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

5019 N Winthrop Ave, Chicago, IL 60640
Giá cả phải chăng, và tất cả lợi tức được sử dụng để hổ trợ cho:
 

Dịch vụ chăm sóc cao niên tại gia
Chương trình dạy kèm sau giờ học cho các em học sinh tiểu học và trung học
Trại hè dành cho các em thanh thiếu niên trong cộng đồng
Các lớp học tiếng Anh và học thi quốc tịch dành cho người nhập cư và tị nạn
Trợ giúp pháp lý, và đại diện cho những ai cần  nhiều nhất
Các nỗ lực vận động chung quanh các vấn đề gây ảnh hưởng lớn tại cộng
đồng của chúng ta
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Mùng 3 tháng 6 năm 2019
 

Quý vị đồng hương thân mến,
 
Đây là khoản thời gian thật thú vị cho Hội Người Việt, thành phố của chúng ta, và cả tiểu bang Illinois.
Không chỉ riêng Hội người Việt có một tân giám đốc, mà tiểu bang Illinois còn bầu được một tân thống
đốc, là Thống Đốc JB Pritzker vào tháng 11 năm ngoái, cũng như một tân thị trưởng cho thành phố
Chicago, là Lori Lightfoot vào tháng tư vừa qua. Năm nay có rất nhiều thay đổi và chúng tôi rất vui mừng
được chia sẻ tất cả những điều tuyệt vời mà hội đã gặt hái được với tư cách là một tổ chức thiện nguyện.
 
 <<trang tiếp theo>>
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Chúng tôi tự hào thông báo rằng tạp chí cộng đồng của hội sẽ được phân phối hàng quý. Kể từ khi nhậm
chức vào tháng 9 năm ngoái, chúng tôi đã xác định lại mục đích của tạp chí cộng đồng và đã có rất nhiều
thắc mắc. Tại sao chúng ta có một tạp chí cho cộng đồng? Tạp chí của chúng ta khác với những tờ báo Việt
Nam hiện đang lưu hành như thế nào? Rốt cuộc, chúng tôi tin rằng tạp chí của Hội Người Việt cũng nằm
trong nhiệm vụ củng cố và tạo sự đoàn kết giữa người Mỹ gốc Việt với nhau trên toàn thể khu vực Chicago.
Chúng tôi muốn tạp chí này sẽ được sử dụng như một công cụ để hướng dẫn các hội viên trong cộng đồng
bao quanh các vấn đề chính ảnh hưởng đến cộng đồng của chúng ta, nêu rõ việc tham gia nới rộng cộng
đồng của hội và chia sẻ những thành quả cá nhân tiêu biểu của những người chúng tôi đã phục vụ. Chúng
tôi cũng hiểu tầm mức quan trọng của việc sử dụng tạp chí để hỗ trợ các hội đoàn Việt Nam khác thông
qua việc quảng bá các sự kiện và thành công của họ.
 
Tài khóa 2020 là một năm quan trọng đối với Hội Người Việt và cộng đồng của chúng ta, bắt đầu vào ngày
1 tháng 7 năm 2019. Chúng tôi không khỏi lo lắng về chính sách và ngân sách của tiểu bang chúng ta vì lẽ
có liên quan đến việc tiếp tục cung cấp các dịch vụ cần thiết cho người cao niên thông qua Chương Trình
Chăm Sóc Cao Niên của Hội. Mặc dù chúng tôi nhiệt liệt ủng hộ việc tăng lương cho các thành viên làm
công việc chăm sóc tại gia, nhưng việc tăng mức lương tối thiểu của thành phố vào ngày 1 tháng 7 năm
2019 lên 13 Mỹ Kim/mỗi giờ có thể tác động đến khả năng của Hội nhằm duy trì Chương Trình Chăm Sóc
Cao Niên cũng như không có bất kỳ sự gia tăng tương ứng nào về tỷ lệ bồi hoàn của liên bang. Tuy nhiên,
thông qua những nỗ lực vận động liên tục của chúng tôi tại Springfield trong năm vừa qua, chúng tôi đã
thành công trong việc tăng tỷ lệ bồi hoàn  từ tiểu bang để tiếp tục cung cấp dịch vụ tại gia cho các vị cao
niên cũng như trả lương cho nhân viên. Chúng tôi xin cảm ơn Thượng nghị sĩ của tiểu bang Heather
Steans và Đại diện tiểu bang Greg Harris, cơ quan lập pháp tiểu bang Illinois và Thống đốc JB Pritzker đã
thông qua ngân sách cân bằng 40 tỷ Mỹ Kim cho tài khóa 2020. Ngân sách cho năm 2020 bao gồm việc hỗ
trợ tăng lương cho các dịch vụ tại gia vào ngày 1 tháng 7 năm 2019 và sau đó vào ngày 1 tháng 1 năm 2020.
Ngân sách này cũng duy trì nhiều dịch vụ di dân cũng như các dịch vụ nhập cư và pháp lý khác.
 
Ngoài ra, ngân sách mới này cũng bao gồm tài trợ đáng kể cho tiểu bang Illinois để đầu tư vào việc tiếp
cận kiểm kê dân số trong tiểu bang Illinois. Việc Kiểm Kê Dân Số của Hoa Kỳ năm 2020 sẽ diễn ra trong
năm kế và sẽ là ưu tiên lớn của Hội Người Việt và cộng đồng của chúng ta để bảo đảm rằng mọi cá nhân,
từng người một sẽ được kiểm kê chính xác và công bằng. Kiểm kê dân số là con số chính thức của từng
người sống ở Hoa Kỳ mà người nào cũng phải được xem là quan trọng bất luận tình trạng nhập cư của họ
thế nào. Cứ 10 năm một lần, chính phủ liên bang được yêu cầu tiến hành một cuộc kiểm kê dân số để đếm
số người và ghi lại thông tin cơ bản về họ. Cuộc kiểm kê dân số ảnh hưởng trực tiếp đến việc hơn 800 tỷ
Mỹ Kim được phân bố ở Hoa Kỳ, bao gồm tài trợ cho trợ cấp y tế, SNAP và trợ cấp nhà ở cũng như nhiều
phúc lợi xã hội khác. Hội sẽ tiến hành tiếp cận và hướng dẫn cộng đồng về việc kiểm kê dân số năm 2020
và cách điền đơn cho chính xác. Mỗi thứ Năm tại Chợ Đêm Argyle trong suốt mùa hè, chúng tôi sẽ giải
thích rõ ràng để giúp mọi người trong cộng đồng ít nhiều đều có nhận thức về tầm quan trọng của việc
kiểm kê dân số năm 2020. Mong quý vị liên lạc để biết thêm chi tiết.
 
<<trang tiếp theo>>
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Sau cùng, chúng tôi đang tích cực làm việc để phát triển và mở rộng các dịch vụ của mình tại văn phòng
DuPage trong tài khóa tới. Hội đang chờ đợi câu trả lời về các khoản tài trợ quan trọng cho các chương
trình, chúng tôi sẽ có nhiều thông tin hơn khi tài khóa chấm dứt vào ngày 30 tháng 6 năm 2019 với hy
vọng có thể mở các lớp dạy tiếng Anh và các lớp luyện thi nhập tịch cho cộng đồng người Việt tại DuPage.
Trong khi chờ đợi, Hội Người Việt và Hội Cao Niên Dupage sẽ cùng nhau tổ chức một buổi dã ngoại vào
Chủ nhật, ngày 30 tháng 6 năm 2019 tại Cantigny Park 1151 Winfield Rd Wheaton, IL 60189 từ 11 giờ sáng
đến 2 giờ chiều. Rất mong quý vị tham gia và hy vọng sẽ có thêm nhiều thông tin thú vị.
 
Chân thành cảm tạ quý vị đã hỗ trợ trong thời gian qua!
 
Kính thư,
 

 
Tuyết T Ngô
Giám Đốc Điều Hành
Tuyết T Ngô
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Tết Nguyên Đán là một sự kiện linh thiêng đối với
nhiều nền văn hóa Á Châu. Tết là dịp lễ để tỏ lòng
tôn kính với Tổ Tiên và để gắn bó với gia đình.
Nhằm tiếp tục giữ gìn bản sắc văn hóa lâu đời của
dân tộc và gia tăng sự đoàn kết cộng đồng tại khu
vực Uptown/Argyle - Hội Người Việt Illinois cùng
Hội Việt Mỹ Thống Nhất (UVAC-IL) và Ban Thiếu
Niên Chùa Trúc Lâm đã tổ chức buổi “Hội Chợ Tết”
vào ngày 09 tháng 02 năm 2019 tại nhà thờ Chánh
Thống Giáo St. Andrew (St. Andrew’s Greek
Orthodox Church).
 
Sự kiệnTết năm nay được tổ chức có chút khác biệt
với những năm trước, nhưng mục đích chính
không thay đổi vẫn là việc chú trọng về vấn đề ăn
mừng và giáo dục. Mục tiêu của Hội Người Việt là
kết hợp lại những vấn đề chính ảnh hưởng đến
chúng ta nhiều nhất. Ngày Tết bao gồm   những
sinh hoạt cùng các mục giải trí. Sự kiện được bắt
đầu với nghi thức tôn kính tưởng nhớ tổ tiên và
chào cờ. Tiết mục múa lân tạo nhiều sự phấn
khích-ngạc nhiên, hò reo cổ võ - cho quý vị khán
giả. Các thanh thiếu niên đến từ chùa Trúc Lâm
đóng góp những màn trình diễn thú vị và vui tươi.

Nhiều màn vũ đạo tràn đầy vẻ năng hoạt của các
em thiếu niên đang ở lứa tuổi tiểu học, trung học,
và những màn biểu diễn đẹp mắt từ các anh chị
nhạc công, vũ công. Nhiều văn nghệ sĩ cũng đóng
góp thêm vào niềm vui của đám đông bên dưới
qua các ca khúc “Nhạc Xuân” gợi lại nhiều kỷ niệm
cho bao khán giả cao niên. Tuy có chút thay đổi, lễ
Tết năm nay vẫn mang ý nghĩa ăn mừng và giáo
dục. Mục tiêu của chúng tôi là đem tất cả thành
viên trong cộng đồng đến với nhau để chung vui và
truyền đạt thông tin về những vấn đề quan trọng
diễn ra trong cộng đồng.
 
Chúng tôi cũng rất vinh dự khi được đón tiếp quý vị
quan chức tiểu bang, thành phố Chicago, các nhà
ngoại giao, và quý vị lãnh đạo các hội đoàn đã đến
chung vui và giúp đỡ cho Hội Người Việt. Trong số
các vị quan chức tham dự gồm có: Thượng nghị sĩ
tiểu bang-ông Dick Durbin; Hai Dân biểu Jan
Schakowsky và Theresa Mah; Thành viên Hội
Đồng Thành Phố Harry Osterman; Giám đốc tổ
chức AAA và IDCFS Marjorie Moore; bà Lê Ngoan –
Văn Phòng Dịch Vụ cho Người Tị Nạn và Nhập Cư,
thuộc Sở Dịch Vụ Xã Hội   <<trang tiếp theo>>
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IDHS; ông Doug Nguyễn - Giám Đốc Giao Tiếp Khu Vực, sở An Sinh Xã Hội; bà Josina Morita đến từ Cơ
Quan Cải Thiện Nước Thành Phố Chicago.
 
Sự thành công của hội chợ Tết hàng năm sẽ không thể thực hiện được nếu thiếu bàn tay hỗ trợ của nhiều
người giúp đỡ. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn toàn thể nhân viên Hội Người Việt, quý anh chị thiện
nguyện viên, ban nhạc, và tất cả các cơ sở đã nhiệt tình giúp sức, tài trợ cho buổi hội chợ Tết. Chúng tôi hy
vọng sẽ có thêm nhiều sự kiện với thành quả tốt đẹp trong tương lai.
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Hỉnh ảnh cung cấp bởi: Anh Tam Nguyen, Anh An Tran, va chú Duy Nhan.
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Hỉnh ảnh cung cấp bởi: Anh Tam Nguyen, Anh An Tran, va chú Duy Nhan.



HỘI NGƯỜI VIỆT THAM DỰ HỘI NGHỊ ASIAN AMERICANS
ADVANCING JUSTICE CONFERENCE TẠI ATLANTA

Tại hội nghị Thúc Đẩy Công Lý (Advancing Justice) tổ

chức tại Atlanta vào tháng 3 vừa qua, Hội Người Việt

Illinois cùng hơn 1000 tổ chức cộng đồng đã tham gia

bàn luận về dân quyền và các vấn đề liên quan đến sự

công bằng xã hội mà cộng đồng người Mỹ gốc Á cũng

như cộng đồng cư dân thuộc các quần đảo Thái Bình

Dương đang phải đối mặt. Chủ đề của buổi hội nghị

năm nay, “Lộ trình tiến đến năm 2020 và những năm

sắp tới”, nhấn mạnh những cơ hội tạo thêm nhiều

quyền lợi cho cộng đồng thông qua việc chuẩn bị cho

cuộc Kiểm Kê Dân Số năm 2020 và Bầu Cử Tổng

Thống sắp đến.

 

Tại hội nghị này, rất nhiều nhà tổ chức, nhà lãnh đạo

phong trào, và nhà vận động cho dân quyền từ khắp

nơi tại Hoa Kỳ đã cùng nhau tập trung bàn luận, tận

dụng những thành công đã có được nhằm gặt hái

thêm nhiều thành tựu trong 10 năm tới. Diễn ra trong

3 ngày, Hội Người Việt đã tham gia các buổi tọa đàm

hội thảo, tập huấn, huấn luyện kỹ năng, v…v... Tại

đây, nhân viên của Hội Người Việt có cơ hội tham gia

nhiều buổi hội thảo, bao gồm: “Vận Động Quần

Chúng 101”, “Phân Bổ Dữ Liệu”, “Đàn Áp Cử Tri”, v… v...

Những buổi hội thảo này nâng cao tầm nhìn về các

vấn đề trong cộng đồng và khám phá các phương

pháp tiếp cận nhằm tập trung tiếng nói và sự lãnh

đạo của người Mỹ gốc Á.

 

<<trang tiếp theo>>
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Một số chi tiết nổi bật của hội nghị:

 

Trong phiên họp toàn thể có một nhóm họp gồm

toàn phụ nữ da màu chia sẻ những mẫu chuyện cá

nhân về sức mạnh cộng đồng. Họ nhấn mạnh việc

cần thiết phải xây dựng các phong trào bền vững

thông qua tổ chức cơ sở và vận động chính sách.

 

Ngày thứ nhì của chương trình có sự góp mặt của

nhà lãnh đạo chính trị và diễn giả chính, Stacey

Abrams, giám đốc điều hành Fair Fight. Bà Stacey

trình bày về nhu cầu tiếp cận ngôn ngữ ở tất cả các

cấp chính quyền để đạt được dân chủ cho tất cả

mọi người.

 

Vào ngày thứ ba, chúng tôi liên kết với cộng đồng

người tị nạn và nhập cư phản đối luật chống người

nhập cư bằng cách tập hợp tại Tòa nhà đại hội

Tiều Bang Georgia. Chúng tôi dùng khẩu hiệu

“Giấy Phép Cho Tất Cả”, yêu cầu cho phép người

nhập cư không có giấy tờ nhận được bằng lái xe

của họ.

 

Tại hội thảo “Thách Thức với Người Hồi Giáo và

Da Màu”, các tham luận viên nhấn mạnh rằng

chúng ta phải đứng lên và lên tiếng chống lại nạn

phân biệt chủng tộc dưới bất kỳ hình thức nào.

Chúng ta phải thúc đẩy các mối quan hệ đối tác

mạnh mẽ và tăng cường trách nhiệm để bảo đảm

rằng mọi người đều có thể sống và làm việc một

cách an toàn.
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Sau hội nghị, nhân viên Hội Người Việt tham gia

khóa huấn luyện kéo dài 2 ngày tìm hiểu về cách

tổ chức cộng đồng hiệu quả khi có thay đổi trong

chính sách và trong toàn hệ thống. Buổi tập

huấn gồm hội thảo về các chiến dịch tiếp cận cử

tri, truyền thông, và truyền thông qua mạng xã

hội.

 

Trong suốt 5 ngày, chúng tôi đã học hỏi từ nhiều

chuyên gia, thảo luận nhiều về cơ hội, những thử

tháchchung và chia sẻ những cách thức để xây

dựng sức mạnh cộng đồng. Thông qua các buổi

nói chuyện quan trọng, nhân viên Hội Người

Việt đã tạo được nhiều kết nối có ý nghĩa, đã tạo

cho chúng tôi cảm hừng để tiếp tục tiến lên

trong việc củng cố quyền lợi cho người di dân gốc

Việt và các cộng đồng di dân khác. Việc tham gia

của hội nghị này đã cho chúng tôi thấy rằng

chúng ta không đơn độc trong cuộc chiến thúc

đẩy công lý xã hội và chủng tộc.



THÁNG TRUYỀN THỐNG Á CHÂU
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Bắt đầu tháng Truyền Thống Á Châu, tổ chức
cộng đồng OCA và AACC tổ chức một buổi lễ kỷ
niệm nơi đón chào, gặp gỡ các quan chức gốc Á,
các vị lãnh đạo của các tổ chức cộng đồng. Nhiều
tiết mục văn hóa nghệ thuật được trình diễn.

Tháng 5 là tháng đặc biệt nói về truyền thống Á Châu, Hội Người Việt bận rộn trong việc đại diện cộng
đồng trao đổi với giới chức lãnh đạo tại các buổi liên hoan khắp tiểu bang Illinois. Sau đây là bản thông
tin vắn tắt:

TỔ CHỨC OCA GREATER CHICAGO VÀ LIÊN
MINH NGƯỜI MỸ GỐC Á TẠI CHICAGO (AACC)

Giám Đốc Ngân Khố Quận Cook

Vào ngày 10 tháng 5, bà Maria Pappas, Giám Đốc
Ngân Khố Quận Cook, đã tổ chức kỷ niệm tháng
Truyền Thống Á Châu. Trong giảng đường với
đông đảo đại diện đến từ nhiều tổ chức gốc Á và
lãnh sự quán các nước, bà Maria Pappas trình bày
nhiều kế hoạch liên quan đến thuế tài sản, đặc biệt
nâng cao hiểu biết của cộng đồng người gốc Á về
hệ thống thuế tài sản. Bà Maria khuyến khích mọi
người tìm hiểu thêm về thuế tài sản và nhấn mạnh
về việc trang thông tin của trụ sở nay đã được
chuyển ngữ sang rất nhiều ngôn ngữ khác nhau,
gồm cả tiếng Việt.
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của bà trong chức vụ dân biểu. được tôn vinh vì

những cam kết của bà trong chức vụ dân biểu. Don

Villar, Giám đốc ngân khố Liên Đoàn Lao Động

Chicago, được tôn vinh vì những cống hiến nổi bật

trong lãnh vực lao động. Tommy Shimoda, một lực

sĩ Thế Vận Hội Đặc Biệt, được tuyên dương cho

những thành tựu nổi bật trong lãnh vực thể thao.

Các nhân viên Hội Người Việt tham dự buổi lễ

nhằm ủng hộ và chúc mừng tất cả những người

được kể tên nơi đây vì những cống hiến của họ.

Giám Đốc Ngân Khố Tiểu Bang Illinois

Vào ngày 15 tháng 5, Giám Đốc Ngân Khố Illinois

ông Michael W. Frerichs đã tổ chức lễ kỷ niệm

tháng Di Sản Châu Á Thái Bình Dương tại trung

tâm James R. Thompson. Nhiều nhà lãnh đạo gốc

Á được vinh danh vì những đóng góp và đại diện

cho cộng đồng. Beverly Kim Clark, đầu bếp

trưởng và đồng sở hữu nhà hàng Parachute, được

vinh danh vì những đóng góp nổi bật trong kinh

doanh. Irene Jisun Sohn, tổng giám đốc Hanul

Family Alliance, được vinh danh vì những đóng

góp nổi bật trong việc lãnh đạo. Giáo sư Anna

Gueverra, Giám đốc sáng lập chương trình Global

Asian Studies đại học UIC, được ca ngợi vì những

cam kết của ông trong ngành giáo dục. Dân biểu

Theresa Mah ược tôn vinh vì những cam kết
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Ngoại việc gặp gỡ chính đương sự, còn điểm đáng nhớ

là được nghe tài tử Ajay Naidu, người Mỹ chính gốc (Da

Đỏ) cống hiến một bài diễn văn cảm động. Tài tử

chuyên diễn hài được biết đến nhiều trong vai của vở

tuồng “Office Space” đã biểu lộ lòng tri ân của ông ta với

Evanston Shool District cùng thành phố Chicago đã

giúp ông ta tự chỉnh đốn lại con người của mình và trở

thành một nghệ sĩ thành đạt. Và cũng là điều thích thú

là chương trình được điều khiển bởi một người Mỹ gốc

Việt, phát ngôn viên truyền hình trụ cột Vi Nguyễn.

Vào ngày 21 tháng 5, Bộ Trưởng Nội Vụ của tiểu

bang, ông Jesse White tỏ lòng tôn kính tới Cộng

Đồng Á Châu tại Chicago bằng một tiết mục sôi nổi

đông người tụ tập tại Thompson Center. Trong khi

đám đông sếp hàng ăn trưa, một số người Mỹ gốc

Á được nhiều người biết đến cùng một vài phái

đoàn tụ họp để nghe ông Jesse White diễn thuyết

đồng thời vinh danh những người Mỹ gốc Á nhận

được bằng ban khen về những thành tựu đáng kể. 

Cô Tuyết Ngô, đương kim Giám Đốc Hội Người

Việt (VAI -CEO) và điều hợp viên vấn đề học vụ

Kevin Langson có tham dự vì ông Ngoại Trưởng đã

cung cấp cho hội thông tin quan trọng về tài chính

dành cho chương trình giáo dục dành cho người

lớn. Đây là cơ hội trực tiếp nghe vị lãnh đạo khả

kính tại địa phương diễn thuyết và cũng để gợi sự

chú ý của ông ta đối với Hội Người Việt (VAI). 

Tổng Thư Ký APA trong tháng Truyền Thống Văn Hóa
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CHƯƠNG TRÌNH ESL /LUYỆN THI QUỐC TỊCH  HỘI
NGƯỜI VIỆT ĐANG TUYỂN NHÂN VIÊN DẠY KÈM

Tuyển người dạy lớp Anh Ngữ ESL và dạy kèm lớp Luyện Thi Quốc Tịch
 
Quý vị thích thú hay biết ai tình nguyện làm giảng viên cho chương trình dạy
Anh Ngữ và Luyện Thi Quốc Tịch của chúng tôi không? Xin đến với chúng tôi tại
Hội Người Việt!
 

Cơ hội làm việc với học viên chuẩn bị được phỏng vấn nhập tịch (một mục đích rõ rệt với
thành công lừng lẫy) hay giúp họ có được khả năng Anh Ngữ cần thiết để sinh sống
thoải mái và thành đạt hơn tại Hoa Kỳ

 
Điều kiện thuận lợi cho ngành Giáo Dục cũng như các sinh viên thiện nguyện và cho
những ai có ý định dạy Anh Ngữ ESL ở ngoại quốc

 
Mong cộng sự viên cam kết làm 6 tháng, nhưng chỉ cần thời gian 1 khóa học cho các học
viên

 
Mỗi tuần 2 tiếng, ngày giờ có thể thay đổi, linh động

 
Phải 18 tuổi trở lên

 
Cần những người nói thông thạo 2 ngôn ngữ Việt & Anh

 
Thời giờ linh động

 
Cơ hội làm thiện nguyện cho các chương trình khác

 
Xin gửi điện thư (e-mail) cho Kevin Langson at kevin.langson@hnvi.org để biết

thêm thông tin.



CHƯƠNG TRÌNH ANH NGỮ
CHO NGƯỜI LỚN ĂN MỪNG

Nhập tịch thành công với Hội Người

Việt!

 

Chương Trình Anh Ngữ Cho Người

Lớn của Hội Người Việt sẽ tổ chức

buổi tiệc mừng cho tất cả những học

viên đã thi đậu quốc tịch trong năm

2019 cũng như tất cả thiện nguyện

viên đã giúp đỡ họ trong quá trình

chuẩn bị.

Hãy đến chung vui cùng chúng tôi.

Quý vị có thể mang thêm thức ăn, đồ

uống.  Hãy cùng nhau nhảy múa, trò

chuyện và ăn mừng!

 

Chủ Nhật, ngày 14 tháng 7 năm 2019

 

Thời gian: 1:00 – 2:00

 

Địa điểm: 

Hội Người Việt, 5110 N. Broadway St,

Lầu 3, Chicago, IL 60640

NGƯỜI  VIỆT ILLINOIS   17



NGƯỜI  VIỆT ILLINOIS   18

WWW .HNVI .ORG

HỌC VIÊN XUẤT SẮC CỦA CHƯƠNG TRÌNH ESL

LIEN
 TRAN

Nhân viên và các tình nguyện viên Hội Người Việt
(HNV) hỗ trợ các học viên trong chương trình học
tiếng Anh khi họ cố gắng học hỏi tiếng Anh cho
thông thạo để lấy được quốc tịch Mỹ. Đây không
phải là chuyện dễ cho người lớn tuổi với bao trọng
trách liên quan đến việc tạo dựng một đời sống ổn
định tại Chicago. Học viên tiếng Anh Liên Trần thể
hiện những kỳ vọng và cố gắng trong khuôn khổ
cần thiết trong việc theo đuổi mục đích. Cô đã đồng
ý chia sẻ với tôi về lối suy nghĩ của mình vào cuối
buổi học với gia sư tình nguyện lâu dài Morton
Friedman-một trong những bài học cuối cùng trước
cuộc phỏng vấn thi lấy quốc tịch của mình.

Cũng giống như nhiều học viên trong chương trình học tiếng Anh của HNV, lần đầu tiên cô đến với Hội
thông qua một chương trình khác và sau đó tìm thấy lớp tiếng Anh. Liên là nhân viên chăm sóc cho người
lớn tuổi trong chương trình chăm sóc cộng đồng (CCP) trong 5 năm và đã học ESL và thi Quốc tịch trong
một năm. Công việc chăm sóc giúp cô kết nối với cộng đồng Việt Nam một cách tích cực, và việc cải thiện
tiếng Anh giúp cô điều hướng cuộc sống hàng ngày dễ dàng hơn. Cô giao tiếp với hành khách trên xe buýt
và với chủ nhà của mình chứng tỏ khả năng tiếng Anh của cô đã tiến bộ nhiều thông qua việc tham gia các
lớp học mỗi thứ bảy, khiến cho cuộc sống của cô ở Chicago trở nên dễ chịu hơn và thuận lợi hơn. Cô cũng
đề cập đến nội dung về bổn phận công dân là một phần không thể thiếu trong chương trình giảng dạy cho
những người chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn thi quốc tịch. Trong quá trình học, Liên đã tìm hiểu về lịch sử,
luật pháp và hệ thống chính trị của Hoa Kỳ. Cô giải thích cô không có nhiều thời gian để học. Cô ấy không
chỉ làm việc toàn thời gian mà còn có bốn đứa con, trong đó có một cậu con trai 9 tuổi. Khi được hỏi về mục
tiêu cá nhân của mình ngoài việc lấy được quốc tịch, cô ấy chia sẻ nguyện vọng của mình cho con cái. Cô có
thể nhìn thấy một viễn ảnh là những đứa con sẽ có cuộc sống xứng đáng tại Hoa Kỳ và có sự nghiệp quan
trọng. Cô tưởng tượng chúng trở thành bác sĩ hoặc kỹ sư, có thể là một kỹ sư chế tạo máy bay an toàn hơn
cho hành khách.
 
Khi được hỏi cô nghĩ gì về thành phố mà cô đã gọi là nhà trong 5 năm qua, cô đề cập đến mùa hè rực rỡ ở
Chicago, đưa con đến hồ, nơi cô cảm thấy đẹp. Như hầu hết mọi người trong chúng ta, cô ấy rùng mình khi
nghĩ về mùa đông lạnh giá; nhưng điều đó chỉ là một phần của việc thích nghi với đời sống ở một nơi hoàn
toàn mới lạ. Khi nhận thức rằng  Chicago khác với Sài Gòn bản địa của mình, cô đề cập đến cử chỉ trang
trọng trong môi trường làm việc tại văn phòng, gửi tiếng chào đền những người lạ gặp trên đường và cách
đối xử  đối với khách bộ hành, khác hẳn khi còn ở Việt Nam. Cô ngưỡng mộ ván đề tự do ngôn luận mà
Hoa Kỳ dành cho công dân của mình;     <<trang tiếp theo>>
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điều này, cùng với khát vọng về bầu cử và đóng góp vào việc tuyển chọn các chính trị gia địa cho hợp chức
vụ, là những lý do cô ấy sẵn sàng đưa ra nếu được người phỏng vấn hỏi lý do tại sao cô muốn trở thành
công dân tại nơi này. Mặc dù cô thừa nhận rằng mình lo lắng, nhưng tất cả các dấu hiệu cho thấy Liên đã
sẵn sàng cho cuộc phỏng vấn của mình.

GIÁO VIÊN XUẤT SẮC CỦA CHƯƠNG TRÌNH ESL
TIỂU SỬ GIÁO VIÊN ANH NGỮ ESL - DENNIS WAWRZYNIAK 

(THIỆN NGUYỆN VIÊN 4 NĂM TÍNH ĐẾN 1 THÁNG 6 NĂM 2019)

Dạy học thiện nguyện là tâm huyết của chương trình giáo dục
của Hội Người Việt về ngành giáo dục. Ngày 1 tháng 6 đánh
dấu 4 năm phục vụ thiện nguyện của giáo viên dạy kèm
Dennis Wawrzyniak tại nơi này, đã từng giúp đỡ một số học
viên thực tập Anh Ngữ và chuẩn bị cho việc phỏng vấn thi
quốc tịch. Dennis chuyên môn về việc hướng dẫn tham khảo
trong ngành truyền thông, vẫn duy trì được sở thích về Nhạc
Cổ Điển và Opera, đã nhiều lần tham dự Lyric Opera tại
Chicago.   Nhìn lại vai trò thiện nguyện của mình tại Hội
Người Việt, Dennis cho biết ông ta cảm thấy mãn nguyện khi
có dịp tìm hiểu những người từ nhiều nơi khác nhau cũng
như chia vui với họ khi thành công, vượt qua được cuộc phỏng
vấn, lấy được quốc tịch Hoa Kỳ.

Việc làm thiện nguyện của Dennis là một sự tình cờ ngẫu nhiên. Ông ta gốc tại Chicago, sống ở Edgewater
một thời gian dài sau khi trưởng thành tại vùng Tây-Nam của thành phố. Ban đầu ông ta lưỡng lự trong
vấn đề làm thiện nguyện tại Hội Người Việt khi hội còn trong giai đoạn phục hồi. Lúc ấy ông ta tìm kiếm
cơ hội làm thiện nguyện để giữ cho mình bận rộn cho thời gian nghỉ hưu.   
 
Trước đây ông ta từng giúp một ông người Ukraine và một bà người Trung Hoa thực tập Anh Ngữ tại
Chinese Mutaul Aid Association (Hội Người Hoa).   Ông ta cho biết những học viên tại Hội Người Việt
thông minh, chăm chỉ. Và trong suốt thời gian tại đây ông ta bỗng hứng thú nảy ra ý định học tiếng Việt,
khi nhìn thấu những mẫu tự quen thuộc trong ngôn ngữ này. Khoảng một năm rưỡi, ông ta học tiếng Việt
tại Hội Người Việt, vui vẻ nhận sự giúp đỡ từ thư ký tại đây mỗi khi ra vào. Ông ta cố gắng thật nhiều vì
muốn tìm cách so sánh hai ngôn ngữ khi giúp các học viên người Việt thông hiểu Anh Ngữ.
 
Trong khi làm việc thiện nguyện tại chốn này, Dennis rất xúc động bởi những mẫu     <<trang tiếp theo>>
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chuyện từ những nơi như Ethiopia, và cũng có chút đỉnh kiến thức về bàn cờ chính trị của Việt Nam.
 
Ông ta đề cập tỉ mỉ đến việc một cựu học  viên bị bỏ tù vì chủ trương chống Cộng. Ông Vũ, tên của học viên,
đã chia sẻ cho Dennis khá nhiều về lịch sử Việt Nam và để lại một bức họa chân dung của ông ta trước khi
đi xa. Kinh nghiệm cá nhân cộng thêm sự trao đổi kiến thức khiến cho vấn đề thiện nguyện trở thành một
công việc đầy ý nghĩa. Dennis cũng hay bàn luận cũng như ưa thích thức ăn Việt Nam nhất là những khi
những người thi đậu bằng quốc tịch cùng nhau góp phần đem thức ăn đến đãi mọi người. Cũng nhiều học
viên đem đồ ăn nấu từ nhà đến cho Dennis có dịp thử qua dù chỉ mới lần đầu.  Sự hướng dẫn chỉ đạo của
chính Dennis là biểu hiện của cách làm thiện nguyện năng nổ mà chúng tôi hy vọng được nuôi dưỡng tại
Hội Người Việt.



TRẠI HÈ CHƯƠNG TRÌNH THANH
THIẾU NIÊN HỘI NGƯỜI VIỆT

Chương trình Thanh Thiếu Niên  HNV hiện
đang nhận đơn ghi danh trại hè (trọn
ngày) năm nay. Một số hoạt động của
chương trình năm nay bao gồm:
 

Biểu diễn nấu ăn

Các chuyến dã ngoại hàng tuần

Lớp học máy vi tính

Hội Họa

Âm nhạc

Thể dục

Thưởng ngoạn công viên hàng

ngày

Cung cấp bữa ăn trưa & ăn nhẹ

 
Số người tham dự trại hè có giới hạn. Hãy
liên lạc với Điều hợp viên Chương trình
Giới trẻ khi có thắc mắc. Liên lạc với  văn
phòng của chúng tôi: (773) 728-3700.
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 CẬP NHẬT VỀ CHƯƠNG TRÌNH THANH
THIẾU NIÊN  HỘI NGƯỜI VIỆT

Ngày Địa Cầu (Quả Đất-Trái Đất)!
Ngày 22 tháng 4 năm 2019
 
Ngày Địa Cầu có 35 trẻ em ra ngoài để nhặt rác
từ khu phố Uptown. Chia thành ba nhóm, mỗi
nhóm có 30 phút để nhặt rác xem nhóm nào
được nhiều nhất. Nhiều trẻ em đã thất vọng
khi phải trở về vì các em thực sự yêu thích làm
được việc gì có lợi cho hành tinh mình đang ở.
Kết quả thật khả quan và cuối cùng tất cả
chúng ta đều là những kẻ chiến thắng!
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Chương Trình Vi Tính
Ngày 1 tháng 5 năm 2019
 
Chương trình Giới trẻ HNV Illinois hiện đang
bổ sung máy tính vào chương trình. Nhiều
học viên của chúng tôi có bài tập về nhà trực
tuyến, tuy nhiên, họ không thể điều khiển
máy tính. Bằng cách kết hợp chơi game, mã
hóa và đánh máy vào chương trình ngoài giờ,
chúng tôi tạo điều kiện cho học viên trẻ tiếp
cận các kỹ năng của Thế kỷ 21.
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Phục vụ mọi người! Quý vị có cần  trợ giúp 
về pháp lý không?

 
Chúng tôi cung cấp việc hỗ trợ và đại diện pháp lý miễn phí hoặc chi phí thấp

cho nhiều vấn đề khác nhau bao gồm:
 

nhập cư;
luật gia đình;

nhà ở;
công ăn việc làm;

giáo dục;
quyền lợi của người tiêu dùng và

tiền án hình sự.
 
 

Thứ Hai đến Thứ Sáu, 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều.
 

Cần biết thông tin hoặc lấy hẹn, xin liên lạc với Thượng Phan tại 773-728-3700
đường dây. 37 hoặc thuong.phan@hnvi.org.

 
Hội Người Việt (HNVI)

5110 N Broadway, Chicago, IL 60640

HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO
CỘNG ĐỒNG NGƯỜI

VIỆT 



VĂN PHÒNG TRỢ GIÚP PHÁP LÝ-
NHỮNG MẪU CHUYỆN THÀNH CÔNG

Edo đến Community Empowerment Legal Clinic tại

Hội Người Việt (VAI) tìm sự hỗ trợ cho việc xin tị

nạn. Edo là người bất đồng chánh kiến về chính trị ở

Togo. Sau khi tham gia vào một cuộc biểu tình ôn

hòa, ông ta bị bắt giữ và tra tấn đến độ gần thiệt

mạng. Ông ta may mắn đến được Hoa Kỳ và tìm đến

Kovler Center, một tổ chức phục vụ xã hội chú trọng

vào việc cung cấp các phương án lo cho sức khỏe

những người xin tị nạn hầu tránh khỏi tình trạng bị

ngược đãi.

 

Khi ông ta đến CELC, Edo chưa nhận thức được rằng

giấy tờ cho phép làm việc sắp sửa hết hạn. Luật sư

Hanan Van Dril giúp Edo trong trường hợp tị nạn

của ông ta, nhưng đồng thời quyết tâm xin lại giấy

phép làm việc trên hồ sơ, và điều hợp với sở làm của

Edo để ông ta không bị nghỉ việc trong suốt thời

gian đơn xin của ông ta đang được cứu xét bởi

USCIS.  Edo hiện tại đang tiếp tục đi làm để tự nuôi

bản thân và tiếp tục gây dựng lại cuộc đời tại Hoa Kỳ

trong khi chờ đợi cho cuộc phỏng vấn cho việc xin tị

nạn.
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VĂN PHÒNG TRỢ GIÚP PHÁP LÝ-
NHỮNG MẪU CHUYỆN THÀNH CÔNG

Alain xin tị nạn tại Hoa Kỳ để tránh khỏi sự ngược đãi ở

Congo. Alain thuộc tổ chức Movement for

Reconciliation of Congo (Phong Trào Hàn Gắn Congo),

một nhóm chính trị thách thức chính phủ đương kim

đã chiếm đoạt và nắm chính quyền một cách không

danh chánh ngôn thuận, đồng thời tìm cách truyền đạt

nền dân chủ thật sự ở Congo.   Sau khi chính phủ sắp

đặt một cuộc bầu cử vào năm 2015, Alain tham gia

trong việc phản đối chính thể. Đó là lần đầu tiên anh ta

tham dự một phong trào phản kháng, mặc dù trước đó

anh từng dính líu rất nhiều về chính trị cho đến thời

điểm đó. Alain và những người phản kháng khác bị tấn

công bởi chính quyền một cách tàn bạo trong cuộc đấu

tranh phản kháng. Quân lính thường nả súng vào

những người phản kháng, dùng lựu đạn cay ném họ,

và bắt giữ người hàng loạt. Alain bị thương vì trúng

đạn của quân lính và kết quả bị bất tỉnh. Alain tỉnh dậy

trong tù, nơi anh ta bị hỏi cung và tra tấn một cách tàn

nhẫn kéo dài hơn 2 tháng.
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Alain tìm đến cơ quan Community Empowerment Legal Clinic của Hội Người Việt qua trung tâm Kovler,

nơi anh ta tiếp tục được điều trị cho cả thể xác và tinh thần cho những thương tích phải chịu đựng, gây ra do

sự ngược đãi của chính quyền Congo. Luật sư giúp Alain điền đơn xin tị nạn, và thay mặt anh ta nộp bản

tường trình chi tiết hợp lệ. Luật sư cũng chuẩn bị kỹ càng cho Alain cho cuộc phỏng vấn của anh ta, nơi anh

ta tự biện hộ cho chính mình bằng cách kể lại mọi chuyện của bản thân cho nhân viên phỏng vấn về vấn đề

tị nạn. Trong cuộc phỏng vấng, Alain đã mấy lần rơi nước mắt, như phải sống lại những chuỗi ngày đen tối

nhất của đời anh.  Tuy nhiên, chúng tôi sung sướng tường thuật rằng Alain đã được chấp nhận cho tị nạn tại

Hoa Kỳ và hiện tại sống an toàn tự do, không phải sợ bị nguy hiểm hay ngược đãi nữa.



HỘI NGƯỜI VIỆT ILLINOIS THAM DỰ 
NGÀY HÀNH ĐỘNG CỦA NGƯỜI MỸ GỐC Á

TẠI SPRINGFIELD
Người lớn tuổi sẵn sàng để “gia nhập” và “chào mừng

người di dân”.

 

Ngày 15 tháng Năm, 28 người lớn tuổi và lãnh đạo

cộng đồng đã tới Springfield dự Ngày Hành Động

của Người Mỹ Gốc Á để đòi gia tăng cho quỹ dịch vụ

và thông qua những dự luật tại quốc hội Ilinois có

ảnh hưởng đến Chương Trình Tiếng Anh cho người

di dân và tỵ nạn.   Là một phần tử của chương trình

Săn Sóc Sức Khỏe Tại Gia (Home Care) và là thành

viên của các nhà cung cấp dịch vụ home care của

Illinois, Hội Người Việt Illinois ủng hộ việc tăng phí

bồi hoàn từ Văn Phòng Đặc Trách Cao Niên Illinois

để giúp những nhân viên Săn Sóc Sức Khỏe Tại Gia

(Home Care workers) tiếp tục săn sóc những người

già sống ở nhà.
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Hội Người Việt Illinois cùng với với Liên Hội Cử

Tri Gốc Á (PAVE), hội Công Lý Cho Người Gốc Á

(Asian Americans Advancing Justice), và 12 hội

đoàn khác của người Mỹ gốc Á chuyên về yểm trợ

và cung cấp dịch vụ xã hội, cũng ủng hộ những

yêu cầu sau đây trong lịch trình vận động dự luật

của Liên Hội Cử Tri Gốc Á (PAVE):

 

Kiểm Kê (Đếm) số gia đình bằng cách đòi hỏi

phải có quỹ đầy đủ cho lần Kiểm Kê Dân Số

2020, kể cả việc đi sâu vào các cộng đồng khó

kiểm kê, kể cả cộng đồng Mỹ gốc Á.

 

Chuyên viên trợ giúp tại gia kiêm lãnh đạo cộng

đồng Shana Y tại đại hội (Đầu đề)

 

Bảo vệ gia đình chúng ta bằng cách ngăn

ngừa các viên chức thi hành luật pháp địa

phương trở thành nhân viên ICE, và không

chấp nhận các trung tâm giam giữ di dân

trong tiểu bang chúng ta.

 

YES! On HB 1637 Keep Illinois Families

Together Act (Dân biểu Villanueva)

YES! On HB 2040 Private Detention Facility

Moratorium Act (Dân biểu Cassidy – Thượng

nghị sĩ Peters)



Tôn trọng gia đình chúng ta bằng cách ngăn ngừa

các chủ nhà không được kỳ thị người thuê dựa

trên vấn đề di trú, phải bảo đảm rằng lý lịch di trú

không cần phải được tiết lộ ở tòa án và đòi hỏi

rằng trẻ con sẽ phải có người bảo trợ tạm thời

nếu bố mẹ bị bắt hay trục xuất bởi ICE.

 

YES! On SB 1290 The Immigrant Tenant

Protections Act (Thượng nghị sĩ Castro – Dân

biềuMah)

 

YES! On SB 1429 Evidence – Immigration Status 

(Thượng nghị sĩ Villivalam – Dân biểu Gong-

Gershowitz)

 

YES! On HB 836 Guardians-Minor: Non-US

Parent (Dân biểu Gong-Gershowitz – Thượng

nghị sĩ Villivalam)

 

 Đầu tư vào gia đinh chúng ta qua sự gia tăng giá

trị giáo dục qua học bổng của tiểu bang, tạo nên

ủy ban Người Mỹ Gốc Á bảo đảm phí bồi hoàn

hôp tình hợp lý cho những nhân viên cung cấp

dịch vụ chăm sóc trong cộng đồng chúng ta.

YES! On HB 3217 Asian American Family

Commission (Dân biểu Mah – Thượng nghị sĩ

Villivalam)

YES! On HB 2776 and SB 2019 (Dân biểu Andrade

– Thượng nghị sĩ Hunter)

 

Nâng mức đầu tư cho Immigrant Services Line

Item (ISLI) lên 10 triệu Mỹ Kim
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Photo courtesy of Asian Americans Advancing Justice –
Chicago

Những người lớn tuổi rất hào hứng khi được

tham dự vào một liên hiệp rộng lớn của những

thành viên Mỹ gốc Á. Đây là những người đã vận

động cho những nhà lập pháp học hỏi về những

chính sách kể trên và trở thành những người chủ

chốt tiếp cận với quy trình lập pháp tiểu bang.

Hòa mình vào với buổi mít tinh của hơn 300

người mà mục đích chính là “Nhớ đếm chúng

tôi” để ủng hộ việc gia tăng ngân quỹ thống kê,

để với tay được những cộng đồng khó kiểm kê,

Thành viên của cộng đồng và cũng là nhân viên

chăm sóc tại gia Shana Y đã diễn tả sự ủng hộ

bằng câu nói”: ‘Gia tăng quỹ thống kê và yểm trợ

cho Chương Trình Chăm Sóc Cộng Đồng sẽ giúp

cho những người cao niên với tiếng Anh hạn hẹp

mà tôi đang chăm sóc có được tự do sống trong

cộng đồng”.

 

<<trang tiếp theo>>



Khi bài viết này được lên khuôn thì HB2040 đã được thông qua bởi lưỡng viện quốc hội của tiểu bang, chờ

chữ ký của Thống Đốc Pritzker.

Với sự gia tăng dân số của cộng đồng người Việt tại Chicago, Hội Nười Việt (VAI) có thêm được sức mạnh

để gây ảnh hưởng cho các vấn đề di dân, xã hội và nhà cửa. Quân bình được những công tác về dân sự

hướng dẫn và khuyến khích thân chủ trở nên những người tham gia đắc lực cho sự thay đồi, Hội Người

Việt (VAI) đang biến thể để trở thành nơi ủng hộ mạnh mẽ cho quyền lợi của cộng đồng Việt Nam, tham

dự vào các cuộc vận động trong tiểu bang cũng như tại địa phương để bảo vệ diện di dân dựa trên huyết

thống gia đình, dịch vụ cho người già và vấn đề ngôn ngữ.

 

Xin liên lạc Clark Nguyen, (773) 728-3700 ext. 37 để tham gia ủng hộ tích cực việc vận động các vấn đề lập

pháp ảnh hưởng đến di dân và những cộng đồng Á Châu.
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Kiểm Tra Dân Số 2020
THẾ NÀO LÀ KIỂM TRA DÂN SỐ?

Kiểm Kê Dân Số là công việc đếm từng đầu người
sinh sống trong Hoa Kỳ. Cứ 10 năm một lần, chính
phủ Liên Bang thực hiện một cuộc kiểm kê dân số
cũng như để thu nhập thông tin căn bản về họ.
 

VÌ SAO VIỆC NÀY QUAN TRỌNG?

Được góp phần trong việc kiểm kê dân số rất quan
trọng cho tương lai của các cộng đồng và tiểu
bang của chúng ta. Thông tin kiểm kê dân số giúp
chính quyền Liên Bang hiểu biết về nhu cầu của
các cộng đồng của chúng ta.  Từ đó, chính phủ đưa
ra những quyết định như có nên xây trường học,
bệnh viện hay các chỗ kinh doanh mới hay không,
cũng như để hiểu rõ làm sao phân chia ranh giới
từng phường một và bao nhiêu ghế Illinois sẽ
giành được trong Hạ Nghị Viện, và làm thế nào để
ngân sách trên 800 tỷ Mỹ Kim tiền cứu trợ của
Liên Bang có thể được phân phối đúng mức.  Thật
không may, dân số người Mỹ gốc Á tại Hoa Kỳ
thường không được tính một cách chính xác trong
các cuộc kiểm kê dân số trong lịch sử. Sự khác biệt
về ngôn ngữ và những nỗi ưu tư về sự bảo mật các
thông tin cùng với các lý do này nọ đã gây  cản trở
cộng đồng chúng ta trong việc tham gia vấn đề
kiểm kê dân số. Trong quá khứ, các cộng đồng của
chúng ta chưa đạt được tiềm lực một cách đúng
mức vì con số không được tính đầy đủ trong mỗi
kỳ kiểm kê. Với sự gia tăng dân số một cách đáng
kể, đây là một việc cấp bách cho chúng ta ngồi lại
với nhau để được kiểm kê một cách chính xác và
cồng bằng. Sự thiếu hụt nhân số trong việc kiểm
kê sẽ tạo thêm nhiều bất lợi cho các cộng đồng
của chúng ta vì sẽ ảnh hưởng đến các chương
trình quan trọng như Medicaid and Supplemental
Nutrition Assistance Program (SNAP), 

vì ngân khoản cung cấp sẽ ít hẳn đi. Thêm vào đó,
về mặt chính trị, chúng ta sẽ mất hẳn tiếng nói, mất
quyền quyết định trong các giải pháp, đường lối. Vì
vậy, việc tham gia kiểm kê dân số sẽ bảo đảm
quyền lợi và nhu cầu cần thiết cho cộng đồng chúng
ta để được chú ý và ưu tiên một cách đúng đắn.
 
THAM GIA KIỂM TRA DÂN SỐ BẰNG NHỮNG
PHƯƠNG PHÁP NÀO?
 
Mỗi gia đình đều có sự lựa chọn, có thể qua mạng,
gửi qua bưu điện, hoặc qua điện thoại. Những câu
hỏi trên văn bản giấy sẽ được cung cấp bằng cả
tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Đơn trên mạng và
việc trợ giúp qua điện thoại sẽ được cung cấp và trợ
giúp qua 12 ngôn ngữ, kể cả Việt ngữ. 

Thời điểm kiểm kê dân số:

Đầu tháng 3 năm 2020
Tất cả mọi gia đình đều nhận bưu thiếp nói về kiểm
kê dân số.

<<trang tiếp theo>>
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Kiểm Tra Dân Số 2020
Từ giữa đến cuối tháng 3 năm 2020
Hầu hết nọi gia đình sẽ nhận thư mời với thông tin
về cách sử dụng, điền đơn trên mạng. Một số gia
đình sẽ nhận thư mời cùng đơn điền (20-25% dân
số dựa trên hai yếu tố các vùng đặc trưng và mạng
Internet). 
 
Cuối tháng 3 năm 2020
Những ai không điền đơn trả lời sẽ nhận được thư
nhắc nhở hay một tấm bưu thiếp.
 
Mùng 1 tháng4 năm 2020 là ngày Kiểm Kê Dân Số.
 
Mid-April 2020
Nếu không trả lời sẽ nhận một lá thư kèm theo một
tờ đơn kèm theo những câu hỏi.
 
Tháng 5 đến tháng 7 năm 2020
Văn Phòng Kiểm Kê Dân Số sẽ gửi người đến từng
nhà những ai không điền đơn phúc đáp.
 
DỰ TÍNH CỦA HỘI NGƯỜI VIỆT VỀ KIỂM KÊ DÂN
SỐ 2020
 
Hội Người Việt Illinois (VAI) đã bắt đầu làm việc để
bảo đảm rằng Văn Phòng Kiểm Kê Dân Số lấy được
những thông tin đầy đủ và chính xác trong cộng
đồng Việt Nam. Trong ngày Asian American Action
Day (15 tháng 5), chúng tôi có hẹn tập hợp với các
giới chức có thẩm quyền được bầu lên ở Springfield
nhằm mục đích xin tài trợ thêm cho các vấn đề liên
quan đến kiểm kê dân số ở Illinois. Vì Ngày Kiểm Kê
Dân Số đã đến gần, chúng tôi dự định hợp tác tạo
nên một cuộc vận động nhằm mục đích gia tăng tỷ
lệ tham gia.

Qua học tập và thảo luận, chúng tôi sẽ hướng
dẫn quần chúng về những điều quan trọng của
việc kiểm kê dân số cũng như giúp đỡ về mặt
ngôn ngữ để tiện bề điền đơn.
 
ĐỂ TÂM VÀO VIỆC BẰNG CÁCH NÀO?
 
Quý vị có thể giúp để bảo đảm một cuộc kiểm
kê công bằng và hoàn chỉnh trong cộng đồng
Việt Nam!
 

Điền đơn
 

Nhắc nhở gia đình và thân hữu về vấn đề
kiểm kê dân số, thuyết phục họ về tầm
quan trọng của việc này.

 
Gia nhập cuộc vận động với tính cách học
hỏi “Get Out the Count” cho việc kiểm kê
dân số 2020.

Muốn biết thêm thông tin, xin liên lạc Thuong
Phan hay Clark Nguyen ĐT: 773-728-3700.
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CHƯƠNG TRÌNH VẬN ĐỘNG
ĐA NGÔN NGỮ

Vào ngày 17 tháng 5, các nhân viên và lãnh đạo từ

Jane Addams Senior Caucus, Apna Ghar, Inc. (Our

Home), United African Organization, Cambodian

Association of Illinois, Refugee One, Vietnamese

Association of Illinois, Kinetic, and Asian

Americans Advancing Justice-Chicago đến với

nhau để bàn về viễn ảnh xây dựng một thành phố

trân trọng tất cả cư dân của thành phố bất luận từ

đâu đến.   Thật là một buổi họp lý thú với những

đề tài hấp dẫn mà chúng ta mong sẽ sẽ được tiếp

tục mãi.  Xin cám ơn tất cả các cá nhân và hội đoàn

đã tham dự.

 

Buổi họp sơ khởi nhằm mục đích bàn thảo cho

những bước đi kế tiếp để xây dựng sức mạnh

trong cộng đồng Việt Nam và các cộng đồng bạn

chú trọng đến việc bình đẳng ngôn ngữ và mở

mang đội ngũ lãnh đạo khắp Chicago.

 

Khi nhận diện vấn đề đa ngôn ngữ như thông dịch

và phiên dịch tại các căn hộ của Chicago Housing

Authority cũng như Chicago Public Schools, Hội

Limited English Speaking Coalition đang dự tính

một cuộc vận động để tạo áp lửc cho các viên chức

của thành phố bài đảm việc cung cấp các dịch vụ

về sinh ngữ cho cộng đồng chúng ta.

Là một thành phần của Language Access

Campaign, Hội Người Việt ở Illinois (VAI), với sự

hỗ trợ của Advancing Justice’s, sẽ mở lớp dạy về

dân sự với đề tài I Speak Power để khuyến khích

các học viên ESL trong việc sắp xếp và vượt qua

được vấn đề trở ngại ngôn ngữ, cũng như gom góp

các bản thăm dò ý kiến từ cư dân tại CHA và thành

viên của cộng đồng LEP để biết rõ các lãnh vực cụ

thể trong đời sống khó khăn hàng ngày của họ vì

khả năng Anh Ngữ hạn hẹp.
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04/13 FINANCIAL LITERACY, FAMILY
LAW VÀ BUỔI TẬP HUẤN VỀ VẤN ĐỀ
DI DÂN TẠI ROHINGYA CULTURAL
CENTER

Tổng kết các buổi tập huấn của
Hội Người Việt

Ngày 13 tháng 4 tại Rohingya Cultural Center, Civic

Engagement và Coordinator Advocacy Clark

Nguyen hướng dẫn 12 người tị nạn mới đến tại

cộng đồng Rohingya, đang phải đối diện với 

những trở ngại về ngôn ngữ, văn hóa, kinh tế xã

hội… các vấn đề quan trọng như tài chánh và luật lệ

về gia đình. Vài lãnh vực về tài chính và luật lệ về

gia đình họ được hướng dẫn bao gồm tín dụng,

quản lý tiển bạc, dành dụm, ly dị, quyền nuôi con...

Với thông tin từ những người tham dự, ông

Nguyễn có lời giới thiệu về vấn đề di dân theo diện

gia đình và tị nạn mở lối cho việc gia đình đoàn tụ

cùng những thông tin cần biết mà các thành viên

của cộng đồng có thể dùng để giúp thân nhân

những khi cần thiết.

HỘI THẢO VỀ QUYỀN LỢI CỦA
NGƯỜI MƯỚN NHÀ VỚI IRAQI
MUTUAL AID VÀ CỘNG ĐỒNG
SYRIA

Cộng tác với Iraqi Mutual Aid Society and Syrian

Community Network, các nhân viên Hội Người

Việt (VAI) Clark Nguyen and Thuong Phan

thuyết trình về quyền lợi của người mướn nhà

với thành viên của hội Limited English Proficient

Arabic Spraking được hướng dẫn về nhà cửa

không đủ tiêu chuẩn, những vi phạn về luật nhà

cửa và đối phó với những chủ nhà thiếu quan

tâm, cùng với các đề tài liên quan tới Chicago

Residential Landlord và Tenant Ordinance. Với

kiến thức này những thành viên này có thể nắm

vững được quyền lợi của họ với tư cách người

mướn nhà, nhận diện việc lơ là của chủ nhà, hiểu

rõ thế nào là hợp đồng hợp pháp và tìm cách giải

quyết đúng mức những vấn đề họ phải đương

đầu.



NGƯỜI  VIỆT ILLINOIS   35

WWW .HNVI .ORG

CỘNG ĐỒNG NVQG TỔ CHỨC LỄ
GIỖ QUỐC TỔ HÙNG VƯƠNG VÀ
TƯỞNG NIỆM QUỐC HẬN 30/4
TẠI CHICAGO

01 THÁNG NĂM: NGÀY HÀNH
ĐỘNG CỦA NGƯỜI MỸ GỐC Á VÀ
BUỔI HUẤN LUYỆN VỀ
PHƯƠNG PHÁP VẬN ĐỘNG

Để chuẩn bị cho Ngày Hành Động của Người

Mỹ Gốc Á, Hội Người Việt Illinois (VAI) đã tổ

chức một buổi tập huấn cho năm người chủ

chốt để sẵn sàng đi Springfiled lo việc vận

động khối lập pháp tiều bang.   Ông Clark

Nguyễn đã giải thích những điều dự luật nào

mà Hội Người Việt ủng hộ như là một phần tử

của Liên Hội Cử Tri Gốc Á (PAVE).   Qua những

thí dụ điển hình và kinh nghiệm thật, ông đã

giải thích vì sao những dự luật này sẽ ảnh

hưởng đến cộng đồng di dân và tị nạn.   Ông

cũng vắn tắt chỉ vẽ phương cách vận-động ở

thủ-đô Springfield của Illinois.  Hai thành viên

của cộng đồng là Thu Y và Shana Y đã đưa ra

những kinh nghiệm bản thân có liên quan đến

những dự luật, và, là những cử-tri, đã hiểu rõ

những phương pháp vận động căn bản.

Trong buổi tiệc của Hội Người Việt Illinois (VAI),

một phần trong ngày lễ Giổ Tổ 21 tháng Tư của

cộng đồng VN làm ở Broadway Armory, ông

Clark Nguyễn (của VAI) đã nói về sự cần thiết

phải tham dự Ngày Hành Động của Người Mỹ

Gốc Á ở Springfield, IL vào ngày 15 tháng Năm

vừa qua.  Nhân dịp này ông cũng nói về việc làm

tăng sức mạnh của cộng đồng người gốc Việt qua

việc vận động khối lập pháp tiều bang về những

vấn đề có ảnh hưởng đến người di dân và tỵ nạn. 

Ông Nguyễn cũng đã đưa được sáu người tham-

dự bằng xe buýt xuống Springfield để trình bày

cho khán giả về những vấn đề như mức độ tiền

bồi hoàn và các dịch vụ di trú trong lịch trình lập

pháp tiếu bang.
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TÔI NÓI QUYỀN LỰC
Lãnh đạo công dân cho người học tiếng Anh

Mục tiêu của TÔI NÓI QUYỀN LỰC là để phát triển các nhà lãnh đạo mạnh mẽ, những người
muốn biến đổi Chicago và Illinois. TÔI NÓI QUYỀN LỰC là một chương trình tương tác kết hợp

các lớp học tiếng Anh với kiến thức công dân. Chúng tôi tin rằng các thành viên cộng đồng người
nhập cư và tị nạn có quyền lãnh đạo các cộng đồng bất kể trình độ tiếng Anh của họ. Người tham
gia TÔI NÓI QUYỀN LỰC sẽ không chỉ có cơ hội học các kỹ năng mới mà còn sử dụng các kỹ năng

đó để giúp chúng tôi thay đổi luật tiếp cận ngôn ngữ tại Illinois!
 

Hãy tham gia với chúng tôi!
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GIA TĂNG MỨC BỒI HOÀN  CHO CHƯƠNG TRÌNH CHĂM SÓC CAO NIÊN TẠI
GIA  (HB2776 VÀ SB2019)
Chương Trình  Chăm Sóc Cao Niên Tại Gia:

Thành lập từ năm 1979 bởi bộ luật Public Act 81-202, chương trình Chăm Sóc Cao Niên Tại Gia bởi Bộ

Cao Niên chi trả các phí tổn giúp người cao niên lẽ ra cần được chăm sóc tại viện dưỡng lão để họ có thể

ở được chăm sóc ngay tại nhà họ.

CCP là chương trình lớn nhất của Hội Người Việt (VAI), với trên 200 nhân viên hiện đang phục vụ tại

gia giúp đỡ trên 300 thân chủ cao niên.

Hội Người Việt (VAI) đang yêu cầu Bộ Cao Niên Illinois gia tăng mức chi trả cho những nhân viên đang

phục vụ chăm sóc tại gia giúp người cao niên từ $19.96/giờ năm 2019 lên  $21.64/giờ năm cho 2020.

Căn cứ theo luật của tiểu bang Illinois và thành phố Chicago với mức lương ấn định tối thiểu cho

nhân viên  là $13/giờ tại Chicago bắt đầu từ 1 tháng 7 năm 2019

Nâng cao việc trợ giúp các hội đoàn vô vụ lợi như Hội Người Việt (VAI) để tiếp tục cung cấp các dịch vụ

tại gia cho các vị cao niên với diện di dân hay tị nạn trong cộng đồng.

Giúp đỡ những người nội trợ được thêm quyền lợi  và thu nhập trong khi cung cấp các dịch vụ chăm sóc

tại gia.

Cập Nhật Chương Trình Chăm Sóc Cao Niên Hội
Người Việt: Gia tăng ngân sách cho chương trình

Chăm Sóc Cao Niên Tại Gia
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VẬN ĐỘNG ĐỂ THÔNG QUA ĐẠO LUẬT GIA TĂNG MỨC BỒI
HOÀN CHO  CHƯƠNG TRÌNH CHĂM SÓC CAO NIÊN TẠI GIA

TRONG THÁNG 3
Hội Người Việt (VAI), một trong 51 hội viên của Coalition of Limited English Speaking Elderly (CLESE) và

the Illinois Association of Community Care Program Home Care Providers (IACCPHCP), xuống

Springfield tháng 3 vừa qua để ủng hộ cho việc gia tăng mức chi cho việc phục vụ tại gia của chương trình

Community Care Program cùng các nhà làm luật của tiểu bang. Hai nhân viên làm công việc phục vụ tại

gia, Truc N và Hong P, kể chuyện riêng của họ về nhu cầu của những người cao niên mà họ phục vụ và CCP

có lợi cho cuộc sống của họ thế nào. Họ gặp Thống Đốc Tiểu Bang Rahm Villivalam, các Dân Biểu Kelly

Cassidy and Yehiel Kalish, tất cả đều biểu lộ việc ủng hộ việc gia tăng mức chi (điều khỏan HR2776 và

SB2019) để tiếp tục duy trì chương trình chăm sóc tại gia đồng thời cho phép các cơ quan phục vụ đồng

hương như Hội Người Việt (VAI) tiếp tục giúp đỡ đồng hương với khả năng Anh Ngữ giới hạn trong cộng

đồng.

 

Hội Người Việt (VAI) tiếp tục vận động cho thông qua đạo luật cho gia tăng mức lương cùng với các ngân

khoản cung cấp cho các cộng đồng di dân và tị nạn trong ngày Asian American Action Day bằng cách đệ

trình đơn liên minh can thiệp lên witness slips in coalition intervention lên các buổi họp của hội đồng

quản trị Appropriations về các đạo luật, và lên tiếng nhờ các nhà làm luật ủng hộ việc gia tăng lương. Xin

tiếp tay cùng Hội Người Việt (VAI) ủng hộ việc gia tăng mức chi cho Community Care Program bằng cách

gọi các nhà làm luật tại tiểu bang quý vị đang cư ngụ về đạo liật HR2776 và SB2019!
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BẦU CỬ THỊ TRƯỞNG CHICAGO 2019: TÂN THỊ TRƯỞNG CHICAGO

Vào ngày 20 tháng 5 năm 2019, Lori Lightfoot đã tuyên thệ nhận chức tân Thị Trưởng của Chicago. Thị

Trưởng Lightfoot phá vỡ truyền thống, trở thành người phụ nữ da đen, cũng như người lãnh đạo đồng

tí̀nh công khai đầu tiên của thành phố Chicago.

 

Lightfoot là một ứng cử viên thuộc đảng Dân chủ và được điều hành trên một nền tảng có trách nhiệm và

khả năng tiếp cận rộng lớn trong chính phủ. Bà tuyên bố sẽ làm việc tích cực để tạo cơ hội cho mọi người

dân trong vùng Chicago, bất kể tuổi  tác, chủng tộc, không phân biệt giới tính hay tầng lớp giàu nghèp. Thị

Trưởng Lightfoot cũng tin tưởng cho việc đầu tư vào các trường học lân cận, khai triển việc cung cấp nhà ở

của chính phủ tài trợ với giá rẻ, hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ (tiểu thương), bảo vệ người nhập cư, ủng hộ

quyền LGBTQ + và hợp pháp hóa cần sa cùng các vấn đề khác. Chúng tôi mong muốn được chứng kiến nỗ

lực của Bà Thị Trưởng trong suốt bốn năm tới.
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Vào thứ Tư, ngày 15 tháng 5 năm 2019, tại nhà hàng Uptown Furama, các Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố

Harry Osterman và James Cappleman đã cùng nhau tổ chức một cuộc họp cộng đồng ở Uptown để thảo

luận về các sự kiện gần đây có liên quan đến việc An Ninh Công Cộng. Ủy Viên Cộng Đồng Thành Phố

Osterman đại diện cho Phường 48, nơi Uptown tọa lạc và Ủy Viên Cộng Đồng Thành Phố Cappleman đại

diện cho Phường 49. Hai vị chỉ huy cảnh sát từ các quận 19 và 20 cũng có mặt để cung cấp thông tin mới

nhất và giải đáp thắc mắc trong lãnh vực cộng đồng.

 

Các Ủy Viên Cộng Đồng Thành Phố bắt đầu cuộc họp với một bản tường trình tóm tắt với hơn 200 thương

gia trong cộng đồng, về vụ nổ súng ngày 6 tháng 5 tại trạm xe lửa Argyle Red Line. Các vị cảnh sát trưởng

thông báo với mọi người rằng hai nghi phạm liên quan đến vụ nổ súng đang bị cảnh sát giam giữ.

 

Cuộc họp tiếp tục với sự thảo luận về vấn đề bạo hành liên quan đến những vùng cạnh Uptown trong khu

phố Edgewater và Rogers Park. Ũy Viên Cộng Đồng Thành Phố Oster đã nhấn mạnh kế hoạch tăng cường

sự hiện diện của cảnh sát ở Uptown, đã phát biểu rằng  “an ninh của Argyle là Ưu Tiên Một của tôi”. Vị Ủy

Viên Cộng Đồng Thành Phố cũng tuyên bố sẽ trừng trị thẳng tay với những hành vi bất hợp pháp cho dù

nhẹ hơn, chẳng hạn như đi lai vãng và uống rượu nơi công cộng. Những hành động đó sẽ tạo ra   môi

trường không an toàn và sẽ dẫn đến các vấn đề nghiêm trọng hơn.

 

Nói chung, những vấn đề chính mà các quan chức nhấn mạnh là:

Các cá nhân liên quan đến những vụ bạo hành gần đây, bao gồm vụ nổ súng mới xảy ra gần đây không

phải là cư dân trong khu vực Uptown

Các sự cố nêu trên là ngẫu nhiên và không có liên kết với nhau

Hãy gọi 911 nếu quý vị chứng kiến   những hành vi bất hợp pháp hoặc đáng ngờ, hoặc cho sự an toàn

của chính bản thân quý vị

 

Hãy tin rằng sự hiện diện của cảnh sát ngày càng lớn mạnh và những nỗ lực hữu hiệu hơn cho cộng đồng

đến các văn phòng Ủy Viên Cộng Đồng Thành Phố vào mùa hè này.Vào thứ Tư, ngày 15 tháng 5 năm 2019

BUỔI HỌP VỀ AN NINH CHO KHU VỰC UPTOWN: CÁC ỦY VIÊN
HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ THẢO LUẬN VỀ AN NINH CÔNG CỘNG
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Công trình xây dựng  tại khu phố VAI trên CTA  lộ

trình  màu đỏ đang được hiện đại hóa giữa

Lawrence và Bryn Mawr, bao gồm xây dựng bốn

nhà ga hoàn toàn đổi mới nhằm mục đích hiện đại

hơn, thoải mái và thuận lơị hơn. Vào ngày 21

tháng 5, CTA đã tổ chức một cuộc họp mặt cộng

đồng tại Somerset Apartments trên đường

Sheridan. Trong đó họ đã cùng với công ty Walsh-

Fluor ký một hợp đồng thiết kế, xây dựng. Để làm

cho các doanh nghiệp và người dân địa phương,

họ sẽ duy trì sự tham gia nhiệt tình với cộng đồng

trong toàn bộ dự án xây dựng là năm năm nhầm

để giải quyết các vấn đề khó khăn và ngăn chặn

thiệt hại cho kinh doanh.

 

Dự án Hiện Đại Hóa Đỏ-Tím (RPM) đang diễn ra

theo hai giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên được gọi là

Lawrence to Bryn Mawr  Dự Án Hiện Đại hóa.

Người phối hợp viên  của dự án giải thích rằng hệ

thống theo dõi trong khu vực này đã có hơn một

thế kỷ và các nhà ga trong tuyến đường (Lawrence,

Argyle, Berwyn, Bryn Mawr) đã mở từ năm 1916

đến 1923. Hơn 4.6 triệu hành khách đã đi qua đây

vào năm 2018, và bây giờ là thời điểm cần đổi mới.

Các tuyến đường sẽ được thay thế để cho các

chuyến tàu lửa có thể chạy nhanh hơn và đồng thời

tăng thêm sức chứa. Xe lửa sẽ chạy thường xuyên

hơn trong giờ cao điểm để giãm bớt thì giờ cho 

 những người đi làm phải chờ đợi. Những trạm chờ 

DỰ ÁN HIỆN ĐẠI HÓA TRÊN LỘ
TRÌNH PURPLE MODERNIZATION

đợi sẽ đổi mới, giống như trạm Wilson - sạch hơn

và có sức chứa hơn các trạm hiện tại. Sau khi mở,

các trạm mới sẽ rộng hơn, các công việc phục vụ và

ánh sáng sẻ được cải thiện, nơi hành khách chờ đợi

sẽ được mở rộng hơn. Đồng thời các bảng thông

tin thời gian sẽ được cập nhật nhanh chóng. Các

thang máy cũng sẽ được lắp đặt tại mỗi trạm, để

đáp ứng các tiêu chuẩn tiếp cận ADA.

Để hiện đại hóa giao thông công cộng của Chicago,

đặc biệt là ở các khu vực như Uptown đang ngày

càng phổ biến, dự kiến   sẽ hoàn thành vào năm

2025, với các trạm hy vọng sẽ được khai trương trở

lại vào mùa hè 2024. Bắt đầu vào mùa đông năm

2020 các trạm tạm thời sẽ được xây dựng tại

Argyle và Bryn Mawr, để lưu lượng giao thông

được đi lại không bị gián đoạn nghiêm trọng. Tại

thời điểm này, thiết kế dự án vẫn đang được hoàn

thiện, như đã nêu trong cuộc họp. 

 

<<trang tiếp theo>>
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Công ty Walsh-Fluor có trách nhiệm phải thay thế bãi đậu xe bị ảnh hưởng trong lúc công trình đang

được xây dựng, đồng thời để giải quyết vấn đề bãi đậu xe không trở nên khan hiếm. Tương tự như vậy, họ

đang phát động một chiến dịch để giúp các doanh nghiệp vẫn phát triển mạnh, trong lúc nhà ga bị đóng

cửa và công việc xây dựng không làm trở ngại và bất tiện trên đường phố.

 

Trong cuộc họp, một chủ doanh nghiệp đã hỏi về biện pháp thông tin cho cộng đồng được đăng bằng

nhiều ngôn ngữ khác nhau, đồng thời cũng được phổ biến trong khu phố. Phối hợp viên đã xác định rằng,

họ đang thực hiện kế hoạch gửi bài bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Các cư dân nào quan tâm xin tìm

đến thông báo trong cuộc họp cộng đồng vào gần cuối năm 2019. Chi tiết về dự án có trên trang web của

CTA.

DỰ ÁN HIỆN ĐẠI HÓA TRÊN LỘ TRÌNH PURPLE
MODERNIZATION...
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Ngày Tị nạn thế giới được Liên Hiệp Quốc thành lập để tôn vinh sự can đảm, sức mạnh và
quyết tâm của phụ nữ, đàn ông và trẻ em bị buộc rời khỏi nhà dưới sự đe dọa của sự khủng

bố, xung đột hoặc bạo lực.

Ăn Mừng Ngày Tị Nạn

Ngày Tị nạn thế giới Chiacago 2019- Tôn vinh văn hóa, phấn đấu đoàn kết
 

HÃY THAM GIA VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ CHÚC MỪNG SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỘNG
ĐỒNG TỊ NẠN TẠI CHICAGO

NGÀY 21 THÁNG 6
 

 Tại Heartland Alliance, 4419 N. Ravenswood Ave.
 

6 giờ tối - 9 giờ tối: “Đối diện với người Mỹ mới”, triển lãm chân dung của Pam
Ingalls,  người tị nạn Chicago đặc trưng. Một phần số tiền thu được mang lại lợi

ích cho các đối tượng chân dung & Heartland
Pottawattomie Park

 
NGÀY 29 THÁNG 6

 
Tại 7340 N. Rogers Ave.

8 giờ sáng đến 4 giờ chiều: Giải Bóng Đá (Túc Cầu)
10 giờ sáng đến 12 giờ tối: các sinh hoạt giải trí &sinh  hoạt cho trẻ em

12 giờ chiều - 1 giờ chiều: Diễu hành Một gia đình
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Hàng năm, cứ vào tháng 6, Chicago vinh danh cộng đồng tị nạn đông đảo với chương trình World

Refugee Celebration. Khắp nơi trên thế giới đã chọn ngày 20 tháng 6 làm ngày Tị Nạn Thế Giới, nhưng

Chicago lại ăn mừng vào ngày 29 cháng 6. Tới lúc đó, những người tị nạn, các cơ quan phục vụ họ cùng

cảm tình viên sẽ kéo đến tràn ngập công viên Pottawattomie (7340 N. Rogers Ave.) ở Rogers Park với

giải Túc Cầu (đá banh), văn nghệ, và ẩm thực (ăn uống).

 

Đây là năm đầu tiên Hội Người Việt tham dự. Mặc dù thời điểm định cư khác nhau, người tị nạm có mặt

trong cộng đồng từ nhiều thập niên trước chứ không phải mới đây nhưng vẫn là thành phần của dân tị

nạn Hoa Kỳ.   Sự kiện này là là cơ hội tốt để cảm kích nền văn hóa đa dạng của Chicago và để chung vui

một buổi trưa đầy ý nghĩa với một nhóm người có cùng chung quan điểm.

Sự kiện này của Chicago bắt đầu từ năm 2005 khi các cơ quan Refugee One, Pan-African Association, and

the Illinois Department of Human Services (IDHS) cùng nhau hợp tác trong một việc tuy nhỏ nhưng được

ủng hộ tích cực do Refugee One tổ chức.

 

Cho đến Năm 2007 khi một nhóm với tầm vóc lớn hơn giúp đỡ qua lại và những cơ quan giúp người định

cư ngồi lại với nhau và tổ chức World Refugee Day Committee bắt đầu được thành hình.

<<trang tiếp theo>>

NGÀY TỊ NẠN THẾ GIỚI 2019
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Họ quyết định tạo nên một sự kiện để nâng đỡ ủng hộ

tích cực ngay giữa phố chính và một cộng đồng tị nạn

ngay tại vùng Uptown. Sự kiện này bao gồm giải túc cầu

và các mục giải trí cùng với vấn đề ẩm thực ăn uống (tại

các địa điểm do người tị nạn làm chủ tại vùng Uptown).

 

Đây là điều cộng đồng đang vui hưởng hiện tại, với

những màn trình diễn thể hiện cho âm nhạc và vũ điệu

the music của các quốc gia đã tạo thành cộng đồng tị

nạn của Chicago cùng với các đội tuyển tranh đoạt cúp

vô địch của giải túc cầu.

Hầu như mọi năm đều có buổi ăn trưa ở Daley Plaza

được ủng hộ tích cực chiếm được cảm tình của những

khán giả mà trước đâu chưa từng có khái niệm gì về các

vấn đề liên quan đến tị nạn. Tuy nhiên, năm nay, mọi

xoay sở đều rót vào sự kiện của cộng đồng tị nạn tại địa

điểm mới. Như chúng ta được biết đây là những lúc xôn

xao về mọi mặt của vấn đề di dân, vấn đề ủng hộ tích cực

là sự sống còn. Hãy cùng nhau ghi nhớ điều này, hãy

tham gia cuộc diễu hành của One Human Family March

từ 12:00 giờ trưa đến 1:00 giờ trưa. Đây là cơ hội tốt để

thể hiện tình đoàn kết với các cộng đồng tị nạn khác và

để cho giới truyền thông thấy rằng Chicago là thành phố

đa dạng luôn đón nhận tất cả.

Xin vào https://www.facebook.com/wrdchicago/ để biết

them thông tin về sự kiện này.
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Hội Người Việt tổ chức chương trình
CAPS Night Out!

Hội Người Việt hợp tác cùng văn phòng ông Osterman, Uỷ viên hội đồng
thành phố-Phường 48, tổ chức sự kiện CAPS Night Out vào thứ Tư ngày
14 tháng 08 năm 2019. CAPS Night Out là một sự kiện cộng đồng, được
tổ chức mỗi thứ Tư trong suốt mùa hè mà   mọi người có thể tham gia
vào nhiều hoạt động như thể thao, nghệ thuật, trò chơi, công dân giáo
dục cùng nhiều tổ chức cộng đồng và các cảnh sát viên. Hãy đến tham
gia với chúng tôi! Xin vào trang thông tin của Phường 48 để biết thêm
chi tiết: http://48thward.org/ward-events/caps-night-out-at-buttercup-
park-2019-08-14/.
 
 
Ngày: thứ Tư, ngày 14 tháng 8 năm 2019
 
Thời gian: 5-7pm
 
Địa điểm: Buttercup Park, 4913 N. Sheridan Rd, Chicago, IL
 
Chi phí: Hoàn toàn miễn phí!!
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Hội Chợ Đêm Argyle diễn ra tại khu vực
Uptown

Hội Chợ Đêm sẽ diễn ra vào mỗi thứ Năm trong suốt mùa hè. Những
nét nổi bật của Hội Chợ Đêm là những món ăn khoái khẩu từ các nhà
hàng địa phương và những màn trình diễn văn nghệ. Sự kiện được tổ
chức bởi Uptown United, văn phòng Phường 48, và Sở cảnh sát khu
vực 20. Xin vào trang thông tin của Uptown United để biết thêm thông
tin:  www.exploreuptown.org
 
 
Ngày: thứ Năm hàng tuần (bắt đầu từ 07 tháng 11)
 
Thời gian: 5pm-9pm (5 giờ chiều đến 9 giờ tối)
 
Địa điểm: Khu vực giao lộ đường Argyle và Sheridan
 
Chi phí: Hoàn toàn miễn phí!!
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Nguyệt san Hội Người Việt đang được cải thiện để có thêm nhiều nội dung liên quan đến
cộng đồng và cũnh như việc đóng góp của cộng đồng. Chúng tôi rất hân hạnh đón nhận

mọi ý kiến, chia sẻ của quý vị.
 

Nếu muốn đóng góp ý kiến, xin quý vị vui lòng xé trang giấy này điền và gửi lại (hoặc trao
trực tiếp trao tận tay) đến văn phòng Hội Người Việt tại Chicago - 5110 N. Broadway,

Chicago, IL 60640 - hoặc DuPage - 640 E. St. Charles Rd, Suite #203, Carol Stream, IL 60188.
 

Nếu quý vị có thắc mắc, xin vui lòng liên lạc Emily tại địa chỉ email (điện thư):
Emily.Sun@hnvi.org

Hướng dẫn: Vui lòng khoanh tròn vào lựa chọn mà quý vị thấy phù hợp
THĂM DÒ Ý KIẾN VỀ TẠP CHÍ

(1)
Nội dung của nguyệt san Hội Người Việt có liên quan đến những vấn đề mà tôi quan tâm.
 

Đồng ý hoàn toàn
Đồng ý phần nào
Không có ý kiến
Không đồng ý phần nào
Không đồng ý hoàn toàn

 
(2)
Tôi muốn đọc thêm nhiều bài viết về Hội Người Việt và về những chương trình mà HNV cung cấp.
 

Đồng ý hoàn toàn
Đồng ý phần nào
Không có ý kiến
Không đồng ý phần nào
Không đồng ý hoàn toàn
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(3)
Tôi muốn đọc thêm nhiều bài viết liên quan đến tình hình Chicago và hạt DuPage

Đồng ý hoàn toàn
Đồng ý phần nào
Không có ý kiến
Không đồng ý phần nào
Không đồng ý hoàn toàn

 
(4)
Nguyệt san Hội Người Việt giúp tôi cập nhật những vấn đề đang diễn ra trong cộng đồng

Đồng ý hoàn toàn
Đồng ý phần nào
Không có ý kiến
Không đồng ý phần nào
Không đồng ý hoàn toàn

 
(5) Nếu quý vị có thêm ý kiến hoặc đóng góp, vui lòng dùng chỗ trống phía dưới:
 
____________________________________________________________________________________
 
___________________________________________________________________________________
 
___________________________________________________________________________________
 
___________________________________________________________________________________
 
___________________________________________________________________________________
 
___________________________________________________________________________________
 
___________________________________________________________________________________

CẢM ƠN BẠN!














