
DACA là gì? 
 
 
DACA, chữ viết tắt cho Deferred Action for Childhood Arrivals (Quyết Định Hoãn Dành cho Những Trẻ 
em Vào Mỹ), là một chính sách nhập cư của Mỹ do Chính Quyền Obama thiết lập vào tháng 6 năm 2012. 
DACA cho phép một số người du nhập bất hợp pháp vào Hoa Kỳ khi còn vị thành niên được hưởng những 
khoảng thời gian 2 năm -có thể xin tiếp khi mãn hạn- ở lại Mỹ khỏi bị trục xuất mà lại được cấp phép lao động. 
Chính sách nhân đạo này được thiêt lập sau khi nhận thấy rằng những sinh viên vào Mỹ bất hợp pháp đó đã 
được nuôi nấng dạy dỗ phần lớn ở Mỹ và đó là một cách để khỏi không thi hành việc áp dụng những biện 
pháp trục xuất đối với những kẻ “chưa cần phải trục xuất” mà không có hành vi xấu. Số luợng sinh viên nhập 
cư bất hợp pháp khi đó đã gia tăng nhanh chóng: cứ mỗi năm khoảng 65 ngàn học sinh con cái những kẻ 
nhập cư bất bợp pháp tốt nghiệp Trung Học tại Hoa Kỳ. 
 
Theo con toán đưa ra bởi Trung Tâm Nghiên Cứu Pew thì có tới 1.7 triệu người đủ điều kiện để xin hoãn bị 
truc xuất theo chương trinh DACA này. Cho tới tháng 6 năm 2016 Cơ quan Công Dân và Nhập Cư Hoa Kỳ 
(U.S. Citizenship and Immigration Services) đã nhận được 844,931 đơn xin sơ khởi để được cơ chế DACA 
trong đó 741,546 (88%) đã được chấp thuận, 60,269 (7%) bị từ chối, và 43,121 (5%) đang chờ cứu xét lại. Già 
nửa những đơn xin trên nộp tại California và Texas. 
 
Tháng 11 năm 2014 TT Obama tính nới rộng DACA nhưng tới tháng 12 Texas và 25 tiểu bang khác, tất cả 
đều với những thống đốc Cộng Hòa, đã nạp đơn kiện tại Tòa Địa Hạt trong địa hạt phía Nam Texas (District 
Court for the Southern District of Texas) xin toà bãi bỏ việc thi hành của cả DACA lẫn DAPA (Deferred Action 
for Parents of Americans) là một chương trinh tương tự dành cho cha mẹ những đứa con có quốc tịch Mỹ.  
Tới tháng 2, 2015 quan tòa Andrew S. Hanen  ra một huấn thị sơ khởi chặn việc mở rộng DACA trong khi chờ 
tòa xử vụ án Texas chống lại Hoa kỳ. Sau một thời gian xét xử, Tòa Tối Cao với tỷ số 4-4 đành giữ nguyên 
bản huấn thị tại chỗ, không đưa ra một án lệnh nào. 
 
Tháng 2 ngày 14 năm 2017, hãng thông tấn CNN đưa tin vụ anh chàng 23 tuổi Daniel Ramirez Medina bị bỏ 
vào nhà tù Northwest Detention Center ở Tacoma, Washington sau khi anh bị bắt tại nhà người bố ở Des 
Moines, Washington. Vụ này gây hoang mang cho số 750,000 Người Được Giấc Mơ (Dreamers) là những kẻ 
đã được giấy phép ở lại Mỹ qua DACA. 
 
Tới tháng 4 ngày 7 năm 2017 tờ báo Los Angeles Thời Báo loan tin nàng 22 tuổi tên Daniela Vargas ở 
Jackson, Mississippi, người thứ hai được phép DACA, bị chính quyền Trump bắt gây nên thêm thắc mắc về 
sự cam kết của TT Trump đối với nhóm Dreamers và người ta đặt lên câu hỏi rằng có phải những ngưòi di 
dân đã tuyên bố chống lại những chính sách của chính quyền giờ sẽ bị trả thù hay không. 
 
Vargas được thả ra khỏi trại giam giữ LaSalle ngày 10 tháng 3 năm 2017 còn Ramirez Medina thì được thả 
ngày 29 tháng 3 năm 2017. Tuy nhiên người ta vẫn không biết tương lai của những người đã được DACA 
chấp nhận sẽ ra sao theo những kế hoạch ban đầu của chính quyền Trump. 
 
Hôm 16 tháng 6 2017, Bộ An Ninh Nội Vụ Hoa Kỳ (United States Department of Homeland Security) thông báo 
rằng bộ sẽ hủy bỏ sắc lệnh hành chính của Obama cho nới rộng chương trình DACA nhưng chương trình 
DACA thì vẫn còn đang tiếp tục được cứu xét lại. 
 

Hướng Dương txđ viết theo tài liệu của Wikipedia. 
Ngày 3 tháng 9 năm 2017 
 
 
Muốn xem chi tiết về phương thức nộp đơn xin DACA xin bấm vào link duới đây: 
https://www.uscis.gov/sites/default/files/USCIS/Humanitarian/Deferred%20Action%20for%20Childhood%20
Arrivals/daca-faq-vietnamese.pdf  
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