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FACT SHEET: AAPI at Walang Dokumento? Mamuhunan sa Iyong
Kinabukasan
Humigit-kumulang 1.5 milyong indibiduwal na walang dokumento na may pinanggalingang Asyano ay
kasalukuyang namumuhay nang patago.1 Marami sa kanila ay mga kabataan, na dahil sa kanilang
kalagayan sa imigrasyon, ay hindi kayang abutin ang kanilang ganap na potensyal.
“Sila ay mga Amerikano sa kanilang puso at isipan, sa bawat paraan maliban sa isa: sa papel.
Dinala sila sa bansang ito ng kanilang mga magulang–ang iba ay habang mga sanggol pa
lamang–at kadalasan ay hindi nila alam na wala silang dokumento hanggang sa mag-apply sila
sa isang trabaho o lisensya sa pagmamaneho, o isang scholarship sa kolehiyo. Ilagay mo ang
sarili mo sa kanilang katayuan. Ipagpalagay mo na ginawa mo ang tama sa buong buhay mo –
nag-aral nang mabuti, nagsipag sa trabaho, maaaring nagtapos bilang pinakamagaling sa klase –
para lamang biglang harapin ang banta ng deportasyon sa isang bansa na hindi mo kilala, na
may wika na maaaring hindi mo man lang sinasalita.”
–Presidente Barack Obama, Hunyo 15, 2012

Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA)
Noong Hunyo 15, 2012, ipinahayag ng Administrasyong Obama na ilulunsad ng Department of
Homeland Security ang Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA). Pinahihintulutan ng
patakarang 2012 DACA na humiling ng pansamantalang kaluwagan sa pagdedeport ang ilang mga
indibiduwal na walang dokumento na nakarating sa Estados Unidos bilang mga bata. Susuriin ang mga
ito nang isa-isa at, kung naaangkop, mabibigyan din sila ng pagkakataong mag-apply para sa pahintulot
na magtrabaho.
Tinatantiya na may mahigit sa 130,000 indibiduwal
na walang dokumento na may pinanggalingang
Asyano ay maaaring humiling ng konsiderasyon sa
DACA.2 Ang karamihan ay naninirahan sa
malalaking estado tulad ng California, New York,
at Texas, ngunit marami rin ang naninirahan sa
mga estado tulad ng Florida, Georgia, at North
Carolina. Ang mga Koreano, Pilipino, Tsino,
Indiyan, at Biyetnames ay karamihan sa mga
maaaring maging karapat-dapat sa ilalim ng
patakarang 2012 DACA. Bilang karagdagan,
marami rin sa mga galing sa Pasipiko hanggang
Silangang Asya ay potensyal na tatanggap ng
DACA.

1 Pagsusuri

ng United States Census Bureau na American Community Survey (ACS) Public Use Microdata (PUMS). Para sa metodolohiyang ginamit upang tantiyahin
ang populasyon ng walang dokumento, tingnan ang Robert Warren. “Democratizing Data about Unauthorized Residents in the United States: Estimates and PublicUse Data, 2010 to 2013.” Journal on Migration and Human Security 2, no. 4 (2014).
2 Pagsusuri ng United States Census Bureau na American Community Survey (ACS) Public Use Microdata (PUMS). Para sa metodolohiyang ginamit upang tantiyahin
ang populasyon na karapat-dapat sa DACA, tingnan ang Robert Warren. “Democratizing Data about Unauthorized Residents in the United States: Estimates and
Public-Use Data, 2010 to 2013.” Journal on Migration and Human Security 2, no. 4 (2014).

Epekto ng DACA
Ipinapakita ng mga survey sa mga nakatanggap
ng DACA na marami ay nakakahanap ng mga
trabaho na may mas maayos na kita, na
pinahihintulutan makatulong ng pinansyal sa
kanilang mga pamilya; nakakahanap ng mga
trabaho na mas naaangkop sa kanilang
edukasyon at pagsasanay; at nagkakaroon ng
mga karagdagang pagkakataong pangedukasyon.3 Ito ay tumutulong na pataasin ang
mga sahod at nagbibigay ng mga pagkakataon
para sa mga manggagawang ipinanganak sa
Estados Unidos.4
"Bago ang DACA, isang kahig, isang tuka lamang ako
na papalit-palit ang trabaho. Ngayon, nagtatrabaho na ako sa isa sa mga pinakamalaking kumpanya sa
buong mundo at kaya kong tustusan ang aking pamilya. Pagkatapos ng DACA, hindi ko lamang iniisip ang
makaraos, ngunit nakatuon na ako sa pag-unlad."
— Sagar Patagundi, Louisville, KY (Nakatanggap ng DACA)
"Sa palagay namin, ang mga kabataang nakatanggap ng
DACA ay mga indibiduwal na matatalino at may
mataas na motibasyon, at lalo nilang pinalalakas ang
workforce ng Estados Unidos. Binibigyan ng DACA ang
mga indibiduwal na ito ng pagkakataong ipakita ang
kaya nilang gawin, at bilang employer, sabik kaming
makita kung gaano kalayo ang maaari nilang
maabot."
— Cathy Cha, San Francisco, CA (Employer)
"Bago ang DACA, hindi ako sigurado sa aking
hinaharap sa bansang ito, ngunit may pag-asam akong
maging doktor balang araw. Gayunpaman, hindi ko
akalaing aabot ako sa paaralan ng medisina, lalo na
noong ang pagboboluntaryo sa klinikal na setting ay
naging napakahirap dahil sa aking kalagayan sa
imigrasyon. Dahil sa DACA, nakapagtrabaho ako sa klinikal na pananaliksik at ngayon ay nasa unang taon na
ako ng paaralan ng medisina. Pinahintulutan ako ng DACA na makapag-aral sa isa sa mga pinakamahusay na
paaralan ng medisina sa buong bansa."
— Marcela Zhou, Los Angeles, CA (Nakatanggap ng DACA)

Paano Humiling ng DACA
Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa DACA, pati na rin kung paano mag-file ng kahilingan ng
konsiderasyon sa DACA, pumunta sa U.S. Citizenship and Immigration Services: http://www.uscis.gov/daca.
Pumunta sa www.whitehouse.gov/aapi upang malaman ang higit pa tungkol sa White House Initiative
on Asian Americans and Pacific Islanders, na nasa U.S. Department of Education.
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