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K

hi mới đến New Orleans năm 1975, sau
khi nhận việc Civil Engineer với City of
New Orleans, lúc đó tôi 41 tuổi, vợ và 5 con,
tuổi từ 8 đến 16 tuổi, tôi tìm đủ mọi cách để có
lợi tức nuôi gia đình. Trong các nghề này, hiện
nay tôi còn làm chơi chơi là Notary Public,
Income Tax Preparer và Dịch Vụ về Di Trú
(Immigration Service Provider).
1. Nghề Notary Public.
Mỗi năm, mỗi parish (county) có tổ chức
kỳ thi để lấy thêm 2 người Notary Public mới.
Điều kiện dự thi là công dân hay thường trú,
chưa phạm pháp (good character), và qua kỳ
thi tuyển. Để dự thi, thí sinh phải học một
semester tại college lớp huấn luyện về Civil
Law. Tại New Orleans, thường thường có lối
500 thí sinh. Không có điểm tối đa để đậu. Thi
như concours của Pháp. Thi xong, chấm điểm.
Hai người được điểm nhứt sẽ được chọn. Nói
nghe rất khó, nhưng trong thế giới người mù,
thằng chột một mắt là ngon lành. Vì vậy, nhờ
dân có trình độ học sau tú tài. Rất ít, nên
người Việt sang đây có phần ưu thế. Sau khi
đậu, tiểu bang sẽ cấp bằng Notary Public,
tuyên thệ sẽ hành sử công bằng (take oath of
office). Notary Public giữ chức vụ này không
thời hạn, hành nghề suốt đời (commission for
life). Notary Public ở Louisiana có nhiều quyền
rộng rãi, không chỉ có chứng thực chữ ký mà
thôi. Notary Public được quyền chứng thực
chữ ký, lập khế ước, lập giấy ủy quyền, lập
chúc ngôn, thị thực văn kiện sang tên xe hơi.
Nhiều Notary Public mở văn phòng chỉ sang
tên xe mà thôi, nhưng làm ăn rất phát đạt.
Notary Public cũng được quyền chuyển
nhượng bằng khoán nhà cửa. Tôi may mắn
được làm Notary Public từ năm 1984, 34 năm
về trước. Khi về hưu mà có dấu Notary Public
thì có thêm lợi tức sống thoải mái về già.
2. Nghề Khai Thuế Lợi Tức Hàng Năm.
Ở xứ Mỹ có hai việc mà không ai tránh
khỏi. Đo là sự chết và đóng thuế. Hàng năm,
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mọi công dân và thường trú nhân đều phải
khai thuế lợi tức để đóng thuế. Xứ Mỹ giầu
mạnh là nhờ dân chúng làm ra lợi tức hàng
năm nhiều hơn các xứ khác. Dân đóng thuế
nhiều giúp chính phủ có những chương trình
giáo dục, giao thông, cơ quan an ninh, v.v. tốt
hơn. Tôi sang Mỹ năm 1975, đi khai thuế nơi
văn phòng khai thuế. Năm 1976, tôi học khai
thuế và tập sự cho một hãng khai thuế HR
Block. Năm 1977, tôi mở văn phòng khai thuế
tại New Orleans cho tới bây giờ. Tôi hiện là
một Tax Professional, mỗi năm được IRS cấp
giấy phép cho khai thuế. Khách hang của tôi
phần đông là người Việt. Tôi lấy lệ phí tương
đối thấp hơn các văn phòng khai thuế của
người Mỹ nhiều, mục đích là để giúp đồng
hương. Khi tôi chưa về hưu, hàng năm tôi khai
lối 2,000 khách. Hiên giờ vừa làm vừa chơi,
mỗi năm còn làm được 300 khách. Mỗi năm
làm từ ngày 1 tháng 1 (January) đến ngày 15
tháng 4 (April 15). Về hưu mà khai thuế chút
chút cũng sống thoải mái.
3. Văn Phòng Dịch Vụ Di Trú (Immigration
Service Provider)
a) Lập hồ sơ cho mọi thân nhân xin chiếu khán
du lịch.
b) Lập Chứng Chỉ Độc Thân cho người ở Mỹ
về Việt Nam cưới vợ.
c) Làm hồ sơ xin đoàn tụ gia đình, cha mẹ, anh
em.
d) Làm hồ sơ cho những người Việt Nam sang
Mỹ du lịch hay du học, lấy chồng hay vợ là
công dân Mỹ hay thường trú nhân xin ở lại Mỹ.
Đó làm 3 công việc mà tôi vẫn làm khi
về hưu. Ngoài tiền hưu chính phủ cấp, tôi có
thêm lợi tức của 3 công việc làm này, tôi sống
thật thoải mái và cũng là để giúp đồng hương
với lệ phí nhỏ và chẳng cần người thông ngôn.
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