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SEATTLE (ngày 15 tháng 1 năm 2016) - Seattle là một thành phố thân thiện luôn 

chào đón mọi người.  Cộng đồng của chúng ta tin tưởng rằng đất nước Hoa Kỳ 

cũng nên là một quốc gia thân thiện sẵn sàng chào đón mọi người. 

Vì thế, tôi thấy rất khó chịu bởi bản báo cáo mới đây về cuộc bố ráp của Cơ Quan 

Thực Thi Di Trú và Hải Quan, nhằm vào những người, kể cả trẻ em, đến từ các 

quốc gia Trung Mỹ.  Tôi hiểu rằng nhiều gia đình đang tìm cách chạy trốn sự 

khủng khiếp của các hành vi bạo lực, trên quê hương của họ. Một phiền toái tương 

tự là các báo cáo về các điều kiện ngặt nghèo mà các di dân phải trải qua ở Cơ Sở 

Tuần Tra Biên Giới (Border Patrol facilities) và rằng rất nhiều người chưa gặp 

được sự trợ giúp pháp lý, giúp họ vượt qua được các yêu cầu tị nạn vào nước Hoa 

Kỳ. 

Quan điểm lâu nay của thành phố Seattle là sĩ quan cảnh sát, hoặc bất kỳ nhân viên 

nào của thành phố đều cho rằng về vấn đề này, họ sẽ không hỏi bạn các di dân về 

tình trạng di trú, họ cũng không bắt các di dân chỉ vì người ấy không có giấy tờ. 

 

Năm ngoái, Văn Phòng Di Dân & Tị Nạn và Sở Phục Vụ Nhân Sinh Seattle 

(Immigrant and Refugee Affairs and Seattle’s Human Services Department) đã làm 

việc với Sở Cảnh Sát Seattle (SPD) để nhắc nhở tất cả các nhân viên thực thi pháp 

luật về chính sách này. Chúng tôi cũng đã đưa ra một lời nhắc nhở rằng, các nhà 

thầu nhận đô la thành phố không thể từ chối các dịch vụ dựa trên tình trạng công 

dân. 



Những chính sách này hổ trợ cho mục tiêu của cộng đồng chúng ta.  Chúng ta biết 

rằng các di dân có lẽ sợ khi phải báo cáo những tội ác, đã để mặc những người dễ 

bị bóc lột và lạm dụng.  Mục tiêu của chúng ta là phải loại bỏ nỗi sợ hãi này.  

Thành phố của chúng ta chỉ an toàn khi tất cả người dân cảm thấy thoải mái khi 

tiếp xúc với các dịch vụ và đội ngũ nhân viên thành phố. 

Cám ơn các đối tác trong cộng đồng của chúng ta đã làm việc để đảm bảo cho 

người dân được tiếp cận với các dịch vụ thành phố và các di dân biết được các 

quyền hạn của mình. 

Seattle vẫn cam kết với các giá trị của chúng ta là một thành phố thân thiện chào 

đón những người tị nạn và những di dân và không thể tách rời với sự đa dạng văn 

hóa đầy ấn tượng sâu sắc chủa chúng ta. 
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