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NHÀ HÀNG FURAMA (PHÚ LỆ HOA)
4936 N BROADWAY CHICAGO, IL 60640

THAM GIA
HỘI NGƯỜI VIỆT ILLINOIS

MỪNG TẾT 2020 !

Biểu diễn văn hóa
Nhạc sống

Hoạt động cho trẻ em
Lì xì

Sổ xố

Gọi điện thoại hoặc đến văn phòng
VAI Chicago & DuPage

theo số (773) 728-3700 để mua vé!
 
 

Nếu bạn muốn trở thành nhà bảo trợ cho sự kiện này,
vui lòng liên hệ với Emily Sun tại emily.sun@hnvi.org

GIÁ VÉ CÁ NHÂN $ 50 BAO GỒM:
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Chúng tôi đang hoạt động tốt trong năm tài chính 
2020 và giờ đây đã là mùa táo và bí ngô! Tháng 
trước đánh dấu kỷ niệm một năm của tôi là Giám 

đốc điều hành tại Hội Người Việt Nam Illinois (VAI). Chỉ 
trong một năm ngắn ngủi, tôi tin rằng chúng tôi đã thực 
hiện một số lượng lớn công việc để bắt đầu xây dựng lại 
và chuyển đổi đội ngũ nhân viên và toàn bộ tổ chức của 

Thư của Giám Đốc Điều Hành 
Ngày 28 tháng 10, 2019

Kính gửi quý thành viên cộng đồng,
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chúng tôi. Tôi rất biết ơn Ban giám đốc vì đã hỗ trợ tôi 
vô điều kiện trong 365 ngày qua (và còn tiếp tục!). Niềm 
tin và sự tin tưởng của họ vào vai trò lãnh đạo của tôi 
có ý nghĩa rất lớn đối với tôi. Tôi cũng rất biết ơn các 
nhân viên của chúng tôi đã ở lại VAI trong quá trình 
chuyển đổi dưới sự lãnh đạo của tôi và những người 
đã giúp chào đón 13 nhân viên mới vào Hội. Tất cả đã 
nói, hiện Hội đã có 24 nhân viên hành chính, trong đó 
thêm 5 nhân viên năm nay; tăng trưởng 30% của toàn 
bộ đội ngũ nhân viên toàn thời gian của chúng tôi!

Chúng tôi vui mừng chia sẻ rằng ngân sách hàng năm 
dự kiến của chúng tôi cho năm tài khóa này là 5,5 triệu 
đô la so với 4,4 triệu đô la trong năm tài khóa trước, 
tức là tăng trưởng 25% trong ngân sách hàng năm của 
chúng tôi. Chúng tôi đã nhận được sự gia tăng đáng 
kể về tài trợ trên TẤT CẢ các khoản tài trợ và hợp đồng 
dịch vụ con người cho Chương trình Thanh thiếu niên, 
Chương trình Daỵ Tiếng Anh dành cho người lớn, 
Chương trình Dịch vụ pháp lý và nhập cư và Chương 
trình Chăm sóc cao

niên tại gia của chúng tôi. Chúng tôi đã tích cực mở rộng 
các dịch vụ pháp lý và nhập cư của mình tại văn phòng 
DuPage County trong năm tài khóa này với sự đầu tư 
một nhân viên toàn thời gian khác để hỗ trợ đăng ký 
quyềncông dân và các lợi ích công cộng cũng như dịch 
thuật với các biểu mẫu và tài liệu thích hợp. Chương 
trình Thanh thiếu niên của chúng tôi đã được chọn để 
dẫn đầu tài chính cho khoản tài trợ 100.000 đô la để 
hỗ trợ sự hợp tác của Dự án BRAVE thông qua Đại học 
Loyola ở Chicago.

Chúng tôi tự hào về những gì chúng tôi đã đạt được 
trong năm qua, đặc biệt là xung quanh khoản đầu tư 
của chúng tôi vào một nhân viên toàn thời gian để tổ 
chức chiến lược vận động và tham gia của công dân. 
Chúng tôi muốn tiếp tục xây dựng sức mạnh tập thể 
cho cộng đồng của chúng ta và thu hút các thành phần 
xung quanh về các vấn đề ảnh hưởng đến cộng đồng 
của chúng ta như nhập cư và tiếp cận ngôn ngữ. Chúng 
tôi đã đăng ký 100 cử tri vào năm ngoái! Trong năm tài 
khóa này, mục tiêu của chúng tôi là đăng ký gấp ba lần! 
Ngoài ra, chúng tôi đang đầu tư vào một điều phối viên 
tiếp cận toàn thời gian trong năm tài khóa này để đảm 
bảo rằng cộng đồng của chúng ta sẽ được tính chính xác 
và công bằng trong Điều tra dân số Hoa Kỳ năm 2020. 

Chúng tôi sẽ liên lạc qua điện thoại và gõ cửa nhà quý vị 
vào năm tới, vì vậy hãy lưu tâm chúng tôi!

Cuối cùng, chúng tôi cũng đã tăng năng lực của đội ngũ 
quản lý và ban giám đốc. Đội ngũ quản lý của chúng tôi 
là 100% phụ nữ da màu và bao gồm 6 người quản lý. Hội 
đồng quản trị  đã bầu 2 thành viên người Mỹ gốc Việt 
mới vào hội đồng quản trị vào tháng 8 cùng với việc bổ 
sung Linh Lawler, Giám đốc Kinh nghiệm khách hàng 
tại Trụ sở doanh nghiệp Allstate và Brandon Tran, Phó 
Giám đốc Ngân hàng Thương mại của Ngân hàng Chữ 
ký, hiện tại chúng tôi có đến 8 thành viên hội đồng quản 
trị. Chúng tôi đang xây dựng văn hóa tổ chức các dịch vụ 
khách hàng chất lượng, toàn vẹn, tinh thần đồng đội và 
trách nhiệm.

Chúng tôi xin trân trọng mời quý đồng hương đến dự  Tết 
của chúng tôi vào Chủ nhật, ngày 19 tháng 1 năm 2019 tại 
nhà hàng Furama (Phú Lệ Hoa). Hãy lưu lại ngày tháng và 
chuẩn bị áo dài của quý vị trong tiệc năm mới với chúng tôi! 
 
Chúng tôi thực sự cảm ơn quý vị đã tiếp tục hỗ trợ tổ 
chức của chúng tôi và đổi lại, chúng tôi sẽ tiếp tục làm 
việc chăm chỉ để cung cấp dịch vụ chất lượng cho cộng 
đồng Illinois của chúng ta!

Trân trọng, 

Tuyet T. Ngo
Giám Đốc Điều Hành
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Gửi những người bạn Việt Nam và người Mỹ gốc Việt của tôi:

Khi nhân viên của tôi và tôi bắt đầu chuẩn bị cho dự án Hiện đại hóa màu Tím Đỏ CTA sắp tới, chúng 
tôi đang làm việc để hỗ trợ và thúc đẩy nhiều doanh nghiệp gần trạm dừng đường đỏ Argyle. 
Điều rất quan trọng đối với tôi là các chủ doanh nghiệp và cư dân đã biến quận Argyle thành 
một địa điểm ăn uống và mua sắm có thể tận hưởng những phần thưởng của nhà ga xe lửa mới. 

Với sự đầu tư của chúng tôi vào cảnh quan đường phố Argyle, sự phát triển của Chợ đêm Argyle và sự gia tăng của các 
doanh nghiệp sở hữu thế hệ thứ hai, tôi tin tưởng rằng Argyle sẽ tiếp tục thu hút mọi người từ khắp nơi quanh vùng 
Chicago muốn thưởng thức ẩm thực và văn hóa Việt Nam. Tôi cam kết làm việc với quý vị để đảm bảo điều này xảy ra. 
Cảm ơn quý vị đã cống hiến cho cộng đồng, và tôi mong được chúc mừng với quý vị sớm trong cuộc diễu hành Tết của 
Argyle.

Trân trọng,

Harry Osterman 
Người lãnh đạo Phường 48
Alderman, 48th Ward

Thư của Người lãnh 
đạo phường 48
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Nhàn đã tham gia VAI vào tháng 9 năm nay với tư cách là 
Điều phối viên chương trình cho văn phòng DuPage của 
chúng tôi. Sau khi hoàn thành bằng cử nhân Đại học tại 
Sài Gòn, cô giữ một số vai trò trong quản lý chương trình, 
làm việc cho Trường Quốc tế tại Sài Gòn và Giáo dục TRUST. 
Cô rất hào hứng xây dựng dựa trên kinh nghiệm trong quá 
khứ, giúp các cá nhân trong cộng đồng của chúng ta tiếp 
cận các lợi ích công cộng, dịch vụ di dân và gia đình và hỗ 
trợ pháp lý. Ngoài giờ làm việc, Nhàn thích dành thời gian 
với con, đọc sách, nghe nhạc và chơi bóng bàn!

Nguyên tham gia đội ngũ của chúng tôi vào tháng 1 năm 
nay với tư cách là trợ lý hành chính bán thời gian. Bây giờ 
cô ấy là một trong những Quản lý Dịch vụ chăm sóc tại gia 
của Chương trình Chăm sóc cộng đồng của VAI! Trước khi 
di cư sang Hoa Kỳ vào năm 2016, cô đã hoàn thành bằng cử 
nhân tại Việt Nam và bằng thạc sĩ xã hội tại Philippines. Cô 
mang đến nhiều kinh nghiệm trong quản lý chương trình, 
đã từng làm việc cho tổ chức World Vision International. 
Cô đặc biệt nhiệt tình giúp đỡ những người bị bỏ rơi và 
thiếu quan tâm. Cô rất hào hứng đóng góp cho sứ mệnh 
của VAI! Khi rảnh rỗi, Nguyên thích nghe nhạc.

Rosie quản lý Chương trình Dịch vụ Chăm sóc tại gia và 
Dịch vụ Pháp lý của VAI. Là người gốc Nebraska, Rosie đã 
hoàn thành chương trình cử nhân về báo chí và truyền 
thông tại Đại học Nebraska - Omaha. Cô mang đến cho đội 
ngũ của chúng tôi hơn 20 năm kinh nghiệm về chăm sóc 
sức khỏe, quản lý dự án, tiếp thị, bán hàng và phát triển 
quỹ. Cô là một người ủng hộ nhiệt tình cho công bằng xã 
hội và tin tưởng vững chắc vào sự bình đẳng cho tất cả mọi 
người!

Thu tham gia đội ngũ của chúng tôi vào tháng 9 năm nay 
với vị trí là Quản lý Dịch vụ chăm sóc tại gia của Chương 
trình Chăm sóc Cộng đồng, sau khi hoàn thành bằng Cử 
nhân về nghiên cứu môi trường và tôn giáo tại Đại học 
Denison ở Ohio. Trước khi tham gia với chúng tôi tại văn 
phòng Chicago, cô đã dành thời gian thực tập với Tổ chức 
Quản lý Môi trường, Phòng Pháp lý Tây Bắc Bluhm và 
Năng Lượng Xanh Ohio. Ngoài giờ làm việc, cô thích đi du 
lịch, chơi cầu lông và ăn tối với bạn bè.

Chúng tôi đã làm việc chăm chỉ trong năm nay để phát triển đội ngũ của mình và tiếp tục mở rộng phạm vi dịch vụ tại văn 
phòng DuPage! Chúng tôi rất vui khi có sự kết hợp của những gương mặt mới và quen thuộc xung quanh văn phòng của 

chúng tôi. Trong trường hợp bạn đã bỏ lỡ họ, xin hãy xem sự giới thiệu nhanh về các nhân viên mới (và trở lại) của chúng tôi!

Điều phối viên văn phòng DuPage
Email: nhan.nguyen@hnvi.org 

Nhan Nguyen

Quản lý Chương trình
Email: rosie.tingpalpong@hnvi.org 

Rosie Tingpalpong

Quản lý Dịch vụ Chăm Sóc tại gia - 
Chương trình Chăm sóc cộng đồng
Email: thu.vo@hnvi.org 

Thu Vo

Quản lý Dịch vụ Chăm Sóc tại gia 
-Chương trình Chăm sóc cộng đồng
Email: nguyen.tran@hnvi.org 

Nguyen Tran
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Evan gia nhập nhóm của chúng tôi vào tháng 8 năm nay với 
tư cách là trợ lý phát triển. Anh mới chuyển đến Chicago 
gần đây, anh đã hoàn thành bằng Cử nhân về khoa học 
chính trị và tiếng Đức tại Đại học Grinnell ở Iowa. Khi còn ở 
Grinnell, anh đã thực tập tại Bộ Phát triển và Quan hệ cựu 
sinh viên, tạo thành một nền tảng kiến thức hữu ích trong 
lĩnh vực phát triển phi lợi nhuận. Anh hào hứng tiếp tục 
xây dựng trên nền tảng này, sử dụng kiến thức của mình 
trong công việc tại VAI. Trong thời gian rảnh rỗi, Evan thích 
đọc sách, chạy bộ và có những khoảng thời gian vui vẻ với 
bạn bè!

Kim gần đây đã quay lại đội ngũ của chúng tôi, sau khi 
dành thời gian nghỉ thai sản! Kim lần đầu tiên gia nhập 
văn phòng Chicago vào năm 2015. Hiện tại, công việc của 
cô giữ cho văn phòng của chúng tôi hoạt động trơn tru, 
trả lời và sàng lọc các cuộc gọi, quản lý khách truy cập và 
xác minh bảng chấm công thanh toán điện tử. Cô làm việc 
chặt chẽ với người quản lý tài chính và các Quản lý Dịch vụ 
chăm sóc tại gia để đảm bảo rằng mọi thứ đều hoạt động 
tốt. Khi rảnh rỗi, Kim thích hát karaoke, giao lưu với bạn bè 
và khám phá nhiều món ăn khác nhau được tìm thấy ở khu 
vực Chicago!

Trợ lý Phát triển
Email: evan.cooper@hnvi.org 

Evan Cooper

Trợ lý Hành Chính
 Email: kim.nguyen@hnvi.org 

Kim Nguyen

Quản lý Truyền thông                  
và Phát triển
Email: emily.sun@hnvi.org 

Emily Sun

Điều phối viên Sự tham gia và 
Vận động cộng đồng
Email: clark.nguyen@hnvi.org 

Clark Nguyen 

Điều phối viên Pháp lý trao 
quyền Cộng đồng (CELC) và Tổ 
chức Điều tra dân số
Email: thuong.phan@hnvi.org 

Thuong Phan 

Quản lý -Chương trình nguồn lực 
gia đình nhập cư (IFRP)
Email: minh.nguyen@hnvi.org 

Minh Nguyen

Quản lý Văn phòng và Tài Chính
shara.chau@hnvi.org 

Shara Chau 
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Điều phối viên Chương trình dạy 
tiếng Anh cho Người lớn 
Email: kevin.langson@hnvi.org 

Kevin Langson

Quản lý Dịch vụ Chăm Sóc tại gia- 
Chương trình Chăm sóc cộng đồng
Email: van.duong@hnvi.org 

Van Duong 

Quản lý Dịch vụ Chăm Sóc tại gia 
-Chương trình Chăm sóc cộng đồng
Email: sara.alhasan@hnvi.org 

Sara Alhasan 

Quản lý Chương trình Thanh 
thiếu niên
Email: sandra.ortiz@hnvi.org 

Sandra Ortiz 

Trợ lý Chương trình Thanh thiếu 
niên và Điều phối viên Giáo dục 
Công dân
Email: lynn.barlow@hnvi.org 

Lynn Barlow 

Điều phối viên Bảo trì
Email: leonard.sparks@hnvi.org 

Leonard Sparks

Trợ lý Hành chính
Email: mary.lam@hnvi.org 

Mary Lam 

Quản lý Dịch vụ Chăm Sóc tại gia 
-Chương trình Chăm sóc cộng đồng
Email: lien.nguyen@hnvi.org 

Lien Nguyen

Quản lý Dịch vụ Chăm Sóc tại gia- 
Chương trình Chăm sóc cộng đồng 
và Điều phối viên văn phòng DuPage
jana.phamLE@hnvi.org 

Jana Pham Le 

Điều phối viên Dịch vụ Di trú
Email: hung.le@hnvi.org 

Hung Le 
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Hãy vào  www.hnvi.org/ourteam
để biết thêm về chúng tôi!

BAN GIÁM 
ĐỐC

Michael Nghia Nguyen 
Thy Nguyen 

Thao “Duckie” Huynh 
Gregory Lindeman 
Lam Nguyen Ho 

Brandon Tran
Linh Lawler

Onikepo Fajinmi
ASM Intern

Ewemade Odiase

ASM Intern

Stephanie Martinez 

ASM Intern

Abel Habtemichael

ASM Intern

Salome Habtemichael 

ASM Intern

Mohamad Elhag 

ASM Intern

ASM Intern

Mya Rodgers
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Thông qua I speak Power/ Tôi nói Sức Mạnh, các thành 
viên cộng đồng VAI đã hợp tác với Jane Addams 
Thành viên Cao cấp và Thúc đẩy Công lý người Mỹ 

gốc Á, cùng với những người ủng hộ cấp cơ sở khác, để 
thành lập Liên minh truy cập ngôn ngữ của các nhà lãnh 
đạo di dân và tị nạn bị ảnh hưởng, những người phát triển 
chính sách mô hình cơ sở để cải thiện việc tiếp cận ngôn 
ngữ ở Chicago và Illinois. Liên minh tiếp cận chính sách 
làm việc thông qua phân tích nguyên nhân gốc rễ, bao 
gồm việc sắp xếp và thu hút cộng đồng người nhập cư và 
người tị nạn, những người có lịch sử bị gạt ra ngoài lề xã 
hội thông qua ngôn ngữ và xóa mù chữ. Mục tiêu của liên 
minh rất đa dạng: 

- Sửa đổi Pháp lệnh Tiếp cận Ngôn ngữ Chicago 
để nó thực sự hoạt động để cung cấp dịch vụ truy 
cập ngôn ngữ chất lượng trên khắp các cơ quan và 
phòng ban của Chicago cho tất cả các cộng đồng 
người nhập cư.

- - Tái ủy quyền cho Lực lượng đặc nhiệm truy 
cập ngôn ngữ vào các dịch vụ chính phủ (LAGS), 
khuyến khích đại diện mạnh mẽ từ các đối tác liên 
minh của chúng tôi.

- - Vượt qua toàn diện Đạo luật công bằng ngôn 
ngữ toàn bang dựa trên chính sách mô hình.

VẬN ĐỘNG VÀ TỔ CHỨC
Tôi nói Sức mạnh
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Nhân viên VAI và cộng đồng sẽ tham dự các cuộc họp hàng 
tháng, cũng như các cuộc họp báo, hành động trực tiếp và 
các sự kiện liên minh công khai khác. Trong những tháng 
hè, tổ chức của chúng tôi đã thu thập hơn 50 cuộc khảo 
sát về khả năng ngôn ngữ và khả năng tiếp cận các dịch vụ 
quan trọng đối với cư dân có trình độ tiếng Anh hạn chế 
của các đơn vị gia cư cho người cao tuổi của Cơ quan Nhà 
ở Chicago (CHA). Ngoài ra, VAI đã tham gia một cuộc họp 
với Người Thường trực Harry Osterman và cuộc họp báo 
liên minh tại tòa thị chính thành phố.

Vào ngày 19 tháng 7, một nhóm các nhà lãnh đạo cao tuổi 
người Việt, cùng với những người ủng hộ từ Thúc đẩy 
Công lý người Mỹ gốc Á - Chicago, đã gặp Người Lãnh đạo 
Osterman để nói về cách họ, như những người tị nạn và 
người nhập cư hạn chế tiếng Anh, phải đối mặt với những 
thách thức trong việc tiếp cận các dịch vụ quan trọng do 
họ không có khả năng để giao tiếp bằng tiếng Anh. Cuộc 
họp này là cuộc họp đầu tiên kể từ khi đăng ký vào I speak 
Power, trong đó họ tham gia với một quan chức thành phố 
về các vấn đề quan trọng đối với họ và cộng đồng người 
Việt lớn hơn.

Họ kể những câu chuyện về cách họ được gia đình và bạn 
bè giúp đỡ, những người đã giúp giảng giải và dịch thuật, 
khi họ lần đầu tiên đến với tư cách là người tị nạn và người 
nhập cư. Một lãnh đạo, Thu Đoan, đã kể một câu chuyện 
về cách cha cô giải thích và dịch cho cô khi con cô bị bệnh 
tại bệnh viện, điền vào các mẫu đơn y tế và nói chuyện với 
nhân viên về tình trạng của con cô.

Ông Osterman tiếp nhận các kinh nghiệm của các nhà 
lãnh đạo và bày tỏ mong muốn hỗ trợ người Việt và các 
cộng đồng người nhập cư / tị nạn khác bằng cách nhận 
thức được các đề xuất cụ thể cho công lý ngôn ngữ, thông 
qua dự thảo và pháp lệnh. Ông cũng hỏi ông có thể làm gì 
trong phường ngay lập tức và đề nghị các nhóm nhập cư 
khác là một phần của cuộc trò chuyện.

Các nhà lãnh đạo, cùng với VAI và Thúc đẩy Công lý người 
Mỹ gốc Á, tuyên bố rằng họ cùng với Jane Addams Senior 
Caucus (JASC), Trung tâm Ấn-Mỹ cũng như các bên liên 

quan nhập cư khác, là một phần của Liên minh truy cập 
ngôn ngữ lớn hơn bắt đầu giới thiệu các chiến dịch tiếp 
cận ngôn ngữ ở Chicago ; các nhóm hy vọng sự tham gia 
của cộng đồng cấp cơ sở sớm trong quá trình của bất kỳ kế 
hoạch tiếp cận ngôn ngữ nào trong tương lai. Họ tuyên bố 
liên minh sẽ cùng theo dõi với Người lãnh đạo Phường và 
cảm ơn ông vì những gợi ý hữu ích của ông.

Nhìn chung, các nhà lãnh đạo đã có thể bày tỏ kinh nghiệm 
trực tiếp của họ về vấn đề rào cản ngôn ngữ trong cuộc gặp 
đầu tiên với Ông Osterman, ủng hộ cộng đồng người nhập 
cư Việt Nam và rộng lớn hơn. Tuy nhiên, họ đã học được 
rằng họ mạnh mẽ hơn cùng nhau, và có thể lên tiếng bất 
chấp khả năng ngôn ngữ và sự khác biệt văn hóa của họ.

 
Cư dân cao niên Cơ quan Quản lý Nhà ở Chicago (CHA) với 
khả năng nói tiếng Anh hạn chế tổ chức với Jane Addams 
Senior Caucus (JASC) để tiến hành phân tích tiếp cận ngôn 
ngữ trên khắp các tòa nhà cao niên của CHA. JASC và Trung 
tâm Nghiên cứu và Học tập Đô thị tại Loyola đã công bố 
một báo cáo, nêu chi tiết về sự thất bại của Cơ quan Quản 
lý Nhà ở Chicago khi thực hiện kế hoạch tiếp cận ngôn ngữ.

Hội Người Việt Illinois đã hỗ trợ nghiên cứu cho báo cáo 
CURA, và vào ngày 5 tháng 9 đã tham gia JASC tại một cuộc 
họp báo tại Tòa thị chính Chicago để bắt đầu một cuộc đối 
thoại xung quanh các chính sách công bằng ngôn ngữ 
hiệu quả từ thị trưởng và các quan chức của Cơ quan Nhà 
ở Chicago.

 
Các nhà lãnh đạo cộng đồng VAI sẽ tiếp tục hợp tác với 
JASC và Liên minh truy cập ngôn ngữ để triển khai các 
dịch vụ phiên dịch và dịch thuật ở cả Thành phố Chicago 
và xung quanh Bang Illinois, thông qua việc tham gia vào 
Lực lượng đặc nhiệm tiếp cận dịch vụ chính phủ (LAGS) 
trên toàn tiểu bang . Lực lượng đặc nhiệm sẽ đưa ra các 
khuyến nghị cho các cơ quan của Bang Illinois để cung cấp 
quyền truy cập vào các dịch vụ dịch thuật và phiên dịch. 
Hãy theo dõi để cập nhật!

I speak Power (ISP) là một chương trình tương tác kết hợp các lớp học tiếng Anh với kiến thức công dân. Mục tiêu của ISP là phát triển 
các nhà lãnh đạo mạnh mẽ muốn chuyển đổi Chicago và Illinois. Các thành viên cộng đồng người nhập cư và tị nạn có quyền lãnh đạo 
các cộng đồng bất kể trình độ tiếng Anh của họ. Những người tham gia ISP sẽ không chỉ học các kỹ năng mới mà còn sử dụng các kỹ 
năng đó để giúp thay đổi luật truy cập ngôn ngữ tại Illinois. Tám thành viên cộng đồng đã tham gia các lớp học I speak Power vào mùa 
hè này và chúng tôi đang tìm kiếm những người tham gia bổ sung để ủng hộ công bằng ngôn ngữ! Các lớp học của I speak Power diễn 
ra vào mỗi thứ Tư cách 2 tuần từ 10-11 giờ sáng tại Văn phòng VAI Chicago, Tầng 3. Nếu bạn quan tâm đến việc tham gia I speak Power, 
hãy liên hệ với Clark Nguyen, Điều phối viên tham gia và vận động dân sự tại (773) 728-3700 số bàn 35 hoặc clark.nguyen@hnvi.org
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Tôi cảm thấy rất vinh dự khi có cơ hội được biết và làm việc 
với chị Dương Chí Hiền thông qua nhiều chương trình và 
dịch vụ của Hội Người Việt. Chị Hiền tượng trưng cho sự 
quyết tâm, kiểm soát và đạo đức làm việc chăm chỉ, điều 
mà nhiều người Việt Nam nhập cư sở hữu, để theo đuổi 
một cuộc sống tốt hơn cho mình và gia đình. Tôi muốn 
nêu ra thành viên này vì chị ấy đã đóng góp và đã đạt được 
nhiều điều tuyệt vời với HNV. 

Chị Hiền di cư cùng con gái và con trai đến Hoa Kỳ từ Việt 
Nam vào tháng 2 năm 2010. Ở một đất nước xa lạ và không 
có bất kỳ nguồn lực hay phương tiện thu nhập nào có thể 
làm nản lòng một người mẹ đơn thân. Chị Hiền cảm thấy cô 
đơn và cô lập. Đầu tiên, chị định cư gia đình ở Missouri, nơi 
em gái của chị sống. Trong thời gian đó, kinh tế vẫn còn đang 
hồi phục sau suy thoái và việc làm ở Missouri rất hiếm có. 
Chị Hiền không nói được tiếng Anh, nên tìm việc làm rất khó 
khăn cho chị. Sau khi nhận được sự dẫn dắt và lời đề nghị 
cho vị trí bảo mẫu ở Seattle, chị Hiền đã không để cơ hội trôi 
qua - chị ấy đã chuyển gia đình đến Seattle, Washington. 
Mặc dù chị vẫn cảm thấy sợ hãi và cô đơn, chị vẫn cố gắng và 
mạnh mẽ vì con. Phương châm của chị là, “tôi luôn luôn nắm 
lấy những cơ hội nào mà đến với tôi, thử những trải nghiệm 
nào mà cuộc sống mang lại - dù lớn hay nhỏ, có đáng sợ hay 
không.” Ngoài vị trí bảo mẫu, chị còn làm hai công việc khác 
nửa, để kiếm đủ tiền để xoay sở và cho con đi học. Sau khi 

con trai út tốt nghiệp trung học và vào đại học, chị và con gái 
lớn chuyển đến Illinois và định cư ở Carol Stream. 

Sau khi định cư ở thị trấn mới, chị Hiền có một công việc 
tại trường đại học Wheaton làm trong căng tin. Tuy nhiên, 
chị muốn tích cực hơn trong cộng đồng của mình, dẫn chị 
Hiền đến văn phòng HNV nằm ở DuPage. Tôi đã giới thiệu 
chị với chương trình chăm sóc cao niên tại gia và cơ hội làm 
nhân viên chăm sóc cao niên. Chị ấy đã rất phấn khởi vì chị 
có thể giúp đỡ người già trong cộng đồng của mình. Họ 
làm chị ấy nhớ về cha mẹ của chính mình, hai người mà chị 
nhớ rất nhiều. Là một nhân viên, chị Hiền là một cá nhân 
tận tâm và luôn đảm nhận các trường hợp đầy khó khăn 
mà không do dự. Nhiều lần, khách hàng của chị đã nói với 
tôi rằng họ rất thích chị và lòng tốt của chị . Chị Hiền có 
phong thái vui vẻ khiến mọi người cảm thấy thoải mái. Khi 
được hỏi tại sao chị thích làm công việc này, chị nói rằng, 
“tôi có thể làm việc với nhân viên tuyệt vời, khách hàng yêu 
quý của tôi và có thể tham gia vào cộng đồng của tôi.” 

Khám phá HNV ở thành phố mới của chị đã thay đổi hoàn 
toàn cách mà chị nhìn về cuộc sống. Chị Hiền tình nguyện 
dành thời gian của mình để đóng góp cho nhiều sự kiện 
của HNV. Chị thậm chí còn chia sẻ kỹ năng nấu ăn của 
mình bằng cách chế biến các món ăn cho buổi tụ tập người 
cao niên và dã ngoại cộng đồng. Khi được hỏi chị thích gì 
khi làm tình nguyện với HNV, chị trả lời, “làm tình nguyện 
là thư giãn.” Nó giúp tôi thoát khỏi thói quen hàng ngày 
của mình, mang đến ý nghĩa và sự phấn khích khi được gặp 
gỡ những người mới trong cộng đồng. 

Tích cực tham gia với HNV và ham học hỏi, chị hiểu rõ hơn 
về lợi ích của việc trở thành công dân Hoa Kỳ. Với sự khuyến 
khích của tôi, chị ấy đã nộp đơn thi quốc tịch. Ngay cả với 
công việc và vị trí nhân viên chăm sóc cao niên, chị vẫn 
kiên trì và đổ hết tâm huyết và tâm hồn vào việc học tiếng 
Anh và tham gia các lớp học quốc tịch tại HNV ở Chicago. 
Sau một năm làm việc chăm chỉ để học, vào ngày 5 tháng 
2 năm 2019, chị Hiền Dương đã được cấp quyền công dân, 
sau cuộc phỏng vấn đầu tiên của chị. 

Chị Hiền Dương là một người giàu lòng tình thương và 
chăm chỉ, sự kiên trì của chị đã giúp chị đạt được giấc mơ 
mà nhiều người muốn đạt được khi nhập cư ở Mỹ. Chị ấy 
không ngại khi giúp đỡ HNV bằng cách tình nguyện và 
quyên góp thời gian và công sức của mình. Khi được hỏi về 
thành tích đáng tự hào nhất của cô, chị nói rằng “công việc 
nhân đạo mang lại cảm giác quan trọng cho cuộc sống của 
tôi. Đó là một cơ hội tuyệt vời để cải thiện bản thân và thế 
giới xung quanh tôi. Đối với tôi, đó là cảm giác bổ ích nhất.” 
Chị Hiền Dương là một người phụ nữ trọng đại. Tôi rất vinh 
dự khi được biết chị ấy không chỉ là một đồng nghiệp mà 
còn là một người bạn của mình. 

Chương Trình Chăm Sóc Cao Niên Tại Gia Của HNV

MỘT NHÂN VIÊN NỔI BẬT CỦA CHƯƠNG 
TRÌNH CHĂM SÓC CAO NIÊN:

DƯƠNG CHÍ HIỀN  
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KHÓA ĐÀO TẠO CHO NHÂN VIÊN 
CHĂM SÓC CAO NIÊN 

Vào ngày 22 tháng 9 năm 2019, nhân viên chăm sóc cao niên của chúng tôi đã tham gia khóa đào tạo tại St. Augustine 
College về phương pháp cung cấp dịch vụ chăm sóc. Hơn 130 nhân viên chăm sóc cao niên đã tham dự. Chương trình chăm 
sóc cao niên là chương trình lớn nhất của HNV, luôn luôn phát triển, thường xuyên kết hợp các nhân viên và kỹ thuật mới. 
Những nhân viên chăm sóc cao niên tận dụng văn hóa năng động này theo những cách cho phép phát triển các kỹ năng và 
tài năng thực sự độc đáo trong lĩnh vực chăm sóc tại nhà. Đào tạo như thế này giúp nhân viên có một cơ hội để đến và học 
hỏi với nhau, chia sẻ kiến thức mới và cách thực hành tốt nhất. Tìm hiểu ý nghĩa của việc trở thành một nhân viên có năng 
lực văn hóa - hiểu rằng việc có thể có lựa chọn ở trong nhà của mình thường tạo nên một thế giới khác biệt cho người cao 
tuổi. Chúng tôi rất vui mừng được tiếp tục cung cấp các khóa đào tạo này cho nhân viên của mình, khi họ đảm nhận công 
việc nhạy cảm của chăm sóc cao cao niên tại nhà.  

Nếu bạn có ý định tham gia chương trình chăm sóc cao niên tại gia của HNV với tư cách là một người 
nhân viên chăm sóc cao niên hoặc nếu bạn có câu hỏi liên quan đến công việc của chúng tôi, xin vui 

lòng liên hệ với Rosie Tingpalpong tại rosie.tingpalpong@hnvi.org hoặc 773-728-3700 ext.22
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Dịch vụ di trú và nhập tịch hoa kỳ (USCIS) hiện đang trong 
quá trình sửa đổi phần công dân trong bài thi nhập tịch, và 
mùa thu 2019 sẽ chứng kiến sự ra mắt của kỳ thi thí điểm 
đầu tiên, đây sẽ là thí điểm duy nhất trước khi thực hiện. 
Cuộc thử nghiệm nội bộ của cơ quan và quy trình hành 
chính sẽ được tiến hành vào tháng 4 năm 2020. Sau khi 
hoàn thành, cơ quan này sẽ bắt đầu triển khai thử nghiệm 
theo giai đoạn mới, với việc hoàn thành vào cuối năm 2020 
/ đầu năm 2021.

Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến một số học viên thi quốc 
tịch ở HNV, những người mà có ngày phỏng vấn thi quốc 
tịch vào mùa hè năm tới hoặc muộn hơn. Giáo viên hướng 
dẫn lớp công dân và học viên sẽ cần học tập các tài liệu mới 
được tạo ra.

Cơ quan của USCIS có nói về quá trình sửa đổi trong một 
buổi đào tạo. Các nhân viên của USCIS đã đấu tranh để 
xóa tan mối lo ngại của những người chỉ dẫn và quản trị 
viên, những người sợ rằng bài kiểm tra này cố tình gây 
khó khăn, để tạo thêm rào cản cho những người nhập cư, 
khao khát trở thành công dân Hoa Kỳ. Theo nhân viên 
USCIS, đây là bản sửa đổi thường xuyên phải diễn ra mỗi 
7-10 năm và lần sửa đổi cuối cùng là 10 năm về trước. Họ 
tuyên bố rằng cả cấp độ ngôn ngữ (thấp-trung gian) cũng 
như phương pháp quản trị thay đổi thử nghiệm hiện tại 
không có thay đổi. Tuy nhiên, điều này không đảm bảo 
cho sự khó khăn về nội dung của các câu hỏi - khía cạnh 
mà đang được thay đổi.

Các câu hỏi mới đang được thử nghiệm trong quá trình thí 
điểm là kết quả của một quá trình, qua đó văn phòng công 
dân (OoC) đã tiến hành đánh giá các tiêu chuẩn nội dung 
lịch sử và công dân Hoa Kỳ của lớp 8-12 trên toàn Hoa Kỳ. 
Không phải tất cả các câu hỏi về công dân sẽ được thay đổi 
và chúng tôi chưa biết chắc chắn câu hỏi nào sẽ có trong 
phiên bản cuối cùng. Một phần không thể thiếu của chương 
trình thí điểm là sự tham gia của các tổ chức dựa trên cộng 
đồng (CBO’s), phục vụ học viên thi quốc tịch. HNV đã quyết 
định tham gia, hy vọng quyết định này sẽ mang lại một cái 
nhìn thoáng qua về các câu hỏi được thêm vào, cũng như 
tạo cơ hội cho các thành viên trong cộng đồng có thể làm 
bài kiểm tra thực hành để họ hiểu được bài kiểm tra quốc 
tịch mới sẽ như thế nào. USCIS sẽ loại bỏ và sửa đổi các câu 
hỏi có vấn đề dựa trên kết quả của thí điểm. Sự tham gia 
của học viên thi quốc tịch là hoàn toàn tự nguyện, không bị 
ép buộc. Bất kể sự tham gia của cá nhân là gì, chương trình 
anh ngữ cho người lớn của HNV hiện có các tài liệu học tập 
được thiết kế cho thí điểm. Mặc dù ngày chưa được ấn định 
cho thử nghiệm thí điểm, chúng tôi biết rằng đó sẽ là mùa 
này. Xin vui lòng giải quyết mọi thắc mắc về thí điểm cho 
Kevin Langson tại kevin.langson@hnvi.org.

Học Viên Xuất Xắc
Hồng Nguyễn là một hình mẫu lý tưởng của học viên tận 
tụy, siêng năng, hướng tới mục tiêu trở thành công dân nơi 
đây bởi một tình yêu dành cho đất nước nơi mà con gái 
cô chọn và chắc chắn thành công nhờ sự siêng năng học 
tiếng anh trong và ngoài lớp học. Cô Hồng đã ở Chicago 
hơn mười năm, nhưng vẫn vui mừng, niềm nở khi cô kể 
lại về lần đầu tiên gặp người lạ ở đây, khi cô qua thăm con 
gái năm 2007. Cô không chỉ bị mê hoặc bởi tuyết vẫn còn 
trên mặt đất vào tháng tư, mà cô còn xúc động bởi sự thân 
thiện của những người bản xứ. Sự thân thiện này cứ hiển 
thị trong suy nghĩ của cô, và làm giọng nói của cô trở lên 
phấn khởi khi cô bàn luận về mong muốn ở lại đây với con 
gái, con rể và bốn cháu ngoại.

Khi con gái cô Hồng mua nhà ở Chicago, việc chăm sóc 
cháu giúp con gái là việc làm rất cần thiết bởi vì không có 
đủ tiền để mướn người chăm sóc trong khi cả ba và mẹ đều 
đi làm. Sau sáu tháng ở đây, cô Hồng trở về quê nhà ở Cần 
Thơ, Việt Nam để chăm sóc mẹ của mình. Chẳng mấy chốc, 
cô Hồng phải đối mặt với tình huống khó xử vì cô bị giằng 
xé giữa việc chăm sóc mẹ của mình hay qua giúp đỡ người 
con gái duy nhất  đang khó khăn đi làm để đủ tiền trang 
trải cuộc sống ở Chicago. May mắn thay, người em trai của 
cô hồng đã đồng ý chăm sóc mẹ để cô Hồng có thể dành 
toàn bộ thời gian của mình trở lại Chicago, tạo điều kiện 
cho con gái của mình có con thứ tư như ý muốn.

Giờ đây, cô Hồng là người dân Chicago đầy bản lĩnh, không 
sợ mùa đông dài và không mệt mỏi giúp gia đình con cái 

CHƯƠNG TRÌNH ESL /LUYỆN THI QUỐC TỊCH 
Cập Nhật Dịch Vụ Di Trú Và Nhập Tịch Hoa Kỳ (USCIS) 
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của mình chu toàn công việc-nấu ăn cho bảy người, chăm 
sóc các cháu sau khi đi học trở về. Cô chia sẻ rằng ngoài 
những món ăn Việt Nam truyền thống mà cô đã quen 
thuộc từ lúc nhỏ, cô có thể nấu những món ăn của người 
Thái, Hoa, và đồ mỹ ở nhà và cô coi hướng dẫn ở trên 
Google nếu cô không chắc chắn các bước chế biến đồ ăn. 
Việc mua sắm đồ ăn ở chợ là một phần quan trọng trong  
động lực học ngôn ngữ của cô Hồng vào những ngày đầu 
ở Chicago. Cô nhớ lại nỗi sợ hãi khi lần đầu tiên cô đến cửa 
hàng địa phương để mua nguyên liệu và phải nói rằng cô 
muốn mua rau ngò bằng cách nhìn lên và viết nó ra tờ giấy 
mà cô mang theo. Sự quyết tâm của cô Hồng tăng lên để 
có thể giao tiếp bằng tiếng Anh trong các hoạt động hàng 
ngày của mình, và giờ cô thành thạo và tự tin khi giao tiếp 
trong các cửa hàng tạp hóa. Cô có thói quen nghe tin tức 
lúc 10:00 đêm mỗi tối, đồng thời có một cuộc trao đổi ngôn 
ngữ vào buổi tối với cháu trai 10 tuổi của mình. Cô Hồng 
đọc truyện cho cháu ngủ và hỏi cháu của mình bất cứ khi 
nào cô ấy không hiểu, việc làm này cũng đồng thời giúp 
cháu học tiếng Việt.

Cô Hồng mỉm cười tự hào khi cô kể lại 100 câu hỏi thi quốc 
tịch đã khó khăn như thế nào khi cô bắt đầu học tại VAI, 
và bây giờ chúng dễ dàng hơn với cô như thế nào. Lần đầu 
tiên cô Hồng biết đến VAI sau khi con gái cô mang tạp chí 
nguyệt san của hội người Việt để cô đọc (niềm đam mê 
của Hồng,) và cô thấy một quảng cáo cho lớp học thi quốc 
tịch. Sau khi vắng mặt vì bị chấn thương, cô Hồng vui vẻ trở 
lại; và cô đang học với người hướng dẫn tình nguyện viên 
Suzanne Carfouros trong bốn tháng. Cô nói rằng Suzanne 
đã mở mang tầm nhìn cho mình, cô Hồng đã có được sự tự 
tin đáng kể và  sẽ tiếp tục học tiếng Anh sau khi cô trở thành 
công dân mỹ. Cô thậm chí còn đồng ý đứng trước đám đông 
ở văn phòng VAI và đưa ra ý kiến cá nhân cho nữ nghị sĩ Jan 
Schakowsky khi bà đến thăm hội người Việt; đây là lần đầu 
tiên cô nói tiếng Anh trước đám đông như thế.

Cô Hồng đang chờ ngày phỏng vấn của mình và dự đoán 
nó sẽ vào khoảng tháng 5 năm 2020. Trong khi chờ đợi, cô 
Hồng tranh thủ học tiếng Anh hàng ngày trong sự bận rộn 
với những trách nhiệm cho gia đình. Đôi khi thức dậy vào 
sáng sớm trong khi gia đình vẫn ngủ để cô có thể luyện tập 
tiếng Anh. Trong những buổi học hàng ngày ở hội người 
Việt, cô Hồng là một học viên nhiệt tình, tốt bụng với các 
bạn cùng lớp, tình nguyện viên và nhân viên. Cô Hồng 
muốn nhờ báo nguyện san gửi lời cảm ơn đất nước mỹ đã 
cho cô và gia đình con cô có được một cuộc sống bình yên 
và hạnh phúc nơi đây.

Giáo Viên xuất xắc
Vào mùa  thu này, Hội người Việt có thêm sự tham gia của 
tình nguyện viên Ann-Marie Poole. Ann Marie là giảng 
viên về lịch sử và nghiên cứu về phụ nữ tại trường đại học 
Fairbanks, nơi cô chứng kiến sự phát triển của phụ nữ. 
Trong suốt thời gian học tập của mình, việc tiếp thu ngôn 
ngữ là một phần không thể thiếu trong nỗ lực của cô. Sau 

khi học tiếng Tây Ban Nha ở trường tiểu học, cô theo học 
tiếng Pháp ở trường đại học, đi du học ở Pau, pháp và cuối 
cùng học chuyên ngành Văn học pháp. Sau khi tốt nghiệp, 
Ann-Marie đã dạy tiếng anh ở Pháp trong vòng một năm. 
Ngoài việc dạy tiếng anh cho các sinh viên trường y, Ann-
Marie còn dạy kèm tiếng anh cho cách sinh viên Pháp, 
Nhật Bản chuyên ngành kinh doanh. Khi học lịch sử ở 
trường UCLA, Ann-Marie biết thêm tiếng Đức bởi vì nó là 
một trong những yêu cầu của ngành học. 

Ngoài sự yêu thích và năng khiếu về ngôn ngữ, Ann-Marie 
giải thích rằng cô yêu thích dạy kèm tiếng anh cho mọi 
người . Xét về mặt tổng thể, chúng ta đều là anh chị em 
và việc giao tiếp là rất quan trọng. Cô bày tỏ niềm vui của 
mình khi cô đang giải thích một từ hoặc khái niệm cho học 
viên và nhận ra họ nắm bắt được nó. Một động lực khác để 
Ann Marie tham gia chương trình dạy học tiếng anh ở hội 
Người Việt vì sự buồn chán trong cuộc bầu cử năm 2016 
và sự bất đồng với tổng thống Trump. Cô bày tỏ rằng cô sẽ 
làm mọi việc để giúp đỡ những người tị nạn và người nhập 
cư. Ann-Marie có thời gian hoang mang và muốn bằng 
cách nào đó cho mọi người thấy rằng đặc điểm thực sự của 
người Mỹ là mong muốn giúp đỡ mọi người, chứ không 
phải làm hại họ.

Khi Ann Marie chuyển đến Chicago cùng chồng, tại một 
gian hàng in ở hội chợ sách, Row Book đã khiến cô trở 
thành thiện nguyện viên giúp đỡ những đứa trẻ có hoàn 
cảnh khó khăn tại công viên East Garfield. Hiện tại Ann- 
Marie tới hội Người Việt một tuần hai buổi, mang tới  
những bài học bổ ích cho các học viên, cô thường sử dụng 
công nghệ và những hình ảnh  để  giúp đỡ học viên của 
mìnhhọc tiếng anh được hiệu quả hơn.

Lớp tiếng anh và nhập tịch của chúng tôi mở cửa bảy ngày 
một tuần từ 9h tới 12h. Học theo nhóm nhỏ phù hợp với 
trình độ của học viên. Các lớp học đều miễn phí. Chúng tôi 
giúp đỡ những học viên với những trình độ cơ bản, vì vậy 
các học viên có thể tham gia bất kỳ lúc nào. Nếu bạn muốn 
trở thành học viên và thiện nguyện viên cho chúng tôi, hãy 
liên lạc cho chúng tôi tại địa chỉ email: Emily.sun@hnvi.org 
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Điểm Nổi Bật Của Khách Hàng: 

Sameer Barbarawi
Vào tháng giêng, Sameer Barbarawi đã đến Văn Phòng Ủy 
Quyền Pháp Luật Cộng Đồng của Hội Người Việt (CELC) 
để nhờ trợ giúp về trường hợp thi quốc tịch của ông bị trì 
hoãn, đơn xin thi quốc tịch của ông chờ xử lý từ năm 2014. 
Sở Dịch Vụ Công Dân và Nhập Cư Mỹ được yêu cầu để đưa 
ra quyết định phỏng vấn trong 120 ngày, luật sư thay quyền 
Sameer đã điền hồ sơ cho vụ kiện liên bang. 

Sameer đã mất hy vọng trong tiến trình xin quốc tịch, 
nhưng thái độ của ông đã thay đổi từ khi luật sư Hanan Van 
Dril giải quyết trường hợp của ông. Sameer trở nên tích cực 
hơn vào việc chuẩn bị giấy tờ và biện hộ cho ông trong hai 
cuộc phỏng vấn với Sở Dịch Vụ Công Dân và Nhập Cư Mỹ. 
Sau những năm tháng chờ đợi, cuối tháng Tám Sameer đã 
tuyên thệ để trở thành công dân Mỹ và ngay sau đó ông đã 
đăng ký bầu cử, ông đã rất thích khi được tham gia bầu cử 
trong cuộc bầu cử sắp đến. 

Điểm Nổi Bật Của Khách Hàng: 

Ghader Alhussini
Vào mùa hè năm 2018, Ghader Alhussini đã đến Văn Phòng 
Ủy Quyền Pháp Luật Cộng Đồng của Hội Người Việt (CELC) 
để nhờ trợ giúp về việc li hôn của cô. Chưa đầy một năm 
sau, Ghader quay trở lại CELC bởi vì chồng cũ của cô không 
trả tiền hỗ trợ nuôi con và để mặc cô tự lo cho ba đứa con.

Ghader đã hiểu quyền lợi của cô nhưng cô cần hỗ trợ để 
những quyền này được thực thi tại tòa. Với khả năng phục 
hồi của Ghader cùng với sự hỗ trợ của luật sư Hanan Van 
Dril, họ đã có thể giành lại tiền hỗ trợ nuôi con từ người 
chồng cũ và mức hỗ trợ hang tháng được tăng lên. Ghader 
cuối cùng có được sự hỗ trợ cho cô và con.

CẬP NHẬT THÔNG   
TIN VỀ VĂN PHÒNG  
ỦY QUYỀN PHÁP 
LUẬT CỘNG ĐỒNG
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Vào tháng 9, chúng tôi đã mời thành viên công động đăng 
ký cho con của họ tham gia chương trình sau giờ học và 
những dịch vụ khác chúng tôi đang có. Chúng tôi đã cộng 
tác vớicác tổ chức như Illinois Back 2 School và Focus 
Fairies Mentoring để cung cấp dụng cụ học tập và tư vân 
cho các gia đình (đặc biệt cho thiếu niên và thiếu nữ). Đến 
ngày nay, chương trình đã đăng ký được 60 học viên cho 
chương trình của trường Đai học Loyola Chicago và vấn đề 
thực tập.

BUỔI HỌP MẶT PHỤ HUYNH
Vào ngày 30 tháng 9, chương trình thanh niên của VAI đã 
lần đầu tổ chức buổi hôp mặt phụ huynh. Có tổng cộng 15 
phụ huynh tới tham dự. Bữa ăn tối được cung cấp và phụ 
huynh đã bàn luận , mọi người đã bàn luận với nhau làm 
sao để hỗ trợ con cái họ cách tốt nhất. Mục đích chính của 
buổi gặp gỡ là để giúp gia đình các em thiếu niên liên lạc 
với nhau cũng nhưthiết lập mối quan hệ với nhau. Có rất 
nhiếu phụ huynh muốn nói về vấn đề những đứa trẻ bị 
bắt nạt, kế hoạch cho việc học đại học và nói tổng thể về kỹ 
năng giao tiếp. Buổi họp mặt kế tiếp sẽ diễn ra vào mỗi thứ 
hai cuối cùng của mỗi tháng. Buổi họp mặt phụ huynh tiếp 
theo sẽ nói về cách sử dụng internet một cách an toàn. Nếu 
bạn là phụ huynh của Hội Người Việt và muốn tham gia , 
vui lòng liên lạc Sandra qua email Sandra.ortiz@hnvi.org!

CUỘC THÁCH ĐỐ
Chương trình thách đố là một chương trình bổ ích cho 
thiếu niên, được cung cấpvới sự hợp tác vớ trường đại học 
Loyola ở Chicago. Mục đích của chương trình là nâng cao 
khả năng hoàn thành của thanh niên tại trường học, ở nhà 
và trong tương lai. Chương trình thách đố lần đầu được tổ 
chức tại Waveland Bowl vào ngày 3 tháng 10, 2019. Trẻ em 
đã chơi bowling, ăn pizza, được phần thưởng và các em đã 
có cùng chơi với nhà tổ chức.

THANH NIÊN CỦA THÁNG
Mỗi sinh viên sẽ có cơ hội để trở thành sinh viên của tháng. 
Những sinh viên chứng minh mình là người lãnh đạo, 
tham gia vào các chương một cách tích cực, và nổi bật sẽ 
được chọn thành thanh niên của tháng. Sẽ chọn một học 
sinh từ chương trình trước mẫu giáo đến lớp 5, một học 
sinh từ lớp 6 đến lớp 8. Nhân viên đã cho một học sinh lớp 
7 là Aaron và một học sinh lớp 5 là thanh niên của tháng 
9. Titilola và Aaron đều là học sinh của trường Goudy. Sau 
giờ học, Aaron thích chơi đá bóng, nhào lộn và tung hứng. 
Titilola thích đi học và thể dục nhịp điệu. Chúng tôi đang 
mong chờ tương lai của chúng tôi với những đứa trẻ này.

BAN CỐ VẤN THANH NIÊN
Ban Cố Vấn Thanh Niên là một nhóm sinh viên tập trung 
vào tạo thành nhưng hoạt động vui chơi và làm việc với 
nhân viên của VAI để hoàn thiện chương trình. Ban cố vấn 
thanh niên gồm 10 thành viên, và được mở cho tất cả học 
sinh từ lớp 4 đến lớp 8. Thành viên ban cố vấn thanh niên 
tham gi lớp học nghi thức hàng tuần, làm việc với người 
hướng dẫn để được tào tạo chuyên nghiệp, và phải điền 
đơn để được chấp nhận. 

ĐIỂM NỔI BẬT CỦA CHƯƠNG 
TRÌNH THANH NIÊN
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THỰC TẬP SINH DŨNG CẢM

Caitlin Clay là sinh viên năm cuối của ngành xã hội học. 
Cô xin được làm việc cho chương trình thực tập sinh dũng 
cảm. Trườc đây cô không có kinh nghiệm làm việc với cộng 
đồng, đây là cơ hội tốt cho cô có thêm kinh nghiệm làm 
làm việc với sinh viên trong việc hướng dẫn các em định 
hướng tương lai. Cô hy vọng có thể giúp những sinh viên 
này nhận ra được mục tiêu đồng thời giúp các em đạt được 
chúng. Cô thấy được tiềm năng các em có để trở thành một 
người lãnh đạo trong tương lai. Caitlin thích chạy bộ, thư 
giãn và xem phim khi có thời gian rãnh. Cô hy vọng cô có 
thể làm tốt chương trình hơn nữa cho năm học này.

Jenna Brooks là sinh viên cao học năm nhất ngành xã hội học 
tại trường đại học Loyola ở Chicago. Sau khi tốt nghiệp đại học, 
Jenna đã là giáo viên tiếng Anh tại trường trung học Bangkok, 
Thai Lan được một năm. Trong thời gian sống ở Thailan, cô đã 
đến Việt Nam hai lần. Jenna rất ấn tượng với thanh thiếu niên 
Việt Nam về việc lập mục tiêu và bắt đầu cho việc tập trung vào 
học tập và rèn luyện rất sớm để đạt được mục tiêu của họ. Jenna 
thich nấu ăn, đi bộ, và thư giãn. Cô rất thích làm việc với thực tập 
sinh dũng cảm của Hội Người Việt. 

Sarah Honing là sinh viên năm cuối của trường Đại học Loyola ở 
Chicago, cô đang theo học chương trình cao học ngành xã hội học, 
chuyên ngành trẻ em và gia đình. Cô lớn lên ở vùng đất Chicago 
và cô đã vừa làm gia sư tại trường trung học Bronzeville vừa làm 
tình nguyện viên cho những chương trình khác. Niềm đam mê 
của Sarah là được làm việc với thanh thiếu niên và điều đó đã 
giúp cô theo đuổi công việc như là nhân viên xã hội để cô có thể 
giúp thanh thiếu niên, gia đình của họ và công đồng. Sarah thích 
làm bánh, vẽ và dạo với con chó của và cô thích hoa hướng dương.
Cô rất vui thích khi trở thành thực tập sinh của hội người Việt.

THỰC TẬP SINH AMS
Hội người Việt đang có thực tập sinh từ trường trung 
học để giúp chương trìnhthanh thiếu niên. Những tình 
nguyện viên dễ thương giúp chương trình sau giờ học, họ 
giúp mọi thứ như điều phối viên chương trình để  hỗ trợ 
đón học sinh. 

Mya Rodgers, Ewemade Odiase, Abel Habtemichael, 
Salome Habtemichael, Onikepo Fajinmi, Stephanie 
Martinez, Mohamad Elhag
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ậ ị ả

Ngày 14 tháng 11, 2019
10:30 am - 12 pm

Hội Người Việt
5110 N Broadway St
Chicago, IL 60640

Tìm hiểu thêm về
quyền công dân,

nhập tịch và giúp đỡ
bảo lãnh

gia đình qua Mỹ.

Ờ Ị Ự
Ổ Ộ Ả Ễ Ề

Để  b i ế t  t h ê m  c h i  t i ế t ,  x i n  l i ê n  l ạ c  C l a r k  h o ặ c  Hưn g  
7 7 3 - 7 2 8 - 3 7 0 0  

NHỮNG SỰ KIỆN SẮP TỚI
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HỘI THẢO VỀ QUỐC                                                 
TỊCH/ĐOÀN TỤ GIA ĐÌNH 
TẾT CỦA HỘI NGƯỜI VIỆT
Tết của Hội Người Việt 2020 sẽ tổ chức vào Củ nhật, ngày 19 tháng Một tại nhà hang Furama – đây là nơi thường xuyên tổ 
chức tiệc cho người Á Châu của cộng đồng từ năm 1985. Chúng tôi hy vọng sẽ có hơn 450 người tham dự, bao gồm nhưng 
viên chức dân chủ, những nhà tài trợ, Những nhà hỗ trợ dài hạn, thành viên của cộng đồng và gia đình của họ. Mục đích 
của Hội Người Việt là gìn giữ những di sản Việt Nam với cam kết vững chắc là gìn giữ và kính trọng tất cả các nèn văn hóa. 
Hãy tham dự với chúng tôi trong lễ kỷ niệm này cùng với nhiều nền văn hóa khác nhau.
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CÁC QUAN CHỨC ĐẾN THĂM HỘI 
NGƯỜI VIỆT
Chúng tôi vô cùng vinh dự và vui mừng khi được chào đón 
bà Dân biểu Hoa Kỳ Jan Schakowsky và ông Thượng nghị sĩ 
bang Illinois Ram Villivalam vào buổi sáng ngày 22 tháng 8 
vừa qua. Nhân viên Hội Người Việt, các thiện nguyện viên, 
và nhiều thành viên trong cộng đồng đã đặt nhiều câu hỏi 
cho bà Dân biểu và ông Thượng nghị sĩ về rất nhiều vấn đề, 
bao gồm vấn đề di trú, luật Gánh nặng xã hội, và tiếp cận 
ngôn ngữ. Thông qua các nhân viên cùng toàn thể cộng 
đồng, chúng tôi có cơ hội giới thiệu các chương trình tuyệt 
vời mà Hội Người Việt cung cấp; chương trình Chăm Sóc 
Cao Niên, chương trình Học Tiếng Anh và Học Thi Nhập 
Tịch, Dịch Vụ Về Di Trú và Luật Pháp, Tổ Chức và Vận Động, 
chương trình Thanh Thiếu Niên. Chúng tôi không thể tự 
hào hơn về các dịch vụ mà chúng tôi có khả năng cung cấp 
đến cộng đồng. 

SƠ LƯỢC VỀ CÁC SỰ KIỆN HỘI                    
NGƯỜI VIỆT GÓP MẶT
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BỮA ĂN TRI ÂN - THANKS-A-BUNCH 
Vào ngày 20 tháng 10, Hội Người Việt tổ chức một sự kiện tri ân và kêu gọi thiện nguyện viên tại nhà hàng Fat Cat Restaurant 
and Bar, một địa điểm được yêu thích trong khu vực. Thiện nguyện viên là một phần không thể thiếu trong công việc của 
chúng tôi và chúng tôi mong muốn tri ân những người đã quảng đại hy sinh thời gian của họ tại Hội Người Việt. Các 
nhân viên và thiện nguyện viên cùng nhau thưởng thức những món ăn ngon. Sự kiện có sự tham gia đầy đủ của các thiện 
nguyện viên lâu năm cũng như các thiện nguyện viên tiềm năng. Chúng tôi hy vọng sẽ sớm tổ chứ một sự kiện khác. Hãy 
giữ liên lạc với chúng tôi thông qua các kênh thông tin truyền thông để biết thêm về nhiều sự kiện trong tương lai!    

CHƯƠNG TRÌNH CAPS NIGHT OUT
Chúng tôi hợp tác cùng văn phòng ông Osterman- Uỷ Viên Hội Đồng Thành Phố - Phường 48 tổ chức chương trình CAPS 
Night Out tại  Buttercup Park vào ngày 14 tháng 8. Hội Người Việt phục vụ bánh mì sandwich, nước uống, trò chơi, và cung 
cấp nhiều thông tin đến các gia đình trong cộng đồng. Xen lẫn âm nhạc, chúng tôi bàn luận về Đăng ký bầu cử, Quyền của 
người nhập cư, và Thống kê dân số 2020. Chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn đến cửa hàng Target (Wilson Yard) đã tài trợ phần 
thưởng và đội thiện nguyện viên từ cửa hàng đã tổ chức các trò chơi tại sự kiện. 
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THỐNG KÊ DÂN SỐ 2020
Cứ mỗi 10 năm, chính quyền liên bang sẽ thực hiện việc 
thống kê dân số, kiểm đếm từng người đang sinh sống 
tại Hoa Kỳ. Việc thống kê thường gặp khó khăn hơn đối 
với một số cộng đồng dân cư nhất định. Người Mỹ gốc 
Á, người cao tuổi, người hạn chế về khả năng tiếng Anh, 
người có thu nhập thấp, và thanh thiếu niên là một số ví dụ 
về những cộng đồng dân cư thường không được thống kê 
đầy đủ trong các cuộc điều tra dân số. 

HỆ QUẢ CỦA VIỆC KHÔNG ĐƯỢC 
THỐNG KÊ
Trong Thống kê dân số 2010, một vài nhóm chủng tộc, 
dân tộc thiểu số không được kiểm đếm đầy đủ. Là cộng 
đồng phát triển nhanh nhất tại Hoa Kỳ, việc thống kê dân 
số chính xác vô cùng quan trọng đối với cộng đồng người 
gốc Á để đảm bảo những yêu cầu của chúng ta được giải 
quyết. Khi cộng đồng của chúng ta không được thống kê 
đầy đủ, chúng ta sẽ đánh mất một số quyền lợi chia sẻ từ 
chính phủ, bao gồm nhà ở xã hội, việc làm, giáo dục, và 
dịch vụ y tế. 

Hơn nữa, việc thống kê không chính xác có thể dẫn đến 
việc mất đi quyền lợi về chính trị cũng như số ghế dân biểu 
đại diện trong chính phủ. Có tổng cộng 435 ghế dân biểu 
trong Hạ Viện Hoa Kỳ. Mỗi ghế đại diện cho một khu vực 
quốc hội, và những ghế này được phân chia khác nhau 
theo tiểu bang, căn cứ vào kích thước dân số được báo 
cáo trong cuộc Thống kê dân số. Mười hai ghế được thêm 
vào hay mất đi giữa một số bang sau Thống kê 2010, điều 
này có nghĩa rằng quyền lợi chính trị của những tiểu bang 
này đã bị thay đổi. Đây là nghĩa vụ của chúng ta trong việc 
tham gia vào Thống kê dân số 2020 nhằm nâng cao sức 
mạnh chính trị cũng như lời nói của chúng ta.   

ẢNH HƯỞNG CỦA THỐNG KÊ DÂN 
SỐ ĐỐI VỚI NGƯỜI GỐC Á
GIÁO DỤC 
Thống kê dân số quyết định sự phân bổ của 47 tỷ Mỹ kim 
nguồn quỹ liên bang cho các chương trình giáo dục mỗi 
năm. Cộng đồng dân cư gốc Đông Nam Á như Cambodia, 
Lào, và Việt Nam có mức trình độ học vấn tương đối thấp so 
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sánh với các cộng đồng dân cư khác. Tham gia vào Thống 
kê dân số sẽ đảm bảo việc chúng ta nhận được nguồn quỹ 
tài trợ cho các học sinh có mức thu nhập thấp, các chương 
trình song ngữ, học bổng về nghề nghiệp và kỹ thuật, và 
một số trợ cấp ăn trưa ở trường. 

SỨC KHOẺ

Hơn 1.2 triệu người gốc Á không có bảo hiểm sức khoẻ. 
Nguồn quỹ liên bang dành cho mỗi tiểu bang đối với 
chương trình y tế như Medicaid, Medicare, bảo hiểm y tế 
trẻ em (CHIP), và chương trình sức khoẻ sinh sản được xác 
định dựa trên kết quả thống kê dân số.  

BẦU CỬ

Kết quả thống kê được sử dụng để quyết định việc cung cấp 
các dịch vụ thông dịch trực tiếp và thông dịch giấy tờ tại các 
điểm bầu cử toàn quốc. Căn cứ vào điều luật Voting Rights 
Act, người bầu cử có quyền yêu cầu phiếu bầu được chuyển 
ngữ và yêu cầu trợ giúp ngôn ngữ tại địa điểm bầu cử. 

MỐC THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA 
THỐNG KÊ DÂN SỐ 2020
Tất cả cư dân sẽ có ba lựa chọn để trả lời thống kê:

•	 Thông qua mạng online
•	 Thông qua điện thoại
•	 Thông qua thư tín

Trợ giúp ngôn ngữ sẽ được cung cấp qua mạng và qua điện 
thoại. Có 12 ngôn ngữ được trợ giúp, trong đó có tiếng Việt.  

Đầu Tháng Ba 2020

Tất cả cư dân sẽ nhận được phiếu ghi thông tin về thống 
kê dân số

Từ Giữa Đến Cuối Tháng Ba 2020

Hầu hết các gia đình sẽ nhận được một thư mời với thông 
tin liên quan đến việc hoàn thành thống kê qua mạng 
online. Một số gia đình sẽ nhận được thư mời có nhiều câu 
hỏi bên trong (khoảng 20-25% cư dân sẽ nhận được thông 
tin này, tuỳ thuộc vào đặc điểm dân số và khả năng truy 
cập mạng).

Cuối Tháng Ba 2020

Những người chưa hoàn thành thống kê sẽ nhận được một 
thư nhắc nhở hoặc phiếu thông tin nhắc nhở.

Ngày 01 tháng 04 năm 2020 là Ngày Thống Kê Dân Số

Giữa Tháng Tư 2020

Những người chưa hoàn thành thống kê sẽ nhận được 
thư/lá phiếu câu hỏi.

Tháng Năm – Tháng Bảy 2020

Nhân viên thống kê sẽ liên lạc, tìm đến những gia đình 
chưa hoàn thành thống kê. 

HỘI NGƯỜI VIỆT - TIN CẬP NHẬT VỀ 
THỐNG KÊ DÂN SỐ
Vào tháng 9, Hội Người Việt đã thành lập một Uỷ Ban 
Thống Kê Dân Số (Complete Count Committee) để nâng 
cao nhận thức và khuyến khích cộng đồng người Việt tham 
gia vào chiến dịch Thống kê dân số 2020. Với tư cách là tổ 
chức lãnh đạo uỷ ban, Hội Người Việt sẽ làm việc để đảm 
bảo một cuộc thống kê công bằng và chính xác thông 
qua việc tổ chức các buổi tiếp cận cộng đồng tại các khu 
vực được xác định khó khăn trong việc kiểm đếm. Công 
việc này vô cùng quan trọng đối với khu vực quận Cook và 
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quận DuPage vì đây là nơi sinh sống của một cộng đồng 
người Việt to lớn nhưng không được kiểm đếm đầy đủ và 
cân xứng: gia đình có mức thu nhập thấp, cư dân không 
nói tiếng Anh, và người nhập cư. Báo cáo về tỷ lệ tham gia 
thống kê vào năm 2010 cho thấy rằng phần lớn khu vực 
Uptown và Carol Stream có nguy cơ bị kiểm đếm thiếu 
đầy đủ một lần nữa vào năm 2020. Được sự trợ giúp từ cục 
Thống Kê Dân Số và các tổ chức lân cận, Hội Người Việt sẽ 
lập kế hoạch chiến lược để tận dụng hiệu quả nguồn tài 
nguyên và chuyên môn nhằm cung cấp các buổi tiếp cận 
cộng đồng về thống kê dân số, giáo dục, và hỗ trợ trả lời 
phiếu câu hỏi cho cộng đồng người Việt trong khu vực 
quận Cook và DuPage.         

Thống Kê Dân Số 2020 là ưu tiên hàng đầu của Hội Người 
Việt! Vào đầu năm nay, chúng tôi đã bắt đầu các nổ lực 
tiếp cận cộng đồng tại vô số các sự kiện cộng đồng, bao 
gồm Chợ Đêm Argyle, CAPS Night Out, để hướng dẫn mọi 
người về cuộc thống kê. Chúng tôi cũng cung cấp kiến thức 

về cuộc thống kê tại các buổi hội thảo về luật. Trong một 
vài tháng tới, chúng tôi sẽ gửi đến cộng đồng thêm nhiều 
thông tin và hợp tác với các tổ chức lân cận cung cấp thêm 
nhiều buổi hội thảo về thống kê dân số. Từ tháng 01 năm 
2020, Hội Người Việt sẽ tiến hành liên lạc, vận động các 
thành viên trong cộng đồng tham gia vào hoạt động này. 
Vào giữa tháng Ba và tháng Sáu, chúng tôi sẽ cung cấp truy 
cập mạng và trực tiếp hướng dẫn trả lời phiếu câu hỏi.  

HÃY THAM GIA CÙNG CHÚNG TÔI
Quý vị có thể giúp đỡ đảm bảo một cuộc thống kê dân số 
công bằng và chính xác!

•	 Hãy điền đơn thông tin về thống kê dân số

•	 Nói với bạn bè, người thân về thống kê dân số và sự 
quan trọng của việc tham gia vào hoạt động này

•	 Tham gia vào các chiến dịch giáo dục và tiếp cận cộng 
đồng về thống kê dân số 2020.

Để biết thêm thông tin, xin liên lạc Thuong Phan tại 
thuong.phan@hnvi.org  hoặc 773-728-3700 ext 37.
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•	 Ngày 24 tháng 9 là ngày Đăng Ký Bầu Cử Quốc Gia – 
Hội Người Việt đã ghi danh nhân viên, thiện nguyện 
viên, thành viên trong cộng đồng và thực hiện nhiều 
buổi hội thảo giáo dục về bầu cử. Anh Clark Nguyen, 
điều phối viên chương trình Vận Động Cộng Đồng, đã 
có một buổi thuyết trình tại trường Truman College 
vào ngày 29 tháng 9 và 15 tháng 10 vừa qua. Trên 50 
học sinh là người nhập cư và tị nạn đã tham gia buổi 
thuyết trình này. Hội Người Việt sẽ tổ chức những buổi 
hội thảo và các buổi huấn luyện thông tin khác về tiến 
trình dân chủ tiến đến cuộc Bầu Cử Sơ Bộ ngày 17 tháng 
Ba, 2020. Chúng tôi sẽ giữ liên lạc với cộng đồng đang 
sinh sống trong khu vực Chicago and DuPage để nhắc 
nhở thêm về cuộc bầu cử diễn ra vào năm tới. Hãy giữ 
liên lạc với chúng tôi để biết thêm thông tin cập nhật!

•	 Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ sẽ diễn ra vào ngày 17 tháng 3, 
2020. Hội Người Việt sẽ chuẩn bị cộng đồng sẵn sàng 
tham gia vào bầu cử và thống kê dân số 2020. Tham 
gia bầu cử cho phép quý vị và cộng đồng có tiếng nói 
trên nhiều vấn đề quan trọng và quyết định người sẽ 
đại diện quý vị trong chính phủ. Sự đại diện tại cấp độ 
tiểu bang và địa phương vô cùng quan trọng vì những 
quan chức được bầu chọn có ảnh hưởng lớn đến sự 
phân bổ nguồn quỹ mà Hội Người Việt lệ thuộc vào để 
cung cấp dịch vụ cho những người nhập cư và tị nạn. 

•	 Để đăng ký và cập nhật thông tin về bầu cử của quý vị 
qua mạng, quý vị cần những thông tin sau:

•	 Số bằng lái xe hoặc thẻ ID Illinois

•	 Ngày bằng lái xe hoặc thẻ ID được cấp

•	 Bốn số cuối số An Sinh Xã Hội của quý vị

•	 Ngày tháng năm sinh của quý vị

•	 Nếu quý vị không có giấy tờ xác định danh tính tại 
Illinois, giấy đăng ký bầu cử có sẵn tại văn phòng của 
chúng tôi và tại nhiều văn phòng cộng đồng khác. Quý 
vị cần cung cấp 2 loại giấy tờ chứng minh nhân thân, 
một giấy tờ có ảnh quý vị và một giấy tờ có thông tin 
về địa chỉ.

Hội Người Việt khuyến khích tất cả thành viên trong cộng 
đồng, đặc biệt những người vừa có quốc tịch thực 
hành quyền của họ và đăng ký bầu cử! Vui lòng liên 
lạc với anh Clark Nguyen, điều phối viên chương trình 
Vận Động Cộng Đồng  tại (773) 728-3700 ext. 35 hoặc 
clark.nguyen@hnvi.org nếu quý vị cần trợ giúp đăng 
ký bầu cử, hoặc muốn trở thành thiện nguyện viên 
trong bầu cử 2020. 

TIN TỨC VỀ BẦU CỬ QUỐC GIA 
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2020 ELECTION SCHEDULE AND REGISTRATION DEADLINES 

 
GENERAL PRIMARY ELECTION: MARCH 17, 2020 
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6 
EARLY VOTING-OFFICE OF THE ELECTION AUTHORITY: First day for 
early voting at the office of the election authority and temporary locations 
designated by the election authority for the Primary Election. 

18 CLOSE OF REGULAR REGISTRATION: Last day for registration or 
transfer of registration within the offices of the election authority. 

19 
GRACE PERIOD REGISTRATION AND VOTING: First day for grace 
period registration and grace period voting in the office of the election 
authority or at a location designated for this purpose by the election 
authority. 

M
AR

CH
 

20
20

 

1 
CLOSE OF ONLINE VOTER REGISTRATION: Last day for voters to 
register to vote through the State Board of Elections website. 
 

16 
EARLY VOTING-OFFICE OF THE ELECTION AUTHORITY: Last day for 
early voting at the office of the election authority or at a location 
designated by the election authority for this purpose for the Primary 
Election. 

17 
GRACE PERIOD REGISTRATION AND VOTING: Last day for grace 
period registration and grace period voting in the office of the election 
authority or at a location designated for this purpose by the election 
authority. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENERAL ELECTION: NOVEMBER 3, 2020 
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24 
EARLY VOTING-OFFICE OF THE ELECTION AUTHORITY: First day for 
early voting at the office of the election authority and temporary locations 
designated by the election authority for the General Election. 
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6 CLOSE OF REGULAR REGISTRATION: Last day for registration or 
transfer of registration within the offices of the election authority. 

7 
GRACE PERIOD REGISTRATION AND VOTING: First day for grace 
period registration and grace period voting in the office of the election 
authority or at a location designated for this purpose by the election 
authority. 

18 CLOSE OF ONLINE VOTER REGISTRATION: Last day for voters to 
register to vote through the State Board of Elections website. 
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2 
EARLY VOTING-OFFICE OF THE ELECTION AUTHORITY: Last day for 
early voting at the office of the election authority or at a location 
designated by the election authority for this purpose for the Primary 
Election. 

3 
GRACE PERIOD REGISTRATION AND VOTING: Last day for grace 
period registration and grace period voting in the office of the election 
authority or at a location designated for this purpose by the election 
authority. 
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LUẬT GÁNH NẶNG XÃ HỘI

HỘI THẢO VỀ LUẬT GÁNH NẶNG XÃ HỘI 
Văn phòng Hội Người Việt tại Chicago đã tổ chức một buổi 
hội thảo về luật Gánh Nặng Xã Hội vào ngày 26 tháng 9 
vừa qua. Hai mươi mốt thành viên trong cộng đồng và  
nhân viên hội cùng tham gia buổi hội thảo tìm hiểu thêm 
về điều luật này và những ảnh hưởng của điều luật đối với 
các gia đình nhập cư. Những thay đổi được áp dụng vào 
ngày 15 tháng 10 tạo ra nhiều khó khăn cho những gia đình 
có mức thu nhập thấp khi xin thẻ xanh hoặc thay đổi tình 
trạng cư trú, nếu sử dụng các trợ cấp xã hội. Nhân viên Hội 
Người Việt phục vụ trong các chương trình về luật và dịch 
vụ di dân hướng dẫn tham dự viên về định nghĩa của luật 
gánh nặng xã hội và nhiều thay đổi chi tiết của điều luật; 
nhân viên hội cũng giải đáp thắc mắc về việc ai sẽ bị ảnh 
hưởng bởi sự thay đổi trên. Nhân viên của chúng tôi làm 
việc nhằm thông tin đến các tham dự viên về quyền của 
họ, và cung cấp những lời khuyên hữu ích về những điều 
cần làm để giúp ích cho gia đình và duy trì tình trạng cư 
trú của họ. 

CẬP NHẬT VỀ LUẬT GÁNH NẶNG XÃ HỘI
•	 Vào ngày 11 tháng 10, 2019, làm việc trên ba hồ sơ riêng 

biệt, thẩm phán toà án liên bang vùng phía nam New 
York, phía bắc California, và phía đông Washington 
đã ngăn chặn bộ An Ninh Nội Địa khỏi việc ban hành 
và thực thi điều luật mới, chiếu theo điều luật từ chối 
nhập cảnh mục 212(a)(4) thuộc Luật Di Trú Hoa Kỳ. 
Hiện tại điều luật mới đã bị tạm hoãn áp dụng cho đến 
khi toà án có quyết định cuối cùng về việc giải quyết 
hai hồ sơ này. Hai trong số các lệnh toà có hiệu lực toàn 
quốc, và ngăn chặn sở Di Trú Hoa Kỳ khỏi việc áp dụng 
điều luật mọi nơi trong Hoa Kỳ.    

•	 Điều luật mới đã có thể từ chối cấp thị thực hoặc thẻ 
xanh, nếu bộ An Ninh Nội Địa xác định một cá nhân có 
nhiều khả năng sẽ lệ thuộc vào các trợ cấp chính phủ 
như:

•	 Medicaid (ngoại trừ trường hợp khẩn cấp, phụ nữ 
mang thai, và người dưới 21 tuổi)

•	 Food stamps hoặc SNAP
•	 Nhà ở xã hội và Trợ cấp nhà ở mục 8
•	 Trợ cấp tiền mặt (TANF, SSI, General Assistance)

•	 Ngày 14 tháng 10, 2019, thẩm phán toà án liên bang 
xét xử vụ kiện đang được giải quyết tại khu vực vùng 
phía bắc Illinois đã ban hành lệnh ngăn chặn việc 
áp dụng luật gánh nặng xã hội mới trong tiểu bang 
Illinois. Đây là một phần của vụ kiện trong đó đương 
đơn là tổ chức Liên Minh Cho Quyền Của Người Nhập 
Cư và Tị Nạn Illinois (ICIRR - Hội Người Việt là thành 
viên của tổ chức này) và Quận Cook. Điều lệnh này 
cũng tương đương với các điều lệnh được ban hành 
bởi các toà án khác (NY, WA, MD).    

•	 Những lệnh toà liên bang này ngăn chặn luật gánh 
nặng xã hội khỏi việc có hiệu lực vào ngày 15 tháng 10. 
Tuy nhiên những lệnh trên vẫn có thể bị vô hiệu, và 
điều luật mới vẫn khả năng có hiệu lực. Chúng tôi sẽ 
thông báo đến quý vị nếu điều này diễn ra. 

•	 Bộ Ngoại Giao đã ban hành một điều luật tương tự 
cho người xin thị thực bên ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ, bao 
gồm người nhập cư đã hiện diện tại Hoa Kỳ nhưng cần 
hoàn tất thủ tục hồ sơ tại lãnh sự quán. Điều luật này 
đã có hiệu lực từ ngày 15 tháng 10, nhưng hiện tại vẫn 
chưa được áp dụng.
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¥  Every	family’s	public	charge	analysis	
is	different,	and	the	programs	that	
help	your	family	might	not	even	be	
covered	by	the	government’s	
proposed	changes.		

	
¥  Many	organiza=ons	are	avaiable	to	
help.	An	immigra=on	a?orney	
familiar	with	this	issue	can	give	you	
advice	based	on	your	specific	
situa=on.	Local	nonprofits	may	also	
be	able	to	provide	help	and	legal	
advice.		

	
To	find	help	in	your	area,	visit:	

www.immigra9onadvocates.org/	
nonprofit/legaldirectory		or		

www.icirr.org/ifrp	
	
	
	

PUBLIC	CHARGE:	
MAKE	THE	RIGHT	CHOICE	FOR	YOUR	FAMILY	

Protec=ng	Immigrant	Families-Illinois						pifillinois@povertylaw.org								
AIDS	Founda=on	of	Chicago,	Asian	Human	Services,	Elevate	Energy,	Erie	Family	Health	Center,	DuPage	Federa=on,	Greater	Chicago	Food	Depository,	Health	&	Medicine	
Policy	Research	Group,	Healthy	Illinois	Campaign,	Housing	Ac=on	Illinois,	Illinois	AAP,	Illinois	Coali=on	for	Immigrant	and	Refugee	Rights,	La=no	Policy	Forum,	Legal	Aid	
Society	of	Metropolitan	Family	Services,	Legal	Council	for	Health	Jus=ce,	Na=onal	Immigrant	Jus=ce	Center,	Ounce	of	Preven=on	Fund,	Shriver	Center	on	Poverty	Law,	

University	YMCA	

WHAT	IS	PUBLIC	CHARGE?	
Public	charge	is	a	part	of	federal	immigra=on	
law	under	which	someone	can	be	denied	a	
visa	or	green	card	if	federal	officials	
determine	that	the	person	is	likely	to	rely	on	
government	support	for	their	livelihood.		
	

NEW	PUBLIC	CHARGE	RULE	IS	BLOCKED	
FROM	GOING	INTO	EFFECT	AS	OF	10/11/19.	

	
Here	are	the	planned	changes	under	the	Final	Rule:	
The	federal	government	would	change	how	it	makes	
public	charge	decisions.	Under	the	rule,	immigra=on	
officials	would	look	more	closely	at	certain	factors—
such	as	financial	status,	health,	age,	and	English	
language	skill--to	determine	if	an	immigrant	is	using	
or	likely	to	use	

-  Medicaid	(EXCEPT	FOR	emergency	Medicaid,	
Medicaid	for	pregnant	women	and	people	
under	21	years	old	(All	Kids,	Moms	&	Babies),	
or	services	under	the	Immigrants	with	
Disabili9es	Educa9on	Act)	

-  Supplemental	Nutri9on	Assistance	Program	
(SNAP,	“EBT”	or	“Food	Stamps”)	

-  Public	housing	and	Sec9on	8	housing	
assistance	

-  Cash	assistance	(TANF,	SSI,	General	Assistance)	
	
.	

¥  Several	federal	court	orders	are	
blocking	the	rule	from	going	into	
effect.	These	court	orders	could	s9ll	
be	overturned,	and	the	rule	could	
s9ll	go	into	effect,	but	we	will	have	
no9ce	when	this	might	happen!	

¥  The	State	Department	issued	a	
similar	rule	for	people	applying	for	
visas	outside	the	US—including	
immigrants	already	in	the	U.S.	who	
need	to	finish	their	process	at	a	U.S.	
consulate.	That	rule	went	into	
effect	on	October	15,	2019,	but	is	
not	yet	being	implemented.	

¥  Generally,	benefits	used	by	your	U.S.	
ci=zen	children	should	not	count	
against	you;	however,	your	overall	
household	financial	status	will	be	
considered.	

GET HELP MAKING THE RIGHT CHOICE 

Are	you	applying	for	one	of	the	
following	statuses?	

	

U.S.	Ci=zenship,	Green	card	renewal,	DACA	
renewal	or	TPS,	U	or	T	Visa,	Asylum	or	Refugee	
status,	or	Special	Immigrant	Juvenile	Status	and	
others	

Do	you	and	your	family	members	
already	have	green	cards?	

You	should	talk	with	an	expert	for	advice	on	your	case	
before	making	any	decisions.	To	find	help	in	your	
area,	visit:	hcps://www.immigra9onadvocates.org/	
nonprofit/legaldirectory		or	hcp:/www.icirr.org/ifrp	
	

You	should	talk	with	an	expert	for	advice	on	your	
case	before	making	any	decisions.	For	free	or	low-
cost	op=ons	near	you	visit:	
www.immigra9onadvocates/nonprofits/
legaldirectory.	

Public	charge	and	any	changes	under	this	rule	
WILL	NOT	affect	you.	If,	however,	you	leave	the	
US	for	more	than	180	days,	you	could	be	subject	
to	public	charge	when	you	seek	to	reenter	the	US.		
If	you	plan	to	be	outside	the	US	that	long,	you	
should	seek	legal	help	before	you	go.	

Does	your	family	plan	to	apply	for	
a	green	card	or	visa	from	inside	

the	United	States?	

Does	your	family	plan	to	apply	for	
a	green	card	or	visa	from	outside	

the	United	States?	

Public	charge	does	NOT	apply	to	the	categories	
listed	here.	If	you	already	have	or	are	in	the	
process	of	applying	for	one	of	these	immigra=on	
statuses,	you	can	con=nue	to	use	any	government	
programs	that	you	qualify	for.		

For	more	updates	and	resources	or	to	request	a	free	Public	Charge	101	training	or	webinar	EMAIL	us:	
pifillinois@povertylaw.org										This	informa=on	is	current	as	of	October	15,	2019	

PUBLIC	CHARGE:	
DOES	THIS	APPLY	TO	ME?	
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Các thẩm phán ở ba tiểu bang đã phản đối chính sách từ 
chối thẻ xanh cho những người nhập cư sử dụng các chương 
trình hỗ trợ công cộng như Trợ cấp y tế. Một thẩm phán khác 
đã ra phán quyết về việc tài trợ xây bức tường biên giới.

Chương trình nghị sự về nhập cư của Tổng thống Trump đã 
gặp phải các trở ngại pháp lý tại các tòa án trên khắp đất nước 
vào thứ sáu khi các thẩm phán ở bốn bang ngăn chặn việc 
chính quyền của ông nỗ lực từ chối thẻ xanh với những người 
sử dụng chương trình lợi ích công cộng và họ cũng từ chối kế 
hoạch chuyển tiền để xây bức tường ở biên giới của ông.

Trong ba phán quyết, các thẩm phán liên bang ở New York, 
California và Washington đã ban hành lệnh tạm thời ngăn 
chặn quy định “gánh nặng cộng đồng”. Quy định sẽ gây ảnh 
hưởng nghiêm trọng đối với việc cư trú hợp pháp đối với 
những người sử dụng các lợi ích như Trợ cấp y tế hoặc những 
người được xem là có thể sử dụng chúng trong tương lai.

Quy định được xem là nỗ lực để ngăn chặn những người 
nhập cư có hoàn cảnh nghèo hoặc cần giúp đỡ. Nó là một 
trong những chính sách nhập cư của chính quyền ông 
Trump và đã gặp phải cản trở về pháp lý ở ba địa điểm trên 
đất nước chỉ trong một ngày.

Các vụ kiện được đệ trình bởi 21 bang và Quận Columbia 
phản đối rằng các quy định mới có hiệu lực vào thứ ba mang 
tính phân biệt đối xử với người có thu nhập thấp ở các nước 
đang phát triển và làm suy yếu điều kiện sống của trẻ em 
trong các gia đình vì có thể họ sẽ tránh sử dụng các chương 
trình dinh dưỡng, sức khỏe và các chương trình khác.

Tổng thống Trump phải đối mặt với một bất lợi pháp lý khác 
ở Texas, nơi một thẩm phán liên bang cấp cao ở El Paso đã 
đưa phán quyết vào thứ sáu rằng ông đã có hành động bất 
hợp pháp khi tuyên bố sẽ sử dụng 3,6 tỷ đô la ở Lầu Năm 
Góc. Đó là số tiền được dự kiến dành cho cho quân sự nhưng 
được chuyển sang cho việc xây dựng hàng rào dọc biên giới 
phía Tây Nam.

Các vấn đề là ưu tiên hàng đầu trong các nỗ lực của chính 
quyền nhằm kiểm soát việc nhập cư cả hợp pháp và phạm 
pháp. Phán quyết nhiều khả năng sẽ được Bộ Tư pháp 
nhanh chóng phản đối.

“Các phán quyết của tòa án hôm nay thể hiện ít nhất một bất 
lợi tạm thời lên việc chính quyền ông Trump tấn công vào cả 
người nhập cư hợp pháp và bất hợp pháp”, ông Steve Steve 
Yale-Loehr - một giáo sư chuyên về nhập cư tại Trường Luật 

Cornell cho biết về các quyết định trong ngày. “Cuối cùng, tôi 
dự đoán rằng những vấn đề này sẽ đến Tòa án tối cao”.

Trong khi những bất lợi về pháp lý vào thứ sáu được thêm 
vào để ngăn chặn một số kế hoạch  nhập cư gần đây, chính 
quyền ông Trump vẫn có thể đưa ra các chính sách hạn chế 
tị nạn, thắt chặt các yêu cầu đối với thị thực lao động lành 
nghề và cắt giảm số người tị nạn mà đất nước sẽ chấp nhận.

Nhưng các quy định về gánh nặng cộng đồng sẽ không có 
hiệu lực nhanh như chính quyền ông Trump mong muốn. 
Hai trong số các thẩm phán hôm thứ sáu đã ban hành lệnh 
cấm trên toàn quốc về việc thực hiện chính sách, trong khi 
thẩm phán ở California giới hạn phán quyết của bà tại chín 
bang miền Tây trong khu vực thứ chín.

“Điều luật này chỉ đơn giản là một chính sách loại trừ mới 
của cơ quan để tìm kiếm sự thoả đáng”, Thẩm phán George 
B. Daniels của Tòa án quận Liên bang ở Manhattan đã viết 
trong phán quyết của mình. “Đó là điều đáng ghét đối với 
Giấc mơ Mỹ về cơ hội thịnh vượng và thành công nhờ làm 
việc chăm chỉ và thăng tiến”.

Các quy định được công bố bởi Bộ An ninh Nội địa vào ngày 
14 tháng 8, mở rộng định nghĩa về “gánh nặng cộng đồng” 
khiến cho người nhập cư gặp khó khăn hơn để được chấp 
thuận cấp thẻ xanh nếu họ đã nhận được các lợi ích như Trợ 
cấp y tế, trợ cấp nhà ở, trợ cấp thực phẩm hoặc được coi là rất 
có thể nhận được chúng trong tương lai.

Đối với một quốc gia từ lâu đã chào đón những người nhập 
cư từ các nước nghèo đang tìm cách cải thiện cuộc sống của 
họ, quy định mới có thể thay đổi mạnh mẽ thành phần của 
những người nhập cư được chấp nhận vào Mỹ. Quy định này 
sẽ có lợi cho những người có học thức và giàu có, có nhiều 
khả năng thành công đến từ châu Âu hơn là từ các nước 
đang phát triển.

Tiêu chuẩn mới sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khoảng 1,2 triệu 
người đăng ký hàng năm, bao gồm khoảng 500.000 người 
đã sống ở trong quốc gia. Nhưng con số đó không bao gồm 
hàng triệu thành viên gia đình và những người khác cũng có 
thể bị ảnh hưởng. Các chuyên gia nhập cư cho biết các quy 
định sẽ ảnh hưởng đến những người đăng ký từ Châu Phi và 
Châu Mỹ Latinh không đồng đều.

Chính sách nhập cư liên bang từ lâu đã cho phép các cơ 
quan chức năng xem xét mức độ mà một người nhập cư 
mới có thể là một gánh nặng cho chính phủ khi chấp nhận 

Các Thẩm Phán Đặt Ra Một Số Trở Ngại Với Chính Sách Nhập Cư Của Ông Trump
CẬP NHẬT VỀ CÁC THÔNG TIN NHẬP CƯ KHÁC
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họ. Trong 20 năm qua, gánh nặng cộng đồng đã được định 
nghĩa là một người “chủ yếu phụ thuộc” vào chính phủ để 
sinh sống, bằng cách nhận hỗ trợ tiền mặt hoặc đuọc chăm 
sóc tập trung dài hạn.

Các quy định mới sẽ hạ thấp mức hỗ trợ mà một người nhập 
cư có thể nhận được - hoặc có thể sẽ cần trong tương lai - 
trước khi được coi là không đủ điều kiện cư trú hợp pháp.

Trong một tuyên bố vào thứ sáu,Nhà Trắng cho biết các 
phán quyết của tòa án đã ngăn chính phủ thực hiện những 
gì họ nói là một điều khoản lâu dài của luật liên bang. 
“Tuyên bố hôm nay ngăn cản các sĩ quan nhập cư của quốc 
gia chúng ta đảm bảo rằng những người nhập cư đến Mỹ 
có khả năng độc lập”, tuyên bố nói, “và thay vào đó cho phép 
những người không phải công dân tiếp tục lợi dụng sự hào 
phóng nhưng có hạn của các nguồn hỗ trợ công cộng được 
dành cho những công dân Mỹ đang gặp khó khăn“.

Tuyên bố cho biết ngoài các phán quyết vào thứ sáu, các 
phán quyết gần đây của tòa án ngăn chặn các nỗ lực của 
chính quyền nhằm trục xuất tội phạm, răn đe các gia đình 
di cư và thắt chặt các tiêu chuẩn tị nạn là những ví dụ về việc 
chính quyền “được yêu câu tuân theo các hướng dẫn sai sót 
hay không mang tính luật pháp của chính quyền trước đó 
thay vì điều luật thực sự được thông qua bởi Quốc hội”.

Các lệnh ngăn chặn khác chống lại việc áp dụng quy định 
gánh nặng cộng đồng có hiệu lực đến từ Thẩm phán Phyllis 
J. Hamilton của Tòa án Quận Liên bang ở Bắc California và 
Thẩm phán Rosanna M. Peterson của Tòa án Quận Liên 
bang ở Quận Đông Washington; tất cả các phán quyết vào 
thứ sáu đến từ các thẩm phán do Tổng thống Bill Clinton và 
Barack Obama bổ nhiệm.

Chính quyền đã phản đối quy định gánh nặng cộng đồng, 
được phát triển bởi Stephen Miller - trợ lý Nhà Trắng, là nhà 
soạn thảo của một số chính sách nhập cư nghiêm ngặt của 
chính phủ, chúng được thiết kế để đảm bảo rằng người nhập 
cư có thể tự túc và không tiêu tốn ngân sách của chính phủ.

Thẩm phán Peterson cho biết các quy định mới sẽ làm 
suy yếu sự quan tâm của các tiểu bang trong việc thúc 
đẩy sức khỏe và phúc lợi của cư dân, cũng như an ninh tài 
chính của họ.

“Những tác hại đối với trẻ em, bao gồm cả trẻ em là công 
dân Mỹ là sự suy giảm khả năng tiếp cận với chăm sóc y tế, 
hỗ trợ lương thực và hỗ trợ nhà ở”, cô viết, là mối đe dọa đối 
với các bang khi phải phân bổ lại các nguồn lực để giải quyết 
các nhu cầu đó.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp New York, Letitia James, người đã đưa 
ra vụ việc đã được quyết định ở New York, nói rằng quy định 

này sẽ có một tác động nguy hiểm như nhau tới cả người 
dân và cả những người không phải là công dân.

“Lịch sử của quốc gia chúng ta gắn bó chặt chẽ với các cộng 
đồng di dân, và vì quyết định ngày hôm nay, nên tương lai 
của chúng ta cũng sẽ tiếp tục như vậy”, cô nói trong một 
tuyên bố. “Một lần nữa, các tòa án đã ngăn cản chính quyền 
ông Trump cố gắng ban hành các quy định vi phạm  luật 
pháp và các giá trị của chúng ta”.

Trong tháng này, tổng thống cũng chuyển sang từ chối thị 
thực nhập cư cho những người không thể chứng minh rằng 
họ sẽ có bảo hiểm y tế hoặc có thể đủ khả năng chi trả cho 
việc chăm sóc sức khỏe của chính mình.

Ông Trump nói rằng những người nhập cư hợp pháp có khả 
năng thiếu bảo hiểm y tế cao gấp ba lần so với công dân Mỹ, 
khiến họ trở thành gánh nặng cho bệnh viện và cho những 
người nộp thuế.

Viện Chính sách di cư, một tổ chức nghiên cứu phi đảng 
phái, ước tính rằng với chỉ thị bảo hiểm y tế hiệu lực vào ngày 
3 tháng 11, có thể loại trừ hai phần ba số người nhập cư trong 
tương lai.

“Nói chung, yêu cầu bảo hiểm mới của ông Trump có thể 
là một thử nghiệm thậm chí còn nghiêm ngặt hơn đối với 
những người nhập cư mới so với quy định gánh nặng cộng 
đồng”, theo ý kiến của tố chức nghiên cứu nói trong một bài 
phân tích.

Quy định về gánh nặng cộng đồng đã bị lên án gay gắt bởi 
các nhóm ủng hộ người nhập cư và tổ chức y tế. Họ cho rằng 
quy định này sẽ khiến cho người nhập cư không dám tìm 
kiếm sự trợ giúp của chính phủ khi họ cần giúp đỡ mua thực 
phẩm hoặc gặp bác sĩ.

Tiêu chuẩn trong việc hỗ trợ công đồng là “không bao giờ 
loại trừ người nhập cư thuộc tầng lớp lao động từ các nước 
đang phát triển”, Charles nói, Charles Wheeler, giám đốc Hệ 
thống Di trú Công giáo Hợp pháp, một trong những nguyên 
đơn trong vụ việc. “Phán quyết này thể hiện rằng giấc mơ Mỹ 
vẫn còn khả thi với họ”.

Chính sách mà chính quyền đề xuất sẽ xem xét “toàn diện 
các khía cạnh” trong việc đánh giá người xin thẻ xanh dựa 
trên danh sách các yếu tố “tiêu cực” và “tích cực”. Các yếu tố 
tiêu cực bao gồm thất nghiệp, không học xong trung học và 
không thành thạo tiếng Anh. Tài sản, nợ cá nhân và điểm tín 
dụng cũng được cân nhắc.

Thẩm phán Daniels rất nghiêm túc trong phán quyết của 
ông về một số yếu tố cần cân nhắc. “Điều đó rất xúc phạm 
khi cho rằng trình độ tiếng Anh là một yếu tố tiên đoán hợp 
lý về khả năng tự túc”, ông viết.
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Theo một số nghiên cứu gần đây, việc giảm bớt người tham 
gia vào Trợ cấp y tế và các chương trình khác sẽ làm suy yếu 
sự ổn định tài chính của các gia đình nhập cư và sự phát triển 
lành mạnh của con cái họ. Trên toàn quốc, 13,5 triệu người sử 
dụng Trợ cấp y tế Chương trình Bảo hiểm Y tế cho Trẻ em, 
bao gồm 7,6 triệu trẻ em, sống trong một gia đình có ít nhất 
một người không phải là công dân, do đó có thể sẽ khiến họ 
sẽ giảm sử dụng các lợi ích sức khỏe của chính phủ do quy 
định này, theo như Quỹ gia đình Kaiser.

Sự phức tạp của quy định và nỗi sợ bị từ chối thẻ xanh đã gây 
ra sự lo lắng trong cộng đồng người nhập cư. Annick Koloko, 
một luật sư di trú cho biết, cô đã gặp phải những người nhập 
cư đã từ chối các chương trình lợi ích vì họ lo lắng về quy 
định, ngay cả khi họ có con là công dân và cần được giúp đỡ.

Một khách hàng đến từ Cameroon có công việc lao động 
chân tay đã rút khỏi chương trình hỗ trợ tiền mặt có lợi cho 
con trai cô là một công dân Mỹ vì cô tin rằng nó sẽ gây nguy 
hiểm cho đơn xin thẻ xanh của chồng cô đang chờ phê duyệt 
ở châu Phi.

“Mọi người đang sợ”, cô Koloko - người đang làm việc tại 
New York nói. “Quy định cực kỳ phức tạp. Từ lúc họ nghe về 
nó, họ nghĩ rằng nó có thể được áp dụng với họ”.

Gần 85 phần trăm người nhập cư hợp pháp sống trong 
một gia đình có ít nhất một người làm công nhân toàn 
thời gian, theo nghiên cứu của Kaiser, đây là tỷ lệ cao hơn 
so với công dân Mỹ. Tuy nhiên, họ thường sống trong các 
gia đình có thu nhập thấp và làm việc trong các công việc 

và các ngành không cung cấp bảo hiểm y tế, đó là lý do 
tại sao nhiều người nhờ tới sự tài trợ bởi chính phủ như 
Trợ cấp y tế.

Phán quyết của tòa án riêng về vấn đề bức tường biên giới 
đến từ Thẩm phán David Briones của Tòa án Quận Liên 
bang ở Quận Tây Texas, người đã kết luận rằng ông Trump 
đã hành động bất hợp pháp vào tháng hai bằng cách tuyên 
bố tình trạng khẩn cấp quốc gia dọc biên giới Mexico.

Vào tháng bảy, Tòa án Tối cao cho phép ông Trump bắt đầu 
sử dụng một khoản tiền trị giá 2,5 tỷ đô la. Đó là số tiền dùng 
để ngăn chặn việc buôn bán ma túy nhưng được chuyển 
sang để xây dựng một hàng rào dọc biên giới phía Tây Nam. 
Vụ việc diễn ra trước khi Thẩm phán Briones lo ngại 3,6 tỷ 
đô la trong các quỹ riêng biệt mà tổng thống đã hy vọng sử 
dụng cho bức tường.

Quốc hội đã phân bổ khoảng 1,4 tỷ đô la cho bức tường và 
chỉ định cách chi tiêu, Thẩm phán Briones viết. Điều đó “cho 
thấy ý định của Quốc hội về việc giới hạn tài trợ của hàng rào 
biên giới”, ông đã viết, một giới hạn mà ông Trump không 
thể tự ý coi thường.

Bài viết trên được trích dẫn từ tờ báo The New York Times và được 
nhân viên của chúng tôi dịch cho độc giả.

Jordan, Miriam (2019). Các Thẩm Phán Đặt Ra Một Số Trở 
Ngại Với Chính Sách Nhập Cư Của Ông Trump
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CHẤP NHẬN TỊ NẠN

•	 Trong năm tài chính 2020, chính quyền ông Trump đã 
đề xuất cắt giảm số người tị nạn được thừa nhận xuống 
còn 18.000 mỗi năm. Đây là mức thấp nhất kể từ khi 
thực hiện chính sách chấp nhận tị nạn kể từ năm 1980.

•	 Trong gần bốn thập kỷ, Mỹ đã nhận trung bình 95.000 
người tị nạn mỗi năm; những cá nhân này thường bị 
bạo hành và áp bức ở nước họ

•	 Mỗi ngày, ước tính có khoảng 44.000 người bị buộc 
phải rời bỏ ngôi nhà của mình do bạo lực, ngược đãi 
hoặc chiến tranh. Cơ quan Tị nạn Liên Hợp Quốc báo 
cáo rằng hơn 68,5 triệu người hiện đang di dời trên toàn 
thế giới, 25,4 triệu người trong số họ được đăng ký là 
người tị nạn. Hơn một nửa số người đăng ký là trẻ em. 
Bất chấp cuộc khủng hoảng không ngừng gia tăng này, 
năm ngoái Mỹ đã đặt mục tiêu tái định cư thấp nhất với 
chỉ 30.000 người tị nạn. Hiện tại chính phủ mới chỉ tái 
định cư 17.276 người trong số đó. Năm tài chính 2019 
tiêu chuẩn chấp nhận người tị nạn là năm có số người 

tị nạn thấp nhất mà Mỹ đã tái định cư trong lịch sử của 
chương trình, và đó là thời điểm nhu cầu tăng cao nhất.

•	 Người tị nạn có tác động tích cực đến các nền kinh tế 
địa phương của chúng tôi và làm cho các cộng đồng lớn 
mạnh hơn, thông qua các đóng góp cho đời sống cộng 
đồng và các tổ chức văn hóa. Họ tạo nên một phần của 
kết cấu xã hội đa dạng khiến nước Mỹ trở thành ngọn 
tháp của tự do và dân chủ, là nới bảo vệ những người 
cần giúp đỡ trên toàn cầu.

•	 Vào ngày 3 tháng 10, VAI đã tham gia cùng với các tổ chức 
cộng đồng khác, các nhà lãnh đạo, người tị nạn, người 
ủng hộ và các quan chức công cộng, như RefugeeOne, 
Mạng lưới Cộng đồng Syria, Thượng nghị sĩ Dick Durbin 
và Người đại diện Jan Schakowsky, và nhiều người khác, 
để phản đối việc giảm thiểu người tị nạn đi 85%, kêu 
gọi chính quyền tái định cư ít nhất 95.000 người tị nạn 
trong năm tài chính 2020.
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YÊU CẦU VỀ BẢO HIỂM Y TẾ ĐỐI 
VỚI NGƯỜI MỚI NHẬP CƯ VÀO 
NGÀY 3 THÁNG 11, CẮT GIẢM 65% 
NGƯỜI NHẬP CƯ HỢP PHÁP

•	 Là một phần của nỗ lực gần đây nhất của chính quyền 
trong việc cắt giảm những người nhập cư hợp pháp, 
Tổng thống Trump đã ký một tuyên bố vào ngày 4 tháng 
10, gây khó khăn hơn cho những người nhập cư được 
bảo trợ bởi người thân, cũng như những người nhập 
cư thông qua Chương trình Visa Đa dạng trong việc 
được nhận thẻ xanh. Các quy định tuyên bố rằng những 
người nhập cư không có bảo hiểm y tế và các phương 
tiện tài chính để thanh toán chi phí y tế sẽ không thể 
định cư hợp pháp tại Mỹ.

•	 Để được cấp thị thực và nhận thẻ xanh, một người nhập 
cư sẽ phải trình cho nhân viên lãnh sự rằng họ sẽ nhận 
được bảo hiểm y tế trong vòng 30 ngày sau khi đến Mỹ, 
hoặc chứng minh rằng họ sẽ có thể thanh toán chi phí y 
tế của mình mà không có bảo hiểm.

•	 Theo một nghiên cứu năm 2017 của Viện Chính sách di 
cư, quy định này sẽ cấm khoảng 375.000 người nhập cư, 
những người còn lại sẽ được chấp nhận theo luật hiện 
hành hàng năm. 34% người nhận thẻ xanh gần đây 
không có bảo hiểm và 31% khác nhận được các quyền 
lợi chăm sóc sức khỏe không được coi là bảo hiểm như 
Trợ cấp y tế hoặc các chương trình được mua với trợ cấp 
từ luật Chăm sóc Y tế với giá phải chăng.

•	 Yêu cầu này đối với bảo hiểm y tế sẽ có hiệu lực vào 
ngày 3 tháng 11, nó sẽ ảnh hưởng đến hầu hết tất cả 
những người nhập cư đăng ký định cư hợp pháp ở 
nước ngoài tại Đại Sứ Quán hoặc Lãnh Sự Quán Mỹ 
(quá trình xin thẻ xanh). Phần lớn những cá nhân này 
là thành viên gia đình của các công đân Mỹ hoặc người 
có thẻ xanh. Cha mẹ và vợ hoặc chồng của công dân Mỹ 
và các thành viên gia đình của người có thẻ xanh sẽ là 
người ảnh hưởng bởi quy định. Một số người nhập cư 
được miễn: Định cư Hợp pháp có thị thực hợp lệ, con 
của công dân Mỹ và trẻ em không có người đi cùng, 
những người định cư hợp pháp những đã ở bên ngoài 
Mỹ trong thời gian hơn một năm và những người có 
“thị thực nhập cư đặc biệt”.

VAI phản đối chính sách phân biệt đối xử này, ủng hộ quyền của 
người nhập cư có thu nhập thấp và tiếp tục hỗ trợ đoàn tụ cho các 
gia đình. Vui lòng liên hệ với Clark Nguyen, Nhân viên Điều phối 
Sự hoà nhập và Bảo hộ Công dân tới số (773) 728-3700 số máy lẻ. 
35 hoặc clark.nguyen@hnvi.org nếu bạn có thắc mắc liệu trường 
hợp nhập cư của bạn có được chấp nhận. VAI sẽ cung cấp thông tin 
cập nhật kịp thời về chính sách chăm sóc sức khỏe này.
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DỰ ÁN RPM

Những công trình xây dựng lớn đang được thực hiện ở 
Uptown! Với năm 2020 sắp tới, giai đoạn một của Dự án 
Hiện đại hoá tuyến đường Đỏ-Tím (RPM) của CTA sẽ sớm 
bắt đầu ở khu vực của chúng ta. Giai đoạn một, Hiện đại 
hóa Lawrence-Bryn Mawr là giai đoạn xây dựng các công 
trình cần thiết và phục hồi cơ sở hạ tầng ở phía bắc của Ga 
Belmont. Nhu cầu về dự án bắt nguồn từ các đánh giá về 
khả năng và độ hiệu quả, đặc biệt được áp dụng cho đường 
ray giao nhau ở phía bắc Belmont. Hiện tại, các chuyến tàu 
đi trên đường ray nâu phải đi qua hai đường ray khác (đỏ-
tím) tại ngã rẽ quan trọng trên quãng đường đến và đi từ 
Kimball. Các chuyến tàu đi trên đường ray đỏ và tím phải 
dừng lại để cho phép các đoàn tàu trên đường ray nâu đi 
qua, gây ra sự chậm trễ. Cùng với điều này, CTA đã xác định 
tuyến đường đỏ là tuyến đường sắt đông đúc nhất thành 
phố. Khi các khu vực được phục vụ bởi tuyến đường tiếp 
tục phát triển, nhu cầu thêm những chuyến tàu đang ở 
mức tăng kỷ lục với hy vọng làm giảm tình trạng tắc nghẽn 
đang gia tăng. Với những tuyến đường và các trạm đã có 
tuổi đời gần một thế kỷ, đây là một điều gần như không 
thể. Hoàn thành tuyến đường cắt ngang sẽ có nhiều không 
gian hơn cho nhiều chuyến tàu được sử dụng trong dịch vụ 
CTA, tăng tần suất và cải thiện thời gian di chuyển.

Ngoài tuyến đường, các trạm giữa Lawrence và Bryn Mawr 
sẽ được xây dựng lại hoàn toàn. Các trạm tạm thời sẽ được 
mở tại cả Argyle và Bryn Mawr, để cho các hoạt động dịch 
vụ không bị gián đoạn nặng nề. CTA lên kế hoạch giữ toàn 
bộ tuyến đường đỏ tiếp tục hoạt động trong suốt thời gian 
xây dựng. Các trạm bị ảnh hưởng sẽ có địa điểm mới, khiến 

chúng trở nên thân thiện với hành khách và tuân thủ điều 
luật ADA hơn. Các tính năng mới sẽ bao gồm kính chắn 
gió, mái và thềm dài hơn, thang máy và bảng thông tin 
thời gian thực. Các trạm mới có thể sẽ giống như trạm ở 
Wilson.

Với tất cả những điều này, CTA đã làm việc với nhà thầu 
xây dựng Walsh-Fluor, để đảm bảo rằng tác động tới địa 
phương do việc xây dựng được giảm tối thiểu. Các quan 
chức thành phố nhấn mạnh rằng, có thể sẽ có bất tiện 
trong quá trình xây dựng, người dân địa phương và chủ 
doanh nghiệp nên ghi nhớ các khả năng phát sinh từ dịch 
vụ đường sắt khi được cải thiện. Hơn nữa, các quan chức 
thành phố đã lưu ý rằng Uptown và Edgewater là hai trong 
số những khu vực phát triển nhanh nhất của thành phố, và 
cơ sở hạ tầng của ngành giao thông được cải thiện sẽ giảm 
thiểu các tác hại tiềm tàng mà các khu vực bị ảnh hưởng sẽ 
gánh chịu nếu các biện pháp, như RPM, không được thực 
hiện để tăng đáp ứng sự tăng trưởng dân số. Thành phố 
đã ký hợp đồng với các nhà tư vấn bên thứ ba để tư vấn 
cho các chủ doanh nghiệp về các cách tốt nhất để đối phó 
với tác động có thể gây hại tới nền kinh tế địa phương. Dự 
án đột phá này dự kiến hoàn thành vào năm 2025, với các 
trạm được thiết kế mới sẽ mở cửa phục vụ vào tháng hè 
năm 2024. Đây là thời điểm thú vị cho CTA và cộng đồng 
Uptown địa phương của chúng tôi! Khi mọi thứ đang tiến 
hành, xin hãy nhớ rằng CTA và Thành phố Chicago vẫn sẽ 
đón nhận các câu hỏi và là nguồn thông tin quan trọng để 
có thể hiểu toàn bộ tác động của RPM đối với người dân và 
doanh nghiệp địa phương.
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CÁO PHÓ
Chúng tôi vô cùng đau buồn báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và 
bạn hữu xa gần Con, Anh, Cha, Bác, Cậu, Dượng của chúng tôi là:

ÔNG NGUYỄN VĂN HẢI
Pháp danh MINH HÒA

T4ừ trần ngày 3 tháng 9 năm 2019

(Nhằm ngày 5 tháng 8 năm Kỷ Hợi)

Tại Chicago, Illinois

Hưởng Thọ 69 tuổi

TANG GIA ĐỒNG KHẮP BÁO
Mẹ: Bà Quả Phụ LÊ THỊ NĂNG

Vợ: NGUYỄN THỊ NHUNG

Trưởng Nam: NGUYỄN QUỐC TRUNG

Thứ Nữ: NGUYỄN XUÂN AN

Thứ Nam: NGUYỄN TRUNG VINH

Em: NGUYỄN VĂN ĐIỆP VÀ GIA ĐÌNH (Illinois)

Em: NGUYỄN THỊ DUNG VÀ GIA ĐÌNH (France)

Em: NGUYỄN VĂN ANH VÀ GIA ĐÌNH (Illinois)

Em: NGUYỄN THỊ OANH VÀ GIA ĐÌINH (Việt Nam)

Em: NGUYỄN THỊ YẾN (Quá Cố)

CÁO PHÓ NÀY THAY THẾ THIỆP TANG
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CẢM TẠ

Toàn thể tang quyến chúng tôi thành kính tri ân đến:

- Đại Đức Thích Minh Hạnh cùng Phật tử trong ban hộ niệm Chùa 
Quang Minh, Chicago, IL

- Ban Hộ Niệm Chùa Phật Bảo, Des Plaines, IL
- Thân bằng quyến thuộc, bạn hữu xa gần đã đến chia buồn, thăm 

viếng, tụng niệm, cầu siêu, và đưa tiễn con, chồng, cha, anh, 
bác, cậu, và dượng chúng tôi là:

ÔNG NGUYỄN VĂN HẢI

Từ trần ngày 3 tháng 9, 2019

Hưởng thọ 69 tuổi

Trong lúc tang gia bối rối, có điều chi sơ xuất xin niệm tình thứ lỗi.

Tang gia đồng bái tạ

Thay mặt tang quyến

Quả phụ:  Nguyễn Thị Nhung
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Phân Ưu 
 

Được Tin 

Cụ Quả Phụ Ngô Văn Chà   
Nhũ danh Maria Nguyễn Thị Luần  

thân mẫu của Bà Ngô Hồng-Yến (Bà Đỗ Trọng Đương) 
vừa từ trần ngày 31 tháng 10 năm 2019 tại Virginia, Hoa-Kỳ  

hưởng thọ 92 tuổi 
Chúng tôi xin chân thành phân ưu cùng Ông Bà Đỗ Trọng Đương 

và toàn thể tang quyến. 
Xin thành tâm cầu nguyện  

linh hồn Maria Nguyễn Thị Luần sớm về nước Thiên Đàng 
 

GĐ Trần Vũ Bản        GĐ Đỗ Đăng Mỹ  
Bà Lê Thị Chín                                                                                         GĐ Phạm Châu Nam  
GĐ Nguyễn Thọ Dương       Ô.  Hoàng Đức Nhã  
GĐ Trần Văn Dương                                                                         GĐ Cao Bá Ninh 
GĐ Vũ  Văn Dương                                                                                 GĐ Hoàng Huy Phương  
GĐ Trịnh Bá Đức                   GĐ Trần Văn Sơn 
GĐ Nguyễn Giảng                                                                                    GĐ Đỗ Sĩ Thạc 
GĐ Lâm Hổ                                                                                                GĐ Đỗ Thanh 
GĐ Nguyễn Xuân Hy                                                                        GĐ Nguyễn Bá Thọ 
GĐ Phan Quang Khải                                                                              GĐ Nguyễn Thành Tiên 
GĐ Lê Đình Khôi                                                                                       GĐ Lê Đình Tony 
GĐ Hồ Lộc                                                                                                   GĐ Phạm Đức Tú  
GĐ Huỳnh Viết Luận            GĐ Phạm Văn Tuyền 
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Tổ chức của chúng tôi rất coi trọng thông tin của tất cả các thành 
viên cộng đồng và chúng tôi luôn tìm kiếm sự đóng góp cho tạp 
chí! Nếu bạn muốn gửi một bài viết để xuất bản hoặc quảng cáo 

trong ấn phẩm tiếp theo, vui lòng liên hệ với Evan Cooper tại evan�
cooper@hnvi�org hoặc 773-728 số máy lẻ 32

KÊU GỌI ĐÓNG GÓP 
TỪ CỘNG ĐỒNG
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ÊN Ally Brisbin
Clark Nguyen 

Emily Sun
Evan Cooper 

Harry Osterman 
Jana Pham 

Kevin Langson
Kim Nguyen
Lynn Barlow 

Minh Nguyen
Nguyen Tran
Nhan Nguyen

Rosie Tingpalpong 
Sandra Ortiz

Thu Vo
Thuong Phan 

Tuyet Ngo
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Quý vị lái xe đến khu vực Uptown? 
Hãy sử dụng bãi đậu xe của chúng tôi tại

5019 N Winthrop Ave, Chicago, IL 60640

Dịch vụ chăm sóc cao niên tại gia
Chương trình dạy kèm sau giờ học cho các em học sinh tiểu học và trung học
Trại hè dành cho các em thanh thiếu niên trong cộng đồng
Các lớp học tiếng Anh và học thi quốc tịch dành cho người nhập cư và tị nạn
Trợ giúp pháp lý, và đại diện cho những ai cần  nhiều nhất
Các nỗ lực vận động chung quanh các vấn đề gây ảnh hưởng lớn tại cộng
đồng của chúng ta

Giá cả phải chăng, và tất cả lợi tức được sử dụng để hổ trợ cho:
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We are well underway into our fiscal year 2020 
and it is already apple cider and pumpkin 
season! Last month marked my one year 

anniversary as the Chief Executive Officer at the 
Vietnamese Association of Illinois (VAI). In just one 
short year, I believe that we have done a tremendous 
amount of work to start rebuilding and transforming 
our team and our entire organization. I’m very 
grateful to the board of directors for unconditionally 

Letter from the CEO
October 28, 2019

Dear valued community member, 
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supporting me these past 365 (and counting!) 
days. Their faith and trust in my leadership means 
a great deal to me. I’m also very grateful to our 
staff who stayed on at VAI during our transition 
under my leadership and who helped welcome 13 
new staff members to the team. All told, our team 
has grown to 24 administrative staff members, 
which is close to an additional 5 administrative 
staff members this year; that’s a 30% growth of 
our entire administrative team!

We are ecstatic to share that our projected annual 
budget for this fiscal year is $5.5M compared to 
$4.4M last fiscal year, which is a 25% percent 
growth in our annual budget. We received 
significant increases in funding across ALL of 
our human services grants and contracts for our 
youth program, our adult literacy program, our 
immigration and legal services program, and 
our senior home care program. We have actively 
expanded our immigration and legal services to 
our DuPage County office this fiscal year with the 
investment of another full-time staff to support 
with applying for citizenship and key public 
benefits as well as translation with pertinent 
forms and documents. Our youth program was 
selected to be the fiscal lead of a $100,000 grant 
to support the collaboration of the BRAVE Project 
through Loyola University of Chicago. 

We are proud of what we have accomplished this 
past year, particularly around our investment in a 
full-time staff member to organize our advocacy 
and civic engagement strategy. We want to continue 
building collective power for our community and 
engage constituents around issues that impact 
our community such as immigration and language 
access. We registered 100 voters last year! For this 
fiscal year, our goal is to register three times as 
many! Additionally, we are investing in a full-time 
outreach coordinator this fiscal year to ensure 
that our community will be accurately and fairly 
counted in the U.S. Census 2020. We will be phone 
banking and door knocking next year, so be on the 
look-out for us! 

Finally, we have also increased the capaci-
ty of our management team and our board 
of directors. Our management team is 100% 

women of color and consists of 6 managers. 
Our board of directors elected 2 new Vietnamese 
American members to the board in August with 
the addition of Linh Lawler, who is the Director of 
Customer Experience at Allstate Corporate Head-
quarters, and Brandon Tran, who is Vice President 
of Commercial Banking of Signature Bank, which 
brings us now to 8 board members. We are build-
ing an organizational culture of quality client ser-
vices, integrity, teamwork, and accountability.

We would like to cordially invite you to our Tet 
celebration on Sunday, January 19, 2019 at Furama 
(Phu Le Hoa). Please save the date and get your ao 
dais ready to ring in the new year with us! 

We truly thank you for your continued support of 
our organization, and we, in return, shall continue 
to work hard to provide quality services to our 
Illinois community! 

Sincerely, 

Tuyet T. Ngo
Chief Executive Officer
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To my Vietnamese and Vietnamese-American friends:

As my staff and I begin to prepare for the coming CTA Red Purple Modernization project, we are working 
to support and promote the many businesses near the Argyle Red Line stop. It is very important to 
me that the business owners and residents who have made the Argyle district a dining and shopping 
destination are able to enjoy the rewards of the new train station.

With our investment in the Argyle streetscape, the growth of the Argyle Night Market, and the increase 
in second-generation owned businesses, I am confident that Argyle will continue to draw people from all 
around Chicagoland who want to enjoy authentic Vietnamese food and culture. I am committed to working 
with you to ensure this happens.

Thank you for your dedication to the community, and I look forward to celebrating with you soon at the Argyle 
Lunar New Year Parade.

 

Sincerely,
Harry Osterman 
Alderman, 48th Ward

Letter from 48th Ward 
Alderman’s Office
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Nhan joined the VAI team in September of this year 
as a program coordinator for our DuPage office. After 
completing her bachelor’s degree at HCM University 
in Saigon, she held a number of roles in program 
management, working for both The International 
School in Saigon and TRUST Education. She is excited 
to build on past experience, helping individuals in 
our community access public benefits, immigrant and 
family services, and legal support. Outside of work 
Nhan enjoys spending time with her kids, reading 
books, listening to music, and playing table tennis! 

Nguyen joined our team in January of this year as a 
part time administrative assistant. She now works as 
a case manager for our Community Care Program! 
Before immigrating to the United States in 2016, 
she completed her bachelor’s degree in Vietnam and 
her master’s degree in the Philippines. She brings 
extensive experience in program management, 
having worked for World Vision before joining us 
here in Chicago. She is particularly passionate about 
helping underserved communities and is excited to 
contribute to VAI’s mission! In her free time, Nguyen 
enjoys reading, fishing, photography and jogging. 

Rosie leads VAI’s Homecare and Legal Services 
program. A Nebraska native, Rosie completed her 
bachelor’s degree in broadcast journalism and 
communications at the University of Nebraska – 
Omaha. She brings to our team over 20 years of 
experience in healthcare, project management, 
marketing, sales and fund development. She is a 
passionate advocate for social justice and firmly 
believes in equality for all!

Thu joined our team in September of this year as 
a Community Care Program case manager, after 
completing her Bachelors in environmental studies 
and religion at Denison University in Ohio. Before 
joining us in our Chicago office, she spent time 
interning with the Foundation for Environmental 
Stewardship, Northwestern’s Bluhm Legal Clinic 
and Green Energy Ohio. Outside of work, she enjoys 
traveling, playing Badminton, and grabbing dessert 
with friends.  

We’ve been working hard this year to grow our team and to continue expanding our range of services in 
our DuPage office! We’re happy to have a mix of new and familiar faces around our offices. In case you’ve 

missed them, here’s a quick introduction to our new (and returning) staff members!

DuPage Program Coordinator
Email: nhan.nguyen@hnvi.org 

Nhan Nguyen
Program Manager 
Email: rosie.tingpalpong@hnvi.org 

Rosie Tingpalpong

Community Care Program   
Case Manager 
Email: thu.vo@hnvi.org 

Thu Vo
Community Care Program      
Case Manager 
Email: nguyen.tran@hnvi.org

Nguyen Tran
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Evan joined our team in August of this year as the 
development associate. A recent Chicago transplant, 
he completed his Bachelors in political science and 
German at Grinnell College in Iowa. While at Grinnell, 
he interned in the Department of Development and 
Alumni Relations, forming a foundation of knowledge 
useful in the world of nonprofit development. He is 
excited to continue building on this foundation, uses 
his knowledge in his work at VAI. In his free time, 
Evan enjoys reading, running and good times with 
friends!

Kim recently rejoined our team, after taking time off 
on maternity leave! Kim first joined the Chicago office 
in 2015. Today, she works to keep our office running 
smoothly, answering and screening calls, managing 
visitors and verifying e-pay timesheets. She works 
closely with the finance manager and homecare staff 
to make sure that everything is running properly. In 
her free time, Kim enjoys karaoke, socializing with 
friends, and exploring the many different cuisines 
found in the Chicago area!

Development Associate
Email: evan.cooper@hnvi.org

Evan Cooper

Administrative Assistant
Email: kim.nguyen@hnvi.org 

Kim Nguyen

Communications and 
Development Manager
Email: emily.sun@hnvi.org 

Emily Sun

Community Engagement and 
Advocacy Coordinator
Email: clark.nguyen@hnvi.org 

Clark Nguyen 

Community Empowerment Legal 
Clinic (CELC) Coordinator and 
Census Organizer
Email: thuong.phan@hnvi.org 

Thuong Phan 

Immigrant Family Resources 
Program (IFRP) Case Manager 
Email: minh.nguyen@hnvi.org 

Minh Nguyen

Office and Finance Manager 
shara.chau@hnvi.org 

Shara Chau 

DuPage Site Manager and 
Community Care Program 
Case Manager
jana.phamLE@hnvi.org 

Jana Pham Le 
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Adult Literacy Coordinator 
Email: kevin.langson@hnvi.org 

Kevin Langson

Community Care Program Case 
Manager 
Email: van.duong@hnvi.org 

Van Duong 

Community Care Program Case 
Manager 
Email: sara.alhasan@hnvi.org 

Sara Alhasan 

Youth Program 
Assistant Manager
Email: sandra.ortiz@hnvi.org 

Sandra Ortiz 

Youth Program Assistant and 
Civic Education Coordinator 
Email: lynn.barlow@hnvi.org 

Lynn Barlow 

Maintenance Coordinator   
Email: leonard.sparks@hnvi.org 

Leonard Sparks

Administrative Assistant     
Email: mary.lam@hnvi.org 

Mary Lam 

Community Care Program         
Case Manager
Email: lien.nguyen@hnvi.org 

Lien Nguyen

BRAVE Intern
Email: jenna.brooks@hnvi.org

Jenna Brooks 

BRAVE Intern 
Email: sarah.honig@hnvi.org

Sarah Honig 

BRAVE Intern
Email: caitlyn.clay@hnvi.org

Caitlyn Clay

Adjustment Coordinator 
Email: hung.le@hnvi.org

Hung Le 
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Visit www.hnvi.org/ourteam
 to get to know our team even more!

Board of 
Directors

Michael Nghia Nguyen 
Thy Nguyen 

Thao “Duckie” Huynh 
Gregory Lindeman 
Lam Nguyen Ho 

Brandon Tran
Linh Lawler

Onikepo Fajinmi
ASM Intern

Ewemade Odiase

ASM Intern

Stephanie Martinez 

ASM Intern

Abel Habtemichael

ASM Intern

Salome Habtemichael 

ASM Intern

Mohamad Elhag 

ASM Intern

ASM Intern

Mya Rodgers
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Through I Speak Power, VAI community members 
collaborated with Jane Addams Senior Caucus 
and Asian Americans Advancing justice, along 

with other grassroots advocates, to form a Language 
Access Coalition of impacted immigrant and refugee 
leaders who develop grassroots model policy to 
improve language access in Chicago and Illinois. 
The Coalition approaches policy work through a 
root cause analysis, including aligning and engaging 
immigrant and refugee communities who have 
historically been marginalized through language 
and literacy. The goals of the coalition are diverse:

- Amend the Chicago Language Access Ordinance 
so that it actually works to provide quality 

language access services across Chicago’s 
agencies and departments to all immigrant 
communities. 

- Reauthorize the Language Access to Government 
Services (LAGS) Task Force, encouraging strong 
representation from our coalition partners.

- Pass comprehensive Statewide Language 
Justice Act based on model policy. 

VAI staff and community will attend monthly 
meetings, as well as press conferences, direct actions 
and other public coalition events. Over the summer 
months, our organization collected over 50 surveys 
on language ability and access to important services 

Advocacy and Organizing
I Speak Power
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for Limited English Proficient residents of Chicago 
Housing Authority (CHA) senior housing units. 
Additionally, VAI already participated in a meeting 
with Alderman Harry Osterman and coalition press 
conference at city hall. 

On July 19th, a group of Vietnamese senior leaders, 
accompanied by advocates from Asian Americans 
Advancing Justice - Chicago, met with Alderman 
Osterman to talk about how they, as limited English 
proficient refugees and immigrants, faced challenges 
in accessing important services due to their inability 
to communicate in English. This meeting was the first 
meeting since enrolling in I Speak Power, in which 
they engaged a city official on issues important to 
them and the larger Vietnamese community.

They told stories about how they were assisted by 
family and friends, who helped with interpretation 
and translation, when they first arrived as refugees 
and immigrants. One leader, Thu Doan, told a story 
of how her father interpreted and translated for her 
when her child was sick at the hospital, filling out 
medical forms and speaking with staff about her 
child’s condition.

Alderman Osterman was receptive of the leaders’ 
experiences and expressed a desire to support 
the Vietnamese and other immigrant/refugee 
communities by staying aware of concrete proposals 
for language justice, through drafts and ordinance. 
He also asked what he might do in the ward 
immediately and suggested other immigrant groups 
be part of the conversation.

The leaders, along with VAI and Asian Americans 
Advancing Justice, stated that they, along with Jane 
Addams Senior Caucus, Indo-American Center as well 
as other immigrant stakeholders, are part of a larger 
Language Access Coalition starting to introduce 

language access campaigns in Chicago; the groups 
hope for grassroots community engagement early in 
the process of any future language access plan. They 
stated the coalition will follow up with the Alderman 
and thanked him for his helpful suggestions.

Overall, the leaders were able to express their direct 
experience with the issue of language barriers 
at their first meeting with Alderman Osterman, 
advocating for the Vietnamese and broader 
immigrant communities. They learned, however, that 
they are stronger together, and can speak up in spite 
of their language ability and cultural differences.

CHA senior residents with limited English speaking 
abilities organized with Jane Addams Senior Caucus 
(JASC) to conduct analysis of language access 
throughout CHA senior buildings. JASC and the Center 
for Urban Research and Learning at Loyola released 
a report, detailing the Chicago Housing Authority’s 
failure to implement the language access plan. 

Vietnamese Association of Illinois assisted with 
research for the CURA report, and on September 5th 
joined JASC at a press conference at Chicago City 
Hall to start a dialogue around effective language 
justice policies from the mayor and Chicago Housing 
Authority officials. 

VAI community leaders will continue to work with 
JASC and the Language Access Coalition to implement 
interpretation and translation services both in the 
City of Chicago and around the State of Illinois, 
through participation in the state-wide Language 
Access to Government Services (LAGS) Task Force. 
The task force will make recommendations for State 
of Illinois agencies to provide access to translation 
and interpretation services. 

Stay tuned for updates!

I Speak Power is an interactive program that combines English language classes with civic literacy. ISP’s goal is to 
develop powerful leaders who want to transform Chicago and Illinois. Immigrant and refugee community members 
have the power to lead communities regardless of their English proficiency. ISP participants will not only learn 
new skills but use those skills to help change language access laws here in Illinois. Eight community members 
have already participated in I Speak Power classes this summer and we are looking for additional participants 
to advocate for language justice! I Speak Power classes are on every other Wednesday from 10-11am at the 
VAI Chicago Office, 3rd Floor. If you are interested in participating in I Speak Power, contact Clark Nguyen, Civic 
Engagement and Advocacy Coordinator at (773) 728-3700 ext. 35 or clark.nguyen@hnvi.org.
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I am honored to have the opportunity to know 
and work with Ms. Chi Hien Duong through many 
of VAI’s programs and services.  She embodies 
ambition, discipline, and hard-work ethic, which 

many Vietnamese immigrants possess, in pursuit of 
a better life for her and her family. I would like to 
spotlight this extraordinary community member for 
all the wonderful contributions she has made to and 
achieved with VAI.  
Chi Hien immigrated with her daughter and son to 
the United States from Vietnam in February of 2010. 
Being in an unfamiliar country and not having any 
resources or means of income can be discouraging 
for a single mother with two young children. She 
felt alone and isolated. She first settled her family 
in Missouri, where her sister lived. During that time, 
the economy was still recovering from the recession 
and jobs in Missouri were scarce. She did not speak 
English, and that made attaining employment 
difficult. After receiving a lead and an offer for a 
nanny position in Seattle, Chi Hien did not let the 
opportunity pass her up - she moved her family to 
Seattle, Washington. Although she still felt scared 
and alone, she remained strong for her children.  Her 
motto is, “I’ve always jumped at opportunities that 
come my way, trying out experiences that life has 
to offer – big or small, daunting or not.”  In addition 
to the nanny position, she also worked at two other 
part time jobs, making ends meet and putting her 

children through school.  After her youngest son 
graduated from high school and went on to college, 
she and her older daughter moved to Illinois and 
settled in Carol Stream.  
After settling into her new town, Chi Hien got a job 
at the Wheaton College working in the cafeteria.  
However, she wanted be more active in her 
community; leading Chi Hien to VAI’s DuPage office. 
I introduced her to our Community Care Program as 
a homemaker. She was thrilled that she could help 
the elderly in our community! They remind her of 
her own parents, both of whom she misses dearly. 
As a homemaker, Chi Hien is a dedicated individual 
and is always taking on challenging cases without 
hesitations. On many occasions, her clients have 
told me that they love her and her kind-heartedness. 
She has a cheerful demeanor about her that makes 
people feel comfortable. When asked why she likes 
to do this type of work she commented, “I get to 
work with wonderful staff, my clients, and be a part 
of my community.”  
Discovering VAI in her new city has completely 
changed her outlook on life. Chi Hien volunteered 
her time to many VAI events and outings. She even 
shared her cooking skills by making dishes for the 
senior’s gathering and community picnic. When 
asked what she likes about volunteering with VAI, she 
replied, “Volunteering is relaxing. It helps me escape 
from my day-to-day routine, and it’s meaningful and 
interesting to meet new people in the community.”
Being actively involved with VAI and eager to learn, 
she better understood the benefits of being a U.S. 
citizen.  With my encouragement, she applied for 
citizenship. Even with her full-time job and the 
homemaker position, she persevered and poured her 
heart and soul into studying English and attending 
citizenship classes at VAI Chicago.  After one year 
of hard work and dedication to the program, on 
February 5th, 2019, Chi Hien Duong was granted 
citizenship, after her first interview. 
Chi Hien Duong is a compassionate and hard-
working individual whose perseverance helped her 
achieve her American Dream. She is not shy when it 
comes to helping the organization by volunteering 
and donating her time and effort. When asked 
what about her proudest achievement, she said 
“Humanitarian work brings a sense of importance to 
my life. It’s a great opportunity to improve myself 
and the world around me. To me, that is the most 
rewarding feeling.” 
Chi Hien Duong is a remarkable woman; I’m honored 
to consider her a colleague and a friend.

Community Care Program VAI’s In-Home Service

HOMEMAKER SPOTLIGHT:

CHI HIEN DUONG
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Homemaker Training

On September 22, 2019, our homecare aide staff participated in a training at St. Augustine College 
on proper methods in providing care and service. Over 130 homemakers were in attendance. Our 
largest, the Homecare Program is always evolving, frequently incorporating new staff and techniques. 
Homemakers leverage this dynamic culture in ways that allow for the development of skills and 

talent truly unique in the field of in-home senior care. Trainings such as this one allow room for homecare 
staff to come together and learn with and from one another, sharing new knowledge and best practice. 
Individuals learn what it means to be a culturally competent homemaker – how the option to stay in house 
often makes a world of difference. We’re excited to continue offering these trainings to our staff, as they 
undertake the sensitive work of in-home senior care. 

If you’re interested in joining our team as a homemaker or have 
questions regarding our work, please contact Rosie Tingpalpong at                                    

rosie.tingpalpong@hnvi.org or 773-728-3700 ext.22
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U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) is 
currently in the process of revising the Civics portion 
of the naturalization test; and Autumn 2019 will 
see the roll-out of the first pilot exam, which will 
be the sole external pilot ahead of implementation. 
The agency’s internal test of operations and 
administrative process will be conducted in April 
2020. Following its completion, the agency will 
initiate a phased-in roll-out of the new test, with the 
roll-out complete by late 2020/early 2021. 

This directly impacts a number of VAI Citizenship 
students, whose naturalization interview date may 
fall next summer or later. Civics instructors and their 
students will need to transition to study material 
designed for the revised test. Kevin Langson, the 
Adult Literacy Coordinator, attended the annual 
training session hosted by USCIS, where the agency 
touched on the revision process. The USCIS staff 
running the training struggled to allay the concerns 
of instructors and administrators who fear that the 
test is intentionally being made more difficult to 
create one more barrier for immigrants aspiring to 
be U.S. citizens. According to USCIS staff, this is a 
routine revision that must occur every 7-10 years, 
and it has been 10 years since the last revision. 
They purport that neither the language level (low-
intermediate) nor method of administration of the 
current test change. However, this is no guarantee 
of the difficulty of the content of the questions – the 
aspect that is changing. 

The new questions being tested during the pilot 
are a result of a process, by which the Office of 
Citizenship (OoC) conducted a review of 8-12th 
grade American History and Civics content standards 
across the United States. Not all civics questions will 
be replaced, and we do not yet know for sure what 
will end up on the final test. An integral part of the 
pilot program is participation by community-based 
organizations (CBO’s) serving Citizenship students. 
VAI has opted to participate, hoping for a glimpse 
of the possible questions to be added, as well as a 
chance for our community members to take the risk-
free practice test so that they get a sense of what 
the new test will be like. USCIS will eliminate or 
revise problematic questions based on the results 
of the pilot. Participation is completely optional for 
students. Regardless of individual participation, VAI’s 

Adult Literacy Program now has the study materials 
designed for the pilot. Though a date has not yet 
been set for the pilot test, we know that it will be 
this season. Please address any inquiries or interest 
in participating in the pilot to Kevin Langson at 
kevin.langson@hnvi.org. 

Student 
Highlight
Hong Nguyen is the 
paragon of devoted 
student, driven toward 
her goal of attaining 
citizenship by a love 
for the country her 
daughter chose and 

assured success by her diligence in studying English 
in and outside of the classroom. She has been in 
Chicago for over a decade now, but still lights up 
when describing her first encounter with a stranger 
here, when first visiting her daughter in 2007. Not 
only was she enchanted by the snow still on the 
ground in April, she was thrilled by the friendliness 
of this man who happened to cross her path. This 
first impression of Chicago friendliness has stuck, 
and it animates Hong’s speech when she discusses 
her desire to remain here with her daughter, son-in-
law and four grandchildren. 

When Hong’s daughter bought a house in Chicago, 
Hong’s help with child-rearing was needed because 
there wasn’t enough money to hire a caretaker 
while both parents worked. After six months here, 
Hong returned to take care of her mother in her 
hometown, Can Tho. Soon, Hong was faced with a 
dilemma because she was torn between caring for 
her mother and helping her only daughter make 
ends meet in Chicago. Fortunately, Hong’s younger 
brother agreed to take care of their mother, freeing 
her up to return to Chicago full-time, enabling her 
daughter to have the second son she desired. 

Now, Hong is a full-fledged Chicagoan, fearlessly 
embracing long winters and tirelessly helping her 
daughter’s household run smoothly – cooking for 

ESL and Civic Education
USCIS Civics Test Revision Update
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seven people and tending to the children after 
school. She shares that in addition to the traditional 
Vietnamese food that she grew up with, she also 
cooks Thai, Chinese, and American food at home and 
that she turns to instructions on Google if she isn’t 
sure about a step in the process. Shopping for food 
at the market was a critical part of her language 
learning motivation during her early days in Chicago. 
She remembers the fear she felt the first time she 
went to a local store to purchase ingredients and 
had to try to communicate that she wanted cilantro 
by looking it up and writing it on a paper she brought 
along. Her resolve grew to be able to communicate 
in English in her routine activities, and now she is 
competent and confident in communicating in the 
grocery store. She got in the habit of listening to the 
news at 10:00 pm every night, while also having a 
nightly language exchange of sorts with her 10-year-
old grandson. She reads bedtime stories to him and 
asks him anytime she doesn’t know a word, while 
also helping him learn Vietnamese words.
Hong smiles with pride when she recounts how 
difficult the 100 Civics questions were for her when 
she first started studying at VAI, and how much easier 
they are for her now. She first connected with VAI after 
her daughter brought home a VAI magazine for her 
to read (a passion of Hong’s) and she saw an ad for 
the Citizenship class. After an absence due to injury, 
Hong happily returned; and she has been studying 
with volunteer instructor Suzanne Carfouros for 
four months. She says that Suzanne has opened her 
mind, that she has gained considerable confidence 
and that she will continue studying English after she 
attains citizenship. She even agreed to stand in front 
of a crowd in VAI’s atrium and deliver a personal 
testimony to Congresswoman Jan Schakowsky when 
she visited; it was her first time speaking English in 
front of a crowd like that. 

Hong is awaiting her interview date and anticipates 
it will come around May 2020. In the meantime, she is 
squeezing daily English study into her busy schedule 
of family obligations, sometimes waking up early in 
the morning while the family still sleeps so that she 
can work on her English. In VAI’s weekday class, she 
is an avid participant who engages generously with 
classmates, volunteers, and staff. 

Instructor Highlight
This Autumn, VAI has benefitted immensely from the 
addition of a dynamic weekday volunteer, Ann-Marie 
Poole. Unofficially retired, Ann-Marie was a professor 
of History and Women’s Studies at the University 
of Fairbanks, where she witnessed the evolution 

of Women’s Studies as a 
discipline. Throughout her 
academic career, language 
acquisition was an integral 
part of her endeavors. After 
having studied Spanish in 
grade school, she embraced 
French in college, studying 
abroad in Pau, France and 
eventually majoring in 
French Literature. Upon 

graduation, she took off to Paris for a year, where she 
tutored locals in English, in addition to her supervision 
of nursing students. Ann-Marie also tutored students 
in French and Japanese businessmen in English, while 
studying history at UCLA, a program that required her 
to acquire German language skills as well.  

Beyond her affinity and aptitude for languages, Ann-
Marie explains that she enjoys tutoring adults and 
that this enjoyment is a reflection of her worldview. 
We are all brothers and sisters globally, and 
communication is crucial. She considers it a little 
victory when she is explaining a word or concept to 
a student and perceives the moment that they grasp 
it. Another impetus for her joining VAI’s Literacy 
program was the horror of the 2016 election and the 
atrocity of this presidency. She says that her political 
response to Trump’s ascendency was to do anything 
she could to empower refugees and immigrants. 
She had a panic moment, and wanted to somehow 
show that the true characteristic of Americans was a 
desire to help people, not harm them. 

When she relocated to Chicago with her husband, a 
booth at Printer’s Row Book Fair led her to volunteer 
helping disadvantaged kids read in East Garfield Park. 
Now she is at VAI twice a week, providing thoughtful 
lessons to a variety of learners, using technology and 
visual aids to abet students in their learning process. 

Now Recruiting 
Both Students and 
Instructors!
Our English and civic education classes run seven 
days a week from 9 am – 12 pm. Learn in small 
groups at a pace tailored to you. VAI hosts classes 
free of charge. We take students on a rolling basis, 
so you can enroll at any time! 

If you’re interested in becoming a literacy student or 
a volunteer instructor, please contact Emily Sun at 
emily.sun@hnvi.org.
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CLIENT HIGHLIGHT:           
Sameer Barbarawi
In January, Sameer Barbarawi came to the Community 
Empowerment Law Clinic (CELC) seeking aid in 
his delayed citizenship case, his naturalization 
application pending since 2014. As USCIS is required 
to give a decision within 120 days of an interview, 
the attorney filed a federal lawsuit on behalf of 
Sameer.

 
Sameer had lost hope in the citizenship process, 
but his attitude transformed completely upon 
seeing the work that staff attorney Hanan Van Dril 
had contributed toward his case. Sameer became 
an engaged and eager participant in the legal 
process, preparing his paperwork and advocating 
for himself at his two interviews with USCIS. After 
years of waiting, Sameer was sworn in as a citizen 
in late August and immediately registered to vote, 
excited to exercise his voting rights in the upcoming 
election.

CLIENT HIGHLIGHT:
Ghader Alhussini
In the summer of 2018, Ghader Alhussini visited 
VAI’s Community Empowerment Legal Clinic (CELC) 
seeking aid in finalizing her divorce. Less than a 
year later, Ghader returned to CELC because her ex-
husband was failing to pay child support, leaving 
her to financially support their three children on her 
own.

Ghader understood her rights but needed assistance 
to enforce those rights in court. With Ghader’s 
resilience and support of attorney Hanan Van Dril, 
they were able to obtain the back-owed child support 
from the ex-husband and increase the amount of 
child support he will pay monthly. Ghader finally has 
the financial support she and her children deserve.

Community Empowerment 
Legal Clinic Updates
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OPEN HOUSE

In September, we invited community members to 
enroll their children in our after-school program 
and learn more about the services we provide. We 
partnered with organizations such as Back 2 School 
Illinois and Focus Fairies Mentoring to provide 
families with school supply kits and mentorship 
(specifically for pre-teen and adolescent girls). To 
date, our program has over 60 enrolled students and 
several Loyola University Chicago and After School 
Matters interns. 

PARENT SOCIAL

On September 30th, VAI’s youth program held 
the its first Parent Social. There was a total of 15 
parents that came out to participate. Dinner was 
provided and parents discussed resources they’d 
like to have access to in order to best support 
their children. The objective of the meeting was 
to support youth program families by connecting 
them to necessary resources and establishing a 
relationship. Many parents expressed their interest 
in discussing bullying, college planning and overall 
communication skills. Future Socials will occur the 
last Monday of every month. This upcoming Parent 
Social we will be discussing internet safety. If you 
are a VAI parent and are interested in participating, 
contact Sandra at sandra.ortiz@hnvi.org!

BRAVE OUTING

The BRAVE Project is a youth enrichment program, 
provided in collaboration with Loyola University 
Chicago. The project aims to enhance our youths’ 
capacity to achieve at school, home and in the 
future. The BRAVE Project hosted our first outing at 
Waveland Bowl on October 3rd, 2019. Kids enjoyed 
bowling, pizza, prizes, and time spent with mentors!

YOUTH OF THE MONTH

Each month students have the opportunity to become 
Youth of the Month. Students who demonstrate 
leadership, actively participate in programs, and go 
above and beyond are considered for Youth of the 
Month. One student from pre-kindergarten through 
fifth grade and one from sixth through eighth grade 
are chosen. Staff elected seventh grader Aaron and 
fifth grader Titilola as September Youth of the Month. 
Titilola and Aaron are both dedicated students at 
Goudy Elementary. Outside of school, Aaron enjoys 
football, tumbling, and juggling. Titilola enjoys 
school and gymnastics. We are looking forward to 
our future with them.  

YOUTH ADVISORY BOARD

The Youth Advisory Board is a student-run group 
focused on creating fun activities and working with 
VAI staff to improve programs. The Youth Advisory 
Board has 10 members, and is open to all 4th – 8th 
graders. Youth Advisory Board members participate 
in weekly etiquette classes, work with mentors 
on professionalism training, and must submit an 
application to be approved. We value the input of 
our students’ at VAI!

Youth Program Highlights
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BRAVE INTERNS

Caitlin Clay is in her senior year earning her 
Bachelor’s in social work. She offers her time and 
skills to our organization as a BRAVE intern. Not 
having previously worked with this population, it 
has been a great opportunity for her to grow and 
gain experience in guiding students toward their 
future. She hopes to help these students realize 
their goals and help them achieve them too. She 
sees the potential in all of our students to become 
future leaders. In her free time, Caitlin likes to go for 
runs and spend time relaxing and watching movies. 
Caitlin is looking forward to what this school year 
has in store her and the program at VAI.

Jenna Brooks is a first year Masters student at Loyola 
University Chicago’s School of Social Work. After 
she graduated college, Jenna worked as an English 
teacher at a high school in Bangkok, Thailand for 1 
year. While living in Thailand, she visited Vietnam 
twice! Jenna is extremely passionate about youth, 
and planting seeds early in their development, 
helping them to grow into future leaders. Jenna 
loves to cook, take long walks, and meditate. She is 
thrilled to be working with the BRAVE teens at the 
Vietnamese Association of Illinois!

Sarah Honig is nearing the end of her first year at 
Loyola University in Chicago, where she is pursuing 
a Masters in Social Work with a specialization in 
children and families. She grew up in the Chicagoland 
area and worked as a tutor at a high school in 
Bronzeville while also volunteering in various 
programs. Sarah’s lifelong passion for working with 
youth has inspired her to pursue a career as a social 
worker in order to support youth, their families, and 
the community. Sarah loves to bake, draw, and hang 
out with her dog, Sunflower! She is excited to be an 
intern in the VAI youth program!

ASM INTERNS

We now have high school interns helping us out with 
our youth program! The following lovely interns, 
funded by After School Matters, help us out with 
everything from activity coordination to student 
pick-up. 

Mya Rodgers, Ewemade Odiase, Abel Habtemichael, 
Salome Habtemichael, Onikepo Fajinmi, Stephanie 
Martinez, Mohamad Elhag
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November 14, 2019 
10:30 am - 12 pm

Vietnamese Association of Illinois
5110 N Broadway St
Chicago, IL 60640

Come learn about the
steps to becoming a

U.S. citizen,
getting civically

engaged and
petitioning family

members to immigrate!

Upcoming Events
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VAI Tet 2020
The VAI 2020 Tết celebration will take place on Sunday, January 19th at Furama Restaurant—a mainstay 
of Asian fusion dining in the Uptown community since 1985. We are expecting an attendance of over 450, 
including elected officials, funders, long-term supporters, community members, and their families. VAI’s goal 
is to align our mission of commemorating our Vietnamese heritage with our unwavering commitment to 
serve all regardless of cultural background. Please join us in this celebration featuring a variety of cultural 
performances, authentic Asian cuisine, and exciting raffle items.
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OFFICIALS VISIT VAI 

We were so honored and excited to have hosted a 
site visit for U.S. Congresswoman Jan Schakowsky 
and Illinois State Senator Ram Villivalam on the 
morning of August 22! Our staff, volunteers, and 
community members engaged Congresswoman 
Schakowsky and Senator Villivalam around a variety 
of issues including immigration, Public Charge, 
and language access. Through our wonderful 
staff and community, we also had the chance to 
showcase our many wonderful programs here at 
VAI; our In-home Services, Adult Literacy & Civic 
Education, Immigration & Legal Services, Advocacy 
and Organizing, and Youth Program Teams all 
represented, and we couldn’t be more proud of the 
services we are able to provide to our community.

VAI Event Recap
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THANKS-A-BUNCH BRUNCH

On October 20th, VAI hosted a volunteer appreciation and recruitment event at a neighborhood favorite 
spot, Fat Cat Restaurant and Bar. Volunteers are integral to our work and we wanted to celebrate those who 
generously donate their time to us. Staff members and volunteers mingled as they munched on yummy 
brunch foods. The event was well-attended with a mix of seasoned and prospective volunteers. We hope to 
host another soon. Stay tuned to our social media channels to stay updated on future events!

CAPS NIGHT OUT

We teamed up with the 48th Ward Alderman Osterman’s office and the local Chicago Police Department to 
host a CAPS Night Out at Buttercup Park on August 14th. VAI served up sandwiches, drinks, games, fun, and a 
whole lot of information to families in the community. In between DJ sets, we spoke about Voter Registration, 
Immigrant Rights, and Census 2020. We would like to give a huge thank you to Target (Wilson Yard) for 
sponsoring carnival prizes and the Target volunteer team for hosting carnival games at the event!
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CENSUS 2020

Every 10 years, the federal government is required 
to conduct a census, counting every person living in 
the United States. Certain populations are harder to 
count. Asian Americans, seniors, people with limited 
English proficiency, people with low incomes, and 
young children are just some of the groups that 
have historically been undercounted in the Census. 

CONSEQUENCES OF AN UNDERCOUNT

In the 2010 Census, racial and ethnic minorities were 
significantly undercounted. As the fastest growing 
group in the U.S., it is critical that Asian Americans 
are accurately counted to ensure that our needs 
are fully addressed. When our communities are 
undercounted, we lose our fair share of government 
resources, including housing, employment, education 
and healthcare services. 

Inaccuracy in the census might also lead Illinois to 
lose political power and representation in federal 

government bodies. There are 435 representative 
seats in the U.S. House of Representatives. Each 
seat represents one congressional district, and these 
seats are apportioned by state, based on population 
size, as collected in the census. Twelve seats shifted 
between several states after the 2010 Census, which 
also meant that power shifted between states. It is 
our civic responsibility to participate in the 2020 
Census in order to elevate our political voice and 
power. 

IMPACT OF CENSUS ON ASIAN 
AMERICANS

Education 

The census guides how the federal government 
allocates more than $47 billion in federal funding 
for educational programs each year. Southeast 
Asian communities, such as Cambodian, Lao and 
Vietnamese Americans have some of the lowest 
educational attainment levels among most racial 
and ethnic communities. Participating in the census 

Census 2020
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ensures that we receive funding for low income 
students, bilingual language programs, career 
and technical education grants, and school lunch 
subsidies.

Health 

Over 1.2 million Asian Americans do not have 
health insurance. The amount of federal funding 
each state receives for programs such as Medicaid, 
Medicare, Children’s Health Insurance Program, and 
reproductive health programs is directly tied to its 
population count in the census. 

Voting 

Census data is used to create written and oral 
translation services at polling places across the 
nation. Under the Voting Rights Act, limited-English 
speaking voters have a right to translated ballots 
and bilingual poll workers.  

2020 CENSUS OPERATIONAL TIMELINE

All households will have three options for responding:

- Online.
- By phone.
- By mail.

Language assistance will be available online and 
by phone in 12 different languages, including 
Vietnamese. 

Early March 2020

All households will receive a postcard about the 
Census.

Mid to End of March 2020

Most households will receive a letter invitation, 
with information regarding online completion of 
the Census survey. Some households will receive a 
letter invitation with the paper questionnaire (20–
25% of people will receive this option, based on 
demographic characteristics and their area’s access 
to internet service). 

End of March 2020

People who have not responded to the survey will 
receive a reminder letter or postcard.

April 1, 2020 is Census Day.

Mid-April 2020

People who have not responded will receive a letter 
and paper questionnaire.

May – July 2020

Census workers will go door to door to follow up 
with non-respondents. 

VAI - CENSUS UPDATES

In September, Vietnamese Association of Illinois 
(VAI) established a local Complete Count Committee 
to raise awareness and encourage participation 
among Vietnamese Americans in the 2020 Census 
Campaign. As the lead organization in this committee, 
VAI will work to ensure a fair and equitable census 
count by coordinating community outreach in hard-
to-count areas. This work is especially critical in 
Cook and DuPage County, which are home to large 
populations of Vietnamese people who historically 
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have been disproportionately undercounted: low-
income households, non-English speaking residents, 
and immigrants. Response rates from 2010 suggest 
that broad areas of the Uptown neighborhood and 
Carol Stream are at risk of being undercounted again 
in 2020.  With support from the Census Bureau and 
local partners, VAI will engage in strategic planning 
to ensure efficient leveraging of resources and 
community expertise to deliver Census outreach, 
education, and questionnaire assistance to 
Vietnamese Americans in Cook and DuPage Counties. 

Census 2020 is a top priority for VAI! Earlier this 
year, we began census outreach efforts by tabling 
at various community events, including Argyle Night 
Market and CAPS Night Out, to educate people 
about the Census. We have also been promoting 
knowledge of the Census during our monthly legal 
education workshops. In the upcoming months, 

we will increase census messaging throughout 
the community and work with local partners to 
coordinate census education workshops. Beginning 
January 2020, VAI will conduct phone banking and 
canvassing to directly engage community members 
around the Census.  Between March and June, we will 
provide internet access and direct assistance needed 
to fill out the questionnaire.

GET INVOLVED

You can help ensure a fair and complete count of the 
Vietnamese community!

•	 Fill out your census form.

•	 Tell your friends and family about the Census 
and why it is important to participate.

•	 Join our education and outreach campaign to 
get out the count for Census 2020. 

For more information, please contact Thuong Phan at 
thuong.phan@hnvi.org or 773-728-3700 ext 37.
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•	 September 24th was National Voter Registration 
Day - VAI registered staff, volunteers and 
community members and conducted voter 
education workshops. Civic Engagement and 
Advocacy Coordinator, Clark Nguyen, presented 
workshops on Democracy, voting and civic 
engagement at Truman College on September 
29 and October 15. Over 50 immigrant and 
refugee ESL students attended these meetings. 
VAI will host other workshops and informational 
trainings on the democratic process, leading up 
to the Primary Election on March 17, 2020. We 
will be in contact with community members in 
Chicago and DuPage Counties to remind them 
about voting next year. Please stay tuned for 
more updates!

•	 The Primary Election is Tuesday, March 17th, 
2020. VAI is preparing our community to be 
civically engaged in voting and Census 2020 
outreach. Voting allows you and the community 
to have a voice on issues important to you and 
decide who represents you in government. 
Representation at the state and local levels is 
critically important, as these elected officials 
influence decisions that directly affect funding 
allotment VAI relies on to provide services for 

immigrants and refugees.

•	 To register or update your registration (name 
or address change) online, you will need the 
following: 

•	 Your Illinois driver’s license or Illinois State 
ID number

•	 Date the license or ID card was issued
•	 The last four digits of your social security 

number
•	 Your date of birth

•	 A paper registration form is available at our office 
and other community organizations, if you do 
not have an Illinois identification card. You will 
need to provide two (2) forms of identification, 
one (1)  photo ID and one (1) document with 
proof of current address.

VAI encourages all our community members who are 
new citizens to exercise their rights and register to 
vote! Please contact Clark Nguyen, Civic Engagement 
and Advocacy Coordinator at (773) 728-3700 ext. 35 
or clark.nguyen@hnvi.org if you need assistance 
registering to vote, or want to volunteer to Get Out 
The Vote in the 2020 election!

National Election News
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2020 ELECTION SCHEDULE AND REGISTRATION DEADLINES 

 
GENERAL PRIMARY ELECTION: MARCH 17, 2020 
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6 
EARLY VOTING-OFFICE OF THE ELECTION AUTHORITY: First day for 
early voting at the office of the election authority and temporary locations 
designated by the election authority for the Primary Election. 

18 CLOSE OF REGULAR REGISTRATION: Last day for registration or 
transfer of registration within the offices of the election authority. 

19 
GRACE PERIOD REGISTRATION AND VOTING: First day for grace 
period registration and grace period voting in the office of the election 
authority or at a location designated for this purpose by the election 
authority. 
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1 
CLOSE OF ONLINE VOTER REGISTRATION: Last day for voters to 
register to vote through the State Board of Elections website. 
 

16 
EARLY VOTING-OFFICE OF THE ELECTION AUTHORITY: Last day for 
early voting at the office of the election authority or at a location 
designated by the election authority for this purpose for the Primary 
Election. 

17 
GRACE PERIOD REGISTRATION AND VOTING: Last day for grace 
period registration and grace period voting in the office of the election 
authority or at a location designated for this purpose by the election 
authority. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENERAL ELECTION: NOVEMBER 3, 2020 
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EARLY VOTING-OFFICE OF THE ELECTION AUTHORITY: First day for 
early voting at the office of the election authority and temporary locations 
designated by the election authority for the General Election. 
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6 CLOSE OF REGULAR REGISTRATION: Last day for registration or 
transfer of registration within the offices of the election authority. 

7 
GRACE PERIOD REGISTRATION AND VOTING: First day for grace 
period registration and grace period voting in the office of the election 
authority or at a location designated for this purpose by the election 
authority. 

18 CLOSE OF ONLINE VOTER REGISTRATION: Last day for voters to 
register to vote through the State Board of Elections website. 
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EARLY VOTING-OFFICE OF THE ELECTION AUTHORITY: Last day for 
early voting at the office of the election authority or at a location 
designated by the election authority for this purpose for the Primary 
Election. 

3 
GRACE PERIOD REGISTRATION AND VOTING: Last day for grace 
period registration and grace period voting in the office of the election 
authority or at a location designated for this purpose by the election 
authority. 
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Public Charge Ruling
VAI PUBLIC CHARGE WORKSHOP

VAI Chicago hosted an information session regarding 
the Department of Homeland Security (DHS)’s Public 
Charge rule change on September 26th. Twenty-
one community members joined our staff to learn 
about this ruling and how it will impact immigrant 
families. Changes made by October 15th will make it 
more difficult for low-income individuals who use 
public benefits to obtain immigrant status and green 
cards. Staff from our Legal and Immigration Services 
Programs educated community members about the 
definition of Public Charge and the specifics of the 
rule change; they also addressed who is most likely 
to be affected by the change. Our staff worked to 
inform attendees of their rights, and provided advice 
about what to do to best support their families and 
maintain their legal status.

Public Charge Rule Update
•	 On Oct. 11, 2019, judges in three separate cases 

before U.S. District Courts for the Southern District 
of New York, Northern District of California, and 
Eastern District of Washington blocked DHS 
from implementing and enforcing the final 
rule, referring to grounds of inadmissibility 
under section 212(a)(4) of the Immigration and 
Nationality Act. Application of the changes is 
now on hold until the courts reach a final ruling 
in the resolution of these two cases. Two of the 
injunctions are nationwide, and prevent USCIS 
from implementing the rule anywhere in the 
United States. 

•	 The Public Charge rule would have denied 
potential immigrants a visa or green cards if 
DHS determined that the person is likely to rely 
on government support, such as:

•	 Medicaid (except for emergency Medicaid 
and pregnant women under the age of 21)

•	 Food stamps or SNAP
•	 Public housing & Section 8 housing assistance
•	 Cash assistance (TANF, SSI, General Assistance)

•	 On October 14, 2019, the federal district court 
judge hearing the lawsuit pending in the Northern 
District of Illinois granted a motion for the 
injunction in Illinois, blocking implementation 
of the public charge rule changes in Illinois. It 
is part of a lawsuit, in which Illinois Coalition for 
Immigrant and Refugee Rights (of which VAI is a 
member) and Cook County are the plaintiffs. This 
ruling is similar to the federal district judicial 
orders that granted an injunction (NY, WA, MD).

•	 These federal court orders are blocking the 
public charge rule from going into effect on 
October 15th. These court orders could still be 
overturned, and the rule could still go into effect, 
but we will have notice when this might happen!

•	 The State Department issued a similar rule for 
people applying for visas outside of the U.S., 
including immigrants already in the U.S. who 
need to finish the visa application process at a U.S. 
consulate. That rule went into effect on October 
15, 2019, but is not yet being implemented. 
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¥  Every	family’s	public	charge	analysis	
is	different,	and	the	programs	that	
help	your	family	might	not	even	be	
covered	by	the	government’s	
proposed	changes.		

	
¥  Many	organiza=ons	are	avaiable	to	
help.	An	immigra=on	a?orney	
familiar	with	this	issue	can	give	you	
advice	based	on	your	specific	
situa=on.	Local	nonprofits	may	also	
be	able	to	provide	help	and	legal	
advice.		

	
To	find	help	in	your	area,	visit:	

www.immigra9onadvocates.org/	
nonprofit/legaldirectory		or		

www.icirr.org/ifrp	
	
	
	

PUBLIC	CHARGE:	
MAKE	THE	RIGHT	CHOICE	FOR	YOUR	FAMILY	

Protec=ng	Immigrant	Families-Illinois						pifillinois@povertylaw.org								
AIDS	Founda=on	of	Chicago,	Asian	Human	Services,	Elevate	Energy,	Erie	Family	Health	Center,	DuPage	Federa=on,	Greater	Chicago	Food	Depository,	Health	&	Medicine	
Policy	Research	Group,	Healthy	Illinois	Campaign,	Housing	Ac=on	Illinois,	Illinois	AAP,	Illinois	Coali=on	for	Immigrant	and	Refugee	Rights,	La=no	Policy	Forum,	Legal	Aid	
Society	of	Metropolitan	Family	Services,	Legal	Council	for	Health	Jus=ce,	Na=onal	Immigrant	Jus=ce	Center,	Ounce	of	Preven=on	Fund,	Shriver	Center	on	Poverty	Law,	

University	YMCA	

WHAT	IS	PUBLIC	CHARGE?	
Public	charge	is	a	part	of	federal	immigra=on	
law	under	which	someone	can	be	denied	a	
visa	or	green	card	if	federal	officials	
determine	that	the	person	is	likely	to	rely	on	
government	support	for	their	livelihood.		
	

NEW	PUBLIC	CHARGE	RULE	IS	BLOCKED	
FROM	GOING	INTO	EFFECT	AS	OF	10/11/19.	

	
Here	are	the	planned	changes	under	the	Final	Rule:	
The	federal	government	would	change	how	it	makes	
public	charge	decisions.	Under	the	rule,	immigra=on	
officials	would	look	more	closely	at	certain	factors—
such	as	financial	status,	health,	age,	and	English	
language	skill--to	determine	if	an	immigrant	is	using	
or	likely	to	use	

-  Medicaid	(EXCEPT	FOR	emergency	Medicaid,	
Medicaid	for	pregnant	women	and	people	
under	21	years	old	(All	Kids,	Moms	&	Babies),	
or	services	under	the	Immigrants	with	
Disabili9es	Educa9on	Act)	

-  Supplemental	Nutri9on	Assistance	Program	
(SNAP,	“EBT”	or	“Food	Stamps”)	

-  Public	housing	and	Sec9on	8	housing	
assistance	

-  Cash	assistance	(TANF,	SSI,	General	Assistance)	
	
.	

¥  Several	federal	court	orders	are	
blocking	the	rule	from	going	into	
effect.	These	court	orders	could	s9ll	
be	overturned,	and	the	rule	could	
s9ll	go	into	effect,	but	we	will	have	
no9ce	when	this	might	happen!	

¥  The	State	Department	issued	a	
similar	rule	for	people	applying	for	
visas	outside	the	US—including	
immigrants	already	in	the	U.S.	who	
need	to	finish	their	process	at	a	U.S.	
consulate.	That	rule	went	into	
effect	on	October	15,	2019,	but	is	
not	yet	being	implemented.	

¥  Generally,	benefits	used	by	your	U.S.	
ci=zen	children	should	not	count	
against	you;	however,	your	overall	
household	financial	status	will	be	
considered.	

GET HELP MAKING THE RIGHT CHOICE 

Are	you	applying	for	one	of	the	
following	statuses?	

	

U.S.	Ci=zenship,	Green	card	renewal,	DACA	
renewal	or	TPS,	U	or	T	Visa,	Asylum	or	Refugee	
status,	or	Special	Immigrant	Juvenile	Status	and	
others	

Do	you	and	your	family	members	
already	have	green	cards?	

You	should	talk	with	an	expert	for	advice	on	your	case	
before	making	any	decisions.	To	find	help	in	your	
area,	visit:	hcps://www.immigra9onadvocates.org/	
nonprofit/legaldirectory		or	hcp:/www.icirr.org/ifrp	
	

You	should	talk	with	an	expert	for	advice	on	your	
case	before	making	any	decisions.	For	free	or	low-
cost	op=ons	near	you	visit:	
www.immigra9onadvocates/nonprofits/
legaldirectory.	

Public	charge	and	any	changes	under	this	rule	
WILL	NOT	affect	you.	If,	however,	you	leave	the	
US	for	more	than	180	days,	you	could	be	subject	
to	public	charge	when	you	seek	to	reenter	the	US.		
If	you	plan	to	be	outside	the	US	that	long,	you	
should	seek	legal	help	before	you	go.	

Does	your	family	plan	to	apply	for	
a	green	card	or	visa	from	inside	

the	United	States?	

Does	your	family	plan	to	apply	for	
a	green	card	or	visa	from	outside	

the	United	States?	

Public	charge	does	NOT	apply	to	the	categories	
listed	here.	If	you	already	have	or	are	in	the	
process	of	applying	for	one	of	these	immigra=on	
statuses,	you	can	con=nue	to	use	any	government	
programs	that	you	qualify	for.		

For	more	updates	and	resources	or	to	request	a	free	Public	Charge	101	training	or	webinar	EMAIL	us:	
pifillinois@povertylaw.org										This	informa=on	is	current	as	of	October	15,	2019	

PUBLIC	CHARGE:	
DOES	THIS	APPLY	TO	ME?	
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Judges in three states ruled against a policy that 
would withhold green cards to immigrants who 
receive public assistance such as Medicaid. Another 
judge ruled on border wall funding.

President Trump’s immigration agenda ran into legal 
blockades in courts around the country on Friday as 
judges in four states barred his administration from 
trying to withhold green cards from people who use 
public benefits and rejected his plan to divert funds 
to erect a border wall.

In three rulings, federal judges in New York, California 
and Washington State issued injunctions temporarily 
blocking the “public charge” rule, which would 
impose serious impediments to legal residency for 
those who use benefits such as Medicaid or those 
deemed likely to use them in the future.

The rule, widely seen as an attempt to keep out 
immigrants who are poor or in need of help, was one 
of the Trump administration’s signature immigration 
policies — and it ran into a legal brick wall in three 
corners of the country on a single day.

Lawsuits filed by 21 states and the District of 
Columbia argued that the new regulations, which 
had been due to take effect on Tuesday, discriminate 
against low-income people from developing 
countries and undermine the well-being of children 
whose families might avoid using nutritional, health 
and other programs.

President Trump faced yet another legal setback 
in Texas, where a senior federal judge in El Paso 
ruled on Friday that he had acted unlawfully in 
announcing he would tap $3.6 billion in Pentagon 
money intended for military construction to build a 
barrier along the nation’s southwestern border.

The issues are top priorities in the administration’s 
efforts to curb immigration, both legal and illegal, 
and the rulings are likely to be swiftly appealed by 
the Justice Department.

“The court rulings today represent at least a temporary 
setback in the Trump administration’s attacks on both 
legal and illegal immigrants,” Steve Yale-Loehr, an 
immigration professor at Cornell Law School, said of 
the day’s decisions. “Ultimately, I predict these issues 
will go all the way to the Supreme Court.”

While Friday’s legal setbacks add to several recent 
immigration initiatives blocked by the courts, the 
Trump administration has nonetheless been able 
to roll out policies that restrict asylum, tighten 
requirements for skilled-work visas and slash the 
number of refugees the country will accept.

But the public charge regulations will not go into 
effect as quickly as the Trump administration desired. 
Two of the judges on Friday issued nationwide 
injunctions on enacting the policy, while the judge 
in California limited her ruling to the nine western 
states within the Ninth Circuit.

“The rule is simply a new agency policy of exclusion 
in search of a justification,” Judge George B. Daniels 
of the Federal District Court in Manhattan wrote in 
his ruling. “It is repugnant to the American Dream of 
the opportunity for prosperity and success through 
hard work and upward mobility.”

The regulations published by the Department of 
Homeland Security on Aug. 14 expand the definition 
of what it means to be a “public charge,” making it 
more difficult for immigrants to be approved for a 
green card if they have received benefits such as 
Medicaid, housing assistance or food stamps, or are 
deemed likely to receive them in the future.

For a nation that has long welcomed immigrants 
from poor countries seeking to improve their lot, the 
new rule could drastically change the composition 
of newcomers admitted to the United States. The 
rule would favor those who are educated and 
wealthy, more likely to hail from Europe than from 
the developing world.

The new standards would directly affect about 1.2 
million applicants annually, including about 500,000 
who are already in the country. But that figure does 
not include millions of family members and others 
who might also be affected. Immigration experts said 
the rules would disproportionately affect applicants 
from Africa and Latin America.

Federal immigration policy has long allowed 
the authorities to consider, when admitting new 
immigrants, the degree to which they might be a 
burden on the public purse. For the last 20 years, a 
public charge has been defined as a person “primarily 

Judges Strike Several Blows to Trump Immigration Policies

Other Immigration Updates
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dependent” on the government for subsistence, 
either by receiving public cash assistance or long-
term institutional care.

The new regulations would lower the bar for how 
much assistance an immigrant might receive — or be 
likely to need in the future — before being deemed 
ineligible for legal residence.

In a statement on Friday, the White House said 
the court rulings prevented the government from 
carrying out what it said was a longstanding 
provision of federal law. “The rulings today prevent 
our nation’s immigration officers from ensuring that 
immigrants seeking entry to the United States will 
be self-sufficient,” the statement said, “and instead 
allow noncitizens to continue taking advantage of 
our generous but limited public resources reserved 
for vulnerable Americans.”

It said recent court rulings blocking the 
administration’s attempts to deport criminals, deter 
migrant families and tighten asylum standards, 
in addition to Friday’s rulings, are examples of 
the administration “being ordered to comply with 
the flawed or lawless guidance of a previous 
administration instead of the actual laws passed by 
Congress.”

The other injunctions against putting the public 
charge rule into effect came from Judge Phyllis J. 
Hamilton of the Federal District Court in Northern 
California and Judge Rosanna M. Peterson of the 
Federal District Court in the Eastern District of 
Washington; all of Friday’s rulings came from judges 
appointed by Presidents Bill Clinton and Barack 
Obama.

The administration had argued that the public 
charge rule, developed by Stephen Miller, the 
White House aide who is the architect of several of 
the government’s hard-line immigration policies, 
was designed to ensure that immigrants are self-
sufficient and do not become a drain on the nation’s 
coffers.

Judge Peterson said the new regulations would 
undermine the interest of the states in promoting 
the health and well-being of their residents, as well 
as their financial security.

“The harms to children, including U.S. citizen 
children, from reduced access to medical care, food 
assistance, and housing support,” she wrote, are a 
threat to states that must reallocate resources to 
deal with those needs.

New York’s attorney general, Letitia James, who 
brought the case decided in New York, said the rule 

would have had a “devastating impact” on citizens 
and noncitizens alike.

“The history of our nation is inextricably tied to our 
immigrant communities, and because of today’s 
decision, so too will be our future,” she said in a 
statement. “Once again, the courts have thwarted 
the Trump administration’s attempts to enact rules 
that violate both our laws and our values.”

This month, the president also moved to deny 
immigrant visas to those who cannot prove that they 
will either have health insurance or can afford to 
pay for their own health care.

Mr. Trump said then that legal immigrants were three 
times as likely as American citizens to lack health 
insurance, making them a burden on hospitals and 
taxpayers.

The Migration Policy Institute, a nonpartisan think 
tank, estimated that the health insurance directive, 
set to take effect on Nov. 3, could exclude two-thirds 
of future immigrants.

“Over all, the new Trump insurance requirement 
could be an even stricter test for new immigrants 
than the public charge rule,” the think tank said in 
an analysis.

The public charge regulation had been roundly 
condemned by immigrant advocacy groups and 
the medical establishment, which argued that the 
rule would discourage immigrants from seeking 
government assistance when they may need help 
buying food or seeing a doctor.

Standards for public assistance were “never 
intended to exclude working-class immigrants 
from developing countries,” said Charles Wheeler, a 
director of the Catholic Legal Immigration Network, 
one of the plaintiffs in the case. “This ruling confirms 
that the American dream remains open to them.”

The policy as the administration proposed it would 
consider a “totality of circumstances” in assessing 
green card applicants based on a list of “positive” 
and “negative” factors. Negative factors include 
being unemployed, not completing high school and 
lacking proficiency in English. Assets, personal debts 
and credit score are also taken into account.

Judge Daniels was critical in his ruling of some of the 
weighting factors. “It is simply offensive to contend 
that English proficiency is a valid predictor of self-
sufficiency,” he wrote.

Diminished participation in Medicaid and other 
programs would undermine the financial stability 
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of immigrant families and the healthy development 
of their children, according to several recent studies. 
Nationwide, 13.5 million users of Medicaid and the 
Children’s Health Insurance Program, including 7.6 
million children, live in a household that includes at 
least one noncitizen, making it possible they would 
decrease their use of government health benefits as 
a result of the rule, according to the Kaiser Family 
Foundation.

The complexity of the regulation and fear of being 
denied a green card already have sown confusion 
in immigrant communities. Annick Koloko, an 
immigration lawyer, said she had encountered 
immigrants who have forgone benefits in anticipation 
of the rule, even when they had children who were 
citizens and in need of help.

A client from Cameroon who has a blue-collar job 
pulled out of a cash assistance program that benefited 
her son, who is American, because she believed it 
would jeopardize the green-card application of her 
husband, who is awaiting approval in Africa.

“People are afraid,” said Ms. Koloko, who practices in 
New York. “The rule is extremely complex. From the 
moment they hear about it, they think it’s applicable 
to them.”

Nearly 85 percent of legal immigrants live in a 
family with at least one full-time worker, according 
to the Kaiser study, a rate higher than that of citizens. 
However, they are more likely than citizens to live in 
low-income families and work in jobs and industries 

that do not offer health coverage, which is why 
many turn to government-funded assistance such as 
Medicaid.

The separate court ruling on the border wall issue 
came from Judge David Briones of the Federal 
District Court in the Western District of Texas, who 
concluded that Mr. Trump had acted unlawfully in 
February by declaring a national emergency along 
the Mexican border.

In July, the Supreme Court allowed Mr. Trump to 
begin using a different appropriation, of $2.5 billion 
meant to combat narcotics trafficking, to build an 
expanded barrier along the southwestern border. The 
case before Judge Briones concerned $3.6 billion in 
separate funds that the president had hoped to tap 
for the wall.

Congress had allocated about $1.4 billion for the 
wall and specified how it could be spent, Judge 
Briones wrote. That “reveals Congress’s intent to limit 
the border barrier funding,” he wrote, a limitation Mr. 
Trump was not free to disregard.

The above article is quoted from The New York Times 
and translated by our staff for our readers.

Jordan, Miriam (2019). Judges Strike Several 
Blows to Trump Immigration Policies. Retrieved 
from: https://www.nytimes.com/2019/10/11/
us/immigration-public-charge-injunction.
html?fbclid=IwAR3N8o3e5onNAhRTTUjyKi6q_
cgPfQ8Pp60kga27ha79Hh-pLx5nuTMTCk8
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•	 For fiscal year 2020, the Trump administration 
proposed a cut to the number of admitted 
refugees to 18,000 annually. This is the lowest 
level since implementation fo the current 
refugee admission policy in 1980. 

•	 For almost four decades, the U.S. has welcomed 
an average of 95,000 refugees each year; 
these individuals often subject to violence and 
persecution in their home countries

•	 Each day, an estimated 44,000 people are forcibly 
displaced from their homes due to violence, 
persecution or war. The United Nations Refugee 
Agency reports that over 68.5 million people 
are currently displaced worldwide, 25.4 million 
of whom are registered as refugees. More than 
half of those registered are children. Despite this 
ever growing crisis, last year the United States 
set its lowest resettlement goal, just 30,000 
refugees. Currently the government has only 
resettled 17,276 of this figure. Fiscal Year 2019’s 

refugee admissions standard represents the 
lowest number of refugees the U.S. has resettled 
in the history of the program, and comes at a 
time of the greatest need. 

•	 Refugees have a positive impact on our local 
economies and make communities stronger, 
through contributions to public life and cultural 
institutions. They make up part of the diverse 
social fabric that makes America a beacon of 
freedom and democracy, protector of those in 
need globally.

•	 On October 3rd, VAI joined together with other 
community organizations, grassroots leaders, 
refugees, advocates and public officials, such 
as RefugeeOne, Syrian Community Network, 
Senator Dick Durbin and Representative Jan 
Schakowsky, amongst many others, to oppose 
reducing refugee admissions by 85%, strongly 
urging the administration to resettle at least 
95,000 refugees in Fiscal Year 2020. 

Refugee Admissions
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Health Insurance Requirement 
for New Immigrants on 
November 3rd, Cutting Legal 
Immigration by 65%
•	 As part of the administration’s latest efforts to 

cut legal immigration, President Trump signed 
a proclamation on October 4th making it more 
difficult for immigrants sponsored by relatives, as 
well as those immigrating through the Diversity 
Visa Program, to be admitted as green card 
holders. The proclamation rules that immigrants 
who do not have health insurance and the 
financial means to pay for medical costs will not 
be able to obtain legal permanent residence in 
the US. 

•	 To be granted a visa and receive a green card, 
an immigrant will have to show to a consular 
officer that they will get health insurance within 
30 days of arriving in the U.S., or prove that they 
will be able to pay for their medical expenses 
without insurance coverage. 

•	 According to a 2017 study by the Migration 
Policy Institute, the rule will bar approximately 
375,000 immigrants, who otherwise would be 
admitted under current law, annually. 34% of 
recent green card recipients are uninsured, and 
another 31% percent have other health care 
benefits that don’t count as insurance such as 
Medicaid or plans purchased with subsidies on 
an Affordable Care Act exchange.

•	 This requirement for health insurance will 
take effect on November 3rd affecting almost 
all immigrants applying for legal permanent 
residency abroad at a U.S. embassy or consulate 
(consular processing). A majority of these 
individuals are family members of U.S. citizens 
or green card holders. Parents and spouses of 
U.S. citizens and the immediate family members 
of green card holders will be subject to the 
proclamation. Some categories of immigrants 
are exempt: Legal Permanent Residents 
with valid visas, children of U.S. citizens and 
unaccompanied children, permanent residents 
who have been outside of the U.S. for more 
than one year and those with “special immigrant 
visas”. 

VAI stands against this discriminatory policy, advocating 
for the rights of low-income immigrants and continues 
to support family reunification. Please contact Clark 
Nguyen, Civic Engagement and Advocacy Coordinator 
at (773) 728-3700 ext. 35 or clark.nguyen@hnvi.org 
if you have questions about whether your immigration 
case applies. VAI will provide timely updates on this 
health care policy.
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Major construction is in the works in Uptown! 
With 2020 just around the corner, phase one of 
CTA’s Red-Purple Modernization Project (RPM) 
will soon commence in our neighborhood. 
Phase one, Lawrence-Bryn Mawr Modernization, 
follows necessary, precursory construction and 
infrastructural rehab just north of the Belmont 
Station. Need for the planned project stems from 
evaluations of capacity and efficiency, particularly 
applied to a track crossover just north of Belmont. 
Currently, brown line trains must cross over two 
other tracks (red-purple) at this critical turn on the 
way to and from Kimball. Red and purple line rains 
are required to stand, allowing brown line trains to 
pass, causing delays in service. Alongside this, CTA 
has identified the red as the city’s busiest rail line. As 
the neighborhoods serviced by the line continue to 
grow, there is an ever-increasing need for additional 
cars to be added to the line, in hopes of combatting 
increased congestion. With tracks and stations that 
are nearly a century old, this is a nearly impossible 
feat. Completion of the bypass will leave space for 
more trains to be employed in CTA service, increasing 
frequency and improving commute times. 
In addition to the bypass, stations between Lawrence 
and Bryn Mawr will be completely reconstructed. 
Temporary stations will be opened at both Argyle 
and Bryn Mawr, so that service isn’t horrendously 
interrupted. CTA plans to keep the entire red 
line in service during then construction period. 

The affected stations will be outfitted with new 
accommodations, making them more passenger-
friendly and ADA compliant. The new features will 
include windscreens, longer canopies and platforms, 
elevators, and real-time information boards. The 
new stations will likely resemble that at Wilson. 
In all of this, CTA has worked with its construction 
contractor Walsh-Fluor, to ensure that local impact 
due to construction is minimized. City officials stress 
that, while some discomfort may be felt during the 
construction process, local residents and business 
owners should keep in mind the possibilities 
spurring from improved rail line service. Further, city 
officials have noted that Uptown and Edgewater are 
two of the city’s fastest growing areas, and improved 
transit infrastructure will mitigate the potential 
harm affected areas would endure if measures, such 
as RPM, were not implemented to accommodate 
population growth. The city has contracted with 
third-party consultants to advise business owners 
on the best ways of dealing with the impact likely 
to be felt by the local economy. This groundbreaking 
project is set to complete by 2025, with the newly 
designed stations opening for service during the 
summer months of 2024. This is an exciting time for 
CTA and our local Uptown community! As things get 
underway, please remember that CTA and the City 
of Chicago remain open to questions and are vital 
resources in understanding the full impact of the 
RPM on local residents and businesses. 

RPM Project
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Our organization greatly values the input of all 
community members, and we are always looking 
for contributions to our magazine! If you would 

like to submit a piece for publication or advertise 
in the next edition, please contact Evan Cooper at                                                                   

evan�cooper@hnvi�org or 773-728-3700 ext�32�

Call for Community 
Contributions
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Ally Brisbin
Clark Nguyen 

Emily Sun
Evan Cooper 

Harry Osterman 
Jana Pham 

Kevin Langson
Kim Nguyen
Lynn Barlow 

Minh Nguyen
Nguyen Tran
Nhan Nguyen

Rosie Tingpalpong 
Sandra Ortiz

Thu Vo
Thuong Phan 

Tuyet Ngo
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Driving over to the Uptown neighborhood? 
Consider parking in our lot located at

5019 N Winthrop Ave, Chicago, IL 60640

Culturally-competent home care for seniors
After school programming for local elementary and middle school
students
Summer camp for youth in our community
English and Civic Education classes for immigrants, refugees, and
asylees
Legal assistance and representation for those who need it most
Advocacy efforts and rallying around issues that most affect our
community

Our rates are competitive and all proceeds go toward:
 



JANUARY 19, 2020
5:30-11:30PM

FURAMA RESTAURANT
4936 N BROADWAY CHICAGO, IL 60640

RING IN THE YEAR OF THE RAT 
WITH OUR
TẾT 2020

DINNER & CELEBRATION FUNDRAISER!

Dinner Banquet
Cultural Performances 

Live Music
Activities for Children

Lixi Presentation
Raffle Prizes

Purchase tickets at one of our office locations or online at www.bit.ly/tet2020.
 
 
 

Interested in being a sponsor?
Please contact Emily Sun at emily.sun@hnvi.org by December 1, 2019.

INDIVIDUAL TICKET PRICE: $50
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