Lực Lượng Đặc Nhiệm Nhà Trắng trên bước tiến người Mỹ mới phát hành một năm
Là con gái và con trai của người nhập cư, chúng tôi đã sống giấc mơ Mỹ. Hàng ngày, chúng tôi sát
cánh làm việc cùng những nhân viên liên bang đang cam kết sâu sắc nhằm đảm bảo rằng lời hứa
giấc mơ này hiện hữu với tất cả những người Mỹ, bao gồm cả những người vừa bước chân tới Mỹ.
Đó là lý do tại sao chúng tôi hân hạnh được làm đồng chủ tọa của Lực Lượng Đặc Nhiệm Nhà
Trắng về Người Mỹ Mới.
Một năm trước đây, Tổng thống đã lập ra Lực Lượng Đặc Nhiệm để phát triển chiến lược liên
bang có điều phối nhằm tích hợp và chào đón tốt hơn những người Mỹ mới vào các cộng đồng và
hỗ trợ nỗ lực của tiểu bang và chính quyền địa phương cùng làm như vậy. Như Tổng thống Obama
đã nêu rõ trong bản ghi nhớ tổng thống tạo lập nỗ lực liên sở, “Bằng cách tập trung vào tích hợp
dân sự, kinh tế và ngôn ngữ của những người Mỹ mới, chúng tôi có thể giúp đỡ người nhập cư và
người tị nạn tại Hoa Kỳ đóng góp hoàn toàn nền kinh tế của chúng tôi và cộng đồng của họ.”
Hôm nay, chúng tôi rất vui mừng chia sẻ báo cáo tiến độ thực hiện 1 năm của lực lượng đặc
nhiệm về việc thực thi mạnh mẽ chiến lược tích hợp liên bang người nhập cư và tị nạn. Bản báo
cáo nêu bật hành động lực lượng đặc nhiệm và danh hiệu trên các mục tiêu cốt lõi 16 và 48 khuyến
nghị được xác định trong Kế hoạch hành động chiến lược tháng 4/2015.
Trong số những thành tựu đến nay, lực lượng đặc nhiệm đã:
•

Dẫn đầu Các chiến dịch xây dựng cộng đồng chào đón để khuyến khích các địa phương người
nhập cư và tị nạn tích hợp những nỗ lực, với 48 các thành phố và quận đã tham gia vào các nỗ
lực, và tổ chức một Nhà Trắng xây dựng cộng đồng chào đón triệu tập các thành phố và quận
tham gia:

•

Đưa ra hai sáng kiến: chiến dịch Công dân nhận thức "Vững vàng hơn" với một tin nhắn video từ
Tổng thống Obama và hợp tác với cộng đồng địa phương, cũng như một chiến dịch bổ sung tại
Cơ quan Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ để thúc đẩy nhận thức của các quyền, trách nhiệm, và tầm
quan trọng của công dân Hoa Kỳ;

•

Đặt tên theo Đại sứ tổng thống cho quốc tịch và nhập quốc tịch để khai thác những câu chuyện
của người Mỹ mới nổi bật và người sinh ra tại Mỹ có gốc là nhập cư để thúc đẩy nhập quốc tịch,
thúc đẩy hội nhập sáng kiến, và nâng cao nhận thức của sự đóng góp phong phú của người Mỹ
mới;

•

Dành riêng cho 150 thành viên Chào đón cộng đồng AmeriCorps tới gần 100 cộng đồng thông
qua quan hệ đối tác với YMCA, Catholic Charities và tám tổ chức tái định cư tị nạn để hỗ trợ các
cộng đồng địa phương với nỗ lực tích hợp;

•

Đưa ra trang web "Thực hiện nó ở Mỹ" của Cơ quan quản lý doanh nghiệp nhỏ (Small Business
Administration) để thúc đẩy tinh thần kinh doanh của người nhập cư và điều khiển các lớp học
"SBA 101" mới cho các doanh nhân nhập cư và tị nạn;

•

Mở rộng truy cập vào tích hợp ngôn ngữ và giáo dục bằng cách tạo và phổ biến thực hành tốt
nhất và lưu trữ các hội thảo, triệu tập khu vực, và các hoạt động khác để kết nối người Mỹ mới
với các hệ thống giáo dục; và

•

Hỗ trợ năm cộng đồng tìm kiếm để xây dựng mạng nhằm tăng cường tích hợp thông qua nhà
cung cấp giáo dục dành cho người lớn.

Người nhập cư và người tị nạn đã luôn luôn là cội nguồn sức mạnh của Mỹ. Bằng cách mở rộng
tay chào đón, Hoa Kỳ đã liên tục khai thác nguồn mới của sức sống kinh tế và văn hóa. Chúng tôi
có thể và phải tiếp tục để đoàn tụ gia đình; chào mừng các sinh viên, công nhân, và các doanh
nhân những người tìm cách đóng góp cho nền kinh tế của chúng tôi; và vẫn còn một đèn hiệu của
hy vọng cho những người tị nạn dễ bị tổn thương, đồng thời đảm bảo sự cảnh giác cao nhất cho an
ninh quốc gia của chúng tôi. Như Tổng thống Obama đã nói, chúng tôi đã được thành lập theo một
niềm tin trong nhân phẩm, và chúng ta không bao giờ quên những gì làm cho chúng ta xuất sắc.
Điểm mấu chốt đó là khả năng của chúng tôi, thế hệ nối tiếp thế hệ, để chào đón người mới và
giúp họ tìm hiểu và sống bằng các giá trị mà chúng tôi chia sẻ như là người Mỹ.

