
Samantha Deshommes United States Citizenship and Immigration Services, DHS  Washington, DC   Re: DHS Docket No. USCIS-2010-0012      Dear Chief Deshommes:    We are [name], a business that [describe your operations].  We help the Vietnamese community. Immigrant workers help our business grow. In many instances, they are our leaders. Immigrants, including Vietnamese workers, are our country’s economic drivers, and to deny them, their families, and their children the economic supports they need will also deliver a devastating blow to our economy. Chúng tôi là (điền tên vào đây), một doanh nghiệp hoạt động trong lãnh vực (điền công việc của công ty). Chúng tôi phục vụ cộng đồng gốc Việt. Các nhân viên nhập cư giúp chúng tôi phát triển. Trong nhiều trường hợp, họ ở mức lãnh đạo. Người di dân, kể cả nhân viên gốc Việt, đóng vai trò quan trọng để phát triển kinh tế Mỹ, và tước đi sự hỗ trợ giúp cho họ thành công sẽ làm tổn hại nặng nề đến nền kinh tế.   We oppose the Public Charge rule proposed by United States Citizenship and Immigration Services (USCIS). We know that this regulation is a mean-spirited excuse for rooting out immigrants who merely seek a better life for their families. We are against this type of scapegoating. Chúng tôi phản đối mạnh mẽ quy định Public Charge (Gánh Nặng Xã Hội) đã được quý ban đề nghị. Với chúng tôi, mục đích của quy định này chỉ để ngụy trang cho nỗ lực trục xuất người nhập cư dù điều duy nhất họ mong đợi là một cuộc sống tốt hơn cho gia đình họ. Chúng tôi phản đối phương cách tìm ‘dê tế thần’ như thế này.   The new regulation is not only costly to American taxpayers, it will hurt families, children, mothers, fathers, and entire communities. While this Administration is trying to save money, it is actually doing the exact opposite.  Dự luật mới này sẽ không chỉ sử dụng nhiều tiền thuế của dân, nó còn gây tổn hại đến các gia đình, mẹ, cha, và toàn thể các cộng đồng nhập cư. Trong khi chính quyền công bố muốn tiết kiệm công quỹ, thực ra họ đang làm trái với mục đích của mình.   



[Describe how Vietnamese immigrant workers help drive your business. Provide economic reasons why your operations and/or consumer base is negatively impacted by the rule.] (Xin kể chuyện về các nhân viên di dân giúp doanh nghiệp của bạn phát triển như thế nào. Đưa ra các tổn hại kinh tế mà luật này gây ra).   We urge you to withdraw the proposed public charge regulation. We thank you for resolving this issue and allowing Vietnamese immigrant families and children in our country to access critical health, food, and vital services to thrive and grow.   Tôi mong mỏi bà rút lại dự luật này. 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 được tiếp cận các dịch vụ quan trọng về sức khỏe, thực phẩm và cần thiết khác hầu có thể phát triển và thành công.   Sincerely, Trân trọng  [name]  


