
Ms Samantha Deshommes Bà Samantha Deshommes United States Citizenship and Immigration Services, DHS  Washington, DC   Re: DHS Docket No. USCIS-2010-0012      Dear Chief Deshommes: Thưa bà:   My name is [name], and I am a refugee or child of refugee from Vietnam.   Tên tôi là (điền tên vào đây), và tôi là người tị nạn hoặc con cái người tị nạn từ Việt Nam.  I strongly oppose the Public Charge rule proposed by United States Citizenship and Immigration Services (USCIS). I am appalled that this Administration wants to undermine our nation’s future by hurting immigrants, including Vietnamese families and children, and limiting their access to basic services, like health care and food stamps.  Tôi phản đối mạnh mẽ quy định Public Charge (Gánh Nặng Xã Hội) đã được quý ban đề nghị. Tôi rất sửng sốt khi biết rằng Chính Quyền Liên Bang muốn làm tương lai của quốc gia chúng ta suy yếu đi bằng cách gây tổn hại đến cộng đồng nhập cư, trong đó có các gia đình gốc Việt cùng con cái của họ, cũng như giới hạn khả năng tiếp cận của họ với các dịch vụ căn bản như chăm nom sức khỏe và phiếu thực phẩm.  This attack on Vietnamese immigrant communities will have widespread impacts beyond the individual immigrant, affecting their children (even US-born citizens) as well as our economic stability.  I am also offended that this Administration will examine people’s health, age, education, family, and English proficiency in a way that treats them less than human.  Cuộc tấn công này vào cộng đồng di dân gốc Việt sẽ gây tai hại đến không những từng cá nhân nhập cư, mà bao gồm luôn con cái (ngay cả con cái sinh ra ở Mỹ) và sự ổn định kinh tế của chúng ta.  Tôi cảm thấy bị xúc phạm khi Chính Quyền muốn đánh giá tình trạng sức khỏe, tuổi tác, học vấn, gia đình và khả năng sử dụng Anh Ngữ của họ như thể họ không phải là con người.   



[Insert reason why you or a family or a friend might be negatively impacted by the rule. Or insert a story of why public benefits helped you/your family. Insert your thoughts on America’s values and how we can help integrate and welcome immigrant families coming here.] (Xin điền thêm lý do tại sao bạn hay gia đình và bạn bè của bạn có thể bị ảnh hưởng tiêu cực bởi luật này. Hoặc kể một câu chuyện về bạn/gia đình bạn đã được giúp bởi các chương trình hỗ trợ của chính phủ như thế nào. Góp suy nghĩ của bạn về giá trị đạo đức của nước Mỹ và phương cách giúp đỡ các gia đình di dân hội nhập vào đời sống Mỹ).   I urge you to withdraw the public charge rule, which would undermine our nation’s future. Tôi mong mỏi bà rút lại dự luật này, vì nó sẽ làm suy yếu tương lai của xứ sở này.   Thank you for resolving this issue and allowing immigrant families and children to thrive.  Xin cám ơn bà trong việc giải quyết vấn đề này ngõ hầu cho phép các gia đình nhập cư và con em của họ có cơ hội phát triển thành công.   Sincerely, Trân trọng    [name]  


