
Seminar: 
 
poskytne zucastnenym vsechny potrebne prostredky  
k vyplneni aplikace pro DACA, včetně formulářů,  
průvodního  dopisu, vzoru  indexu a vzoru formy 
souhrnného překladu  
 
Poskytne instrukcni  odpovedi na otázky pro všechny 
formy DACA 
 
odpoví na otázky týkající způsobilosti 
 
Poskytne poradenství o požadovaných prukazech 
 
Vysvětli další kroky v procesu podávání žádostí  

Jednotlivci vyžadující dodatečnou právní pomoc budou po skončení semináře uvedeni do 
styku se zkušenými právníky a akreditovanými zástupci NIJC. 
 
 

Prosím zaregistrujte se předem, kapacita je omezena. Zaregistrujte se on-line na 
http://www.immigrantjustice.org (pod "Free clinic for Dreamers").  

 
Streda, 23. ledna, 
2013 
 
5:30 pm – 7:30 pm 
 
CCACC 
6635 Cermak Road 
Berwyn, IL 60402 
 
 

Pravnicka poradna   zdarma 
Na tomto seminari, ktery porada Cesko Americke komunitni Centrum v Chicagoland  a 
kancelar statni zastupkyne Elizabeth Hernandez, pravnici z National Immigrant Justice 
Center (NIJC) provedou zucastnene krok za krokem vyplnenim prihlasek pro “Deferred 
Action for Childhood Arrivals (DACA)”. Fragomen, Del Rey, Bernsen & Loewy, LLP pomo-
hou s prezentaci a zaroven poskytnou vsechny potrebne materialy pro tento seminar. 



JMÉNO:                                                                         DATUM: 
NIJC ČÍSLO: 

Odlozena akce pro detske prijezdy (DACA) 
Prosím, přineste následující dokumenty s sebou na seminar: 

 
 Doklad o veku/ totoznosti 

  Rodný list  
  Aktuální prukaz s fotografii (pas - nemusí být platny,  školni prukaz) 
 

 Doklad o vstupu  pred dovrsenim 16 let: 
  pas s datumem na vstupním razítku 
  Příjezd / Odjezd formulář I-94 
  letenka / palubní vstupenku nebo autobusovy/ vlakovy  listek; 
  NEBO Pokud nemáte cestovní záznamy prokazující vstup,  předložite doklady o fyzicke   
  přítomnosti v USA před dovrsenim 16 let (viz příklady fyzicke přítomnosti nize uvedene) 
 

 Doklad o fyzické přítomnosti v USA od 6/15/2007 - 6/15/2012: 
  smlouvy (leasing), hypoteční smlouvy  nebo potvrzeni o pronajmu(rent) 
  vyplatni seky 
  Školní doklady 
  dokumenty daně z příjmů  formular W-2s 
  Bankovni , lékařske záznamy 
  Účty za energie /  inkaso a jiné ucty 
 

 Doklad o fyzické přítomnosti v USA dne  6/15/2012: 
  Viz „Doklad o fyzické přítomnosti „- budete potřebovat jeden z těch typů dokumentů, které  
  dokládají, že jste byli v USA dne 6/15/2012, nebo několik týdnů před a po tomto datu 
 

 Doklad o školní docházce / dokončení v USA: 
  Stredoskolsky diplom nebo GED certifikat 
  Předchozí / Aktuální vysvedceni (report cards) 
  Akademické Přepisy  a dokumenty/ Třídni  Deníky / Registrace 
  Školní prukaz (vydany skolou)  
 

 A / nebo doklad o čestném propuštění z ozbrojených sil USA nebo US Coast Guard: 
  vojenske zaznamy 
  Vykaz/ vykaz o separaci  - Report / separation forms  
  medaile / ocenění 
 

 Potvrzeni o všech zatčeních, včetně řízení bez řidičského průkazu, nebo mladistvých soudních 
 rozhodnutích 
 

 Pokud Aktuálně v procesu: 
  predvolani  
  Aplikace / doklady o žádostech podanych u emigračního soudu  nebo u Department of   
  Homeland Security(DHS) 
 

 dve (2) fotky do pasu, 2 inches x 2 inches  (pro autorizaci dokumentu pracovního  povolení) 
 

 Vládní poplatky 
  $ 465 Money Order vystaveny na "U.S. Department of Homeland Security " 
 
Prosím, přineste všechny dokumenty ssebou na seminar. 
Prosím, dejte své dokumenty do chronologického pořadí podle kategorie. 

 
Prineseni fotokopii vašich dokumentů umožní seminari rychlejsi prubeh.  

 Všechny poplatky, včetně vládních poplatků, se mohou změnit / / NIJC poplatky jsou platné pouze po 
dobu 30 dnů od data na tomto dokumentu. 


