
Ms Samantha Deshommes  United States Citizenship and Immigration Services, DHS  Washington, DC   Re: DHS Docket No. USCIS-2010-0012      Dear Chief Deshommes:    We are [name], an organization dedicated to [mission here]. Our mission encompasses advancing the health and wellbeing of immigrants seeking opportunity here just as many generations of Americans before them. Chúng tôi là (tên), một tổ chức nhắm vào (ghi sứ mệnh vào đây). Sứ mệnh của chúng tôi bao gồm phát triển tình trạng sức khỏe và đời sống lành mạnh của cộng đồng nhập cư mong mỏi một cơ hội công bằng cũng như nhiều thế hệ người Mỹ đã đến đây trước họ.   We oppose the Public Charge rule proposed by United States Citizenship and Immigration Services (USCIS). This rule will have severe economic, health, and wellness impacts on immigrant families, children, and our whole communities. This rule will further disadvantage working immigrant families and does not serve the public interest. We believe that immigrants are a contribution to this nation, and divisive policies that threatens their well-being will undermine our nation’s future. Chúng tôi phản đối mạnh mẽ quy định Public Charge (Gánh Nặng Xã Hội) đã được quý ban đề nghị. Quy định này sẽ gây tổn hại nghiêm trọng về kinh tế, sức khỏe và cuộc sống lành mạnh đến các gia đình, trẻ em và toàn thể cộng đồng nhập cư. Quy định này sẽ trừng phạt các gia đình công nhân nhập cư và không phục vụ quyền lợi chung. Chúng tôi tin rằng những người nhập cư cống hiến cho quốc gia này, và các chính sách với mục đích chia rẽ đe dọa sự an toàn của họ và làm suy yếu tương lai của nước Mỹ.   [Describe your constituency or demographic you serve. Insert reason why your constituency is negatively impacted by the rule.] (Giải thích về cộng đồng mà tổ chức bạn đang phục vụ. Cho lý do tại sao họ sẽ bị tổn hại vì luật này ).   We urge you to withdraw the proposed public charge regulation.  Tôi mong mỏi quý ngài rút lại dự luật này. 



Sincerely,  Trân trọng  Name of organization  Tên của tổ chức/hội đoàn  


