
NGƯỜI  VIỆT ILLINOISNGƯỜI  VIỆT ILLINOIS

VIETNAMESE

COMMUNITY

MAGAZINE

VIETNAMESE

COMMUNITY

MAGAZINE

S Ố  4 3 7M Ù A  Đ Ô N G  2 0 2 0

DỰ ÁN HIỆN
ĐẠI HÓA
LAWRENCE-
BRYN
MAWR

DỰ ÁN HIỆN
ĐẠI HÓA
LAWRENCE-
BRYN
MAWR

ĐIỀU TRA DÂN SỐ
HOA KỲ 2020

ĐIỀU TRA DÂN SỐ
HOA KỲ 2020

MỪNG TẾT
VÀ DẠ TIỆC
MỪNG TẾT
VÀ DẠ TIỆC

LỜI
KHUYÊN CÔNG

CHÚNG TỪ TỔ
CHỨC Y TẾ THẾ

GIỚI VỀ PHÒNG
NGỪA DỊCH

CÚM
CORONAVIRUS

CẬP NHẬT CHICAGO: LUẬT
PHÁP VÀ THUẾ MỚI NĂM 2020
CẬP NHẬT CHICAGO: LUẬT
PHÁP VÀ THUẾ MỚI NĂM 2020

20202020

LỜI
KHUYÊN CÔNG

CHÚNG TỪ TỔ
CHỨC Y TẾ THẾ

GIỚI VỀ PHÒNG
NGỪA DỊCH

CÚM
CORONAVIRUS



02 Lá thư của GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

03 Lá thư của CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN 
TRỊ

04 Giới thiệu HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

07 Chào đón các NHÂN VIÊN MỚI

08 MỪNG TẾT 2020 và Dạ tiệc

09 Cập nhật chương trình CHĂM SÓC TẠI 
NHÀ CỦA HỘI NGƯỜI VIỆT

10 Cập nhật chương trình THANH NIÊN 
CỦA HỘI NGƯỜI VIỆT

11 CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC ĐỌC VÀ 
VIẾT TIẾNG ANH tại Hội Người Việt

12
ĐIỂM NỔI BẬT CỦA VĂN PHÒNG PHÁP LÝ 
TRAO QUYỀN CHO CỘNG ĐỒNG tại Hội 
Người Việt

13 Điều tra dân SỐ HOA KỲ 2020

15 DỰ ÁN HIỆN ĐẠI HÓA Lawrence-Bryn 
Mawr  

16 CẬP NHẬT CHICAGO: Luật pháp và 
Thuế mới năm 2020

21 TIN TỨC LIÊN BANG: Tìm hiểu Trường 
hợp luận tội

26
LờI khuyên công chúng từ tổ chức y 
tế thế giớI về phòng ngừa DỊCH CÚM 
CORONAVIRUS

28 CÔNG thức món ăn chào năm mới

30 CƯỜI

31 Ban Biên tập và Lời kêu gọi sự đóng góp 
của GÓP CỦA CỘNG ĐỒNG

LỤCMỤC

08

26

16

09



2 WWW.HNVI.ORGVAI COMMUNITY MAGAZINE

LÁ THƯ CỦA 

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNHGIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

Tháng 1 năm 2020
Các bạn thân mến,

Chúc mừng năm mới! Thay mặt Hội Người Việt, 
tôi xin chúc các bạn một năm Canh Tý vui vẻ, 
khỏe mạnh và bình an! Năm 2020 là một năm 

cực kỳ quan trọng đối với cộng đồng chúng ta. Năm 
nay sẽ thiết lập những bước đầu cho một thập niên 
sắp tới. Đây cũng là năm hết sức quan trọng để bầu 
cử một vị Tổng thống sẽ trợ giúp tất cả các cộng 
đồng bao gồm cả người nhập cư và người tị nạn. 
Cuộc bầu cử sơ bộ sắp diễn ra vào ngày 17 tháng 
3 năm 2020. Hãy nhớ thực hiện quyền bầu cử của 
các bạn!
Năm 2020 cũng là năm điều tra dân số. Chỉ trong 
sáu tháng ngắn ngủi, Hội Người Việt đã gây quỹ 
hơn 100.000 đô la để tiến hành điều tra dân số 
Hoa Kỳ năm 2020. Chúng tôi đã đề cử một nhân 
viên toàn thời gian trong năm nay để bảo đảm rằng 
các thành viên trong cộng đồng chúng ta sẽ được 
tính chính xác và công bằng trong chương trình 
Điều tra dân số Hoa Kỳ năm 2020. Chúng tôi sẽ gọi 
điện thoại và đến tận nhà để tiếp cận các thành 
viên cộng đồng chưa được tính vào dân số về mặt 
lịch sử. Vui lòng đọc thêm trong tạp chí này về tầm 
quan trọng của việc đếm số chính xác trong cuộc 
Tổng điều tra dân số Hoa Kỳ năm 2020. Hãy nhớ 
việc điều tra bắt đầu từ tháng 4 mà mọi cư dân đều 
được đếm bất kể bao nhiêu tuổi!

Một lần nữa, xin cảm ơn những người ủng hộ đã 
tham dự buổi Dạ tiệc và Lễ chào mừng Tết Canh Tý 
của chúng tôi vào Chủ nhật 19 tháng 1 năm 2020! 
Chúng tôi đã có hơn 450 khách tham dự sự kiện 
này. Xin gửi lời cảm ơn đặc biệt đến các nhà tài trợ 
và đối tác của chúng tôi bao gồm Cục điều tra dân 
số Hoa Kỳ, Chợ Tài Nam, IlliniCare Health, Bệnh 
viện Swedish, Sòng bạc MyChoice, Sòng bạc Rivers, 
Bãi đỗ xe SP+ và Sòng bạc Horseshoe đã giúp cho 
sự kiện của chúng tôi thành công lớn như vậy.
Chúc mọi người một năm mới dồi dào sức khỏe và 
đầy niềm vui!

Trân trọng,

Tuyết T. Ngô 
và gia đình Hội Người Việt
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Lá thư của 
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kính gởi Quý Đồng Hương,

          Nhân dịp bước sang Năm Mới 2020 và đón mừng Xuân Canh Tý, tôi hân hạnh được thay mặt cho Hội 
Đồng Quản Trị và toàn thể nhân viên của Hội Người Việt tại Illinois trân trọng kính gửi tới Quý vị đồng hương 
và gia quyến lời cầu chúc đầu năm dồi dào sức khoẻ, an bình, hạnh phúc, và thành công mọi mặt.  

Mỗi năm khi xuân về Tết đến, cho dù chúng ta sống xa quê hương nửa vòng trái đất, cho dù giữa mùa đông 
giá lạnh của thành phố Chicago, nhưng vào những ngày Tết thì sinh hoạt của người Việt tại đây vẫn rộn 
rang, vẫn nhộn nhịp. Nếu đi qua các khu phố hay những cửa tiệm Việt Nam, chúng ta sẽ thấy người mua, 
người bán, người qua, kẻ lại tấp nập, và không khí Ngày Tết tưng bừng trước mắt chúng ta với những nhánh 
hoa mai, bánh chưng, bánh tét, kẹo mứt, và hoa quả với nhiều màu sắc rực rỡ. Đặc biệt tại những cơ sở 
Tôn Giáo và những Hội Đoàn, Đoàn Thể, nơi nào cũng chuẩn bị chương trình ca nhạc, hoặc gói bánh chưng, 
bánh tét, tổ chức ngày Mừng Xuân vui tươi.  

Hội Người Việt cũng không ra ngoài tục lệ truyền thống tốt đẹp này. Để phục vụ cho Cộng Đồng và chuẩn 
bị đón mừng Năm Mới sắp đến, năm nay Hội Người Việt sẽ tổ chức chương trình Tết Nguyên Đán Canh 
Tý 2020 vào ngày Chủ Nhật tại nhà hàng Furama (Phú Lệ Hoa), 4936 N. Broadway St., Chicago, IL 60640.  
Chúng tôi trân trọng kính mời quý vị đại diện của các cơ quan chính phủ, các tôn giáo, các cơ sở thương mại, 
các hội đoàn, và quý vị đồng hương cùng quý gia đình đến tham dự. Chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ, hàn 
huyên, đón mừng Xuân Canh Tý, thể hiện truyền thống văn hóa tốt đẹp, và nói lên tình thân thương đoàn 
kết trong Cộng Đồng Người Việt chúng ta tại đây. Trong chương trình Mừng Xuân, chúng tôi cũng xin báo 
cáo đến quý vị kết quả của những hoạt động trong năm 2019 và những sinh hoạt phát triển sắp tới của Hội 
Người Việt. Ngoài những hoạt động thường lệ, chúng tôi đang nổ lực cố gắng phát triển thêm chương trình 
hỗ trợ tư vấn pháp lý và cung cấp các dịch vụ xã hội cho quý vị cao niên tại thành phố Chicago và những 
vùng ngoại ô lân cận, đặc biệt tại Dupage County, nhằm giúp đỡ miễn phí cho bất cứ quý vị nào có nhu cầu. 

 Kính thưa quý vị, trong năm 2020 tuy chúng tôi sẽ có nhiều cơ hội tốt, nhưng vẫn phải đối diện với những 
khó khăn về mặc tài chánh và nhân lực. Mặc dù chúng tôi đã mời thêm được ba  thành viên mới tham gia 
vào trong Hội Đồng Quản Trị - Ông Trần Brando, Cô Nguyễn Linh, và Cô Nguyễn Vi, nhưng chúng tôi vẫn 
cần thêm một số thành viên nữa để tiếp tục duy trì và phát triển những công việc phục vụ xã hội hầu đáp 
ứng các nhu cầu của cộng đồng chúng ta. Nếu quý vị muốn phục vụ cho cộng đồng Việt Nam, thì xin liên lạc 
với chúng tôi để chúng ta cùng nhau xây dựng Hội Người Việt mỗi ngày mỗi thêm hiệu quả và tốt đẹp hơn.

Năm 2020 sẽ đem đến nhiều cơ hội, nhưng chúng tôi cũng sẽ phải dối diện với nhiều thử thách. Chúng tôi 
rất cần sự tận tâm và tinh thần dấn thân phục vụ của mọi người để Hội có thể hoàn thành những mục tiêu 
của tổ chức. Vì thế, chúng tôi chân thành kêu mời quý vị hãy tiếp tục hỗ trợ chúng tôi để Hội Người Việt được 
phát triển lớn mạnh hơn trong Năm Mới.

Tôi xin chân thành kính chúc quý vị và gia đình Năm Mới Xuân Canh Tý 2020 an khang, thịnh vượng, tràn 
ngập niềm vui, sức khỏe dồi dào, và hưởng nhiều phúc lộc.

Rất trân trọng,

Michael Nghĩa Nguyễn
Chủ Tịch HĐQT Hôi Người Việt tại Illinois
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Giới thiệu 
Hội đồng Quản trị

Có rất nhiều thay đổi tại Hội Người Việt trong năm qua, - chúng tôi đã chào đón nhiều nhân viên mới, tìm kiếm (và nhận 
được) tài trợ trong nhiều chương trình của mình và điều rất quan trọng là đã tuyển dụng các nhà lãnh đạo có kinh nghiệm 
vào Hội đồng Quản trị! Hội đồng Quản trị giúp định hướng cho tổ chức và sứ mệnh của chúng tôi. Trong năm hoạch định 
chiến lược quan trọng này, chúng tôi cảm thấy điều quan trọng là quý vị cần biết rõ về Hội đồng Quản trị chúng tôi cũng 
như việc làm của chúng tôi.

MICHAEL NGHĨA NGUYỄN là Chủ tịch Hội đồng Quản 
trị đương nhiệm. Ông sinh ra ở Rạch Giá, Kiên Giang, 
Việt Nam. Ông lớn lên ở Rạch Giá, Kiên Giang đến 
năm 16 tuổi. Vào ngày 6 tháng 10 năm 1985, ông trốn 
khỏi quê hương Việt Nam qua rừng rậm Việt Nam và 
Campuchia để đến Campuchia ở lại đó ba tháng. Vào 
ngày 26 tháng 12 năm 1985, một lần nữa ông trốn khỏi 
Campuchia sang Thái Lan. Ông ở lại trại tị nạn Việt 
Nam tại Thái Lan trong hai năm. Vào ngày 18 tháng 
10 năm 1988, Michael rời Thái Lan đến Hoa Kỳ, sống 
ở Peoria, tiểu bang Illinois. Ông học xong trung học tại 
Ottawa, Illinois vào năm 1992. Ông tốt nghiệp Đại học 
Bắc Illinois với bằng cử nhân Khoa học Máy tính năm 
1996. Ông lấy bằng thạc sĩ Thương mại Điện tử năm 
2009 và bằng thạc sĩ Kiến trúc năm 2010. Ông đã nghỉ 
hưu  từ tập đoàn IBM.
Ngoài việc lãnh đạo Hội Người Việt, Michael còn làm 
việc tình nguyện tại United Way, Hội Chữ thập đỏ, các 
trường học địa phương khác nhau, Giáo hội Công giáo 
La Mã, các viện dưỡng lão trên toàn thành phố, Nghia 
Sinh International và các tổ chức phi lợi nhuận khác. 
Năm 2008, ông gia nhập Hội đồng Mục vụ Giáo xứ 
St. Henry, một Giáo hội Công giáo La Mã Việt Nam. 
Michael đã làm việc với Hội Người Việt ở Illinois từ năm 
2008 và đã từng là Chủ tọa Ban Tài chính trong quá 
khứ.

THY NGUYEN hiện giữ chức Phó Chủ tịch Nội Vụ trong 
Hội đồng Quản trị của Hội Người Việt và là Trợ lý Hiệu 
Phó phụ trách Phát triển Nghề nghiệp và Quan hệ Lao 
động tại Viện Kỹ thuật Illinois. Trước đây, Thy từng là 
Giám đốc điều hành của Đại học Illinois tại Văn phòng 
Dịch vụ Nghề nghiệp Chicago và Phó Giám đốc Phát 
triển nghề nghiệp tại Đại học Northwestern. Ông đã 
nhận bằng Thạc sĩ Văn chương về Giáo dục sau trung 
học, Công tác sinh viên và Bằng cử nhân về Truyền 
thông và Quan hệ công cộng từ Đại học Bắc Iowa. Ông 
đã nhận được chứng nhận bổ sung trong chương trình 
sau đại học về Thay đổi Học tập và Tổ chức tại Đại 
học Northwestern. Thy sống ở Chicago cùng với vợ là 
Rebekah và ba đứa con. 
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GREG LINDEMAN đã tham gia trong nhiều lĩnh vực 
khác nhau, với Hội Người Việt tại Illinois từ năm 1996. 
Ông hiện đang phục vụ trong Hội đồng Quản trị với 
vai trò Tổng Thư ký. Trước đây, ông cũng là một giảng 
viên tiếng Anh tình nguyện trong Chương trình Giáo 
dục Công dân và tiếng Anh. Greg là một giám đốc nhà 
tang lễ được cấp phép từ năm 1995 và là chủ nhân 
của Công ty Dịch vụ tang lễ châu Á. Ông nhận bằng 
Cử nhân Khoa học tại Đại học bang Indiana và đã 
học chương trình sau đại học tại cả Đại học Iowa và 
Đại học Chicago. Ông đã nhận được bằng Khoa học 
về nhà xác từ chương trình nhà xác tại Đại học Thành 
phố Chicago. Trước khi tham gia Hội Người Việt, ông 
là thành viên Hội đồng quản trị của TPAN và CORE 
CENTER của Quận Cook. Ông đã làm việc trong Hội 
đồng Kế hoạch HIV cho Thành phố Chicago, thực hiện 
các chương trình và giúp đỡ của chính phủ cho các 
cộng đồng bị ảnh hưởng bởi HIV và AIDS không được 
giám sát. Greg cũng tham gia vào các chương trình 
nhà ở giá rẻ để phục vụ các cá nhân và gia đình trên 
khắp Chicago cũng như tận tâm nỗ lực phục vụ trong 
Hội đồng Kế hoạch Giáo xứ của Giáo xứ St. Jerome ở 
Chicago. Ông hiện là một thành viên và tình nguyện 
viên tại Giáo xứ St. Ita và Giáo xứ Đức Mẹ Lộ Đức ở 
Chicago. Ông là thành viên của hội Hiệp sĩ Columbus, 
Hội đồng Mẹ Cabrini và Hiệp hội Giám đốc Tang lễ của 
Chicago mở rộng.

THAO “DUCKIE” HUYNH hiện giữ chức Phó chủ tịch 
Ngoại vụ và Chủ tịọa Ban Tài chính trong Hội đồng 
Quản trị Hội Người Việt. Duckie trước đây đã từng 
theo học Đại học DuPage cũng như Đại học Harry S. 
Truman. Duckie dùng kiến thức số học để giúp Hội 
Người Việt và hiện đang làm việc cho Công ty Chứng 
khoán NYLIFE, LLC với tư cách là Chuyên gia Dịch vụ 
Tài chính.

BRANDON TRAN là Phó Chủ tịch Ngân hàng Thương 
mại Signature có trụ sở tại Chicago. Brandon bắt đầu 
sự nghiệp ngân hàng tại BMO Harris năm 2002 và rời 
BMO vào năm 2015 để gia nhập Ngân hàng Wintrust. 
Brandon gia nhập Ngân hàng Signature vào đầu năm 
2019 và đang phục vụ nhiều khách hàng đa dạng bao 
gồm các tổ chức phi lợi nhuận, các cơ sở hành nghề 
chuyên môn và các doanh nghiệp gia đình tư nhân. 
Brandon tốt nghiệp Đại học DePaul và có bằng Thạc 
sĩ Quản trị Kinh doanh tại Đại học Roosevelt. Ông hoạt 
động ở Phòng Thương mại vùng Chicago và phục vụ 
trong Ban cố vấn của Schools That Can Chicago.
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LINH LAWLER là Giám đốc Trải nghiệm Khách hàng 
cho bộ phận Khiếu nại của Công ty Bảo hiểm Allstate. 
Bà tập trung vào khía cạnh con người của doanh 
nghiệp, giúp bảo đảm rằng Allstate mang đến lời hứa 
Những Bàn Tay Tốt. Linh đặt ra định hướng chiến lược 
cho việc thiết kế và đo lường trải nghiệm khách hàng 
để bảo đảm Allstate mang đến kinh nghiệm khiếu nại 
dễ dàng hơn. Bà cũng làm việc chặt chẽ với các đại lý, 
các nhân viên, các vị chỉ huy và kỹ thuật để đáp ứng sự 
mong đợi ngày càng tăng của người tiêu dùng và các 
mục tiêu chiến lược của công ty. Linh có nhiều kinh 
nghiệm sâu sắc trong việc phát triển tài năng, quản 
lý hiệu suất, chiến lược tiếp cận thị trường và thay đổi 
biến đổi. Bà có gần 20 năm chuyên môn về nguồn nhân 
lực và kiến thức lãnh đạo doanh nghiệp trong lĩnh vực 
chăm sóc sức khỏe, ngân hàng và bảo hiểm. Thành 
công của Linh đến từ việc xây dựng mối quan hệ đối 
tác mạnh mẽ trong toàn doanh nghiệp để cùng tạo ra 
các giải pháp hợp nhất và bền vững, thúc đẩy kết quả 
kinh doanh. Bà có động lực đặc biệt với cơ hội tạo ra 
sự khác biệt trong cuộc sống của mọi người.
Linh tốt nghiệp chuyên ngành sinh học và tâm lý học 
tại Đại học California ở Santa Cruz. Bà có bằng Thạc 
sĩ Khoa học về Giáo dục của Đại học Northwestern. 
Bà cũng là thành viên Lãnh đạo Greater Chicago dành 
riêng cho những người lãnh đạo công dân vì một cộng 
đồng tốt hơn. Bà sống ở khu vực Chicago cùng chồng, 
ba đứa con và chú chó cứu hộ.

VI NGUYEN là một phóng viên về nhiệm vụ chung ở 
CBS Chicago và là thành viên mới nhất của Hội đồng 
Quản trị Hội Người Việt. Bà gia nhập CBS Chicago vào 
tháng 3 năm 2018. Trước khi gia nhập nhóm tin tức, 
Vi đã dành ba năm làm phóng viên ở Indianapolis tại 
WISH-TV. Bà bắt đầu sự nghiệp tại Rockford, tiểu bang 
Illinois, nơi mà bà học chụp ảnh, viết bài và chỉnh sửa. 
Xuất thân từ California, gia đình bà chuyển đến vùng 
ngoại ô Chicago, tại đây bà theo học trường trung học 
cơ sở và trung học phổ thông ở Joliet. Bà tốt nghiệp Đại 
học DePaul với bằng cấp về truyền thông và chuyên 
ngành sinh học. Trong thời gian rảnh rỗi, bà thích đọc 
sách, xem phim và cổ vũ cho Green Bay Packers.



7WWW.HNVI.ORG VAI COMMUNITY MAGAZINE

NHÂN VIÊN MỚI CỦA HỘI NGƯỜI VIỆT
> CHÀO ĐÓN NHỮNG

Trong tạp chí phát hành vào mùa thu năm 2019, chúng tôi đã cung cấp một danh sách đầy đủ các nhân viên hoàn chỉnh 
cùng với chức vụ của họ để giới thiệu với cộng đồng chúng ta. Kể từ đó, chúng tôi vui mừng thông báo rằng chúng tôi đã 
chào đón thêm nhiều nhân viên tài năng để trợ giúp công việc của chúng tôi ở đây. Hãy cùng chúng tôi chào đón những cá 
nhân này và chúng tôi hy vọng các bạn có thể gặp họ khi các bạn ghé thăm văn phòng!

TUOI VU đến từ Việt Nam. Cô học tại Đại học Mở Hà Nội và được cấp bằng cử nhân Tiếng Anh Kinh 
doanh. Cô cũng đã nhận được chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh từ Đại học Quốc gia Việt Nam tại Hà 
Nội. Tuoi làm việc như một điều phối viên cho một tổ chức phi chính phủ tên là Tình nguyện viên vì 
sự phát triển (V4D). Tuoi bắt đầu làm việc cho V4D vào năm 2013. Sau khi rời V4D, Tuoi thành lập 
doanh nghiệp xã hội của riêng mình cùng với hai người bạn khác và làm Giám đốc điều hành và Quản 
lý Giáo dục trong tổ chức của cô là Việc làm Thanh niên và Phát triển Xã hội (YESD). Cô bắt đầu làm 
việc cho YESD vào năm 2015 và đã thành công trong việc phát triển một dự án mang tên “Dạy tiếng 
Anh và đẩy mạnh Du lịch bền vững”, nơi đào tạo những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trở thành 
hướng dẫn viên du lịch địa phương. Tuoi bắt đầu làm việc tại Hội Người Việt vào tháng 12 năm 2019 
với tư cách là Điều phối viên tiếp cận Điều tra dân số. Cô có một nền tảng vững chắc trong giáo dục 
không chính thức và di chuyển nguồn nhân lực và đã dành nhiều năm làm việc với các tình nguyện 
viên trẻ từ các quốc gia khác nhau. Cô cũng có nhiều kinh nghiệm trong công tác xã hội và phát triển 
giáo dục. Khi rảnh rỗi, Tuoi thích tập yoga, đến phòng tập thể dục, đọc sách và đi du lịch. (Các bạn có 
biết một số thành viên trong đội ngũ chúng tôi là tình nguyện viên hoặc thực tập sinh trước khi họ 
chính thức gia nhập hàng ngũ của chúng tôi với tư cách là nhân viên hay không? Hãy đọc thêm trong 
phần “Điểm sáng của Tình nguyện viên” về cuộc sống của Tuoi trước khi tham gia Hội Người Việt).

THUY MERSEREAU đến từ Hà Nội, Việt Nam. Cô có bằng cử nhân Tiếng Anh Kinh doanh năm 2014. 
Di cư từ Việt Nam đến Hoa Kỳ hai năm trước, cô tự đến Alaska, một tiểu bang nằm cách xa Lục địa 
Hoa Kỳ. Mới đây, cô đã chuyển đến Chicago và rất vui khi tìm thấy đội ngũ Hội Người Việt! Cô mang 
đến cho tổ chức chúng tôi một loạt kinh nghiệm về dịch vụ khách hàng mà cô đã có khi từng làm việc 
cho một tổ chức dịch vụ nhập cư và một khách sạn lớn bốn sao. Cô tham gia đội ngũ của chúng tôi 
bán thời gian với tư cách là Điều phối viên chương trình nhập cư và tị nạn vào cuối năm 2019. Trong 
thời gian rảnh rỗi, cô thích chơi với chú mèo con tên là Sushi của mình.

RICKELE COY là thành viên mới nhất của văn phòng Chicago chúng tôi. Rickele gia nhập đội ngũ vào 
cuối năm 2019 với tư cách là Điều phối viên trang web BRAVE. Trong vai trò này, cô hợp tác chặt chẽ 
với các thành viên khác của Chương trình Thanh niên để bảo đảm rằng các mối quan hệ đối tác của 
chúng tôi được sắp xếp trật tự và nhu cầu của thanh niên được đáp ứng ở mức độ tối đa! Với một 
chương trình thanh niên mạnh mẽ, không ngừng phát triển, cô không thể tìm thấy chúng tôi vào một 
thời điểm tốt hơn! Sinh ra và lớn lên ở miền nam Chicago, Rickele vẫn gọi khu vực này là nhà. Cô có 
cả bằng cử nhân tâm lý học và thạc sĩ về công tác xã hội tại Đại học Loyola Chicago. Trong thời gian 
rảnh rỗi, cô thích tham dự các vở nhạc kịch và chơi với chú chó giống Beagle lai của mình tên là Layla!



8 WWW.HNVI.ORGVAI COMMUNITY MAGAZINE

Shự kiện này là sự hợp tác chính thức 
với Cục điều tra dân số Hoa Kỳ và nhận 
được sự tài trợ từ IlliniCare Health, Chợ 

Tài Nam, Sòng bạc MyChoice, Sòng bạc 
Rivers, Bệnh viện Swedish, Đại lý Heeyoung 
Kim của công ty bảo hiểm State Farm, Sòng 
bạc Horseshoe và Bãi đỗ xe SP+.

Hơn 450 thành viên cộng đồng, những người 
ủng hộ và tình nguyện viên đã tham dự sự 
kiện này bao gồm cả Phường trưởng Matt 
Martin, Giám đốc Sở Cao niên Paula Basta, 
các Đại diện các Văn phòng của Thống đốc 
J.B. Pritzker, Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Tammy 
Duckworth, Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Richard 
Durbin và Ủy viên Hội đồng Bridget. 
Vi Nguyen, thành viên Hội đồng Quản trị 
Hội Người Việt mới nhất và là một phóng 
viên của CBS Chicago, làm người Điều khiển 
Chương trình buổi lễ (MC).

Sự kiện này cũng gây quỹ cho các dịch vụ 
của Hội Người Việt dành cho cộng đồng 
Chicago và DuPage, chẳng hạn như Giáo dục 
ngôn ngữ cho người lớn và Giáo dục công 
dân, Ủng hộ & Thỏa thuận dân sự, Dịch vụ 
Pháp lý và Nhập cư, Chăm sóc người cao 
tuổi tại nhà và Chương trình Thanh niên 
quanh năm.

Thật là một đêm tuyệt vời để ăn, uống, 
nhảy múa và vui vẻ vì một lý do tốt đẹp! Đối 
với những người không thể tham gia cùng 
chúng tôi, chúng tôi nhớ đến các bạn và mời 
các bạn thưởng thức những bức ảnh dưới 
đây!

Mừng Tết 
2020 và Dạ 
tiệc của Hội 
Người Việt
Vào Chủ nhật 19 tháng 1 năm 2020, 
chúng tôi đã tổ chức Lễ đón Tết Nguyên 
đán hàng năm để chào đón năm Canh Tý.

Nguồn ảnh: 
Wei P. Sun & 

U.S. Census Bureau
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CHĂM SÓC TẠI NHÀ
CẬP NHẬT CHƯƠNG TRÌNH

CỦA HỘI NGƯỜI 
VIỆT 

Dưới đây là một số cập nhật thú 

vị cho chương trình chăm sóc tại 

nhà của chúng tôi! Đội ngũ quản 

lý và trợ lý chăm sóc tại nhà của chúng 

tôi làm việc tích cực để những người lớn 

tuổi trong cộng đồng có thể ở trong nhà 

của mình và được giúp đỡ tốt.

Hội Người Việt đã làm việc với các đối tác của chúng tôi trong Đại hội đồng và Chi nhánh Điều 

hành ở Illinois trong phiên họp mùa xuân để ủng hộ việc tăng giá dịch vụ phù hợp. Bây giờ chúng 

tôi được chấp thuận tăng lương bằng nhau cho tất cả các trợ lý chăm sóc tại nhà của chúng tôi tại 

các quận Cook và DuPage kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 lên 14 đô la mỗi giờ! Chương trình của 

chúng tôi cũng có thể trả lương cho các ngày nghỉ bệnh cũng như tiền thưởng cuối năm. Trong 

năm 2020, chúng tôi đang tìm cách tiếp tục xây dựng mối quan hệ vững mạnh và lâu dài với các 

thành viên trong cộng đồng.để tạo ảnh hưởng trong cuộc sống của các khách hàng lớn tuổi và 

các gia đình nhập cư và người tị nạn mà chúng tôi phục vụ.
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CẬP NHẬT CHƯƠNG TRÌNH 
THANH NIÊN VAI

Kể từ khi bắt đầu học kỳ mùa thu, Chương trình Thanh niên của chúng tôi đã tổ chức các cuộc 
họp hàng tháng được gọi là Buổi họp phụ huynh để thúc đẩy sự tham gia của phụ huynh vào 
chương trình của chúng tôi. Điều bắt buộc là chúng tôi phải vun đắp và nuôi dưỡng các mối 
quan hệ không chỉ với các bạn thanh niên mà còn cả với cha mẹ và người giám hộ của họ. 
Những cuộc gặp mặt này mang đến cho các gia đình một cơ hội để phát triển các kỹ năng 
trợ giúp và khuyến khích con cái họ. Ngoài ra, bằng cách tham dự vào các cuộc họp này, phụ 
huynh hoặc người giám hộ được khuyến khích luôn cập nhật các sự kiện về Chương trình 
Thanh niên và trong toàn cộng đồng chúng ta. Hơn nữa, phụ huynh hoặc người giám hộ có 
thể nhận được các nguồn tài liệu liên quan đến sức khỏe tinh thần và thành công trong học 
tập. Chúng tôi cố gắng thúc đẩy một môi trường tập trung vào tác động xác thực; Vào tháng 
11, KAN-WIN, một cơ quan dịch vụ con người cố gắng xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ, trao 
quyền cho những người sống sót và tham gia vào cộng đồng, họ đã tổ chức một hội thảo mà ở 
đó, cha mẹ đã thảo luận về an toàn trên internet, bạo lực giới tính và bảo vệ cơ thể.

Chúng tôi rất vui mừng được giới thiệu các 
chương trình mới cho mùa xuân, chẳng 
hạn như Ngày Thứ Hai Ngồi Thiền, trị liệu 
bằng nghệ thuật, Câu lạc bộ Điện ảnh 
và Câu lạc bộ Đánh Cờ để nâng cao sự 
sáng tạo, tự chăm sóc và giải quyết vấn 
đề. Ngoài ra, chúng tôi đã hợp tác với tổ 
chức phi lợi nhuận Thành tựu Thiếu niên 
Chicago để giảng dạy thanh thiếu niên về 
kiến thức tài chính và sẵn sàng làm việc 
thông qua các hoạt động thực hành hấp 
dẫn.

Vào ngày 27 tháng 11, Chương trình Thanh niên của chúng tôi hợp tác 
với địa điểm nổi tiếng địa phương Hamburger Mary’s tổ chức một đêm 
BINGO từ thiện, còn được gọi là Ham-BINGO. Các thành viên cộng đồng 
đã quyên tặng để chơi mười vòng BINGO và những người chiến thắng 
sẽ nhận giải thưởng do các doanh nghiệp địa phương tặng. Chúng tôi đã 
quyên góp được hơn 400 đô la cho chương trình thiếu niên của mình!

Vào ngày 20 tháng 12, Chương trình Thanh 
niên của chúng tôi đã tổ chức Đêm trò chơi 
gia đình, một buổi tối vui vẻ có đầy đủ thức 
ăn, thi đấu thân thiện và giải thưởng. Với trò 
chơi đầu tiên của đêm - Chống lại Trọng lực 
(Defying Gravity) - các bạn trẻ chạy đua với 
thời gian để giữ cho càng nhiều quả bóng bay 
không chạm đất càng tốt. Những người chiến 
thắng đã nhận được tiền của Hội Người Việt 
để sử dụng ở cửa hàng giải thưởng. Học sinh 
được thưởng tiền của Hội Người Việt vì đã thể 
hiện hành động tích cực (nghĩa là tích cực tham 
gia chương trình, giúp đỡ người khác, thể hiện 
khả năng lãnh đạo, là người biết lắng nghe, 
v.v.) và vào cuối mỗi tháng, họ có thể mua các 
món quà như đồ chơi, kẹo và thẻ quà tặng với 
số tiền này. Các bạn trẻ và cha mẹ hoặc người 
giám hộ của họ đã điền vào bài khảo sát phản 
hồi cho học kỳ mùa thu để giành được những 
giải thưởng tuyệt vời như bộ tai nghe thực 
tế và vé vào sở thú Brookfield. Chúng tôi vô 
cùng biết ơn sự giúp đỡ của các gia đình trong 
Chương trình Thanh thiếu niên.

BẮT ĐẦU HỌC KỲ MÙA XUÂN

HAM-BINGO 

ĐÊM TRÒ CHƠI GIA ĐÌNH

BUỔI HỌP PHỤ HUYNH 
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Điểm sáng của học viên Tiếng 
Anh Hội Người Việt

Điểm sáng của tình nguyện viên 
dạy tiếng Anh tại Hội Người Việt

NhNhung và Hiếu, theo nhiều 
cách, là tiêu biểu kinh nghiệm 
của người nhập cư Việt Nam 

gần đây mà chúng ta thường thấy tại 
Hội Người Việt. Tôi thừa nhận rằng tôi 
có hơi thiên vị họ bởi vì họ là những 
học viên tiếng Anh đầu tiên tôi dạy 
trong một khoảng thời gian tại cơ 
quan này và họ là những học viên 
tích cực trong lớp học - vui vẻ và hăm 
hở. Trong tháng vừa qua, họ đã học 
với Tuoi, giảng viên tình nguyện và là 
Điều phối viên tiếp cận điều tra dân 
số mới của chúng tôi. Nhung và Hiếu 
đã kết hôn ở Việt Nam, cũng mới đến 
Hoa Kỳ vào cuối năm 2018 để được ở 
gần người chị của Nhung. Họ nhảy vào 
làm việc toàn thời gian tại tiệm làm 
móng của người chị chỉ một tuần sau 
khi hạ cánh xuống Chicago. Gần như 
ngay lập tức, họ đã tìm được một lớp 
học tiếng Anh tại Hội Người Việt - một 
bước được họ thừa nhận là rất quan 
trọng bởi vì tiếng Anh sẽ giúp họ giao 
tiếp với khách hàng tiệm làm móng và 

đơn giản hóa việc hoà nhập với cuộc 
sống hàng ngày ở Chicago, đồng thời 
có suy nghĩ cho vài năm sau sẽ hướng 
đến cuộc phỏng vấn thi quốc tịch mà 
họ cần phải biết tiếng Anh cơ bản.

Học tập và làm việc tại tiệm làm móng 
khiến hai vợ chồng khá bận rộn. Hầu 
hết các ngày nghỉ được dành để nấu 
ăn và làm việc nhà. Tuy nhiên, Nhung 
rất yêu thích những bông hoa nở khắp 
thành phố vào mùa xuân và mùa hè 
và Hiếu thích các món ăn Mỹ và phẩm 
chất thực phẩm đáng tin cậy (ngoài 
các món ăn truyền thống Việt Nam 
mà họ vẫn luôn yêu thích). Họ thích 
đến khu vực Argyle để mua sắm tại 
các chợ và ăn uống trong dịp này. Họ 
sống ở phía tây trong vùng Albany 
Park/North Park là một khu phố sôi 
động, là một trong những khu vực đa 
dạng nhất ở Chicago. Cả hai đều cảm 
thấy học tiếng Anh là khía cạnh thử 
thách nhất của cuộc sống ở Hoa Kỳ. 
Mặt khác, người Chicago rất thân thiện 

và thành phố đủ rộng để có thể khám 
phá nhiều điều mà không cần phải đi 
ra ngoài thành phố. Khi họ tiếp tục làm 
việc và làm quen với thành phố, họ 
sẽ tiếp tục đến Hội Người Việt để học 
tiếng Anh.

LƯU Ý CỦA BIÊN TẬP VIÊN:  Các 
học viên trong chương trình học 
Anh của chúng tôi rất chăm chỉ và 
nghiêm túc với việc học. Trong mỗi 
kỳ phát hành, chúng tôi cố gắng làm 
nổi bật những nỗ lực của học viên 
và tình nguyện viên của chúng tôi 
và cung cấp nhận thức về cuộc sống 
của họ. Chương trình học tiếng Anh 
của chúng tôi hoạt động bảy ngày 
một tuần từ 9 giờ sáng đến 12 giờ 
tối mỗi ngày và hoàn toàn miễn phí. 
Nếu các bạn quan tâm đến việc cải 
thiện kỹ năng ngôn ngữ của mình 
thì vui lòng liên lạc với chúng tôi 
theo điện thoại số (773) 728-3700.

Hội Người Việt đã hăm hở chào 
đón một số nhân viên mới 
trong mùa này. Trong trường 

hợp của Tuoi Vu, tôi có hơi quen biết 
cô ấy trước khi cô ấy gia nhập đội ngũ 
của chúng tôi với tư cách là Người 
tổ chức Điều tra dân số bởi vì cô ấy 
bắt đầu làm tình nguyện viên trong 
chương trình  Học chữ dành cho 
người lớn vào giữa tháng 11. Tuoi bắt 
đầu làm việc tại Hội Người Việt bằng 
cách dạy một lớp tiếng Anh trung cấp 
vào các thứ Hai mà cô tiếp tục việc 
làm này cho đến bây giờ cùng với các 
nhiệm vụ khác nhau để thúc đẩy các 
nỗ lực tiếp cận điều tra dân số năm 
2020 của Hội Người Việt.

Tuoi mới đến Hoa Kỳ gần đây cho 
nên cô được trang bị tốt để gắn liền 
với những người học tiếng Anh và 
các thành viên khác trong cộng đồng 
vẫn đang chỉnh đốn vào cuộc sống 
ở Chicago. Cô chuyển đến một ngôi 

nhà ở Jefferson Park khi chồng cô có 
việc làm cho một hãng hàng không 
ở Chicago; và một khi cô hoàn thành 
chuyến du lịch thú vị của mình, cô 
cảm thấy đã đến lúc phải đi làm, 
bước đầu là một tình nguyện viên và 
sau đó là một nhân viên toàn thời 
gian. Cô ấy đã chọn Hội Người Việt 
vì cô ấy cảm thấy việc giúp đỡ mọi 
người thật đẹp và cô ấy muốn giúp 
đỡ những người nhập cư đến đây có 
khả năng tiếng Anh còn kém bởi vì 
cô ấy hiểu được điều đó khó khăn với 
họ như thế nào. Điều này làm cô cảm 
thấy hạnh phúc khi nhìn thấy các học 
viên trông có vẻ rất vui khi họ học 
được điều gì đó mới trong lớp. Cô ấy 
và tôi đều hy vọng rằng cô sẽ có thời 
gian để tiếp tục giảng dạy trong khi 
công việc điều tra dân số của cô ấy 
bắt đầu nhiều lên.

Theo cô, mặc dù mới quen với công 
việc điều tra dân số nhưng cô quen 

thuộc với thành phần tổ chức vì cô 
đã góp phần tổ chức trong công việc 
mà cô đã làm ở Việt Nam. Sau khi 
học tiếng Anh tại đại học và làm việc 
cho một tổ chức phi lợi nhuận cùng 
với các tình nguyện viên từ nhiều 
quốc gia khác nhau mà buộc cô phải 
sử dụng tiếng Anh hàng ngày, cô 
thành lập tổ chức riêng của mình để 
thúc đẩy du lịch có trách nhiệm tại 
Việt Nam. Đặc biệt, cô đã làm việc 
với người dân tộc Tày ở vùng Hà 
Giang, trao quyền cho người dân địa 
phương để họ có trình độ tiếng Anh 
và kiến thức cần thiết để trở thành 
hướng dẫn viên du lịch thành công 
trong khu vực. Cô đã làm công việc 
này trong ba năm trước khi kết hôn 
và quyết định chuyển đến Hoa Kỳ. 
Bây giờ chúng tôi may mắn có được 
năng lực sống động của cô tại Hội 
Người Việt. Các bạn có thể thấy cô ấy 
đi ăn ở khu vực Argyle vì cô nói rằng 
cô rất nhớ thức ăn Việt Nam.
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Văn phòng pháp 
lý trao quyền cho 
cộng đồng tại Hội 
Người Việt

Patrice đã đến Văn phòng Pháp lý trao quyền 
cho cộng đồng vào giữa tháng Bảy. Với sự 
giúp đỡ của các tình nguyện viên thực tập (cả 

hai đều nói tiếng Pháp bản địa của thành viên cộng 
đồng), chúng tôi đã nộp đơn xin tị nạn trong vòng 
một tháng sau khi Patrice đến văn phòng. Anh là 
một quân nhân ở quê anh và được một sĩ quan cấp 
trên yêu cầu bầu cho Tổng thống đương nhiệm. 
Anh đã thực hiện quyền dân chủ của mình và bỏ 
phiếu cho người khác thay thế. Khi cấp trên của 
anh phát hiện, anh đã bị bắt, bị giam giữ và bị tra 
tấn bởi chính quân đội mà anh phục vụ trung thành 
trong nhiều năm. Anh bị tra tấn đến mức phải nhập 
viện và phẫu thuật. Anh được lệnh phải bị giết chết 
nhưng đã trốn thoát sang Hoa Kỳ sau khi được xuất 
viện.

 

Patrice đã thu thập các bức ảnh để giúp cho đơn xin 
tị nạn của chính mình và tham dự tất cả các cuộc 
họp để nhanh chóng nộp đơn xin tị nạn. Anh đã biến 
đổi từ một người sợ hãi chính đáng khi xin tị nạn - sợ 
hãi nếu bị từ chối sẽ dẫn đến án tử hình theo nghĩa 
đen tại quê nhà - trở thành một người có thể an tâm 
sống yên ổn ở Hoa Kỳ. Anh hy vọng một ngày nào 
đó sẽ có được tư cách công dân Hoa Kỳ để anh có 
thể thực hiện quyền bầu cử thiêng liêng của mình tại 
đây. Hiện tại, anh sẽ làm việc với văn phòng pháp lý 
của chúng tôi để đưa vợ con sang Mỹ cùng anh.

 

Trường hợp này cho thấy tầm quan trọng 
của việc tận dụng các nguồn lực tập thể 
của cộng đồng - chúng tôi đã có thể nộp 
đơn nhanh chóng nhờ vào đội ngũ thực 
tập viên tình nguyện mạnh mẽ và người 
thông dịch tình nguyện của Kovler mà 
cũng không thể thiếu trong quá trình 
này. Thực tập sinh của Beyond đã hoàn 
thành các tài liệu đơn xin bằng văn bản 
cho sự xem xét lại đơn của Hanan và tình 
nguyện viên của Kovler, Susan đã giúp 
phiên dịch cho việc chuẩn bị tị nạn và 
phỏng vấn tị nạn có thật. Nhân viên phụ 
trách trường hợp của Kovler cũng cung 
cấp sự giúp đỡ liên tục.
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Tổng quan 
VỀ ĐIỀU TRA DÂN SỐ NĂM 2020
Cứ 10 năm, chính phủ Hoa Kì lại đếm toàn bộ những người sống ở Hoa Kì qua cuộc tổng thống kê dân số. Thống kê dân số là một bản bao gồm nhữn
g câu hỏi ngắn về thông tin cơ bản của các hộ gia đình và những người đang sống chung. Những thông tin mà quý vị cung cấp đều được
bảo mật an toàn tuyệt đối. Cuộc thống kê dân số sẽ bắt đầu vào giữa tháng 3 năm 2020. Hãy chắc chắn rằng tất cả thành viên trong gia đình đều đượ
c đếm để  bảo đảm cho quyền lợi của quý vị và người thân.

Dựa vào dữ liệu thống kê dân số mà quý vị cung cấp để quyết địn
h phân bổ 800 tỷ đô tiền ngân sách chính phủ vào các dịch vụ qu
an trọng như:    
Quyết định xây thêm trường học và cơ sở hạ tầng tại khu quý vị si
nh sống hay không.  
Quyết định xây thêm bệnh viện và các trung tâm chăm sóc sức k
hoẻ hay không.  
Quyết định cung cấp thêm các dịch vụ xã hội cho người già, ngườ
i neo đơn và những hộ gia đình có thu nhập thấp hay không.  
Quyết định các công ty lớn và các hãng xưởng có nên mở thêm c
hi nhánh văn phòng tạo công ăn việc làm cho khu vực đó hay kh
ông.  
Thống kê dân số cũng được sử dụng để phân chia số người đại di
ện chính trị. Càng nhiều người được đếm trong khu vực của quý v
ị thì quý vị càng có nhiều người dân biểu, đại diện phục vụ cho lợ
i ích của quý vị.  

Ngày 12/03/2020  
Cục thống kê sẽ gửi cho mỗi gia đình một thư mời hay phiếu điều 
tra có mã code để ghi tên cùng với thông tin và hướng dẫn. Mỗi m
ột hộ gia đình chỉ được nhận duy nhất một mã code.  
 
Cuối tháng 3 / 2020  
Những hộ gia đình không điền đơn trả lời sẽ nhận được một lá th
ư hay bưu thiếp nhắc nhở phải nhanh chóng hoàn thành phiếu đ
iều tra.  
 
Ngày 01/04/2020   
Cục thống kê sẽ kiểm tra và đếm số người dựa trên thông tin mà 
quý vị cung cấp.  
 
Giữa tháng 4/2020  
Những hộ gia đình nào vẫn chưa hoàn thành phiếu điều tra, cục t
hống kê sẽ gửi tới một phiếu 
điều tra bằng giấy kèm theo những câu hỏi để giúp quý vị hoàn t
hành.  
 
Từ tháng năm đến cuối tháng 7/2020  
Cục thống kê dân số sẽ đến từng nhà gõ cửa để lấy thông tin đối 
với những hộ gia đình chưa 
hoàn thành phiếu điều tra.

LỢI ÍCH ĐƯỢC ĐẾM VÀ THAM GIA VÀO THỐNG KÊ DÂN SỐ

THỐNG KÊ DÂN SỐ LÀ AN TOÀN VÀ TUYỆT MẬT

CÁC MỐC THỜI GIAN VỀ THÔNG KÊ DÂN SỐ

Cục thống kê dân số sẽ không cho phép chia sẻ bất cứ thông 
tin cá nhân nào của quý vị với côngchúng, các cơ quan di trú 
hay bất kì cơ quan chính phủ nào khác. Luật pháp nghiêm cấm 
khôngđược chia sẻ bất kì thông tin cá nhân nào. Vậy nên thống 
kê dân số là an toàn và bảo mật tuyệt đối.

Từ giờ đến giữa tháng 3/2020, quý vị không phải điền đơn hay trả 
lời bất kì phiếu gỉ.
Quý vị chỉ trả lời khi cục thống kê mở đơn ghi tên chính thức vào 
ngày 12/03/2020. 
Sauk hi nhận được thư gởi về nha2kem2 với một mã số hộ gia 
đình thì quý vị mới bắt đầu trả lời và phiếu điều tra mới có giá trị.  

LƯU Ý

Có 3 cách để điền phiếu điều tra: 

1. Điền phiếu qua mạng có kết nối internet. (Online)  
Quý vị có thể dùng máy tính truy cập vào trang web được cung cấ
p bởi cục thống kê và trả lời các câu hỏi. ( Có bản dịch tiếng Việt)  
 
2. Gọi điện thoại trực tiếp tới cục thống kê  
Vào thời điểm đó, cục thống kê sẽ mở những đường dây điện tho
ại để quý vị có thể trực tiếp gọi cho nhân viên làm việc tại cục thố
ng kê và trả lời câu hỏi. Đường dây này sẽ giúp tổng cộng 59 ngô
n ngữ khác nhau, trong đó tiếng Việt.  
 
3. Trả lời thông qua phiếu điều tra bằng giấy  
Nếu quý vị không trả lời qua mạng hoặc qua điện thoại, Cục 
Thống kê sẽ gởi phiếu điều tra tới tận nhà cho quý vị và quý vị 
phải điề và nộp lại bản điều tra qua đường bưu diện cho Cục 
thống kê. (Tuy nhiên phiếu này chỉ có bản tiếng Anh và tiếng Tây 
Ban Nha)

ĐIỀN PHIẾU ĐIỀU TRA DÂN SỐ NHƯ THẾ NÀO?  

Quý vị gặp khó khăn về vấn đề ngôn ngữ hay bất kì trở ngại nà
o để hoàn thành phiếu điều tra, quý vị hoàn toàn có thể liên lạ
c văn phòng Hội Người Việt ở Illinois tại địa chỉ 5110 N Broad-
way, Chicago, IL 60640  hoặc văn phòng Hội Người Việt ở Dup-
age tại địa chỉ 640 E. Saint Charles Road, Suite 203 Carol Stream, 
IL 60188  

Chúng tôi có một đội ngũ, ban cố vấn cam kết sẽ giúp đỡ miễn 
phí tận tình cho từng người một để hoàn thành phiếu điều tra tốt 
nhất.  
 
Chúng tôi cũng mở những buổi hội thảo hướng dẫn chi tiết để qu
ý vị có thể tự tin trả lời phiếu 
điều tra của mình.  
Mọi thông tin liên lạc, xin vui lòng gọi:  
Tuoi Vu, Thuong Phan, Clark Nguyen – (773) 728 -3700

TÌM GIÚP ĐỠ Ở ĐÂU KHI TÔI GẶP KHÓ KHĂN TRONG VIỆC 
TRẢ LỜI PHIẾU.
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Câu hỏi đặt ra là tại sao trước đây chúng ta đã kh
ông tham gia đầy đủ về điều tra dân số?   
 
Tại sao chính phủ lại liệt kê cộng đồng người Việ
t vào trong danh sách những cộng đồng khó 
đếm nhất?  
 
Thiết nghĩ có phải quý vị không tham gia vào điề
u tra dân số vì quý vị lo ngại cục thống kê sẽ
hỏi về tình trạng nhập cư, vấn đề quốc tịch hay v
ề bảo mật thông tin? 

Những lí do sau đây có lẽ sẽ giải thích rõ 
phần nào cho quý vị:
Phiếu điều tra dân số sẽ KHÔNG hỏi quý vị về 
tình trạng nhập cư hay quốc tịch của quý vị.  
Phiếu điều tra dân số cũng KHÔNG hỏi về số an 
sinh xã hội của quý vị. 

Vậy điều tra dân số sẽ hỏi những gì?
Hỏi thông tin về hộ gia đình?  Hỏi về số lượng bao 
nhiêu người sinh sống trong một hộ gia đình?  
Quý vị là chủ sở hữu của ngôi nhà hay là người 
thuê nhà?
Số điện thoại của quý vị?   Tên, giới tính, chủng 
tộc và ngày, tháng, năm sinh của mỗi người trong 
gia đình?  Mối quan hệ của người đó với chủ hộ?
  
Vậy tham gia vào việc điều tra dân số có an 
toàn không? 
Câu trả lời của quý vị là tuyệt mật. Cục thống kê 
sẽ không cho phép chia sẻ bất cứ thông tin cá 
nhân nào với cộng đồng, Bộ di trú hay với bất kì 
cơ quan chính phủ nào.  Mỗi một nhân viên của 
Cục Thống Kê Dân Số đều phải tuyên thệ để bảo 

Theo hiến pháp của Hoa Kì thì chính phủ liên bang sẽ phải đếm tất cả số người đang sinh sốngtrên đất 
nước. Phần lớn người dân đều tích cực tham gia vào việc điều tra dân số nhưng vẫncó một vài cộng đồng 
nằm trong danh sách đã không được đếm đầy đủ và chính xác.Theo như số liệu thống kê thì cộng đồng 
người Việt nằm trong danh sách đứng đầu về việc không tham gia vào thống kê dân số. Sau đó là cộng 
đồng người bản địa Hawaii, cộng đồng người di cư từ những hòn đảo thuộc khu vực Thái Bình Dương.

CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT LUÔN LÀ MỐI 
QUAN TÂM CỦA CỤC THỐNG KÊ DÂN SỐ

THƯ NGỎ

Tham gia điều tra dân số là trách nhiệm và 
cũng là quyền lợi của tất cả mọi người đang 
sinh sống và làm việc tại Hoa Kì. Tham gia 
điều tra dân số là tuyệt đối an toàn và bảo 
mật, quý vị không phải lo sợ về bất cứ vấn 
đề gì. Kính mong quý vị sẵn sàng để tham 
gia đầy đủ vào chiến dịch thống kê dân số 
vào tháng 3 năm 2020 tới. Việc quý vị tự 
giác tham gia vào thống kê đầy đủ sẽ làm 
giảm thiểu việc nhân viên của Cục Thống 
kê tới nhà và lấy thông tin gây bấttiện cho 

cả hai bên.  
Trân trọng cảm ơn!

mật thông tin, nếu nhânviên nào vi phạm điều 
luật này sẽ được coi là tội phạm liên bang với 
hình phạt là 5 năm tù giam hoặc mức phạt lên 
tới $250.000 hoặc bị cả hai hình phạt vừa nói. 
Luật liên bang yêu cầu tất cả mọi người tham 
gia vào cuộc điều tra dân số và trả lời một cách 
trung thực.  Nếu quý vị bỏ sót một câu hỏi nào 
đó trong phiếu thì phiếu đó vẫn được tính. Hoàn 
thành trả lời đầy đủ và chính xác các câu hỏi sẽ 
giúp quý vị không bị các nhân viên tại Cục 
Thống kê đến nhà để lấy thông tin còn thiếu.
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Dự án hiện đại hóa 
Lawrence-Bryn Mawr

CHI TIẾT: CTA đang khởi công xây dựng theo Dự án Hiện đại hóa Lawrence - Bryn Mawr bằng cách 
bắt đầu chuẩn bị hoặc theo dõi “tiền giai đoạn” giữa các đại lộ Thorndale và Montrose. Tiền giai đoạn 
là giai đoạn đầu tiên trong ba giai đoạn để xây dựng lại các nhà ga Lawrence, Argyle, Berwyn và Bryn 
Mawr và bao gồm công việc chuẩn bị các tuyến đường để duy trì dịch vụ ‘L’ trong khi các nhà 
ga mới đang xây dựng, cũng như xây dựng các nhà ga tạm thời tại Bryn Mawr và Argyle. Tác động 
cộng đồng dự kiến như sau:

 y Công việc cuối tuần liên tục, bắt đầu từ 
tối thứ Sáu và kết thúc vào sáng sớm thứ Hai 
trước khi bắt đầu thời gian cao điểm buổi 
sáng. Công việc cuối tuần sẽ diễn ra hầu hết 
các ngày cuối tuần từ cuối tuần 24-27 tháng 1 
đến mùa xuân.

 y Tùy thuộc vào loại công việc thực hiện, có 
thể có các nhà ga đóng cửa tại Granville, 
Thorndale và Bryn Mawr, bắt đầu từ cuối 
tuần ngày 24-27 tháng 1 hoặc bỏ qua các 
nhà ga giữa Wilson và Howard. Nếu bỏ 
qua một nhà ga, các đoàn tàu sẽ không dừng 
lại ở các nhà ga chỉ định, yêu cầu hành khách 
bỏ qua các nhà ga và sau đó chuyển sang một 
tàu đi theo hướng ngược lại để xuống tại điểm 
dừng họ mong muốn. Xe buýt đưa đón sẽ 

được cung cấp trong thời gian đóng cửa nhà 
ga cuối tuần.

 y Đóng cửa định kỳ đường phố, ngõ hẻm và 
làn đậu xe bao gồm cả một số nơi đóng 
vào cuối tuần. Trong các khu vực bị ảnh 
hưởng, các vị trí đỗ xe thay thế miễn phí sẽ 
được cung cấp và việc nhặt rác thải dân dụng, 
kinh doanh và tái chế vẫn duy trì.

 y Xây dựng qua đêm sẽ bao gồm tiếng ồn, 
độ rung và bụi. Công việc gây ra tiếng ồn lớn 
nhất sẽ được thực hiện vào ban ngày, khi có 
thể, và nhà thầu sẽ sử dụng các thiết bị đặc 
biệt như rào cản âm thanh tạm thời.

> Lưu ý: CTA đang thực hiện công việc này vào 
cuối tuần khi lượng người đi xe thấp hơn.
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Sử dụng cần sa tiêu khiển sẽ là hợp pháp cho bất cứ ai từ 21 tuổi trở lên ở Illinois; mức lương tối thiểu sẽ 
tăng lên trên toàn tiểu bang; thuế sẽ tăng đối với bãi đậu xe, nhà hàng, trao đổi xe cộ, v.v. và các tài xế 
sẽ phải đối mặt với các hình phạt nghiêm khắc hơn khi vượt qua xe buýt trường học đã dừng hoặc không 
chuyển làn đường để nhường cho xe cấp cứu. Đó chỉ là một số luật mới của tiểu bang và địa phương sẽ có 
hiệu lực trong năm mới.

Bắt đầu từ ngày 1 tháng 1, bất cứ ai trên 21 tuổi đều có thể mua và sử dụng cần sa tiêu khiển. Dù vậy, điều 
đó không có nghĩa là họ có thể mang theo hoặc đốt lên bất cứ nơi nào họ muốn.
Bạn có thể mang theo bao nhiêu?
Ba mươi gram ở dạng lá là tối đa; số lượng đó thường đủ cho 30 đến 50 điếu. Nếu tiêu thụ cần sa cô đặc – hãy 
nghĩ đến ống dầu và kem thuốc xoa cơ bắp - thì năm gram là cao nhất. Nếu có thể ăn được như bánh nhỏ béo 
ngậy hoặc kẹo gôm thì bạn có thể sở hữu 500 miligam là tối đa.
Tôi có thể mua ở đâu?
Trạm pha chế cần sa y tế hiện tại sẽ có thể bắt đầu bán cần sa cho người lớn vào ngày 1 tháng 1 và cũng có 
thể mở một địa điểm bán cần sa tiêu khiển thứ hai. Quá trình nộp đơn cho các cơ sở cần sa tiêu khiển khác 
đang được tiến hành nhưng giấy phép sẽ không thể phát hành cho đến tháng Năm.
Luật cần sa của tiểu bang cho chính quyền địa phương quyền quyết định chính xác các doanh nghiệp cần sa 
có thể mở cửa hàng ở đâu. Tại Chicago, Thị trưởng và Hội đồng thành phố đã cấm bán cần sa ở hầu hết khu 
vực trung tâm thành phố, chia phần còn lại của thành phố thành bảy khu vực và đặt ra số lượng cửa hàng bán 
cần sa tiêu khiển tối đa ở mỗi khu vực.
Các quy tắc phân vùng cần sa của Chicago cũng yêu cầu những người muốn điều hành một doanh nghiệp cần 
sa trong các khu vực của thành phố thường được đặt trước cho các cửa hàng có giấy phép thành phố và thay 
đổi quy hoạch khu vực, điều này đòi hỏi phải có sự chấp thuận của Hội đồng Thành phố và cho các Phường 
trưởng được giám sát nhiều hơn các cửa hàng cần sa tiêu khiển.

CẦN SA TIÊU KHIỂN, TĂNG LƯƠNG TỐI THIỂU VÀ 
CÁC VẤN ĐỀ KHÁC Ở ILLINOIS

LUẬT VÀ THUẾ 
MỚI NĂM 2020:  

Cần sa tiêu khiển
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Bạn có thể hút ở đâu?
Vẫn là bất hợp pháp nếu hút ở nơi công cộng hoặc 
trong xe.
Bạn có thể hút cần sa ở nhà nếu bạn là chủ sở hữu 
ngôi nhà. Nếu ở nhà thuê, bạn cần có sự cho phép 
của chủ nhà.
Nếu bạn sống trong nhà ở công cộng chẳng hạn như 
nhà của Cơ quan Nhà Ở Chicago, việc hút hoặc sở 
hữu cần sa sẽ vẫn là bất hợp pháp vì luật liên bang 
vẫn cấm sử dụng hoặc sở hữu cần sa trong nhà ở 
được trợ cấp liên bang.
Trạm pha chế cần sa được cấp phép và doanh nghiệp 
thuốc lá có thể cho phép khách hàng hút thuốc trong 
khuôn viên tùy thuộc vào quy tắc địa phương. Thành 
phố Chicago chưa thông qua bất kỳ quy tắc nào như 
vậy mặc dù Thị trưởng đã đề xuất một sắc lệnh mà 
Hội đồng thành phố có thể xem xét sớm nhất vào 
ngày 15 tháng 1.
Trong khi hút cần sa ở nơi công cộng hoặc trong xe 
vẫn sẽ là bất hợp pháp, thành phố Chicago đang giảm 
hình phạt cho việc sở hữu cần sa bất hợp pháp. Tiền 
phạt cho lần vi phạm lần đầu sẽ từ $250 đến $50 và 
số tiền phạt cho các vi phạm tiếp theo sẽ từ $500 đến 
$100. Cảnh sát Chicago sẽ không còn bắt giữ xe của 
một người nếu bên trong có một lượng nhỏ cần sa 
nhưng cảnh sát vẫn có thể thu giữ xe cộ nếu họ dùng 
để mua hoặc bán cần sa trái phép.
Tôi sẽ bị đánh thuế bao nhiêu?
Tùy thuộc vào lượng thành phần cần sa, hóa chất 
chịu trách nhiệm cho hầu hết các hiệu ứng tâm lý cần 
sa. Ở dạng hoa, sẽ có thuế 10%. Ở dạng ăn được, sẽ 
bị đánh thuế 20% nhưng sẽ tăng lên 25% nếu mức 
thành phần cần sa trên 35%.
Ở hầu hết các tiểu bang đã hợp pháp hóa cần sa tiêu 
khiển, giá thường đắt hơn từ 30% đến 
50% so với cần sa bất hợp pháp.
Về những người bị kết án vì cần sa cũ thì sao?
Hàng trăm người bị kết án vì cần sa sẽ được thả ra 
theo luật cần sa tiêu khiển. Tuy nhiên, điều đó sẽ xảy 
ra thế nào và khi nào không đơn giản như đã nghe.
Đầu tháng này, luật sư Kim Foxx của quận Cook đã 
bắt đầu nỗ lực tại văn phòng của mình để cuối cùng 
xóa hàng chục ngàn án tù nhỏ từ hồ sơ tòa án. Văn 
phòng của cô đã nộp 1.000 đơn kiến nghị đầu tiên để 
hủy bỏ những lời kết án đó.
Các công tố viên sẽ tự động hóa quá trình huỷ bỏ án 
đối với các bản án cần sa ở mức độ thấp nhất nhưng 
những người bị kết án trong các vụ án nghiêm trọng 
hơn sẽ phải nộp đơn riêng từng người để xin xóa bỏ 
vụ án của họ.
Các trường hợp sở hữu cần sa dưới 30 gram đủ điều 

kiện để tự động huỷ bỏ án miễn là họ không liên quan 
đến các tội phạm bạo lực. Nhưng để làm điều đó thì 
cảnh sát và công tố viên xem xét cơ sở dữ liệu cho các 
trường hợp đủ điều kiện, điều này sẽ mất thời gian. 
Huỷ bỏ án “tự động” chưa được phê duyệt cho đến 
tháng 1 năm 2021 nếu nó xảy ra từ năm 2013.

Mức lương tối thiểu cho toàn bang Illinois sẽ tăng 
lần đầu tiên kể từ năm 2010, khi một phần của 
luật sẽ tăng dần mức lương lên $15 đô la một giờ 
vào năm 2025.
Bắt đầu từ ngày 1 tháng 1, mức lương tối thiểu 
của Illinois sẽ tăng từ 8,25 đô la lên 9,25 đô la 
một giờ. Vào ngày 1 tháng 7, mức lương sẽ tiếp 
tục tăng, lên 10 đô la một giờ. Mức tăng $1 đô la 
mỗi giờ sẽ tiếp tục vào mỗi ngày 1 tháng 1 sau đó 
cho đến năm 2025.
Mức lương tối thiểu của Chicago hiện ở mức $13 
đô la một giờ, sẽ tăng lên $14 đô la một giờ vào 
ngày 1 tháng 7. Mức lương tối thiểu của thành 
phố sẽ đạt 15 đô la một giờ vào ngày 1 tháng 7 
năm 2021 theo sắc lệnh của Thị trưởng và Hội 
đồng thành phố được phê duyệt vào tháng 11.

Các dịch vụ chia sẻ chuyến đi như Uber và Lyft sẽ 
phải đối mặt với thuế tắc nghẽn mới nhằm giảm 
lưu lượng giao thông trong trung tâm thành phố 
và tạo ra 40 triệu đô la doanh thu mới cho thành 
phố.
Sắc lệnh được Thị trưởng và Hội đồng thành phố 
phê duyệt vào tháng 11 sẽ tăng hơn bốn lần 
thuế đối với các chuyến một mình đến và đi từ 
trung tâm thành phố từ 72 xu lên thành 3 đô la 
mỗi chuyến gần gấp đôi thuế cho các chuyến xe 
chung đến và đi từ trung tâm thành phố và thuế 
cho các chuyến đi một mình trong các vùng lân 
cận từ 72 xu đến 1,25 đô la mỗi chuyến.
Tuy nhiên, nếu bạn đi xe chung trong các vùng 
lân cận thì thuế chia sẻ chuyến đi sẽ giảm từ 72 
xu xuống còn 65 xu mỗi chuyến.

Thực khách tại các nhà hàng ở Chicago sẽ phải 
đối mặt với mức tăng 0,25% tiền thuế họ phải trả 
cho thức ăn và đồ uống của họ (hoặc 25 xu cho 

Mức lương tối thiểu

Thuế chia sẻ chuyến đi

Thuế nhà hàng
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mỗi 100 đô la). Việc tăng thuế nhà hàng chỉ là một 
phần nhỏ trong số tiền thuế được tính trên hóa 
đơn nhà hàng ở Chicago. Mức thuế bán hàng của 
thành phố là 10,25% và các nhà hàng ở trung tâm 
thành phố cũng được yêu cầu tính thêm 1% thuế 
thức ăn và đồ uống để tài trợ cho cơ quan giám sát 
McCormick Place và Navy Pier.
Việc tăng thuế nhà hàng dự kiến sẽ tạo ra 20 triệu 
đô la một năm doanh thu mới cho thành phố.

Chi phí đỗ xe tại các điểm tính phí ở trung tâm 
thành phố và trong khu Trung tâm Thương mại sẽ 
tăng thêm 50 xu một giờ bắt đầu từ ngày 1 tháng 1.
Thị trưởng đang đề xuất tăng mức giá lên 50 xu 
cho bãi đỗ xe có tính phí ở trung tâm thành phố 
và trong khu thương mại trung tâm. Chi phí đỗ 
xe tại một trung tâm thành phố (một khu vực giới 
hạn bởi hồ Michigan ở phía đông, sông Chicago ở 
phía bắc và phía tây và Ida B. Wells Drive ở phía 
nam) sẽ tăng từ 6,50 đô la lên $7 đô la mỗi giờ. 
Trong phần còn lại của khu trung tâm thương mại 
(Đại lộ North đến đường Roosevelt và Halsted 
đến hồ), giá sẽ tăng từ 4 lên 4,50 mỗi giờ.
Thành phố cũng sẽ tăng thêm một số chỗ đỗ 
xe không xác định ở West Loop từ Halsted đến 
Ashland và Van Buren đến Grand, chủ yếu ở các 
khối nhà có các doanh nghiệp bán lẻ. Mức giá tại 
các đồng hồ tính phí đó sẽ tương đương với khu 
trung tâm thương mại, có giá 4,50 đô la mỗi giờ.

Tính phí Đỗ xe

Bắt đầu từ ngày 1 tháng 1, tiểu bang sẽ tính thuế 
6% khi đỗ xe trong nhà xe và bãi giữ xe hàng ngày 
và hàng giờ, và thuế 9% đối với vệc đỗ xe trong nhà 
xe và bãi giữ xe hàng tháng và hàng năm. Thuế mới 
sẽ giúp tài trợ cho kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng 
trị giá 45 tỷ đô la của tiểu bang.

Thuế đậu xe cho nhà xe và bãi 
giữ xe

Bán lại xe cũ của bạn khi bạn mua một chiếc mới 
cũng có thể khiến bạn tốn nhiều tiền hơn kể từ 
năm tới. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 1, tiểu bang 
Illinois sẽ thu thuế giao dịch đối với giá trị trao 
đổi của những chiếc xe trị giá hơn 10.000 đô la.
Hiện nay, tiểu bang không thu thuế bán hàng đối 
với các giá trị bán lại. Người mua hiện nhận được 
tín dụng thuế cho giá trị xe cũ của họ và chỉ bị 
đánh thuế vào sự khác biệt về giá trị giữa trao đổi 
xe cũ và xe mới.
Nếu bạn bán lại một chiếc xe trị giá 20.000 đô la 
và mua một chiếc SUV trị giá 35.000 đô la thì ở 
Chicago, thuế bán hàng hiện sẽ lên tới 1.425 đô 
la.
Bắt đầu từ ngày 1 tháng 1, thuế bán hàng sẽ tăng 
lên 2.312,50 đô la, một sự tăng giá gần 900 đô la.
Chưa có nguồn tài trợ khác cho kế hoạch vốn của 
tiểu bang.

Thuế trao đổi xe 

Đường cao tốc ở quận Cook sẽ có thêm máy 
chụp hình giám sát và lần đầu tiên những máy 
chụp hình đó sẽ được trang bị để có thể ghi lại 
đoạn phim dài, không chỉ đơn giản là video phát 
trực tiếp. Trong mùa hè này, các nhà lập pháp đã 
phê duyệt chi tiêu cho các máy chụp hình giao 
thông có thể ghi hình lại để đáp lại vụ sát hại 
Tamara Clayton, một nhân viên bưu điện đã bị 
bắn chết trên Interstate 57 vào tháng 1. Kẻ giết 
cô chưa bị bắt.
Tuy nhiên, chỉ còn vài ngày nữa là đến năm mới, 
có rất ít bằng chứng cho thấy Cảnh sát tiểu bang 
Illinois hoặc Bộ Giao thông Vận tải Illinois đã bắt 
đầu nâng cấp các máy chụp hình hiện có.
Cảnh sát bang Illinois đã lặp đi lặp lại rằng các 
máy chụp hình giám sát có thể ghi hình trên 
đường cao tốc sẽ giúp họ giải quyết các vụ việc 
nhưng có vẻ như chúng ta sẽ bắt đầu năm 2020 
mà chưa có công cụ này.

Máy chụp hinh giám sát đường 
cao tốc

Nhãn dán biển số xe ở Illinois vào năm 2020 cũng 
sẽ đắt hơn. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 1, phí khai 
báo xe chở khách của tiểu bang sẽ tăng lên trong 
năm tới từ 101 đến 151 đô la. Các khoản phí cao 
hơn cũng là một phần của kế hoạch xây dựng cơ 
sở hạ tầng của tiểu bang.

Phí khai báo xe

Hình phạt nghiêm khắc hơn cho 
Luật Scott, Khu vực xây dựng và 
Vi phạm xe buýt trường học



19WWW.HNVI.ORG VAI COMMUNITY MAGAZINE

Những người lái xe vi phạm Luật Scott, - luật này 
yêu cầu giảm tốc độ hoặc thay đổi làn đường 
khi xe cấp cứu dừng lại trên đường - sẽ phải đối 
mặt với mức phạt cao hơn. Khoản tiền phạt cho 
lần vi phạm đầu tiên sẽ tăng từ 100 đô la lên tối 
thiểu là 250 đô la, trong khi vi phạm lần thứ hai 
sẽ ít nhất là 750 đô la. Mức phạt tối đa sẽ vẫn là 
10.000 đô la.
Ngoài ra, tiền phạt sẽ tăng từ 10.000 đô la lên 
25.000 đô la vì không giảm tốc độ và thay đổi làn 
đường khi có thể sắp đến gần khu vực xây dựng.
Người lái xe có thể bị buộc phạm tội nhẹ, bị phạt 
lên tới một năm tù nhưng nếu vi phạm dẫn đến 
thiệt hại cho xe khác và phạm trọng tội thì có thể bị 
phạt lên tới 3 năm tù nếu có một người bị thương 
hoặc thiệt mạng.
Tiền phạt khi vượt qua xe buýt trường học đã dừng 
và mở ra bảng chắn qua đường thì sẽ tăng từ 150 
lên 300 đô la cho lần vi phạm đầu tiên và từ 500 
đến 1.000 đô la cho các lần vi phạm kế  tiếp.

Ngoài các lệnh cấm hiện tại về việc sử dụng điện 
thoại di động khi lái xe, luật mới này sẽ cấm tài xế 
xem video phát trực tiếp khi ngồi sau tay lái.

Theo phần sửa đổi Đạo luật Quan hệ Lao động 
Illinois, sinh viên tốt nghiệp đại học đi làm như 
trợ lý nghiên cứu, trợ lý giảng dạy hoặc làm trợ lý 
theo cách khác sẽ được phân loại là “nhân viên 
giáo dục” thay vì “sinh viên”. Thay đổi sẽ cho phép 
sinh viên tốt nghiệp đại học gia nhập vào một 
nghiệp đoàn và tham gia thương lượng tập thể.

Mở video khi lái xe

Tổ chức Liên đoàn sinh viên sau 
khi tốt nghiệp đại học:

Một luật mới quy định rằng tiền thưởng là tài sản 
của nhân công và người chủ bị cấm lấy số tiền 
này. Luật pháp đòi hỏi tiền tip phải được trả cho 
nhân công trong vòng 13 ngày sau khi kết thúc 
thời gian trả lương cho họ. Sở Lao động Illinois có 
thể đưa vấn đề ra tòa nếu người chủ không tuân 
thủ.

Người sử dụng lao động sẽ bị cấm quan tâm 
tìm hiểu hoặc sử dụng hồ sơ làm cơ sở cho một 
quyết định tuyển dụng. Hồ sơ bắt giữ cũng không 
thể được sử dụng làm cơ sở cho việc từ chối 
tham gia vào một giao dịch bất động sản.

Tất cả các tòa nhà có phòng vệ sinh công cộng sẽ 
được yêu cầu phải có ít nhất một phòng thay tã 
cho trẻ em trong phòng vệ sinh nữ và ít nhất một 
phòng thay tã trong phòng vệ sinh nam - cũng 
như ít nhất một phòng thay tã cho cả người nam 
và người nữ.

Phòng vệ sinh đơn trong các tòa nhà công cộng 
sẽ chỉ được xác định bằng một dấu hiệu cho biết 
đó là phòng vệ sinh - và sẽ không còn được chỉ 
định cho một giới tính cụ thể. Điều này không áp 
dụng cho nhà vệ sinh nhiều người.

Bảo vệ cho nhân viên nhận tiền 
tip

Sử dụng hồ sơ bắt giữ

Phòng thay đồ em bé trong các 
tòa nhà công cộng

Dấu hiệu Nhà vệ sinh 

Tiểu bang sẽ cho phép chỉ định giới tính không 
không phải ái nam ái nữ trên giấy phép lái xe và 
thẻ nhận dạng  trong tương lai.

Chỉ định giới tính trên thẻ nhận 
dạng (ID) do Tiểu bang cấp

Sẽ không còn thời hạn đạo luật truy tố tội phạm tấn 
công tình dục, tấn công tình dục hình sự nghiêm 
trọng hoặc lạm dụng tình dục hình sự nghiêm trọng 
- bất kể nạn nhân bao nhiêu tuổi. Thời hạn đạo luật 
cũng sẽ được gỡ bỏ đối với việc cắt bỏ bộ phận sinh 
dục nữ khi nạn nhân dưới 18 tuổi.

Thời hạn đạo luật truy tố tội 
phạm tình dục

Các biện pháp dân sự về đạo luật trong việc phổ 
biến không đồng tình các hình ảnh tình dục riêng 

Biện pháp dân sự trong việc 
chống lại khiêu dâm
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Nguồn: CBS Chicago,  https://chicago.cbslocal.com/2019/12/30/new-laws-and-taxes-in-2020-
recreational-marijuana-minimum-wage-increase-and-more-for-illinois/ 

Các lớp giáo dục giới tính ở Illinois phải bao gồm 
một cuộc thảo luận phù hợp với độ tuổi về ý 
nghĩa của sự đồng ý - với một danh sách những 
điều cần nêu ra. Tiểu bang cũng đang loại trừ 
một yêu cầu giảng dạy về hoạt động tình dục bất 
hợp pháp chỉ ở những người đàn ông quan hệ 
tình dục với phụ nữ dưới 18 tuổi mà họ chưa kết 
hôn với nhau.
Riêng về phần này, tiểu bang đang đưa ra các 
yêu cầu mới rằng những người ở các nơi tiện nghi 
dành cho người khuyết tật có quyền tiếp cận giáo 

Văn phòng Tổng Chưởng lý Illinois quảng bá luật 
mới này nhằm sẽ bảo vệ người tiêu dùng khỏi bị 
các nhà bán lẻ điện và khí đốt tuyên bố có thể 
cung cấp giá năng lượng rẻ hơn so với các công 
ty truyền thống - nhưng đưa đến chi phí cao cho 
người tiêu dùng. Đạo luật này cũng sẽ cho phép 
văn phòng Tổng Chưởng lý sử dụng các công cụ 
mạnh hơn để xử phạt các nhà cung cấp có hành 
vi gian lận và họ phải trả lại tiền cho người tiêu 
dùng bị lừa gạt.

Một luật mới sẽ thiết lập một Đơn vị Bảo vệ Công 
nhân trong văn phòng Tổng Chưởng lý, nơi này sẽ 
có thẩm quyền thực thi các luật hiện hành và bảo 
vệ các quyền của công nhân. Theo Văn phòng Tổng 
Chưởng lý thì điều này dự định sẽ giúp khắc phục 
hành vi trộm cắp tiền lương và dùng lao động không 
công bằng tại các cơ sở hành nghề chuyên môn.

Tất cả các trường học - công cộng và tư nhân - sẽ 
được yêu cầu cho phép y tá hoặc quản trị viên 
quản lý cần sa y tế trong khuôn viên trường cho 
những học sinh đã được kê đơn. Văn bản cho 
phép từ phụ huynh hoặc người giám hộ phải 
được cấp và gia hạn cho học sinh nhận cần sa 
y tế. Sản phẩm phải được lưu trữ với các y tá tại 
trường trong mọi lúc và chỉ có thể sử dụng được 
bởi chính họ hoặc quản trị viên là những người 
phải được đào tạo về quản lý cần sa y tế.

Giáo dục giới tính

Đạo luật về sự minh bạch và giá 
cả phải chăng của năng lượng 
tại nhà

Đơn vị bảo vệ công nhân và Lực 
lượng đặc nhiệm

Quản lý cần sa y tế trong trường 
học

Bỏ phiếu trong tù

Lấy tin về bệnh truyền qua 
đường tình dục để dự phòng cho 
trẻ vị thành niên

Tiểu bang sẽ cung cấp cơ hội bỏ phiếu cho những 
người bị giam giữ tại nhà tù Illinois - nơi các bị cáo 
hình sự thường được giam giữ trước khi bị kết án 
hoặc tha bổng. Ở quận Cook, một địa điểm bỏ phiếu 
tạm thời sẽ được thiết lập trong nhà tù. Ở những nơi 
khác trong tiểu bang, các cơ quan bầu cử sẽ được 
yêu cầu tạo điều kiện dễ dàng cho các tù nhân bỏ 
phiếu qua thư. Chỉ những cư dân của quận đang bị 
giam giữ trong nhà tù và chưa bị kết án về tội mà họ 
đang bị giam giữ mới có thể bỏ phiếu.

Tiểu bang sẽ cho phép các nhà cung cấp dịch vụ 
chăm sóc sức khỏe kê toa về các phương pháp 
phòng ngừa hoặc điều trị dự phòng như thuốc PrEP 
để phòng ngừa HIV cho trẻ vị thành niên từ 12 tuổi 
trở lên mà không cần sự đồng ý của cha mẹ. Trước 
đây, chỉ có thể khước từ sự đồng ý của cha mẹ nếu 
trẻ vị thành niên tự tìm kiếm các dịch vụ chăm sóc 
sức khỏe hoặc tư vấn liên quan đến việc chẩn đoán 
hay điều trị bệnh truyền qua đường sinh dục hoặc 
rối loạn sử dụng chất kích thích.

tư cho phép nạn nhân khởi kiện và nhận đền bù 
thiệt hại khi có người phổ biến hoặc đe dọa phổ 
biến hình ảnh tình dục riêng tư của họ mà không 
có sự đồng ý.

dục giới tính trợ giúp quyền của họ đối với sức khỏe 
tình dục và thực hiện tình dục lành mạnh - và tránh 
sự khai thác và lạm dụng tình dục. Mỗi cá nhân phải 
được đánh giá xem họ có khả năng đưa ra quyết 
định đồng ý với hoạt động tình dục hay không.
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DIỄN ĐẠT VỤ ÁN LUẬN TỘI: 
NHÌN VÀO BÊN TRONG CÁC 
NHÓM PHÁP LÝ ĐỐI LẬP

Nói theo cách riêng của họ, đây là cách xem xét việc luận tội của 
các nhà quản lý Nghị viện và Nhóm bảo vệ Tổng thống Trump.

Một cựu cảnh sát trưởng, 
một công tố viên đã 
thắng lợi trong vụ kết 

án của một đặc vụ F.B.I. và một 
trong những Đại biểu người 
châu Mỹ-Latinh đầu tiên của 
Texas. Một giáo sư luật hiến 
pháp từng bảo vệ O.J. Simpson 
chống lại một cáo buộc giết 
người, một cựu công tố viên đặc 
biệt đã từng theo đuổi luận tội 
Tổng thống Bill Clinton và một 
người tranh tụng cho quyền của 
người Công giáo.
Lần thứ ba trong lịch sử Hoa 
Kỳ, Thượng viện đã triệu tập 

như một phiên tòa luận tội để 
xem xét liệu có nên bãi nhiệm 
một Tổng thống đang tại vị hay 
không và hai đội luật sư đang 
phải đối đầu với những hậu quả 
nặng nề về chính trị và hiến 
pháp.
 
Bảy nhà quản lý luận tội của 
đảng Dân chủ tại Hạ viện được 
lựa chọn bởi Chủ tịch Hạ viện 
Nancy Pelosi của California đã 
tranh luận rằng Tổng thống 
Trump lạm dụng quyền lực của 
mình bằng cách gây áp lực với 
Ukraine để giúp bôi nhọ các 

đối thủ chính trị của ông và cản 
trở Quốc hội để che giấu hành 
động của ông. Nhóm bào chữa 
của ông Trump - được rút ra 
từ văn phòng luật sư của Nhà 
Trắng và các luật sư bên ngoài 
bao gồm một số người thường 
xuất hiện trên truyền hình - đã 
lập luận rằng Tổng thống không 
làm gì sai và cáo buộc đảng 
Dân chủ đã dùng việc luận tội 
như một công cụ để loại bỏ đối 
thủ mà họ không thể đánh bại 
trong thùng phiếu.
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Trong hai phiên tòa luận tội Tổng Thống trước đó, tất cả 20 thành viên của Hạ viện được chọn để 
khởi tố các vụ án - bảy người cho vụ Andrew Johnson năm 1868 và 13 người cho vu Bill Clinton 
năm 1999 - là những người đàn ông da trắng. Nhưng nhóm được bà Pelosi chọn bao gồm hai 
người Mỹ gốc Phi, một người châu Mỹ-Latinh và ba phụ nữ.
 
Đại biểu Adam B. Schiff của California, người quản lý cầm đầu việc luận tội đã phát biểu dài bằng 
sáu nhà quản lý khác gộp lại, theo C-SPAN. Ông đã dành hàng giờ để xây dựng vụ án của Hạ viện 
bằng cách đưa ra các chủ đề trung tâm và sau đó đưa ra những tuyên bố bế mạc gây xúc động 
đã thu hút sự ca ngợi miễn cưỡng ngay từ những người đảng Cộng hòa không đồng ý – ông cũng 
chia sẻ những lời chỉ trích từ những người nói rằng họ bị xúc phạm bởi những khẳng định sắc 
bén của ông.
                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Đại biểu Jerrold Nadler của New York và Zoe Lofgren của California, cả hai người kì cựu từng luận 
tội Clinton, đã nói về các tiền lệ lịch sử từ quá trình tố tụng chống lại ông và Johnson. Đại biểu 
Hakeem Jeffries của New York đã kể lại cuộc gọi điện thoại vào ngày 25 tháng 7 tại trung tâm 
của vụ kiện Dân chủ và có tác dụng trong ít nhất một tài liệu tham khảo hip-hop - một dấu hiệu 
khởi sắc - nói với các thượng nghị sĩ sau khi ông nhắc đến vụ kiện với trát hầu tòa Mick Mulvaney, 
Tham mưu trưởng đương nhiệm của Nhà Trắng: “Và nếu bạn không biết thì bây giờ bạn đã biết.” 
(Dòng này từ bài “Juicy”, một bản tìm thấy trong năm 1994 của Notorious B.I.G)

“Không có Hiến pháp nào có thể bảo vệ chúng ta nếu các quyền 
không còn quan trọng nữa và bạn biết rằng bạn không thể tin 
tưởng vị Tổng thống này có thể làm điều gì đúng cho đất nước 
này. Bạn có thể tin tưởng ông ta sẽ làm những điều đúng cho 
Donald Trump.”- Đại biểu Adam B. Schiff, Thành viên Đảng 
Dân chủ ở California, Chủ tịch Ủy ban Tình báo và người 
quản lý cầm đầu việc luận tội.

“Chúng tôi cần phải bắt ông ấy chịu trách nhiệm vì không ai 
đứng trên luật pháp. Nadie está encima de la ley.” - Đại biểu 
Sylvia R. Garcia, Thành viên Đảng Dân chủ ở Texas và là một 
trong hai phụ nữ Mỹ-Latinh đầu tiên  làm Đại biểu cho tiểu 
bang.

Dưới đây là một cái nhìn về các đội ngũ pháp lý đối lập và cách họ thấy việc luận tội bằng lời nói 
của chính họ.

CÁC NHÀ QUẢN LÝ VIỆC 
LUẬN TỘI TẠI HẠ VIỆN
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“Chúng tôi đang ở đây, thưa ngài, để theo dõi sự thật, áp dụng 
luật pháp, được Hiến pháp hướng dẫn và trình bày sự thật cho 
người dân Mỹ. Đó là lý do tại sao chúng tôi ở đây.” - Đại biểu 
Hakeem Jeffries, Thành viên Đảng Dân chủ New York và Chủ 
tịch của Uỷ ban địa phương đảng Dân chủ

“Tôi nhớ cảm giác như không có thiết bị cần thiết khi bạn cần là 
thế nào. Cuộc sống của mọi người thực sự đang bị đe dọa. Đó 
là lý do tại sao điều này quan trọng.” - Đại biểu Jason Crow, 
Thành viên Đảng Dân chủ bang Colorado, một luật sư và 
cựu biệt động quân.

“Chúng tôi đang ở đây, thưa ngài, để theo dõi sự thật, áp dụng 
luật pháp, được Hiến pháp hướng dẫn và trình bày sự thật cho 
người dân Mỹ. Đó là lý do tại sao chúng tôi ở đây.” - Đại biểu 
Hakeem Jeffries, Thành viên Đảng Dân chủ New York và Chủ 
tịch của Uỷ ban địa phương đảng Dân chủ

Đại biểu Val B. Demings, Jason Crow và Sylvia R. Garcia, tất cả các nhà lập pháp tương đối mới 
hơn, thường tìm cách kết nối các cáo buộc ông Trump phải đối mặt với lai lịch của chính họ. Cô 
Demings rút ra từ kinh nghiệm của mình với tư cách là một cảnh sát trưởng ở Florida. Bà Garcia 
nhớ lại thời gian làm thẩm phán. Và ông Crow đã phản ánh về thời gian ông là một Biệt động 
quân đội phụ thuộc vào tài nguyên quân sự. 

Trong ba ngày trình bày được phân bổ - và một ngày khác thúc đẩy trát đòi hầu tòa với các tài 
liệu và nhân chứng bổ sung đã không thành công - bảy nhà lập pháp lập luận rằng chiến dịch 
gây áp lực của ông Trump chống lại Ukraine đã bảo đảm việc loại bỏ ông ra khỏi văn phòng, chỉ 
ra những điều họ nói là một mô hình nguy hiểm đặt lợi ích của ông ta lên trên những lợi ích của 
đất nước.

“Các điều khoản luận tội tồn tại để bảo vệ tự do và dân chủ của 
chúng ta giữa các cuộc bầu cử. Nó tồn tại để nhắc nhở các Tổng 
thống rằng họ phục vụ công chúng chứ không phải xung quanh 
cách nào khác.” - Đại biểu Jerrold Nadler, Thành viên Đảng 
Dân chủ của New York và là Chủ tịch Ủy ban Tư pháp
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“Chúng ta sống trong một nước cộng hòa lập hiến là nơi các 
bạn có mối quan tâm chính sách sâu sắc và sự khác biệt 
sâu sắc. Đó không phải là cơ sở của một việc luận tội.” - Jay 
Sekulow, Luật sư riêng của Tổng thống

“Việc cản trở Quốc hội của Tổng thống Trump không chỉ đơn 
thuần là chưa từng có và sai trái, nó còn là một tội lớn và 
sai phạm vì các nhà soạn thảo đã sử dụng và hiểu cụm từ 
đó.” - Đại biểu Zoe Lofgren, Thành viên Đảng Dân chủ của 
California và là một kỳ cựu trong ba cuộc đòi hỏi luận tội.

Đội ngũ bào chữa của ông Trump gồm có các công tố viên kỳ cựu nổi tiếng từ thời Clinton, bao 
gồm Ken Starr, cố vấn độc lập có báo cáo dẫn đến việc luận tội ông Clinton và Robert W. Ray, 
người kế nhiệm ông Starr.
 
Các thành viên khác bao gồm thành viên cố định trên Fox News như Alan M. Dershowitz, luật sư 
nổi tiếng đã bào chữa cho ông Simpson, Claus von Bülow, Mike Tyson và Jeffrey Epstein, nhà tài 
chính bị buộc tội buôn bán tình dục bất hợp pháp và đã tự sát năm ngoái trong tù.
 
Dẫn đầu bởi luật sư riêng của Tổng thống là Jay Sekulow và Pat A. Cipollone, luật sư của Nhà 
Trắng, người bào chữa đã lập luận rằng đảng Dân chủ tại Hạ viện đã vội vã trong quá trình luận 
tội khi họ mong muốn lật ngược kết quả của một cuộc bầu cử mà họ không đồng ý, và ở đó 
không có bằng chứng nào trong vụ kiện Hạ viện ngoài tin đồn rằng ông Trump đã tìm cách buộc 
chặt cuộc điều tra để giải thoát viện trợ an ninh.

SỰ BÀO CH A CỦA TỔNG THỐNG

“Họ yêu cầu bạn xé bỏ tất cả các lá phiếu trên khắp đất nước 
này theo sáng kiến của riêng bạn, hãy đưa quyết định đó tránh 
xa khỏi người dân Mỹ”. - Pat A. Cipollone, cố vấn Nhà Trắng
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Ông Cipollone và ông Sekulow là những người bào chữa thường xuyên nhất ở diễn đàn Thượng 
viện, cung cấp hầu hết các lập luận chống lại nỗ lực của đảng Dân chủ muốn bỏ phiếu trên trát 
đòi tài liệu và nhân chứng trước các cuộc tranh luận của các đội ngũ. Mấu chốt của lập luận của 
họ là ông Trump không có tội và do đó không thể bị luận tội, một lý thuyết pháp lý bị hầu hết 
các học giả hiến pháp bác bỏ. Họ cũng cho rằng đảng Dân chủ đang tìm cách loại bỏ Tổng thống 
vì những phán quyết chính sách mà họ không đồng ý để vô hiệu hóa ý chí của cử tri chín tháng 
trước cuộc bầu cử tới.
 
Trong một khuynh hướng đáng chú ý,là ông Starr được biết đến vì đã từng theo đuổi mạnh mẽ 
việc luận tội ông Clinton đã nói dối về một vụ ngoại tình với một thực tập sinh tại Nhà Trắng, ông 
nói với Thượng viện hôm thứ Hai rằng việc sử dụng biện pháp hiến pháp là rất hiếm và hành 
động của ông Trump không đến mức đó.

Các luật sư khác trong nhóm xét xử Tổng thống bao gồm Pam Bondi, cựu Tổng chưởng lý của 
Florida; Eric D. Herschmann; Michael Purpura và Patrick Philbin, phụ tá các luật sư Nhà Trắng và 
Jane Serene Raskin, người đã giúp bảo vệ ông Trump trong cuộc điều tra của Robert S. Mueller 
III, luật sư đặc biệt đã điều tra sự can thiệp của Nga trong cuộc bầu cử năm 2016 và buộc với 
chiến dịch tranh cử của Trump.
 
Vào thứ Hai, ông Dershowitz là người duy nhất trong nhóm trực tiếp chỉ vào những tiết lộ của 
John R. Bolton trong một bản thảo chưa xuất bản mà ông Trump trực tiếp viện trợ cho Ukraine 
để điều tra các đối thủ chính trị của ông. Ngay cả nếu điều này là đúng, ông Dershowitz nói, điều 
đó không thể luận tội được.

Nguồn: The New York Times, https://www.nytimes.com/2020/01/28/us/politics/impeachment-
legal-teams.html?searchResultPosition=1

“Thay vì một hiện tượng xảy ra một lần trong cả thế kỷ nhưng 
đã từng xảy ra, việc luận tội Tổng thống đã trở thành vũ khí để 
chống lại một đối thủ chính trị của phe đối lập.” – Ken Starr, cố 
vấn độc lập có báo cáo dẫn đến việc luận tội Tổng thống Bill 
Clinton

“Bạn không thể biến những hành vi không thể luận tội thành 
những hành vi có thể luận tội chỉ bằng cách sử dụng những từ 
như “có qua có lại” và “lợi ích cá nhân”. - Alan M. Dershowitz, 
Giáo sư danh dự tại Trường Luật Harvard
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LỜI KHUYÊN CÔNG CHÚNG TỪ TỔ CHỨC Y 
TẾ THẾ GIỚI VỀ PHÒNG NGỪA DỊCH CÚM 
CORONAVIRUS

Rửa tay thường xuyên
Duy trì khoảng cách giữa bạn và 
người khác

Thực hành vệ sinh hô hấp

Tránh chạm vào mắt, mũi 
và miệng

01 03

02
04

Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước 
hoặc sử dụng chất chà tay chứa cồn nếu tay bạn 
không bị bẩn rõ ràng để loại bỏ vi khuẩn nếu nó ở 
trên tay bạn.

Duy trì khoảng cách ít nhất 1 mét (3 feet) giữa bạn 
và người khác, đặc biệt với những người bị ho, hắt 
hơi và bị sốt.
Khi một người bị nhiễm bệnh hô hấp như 2019-
nCoV, ho hoặc hắt hơi, họ sẽ phóng ra những giọt 
nhỏ chứa vi khuẩn. Nếu bạn ở quá gần, bạn có thể 
hít phải vi khuẩn.

Khi ho và hắt hơi, hãy che miệng và mũi bằng 
khuỷu tay co lại hoặc khăn giấy - vứt bỏ khăn 
giấy ngay lập tức vào thùng kín và làm sạch tay 
bằng chà tay hoặc xà phòng và nước. Làm điều 
này để ngăn chặn sự lây lan của vi trùng và vi 
khuẩn. Nếu bạn hắt hơi hoặc ho vào tay, bạn có 
thể làm nhiễm bẩn đồ vật hoặc người mà bạn 
chạm vào.

Tay chạm vào nhiều bề mặt có thể bị nhiễm vi 
khuẩn. Nếu bạn chạm vào mắt, mũi hoặc miệng 
bằng bàn tay bị nhiễm bẩn, bạn có thể truyền vi 
khuẩn từ bề mặt sang chính mình.
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Nếu bạn bị sốt, ho và khó thở, hãy đi khám sớm

Nếu bạn có các triệu chứng hô hấp nhẹ và không có tiền sử du lịch 
đến hoặc bên trong Trung Quốc

Để phòng ngừa chung, hãy thực hành các biện pháp vệ sinh chung khi đến 
chợ động vật sống, chợ ẩm ướt hoặc chợ sản phẩm động vật

Tránh tiêu thụ các sản phẩm động vật sống hoặc chưa nấu chín

05

06

07

08

Nói với thầy thuốc chăm sóc sức khỏe của bạn nếu bạn đã đi du lịch tại một khu vực ở Trung Quốc 
nơi mà dịch 2019-nCoV đã được báo cáo hoặc nếu bạn đã tiếp xúc gần gũi với người đã đi du lịch từ 
Trung Quốc và có các triệu chứng về bệnh hô hấp.
Bất cứ khi nào bạn bị sốt, ho và khó thở, điều quan trọng là phải tìm kiếm sự chăm sóc y tế kịp thời vì 
điều này có thể là do nhiễm trùng đường hô hấp hoặc tình trạng nghiêm trọng khác. Các triệu chứng 
hô hấp khi bị sốt có thể có một loạt các nguyên nhân và tùy thuộc vào lịch sử và hoàn cảnh du lịch 
cá nhân của bạn, 2019-nCoV có thể là một trong số đó.

Nếu bạn có các triệu chứng hô hấp nhẹ và không có tiền sử du lịch đến hoặc ở bên trong Trung 
quốc, hãy cẩn thận thực hành vệ sinh tay và hô hấp cơ bản và ở nhà cho đến khi bạn được phục hồi, 
nếu có thể.

Bảo đảm rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước uống sau khi chạm vào động vật và các sản 
phẩm động vật; tránh chạm vào mắt, mũi hoặc miệng bằng tay; và tránh tiếp xúc với động vật bị 
bệnh hoặc các sản phẩm động vật hư hỏng. Tuyệt đối tránh mọi tiếp xúc với các động vật khác trên 
thị trường (ví dụ: mèo và chó đi lạc, động vật gặm nhấm, chim, dơi). Tránh tiếp xúc với chất thải động 
vật hoặc chất lỏng có khả năng bị ô nhiễm trên đất hoặc trên cấu trúc của các cửa hàng và cơ sở 
thương mại.

Cầm nắm thịt sống, sữa hoặc nội tạng động vật một cách cẩn thận, để tránh lây nhiễm chéo với thực 
phẩm chưa nấu chín, theo các thực hành an toàn thực phẩm tốt.
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• 2 1/2 lbs thịt lợn nạc
• 2 muỗng canh nước mắm*
• 1/2 muỗng cà phê muối Kosher
• 1 muỗng canh đường
• 1 muỗng cà phê tiêu trắng
• 1 muỗng cà phê bột tỏi
• 1 muỗng cà phê bột hành
• 1 gói bột nở Alsa khoảng 1 

muỗng canh**
• 1 muỗng cà phê bột năng**
• 2/3 cốc nước ấm
• 1 gói lá chuối** hoặc bọc nhựa 

có phẩm chất
*có trong khu vực siêu thị châu Á hoặc trong chợ thực 
phẩm châu Á
**có tại chợ thực phẩm châu Á

Nguồn: https://howtofeedaloon.com/cha-lua-vietnamese-ham-aka-pork-roll/

1. Đặt thịt vào máy xay thực phẩm và thêm nước mắm, muối, đường, tiêu, tỏi và bột hành. Xay cho 
đến khi hoà trộn hoàn toàn.

2. Thêm bột nở và bột năng vào nước ấm (không chuẩn bị hỗn hợp này cho đến khi bạn sẵn sàng 
thêm vào hỗn hợp thịt).

3. Đổ hỗn hợp nước này vào hỗn hợp thịt và trộn đều trong 30 giây.
4. Đặt hỗn hợp thịt vào một bát vừa, đậy nắp và đặt trong tủ lạnh để qua đêm.
5. Ngày hôm sau, lấy thịt ra khỏi tủ lạnh và chia thành hai phần.
6. Quấn chặt từng phần bằng lá chuối hoặc bọc nhựa (Saran Wrap hoạt động tốt). Lặp lại với thêm 

một lớp khác. Nếu sử dụng lá chuối, hãy bọc thêm một lần nữa bằng bọc nhựa.
7. Buộc dây bếp quanh mỗi cuộn, nhiều lần theo chiều dài và chiều rộng.
8. Hấp các cuộn chả trong 50 - 60 phút. (Nhiệt độ bên trong nên là 145°F. Cắt lát và kiểm tra độ 

mềm, nếu chưa chín hoàn toàn, hãy bọc lại và hấp trong 15 phút nữa).
9. Tháo lớp dây và bọc nhựa và cắt lát.

CÁCH LÀM CÁC MÓN 
ĂN CHÀO NĂM MỚI

Các cách làm món ăn sau đây là phổ biến trong bữa ăn quanh năm của người Mỹ gốc Việt. 
Chúng tôi hy vọng sẽ chia sẻ một số nghệ thuật của chúng tôi với những món ăn ngon tuyệt này! 
Hãy thử làm xem!

Thành phần

Hướng dẫn

CHẢ LỤA
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• 1 pound chuối hoặc chuối lá Việt Nam
• 4 ounce đường
• 1/4 muỗng cà phê muối
• 3 muỗng canh hạt trân châu nhỏ
• 4 lá dứa hoặc một vài giọt hương lá dứa 

nếu không có lá
• 1/2 lon nước cốt dừa 

• 2 muỗng canh đậu phộng rang nghiền 
nhỏ

• 2 muỗng canh hạt mè rang nghiền nhỏ
• 1/2 muỗng cà phê muối

Thành phần

Lớp rải trên mặt 

CHÈ

Nguồn: https://www.hungryhuy.com/vietnamese-banana-coconut-tapioca-dessert-che-chuoi/

1. Ngâm hạt trân châu trong nước ấm khoảng 20 phút, sau đó để ráo nước.
2. Gọt vỏ và cắt chuối sau đó ướp chuối trong 4oz đường để làm ngọt. Hãy chắc chắn rằng tất cả 

các mặt của chuối được phủ đường, sau đó đậy nắp và để trong tủ lạnh trong 30 phút đến 2 ngày. 
Thời gian ướp càng lâu càng tốt.

3. Đun sôi 2 cốc nước với 2 nhánh lá dứa. Vặn lửa ở mức trung bình và đun nhỏ lửa trong khoảng 20 
phút để chiết xuất hương vị lá dứa.

4. Thêm các thành phần còn lại vào nồi (chuối, nước cốt dừa, bột năng, muối), đun nhỏ lửa trong 
khoảng 15-20 phút nữa cho đến khi chuối đạt được độ mềm mong muốn.

5. Kết hợp các thành phần rải trên mặt và rắc một chút lên trên mỗi phần ăn

Hướng dẫn
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CƯỜI
1. LÀM GÌ MÀ HÓT CHẲNG HAY !
Một bà vợ thủ thỉ với chồng:
- Này anh ơi, nghe kìa ! Con chim họa mi nó hót 
có hay không?
- Ôi chao! Nó không có vợ con, không nợ nần ai, 
không bù đầu vào công việc, lại chẳng phải lo 
mua sắm quần áo theo mốt cho vợ thì làm gì nó 
hót chẳng hay!

2. ĐIỀU BẤT NGỜ 
Một nhà vi trùng học nói với vợ:
- Em thân yêu, anh muốn dành cho em một sự 
bất ngờ nhất trong ngày sinh nhật của em.
- Anh thật chu đáo quá ! Điều bất ngờ gì thế anh?
- Anh đã đặt tên em cho một loại vi trùng mà anh 
mới tìm ra!

3. SỰ KHÁC NHAU
Vợ hỏi chồng làm nghể duyệt phim:
- Giữa em và điện ảnh khác nhau như thế nào?
- Khác nhau ở chỗ: nếu phim nào anh không 
thích thì anh bỏ nó đi, còn với em thì không thể.

4. YÊU TRÍ TƯỞNG TƯỢNG
Vợ : “Anh yêu em ở điểm nào hơn cả ? Khuôn mặt 
kiều diễm hay thân hình tuyệt mỹ của em?”
Chồng : “.... Ồ, trí tưởng tượng của em là đáng 
yêu nhất!”

5. KHÔNG ĐƯỢC ĐÂU
- Em làm nghề gì vậy?
- Em là bác sĩ.
- Ôi tuyệt quá! Anh xin làm bệnh nhân của em 
suốt đời!
- Ồ, không được đâu!
- Sao vậy em?
- Chuyên ngành của em là ...thú y.

6. THẤY YÊU VỢ HƠN
Hai ông hàng xóm nói chuyện với nhau:
- Này, ông phải bớt uống rượu đi chứ. Hại người 
lắm đó!
- Nhầm rồi, ông biết không, khi uống rượu say 
nhìn vợ, tôi lại tưởng là người yêu cũ nên càng 
thấy yêu vợ hơn.

7. TẠI SAO?
Vợ : Tại sao anh lại nói khi ngủ ?
Chồng : Vì đó là lúc duy nhất em yên lặng.

8. LỠ MỘT DỊP MAY
Đang ngủ, bà vợ bỗng rú lên, tay quờ quạng khắp 
giường. Ông chồng thấy vậy ôm chặt lấy vợ và 
hỏi: 
- Có chuyện gì vậy em?
- Trời ơi, khiếp quá! Em mơ bị rớt xuống địa ngục, 
may được anh giữ chặt đúng lúc, nếu không thì...
Ông chồng thở dài thầm nghĩ : “Mình thật ngốc, 
có dịp may như thế mà để lỡ!

9. NHẦM LẪN
“Làm thế nào để chứng minh rằng trong đời ta 
cũng có lần nhầm lẫn?”
- Dễ ợt, đó là lần vào phòng...ghi danh kết hôn!

10. CON SƯ TỬ BÉ NHỎ CỦA ANH
Một cô nàng lắm điều một hôm hỏi chồng :
- Tại sao người ta thường gọi vợ hoặc người yêu 
với những từ rất lãng mạn như : con mèo bé nhỏ 
của anh, con bồ câu dễ thương của anh...thế mà 
anh chả bao giờ gọi em như thế cả?
- Được, anh sẽ gọi em là ...”con sư tử bé nhỏ của 
anh.”
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Richard GESSERT
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Thuong PHAN

Tuoi VU
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Tổ chức của chúng tôi đánh giá rất cao về sự đóng góp 
của tất cả các thành viên cộng đồng và chúng tôi luôn 
tìm kiếm cộng tác viên cho tạp chí của mình! Nếu các bạn 
muốn gửi một bài viết hoặc một quảng cáo để đăng trong 
tạp chí sắp phát hành thì vui lòng liên lạc với Evan Cooper 
theo địa chỉ evan.cooper@hnvi.org hoặc gọi số 
773-728-3700 ext.32.

Sang năm mới, chúc mọi người có một bầu trời sức khỏe, 
một biển cả tình thương, một đại dương tình cảm, một điệp 
khúc tình yêu, một người yêu chung thủy, một tình bạn 
mênh mông và một gia đình thịnh vượng. Chúc các bác, 
các cô chú, các anh chị, các bạn và các em sang năm mới 
vạn sự như ý, tỷ sự như mơ, làm việc như thơ, đời vui như 
nhạc, coi tiền như rác, coi bạc như rơm, chung thủy với 
cơm và sắc son với phở.

Richard Gessert
Instagram: @richardalvingessert


