
- LAÄP HOÀ SÔ THI QUOÁC TÒCH MYÕ MIEÃN ÑOÙNG TIEÀN NOÄP 

ÑÔN CHO NHÖÕNG QUYÙ VÒ LÔÏI TÖÙC THAÁP (Sinh vieân hoïc full 

time, ñang höôûng SSI, trôï caáp welfare, Cash Assistance, 

Foodstamps, Medical, CMS Medical Service, General Relief vaø 

ñang höôûng tieàn thaát nghieäp hoaëc khoâng coù lôïi töùc.

- LUYEÄN THI CHO TÖØNG CAÙ NHAÂN TRÖÔÙC NGAØY PHOÛNG 

VAÁN.

- THOÂNG DÒCH VIEÂN CHUYEÂN CHÔÛ ÑI LAÊN TAY VAØ THI 

BAÈNG TIEÁNG VIEÄT, QUÙY VÒ TREÂN 50 TUOÅI VAØ COÙ THEÛ 

XANH TREÂN 20 NAÊM HOAËC 55 TUOÅI TREÂN 15 NAÊM.

- DÒCH VUÏ DI TRUÙ: THEÛ XANH (GREEN CARD) BAÛO LAÕNH 

THAÂN NHAÂN. VÔÏ, CHOÀNG, CHA MEÏ, CON CAÙI, ANH CHÒ 

EM VAØ CON NUOÂI . Taát Caû Caùc Dòch Vuï Treân Vôùi Leä Phí Thaáp.

       Muoán bieát theâm chi tieát, xin lieân laïc vôùi Böûu Vaên  taïi vaên phoøng     

                        

                             4787 El Cajon Blvd., San Diego, CA 92115

       Tel. (619) 795-9005   (858) 232-5874  Fax (619) 795-9007

Global Childe
VAÊN PHOØNG ÑIEÀN ÑÔN &  LUYEÄN THI QUOÁC TÒCH MYÕ - DI TRUÙ

THEÛ XANH - BAÛO LAÕNH - NHAÄN CON NUOÂI
(Saùng laäp töø naêm 1990)

 GLOBAL CHILDE

                           BUU – VAN RASIH

- Citizen Maker (Thoâng Ñieäp Vieân).

- Toát nghieäp Ñaïi Hoïc University California San Marcos,

     Business Administration & Leadership 2000.

- Member of National Language Service Corps.

- Former ACCESS Immigration And Employment Director.

- Former Catholic Charities Refugee Program Associate 

Director.

- Former IMAA Employment &Training President. 

      -    Former San Diego City Commissioner.

                                   

Mỗi tuần, ông Bửu Van Rasih đi hàng trăm dặm mang một thông điệp của hy vọng. Mục tiêu của ông là giúp và hướng dẫn những người 
không có hy vọng trở thành công dân Hoa Kỳ . Ông ta cho thấy  hai mươi năm trước đây, đã thành lập Global Childe tạm dịch "Trẻ em trên toàn 
cầu." 

Ông Rasih cho biết: "tôi muốn đưa ra một thông điệp của hy vọng cho một thế hệ mới." Thế hệ đó bao gồm người tị nạn, 50 hoặc 55 năm 
tuổi trở lên với ít nhất 20 hoặc 15 năm cư trú, tương ứng tại Hoa Kỳ. Và họ tự động hội đủ điều kiện trở thành công dân Mỹ miễn là họ vượt qua 
kỳ thi nhập tịch bởi đưa câu hỏi và trả lời trong tiếng Anh đối với nhiều người, đặc biệt là người tị nạn từ Lào và các quốc gia Đông Nam Á khác 
thiếu các trình độ thông thạo tiếng Anh đã trở thành một trở ngại không thể vượt qua. 

Từ đó ông Rasih đã bước vào công việc tuyển dụng, thành lập và giảng dạy tiếng Anh phiên dịch trong hàng chục các cộng đồng người 
tị nạn ở California, cũng như Texas và Nevada. Để có thể được nhập tịch, đương đơn phải trả lời một loạt các câu hỏi bằng tiếng Anh. Ông 
Rasih, thông qua các tổ chức của mình, cung cấp các dịch giả, cung ứng sách hướng dẫn sử dụng giảng dạy bằng ngôn ngữ bản địa và huấn 
luyện các dịch giả. Ông ta đã trở thành công dân Mỹ từ năm 1984. Theo quá trình làm việc, ông đã giúp hơn 400 trở thành công dân Hoa Kỳ.

 Đối với những nỗ lực của mình, ông ta đang được tôn vinh bởi Bộ Nội An của Hoa Kỳ   là "Những Người Xuất Sắc Được Lựa Chọn 
Trong Năm 2011 ,"  như một trong số nhiều phần thưởng danh dự mà ông đã nhận được trong những năm qua, bao gồm cả đang được đặt tên 
cho người nhập cư Wall of Honor bởi Statue of Liberty-Ellis Island Foundation và tiếp tục nhận "Spirit of America Award" từ the United States 
Catholic Conference. Tuy nhiên các huy hiệu ông đang đeo  cũng nói lên sự tự hào nhất của một người đang là công dân Mỹ. 

Ông Rasih chạy trốn khỏi Lào năm 1976, sau khi nó đã rơi vào những tay chủ nghĩa Cộng Sản ở phần cuối của chiến tranh Việt Nam. 
Với sự thông thạo tiếng Pháp, tiếng Anh và tiếng Thái, cũng như Việt Nam và Campuchia, ông đã đến châu Âu và nơi đây ông đã có gia đình và 
đã chọn ở trong trại tị nạn Thái Lan trước khi khi tìm cách xin tị nạn tại Hoa Kỳ. 

"America có ý nghĩa rất nhiều với tôi," ông nói. "Tôi đến đất nước này trong tìm kiếm tự do cá nhân, cơ hội và tự do cho gia đình của 
tôi." 

Vượt quá vai trò dịch giả, ông Rasih đã phục vụ như Phó Giám đốc của chương trình tỵ nạn Từ Thiện Công Giáo và phục vụ từ 1991-
1994  trong thành phố về Commission on Human Relations như một sự nối kết đến cộng đồng Lào yêu quý của ông ta.

 Các thành tựu khác của ông cũng rất đa dạng, hai lần đoạt giải thưởng Editor's Choice Award từ thư viện quốc tế về thơ, thành viên sáng 
lập của Hội Indochinese – Vietnamese Chamber  of Commerce và những bài viết của ông ta cũng đã được giải thưởng Di Sản Châu Á trong 
nghệ thuật, Triết Học và Văn Học. 

Như một nhà lãnh đạo cộng đồng, ông thường xuyên tìm kiếm việc làm và kinh doanh và các cơ hội văn hóa cho các thành viên của các 
cộng đồng Đông Nam Á của Việt Nam, Thái Lan và Campuchia, cũng như Lào. 
Ngày 4 tháng 7 năm nay, ông Rasih với hàng triệu người Mỹ cùng liên hoan kỷ niệm lễ Độc Lập Hoa Kỳ. Và nếu có bất kỳ những gì nghi ngờ 
nơi trái tim của ông ta, chỉ cần nhìn vào ngực của ông ta, hầu như mọi ngày bạn sẽ thấy chiếc cà vạt rất đăc biệt với những ngôi sao và những 
đường sọc của lá cờ Hoa Kỳ

Vaên phoøng Global Childe ñieàn ñôn vaø 

luyeän thi quoác tòch Myõ kính chuùc 400 

quyù thaân chuû, quyù thaân höõu vaø quyù 

ñoàng höông cuøng böûu quyeán moät naêm 

Nhaâm Thìn  2012  Vaïn  Söï  Nhö  YÙ.

THÔNG ĐIỆP HY VỌNG VÀO CÔNG DÂN MỸ CHO NGƯỜI TỴ NẠN
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