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Vào tháng 11, 2014, Tổng Thống Obama đã công bố một loạt các biện pháp hành chính để khắc phục hệ thống nhập
cư có nhiều lỗi của chúng ta. Trong các biện pháp này, Tổng Thống đã lập một Lực Lượng Đặc Nhiệm của Nhà
Trắng về Người Mỹ Nhập Cư. Chúng tôi tự hào làm đồng chủ tịch của Lực Lượng Đặc Nhiệm liên cơ quan này của
liên bang, sẽ tập trung vào việc thống nhất về dân sự, kinh tế và ngôn ngữ của Người Mỹ nhập cư và tạo ra các cộng
đồng chào đón cho tất cả cư dân.
Như thông báo của Tổng Thống cho biết:
Hợp nhất dân sự sẽ đảm bảo an ninh về quyền lợi và quyền tự do. Hợp nhất kinh tế sẽ khích lệ sự tự túc và cho
phép người Mỹ nhập cư đóng góp trở lại cho cộng đồng và góp phần tăng trưởng kinh tế. Tiếp thu tiếng Anh cho
phép thăng tiến trong công việc và sự nghiệp cùng với sự tham gia dân chính tích cực.
Chúng ta là, và sẽ tiếp tục là, một quốc gia của người nhập cư. Trung bình, Hoa Kỳ đón khoảng 1 triệu người cư trú
dài hạn hợp pháp và trên 700.000 công dân mới nhập tịch mỗi năm. Những Người Mỹ nhập cư này góp phần đáng
kể vào nền kinh tế của chúng ta. Trên thực tế, trong khi người cư trú sinh ở nước ngoài chiếm 13 phần trăm dân số,
họ đại diện trên 16 phần trăm lực lượng lao động và thành lập 28 phần trăm doanh nghiệp mới tạo ra công việc cho
hàng triệu người Mỹ.
Mục tiêu của Lực Lượng Đặc Nhiệm là phát triển một chiến lược hợp nhất nhập cư liên bang cho phép người Mỹ
nhập cư đóng góp cho xã hội ở mức cao nhất và đưa người Mỹ nhập cư đến với các cộng đồng tiếp nhận họ nhằm
củng cố các cộng đồng.
Đến tháng 3, 2015, Lực Lượng Đặc Nhiệm sẽ đệ trình một kế hoạch lên Tổng Thống, gồm có các khuyến cáo về các
biện pháp của liên bang nhằm tăng cường sự hợp nhất của người Mỹ nhập cư. Trong quá trình lập kế hoạch này,
chúng tôi cần nghe ý kiến của quý vị. Quý vị biết rõ nhất những gì có tác dụng hỗ trợ sự hợp nhất người nhập cư
trong cộng đồng của mình. Hãy gửi cho chúng tôi ý kiến về các biện pháp hứa hẹn và ví dụ về các chương trình kiểu
mẫu giúp người nhập cư và người tị nạn đóng góp cho các cộng đồng của quý vị và nền kinh tế của chúng ta.
Chúng tôi cũng cần ý kiến của quý vị để đảm bảo các chương trình và chính sách của liên bang tiếp tục phản ánh
cam kết liên tục của chúng ta là chào đón và hợp nhất người mới đến với hệ thống của đất nước chúng ta.
Vui lòng gửi ý kiến và ví dụ của quý vị đến NewAmericans@who.eop.gov trước ngày 9 tháng 2, 2015.
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