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Mission:Citizen (Nhiệm vụ:Công dân) hiện đang có 
tại trường trung học Roosevelt  

Quý vị có thể thi đậu bài thi quốc tịch Hoa Kỳ không? Có lẽ. Có thể không. Một số câu hỏi có thể 
gây bất ngờ cho những người sinh ra và lớn lên ở đất nước này, và chắc chắn có thể là một thử 
thách đối với những người mới định cư ở đây. Đó là lý do tại sao tám học sinh trường trung học 
Roosevelt dành buổi tối thứ tư của họ để giảng dạy cho hơn 50 người nhập cư qua chương trình 
Mission:Citizen. 

“Cha mẹ tôi phải thi quốc tịch khi tôi còn nhỏ, và tôi thực sự không thể giúp họ,” Angela 
Gonzales, một học sinh lớp 11 trường Roosevelt nói. "Vì vậy, đây là một cách mà tôi không 
những có thể học hỏi thêm nhưng tôi có thể tạo ra một sự khác biệt trong cộng đồng của tôi và 
làm một việc gì đó mà tôi ao ước tôi đã có thể làm đuợc cho cha mẹ tôi." 

Chương trình Nhiệm vụ: Công dân bắt đầu cách đây chín năm khi các học sinh trong Đội Hiến 
pháp của Trường Trung Học Lincoln muốn tìm cách áp dụng những gì họ đã học để giúp đỡ cộng 
đồng. Những học sinh này bắt đầu dạy các lớp công dân ở hai thư viện địa phương ở Quận 
Washington. Kể từ đó chương trình đã mở rộng đến bốn địa điểm. Trường trung học Roosevelt 
là địa điểm mới nhất. Địa điểm thứ năm sẽ bắt đầu tại Trường Trung Học Reynolds ở phía đông 
Quận Multnomah vào mùa thu này. 

Lớp học Nhiệm vụ: Công dân kéo dài 8 tuần. Những người nhập cư tham dự học hỏi tài liệu cần 
thiết để thi đậu bài thi quốc tịch 100 câu hỏi. Họ cũng duyệt qua các câu hỏi có thể sẽ đuợc hỏi 
dựa trên các câu trả lời của họ trong đơn N-400, đơn xin nhập tịch. Các người xin nhập tịch có 
thể có tất cả kiến thức để thi đậu bài thi, nhưng có thể bị bối rối bởi các câu hỏi riêng tư. 

Eva, một học sinh tuổi trên 50, rất biết ơn các lớp học và mong muốn trở thành một công dân, 
như em trai và em gái của cô đã trở thành công dân nhiều năm trước. 

"Tôi ở trong lớp học này bởi vì tôi đã chờ đợi cơ hội này để có sự hỗ trợ tôi cần," cô nói. "Tôi sẽ 
làm tất cả những gì tôi có thể làm đuợc để thành công trong lớp và đạt kết quả tốt cho bài thi." 

Cô Deanna Delgado, một giáo viên Nghệ thuật Ngôn ngữ tại Roosevelt, đã giúp mang chương 
trình Nhiệm vụ:Công dân đến trường. Cô muốn cung cấp cho các học sinh của mình một cách để 
có một tác động khi đối mặt với những gì cô và nhiều học sinh của cô thấy là thông tin sai lệch về 
người nhập cư. 

"Thay vì ngồi trong lớp học và học hỏi về những gì đang xảy ra và bực bội về điều đó, chúng ta 
hãy tạo sự thay đổi và chương trình bắt đầu từ đó," cô Delgado nói. 

Cô Delgado đã liên lạc với anh Jason Trombley, một cố vấn của chương trình Nhiệm vụ:Công 
dân. Cùng nhau, họ mở rộng chương trình đến cộng đồng Bắc Portland. 
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Các học sinh Roosevelt dạy lớp học bằng cả tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Các học sinh Lincoln 
cũng đang dạy các lớp tiếng Quan Thoại, tiếng Ả Rập và tiếng Tây Ban Nha. 

"Các học sinh dạy học bằng tiếng Anh và tiếng mẹ đẻ, để họ có thể sử dụng tất cả các kỹ năng 
của họ để giúp đỡ người khác," anh Trombley nói. "Thật thú vị khi thấy chương trình đã phát 
triển qua nhiều năm."  

-Pamela Jordan 


