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THƯ CỦA

CHỦ TỊCH HĐQTCHỦ TỊCH HĐQT

Chicago, tháng 8 năm 2020

Kính gởi Quý Đồng Hương,

Thay mặt Hội Đồng Quản Trị 
(HĐQT) và toàn thể nhân viên 
Hội Người Việt tại Illinois, tôi 

xin trân trọng gửi đến quý vị cùng gia 
đình lời chào trân trọng và lời chúc sức 
khỏe,bình an, hạnh phúc.

Thông tin quan trọng chúng tôi xin 
thông báo với quý vị kể từ hôm nay, cô 
Giám Đốc Tuyết Ngô sẽ không còn làm 
việc cho Hội Người Việt Illinois nữa. 
Ngày cuối cùng của cô Tuyết Ngô ở 
Hội Người Việt Illinois là ngày hôm nay 
(ngày 17 tháng 7, năm 2020). Chúng tôi 
cám ơn thời gian phục vụ của Cô Tuyết 
trên cương vị Giám đốc điều hành Hội 
Người Việt trong thời gian vừa qua. Cầu 
chúc cho cô được nhiều sức khỏe, mọi 
sự tốt đẹp trong mọi công việc mới và 
tiếp tục cống hiến khả năng của mình 
trong công việc phục vụ xã hội.

Trong thời gian tới, HĐQT sẽ bắt đầu thông báo tuyển 
chọn tân Giám đốc vào thứ hai tuần tới ngày 20 tháng 7, 
2020. Trong giai đoạn tuyển chọn tân Giám Đốc, tôi Mi-
chael Nghĩa Nguyễn, Chủ tịch HĐQT cùng Hội Đồng Quản 
Trị sẽ đóng vai trò giám sát, điều hành tất cả những sinh 
hoạt của Hôi cho đến khi tuyển chọn được tân Giám đốc 
điều hành. Tất cả nhân viên sẽ tiếp tục duy trì công việc 
thường nhật không gián đoạn và chúng tôi sẽ cố gắng chu 
toàn tất cả công việc của Hội

cũng như bảo đảm mọi việc trên đà phát triển tốt đẹp 
nhất. Chúng tôi cũng sẽ tận dụng các phương tiện truyền 
thông để phổ biến chương trình tuyển lựa tân Giám đốc 
trong thời gian sớm nhất. Mong rằng Hội sẽ tìm được ứng 
viên có khả năng, kinh nghiệm và có tinh thần phục vụ xã 
hội, cộng đồng để tiếp tục đưa Hội Người Việt phát triển 
ngày một tốt đẹp và hoàn thiện hơn.

Việc kế đến, chúng tôi mong muốn tái bản lại Nguyệt san 
Người Việt Illinois như những năm vừa qua, vì chúng tôi 
xác định đây là nhu cầu cần thiết nhằm cung cấp, phổ 
biến thông tin giữa Hội và Quý Đồng hương. Chúng tôi sẽ 
tạo điều kiện để Hội Người Việt là nơi dành cho tất cả Quý 
đồng hương, Quý cao niên và các Hội đoàn có thể đến 
cộng tác, sinh hoạt lành mạnh trong tinh thần tương thân 
tương ái. Nhân đây, tôi cũng xin thông báo với Quý đồng 
hương là chúng tôi rất vui mừng đón chào ông Francis C. 
Khúc cựu Tổng biên tập Nguyệt san Người Việt Illinois đã 
quay trở lại với HNV để tiếp tục đảm nhiệm chúc vụ Tổng 
Biên Tập của Nguyệt san Người Việt Illinois.

Một lần nữa, tôi xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và xin 
quý vị tiếp tực hợp tác, đồng hành và hỗ trợ cho chúng tôi 
để cho chúng tôi có thêm tinh thần phục vụ ngày một tốt 
hơn, Hội ngày một vững mạnh hơn.  Xin cầu nguyện cho 
tất cả chúng ta cùng gia đình luôn mạnh khỏe và bình an.

Rất trân trọng,
Michael Nghĩa Nguyễn
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Thông báo về tuyển dụng 
Giám Đốc Điều Hành Hội Người Việt
VIETNAMESE ASSOCIATION OF ILLINOIS (VAI)
Executive Director Search Announcement
For best consideration, please apply by September 1, 2020.

I. About the Organization 
Established almost four decades ago, the Vietnamese Association of Illinois (VAI) has served thousands of Viet-
namese Americans and other ethnic communities in facilitating resettlement and citizenship, building com-
munity, seeking employment, addressing healthcare issues, raising political awareness, providing educational 
opportunities, addressing multigenerational issues for seniors and youth, establishing and expanding business-
es, and strengthening cultural heritage. For more information about VAI’s history, programmatic offerings, and 
values, please visit our website (www.hnvi.org). 

II. About the Position
The Executive Director of the Vietnamese Association of Illinois will lead and oversee all affairs related to the 
organization, including managing, planning, directing and implementing all organization programming, ac-
tivities, finances and personnel. The successful candidate must be a skilled leader, able to communicate effec-
tively to all stakeholders, comfortable working in a consensus-driven, collaborative environment, and adept in 
building collaborative relationships with the staff, Board of Directors, and various communities served by VAI. 
Sensitivity to the needs of VAI’s clients and their families are of the utmost importance to the role. This position 
is based in VAI’s Uptown offices, and reports to the Board of Directors. The Executive Director will work with 
a committed team and will be a leader who embodies integrity, humility and agility while working to navigate 
multiple priorities and projects. They will approach their work as a constant learner and listener. 

III. Essential Responsibilities and Functions
Mission and Strategy 
• Ensure a long-range strategy for all stakeholders including clients, community residents, staff and the  
 VAI Board;
• Ensure that programs and annual goals align with the mission and vision, and move the organization  
 toward consistent and effective delivery of services; 
• Uphold and champion the organization’s culture and values; 
• Foster collaborative relationships with various community member representatives to support the mis 
 sion and strategy of VAI
Staff, Leadership and Programs
• Maintain an environment that attracts, retains, and motivates a diverse staff of professionals;
• Create a climate that values teamwork, fosters accountability, and supports staff through education,  
 resources, coaching and opportunities for professional development;
• Cultivate and enhance programmatic opportunities; 
• Support ongoing review and evaluation of programs for efficiency, sustainability, and quality;
• Build and cultivate relationships with VAI Board of Directors and Advisory Board;   
• Serve as the primary spokesperson for the organization representing its programs and point of view to 
  other social service agencies, community groups, funders, media and the public; and
• Explore opportunities for collaboration with other social service agencies for the mutual benefit of the  
 agencies and those they serve.  
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Management, Finance, and Budget 
• Sustain the organization’s future with appropriate attention to all facets of the budget; 
• Provide guidance and oversight of annual budget;
• Recommend the annual budget for approval by the Board of Directors and prudently manage organiza  
 tional resources within those budget guidelines and according to laws and regulations;

Fundraising, Marketing and Resource Development
• Increase, strengthen and diversify the organization’s funding sources as well as understand the complex   
 funding/federal guidelines that regulate sources and accounting;
• Maintain positive relationships with state and local officials who can assist regarding funding and timely   
 payment of grant funds;
• Ensure sufficient resources to support general operating costs;
• Develop proposals to fundraise through established and new programs; 

IV. Qualifications
Essential qualifications include:
• Minimum of 5 years’ executive experience in a comparable leadership-role at a multi-program, mis  
 sion-driven organization;
• Positive, collaborative leadership style/approach;
• Comfort with public relations and public speaking, as well as communicating information to a wide   
 range of audiences;
• Ability to work successfully with diverse audiences and multiple immigrant and refugee communities in   
 the Chicagoland area;
• Demonstrated interest, understanding of and ability to work in human services and immigrant commu  
 nities (especially in the context of social services);
• High degree of sensitivity and understanding of cultural and ethnic differences, and how they influence   
 and interact in multiple intersecting communities;
• Experience and ability to partner, manage and team with a strong and active Board of Directors; 
• Strong financial acumen and operating experience; 
• Possession of a wide network of professional contacts, including in the foundation/philanthropic co  
 mmunity; and
• Excellent verbal and written communication skills.

V. Compensation and Benefits 
This a full-time, salaried position with benefits. Compensation negotiable based on experience and commensu-
rate with organizational salary structure.

VI. How to Apply
Applicants should email a cover letter and resume in PDF format to VAI.Recruitment@hnvi.org with subject line 
“VAI – Executive Director Search.” 

Cover letters will be evaluated as a writing sample and should include the applicant’s salary requirements.  Ap-
plication materials must be directed to the email address indicated here. No phone calls, please. Note that due to 
the number of applications we receive, we will only respond to those candidates whom we would like to invite to 
interview for the position. 

VAI is an equal opportunity employer and does not discriminate in employment on the basis of race, color, religion, sex (including pregnan-
cy and gender identity), national origin, political affiliation, sexual orientation, marital status, disability, genetic information, age, mem-
bership in an employee organization, retaliation, parental status, military service, or other non-merit factor. Applicants from historically 
underrepresented and/or marginalized communities, including people of color, are strongly encouraged to apply.
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Thông báo về Nguyệt san 
Người Việt Illinois
Chicago, tháng 8 năm 2020

Kính thưa: Quý Độc giả và Thân hữu,

  Qúy vị lãnh đạo, đại diện các Hội đoàn

  Qúy vị Mạnh Thường Quân

  Qúy Ân Nhân,

Hội đồng Quản Trị và toàn thể nhân viên điều hành 
Hội Người Việt Illinois kính chào Quý vị và xin báo tin  
Nguyệt san Người Việt Illinois  số tục bản sẽ chính 
thức ra mắt cộng đồng kể từ đầu tháng 10, 2020 thay 
thế cho những trang thông tin (Bulletin) trong thời 
gian qua.

Nguyệt san vẫn tiếp tục duy trì tiếng nói của Hội 
Người Việt Illinois với lập trường đứng đắn để  phục 
vụ theo chiều hướng truyền thông từ Văn Hóa, Phong 
tục Tập quán, Sinh hoạt, Thông tin cũng như ngày 
mỗi  củng cố sự hoạt động qua những chương trình 
phục vụ.

Qua tâm thư này, chúng tôi mời gọi sự ủng hộ của 
Qúy vị đối với  Nguyệt san Người Việt Illinois như 
trước đây hai năm bằng cách đóng góp bài vở nếu có 
thể, đăng Quảng cáo, đăng tin về Quan-Hôn-Tang-Tế 
hoặc ghi danh mua báo hàng tháng gửi đến tận nhà...

Trường hợp đăng quảng cáo, xin gửi cho chúng tôi 
trước ngày 15 mỗi tháng. Nếu muốn giữ hay thay 
đổi những quảng cáo Qúy vị đang có trên các số 
báo trước, xin gọi cho chúng tôi (Cô Shara Châu            
773 728 3700 hay email: shara.chau@hnvi.org).

Kính chúc Quý Vị vạn an và xin đón nhận mọi sự góp 
ý xây dựng của Qúy vị. 

Trân trọng kính chào và cám ơn Quý vị.

Hội đồng Quản Trị và tập thể Nhân viên          

Hội Người Việt Illinois

Ưng phó đại dịch 
COVID-19

‘Trục đứng’; ‘đại dịch’; ’Chưa từng thấy’.

By Kevin Langson, 
Chương trình bổ túc văn hóa

Thời gian gần đây xuất hiện những thuật 
ngữ thường không phải là một phần của 
ngôn ngữ hàng ngày, nhưng nó phản 

ánh giai đoạn không chắc chắn và hỗn loạn mà 
chúng ta đang trải qua, cũng như nỗ lực làm 
việc hiệu quả và tiếp tục công việc quan trọng 
để bảo đảm có thể giải quyết nhu cầu của cộng 
đồng. Nhân viên HNV trong đã phải tìm cách 
thực hiện theo sự uỷ thác của Ban Giám đốc để 
có thể phục vụ cộng đồng từ nhà của mình.

Đối với bản thân tôi, trong chương trình Bổ túc 
khả năng người lớn, điều đó có nghĩa là làm 
việc với cộng sự của tôi cô Lynn Barlow để giúp 
các giáo viên chuẩn bị cho việc giảng dạy từ 
xa. Dường như cả thế giới đã sử dụng Zoom để 
duy trì kết nối, giữ khoảng cách an toàn, vì vậy 
chúng tôi đã sử dụng công nghệ có sẵn để tiếp 
tục cung cấp các bài học tiếng Anh và Quốc tịch 
có ý nghĩa rất lớn cho học viên, những người cần 
cải thiện kỹ năng ngôn ngữ để xây dựng một 
cuộc sống ổn định và tìm hiểu thêm về quyền 
công dân cũng như để chuẩn bị phỏng vấn nhập 
tịch. Trong thời gian cách ly chắc chắn gây ảnh 
hưởng tâm lý và khả năng hoàn thành các công 
việc quan trọng của mọi người, và không phải ai 
cũng có điều kiện cần thiết hoặc có nhu cầu học 
từ xa. Tuy nhiên, chúng tôi đã có thể giảm thiểu 
một số vấn đề từ việc gián đoạn trong cuộc 
sống thường ngày này bằng cách duy trì liên lạc 
và kiên trì học tập. Tôi biết ơn các giảng viên 
thiện nguyện đã từng bước giúp học viên hiểu 
cách sử dụng Zoom và giúp quá trình chuyển 
đổi sang học tập từ xa hoạt động hữu hiệu, cũng 
như các đối tác như Trung tâm tài nguyên học 
tập dành cho người lớn đã cung cấp các buổi 
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hội thảo thông qua Zoom để giúp đỡ giáo viên 
và các quản trị viên vượt qua quá trình chuyển 
đổi sang phương pháp giảng dạy mới, điều khó 
khăn với nhiều người trong chúng ta. Điều này 
đặc biệt quan trọng để có thể hỗ trợ người học 
lớn tuổi, những người có thể gặp nhiều hạn chế 
trong việc sử dụng công nghệ trong cuộc sống 
hàng ngày. Tất nhiên, tác động cảm xúc rất khó 
đo lường, nhưng tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta 
đang cần thêm sự tương tác và cùng nhau tham 
gia các lớp học trên tầng ba của Hội.

Đồng thời, các dịch vụ khác tại HNV đã được 
nâng cấp để đáp ứng những thách thức đối với 
nhu cầu phát sinh hàng ngày tại địa phương. 
HNV phục vụ nhiều cá nhân có thu nhập thấp 
và/hoặc trình độ tiếng Anh hạn chế. Như chúng 
ta đang thấy, khi một cuộc khủng hoảng xảy 
ra, có thể gây ra những tổn thương cho nhiều 
người, do đó, công việc của chúng tôi với tư 
cách là một cơ quan phục vụ xã hội thậm chí 
còn trở nên cấp bách hơn. Chẳng hạn, vì các 
doanh nghiệp không thiết yếu đã buộc phải 
đóng cửa, tỉ lệ thất nghiệp tăng vọt; và các nhân 
viên trong Chương trình di trú tại Hội đã được 
giao nhiệm vụ giúp quý đồng hương và các sắc 
dân bạn nộp đơn xin thất nghiệp qua điện thoại. 
Mặc dù người quản lý chương trình IFRP, Thuy 
Mersereau, mỗi ngày có thể giúp đỡ nhiều người 
hơn so với các cuộc hẹn trực tiếp, nhưng hỗ 
trợ từ xa đặt ra một số vấn đề vì cần nhiều tài 
liệu để nộp đơn và đôi khi rất khó để mọi người 
biết cách sử dụng công nghệ cần thiết để hoàn 
thành việc nộp đơn. Đồng thời, cô dành phần lớn 
thời gian trong ngày để gọi điện thoại, đây là sự 
điều chỉnh từ làm việc trực tiếp với người nộp 
đơn sang cách gián tiếp. Thuong Phan cũng đã 
quan sát thấy rằng các vấn đề phát sinh khi nộp 
đơn bằng tiếng Anh và một số người cần nộp 
đơn không thể truy cập internet. Cô cũng quan 
sát thấy sự căng thẳng khi nhân viên phải làm 
quá nhiều công việc qua điện thoại, đặc biệt là 
có cần rất nhiều tài liệu bắt buộc. Tuy nhiên, bộ 
phận của họ đã có thể cung cấp các buổi hội 

thảo trực tuyến chi tiết về cách đăng ký thất 
nghiệp và sẽ tiếp tục cung cấp các hội thảo trên 
website hữu ích cho cộng đồng.

Tuoi Vu đã trải qua những thử thách tương tự 
khi thực hiện công việc thống kê dân số. Một 
trong những nhiệm vụ quan trọng của Hội trong 
những tháng qua là tiếp cận thống kê dân số 
và giúp bảo đảm rằng toàn bộ cộng đồng được 
chính phủ Hoa Kỳ tính vào dân số để chúng ta 
sẽ nhận được phần tài trợ và nguồn lực công 
bằng trong tương lai. Công việc này được thực 
hiện tốt nhất khi gặp trực tiếp, tuy nhiên các sự 
kiện hỗ trợ trả lời câu hỏi của Tuoi đã bị gián 
đoạn và cô ấy đã phải làm quen với việc hướng 
dẫn các cá nhân hoàn thành bản thống kê dân 
số qua điện thoại hoặc trực tuyến. Điều này đã 
được chứng minh là khó khăn do rào cản ngôn 
ngữ giữa người nộp đơn và việc nộp đơn cũng 
như yêu cầu người nộp đơn phải hiểu biết cách 
sử dụng công nghệ. Việc giải thích như thế này 
khó khăn hơn nhiều so với hỗ trợ trực tiếp.

Công việc của Clark Nguyen đã bị tác động 
tương tự, trong đó các hoạt động gặp gỡ thông 
thường của anh đã bị gián đoạn và giờ anh phải 
cố gắng tiếp xúc những người được hỗ trợ xã hội 
hạn chế qua điện thoại hoặc internet. Dịch vụ 
ngân hàng qua điện thoại, Facebook và hội thảo 
qua Zoom đã trở thành phương tiện để anh giúp 
các thành viên cộng đồng tiếp cận thông tin về 
lợi ích công cộng, trợ giúp pháp lý và các mối 
quan tâm liên quan đến nhập cư.
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NĂM TÀI KHÓA 2020 
THÀNH TỰU VÀ TRIỂN VỌNG

Năm tài chính Hội Người Việt kéo dài từ ngày 1 tháng 
7 đến 30 tháng 6 năm sau; chúng tôi đã rất may mắn 
có được một năm đầy sự kiện và thành công từ tháng 7 
năm 2019 đến tháng 6 năm 2020! 

Ngân sách điều hành của chúng tôi đã tăng gần một 
triệu Mỹ kim, lên 5,6 triệu Mỹ kim, kể từ ngày 1 tháng 7 
năm 2020. Mức tăng này có nghĩa là chúng tôi có thể 
mở rộng các chương trình của mình và mở rộng thêm 
chương trình phục vụ đến các vùng phụ cận của Illinois!

Trong phần này, chúng tôi đã yêu cầu mỗi nhân viên 
quản lý phải báo cáo lại những thành tựu đáng tự hào 
nhất của họ trong 365 ngày qua, những gì họ hy vọng sẽ 
đạt được trong năm tới và quá trình lập kế hoạch của họ 
khi mở cửa lại hậu đại dịch.

Văn Phòng Điều Hành, chúng tôi đã phát triển đội ngũ 
nhân viên tại văn phòng Chicago và DuPage từ 19 lên 23 
nhân viên và sẽ tăng thêm trong thời gian tới! Nhân tiện, 
chúng tôi cũng thông báo Hội đang tuyển dụng thêm 
nhân viên!

Trong Chương trình Chăm sóc cao niên tại gia, 
chúng tôi có:
• Hơn 220 người hỗ trợ phục vụ hơn 350 khách 

hàng cao tuổi tại gia
• Cung cấp hơn 20.400 giờ dịch vụ MỖI THÁNG 

cho quý vị cần chăm sóc tại gia
• Chương trình mở rộng thêm phục vụ đến hai 

quận mới, Will và Kane.
• Ủng hộ RẤT mạnh mẽ và thành công khi làm 

việc với cơ quan lập pháp tiểu bang về việc 
tăng mức lương tối thiểu cho nhân viên của Hội

Trong năm tới, chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục phát 
triển các chương trình thêm 5%, về số lượng phục 
vụ. Liên quan đến COVID-19, chúng tôi đã và sẽ tiếp 
tục cung cấp các dụng cụ bảo vệ y tế cá nhân cho 
nhân viên của Hội.

Trong chương trình bổ túc khả năng cho người lớn, 
chúng tôi đã:
• Kết hợp gần 80 học viên với 30 giảng viên thiện 

nguyện, cung cấp bài giảng tiếng Anh miễn phí 
và luyện thi quốc tịch, 3 giờ mỗi ngày, 7 ngày 
một tuần

• Tăng khoản tài trợ của chúng tôi thêm 30%, 
có nghĩa là chúng tôi đã tăng khả năng và cập 
nhật tài liệu học tập

• Mở rộng chương trình của chúng tôi sang quận 
DuPage; để làm như vậy, chúng tôi đã thuê 
một điều hợp viên bán thời gian có trụ sở tại 
DuPage. Ghé thăm trang Facebook của chúng 
tôi để tìm hiểu thêm!

Trong năm tới, chúng tôi hy vọng sẽ thực sự đưa 
chương trình học DuPage mới được mở rộng vào 
thực tiễn. Do đại dịch COVID-19, chúng tôi đã 
chuyển đổi dạy kèm sang các cuộc gọi video và 
điện thoại. Chúng tôi hy vọng sẽ trở lại vào mùa 
thu, cung cấp đồ bảo hộ cho cả học viên và giáo 
viên hướng dẫn và thực hiện các biện pháp phòng 
ngừa ở cả hai địa điểm.
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Nhìn về tương lai trong mùa hè này, chúng tôi hy 
vọng sẽ hoàn thành các dự án và hơn thế nữa:
• Tất cả nhân viên được đào tạo về cải tạo công 

lý và chăm sóc các chấn thương đã được biết 
đến 

• Thiết lập chương trình tư vấn
• Tăng số lượng các hoạt động đa văn hóa, gây 

quỹ và các sự kiện cộng đồng do sinh viên lãnh 
đạo và các chương trình có sự tham gia của gia 
đình

• Duy trì và thiết lập mối quan hệ mới với các tổ 
chức/chương trình thanh thiếu thiếu niên địa 
phương

Hiện tại, Chương trình Thanh thiếu niên có kế 
hoạch dự kiến mở lại chương trình học trực tiếp. 
Vào mùa hè 2020, chúng tôi sẽ tổ chức một trại hè 
theo cả hai dạng trực tiếp và ảo với 3 tuần ở xa và 3 
tuần trực tiếp; tuy nhiên điều này phụ thuộc vào sự 
chấp thuận của sở y tế thành phố và sự cho phép 
của gia đình.

Văn Phòng Di trú và Dịch vụ Pháp lý, chúng tôi đã:
• Phục vụ hơn 705 thành viên cộng đồng vượt 

qua quá trình pháp lý nhập cư, hỗ trợ lợi ích 
công cộng và pháp lý.

• Tổ chức 16 hội thảo giáo dục và pháp lý cộng 
đồng với tổng số 414 người tham dự

• Phát động chiến dịch “Get Out the Count” để 
giáo dục các cộng đồng chưa được tính trong 
quá khứ ở các Quận Cook và DuPage về thống 
kê dân số năm 2020; thực hiện hơn 8531 cuộc 
gọi và cung cấp hỗ trợ câu hỏi trực tiếp cho 
288 hộ gia đình. 

Để đạt được điều này trong năm tới, chúng tôi sẽ 
tiếp tục giáo dục và thu hút sự tham gia của cộng 
đồng trong cuộc bầu cử năm 2020. Chúng tôi cũng 
có kế hoạch tổ chức nhiều hội thảo trên mạng và 
các cuộc họp trực tuyến về các chủ đề/vấn đề ảnh 
hưởng đến cộng đồng. Nhóm Dịch vụ Pháp lý và 
Nhập cư đã làm việc với khách hàng qua điện thoại 
và trên mạng trong suốt đại dịch COVID-19. Chúng 
tôi dự định tiếp tục tiến hành các cuộc hẹn tiếp 
nhận qua điện thoại và gặp gỡ trực tiếp quý vị có 
nhu cầu trong từng trường hợp. 

Chương trình Thanh thiếu niên, chúng tôi có:
• Phục vụ hơn 115 chương trình thanh thiếu niên 

có ý nghĩa về văn hóa trong suốt năm
• Tăng mức tài trợ để chúng tôi có thể tiếp tục làm 

phong phú thêm chương trình ngoài giờ học:
• Giới thiệu các chương trình và sự kiện phong phú 

mới như Ban cố vấn thanh thiếu niên, Lớp nghi 
thức, Đội bóng rổ HNV, Câu lạc bộ sách, Câu lạc 
bộ Coding, Câu lạc bộ cờ vua, Câu lạc bộ điện ảnh, 
Câu lạc bộ chính tả, sinh hoạt Gia Đình, Hội phụ 
huynh, Danh sách nghề nghiệp và nhiều hơn nữa

• Tăng cường nhiều mối quan hệ hợp tác cộng đồng, 
như Ngân hàng Cathay, nơi đã cung cấp các hội 
thảo về kiến thức tài chính hấp dẫn cho thanh 
thiếu niên vào mùa hè 2019 và sẽ làm việc với 
chúng tôi một lần nữa vào mùa hè năm nay.

• Thiết lập quan hệ đối tác với Hiệp hội Sinh viên 
Luật Latinh Loyola (LLSA), Trung tâm Cờ vua 
Chicago, Trung tâm tư vấn Focus Fairies, Văn 
phòng Luật sư Chính phủ (Hội thảo Bạo hành 
Thanh thiếu niên), KAN-WIN, Thư viện Công 
cộng Bezazian Chicago,...

CHƯƠNG TRÌNH 
BỔ TÚC VĂN HÓA
HIỆN ĐANG CHIÊU SINH VÀ TUYỂN DỤNG 
GIẢNG VIÊN! 

Quý vị đang chuẩn bị cho kỳ thi quốc tịch và/
hoặc muốn cải thiện kỹ năng đọc viết tiếng 
Anh thông qua một lớp học bài bản? Quý 

vị có đam mê giảng dạy và/hoặc đang tìm cách 
hoàn thành số giờ phục vụ? HNV tổ chức các lớp 
học tiếng Anh và giáo dục công dân miễn phí. Các 
bài học diễn ra quanh năm, bảy ngày một tuần từ 
9 giờ sáng đến 12 giờ trưa và chúng tôi có chính 
sách đăng ký mở, vì vậy quý vị có thể tham gia với 
chúng tôi bất cứ lúc nào. Hiện tại, chương trình của 
chúng tôi được thực hiện trực tuyến cho đến khi 
có thông báo mới. Nếu quý vị quan tâm đến việc 
trở thành một học viên hoặc một giảng viên tình 
nguyện, xin vui lòng liên hệ với Kevin Langson tại                  
kevin.langson@hnvi.org
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TRONG GIAI ĐOẠN SẮP TỚI
Kế hoạch

Chúng tôi luôn tìm cách sắp xếp sự 
khác biệt của mình với tư cách một 
cơ quan dịch vụ xã hội hàng đầu. 
Ban giám đốc, cùng với các chuyên 
gia tư vấn tổ chức có kinh nghiệm, đã 
tham gia để mang đến cho Hội người 
Việt tại Illinois một chiến lược hướng 
tới tương lai, trong đó chúng tôi có 
thể phục vụ, giao tiếp và tham gia tốt 
nhất với cộng đồng. Chúng tôi muốn 
chia sẻ kế hoạch được liệt kê dưới 
đây và cùng nhau hướng tới tầm 
nhìn của Hội.

Bản sắc HNV - Chúng tôi là ai và chúng tôi làm gì?

Sứ mệnh của 
chúng tôi:

Phục vụ cộng đồng người Việt và cộng đồng người tị nạn, bảo tồn di sản và văn hóa người Việt và 
phát triển, xây dựng cộng đồng bằng cách cộng tác với những đối tác.

Kết quả Xây dựng một cộng đồng Việt mạnh và đoàn kết

Chúng tôi 
phục vụ ai?

• Đồng hương trong cộng đồng người Việt cần hỗ trợ
• Quý cao niên
• Quý đồng hương Việt Nam quan tâm đến kết nối văn hóa
• Người nhập cư và người tị nạn giới hạn tiếng Anh, có thu nhập thấp
• Thanh thiếu niên từ Uptown và các khu vực lân cận

Nơi chúng tôi 
phục vụ

Quận Cook và DuPage tại Illinois, mở rộng đến những cộng nơi cộng đồng Việt di chuyển trong tiểu 
bang

Chúng tôi làm 
điều này thế 
nào?

• Dịch vụ Chăm sóc tại gia
• Dịch vụ Di trú/Pháp lý và Hướng dẫn hội nhập
• Chương trình thanh thiếu niên
• Chương trình bổ túc khả năng người lớn 

Lợi thế cạnh 
tranh của 
chúng tôi

• Kỹ năng ngôn ngữ và năng lực
• Điểm truy cập văn hóa và liên người Việt
• Tính kế tục

Chúng tôi 
được tài trợ 
như thế nào?

• Tài trợ và hợp đồng
• Cá nhân
• Các tập đoàn/ công ty 
• Phí chương trình và Thu nhập (Bãi đỗ xe)

Hội Người Việt tìm cách mở rộng dựa trên thành công hiện tại của mình bằng cách giám sát cẩn thận các chương trình 
cung cấp nhằm đa dạng hóa nguồn tài trợ, ổn định tài chính và tác động trong cộng đồng. Trong ba năm tới, chiến 
lược tổ chức của Hội là tăng cường năng lực của mình, trong khi vẫn phù hợp với cộng đồng người Việt đa dạng về 
tuổi tác và nhu cầu, bằng cách đa dạng hóa các nguồn tài trợ trong khi tìm kiếm cơ hội kết nối rộng hơn với cộng đồng 
người Việt.

Suy nghĩ đằng sau chiến lược của chúng tôi 
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Mục tiêu Thành quả
Mục tiêu 1: Sự tham gia của cộng đồng và các nhà tài trợ

Tiến hành đánh giá tổ chức về các hoạt 
động và sự kiện tham gia của cộng đồng 
và các nhà tài trợ trong quá khứ và hiện 
tại.

• Đánh giá và xác định mục đích và mục tiêu về mức độ tham gia cộng đồng
• Đánh giá và xác định đối tượng mục tiêu, dân số và phạm vi địa lý
• Đánh giá và xác định quá trình và chiến thuật của chúng tôi (các sự kiện 

cộng đồng, phương tiện truyền thông chính thống hoặc/và bằng tiếng Việt, 
phương tiện truyền thông xã hội.)

Phát triển một chiến lược tổ chức toàn 
diện cho sự tham gia của cộng đồng và 
nhà tài trợ có sự tham gia của các nhà 
quản lý và tất cả nhân viên chương trình 
trực tiếp.

• Đánh giá và xác định mục đích và mục tiêu của chúng tôi về mức độ tham gia 
cộng đồng

• Đánh giá và xác định đối tượng mục tiêu, dân số và phạm vi địa lý
• Đánh giá và xác định quá trình và chiến thuật của chúng tôi (các sự kiện 

cộng đồng, phương tiện truyền thông chính thống hoặc/và bằng tiếng Việt, 
phương tiện truyền thông xã hội.)

Cung cấp một định hướng chiến lược 
mới cho ấn phẩm của Hội như là một 
phần của cộng đồng tổ chức lớn hơn và 
chiến lược và khuôn khổ kết hợp với nhà 
tài trợ

• Phối hợp và phát triển ấn bản Bản tin của Hội trong mùa hè , kết hợp các yếu 
tố của báo cáo thường niên (nhắm đến việc xuất bản và phân phối vào tháng 
7 năm 2020)

• Chỉ xuất bản 2 ấn bản trong năm 2020 (đã hoàn thành phiên bản mùa đông)
• Chuyển đổi bản tin Hội trở thành báo cáo thường niên của HNV nhằm mục 

đích thông báo cho các liên quan về những thành công, thành tựu và kế 
hoạch chiến lược của chúng tôi

• Xác định các phương tiện truyền thông tiếng Việt để tiếp tục liên lạc và chia 
sẻ thông tin thường xuyên với cộng đồng Việt về các chương trình và dịch vụ 
(các tổ chức phi lợi nhuận tương tự tham gia vào chiến lược này để tham gia 
cộng đồng)

 Mục tiêu 2: Tài chính bền vững thông qua đa dạng hóa thu nhập
Tăng sự đóng góp cá nhân và đóng góp 
của công ty

Tăng hàng năm 20% từ năm tài chính 2021 đến 2023

Tăng thu nhập mỗi năm, đặc biệt là trong 
chương trình hỗ trợ tại nhà

Tăng trưởng 1% cho chương trình trợ giúp tại nhà từ năm tài chính 2021 đến 
2023 

Duy trì và phát triển tài trợ căn bản Duy trì tài trợ cho hội thời điểm hiện tại trong tài khóa 2021
Tăng tài trợ của các tổ chức lên 4% hàng năm trong năm tài chính 2022 và 2023

Duy trì và phát triển tài trợ của chính phủ 
trên tất cả các khoản tài trợ/hợp đồng

Duy trì và/hoặc tăng tài trợ hiện tại trong năm tài chính 2021 ngoại trừ tài trợ cho 
thống kê dân số
Tăng quỹ của chính phủ trên tất cả các khoản tài trợ/hợp đồng trong năm tài chính 
2022 và 2023

Mục tiêu 3: Mở rộng địa lý ở vùng ngoại ô, đặc biệt là Quận DuPage
Tăng năng lực phục vu và nhân viên trợ 
giúp tại gia ở các quận vành đai (DuPage, 
Kane và Will)

Tăng trưởng 1% cho chương trình hỗ trợ tại gia từ năm tài chính 2021 đến 2023

Cung cấp chương trình bổ túc khả năng 
người lớn (lớp học tiếng Anh và công dân) 
cho quý đồng hương ở DuPage.

Quý đồng hươngở DuPage có thể bắt đầu học tiếng Anh là nhu cầu cần thiết

Tăng năng lực nhân viên để cung cấp 
thêm dịch vụ pháp lý và nhập cư, bao 
gồm hỗ trợ lợi ích công cộng trong vùng 
DuPage.

Quý đồng hương ở DuPage có thể tiếp cận với các dịch vụ đáp ứng nhu cầu của 
mình

Khám phá tính khả thi của văn hóa Việt 
Nam cho thiếu niên lớp 8 ở vùng ngoại ô

Thanh thiếu niên Việt Nam thế hệ thứ hai và thứ ba ở vùng ngoại ô có thể tiếp 
cận lịch sử và văn hóa Việt.

Để hỗ trợ các mục tiêu này, Kế hoạch hành động đã được 
phát triển cho tất cả các chương trình và tiểu ban hoạt động 
của chúng tôi, bao gồm:

Các chương trình: 
• Chăm sóc cao niên
• Dịch vụ pháp lý và nhập cư
• Thanh thiếu niên
• Bổ túc khả năng cho người lớn 

Bộ phận điều hành
• Tài chính
• Nguồn nhân lực
• Các hoạt động
• Truyền thông
• Phát triển

Chúng tôi mong muốn được tiếp tục để phục vụ quý vị!



11 WWW.HNVI.ORGVAI COMMUNITY MAGAZINE

CHƯƠNG TRÌNH 
bổ túc văn hóa

Những người trong chúng ta quen thuộc với Chương 
trình thiện nguyện bổ túc khả năng người lớn biết 
rằng những buổi sáng chủ nhật là khoảng thời 

gian tuyệt vời tại HNV. Văn phòng của chúng tôi có các 
học viên người lớn ở mọi lứa tuổi, một số người đang 
chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn nhập tịch, hy vọng sẽ nhận 
được những lợi ích từ việc trở thành công dân Hoa Kỳ, 
điều mà tất cả họ đều xứng đáng; những người khác tập 
trung vào việc cải thiện tiếng Anh để họ có thể sống tốt 
cuộc sống hàng ngày ở Mỹ dễ dàng hơn. Các giảng viên 
thiện nguyện kiên nhẫn và tài năng luôn cố gắng giảng 
dạy các bài học thật hấp dẫn và trơn tru trong thời gian 
thử thách, và Don Malkeme là một thành viên không thể 
thiếu trong đội ngũ đó trong một vài thời gian và cũng 
nhanh chóng tự nguyện chuyển sang các bài học từ xa 
khi COVID-19 làm gián đoạn chương trình học tại chỗ của 
chúng tôi. Don đã đồng ý trả lời một vài câu hỏi về bản 
thân, quá trình của anh ấy và điều chỉnh theo sự bất tiện 
của coronavirus.

Anh ở Chicago được bao lâu và anh lớn lên ở đâu? Tôi 
chuyển đến Chicago năm 1998. Tôi lớn lên ở vùng 
ngoại ô Philadelphia.

Anh đã làm bất kỳ công việc liên quan đến (thiện nguyện), 
dạy tiếng Anh hoặc tương tự, trước khi đến với HNV? 
Không.

Làm sao anh biết về HNV và quyết định làm thiện nguyện 
ở đây? ? Tôi tìm thấy HNV trên trang volunteermatch.
org

Anh có làm thiện nguyện ở bất cứ nơi nào khác không? 
Không.

Nếu anh không ngại chia sẻ, công việc của anh là gì? Công 
việc đó có liên quan với việc giảng dạy tiếng Anh không, 
hay là thiện nguyện là một điều gì đó khá riêng biệt? 
Khi tôi bắt đầu dạy kèm, tôi là một copywriter và/
hoặc một người lập kế hoạch nội dung. Tôi cũng yêu 
thích ngôn ngữ. Bây giờ, tôi là một thanh tra xây 
dựng, vì vậy, không có gì liên quan đến giảng dạy.

Anh có những sở thích nào ngoài công việc và thiện 
nguyện? 
Ngay bây giờ, tôi đang cố gắng học một ngôn ngữ 
mới (tiếng Hàn). Việc học của tôi diễn ra, umm, chậm 
chạp. Nhưng tôi nghĩ điều này mang lại cho tôi một 
chút thông cảm và rất tôn trọng học viên của mình.

Anh đã dạy vào buổi sáng chủ nhật trong một thời gian. 
Anh thích điều gì về những bài học chủ nhật tại HNV? 
Khoảnh khắc yêu thích của tôi là khi bạn thấy một 
học viên đạt đến một mức độ thấu hiểu hoặc nắm bắt 
một điều mà họ đã cố gắng thực hiện trong một thời 
gian (ví dụ: cách phát âm hoặc các điểm ngữ pháp 
chuyên sâu có thể xuất hiện tùy ý khi vừa nghĩ đến).

Anh đã ở đó bao lâu rồi? Khoảng sáu năm.

Anh thấy điều gì bổ ích và điều gì khó khăn khi dạy ESL? 
Suy cho cùng, tôi nghĩ rằng toàn bộ quá trình rất bổ 
ích. Những thử thách phát sinh theo nhiều cách. Một 
số khá tầm thường như, “Nếu tôi chỉ có một màn 
hình Bluetooth, tôi có thể giải thích điều này trong vài 
giây.” Và những điều khác khó khăn hơn, như khi một 
lớp không biết về các điểm ngữ pháp quan trọng, và 
bạn không phát hiện ra điều đó. Và sau đó bạn phải 
bỏ đi bất cứ thứ gì bạn đang xây dựng, và bắt đầu lại. 
Điều này có hơi nản lòng, và khiến bạn dễ dàng cảm 
thấy thất vọng về bản thân.

Có nhiều học viên của anh đang cố hướng tới mục tiêu 
trở thành công dân? Nếu vậy, anh có lời khuyên nào liên 
quan đến việc vượt qua cuộc phỏng vấn nhập tịch USCIS 
không? 
Tôi nghĩ rằng lớp học hiện tại của tôi là 50/50 với các 
công dân và học viên có lẽ chưa quyết đinh được (có 
thể hiểu được). Khi tôi dạy lớp Công dân, tôi nói với 
những học viên đó, Cuộc phỏng vấn có thể rất dễ hoặc 
rất khó. Chúng ta sẽ học để chuẩn bị cho những cuộc 
phỏng vấn rất khó. Nếu quý vị có kế hoạch cho điều 
tồi tệ nhất, và sau đó gặp một cuộc phỏng vấn tiêu 
chuẩn, lúc đó sẽ rất dễ dàng. Những cuộc phỏng vấn 
đó không đơn giản chút nào đâu.

Anh có lời khuyên hay lời nói khích lệ cụ thể nào dành cho 
người học tiếng Anh nói chung không?
Việc này thường giống như một câu thần chú: “Học 
hỏi. Thực hành. Đi chậm thôi. Rồi sẽ đến.” Tôi biết 
điều đó có thể gây bối rối ra sao. Mỗi tuần, tôi học lớp 
học tiếng Hàn và cảm thấy mình hoàn toàn là một tên 
ngốc. Nếu một trong những học viên của tôi từng gặp 
phải chướng ngại khiến họ gặp khó khăn, họ luôn có 
thể đến gặp tôi.

Anh có cảm thấy phong cách giảng dạy của anh đã phát 
triển kể từ khi bắt đầu? Nếu vậy, theo cách nào? 
Tất nhiên! Tôi chú ý nhiều hơn đến cách viết tiếng 
Anh và cách nói tiếng Anh, và tôi cố gắng thu hẹp 
khoảng cách đó. Phong cách chung của tôi đã thay 
đổi mạnh mẽ, tức là có hơi vụng về khi mới bắt đầu. 

ĐIỂM NỔI BẬT CỦA THIỆN NGUYỆN VIÊN
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Tôi thực sự không nghĩ rằng, “học vẹt” có tác dụng 
với những điều các học viên và tôi đang cố gắng thực 
hiện. Vì vậy, bây giờ tôi thích cố ý mắc lỗi để các học 
viên có thể sửa lỗi cho tôi, điều mà tôi cảm thấy tạo 
niềm tin cho học viên (và điều đó cho tôi biết họ giữ 
lại bao nhiêu kiến thức và có thể áp dụng bao nhiêu 
vào các bài học). Với lớp học công dân, sau một thời 
gian, tôi muốn các học viên nói với tôi về công dân 
hoặc lịch sử. Ở đó, có rất nhiều câu “nhưng tại sao”, 
hoặc “và sau đó điều gì đã xảy ra”. 

Có vẻ như anh đã thành thạo trong việc sử dụng các từ 
vựng hoặc các tình huống thực tế và thiết thực trong các 
bài học của mình, như khi anh thêm phần bỏ phiếu trong 
cuộc bầu cử chính vào bài học của anh theo yêu cầu của 
VAI (và những người khác, theo sáng kiến của riêng anh). 
Anh có thể nói điều gì đó về quá trình suy nghĩ của anh, 
làm thế nào anh chọn những thành phần đó trở thành 
một phần của bài học và điều đó có xu hướng tốt thế nào 
với sinh viên? 
Đôi khi các học viên sẽ cho tôi biết họ muốn học 
những gì. Đó là kịch bản dễ nhất và tốt nhất. Lớp học 
về bỏ phiếu rất thú vị, bởi vì có rất nhiều điều để trò 
chuyện. Một số học viên đưa ra trường hợp của họ 
cho các ứng cử viên, trong khi những người khác nghĩ 
rằng toàn bộ quá trình là vô ích. Điều này khá mang 
tính thảo luận. Khi nói đến làm việc với ngôn ngữ 
thực tế, tốt nhất bạn nên nhớ người nói tiếng Anh 
lười như thế nào. Có rất nhiều cách cắt ngắn, viết tắt, 
thành ngữ có thể diễn đạt rất nhanh. Vì vậy, các học 
viên có thể nghe thấy nhiều hơn khi họ đi dạo xung 
quanh? Lập kế hoạch cho điều đó có phải là tốt nhất 
không? Sẽ không có học viên nào nghe “jeet yet?” và 
nghĩ xem, “bạn đã ăn gì chưa?” Hoặc có thể ai đó nói 
rằng, “it’s cats and dogs out there”, chó mèo liên quan 
gì đến mưa? Tôi thích nghĩ rằng học viên đánh giá cao 
điều đó. Tôi hi vọng. Nhưng tôi có thể thấy làm thế 
nào trong một số trường hợp (như với việc học ở cấp 
độ thấp hơn), nó chỉ khiến tình huống khó hiểu hơn.

Anh sẽ đánh giá hài hước là một phần của môi trường 
học tập quan trọng đến mức độ nào? Có tình bạn giữa các 
học viên không?
Tôi hy vọng học viên của tôi cảm nhận được tình bạn. 
Dù sao đi nữa, họ cũng có một mục tiêu chung.
Tôi nghĩ sự hài hước là rất quan trọng trong học tập. 
Điều đó tạo nên một phần thưởng ngay lập tức: ở đây 
là một bài học và một tiếng cười. Sự hài hước tạo nên 
một không khí tích cực - một lý do để tiếp tục cố gắng, 
cho việc giáo dục. Việc học sẽ tẻ nhạt bao nhiêu nếu 
không có sự hài hước. Ngoài ra, nếu một học sinh có 
thể kể một câu chuyện cười bằng tiếng Anh, thì đó là 
một dấu hiệu rất lớn về việc họ có thể sử dụng ngôn 
ngữ mới của mình tốt đến mức nào. Điều đó thật ấn 
tượng, phải không?

Anh nhanh chóng thay đổi sang giảng dạy từ xa như thế 
nào? Làm sao để lập kế hoạch/xây dựng sự thay đổi trong 
bài học của bạn? Tốt nhất là nên tìm ra các thông số 
của bạn. Với việc giảng dạy trực tuyến, tôi có thể sử 

dụng hình ảnh, video và âm thanh nhiều ở một lớp 
học tại chỗ. Vì vậy, tôi bắt đầu dựa vào Google Slides 
nhiều hơn thay vì trò chuyện, vì đôi khi trò chuyện 
trực tuyến trở nên khó khăn. Tôi cũng dựa rất nhiều 
vào phản hồi của học viên. Một bài học trực tuyến có 
thể giải quyết một số yêu cầu qua email (thay vì tuân 
theo kế hoạch của Sách giáo khoa). Từ một yêu cầu 
của học viên, tôi có thể mở rộng bài học trực tuyến 
để bao quát một số lĩnh vực mà học viên có thể chưa 
xem xét. 

Anh đã tìm thấy bất kỳ trang web có giá trị nào để đưa 
ra các bài học từ xa chưa? Khi phải nhanh chóng chuyển 
sang việc không sử dụng sách giáo khoa là một thay đổi 
tích cực hay tiêu cực? 
Internet là một nơi khá lớn. Tôi thích bắt đầu với 
một vài tập tin PDF hoặc trang (một số do HNV cung 
cấp), và sau đó tìm kiếm các video hoặc âm thanh liên 
quan. Khi tôi nhận được một bộ nhớ vững chắc về các 
tài liệu liên quan, tôi sẽ phác thảo một bài học. Nếu 
tôi cần điền vào các khoảng trống, tôi có thể làm điều 
đó với Google Slides. Tôi không chắc mình có thể trả 
lời rằng điều này là tích cực hay tiêu cực. Bạn phải hỏi 
học sinh của tôi. (Tôi nghĩ rằng họ sẽ chỉ nói dối tôi để 
tôi không cảm thấy quá tệ.)

Các bài học từ xa đến nay đã diễn ra thế nào? Anh có cảm 
thấy các sinh viên tham gia tốt như khi họ học tại chỗ? 
Rất khó để đo lường sự tham gia khi học trực tuyến. 
Tôi cấu trúc các bài học để học viên phải tham gia vào 
buổi học. Sự tham gia này mang đến cảm giác thú vị 
hay khó chịu, tôi không thể nói. Một lần nữa, tôi nghĩ 
đây là một câu hỏi hay cho học viên của tôi. 

Anh làm thế nào để khiến bài học mang tính cá nhân? 
Điều đó chỉ xảy ra theo cấu trúc theo thời gian thôi sao? 
Thay vì sử dụng các ví dụ trong văn bản, tôi thích sử 
dụng các câu trả lời chính xác làm ví dụ. Chắc chắn, 
tôi bắt đầu một bài tập, nhưng tôi cũng chia sẻ ý kiến 
hoặc tin tức về cuộc sống của mình. Sau khi tôi chia 
sẻ một chút về bản thân, học viên có thể cảm thấy 
thoải mái hơn khi chia sẻ về bản thân. Tôi cũng đưa 
bài học vào khu phố người Việt: “chuyến tàu” trở 
thành “Red Line” và “cửa hàng tạp hóa” trở thành “Tai 
Nam”. Và có lẽ Maria ăn bún bò Huế thay vì burger 
phô mai. Tôi đoán rằng bạn khiến bài học trở nên cá 
nhân bằng cách mang tính cá nhân vào đó? Hoặc có 
thể những gì tôi làm là một mánh khóe rẻ tiền. 

Anh mong chờ hay hy vọng được nhìn thấy/làm gì khi giai 
đoạn học tập từ xa này kết thúc? 
Thực sự thấy các học viên của tôi bước vào lớp, và 
sau đó trò chuyện trong cùng một căn phòng. Điều 
này quả thật rất tuyệt.
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Chúng tôi vô cùng hài lòng và vui mừng vì những việc làm chăm chỉ của chúng tôi 
trong năm vừa qua đã thành hiện thực, chúng tôi đang chính thức mở rộng các lớp 
Xoá mù chữ và Giáo dục Công dân cho Quận DuPage! Chúng tôi xin giới thiệu một 
trong những tình nguyện viên đầu tiên của chúng tôi, Hieu Tran. Mặc dù chương 
trình của chúng tôi khá mới, nhưng anh ấy đã háo hức trở thành tình nguyện viên 
trong lĩnh vực này cho VAI từ lâu. Dưới đây là một chút về Anh Hiếu và công việc từ 
góc nhìn của anh ấy:
Cảm ơn tất cả mọi người đã cho tôi một cơ hội để trao đi cho cộng đồng. Cách đây 
không lâu, tôi cũng ở trong hoàn cảnh của quý vị khi cố gắng quen với nền văn hóa 
mới và muốn tận dụng mọi cơ hội để thành công ở Mỹ. Tôi đã tự mình rời khỏi Việt 
Nam và đến Mỹ năm 1988. Trong những năm đầu tiên, tôi phải vật lộn với rào cản 
ngôn ngữ, vì vậy tôi biết quý vị cảm thấy thế nào và tôi rất may mắn vì mọi người 
đã giúp tôi trên đường đi đến nơi tôi đang ở hôm nay. Hôm nay, tôi đã kết hôn và 
có ba đứa con trai đang học đại học và trung học, còn vợ tôi là giáo viên. Tôi rất 
may mắn khi ở trong một vị trí mà tôi có thể tình nguyện dành thời gian của mình 
để giúp đỡ người khác ... giống như những người khác đã giúp tôi. Tôi cũng là đại 
diện tài chính cho Country Financial – Tài chính Quốc gia trong 22 năm qua. Sự 
nghiệp của tôi cho phép tôi linh hoạt để cho đi cho người khác.”

ĐIỂM NỔI BẬT CỦA THIỆN NGUYỆN VIÊN MỚI TẠI QUẬN DUPAGE

Dịch vụ pháp lý
và nhập cư HNV 
Câu chuyện thành công
Loại trường hợp: Di trú (Loại bỏ các điều kiện trên thẻ xanh)

Marwan đã đến HNV vào mùa hè 
năm 2018. Anh ấy gặp một vấn đề 
nhập cư phức tạp và cần nhanh 
chóng nói chuyện với một luật 
sư. Marwan đến Hoa Kỳ sau khi 
kết hôn với vợ Jamileh vào năm 
2008. Họ đã có một cô con gái 
vào năm 2010 nhưng gặp một số 
vấn đề về hôn nhân và đã ly thân 
vào năm 2011. Luật nhập cư yêu 
cầu Marwan phải nộp một số giấy 
tờ vào năm 2012 để “xóa bỏ các 
điều kiện” trên thẻ xanh của anh 
ấy. Tuy nhiên, Marwan tin rằng 
anh ấy không thể nộp loại giấy tờ 
này do ly thân với vợ. Năm 2014, 
Marwan và Jamileh bắt đầu hòa 
giải mối quan hệ của họ; vào năm 
2018, mối quan hệ của họ đã tốt 
trở lại. Marwan và Jamileh đã làm 
việc với luật sư của CELC Hanan 
để chuẩn bị tất cả các giấy 

tờ mà anh ấy cần, bao gồm các 
tài liệu để chứng minh rằng cuộc 
hôn nhân của anh ấy với Jamileh 
là thật. Marwan đã phác thảo một 
tuyên bố bằng lời nói của mình 
mô tả các tình huống đặc biệt 
trong trường hợp của mình và 
yêu cầu sự tha thứ cho việc nộp 
đơn muộn. Marwan và Jamileh đã 
có cuộc phỏng vấn nhập cư vào 
tháng 1 và trường hợp của anh đã 
được chấp thuận!
Jamileh đang mang thai đứa con 
thứ hai của cặp vợ chồng và Mar-
wan dự định nộp đơn xin nhập 
tịch tiếp theo. Marwan và Jamileh 
giờ đây có thể yên tâm về tình 
trạng nhập cư của Marwan và tập 
trung vào việc nuôi dạy con cái 
của họ.
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Hội Liên Minh Công Lý Ngôn Ngữ
Liên minh Công lý Ngôn ngữ Illinois được tạo thành 
từ các tổ chức dựa trên cộng đồng, tại đó phục vụ, 
tổ chức và làm việc với các thành viên cộng đồng có 
ngôn ngữ chính/ngôn ngữ đầu tiên không phải là tiếng 
Anh. Mục tiêu của Liên minh là phát triển một cơ sở 
đa dạng gồm các nhà lãnh đạo nhập cư và người tị nạn 
bị ảnh hưởng trực tiếp, những người phát triển chính 
sách mô hình cơ sở để cải thiện khả năng tiếp cận 
ngôn ngữ ở Chicago và Illinois. Liên minh sẽ tiếp cận 
công việc chính sách qua phân tích nguyên nhân gốc 
rễ bao gồm các cộng đồng không di dân và không tị 
nạn, những người đã từng bị thiệt thòi trong quá khứ 
thông qua ngôn ngữ và bổ túc khả năng Anh ngữ.
Người Mỹ gốc Á thúc đẩy công lý | Cuộc họp chính 
trị cao cấp đồng lãnh đạo Liên minh Chicago và Jane 
Addams. Các thành viên hiện tại và những người 
chứng thực bao gồm: Apna Ghar, Hội người Miên tại 
Illinois, Liên minh vì quyền lợi của người nhập cư và 
người tị nạn Illinois, Trung tâm Ấn-Mỹ, KAN-WIN, 
Tổ chức Liên minh châu Phi, Hội Người Việt tại Illi-
nois.
Liên minh Công lý Ngôn ngữ Illinois cần sự giúp đỡ 
của quý vị để ghi lại những trở ngại của cộng đồng 
người nhập cư và tị nạn liên quan đến công lý ngôn 
ngữ!
Cuộc khủng hoảng COVID-19 đã phơi bày sự bất 
bình đẳng sâu sắc vẫn tồn tại ở Chicago, Quận Cook 
và Illinois trong nhiều thập kỷ. Một trong những điều 
bất bình đẳng là sự tiếp cận với ngôn ngữ. Các cộng 
đồng người nhập cư và tị nạn đã đấu tranh để tiếp cận 
với các dịch vụ của chính phủ, chăm sóc sức khỏe chất 
lượng, nhà ở an toàn và giá cả phải chăng, và một nền 
giáo dục chất lượng do dịch vụ dịch thuật và phiên 
dịch không thoả đáng. Đại dịch COVID-19 đã làm gia 

tăng các cuộc đấu tranh mà cộng đồng của chúng ta 
phải đối mặt. Chúng ta cần đảm bảo rằng TẤT CẢ các 
cộng đồng đều có quyền tiếp cận với sự hỗ trợ họ cần 
trong cuộc khủng hoảng này.
Để bảo đảm tất cả mọi người có thể tiếp cận với các 
dịch vụ họ cần để giữ sức khỏe trong đại dịch COVID, 
Liên minh Công lý Ngôn ngữ Illinois hoạt động để bảo 
đảm có:
(1) Bồi thường cho các tổ chức được yêu cầu cung cấp 
bản dịch bằng văn bản, giải thích bằng lời nói hoặc 
xem lại các tài liệu cộng đồng
(2) Diễn giải bằng lời cho tất cả các số điện thoại khẩn 
cấp và đường dây nóng liên quan đến COVID cho tất 
cả các cơ quan chính phủ có liên quan
(3) Diễn giải chất lượng tại tất cả các bệnh viện và nhà 
cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe

Để giúp ủng hộ cho những thay đổi mà chúng ta cần, 
chúng tôi sẽ phát hành Mẫu Báo cáo Sự cố Tiếp cận 
Ngôn ngữ này để ghi lại các trường hợp trong đó quý 
vị KHÔNG thể tiếp cận với các dịch vụ của chính 
phủ, chăm sóc sức khỏe hoặc thông tin quan trọng 
do rào cản ngôn ngữ. Vui lòng tự mình điền vào biểu 
mẫu này theo khả năng tốt nhất của quý vị hoặc thay 
mặt cho người khác (một thành viên gia đình, bạn bè, 
khách hàng, hàng xóm), khi người đó gặp phải rào cản 
do sự khác biệt ngôn ngữ. Chúng tôi đang nỗ lực để 
dịch mẫu đơn này sang nhiều ngôn ngữ nhanh nhất có 
thể.
Nếu quý vị không thể tiếp cận các dịch vụ hoặc thông 
tin do rào cản ngôn ngữ, hãy truy cập: https://forms.
gle/ST2nQgQpaGqLk6xa8

COVID-19 và nhập cư Đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến việc nhập cư ở 
Hoa Kỳ. Các văn phòng Lãnh sự, Tòa Đại sứ và các 
văn phòng Cơ quan Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ trong 
nước (USCIS) đã tạm thời ngừng hoạt động. Điều này 
có thể ảnh hưởng đến việc xin thẻ xanh hoặc nộp đơn 
xin nhập tịch của quý vị. Đây là tất cả những điều quý 
vị cần biết:

Tại thời điểm này, USCIS đang lên lịch lại tất cả các 
cuộc phỏng vấn và các cuộc hẹn sinh trắc học do đã 
đóng cửa văn phòng. Tất cả đơn xin nộp cho USCIS 
vẫn đang được giải quyết; tuy nhiên, điều này có thể 
mất nhiều thời gian hơn bình thường. Nếu không có

Thời gian giải quyết
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thông báo sinh trắc học, giấy phép làm việc và du lịch 
sẽ không được xử lý. Tùy thuộc vào thời gian đóng 
cửa tiếp tục trong bao lâu, điều này sẽ thêm vào thời 
gian xử lý 5-8 tháng đối với giấy phép làm việc hoặc 
giấy phép du lịch và thời gian xử lý 11-14 tháng đối 
với thẻ xanh.

USCIS đã đình chỉ tất cả các dịch vụ trực tiếp 
thường lệ cho đến ngày 4 tháng 6 năm 2020, tùy 
thuộc vào việc gia hạn.
Các văn phòng tại chỗ trong nước của USCIS sẽ 
gửi thông báo kèm theo hướng dẫn cho người 
nộp đơn và người kiến nghị đến các cuộc hẹn 
phỏng vấn theo lịch trình bị ảnh hưởng bởi việc 
đóng cửa này. Lịch trình sẽ tự động được lên lịch 
lại sau khi hoạt động bình thường trở lại.
USCIS sẽ tự động lên lịch lại cho buổi lễ tuyên 
thệ nhập tịch của quý vị. Quý vị sẽ nhận được 
một thông báo cho buổi lễ được lên lịch lại bằng 
thư. Nếu Quý vị không nhận được thông báo 
trong vòng 90 ngày, vui lòng liên lạc với Trung 
tâm USCIS.

Thông thường, những người không di dân phải 
rời khỏi Hoa Kỳ trước khi hết thời gian lưu trú 
được cho phép. Những người không di dân 
không mong muốn ở lại Hoa Kỳ sau thời gian lưu 
trú được cho phép của họ nên nộp đơn xin gia 
hạn hoặc thay đổi tình trạng trước. 
Nộp đơn xin gia hạn. . Trong hầu hết các trường 
hợp, những người không di dân có thể tránh 
được hậu quả phát sinh do các vi phạm di trú 
liên quan đến COVID-19 bằng cách nộp đơn xin 
gia hạn tạm trú (EOS) hoặc thay đổi tình trạng 
(COS) một cách kịp thời. Dịch vụ Di trú và Nhập 
tịch Hoa Kỳ tiếp tục chấp nhận và xử lý các đơn 
xin và kiến nghị, và nhiều mẫu đơn của chúng tôi 
có thể nộp trực tuyến.
Nếu bạn nộp kịp thời. Những người không di dân 
thường không được coi là lưu trú bất hợp pháp 
trong khi nộp đơn xin EOS/COS hợp lý đúng hạn 
đang chờ xử lý. Trong trường hợp nộp đơn, ủy 
quyền việc làm với cùng một chủ lao động, tuân 
theo các điều khoản và điều kiện tương tự của 
lần phê duyệt trước, sẽ tự động được gia hạn tối 
đa 240 ngày sau khi I-94 hết hạn khi gia hạn yêu 
cầu tạm trú được nộp đúng hạn.

Phỏng vấn 

Gia hạn thời gian lưu trú/thay đổi tình trạng 
trì hoãn nộp hồ sơ do các trường hợp bất 
thường liên quan đến COVID-19

Linh hoạt cho các trường hợp nộp đơn muộn. 
USCIS có thể bỏ qua cho một người không di 
dân không thể nộp đơn gia hạn/thay đổi yêu cầu 
trạng thái đúng hạn nếu sự chậm trễ là do hoàn 
cảnh đặc biệt. Theo các quy định hiện hành và 
như đã lưu ý trên trang Tình huống đặc biệt của 
chúng tôi, nếu người kiến nghị hoặc người nộp 
đơn nộp đơn gia hạn lưu trú hoặc thay đổi yêu 
cầu trạng thái (trên Mẫu I-129 hoặc I-539) sau 
khi hết thời gian lưu trú được cho phép, USCIS 
có thể bỏ qua lỗi không nộp đúng hạn nếu điều 
này là do các trường hợp đặc biệt nằm ngoài sự 
kiểm soát của người nộp đơn, chẳng hạn như 
những trường hợp có thể do COVID-19 gây ra. Độ 
dài của khoảng thời gian chậm trễ phải tương 
xứng với hoàn cảnh. Người kiến nghị hoặc người 
nộp đơn phải nộp bằng chứng đáng tin cậy để hỗ 
trợ yêu cầu của họ và USCIS sẽ đánh giá bằng 
chứng này và đưa ra quyết định, dựa theo sự suy 
xét của mình, tùy theo từng trường hợp cụ thể. 
Việc nộp đơn trong tình huống đặc biệt này đã 
được sử dụng tại nhiều thời điểm trong quá khứ, 
bao gồm cả trong thiên tai và các cuộc khủng 
hoảng tương tự.

Cuộc thống kê dân số năm 2020 đang được tiến hành 
và nhiều hộ gia đình trên khắp nước Mỹ trả lời mỗi ngày. 
Tự trả lời trực tuyến, điện thoại và gửi qua thư sẽ tiếp tục 
trong suốt quá trình thu thập dữ liệu. Trước sự bùng phát 
của COVID-19, Cục thống kê dân số Hoa Kỳ đang thực hiện 
theo hướng dẫn từ chính quyền liên bang, tiểu bang và địa 
phương. Họ cũng điều chỉnh các hoạt động Điều tra dân số 
năm 2020 để bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của nhân viên 
Cục điều tra dân số và công cộng Hoa Kỳ, đồng thời đảm 
bảo số lượng các các cộng đồng được tính đầy đủ và chính 
xác.

Điều chỉnh hoạt động thống kê 
dân số năm 2020 do COVID-19 
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DỮ KIỆN THỜI KHÓA BIỂU BAN 
ĐẦU

THỜI KHÓA BIỂU HIỆN TẠI

Giai đoạn tự trả lời 
Trực tuyến, điện thoại và tự trả lời qua 
thư được tiếp tục trong suốt quá trình 
thu thập dữ liệu.

12 tháng 3 – 31 tháng 7 12 tháng 3 – 31 tháng 10

Bảng liệt kê các địa điểm tạm  thời 
những người tham gia điều tra dân số 
đếm những người ở tại các khu cắm trại, 
công viên RV, bến du thuyền và khách 
sạn nếu họ không thường sống ở nơi 
khác.

9 tháng 4 – 4 tháng 5 Dự kiến ngày 3 tháng 9 - 28 tháng 9, 
nhưng có thể cần xem xét và phối 
hợp thêm.

Số người Vô gia cư 
Những người tham gia điều tra dân số 
đếm người sống dưới cầu, trong công 
viên, trong các điểm kinh doanh thâu 
đêm, v.v.

1 tháng 4 Cần xem xét và phối hợp thêm với 
các đối tác bên ngoài và các bên liên 
quan.

Theo dõi không trả lời (NRFU)
Người điều tra dân số phỏng vấn hộ gia 
đình trực tiếp

13 tháng 5 – 31 tháng 7 11 tháng 8 – 31 tháng 10

Hỗ trợ điều tra dân số qua bảng câu 
hỏi di động Nhân viên Cục điều tra hỗ 
trợ mọi người trả lời trực tuyến tại những 
nơi mọi người tụ tập (sự kiện, cửa hàng 
tạp hóa, v.v.).

30 tháng 3 – 31 tháng 7 Cần xem xét và phối hợp thêm với 
các đối tác bên ngoài và các bên liên 
quan.

Quá trình phân bổ số lượng Sau khi 
các hoạt động thu thập hoàn tất, Các 
chuyên gia của Cục điều tra dân số xem 
xét kết quả từ các chương trình để xóa 
các câu trả lời trùng lặp, xác định trạng 
thái đơn vị nhà ở cuối cùng, điền bất kỳ 
dữ liệu đơn vị nhà ở nào bị thiếu vào quy 
mô hộ gia đình và hoàn thiện tổng thể để 
đưa vào tập tin kiểm đếm phân bổ.

31 tháng 7, 2020 – 31 tháng 12, 
2020

31 tháng 10. 2020 – 30 tháng 4, 2021

Quá trình phân phối lại dữ liệu 
Các chuyên gia của Cục điều tra dân số 
xem xét các chương trình để điền dữ 
liệu nhân khẩu học bị thiếu cho từng hộ 
gia đình, chạy các chương trình bảo mật 
khác biệt để đảm bảo bí mật và chạy các 
chương trình lập bảng cho mỗi lần của 
tiểu bang cung cấp thông tin.

1 tháng 1, 2021 – 30 tháng 3, 
2021

1 tháng 5, 2021 – 31 tháng 7, 2021

Cung cấp số lượng phân bổ cho Tổng 
thống
Theo luật, Cục điều tra dân số sẽ chuyển 
giao số lượng kiểm đếm tổng dân số của 
mỗi bang, khi đó sẽ xác định số lượng 
ghế của họ tại Hạ viện Hoa Kỳ. 

Đến 31 tháng 12 Đến 30 tháng 4, 2021

Tổng thống chuyển giao số lượng 
phân bổ cho Quốc hội.

Trong vòng 7 ngày kể từ bắt đầu 
phiên lập pháp hoặc khoảng 10 
– 20 ngày sau khi nhận được

Trong vòng 14 ngày sau khi nhận 
được.
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Chương trình Thanh thiếu niên cam kết cung cấp trải 
nghiệm học tập hấp dẫn trong bất kỳ môi trường 
nào. Giữa cuộc khủng hoảng toàn cầu chưa từng có 
này, chúng tôi tiếp tục cung cấp chương trình từ xa 
chất lượng cho thanh thiếu niên và gia đình. Chúng 
tôi cho ra mắt chương trình học tập từ xa được thiết 
kế để đáp ứng nhu cầu của từng gia đình. Trong thời 
gian cách ly xã hội này, chúng tôi đã mời các học 
viên cùng tham gia các hoạt động được thiết kế để 
bồi dưỡng sức khỏe tinh thần, thể chất và cảm xúc 
xã hội. Trong suốt cả tuần, học viên có thể tham gia 
vào các lớp học chia sẻ về nghệ thuật và thể dục. Các 
em cũng có thể nhận được hỗ trợ học tập và tư vấn. 
Hơn nữa, chúng tôi trao các giải thưởng thú vị dựa 
trên sự tham gia, sẽ được gửi từ HNV trong các món 
quà cá nhân hàng tháng.

Vào ngày đầu tiên của chương trình, Rickele và Lynn 
đã giới thiệu cho học viên cách thực hành sự quan 
tâm thông qua một bài tập nhận thức cảm giác và 
hồi đáp lòng biết ơn. Bằng cách tham gia vào ngày 
Thứ Hai lưu tâm, học viên có thể học cách sống và 
cảm nhận hoàn hảo trong khoảnh khắc hiện tại và 
giảm bớt căng thẳng.

Mỗi thứ ba, học sinh có thể được tăng cường các kỹ 
năng ngôn ngữ và toán học thông qua các trò chơi 
chính tả và bài kiểm tra qua thẻ flash. Nancy, một 
thực tập sinh của Đại học NEIU Illinois, hướng dẫn 
Câu lạc bộ Chính tả, trong đó học viên mở rộng vốn 
từ vựng và tự tin vào khả năng đọc và viết của mình.

Hoạt động còn lại trong thời gian ở nhà này là rất 
quan trọng. Với suy nghĩ đó, vào thứ Tư, Sandra và 
học sinh tham gia luyện thể dục, chẳng hạn như 
circuit training và nhảy Zumba, thảo luận về dinh 
dưỡng và sức khỏe.

THANH THIẾU NIÊN HNV 
Cập nhật chương trình 

Khi chúng ta lưu trú ẩn tại gia, các cộng tác viên cộng 
đồng từ Trung tâm tư vấn Focus Fairies và Trung 
tâm Cờ vua Chicago tiếp tục cung cấp dịch vụ tư vấn 
và các bài học cờ vua từ xa. Các chuyên viên của 
Focus Fairies dạy các em gái cách đối phó với những 
thay đổi trong lối sống do COVID-19 gây ra thông 
qua các hoạt động Do-It-Yourself (DIY) vui vẻ và đơn 
giản. Với hội thảo đầu tiên của họ, các em gái được 
học về tầm quan trọng của việc tự chăm sóc bản 
thân trong khi tự tạo ra đường tẩy tế bào chết cho 
cơ thể. Trong suốt năm học, các em gái học được 
những bài học vô giá về lòng tự trọng, trao quyền 
cho các mối quan hệ và sự tôn trọng. Ngoài ra, học 
viên có thể kết nối với anh Tam Nguyen rèn luyện 
sức khoẻ tinh thần bằng cách chơi cờ.

Chúng tôi đang mong chờ một mùa hè năng động 
và thú vị. Hướng tới mục tiêu đó, chúng tôi đang 
tìm kiếm những cá nhân có thể giảng dạy một số kỹ 
năng hoặc hỗ trợ một chương trình hiện có trong 
suốt chương trình hè của. Nếu bạn quan tâm, xin 
hãy vui lòng gửi email cho trợ lý quản lý chương 
trình thanh thiếu niên của chúng tôi Sandra Ortiz tại 
địa chỉ sandra.ortiz@hnvi.org. 

CHƯƠNG TRÌNH HỌC TRỰC TUYẾN 

CỘNG TÁC CỘNG ĐỒNG 

Tìm kiếm người hướng dẫn thiện nguyện 
cho trại hè 
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CHĂM SÓC TẠI GIA TRONG ĐẠI DỊCH 

Mặc dù văn phòng Hội 
Người Việt đã đóng 
cửa với công chúng, 

Chương trình Homecare – Chăm 
sóc tại nhà vẫn đang tiếp tục 
cung cấp dịch vụ chăm sóc quan 
trọng cho chất lượng cuộc sống 
và hạnh phúc của quý đồng 
hương.

Do đại dịch COVID-19, bao gồm 
cả Lệnh của Thống đốc bắt buộc 
trú ẩn tại chỗ và các hướng dẫn 
cách ly xã hội, chúng tôi đã phải 
hủy nhiều sự kiện và hoạt động 
mà chúng tôi đã lên kế hoạch 
cho người cao tuổi và nhân viên. 
Hy vọng hiện tại chúng tôi sẽ sắp 
xếp lại những điều này vào cuối 
năm nay, như đã được cho phép. 
Chương trình đào tạo của chúng 
tôi đã bị hoãn lại và sẽ được tổ 
chức trực tuyến trong tháng tới.

Chương trình Homecare HNV 
trang bị cho nhân viên các dụng 
cụ bảo vệ cá nhân thích hợp như 
khẩu trang, găng tay và chất khử 
trùng tay và đã đào tạo về cách 
sử dụng chúng hợp lý để bảo vệ 
tốt nhất cho họ và quý cao niên 
lớn tuổi chống lại virus COVID-19. 
Chúng tôi đã thực hiện các biện 
pháp bổ sung để bảo đảm nhân 
viên và mọi người luôn khỏe 
mạnh, bao gồm theo dõi nhiệt độ 
và hoàn thành các câu hỏi sàng 
lọc trước khi cung cấp dịch vụ 
và bất kỳ cuộc gặp mặt trực tiếp 
bắt buộc nào. Mặc dù chúng tôi 

không thể đến thăm nhà quý vị 
vào thời điểm này, người quản lý 
ca bệnh của chúng tôi đang làm 
việc không mệt mỏi để giữ liên 
lạc với khách hàng và nhân viên 
qua điện thoại để bảo đảm cọng 
việc không bị gián đoạn.

Tiểu bang Illinois đã gửi đi một 
yêu cầu về tính linh hoạt của các 
quy định vào tháng trước thông 
qua Phụ lục K đã được Trung tâm 
Dịch vụ Medicare và Trợ cấp y 
tế (CMS) phê duyệt vào ngày 12 
tháng 5. Việc miễn trừ khẩn cấp 
cho phép yêu cầu sửa đổi các 
chương trình miễn trừ Trợ cấp y 
tế của họ trong các tình huống 
khẩn cấp, thông qua quá trình 
Phụ lục K. Điều này cho phép 
cung cấp một khoản tiền dễ dàng 
và linh hoạt nhất định để đáp 
ứng với các trường hợp khẩn cấp. 
Ngày có hiệu lực là ngày 27 tháng 
1 năm 2020 đến ngày 26 tháng 1 
năm 2021.

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng 
tăng lên phản ánh nhu cầu gia 
tăng của quý cao niên và sự thiếu 
hụt người chăm sóc trong thời 
gian xảy ra đại dịch này, IDoA đã 
tăng tính linh hoạt để cho phép 
các cơ quan thuê một thành viên 
gia đình có POA qua khách hàng 
để trở thành người chăm sóc ưu 
tiên. IDoA cũng đã tạm thời nới 
lỏng các yêu cầu của mình đối với 
tất cả các khoản viện trợ về người 
chăm sóc tại nhà mới được thuê. 
Điều này bao gồm kiểm tra lý 
lịch, trình độ và đào tạo.

HNV tiếp tục hợp tác chặt chẽ 
với Văn phòng Phòng Cao Niên 
Illinois để bảo đảm rằng chúng 
tôi tuân thủ các hướng dẫn của 
Tiểu bang và của các chuyên gia 
y tế. Chúng tôi sẽ vượt qua điều 
này và nhờ đó, cộng đồng của 
chúng ta sẽ phát triển mạnh mẽ 
hơn bao giờ hết.
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Bạo lực chống người Mỹ gốc Á 

Soukprida Phetmisy và chú 
chó của cô, Wilbur, gần đây 
đã tránh đi bộ đường dài 

trong khu phố Logan Square của 
họ. Không phải do lệnh ở nhà của 
bang Illinois khiến cô và Wilbur 
bị giam hãm trong sân sau của 
mình, mà là cơn thịnh nộ của các 
cuộc tấn công chống người gốc Á 
đã khiến người phụ nữ 31 tuổi này 
chần chừ.

“Số sự cố như thế này xảy ra liên 
tục trong hai tuần qua còn nhiều 
hơn so với trong cả mười năm qua 
cộng lại”, Phetmisy nói. “[Tôi] sợ 
hãi và cảm thấy lo lắng mỗi ngày, 
thậm chí chỉ đi dạo với chú chó của 
tôi thôi cũng vẫn sợ.”

Đầu tháng này, trước khi công ty 
của cô, Teach for America, bắt 
đầu yêu cầu nhân viên làm việc từ 

xa, Phetmisy đang ở sân bay trên 
đường rời khỏi thành phố để dự 
một hội nghị. Cô là giám đốc điều 
hành của các liên minh cộng đồng 
người Mỹ gốc Á và các đảo Thái 
Bình Dương cho Tổ chức Teach for 
America.

Trong khi xếp hàng chờ lên chuyến 
bay của mình, Phetmisy phát ra 
một tiếng ho và một người đàn 
ông phía sau cô nói: “Coi chừng 
đấy, chink.”

“Tôi ngay lập tức giống như, ‘Ôi trời 
ơi, ai đó đang bị tấn công chủng 
tộc.’ Và tôi quay lại và nhìn xung 
quanh, và không có ai khác ngoài 
tôi là người châu Á “, Phetmisy, 
một người Mỹ gốc Lào nói.

Trở lại Chicago vài ngày sau, cô 
đang đi bộ đến văn phòng của 

mình ở Loop thì hai người đàn ông 
mặc đồ công sở đi ngang qua và 
nói với cô: “Về nhà đi.” Và không 
lâu sau đó, cô đang dắt Wilbur đi 
dạo khi cô đi ngang qua một vài 
đứa trẻ đang chơi ở một trường 
tiểu học. Một đứa trẻ nói, “Ho đi, 
ho đi, corona.”

Phetmisy nói rằng những người 
bạn Mỹ gốc Á của cô ở Chicago đã 
trải qua các chuyện tương tự.

“Có người đã bị nhổ vào người, 
hoặc có người lên phương tiện giao 
thông công cộng và chiếc xe ngay 
lập tức trống trơn - mọi người hoặc 
đi sang phía bên kia hoặc đơn giản 
là rời đi,” cô nói. “Tôi đã nghe người 
ta hét lên ‘về nhà đi’ hoặc hỏi họ có 
ăn dơi không.”

 

TIN TỨC
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Xu hướng này mở rộng ra vùng ngoại ô. Vào ngày 21 
tháng 3, một người đàn ông Mỹ gốc Hoa 60 tuổi đã bị 
hai phụ nữ tấn công khi đang chạy bộ ở ngoại ô phía 
tây Naperville.

Người con gái 31 tuổi của người đàn ông, người yêu 
cầu không được nêu tên vì sợ các cuộc tấn công tăng 
thêm, cho biết cha cô đang chạy dọc theo đường mòn 
khi một trong những người phụ nữ ném khúc gỗ vào 
ông ấy, buộc tội ông ấy bị bệnh, bảo ông ấy “quay trở 
về Trung Quốc,” và nhổ nước bọt vào ông ấy.

Cô ấy nói cha cô ấy “khoẻ về mặt thể chất, nhưng về 
mặt cảm xúc, ông sợ một điều tương tự sẽ xảy ra với 
tôi và anh em tôi.” Hiện là một thành viên nghiên cứu 
sinh ngành dị ứng/miễn dịch tại Bệnh viện Mount 
Sinai ở thành phố New York, cô và người chồng người 
Mỹ gốc Hàn - cũng là bác sĩ - sẽ sớm được triển khai 
đến tuyến đầu điều trị bệnh nhân mắc COVID-19.

“Chắc chắn sẽ gia tăng thêm căng thẳng,” cô nói, khi 
phải lo lắng về cha mẹ của mình ở khu vực Chicago 
khi cô chăm sóc bệnh nhân ở thành phố New York, 
nơi các trường hợp COVID-19 đang diễn ra nóng 
bỏng. “Naperville được coi là khá an toàn,” cô nói 
thêm. “Nếu có bất cứ điều gì, bố mẹ tôi đã nói với tôi 
và [chồng tôi] hãy cẩn thận ở thành phố New York.”

Dân biểu bang Illinois Theresa Mah, D-Chicago, trong 
quận có khoảng một phần tư người Trung Quốc, cho 
biết đã có nhiều cuộc trò chuyện trên nền tảng nhắn 
tin của Trung Quốc là WeChat về các cuộc tấn công 
chống người châu Á.

“Đã có những biểu hiện sợ hãi - mọi người nói rằng họ 
sợ ra ngoài, họ không muốn trở thành đối tượng của 
một cuộc tấn công”, Mah nói. “Họ không biết phải làm 
gì; điều đó thực sự đáng buồn và đáng quan tâm.”

Đã có báo cáo trên cả nước về các cuộc tấn công 
chống người châu Á châu kể từ khi đại dịch COVID-19 
bắt đầu. Nhưng số vụ việc bắt đầu tăng mạnh sau khi 
Tổng thống Trump bắt đầu gọi coronavirus là “virus 
Trung Quốc”, theo Russell Jeung, giáo sư nghiên cứu 
về người Mỹ gốc Á tại Đại học bang San Francisco.

Các chính trị gia khác theo sau sự lãnh đạo của 
Trump, bao gồm Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ John Cornyn, 
R-Texas, nói rằng Trung Quốc phải chịu tội lỗi gây ra 
coronavirus vì là “nền văn hóa nơi mọi người ăn dơi, 
rắn và chó và những thứ tương tự.”

Tổng thống Trump bảo vệ quan điểm gọi coronavirus 
là “virus Trung Quốc” tại cuộc họp báo ngày 18 tháng 
3. Đối mặt với phản ứng dữ dội, kể từ đó, ông đã 
tweet một tuyên bố ủng hộ người Mỹ gốc Á và ngừng 

sử dụng thuật ngữ này, nhưng những người ủng hộ 
người Mỹ gốc Á nói rằng thiệt hại đã thực sự xảy ra.

Evan Vucci/Báo chí liên kết

Sau khi phải đối mặt với phản ứng dữ dội, Trump đã 
tweet một tuyên bố ủng hộ người Mỹ gốc Á và từ đó đã 
ngừng sử dụng thuật ngữ “virus Trung Quốc”. Nhưng 
tuần trước, khi được hỏi ông đang làm gì để ngăn chặn 
tội phạm ghét người châu Á ở nước này, ông nói, “Tôi 
không biết.”

Jeung cho biết ông đã tiến hành phân tích nội dung tin 
tức, trong đó cho thấy “những bình luận bài ngoại của 
các chính trị gia” đã kích động sự phân biệt chủng tộc 
nhiều hơn đối với người Mỹ gốc Á.

Thậm chí, FBI còn lưu ý các cuộc tấn công chống người 
châu Á, gần đây tuyên bố rằng cơ quan này đang rất chú 
ý đến tội phạm kỳ thị trong đại dịch này.

Jeung cho biết cảm giác chống lại người châu Á có nguồn 
gốc lịch sử sâu sắc. Người Mỹ gốc Á trong lịch sử đã 
được miêu tả là “Nguy cơ da vàng” - một thuật ngữ được 
sử dụng để mô tả nỗi sợ bài ngoại hàng thế kỷ về người 
Đông Á là người mang mầm bệnh truyền nhiễm, và các 
căn bệnh khác. “Điều này ở phía sau tiềm thức chủng tộc 
của nước Mỹ”, Jeung nói.

Kiểu phân biệt chủng tộc đó đã được phản ánh trong 
một video mà một người đàn ông ở Chicago đăng lên 
Instagram của mình hồi đầu tháng này. Người đàn ông 
quay phim mình đi xuống một con đường vắng trong 
khu phố Andersonville. Ông than thở về việc đóng cửa 
hàng băng đĩa và nhà hàng yêu thích của mình.

“Trung Quốc, khi tất cả những điều này trôi qua, tôi hy 
vọng đất nước [nguyền rủa] của các người sẽ cháy thành 
tro và sau đó chìm xuống đại dương”, người đàn ông 
Chicago nói. “Tại sao, các người hỏi? ... Chỉ để tôi biết 
rằng nó sẽ vô trùng trước khi chìm xuống nước và đầu 
độc nước sạch của phần còn lại của thế giới, đồ bẩn thỉu, 
[nguyền rủa] bọn điên.”

Để giúp người Mỹ gốc Á lên tiếng báo cáo các cuộc tấn 
công này - và cũng để theo dõi xu hướng và chính sách 
hiệu quả, Jeung đã tham gia với một số nhóm ở Califor-
nia và tạo một trang báo cáo về các sự cố chống người 
châu Á.
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Kể từ khi mẫu đơn được đăng lên vào ngày 19 tháng 3, 
đã có hơn 100 báo cáo được gửi hàng ngày - “thậm chí 
không công khai [trang web] thông qua các kênh cộng 
đồng của chúng tôi”, Jeung nói.

Mặc dù nỗ lực ban đầu tập trung vào California, khoảng 
60% các trường hợp đến từ bên ngoài tiểu bang đó, bao 
gồm 2,5% từ Illinois, Jeung nói. Illinois đứng thứ ba sau 
California và New York.

Jeung cho biết một số xu hướng chính đã xuất hiện: gần 
hai phần ba số người báo cáo các trường hợp không 
phải là người Trung Quốc, mà là các dân tộc châu Á 
khác; phụ nữ có khả năng bị quấy rối cao gấp ba lần so 
với nam giới; và, gần đây, đã có rất nhiều tiếng ho và 
khạc nhổ vào người Mỹ gốc Á.

“Tôi đã bị sốc và bất ngờ vì điều đó”, Jeung nói, lưu ý 
rằng ho và khạc vào người khác là một mối nguy hiểm 
cho sức khỏe cộng đồng. “Vì vậy, chúng tôi thực sự đã 
cho điều đó thành một mục đặc biệt, bởi vì nó xảy ra 
quá thường xuyên.”

Một cách để giúp cộng đồng người Mỹ gốc Á trong cuộc 
khủng hoảng này, Soukprida Phetmisy nói, là hỗ trợ các 
doanh nghiệp thuộc sở hữu của người châu Á như Joong 
Boo Market, được chụp ảnh ở đây vào ngày 24 tháng 3, 
một cửa hàng tạp hóa mà cô thường lui tới gần nhà.

Giữa các báo cáo đáng lo ngại, Jeung cho biết cũng có 
dấu hiệu hy vọng. Việc người Mỹ gốc Á thậm chí báo cáo 
những trường hợp này là một sự phát triển tích cực, vì 
cộng đồng này thường không lên tiếng, ông nói. Jeung 
khuyến khích các cá nhân và các nhóm ở Chicago và 
khắp Illinois kêu gọi các quan chức được bầu cử lên án 
những người cố chấp chống người châu Á và thiết lập 
các đường dây nóng và trung tâm báo cáo.

Jeung cũng cho biết những trải nghiệm này có thể dẫn 
đến sự đồng cảm lớn hơn giữa các nhóm thiểu số.

“Khi người Mỹ gốc Á bắt đầu thấy họ bị phân biệt chủng 
tộc như thế nào và mọi người không tin tưởng họ như 
thế nào hoặc mọi người cảm nhận về họ như thế nào ... 
[họ] phát triển một sự đồng cảm lớn hơn đối với những 
người khác có màu da và chủng tộc giống họ,” anh nói.

Phetmisy, tại Quảng trường Logan, đã đồng ý.

Nói đến công việc của mình, Phetmisy nói: “Là một người 
đã sống và làm việc trong mọi trường đa dạng, công 
bằng và toàn diện trong một thời gian, tôi luôn nghĩ rằng 
tôi có thể đồng cảm với điều đó ở mức độ rất thực tế, và 
tôi nhận ra, như trong hai tuần qua , đôi khi bạn đồng 
cảm ở mức độ trí tuệ.”

 

Các cuộc tấn công chống Á châu mà cô đã trải qua trong 
đại dịch đã làm tăng thêm sự đồng cảm của cô đối với 
những người khác đã trải qua các hình thức phân biệt 
chủng tộc tương tự.

“Tôi dễ dàng đồng cảm hơn với những người trong cộng 
đồng người da đen, những người trong cộng đồng người 
Latinh, cộng đồng Hồi giáo,” cô nói.

Phetmisy cho biết sự cố chấp mù quáng thường xảy ra 
do thiếu mối quan hệ với những người thuộc các chủng 
tộc khác nhau. Bà nói mọi người nên lên tiếng chống lại 
các cuộc tấn công chống người châu Á.

“Tôi muốn thấy những người khác không phải là người 
Mỹ gốc Á, thực sự nói rằng điều này không ổn, và tôi 
muốn thấy điều đó xảy ra trên phạm vi công khai”, cô 
nói.

Phetmisy đề nghị mọi người hỗ trợ các doanh nghiệp 
châu Á ở địa phương, xem xét các báo cáo về việc khách 
hàng tránh các cửa hàng tạp hóa và các nhà hàng nổi 
tiếng một thời của người châu Á, và thăm hỏi hàng xóm 
châu Á lớn tuổi của họ.

Đặc biệt, cô lo lắng về cha mẹ già của mình ở Michigan. 
“Hãy để ý đến những người lớn tuổi trong cộng đồng của 
chúng ta, những người có thể, đang ở một mình vào lúc 
này trải qua điều này hoặc không hiểu chuyện gì đang 
xảy ra”, Phetmisy nói thêm.

Bài viết của NPR. https://www.npr.org/lo-
cal/309/2020/03/31/824397216/asian-americans-feel-
the-bite-of-prejudice-during-the-c-o-v-i-d-19-pandemia

Bạn hoặc ai đó bạn quen biết gặp phân biệt đối xử hoặc 
thù ghét do chủng tộc hoặc sắc tộc của bạn? Xin hãy báo 
cáo bất kỳ sự cố nào trong biểu mẫu này từ Hội đồng 
Chính sách và Kế hoạch Châu Á Thái Bình Dương (A3P-
CON):
 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefH2Mq_
zowEGcB4h5r06BXX2aX3IBGfAENmEZDXUktCfPEeQ/
viewform (tiếng Anh)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcUAqse-
bIlPYCVSkVz1zZyqTxY4bBieMwgkJQJlCSrAKUTGw/view-
form (tiếng Việt)

Ngoài ra Asian Americans Advancing Justice Chicago - 
Công lý Tiến bộ cho người Mỹ gốc Á - muốn nghe câu 
chuyện của quý vị và giúp quý vị chống lại nạn phân biệt 
chủng tộc và bài ngoại chống lại cộng đồng của chúng 
ta. Vui lòng liên lạc với Chuyên gia Truyền thông của Jus-
tice Advancing, Megan Singson theo địa chỉ: msingson@
advancejustice-chicago.org
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Luật cấm di trú của Trump

Tổng thống Trump đã ký một sắc 
lệnh hành pháp (EO) vào ngày 
22 tháng 4, cấm nhập cảnh một 

số người nhập cư trong 60 ngày, với 
tùy chọn gia hạn theo quyết định của 
tổng thống. EO có hiệu lực vào ngày 
24 tháng 4 và ngăn chặn nhập cảnh 
với các cá nhân bên ngoài Hoa Kỳ, 
không có thị thực nhập cư hợp lệ và 
không có giấy tờ du lịch chính thức 
ngoài thị thực. Những người nhập 
cư được miễn trừ lệnh cấm bao gồm 
nhưng không giới hạn ở: vợ/chồng và 
con chưa thành niên của công dân 
Hoa Kỳ, thường trú nhân hợp pháp 
tìm cách tái nhập cảnh vào Hoa Kỳ, 
bác sĩ, y tá và các chuyên gia chăm 
sóc sức khỏe khác, những người 
nhập cư giàu có nhập cảnh qua 
Chương trình đầu tư nhập cư EB-5, 
và các thành viên của các dịch vụ vũ 
trang.
EO về cơ bản ngăn chặn phần lớn 
các cá nhân nhập cư thông qua hệ 
thống thị thực nhập cư hoặc đa dạng 
gia đình vào Hoa Kỳ. Luật ngăn nhập 
cảnh với:

Hiện tại, 1,4 triệu người châu Á đang 
chờ đợi đoàn tụ với gia đình, bao 
gồm hơn 210.000 người nhập cư từ 
Việt Nam, 19.000 người từ Campu-
chia và 2.000 từ Lào. Một số cá nhân 
này đã tồn đọng thị thực trong hơn 
một thập kỷ.

“Chính quyền này đã cho chúng ta 
thấy một lần nữa rằng họ tiếp tục 
ưu tiên tấn công các gia đình nhập 
cư thay vì chấm dứt đại dịch toàn 
cầu. Thay vì tăng quyền tiếp cận để 
xét nghiệm và chăm sóc sức khỏe 
cho công chúng và hỗ trợ cho các gia 

 – Con cái trên 21 tuổi, con cái đã 
kết hôn, cha mẹ và anh chị em, 
công dân Hoa Kỳ;

 – Vợ chồng và con của thường trú 
nhân hợp pháp;

 – Cá nhân nhập cư thông qua hệ 
thống thị thực đa dạng; và

 – Các cá nhân vào Hoa Kỳ thông 
qua tất cả các loại thị thực dựa 
trên việc làm, ngoại trừ EB-5.

đình và cá nhân, Chính quyền này 
dành thời gian và tài nguyên quý giá 
để chuyển hướng chính trị nhắm 
vào người nhập cư,” Quyen Dinh, 
giám đốc điều hành SEARAC cho 
biết. “Ngăn chặn hàng triệu người 
nhập cư đoàn tụ với gia đình hoặc 
gia nhập lực lượng lao động của Hoa 
Kỳ để cung cấp các dịch vụ cần thiết 
không giúp đất nước chúng ta an 
toàn hơn. SEARAC vẫn cam kết giúp 
đỡ cộng đồng của chúng ta trong 
thời kỳ hỗn loạn này và sẽ đấu tranh 
cho các chính sách bảo vệ tất cả 
người Mỹ.”

Nguồn: SEARAC, Trung tâm hành 
động tài nguyên Đông Nam Á, Tuyên 
bố ngày 23 tháng 4 về “Luật cấm Di 
trú của Nhà Trắng Luật Cấm Nhắm 
vào Gia đình Công dân Hoa Kỳ và 
LPRs”

https://www.washingtonpost.com/
immigration/trump-immigration-or-
der-faq/2020/04/22/72b500b4-84d0-
11ea-ae26-989cfce1c7c7_story.html

https://www.vox.
com/2020/5/6/21248074/immi-
grant-citizen-spouse-children-coro-
navirus-stimulus-checks
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THẤT NGHIỆP 
DO COVID-19 

Bộ Lao Động Illinois (IDES) vào ngày 6 
tháng 5 đã đưa ra các hướng dẫn mới cho 
1099 công nhân viên bị mất việc do COV-
ID-19. Những người lao động tin rằng họ 
có thể đủ điều kiện nhận trợ cấp liên bang 
mới theo chương trình Hỗ trợ Thất nghiệp 
do Đại dịch (PUA), trước tiên phải đăng ký 
bảo hiểm thất nghiệp thường xuyên trước 
khi đăng ký nhận trợ cấp theo PUA. Một 
cổng thông tin ứng dụng mới được mở vào 
ngày 11 tháng 5 năm 2020 thông qua trang 
web IDES.

Nếu người yêu cầu nhận được xác định 
đủ điều kiện là 0 đô la, thì họ có thể kháng 
cáo quyết định đó bằng cách cung cấp xác 
minh tiền lương kiếm được hoặc họ có 
thể gửi yêu cầu đòi quyền lợi PUA. Những 
người yêu cầu đã nộp đơn xin và bị từ chối 
nhận trợ cấp thất nghiệp thường có thể 
gửi yêu cầu thông qua cổng thông tin PUA 
mới khi mở. Nhận được từ chối trợ cấp thất 
nghiệp thường là bước đầu tiên bắt buộc 
trong việc xác định đủ điều kiện cho PUA.

Cứu trợ tài chính  COVID-19

Thanh toán cho tác động kinh 
tế là một khởi đầu tốt, nhưng 
không đáng bao nhiêu so với 
hầu hết các gia đình

Mặc dù các cuộc khảo sát đã chỉ 
ra rằng những người nhận tiền 
kích thích có kế hoạch sử dụng các 
khoản thanh toán của họ để mua 
nhu yếu phẩm, trả tiền thuê nhà, 
tiền thế chấp hoặc hóa đơn tiện 
ích hoặc tài khoản tiết kiệm khẩn 
cấp, một điểm chung trong số này 
là khoản thanh toán kích thích 

$1.200 và $2.400 chỉ là khởi đầu, 
không phải là một loại thuốc chữa 
bách bệnh cho mớ hỗn độn lịch sử 
này.

Theo một cuộc khảo sát về Tiền/
Sáng ngày 22 tháng Tư với 2.200 
người, khoảng 74% mong đợi séc 
thanh toán của họ sẽ còn trong 
một tháng hoặc ít hơn. Con số này 
bao gồm 22% kết hợp số người 
tuyên bố đã tiêu hết khoản Thanh 
toán Tác động Kinh tế của họ, 
hoặc những người tin rằng nó sẽ 

còn lại dưới một tuần, cũng như 24% tin 
rằng nó sẽ còn lại trong dưới hai tuần. Nói 
cách khác, gần một nửa số người được 
hỏi không mong đợi số tiền họ nhận được 
sẽ tạo ra sự khác biệt sau mốc 14 ngày.

Gần đây, trang web chuyên sâu về bán 
hàng tại nhà, Ownerly.com đã sử dụng 
dữ liệu từ Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, 
cũng như dữ liệu về giá thuê và hóa đơn 
tương ứng từ Zillow và Doxo.com, để 
xác định các tiểu bang nào sẽ nhận được 
nhiều nhất và ít nhất trong số gói thanh 
toán kích thích của họ. Chẳng hạn, một 
gia đình trung bình ở Massachusetts, 
California và Hawaii dự kiến chỉ có thể chi 
trả được 66%, 71% và 74% hóa đơn tương 
ứng của họ trong một tháng. Trong khi 
đó, các gia đình ở Mississippi và Arkansas 
sẽ thấy kết quả tốt nhất, với khả năng chi 
trả 178% chi phí trong một tháng. Nói 
cách khác, gia đình trung bình ở các tiểu 
bang này có thể trang trải chi phí trong 
khoảng 8 tuần.

Vấn đề là chúng ta có lẽ sẽ không thể nhìn 
thấy các ngành công nghiệp cốt lõi như 
thực phẩm, du lịch, bán lẻ và nhiều ngành 
khác trở lại bình thường trong vòng hai 
tuần tới (sẽ đánh dấu tuần thứ tám kể từ 
khi ngừng hoạt động kinh doanh không 
quan trọng ở cấp tiểu bang). Điều đó 
khiến cho một gói việc kích thích thứ hai 
là rất cần thiết cho nhiều gia đình lao 
động và người nộp thuế độc thân.

NGUỒN ẢNH: GETTY IMAGES.
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Trong những tuần sau khi Đạo luật CARES thông qua, 
ba dự luật “kích thích thứ hai” đã được giới thiệu tại 
Điện Capitol.

Đạo luật về khoản tiền khẩn cấp cho người dân nhằm 
mục đích cung số tiền kích thích hàng tháng trị giá 
2.000 Mỹ kim cho những người nộp thuế độc thân 
và 4.000 đô la cho các cặp vợ chồng đã kết hôn trong 
vòng một năm. Được giới thiệu bởi dân biểu Ro Khan-
na (D-Calif.) và dân biểu Tim Ryan (D-Ohio), đề nghị 
này sẽ cho phép tất cả công dân từ 16 tuổi trở lên 
nhận được khoản thanh toán đầy đủ, ngoại trừ việc 
họ kiếm được ít hơn $130.000 mỗi năm, hoặc một đôi 
vợ chồng kiếm được $260.000 nộp đơn chung. Tương 
tự như Đạo luật CARES, các gia đình đủ điều kiện có 
thể nhận thêm $500 cho mỗi trẻ em, nhưng với giới 
hạn tối đa ba trẻ em.

Đạo luật Nước Mỹ Bắt đầu Trở lại Làm việc, được giới 
thiệu bởi Thượng nghị sĩ Josh Hawley (R-Mo.), Sẽ cung 
cấp một khoản hoàn thuế cho tiền lương, có thể chi 
trả lên tới 80% chi phí tiền lương của người sử dụng 
lao động, áp dụng cho mức lương trung bình. Mục 
tiêu của đề xuất này không nhất thiết phải đặt một 
chi phiếu kích cầu vào túi của người Mỹ, mà là đủ tiền 
để cho phép các doanh nghiệp giữ chân nhân viên 
của họ và khởi động lại nhanh chóng khi chúng ta 
vượt qua đại dịch COVID-19.

Ngoài ra còn có Đạo luật Hủy bỏ Tiền thuê nhà và 
Thế chấp, được giới thiệu bởi Đại diện Ilhan Omar 
(D-Minn.). Theo đạo luật trên, các khoản thanh toán 
tiền thuê nhà hoặc thế chấp sẽ bị hủy cho nơi cư trú 
chính của một người trong một năm, với điều kiện 
không có dấu hiệu tiêu cực nào trong lịch sử tín dụng 
của quý vị. Một quỹ sẽ được Sở Phát triển gia cư và 
Đô thị thành lập để thanh toán cho chủ nhà và người 
thế chấp để bù đắp tổn thất của người thuê và người 
vay tiền không thể trả tiền thuê nhà hoặc thế chấp.

Nhưng vẫn phải quan sát để xem là những đề nghị 
mới này có sự đồng thuận của các nhà lập pháp 
không. Lãnh đạo đa số Thượng viện Mitch McConnell 
(R-Ky.) nghĩ rằng ông muốn tạm dừng các gói kích 
thích và xem những nỗ lực này giúp ích cho nền kinh 
tế Hoa Kỳ như thế nào. Không có McConnell, sẽ vô 
cùng khó khăn để hoàn thành mọi việc tại Thượng 
viện.

Tuy nhiên, Tổng thống Trump ít nhất đã gợi ý rằng 
ông cởi mở với ý tưởng về vòng kích thích thứ hai. Chỉ 
riêng điều đó có thể đủ để giúp McConnell và Thượng 
viện đồng ý nếu thị trường lao động và dữ liệu kinh tế 
của Hoa Kỳ tiếp tục xấu đi.

Ba dự luật “kích thích thứ hai” đã được 
đề nghị trong những tuần gần đây 

Cứu trợ và an ninh kinh tế do Coronavirus 
Vào ngày 27 tháng 3 năm 2020, Tổng thống Hoa Kỳ đã 
ký Đạo luật CARES thành luật, cung cấp hỗ trợ kinh tế 
nhanh chóng và trực tiếp cho người lao động, gia đình 
và doanh nghiệp nhỏ của Mỹ, cũng như bảo toàn việc 
làm cho các ngành công nghiệp Mỹ bị ảnh hưởng bởi 
COVID-19.

Hỗ trợ cho người lao động và gia đình Hoa Kỳ
Đạo luật CARES quy định các khoản Thanh toán Tác 
động Kinh tế cho các hộ gia đình Mỹ lên tới $1.200/người 
lớn cho các cá nhân có thu nhập dưới $99.000 (hoặc 
$198.000 cho những người nộp đơn chung) và $500 cho 
mỗi trẻ em dưới 17 tuổi - hoặc lên tới $3.400 cho một gia 
đình bốn người.

Ngoài ra, IRS sẽ sử dụng thông tin trên Mẫu đơn SSA-
1099 và Mẫu đơn RRB-1099 để tạo khoản Thanh toán 
Tác động Kinh tế $1.200 cho người nhận An sinh xã hội 
không nộp tờ khai thuế vào năm 2018 hoặc 2019. Người 
nhận sẽ nhận các khoản thanh toán này dưới dạng tiền 
gửi trực tiếp hoặc bằng séc giấy, giống như họ thường sẽ 
nhận được tiền trợ cấp của mình.

Hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ
Chương trình Bảo vệ Tiền lương được thiết lập bởi Đạo 
luật CARES được thực hiện bởi Cơ quan Quản lý Doanh 
nghiệp nhỏ, với sự hỗ trợ của Bộ Tài chính. Chương 
trình này cung cấp tiền cho các doanh nghiệp nhỏ để 
chi trả lên tới 8 tuần chi phí tiền lương, bao gồm cả lợi 
ích. Khoản tiền cũng có thể được sử dụng để thanh toán 
lãi cho các khoản thế chấp, tiền thuê nhà và các chi phí 
khác.

Chương trình Bảo vệ Tiền lương ưu tiên hàng triệu người 
Mỹ làm việc cho các doanh nghiệp nhỏ bằng cách ủy 
quyền lên tới 349 tỷ Mỹ kim để duy trì công việc và các 
phụ phí.

Các doanh nghiệp nhỏ và các tổ chức phi lợi nhuận đủ 
điều kiện, các tổ chức Cựu chiến binh và các Doanh 
nghiệp được mô tả trong Đạo luật tiểu thương, cũng như 
doanh nghiệp do các cá nhân tự làm chủ hoặc các nhà 
thầu độc lập, cũng đủ điều kiện nếu họ đáp ứng các tiêu 
chuẩn của chương trình.

GIữ việc làm cho ngành công nghiệp Hoa Kỳ
Giữ chân Nhân viên: Người sử dụng lao động ở mọi quy 
mô phải đối mặt với lệnh đóng cửa hoặc gặp khó khăn 
về kinh tế do COVID-19 được khuyến khích giữ nhân viên 

Nói tóm lại, trong khi khoản tiền kích thích thứ hai 
chưa chắc chắn, thì khả năng gói này sắp ra mắt đang 
tăng dần. Chúng ta chỉ có thể hy vọng rằng nếu vòng 
kích thích thứ hai được thông qua, tiền sẽ đến tay 
những người cần nhanh hơn rất nhiều so với Đạo luật 
CARES.

Bài viết của The Motley Fool:  https://www.fool.com/
taxes/2020/05/05/is-a-second-stimulus-check-neces-
sary-the-data-does.aspx
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nhận lương thông qua khoản tín dụng 50% 
lên đến $10.000 tiền lương được thanh toán 
hoặc phát sinh từ ngày 13 tháng 3 năm 2020 
đến 31 tháng 12, 2020.

Trì hoãn thuế: Để tăng cường dòng tiền cho 
các doanh nghiệp có thể duy trì hoạt động và 
trả lương, người sử dụng lao động và cá nhân 
tự làm chủ có thể hoãn thanh toán phần thuế 
sử dụng lao động mà họ có trách nhiệm phải 
trả cho chính phủ liên bang liên quan đến 
nhân viên của họ. Hoãn thuế việc làm có thể 
được thanh toán trong hai năm tới với một 
nửa số tiền cần phải trả vào ngày 31 tháng 12 
năm 2021 và nửa còn lại vào ngày 31 tháng 12 
năm 2022.

Hỗ trợ cho chính quyền tiểu bang và địa 
phương
Đạo luật CARES cũng bao gồm việc mở rộng 
trợ cấp thất nghiệp được liên bang tài trợ:
 � Hỗ trợ thất nghiệp Liên bang do Đại dịch 

(FPUC) cung cấp thêm $600 mỗi tuần cho các 
cá nhân nhận trợ cấp thất nghiệp thường xuy-
ên, PUA, PEUC hoặc trợ cấp mở rộng nếu các 
khoản này được kích hoạt theo luật Illinois, 
bắt đầu từ ngày 29 tháng 3 năm 2020 và kết 
thúc vào cuối của ngày 25 tháng 7 năm 2020. 
FPUC đã được thực hiện đầy đủ và đã bắt đầu 
giải ngân.
 � Hỗ trợ thất nghiệp Khẩn cấp do Đại dịch 

(PEUC) cung cấp tối đa 13 tuần trợ cấp thất 
nghiệp được liên bang tài trợ cho các cá 
nhân đã sử dụng hết trợ cấp thất nghiệp 
bình thường. IDES đã nhận được hướng dẫn 
của USDOL vào ngày 10 tháng 4 và hy vọng 
chương trình có thể được triển khai thông qua 
hệ thống máy tính IDES hiện tại vào tuần của 
ngày 20 tháng 4 năm 2020.
 � Hỗ trợ thất nghiệp do Đại dịch (PUA) cung 

cấp tối đa 39 tuần trợ cấp thất nghiệp được 
liên bang tài trợ cho các cá nhân không đủ 
điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp, bao gồm 
các nhà thầu độc lập và chủ sở hữu duy 
nhất đã thất nghiệp do kết quả trực tiếp của 
COVID-19

Nếu bạn có thắc mắc về bảo hiểm thất nghiệp 
hoặc cần hỗ trợ đăng ký, xin vui lòng liên lạc 
HNV theo số 773-728-3700.

LỆNH CẤM TÚC VÀ  
KHÔI PHỤC ILLINOIS 

Illinois sẽ mở cửa lại giữa dịch coronavirus như thế nào: Đầu tiên là các 
Công viên, tiếp đến các cửa tiệm thẩm mỹ, sau đó là nhà hang 

Thống đốc JB Pritzker đã đưa ra một kế hoạch năm bước 
vào thứ ba để mở cửa sinh hoạt trở lại trong những tháng 
tới. Kế hoạch này dựa trên dữ liệu từ sở y tế công cộng.

CHICAGO - Những người mong muốn có câu trả lời cho 
câu hỏi khi nào cuộc sống có thể trở lại bình thường ở 
Illinois có thể tìm hiểu vào thứ ba từ Thống đốc JB Pritzker, 
người đã tiết lộ một kế hoạch năm giai đoạn để mở cửa tất 
cả mọi thứ từ các salon đến nhà hàng trong tiểu bang.
Tuy nhiên, dòng thời gian phụ thuộc vào sự lây lan của 
coronavirus, vẫn chưa đạt đến đỉnh điểm.
“Chúng ta phải tìm ra cách sống chung với COVID-19 cho 
đến khi nó bị tiêu diệt – và làm điều đó trong khả năng hỗ 
trợ tốt nhất cho sức khoẻ của cư dân và hệ thống chăm 
sóc sức khỏe của chúng ta và cứu sống nhiều người nhất,” 
ông Pritzker nói.
“Khôi phục Illinois” là một kế hoạch y tế công cộng nhằm 
đưa chúng ta quay lại các phần trong cuộc sống đã bị trì 
hoãn trong cuộc chiến chống lại COVID-19 của mình một 
cách an toàn. Đây cũng là một kế hoạch dựa trên dữ liệu 
hoạt động trên cơ sở từng vùng, một sự thừa nhận rằng 
thực tế trông khác nhau ở các khu vực khác nhau của tiểu 
bang chúng ta.
Kế hoạch chia tiểu bang thành bốn khu vực: Đông Bắc Illi-
nois, Bắc-Trung Illinois, Trung Illinois và Nam Illinois. Bộ Y 
tế Công cộng Illinois sẽ giám sát từng khu vực và thay đổi 
khu vực đó sang giai đoạn tiếp theo khi đáp ứng các tiêu 
chuẩn y tế công cộng.
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Pritzker cho biết, “Cuộc sống sẽ không trở lại “bình 
thường” cho đến giai đoạn 5, khi có một loại vắc-xin 
hoặc cách điều trị rộng rãi, hiệu quả cho COVID-19.” 
Các chuyên gia đã nói một trong những điều đó có 
thể xảy ra trong nhiều tháng nữa.
Cho đến lúc đó, các cuộc tụ họp lớn bị hủy bỏ và 
hầu hết mọi người được yêu cầu phải đeo khẩu 
trang khi không thể cách ly xã hội, Pritzker nói. Các 
trường học có thể mở cửa trở lại nếu một khu vực 
nằm trong Giai đoạn 4 vào mùa thu này, nhưng 
họ sẽ có các hướng dẫn “nghiêm ngặt” của Bộ Y tế 
Công cộng Illinois.
“Tôi không vui vẻ gì khi nói điều này, nhưng dựa 
trên những điều các chuyên gia nói với chúng tôi 
và mọi thứ chúng tôi biết về virus này và mức độ 
lây lan dễ dàng trong đám đông, các hội nghị lớn, 
lễ hội và các sự kiện lớn khác sẽ bị hủy cho đến Giai 
đoạn 5,”.
Nhưng sẽ có bước tiến mới và cùng với đó, việc dỡ 
bỏ các hạn chế trong những tháng tới: Giai đoạn 3 
là bước tiếp theo của Illinois, khi các nơi làm việc 
như tiệm cắt tóc và văn phòng sẽ mở cửa trở lại.
Trường học, nhà hàng và quán bar có thể mở cửa 

trở lại trong Giai đoạn 4. Tập hợp từ 50 người trở 
xuống cũng sẽ được cho phép trở lại.
Giai đoạn 4 là khi người dân Illinois sẽ “xây dựng 
lại việc học và làm việc như thường” cho đến khi 
vắc-xin hoặc phương pháp điều trị được phát triển, 
theo ông Pritzker.
Tuy nhiên, nếu có tình trạng gia tăng ca bệnh trong 
một khu vực, điều đó có thể có nghĩa là họ sẽ phải 
trở lại các hạn chế của giai đoạn trước.
“Nói thật, bước lùi về phía sau là điều cuối cùng 
mà bất cứ người nào muốn làm. Nhưng nếu virus 
bắt đầu tấn công nhiều người hơn hoặc nếu các hệ 
thống chăm sóc sức khỏe sắp sửa bị quá tải ở bất 
kỳ khu vực nào, sẽ cần thực hiện các hành động 
nhanh chóng”. Pritzker nói
Các quan chức không muốn sử dụng cảnh sát để 
thực thi sự xa cách xã hội, mặc dù cảnh sát sẽ giám 
sát các vi phạm lệnh ở nhà, Pritzker nói.
“Lựa chọn đầu tiên và tốt nhất của chúng tôi là dựa 
vào người dân Illinois làm việc cùng nhau.
Và kế hoạch có thể thay đổi tùy thuộc vào những 
điều các quan chức biết về COVID-19 và mọi thứ 
thay đổi thế nào ở Illinois.Theo ông Pritzker.
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Giai đoạn 1

Giai đoạn 2

Giai đoạn 3

Giai đoạn 4

Giai đoạn 5

Chúng ta đã qua giai đoạn một, khi số bệnh 
nhân nhập viện cao hoặc tăng nhanh. Trong 
giai đoạn này, các hướng dẫn nghiêm ngặt ở 
nhà và cách ly xã hội được đưa ra và chỉ các 
doanh nghiệp thiết yếu được mở cửa. Mọi khu 
vực đều đã trải qua giai đoạn này một lần và có 
thể quay lại nếu các nỗ lực giảm thiểu không 
thành công.

Giai đoạn “hồi sinh” có nghĩa là tỷ lệ nhiễm 
bệnh trong số những người được xét nghiệm 
và số bệnh nhân nhập viện tiếp tục giảm.
Tất cả các cuộc tụ tập lên tới 50 người được 
cho phép, nhà hàng và quán bar mở cửa trở lại, 
du lịch được cho phép trở lại, chăm sóc trẻ em 
và trường học mở lại theo hướng dẫn của sở y 
tế. Đeo khẩu trang và giãn cách xã hội là tiêu 
chuẩn.

Pritzker cho biết, tiểu bang sẽ chỉ quay trở 
lại giai đoạn “bình thường”, khi vắc-xin hoặc 
phương pháp điều trị có hiệu quả cao được 
phổ biến rộng rãi hoặc không có bất kỳ ca 
bệnh mới nào trong thời gian ổn định, Pritzker 
nói.
Các hội nghị, lễ hội và các sự kiện lớn một lần 
nữa được cho phép trong giai đoạn này và tất 
cả các doanh nghiệp, trường học và địa điểm 
giải trí có thể mở cửa với hướng dẫn và quy 
trình an toàn mới để phản ánh các bài học kinh 
nghiệm trong đại dịch COVID-19.

Bài viết của Block Club Chicago. https://block-
clubchicago.org/2020/05/05/reopen-illinois-
plan-jb-pritzker-five-phase-restore-illinois/

Giai đoạn “làm phẳng” là giai đoạn hiện tại của 
chúng ta ở Illinois. Trong giai đoạn này, tỷ lệ 
nhiễm bệnh trong số những người được xét 
nghiệm, và số bệnh nhân nhập viện và bệnh 
nhân cần giường ICU tăng với tốc độ chậm hơn, 
di chuyển về phía một đường thẳng và cuối 
cùng, theo một quỹ đạo đi xuống.
Pritzker cho biết các cập nhật về việc ở nhà - 
cho phép nhận và giao hàng ở lề đường tại các 
cửa hàng bán lẻ, và mở lại các sân golf và công 
viên tiểu bang - gắn liền với giai đoạn này, vẫn 
còn hiệu lực trên toàn tiểu bang cho đến ngày 
29 tháng 5, Pritzker nói.

Giai đoạn “hồi phục” sẽ xảy ra khi tỷ lệ nhiễm 
bệnh trong số những người được xét nghiệm, 
số bệnh nhân nhập viện và số bệnh nhân cần 
giường ICU ổn định hoặc giảm.
Cơ sở sản xuất, văn phòng, nhà bán lẻ, tiệm 
hớt tóc và salon có thể mở cửa trở lại đón 
khách với quy mô và nằm trong giới hạn và các 
biện pháp phòng ngừa an toàn. Cho phép tụ 
tập 10 người hoặc ít hơn. Câu lạc bộ thể hình 
có thể cung cấp các lớp học ngoài trời và huấn 
luyện cá nhân một kèm một với hướng dẫn an 
toàn được IDPH phê duyệt. Đeo khẩu trang và 
giãn cách xã hội vẫn là tiêu chuẩn.

Các Giai Đoạn Khôi phục lại tiểu bang Illinois 
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Chúng tôi ủng hộ một cuộc bầu cử qua thư toàn tiểu bang vào mùa thu 
này. Nó mang đến cơ hội tốt nhất để có một cuộc bầu cử công bằng và 
đầy đủ vào thời điểm khi COVID-19 có thể quay lại. John Froschauer/AP

Illinois hy vọng sẽ tránh được một cuộc bầu cử thất bại vào ngày 3 tháng 11, 
thì giờ là lúc để bắt đầu tranh.

Ngày nộp đơn cho các ứng cử viên đã bị đẩy lùi vì rất khó để thu thập chữ 
ký thỉnh nguyện thư trong đại dịch coronavirus. Sự phản đối pháp lý đối với 
những chữ ký đó lần lượt sẽ được đệ trình sau đó, có thể đúng với thời gian 
các quan chức bầu cử phải gửi phiếu bầu qua thư.

Cũng có thảo luận trong quá trình Lập pháp, về việc gửi phiếu bầu cho mọi cử 
tri đã đăng ký trong tiểu bang, cho rằng rất nhiều cử tri có thể sẽ lúng túng khi 
đi đến các địa điểm bỏ phiếu.

Chúng tôi đồng ý hoàn toàn với điều này. Nhưng điều đó sẽ tăng thêm đáng 
kể vào khối lượng công việc trước bầu cử của các quan chức bầu cử tiểu bang 
và địa phương. Và, trong mọi trường hợp, số lượng lớn cử tri chắc chắn sẽ yêu 
cầu phiếu bầu gửi qua thư, theo luật được cho là sẽ bắt đầu ban hành vào 
ngày 24 tháng 9.

Một loại hiệu ứng domino đang hoạt động ở đây.

Trong một phán quyết gần đây, Thẩm phán Rebecca R. Pallmeyer đã chuyển 
ngày nộp đơn cho các ứng cử viên độc lập và đảng mới từ ngày 22 tháng 6 đến 
ngày 7 tháng 8. Vì đại dịch, tòa án cũng phán quyết rằng những ứng cử viên 
đó sẽ chỉ cần nộp 10% số lượng chữ ký đề cử bình thường. Chữ ký có thể được 
sao chụp hoặc ký tên điện tử bằng ngón tay hoặc chuột máy tính hoặc bút 
stylus.

BẦU CỬ MÙA THU 
Hãy bắt đầu công việc khó khăn ngay bây giờ cho một cuộc bầu cử đầy đủ và công bằng vào mùa thu này.
Ngày nộp đơn cho các ứng cử viên ở Illinois đã bị đẩy lùi vì rất khó để thu thập chữ ký thỉnh nguyện trong một đại 
dịch. Nhưng điều này có nghĩa là cuối cùng sẽ xảy ra tình trạng vội vàng khó kiểm soát. 
Ban biên tập CST ngày 29 tháng 4 năm 2020, 1:53

Ngoài ra, các đảng Libertarian 
và Green sẽ được phép nộp đơn 
tham gia ứng cử mà không có 
bất kỳ chữ ký nào trong khi họ đã 
chuyển đủ chữ ký trong cuộc bầu 
cử năm 2016 hoặc 2018.

Nhưng việc chuyển thời hạn nộp 
đơn sang ngày 7 tháng 8 dường 
như sẽ diễn ra một cuộc “tranh 
giành khốc liệt” - theo lời của một 
quan chức bầu cử - để tổ chức các 
phiên điều trần về các phản đối 
thỉnh nguyện thư và các thủ tục tố 
tụng của tòa án có thể xảy ra.

Các tòa án có thể đưa các ứng cử 
viên trở lại phần bỏ phiếu hoặc 
loại bỏ họ ngay cả sau khi các cơ 
quan bầu cử đã bắt đầu gửi phiếu 
bầu.

Chỉ riêng ở Chicago, các quan 
chức bầu cử dự kiến sẽ tăng 
quy mô các lá phiếu gửi thư từ 
100.757 trong cuộc bầu cử tổng 
thống năm 2016 lên 800.000 hoặc 
một triệu - vào mùa thu này. Lá 
phiếu của Chicago được in với 
2.069 biến thể.

Hơn nữa, không ai biết liệu coro-
navirus có gây c3n trở số lượng 
nhân viên bưu chính sẵn sàng để 
giao phiếu bầu đúng hạn hay số 
nhân viên cần thiết để kiểm soát 
phiếu bầu hay không.

Chúng tôi ủng hộ một cuộc bầu cử 
qua thư toàn tiểu bang vào mùa 
thu này. Điều này mang đến cho 
Illinois cơ hội tốt nhất để có một 
cuộc bầu cử công bằng và đầy đủ 
vào thời điểm mà coronavirus có 
thể sẽ trở lại như nhiều nhà dịch 
tễ học dự đoán.

Hãy bắt đầu cuộc đấu tranh.


