਦਿਖਾਸਤ ਦੇਣ ਦੀ ਆਰਗਆ ਰਦੰਦੀ ਹ।ੈ ਇਸ ਤ ੇਰਨਿਭਿ ਕਿਦੇ ਹੋਏ ਰਕ ਤਸੁਂ ਰਕੱਥੇ ਿਰਹੰਦੇ ਹੋ, ਪਾਤਿ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਿਰਾਈਵਿ 

ਲਾਇਸਂਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸਿੁੱਰਖਆ ਨੰਬਿ ਲਈ ਵੀ ਦਿਖਾਸਤ ਦ ੇਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤਹੁਾਨੰੂ ਸਥਰਗਤ ਕਾਿਵਾਈ ਦਾ ਦਿਜਾ ਰਮਲ ਜਂਦਾ 
ਹ,ੈ ਤਂ ਤੁਸਂ ਕੁਝ ਪਰਿਸਰਥਤੀਆ ਂਰਵੱਚ ਸਫੈਿ ਵੀ ਕਿ ਸਕਦ ੇਹੋ। 

ਸੀਮਾਵਂ ਅਤ ੇਜਖੋਮ 

ਸਥਰਗਤ ਕਾਿਵਾਈ ਨਾ ਹੀ ਗਰੀਨ ਕਾਿਿ ਹਾਸਲ ਕਿਨ ਦਾ ਿਸਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੰੂ ਹਾਸਲ ਕਿਨ ਦਾ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ 
ਹਾਸਲ ਕਿਨ ਦਾ ਿਸਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਕਂਗਿਸ ਨੰੂ ਿਰੀਮ ਐਕਟ ਜਂ ਹਿੋ ਕਨੰੂਨ ਪਾਰਿਤ ਕਿਨਾ ਹੋਵਗੇਾ ਜ ੋਉਨਹ ਂ ਇਮੀਗਰਸ਼ੇਨ 
ਜਵਾਨਂ ਤ ੇਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜ ੋਬੱਰਚਆਂ ਦੇ ਤਿੌ ਤ ੇਅਮਿੀਕਾ ਆਏ ਸਨ। ਸਥਰਗਤ ਕਾਿਵਾਈ ਦ ੋਸਾਲਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹ।ੈ ਦੋ ਸਾਲਂ ਦ ੇ
ਅੰਤ ਤ ੇਆਪਣੀ ਦਿਖਾਸਤ ਨੰੂ ਮੜੁ ਨਵਂ ਕਿਾਉਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਿਾ ਅਮਿੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗਰਸ਼ੇਨ ਸੇਵਾਵਂ ਨੰੂ ਦਿਖਾਸਤ ਦੇਣਾ 
ਜ਼ਿਿੁੀ ਹ।ੈ ਭਾਵਂ ਜ ੇਤਸੁਂ ਪਾਤਿਤਾ ਦ ੇਮਾਪਦੰਿ ਨੰੂ ਪਿੂਾ ਕਿਦੇ ਹੋ, ਸਥਰਗਤ ਕਾਿਵਾਈ ਦੀ ਗਿੰਟੀ ਨਹਂ ਰਦੱਤੀ ਜਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 
ਰਕਸੇ ਵੀ ਸਮ ਂਤੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਪੀਲ ਪਰਰਕਰਿਆਵਂ ਨਹਂ ਹਨ। ਜ ੇਤੁਸਂ ਦਿਖਾਸਤ ਰਦੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮੁਢਲੀਆਂ 
ਪਾਤਿਤਾ ਜ਼ਿਿੂਤਂ ਨੰੂ ਪੂਿਾ ਨਹਂ ਕਿਦੇ ਜਂ ਤੁਸਂ ਗੰਭੀਿ ਇਮੀਗਰਸ਼ੇਨ ਉਲੰਘਣਾਵਂ ਕੀਤੀਆ ਂਹਨ, ਤਂ ਸਿਕਾਿ ਦਸ਼ੇ-ਰਨਕਾਲੇ 
(ਰਨਕਾਲਣ) ਦੀਆ ਂਕਾਿਵਾਈਆ ਂਸ਼ਿੁੂ ਕਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
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ਦਿਖਾਸਤ ਰਕਵ ਂਦਣੇੀ ਹ ੈ

www.uscis.gov/childhoodarrivals ਤ ੇਰਹਦਾਇਤਂ ਅਤੇ 
ਫੈਾਿਮਂ ਲਈ ਜਾਉ। ਦਿਖਾਸਤ ਦਣੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਥਰਗਤ 
ਕਾਿਵਾਈ ਫੈਾਿਮ (I-821D), ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਿਜ਼ੁਗਾਿ 
ਅਨੁਮਤੀ ਫੈਾਿਮ ਅਤੇ ਕਾਿਜ-ਪੱਤਿ (I-765 ਅਤੇ I-
765WS), ਅਤੇ 2 ਪਾਸਪੋਿਟ ਆਕਾਿ ਦੀਆ ਂਫੈੋਟਆੋਂ ਨੰੂ ਜਮਹਂ 
ਕਿਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹ।ੈ 
ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਂ ਨੰੂ ਚਾਿਟ ਰਵੱਚ 6 ਪਾਤਿਤਾ ਮਾਪਦੰਿਂ 
ਨੰੂ ਸਾਬਤ ਕਿਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨਹ ਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਂ ਨੰੂ ਇਕੱਤਿ 
ਕਿਨ ਲਈ "ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵਜ਼ੇਂ ਦੀ ਜਂਚ ਸਚੂੀ" ਦੀ 
ਵਿਤ ਂਕਿ ੋਰਜਨਹ ਂ ਦੀ ਤਹੁਾਨੰੂ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਦਿਖਾਸਤ ਰਕੱਥ ੇਦਣੇੀ ਹ ੈ
ਤੁਹਾਿੀ ਦਿਖਾਸਤ ਭਜੇਣ ਲਈ ਪਤਾ ਉਸ ਪਰਦਸ਼ੇ ਤੇ ਰਨਿਭਿ 
ਕਿਦਾ ਹੈ ਰਜੱਥ ੇਤਸੁਂ ਿਰਹੰਦ ੇਹ।ੋ 
www.ucsis.gov/childhoodarrivals ਦੀ ਜਂਚ ਕਿ।ੋ 

ਦਿਖਾਸਤ ਦੀਆ ਂਲਾਗਤਂ 
DACA ਐਪਰਲਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਰਕਸੇ ਵੀ ਫੈੀਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹਂ ਹ,ੈ 

ਪਿ ਤਹੁਾਿੇ ਕੰਮ ਦ ੇਪਿਰਮਟ ਅਤੇ ਰਫੈਂਗਿਰਪਰੰ ਟ ਦੀ ਲੋੜ ਲਈ -
"U.S. Department of Homeland Security" ਨੰੂ 
ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ, $465 ਦੀ ਕੁੱਲ ਫੈੀਸ ਜਮਹਂ ਕਿਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। 

ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵਜ਼ੇਂ ਦੀ ਜਂਚਸਚੂੀ 
 ਤੁਹਾਿੇ ਮੂਲ ਦਸ਼ੇ ਤਂ ਪਾਸਪਿੋਟ 

 ਜਨਮ ਪਰਮਾਣ-ਪੱਤਿ 

 ਸਫੈਿ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 

 ਰਵੱਤੀ ਰਿਕਾਿਿ, ਰਜਵਂ ਰਕ ਬਂਕ ਸਟੇਟਮਂਟ,  
ਟੈਕਸ ਰਿਟਿਨਂ 

 ਉਪਯੋਗਤਾ ਰਬਲ  
 ਸਕੂਲ ਦੇ ਰਿਕਾਿਿ 

 ਰਿਪਲੋਮਾ, GED ਪਰਮਾਣ-ਪੱਤਿ 

 ਰਿਪਿੋਟ ਕਾਿਿ ਅਤੇ ਪਰਤੀਰਲਪੀਆ ਂ

 ਮੈਿੀਕਲ ਰਿਕਾਿਿ 

 ਫੈੌਜੀ ਰਿਕਾਿਿ (ਕਿਮਚਾਿੀ, ਰਸਹਤ) 
 ਰਕਸੇ ਵੀ ਅੰਰਤਮ ਆਦਸ਼ੇਂ ਜਂ ਹਟਾਉਣ ਜਂ ਇਮੀਗਰਸ਼ੇਨ 

ਦਸਤਾਵਜ਼ੇਂ ਦੀਆ ਂਨਕਲਂ 
 ਅਪਿਾਰਧਕ ਰਿਕਾਿਿਂ ਜਂ ਰਕਸੇ ਅਪਿਾਰਧਕ 

ਰਗਿਫੈਤਾਿੀ ਤ ੇਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸੈਰਲਆਂ ਦੀਆ ਂਨਕਲਂ 
 ਭਾਈਚਾਿੇ ਵਲਂ ਸਮਿਥਨ ਪੱਤਿ 

 ਅਰਜਹੇ ਦਸਤਾਵਜ਼ੇ ਜੋ ਤਹੁਾਿੇ ਪੱਖ ਰਵੱਚ ਕਾਿਕਂ ਨੰੂ 
ਦਿਸ਼ਾਉਂਦ ੇਹਨ, ਰਜਵ ਂਰਕ ਭਾਈਚਾਿਕ ਬੰਧਨ, 

ਗਤੀਰਵਧੀਆ,ਂ ਇਨਾਮ 

ਰਕਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਰਵਤ ਘਟੋਾਰਲਆ ਂਅਤੇ ਧਰੋਖਆ ਂਤਂ ਸਾਵਧਾਨ! ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਦਿਖਾਸਤ ਰਵੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਰਕਸ ੇਨੰੂ ਕੁਝ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ 
ਕਿਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਿੀਆ ਂਸੰਸਥਾਵਂ ਮੁਫੈਤ ਕਨੰੂਨੀ ਸੇਵਾਵਂ ਪਰਦਾਨ ਕਿ ਿਹੀਆਂ ਹਨ। 

ਜਵਾਨ ਰਵਅਕਤੀ ਦ ੇਪਰਿਵਾਿਕ ਮਬਂਿ ਸਥਰਗਤ ਕਾਿਵਾਈ ਲਈ ਉਦਂ ਤਕ ਪਾਤਿ ਨਹਂ ਹਨ ਜਦ ਂਤਕ ਪਰਿਵਾਿਕ ਮਂਬਿ ਖੁਦ 
ਪਾਤਿਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਿਂ ਨੰੂ ਪੂਿਾ ਨਹਂ ਕਿਦ।ੇ  

ਨਵੀਨੀਕਿਨ ਰਕਵ ਂਕੀਤਾ ਜਾਏ 

ਜੇ ਤੁਹਾਿ ੇਕੋਲ ਪਰਹਲਂ ਤਂ ਹੀ DACA ਹ,ੈ ਤਂ ਆਪਣੀ ਨਵੀਕਿਨ (ਰਿਰਨਉ) ਅਿਜ਼ੀ ਨੰੂ ਸਥਰਗਤ ਕਾਿਵਾਈ ਦੀ ਅਵਧੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤਂ 
ਘੱਟ-ੋਘੱਟ 120 ਰਦਨ (4 ਮਹੀਨੇ) ਅਤੇ ਅਰਧਕਤਮ 150 ਰਦਨ (5 ਮਹੀਨੇ) ਪਰਹਲਂ ਜਮਹਂ ਕਿਵਾਉ। ਨਵੀਨੀਕਿਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਨਵਂ I-
821D, I-765, ਅਤੇ I-765WS ਨੰੂ ਇੱਕ ਹਿੋ $465 ਦੀ ਫੈੀਸ ਦ ੇਨਾਲ ਜਮਹਂ ਕਿ।ੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵਜ਼ੇਂ ਨੰੂ ਦਬੁਾਿਾ ਜਮਹਂ 
ਕਿਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹਂ ਹ ੈਜ ੇਤਹੁਾਿੇ ਨਵ ਂਇਮੀਗਰਸ਼ੇਨ ਅਤੇ ਅਪਿਾਰਧਕ ਇਰਤਹਾਸ ਦ ੇਦਸਤਾਵਜ਼ੇ ਹਨ ਜ ੋਪਰਹਲਂ ਜਮਹਂ ਨਹਂ 
ਕਿਵਾਏ। ਰਨਿਦਸ਼ੇ ਅਤੇ ਫੈਾਿਮ  www.uscis.gov/childhoodarrivals ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।  

ਹਿੋ ਜਾਣਕਾਿੀ ਲਈ AALDEF ਦੇ ਅਕਸਿ ਪੁੱਛ ੇਜਂਦੇ ਸਵਾਲਂ ਤਂ DACA ਬਾਿੇ ਹਿੋ ਜਾਣਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਜਾਉ: 
http://aaldef.org/obamas-dream-act-directive-on-deferred-action----faqs.html 

ਮਫੁੈਤ ਕਨੰੂਨੀ ਸਲਾਹ ਅਤ ੇਸਮਿਥਨ  AALDEF ਨੰੂ (212) 966-5932 ਜਂ info@aaldef.org ਤੇ ਸੰਪਿਕ ਕਿੋ। AALDEF 
ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਦਿਖਾਸਤ ਲਈ ਮੁਫੈਤ DACA ਕਨੰੂਨੀ ਕਲੀਰਨਕਂ ਦਾ ਅਯੋਜਨ ਕਿਦਾ ਹੈ। AALDEF ਰਬਨਂ ਦਸਤਾਵਜ਼ੇਂ ਵਾਲੇ 
ਏਸ਼ੀਅਨ ਅਮਿੀਕਨ ਯੁਵਕਂ ਨੰੂ ਮਨੁਾਸਬ ਇਮੀਗਰਸ਼ੇਨ ਪਾਰਲਸੀਆ ਂਲਈ ਸਿੁੱਰਖਅਤ ਜਗਹਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਿਨ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ 
ਸਮਹੂ ਆਯੋਰਜਤ ਕਿਦਾ ਹ।ੈ ਹੋਿ ਜਾਣਕਾਿੀ ਲਈ ਸਾਨੰੂ ਈਮਲੇ ਜਂ ਕਾਲ ਕਿ।ੋ 
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