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Chào mừng quý vị đến với Sách Hướng Dẫn Cử Tri về Cuộc Tổng Tuyển Cử 2018! 

Cuộc bầu cử quan trọng này sẽ quyết định các cuộc tranh cử và các vấn đề địa phương, tiểu 
bang và toàn quốc. Tất cả 10 ghế quốc hội của Washington và một cuộc tranh cử toàn tiểu 
bang vào Thượng Viện Hoa Kỳ được đưa vào lá phiếu trong cuộc bầu cử này, cũng như tất 
cả 98 ghế trong Hạ Viện tiểu bang và 25 trong số 49 ghế trong Thượng Viện tiểu bang. Các 
cuộc bầu cử thành phố và quận sẽ chọn các thẩm phán, ủy viên hội đồng, và các viên chức 
khác điều hành các chức năng chính quyền hàng ngày tại địa phương. 

Một số dự luật tiên khởi toàn tiểu bang cũng có trên lá phiếu năm nay, với khả năng ảnh 
hưởng đáng kể đến chính sách công và cuộc sống của người dân Washington. Trong hơn 
một thế kỷ, công dân đã sử dụng kiến nghị để đặt vấn đề trực tiếp trước cử tri của tiểu bang, 
và Sách Hướng Dẫn Cử Tri đã cung cấp thông tin có giá trị về những gì mỗi đề xuất sẽ làm. 
Bên trong ấn bản của Sách Hướng Dẫn này, quý vị sẽ tìm thấy những giải thích về từng dự 
luật tiên khởi, tác động sẽ có của mỗi dự luật đối với nền tài chánh của chính quyền tiểu 
bang, và các biện luận ủng hộ và phản bác. 

Để tham gia vào cuộc bầu cử này, quý vị phải ghi danh bỏ phiếu ở Washington. Quý vị có thể 
kiểm tra tình trạng ghi danh của mình bất cứ lúc nào trực tuyến tại MyVote.wa.gov. Nếu quý 
vị chưa ghi danh bỏ phiếu trong Cuộc Tổng Tuyển Cử năm nay, quý vị có đến ngày 29 tháng 
Mười để ghi danh tại văn phòng bầu cử của quận quý vị. 

Năm nay, quý vị và cử tri trên toàn tiểu bang sẽ có thể gửi trả lại lá phiếu qua đường bưu 
điện mà không cần dán tem. Tiện lợi mới này cung cấp phương tiện tiếp cận nhiều hơn với 
các cuộc bầu cử. Cho dù quý vị sử dụng hộp thư hoặc thùng nhận phiếu, quý vị có thể bỏ lá 
phiếu của mình mà không tốn bưu phí.

Bỏ phiếu là cơ hội quý vị làm cho tiếng nói của mình được lắng nghe tại thùng phiếu và tạo ra 
sự khác biệt trong cộng đồng của quý vị. Vui lòng dành thời gian đọc qua Sách Hướng Dẫn 
Cử Tri này để tìm hiểu về các vấn đề quan trọng và các chức vụ chính trị được quyết định 
trong năm nay, sau đó điền vào lá phiếu của quý vị và gửi lại trước ngày 6 tháng Mười Một 
qua đường bưu điện hoặc tại một trong các thùng bỏ phiếu của quận quý vị. 

Cảm ơn quý vị đã dành thời gian và tham gia vào tiến trình chính trị. Tạo ảnh hưởng trong 
cộng đồng của quý vị và tiểu bang của chúng ta bằng cách bỏ phiếu vào mùa thu này! 

Thông điệp từ Tổng Trưởng Tiểu Bang Kim Wyman

@secstatewa
/WashingtonStateElections
/WASecretaryofState

Kim Wyman
Tổng Thư Ký Tiểu Bang
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Mục Lục
Cuộc Tổng Tuyển Cử Ngày 6 Tháng 11 năm 2018

Ai đóng góp cho các chiến dịch 
vận động?
Xem các nhà đóng góp tài chính cho 
các ứng cử viên và dự luật:

Ủy Ban Công Bố Thông Tin Công Cộng
www.pdc.wa.gov 
Điện thoại miễn phí (877) 601-2828

Đảng chính trị 

Đảng Dân Chủ Tiểu Bang Washington
PO Box 4027
Seattle, WA 98194
(206) 583-0664
info@wa-democrats.org
www.wa-democrats.org

Đảng Cộng hòa Tiểu bang Washington
11811 NE 1st St, Ste A306
Bellevue, WA 98005
(425) 460-0570
caleb@wsrp.org 
www.wsrp.org
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hoặc cài đặt ứng dụng điện thoại  
WA State Election Results

Bỏ phiếu tại Tiểu bang Washington

Bỏ Phiếu

Tiêu chuẩn
Bạn phải ít nhất 18 tuổi, là công dân Hoa Kỳ, là cư dân ở 
Tiểu Bang Washington, và không bị Sở Cải Huấn giám sát 
vì phạm trọng tội ở Tiểu Bang Washington.

Ghi danh bỏ phiếu & cập nhật địa chỉ của quý vị

Thời hạn cuối để cập nhật địa chỉ bỏ phiếu của quý vị đã qua. 
Xin liên hệ ban bầu cử quận trước đâycủa quý vị để yêu cầu lá 
phiếu tại địa chỉ mới của quý vị.
Cử tri mới có thể ghi danh trực tiếp cho đến ngày 29 tháng 
10 tại ban bầu cử quận của quý vị.

Cử tri quân đội được miễn thời hạn đăng ký cử tri.

Bỏ phiếu và ký tên 
trên phong bì gửi lại.

Gửi lại qua đường bưu 
điện hoặc tại  thùng bỏ 
phiếu chính thức trước 8 
giờ tối vào ngày 6 tháng 
11. Không cần tem cho 
cuộc bầu cử này!

Lá phiếu của quý vị sẽ 
được gửi qua đường 
bưu điện đến địa chỉ mà 
quý vị cung cấp trong 
hồ sơ ghi danh cử tri của 
quý vị.

1 2 3

Lá phiếu của tôi ở đâu?
Lá phiếu của quý vị sẽ được 
gửi qua đường bưu điện 
trước ngày 19 tháng 10.
Nếu quý vị cần thay thế lá 
phiếu, xin liên lạc ban bầu cử 
quận của quý vị được liệt kê ở 
phần cuối quyển sách này.

bỏ phiếu qua 
đường bưu điện

Xem
Kết Quả Bầu Cử tại 

VOTE.WA.GOV
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Quy trình Dự Luật Lá Phiếu

Luật pháp bởi người dân

Dự luật tiên khởi
Bất kỳ cử tri nào cũng có thể đề xuất dự 
luật tiên khởi để đề ra một luật tiểu bang 
mới hoặc thay đổi luật hiện tại.

Dự luật tiên khởi dành cho 
mọi người 
là luật pháp được đề xuất gửi trực tiếp 
đến cho các cử tri. 
Dự luật tiên khởi dành cho 
Cơ quan lập pháp 
là luật pháp được đề xuất gửi lên Cơ 
quan lập pháp.

Trưng cầu dân ý
Bất kỳ cử tri nào cũng có thể yêu cầu luật 
pháp do Cơ quan lập pháp đề xuất được 
chuyển đến các cử tri trước khi có hiệu lực. 

Luật Dự Thảo Trưng Cầu Dân Ý
là luật pháp được đề xuất mà Cơ quan 
lập pháp chuyển đến cho các cử tri.

Dự luật trưng cầu dân ý 
là luật pháp hiện được Cơ quan lập 
pháp thông qua mà các cử tri yêu cầu 
đưa vào lá phiếu.

Trước khi một Dự luật tiên khởi đến với 
người dân hoặc một Dự luật tiên khởi 
dành cho Cơ quan lập pháp có thể xuất 
hiện trên lá phiếu, nhà tài trợ phải thu thập... 

Trước khi Dự luật Trưng cầu dân ý có thể 
xuất hiện trên lá phiếu, nhà tài trợ phải thu 
thập... 

Dự luật tiên khởi & trưng cầu dân ý 
TRỞ THÀNH LUẬT 

với một 
PHIẾU BẦU ĐA SỐ ĐƠN GIẢN

CHỮ KÝ CỦA

129,811
CỬ TRI
4% phiếu bầu trong cuộc 
chạy đua cuối cùng của 
Thống đốc

CHỮ KÝ CỦA

259,622
CỬ TRI
8% phiếu bầu trong cuộc chạy 
đua gần đây nhất của Thống 
đốc



6 Dự luật Tiên khởi Số 1631

Dự luật Tiên khởi Số 1631 liên quan đến ô nhiễm.

Dự luật này sẽ tính lệ phí ô nhiễm đối với các nguồn ô nhiễm từ khí 
thải nhà kính và sử dụng thu nhập đó để giảm thiểu ô nhiễm, thúc 
đẩy năng lượng sạch, và giải quyết các tác động của biến đổi khí 
hậu, dưới sự giám sát của một hội đồng công cộng. 

Dự luật này có nên được ban hành thành luật không? 

[   ]  Có
[   ]  Không

Dự luật Tiên khởi Số

1631

Tổng Thư Ký Tiểu Bang không chịu trách nhiệm 
về nội dung của lời tuyên bố hoặc tranh luận 
(WAC 434-381-180).

Phát Biểu Giải Trình                                         7
Báo Cáo Tác Động Tài Chính                             9
Phát biểu Ủng hộ và Chống lại                         16
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Phát Biểu Giải Trình
Được viết bởi Văn Phòng Bộ Trưởng Tư Pháp

Dự luật Tiên khởi Số 1631

Luật như Đang Hiện Hành 
Theo luật hiện hành, Washington đã đặt các mục tiêu 
giảm phát thải khí nhà kính ở Washington. Những khí này 
bao gồm các-bon dioxide, methane, nitrous oxide, hydro-
fluorocarbons, perfluorocarbons, sulphur hexafluoride, và 
các loại khí khác theo chỉ định của Bộ Sinh Thái Học. Các 
mục tiêu này là để giảm phát thải khí nhà kính trong tiểu 
bang xuống các mức năm 1990 vào năm 2020 và tiếp tục 
giảm phát thải khí nhà kính để đạt được năm mươi phần 
trăm của các mức năm 1990 vào năm 2050. Bộ Thương 
Mại chịu trách nhiệm xây dựng một kế hoạch giảm phát 
thải khí nhà kính và báo cáo tiến triển đạt được các mục 
tiêu của tiểu bang. Các cơ quan tiểu bang được yêu cầu 
phải giảm phát thải khí nhà kính theo một số mức cụ thể 
nào đó. 
Các luật khác nhau và quy định của cơ quan tiểu bang 
liên quan đến việc giảm phát thải khí nhà kính. Chúng bao 
gồm các tiêu chuẩn khí thải cho một số nhà máy điện nhất 
định, tiêu chuẩn nhiên liệu tái tạo, quy định xây dựng, 
những yêu cầu cho các tiện ích sử dụng các nguồn năng 
lượng tái tạo, chuyển đổi xe cộ tiểu bang sang nhiên liệu 
sạch, các tiêu chuẩn khí thải xe cơ giới, và luật sử dụng 
đất chẳng hạn như Đạo Luật Quản Lý Tăng Trưởng, để 
khuyến khích các hệ thống giao thông hiệu quả. 
Theo Đạo Luật Chính Sách Môi Trường của Tiểu Bang 
(State Environmental Policy Act, SEPA), chính quyền tiểu 
bang và địa phương phải tham gia vào nhiều quy trình 
công cộng khác nhau để xem xét, tránh hoặc giảm thiểu 
các tác động môi trường. Những quy trình này bao gồm 
việc phân tích các khí nhà kính và xem xét ý kiến đóng 
góp từ các cá nhân và các bộ lạc Da Đỏ liên quan đến các 
tác động môi trường của việc cho phép tiểu bang hoặc 
hành động khác. 

Tác Động của Dự Luật được Đề Xuất nếu 
được Phê Chuẩn 
Dự Luật này sẽ áp đặt một khoản lệ phí ô nhiễm đối với 
các cơ sở phát thải khí nhà kính lớn. Tiền do lệ phí này huy 
động sẽ được sử dụng cho một số chương trình và dự án 
môi trường nhất định. Dự luật này sẽ lập ra một ban giám 
sát công cộng để thực hiện dự luật và phê duyệt tài trợ cho 
các chương trình và dự án. Dự luật cũng đưa ra các thủ tục 
đề xuất và phê duyệt các chương trình và dự án nào có thể 
được tài trợ bằng tiền được tạo ra từ lệ phí mới. 
Lệ phí ô nhiễm do dự luật này áp đặt sẽ áp dụng cho các 
loại nhiên liệu hóa thạch được bán hoặc sử dụng trong 
tiểu bang này và điện được tạo ra trong tiểu bang hoặc 
được nhập khẩu vào tiểu bang này. Nhiên liệu hóa thạch 
bao gồm nhiên liệu xe cơ giới và các sản phẩm dầu mỏ 
khác dùng để đốt cháy, khí đốt thiên nhiên, than đá, than 

cốc và bất kỳ loại nhiên liệu nào được tạo ra từ các sản 
phẩm này. Lệ phí ô nhiễm sẽ chỉ được thu một lần trên bất 
kỳ đơn vị nhiên liệu hóa thạch hoặc năng lượng cụ thể 
nào. Điều này có nghĩa là người bán hoặc người dùng 
tiếp theo cùng nhiên liệu hoặc năng lượng đó sẽ không 
phải trả lệ phí một lần nữa. 
Lệ phí áp dụng cho nhiên liệu hóa thạch sẽ được thu từ 
những người hoặc công ty khác nhau. Đối với nhiên liệu 
xe cơ giới và “nhiên liệu đặc biệt” (diesel và một số nhiên 
liệu khác), lệ phí sẽ được thu từ những người được cấp 
giấy phép nhiên liệu hiện đang đóng thuế nhiên liệu cho 
xe cơ giới trên nhiên liệu đó. Đối với khí đốt thiên nhiên, lệ 
phí sẽ được thu từ các tiện ích hoặc thực thể công cộng 
thuộc đối tượng đóng thuế sử dụng khí đốt thiên nhiên 
của tiểu bang. Đối với các cơ sở lọc, lệ phí sẽ được thu 
từ nhà máy lọc trên nhiên liệu hóa thạch được tiêu thụ 
hoặc sử dụng bởi nhà máy lọc. Cũng có thể thu lệ phí này 
từ một người bán nhiên liệu hóa thạch cho người dùng 
hoặc người tiêu dùng cuối cùng, một người bán nhiên 
liệu được sử dụng để tạo nhiệt và năng lượng kết hợp 
nhất định, hoặc từ những người khác theo chỉ định của 
Sở Thuế. 
Lệ phí áp dụng đối với điện sẽ được thu từ các nhà nhập 
khẩu điện được tạo ra bằng cách sử dụng nhiên liệu hóa 
thạch, các nhà nhập khẩu điện được tạo ra từ một nguồn 
không xác định, hoặc một nhà máy điện đặt tại Wash-
ington mà tạo ra điện bằng cách sử dụng nhiên liệu hóa 
thạch. 
Lệ phí áp đặt sẽ được dựa trên số hàm lượng các-bon 
trong nhiên liệu hóa thạch. Trong trường hợp là điện, lệ 
phí sẽ được dựa trên hàm lượng các-bon của nhiên liệu 
hóa thạch dùng để tạo ra điện. “Hàm lượng các-bon” có 
nghĩa là lượng khí các-bon dioxide tương đương được 
thải ra từ quá trình cháy hoặc oxy hóa nhiên liệu hóa 
thạch. Các-bon dioxide tương đương là một thước đo 
được sử dụng để so sánh lượng khí thải từ các loại khí 
nhà kính khác nhau dựa trên tiềm năng hâm nóng toàn 
cầu của chúng. Vì vậy, hàm lượng các-bon của nhiên liệu 
hóa thạch là thước đo khí các-bon dioxide và các khí nhà 
kính khác được thải ra khi đốt hoặc tiêu thụ nhiên liệu hóa 
thạch. Cho các mục đích của việc tính lệ phí này, Bộ Sinh 
Thái Học có trách nhiệm xác định hàm lượng các-bon 
của nhiên liệu hóa thạch hoặc vốn có trong điện. 
Bắt đầu từ ngày 1 tháng Giêng, 2020, lệ phí ô nhiễm 
được quy định là mười lăm mỹ kim trên mỗi tấn chất liệu 
chứa các-bon. Lệ phí tăng thêm hai đô la mỗi tấn mỗi năm 
và cũng được điều chỉnh theo lạm phát mỗi năm. Hai đô 
la tăng hàng năm tiếp tục cho đến khi đáp ứng mục tiêu 
giảm khí nhà kính hiện có của tiểu bang cho năm 2035 và 
tiểu bang đang theo kịp và có khả năng đáp ứng mục tiêu 
giảm khí nhà kính năm 2050. Vào thời điểm đó, lệ phí ô 
nhiễm sẽ được cố định, ngoại trừ các khoản điều chỉnh 
lạm phát hàng năm. 
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Dự luật này sẽ không áp đặt lệ phí trong một số trường 
hợp nhất định. Ví dụ, sẽ không áp dụng lệ phí đối với nhiên 
liệu hóa thạch được đưa vào Washington trong bồn chứa 
nhiên liệu của xe cơ giới, tàu thủy, tàu hỏa, hoặc máy bay. 
Không áp dụng lệ phí đối với nhiên liệu hóa thạch được 
xuất khẩu hoặc được bán để xuất khẩu bên ngoài Wash-
ington. Không áp dụng lệ phí đối với nhiên liệu hóa thạch 
cung cấp cho một doanh nghiệp năng lượng và ánh sáng 
cho các mục đích tạo ra điện. Không áp dụng lệ phí đối 
với nhiên liệu hóa thạch và điện được bán và sử dụng bởi 
một số cơ sở nhất định do Bộ Thương Mại chỉ định như 
trong các ngành công nghiệp sử dụng nhiều năng lượng 
và tiếp xúc với thương mại. Không áp dụng lệ phí đối với 
nhiên liệu máy bay, một số nhiên liệu nhất định được sử 
dụng cho các mục đích nông nghiệp, và nhiên liệu xe cơ 
giới hoặc nhiên liệu đặc biệt hiện đang được miễn thuế. 
Không áp dụng lệ phí đối với các bộ lạc Da Đỏ và người 
Da Đỏ trong những trường hợp họ được miễn thuế tiểu 
bang. Sẽ không áp dụng lệ phí đối với các cơ sở sản xuất 
điện bằng cách đốt than, nếu những cơ sở đó bị ràng 
buộc về mặt pháp lý phải đóng cửa vào năm 2025 hoặc 
phải tuân thủ các tiêu chuẩn khí thải nhất định vào năm 
2025. 
Dự luật này cũng cho phép các khoản tín dụng trong một 
số trường hợp nhất định. Ví dụ, một người nộp lệ phí có 
thể nhận được một khoản tín dụng nếu nhiên liệu hóa 
thạch hoặc điện phải chịu một lệ phí tương tự về hàm 
lượng các-bon trong một khu vực pháp lý khác và người 
nộp lệ phí được Bộ Thương Mại phê chuẩn. Một doanh 
nghiệp năng lượng và ánh sáng hoặc doanh nghiệp phân 
phối khí đốt, còn được gọi là công ty tiện ích, có thể nhận 
được một khoản tín dụng lên tới toàn bộ số tiền lệ phí để 
đầu tư vào các chương trình, hoạt động hoặc dự án phù 
hợp với một kế hoạch đầu tư năng lượng sạch. Nhưng 
để nhận được khoản tín dụng đó, kế hoạch đầu tư năng 
lượng sạch của tiện ích phải được Ủy Ban Tiện Ích và 
Giao Thông Vận Tải của tiểu bang phê chuẩn (đối với các 
tiện ích do nhà đầu tư sở hữu) hoặc Bộ Thương Mại (đối 
với các tiện ích do người tiêu dùng sở hữu). 
Dự luật này sẽ thành lập một ban giám sát công cộng để 
thực thi luật mới. Hội đồng sẽ có mười lăm thành viên bỏ 
phiếu: chủ tịch; Ủy Viên Quản Lý Đất Công; các giám đốc 
của Bộ Thương Mại, Bộ Sinh Thái Học, và Văn Phòng 
Giải Trí và Bảo Tồn; bốn vị trí tổng quát; và sáu đồng chủ 
tịch của ba ban đầu tư. Ba ban đầu tư sẽ được dự luật lập 
ra và sẽ đưa ra lời khuyên và khuyến nghị cho hội đồng 
và hỗ trợ trong việc phát triển các tiêu chí để phê duyệt 
chi tiêu cho một số dự án nhất định. Sẽ có một số yêu cầu 
nhất định cho các vị trí tổng quát và sáu đồng chủ tịch. 
Hội đồng sẽ có nhiều quyền hạn và nhiệm vụ. Họ sẽ đưa 
ra quyết định về những dự án và chương trình nào để 
tài trợ với các khoản tiền thu được từ lệ phí ô nhiễm. Họ 
sẽ xem xét và phê duyệt các quy tắc do các cơ quan 

khác lập ra để đưa ra các tiêu chuẩn hướng dẫn cho các 
chương trình khác nhau do dự luật này bắt buộc hoặc tài 
trợ. Hội Đồng sẽ tham khảo ý kiến các cơ quan và thực 
thể chính quyền khác, các bộ lạc Da Đỏ, và những người 
khác trong việc phát triển các dự án. Hội đồng sẽ báo cáo 
cho Thống Đốc và Cơ Quan Lập Pháp về tiến triển và 
những khó khăn trong việc thực hiện dự luật. 
Dự luật này sẽ buộc phải tham khảo ý kiến các bộ lạc Da 
Đỏ bởi bất kỳ cơ quan tiểu bang nào thực thi pháp luật, 
hoặc nhận tài trợ cho các dự án, về các quyết định có thể 
ảnh hưởng trực tiếp tới các bộ lạc Da Đỏ và vùng đất bộ 
lạc. Hội đồng không thể phê duyệt chi tiêu cho các dự 
án ảnh hưởng trực tiếp đến các vùng đất của một bộ lạc 
Da Đỏ hoặc các khu vực đánh cá thông thường và quen 
thuộc của họ mà không cần tham gia trước hết vào cuộc 
tham vấn chính thức này và sau một thời gian hai bên 
thoả thuận cho cuộc tham vấn. Nếu một dự án được tài 
trợ mà không có sự tham vấn này và trực tiếp ảnh hưởng 
đến các vùng đất thuộc sở hữu hoặc kiểm soát bởi một 
bộ lạc Da Đỏ hoặc ảnh hưởng đến các vùng đất mà một 
bộ lạc có mối quan tâm đáng kể, thì hoạt động của dự án 
này phải chấm dứt theo yêu cầu của một bộ lạc Da Đỏ bị 
ảnh hưởng. 
Dự luật này sẽ đưa toàn bộ lệ phí ô nhiễm thu được vào 
ngân khố tiểu bang trong một tài khoản gọi là “quỹ dọn 
dẹp ô nhiễm”. Chi tiêu từ quỹ này sẽ được giới hạn trong 
một số khoản đầu tư nhất định do dự luật xác định. Dự 
luật này bao gồm các tiêu chí nhất định cần phải được 
xem xét khi phê duyệt tài trợ. 
Dự luật này sẽ cho phép sử dụng tiền từ quỹ dọn dẹp ô 
nhiễm cho chi phí hành chánh hợp lý. Sau chi phí hành 
chánh, phải sử dụng quỹ dọn dẹp ô nhiễm cho một số 
loại đầu tư nhất định: bảy mươi phần trăm quỹ dọn dẹp ô 
nhiễm phải được chi cho các khoản đầu tư năng lượng 
sạch và không khí sạch, hai mươi lăm phần trăm cho 
các khoản đầu tư nước sạch và rừng lành mạnh, và năm 
phần trăm cho các khoản đầu tư cộng đồng lành mạnh. 
Hội đồng có thể cho phép tỷ lệ phần trăm khác nhau trong 
một số trường hợp nhất định. 
Dự luật này định nghĩa đầu tư năng lượng sạch và không 
khí sạch là các chương trình, hoạt động hoặc dự án làm 
giảm ô nhiễm hoặc hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng 
hoặc những người có thu nhập thấp hơn. Như đã đề 
cập ở trên, bảy mươi phần trăm của quỹ này sẽ được 
chi tiêu trong hạng mục này. Dự luật này xác định một số 
chương trình phù hợp với loại chi tiêu này, bao gồm các 
chương trình khuyến khích năng lượng tái tạo chẳng hạn 
như năng lượng mặt trời và gió; làm tăng hiệu quả năng 
lượng; làm giảm lượng khí thải các-bon liên quan đến 
giao thông vận tải thông qua việc sử dụng xe điện hoặc 
phương tiện giao thông công cộng; và thúc đẩy việc thu 
giữ và lưu trữ các-bon trong nước, đất cát, rừng hoặc các 
khu vực thiên nhiên khác. Ít nhất mười lăm phần trăm các 

Dự luật Tiên khởi Số 1631
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khoản đầu tư không khí sạch và năng lượng sạch phải 
được sử dụng để giảm gánh nặng năng lượng của những 
người có thu nhập thấp hơn thông qua các chương trình 
như trợ giúp thanh toán hóa đơn năng lượng, thúc đẩy 
giao thông công cộng hoặc chung, và giảm tiêu thụ năng 
lượng. Ngoài ra, trong vòng bốn năm, tối thiểu $50 triệu sẽ 
được dành cho một chương trình hỗ trợ công nhân ngành 
nhiên liệu hóa thạch bị ảnh hưởng bởi quá trình chuyển 
đổi ra khỏi nhiên liệu hóa thạch. Chương trình này có thể 
bao gồm thay thế tiền lương, lợi ích sức khỏe, đóng góp 
lương hưu, chi phí tái huấn luyện, và các dịch vụ khác. 
Bộ Thương mại, tham khảo ý kiến những người khác, 
phải đề xuất các quy tắc và tiêu chí để trả tiền từ ngân 
quỹ cho các khoản đầu tư không khí sạch và năng lượng 
sạch. Các quy tắc và tiêu chí đề xuất phải được hội đồng 
chấp thuận. Dự luật này bao gồm một số yêu cầu nhất 
định đối với các quy tắc và tiêu chí trả tiền từ ngân quỹ và 
bao gồm các mục tiêu nhất định để giảm lượng khí thải 
các-bon và nhiệt độ toàn cầu gia tăng. 
Hạng mục chi tiêu thứ hai cho quỹ dọn dẹp ô nhiễm là 
giải quyết các tác động của biến đổi khí hậu đối với các 
vùng nước và rừng của tiểu bang. Hai mươi lăm phần 
trăm của quỹ sẽ được chi tiêu trong hạng mục này. Ví dụ 
cho hạng mục này bao gồm chi tiêu để khôi phục và bảo 
vệ các vùng nước của tiểu bang, giải quyết vấn đề axit 
hóa biển, giảm nguy cơ lũ lụt, giảm nguy cơ cháy rừng, và 
giải quyết các tác động khác của biến đổi khí hậu. Các cơ 
quan tiểu bang khác nhau có trách nhiệm đề xuất các quy 
tắc và tiêu chí cho các chương trình hội đủ điều kiện. Các 
quy tắc và tiêu chí cho các chương trình này phải được 
hội đồng chấp thuận. 
Cuối cùng, hạng mục chi tiêu thứ ba cho quỹ dọn dẹp ô 
nhiễm là để chuẩn bị cộng đồng cho các tác động của 
biến đổi khí hậu và giúp dân số nhất định bị ảnh hưởng 
đặc biệt bởi biến đổi khí hậu. Năm phần trăm của quỹ sẽ 
được chi tiêu trong hạng mục này. Trong hạng mục này, 
các quỹ có thể được sử dụng để phòng chống cháy rừng 
và chuẩn bị ứng phó, di dời của các cộng đồng trên vùng 
đất bộ lạc bị ảnh hưởng bởi mực nước biển dâng và lũ 
lụt, và giáo dục trường công lập về tác động của biến 
đổi khí hậu và cách để giảm thiểu ô nhiễm. Một phần của 
quỹ này phải được sử dụng để giúp các cộng đồng tham 
gia thực hiện dự luật, chẳng hạn như giúp đỡ trong việc 
chuẩn bị các đề xuất cho các dự án. 
Ngoài các yêu cầu chi tiêu cho ba hạng mục này, dự luật 
áp đặt các yêu cầu khác về chi tiêu. Ít nhất ba mươi lăm 
phần trăm chi tiêu từ quỹ dọn dẹp ô nhiễm phải cung cấp 
các lợi ích trực tiếp và có ý nghĩa cho những gì dự luật gọi 
là “các khu vực ô nhiễm và cần biện pháp y tế.” Bộ Y Tế 
chỉ định các khu vực đó dựa trên phân tích của Đại Học 
Washington về dân số dễ bị tổn thương và gánh nặng 
môi trường. Một khu vực cụ thể nằm một phần hoặc toàn 
bộ trong khu bảo tồn của Da Đỏ hoặc các vùng đất Da 

Đỏ khác cũng sẽ hội đủ điều kiện như là một khu vực ô 
nhiễm và cần biện pháp y tế. Ít nhất mười phần trăm của 
quỹ phải được chi tiêu cho các dự án chính thức được 
hỗ trợ bởi một nghị quyết của một bộ lạc Da Đỏ, và mười 
phần trăm phải được chi tiêu cho các dự án nằm trong và 
hưởng lợi từ một khu vực ô nhiễm và cần biện pháp y tế. 

Báo Cáo Tác Động Tài Chính
Được viết bởi Văn Phòng Quản Lý Tài Chính
Để biết thêm thông tin, xin truy cập www.ofm.wa.gov/ballot

PHẦN TÓM LƯỢC TÁC ĐỘNG TÀI CHÍNH
Dự luật tiên khởi 1631 áp đặt một khoản lệ phí ô nhiễm 
đối với các cơ sở phát thải khí nhà kính lớn. Lệ phí này sẽ 
huy động $2,295,785,000 trong năm năm tài chính đầu 
tiên. Lệ phí điều lệ bổ sung của Ủy Ban Tiện Ích và Giao 
Thông Vận Tải bổ sung sẽ huy động $9,685,072 trong 
năm năm tài chính đầu tiên. Một hội đồng giám sát công 
cộng được thành lập để giám sát các khoản chi tiêu từ 
thu nhập để giảm ô nhiễm các-bon, thúc đẩy năng lượng 
sạch và giải quyết các tác động của khí hậu đối với môi 
trường và các cộng đồng. Mười hai cơ quan tiểu bang 
và hai viện giáo dục đại học được ước tính sẽ chi tiêu 
$27,178,592. Không thể ước tính các khoản chi còn lại 
cho đến khi hội đồng công cộng phê chuẩn các kế hoạch 
đầu tư. Chi tiêu của chính quyền địa phương được ước 
tính là $158,623,072.
GIẢ ĐỊNH CHUNG

•  Ngày có hiệu lực của dự luật tiên khởi là ngày 6 
tháng Mười Hai, 2018.

• Các điều khoản của dự luật tiên khởi áp dụng trong 
tương lai, không có hiệu lực hồi tố. 

• Bởi vì lệ phí ô nhiễm sẽ không được thu cho đến 
ngày 1 tháng Giêng, 2020, giả định rằng toàn bộ 
chi phí đối với các cơ quan tiểu bang, ngoại trừ Ủy 
Ban Tiện Ích và Giao Thông Vận Tải (Utilities and 
Transportation Commission, UTC), để thực thi dự 
luật tiên khởi trước ngày này sẽ được thanh toán 
từ Quỹ Chung của Tiểu Bang. Chi phí UTC được 
thanh toán từ Tài Khoản Xoay Vòng Phục Vụ Công 
Cộng. 

•  Các ước tính sử dụng năm tài chính của tiểu bang từ 
ngày 1 tháng Bảy đến ngày 30 tháng Sáu. Năm tài 
chính 2019 là ngày 1 tháng Bảy, 2018, đến ngày 30 
tháng Sáu, 2019.

THU NHẬP 
Thu Nhập Địa Phương
Dự luật tiên khởi này sẽ không ảnh hưởng đến thu nhập 
địa phương. 
Thu Nhập Tiểu Bang
Dự luật tiên khởi này sẽ tạo ra khoảng $2,305,470,073 
trong năm năm tài chính từ lệ phí ô nhiễm của tiểu bang 
và lệ phí điều lệ của UTC. 

Dự luật Tiên khởi Số 1631



10

Lệ Phí Ô Nhiễm của Tiểu Bang
Dự luật tiên khởi này sẽ áp đặt lệ phí ô nhiễm đối với các 
cơ sở phát thải lớn trên loại nhiên liệu hóa thạch dựa trên 
hàm lượng các-bon của nhiên liệu hóa thạch được bán 
hoặc sử dụng trong tiểu bang, điện được sản xuất trong 
tiểu bang (bao gồm cả những lần bán ra ngoài tiểu bang) 
và điện nhập khẩu để tiêu thụ trong tiểu bang. Bắt đầu từ 
ngày 1 tháng Giêng, 2020, lệ phí ô nhiễm được quy định 
là $15 trên mỗi tấn chất liệu chứa các-bon. Lệ phí này sẽ 
tăng thêm $2 mỗi tấn mỗi năm và cũng được điều chỉnh 
theo lạm phát mỗi năm. Khoản $2 tăng hàng năm sẽ tiếp 
tục cho đến khi đáp ứng mục tiêu giảm khí nhà kính hiện 
có của tiểu bang cho năm 2035 và tiểu bang đang theo 
kịp và có khả năng đáp ứng mục tiêu giảm khí nhà kính 
năm 2050. Vào thời điểm đó, lệ phí ô nhiễm sẽ được cố 
định, ngoại trừ các khoản điều chỉnh lạm phát hàng năm. 
Dự luật tiên khởi này sẽ miễn lệ phí đối với một số nhiên 
liệu hóa thạch và cơ sở nhất định.
Dự luật tiên khởi này sẽ cho phép các doanh nghiệp năng 
lượng và ánh sáng hoặc doanh nghiệp phân phối khí đột 
hội đủ điều kiện yêu cầu các khoản tín dụng lên đến 100 
phần trăm lệ phí ô nhiễm cho những khoản đầu tư được 
thực hiện thông qua các kế hoạch đầu tư năng lượng 
sạch do UTC phê chuẩn cho các tiện ích do nhà đầu tư sở 
hữu và do Bộ Thương Mại đối với các tiện ích do người 
tiêu dùng sở hữu. 
Toàn bộ thu nhập từ lệ phí ô nhiễm được gửi vào Quỹ 
Dọn Dẹp Ô Nhiễm. 

GIẢ ĐỊNH VỀ THU NHẬP TIỂU BANG
Ước tính về thu nhập dựa trên: 1) Viễn Cảnh Năng Lượng 
Hàng Năm 2018 của Cơ Quan Thông Tin Năng Lượng 
Hoa Kỳ (Energy Information Agency, EIA); 2) Dự báo của 
IHS Markit Tháng Sáu 2018 về Chỉ Số Giá Tiêu Dùng 
cho Toàn Thể Người Tiêu Dùng Đô Thị (CPI-U); và 3) Bộ 
Thương Mại Tiểu Bang Washington, Phòng Năng Tượng 
Tiểu Bang, Mô Hình Thẩm Định Thuế Các-Bon (Car-
bon Tax Assessment Model, CTAM) – phiên bản 3.5. Bộ 
Thương Mại cập nhật dữ liệu định kỳ trong CTAM. Mọi 
cập nhật dữ liệu vào CTAM được thực hiện từ khi chuẩn 
bị đến khi công bố báo cáo tác động tài chính này không 
được phản ánh trong các ước tính được trình bày ở đây. 
Mặc dù dự luật tiên khởi này quy định rằng chỉ số giá của 
Cục Thống Kê Lao Động Hoa Kỳ cho tất cả những người 
có thu nhập đô thị và nhân viên văn phòng (CPI-W) được 
sử dụng để tính toán mức tăng lạm phát trong lệ phí các-
bon, Sở Thuế không có quyền truy cập dự báo về CPI-W 
nên CPI-U được sử dụng thay thế. 
Các giả định sau đây được thực hiện trong CTAM cho 
mục đích lập mô hình:

• Năm thứ nhất được thiết lập theo lịch năm 2020 
để tương ứng chặt chẽ nhất với ngày 1 tháng 
Giêng, 2020, ngày có hiệu lực của lệ phí ô nhiễm 
được đề xuất.

• Dự báo năng lượng tham chiếu cơ bản (tùy chọn 
A) được nêu ra, tương ứng với trường hợp tham 
chiếu Viễn Cảnh Năng Lượng Hàng Năm EIA 
2018.

• Các loại nhiên liệu hải dương được miễn.
• Các loại nhiên liệu máy bay được miễn.
• “Than chuyển tiếp”, tức là điện được tạo ra từ các 

nhà máy chạy than dự kiến đóng vào năm 2025, 
thì được miễn.

• Điện được tạo ra từ các nhà máy Colstrip 1 và 2 
được miễn vì chúng bị ràng buộc về mặt pháp 
lý để ngừng hoạt động vào ngày 31 tháng Mười 
Hai, 2025.

Các yếu tố sau đây đã được đưa vào mô hình hóa ở 
mức độ có thể:

• Miễn cho nhiên liệu máy bay.
• Miễn cho nhiên liệu hàng hải. 
• Miễn cho phát thải ô nhiễm từ các cơ sở đốt than 

khép kín.
• Miễn cho nhiên liệu hóa thạch và điện được bán 

cho hoặc sử dụng tại chỗ bởi các cơ sở có hoạt 
động chính rơi vào lĩnh vực Dùng Nhiều Năng 
Lượng Tiếp Xúc Thương Mại (Energy Intensive 
Trade Exposed, EITE). (Lưu ý rằng do thiếu dữ 
liệu có sẵn, không có nỗ lực nào được thực hiện 
để mô hình hóa tác động của việc miễn trừ này 
đối với các cơ sở hỗ trợ hội đủ tiêu chuẩn.) 

•  Dữ liệu khí thải theo từng cơ sở cụ thể đã được rút ra từ 
Chương Trình Báo cáo Khí Nhà Kính của Bộ Sinh Thái 
Học Tiểu Bang Washington, yêu cầu các cơ sở phát 
thải ít nhất 10,000 tấn CO2 mỗi năm ở Washington phải 
báo cáo. Lưu ý rằng các cơ sở phát thải dưới 10,000 
tấn CO2 mỗi năm ở Washington không được bao gồm 
trong tập dữ liệu được sử dụng để ước tính việc miễn 
trừ EITE.

• Các ước lượng phát thải đã được điều chỉnh đến mức 
có thể để loại bỏ phát thải nhiên liệu sinh học, phát thải 
không có khí CO2 và phát thải theo quy trình công ng-
hiệp.

• Giả định tăng trưởng Zero đối với cơ sở phát thải EITE 
trong tương lai. 

• Dự luật tiên khởi định nghĩa “hàm lượng các-bonˮ bao 
gồm cả khí thải CO2 và các khí tương đương CO2 
khác (mêtan, oxit nitơ, hydrofluoro-các-bons, perfluo-
ro-các-bons, hexafluoride lưu huỳnh, nitrogen trifluo-
ride) được thải ra thông qua quá trình cháy hoặc oxy 
hóa nhiên liệu hóa thạch. Thu nhập từ đề xuất này có 
thể cao hơn khoảng 1 phần trăm so với mô hình vì 
CTAM không áp dụng thuế hoặc lệ phí đối với các khí 
tương đương CO2.

• Tiền mặt thu trong năm tháng được phản ánh trong năm 
tài chính 2020 vì ngày 1 tháng Giêng, 2020, ngày lệ phí 
ô nhiễm có hiệu lực.

• Không có khoản tín dụng nào được cấp để thanh toán 
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lệ phí tương tự ở các khu vực thẩm quyền pháp lý khác. 
• Doanh nghiệp kinh doanh năng lượng và ánh sáng hoặc 

kinh doanh phân phối khí đốt hội đủ điều kiện được giả 
định sẽ yêu cầu khoản tín dụng lên tới 100 phần trăm lệ 
phí ô nhiễm mà họ chịu trách nhiệm pháp lý. 

Các Tác Động đối với Thu Nhập Tiểu Bang
(Xem Bảng 1 trên trang 14) 

Các Giả Định và Mô Tả việc Phân Phối Thu 
Nhập từ Lệ Phí Ô Nhiễm
Sau khi khấu trừ chi phí hành chánh, 70 phần trăm số dư 
trong Quỹ Dọn Dẹp Ô Nhiễm sẽ được gửi vào Tài Khoản 
Không Khí Sạch và Năng Lượng Sạch, 25 phần trăm sẽ 
được gửi vào Tài Khoản Đầu Tư Nước Sạch và Rừng 
Lành Mạnh và 5 phần trăm sẽ được gửi vào Tài Khoản 
Cộng Đồng Lành Mạnh.
Ngoài ra, dự luật tiên khởi này định nghĩa các khoản tín 
dụng được giữ lại cho tiện ích thuộc sở hữu của nhà đầu 
tư trong Tài Khoản Đầu Tư Năng Lượng Sạch như tổng 
thu nhập hoạt động phải chịu lệ phí điều lệ của UTC. Lệ phí 
này bằng một phần mười của 1 phần trăm của $50,000 
đầu tiên trong tổng thu nhập hoạt động, cộng với hai phần 
mười của 1 phần trăm của bất kỳ tổng thu nhập hoạt động 
nào vượt quá $50,000. Ngoài ra, mỗi tiện ích của nhà đầu 
tư phải trả một khoản lệ phí hàng năm lên đến 1 phần 
trăm của các khoản tín dụng từ lệ phí gửi vào Tài Khoản 
Đầu Tư Năng Lượng Sạch cho chi phí hành chánh UTC 
để thực thi dự luật tiên khởi này. Giả định rằng lệ phí này 
được quy định hàng năm là 1 phần trăm và không bao 
gồm bất kỳ số tiền nào được giữ lại bởi các tiện ích của 
người tiêu dùng. Những khoản thu nhập này sẽ được gửi 
vào Tài Khoản Xoay Vòng Phục Vụ Công Cộng.
Dự luật tiên khởi quy định rằng có thể sử dụng Quỹ Dọn 
Dẹp Ô Nhiễm để thanh toán cho các chi phí hành chánh 
hợp lý. Giả định rằng “chi phí hành chánh” bao gồm việc 
quản lý thuế và các nhiệm vụ cần thiết khác để thực thi 
dự luật tiên khởi trừ khi một cơ quan tiểu bang có nguồn 
quỹ thông thường cho công việc đó theo yêu cầu của dự 
luật tiên khởi. 
(Xem Bảng 2 trên trang 14)

PHẦN CHI TIÊU CỦA CHÍNH QUYỀN TIỂU BANG 
Giả Định Chi Phí để Thực Thi của Cơ Quan 
Tiểu Bang
Bởi vì lệ phí ô nhiễm sẽ không được thu cho đến ngày 1 
tháng Giêng, 2020, giả định rằng toàn bộ chi phí đối với 
các cơ quan tiểu bang, ngoại trừ UTC, để thực thi dự 
luật tiên khởi trước ngày này sẽ được thanh toán từ Quỹ 
Chung của Tiểu Bang. Chi phí UTC được thanh toán từ 
Tài Khoản Xoay Vòng Phục Vụ Công Cộng. 
Dự luật tiên khởi này sẽ thành lập một ban giám sát công 
cộng (Public Oversight Board, POB) để thực thi luật mới. 

POB thông qua tất cả các chính sách, thủ tục và quy tắc 
được lập trình theo Đạo Luật Thủ Tục Hành Chánh Tiểu 
Bang đối với các chương trình được tài trợ qua Tài Khoản 
Không Khí Sạch và Năng Lượng Sạch, Tài Khoản Đầu 
Tư Nước Sạch và Rừng Lành Mạnh và Tài Khoản Cộng 
Đồng Lành Mạnh. Các kế hoạch đầu tư tiện ích được-
Bộ Thương Mại và UTC phê chuẩn trước ngày 31 tháng 
Mười Hai, 2020, để cho phép các tiện ích có được các 
khoản tín dụng từ lệ phí ô nhiễm.
Hoạt động POB được phân đoạn như sau: 1) hình thành 
và tổ chức; 2) đưa ra quy tắc lập trình và xem xét và phê 
chuẩn kế hoạch đầu tư; 3) phê chuẩn dự án và cập nhật 
các quy tắc, chính sách và thủ tục; 4) các đề nghị phân 
bổ cho Cơ Quan Lập Pháp; và 5) liên tục tham vấn bộ lạc.
POB sẽ họp hai tháng một lần tại Olympia bắt đầu từ ngày 
1 tháng Ba, 2019. Từ tháng Ba 2019 đến tháng Giêng 
2020, POB sẽ tổ chức các cuộc họp kéo dài một ngày; 
từ tháng Hai 2020 đến tháng Giêng 2021, mỗi cuộc họp 
sẽ kéo dài hai ngày, sau đó là các cuộc họp kéo dài một 
ngày.
Đối với mỗi một trong ba Ban Tư Vấn Đầu Tư, thời gian, 
địa điểm và tần suất họp sẽ giống như của POB, ngoại trừ 
các cuộc họp ban sẽ bắt đầu vào tháng Bảy 2019. 
Bộ Y Tế sẽ bắt đầu làm việc vào ngày 1 tháng Giêng, 
2019 để chỉ định các khu vực ô nhiễm và cần biện pháp 
y tế và sẽ hoàn thành nhiệm vụ này trước ngày 31 tháng 
Bảy, 2019.
Để đáp ứng yêu cầu rằng các cơ quan tiểu bang đệ trình 
tất cả các chính sách, thủ tục và quy tắc liên quan đến chi 
tiêu từ Tài Khoản Không Khí Sạch và Năng Lượng Sạch, 
Tài Khoản Đầu Tư Nước Sạch và Rừng Lành Mạnh và 
Tài Khoản Cộng Đồng Lành Mạnh cho POB trước ngày 
1 tháng Giêng, 2020, công việc của cơ quan tiểu bang sẽ 
bắt đầu vào ngày 1 tháng Giêng, 2019. Các cơ quan tiểu 
bang cũng sẽ bắt đầu công việc vào ngày 1 tháng Giêng, 
2019 để xây dựng các kế hoạch và quy tắc đầu tư giảm ô 
nhiễm ban đầu để mô tả các quy trình và tiêu chí để phân 
phối quỹ từ Tài Khoản Không Khí Sạch và Năng Lượng 
Sạch, được POB xem xét và phê chuẩn trước ngày 1 
tháng Giêng, 2020. Một kế hoạch và quy tắc đầu tư giảm 
ô nhiễm vĩnh viễn sẽ được đệ trình lên POB trước ngày 1 
tháng Giêng, 2022. 
Bộ Sinh Thái Học sẽ bắt đầu công việc vào ngày 1 tháng 
Giêng, 2019 và sẽ áp dụng các quy tắc khẩn cấp trước 
ngày 1 tháng Mười Một, 2019, để xác định hàm lượng 
các-bon vốn có trong hoặc liên quan đến nhiên liệu hóa 
thạch và điện được dự luật chi phối. 
CHI TIÊU CỦA CƠ QUAN TIỂU BANG
Chi phí của cơ quan tiểu bang được ước tính là 
$27,178,592 trong năm năm tài chính để thực thi dự luật 
tiên khởi này. Chi phí theo từng cơ quan là:
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•  Sở Thuế sẽ chịu chi phí ước tính là $4,170,500 để 
điều hành các hoạt động thu lệ phí ô nhiễm.

•  Văn Phòng Thống Đốc sẽ chịu chi phí ước tính là 
$8,326,874 cho nhân viên, hoạt động, sinh hoạt 
phí và lương bổng cho POB và ba ban đầu tư để 
họ xem xét và thông qua quy trình lập quy tắc, khi 
cần thiết, các kế hoạch, thủ tục, tiêu chí và quy tắc 
cho các chương trình cũng như tiến hành duyệt 
xét hiệu quả. 

• Bộ Thương Mại sẽ chịu chi phí ước tính là 
$10,668,899 để dự thảo các kế hoạch đầu tư giảm 
ô nhiễm ban đầu và cuối cùng cũng như các quy 
tắc được đề xuất cho quy trình và tiêu chí để phân 
phối quỹ từ Tài Khoản Không Khí Sạch và Năng 
Lượng Sạch. Tham khảo ý kiến của Ban Tư Pháp 
Môi Trường và Kinh Tế, Bộ sẽ chịu chi phí để lập kế 
hoạch đầu tư nhằm giảm trực tiếp gánh nặng năng 
lượng của những người có thu nhập thấp hơn; thiết 
kế và thực hiện các chiến dịch ghi danh toàn diện 
để thông báo và ghi danh những người có thu nhập 
thấp hơn vào các chương trình hỗ trợ năng lượng; 
tạo ra một chương trình và hỗ trợ và giúp đỡ cho 
công nhân trong các ngành công nghiệp nhiên liệu 
hóa thạch bị ảnh hưởng bởi việc chuyển đổi sang 
một nền kinh tế năng lượng sạch hơn; và lập ra các 
quy trình và quy tắc dự thảo để cung cấp các khoản 
trợ cấp năng lực cộng đồng hầu tham gia vào việc 
thực thi dự luật tiên khởi này. Cơ quan này sẽ tham 
gia vào việc thiết lập các tiêu chuẩn khí thải các-
bon, xác nhận chỉ định EITE của một cơ sở và xem 
xét các kiến nghị của người trả phí về các khoản 
tín dụng cho lệ phí ô nhiễm tương do các tiểu bang 
khác áp đặt. Cơ quan cũng sẽ tiến hành việc duyệt 
xét hiệu quả các chương trình trong việc đạt được 
các mục tiêu giảm các-bon và thực thi các kế 
hoạch giảm ô nhiễm.

•  Bộ Y Tế sẽ phải chi phí ước tính là $631,000 để 
chỉ định và cập nhật các khu vực ô nhiễm và cần 
biện pháp y tế, tham gia vào POB và giúp hỗ trợ 
Ban Tư Pháp Môi Trường và Kinh Tế và các ban 
đầu tư khác. 

•  Bộ Sinh Thái Học sẽ chịu cả chi phí ước tính và các 
khoản tiết kiệm. Chi phí ước tính $3,325,787 mỹ 
kim sẽ phát sinh để thiết lập các thủ tục, tiêu chuẩn 
và quy tắc cho các chương trình cấp khoản để 
tăng khả năng khắc phục và thích ứng với các tác 
động của quá trình axit hóa đại dương, giảm nguy 
cơ lũ lụt và phục hồi chức năng sinh thái ngập lụt 
tự nhiên, tăng nguồn cung cấp nước bền vững và 
cải thiện hạ tầng cơ sở nước mưa từ các khu vực 
phát triển trước đây trong ranh giới tăng trưởng đô 
thị. Các chi phí này cũng sẽ giúp cho Bộ Sinh Thái 
Học đóng góp vào việc thiết lập các thủ tục, tiêu chí 
và quy tắc về khôi phục và bảo vệ các cửa sông, 

thủy sản và môi trường sống ven biển, và chuẩn bị 
cho mực nước biển dâng lên. Cơ quan cũng sẽ áp 
dụng các quy tắc khẩn cấp để xác định cơ sở hàm 
lượng các-bon của nhiên liệu hóa thạch và điện 
được dự luật chi phối, làm việc có tham vấn với 
Bộ Thương Mại để chọn hệ số phát thải mặc định 
cho các doanh nghiệp năng lượng và ánh sáng, 
và công bố hệ số phát thải mặc định đối với các 
vụ bán điện ở tiểu bang Washington của Cơ Quan 
Năng Lượng Bonneville Hoa Kỳ. Bộ Sinh Thái Học 
cũng sẽ là thành viên bỏ phiếu của POB, tham gia 
các ban tư vấn đầu tư và tham gia vào việc đánh 
giá hiệu quả của các chương trình trong việc đạt 
được các mục tiêu giảm các-bon và thực thi các 
kế hoạch giảm ô nhiễm. Bộ Sinh Thái Học sẽ tiết 
kiệm được $10,436,000 trong Quỹ Chung của Tiểu 
Bang và Tài Khoản Kiểm Soát Chất Độc Tiểu Bang 
từ việc áp dụng các quy tắc để loại bỏ chương trình 
hỗ trợ Quy Tắc Không Khí Sạch (Chương 173-442 
Bộ Luật Hành Chánh Washington) và báo cáo phát 
thải khí nhà kính có liên quan (Chương 173-441 Bộ 
Luật Hành Chánh Washington), với số tiền tiết kiệm 
ròng ước tính là $7,110,213 trong khoảng thời gian 
năm năm.

•  Văn Phòng Giải Trí và Bảo Tồn Tiểu Bang Wash-
ington sẽ chịu chi phí ước tính là $534,272 để thiết 
lập các thủ tục, tiêu chuẩn và quy tắc được đề xuất 
cho chương trình cấp khoản nhằm ngăn chặn sự 
chuyển đổi và phân mảnh rừng làm việc, đất nông 
nghiệp và môi trường sống tự nhiên hấp thụ các-
bon và cung cấp thêm lợi ích về sinh thái và tham 
gia vào việc thiết lập các thủ tục, tiêu chí và quy 
tắc được đề xuất cho các khoản đầu tư nước sạch 
nhằm cải thiện khả năng phục hồi từ các tác động 
của khí hậu. Cơ quan này cũng sẽ tham gia với tư 
cách là thành viên bỏ phiếu của POB. 

•  Bộ Thủy Sản và Động Vật Hoang Dã sẽ chịu chi phí 
ước tính là $423,600 để tham gia vào việc thiết lập 
các thủ tục, tiêu chí và quy tắc được đề xuất cho 
các khoản đầu tư nước sạch nhằm cải thiện khả 
năng phục hồi từ các tác động của khí hậu. 

•  Đối Tác Puget Sound sẽ chịu chi phí ước tính là 
$272,772 để tham gia vào việc thiết lập các thủ tục, 
tiêu chí và quy tắc được đề xuất cho các khoản đầu 
tư nước sạch nhằm cải thiện khả năng phục hồi từ 
tác động của khí hậu, xem xét các chương trình và 
dự án cho phù hợp với Nghị Trình Hành Động Puget 
Sound, và tham gia tiến hành đánh giá hiệu quả của 
các chương trình trong việc đạt được các mục tiêu 
giảm các-bon và thực hiện các kế hoạch giảm ô 
nhiễm. 

•  Bộ Tài Nguyên sẽ chịu chi phí ước tính là $2,573,400 
để thiết lập các thủ tục, tiêu chí và quy tắc được đề 
xuất để cô lập các-bon thông qua các dự án các-
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bon xanh, đầu tư vào rừng lành mạnh và tăng 
cường việc chuẩn bị và tạo ý thức cho cộng đồng 
về nạn cháy rừng. Chi phí cũng sẽ hỗ trợ các cộng 
đồng bộ lạc để đè nén, ngăn chặn và phục hồi từ 
các vụ cháy rừng, và di dời các cộng đồng bộ lạc 
bị ảnh hưởng bởi lũ lụt và mực nước biển dâng 
lên. Cơ quan này cũng sẽ tham gia vào việc thiết 
lập các thủ tục, tiêu chí và quy tắc được đề xuất 
cho các khoản đầu tư nước sạch nhằm cải thiện 
khả năng phục hồi từ các tác động của khí hậu.

•  Bộ Nông Nghiệp Tiểu Bang Washington sẽ chịu 
chi phí ước tính là $485,000 để thiết lập các thủ 
tục, tiêu chí và quy tắc được đề xuất để tăng 
cường hấp thụ qua đất cát và giảm phát thải từ sự 
mất mát và xáo trộn đất cát. 

•  UTC sẽ chịu chi phí ước tính là $4,800,418 để 
xem xét và phê chuẩn các kế hoạch đầu tư năng 
lượng sạch của các tiện ích tư nhân, xem xét các 
báo cáo hàng năm của công ty tiện ích về việc 
thực hiện các kế hoạch đầu tư năng lượng sạch, 
thực hiện việc lập quy tắc cần thiết, hỗ trợ POB và 
các ban đầu tư, tiến hành việc tham vấn bộ lạc về 
các khoản đầu tư năng lượng sạch và tham gia 
vào việc soạn thảo một báo cáo hiệu quả. 

• Đại Học Washington sẽ chịu chi phí ước tính là 
$797,070 cho Ban Khoa Học Sức Khỏe Môi 
Trường và Nghề Nghiệp để hỗ trợ Bộ Y Tế trong 
việc chỉ định và cập nhật các khu vực ô nhiễm và 
cần biện pháp y tế, và cho Nhóm Tác Động Khí Hậu 
để cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho Bộ Tài Nguyên 
trong việc phát triển các chương trình và phân bổ 
ngân quỹ cho các khoản đầu tư nước sạch và rừng 
lành mạnh để tăng khả năng phục hồi từ tác động 
của khí hậu đối với động vật hoang dã và sức khỏe 
của rừng và cho các khoản đầu tư để chuẩn bị các 
cộng đồng trước những thách thức do biến đổi khí 
hậu gây ra. 

•  Chương Trình Năng Lượng của Đại Học Tiểu Bang 
Washington sẽ chịu chi phí ước tính là $525,000 
để tham gia vào việc soạn thảo các kế hoạch đầu 
tư giảm ô nhiễm ban đầu và cuối cùng.

•  Văn Phòng Giám Đốc Học Chánh Công Huấn sẽ 
chịu chi phí ước tính là $80,000 cho việc phát triển 
và thực hiện các chương trình giáo dục và chương 
trình phát triển giáo viên để mở rộng nhận thức và 
tăng cường sự chuẩn bị sẵn sàng đối với các tác 
động môi trường, xã hội và kinh tế của biến đổi khí 
hậu và các chiến lược giảm ô nhiễm. 

(Xem Bảng 3 trên trang 15) 
CHI TIÊU CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VÀ KHU 
HỌC CHÁNH
(Xem Bảng 4 trên trang 15)

Các thành phố, các khu tiện ích công cộng, các khu bến 
cảng và các chính quyền địa phương khác đang cung cấp 
các dịch vụ điện và khí đốt tự nhiên có thể sẽ phải trả lệ 
phí ô nhiễm. Theo ước tính thì 43 chính quyền địa phương 
có thể sẽ bị ảnh hưởng bởi dự luật tiên khởi này. Các tiện 
ích thuộc sở hữu công cộng có thể trả lệ phí ô nhiễm hoặc 
yêu cầu khoản tín dụng cho các khoản đầu tư năng lượng 
sạch được tiểu bang phê chuẩn. Giả định rằng các tiện 
ích thuộc sở hữu công cộng do chính quyền địa phương 
điều hành sẽ phải chịu chi phí là $158,623,072 trong bốn 
năm, chủ yếu cho các khoản đầu tư năng lượng sạch 
được tiểu bang phê chuẩn thay cho lệ phí ô nhiễm mà họ 
phải chịu trách nhiệm pháp lý.
Các giả định chính được sử dụng để tạo các ước tính 
này là:

• Ước tính lệ phí ô nhiễm được dựa trên Báo Cáo 
Tiết Lộ Hỗn Hợp Nhiên Liệu Tiện Ích Điện cho Tiểu 
Bang Washington năm 2016 của Bộ Thương Mại 
và dữ liệu EIA 2016 về việc giao hàng tiện ích khí 
đốt thiên nhiên.

•  Tất cả các tiện ích thuộc sở hữu người tiêu dùng sẽ 
giữ lại 100 phần trăm trách nhiệm pháp lý về lệ phí ô 
nhiễm như là các khoản tín dụng phí ô nhiễm tương 
đương với giá trị của các khoản đầu tư năng lượng 
sạch; tuy nhiên, các loại đầu tư được lập trình cụ 
thể chưa được xác định tại thời điểm này. Các khu 
vực pháp lý lựa chọn tham gia vào các hoạt động 
hội đủ điều kiện tín dụng sẽ phải chịu chi phí không 
xác định liên quan đến việc phát triển các kế hoạch 
đầu tư năng lượng sạch, áp dụng cho các khoản tín 
dụng và báo cáo sử dụng tài trợ.

•  Cả việc pha trộn các nhiên liệu liên quan đến nguồn 
điện cũng như nhu cầu thay đổi nhiên liệu dựa 
trên các-bon đều không thay đổi so với các mức 
báo cáo năm 2016. Các chính quyền địa phương 
thường không có khả năng sửa đổi hỗn hợp nhiên 
liệu của họ trong thời gian tới, và tác động của các 
khoản đầu tư năng lượng sạch cho tiện ích vào hỗn 
hợp nhiên liệu và nhu cầu điện chưa được biết đến 
vào thời điểm này.

Văn Phòng Giám Đốc Học Chánh Công Huấn ước tính có 
khoảng 30 khu học chánh điều hành các cơ sở phân phối 
nhiên liệu của riêng họ để phục vụ các đội xe buýt trường 
học của họ. Trong phạm vi các khu học chánh này mua 
nhiên liệu từ các nhà cung cấp ngoài tiểu bang, họ sẽ chịu 
trách nhiệm về lệ phí ô nhiễm. Nguồn nhiên liệu cho các 
cơ sở này chưa được biết, vì vậy không có ước tính nào 
được bao gồm trong bất kỳ chi phí tiềm năng nào đối với 
các khu học chánh. Tương tự, trách nhiệm lệ phí ô nhiễm 
xảy ra cho các chính quyền địa phương điều hành các cơ 
sở phân phối nhiên liệu của riêng họ dùng nhiên liệu nhập 
khẩu trực tiếp từ ngoài tiểu bang vẫn chưa được biết đến 
vào thời điểm này.
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 Bảng 1. Thu nhập từ lệ phí ô nhiễm được gửi vào Quỹ Dọn Dẹp Ô Nhiễm
Tác Động đối 
với Thu Nhập 
Tiểu Bang

Năm tài chính 
2019

Năm tài chính 
2020

Năm tài chính 
2021

Năm tài chính 
2022

Năm tài chính 
2023

Quỹ Dọn Dẹp Ô 
Nhiễm $0 $238,374,000 $610,047,000 $686,365,000 $760,999,000

Bảng 2. Thu nhập tiểu bang 
Tác Động đối 
với Thu Nhập 
Tiểu Bang bởi 

Quỹ

Năm tài chính 
2019

Năm tài chính 
2020

Năm tài chính 
2021

Năm tài chính 
2022

Năm tài chính 
2023

Quỹ Dọn Dẹp 
Ô Nhiễm (Hành 
Chánh)

$0 $4,670,163 $6,495,803 $6,106,598 $4,840,946

Tài Khoản 
Không Khí Sạch 
và Năng Lượng 
Sạch

$0 $163,592,686 $422,485,838 $476,180,881 $529,310,638

Tài Khoản 
Nước Sạch 
và Rừng Lành 
Mạnh

$0 $58,425,959 $150,887,799 $170,064,601 $189,039,514

Tài Khoản Cộng 
Đồng Lành 
Mạnh

$0 $11,685,192 $30,177,560 $34,012,920 $37,807,903

Tài Khoản Xoay 
Vòng Phục Vụ 
Công Cộng

$0 $996,266 $2,545,019 $2,898,850 $3,244,937

Tổng Cộng 
của Tiểu Bang $0 $239,370,266 $612,592,019 $689,263,850 $764,243,938
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Bảng 3. Chi Tiêu của Tiểu Bang từ Quỹ Chung của Tiểu Bang, Quỹ Dọn Dẹp Ô Nhiễm, Tài Khoản Quay 
Vòng Dịch Vụ Công Cộng và Tài Khoản Kiểm Soát Chất Độc của Tiểu Bang
Cơ Quan Năm tài chính 

2019
Năm tài chính 

2020
Năm tài chính 

2021
Năm tài chính 

2022
Năm tài chính 

2023
Văn Phòng 
Thống Đốc $174,180 $2,109,440 $2,031,220 $1,930,146 $2,081,888

Sở Thuế $0 $1,764,400 $819,700 $810,700 $775,700

Bộ Thương Mại $2,452,979 $2,542,708 $1,657,286 $2,649,444 $1,366,482

Bộ Y Tế $315,000 $46,000 $162,000 $62,000 $46,000

Bộ Sinh Thái 
Học $(467,705) $(701,365) $(1,943,750) $(1,905,164) $(2,092,229)

Văn Phòng Giải 
Trí và Bảo Tồn $118,846 $261,226 $139,846 $7,177 $7,177

Bộ Thủy Sản 
và Động Vật 
Hoang Dã

$62,800 $191,000 $169,800 $0 $0

Đối Tác Puget 
Sound $33,419 $33,420 $33,104 $93,098 $79,731

Bộ Tài Nguyên $650,700 $1,241,100 $648,800 $16,400 $16,400

Bộ Nông 
Nghiệp $118,000 $224,000 $143,000 $0 $0

Ủy Ban Tiện Ích 
và Giao Thông 
Vận Tải

$253,294 $843,092 $1,111,404 $1,479,395 $1,113,233

Đại Học 
Washington $208,518 $160,161 $142,797 $142,797 $142,797

Đại Học 
Tiểu Bang 
Washington  

$75,000 $175,000 $125,000 $100,000 $50,000

Văn Phòng 
Giám Đốc Học 
Chánh Công 
Huấn

$0 $80,000 $0 $0 $0

Tổng Cộng $3,995,031 $8,970,182 $5,240,207 $5,385,993 $3,587,179

Bảng 4. Tổng cộng tác động chi tiêu của chính quyền địa phương
Năm tài chính 

2019
Năm tài chính 

2020
Năm tài chính 

2021
Năm tài chính 

2022
Năm tài chính 

2023
Tiện Ích Do 
Người Tiêu 
Dùng Sở Hữu

$0 $18,811,545 $40,579,011 $46,552,927 $52,679,589

Tổng Cộng 
của Chính 
Quyền Địa 
Phương

$0 $18,811,545 $40,579,011 $46,552,927 $52,679,589
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Phát biểu ủng hộ Phát biểu phản đối
Xây Dựng một Tương Lai Sạch Sẽ Hơn, Lành Mạnh Hơn cho 
Con Em của Chúng Ta 
Chúng ta có trách nhiệm với các thế hệ tương lai là để lại một nơi 
lành mạnh hơn để sống. Dự luật tiên khởi 1631 là một bước đi có 
hiểu biết mà áp dụng các loại phí lên những kẻ gây ô nhiễm lớn như 
các công ty dầu lớn, bắt họ trả khi họ gây ô nhiễm không khí và nước 
của chúng ta, và đầu tư vào năng lượng sạch và những cộng đồng 
lành mạnh hơn. 
Bắt Những Kẻ Gây Ô Nhiễm Lớn Phải Chịu Trách Nhiệm Giải 
Trình để Bảo Vệ Không Khí và Nước của chúng ta. 
Khi các công ty dầu lớn gây ô nhiễm, họ để cho những người còn lại 
như chúng ta phải trả giá bằng sức khỏe và môi trường của chúng 
ta. Dự luật tiên khởi 1631 sẽ làm cho nguồn năng lượng sạch như 
năng lượng gió và mặt trời có giá hợp lý hơn cho nhiều người hơn, 
giảm trên 25 triệu tấn ô nhiễm hàng năm, và xây dựng những dự án 
năng lượng sạch, mới, tạo ra 41,000 việc được trả lương cao trên 
toàn tiểu bang. 
Trách Nhiệm Giải Trình Công Khai và Tính Minh Mạch 
Mọi đầu tư đều được giám sát bởi một hội đồng công cộng gồm các 
chuyên gia về khoa học, kinh doanh, sức khỏe và những nhà lãnh 
đạo cộng đồng uy tín để các công ty dầu lớn và những người vận 
động hành lang của họ sẽ không quyết định tương lai của chúng ta. 
Việc thực hiện kiểm toán thường xuyên sẽ bảo đảm chúng ta sẽ làm 
giảm tình trạng ô nhiễm và mở rộng nguồn năng lượng sạch. 
Washington chống lại Công Ty Dầu Lớn 
Dự luật tiên khởi 1631 được ủng hộ bởi liên đoàn lớn nhất của dự 
luật tiên khởi trong lịch sử của tiểu bang, bao gồm hơn 200 tổ chức 
và doanh nghiệp như Viện Bảo Tồn Thiên Nhiên, Hiệp Hội Phổi 
Mỹ, Nghiệp Đoàn Các Nhà Khoa Học Quan Ngại, REI, Liên Minh 
Trẻ Em, Câu Lạc Bộ Sierra, MomsRising, Bác Sĩ vì Trách Nhiệm Xã 
Hội, các Bộ Tộc Tulalip, Cử Tri Bảo Vệ Môi Trường ở Washington, 
OneAmerica, UFCW 21, và Ngân Quỹ Cộng Đồng Châu Mỹ La Tinh. 
Bằng việc bầu Có , chúng ta sẽ xây dựng nguồn năng lượng sạch, 
tạo ra hàng ngàn việc làm, và để lại cho con em chúng ta một tương 
lai lành mạnh hơn. 

Bác bỏ phát biểu phản đối
Năm công ty dầu ở ngoài tiểu bang đang tài trợ 99.9% cho cuộc 
vận động chống đối. Họ sẽ nói điều gì đó để bảo vệ lợi nhuận trị giá 
hàng tỉ mỹ kim của họ. 1631 là một bước đi hợp lý để giảm tình trạng 
ô nhiễm ngày nay và để lại một tương lai tốt đẹp hơn cho con em 
chúng ta, bằng cách làm cho những công ty dầu lớn phải chi trả cho 
tình trạng ô nhiễm mà họ gây ra. Nó làm cho nguồn năng lượng sạch 
có giá hợp lý hơn, tạo hơn 41,000 việc làm được trả lương cao tại 
đây ở Washington. Hãy cùng xây dựng tương lai của chúng ta theo 
những điều kiện của chúng ta.

Được viết bởi
Carrie Nyssen, Hiệp Hội Phổi Mỹ, Vancouver; Leonard Forsman, 
Chủ Tịch, Liên Kết Các Bộ Tộc Da Đỏ Tây Bắc, Suquamish; Ann 
Murphy, Chủ Tịch, Liên Đoàn Nữ Cử Tri Washington, Spokane; 
Tony Lee, Đồng Chủ Tịch, Liên Minh Người Đảo Châu Á Thái Bình 
Dương, Seattle; Bonnie Frye Hemphill, Các Nhà Lắp Đặt Hệ Thống 
Năng Lượng Mặt Trời Washington, Seattle; Cenetra Pickens, Y Tá 
Hành Nghề, thành viên nghiệp đoàn SEIU Healthcare 1199NW, 
Tacoma 
Liên Lạc: (206) 535-6617; yeson1631.org, info@yeson1631.org 

Loại thuế năng lượng quá sai lầm, bất công của I-1631 sẽ bắt các gia 
đình, doanh nghiệp nhỏ và người tiêu dùng tại Washington trả hàng tỉ 
mỹ kim với chi phí cao hơn cho xăng, điện, khí làm nóng và khí thiên 
nhiên – trong khi đó lại miễn thuế cho những kẻ gây ô nhiễm lớn nhất 
của tiểu bang, và cung cấp ít trách nhiệm giải trình về việc chi tiêu. 
$2.3 Tỉ Thuế Năng Lượng, Tăng Lên Mỗi Năm 
Phân tích của tiểu bang cho thấy 1631 sẽ khiến cho người tiêu dùng 
chi trả trên $2.3 tỉ chỉ trong 5 năm đầu tiên. Những hóa đơn tiền điện 
và khí thiên nhiên sẽ thêm hàng trăm triệu mỹ kim chi phí người tiêu 
dùng, và các loại thuế tăng cao của 1631 sẽ tự động tăng lên mỗi 
năm – không có mức giới hạn. 
Miễn Thuế Cho Những Kẻ Gây Ô Nhiễm Lớn Nhất 
1631 sẽ miễn thuế cho nhiều kẻ gây ô nhiễm lớn nhất của tiểu bang, 
bao gồm một nhà máy điện đốt than, các nhà máy giấy, các nhà sản 
xuất máy bay và những tập đoàn thải khí ô nhiễm lớn khác. Sáu trong 
10 nhà máy thải khí các-bon cao nhất của tiểu bang sẽ được miễn 
thuế trong 1631, trong khi người tiêu dùng và doanh nhiệp nhỏ sẽ 
phải trả hàng tỉ. 
Giá Xăng, Năng Lượng Tăng Lên Hàng Năm Mà Không Có 
Mức Giới Hạn 
Những ước tính độc lập cho thấy 1631 sẽ tăng giá xăng thêm mười 
bốn cent mỗi gallon ban đầu, tăng lên hàng năm và tăng gấp bốn 
lần trong vòng 15 năm, không có mức giới hạn. Các gia đình, doanh 
nghiệp nhỏ và nông dân cũng sẽ trả chi phí cao hơn cho khí thiên 
nhiên, nhiên liệu làm nóng, điện và phương tiện vận tải, khiến cho 
các hộ gia đình tiêu tốn thêm hàng trăm mỹ kim mỗi năm, đặc biệt 
làm tổn thương những người ít có khả năng nhất. 
Thiếu Trách Nhiệm Giải Trình, Không Bảo Đảm 
Hội đồng không được bầu của 1631 sẽ có thẩm quyền rộng lớn để 
phân tán hàng tỉ mỹ kim với ít trách nhiệm giải trình và không có kế 
hoạch cụ thể, không có yêu cầu chi tiêu các ngân quỹ một cách cụ 
thể để giảm khí thải nhà kính, và không bảo đảm tính hiệu quả. 1631 
đáng nhận phiếu bầu không. 

Bác bỏ phát biểu ủng hộ
Cách làm quá sai lầm của I-1631 về chính sách khí hậu giúp miễn 
thuế cho những kẻ gây ô nhiễm lớn nhất của Washington, áp đặt một 
loại thuế tăng cao dài hạn cho các gia đình Washington, và một cách 
không tương xứng trở thành gánh nặng cho những người có ít khả 
năng nhất. I-1631 không có những quy định rõ ràng về cách chi tiêu 
hàng tỉ tiền thuế của hội đồng không được bầu chọn gồm những viên 
chức chính trị được bổ nhiệm, và không có trách nhiệm giải trình thật 
sự hay không có khả năng giảm đáng kể lượng khí thải nhà kính.  Cliff 
Mass, Ph.D., chuyên gia khoa học khí quyển, trình bày ý kiến riêng 
của ông – không phải ý kiến của Đại Học Washington.

Được viết bởi
Dean Maxwell, Thị Trưởng của Anacortes 1993 – 2013; Anne 
Lawrence, Ủy Viên Hội Đồng, Cục Nông Trang Washington, 
Nông Gia, Vancouver; Brian Sonntag, Kiểm Toán Viên Tiểu Bang 
Washington 1993 – 2013; Sabrina Jones, Chủ Doanh Nghiệp Nhỏ, 
Spokane; Mark Riker, Thư Ký Điều Hành, Sở Thương Mại Xây 
Dựng Tiểu Bang Washington; Cliff Mass, Giáo Sư về Khoa Học Khí 
Quyển, Seattle, Washington
Liên Lạc: (877) 539-4443; info@VoteNOon1631.com; 
VoteNOon1631.com
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Dự luật Tiên khởi Số 1634 liên quan đến việc đánh thuế một số mặt 
hàng nhất định dành cho con người tiêu thụ.

Dự luật này sẽ cấm thu thuế mới hoặc tăng các loại thuế, lệ phí, 
hoặc mức định giá ở cấp địa phương đối với thức ăn hoặc thức 
uống tươi sống hoặc đã qua chế biến (có trường hợp ngoại lệ), 
hoặc các thành phần của chúng, trừ khi có hiệu lực không trễ hơn 
ngày 15 tháng 1 năm 2018, hoặc có thể được áp dụng chung.

Dự luật này có nên được ban hành thành luật không?

[   ]  Có
[   ]  Không

Dự luật Tiên khởi Số

1634

Tổng Thư Ký Tiểu Bang không chịu trách nhiệm 
về nội dung của lời tuyên bố hoặc tranh luận 
(WAC 434-381-180).

Phát Biểu Giải Trình                                        18
Báo Cáo Tác Động Tài Chính                           18
Phát biểu Ủng hộ và Chống lại                         20
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Phát Biểu Giải Trình
Được viết bởi Văn Phòng Bộ Trưởng Tư Pháp

Báo Cáo Tác Động Tài Chính
Được viết bởi Văn Phòng Quản Lý Tài Chính
Để biết thêm thông tin, xin truy cập www.ofm.wa.gov/ballot

Dự luật Tiên khởi Số 1634

Luật như Đang Hiện Hành 
Tất cả thuế địa phương phải được luật tiểu bang cho 
phép. Luật tiểu bang hiện hành ủy quyền đánh thuế rộng 
rãi cho các quận, thành phố và thị trấn. Tòa Án Tối Cao 
Washington đã công nhận rằng thẩm quyền đánh thuế 
của các thành phố và thị trấn bao gồm quyền đánh thuế 
các nhà bán lẻ cho đặc quyền tiến hành một loại hình 
kinh doanh bán lẻ cụ thể trong thành phố. Các quận và 
thành phố cũng có thẩm quyền áp đặt thuế bán hàng và 
sử dụng trong một số giới hạn nhất định mà Cơ Quan Lập 
Pháp đã thiết lập. Ví dụ, chỉ có thể áp dụng thuế bán hàng 
hoặc thuế sử dụng tại địa phương khi thuế bán hàng hoặc 
thuế sử dụng của tiểu bang cũng được thu khi bán hàng 
hoặc vật phẩm. 
Các chính quyền địa phương như thành phố và quận đã 
dựa trên thẩm quyền đánh thuế địa phương rộng rãi này 
để áp đặt các loại thuế liên quan đến những sản phẩm 
cụ thể. Ví dụ, vào năm 2017, Thành Phố Seattle đã thông 
qua một sắc lệnh áp đặt thuế đặc quyền đối với việc phân 
phối thức uống có đường như soda trong phạm vi thành 
phố. Thuế của Thành Phố Seattle được tính dựa trên khối 
lượng thức uống có đường hoặc tập trung phân phối 
trong thành phố. 
Tiểu Bang đã áp đặt thuế bán và sử dụng của tiểu bang 
đối với việc bán lẻ hầu hết các mặt hàng, nhưng thực 
phẩm và các thành phần thực phẩm thường được miễn 
thuế ở những tiểu bang này. Tuy nhiên, thuế bán hàng và 
sử dụng của tiểu bang được áp đặt đối với thực phẩm 
chế biến sẵn, thức uống có cồn, nước đóng chai, và 
nước giải khát. Ngoài ra còn có thêm thuế tiểu bang đối 
với thức uống có cồn, thuốc lá, các sản phẩm thuốc lá, và 
các sản phẩm cần sa. 

Tác Động của Dự Luật được Đề Xuất nếu 
được Phê Chuẩn 
Nếu được thông qua, Dự Luật Tiên Khởi 1634 sẽ ngăn 
cản chính quyền địa phương áp đặt hoặc thu bất kỳ 
khoản thuế, lệ phí hoặc thẩm định mới nào đối với một 
số mặt hàng nhu yếu phẩm nhất định sau ngày 15 tháng 
Giêng, 2018. Hạn chế này sẽ cấm bất kỳ loại thuế, lệ phí 
hoặc thẩm định mới nào của địa phương đối với bất kỳ 
loại sản xuất, phân phối, bán, sở hữu, làm chủ, chuyển 
nhượng, vận chuyển, lưu trữ, sử dụng hoặc tiêu thụ một 
số nhu yếu phẩm nhất định. Dự Luật Tiên Khởi 1634 cũng 
sẽ cấm bất kỳ sự gia tăng nào đối với thuế, lệ phí, hoặc 
thẩm định địa phương hiện có trên các nhu yếu phẩm này 
sau ngày 15 tháng Giêng, 2018. 
Các chính quyền địa phương được đề cập trong dự luật 
tiên khởi này là các quận, thành phố và thị trấn, cũng 
như các công ty thành phố khác và các địa hạt thuế địa 

phương. Nhu yếu phẩm được đề cập sẽ bao gồm bất kỳ 
thực phẩm hay thức uống tươi sống hoặc đã qua chế 
biến nào, hoặc bất kỳ thành phần nào, dành cho người 
tiêu thụ. Điều này sẽ bao gồm, ví dụ, thịt, rau quả, ngũ 
cốc, các sản phẩm sữa, thức uống không cồn, gia vị và 
chất nêm, trong số những thứ khác. Nhu yếu phẩm được 
đề cập không bao gồm thức uống có cồn, sản phẩm cần 
sa hoặc thuốc lá. 
Dự Luật Tiên Khởi 1634 sẽ không ngăn cản Tiểu Bang 
áp đặt thuế mới trên nhu yếu phẩm. Dự luật sẽ không 
ngăn cản chính quyền địa phương áp đặt hoặc thu thuế, 
lệ phí hoặc thẩm định mới thường áp dụng chung cho 
một loạt các doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh, miễn 
là nó không áp đặt một mức thuế cao hơn đối với nhu 
yếu phẩm hoặc áp đặt một mức thuế cao hơn dựa trên 
một phân loại liên quan đến nhu yếu phẩm. Dự Luật Tiên 
Khởi 1634 sẽ không cấm thuế, lệ phí, hoặc thẩm định địa 
phương đối với thức uống có cồn, sản phẩm cần sa hoặc 
thuốc lá. Dự Luật Tiên Khởi 1634 sẽ không hạn chế thẩm 
quyền hiện tại của các quận và thành phố để áp đặt các 
loại thuế bán hàng và sử dụng tại địa phương. Dự Luật 
Tiên Khởi 1634 sẽ không hạn chế thẩm quyền hiện hành 
của chính quyền địa phương để áp đặt các loại thuế khác 
đối với các giao dịch liên quan đến các mặt hàng không 
phải nhu yếu phẩm. 

PHẦN TÓM LƯỢC TÁC ĐỘNG TÀI CHÍNH
Dự Luật Tiên Khởi 1634 cấm các loại thuế địa phương 
mới hoặc gia tăng, các lệ phí hoặc khoản thẩm định đối 
với thực phẩm tươi sống hoặc qua chế biến, thức uống 
hoặc nguyên liệu chế tạo, dành cho con người tiêu thụ 
ngoại trừ thức uống có cồn, các sản phẩm cần sa và 
thuốc lá, trừ khi chúng được áp dụng chung và đáp ứng 
các yêu cầu cụ thể. Dự luật tiên khởi này cho phép chính 
quyền địa phương tiếp tục thu thuế nếu sắc lệnh có hiệu 
lực trễ nhất là ngày 15 tháng Giêng, 2018. Không thể xác 
định được các tác động về thu nhập và chi tiêu bởi vì tiềm 
năng bị mất thu nhập dựa vào khối lượng sản phẩm được 
bán trong khu vực thẩm quyền.
GIẢ ĐỊNH CHUNG

• Ngày có hiệu lực của dự luật tiên khởi là ngày 6 
tháng Mười Hai, 2018.

• Các điều khoản của dự luật tiên khởi áp dụng cho 
các loại thuế, lệ phí hoặc các thẩm định khác trên 
nhu yếu phẩm được áp dụng sau ngày 15 tháng 
Giêng, 2018. 

• Các ước tính sử dụng năm tài chính của tiểu bang 
từ ngày 1 tháng Bảy đến ngày 30 tháng Sáu. Năm 
tài chính 2019 là ngày 1 tháng Bảy, 2018, đến 
ngày 30 tháng Sáu, 2019.
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THU NHẬP 
Tác động đối với thu nhập địa phương
Dự luật tiên khởi này có tác động không xác định đối với 
thu nhập địa phương. Nó sẽ cấm việc áp đặt hoặc thu bất 
kỳ khoản thuế hoặc lệ phí mới nào, hoặc thực hiện điều 
chỉnh lạm phát đối với thuế hoặc lệ phí trên một số nhu 
yếu phẩm nhất định sau ngày 15 tháng Giêng, 2018. 
Thành phố Seattle đã ban hành thuế đặc quyền cho thức 
uống ngọt trước ngày dự luật tiên khởi có hiệu lực. Seattle 
ước tính thuế này sẽ tạo ra $23.378 triệu mỗi năm. Vì việc 
áp đặt thuế được bắt đầu trước ngày 15 tháng Giêng, 
2018, thuế này sẽ vẫn có hiệu lực. Tuy nhiên, thành phố 
Seattle sẽ không thể điều chỉnh thuế theo lạm phát.
Các giả định và mô tả về tác động đối với thu 
nhập của tiểu bang
Dự luật tiên khởi này sẽ không có tác động đến thu nhập 
của tiểu bang vì nó không áp dụng cho các loại thuế, lệ 
phí hoặc các thẩm định khác của tiểu bang. 

CHI TIÊU
Chi tiêu của chính quyền địa phương
Dự luật tiên khởi này sẽ không có tác động về chi tiêu đối 
với các chính quyền địa phương vì nó ngăn cản việc áp 
đặt trong tương lai các thứ thuế hoặc lệ phí địa phương 
đối với nhu yếu phẩm sau ngày 15 tháng Giêng, 2018. 
Chi tiêu của chính quyền tiểu bang 
Dự luật tiên khởi này sẽ không có tác động về chi tiêu đối 
với chính quyền tiểu bang vì nó không áp dụng cho các 
loại thuế, lệ phí hoặc các thẩm định khác của tiểu bang. 

Liên Lạc với Bộ Bầu Cử Quận của bạn

Bộ bầu cử quận của bạn có thể giúp 
bạn: 
 

Thông tin liên lạc quận có ở phía sau quyển sách 
này.  

• ghi danh bỏ phiếu
• cập nhật địa chỉ
• nhận lá phiếu thay thế
• sử dụng máy tiếp cận bỏ phiếu
• xác định vị trí thùng bỏ phiếu gần nhất  
 với bạn

Dự luật Tiên khởi Số 1634
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Phát biểu ủng hộ Phát biểu phản đối
Bỏ phiếu Có cho I-1634 để bảo vệ gia đình lao động, nông dân, 
và doanh nghiệp địa phương. 
I-1634 sẽ bảo đảm rằng nhu yếu phẩm của chúng ta – thực phẩm 
và thức uống mà chúng ta tiêu thụ mỗi ngày – được bảo vệ trước 
bất kỳ thuế, lệ phí hoặc khoản thẩm định mới hoặc gia tăng nào ở 
địa phương. 
Giúp giữ cho nhu yếu phẩm ở mức giá phải chăng. 
Chi phí sinh hoạt tăng làm cho các gia đình khó chi trả hơn cho 
những nhu cầu cơ bản. Các nhóm lợi ích đặc biệt khắp cả nước, 
và tại đây ở Washington, đang kiến nghị đánh thuế vào các nhu yếu 
phẩm như thịt, sữa và nước ép trái cây – những nhu cầu cơ bản cho 
mọi gia đình. I-1634 sẽ ngăn không cho chính quyền địa phương ban 
hành thuế mới cho nhu yếu phẩm. Giá nhu yếu phẩm cao hơn không 
ảnh hưởng đến người giàu nhưng ảnh hưởng đến tầng lớp trung lưu 
và những người có thu nhập cố định, kể cả người cao tuổi. 
Đấu tranh cho sự công bằng. 
Washington có hệ thống thuế bóc lột nhất cả nước và đặt gánh nặng 
thuế lớn hơn lên các gia đình trung lưu và có thu nhập cố định hơn 
là giới giàu có. Thuế nhu yếu phẩm làm cho hệ thống thuế hiện nay 
của chúng ta càng thêm không công bằng đối với những người khó 
khăn mới kiếm đủ tiền. 
Ủng hộ lưỡng đảng và đa đạng cho I-1634 từ công dân, nông 
dân, doanh nghiệp địa phương, và tổ chức cộng đồng. 
Các tổ chức đại diện cho nông dân Washington (Phòng Nông trại 
Washington, Hiệp hội Trái cây, Liên đoàn Sữa Tiểu bang), lao động 
(Hội đồng Liên tịch Teamsters, Hiệp hội Thợ máy Quốc tế, Giao 
thương Xây cất Seattle), và doanh nghiệp (Hiệp hội Thức uống 
Washington, Hiệp hội Công nghiệp Thực phẩm Washington, Hiệp 
hội Bán lẻ Washington, Hiệp hội Người bán nhu yếu phẩm Mỹ Hàn) 
hợp nhất lại trong việc ủng hộ I-1634 để giữ cho nhu yếu phẩm ở 
mức giá phải chăng. 
Bằng cách bỏ phiếu có cho I-1634, quý vị có thể đấu tranh cho giá cả 
phải chăng và sự công bằng cho các gia đình lao động tại Washington.

Bác bỏ phát biểu phản đối
I-1634 nghiêm cấm những loại thuế mới tại địa phương đánh vào 
hàng tạp phẩm, thế thôi. Nó không ngăn cản cử tri tăng thuế cho 
bất cứ thứ gì khác để đáp ứng nhu cầu địa phương. Đây là điều cần 
thiết để chấm dứt tình trạng mập mờ cho phép các đô thi tự trị đánh 
thuế vào hàng tạp phẩm, mặc dù tiểu bang không làm điều đó. Đó 
là lý do tại sao hàng ngàn công nhân, nông dân, doanh nghiệp nhỏ 
và người tiêu dùng tại Washington ủng hộ I-1634. Nó bảo vệ chúng 
ta không bị đánh thuế đối với thực phẩm và thức uống hàng ngày 
mà làm tăng giá cả, dẫn đến mất việc làm và làm tổn thương các gia 
đình lao động.

Được viết bởi
Jeff Philipps, nhà lãnh đạo dân quyền Spokane, Chủ tịch các Chợ 
Rosauers; April Clayton, Nông dân, Phó Chủ tịch Phòng Nông trại 
Quận Chelan/Douglas; Haddia Abbas Nazer, nữ doanh nghiệp 
Yakima, Chủ tịch Hội Người Nói tiếng Tây Ban Nha miền Trung 
Washington; Carl Livingston, nhà hoạt động cộng đồng, luật sư, 
giáo sư, và Mục sư tại Seattle; Heidi Piper Schultz, nữ doanh 
nghiệp nhỏ Vancouver, Chủ tịch Hội đồng Công ty Thức uống 
Corwin; Larry Brown, Ủy viên hội đồng Thành phố Auburn, Công 
đoàn Thợ máy Hàng không Vũ trụ 751 Giám đốc Lập pháp
Liên Lạc: (425) 214-2030; info@yestoaffordablegroceries.com; 
yestoaffordablegroceries.com

Dự luật tiên khởi 1634 tước quyền kiểm soát của địa phương 
và trao quyền đó cho tiểu bang 
Dự luật gây nhầm lẫn này áp đặt một luật tiểu bang chung cho tất 
cả mà tước quyền của cử tri và trao quyền đó cho tiểu bang, làm 
cho tiếng nói của chúng ta không có ảnh hưởng gì trong việc đưa 
ra quyết định tại địa phương. Các cộng đồng khác nhau có các nhu 
cầu duy nhất và cử tri địa phương xứng đáng được lên tiếng về cách 
đưa ra quyết định về thu nhập. Dự luật này là một hành động sai 
lầm, càng khiến tiểu bang kiểm soát nhiều hơn, không có lợi cho các 
thành phố, thị trấn, và cộng đồng địa phương của chúng ta. 
Nhóm lợi ích đặc biệt của công ty chi hàng triệu mỹ kim để 
tước đi các lựa chọn của cử tri và bảo vệ lợi nhuận 
I-1634 không làm gì để giữ cho thực phẩm của chúng ta ở mức giá 
phải chăng. Thật vậy, việc cấm thuế trên mặt hàng thực phẩm hàng 
ngày — từ trái cây và rau củ đến sữa và bánh mì — đã có trong luật 
tiểu bang được cử tri chấp thuận. Thay vào đó, dự luật này được tài 
trợ gần như độc quyền bởi ngành công nghiệp xô-đa hàng tỷ mỹ kim. 
Họ chỉ quan tâm về lợi nhuận của họ và đang chi tiêu hàng triệu mỹ 
kim cho dự luật này—và quảng cáo lừa dối—sẽ làm suy yếu quyền 
kiểm soát của địa phương. 
Phản đối Dự luật 1634 để ngăn ngừa sự suy yếu của quyền 
lực địa phương trong tương lai do các nhóm lợi ích đặc biệt 
I-1634 tạo một tiền đề nguy hiểm -- bất kỳ nhóm lợi ích đặc biệt nào 
cũng có thể chi hàng triệu mỹ kim cho dự luật tiên khởi lừa dối để hạn 
chế quyền hạn của chúng ta với tư cách là cử tri và quyền tự trị của 
địa phương chúng ta. Bỏ phiếu không gửi đi thông điệp rõ ràng rằng 
chúng ta trân trọng quyền kiểm soát của địa phương và sẽ không bị 
lừa dối bởi chương trình nghị sự chính trị của các ngành công nghiệp 
giàu có hoặc nhóm bên ngoài.

Bác bỏ phát biểu ủng hộ
Luật tiểu bang đã ngăn cản thuế đánh vào hàng tạp phẩm. Dự luật 
tiên khởi 1634 được tài trợ bởi ngành công nghiệp xô-đa nhằm lấy 
đi những lựa chọn địa phương ra khỏi các thành phố và thị trấn của 
chúng ta. Dự luật khó hiểu này làm giảm đi các lựa chọn cho địa 
phương trong khi lại làm tăng thêm quyền kiểm soát của tiểu bang 
vào thời điểm khi chúng ta đang đấu tranh để tài trợ cho những 
chương trình cộng đồng quan trọng. Hãy đứng lên cùng với những 
bác sĩ, giáo viên và người bảo vệ cộng đồng để nói không với sự 
tước đoạt quyền trắng trợn này của các tập đoàn.

Được viết bởi
Mary Ann Bauman Bác sĩ y khoa (Medical Doctor, MD), Hiệp 
hội Tim Hoa Kỳ; Kate Burke, Hội đồng Thành phố Spokane; Jill 
Mangaliman, Got Green; Jim Krieger, MD, Thạc sĩ về sức khỏe 
công cộng (Master of Public Health, MPH) của Healthy Food 
America; Val Thomas-Matson, Healthy King County Coalition; 
Carolyn Conner, Nutrition First
Liên Lạc: (360) 878-2543; vic@wahealthykidscoalition.org; 
www.wahealthykidscoalition.org
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Dự luật Tiên khởi Số 1639 liên quan đến súng ống.

Dự luật này sẽ yêu cầu việc gia tăng kiểm tra lý lịch, huấn luyện, 
giới hạn tuổi tác, và thời gian chờ đợi cho việc bán hoặc cung cấp 
các loại súng trường tấn công bán tự động; hình sự hóa việc lưu trữ 
không tuân thủ đối với việc sử dụng trái phép; cho phép thu lệ phí; 
và ban hành các điều khoản khác.

Dự luật này có nên được ban hành thành luật không?

[   ]  Có
[   ]  Không

Dự luật Tiên khởi Số

1639

Tổng Thư Ký Tiểu Bang không chịu trách nhiệm 
về nội dung của lời tuyên bố hoặc tranh luận 
(WAC 434-381-180).

Phát Biểu Giải Trình                                        22
Báo Cáo Tác Động Tài Chính                           24
Phát biểu Ủng hộ và Chống lại                         26
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Phát Biểu Giải Trình
Được viết bởi Văn Phòng Bộ Trưởng Tư Pháp

Báo Cáo Tác Động Tài Chính
Được soạn thảo bởi Văn Phòng Quản Lý Tài Chính
Để biết thêm thông tin, xin truy cập www.ofm.wa.gov/ballot

Dự luật Tiên khởi Số 1639

Luật như Đang Hiện Hành 
Luật Washington đòi hỏi kiểm tra lý lịch cho việc bán hoặc 
chuyển nhượng súng ống, với ngoại lệ. Yêu cầu kiểm tra 
lý lịch này áp dụng cho việc bán và chuyển nhượng súng 
thông qua các tiệm bán súng, tại các triển lãm về súng, 
trực tuyến và giữa các tư nhân không có giấy phép. Yêu 
cầu này áp dụng cho hầu hết các vụ mua bán súng, cũng 
như việc tặng hoặc cho thuê súng. Việc kiểm tra lý lịch bao 
gồm kiểm tra với các cơ quan liên bang và tiểu bang về tiền 
án hình sự, cáo buộc hình sự hoặc lệnh tòa chưa thi hành, 
và một số hồ sơ sức khỏe tâm thần nhất định. 
Việc bán hoặc chuyển nhượng một khẩu súng không thể 
diễn ra nếu kiểm tra lý lịch cho thấy người mua hoặc người 
nhận không hội đủ tư cách pháp lý để sở hữu nó. Việc 
bán hoặc chuyển nhượng súng có thể được hoàn tất nếu 
không nhận được kết quả kiểm tra lý lịch trong vòng 10 
ngày làm việc. Giai đoạn 10 ngày đó được kéo dài đến 
60 ngày nếu người mua hoặc người nhận không có bằng 
lái xe hoặc thẻ căn cước hợp lệ dài hạn của Washington, 
hoặc đã không sống ở Washington trong ít nhất 90 ngày. 
Việc giao một khẩu súng cho bất kỳ người nào được biết 
một cách hợp lý là bị cấm làm chủ hoặc sở hữu súng là 
một trọng tội. 
Việc giao một khẩu súng lục có thể bị hạn chế dựa trên 
trát bắt giữ chưa thi hành đối với người mua hoặc các cáo 
buộc hay thủ tục tố tụng khác có thể đang chờ giải quyết 
đối với người mua. Một số yêu cầu lưu giữ hồ sơ nhất định 
được áp dụng cho việc bán súng ngắn mà không áp dụng 
cho các loại súng khác. Một tiệm bán súng có giấy phép 
phải trình báo tên, địa chỉ và thông tin khác về người mua 
cho tiểu bang. Tiểu bang duy trì hồ sơ mua bán súng lục. 
Tiểu bang không duy trì hồ sơ về các vụ chuyển nhượng 
khác hoặc một bộ lưu ký súng. Luật tiểu bang quy định 
rằng đơn xin mua súng lục phải có cảnh báo về khả năng 
truy tố hình sự đối với việc sở hữu súng bất hợp pháp, và 
luật tiểu bang và liên bang về sở hữu súng khác nhau. 
Luật tiểu bang quy định việc sở hữu một số loại súng là 
bất hợp pháp. Chúng bao gồm súng máy, shotgun ngắn 
nòng, và súng trường ngắn nòng. Súng máy bao gồm súng 
không cần bóp cò mỗi lần bắn, và có thể lưu trữ đạn trong 
một thiết bị tách rời chẳng hạng như băng đạn có thể bắn 
với tốc độ từ năm phát trở lên mỗi giây. Có những ngoại lệ 
đối với lệnh cấm này. 
Luật tiểu bang cấm một số người nhất định sở hữu súng. 
Một người bị kết án về một số tội phạm nhất định hoặc 
được phán quyết vô tội vì lý do tâm thần không hội đủ điều 
kiện để sở hữu một khẩu súng. Lệnh giam dân sự dựa trên 
sức khỏe tâm thần cũng khiến cho một người không hội 
đủ điều kiện sở hữu một khẩu súng. Các lệnh cấm quấy 
rối, rình rập, hoặc đe dọa một bạn tình hoặc đứa trẻ có 

thể khiến một người không hội đủ điều kiện sở hữu một 
khẩu súng trong một số trường hợp. Quyền giữ súng có 
thể được phục hồi dưới một số trường hợp. 
Những người trong độ tuổi từ 18 đến 21 thường được 
phép sở hữu một khẩu súng lục chỉ ở nơi cư trú, địa điểm 
kinh doanh, hoặc bất động sản dưới sự kiểm soát của họ. 
Một người dưới 18 tuổi thường bị cấm sở hữu súng. Luật 
tiểu bang cho phép người dưới 18 tuổi sở hữu một khẩu 
súng chỉ trong những trường hợp hạn chế. Những trường 
hợp ngoại lệ này bao gồm, trong số những ngoại lệ khác: 
trong khi tham gia khóa học an toàn về súng, trong khi thực 
hành hoặc nhắm bắn mục tiêu ở trường bắn được phê 
chuẩn, trong khi thi đấu trong một cuộc thi có tổ chức, trong 
khi đi săn có giấy phép săn bắn hợp lệ, hoặc trong một số 
trường hợp nhất định với sự cho phép của cha mẹ. 
Cư dân của các tiểu bang khác có thể mua súng trường và 
shotgun ở Washington nếu họ hội đủ điều kiện sở hữu vũ 
khi đó theo luật liên bang và luật của cả tiểu bang Wash-
ington lẫn tiểu bang nơi họ cư trú. Người không cư trú phải 
tuân thủ các yêu cầu kiểm tra lý lịch tương tự áp dụng cho 
cư dân Washington. 
Luật tiểu bang hiện không yêu cầu huấn luyện an toàn về 
súng để sở hữu súng một khẩu súng. Huấn luyện an toàn 
săn bắn có thể được yêu cầu để lấy giấy phép săn bắn. 
Luật tiểu bang không quy định cụ thể việc cất giữ súng. 

Tác Động của Dự Luật được Đề Xuất nếu được 
Phê Chuẩn 
Dự luật này sẽ thay đổi luật tiểu bang về súng. Một số 
những thay đổi này sẽ chỉ liên quan đến súng trường tấn 
công bán tự động, như được định nghĩa. Những thay đổi 
khác cũng sẽ áp dụng cho các loại súng khác. 
Dự luật tiên khởi này định nghĩa một khẩu “súng trường tấn 
công bán tự động” có nghĩa là: 

bất kỳ khẩu súng trường nào sử dụng một phần 
năng lượng của viên đạn bắn ra để tách vỏ đạn 
đã bắn và lên viên đạn kế tiếp, và đòi hỏi một lần 
kéo cò súng riêng biệt để bắn từng viên đạn. 

Dự luật tiên khởi này định nghĩa súng trường tấn công bán 
tự động không bao gồm súng cổ, súng vĩnh viễn không sử 
dụng được, hoặc bất kỳ súng nào được vận hành bằng tay 
qua bu lông, bơm, đòn bẩy, hoặc giật nòng lên đạn. 
Dự luật tiên khởi này sẽ bổ sung thêm các yêu cầu mới 
cho việc mua một khẩu súng trường tấn công bán tự động. 
Người mua sẽ buộc phải cung cấp bằng chứng rằng họ 
đã hoàn tất một chương trình huấn luyện an toàn về súng 
được công nhận trong vòng năm năm qua. Chương trình 
huấn luyện đó phải bao gồm hướng dẫn về: 

• Các quy tắc an toàn súng căn bản; 
• Súng và trẻ em, bao gồm việc cất giữ súng an toàn và 

nói chuyện với con em về sự an toàn súng; 
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• Súng và ngăn ngừa tự tử; 
• Cất giữ súng an toàn để ngăn ngừa việc tiếp cận và sử 

dụng không được phép; 
• Xử lý an toàn súng ống; và 
• Các luật tiểu bang và liên bang về súng, bao gồm cả 

các vụ chuyển nhượng súng ống bị cấm. 
Dự luật tiên khởi này sẽ quy định người dưới 21 tuổi mua 
một khẩu súng lục hoặc súng trường tấn công bán tự động 
là bất hợp pháp. Nó sẽ quy định bất kỳ người nào bán hoặc 
chuyển nhượng một khẩu súng trường tấn công bán tự 
động cho một người dưới tuổi 21 là bất hợp pháp. Dự luật 
tiên khởi này sẽ cấm một người trong độ tuổi từ 18 đến 21 
sở hữu một khẩu súng trường bán tự động ngoại trừ nơi 
cư trú của người đó, địa điểm kinh doanh cố định, trên bất 
động sản, dưới sự kiểm soát của họ, hoặc cho các mục 
đích cụ thể khác. 
Dự luật tiên khởi này sẽ buộc một tiệm bán súng phải chờ 
ít nhất 10 ngày trước khi giao súng trường tấn công bán 
tự động cho người mua. Nó cũng sẽ cấm bất cứ ai không 
phải là cư dân Washington được mua súng trường tấn 
công bán tự động ở Washington. 
Dự luật tiên khởi này sẽ thay đổi một số luật hiện chỉ áp 
dụng cho súng lục và áp dụng chúng cho cả súng lục lẫn 
súng trường tấn công bán tự động. Những luật này bao 
gồm các hạn chế về giao hàng khi người mua có trát bắt 
giữ chưa thi hành. Điều này cũng đúng với các tình huống 
mà các cáo buộc hoặc thủ tục tố tụng nhất định đang chờ 
giải quyết. Các yêu cầu về kiểm tra lý lịch và lưu trữ hồ 
sơ hiện chỉ áp dụng đối với việc mua súng lục cũng sẽ áp 
dụng cho việc mua súng trường tấn công bán tự động. Các 
yêu cầu tương tự đối với việc thu thập và duy trì thông tin 
về việc mua súng lục sẽ áp dụng đối với việc mua súng 
trường tấn công bán tự động. 
Dự luật tiên khởi này sẽ buộc phải có một cảnh báo mới trên 
các mẫu đơn xin mua một khẩu súng lục hoặc súng trường 
tấn công bán tự động. Cảnh báo mới này sẽ như sau: 

LƯU Ý: Sự hiện diện của một khẩu súng trong 
nhà từng có liên quan đến nguy cơ tự tử, tử vong 
trong các biến cố bạo lực gia đình, và tử vong 
không chủ ý đối với trẻ em và những người khác. 

Dự luật tiên khởi này sẽ cho phép tiểu bang áp đặt lệ phí 
lên đến $25 cho mỗi người mua một khẩu súng trường bán 
tự động. Lệ phí này sẽ được sử dụng để bù đắp một số chi 
phí nhất định khi thực hiện dự luật tiên khởi này. Lệ phí này 
sẽ được điều chỉnh theo lạm phát. 
Dự luật tiên khởi này sẽ tạo ra hành vi phạm tội hình sự 
mới đối với việc cất giữ súng không an toàn nếu một người 
không thể sở hữu súng hợp pháp có được súng và sử 
dụng nó theo những cách cụ thể. Những tội này sẽ áp dụng 
cho một người cất giữ hoặc để một khẩu súng ở một nơi 
mà người đó biết, hoặc đáng lẽ phải biết, rằng một người 

bị cấm có thể tiếp cận với khẩu súng đó. Việc không cất 
giữ súng một cách an toàn sẽ chỉ là một hành vi phạm tội 
nếu một số sự kiện khác xảy ra. Một người không cất giữ 
súng an toàn sẽ phạm trọng tội nếu một người không hội 
đủ điều kiện hợp pháp để sở hữu súng mà dùng súng để 
gây thương tích cá nhân hoặc tử vong. Một người không 
cất giữ súng an toàn sẽ phạm tội tiểu hình nghiêm trọng 
nếu một người không hội đủ điều kiện hợp pháp để sở 
hữu súng mà bắn khẩu súng đó, sử dụng nó theo cách thể 
hiện ý định hăm dọa ai đó hoặc chắc chắn gây báo động 
về sự an toàn của người khác, hoặc sử dụng súng trong 
việc phạm tội. 
Dự luật tiên khởi này sẽ không quy định cách thức hoặc 
nơi súng phải được cất giữ. Nhưng nó sẽ quy định rằng đôi 
khi sẽ không áp dụng các hành vi phạm tội liên quan đến 
việc cất giữ súng không an toàn. Những hành vi phạm tội 
đó sẽ không áp dụng nếu súng nằm trong nơi chứa súng 
an toàn, có nghĩa là một hộp có khóa, tủ sắt chứa súng, 
hoặc nơi cất giữ có khóa an toàn được thiết kế để ngăn 
ngừa việc sử dụng hoặc nổ súng trái phép. Những hành vi 
phạm tội đó cũng sẽ không áp dụng nếu súng được giữ an 
toàn với khóa cò súng hoặc thiết bị tương tự được thiết kế 
để ngăn ngừa việc sử dụng hoặc nổ súng trái phép. Những 
hành vi phạm tội đó sẽ không áp dụng nếu người nhận 
súng không hội đủ điều kiện để sở hữu nó vì tuổi tác nhưng 
được cha mẹ cho phép tiếp cận và dưới sự giám sát của 
người lớn. Những hành vi phạm tội đó sẽ không áp dụng 
trong trường hợp tự vệ. Cuối cùng, những hành vi phạm tội 
đó sẽ không áp dụng nếu người không hội đủ điều kiện sở 
hữu một khẩu súng có được nó bằng cách xâm nhập bất 
hợp pháp, nếu việc tiếp cận trái phép hoặc trộm cắp được 
trình báo cho cơ quan thực thi pháp luật trong vòng năm 
ngày kể từ thời điểm nạn nhân đã biết hoặc đáng lẽ phải 
biết rằng súng đã bị lấy mất. 
Dự luật tiên khởi này sẽ buộc tất cả các tiệm bán súng 
phải chào bán hoặc cung cấp cho người mua hoặc người 
nhận chuyển nhượng bất kỳ khẩu súng nào một thiết bị 
cất giữ súng an toàn hoặc khóa cò súng. Nó cũng sẽ buộc 
mọi tiệm, cửa hiệu, hoặc cửa hàng bán súng treo một biển 
cảnh báo cho người mua biết rằng họ có thể bị truy tố hình 
sự nếu họ cất giữ hoặc để súng thiếu an toàn tại nơi một 
người bị cấm sở hữu súng có thể lấy được. Một cảnh báo 
bằng văn bản tương tự phải được gửi đến người mua và 
người nhận chuyển nhượng súng. Vi phạm các yêu cầu 
này sẽ là một vi phạm dân sự. 
Cuối cùng, dự luật tiên khởi này sẽ đòi hỏi việc thiết lập một 
quy trình hiệu quả về chi phí và hữu hiệu để xác minh rằng 
những người đã mua súng lục hoặc súng trường bán tự 
động vẫn hội đủ điều kiện sở hữu súng theo luật của tiểu 
bang và liên bang. Quy trình này sẽ thông báo cho chỉ huy 
trưởng cảnh sát và cảnh sát trưởng quận tại địa phương 
để thực hiện các bước nhằm bảo đảm rằng những người 
không hội đủ điều kiện hợp pháp để sở hữu súng thì không 
sở hữu súng một cách bất hợp pháp. 

Dự luật Tiên khởi Số 1639
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Báo Cáo Tác Động Tài Chính
Được viết bởi Văn Phòng Quản Lý Tài Chính
Để biết thêm thông tin, xin truy cập www.ofm.wa.gov/ballot

PHẦN TÓM LƯỢC TÁC ĐỘNG TÀI CHÍNH
Dự luật tiên khởi 1639 thay đổi luật tiểu bang về súng. Nó 
cho phép tiểu bang thu một khoản lệ phí lên đến $25 cho 
một số vụ bán và chuyển nhượng súng trường nhất định; 
tuy nhiên, hiện chưa có số lượng các vụ bán và chuyển 
nhượng súng trường này. Dự luật tiên khởi này tạo ra 
các hành vi phạm tội hình sự mới về cất giữ súng không 
an toàn. Không thể xác định chi phí của tiểu bang và địa 
phương liên quan đến các hành vi phạm tội hình sự này vì 
không có dữ liệu để ước tính con số các vụ án đã khởi tố 
hoặc người bị kết án mỗi năm. Không thể xác định chi phí 
cho việc xác minh hàng năm vì quy trình chưa được soạn 
thảo. Do đó, không thể xác định các tác động tài chính.
Giả Định Chung 

• Ngày có hiệu lực của dự luật tiên khởi là ngày 1 
tháng Bảy, 2019, ngoại trừ Mục 13, có hiệu lực từ 
ngày 1 tháng Giêng, 2019.

• Các điều khoản của dự luật tiên khởi áp dụng trong 
tương lai, không có hiệu lực hồi tố. 

• Không có dữ liệu về số lượng súng trường bán tự 
động được mua hoặc chuyển nhượng mỗi năm tại 
Washington. Luật liên bang cấm theo dõi các vụ 
mua súng [Bộ Luật Hoa Kỳ (United States Code, 
U.S.C.) Tiêu Đề 18, Phần 1, Chương 44, Mục 926)].

• Các ước tính về tài chính sử dụng năm tài chính của 
tiểu bang từ ngày 1 tháng Bảy đến ngày 30 tháng 
Sáu. Năm tài chính 2019 là ngày 1 tháng Bảy, 2018, 
đến ngày 30 tháng Sáu, 2019.

THU NHẬP
Thu Nhập Tiểu Bang 
Sở Cấp Giấy Phép (Department of Licensing, DOL) sẽ 
được phép tính lệ phí lên tới $25 cho mỗi vụ bán hoặc 
chuyển nhượng súng trường bán tự động (Semiautomat-
ic Assault Rifle, SAR). (Dự luật tiên khởi này bao gồm một 
định nghĩa mới cho SAR.) Lệ phí sẽ được điều chỉnh theo 
lạm phát. Dự luật tiên khởi này quy định việc phân phối 
thu nhập này cho các cơ quan tiểu bang và các cơ quan 
thực thi pháp luật địa phương để lưu trữ hồ sơ và các 
chi phí liên quan khác mà họ phải gánh chịu. Vì dữ liệu 
không có sẵn để cung cấp ước tính về số lượng SAR 
được mua, không có ước tính nào về thu nhập của tiểu 
bang. Tuy nhiên, tiểu bang có dữ liệu về số lần kiểm tra 
lý lịch được thực hiện cho các giấy phép súng lục được 
cất giấu (Concealed Pistol Licenses, CPL) và các vụ bán 
súng ngắn và súng dài (bao gồm cả SAR và các loại súng 
dài khác). Trung bình có 560,000 lần kiểm tra lý lịch như 
thế được thực hiện mỗi năm từ năm 2013 đến năm 2017. 
Luật tiểu bang Washington cũng yêu cầu kiểm tra lý lịch 

sức khỏe tâm thần đối với tất cả các vụ bán CPL và súng 
ngắn, nhưng không cần đối với các vụ bán súng dài. Trung 
bình có 300,000 lần kiểm tra lý lịch sức khỏe tâm thần 
được thực hiện mỗi năm từ năm 2013 đến năm 2017. 
Trừ số lần kiểm tra lý lịch sức khỏe tâm thần cho CPL và 
súng ngắn khỏi số lần kiểm tra hình sự cho CPL, thì súng 
ngắn và súng dài mang lại ước tính trung bình khoảng 
260,000 lần kiểm tra tội phạm súng dài mỗi năm. Tiểu 
bang không có dữ liệu để xác định phần trăm nào của 
tổng số lần kiểm tra súng dài sẽ đáp ứng định nghĩa về 
SAR theo dự luật tiên khởi.
CHI TIÊU
Chi Tiêu của Chính Quyền Tiểu Bang
Xác minh tư cách hội đủ điều kiện để sở hữu 
súng hàng năm
Dự luật tiên khởi này sẽ cho phép, nhưng sẽ không bắt 
buộc DOL, Sở Tuần Tra Tiểu Bang Washington và các cơ 
quan thực thi pháp luật khác của tiểu bang và địa phương 
thành lập một nhóm tạm thời để tư vấn về cách thiết lập 
một quy trình hiệu quả, tiết kiệm chi phí cho việc xác minh 
tư cách hội đủ điều kiện sở hữu súng hàng năm. Liệu 
một nhóm như vậy có được hình thành, và những chi phí 
nó có thể phải chịu, vẫn chưa rõ và không xác định. Tuy 
nhiên, DOL đã tiến hành các hoạt động nhóm làm việc 
tương tự với chi phí $15,000.
Dự luật tiên khởi này không định nghĩa quy trình xác 
minh, và DOL chưa xác định được lựa chọn hoặc tập 
hợp các lựa chọn khả dĩ cho việc xác minh hàng năm. Do 
đó, không xác định được chi phí tiềm năng đối với chính 
quyền tiểu bang và địa phương.
Kiểm tra lý lịch sức khỏe tâm thần
Dự luật tiên khởi này sẽ yêu cầu kiểm tra lý lịch sức khỏe 
tâm thần đối với người mua SAR. Mặc dù dữ liệu không 
có sẵn để ước tính số lần kiểm tra lý lịch sức khỏe tâm 
thần bổ sung cần phải được thực hiện, nhiều khả năng 
Cơ Quan Chăm Sóc Sức Khỏe có nhiều việc hơn. Thêm 
một hoặc nhiều chuyên gia kiểm tra lý lịch có thể được 
thuê với chi phí hàng năm là $83,000 mỗi người. 
Tội cất giữ súng không an toàn
Dự luật tiên khởi này sẽ tạo ra một trọng tội cấp C mới là 
Gây Nguy Hiểm cho Cộng Đồng Vì Cất Giữ Súng Không 
An Toàn ở Cấp Độ Một. Tội này có thể sẽ bị phạt giam  
0–12 tháng trong nhà tù quận (xem tác động chi tiêu ở địa 
phương). Chưa rõ số lượng các vụ truy tố và kết tội tiềm 
năng của hành vi phạm tội mới này.
Nếu một bản án đặc biệt nghiêm trọng được áp đặt, thì sẽ 
dẫn đến việc phải chịu một bản án hơn 12 tháng tại một 
nhà tù tiểu bang. Chi phí trung bình cho một giường tù tiểu 
bang là $101 mỗi ngày.
Sẽ có một tác động tài chính không xác định do có thêm 
các hồ sơ hoặc thủ tục xét xử tòa án gửi đến Phòng Hành 

Dự luật Tiên khởi Số 1639
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Chánh của Tòa Án vì hệ quả của bất kỳ vụ truy tố tội nhẹ 
và/hoặc trọng tội mới nào. 
Các tiệm bán súng đã đăng ký với DOL sẽ phải trưng các 
biển cảnh báo và cung cấp văn bản cảnh báo cho người 
mua về việc cất giữ súng an toàn. DOL sẽ chịu chi phí tối 
thiểu để in và gửi bưu điện các biển cảnh báo cho các 
tiệm bán súng. 
Lưu giữ hồ sơ 
Dự luật tiên khởi này sẽ buộc Sở Cấp Giấy Phép phải lưu 
giữ hồ sơ về các đơn xin mua và chuyển nhượng CPL và 
SAR. Sở hiện đang theo dõi các đơn xin mua và chuyển 
nhượng CPL. Việc lưu giữ thêm hồ sơ SAR, theo yêu cầu 
của dự luật tiên khởi này, sẽ làm tăng khối lượng dữ liệu 
nhập vào cơ sở dữ liệu súng của họ. (Dù có thể nộp đơn 
trực tuyến, DOL nhận 60 phần trăm đơn qua thư, dưới 
dạng giấy, từ các vụ bán súng qua tiệm và tư nhân.) Sở 
cũng sẽ phải chịu chi phí để cập nhật các biểu mẫu và 
nâng cấp hệ thống máy điện toán để thêm hồ sơ SAR vào 
cơ sở dữ liệu về súng của họ. DOL sẽ chịu phí tổn về việc 
lập quy tắc, dịch vụ thông tin và hành chánh để thực thi 
dự luật tiên khởi này. Chi phí một lần sẽ ít nhất là $1.1 triệu 
và $500,000 mỗi năm sau đó. Chi phí nhân sự bổ sung có 
thể phát sinh, tùy thuộc vào số lượng hồ sơ SAR mà cơ 
quan giải quyết. 
Chi Tiêu của Chính Quyền Địa Phương
Xác minh tư cách hội đủ điều kiện để sở hữu 
súng hàng năm
Nếu một người bị phát hiện không hội đủ điều kiện sở 
hữu một khẩu súng lục hoặc SAR, Sở Cấp Giấy Phép 
buộc phải thông báo cho chỉ huy trưởng cảnh sát hoặc 
cảnh sát trưởng quận, họ sẽ thực hiện các bước để bảo 
đảm rằng người đó không sở hữu một khẩu súng bất hợp 
pháp. Không xác định được chi phí liên quan.
Tội cất giữ súng không an toàn
Dự luật tiên khởi này sẽ tạo ra một trọng tội cấp C mới 
(Gây Nguy Hiểm cho Cộng Đồng Vì Cất Giữ Súng Không 
An Toàn ở Cấp Độ Một). Là một hành vi phạm trọng tội 
Cấp C chưa được xếp loại, tội này có thể bị phạt tù giam 
theo khoảng thời gian thông thường từ 0–12 tháng tù. 
Nó cũng sẽ tạo ra một hành vi phạm tội mức độ trung bình 
mới (Gây Nguy Hiểm cho Cộng Đồng Vì Cất Giữ Súng 
Không An Toàn ở Cấp Độ Hai). Là một hành vi phạm tội 
mức độ trung bình, tội này có thể bị phạt tù giam theo 
khoảng thời gian thông thường từ 0–364 ngày tù. 
Chi phí trung bình để truy tố và biện hộ cho một trọng tội 
tương đương là $2,260 và, cho một tội nhẹ tương đương, 
vào khoảng $1,700.
Án dưới thời hạn một năm thường ở tù trong các nhà tù 
của quận. Chi phí trung bình của một giường tù ở quận là 
$106 mỗi ngày.

Theo các chính quyền địa phương, không biết có bao 
nhiêu người có thể bị truy tố, xét xử hoặc kết án. Không 
xác định được chi phí đối với các cơ quan thực thi pháp 
luật của thành phố và quận, các công tố viên, luật sư bào 
chữa cho người nghèo và nhà tù quận. 
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Phát biểu ủng hộ Phát biểu phản đối
Bỏ phiếu Có cho I-1639: Cho Trường Học và Cộng Đồng An 
Toàn Hơn
Năm trong sáu kẻ bắn súng tại trường học vừa qua đã sử dụng vũ 
khí tấn công; 80% kẻ bắn súng tại trường học lấy súng từ nhà hoặc từ 
thân nhân hay bạn bè của họ. Trên 187,000 học sinh trải qua bạo lực 
súng học đường kể từ năm 1999. Các vụ bắn súng gây chết người, 
bao gồm Parkland, Las Vegas, Orlando, và ngay cả Mukilteo, liên 
quan đến vũ khí tấn công. Thế là đủ rồi. Chúng ta cần phải nghiêm 
túc về việc giữ súng, đặc biệt là vũ khí tấn công, ra khỏi tầm tay của 
những người không nên sử dụng súng. 
Vũ Khí Tấn Công được Làm Ra để Giết Người 
Vũ khí tấn công không được thiết kế để săn bắn hoặc bảo vệ gia đình 
khỏi nguy hiểm; chúng là vũ khí hạng quân sự được thiết kế để giết 
nhiều người. Những vũ khí này dành cho những chuyên gia được 
huấn luyện, không phải dành cho người mà có thể làm hại người 
khác. 
Cải Cách Hợp Lý 
Trong quân đội Mỹ, người lính không được phép sử dụng súng mà 
không qua huấn luyện. Tuy nhiên, bất cứ ai ở Washington có thể mua 
vũ khí hạng quân sự mà không qua huấn luyện hoặc kiểm tra thêm. 
Dự luật này ngăn bất cứ ai dưới 21 tuổi mua súng trường tấn công 
bán tự động. Nó đòi hỏi kiểm tra lý lịch và huấn luyện bắt buộc bổ 
sung để người mua những vũ khí này sử dụng chúng một cách an 
toàn. I-1639 đòi hỏi cất kỹ những vũ khí này và những vũ khí chết 
người khác, giảm thiểu cách trẻ em và người sử dụng bị nghiêm 
cấm có thể tiếp cận chúng dễ dàng. 
Chúng Ta Phải Hành Động để Giảm Bạo Lực Súng 
Không luật nào sẽ ngăn mọi người cố ý phạm tội bạo lực, nhưng 
chúng ta phải làm điều gì đó. Việc giảm việc tiếp cận vũ khí tấn công 
và bảo đảm những người sở hữu vũ khí tấn công đó được huấn 
luyện về an toàn là việc cải cách hợp lý mà chúng ta cần gấp.

Bác bỏ phát biểu phản đối
Nhóm vận động ủng hộ súng có một quá trình lâu dài trong việc 
thuyết phục người dân Washington tin rằng chúng ta chẳng làm 
được gì để chấm dứt tình trạng bạo lực súng. Họ sai rồi. Dự luật hợp 
lý này yêu cầu cùng những tiêu chuẩn tương tự cho việc mua súng 
trường tấn công bán tự động mà đã được yêu cầu với súng lục. Nó 
sẽ không ảnh hưởng đến những người sở hữu súng tuân thủ pháp 
luật, có trách nhiệm, đúng ra là nó sẽ thiết lập những biện pháp bảo 
vệ hợp lý để giúp phòng tránh việc sử dụng vũ khí một cách nguy 
hiểm, bất hợp pháp.

Được viết bởi
Paul Kramer, Người sống sót, cuộc nổ súng tại Mukilteo; Ola 
Jackson, Học sinh, Trường Trung học Rainier Beach; Chris 
Reykdal, Giám đốc Học chánh Công huấn Washington; Regina 
Malveaux, Thành viên, Ủy ban Phụ nữ Tiểu bang Washington; Giám 
đốc Điều hành (Chief Executive Officer, CEO) YWCA Spokane; 
Mitzi Johanknecht, Cảnh sát trưởng Quận King; Matt Vadnal; cư 
dân Mill Creek, Đại tá Quân đội Dự bị Hoa Kỳ
Liên Lạc:  (206) 718-3529; info@yeson1639.org; yeson1639.org

I-1639 Tước Đi Quyền Hạn của Người Lớn Tuân Thủ Luật 
Người lớn tuân thủ luật tại Washington, tuổi từ 18-20 có đủ trách 
nhiệm để bỏ phiếu, mua nhà, và phục vụ trong quân đội. Tuy nhiên, 
những người đề nghị I-1639 muốn quý vị tin rằng những người lớn 
này không đáng tin tưởng để bảo vệ chính họ hoặc gia đình và đang 
cố gắng sử dụng hành vi phạm tội của một vài người như là sự biện 
minh để tước đi quyền của hàng trăm ngàn người Washington.  
I-1639 Làm Cho Không Có Sẵn Súng Để Tự Vệ 
I-1639 sẽ yêu cầu người sở hữu súng khóa súng của họ lại, nếu 
không sẽ bị kết án hình sự. Quy định nghiêm ngặt này làm súng trở 
nên vô dụng trong trường hợp tự vệ bằng cách yêu cầu chúng được 
khóa lại. Tòa án Tối cao Hoa Kỳ đã vô hiệu hóa một luật tương tự 
do luật này vi phạm Tu chính Lần hai, nhưng những người đề nghị 
I-1639 tìm cách tạo ra quy định trái với hiến pháp này tại Washington. 
Phương Cách Sai Lầm của I-1639 Sẽ Không Ảnh Hưởng đến 
Tội ác 
Súng ngắn-không phải súng trường-được sử dụng trong đa số tội ác 
được thực hiện với súng tại Washington. Việc sở hữu súng trường 
có mục đích sẽ chỉ giới hạn người lớn tuân thủ luật trong việc lấy 
súng để tự vệ, bảo vệ nhà ở, và săn bắn. 
I-1639 là Một Chương Trình Nghị Sự Cực Đoan Khác tại Seattle 
mà Không Cải Thiện Sự An Toàn 
I-1639 được hỗ trợ tài chính bởi một số tỷ phú Seattle mà quan tâm 
đến việc đẩy mạnh kiểm soát súng không hiệu quả, theo cách của 
California hơn là tìm ra giải pháp thực sự để làm cho trường học và 
cộng đồng của chúng ta an toàn. Dự luật dài 33 trang này yêu cầu 
đăng ký súng, thời gian chờ đợi, huấn luyện bắt buộc bởi chính chủ, 
yêu cầu cất giữ súng, thuế mua, và hơn nữa- không thứ nào trong 
số đó sẽ chấm dứt tội phạm hoặc bảo vệ trường học của chúng ta 
tại Washington.

Bác bỏ phát biểu ủng hộ
I-1639 không phải về "vũ khí tấn công”. I-1639 tập trung vào tất cả 
các loại súng trường bán tự động, kể cả súng trường săn bắn và 
súng trường bắn mục tiêu. Đây không phải là những loại vũ khí hạng 
quân đội hoàn toàn tự động- đây là những loại súng trường thường 
được sở hữu để tự vệ, bảo vệ nhà cửa và săn bắn. I-1639 gây rủi ro 
cho người dân Washington do hạn chế việc sử dụng súng để tự vệ 
hợp pháp, trong khi không hề làm gì để tăng cường sự an ninh tại 
trường học hay tập trung vào tội phạm bạo lực. Đừng để I-1639 làm 
cho người dân Washington không còn gì để tự vệ. Bầu Không.

Được viết bởi
Brad Klippert, Phó Cảnh sát trưởng, Dân biểu Tiểu bang, Ủy ban 
An toàn Công cộng; Jane Milhans, Người sống sót sau Đột nhập 
vào Nhà, Huấn luyện viên Tự vệ cho Nữ; Keely Hopkins, Giám đốc 
Tiểu bang, Hiệp hội Súng trường Quốc gia; Alan Gottlieb, Nhà sáng 
lập, Tổ chức Tu chính Lần hai; Robin Ball, Giảng viên về “Từ Chối 
Trở Thành Nạn Nhân”, Khu vực Spokane; Brian Blake, Dân biểu 
Tiểu bang, Đảng Dân chủ, Khu vực Lập pháp số 19
Liên Lạc: www.VoteNo1639.org
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Dự luật Tiên khởi Số 940 liên quan đến cơ quan thực thi pháp luật.

Dự luật này sẽ yêu cầu cơ quan thực thi pháp luật phải được huấn 
luyện về giảm sử dụng bạo lực, sức khỏe tinh thần, và sơ cứu, và 
thực hiện việc sơ cứu; và thay đổi các tiêu chuẩn về việc sử dụng 
vũ lực chết người, bổ sung thêm một tiêu chuẩn “thiện chí” và điều 
tra độc lập.

Dự luật này có nên được ban hành thành luật không? 

[   ]  Có
[   ]  Không

Dự luật Tiên khởi Số

940

Tổng Thư Ký Tiểu Bang không chịu trách nhiệm 
về nội dung của lời tuyên bố hoặc tranh luận 
(WAC 434-381-180).
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Phát Biểu Giải Trình
Được viết bởi Văn Phòng Bộ Trưởng Tư Pháp

Dự luật Tiên khởi Số 940

Luật như Đang Hiện Hành
Luật pháp tiểu bang quy định khi nào viên chức trị an có 
thể sử dụng vũ lực chết người trong việc thực hiện nhiệm 
vụ của họ. Viên chức trị an bao gồm cảnh sát viên đang 
làm việc, viên chức Tuần Tra Tiểu Bang Washington, và 
viên chức của Bộ Thủy Sản và Động Vật Hoang Dã với 
quyền hạn thực thi. Theo luật hiện hành, một viên chức trị 
an không phải chịu trách nhiệm hình sự về việc sử dụng 
vũ lực chết người nếu viên chức đó hành động không 
có ác ý và với niềm tin thiện chí rằng vũ lực chết người 
là chính đáng. Luật pháp thừa nhận một số trường hợp 
mà vũ lực chết người có thể là chính đáng. Ví dụ, nó có 
thể là chính đáng nếu vũ lực này là cần thiết để đánh bại 
sự phản kháng. Ngoài ra, nó có thể là chính đáng nếu 
viên chức trị an tin rằng vũ lực chết người là cần thiết để 
bắt giữ một nghi can mà viên chức tin một cách hợp lý 
là đã phạm một trọng tội; để ngăn chặn trốn thoát hoặc 
bắt lại một kẻ đào thoát từ nhà tù hoặc trại giam; hoặc để 
ngăn chặn một cuộc bạo động liên quan đến một vũ khí 
chết người. Trong tình huống mà một viên chức trị an sử 
dụng vũ lực chết người để bắt giữ một nghi can có thể đã 
phạm trọng tội, viên chức phải có lý do khả dĩ để tin rằng 
nghi can tạo ra một mối đe dọa gây tổn hại nghiêm trọng 
về thể chất nếu không bị bắt. Bằng chứng cho thấy rằng 
nghi can tạo ra một mối đe dọa như thế có thể bao gồm 
việc nghi can đã dùng vũ khí đe dọa một viên chức trị an, 
hoặc có lý do khả dĩ để tin rằng nghi can đã phạm tội liên 
quan đến việc đe dọa hoặc thực sự gây tổn hại nghiêm 
trọng về thể chất. Trong những trường hợp như thế, cũng 
có thể sử dụng vũ lực chết người nếu cần thiết để ngăn 
chặn nghi can trốn thoát sau khi đã đưa ra cảnh báo, nếu 
có thể. 
Luật tiểu bang cũng quy định việc thành lập một Ủy Ban 
Huấn Luyện Tư Pháp Hình Sự (Ủy Ban) để cung cấp các 
chương trình và thiết lập các tiêu chuẩn để huấn luyện 
viên chức thực thi pháp luật. Mọi viên chức thực thi pháp 
luật toàn thời gian mới phải lấy tám giờ huấn luyện can 
thiệp khủng hoảng trong sáu tháng tại học viện huấn 
luyện căn bản của họ, nhưng không có yêu cầu nào về 
việc Ủy Ban phải cung cấp hoặc các viên chức phải lấy 
bất kỳ khóa huấn luyện cụ thể nào về việc giải toả bạo lực 
leo thang. Và trong khi Ủy Ban phải xây dựng và thực hiện 
các khóa huấn luyện sức khỏe tâm thần dành cho viên 
chức thực thi pháp luật, luật tiểu bang không đòi hỏi viên 
chức tham gia các khóa huấn luyện này. 
Luật tiểu bang hiện hành không chứa đựng bất kỳ điều 
khoản nào liên quan đến nhiệm vụ của một viên chức 
thực thi pháp luật để cung cấp hoặc tạo điều kiện cho 
việc sơ cứu.

Tác Động của Dự Luật được Đề Xuất nếu 
được Phê Chuẩn
Dự luật này đề cập đến ba khía cạnh của việc thực thi 
pháp luật. Đầu tiên, nó đề cập đến thời điểm viên chức 
thực thi pháp luật có thể sử dụng vũ lực chết người. Thứ 
hai, nó buộc phải huấn luyện về giảm leo thang và sức 
khỏe tâm thần cho viên chức. Thứ ba, nó buộc viên chức 
phải cung cấp sơ cứu trong một số trường hợp nhất định.
Nói chung, dự luật mới này áp dụng cho “viên chức thực 
thi pháp luật”, bao gồm “nhân sự thực thi pháp luật” và 
“viên chức trị an”. Vì vậy, như luật hiện hành, luật này áp 
dụng cho cảnh sát viên đang làm việc, viên chức Tuần Tra 
Tiểu Bang Washington, và viên chức của Bộ Thủy Sản 
và Động Vật Hoang Dã với quyền hạn thực thi. Nhưng nó 
cũng áp dụng cho viên chức trừ bị và tình nguyện viên, 
hoặc bất kỳ viên chức chính phủ nào khác có chức năng 
chính là thi hành luật hình sự. 
Dự luật này sẽ thay đổi tiêu chuẩn khi nào một viên chức 
thực thi pháp luật có thể sử dụng vũ lực chết người chính 
đáng. Nó sẽ áp dụng một tiêu chuẩn “thiện chí” cho phép 
một viên chức thực thi pháp luật sử dụng vũ lực chết 
người chỉ khi: (1) một viên chức thực thi pháp luật biết suy 
xét, trong tất cả các sự kiện và tình huống viên chức được 
biết vào thời điểm đó, sẽ tin rằng vũ lực chết người là cần 
thiết để ngăn chặn tử vong hoặc gây tổn hại nghiêm trọng 
về thể chất cho viên chức đó hoặc người khác; và (2) 
viên chức cụ thể đó dự định sử dụng vũ lực chết người 
cho một mục đích hợp pháp và tin tưởng thành thật và có 
thiện chí rằng việc sử dụng vũ lực chết người được bảo 
đảm trong những tình huống đó. Nói cách khác, để xác 
định xem viên chức đó có hành động với “thiện chí” hay 
không, luật mới sẽ không chỉ xem xét ý định của một viên 
chức cụ thể là gì, mà còn xem xét một viên chức biết suy 
xét đáng lẽ phải làm gì trong những tình huống đó. Kiểm 
tra “thiện chí” này sẽ áp dụng trong những hoàn cảnh cụ 
thể được liệt kê theo luật hiện hành như là việc sử dụng 
vũ lực chết người chính đáng (chẳng hạn như để ngăn 
chặn trốn thoát khỏi nhà tù), nhưng cũng sẽ xác định liệu 
việc sử dụng vũ lực chết người của một viên chức có 
chính đáng không trong bất kỳ hoàn cảnh tiềm năng nào 
khác có thể xảy ra. Một viên chức sử dụng vũ lực chết 
người sẽ không chịu trách nhiệm hình sự chỉ nếu người 
đó đáp ứng được sự kiểm tra thiện chí. 
Để giúp xác định xem có đáp ứng được sự kiểm tra thiện 
chí hay không, dự luật này sẽ buộc phải có một cuộc điều 
tra độc lập bất cứ khi nào viên chức sử dụng vũ lực chết 
người dẫn đến tử vong hoặc tổn hại cơ thể đáng kể hay 
nghiêm trọng. Cuộc điều tra này sẽ được thực hiện bởi 
một người nào đó không phải là cơ quan có viên chức liên 
quan đến việc sử dụng vũ lực chết người. Nếu vũ lực chết 
người được sử dụng đối với một thành viên bộ lạc, cuộc 
điều tra phải bao gồm tham vấn với bộ lạc của thành viên 
đó và bất kỳ chia sẻ thông tin thích hợp nào. 
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Thay đổi thứ hai là bắt đầu vào năm 2019, dự luật này 
sẽ buộc tất cả các viên chức thực thi pháp luật trong tiểu 
bang phải lấy các khóa huấn luyện về giảm leo thang và 
sức khỏe tâm thần do Ủy Ban Huấn Luyện Tư Pháp Hình 
Sự lập ra. Tất cả viên chức thực thi pháp luật hiện tại sẽ 
buộc phải lấy cả hai khóa huấn luyện trước ngày Ủy Ban 
quy định, và tất cả viên chức mới sẽ cần lấy cả hai khóa 
huấn luyện trong vòng mười lăm tháng kể từ khi bắt đầu 
làm việc. Khóa huấn luyện giảm bạo lực leo thang ban 
đầu phải hướng dẫn viên chức về tiêu chuẩn thiện chí 
cho việc sử dụng vũ lực chết người. Ngoài các khóa huấn 
luyện ban đầu, tất cả viên chức thực thi pháp luật sẽ buộc 
phải lấy các khóa huấn luyện định kỳ liên tục về giảm bạo 
lực leo thang và sức khỏe tâm thần để thực hành kỹ năng 
của họ, cập nhật kiến thức và huấn luyện của họ, và tìm 
hiểu các yêu cầu pháp lý mới. 
Ủy Ban sẽ buộc phải tham khảo ý kiến các cơ quan thực 
thi pháp luật và các bên liên quan trong cộng đồng để 
đưa ra một chương trình giảng dạy cho các khóa huấn 
luyện về giảm bạo lực leo thang và sức khỏe tâm thần, và 
để đặt ra các yêu cầu huấn luyện cụ thể—ví dụ, các khóa 
huấn luyện sẽ có bao nhiêu giờ và viên chức sẽ được 
huấn luyện như thế nào. Ngoài ra, Ủy Ban sẽ thiết lập yêu 
cầu về việc viên chức phải lấy các khóa huấn luyện để 
duy trì chứng nhận nghề nghiệp của họ. Ủy Ban sẽ buộc 
phải xem xét một số đề tài cụ thể để đưa vào chương 
trình giảng dạy, bao gồm: các chiến thuật tuần tra để tránh 
các tình huống leo thang dẫn đến bạo lực; các lựa chọn 
thay thế cho việc nhốt vào tù, bắt giữ, hoặc ghi giấy gọi 
hầu tòa; thiên vị tiềm ẩn và ra mặt, năng lực văn hóa, và 
giao thoa lịch sử giữa chủng tộc và việc giữ trật tự của 
cảnh sát; kỹ thuật giảm leo thang để đối phó với người 
khuyết tật và/hoặc có các vấn đề về sức khỏe hành vi; 
huấn luyện kịch bản “bắn/không bắn”; các lựa chọn thay 
thế cho việc sử dụng vũ lực thể chất hoặc chết người để 
vũ lực đó chỉ được sử dụng như một phương sách cuối 
cùng; sức khỏe tâm thần và việc giữ trật tự của cảnh sát; 
và sử dụng dịch vụ công cộng, bao gồm việc thực hiện 
sơ cứu, để cung cấp nhiều cơ hội hơn cho những tương 
tác tích cực với cộng đồng. Đối với các khóa huấn luyện 
về sức khỏe tâm thần, Ủy Ban sẽ được phép sử dụng 
chương trình giảng dạy hiện tại đang cung cấp về sức 
khỏe tâm thần và can thiệp khủng hoảng.
Sự thay đổi thứ ba là dự luật sẽ buộc viên chức thực thi 
pháp luật phải cung cấp sơ cứu để cứu mạng sống, và 
buộc Ủy Ban phải tham khảo ý kiến các cơ quan thực thi 
pháp luật để áp dụng các tiêu chuẩn hướng dẫn cho việc 
thực thi nhiệm vụ này. Tiêu chuẩn hướng dẫn phải thiết 
lập các yêu cầu về huấn luyện sơ cứu; hỗ trợ các cơ quan 
và viên chức thực thi pháp luật trong việc cân bằng các 
nhiệm vụ về sức khỏe và an toàn công cộng; và quy định 
rằng các viên chức thực thi pháp luật có nhiệm vụ tối cao 
để bảo vệ mạng sống của những người mà họ tiếp xúc, 
bao gồm cung cấp hoặc tạo điều kiện cho việc sơ cứu 

càng sớm càng tốt.
Ủy Ban có thể áp dụng bất kỳ quy tắc cần thiết nào để 
thực hiện các mục tiêu của dự luật này, và nếu có áp 
dụng các quy tắc thì họ phải lấy ý kiến đóng góp từ Tổng 
Chưởng Lý, các cơ quan thực thi pháp luật, các bộ lạc, và 
các bên liên quan trong cộng đồng. 

TÁC ĐỘNG TÀI CHÍNH
Dự luật tiên khởi 940 đòi hỏi tất cả các viên chức thực thi 
pháp luật trong tiểu bang phải nhận được sự huấn luyện về 
việc giảm bạo lực leo thang và sức khỏe tâm thần, được 
phát triển bởi Ủy Ban Huấn Luyện Tư Pháp Hình Sự. Sẽ có 
chi phí cho tiểu bang để phát triển khóa huấn luyện và chi 
phí cho các viên chức trị an được chính quyền địa phương 
và tiểu bang chứng nhận để tham gia khóa huấn luyện. 
Không thể xác định các tác động tài chính bởi vì khóa huấn 
luyện chưa được phát triển tại thời điểm này. 
GIẢ ĐỊNH CHUNG

• Ngày có hiệu lực của dự luật tiên khởi là ngày 6 
tháng Mười Hai, 2018. 

• Các điều khoản của dự luật tiên khởi áp dụng trong 
tương lai, không có hiệu lực hồi tố. 

• Các ước tính sử dụng năm tài chính của tiểu bang từ 
ngày 1 tháng Bảy đến ngày 30 tháng Sáu. Năm tài 
chính 2019 là ngày 1 tháng Bảy, 2018, đến ngày 30 
tháng Sáu, 2019.

THU NHẬP 
Tác động đến thu nhập của tiểu bang
Dự luật tiên khởi này sẽ có tác động không xác định đến thu 
nhập của tiểu bang. Trong khi tổ chức cung cấp việc huấn 
luyện có thể tính phí hợp lý, dự luật tiên khởi này không nêu 
cụ thể liệu chính quyền địa phương hay tiểu bang có phải trả 
tiền cho việc huấn luyện hay không. Mặc dù Ủy ban Huấn 
luyện Tư pháp Hình sự có thể tính lệ phí nếu họ cung cấp 
việc huấn luyện, lệ phí này chưa được xác định.
Tác động đến thu nhập tại địa phương
Các chính quyền địa phương có thể tính lệ phí cung cấp 
việc huấn luyện, mà không thể ước tính được vào thời 
điểm này.
CHI TIÊU
Phần chi tiêu của chính quyền tiểu bang 
Dự luật tiên khởi này sẽ có tác động không xác định đến 
phần chi tiêu của tiểu bang. Ủy Ban Huấn Luyện Tư Pháp 
Hình Sự sẽ tham vấn với các cơ quan thực thi pháp luật 
và các bên liên quan của cộng đồng để áp dụng các quy 
tắc trong việc thực hiện các yêu cầu huấn luyện của dự 
luật tiên khởi. Ủy Ban ước tính mỗi viên chức thực thi pháp 
luật sẽ cần ít nhất 40 giờ huấn luyện bổ sung để đáp ứng 
các yêu cầu. Nhóm tư vấn các bên liên quan có thể đề 
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nghị thêm giờ huấn luyện, nhưng đối với các mục đích của 
việc phân tích này, thì 40 giờ huấn luyện ban đầu và hai 
giờ huấn luyện bồi dưỡng mỗi năm sau đó được giả định. 
Theo Dữ Liệu về Nhân Viên Thực Thi Pháp Luật Toàn Thời 
Gian trong ấn phẩm 2017 của Hiệp Hội Cảnh Sát Trưởng 
Quận và Chỉ Huy Trưởng Cảnh Sát Washington, Ủy Ban 
có thể phải huấn luyện hơn 10,000 viên chức thực thi pháp 
luật. Con số này bao gồm các viên chức trị an được tiểu 
bang và địa phương chứng nhận, nhưng không bao gồm 
viên chức cảnh sát bộ lạc. 
Dự luật tiên khởi này cho phép Ủy Ban, các bên tư nhân 
hoặc các cơ quan thực thi pháp luật cung cấp việc huấn 
luyện. Không xác định được chi phí huấn luyện bởi vì 
không biết ai sẽ cung cấp việc huấn luyện; tuy nhiên, các 
tác động chi tiêu ở trên giả định rằng Ủy Ban sẽ cung cấp 
việc huấn luyện ban đầu và huấn luyện bồi dưỡng trải dài 
qua nhiều năm cho tất cả các viên chức trị an được chứng 
nhận hiện tại. 
Để đáp ứng các yêu cầu huấn luyện, Ủy Ban sẽ cần phải 
thuê một nhà phát triển chương trình giảng dạy cho việc 
huấn luyện ban đầu và huấn luyện bồi dưỡng. Ủy Ban cũng 
sẽ cần một nhân viên quản lý chương trình, nhân viên hỗ trợ 
hành chính, hướng dẫn viên kỹ năng đặc biệt, thiết bị mô 
phỏng súng, chi phí cơ sở và các thiết bị khác. Chi phí hàng 
năm liên tục cho việc huấn luyện ban đầu và huấn luyện bồi 
dưỡng hai giờ sẽ giống như năm đầu tiên, nhưng sẽ bao 
gồm việc huấn luyện trực tuyến. Ủy Ban đảm nhận cung 
cấp việc huấn luyện ban đầu cho hơn 1,300 viên chức mỗi 
năm. Ủy Ban ước tính chi phí năm đầu tiên là $1.26 triệu và 
chi phí hàng năm liên tục là $900,000. 
Chi phí khi tham gia huấn luyện 
Dự luật tiên khởi này sẽ có tác động chi tiêu không xác định 
đối với tiểu bang cho những cơ quan nào có viên chức trị 
an được tiểu bang chứng nhận tham gia khóa huấn luyện. 
Tuy nhiên, nếu Ủy Ban yêu cầu thêm 40 giờ huấn luyện 
cho mỗi viên chức trị an được tiểu bang chứng nhận, số 
tiền chi tiêu có thể là $2 triệu. Tác động hàng năm đối với 
việc huấn luyện bồi dưỡng hai giờ có thể ảnh hưởng đến 
các cơ quan tiểu bang tuyển dụng các viên chức trị an 
được chứng nhận theo ủy quyền, lên đến $107,000. Tác 
động chi tiêu dựa trên các giả định sau:

• Các chi phí trên phản ánh cho sự bù đắp hoặc trả 
thêm giờ cho các viên chức tham gia khóa huấn 
luyện; chúng không được tính là chi phí huấn luyện 
thực tế.

• Tiểu bang đã tuyển dụng 1,585 viên chức trị an được 
chứng nhận vào năm 2017. 

• Mức lương trung bình hàng giờ cho viên chức trị an 
được chứng nhận là $33.61.

• Các giả định năm tài chính tiếp theo không bao gồm 
chi phí huấn luyện cho viên chức mới tuyển dụng vì 
không biết có bao nhiêu viên chức trị an được tiểu 
bang chứng nhận sẽ được các cơ quan tiểu bang bị 

ảnh hưởng tuyển dụng và khi nào họ có thể bắt đầu 
khóa huấn luyện.

Tất cả các viên chức trị an được chứng nhận, theo yêu cầu 
trong Bộ Luật Hành Chánh Washington 139-05-300, phải 
được giảng dạy và huấn luyện liên tục bao gồm huấn luyện 
can thiệp khủng hoảng. Chương trình huấn luyện hiện tại 
có thể đáp ứng một phần các yêu cầu của Ủy Ban, điều 
này có thể làm giảm tác động chi tiêu đối với các chính 
quyền địa phương. Nếu Ủy Ban yêu cầu thêm 40 giờ huấn 
luyện, chi phí hàng năm cho cơ quan thực thi pháp luật tiểu 
bang và địa phương có thể là $900,000 mỗi năm tài chính, 
như được phản ánh trong tác động chi tiêu của tiểu bang 
đối với Ủy Ban. 
Chi tiêu của chính quyền địa phương
Dự luật tiên khởi này sẽ có tác động không xác định đến 
phần chi tiêu của địa phương. Ví dụ, nếu Ủy Ban yêu cầu 
thêm 40 giờ huấn luyện cho mỗi viên chức trị an được 
chứng nhận, chi phí huấn luyện có thể có tác động chi tiêu 
hơn $12 triệu. Huấn luyện bồi dưỡng, theo yêu cầu của Ủy 
Ban, có thể mất hai giờ và có thể gây tốn phí cho các chính 
quyền địa phương $605,000 mỗi năm. Tác động chi tiêu 
này giả định tất cả các viên chức trị an được chứng nhận 
sẽ được huấn luyện trong một năm. Tùy thuộc vào ai tiến 
hành việc huấn luyện và mất bao lâu để hoàn thành khóa 
huấn luyện, $12 triệu đô có thể được chia ra nhiều năm. 
Tác động chi tiêu đối với chính quyền địa phương cũng 
dựa trên những điều sau đây:

• Các giả định chi phí trên phản ánh việc bù đắp hoặc 
trả thêm giờ cho các viên chức trị an được chứng 
nhận tham gia huấn luyện; chúng không tính là chi 
phí huấn luyện.

• Các sở cảnh sát địa phương đã tuyển dụng hơn 
9,000 viên chức trị an được chứng nhận vào năm 
2017. 

• Mức lương trung bình hàng giờ cho viên chức trị an 
được chứng nhận là $33.61. 

• Các giả định năm tài chính tiếp theo không bao gồm 
chi phí huấn luyện cho bất kỳ viên chức mới tuyển 
dụng nào vì không biết có bao nhiêu viên chức trị an 
sẽ được các cơ quan thực thi pháp luật địa phương 
tuyển dụng và khi nào họ có thể bắt đầu khóa huấn 
luyện.

Tất cả các viên chức trị an được chứng nhận, theo yêu cầu 
trong Bộ Luật Hành Chánh Washington 139-05-300, phải 
được giảng dạy và huấn luyện liên tục bao gồm huấn luyện 
can thiệp khủng hoảng. Chương trình huấn luyện hiện tại 
có thể đáp ứng một phần các yêu cầu của Ủy Ban, điều 
này có thể làm giảm tác động chi tiêu đối với các chính 
quyền địa phương. Nếu Ủy Ban tiến hành khóa huấn luyện 
ước tính 40 giờ ban đầu và hai giờ bồi dưỡng, chi phí huấn 
luyện hàng năm có thể là $900,000 mỗi năm tài chính. Các 
chi phí này đã được phản ánh trong tác động chi tiêu của 
Ủy Ban ở trên. 

Dự luật Tiên khởi Số 940
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Phát biểu ủng hộ Phát biểu phản đối
Washington xếp hạng thứ năm trong nước về số lượng tử vong do 
cảnh sát sử dụng vũ lực. Mạng sống mất đi gây tổn thương nặng nề 
cho các gia đình và các sĩ quan. Luật tiểu bang của chúng ta làm cho 
việc truy tố một sĩ quan là gần như không thể. I-940 tạo ra một quy 
trình công bằng để xác định liệu một sĩ quan đã hành động một cách 
hợp lý, sử dụng tiêu chuẩn thiện chí đúng chỗ tại hai mươi bảy tiểu 
bang, và yêu cầu những cuộc điều tra độc lập để cảnh sát không tự 
điều tra, điều này sẽ tạo sự tin tưởng. 
I-940 sẽ cứu mạng sống. 
940 cho phép huấn luyện về việc chống leo thang xung đột và sức 
khỏe tâm thần và yêu cầu sơ cứu tại hiện trường. Điều này là hợp lý. 
Việc tập trung vào phòng ngừa sẽ cứu được mạng sống. 
I-940 bảo vệ những người phải trải qua những khủng hoảng 
về sức khỏe tâm thần. 
Lên đến một phần ba số người bị cảnh sát giết tại Tiểu Bang Wash-
ington có dấu hiệu mắc bệnh tâm thần. I-940 cải thiện việc huấn 
luyện sức khỏe tâm thần để các sĩ quan có thể xử lý những tình 
huống khó khăn và giữ an toàn cho người mắc bệnh tâm thần. 
I-940 xác nhận những căng thẳng xảy ra do những khác biệt 
về chủng tộc và kinh tế. 
Người khuyết tật, người da màu, thanh niên, Người Mỹ Bản Xứ, 
người đồng tính nữ, đồng tính nam, song tính, chuyển giới và đa dạng 
tính dục (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer, LGBTQ+), 
và những người nghèo khổ đôi khi bị hiểu nhầm trong cuộc khủng 
hoảng. I-940 cung cấp việc huấn luyện hiện đại để giúp các sĩ quan 
giao tiếp với những người thuộc mọi tầng lớp xã hội, để hiểu rõ hơn 
những người mà họ phục vụ, làm cho mọi người an toàn hơn. 
I-940 được ủng hộ với các tổ chức cộng đồng cũng như các 
nhà lãnh đạo lực lượng thi hành pháp luật. 
Việc huấn luyện trong I-940 sẽ có hiệu lực tại các sở cảnh sát trên 
toàn quốc, và đó là lý do tại sao các nhà lãnh đạo lực lượng thi hành 
pháp luật cũng như OneAmerica, Liên Minh Trẻ Em, Quyền Bình 
Đẳng Washington, Moms Rising, Công Đoàn Tự Do Dân Sự Hoa 
Kỳ (American Civil Liberties Union, ACLU), và Liên Đoàn Nữ Cử Tri 
ủng hộ I-940. 

Bác bỏ phát biểu phản đối
Kể từ năm 1986, luật tiểu bang đã bao che cho các sĩ quan mà giết 
người không cần thiết bằng cách yêu cầu bằng chứng cho thấy 
"tính hiểm độc," hay chủ đích xấu xa, một tiêu chuẩn chủ quan mà 
gần như không thể chứng minh được. Washington là tiểu bang duy 
nhất có tiêu chuẩn này. Kể từ năm 2005, cảnh sát đã giết hơn 300 
người dân Washington, lên đến một phần ba cho thấy có dấu hiệu 
bệnh tâm thần. Chỉ một sĩ quan bị kết tội và được tha bổng. Các gia 
đình Washington xứng đáng nhận được một tiêu chuẩn khách quan, 
những cuộc điều tra độc lập và việc huấn luyện tốt hơn—những cải 
thiện mà sẽ tăng cường tính an toàn cộng đồng.

Được viết bởi
Lisa Earl, mẹ của Jackie Salyers, thành viên Bộ Tộc Puyallup; 
Katrina Johnson, chị em họ của Charleena Lyles; Mitzi Johank-
necht, Cảnh Sát Trưởng Quận King ; Larry Sanchez, Phó Cảnh Sát 
Trưởng Hồi Hưu Quận Grant; Lauren Simonds, Liên Minh Quốc 
Gia Washington về Bệnh Tâm Thần; Mark Stroh, Giám Đốc Điều 
Hành, Quyền của Người Khuyết Tật Washington
Liên Lạc: (360) 453-7898; info@de-escalatewa.org; 
https://www.deescalatewa.org/

Bên An Toàn Công Cộng Phản Đối I-940
Bầu không
I-940 là một đề xuất phức tạp mà sẽ tạo nên sự nhầm lẫn và có thể 
làm phương hại đến tính an toàn công cộng. 
Về cơ bản, lực lượng phản ứng viên đầu tiên của Washington tin 
rằng các phần trong I-940 là chính sách công yếu kém, tốn kém để 
thi hành, không đem lại nguồn tài trợ hay tài nguyên để cải thiện việc 
huấn luyện, sẽ dần dần hủy hoại tính an toàn công cộng, và sẽ không 
làm giảm những tương tác bạo lực giữa người dân và lực lượng thi 
hành pháp luật. I-940 khiến cho người dân chống lại lực lượng thi 
hành pháp luật.  I-940 chia rẻ hơn là hợp nhất. 
Viên chức công lực của Washington được huấn luyện tốt và nhạy 
cảm với những nhu cầu của cộng đồng. Trong phiên tranh luận Lập 
Pháp 2018, một sự hợp tác lịch sử giữa những tác giả và người ủng 
hộ I-940 với lực lượng thi hành pháp luật đã đem đến một nỗ lực 
toàn diện để xem lại và cải cách một số lĩnh vực được đề cập trong 
dự luật tiên khởi này. Nỗ lực đó cần tiếp tục diễn ra. 
Dự luật tiên khởi 940, như được soạn thảo, sẽ buộc các sĩ quan 
cảnh sát phải lưỡng lự trong việc thực hiện trách nhiệm của họ, điều 
này gây nguy hiểm cho tính mạng của người dân và các sĩ quan 
cảnh sát. Xin bầu không cho I-940 bây giờ và cho phép Cơ Quan Lập 
Pháp 2019 thông qua những thay đổi toàn diện mà giải quyết mọi 
phần trong những cải cách cần thiết. Những cải cách này phải bao 
gồm nguồn trợ cấp tài chính đầy đủ, ý kiến đóng góp từ cộng đồng, 
và duyệt xét lập pháp để bảo đảm mọi lo ngại hoàn toàn được giải 
quyết. I-940 còn lâu mới đạt được những mục tiêu này. 
Xin hãy tham gia cùng tất cả lực lượng thi hành pháp luật để bầu 
“không” cho I-940. 

Bác bỏ phát biểu ủng hộ
Lực lượng thi hành pháp luật hợp nhất với niềm tin rằng I-940 là 
chính sách công yếu kém mà sẽ tốn kém để thi hành, sẽ không đem 
lại nguồn tài trợ hay tài nguyên để cải thiện việc huấn luyện, sẽ dần 
dần hủy hoại tính an toàn công cộng, và sẽ không làm giảm những 
tương tác bạo lực giữa người dân và lực lượng thi hành pháp luật.  
I-940 chia rẻ hơn là hợp nhất.  Vì những lý do này, lực lượng thi hành 
pháp luật chống đối I-940.  Chúng tôi xin quý vị cùng chúng tôi bầu 
không.

Được viết bởi
Mike Solan, Hội Đồng Cảnh và Cảnh Sát Trưởng Thành Phố; 
Teresa Taylor, Hội Đồng Cảnh Sát & Cảnh Sát Trưởng Washington; 
James Schrimpsher, Tổ chức huynh đệ cảnh sát Washington 
Fraternal Order of Police; Jeff Merrill, Hiệp Hội Cảnh Sát Tuần Tra 
Tiểu Bang Washington; Mike Padden, Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang 
(R), Spokane Valley
Liên lạc: 206-247-8889; 
http://coalitionforasaferwashington.com/
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LÁ PHIẾU THAM VẤN

Lá phiếu tham vấn là kết quả của 
Dự Luật Tiên Khởi 960, được cử tri 
chấp thuận vào năm 2007.

Quý vị muốn biết  
thêm thông tin? 

Liên lạc với nhà lập pháp của quý vị. 
Thông tin liên lạc của họ có ở các trang sau.

Xem văn bản hoàn chỉnh của dự luật tại địa chỉ 
www.vote.wa.gov/completetext. 

Xem thêm thông tin chi phí tại địa chỉ 
www.ofm.wa.gov/ballot.

Lá phiếu tham 
vấn là gì? 
Lá phiếu tham vấn  

không ràng buộc. Kết quả  
sẽ không làm thay đổi luật 

pháp.

Bác bỏ hay duy trì? 
Quý vị đang tham vấn cho Cơ Quan Lập Pháp  

về việc bác bỏ hay duy trì khoản tăng thuế. 

Bác bỏ - quý vị không ủng hộ khoản tăng thuế. 
Duy trì - quý vị ủng hộ khoản tăng thuế. 
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Dự Đoán Mười Năm
Do Văn Phòng Quản Lý Tài Chính cung cấp
Để biết thêm thông tin, xin truy cập www.ofm.wa.gov/ballot

Lá phiếu Tham vấn Số

19
Dự luật đã Sửa đổi Lần 
Hai Thay thế cho Dự luật 
6269 của Thượng viện 
Cơ quan lập pháp, dù không có phiếu bầu 
của người dân, đã mở rộng các khoản 
thuế về quản lý và đối phó với nạn tràn 
dầu đối với dầu thô hoặc các sản phẩm 
dầu mỏ nhận được qua ống dẫn, tốn 
$13,000,000 qua mười năm cho việc chi 
tiêu của chính phủ. 
Khoản thuế tăng này nên được:
[   ]  Bác bỏ 

[   ]  Duy trì

Phiếu Bầu Cuối Cùng của Cơ Quan Lập Pháp

Dự luật đã Sửa đổi Lần Hai Thay thế cho Dự luật 
6269 của Thượng viện (E2SSB 6369) 

Năm Tài 
Khóa

Thuế Quản Lý 
   Tràn Dầu

Thuế Ứng
 Phó Tràn Dầu

Tổng Cộng

2018 $      224,000 $    56,000 $      280,000

2019 1,344,000 28,000 $   1,372,000

2020 1,344,000     $   1,344,000

2021 1,344,000 $   1,344,000

2022 1,344,000 308,000 $   1,652,000

2023 1,344,000 336,000 $   1,680,000

2024 1,344,000 28,000 $   1,372,000

2025 1,344,000 $   1,344,000

2026 1,344,000 $   1,344,000

2027 1,344,000 308,000 $   1,652,000

Tổng Cộng: $ 12,320,000 $ 1,064,000 $ 13,384,000

Phiếu Bầu Cuối Cùng bởi Mỗi Nhà Lập Pháp 
Khu Vực 1 
Thượng Nghị Sĩ
Guy Palumbo 
(D, Snohomish), (360) 786-7600 
guy.palumbo@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): Phiếu Thuận

Dân Biểu Derek Stanford 
(D, Bothell), (360) 786-7928 
derek.stanford@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): Phiếu Thuận

Dân Biểu Shelley Kloba  
(D, Kirkland), (360) 786-7900 
shelley.kloba@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): Phiếu Thuận

Khu Vực  2 
Thượng Nghị Sĩ 
Randi Becker 
(R, Eatonville), (360) 786-7602 
randi.becker@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): Phiếu Thuận

Dân Biểu Andrew Barkis 
(R, Olympia), (360) 786-7824 
andrew.barkis@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): Phiếu Thuận

Dân Biểu J.T. Wilcox 
(R, Yelm), (360) 786-7912 
jt.wilcox@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): Phiếu Chống

Khu Vực 3
Thượng Nghị Sĩ 
Andy Billig 
(D, Spokane), (360) 786-7604 
andy.billig@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): Phiếu Thuận

Dân Biểu Marcus Riccelli 
(D, Spokane), (360) 786-7888 
marcus.riccelli@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): Phiếu Thuận

Dân Biểu Timm Ormsby 
(D, Spokane), (360) 786-7946 
timm.ormsby@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): Phiếu Thuận

Khu Vực  4 
Thượng Nghị Sĩ 
Mike Padden 
(R, Spokane Valley), (360) 786-7606 
mike.padden@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): Phiếu Chống

Dân Biểu Matt Shea 
(R, Spokane Valley), (360) 786-7984 
matt.shea@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): Phiếu Chống

Dân Biểu Bob McCaslin 
(R, Spokane Valley), (360) 786-7820 
bob.mccaslin@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): Phiếu Chống

Khu Vực 5
Thượng Nghị Sĩ 
Mark Mullet 
(D, Issaquah), (360) 786-7608 
mark.mullet@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): Phiếu Thuận

Dân Biểu Jay Rodne 
(R, Snoqualmie), (360) 786-7852 
jay.rodne@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): Phiếu Thuận

Dân Biểu Paul Graves 
(R, Fall City), (360) 786-7876 
paul.graves@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): Phiếu Thuận

Khu Vực 6
Thượng Nghị Sĩ 
Michael Baumgartner 
(R, Spokane), (360) 786-7610 
michael.baumgartner@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): Phiếu Thuận 

Dân Biểu Mike Volz 
(R, Spokane), (360) 786-7922 
mike.volz@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): Phiếu Chống 

Dân Biểu Jeff Holy 
(R, Cheney), (360) 786-7962 
jeff.holy@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): Phiếu Chống

Khu Vực 7
Thượng Nghị Sĩ 
Shelly Short 
(R, Addy), (360) 786-7612 
shelly.short@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): Phiếu Chống
Dân Biểu 
Jacquelin Maycumber 
(R, Republic), (360) 786-7908 
jacquelin.maycumber@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): Phiếu Chống

Dân Biểu Joel Kretz 
(R, Wauconda), (360) 786-7988 
joel.kretz@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): Phiếu Chống

Khu Vực 8
Thượng Nghị Sĩ 
Sharon Brown 
(R, Kennewick), (360) 786-7614 
sharon.brown@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): Phiếu Chống

Dân Biểu Brad Klippert 
(R, Kennewick), (360) 786-7882 
brad.klippert@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): Phiếu Chống 

Dân Biểu Larry Haler 
(R, Richland), (360) 786-7986 
larry.haler@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): Phiếu Chống

Dự Luật Tiên Khởi 960, được cử tri chấp thuận vào năm 2007, yêu cầu danh sách tất cả các Nhà Lập Pháp, chính đảng, quê 
quán, thông tin liên lạc, và cách họ bỏ phiếu cho mỗi dự luật dẫn đến Lá phiếu Tham vấn.

Thượng Viện:   Phiếu Thuận, 42; Phiếu Chống, 7; Khiếm Diện, 0; 
Được Miễn, 0
Hạ Viện: Phiếu Thuận, 62; Phiếu Chống, 35; Khiếm Diện, 0; Được Miễn, 1
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Khu Vực 21
Thượng Nghị Sĩ 
Marko Liias 
(D, Everett), (360) 786-7640 
marko.liias@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): Phiếu Thuận

Dân Biểu Strom Peterson 
(D, Edmonds), (360) 786-7950 
strom.peterson@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): Phiếu Thuận

Dân Biểu Lillian Ortiz-Self 
(D, Mukilteo), (360) 786-7972 
lillian.ortiz-self@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): Phiếu Thuận

Khu Vực 22
Thượng Nghị Sĩ 
Sam Hunt 
(D, Olympia), (360) 786-7642 
sam.hunt@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): Phiếu Thuận

Dân Biểu Laurie Dolan 
(D, Olympia), (360) 786-7940 
laurie.dolan@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): Phiếu Thuận

Dân Biểu Beth Doglio 
(D, Olympia), (360) 786-7992 
beth.doglio@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): Phiếu Thuận

Khu Vực 23
Thượng Nghị Sĩ Christine 
Rolfes 
(D, Bainbridge Island), (360) 786-7644 
christine.rolfes@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): Phiếu Thuận

Dân Biểu Sherry Appleton 
(D, Poulsbo), (360) 786-7934 
sherry.appleton@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): Phiếu Thuận

Dân Biểu Drew Hansen 
(D, Bainbridge Island), (360) 786-7842 
drew.hansen@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): Phiếu Thuận

Khu Vực 24
Thượng Nghị Sĩ 
Kevin Van De Wege 
(D, Sequim), (360) 786-7646 
kevin.vandewege@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): Phiếu Thuận

Dân Biểu Mike Chapman
(D, Port Angeles), (360) 786-7916 
mike.chapman@leg.wa.gov
E2SSB 6269 (AV19): Phiếu Thuận

Dân Biểu Steve Tharinger 
(D, Sequim), (360) 786-7904 
steve.tharinger@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): Phiếu Thuận

Khu Vực 13
Thượng Nghị Sĩ 
Judy Warnick
(R, Moses Lake), (360) 786-7624 
judy.warnick@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): Phiếu Thuận

Dân Biểu Tom Dent 
(R, Moses Lake), (360) 786-7932 
tom.dent@leg.wa.gov
E2SSB 6269 (AV19): Phiếu Chống 

Dân Biểu Matt Manweller 
(R, Ellensburg), (360) 786-7808 
matt.manweller@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): Được Miễn

Khu Vực 14
Thượng Nghị Sĩ 
Curtis King 
(R, Yakima), (360) 786-7626 
curtis.king@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): Phiếu Chống

Dân Biểu Norm Johnson 
(R, Yakima), (360) 786-7810 
norm.johnson@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): Phiếu Chống

Dân Biểu Gina Mosbrucker 
(R, Goldendale), (360) 786-7856
gina.mosbrucker@leg.wa.gov
E2SSB 6269 (AV19): Phiếu Thuận

Khu Vực 15
Thượng Nghị Sĩ 
Jim Honeyford 
(R, Sunnyside), (360) 786-7684 
jim.honeyford@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): Phiếu Chống

Dân Biểu Bruce Chandler 
(R, Granger), (360) 786-7960 
bruce.chandler@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): Phiếu Chống

Dân Biểu David Sawyer 
(R, Moxee), (360) 786-7874 
david.taylor@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): Phiếu Chống

Khu Vực 16 
Thượng Nghị Sĩ 
Maureen Walsh 
(R, College Place), (360) 786-7630 
maureen.walsh@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): Phiếu Thuận

Dân Biểu Bill Jenkin 
(R, Prosser), (360) 786-7836 
bill.jenkin@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): Phiếu Chống

Dân Biểu Terry Nealey 
(R, Dayton), (360) 786-7828 
terry.nealey@leg.wa.gov
E2SSB 6269 (AV19): Phiếu Chống

Khu Vực 17
Thượng Nghị Sĩ 
Lynda Wilson 
(R, Vancouver), (360) 786-7632 
lynda.wilson@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): Phiếu Chống 

Dân Biểu Vicki Kraft 
(R, Vancouver), (360) 786-7994 
vicki.kraft@leg.wa.gov
E2SSB 6269 (AV19): Phiếu Chống

Dân Biểu Paul Harris 
(R, Vancouver), (360) 786-7976
paul.harris@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): Phiếu Thuận

Khu Vực 18
Thượng Nghị Sĩ 
Ann Rivers 
(R, La Center), (360) 786-7634 
ann.rivers@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): Phiếu Thuận

Dân Biểu Brandon Vick 
(R, Vancouver), (360) 786-7850 
brandon.vick@leg.wa.gov
E2SSB 6269 (AV19): Phiếu Chống

Dân Biểu Liz Pike 
(R, Camas), (360) 786-7812 
liz.pike@leg.wa.gov
E2SSB 6269 (AV19): Phiếu Chống

Khu Vực 19
Thượng Nghị Sĩ 
Dean Takko 
(D, Longview), (360) 786-7636 
dean.takko@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): Phiếu Thuận

Dân Biểu Jim Walsh 
(R, Aberdeen), (360) 786-7806 
jim.walsh@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): Phiếu Chống

Dân Biểu Brian Blake 
(D, Aberdeen), (360) 786-7870 
brian.blake@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): Phiếu Thuận

Khu Vực 20
Thượng Nghị Sĩ 
John Braun 
(R, Centralia), (360) 786-7638 
john.braun@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): Phiếu Thuận 

Dân Biểu Richard DeBolt 
(R, Chehalis), (360) 786-7896 
richard.debolt@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): Phiếu Chống 

Dân Biểu Ed Orcutt 
(R, Kalama), (360) 786-7990 
ed.orcutt@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): Phiếu Chống

Bạn không biết khu vực lập pháp nào ở nơi mà mình cư ngụ? 
Gọi đến đường dây nóng của Cơ Quan Lập Pháp theo số điện thoại (800) 562-6000 hoặc truy cập www.leg.wa.gov. ?

Khu Vực 9
Thượng Nghị Sĩ 
Mark Schoesler 
(R, Ritzville), (360) 786-7620 
mark.schoesler@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): Phiếu Chống

Dân Biểu Mary Dye
(R, Pomeroy), (360) 786-7942
mary.dye@leg.wa.gov
E2SSB 6269 (AV19): Phiếu Chống 

Dân Biểu Joe Schmick 
(R, Colfax), (360) 786-7844 
joe.schmick@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): Phiếu Chống

Khu Vực 10
Thượng Nghị Sĩ 
Barbara Bailey 
(R, Oak Harbor), (360) 786-7618 
barbara.bailey@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): Phiếu Thuận 

Dân Biểu Norma Smith 
(R, Clinton), (360) 786-7884 
norma.smith@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): Phiếu Thuận 

Dân Biểu Dave Hayes 
(R, Camano Island), (360) 786-7914 
dave.hayes@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): Phiếu Thuận

Khu Vực 11
Thượng Nghị Sĩ 
Bob Hasegawa 
(D, Seattle), (360) 786-7616 
bob.hasegawa@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): Phiếu Thuận

Dân Biểu Zack Hudgins 
(D, Tukwila), (360) 786-7956 
zack.hudgins@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): Phiếu Thuận

Dân Biểu Steve Bergquist 
(D, Renton), (360) 786-7862 
steve.bergquist@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): Phiếu Thuận

Khu Vực 12
Thượng Nghị Sĩ 
Brad Hawkins 
(R, East Wenatchee), (360) 786-7622 
brad.hawkins@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): Phiếu Thuận

Dân Biểu Cary Condotta 
(R, Wenatchee), (360) 786-7954 
cary.condotta@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): Phiếu Chống 

Dân Biểu Mike Steele 
(R, Chelan), (360) 786-7832 
mike.steele@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): Phiếu Chống
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Bạn không biết khu vực lập pháp nào ở nơi mà mình cư ngụ? 
Gọi đến đường dây nóng của Cơ Quan Lập Pháp theo số điện thoại (800) 562-6000 hoặc truy cập www.leg.wa.gov.

Lá phiếu Tham vấn

Khu Vực 25
Thượng Nghị Sĩ 
Hans Zeiger 
(R, Puyallup), (360) 786-7648 
hans.zeiger@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): Phiếu Thuận 
Dân Biểu 
Melanie Stambaugh 
(R, Puyallup), (360) 786-7948 
melanie.stambaugh@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): Phiếu Chống 

Dân Biểu Joyce McDonald 
(R, Puyallup), (360) 786-7968 
joyce.mcdonald@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): Phiếu Chống

Khu Vực 26
Thượng Nghị Sĩ 
Jan Angel  
(R, Port Orchard), (360) 786-7650 
jan.angel@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): Phiếu Thuận

Dân Biểu Jesse Young 
(R, Gig Harbor), (360) 786-7964 
jesse.young@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): Phiếu Chống

Dân Biểu Michelle Caldier 
(R, Port Orchard), (360) 786-7802 
michelle.caldier@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): Phiếu Thuận

Khu Vực 27
Thượng Nghị Sĩ 
Jeannie Darneille 
(D, Tacoma), (360) 786-7652 
jeannie.darneille@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): Phiếu Thuận

Dân Biểu Laurie Jinkins 
(D, Tacoma), (360) 786-7930 
laurie.jinkins@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): Phiếu Thuận

Dân Biểu Jake Fey 
(D, Tacoma), (360) 786-7974 
jake.fey@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): Phiếu Thuận

Khu Vực 28
Thượng Nghị Sĩ 
Steve O’Ban 
(R, Tacoma), (360) 786-7654 
steve.oban@leg.wa.gov
E2SSB 6269 (AV19): Phiếu Thuận

Dân Biểu Dick Muri 
(R, Steilacoom), (360) 786-7890 
dick.muri@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): Phiếu Thuận

Dân Biểu Christine Kilduff 
(D, University Place), (360) 786-7958 
christine.kilduff@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): Phiếu Thuận

Khu Vực 29
Thượng Nghị Sĩ 
Steve Conway 
(D, Tacoma), (360) 786-7656 
steve.conway@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): Phiếu Thuận

Dân Biểu David Sawyer 
(D, Tacoma), (360) 786-7906 
david.sawyer@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): Phiếu Thuận

Dân Biểu Steve Kirby 
(D, Tacoma), (360) 786-7996 
steve.kirby@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): Phiếu Thuận

Khu Vực 30
Thượng Nghị Sĩ 
Mark Miloscia 
(R, Federal Way), (360) 786-7658 
mark.miloscia@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): Phiếu Thuận

Dân Biểu Mike Pellicciotti 
(D, Federal Way), (360) 786-7898 
mike.pellicciotti@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): Phiếu Thuận

Dân Biểu Kristine Reeves 
(D, Federal Way), (360) 786-7830 
kristine.reeves@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): Phiếu Thuận

Khu Vực 31
Thượng Nghị Sĩ 
Phil Fortunato 
(R, Kent), (360) 786-7660 
phil.fortunato@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): Phiếu Thuận

Dân Biểu Drew Stokesbary 
(R, Auburn), (360) 786-7846 
drew.stokesbary@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): Phiếu Chống

Dân Biểu Morgan Irwin 
(R, Enumclaw), (360) 786-7866 
morgan.irwin@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): Phiếu Chống

Khu Vực 32
Thượng Nghị Sĩ 
Maralyn Chase 
(D, Edmonds), (360) 786-7662 
maralyn.chase@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): Phiếu Thuận

Dân Biểu Cindy Ryu 
(D, Seattle), (360) 786-7880 
cindy.ryu@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): Phiếu Thuận 

Dân Biểu Ruth Kagi 
(D, Seattle), (360) 786-7910
ruth.kagi@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): Phiếu Thuận

Khu Vực 33
Thượng Nghị Sĩ 
Karen Keiser 
(D, Des Moines), (360) 786-7664 
karen.keiser@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): Phiếu Thuận

Dân Biểu Tina Orwall 
(D, Des Moines), (360) 786-7834 
tina.orwall@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): Phiếu Thuận

Dân Biểu Mia Gregerson 
(D, SeaTac), (360) 786-7868
mia.gregerson@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): Phiếu Thuận

Khu Vực 34
Thượng Nghị Sĩ 
Sharon Nelson 
(D, Vashon), (360) 786-7667 
sharon.nelson@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): Phiếu Thuận

Dân Biểu Eileen Cody 
(D, West Seattle), (360) 786-7978 
eileen.cody@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): Phiếu Thuận

Dân Biểu Joe Fitzgibbon 
(D, West Seattle), (360) 786-7952 
joe.fitzgibbon@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): Phiếu Thuận

Khu Vực 35
Thượng Nghị Sĩ 
Tim Sheldon 
(D, Shelton), (360) 786-7668 
timothy.sheldon@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): Phiếu Thuận

Dân Biểu Dan Griffey 
(R, Allyn), (360) 786-7966 
dan.griffey@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): Phiếu Chống 

Dân Biểu Drew MacEwen 
(R, Union), (360) 786-7902 
drew.macewen@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): Phiếu Chống

Khu Vực 36
Thượng Nghị Sĩ 
Reuven Carlyle 
(D, Seattle), (360) 786-7670 
reuven.carlyle@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): Phiếu Thuận

Dân Biểu Noel Frame 
(D, Seattle), (360) 786-7814 
noel.frame@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): Phiếu Thuận

Dân Biểu Gael Tarleton 
(D, Ballard), (360) 786-7860 
gael.tarleton@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): Phiếu Thuận

Khu Vực 37
Thượng Nghị Sĩ 
Rebecca Saldaña 
(D, Seattle), (360) 786-7688 
rebecca.saldana@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): Phiếu Thuận

Dân Biểu  
Sharon Tomiko Santos 
(D, Seattle), (360) 786-7944 
sharontomiko.santos@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): Phiếu Thuận

Dân Biểu Eric Pettigrew 
(D, Seattle), (360) 786-7838 
eric.pettigrew@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): Phiếu Thuận

Khu Vực 38
Thượng Nghị Sĩ 
John McCoy 
(D, Tulalip), (360) 786-7674 
john.mccoy@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): Phiếu Thuận

Dân Biểu June Robinson 
(D, Everett), (360) 786-7864 
june.robinson@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): Phiếu Thuận

Dân Biểu Mike Sells 
(D, Everett), (360) 786-7840 
mike.sells@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): Phiếu Thuận

Khu Vực 39
Thượng Nghị Sĩ 
Keith Wagoner 
(R, Sedro-Woolley), (360) 786-7676 
keith.wagoner@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): Phiếu Thuận

Dân Biểu Dan Kristiansen 
(R, Snohomish), (360) 786-7967 
dan.kristiansen@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): Phiếu Thuận

Dân Biểu Carolyn Eslick 
(R, Sultan), (360) 786-7816 
carolyn.eslick@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): Phiếu Chống

Khu Vực 40
Thượng Nghị Sĩ 
Kevin Ranker 
(D, Deer Harbor), (360) 786-7678 
kevin.ranker@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): Phiếu Thuận

Dân Biểu Kristine Lytton 
(D, Anacortes), (360) 786-7800 
kristine.lytton@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): Phiếu Thuận

Dân Biểu Jeff Morris 
(D, Mount Vernon), (360) 786-7970 
jeff.morris@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): Phiếu Thuận

Dự Luật Tiên Khởi 960, được cử tri chấp thuận vào năm 2007, yêu cầu danh sách tất cả các Nhà Lập Pháp, chính 
đảng, quê quán, thông tin liên lạc, và cách họ bỏ phiếu cho mỗi dự luật dẫn đến Lá phiếu Tham vấn.
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Bảo mật địa chỉ bỏ phiếu của quý vị
Chương Trình Bảo Mật Địa Chỉ có thể ghi danh những người tham gia bỏ phiếu 
mà không tạo ra hồ sơ công cộng.

Để hội đủ điều kiện:
• quý vị phải là người sống sót sau bạo lực gia đình, xâm hại tình dục, buôn 

người hoặc bị theo dõi, hoặc làm việc trong ngành tư pháp hình sự và là mục 
tiêu bị quấy rối trong công việc

• quý vị phải gặp một người giúp đỡ nạn nhân, người có thể hỗ trợ đánh giá 
mối đe dọa, lập kế hoạch an toàn, và nộp đơn đăng ký tham gia chương trình

• gần đây, quý vị mới chuyển đến một địa điểm mới mà tội phạm không biết và 
không có trong hồ sơ công cộng

Gọi (800) 822-1065 hoặc truy cập www.sos.wa.gov/acp

Bảo mật địa chỉ bỏ phiếu của 
quý vị

Lá phiếu Tham vấn

Khu Vực 41
Thượng Nghị Sĩ 
Lisa Wellman 
(D, Mercer Island), (360) 786-7641 
lisa.wellman@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): Phiếu Thuận

Dân Biểu Tana Senn 
(D, Mercer Island), (360) 786-7894 
tana.senn@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): Phiếu Thuận

Dân Biểu Judy Clibborn 
(D, Mercer Island), (360) 786-7926 
judy.clibborn@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): Phiếu Thuận

Khu Vực 42
Thượng Nghị Sĩ 
Doug Ericksen 
(R, Ferndale), (360) 786-7682 
doug.ericksen@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): Phiếu Thuận

Dân Biểu 
Luanne Van Werven 
(R, Lynden), (360) 786-7980 
luanne.vanwerven@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): Phiếu Thuận

Dân Biểu Vincent Buys 
(R, Lynden), (360) 786-7854 
vincent.buys@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): Phiếu Thuận

Khu Vực 43
Thượng Nghị Sĩ 
Jamie Pedersen 
(D, Seattle), (360) 786-7628 
jamie.pedersen@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): Phiếu Thuận

Dân Biểu Nicole Macri 
(D, Seattle), (360) 786-7826 
nicole.macri@leg.wa.gov
E2SSB 6269 (AV19): Phiếu Thuận

Dân Biểu Frank Chopp 
(D, Seattle), (360) 786-7920 
frank.chopp@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): Phiếu Thuận

Khu Vực 44
Thượng Nghị Sĩ 
Steve Hobbs 
(D, Lake Stevens), (360) 786-7686 
steve.hobbs@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): Phiếu Thuận

Dân Biểu John Lovick 
(D, Mill Creek), (360) 786-7804 
john.lovick@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): Phiếu Thuận

Dân Biểu 
Mark Harmsworth 
(R, Mill Creek), (360) 786-7892 
mark.harmsworth@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): Phiếu Chống

Khu Vực 45
Thượng Nghị Sĩ 
Manka Dhingra 
(D, Redmond), (360) 786-7672 
manka.dhingra@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): Phiếu Thuận

Dân Biểu Roger Goodman 
(D, Kirkland), (360) 786-7878 
roger.goodman@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): Phiếu Thuận 

Dân Biểu Larry Springer 
(D, Kirkland), (360) 786-7822 
larry.springer@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): Phiếu Thuận

Khu Vực 46
Thượng Nghị Sĩ 
David Frockt 
(D, Seattle), (360) 786-7690 
david.frockt@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): Phiếu Thuận

Dân Biểu Gerry Pollet 
(D, Seattle), (360) 786-7886 
gerry.pollet@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): Phiếu Thuận

Dân Biểu Javier Valdez 
(D, Seattle), (360) 786-7818 
javier.valdez@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): Phiếu Thuận

Khu Vực 47
Thượng Nghị Sĩ 
Joe Fain 
(R, Auburn), (360) 786-7692 
joe.fain@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): Phiếu Thuận

Dân Biểu Mark Hargrove 
(R, Covington), (360) 786-7918 
mark.hargrove@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): Phiếu Chống

Dân Biểu Pat Sullivan 
(D, Covington), (360) 786-7858 
pat.sullivan@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): Phiếu Thuận

Khu Vực 48
Thượng Nghị Sĩ 
Patty Kuderer 
(D, Bellevue), (360) 786-7694 
patty.kuderer@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): Phiếu Thuận

Dân Biểu Vandana Slatter 
(D, Bellevue), (360) 786-7936 
vandana.slatter@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): Phiếu Thuận

Dân Biểu Joan McBride  
(D, Kirkland), (360) 786-7848 
joan.mcbride@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): Phiếu Thuận

Khu Vực 49
Thượng Nghị Sĩ 
Annette Cleveland 
(D, Vancouver), (360) 786-7696 
annette.cleveland@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): Phiếu Thuận

Dân Biểu Sharon Wylie 
(D, Vancouver), (360) 786-7924 
sharon.wylie@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): Phiếu Thuận

Dân Biểu 
Monica Jurado Stonier 
(D, Vancouver), (360) 786-7872 
monica.stonier@leg.wa.gov 
E2SSB 6269 (AV19): Phiếu Thuận 
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Ai đóng góp cho các chiến dịch 
vận động?
Xem các nhà đóng góp tài chính cho các ứng 
cử viên liên bang:

Ủy Ban Bầu Cử Liên Bang
www.fec.gov 
Điện thoại miễn phí (800) 424-9530

Trừ Tổng Thống và Phó Tổng Thống, mọi viên chức liên bang được bầu chọn tại 
Washington phải là cử tri đăng ký của tiểu bang. Chỉ những chức vụ liên bang 
mới có yêu cầu về độ tuổi nhiều hơn là cử tri đăng ký.

Năng Lực & Trách Nhiệm 
Liên Bang

Các phát biểu của ứng cử viên được in chính 
xác như khi được nộp. Văn Phòng Ngoại 
Trưởng không tiến hành chỉnh sửa bất kỳ hình 
thức nào hoặc xác minh tính trung thực hoặc 
sự kiện của các phát biểu. 

Quốc hội
Thượng Viện và Hạ Viện Hoa Kỳ có trách nhiệm bình 
đẳng về việc tuyên bố chiến tranh, duy trì lực lượng 
vũ trang, đánh giá thuế, vay tiền, đúc tiền, điều hành 
thương mại, và đề ra các luật và ngân sách cần thiết 
cho hoạt động của chính phủ.
Thượng nghị sĩ Hoa kỳ
Thượng nghị sĩ phải ít nhất 30 tuổi và là công dân Hoa 
Kỳ ít nhất chín năm. Thượng nghị sĩ phục vụ nhiệm kỳ 
sáu năm. Thượng viện có 100 thành viên; hai thành 
viên từ mỗi tiểu bang.
Thượng viện có một vài quyền hạn độc quyền, bao 
gồm phê chuẩn các hiệp ước, xác nhận các vị trí bổ 
nhiệm liên bang của Tổng thống, và xét xử các viên 
chức liên bang mà Hạ viện buộc tội.
Dân Biểu Hoa Kỳ
Các dân biểu phải ít nhất 25 tuổi và là công dân Hoa 
Kỳ trong ít nhất bảy năm. Các dân biểu không cần phải 
là cử tri đăng ký trong khu vực của mình, nhưng phải 
là cử tri đăng ký của tiểu bang. Dân biểu phục vụ trong 
nhiệm kỳ hai năm.
Hạ Viện có 435 thành viên, tất cả đều xem xét bầu chọn 
trong những năm chẵn. Mỗi tiểu bang có số thành viên 
khác nhau dựa trên dân số. Sau Cuộc điều tra dân số 
năm 2010, Washington được công nhận là Khu Vực 
Quốc Hội Số thứ 10.
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Maria

Kinh nghiệm Bầu cử
Thượng viện Hoa Kỳ 2001-hiện tại, Hạ viện Hoa Kỳ 1993-1995, 
Cơ quan Lập pháp Tiểu bang Washington 1987-1993.
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Real Networks, Phó Chủ tịch Marketing kiêm Phó Chủ tịch Cấp 
cao của Vụ Sản phẩm Tiêu dùng 1995-2000.
Học vấn
Là người đầu tiên trong gia đình tốt nghiệp đại học nhờ được trợ 
giúp tài chính. Nhận bằng Cử nhân Khoa học Xã hội ngành Hành 
chính Công từ Miami University.
Phục vụ Cộng đồng
Maria đam mê leo núi và tham gia hoạt động ngoài trời, là người 
đã chinh phục đỉnh Rainier, đỉnh Adams, dãy Grand Teton, 
Kilimanjaro và hi vọng sẽ được chinh phục thêm các đỉnh núi cao 
nhất của đất nước.

Phát biểu
Maria đấu tranh vì những điều đúng đắn cho người dân 
Washington. Bà biết rằng có quá nhiều gia đình tại Washington 
đang phải vật lộn mưu sinh. Maria đã nỗ lực giúp tạo ra nhiều công 
ăn việc làm mang lại thu nhập đủ nuôi sống cả gia đình và chuẩn bị 
cho lực lượng lao động Mỹ trước tình hình đổi mới của thế kỷ 21. 
Bà đã thông qua nhiều đạo luật hỗ trợ nông nghiệp, hàng không, 
hàng hải, đánh bắt cá và các nền kinh tế cảng tấp nập.
Chi phí nhà ở đang tăng vọt. Vậy nên Maria đã vận động thành 
công cả cánh tả và cánh hữu thông qua chính sách tăng trợ giá 
liên bang nhằm xây thêm nhiều nhà ở giá rẻ hơn. Bà đã đấu tranh 
để giữ lại Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Hợp túi tiền. Maria đã giữ 
lời hứa của mình khi bảo vệ các chương trình Phúc lợi Xã hội, Trợ 
cấp Y tế và Trợ cấp Y tế dành cho Người Thu nhập Thấp. Bà cũng 
ủng hộ đạo luật mới nhằm đảm bảo rằng các cựu chiến binh nhận 
được dịch vụ chăm sóc sức khỏe xứng đáng. Maria tin rằng thuốc 
theo đơn nên có giá cả phải chăng và các công ty dược phẩm nên 
chịu trách nhiệm trước tình trạng thuốc giảm đau gây nghiện tràn 
lan trong các cộng đồng và bà đã giúp ổn định lại nguồn ngân quỹ 
tăng lên do hoạt động hành pháp và điều trị.
Để mơ ước được học đại học trở nên có khả năng hơn, Maria 
ủng hộ việc tăng Pell Grant, cho phép sinh viên được tái vay nợ và 
bà cũng góp phần thông qua một dự luật GI Thế kỷ 21 nhằm mở 
rộng cánh cửa giáo dục cho các cựu chiến binh. Washington đi 
đầu trong ngành sản xuất và hàng không vũ trụ. Vậy nên pháp chế 
lưỡng đảng của Maria đã tạo ra chính sách trợ thuế liên bang đầu 
tiên cho chương trình học việc – đểđào tạo lại các cựu chiến binh 
về hưu và nhân viên thất nghiệp do công ty tại các trường cao đẳng 
cộng đồng.
Maria đã góp phần phát triển ngành công nghệ của Washington 
thông qua đấu tranh cho Nguyên tắc Trung lập của Internet và an 
ninh mạng.
Người phản ứng đầu tiên chính là người anh hùng cần được hỗ 
trợ. Maria đã đấu tranh vì ngân sách cho hoạt động phòng chống 
cháy rừng với trọng tâm phòng chống, bảo vệ tính mạng và bổ 
sung thêm việc làm ở khu vực nông thôn. Một nền kinh tế ngoài 
trời sôi động phải hỗ trợ các cộng đồng nông thôn. Maria đã nỗ lực 
hết mình để chấm dứt tình trạng thu phí leo núi ở các Công viên 
Quốc gia và thăm dò mỏ dầu ở vùng duyên hải Washington. Bà cổ 
vũ việc giảm thuế trong tiểu bang. Quốc hội, cũng như các công ty 
nhỏ, cần phải chi tiêu trong mức ngân sách họ có. Maria tin rằng 
các biện pháp PAYGO sẽ chống lại sự thâm hụt ngân sách.
Các giá trị Mỹ của chúng ta đang bị thử thách. Chúng ta cần giữ 
Maria ở lại thủ đô Washington để đấu tranh vì các giá trị của tiểu 
bang Washington này.
Liên Lạc
(206) 682-7328;maria@cantwell.com; www.cantwell.com

Cantwell
(Theo đảng Dân chủ)

  tiếp tục
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kết thúc

Susan

Kinh nghiệm Bầu cử
Chủ tịch, Đảng Cộng hòa Tiểu bang Washington 2013-18; Người 
chiến thắng, Bầu cử Quận trưởng Sơ bộ 2009, được sự ủng hộ 
của ban biên tập báo Seattle Times
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
20 năm làm Phóng viên Tin tức Truyền hình KIRO(CBS)-Five 
Emmys; 10 năm làm Giám đốc Điều hành, Quỹ Nghệ thuật và 
Khoa học Simonyi
Học vấn
Cử nhân Khoa học Tự nhiên, Đại học Florida; Chứng chỉ, Diễn 
đàn An ninh Quốc gia, Đại học Không quân thuộc Lực lượng 
Không quân Hoa Kỳ (USAF)
Phục vụ Cộng đồng
Ủy ban Tham vấn Cao đẳng Seattle; Giải thưởng Hàng xóm Tốt 
của Thị trưởng Nickels; Quỹ Bệnh viện Nhi Seattle; Nhạc trưởng 
Dàn nhạc Giao hưởng Seattle; Lực lượng Đặc nhiệm của Sở 
Bầu cử Quận King-người được Ron Sims bổ nhiệm; Ban NW 
của Cứu thế Quân; Ủy ban Giáo dục A+ của Thống đốc-người 
được Gary Locke bổ nhiệm; Chủ tịch Young Life; Trung tâm Học 
giả Quốc tế Woodrow Wilson-Người được chủ tịch bổ nhiệm; 
Ủy viên quản trị Bảo tàng Hàng không và Vũ trụ thuộc Viện 
Smithsonian

Phát biểu
Người dân chúng ta xứng đáng có được một Thượng nghị sĩ tốt 
hơn một Thượng nghị sĩ vô tích sự đang tranh cử lần thứ tư cho 
nhiệm kỳ mà bản thân không xứng đáng được chọn. Chúng ta 
cần một Thượng nghị sĩ thực sự quan tâm về các mối quan ngại 
của Washington này,  chứ không phải nơi khác. Không như bà 
ấy, tôi thấu hiểu tường tận mọi ngóc ngách của tiểu bang này 
trong 5 năm trở lại đây--và tôi đã lắng nghe tiếng nói của quý 
vị! Quý vị đã chán ngấy với các chính sách có hại của Seattle 
mà bà ấy chấp nhận và ủng hộ--các chính sách làm phương hại 
đến tương lai của chúng ta. Quý vị muốn một Thượng nghị sĩ bỏ 
phiếu phù hợp với túi tiền của quý vị, không phải của bà ta. Quý vị 
muốn có sự thay đổi lớn ngay bây giờ và tôi cũng thế. Trong cuộc 
bầu cử này, tôi sẽ đấu tranh vì quý vị. Và tôi cần lá phiếu của quý vị.
Các mối gắn kết của tôi ở đây thực sự bắt đầu trước khi tôi sinh 
ra—từ khi ông bà tôi là người nhập cư Đức và Na Uy đã định 
cư tại Tacoma. Mặc dù tôi di chuyển rất nhiều vì là con gái và vợ 
của một quân nhân, tôi và chồng quyết định trở lại Eo biển Puget 
Sound ngay khi chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ tại ngũ ở Thủy 
quân Lục chiến. Chúng tôi đã nuôi dạy hai cậu con trai, đầu tư 
thời gian vào những điều quan trọng: giáo viên, khu học chánh 
và các nhóm của bọn trẻ; công việc của chúng tôi (chồng tôi làm 
việc tại Boeing); nhà thờ --phục vụ sinh viên Đại học Washington; 
và nhiều nhu cầu quan trọng của cộng đồng. Chúng tôi cũng 
thích leo núi, ngắm cá voi và giúp đỡ du khách phát âm chuẩn 
từ Puyallup.
Nhưng đồng thời tôi cũng đang đấu tranh cho quý vị. Chống lại 
thuế thu nhập của tiểu bang, chống lại sự chi tiêu vô tội vạ trên 
tiền thuế của quý vị. Vì sức khỏe của trẻ em, vì hệ thống trường 
công lập, vì cuộc bầu cử công bằng tại Quận King. Không như 
đối thủ của mình, tôi bỏ phiếu cho cắt giảm thuế cho các gia đình 
lao động, cho quân, cho người phụ nữ đầu tiên lãnh đạo Cơ 
quan Tình báo Trung ương (CIA). Tôi sẽ quản lý các trang trại 
của Washington giúp nuôi sống cả thế giới. Tôi có thể mang về 
cho quê hương một số tiền lớn cho cơ sở hạ tầng, điều mà bà 
ấy không thể làm được. Và hãy yên tâm là, khi Tổng thống Trump 
mang lại lợi ích cho Tiểu bang Washington, tôi sẽ ủng hộ ông ấy. 
Khi ông ấy không mang lại lợi ích cho chúng ta, tôi có thể trao đổi 
với ông ấy.
Tôi sẽ là tiếng nói của quý vị. Tôi sẽ đấu tranh cho quý vị. Chúng 
ta hãy cùng nhau chiến thắng!
Liên Lạc
(206) 880-1820; info@susan4senate.com; 
www.susan4senate.com

Hutchison
(Theo đảng Cộng hòa)



40 Dân biểu Hoa Kỳ | Khu vực 1 | Nhiệm kỳ 2 năm

Suzan

Kinh nghiệm Bầu cử
Dân biểu Hoa Kỳ, 2012-Hiện nay. Ủy ban Tài chính và Thuế vụ 
và Ủy ban Ngân sách
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Có một sự nghiệp thành công trong cương vị là nữ doanh nhân 
và là nhà kinh doanh. Cựu nhân viên điều hành của Microsoft, 
đã lãnh đạo những doanh nghiệp kỹ thuật cao khởi nghiệp tại 
địa phương. Cựu Giám đốc điều hành Sở Thuế vụ Washington, 
là nơi tôi đã nỗ lực thực thi để đơn giản hóa hệ thống thuế và 
giúp đỡ các tiểu thương nghiệp.
Hoc vấn
Cử nhân Khoa học Xã hội, Trường Đại học Reed; Thạc sĩ Quản 
trị Kinh doanh, Đại học Washington.
Phục vụ Cộng đồng
Tôi đã kèm cặp cho các sinh viên ở Trường kinh doanh UW; đã 
sinh hoạt tích cực ở nhà thờ, phục vụ trong cương vị ủy viên ban 
quản trị. Phục vụ tình nguyện trong Hội phụ huynh-giáo viên, Nữ 
Hướng đạo sinh và Hội Nữ Thanh niên Cơ Đốc, ủng hộ nhà ở 
tạm thời, đào tạo nghề và những dịch vụ giúp cho các gia đình 
trở lại được cuộc sống bình thường.

Phát biểu
Trong thời điểm bất ổn như hiện nay, Khu vực Quốc hội số 1 cần 
những người đại diện vững vàng, giàu kinh nghiệm. Với vai trò 
là Nữ Dân biểu Hoa Kỳ đại diện cho quý vị, tôi ủng hộ ngăn tình 
trạng bế tắc chính trị khi còn đương nhiệm để làm lớn mạnh các 
gia đình trung lưu. Tôi cũng ủng hộ bảo vệ nhưng giá trị dân chủ 
của quý vị.
Do quá nhiều vấn đề, nên tôi có cảm giác quý vị đang ngày càng 
thụt lùi. Cùng với những Đảng viên đảng cộng hòa trong Quốc 
hội, Tổng thống Trump đưa ra quyết định không cần suy xét; hàng 
triệu người đã bị mất quyền lợi y tế. Thâm hụt liên bang ngày 
càng nhiều khi Đảng viên đảng cộng hòa cắt giảm thuế không 
thể chi trả cho những tập đoàn lớn mạnh và giàu có. Đó là lý do 
tại sao tôi đấu tranh bảo vệ quyền lợi chăm sóc y tế, khôi phục cơ 
chế tài chính minh bạch và thúc đẩy kinh tế. 
Chúng ta phải giúp đỡ các cựu chiến binh và gia đình quân nhân. 
Tôi đã trình lên đạo luật giảm để tỉ lệ thất nghiệm ở cựu chiến 
binh và tăng cường đào tạo nghề. Tôi đã thông qua một điều luật 
cho đóng Lỗ hổng Lầu năm góc mà đã từ chối sự công bằng cho 
những trẻ em còn sống sót qua nạn lạm dụng trẻ em.
Chúng ta đã thấy cơ sở hạ tầng quan trọng như thế nào khi cây 
cầu liên tiểu bang 5 bắc qua Sông Skagit bị sập. Chúng ta không 
thể phát triển kinh tế và tạo ra việc làm nếu chúng ta để những con 
đường, cây cầu và cảng bị sụp đổ. Tôi đã hỗ trợ nhiều dự án đầu 
tư mới để xây lại cơ sở hạ tầng, từ đường cao tốc, đường sắt đến 
hệ thống băng thông rộng ở nông thôn. Tôi đã cố định mức tăng 
tín dụng thuế nhà ở giá phải chăng để giảm chi phí nhà ở. Tôi đang 
đấu tranh đòi cải tổ luật nhập cư, tăng cường bảo mật dữ liệu và 
cung cấp nguồn lực để điều trị bằng các loại thuốc chữa cai nghiện. 
Tôi đã thông qua đạo luật cung cấp $200 triệu cho các chương 
trình đào tạo nghề, $22 triệu vào tiểu bang Washington. Tôi đã trình 
lên đạo luật giúp các tiểu thương nghiệp nhỏ nhận được bảo hiểm 
y tế, chất lượng, giá cả phải chăng cho nhân viên của họ. 
Tôi sẽ bảo vệ Phúc lợi Xã hội, Trợ cấp Y tế và quyền lựa chọn 
cho phụ nữ. Tôi đã đứng lên chống lại những cuộc tấn công của 
Đảng viên quá khích của đảng cộng hòa đến Tổ chức Kế hoạch 
hóa Gia đình. Tôi nhận được sự tán thành của nhiều nhóm Dân 
chủ, các tổ chức lao động, ban lãnh đạo địa phương và nhiều 
ban ngành khác. 
Cải tiến Quốc hội không phải là chuyện dễ dàng, nhưng tôi sẽ nỗ 
lực để mở rộng các cơ hội kinh tế, phát triển tầng lớp trung lưu, 
hỗ trợ nền công nghiệp Washington và đại diện cho các giá trị 
của chúng ta. Tôi mong nhận được sự ủng hộ của quý vị.
Liên Lạc
(425) 483-1500; info@delbeneforcongress.com; 
www.delbeneforcongress.com

DelBene
(Theo đảng Dân chủ)

  tiếp tục
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Jeffrey

Kinh nghiệm Bầu cử
Hội đồng Thành phố Sultan 2009-Nay; Ban Chính sách Khu 
Giao thông Vận tải thuộc Hội đồng Khu vực Eo biển Puget 
(PSRC) 2014-2015; Ban Chương trình Viên chức Thực thi Pháp 
luật và Lính Cứu hỏa (LEOFF1) 2016-Nay
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Chủ doanh nghiệp nhỏ thành đạt trong 30 năm.
Học vấn
Tốt nghiệp THPT Mariner. Theo học Cao đẳng Cộng đồng 
Shoreline.
Phục vụ Cộng đồng
Huấn luyện viên bóng rổ Hiệp hội Thanh niên Cơ Đốc Monroe 4 
năm; Nhiều chương trình thanh thiếu niên trong nhà thờ của tôi; 
Thành viên Ban Liên minh An toàn 2 2007-Nay.

Phát biểu
Là chủ doanh nghiệp nhỏ, duy trì hoạt động trong phạm vi ngân 
sách là điều bắt buộc để thành công. Tôi sẽ ủng hộ Tu chính án 
về Ngân sách Cân bằng và sẽ thúc đẩy chính quyền sống dựa 
vào khả năng của mình bằng cách cắt giảm lãng phí và nạn 
quan liêu trong chính phủ, để có thể tiếp tục gia tăng thêm nhiều 
việc làm hơn nữa.
Là thành viên hội đồng thành phố Sultan, tôi đã ban hành các 
chính sách tài chính dẫn đến xếp hạng trái phiếu AA, xếp hạng 
có được lần đầu tiên đối với Sultan và là xếp hạng cao nhất mà 
một thành phố nhỏ có thể đạt được.
Lý do quốc hội không làm được việc gì cả là do bị lún sâu trong 
sự phân cực. Có cánh cực tả và cánh cực hữu và không bên 
nào muốn tạm thời gạt bên ngoài “đường lối chính đảng” của 
mình và sử dụng cách tiếp cận hợp tình hợp lý để tìm ra điểm 
tương đồng. Tôi dự định gạt bỏ sang một bên vai trò tinh thần 
đảng phái và đón nhận những ý tưởng mà chúng ta có thể cùng 
thống nhất để bắt đầu đưa ra những quyết định khó khăn như 
người dân Mỹ mong đợi.
Tôi hỗ trợ cải cách nhập cư toàn diện nhưng cũng hiểu rằng 
an ninh biên giới là tối quan trọng đối với một quốc gia an toàn 
và bảo mật. Chúng ta cần ngăn chặn trào lưu nhập cư bất hợp 
pháp vào đất nước này. Đồng thời, chúng ta phải giải quyết vấn 
đề của những người nhập cư bất hợp pháp khi mà con cái của 
họ đã xem nước Mỹ như ngôi nhà của mình trên tinh thần từ bi. 
Cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế cho gia đình đã là một trong 
những thách thức lớn nhất của tôi. Với chi phí ngày càng gia 
tăng và thực tế nhiều nhà cung cấp dịch vụ bảo hiểm đang từ 
bỏ tiểu bang này vì quá nhiều quy định, việc tìm kiếm dịch vụ 
chăm sóc y tế giá với cả phải chăng đã ngày càng trở nên khó 
khăn hơn. Thực thi luật pháp hợp tình hợp lý như Đạo luật Y TẾ 
năm 2016, có thể làm giảm tổng chi phí bảo hiểm và giúp hạn 
chế các vụ kiện vụn vặt đã đẩy các công ty và nhân viên y tế đủ 
trình độ ra khỏi Washington.
Tôi kính xin lá phiếu của quý vị, để tôi có thể đại diện cho quý vị 
và thúc đẩy những thay đổi cần thiết để đưa đất nước tiến lên 
phía trước.
Liên Lạc
(425) 319-3338; beeler4congress@gmail.com; 
www.beeler4congress.com

Beeler
(Theo đảng Cộng hòa)
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Pramila

Kinh nghiệm Bầu cử
Dân biểu Hoa Kỳ, 2017-hiện tại; Thượng nghị sĩ Tiểu bang 
Washington, 2015-2016
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Nhà sáng lập/Giám đốc Điều hành, OneAmerica; Giám đốc, 
Quỹ Chương trình Tiếp cận Giáo dục Đại học (PATH) để Chuyển 
giao Công nghệ; Chuyên gia Phân tích Tài chính; Nhà văn 
Học vấn
Bằng Cử nhân Khoa học Xã hội chuyên ngành Anh ngữ & Kinh 
tế học, Đại học Georgetown; Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Đại 
học Northwestern
Phục vụ Cộng đồng
2013 Giải thưởng Quản lý Sự thay đổi của Nhà Trắng; Phó Chủ 
tịch Đầu tiên, Congressional Progressive Caucus (tạm dịch: Tổ 
chức Người da trắng Cấp tiến tại Quốc hội); Phó Chủ tịch, Lực 
lượng Đặc nhiệm Cải cách Dân chủ; Đồng Chủ tịch, Liên minh 
Lực lượng Đặc nhiệm Khí hậu và Công lý Môi trường; Đồng 
Chủ tịch, Nhóm Công tác về Cải cách Nhập cư của Phụ nữ; 
Cựu Chủ tịch Hội đồng, API Chaya; Thành viên, Ủy ban Tham 
vấn Bất bình đẳng về Thu nhập của Thành phố Seattle – ban 
hành chính sách mức lương tối thiểu $15

Phát biểu
Tôi rất tự hào khi đại diện cho Khu vực Số 7 của Washington 
tại Quốc hội Hoa Kỳ. Tôi một mình đến Hoa Kỳ khi mới 16 và 
tôi đã trở thành cư dân Seattle trong gần ba mươi năm. Là Dân 
biểu Hoa Kỳ của quý vị, tôi tập trung vào việc đảm bảo cho mọi 
người được tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế chất lượng, giúp 
sinh viên không còn phải nợ học phí cao đẳng đại học, bảo vệ 
môi trường, chào đón dân nhập cư, đảm bảo công bằng về 
lương và quyền sinh sản, và đảm bảo mọi người có thể về hưu 
trong danh dự.
Trong suốt nhiệm kỳ đầu tiên của mình, tôi đã tổ chức hơn chục 
buổi họp tại tòa thị chính để lắng nghe ý kiến từ quý vị và đấu 
tranh cho các ưu tiên của quý vị, bao gồm nhà ở giá cả phải 
chăng nhiều hơn cũng như giao thông công cộng và cơ sở hạ 
tầng mạnh mẽ. Tôi đã giúp thông qua khoản tài trợ $2.5 triệu để 
giải quyết khủng hoảng về opioid và luật đồng tài trợ để tạo ra 
các trường đại học cao đẳng miễn học phí trên toàn quốc, Trợ 
cấp Y tế cho Mọi người, và chuyển tiếp sang tương lai 100% 
năng lượng tái tạo. Thông qua chăm chỉ làm công tác xã hội 
hướng đến cá nhân, tôi đã giúp các thành phần – bao gồm cựu 
chiến binh và người cao niên – nhận lại hơn $800,000 phúc lợi 
liên bang. 
Là Phó Chủ tịch Ủy ban Ngân sách và Thành viên Ủy ban Tư 
pháp, tôi sẽ tiếp tục đứng lên chống lại những nỗ lực chia rẽ và 
trút tội lỗi lên người khác, để đảm bảo rằng chúng ta tách biệt 
tiền bạc ra khỏi chính trị, và xây dựng nền kinh tế cùng chung 
trách nhiệm quan tâm đến những thành phần dễ bị tổn thương 
nhất, thay vì đóng nhiều thuế cho những người không cần đến.
Khu vực của chúng ta giàu có về sự đổi mới, sáng tạo, nguồn tài 
nguyên thiên nhiên và sự từ bi. Tôi tự hào khi được đại diện cho 
quý vị và rất lấy làm vinh dự khi nhận được lá phiếu của quý vị.

Người ủng hộ: Đảng Dân chủ Quận King và Snohomish, Đảng 
viên Đảng Dân chủ Trẻ tuổi Tiểu bang Washington, Liên minh 
Trách nhiệm về Súng, Tổ chức Kế hoạch hóa Gia đình Khu vực 
Tây Bắc, Hội đồng Lao động Tiểu bang Washington, Lính cứu 
hỏa Seattle IAF 27, Tổ chức Sierra Club, Đảng Dân chủ Khu 
vực Số 11, 21, 36, 37, 46 và Tổ chức Người da trắng Cấp tiến 
tại Quốc hội
Liên Lạc 
(541) 993-9185; pramila@pramilaforcongress.com; 
www.pramilaforcongress.com

Jayapal
(Theo đảng Dân chủ)
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Craig

Kinh nghiệm Bầu cử
Viên chức ủy ban phân khu bầu cử, 24 năm. Nếu được cử tri tín 
nhiệm tôi hy vọng sẽ được phục vụ cho quý vị trong Quốc Hội sau 
thời gian tôi từng tập sự ở đó trong nhiều năm (năm 1984).
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Tôi đại diện cho các nhà sản xuất thiết bị chống động đất và tự hào 
khi được sản xuất tại Hoa Kỳ. Tôi còn quản lý danh mục đầu tư cho 
những người về hưu. Tôi đã giúp cứu vãn được Seattle Sorbets và 
thậm chí đã từng đi hái táo một mùa thu.
Học vấn
Bằng Cử nhân Khoa học Xã hội Đại học Hillsdale, ngành Kinh tế học; 
Chứng chỉ Phân tích viên Tài chính
Phục vụ Cộng đồng
Đồng Chủ tịch Hội phụ huynh-giáo viên (PTA). Đồng sáng lập 
RespectWashington.us bào chữa cho những công dân và người 
nhập cư hợp pháp chống lại các chính trị gia gian lận thủ tục di trú. Đã 
đệ trình đơn kiến nghị bãi bỏ “nơi trú ẩn” tại Spokane và Burien. Đồng 
sáng lập SaveOurChoice.us giúp bảo vệ khách hàng (kiến nghị bãi 
bỏ đánh thuế vào nước xô-đa, cấm dùng túi ni lông và mức lương tối 
thiểu tăng dẫn đến mất việc làm (job-killing wage).

Phát biểu
Đã đến lúc phải Đưa D.C. và Seattle ra khỏi Vũng bùn! Đã đến lúc 
chấm dứt phân chia người giàu và phân chia giai cấp của chế độ 
Marxist đang làm suy thoái các thành phố của chúng ta. Vâng, đã đến 
lúc đứng lên chống lại chính sách «đánh thuế thân» dẫn đến mất việc 
làm mà người đương nhiệm và những người kêu gọi “giai cấp” chiến 
tranh.
Ngoài ra, không giống như những lựa chọn bầu cử khác, tôi sẽ bầu 
chọn cho hệ thống xác minh điện tử (E-verify) bắt buộc để dừng 
lại hành vi trộm cắp số an sinh xã hội (SSN) bởi những công dân 
bất hợp pháp. E-verify đã là phương pháp hiệu quả nhất dành cho 
người nộp thuế giúp ngăn chặn tình trạng làm việc bất hợp pháp, và 
được hầu hết những người sử dụng lao động có trách nhiệm tại địa 
phương sử dụng, chẳng hạn như Boeing, Starbucks và Costco. Sau 
khi người sử dụng lao động dành 15 phút để ghi danh, họ sẽ được 
trang bị công cụ giúp phát hiện tổ hợp tên-SSN giả. Những công 
dân nước ngoài bất hợp pháp sẽ di trú lại về quốc gia của họ, nơi 
họ được làm việc hợp pháp và có thể nhập cảnh lại bằng thị thực 
hợp pháp. 
Các tổ chức buôn bán ma túy không chỉ thu lợi do bán chứng minh 
nhân dân (ID) giả, mà họ còn buôn bán trái phép trẻ em. Đến nay 
đã hai lần người đương nhiệm bỏ phiếu chống lại dự luật (HR1761, 
HR1865) tăng cường truy tố những tệ nạn buôn người và văn hóa 
phẩm đồi trụy. HR1865 được cả Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ và tạp chí 
The Seattle Times ủng hộ, và cũng đã được Tổng thống Trump ký. 
Nếu quý vị bỏ phiếu cho tôi, tôi cam kết bảo vệ trẻ em.
Quý vị cũng có thể tin tưởng tôi rằng tôi sẽ hỗ trợ để truy tố tận cùng 
các vụ mưu hại ám sát cảnh sát của chúng ta. Vào ngày 16 tháng 5, 
người đương nhiệm đã bỏ phiếu chống lại HR5698 mà Tổng thống 
Trump sẽ sớm ký duyệt để trao quyền truy tố kẻ ám sát cho liên bang.
Nếu quý vị bỏ phiếu để tôi vào Quốc hội, tôi sẽ không bao giờ phụ 
lòng tin những người cao tuổi bằng cách bỏ phiếu ủng hộ dự luật 
ân xá cho 10-20 triệu dân bất hợp pháp. Tuy nhiên, người đương 
nhiệm sẽ bỏ phiếu ủng hộ cho công dân nước ngoài bất hợp pháp 
«con đường»  đến Phúc lợi Xã hội của quý vị, và theo đó, làm bùng bổ 
chương trình Bảo hiểm dành cho Người khuyết tật, Người sống sót 
và Người cao tuổi đã từng rơi vào cảnh không đủ trả nợ. Đó là gian 
lận bảo hiểm! Hãy giúp tôi giúp quý vị chặn đứng hành vi trộm cắp 
này.
Tôi mong nhận được phiếu bầu của quý vị. Đồng thời, xin quý vị hãy 
bỏ phiếu cho cảnh sát trưởng Seattle và  ứng cử viên Thượng viện 
Hoa Kỳ Keith Swank.
Liên Lạc
(206) 932-2243; info@Keller4America.us;  www.Keller4America.us

Keller
(Theo đảng Cộng hòa)
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Dino

Kinh nghiệm Bầu cử
Thượng nghị sĩ Tiểu bang đại diện cho Phía Đông Quận King từ 
1996 đến 2003. Được toàn Hội đồng Quận King tái bổ nhiệm vào 
Thượng nghị viện Tiểu bang năm 2012 và 2016
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Là thương nhân thành công và Thượng nghị sĩ Tiểu bang, tôi xây 
dựng liên minh bao gồm những người đến từ tất cả tầng lớp và 
phối hợp với các đảng phái khác nhau để giải quyết vấn đề. Tại 
Thượng nghị viện Tiểu bang, tôi đã xóa sổ ngân sách thâm hụt 
hàng tỷ đô la trong khi duy trì các biện pháp bảo vệ mạnh mẽ cho 
những người dễ bị tổn thương nhất
Học vấn
Bằng Cử nhân Khoa học Xã hội chuyên ngành Quản lý Kinh 
doanh, Đại học Seattle
Phục vụ Cộng đồng
Chủ tịch Uỷ ban, Thế vận hội Đặc biệt Washington; Thành viên 
Ban Giám đốc, Tín quỹ Mountains-to-Sound Greenway; Thành 
viên Ban Tham vấn Chủ nhiệm khoa, Trường Kinh doanh Đại học 
Seattle

Phát biểu
Quốc hội có quá nhiều người la ó phản đối, trong khi có quá ít 
người giải quyết vấn đề. Là con trai của giáo viên trường công 
lập và chuyên viên làm đẹp, tôi muốn mọi gia đình sống theo Giấc 
mơ Mỹ mà gia đình tôi đã sống. Tôi đã cố gắng tự mình xoay xở 
học hết đại học bằng cách làm thêm trong ngành xây dựng và 
dọn vệ sinh. Sau đó, tôi trở nên thành công trong lĩnh vực bất 
động sản thương mại, nơi tôi học cách hợp tác với những người 
khác để giải quyết vấn đề và giúp mọi người thành công.
Là Thượng nghị sĩ Tiểu bang, tôi tuân theo các nguyên tắc đó và 
xây dựng liên minh bao gồm mọi người đến từ tất cả các tầng lớp 
xã hôi, tạo ra ngân sách cân bằng, kết hợp lưỡng đảng và giành 
được giải thưởng. Tôi đã chấm dứt tình trạng thâm hụt đồng thời 
bảo vệ ngân sách cho người cao niên, người bị khuyết tật phát 
triển hoặc bệnh tâm thần và tăng ngân sách cho khu học chánh, 
tất cả đạt được mà không cần tăng thuế chung. Tôi đã thông qua 
luật pháp để giữ cho những kẻ quấy rối trẻ em bị giam giữ trong 
tù trong suốt phần đời còn lại và ngăn chặn những người thường 
xuyên phạm tội lái xe trong tình trạng say rượu bia.
Mỗi cuộc sống đều đáng giá, và tôi đã luôn làm việc để tôn vinh 
nhân phẩm của tất cả mọi người. Cộng đồng người khuyết tật 
phát triển đã trao tôi tám giải thưởng vì đã bảo vệ họ thành công 
tại Olympia. Tôi cũng đã có vinh dự làm chủ tịch Thế vận hội Đặc 
biệt Washington. Tôi thận trọng về mặt tài chính, có lương tâm xã 
hội và sẽ luôn bảo vệ những người bị tổn thương nhất.
Vợ tôi Terry và tôi có bốn người con tuyệt vời, và chúng tôi muốn 
xây dựng đấy nước này tốt đẹp hơn trước. Nhưng hầu hết các 
cấp lãnh đạo ở D.C. đã thấm nhuần tư tưởng ghi điểm chính trị 
hơn là xử lý những khó khăn của chúng ta. Là Dân biểu của quý 
vị, tôi sẽ luôn chào đón bất kỳ ai sẽ làm việc với thiện chí. Tôi kính 
xin lá phiếu của quý vị để giúp cho đất nước của chúng ta giải 
quyết những vấn đề này.
Người ủng hộ: Hiệp hội Binh sĩ Tiểu bang Washington, Tổ 
chức Washington Fraternal Order of Police, Phòng Nông trại 
Washington, hơn 150 Đảng viên đảng Cộng hòa, Đảng viên 
đảng Dân chủ, và viên chức dân cử địa phương phi đảng phái, 
và hàng trăm lãnh đạo cộng đồng tại Khu vực số 8
Liên Lạc
(425) 651-6333; info@dinorossi.com; www.dinorossi.com

Rossi
(Theo đảng GOP)
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kết thúc

Kim

Kinh nghiệm Bầu cử
Mặc dù không phải là một chính trị gia nhà nghề nhưng tôi sẽ mang 
lại tiếng nói mới mẻ cho Quốc hội.
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Bác sĩ nhi tại Issaquah trong 16 năm; Được phụ huynh bầu chọn 
là Bác sĩ nhi Tốt nhất tại vùng đô thị Seattle (Tạp chí Parent Map, 
2013)
Học vấn
Bác sĩ nhi nội trú tại Bệnh viện Nhi Lucile Packard, Đại học Stanford, 
2000; Đại học California, Trường Y Davis, 1997; Đại học California, 
Berkeley, Bằng Cử nhân Khoa học Xã hội chuyên ngành Vật lý 
thiên văn, Phi Beta Kappa, 1991
Phục vụ Cộng đồng
Tình nguyện viên tại Khu học chánh Snoqualmie Springs; tình 
nguyện viên tại Trung tâm Giáo dục Từ sớm Cao đẳng Bellevue; 
Trợ giáo tình nguyện tại Virginia Mason; chủ trương bảo vệ vùng 
đất ngập nước quan trọng và loài cá hồi đang bị đe dọa tại 
Sammamish.

Phát biểu
Tôi đã dành cả sự nghiệp của mình để lắng nghe và giải quyết các 
vấn đề với hàng nghìn bệnh nhân và gia đình trên khắp Địa hạt số 
8. Tôi sẽ mang đến sự cống hiến và kiến thức đó cho công việc 
trong vai trò dân biểu Quốc hội.
Chăm sóc y tế đã luôn là niềm đam mê của tôi. Tôi bị chẩn đoán 
mắc bệnh tiểu đường Loại 1 khi còn là thanh thiếu niên, điều đó đã 
truyền cảm hứng cho tôi trở thành một bác sĩ nhi để điều trị cho trẻ 
em và gia đình của họ. Tôi thấu hiểu rõ những trăn trở về bảo hiểm 
y tế và chi phí gia tăng là như thế nào dựa trên chính kinh nghiệm 
của bản thân. Tôi đã quyết định ra tranh cử vào Quốc hội sau khi 
Trump và Phe Cộng hòa Hạ viện tước đi quyền được bảo vệ đối 
với các bệnh trạng có từ trước như bệnh tiểu đường của tôi và từ 
chối chăm sóc y tế có giá cả phải chăng cho 32,500 cư dân của 
Địa hạt số 8.
Chăm sóc y tế là một quyền lợi. Tôi sẽ làm cho chăm sóc y tế có giá 
cả phải chăng hơn bằng cách tăng cường Đạo luật Chăm sóc Có 
giá cả phải chăng và khắc phục thiệt hại do Trump và Quốc hội của 
Đảng Cộng hòa gây ra; cho phép mọi người mua Trợ cấp Y tế như 
một lựa chọn bảo hiểm có giá cả phải chăng; và cho phép tổ chức 
Trợ cấp Y tế thương lượng với giá thuốc thấp hơn.
Hiện tại không có bác sĩ nữ nào trong Quốc hội. Tôi sẽ mang đến 
tiếng nói quan trọng còn thiếu khi Quốc hội tranh biện về chăm sóc 
y tế cho phụ nữ, quyền sinh sản và sức khỏe của trẻ em.
Tôi là con gái của giáo viên trường tiểu học và kỹ sư hàng không 
vũ trụ, và là kết quả của giáo dục công lập. Con trai tôi theo học 
trường công lập. Tôi sẽ cải thiện khu học chánh của chúng ta để 
mỗi học sinh tốt nghiệp có được các kỹ năng cần thiết để thành 
công. Tôi sẽ nỗ lực làm việc để xây dựng nền kinh tế hướng đến 
tầng lớp trung lưu, để những người làm việc chăm chỉ được hưởng 
lợi, và tôi sẽ tăng cường Phúc lợi Xã hội và Trợ cấp Y tế. Công việc 
đầu tiên của tôi là tại Cơ quan Bảo vệ Môi sinh Hoa Kỳ (EPA), vì thế 
tôi sẽ giữ sạch nguồn không khí và nước của chúng ta, đồng thời 
chuyển tiếp sang nền kinh tế năng lượng sạch để chống lại biến 
đổi khí hậu.
Người ủng hộ: EMILY’s List, Hội đồng Lao động Tiểu bang 
Washington, IAM, Liên đoàn Nhân viên Tiểu bang, Quận và 
Thành phố Hoa Kỳ, Liên đoàn Giáo viên Hoa Kỳ tại Washington, 
Liên minh Quốc tế Lao động Bắc Mỹ, Liên minh Quốc tế Thợ sơn 
và các Ngành nghề Liên kết, Đảng viên Đảng Dân chủ Trẻ tuổi 
Washington, Đảng viên Đảng Dân chủ Trẻ tuổi Quận King, Hội Phụ 
nữ Chính trị Quốc gia, Win With Women (tạm dịch: Phụ nữ Lãnh 
đạo), viên chức dân biểu trên khắp khu vực.
Liên Lạc
(425) 395-4775; info@drkimschrier.com; 
www.drkimschrier.com

Schrier
(Theo đảng Dân chủ)
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  tiếp tục

Adam

Kinh nghiệm Bầu cử
Dân biểu Hoa Kỳ, 1997-hiện tại; Thượng nghị sĩ Tiểu bang 
Washington, 1991-1997
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Công tố viên, Thành phố Seattle, 1993-1995; Luật sư, Cromwell, 
Mendoza và Belur
Học vấn
Bằng Tiến sĩ Luật, Đại học Washington, 1990; Bằng Cử nhân 
Khoa học Xã hội, Đại học Fordham, 1987, Trường Trung học 
Tyee, 1983
Phục vụ Cộng đồng
Thành viên Hội đồng Cố vấn Danh dự Trường Evans tại Đại học 
Washington; thành viên  Hội Phụ huynh và Giáo viên (PTA) tại 
Trường Trung học Phổ thông Issaquah và Trường Trung học Cơ 
sở Issaquah; Thành viên Booster Trường Trung học Issaquah; 
thành viên Hội đồng Quản trị Dự án Borgen; cựu huấn luyện 
viên tình nguyện, Câu lạc bộ Bóng đá Issaquah; cựu thành viên, 
PTA tại Trường Tiểu học Northeast Tacoma nơi vợ tôi, Sara, 
phục vụ với cương vị Chủ tịch PTA trong 2 năm; cựu thành viên, 
Câu lạc bộ Kiwanis Federal Way; cựu thành viên, Ủy ban Nhân 
quyền Tom Lantos

Phát biểu
Tôi lớn lên ở thành phố SeaTac, và đã sống cả đời ở Địa hạt 9. 
Vợ tôi Sara và tôi đã cùng nuôi dạy con cái của chúng tôi ở đây, 
nơi cả hai đều theo học tại trường công lập. Địa hạt này là một 
cộng đồng vô cùng đa dạngvốn coi trọng sự cần cù lao động, 
và tôi rất tự hào khi được đại diện cho nơi đây. Là một Công tố 
viên, Thượng nghị sĩ Tiểu bang, Dân biểu Quốc hội, và thành 
viên trong cộng đồng này, tôi luôn sống cùng với những giá trị 
đạo đức mà cha mẹ tôi đã dạy—chính trực, chuyên cần, và tôn 
trọng đối với cộng đồng của mình.
Tôi chú trọng vào việc củng cố tầng lớp trung lưu, sự bình đẳng 
cho tất cả mọi người, và đầu tư vào tương lai của chúng ta. 
Chúng ta phải đưa ra một định hướng mang tính tiến bộ nơi mà 
mọi người có thể phát triển mạnh mẽ. Những gia đình thuộc 
tầng lớp lao động, như gia đình nơi tôi lớn lên, không có được 
những cơ hội như là các thế hệ trước đây. Điều này cần phải 
thay đổi.
Chúng ta cần phải phát triển từ phần cốt lõi, nâng cao giá trị kinh 
tế bằng cách tăng lương tối thiểu, thực hiện cải cách trường đại 
học nhằm giảm học phí và tạo cơ hội tiếp cận và đáp ứng việc 
làm trả lương cao, và bảo đảm rằng tất cả mọi người đều được 
chăm sóc sức khỏe bất kể lai lịch của họ. Với cương vị là đảng 
viên Dân chủ cao cấp nhất trong Ủy ban Quân ngũ Hạ viện, tôi 
cũng ưu tiên bảo đảm rằng các quân nhân và gia đình của họ, 
như nhiều người trong số đó sống ở Địa hạt 9, nhận được sự 
hỗ trợ cần thiết và xứng đáng được hưởng.
Tôi chuyên tâm làm việc mỗi ngày để đảm bảo rằng tất cả người 
dân sống trong địa hạt của chúng ta sở hữu quyền tiếp cận với 
những gì tốt nhất mà quốc gia này đem lại; không chỉ vì đó là 
điều đúng đắn để làm, mà vì nơi đây là nhà của tôi—là chuyện 
của cá nhân tôi, cũng giống như sự thịnh vượng của cộng đồng 
chúng ta là chuyện cá nhân của quý vị.
Tôi khao khát được phục vụ cho cộng đồng của chúng ta và tôi 
xin quý vị hãy bỏ phiếu cho tôi.
Liên Lạc
(253) 572-6125; info@electadamsmith.com; 
www.electadamsmith.com

Smith
(Theo đảng Dân chủ)
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kết thúc

Sarah

Kinh nghiệm bầu cử
Viên chức Ủy ban Phân khu Bầu cử, Khu Lập pháp số 37
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Chuyên gia thương thảo trách nhiệm và thương tích, Phụ tá 
Pháp lý, Phụ tá Hành chánh
Học vấn
Bằng Cử nhân Khoa học Xã hội chuyên ngành Nghiên cứu Cổ 
điển, Đại học Arizona
Kinh nghiệm Phục vụ Cộng đồng: Người tổ chức - ChickTech 
- Hội thảo Women in STEM, Tổ chức viên Cộng động cho các 
công ty trước, ủng hộ tình nguyện viên cho Iskashitaa Refugee 
Network, Người Nuôi dưỡng động vật cho FAIR Animal Rescue,

Phát biểu
Tôi là ứng cử viên duy nhất được người dân tài trợ, được người 
dân ủng hộ và tôi tham gia ứng cử để đại diện cho tầng lớp lao 
động bình thường tại Địa hạt 9 của bang Washington. Tôi sẽ 
không bao giờ lấy tiền của các tập đoàn và tin rằng chúng ta 
phải loại bỏ tầm ảnh hưởng tiêu cực của tiền bạc trong chính 
trị. Tôi là một người phụ nữ thuộc giai cấp lao động, tôi phải lập 
ngân sách chi tiêu khi đi chợ, tôi phải trả khoản vay học phí mỗi 
tháng chiếm gần nửa mức sinh hoạt phí của mình và tôi vẫn 
phải làm việc trong suốt chiến dịch này để tồn tại. Tôi tin rằng 
sống trong quốc gia giàu có nhất trong lịch sử thế giới, chúng 
ta có thể đạt được chính sách chăm sóc sức khỏe cùng giá cho 
toàn dân, chăm sóc trẻ em công cộng ,và giáo dục công lập 
miễn phí, từ trường mầm non cho đến cao học. Với Green New 
Deal (gói kích cầu kinh tế), chúng ta có thể đào tạo hàng triệu 
công nhân lành nghề trong khi xây dựng được cơ sở hạ tầng 
giao thông vận tải và năng lượng cho tương lai và triển khai các 
biện pháp khẩn cấp để ứng phó với biến đổi khí hậu. Chúng ta 
có thể có được những cuộc bầu cử minh bạch và nhận tài trợ 
công khai. Chúng ta có thể xây dựng cộng đồng an ninh thông 
qua giám sát công dân, chấm dứt chiến tranh can thiệp và bảo 
vệ quyền phụ nữ, cộng đồng LGBTQ+ cùng các cộng đồng sắc 
tộc và tôn giáo.
Quốc gia của chúng ta đang ở ngã tư đường và ta phải hành 
động ngay. Lòng tham và nạn tham nhũng đã thao túng chính 
phủ của chúng ta. Người dân đang chết dần mà không được 
chăm sóc sức khỏe và phá sản vì bệnh tật, các tập đoàn được 
giảm hàng tỷ đô la tiền thuế trong khi giai cấp công nhân của 
nước Mỹ không thể mua nhà, trả tiền thuê nhà hay nuôi nấng 
con cái của họ. Sinh viên phải gồng gánh những khoản nợ họ 
không thể cáng đáng và không bao giờ có thể trả nổi. Vậy mà 
chúng ta vẫn thấy quân đội tiêu hàng tỷ đô vào các cuộc chiến 
vô nghĩa, đánh bom dân thường vô tội và ăn chặn miếng ăn của 
đồng bào ta. Chúng ta có thể cùng nhau chiến thắng cuộc chiến 
chống tham nhũng và xây dựng một đất nước sẽ đáp ứng nhu 
cầu của mọi người Mỹ bình thường.
Liên Lạc
(206) 452-5037; contact@votesarahsmith.com; 
www.votesarahsmith.com

Smith
(Theo đảng Dân chủ)
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Nhà lập pháp phải là những cử tri đăng ký trong khu vực của họ.

Năng Lực & Trách Nhiệm Lập 
Pháp

Các phát biểu của ứng cử viên được in chính 
xác như khi được nộp. Văn Phòng Ngoại 
Trưởng không tiến hành chỉnh sửa bất kỳ hình 
thức nào hoặc xác minh tính trung thực hoặc 
sự kiện của các phát biểu.

Cơ quan lập pháp
Nhà lập pháp đề xuất và ban hành chính sách công cộng, 
đề ra ngân sách, và quy định việc thu thuế để hỗ trợ chính 
phủ tiểu bang và địa phương.

Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang
Thượng nghị viện có 49 thành viên; một thành viên từ 
mỗi khu vực lập pháp trong tiểu bang. Các thượng nghị 
sĩ được bầu chọn vào nhiệm kỳ bốn năm và gần một nửa 
thành viên của Thượng Viện xem xét bầu chọn mỗi năm 
chẵn. Nhiệm vụ duy nhất của Thượng Viện là xác nhận 
các bổ nhiệm của thống đốc.

Dân Biểu Tiểu Bang
Hạ nghị viện có 98 thành viên; hai thành viên từ mỗi khu 
vực lập pháp trong tiểu bang. Các dân biểu được bầu 
chọn vào nhiệm kỳ hai năm, vì vậy tổng số thành viên của 
Hạ Viện xem xét bầu chọn mỗi năm chẵn.
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Derek

Stanford
(Theo đảng Dân chủ)

Josh

Colver
(Theo đảng Cộng hòa)

Kinh nghiệm Bầu cử
Dân biểu từ năm 2011, phục vụ trong Ủy ban Phân bổ, Ủy ban 
Nông nghiệp và Tài nguyên Thiên nhiên, và Ủy ban Kinh doanh 
và Dịch vụ Tài chánh
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Derek đã dành hai mươi năm làm việc trong cương vị một nhà 
khoa học về thống kê và dữ liệu. Ông hiện đang điều hành một 
doanh nghiệp nhỏ tập trung vào tư vấn khoa học dữ liệu. Trước 
đây ông từng là giám đốc phân tích cho một công ty viễn thông 
và nhà khoa học nghiên cứu tại một công ty về phần mềm.
Học vấn
Cử Nhân Khoa Học Tự Nhiên về Toán học, Đại học Harvey 
Mudd; Thạc sĩ Toán Học, Tốt nghiệp Đại học Claremont; Tiến sĩ 
về Thống kê, Đại học Washington
Phục vụ Cộng đồng
Hiệp hội Phụ huynh Giáo viên Northshore, Bộ Thương mại 
Greater Bothell, chủ tịch Hội đồng Dự báo Khối lượng Hồ sơ 
Tiểu bang Washington
Phát biểu
Là nhà thống kê duy nhất trong cơ quan lập pháp, Derek làm 
việc để ban hành các giải pháp dựa trên khoa học và đưa ra các 
quyết định dựa trên thực tế. Ông đã từng là một người đi đầu 
về trách nhiệm giải trình tài chánh của chính quyền, và quý vị có 
thể tin tưởng vào ông để tiếp tục theo và đi đến cùng.
Dù là thực thi để bảo đảm rằng mọi trẻ em đều nhận được một 
nền giáo dục chất lượng, bảo đảm tiền thuế của quý vị được 
chi tiêu một cách khôn ngoan, hay thực thi để giảm ùn tắc giao 
thông, Derek sẽ tiếp tục mang tiếng nói của gia đình quý vị đến 
bàn hội nghị tại Olympia.
Liên Lạc
(425) 481-6231; derekstanford@hotmail.com; 
www.DerekStanford.com

Kinh nghiệm Bầu cử
Không có.
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Đồng sáng lập/Trưởng biên tập Free Mind Media, hiện là Thu 
ngân tại Taco Bell ở Bothell, và trước đó là Người nắm giữ trọng 
trách tại Fuego tại Bellevue.
Học Vấn
Trung học Phổ thông Công Giáo Shoreline Khóa 2017. 16 Tín 
chỉ tại Đại học Arizona.
Phục vụ Cộng đồng
Tôi thường xuyên đến Nhà thờ New Life tại Everett và là người 
tiêu dùng yêu thích bánh quy Thin Mint của Nữ hướng đạo sinh.
Phát biểu
Trong suốt cuộc đời tôi, hệ thống giáo dục đã bị giảm xuống 
mức đáng kể trong bảng xếp hạng quốc gia, nền kinh tế bị đánh 
thuế và trì trệ, và các chính trị gia giữ chức vụ trong nhiều thập 
kỷ mà không bị giới hạn nhiệm kỳ.
Đã đến lúc đón nhận các ý tưởng mới và con người mới vào 
chính phủ. Nếu được bầu chọn, tôi cam kết giảm thuế cho mọi 
người, cho các phụ huynh lựa chọn hình thức giáo dục qua 
phiếu trợ cấp giáo dục và áp dụng giới hạn nhiệm kỳ cho mỗi 
viên chức dân cử tại Washington. Nếu quý vị bỏ phiếu cho tôi, tôi 
cam kết đấu tranh vì quý vị và gia đình của quý vị đưa tiểu bang 
Washington vĩ đại tiến bước về phía trước!
Liên Lạc
(425) 248-1016; joshua_colver@hotmail.com; 
www.ColverForStateHouse.com
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Shelley

Kloba
(Theo đảng Dân chủ)

Debra

Blodgett
(Theo đảng Cộng hòa)

Kinh nghiệm Bầu cử
Dân biểu Tiểu bang phục vụ trong các Ủy ban Thương mại & 
Giải trí (quyền Chủ tịch), Kỹ thuật & Phát triển Kinh tế (Phó chủ 
tịch) và Giao thông Vận tải; cựu Ủy viên Hội đồng Thành phố 
Kirkland; Thành viên Hội đồng, Diễn đàn Dịch vụ Nhân sự East-
side, Đề xuất về Bạo lực Quận King, và Hội đồng Y tế Quận 
King
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Tôi là nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe với hơn 20 năm 
kinh nghiệm làm chuyên gia trị liệu mát-xa được cấp phép
Học vấn
Cử nhân Khoa học Tự nhiên Vận động Cơ thể Học, Đại học 
Illinois; Chứng chỉ về Hoạch định Chính sách Năng lượng, Đại 
học Idaho; Trường dạy Mát-xa Seattle
Phục vụ Cộng đồng
Câu lạc bộ Kirkland Kiwanis, Đảng viên Dân chủ Khu vực 1. 
Trước kia; Tổng quan Tổ chức Quỹ cho Các Trường học Lake 
Washington, Ủy viên Hội đồng Công viên Kirkland, Giám đốc 
Lập pháp Hiệp hội Phụ huynh Giáo viên (PTA) Tiểu bang Wash-
ington, Ủy ban Thuế vụ Dân biểu Lake Washington 
Phát biểu
Cùng nhau thực thi, cơ quan lập pháp đã thành công trong việc 
tăng tài trợ cho nhà trường và cho nghỉ phép có lương khi gia 
đình có chuyện. Tôi đã nỗ lực ra sức hoàn thành dự án I405 của 
khu vực, giải quyết vấn đề an toàn đường bộ, và cải thiện khả 
năng tiếp cận đào tạo thực thi pháp luật để giữ an toàn cho các 
cộng đồng
Với lá phiếu của quý vị, tôi sẽ tiếp tục thực thi để sửa luật thuế 
lạc hậu, đẩy mạnh trách nhiệm về súng, bảo vệ không khí và 
nguồn nước, tăng khả năng tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe và giáo dục có khả năng chi trả cho trẻ khuyết tật. Ủng hộ: 
Quỹ Chiến dịch Trẻ em; Liên minh chịu Trách nhiệm về Súng; 
NARAL; Đảng viên Dân chủ LD số 1; Thượng nghị sĩ Palumbo; 
Đại diện Stanford; Ủy viên Hội đồng Hạt Dembowski; Thị trưởng 
Kirkland Amy Walen; Thị trưởng Bothell Andy Rheaume; và 
nhiều người khác!
Liên Lạc
(425) 823-9732; info@votekloba.com; votekloba.com

Kinh nghiệm Bầu cử
Viên chức Đắc cử của Ủy ban Phân khu Bầu cử (PCO), Chủ 
tịch Đắc cử của Đảng Cộng hòa tại Quận Snohomish, đã làm 
việc trong nhiều chiến dịch vận động, đã tham gia vào Quy trình 
Đánh giá Dữ liệu Bầu cử Quận Snohomish, Thành viên Ủy ban 
WSRP
Kinh nghiệm Chuyên môn khác
25 năm trong ngành Công nghiệp Chứng từ, đồng sở hữu, điều 
hành Premier Escrow từ 1992 đến 2010. Tư vấn Thời trang Tư 
nhân từ năm 2008 đến năm 2014 cho nhà thiết kế thời trang 
lớn.
Học vấn
Bằng Kế toán, Đại học Gavilan, Luật và Quản trị Nguồn Nhân 
sự, Đại học Kinh tế Berkeley
Phục vụ Cộng đồng
Đại sứ Hy vọng, Chia sẻ Hy vọng, Quốc tế chống buôn bán phụ 
nữ và trẻ em trên toàn Tiểu bang Washington. Thành viên Câu 
lạc bộ Phụ nữ Cộng hòa Quận Snohomish, từng phục vụ với 
cương vị Cựu Chủ tịch. Cựu thành viên Liên đoàn các CLB Phụ 
nữ Quốc tế trao học bổng xứng đáng cho các sinh viên và thành 
viên trong cộng đồng.
Phát biểu
Quý vị xứng đáng được có bộ máy lãnh đạo có lương tri tại 
Olympia. Lãnh đạo có tầm nhìn, có mục đích và có sự nhiệt tình. 
Người sẽ tập trung vào việc bảo vệ quyền riêng tư, tài sản và 
các quyền được bảo vệ theo hiến pháp của quý vị. Một người 
quan tâm sâu sắc về giáo dục và an ninh công cộng. Debbie 
cam kết giảm bớt gánh nặng về thuế bất động sản đồng thời 
ưu tiên tài trợ toàn phần cho giáo dục. Bà sẽ làm việc để phục 
hồi quyền kiểm soát địa phương đối với các trường học. Bà sẽ 
tranh đấu để giữ thuận lợi với các doanh nghiệp ở Kirkland và 
phía Nam Quận Snohomish và tránh khỏi các chính sách chính 
trị thảm hại của Seattle. Debbie sẽ là tiếng nói vì sự thay đổi ở 
Olympia. Có lương tri. Cam kết phi thường. Hãy bầu Debbie 
Blodgett làm Dân biểu Tiểu bang.
Liên Lạc
(206) 979-2709; electdebbie4house@gmail.com;
electdebbie4house.com
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Bill

Ramos
(Theo đảng Dân chủ)

Chad

Magendanz
(Theo đảng Cộng hòa)

Kinh nghiệm Bầu cử
Ủy viên Hội đồng Thành phố Issaquah, 2015-nay
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Sở hữu và điều hành một doanh nghiệp nhỏ đặt tại Issaquah, 
The Common Good, chuyên phát triển các dự án giao thông 
vận tải và giao thông công cộng. Trước đây, ông đã làm việc 
cho Ban Quản lý Giao thông Công cộng Liên bang của Bộ Giao 
thông Vận tải Hoa Kỳ trong cương vị Nhà Hoạch định Cộng 
đồng, cũng như cho Dịch vụ Lâm nghiệp Hoa Kỳ ở North Bend 
trong cương vị Giám đốc Quản lý Rừng, Công viên Giải trí và 
Dịch vụ Công cộng, và Quản lý Hệ Sinh thái. Sở hữu doanh 
nghiệp khiêu vũ nhỏ ở North Bend gần 20 năm.
Học vấn
Cử nhân Khoa học Tự nhiên, Đại học Humboldt. Các chứng chỉ 
về Kỹ thuật Rừng và Quản lý Công viên Giải trí.
Phục vụ Cộng đồng
Phục vụ trong Ủy ban Sinh lực Kinh tế của Issaquah, Ủy ban Kế 
hoạch và Chính sách, và Ủy ban Dịch vụ Nhân sự.
Phát biểu
Có nhiều thứ khiến chúng ta đoàn kết hơn là bị chia rẽ. Bằng 
cách cùng nhau làm việc, chúng ta có thể giải quyết các vấn 
nạn giao thông và giúp chúng ta về nhà với gia đình sớm hơn. 
Chúng ta có thể hỗ trợ và cải thiện các trường công lập, tạo cơ 
hội cho toàn thể con em được thành công. Chúng ta có thể giữ 
an toàn cho trẻ em, bên trong và bên ngoài trường học, với tư 
duy hợp lý về an toàn súng. Chúng ta có thể khiến chính quyền 
làm việc cho người dân, tăng cường trách nhiệm giải trình và 
tính minh bạch ở Thủ phủ, chấm dứt các cuộc cạnh tranh đảng 
phái.
Tôi rất vinh dự khi có được lá phiếu của quý vị. Được ủng hộ bởi 
cơ quan Cứu nạn & Cứu hỏa phía Đông, Lực lượng Cứu hỏa 
Maple Valley, Cử tri Bảo vệ Môi trường ở Washington, các giáo 
viên, thành viên hội đồng nhà trường, các đoàn thể và nhiều 
hơn nữa.
Liên Lạc
(425) 208-5882; bill@voteramos.org; voteramos.org

Kinh Nghiệm Bầu Cử
Đắc cử vào Hạ viện WA trong năm 2012 & 2014; Phục vụ trong 
các ủy ban Giáo dục (Ủy viên có Thứ hạng), Giáo dục Đại học, 
Kỹ thuật & Phát triển Kinh tế, Điều lệ, và Phân bổ; Được bổ 
nhiệm vào năm lực lượng đặc nhiệm lưỡng đảng về tài trợ và 
chất lượng trường học; Cựu Chủ tịch Hội đồng Giáo dục Is-
saquah
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Nhà phát triển phần mềm cho Microsoft, Nike, Panasonic và 
các công ty kỹ thuật cao khác; sĩ quan tàu ngầm Hải quân Hoa 
Kỳ (12 năm); quản lý tại Microsoft (10 năm) với hơn 20 giải 
thưởng về sáng chế
Học vấn
Kỹ sư Điện & Máy tính, Đại học Cornell
Phục Vụ Cộng Đồng
Giáo viên khoa học máy tính TEALS; Bào chữa Xuất sắc của 
Hiệp hội Phụ huynh Giáo viên (PTA); Kiwanis; Hội Cựu Chiến 
binh Hoa Kỳ; cư dân Tiger Mountain với vợ Galen (29 năm); 
Cha của hai sinh viên chuyên ngành Khoa học Điện toán tại 
MIT và Utah
Phát biểu
Trong một thế giới ngày càng phân biệt hai đảng phái, Chad 
đã giành được danh tiếng là người xây dựng cầu nối. Một nhà 
quán quân về giáo dục ở Olympia, ông đã lãnh đạo các cuộc 
đàm phán để tăng gấp đôi tài trợ cho trường học trong khi giảm 
thuế bất động sản ở 44% các địa hạt. Ông đã thành lập các liên 
minh lưỡng đảng để ban hành luật lệ về giáo dục khoa học máy 
tính, trường học đổi mới, xe điện và tội phạm công nghệ cao.
Khi ủng hộ các cuộc đua vào Hạ viện trước đây của ông, The 
Seattle Times đã gọi Chad là “một trong những nhà tư tưởng 
sáng suốt nhất trong Lập pháp”, người “mang đến sự tiết chế 
cần thiết và trí tuệ sắc bén cho Olympia”. Không những được 
xếp hạng «Xuất sắc” trong các kỳ đánh giá ứng cử viên của Liên 
đoàn Thành phố trong quá khứ, ông xứng đáng nhận được 
phiếu bầu của chúng ta.
Liên Lạc
(425) 395-4895; info@magendanz.com; www.Vote4Chad.com
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Lisa

Callan
(Theo đảng Dân chủ)

Paul

Graves
(Theo đảng Cộng hòa)

Kinh nghiệm Bầu cử
Hiện đang là một giám đốc hội đồng giáo dục tại Khu Học 
chánh Issaquah, trước đây từng phục vụ với cương vị chủ tịch 
hội đồng.
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Cựu kỹ sư trưởng và quản lý dự án cho Boeing. Cựu chuyên gia 
tư vấn quản lý các chương trình phát triển phần mềm quy mô 
lớn cho các doanh nghiệp.
Học vấn
Bằng Cử nhân Khoa học Tự nhiên về toán học với chuyên môn 
về khoa học máy tính từ Đại học Northern Arizona.
Phục vụ Cộng đồng
Thành viên hội đồng quản trị trong Diễn đàn Dịch vụ Nhân 
sinh Eastside và Liên minh Phòng chống Ma túy cho Thanh 
Thiếu Niên của tổ chức Ảnh Hưởng đến Chọn Lựa (Influence 
the Choice ). Lãnh đạo tích cực và tình nguyện viên với Hội 
Phụ huynh, Giáo viên và Học sinh (PTSA), Kiwanis và Phòng 
Thương mại Issaquah. Cựu giám đốc chuyển nhượng tạm thời 
cho United Way của Quận King.
Phát biểu
Là một người mẹ và giám đốc hội đồng giáo dục, các trường 
công lập của chúng ta là ưu tiên hàng đầu của tôi. Với các 
khoản đầu tư mới chuyển đến cho chúng ta, chúng ta cần các 
nhà lãnh đạo dân cử với kinh nghiệm trực tiếp làm việc trong 
các trường học của chúng ta để bảo đảm học sinh và giáo viên 
có các nguồn lực cần thiết để được an toàn và thành công. Tôi 
sẽ tranh đấu cho cộng đồng của chúng ta tại Olympia, làm việc 
xuyên hành lang lập pháp để tìm các giải pháp giao thông giúp 
chúng ta di chuyển nhanh chóng và an toàn và giảm gánh nặng 
thuế bất động sản cho quý vị và gia đình quý vị.
Được ủng hộ bởi Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Patty Murray, Tổng 
Giám quản Tiểu bang Chris Reykdal, Thượng nghị sĩ Tiểu bang 
Mark Mullet, Cử tri của Cục bảo tồn Washington, các giáo viên 
của chúng ta, và nhiều hơn nữa.
Liên Lạc
(425) 260-4878; lisa@lisacallan.org; lisacallan.org

Kinh nghiệm Bầu cử
Dân biểu Tiểu bang, 2016-hiện nay.
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Cố vấn Trưởng tại Oak Harbor Freight Lines. Luật sư tại Perkins 
Coie. Thư ký Luật cho Thẩm phán Tòa án Tối cao Washington 
là James Johnson.
Học vấn
Bằng Luật, Đại học Duke; Bằng Thạc sĩ (M.A.) Triết học, Đại học 
Duke; Bằng Cử nhân Khoa học Xã hội (B.A.) Đại học Western 
Washington.
Phục vụ Cộng đồng
Chương trình Biện hộ Đặc biệt do Tòa án Quận King Bổ nhiệm: 
luật sư miễn phí (được nêu danh là luật sư miễn phí xuất sắc 
trong năm). Hopelink: thành viên hội đồng. Tín quỹ Mountains 
to Sound Greenway: thành viên hội đồng cố vấn. Snoqualmie 
Valley Rotary: thành viên tích cực. Trường Bán công Excel : 
thành viên sang lập trong hội đồng quản trị. Người nhận giải 
thưởng phục vụ cộng đồng Andy Hill.
Phát biểu
Là Dân biểu của quý vị, tôi đã làm việc theo cung cách lưỡng 
đảng, chu đáo cho các trường xuất sắc; giảm giao thông; thuế 
thấp, ổn định; và chính quyền cởi mở. Bằng cách chuyên cần 
làm việc, chúng ta đã ưu tiên tài trợ cho trường học và tăng tốc 
sửa chữa giao lộ 18/90 trước sáu năm. Tôi là nhà lập pháp duy 
nhất của Eastside bỏ phiếu chống lại một dự luật có thể che 
giấu không cho xem xét công khai các hồ sơ lập pháp. Dựa vào 
các phiếu bầu của tôi, tôi được nêu danh là Dân biểu độc lập 
nhất. Tôi sẽ luôn tranh đấu cho cộng đồng của chúng ta.
Sự ủng hộ: Dân biểu Quốc hội Dave Reichert; các Ủy viên 
Hội đồng Kathy Lambert và Reagan Dunn; các Thị trưởng 
Sammamish, North Bend, Maple Valley, và Black Diamond; 
nhiều người khác.
Liên Lạc
(206) 818-5607; info@paulgraveswa.com; 
www.paulgraveswa.com
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Zack

Hudgins
(Theo đảng Dân chủ)

Không có ứng cử viên đối lập

Kinh nghiệm Bầu cử
Hạ viện Tiểu bang 2002-2018
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Làm việc tại Amazon.com, Microsoft, và United Way của Quận 
King.
Học vấn
Bằng Cử nhân Khoa học Xã hội - Đại học Notre Dame
Phục vụ Cộng đồng
Thành viên hội đồng sáng lập, và Chủ tịch hội đồng - Hội Cựu 
chiến binh Puget Sound Fisher House  nhằm giúp đỡ những 
gia đình cựu chiến binh. Cựu thành viên hội đồng của Mạng 
lưới bảo vệ Phụ nữ Bị bạo hành Gia đình. Cựu giảng viên cho 
Chương trình Phát triển Lãnh đạo Toàn cầu của Đại học Cộng 
đồng Highline. Chủ tịch Ủy ban Cố vấn NamSeattle. Phòng 
thương mại Renton. Cựu thành viên của Ủy ban Cựu chiến 
binh Lập pháp và Quân sự, Ủy ban Lao động Thuê ngoài, và 
Hội đồng Nghệ thuật Tiểu bang Washington.  Hội đồng Dịch vụ 
Công nghệ Thông tin Tiểu bang, các Dự án Công nghệ Thông 
tin Lập pháp và Ủy ban Giám sát, Lực lượng Đặc nhiệm An ninh 
Mạng NCSL.
Phát biểu
Vợ tôi và tôi muốn tất cả những đứa trẻ đang học lớp một cùng 
với con trai  tôi có một tương lai tươi sáng, nơi mà một nền giáo 
dục tốt và một cuộc sống tốt đẹp không nằm ngoài tầm với. Tôi 
đã dành sự nghiệp của mình để giúp đỡ các gia đình bằng cách 
xây dựng cộng đồng vững mạnh hơn. Tôi vẫn luôn đấu tranh 
vì nguồn tài trợ cho trường học, bảo vệ môi trường,  hệ thống 
bỏ phiếu chung cho mọi người, bảo vệ tín dụng cho người tiêu 
dùng, chương trình chăm sóc sức khỏe tốt hơn, một hệ thống 
chính quyền hiệu quả hơn, và sự hỗ trợ dành cho con cái, cựu 
chiến binh, người di dân và người cao niên của chúng ta. 
Tôi đã được ủng hộ bởi: Hội đồng Lao động Tiểu bang, Cử tri 
Bảo tồn Môi trường, Đảng viên Đảng dân chủ tại quận King/
Giới trẻ/Địa hạt 11, Lính cứu hỏa và những cử tri như là quý vị. 
Cảm ơn lá phiếu của quý vị.
Liên Lạc
zack@zackhudgins.com; www.zackhudgins.com



54 Dân biểu Tiểu bang | Khu vực 11 Vị trí 2 | Nhiệm kỳ 2 năm

Steve

Bergquist
(Theo đảng Dân chủ)

Không có ứng cử viên đối lập

Kinh nghiệm Bầu cử
Dân biểu Tiểu bang
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Giáo viên Lịch sử/Xã hội học tại Khu Học chánh Renton; Ngoài 
ra, cho đến gần đây, Chủ Doanh nghiệp Nhỏ Aces Tennis, điều 
hành các Chương trình Quần vợt của Sở Công viên và Giải trí 
Thành phố Renton
Học vấn
Trường Trung học Hazen, Renton; Bằng Cử nhân, hai 
chuyên ngành về Khoa học Chính trị và Lịch sử, Đại học 
Washington;  Bằng Thạc sĩ về Sư phạm, Đại học Western 
Washington
Phục vụ Cộng đồng
Tình nguyện làm Giám đốc Giải đấu Quần vợt cho Renton 
River Days. Đứng đầu trong nỗ lực tạo thành công cho tập thể 
nhằm duy trì tất cả các đội chơi gôn của trường trung học phổ 
thông thuộc Khu Học chánh Renton và nhiều kinh nghiệm tình 
nguyện tại Hiệp hội Môi trường sống cho Nhân loại, Ngân hàng 
Thực phẩm của Đội quân Cứu tế Renton, Qũy từ thiện Ronald 
McDonald House, và Tín quỹ Mountains to Sound Greenway.
Phát biểu
Là cha của hai đứa con nhỏ, và là một trong số ít những giáo 
viên tích cực  phục vụ trong cơ quan lập pháp, tôi sẽ đề nghị đến 
cơ quan lập pháp một quan điểm vô cùng thiết yếu nhằm giúp 
đỡ học sinh sinh viên và các gia đình của chúng ta có nhiều cơ 
hội để học tập và phát triển. Tôi vẫn sẽ tiếp tục là một nhân viên 
chăm chỉ và là người lãnh đạo mạnh mẽ cho cộng đồng của 
chúng ta nhờ vào sự ủng hộ của quý vị!
Tôi tự hào được ủng hộ bởi các giáo viên, lính cứu hỏa của quý 
vị, Đảng viên đảng dân chủ Địa hạt 11, và nhiều người  nữa.
Liên Lạc
(425) 390-4527; steve4house@gmail.com; 
www.steve4house.com
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Mark

Miloscia
(Theo đảng Cộng hòa)

Claire

Wilson
(Theo đảng Dân chủ)

Kinh nghiệm Bầu cử:
Thượng nghị sĩ Tiểu bang 2014-hiện 
nay; Dân biểu Tiểu bang, 99-13; Ủy 
viên, Khu Tiện ích Lakehaven, 96-99

Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Giáo viên Thay thế với Trường Auburn, Trường Công lập Federal 
Way (FW), và Trường Công giáo; Giám khảo Tình nguyện (kiểm toán 
viên) cho Chương trình Chất lượng Toàn quốc Baldrige; Phi công 
B-52 cho Không lực Hoa Kỳ; Giám đốc của Goodwill ở Tacoma. 
Học vấn
Bằng Cử nhân Khoa học Tự nhiên (BS), Kỹ thuật, Học viện 
Không lực Hoa Kỳ; Bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA), Đại 
học ND; Thạc sĩ (MS), Tâm lý học Lâm sàng, Đại học Chapman
Phục vụ Cộng đồng
Hội đồng Câu lạc bộ Bé trai và Bé gái FW; Phó Chủ tịch Hiệp hội 
Phụ huynh và Giáo viên (PTA) Lake Dolloff; Chủ tịch Hội đồng 
Mạng lưới Chăm sóc Cộng đồng FW; Người nhận được: Giải 
thưởng Nhà lập pháp Xuất sắc trong Năm của Phòng Thương 
mại Auburn, Giải thưởng Thành tích Xuất sắc; Giải thưởng Bal-
lard-Thompson của Liên minh Chính quyền Mở; Giải Thưởng 
Liên minh Gia đình Quận King/Trung tâm Giải trí và Hoạt động 
Quận King; Giải thưởng Anh hùng Gia cư
Phát biểu
Tôi rất vinh dự được phục vụ quý vị với tư cách là Thượng nghị 
sĩ Tiểu bang của quý vị. Tôi sẽ tiếp tục làm việc ngoài giới tuyến 
đảng phái để cải thiện các trường học của chúng ta, cắt giảm 
sự phí phạm trong chính quyền, và tăng trách nhiệm giải trình. 
Chúng ta phải đấu tranh để cải thiện và mang lại kết quả thực sự 
cho các chương trình không thiết thực về vô gia cư và lạm dụng 
ma túy hiện đang đe dọa sự an toàn của cộng đồng chúng ta. 
Chúng ta có thể vừa động lòng trắc ẩn vừa có khả năng giúp đỡ 
những người cần giúp, trong khi cắt giảm thuế bất động sản cao 
và lệ phí lái xe cao làm tổn hại đến người già, các gia đình và các 
doanh nghiệp nhỏ.
Trong vai trò Thượng nghị sĩ, tôi đã giúp thông qua luật mang 
tính đột phá để cắt giảm học phí đại học và thuế bất động sản địa 
phương, thông qua luật nghỉ bệnh do gia đình có chuyện, tài trợ 
đầy đủ cho các trường công lập, và bảo đảm trả lương tương 
đương cho phụ nữ. Năm nay, tôi đã lớn tiếng phản đối các nhà 
lãnh đạo của cả hai đảng và giúp đánh bại những nỗ lực che giấu 
các hồ sơ lập pháp không cho công chúng biết.
Meschell và tôi đã nuôi dưỡng ba đứa con của chúng tôi và giúp 
nuôi dưỡng các cháu của chúng tôi tại đây, ở phía nam Quận 
King. Cộng đồng của chúng ta, và sự thịnh vượng và an toàn 
trong tương lai của gia đình quý vị là những ưu tiên hàng đầu của 
tôi. Chúng ta cần các giải pháp hiệu quả, lưỡng đảng để kết nối 
người lao động và các doanh nghiệp và hợp nhất cộng đồng, thay 
vì các chính sách nguy hiểm và không hiệu quả và tiền thuế cao 
hơn được một số người ở Seattle cổ võ.
Tôi cảm kích lá phiếu của quý vị. Xin vui lòng bỏ phiếu cho Lãnh 
đạo có Kinh nghiệm, Lòng Nhân Ái, Tư duy Hợp lý.
Liên Lạc
(253) 839-7087; miloscia@comcast.net; markmiloscia.com

Kinh nghiệm Bầu cử
Hội đồng Giáo dục Federal Way 2011 - 
nay; Phó Chủ tịch kiêm Liên lạc viên Lập 
pháp 2015 - 2017; Chủ tịch 2017 – nay

Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
35 năm giáo dục trong lớp học về sự nối kết gia đình, quản lý học 
tập sớm, và quản trị; Giám đốc Dự án WIC; chủ doanh nghiệp 
nhỏ. Sứ mệnh cuộc đời tôi là giúp đỡ trẻ em, cha mẹ trẻ và gia 
đình nhập cư được học tập và thành công.
Học vấn
Đại học Tiểu bang Washington; Đại học Bắc Colorado
Phục vụ Cộng đồng
Nhiều kinh nghiệm tình nguyện tại Phía Nam Quận King bao 
gồm Hiệp hội Giáo viên Phụ huynh, Chương trình Mentor and 
Me, Sidekick Collective, Hiệp hội Giám đốc Khu học chánh Tiểu 
bang Washington, Tổ chức Người dân vì Nhóm Khu học chánh 
Federal Way, Ban Chiến dịch Xây dựng Tương lai Tốt đẹp Hơn, 
Tổ chức Washington Family Engagement Trust.
Phát biểu
Tôi đã dành sự nghiệp cả đời mình để giúp đỡ trẻ em và gia đình 
tiếp cận cơ hội và giáo dục. Là giáo viên đứng lớp, quản lý sự nối 
kết gia đình, quản lý học tập sớm và Chủ tịch Hội đồng Giáo dục 
Khu học chánh, tôi đã giúp Federal Way và các khu học chánh 
khu vực khác cải thiện tỷ lệ tốt nghiệp và mở rộng đào tạo nghề 
cũng như đại học. 
Chúng ta cần các nhà lập pháp cùng nhau cam kết giúp đỡ mọi 
người - cho dù trẻ em và gia đình tìm kiếm giáo dục chất lượng 
và nhà ở có giá cả phải chăng, hay người cao nhiên cần khu phố 
an toàn và giảm thuế. Thay vào đó, chúng ta lại thiên vị về đảng 
phái và đổ lỗi cho nhau. Chúng ta cần sự thay đổi trong Thượng 
nghị viện để có được kết quả tốt hơn cho gia đình và cộng đồng.
Tôi chưa bao giờ tranh cử vào chức vụ theo đảng; Tôi chỉ tập 
trung vào gia đình và các ưu tiên của chúng ta, chứ không vì đặc 
quyền đặc lợi gì cả. Với lá phiếu của quý vị, tôi sẽ nỗ lực làm việc 
để tài trợ toàn bộ cho công tác giáo dục, mở rộng các chương 
trình học tập sớm, đấu tranh cho việc tiếp cận chăm sóc y tế và 
khả năng chi trả, thông qua luật về súng giữ cho các khu học 
chánh và khu phố được an toàn, ưu tiên cho các dự án về khu 
giao thông vận tải và giao thông công cộng ở Phía Nam Quận 
King, và đầu tư vào các giải pháp thực sự cho các khủng hoảng 
phức tạp về tình trạng nghiện ngập và vô gia cư - mà không đánh 
thuế mới cho các gia đình và doanh nghiệp địa phương.
Tôi tự hào khi được ủng hộ bởi Cử tri Bảo vệ Môi trường ở 
Washington, Cử tri Tổ chức Kế hoạch hóa Gia đình, Thị trưởng 
Federal Way, Jim Ferrell và Ủy viên Hội đồng Jesse Johnson, và 
Dân biểu Reeves và Pellicciotti.
Liên Lạc
(253) 237-4799; info@claireforsenate.com; 
www.claireforsenate.com
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Mike

Pellicciotti
(Theo đảng Dân chủ)

Linda

Kochmar
(Theo đảng GOP)

Kinh nghiệm Bầu cử
Dân biểu Tiểu bang của quý vị kể từ năm 2016. Không phải là 
một chính trị gia chuyên nghiệp.
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Tranh đấu để giữ cho cộng đồng của chúng ta an toàn trong 
cương vị một công tố viên tiểu bang và cựu công tố viên Quận 
King, Mike đã dẫn đầu các vụ kiện chống nạn buôn bán tình dục 
và bạo lực gia đình ở vùng Nam Quận King. Trong cương vị Phụ 
tá Tổng Chưởng lý, Mike đã tranh đấu với nạn lạm dụng người 
cao tuổi và gian lận chăm sóc sức khỏe của công ty, hoàn lại $30 
triệu cho người đóng thuế.
Học vấn
Bằng Luật (Gonzaga); Bằng Thạc sĩ (Học giả Fulbright, phát 
triển kinh tế); Bằng Cử nhân (Ngành Thương mại)
Phục vụ Cộng đồng
Ủy ban Dịch vụ Nhân sự Federal Way. Phòng Thương mại Fed-
eral Way. Trong cương vị Chủ tịch Liên minh Công lý Bình đẳng, 
bênh vực các chủ nhà bị tịch biên bất hợp pháp, các cựu chiến 
binh bị từ chối quyền lợi, và các nạn nhân vay nợ cắt cổ. Giáo 
dân của Nhà thờ St. Theresa.
Phát biểu
Tôi từ chối những đóng góp của doanh nghiệp cho cuộc vận 
động tranh cử vì tôi làm việc cho quý vị, chứ không phải cho 
những lợi ích đặc biệt. Tôi đang dẫn đầu cuộc chiến nhằm giảm 
bớt $780 triệu cho lệ phí lái xe của quý vị. Tôi đã bỏ phiếu chống 
lại tất cả các khoản tăng thuế bất động sản và bỏ phiếu cho việc 
giảm các khoản thuế bất động sản. 
Chúng ta phải cải tổ chính quyền. Tôi là một trong số 14 dân 
biểu duy nhất đã bỏ phiếu chống lại nỗ lực hòng che giấu hồ 
sơ công của Cơ quan Lập pháp. Tôi đã thông qua một đạo luật 
để loại bỏ “đồng tiền đen tối” khỏi chính trị, và tôi đang đấu tranh 
để đóng “cánh cửa xoay” của giới vận động hành lang. Là con 
trai của những nhà giáo dục và được Hội đồng Lao động Tiểu 
bang ủng hộ, tôi sẽ luôn đặt nhu cầu của gia đình lao động lên 
hàng đầu.
Liên Lạc
(253) 237-2838: Mike@electmikep.com; www.electmikep.com

Kinh nghiệm Bầu cử
Dân biểu Tiểu bang Khu vực Số 30, Chức vụ 1, từ 2012 – 2015, 
Thành viên Hội đồng Thành phố Federal Way từ 1997 – 2011, 
Phó Thị trưởng Federal Way 2000-2001 & 2004-2005, Thị 
trưởng Federal Way 2010, Hội đồng Cộng đồng Federal Way 
1979.
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Quản lý Rủi ro có Chứng nhận Quốc gia (ARM); Hiệp hội Lãnh 
đạo Đô thị có Chứng nhận của các Thành phố Washington;
Học vấn
Bằng Cử nhân Khoa học Xã hội Đại học Marylhurst, 1968; Luận 
án Thạc sĩ về Hành chính Công, Đại học Seattle
Phục vụ Cộng đồng
Ban Tổ chức Kiwanis, Ban Trung tâm Đa dịch vụ, Ban Tham vấn 
các Cộng đồng tại Khu học chánh , Ủy ban Đoàn thể Federal 
Way. Tốt nghiệp Xuất sắc Hiệp hội Giáo dục Công giáo Quốc 
gia, Tổ chức Soroptomists Women of Distinction, Nhà lập pháp 
Xuất sắc của Năm 2016 - Hiệp hội Nước thải/Nước
Phát biểu
Là cựu Dân biểu Tiểu bang, Thành viên Hội đồng Thành phố 
Federal Way, và Thị trưởng Federal Way, tôi đã phục vụ quý vị, 
công dân Khu vực Số 30 với tinh thần chính trực và sự cống 
hiến trong gần như hai thập kỷ.
Chính trị đã chia rẽ mọi người quá nhiều. Tôi ra tranh cử bởi vì 
các vấn đề mà khu học chánh và tiểu bang của chúng ta đòi 
hỏi phải hành động và có các giải pháp hợp tình hợp lý. Tôi rất 
quan tâm đến việc thu thuế cao hơn, phòng chống tội phạm, tạo 
việc làm, cải thiện các khu học chánh, nhà ở giá cả phải chăng 
và tắc nghẽn giao thông. Nếu được bầu cử, trái tim và linh hồn 
của tôi, kinh nghiệm và quyết tâm của tôi sẽ đại diện cho quý vị, 
những gia đình làm việc chăm chỉ của chúng ta! Tôi kính mong 
nhận được phiếu bầu của quý vị.
Liên Lạc: 
(253) 839-7419; lkochmar1@aol.com; LindaKochmar.com
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Kristine M.

Reeves
(Theo đảng Dân chủ)

Mark

Greene
(Theo đảng G.O.P)

Kinh nghiệm Bầu cử 
Tự hào được phục vụ nhiệm kỳ đầu tiên của tôi với tư cách là 
Dân biểu Tiểu bang của quý vị.
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Hiện đang phục vụ với cương vị Giám đốc Phát triển Kinh tế 
cho ngành Quân sự và Quốc phòng cho Bộ Thương mại Tiểu 
bang Washington. Kristine cũng sở hữu một doanh nghiệp nhỏ, 
đặt trụ sở tại Federal Way.
Học vấn
Bằng Trung học Phổ thông, Trường Trung học Moses Lake; 
Bằng Cử nhân, Đại học Tiểu bang Washington (Pullman); Bằng 
Thạc sĩ, Đại học Gonzaga (Spokane).
Phục vụ Cộng đồng
Từng phục vụ trong cương vị Điều phối viên Cử tri Cựu chiến binh 
Toàn Tiểu bang và Giám đốc Khu vực Kitsap, Olympic & South 
Sound trong văn phòng Thượng nghị sĩ Patty Murray.  Thành 
viên, Zeta Phi Beta Sorority; Tình nguyện viên, March of Dimes.
Phát biểu
Là một người mẹ đang đi làm và là nhà phát triển kinh tế, 
Kristine biết cách làm thế nào để công việc được hoàn thành. 
Là Dân biểu tiểu bang của chúng ta, bà làm việc không mệt mỏi 
để mở rộng phương tiện tiếp cận với dịch vụ giữ trẻ có giá phải 
chăng, cải tiến các trường công lập, và xây dựng một nền kinh 
tế địa phương phù hợp cho mọi gia đình. Trong công việc hàng 
ngày, bà giúp các doanh nghiệp nhỏ trên toàn tiểu bang tạo ra 
và duy trì hơn 60,000 việc làm cho các cựu chiến binh và các 
gia đình quân nhân. Cho dù đó là việc cắt giảm thuế bất động 
sản, tạo việc làm hay tài trợ cho các trường học của chúng ta, 
Kristine luôn ưu tiên việc giải quyết vấn đề và người dân lên trên 
tinh thần bè phái. Được chính thức ủng hộ bởi Thượng nghị sĩ 
Patty Murray, Dân biểu Quốc hội Adam Smith, Ủy viên Hội đồng 
Thành phố Jesse Johnson, và nhiều nữa.
Liên Lạc
(253) 347-6198; Kristine@ElectKristineReeves.com; 
ElectKristineReeves.com

Kinh nghiệm Bầu cử
Tôi đã hoạt động trong lĩnh vực chính trị không xuyên suốt trong 
42 năm; Tôi là chính trị gia, nhưng không có kinh nghiệm bầu 
cử.
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ (Cựu chiến binh), 1972 - 1974; 
Phụ tá Pháp lý trong hai thập kỷ; trước đây đã làm việc cho các 
hãng luật hoặc làm tư nhân.
Học vấn
Cao đẳng Inver Hills, Minnesota, Bằng Cao đẳng Khoa học 
Ứng dụng
Phục vụ Cộng đồng 
Đã quản lý Ủy ban Vấn đề Địa phương của Người dân, hoạt động 
dưới tên đó hay các tên chi nhánh, kể từ năm 2004: giúp đỡ hàng 
nghìn công dân tại Washington đăng ký cử tri, tiếp cận chính phủ 
& vấn đề chính trị.  Ngoài ra, tổ chức Đảng Hạ viện ngay sau đó 
(tên giống như tên Hạ viện) -- thay mặt cho các công dân bình 
thường hoạt động chính trị đúng như cái tên của Đảng.
Phát biểu
Người đương nhiệm nói rằng bà không phải là chính trị gia 
(theo tập phiếu năm 2016), nhưng tôi chưa bao giờ thấy “sự 
thổi phồng” có dàn dựng các hành động chính trị của một người 
không phải là chính trị gia, giống như bài phát biểu được báo 
cáo lại của bà, vào khoảng năm 2014, “Chúng tôi không nhất 
thiết phải quan tâm xem vũ khí hạt nhân là tốt hay xấu”, trong khi 
đang cố gắng duy trì nhiều vũ khí hạt nhân. Nếu bất cứ điều gì 
kết tinh sự khác biệt giữa chúng tôi, thì xét về mặt triết lý, chính 
là trích dẫn đó.
Reeves đã tài trợ nhiều dự luật “đạo đức có chọn lọc” mà những 
người suy xét hợp lý có thể phản đối (giống như dự luật $4 phí 
mỗi lần tham dự câu lạc bộ khiêu vũ gợi tình của người lớn). Trái 
lại, tôi sẽ bảo vệ sự tự do - Hiến pháp - các nhân quyền căn bản, 
mà chính phủ phải tôn trọng.
Liên Lạc
(253) 838-1838; mark@partyofcommons.com; 
www.brandnewelections.us



58 Thượng nghị sĩ Tiểu bang | Khu vực 31 | Nhiệm kỳ 4 năm

Phil

Fortunato
(Theo đảng Cộng hòa)

Immaculate

Ferreria
(Theo đảng Dân chủ)

Kinh nghiệm Bầu cử
Được bổ nhiệm và đắc cử vị trí Thượng nghị sĩ Tiểu bang Địa 
hạt số 31 năm 2017; Đắc cử Dân biểu Tiểu bang Địa hạt số 31 
năm 2016; Dân biểu Tiểu bang Địa hạt số 47 năm 1998-2000. 
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Huấn luyện và tư vấn về môi trường. Thương mại quốc tế ở 
châu Âu và châu Á. Chủ sở hữu doanh nghiệp nhỏ về đấu thầu. 
Giám đốc sáng lập và Chủ tịch đầu tiên của Hiệp hội Kiểm soát 
Xói mòn vùng Tây Bắc Thái bình dương (PNW). 
Học vấn
Đại học Rutgers, Đại học Nông nghiệp Cook; Kiến trúc Cảnh 
quan.
Phục vụ Cộng đồng
Phil đã kết hôn được 42 năm với 5 đứa con, ba trong số đó 
là lính Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ có huân chương. Hiệp sĩ 
Columbus - Cấp 4, Những người con của Ý, Những con đại 
bàng. Hỗ trợ các vấn đề cộng đồng như; Quần len cho Cựu 
chiến binh, Áo khoác cho Trẻ em, Thế vận hội Đặc biệt, Dự án 
Rachel.
Phát biểu
Trong cương vị Thượng nghị sĩ của quý vị, tôi tự hào đã đưa ra 
các Tu chính Hiến pháp để Cấm một Thuế thu nhập (SJR 8204) 
và Bảo vệ Quyền Săn bắn và Đánh bắt cá của chúng ta (SJR 
8206) và đã bảo trợ đạo luật nhằm giảm hoặc loại bỏ thuế bất 
động sản cho người cao niên có thu nhập cố định. Tôi sẽ tranh 
đấu chống lại việc đánh them thuế lên nguồn thu nhập của quý 
vị và thuế bất động sản ngoài tầm kiểm soát và sẽ chống lại 
thuế dặm đường đi cho đến hơi thở cuối cùng của tôi. Tôi đang 
dẫn đầu những nỗ lực để khống chế không cho cơ quan Sound 
Transit bóc lột người dân bằng cách thu tiền lệ phí lái xe của 
chúng ta và sẽ làm việc để mang lại cho chúng ta một Hội đồng 
Sound Transit dân cử, để cho phép cộng đồng của chúng ta 
chọn không tham gia ST3, và buộc Sound Transit phải hỏi ý kiến 
dân chúng khi các dự án vượt quá ngân sách.
Tôi là thành viên của Ủy ban Cựu Chiến binh và Quân Sự, và là 
cha của ba người lính Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ, và tôi biết 
tầm quan trọng của việc hỗ trợ các cựu chiến binh.
Tôi sẽ tranh đấu chống lại những nỗ lực liên tục nhằm hạn chế 
các quyền về súng của chúng ta và tranh đấu để bảo đảm tiền 
thuế của quý vị được chi tiêu một cách khôn ngoan.
Tôi xin quý vị tiếp tục hỗ trợ để đấu tranh cho quyền lợi và sự 
thịnh vượng của quý vị, và chống lại việc có thêm các khoản 
thuế và sự gia tăng bất tận của chính quyền.
Liên Lạc
(253) 680-9545; Phil@VoteFortunato.org; 
www.VoteFortunato.org

Kinh nghiệm Bầu cử
Sau nhiều năm phục vụ trong cộng đồng, đây là lần đầu tiên tôi 
ra tranh cử cho Chức vụ Tiểu bang. Tôi sẽ mang hướng nhìn 
mới mẻ và tinh thần lưỡng đảng đến Cơ quan Lập pháp Tiểu 
bang.
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Liên đoàn Đô thị Tacoma; Khu Dịch vụ Giáo dục Puget Sound; 
Các doanh nghiệp do gia đình sở hữu và điều hành; Quán Cà 
phê và Rượu Vinum và Nhà hàng Soul
Học vấn
Đại học Kỹ thuật Renton, Bằng Công nghệ Văn phòng A.A.S.; 
Qũy tài trợ Gia đình Russell-Chương trình Học bổng của Jane, 
Cộng đồng Tại nơi Làm việc –Đào tạo Tạo thuận lợi
Phục vụ Cộng đồng
Liên minh Cộng tác Viên Y tế Cộng đồng – Đồng Chủ tịch; Hội 
đồng Cố vấn Cộng tác Hỗ trợ Gia đình; Ban Giám đốc Điều 
hành Dự án Tiếp cận của Quận Pierce; Liên minh Cộng đồng 
cho Gia đình, Dự án Thành công cho Trẻ em, Liên minh vì Trẻ 
em, Đại sứ Phụ huynh Tiểu bang Washington
Phát biểu
Sinh ra và lớn lên trong một trang trại gia đình nhỏ ở Thung lũng 
Sumner, tôi trân trọng những thử thách và cơ hội trong những 
cộng đồng nông thôn của chúng ta. Là người đấu tranh cho 
công bằng, tôi đã làm việc ở Olympia để tạo sự khác biệt và 
thông thạo chính sách lập pháp và chính sách công từ nền tảng.
Là Thượng nghị sĩ Tiểu bang của quý vị, tôi sẽ mang một phong 
cách lãnh đạo ôn hòa, nhân ái và hợp tác. Tôi sẽ bảo đảm rằng 
tiếng nói của quý vị được lắng nghe tại Thủ đô của Tiểu bang. 
Tôi chuẩn bị sẵn sàng vượt qua lằn ranh đảng phái để ban hành 
các giải pháp thực tế nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống cho 
tất cả cư dân của Khu Vực Lập Pháp Số 31.
Là chủ doanh nghiệp nhỏ, tôi nhận ra khi các doanh nghiệp nhỏ 
của chúng ta thành công thì toàn bộ cộng đồng của chúng ta 
được hưởng lợi. Tôi hiểu giá trị tiền thuế khó kiếm được của 
quý vị, và có một tập hợp những việc ưu tiên rõ ràng cho địa 
hạt của chúng ta. Tôi sẽ chú trọng vào an toàn trong cộng đồng, 
bảo vệ môi trường, và bảo đảm rằng người dân được tiếp cận 
cơ hội giáo dục bình đẳng. Tôi sẽ làm việc siêng năng cho công 
dân của Địa hạt 31 nhằm bảo đảm chính quyền tiểu bang đáp 
ứng trách nhiệm của họ để giúp công dân hướng đến một cuộc 
sống khỏe mạnh và đạt năng suất. 
Xin vui lòng bỏ phiếu để có sự thay đổi tích cực. Tôi khiêm tốn 
thỉnh cầu sự hỗ trợ từ quý vị. Xin cảm ơn.
Liên Lạc
(253) 391-6138; votersforimmaculate@gmail.com; 
www.votersforimmaculate.com
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Drew

Stokesbary
(Theo đảng Cộng hòa)

Victoria

Mena
(Theo đảng Dân chủ)

Kinh nghiệm Bầu cử
Dân biểu Tiểu bang, 2015-hiện nay (Lãnh đạo Phe thiểu số tại 
Hạ viện; Thành viên Phụ tá Có thứ hạng trong Ủy ban Phân bổ 
Hạ viện, thành viên của các Ủy ban Tài chính và Giáo dục Hạ 
viện)
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Luật sư Quản lý tại Stokesbary PLLC (tư vấn cho các công ty 
khởi nghiệp và doanh nghiệp nhỏ về các vấn đề luật doanh 
nghiệp và luật chứng khoán)
Học vấn
Bằng Tiến sĩ Luật (J.D.), hạng danh dự, Đại học Notre Dame; 
Bằng Cử nhân Khoa học Tự nhiên (B.S.) về Kinh tế, Đại học 
Duke
Phục vụ Cộng đồng
Thành viên Hội đồng Quản trị YMCA tại Auburn Valley, Ủy ban 
Giám sát Văn phòng Trợ giúp Pháp lý Dân sự, và Quan hệ Đối 
tác Công-Tư về Giáo dục Tài chính; Tình nguyện viên khai thuế 
cho United Way VITA; nhà cung cấp tư vấn pháp lý miễn phí cho 
các tổ chức phi lợi nhuận địa phương
Phát biểu
Tôi rất vinh dự được đại diện cho quý vị tại Olympia và ra tranh 
cử để giữ cho Cơ quan Lập pháp tập trung vào các vấn đề quan 
trọng đối với cộng đồng của chúng ta: một nền kinh tế mạnh 
mẽ, giáo dục xuất sắc, và các khu phố an toàn.
Tôi đã giúp đánh bại chính sách thuế mới thu hàng tỷ mỹ kim để 
các gia đình có thể giữ lại nhiều tiền của họ hơn. Thay vì thuế 
cao hơn, chúng ta nên chi tiêu có ưu tiên tốt hơn, đó là lý do tại 
sao tôi luôn ủng hộ để gửi đồng tiền đầu tiên của chúng ta đến 
các trường công lập, chứ không phải đồng xu cuối cùng của 
chúng ta. Cuối cùng, tôi đã lãnh đạo cuộc chiến để tiếp tục loại 
các địa điểm tiêm chích heroin ra khỏi cộng đồng của chúng ta 
và sẽ không dừng lại cho đến khi các địa điểm tiêm chích cũng 
bất hợp pháp như chính heroin.
Liên Lạc
(253) 501-1756 drew@drewstokesbary.com; 
drewstokesbary.com

Kinh nghiệm Bầu cử
Đây là lần đầu tôi ra tranh cử
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Giám đốc Chính sách và Nhà chiến lược Phát triển cho Colectiva 
Legal del Pueblo. Phụ trách chính sách với Mạng lưới Đoàn kết 
Dân nhập cư Washington. Nhà nghiên cứu chính sách và trợ lý 
giảng dạy tại Đại học Washington, và trợ lý nghiên cứu tại Đại 
học Harvard.

Học vấn
Bằng Thạc sĩ Chính sách Cộng đồng và Quản trị, Trường Evans 
tại Đại học Washington; Bằng Cử nhân Khoa học Xã hội (BA) về 
Khoa học Chính trị, chuyên ngành phụ về Gia đình, Thanh niên 
và Khoa học Cộng đồng, Đại học Florida.
Phục vụ Cộng đồng
Tình nguyện viên lâu năm cho nhiều tổ chức phi lợi nhuận. 
Người đồng sáng lập Mạng lưới Đoàn kết Dân nhập cư 
Washington, Bạn của Những người bị giam giữ tại Adelanto, 
Liên minh Xuyên tín ngưỡng Gainesville về Công lý cho Người 
nhập cư và Mạng lưới Thanh niên Nhập cư Florida.
Phát biểu
Qua mười năm làm việc trong các lĩnh vực phi lợi nhuận và 
tư nhân, tôi đã chứng kiến người lao động và người nghèo bị 
chính quyền lờ đi và bỏ rơi hết lần này đến lần khác. Mỗi người 
đều xứng đáng được hưởng mức lương đủ sống, trường học 
tốt, chăm sóc sức khỏe có chất lượng, và những cộng đồng an 
toàn.
Là đại diện của quý vị ở Olympia, tôi sẽ đấu tranh cho quý vị, 
gia đình của quý vị và cộng đồng của chúng ta, như tôi đã đấu 
tranh cho các cộng đồng người nhập cư, người vô gia cư và 
cộng đồng LGBTQI của chúng ta. Là Dân biểu Tiểu bang của 
quý vị, tôi quyết tâm củng cố giáo dục cộng đồng, đấu tranh cho 
chăm sóc y tế và nhà ở giá cả phải chăng, bảo đảm rằng chúng 
ta có một nền kinh tế mạnh mẽ và chuyên tâm vào sự biến đổi 
khí hậu.
Liên Lạc
(253) 332-1659; electvictoriamena@gmail.com; 
www.victoriamena.org
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Morgan

Irwin
(Theo đảng Cộng hòa)

Mark

Boswell
(Theo đảng Dân chủ)

Kinh nghiệm Bầu cử
Đắc cử vào Hạ viện Tiểu bang năm 2017. Trước đó tôi đã phục 
vụ trong Hội đồng Thành Phố Enumclaw (2014-2017). 
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Dịch vụ Tín dụng Nông trang Northwest – Bộ phận Thị trường 
Vốn; Nhóm Thành Lập-Nhà Môi Giới Thương Mại;  Nhà Băng 
Columbia- Nhân Viên Cho Vay Thương Mại; Sở Cảnh Sát 
Seattle- Cảnh Sát Tuần Tra 
Học vấn
Bằng Cử nhân Khoa học Tự nhiên về Kinh doanh Nông nghiệp 
từ Đại học Tiểu bang Washington
Phục vụ Cộng đồng
Cục Nông trang, Hội Cựu Sinh viên FFA, Huấn luyện viên Bóng 
đá Cascade Foothills, Hội Hiệp Sĩ Columbus. Đã kết hôn được 
10 năm với 3 đứa con dưới 8 tuổi. 
Phát biểu
Là Dân biểu của quý vị, tôi đã mở rộng các biện pháp bảo vệ 
cho nạn nhân của nạn xâm hại tình dục, đã bỏ phiếu để phát 
triển quyền tiếp cận các dịch vụ sức khỏe tinh thần, tranh đấu 
để giảm phí đăng kí xe ngoài- tầm- kiểm soát của chúng ta, và 
bảo trợ một dự luật nhằm miễn thuế mua hàng trên dụng cụ 
trường học cho những bậc phụ huynh làm việc chuyên cần.
Nhưng chúng ta vẫn phải đối mặt với nhiều trở ngại trong chính 
quyền tiểu bang. Tôi sẽ tiếp tục đặt ưu tiên hàng đầu cho giáo 
dục đạt đẳng cấp thế giới cho con em chúng ta, các hệ thống 
giao thông vận tải hiệu quả để giúp nhiều gia đình có thêm thời 
gian ở nhà, giúp những cộng đồng của chúng ta an toàn bằng 
cách hỗ trợ nhân viên ứng cứu tuyến đầu, và chống lại việc gia 
tăng thuế tạo gánh nặng và không cần thiết. Tôi rất vinh dự khi có 
được lá phiếu bầu của quý vị!
Liên Lạc
(509) 339-3363; morgancougwsu@hotmail.com; 
www.MorganForWashington.com

Kinh nghiệm Bầu cử
Tranh cử lần đầu để trở thành Dân biểu Tiểu bang.
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Sĩ quan chính quy trong Hải quân Hoa Kỳ trong hơn 6 năm và 
đã nghỉ hưu từ Lực lượng Trừ bị Hải quân Hoa Kỳ. 30 năm làm 
kỹ sư (SPEEA) và quản lý dự án
Học vấn
Bằng Cử nhân Khoa học Tự nhiên (BS) ngành Cơ khí, Học viện 
Hải quân Hoa Kỳ (Annapolis); Nhiều lớp cao học về kỹ thuật hệ 
thống, quản lý dự án và quản lý tài nguyên dữ liệu
Phục vụ Cộng đồng
Từng phụ tá các hoạt động giáo dục, Viên Chức Hiệp Hội Chủ 
Nhà, thành viên Grange và viên chức tích cực trong Đảng Dân 
chủ tại Khu vực Lập pháp số 31 kể từ năm 2000 trong nhiều vị 
trí
Phát biểu
Tôi đã sống và gây dựng một gia đình trong Khu vực Lập pháp 
số 31 trong 30 năm qua. Tôi ra tranh cử để trở thành Dân biểu 
Tiểu bang bởi vì tôi cảm thấy một mối cam kết sâu sắc đối với 
người dân của địa hạt này. Con cháu của chúng ta xứng đáng 
có những cơ hội để tạo ra tương lai của họ, không chỉ trong 
phạm vi địa hạt, mà còn ở bất cứ nơi nào mà tầm nhìn và nỗ 
lực cá nhân dẫn dắt họ. Điều này đòi hỏi cơ sở hạ tầng có chất 
lượng, môi trường lành mạnh, giáo dục cộng đồng tốt, và nhiều 
doanh nghiệp nhỏ và vừa vững chắc.  Chính quyền tiểu bang 
nên giúp cung cấp những điều này, bao gồm việc cân bằng thuế 
và quy định điều kiện cạnh tranh giữa các công ty nhỏ/vừa và 
các tập đoàn lớn.
Liên Lạc
(253) 545-1297; vote.markboswell2018@gmail.com; 
www.votemarkboswell.com
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Maralyn

Chase
(Theo đảng Dân chủ)

Jesse

Salomon
(Theo đảng Dân chủ)

Kinh nghiệm Bầu cử
Phục vụ 8 năm trong Hạ viện của Tiểu Bang Washington và 8 
năm ở Thượng Viện.
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Chủ sở hữu, công ty đấu thầu tổng quát trong 25 năm; chỉ đạo 
chương trình huấn nghệ cho công dân khuyết tật và hoàn cảnh 
khó khăn trong năm năm; giảng dạy tại UW và Đại Học Cộng 
Đồng Bellevue; làm việc tại Liên đoàn Đô thị Seattle trong các 
chương trình về gia cư, đào tạo nhân lực và việc làm.
Học vấn
Bằng Cử Nhân Khoa học Xã hội, Thạc Sĩ ngành Khoa học 
Chính trị, Đại Học Washington
Phục vụ Cộng đồng
Khu vực Kinh tế Tây Bắc Thái Bình Dương (PNWER); Lực 
lượng Đặc nhiệm Chống nạn Buôn người; Cựu thành viên Hội 
đồng của Phòng Thương mại Shoreline;  Hội đồng Phát triển 
Lực lượng Lao động Seattle-Quận King; Dự án Năng lượng 
Mặt trời Shoreline; Đạo luật Hòa bình Tiểu Bang WA; Trung Tâm 
Người bản địa Seattle; OPIEU 8.
Phát biểu
Với cương vị Chủ tịch Ủy ban Phát triển Kinh tế và Thương 
mại Quốc tế, tôi dẫn đầu nỗ lực cải cách các chương trình phát 
triển kinh tế của tiểu bang chúng ta và bênh vực cho các gia 
đình lao động và các doanh nghiệp nhỏ. Tôi chủ trương đổi mới 
công nghệ, bao gồm kỹ thuật băng rộng trên toàn tiểu bang, và 
áp dụng các chính sách có lợi như cắt giảm thuế bất động sản 
$400 triệu, sẽ có hiệu lực vào năm tới.
Tôi cam kết tiếp tục công việc cải cách thuế của mình bằng 
cách chấm dứt các khoản miễn giảm thuế cũ, không hiệu quả, 
và khôi phục toàn bộ tài trợ cho giáo dục, dịch vụ xã hội, và các 
công trình công cộng thiết yếu có lợi cho tất cả chúng ta. Tôi sẽ 
tiếp tục đặt ưu tiên các công viên tiểu bang và địa phương, cây 
cối, và khu đất trống cần thiết cho sức khỏe thể chất và cảm xúc 
của chúng ta.
Tôi bảo trợ cho luật thiết yếu để mang lại sự công bằng và công 
lý cho người dân của tiểu bang chúng ta chẳng hạn như cấm 
các cổ phiếu không giá trị, Đạo luật Các quyền Bỏ phiếu, Đạo 
luật Công bằng Sinh sản, Tương lai Lao động, và nhiều nữa. Tôi 
yêu cầu lá phiếu của quý vị để tôi có thể tiếp tục đại diện cho 
quý vị và tạo ra nhiều cơ hội cho tất cả mọi người.
Được chính thức ủng hộ bởi Đảng viên Dân chủ Hạt 32, Tổng 
Chưởng lý Bob Ferguson, Nữ Dân biểu Quốc hội Pramila 
Jayapal, Tổ Chức Sinh sản Có Kế hoạch, Liên minh Có Trách 
nhiệm Về súng, Sierra Club, Hội đồng Lao động Tiểu bang 
Washington, và các nhà lãnh đạo dân cử trên khắp Washington.
Liên Lạc
(425) 312-3056; maralyn@maralynchase.com; 
www.maralynchase.com

Kinh nghiệm Bầu cử
Phó Thị trưởng Shoreline; được bầu cử vào Hội đồng Thành 
phố Shoreline năm 2011, tái bầu cử năm 2015.
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Công tố viên phúc lợi trẻ em bảo vệ trẻ em bị ngược đãi; luật 
sư bào chữa công cộng bảo vệ các công dân có thu nhập thấp; 
thực tập sinh cho Ủy viên Quốc hội Washington Adam Smith.
Học vấn
Tiến sĩ Luật, Đại học Luật Washington; Cử nhân Khoa học Xã 
hội, Đại học Tây Washington; Phó Chủ tịch hội sinh viên tại 
Western.
Phục vụ Cộng đồng
Ban Cố vấn Thanh thiếu niên và Trẻ em Quận King giúp trẻ em 
gặp hoàn cảnh khó khăn có được sự khởi đầu tốt nhất trong 
cuộc sống; Ủy ban Luật pháp, Công lý và An toàn Công cộng 
phối hợp thực thi luật pháp khu vực; Hội đồng Phục hồi Cá hồi; 
Liên minh Lãnh đạo Năng lượng An toàn chống lại các đoàn tàu 
chở than; và Ủy ban Bền vững Tài chính Shoreline ngăn ngừa 
thâm hụt ngân sách. Nhà lãnh đạo cộng đồng tận tụy. 
Phát biểu
Maralyn Chase được bổ nhiệm vào cơ quan lập pháp năm 
2002 trong năm đầu tiên George W. Bush làm tổng thống. Kể từ 
đó đã bị tắc nghẽn giao thông, thuế bất động sản bùng nổ và cơ 
quan lập pháp đã bị xáo trộn. Đã đến lúc thay đổi!
Không giống như các chính trị gia khác, tôi sẽ đích thân đi đến 
từng nhà trong từng khu phố thuộc khu vực của quý vị. Tôi đã 
ghé thăm hơn 10.000 ngôi nhà và lắng nghe các mối quan ngại 
của quý vị một cách chính xác và rõ ràng! Thuế bất động sản 
đè nặng lên đẩy quý vị ra khỏi nhà của quý vị. Tôi sẽ làm việc 
để giảm thuế bất động sản, tăng miễn thuế cho người cao tuổi 
và làm cho nhà ở có giá cả phải chăng hơn. Là một công tố viên 
phúc lợi trẻ em và luật sư bào chữa công, tôi đã thấy điều gì xảy 
ra khi quý vị không đầu tư vào trẻ em. Tôi sẽ ưu tiên giáo dục 
sớm có chất lượng cao, giảm bạo lực súng và chống lại biến 
đổi khí hậu! 
Sẽ không có dân chủ nếu thiếu sự cởi mở và minh bạch. Là ủy 
viên hội đồng dân chủ, hồ sơ của tôi đã được công khai ngay từ 
ngày đầu. Không may là, Maralyn Chase đã bỏ phiếu chọn giữ bí 
mật hồ sơ cơ quan Lập pháp trong năm nay.
Người ủng hộ: Dân biểu Dân chủ của khu vực chúng ta Ruth 
Kagi; Đảng viên Dân chủ Trẻ tuổi Quận King; Thị trưởng 
Lynnwood Nicola Smith; Thị trưởng Shoreline Will Hall; ba cựu 
thị trưởng Shoreline; nhiều công đoàn; và nhiều hàng xóm của 
quý vị. Nhưng sự ủng hộ của quý vị đóng vai trò quan trọng nhất. 
Tôi hy vọng rằng tôi có được lá phiếu của quý vị! Xin cảm ơn.
Liên Lạc
(206) 551-0465; info@electjesse.net; ElectJesse.net
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Cindy

Ryu
(Theo đảng Dân chủ)

Diodato (Dio)

Boucsieguez
(Theo đảng Cộng hòa)

Kinh nghiệm Bầu cử
Dân biểu 2010-2018. Thị trưởng Shoreline, Ủy viên Hội đồng 
2006-2009. Chủ tịch Ủy ban Phát triển Cộng đồng, Nhà ở và 
các Chủ tịch Hội đồng Thị tộc. Phục vụ Ủy ban Ngân sách Vốn, 
Thương mại và Kiểm soát Cờ bạc. Thành viên Hạ viện Chủ tọa 
Cuộc họp kín của Thành viên Người Da màu.
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác: Nhân viên Bảo hiểm Khu 
vực Allstate. Quản lý bất động sản thương mại. Chuyên gia 
Phân tích Hệ thống Hồ sơ, Thành phố Seattle. Ủy viên Tiếp 
nhận Đơn xin Trợ cấp Y tế dành cho Người Thu nhập thấp, 
Bệnh viện thuộc Đại học. Viên chức Quản lý Tiêm chủng Trung 
tâm Y tế Harborview.
Học vấn
Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh UW năm 1983, Vi trùng học 1980.
Phục vụ Cộng đồng
Ban: Giáo dục Dạy nghề và Kỹ thuật của Hệ thống trường 
Shoreline; Trung tâm Tư vấn và Phát triển Kinh doanh UW; 
Phát triển Kinh tế Lynnwood; Hiệp hội Cộng đồng Richmond 
Beach; Phòng Thương mại Shoreline; Tài trợ Học bổng; Phụ nữ 
Chính quyền. Giáo viên Trường Đạo Presbyterian (PC)-Hoa Kỳ, 
Chương trình Bồi dưỡng hè.
Phát biểu
Những ưu tiên của tôi là tài trợ hoàn toàn cho hệ thống giáo 
dục, đảm bảo an toàn cho cộng đồng quý vị và bảo vệ quyền 
riêng tư, môi trường và người tiêu dùng khỏi những người cho 
vay nặng lãi. Tôi sẽ nỗ lực làm việc để tăng số lượng cung cấp 
nhà ở có giá cả phải chăng và tăng khả năng tiếp cận quyền sở 
hữu nhà, đồng thời sửa chữa cơ sở hạ tầng cũ. Tôi sẽ ủng hộ 
cho các doanh nghiệp và việc làm địa phương, và làm cho Tiểu 
bang Washington trở thành một nơi tốt đẹp hơn cho quý vị  sinh 
sống, làm việc và nuôi dưỡng gia đình.
Cộng đồng Nhà tiền chế đoạt giải thưởng Nhà luật pháp xuất 
sắc trong năm; Nhà luật pháp xuất sắc của Hiệp hội Thành phố 
Washington; Ủng hộ qua SEIU 775, Hiệp hội Y tá, Carpenters 
Local 30 (tạm dịch: Công đoàn Thợ mộc Địa phương 30), Công 
đoàn Thợ máy Hàng không Vũ trụ 751, Hội đồng Lao động Tiểu 
bang Washington, NARAL Pro-Choice; Moms Demand Action 
Gun Sense Candidate (Các Bà mẹ Yêu cầu Hành động từ Ứng 
cử viên có Ý thức về Vấn đề Sử dụng Súng).
Liên Lạc
(206) 605-1588; FriendsForCindyRyu@yahoo.com; 
www.CindyRyu.com

Kinh nghiệm Bầu cử
Sau nhiều năm phục vụ cộng đồng tôi lần đầu tiên ứng cử vào 
chức vụ công cộng.
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Người vận động và Nhân viên trực Điện thoại cho ứng cử viên 
Bill Bryant trong đợt tranh cử Thống đốc năm 2016; Người vận 
động cho Đảng Cộng hòa của Tiểu bang Washington năm 2017
Học vấn
Đại Học Washington, Cử nhân Khoa học Xã hội ngành Khoa 
học Chính trị, Lịch sử và Truyền thông-Báo chí
Phục vụ Cộng đồng
Giám đốc Tiếp cận Cộng đồng của Đảng Cộng hòa ở Đại Học 
Washington; Nghị sĩ, Hiệp hội Sinh viên của Hội Nghị viên Sinh 
viên Đại Học Washington
Phát biểu
Tôi ra tranh cử để trở thành tiếng nói của những người thuộc 
thế hệ Y thông thường tại Olympia. Có những chính trị gia đã 
giữ chức vụ trong nhiều năm mà không làm gì ngoài việc không 
ngừng tăng thuế và ủng hộ các chính sách liều lĩnh gây tổn 
hại cho ccộng đồng. Là con trai của những người nhập cư 
Mexico, tôi biết tầm quan trọng của việc có một chính quyền 
dung dưỡng một nền kinh tế tăng trưởng. Chúng ta phải đưa 
trách nhiệm tài chính trở lại Olympia và ngăn chặn việc mở rộng 
thuế việc làm vô lý của Seattle. Ngoài ra, phải ngăn chặn việc 
hình thành các địa điểm tiêu thụ ma túy. Những loại chính sách 
vô dụng này đang làm tổn hại khu vực của chúng ta.
Dám Buộc Olympia Phải Có Trách Nhiệm
Liên Lạc
(360) 334-0898; dioforstatehouse2018@gmail.com; 
washington32.com
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Lauren

Davis
(Theo đảng Dân chủ)

Frank

Deisler
(Theo đảng Cộng hòa)

Kinh nghiệm Bầu cử
Ứng cử viên lần đầu
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Là Giám đốc Điều hành sáng lập của Liên hiệp Phục hồi 
Washington, tôi làm việc để thay đổi chính sách và hướng dẫn 
công chúng về nghiện ngập và sức khỏe tinh thần. Tôi đã giúp 
khởi động chương trình Ngăn chặn Tự sát Forefront, nơi tôi đã 
hướng dẫn các chương trình tại trường học. Trước đây, tôi làm 
việc trong lĩnh vực phát triển quốc tế tại Quỹ Gates và là một 
Học Giả Fulbright ở Tây Phi Châu. Tại Ghana, tôi đã bắt đầu một 
doanh nghiệp nhỏ để cung cấp giáo dục và đào tạo nghề nghiệp 
cho các thiếu nữ.
Học vấn
Đại học Brown (Cử nhân, Dân chủng học)
Phục vụ Cộng Đồng
Cựu Thành viên, Hội đồng Cố vấn Sức khỏe Hành vi Quận 
King; Ủy ban Chính sách, Liên minh Quốc gia về Bệnh Tâm 
thần–Washington; hướng dẫn chương trình học Anh ngữ dành 
cho người trưởng thành.
Phát biểu
Sau khi suýt mất đi người bạn thân nhất vì nghiện ngập, tôi đã 
khởi xướng “Luật Ricky,” một trong những khoản đầu tư lớn 
nhất để điều trị cai nghiện trong lịch sử của bang. Tôi sẵn sàng 
giải quyết các cuộc khủng hoảng về nghiện ma túy, sức khỏe 
tinh thần, và vấn nạn gia cư của bang Washington. Là cựu giáo 
viên mầm non của Head Start, tôi sẽ làm việc để chấn chỉnh 
trường học, đồng thời hỗ trợ con em, giáo viên và phụ huynh 
học sinh. Ngăn ngừa bạo lực trong việc sử dụng súng và hạn 
chế bạo lực gia đình cũng là những ưu tiên hàng đầu.
Ủng Hộ: Các Dân biểu Ruth Kagi và Cindy Ryu, Thống đốc 
Gregoire, các tổ chức lao động, Liên minh Dùng sung có Trách 
nhiệm bang Washington, cùng 24 cựu lập pháp viên và đương 
nhiệm thuộc đảng Dân chủ và các viên chức dân cử địa phương 
từ Shoreline, Lynnwood, Edmonds, và Seattle
Liên Lạc
(206) 486-0085; info@electlaurendavis.com; 
www.electlaurendavis.com

Kinh nghiệm Bầu cử
Viên chức Ủy ban Phân khu Bầu cử Quận King, Đại biểu 1199 
SEIU.
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Cựu Nhân viên Cấp cứu Thành phố New York, Dịch vụ Y tế 
Khẩn cấp (EMS) của NYC, Tình nguyện EMS Bệnh viện, Nhân 
viên Cấp cứu Sở Cứu hỏa Thành phố  New York (FDNY).
Học vấn
Cử nhân KHXH: Đại học Queens, ngành Lịch sử và Khoa học 
Chính trị: Đại học Tp New York (CUNY).
Phục vụ Cộng đồng
Frank đã kết hôn được 23 năm và có hai người con. Cựu huấn 
luyện viên bóng đá YMCA, gia sư, Tình nguyện viên CPR được 
đào tạo và nâng cao nhận thức, Relay for life, Hỗ trợ và đóng 
góp cho nhiều tổ chức từ thiện.  
Phát biểu
Là dân biểu tiểu bang, tôi sẽ làm việc để chuyển đổi các chính 
sách xã hội thất bại cũng như cấp tiến ở Seattle đã tàn phá Tiểu 
Bang này. Người đóng thuế đang chịu gánh nặng tài chính quá 
mức. Tôi sẽ phản đối mọi dự luật tăng thuế đối với cá nhân hoặc 
doanh nghiệp nhỏ.
Việc loại bỏ các loại ma túy và kim tiêm miễn phí, các địa điểm 
tiêm chích an toàn, và miễn trừ truy tố hình sự, là điều thiết yếu 
trong cuộc chiến để chấm dứt tình trạng vô gia cư và nghiện 
ma túy. Những chính sách được tư vấn tai hại này đã khiến 
Washington trở thành nơi thu hút cư dân ngoài tiểu bang trong 
các vấn nạn về tội phạm và ma túy. Việc chấm dứt các chính 
sách dành cho các thành phố an toàn (‘sanctuary city’) khắp 
bang sẽ là ưu tiên hàng đầu. Cảm ơn quý vị. 
Liên Lạc
(206) 550-8847; veryfrankusa@gmail.com; 
www.washington32.com
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Karen

Keiser
(Theo đảng Dân chủ)

Kun

Wang
(Theo đảng Cộng hòa Độc lập)

Kinh nghiệm Bầu cử
Hiện là Thượng nghị sĩ Tiểu bang, Khu Lập pháp Số 33
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Giám đốc Truyền thông, Hội đồng Lao động Tiểu bang 
Washington, Nhà báo và nhà sản xuất tin tức tại KMGH-TV, 
KSTW-TV KGW-TV, Ủy viên Quản trị Cao đẳng Highine
Học vấn
Tốt nghiệp Trung học Phổ thông Rancho Alamitos, Garden 
Grove, CA., có bằng Cử nhân Khoa học Xã hội từ Đại học 
California, Berkeley, chuyên ngành Khoa học Chính trị và Thạc 
sĩ Báo chí. Hội ái hữu Phi Beta Kappa Theo học Trường John 
F. Kennedy, Đại học Harvard, Chương trình Đào tạo Điều hành 
Cao cấp.
Phục vụ Cộng đồng
Tôi phục vụ cho Hội đồng Tham vấn của Ủy ban Hưu trí Judson 
Park, Hội đồng Viện Cơ hội Kinh tế, là thành viên của chi nhánh 
Hiệp hội Phụ nữ các trường Đại học Mỹ (AAUW) của Highline 
và Nhà thờ Grace Lutheran tại Des Moines.
Phát biểu
Tôi kính xin quý vị bầu cử lại cho tôi vào vị trí Thượng nghị sĩ 
tiểu bang bởi tôi đã rất nỗ lực vì quý vị và luôn đặt các mối quan 
tâm của những cử tri đã bầu tôi lên hàng đầu. Là Chủ tịch của 
Ủy ban Lao động và Thương mại Thượng viện, tôi tập trung 
vào các cách cải thiện đời sống của các gia đình lao động trong 
các cộng đồng của chúng ta. Thật là một đặc quyền khi được 
thương lượng và thông qua Đạo luật tiền lương bình đẳng trong 
năm nay, thông qua chương trình Bảo hiểm nghỉ phép vì lý do y 
tế và gia đình có hưởng lương tốt nhất ở đất nước này vào năm 
ngoái, và thông qua các dự luật mở rộng cơ hội học việc để 
cung cấp việc làm tốt cho thanh thiếu niên của chúng ta. 
Là thành viên của ủy ban ngân sách Thượng viện, tôi thật vinh 
dự khi được giúp tìm nguồn tài trợ cho bến du thuyền Des 
Moines, Hội Nam Thanh niên Cơ Đốc ở Kent, trường trung học 
cơ sở Glacier mới mở tại SeaTac và các lớp học mới tại Cao 
đẳng Highline. 
Tôi cũng có các mối quan ngại thực sự về các công dân cao niên, 
bao gồm các vấn đề chăm sóc dài hạn. Tiểu bang Washington 
được xếp hạng đầu tiên trong cả nước bởi vì chúng ta đã tạo ra 
và hỗ trợ hệ thống dịch vụ và chăm sóc sức khỏe tại nhà chất 
lượng cao cho người cao niên. Tôi sẽ tiếp tục đấu tranh cho các 
dịch vụ và an ninh của người cao niên.
Với lá phiếu bầu chọn của quý vị, tôi sẽ tiếp tục giúp các cộng 
đồng của chúng ta phấn đấu có được các công việc tốt, chế độ 
giáo dục, chăm sóc y tế và nhà ở tuyệt vời.
Liên Lạc
(206) 399-0801; karenkeiser@comcast.net; www.karenkeiser.org

Kinh nghiệm Bầu cử
Không nộp thông tin
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Chủ Doanh nghiệp Địa phương; Chủ sở hữu và Quản lý Nhà 
hàng; Quản lý Nhập - Xuất khẩu
Học vấn
Không nộp thông tin
Phục vụ Cộng đồng
Không nộp thông tin
Phát biểu
Kun Wang (được bạn bè và gia đình gọi là Kwan) sinh ra tại Sing 
Tao, Trung Quốc và trở thành Công dân Hoa Kỳ năm 2011. Hiểu 
biết việc kinh doanh từ khi còn trẻ, Kwan đã mở và quản lý nhà 
hàng đầu tiên của mình năm 23 tuổi. Kwan tự làm chủ và điều 
hành một doanh nghiệp gia đình. Kwan sống ở Des Moines, đã 
kết hôn và có một con trai nhỏ.
Câu chuyện của Kwan là một câu chuyện rất Mỹ—Kwan tin rằng 
quý vị sẽ thành công nếu quý vị sẵn sàng chấp nhận rủi ro, biết 
làm công việc và luôn mỉm cười. Đó là Giấc Mơ Mỹ, và bất chấp 
những tin đồn về sự chấm dứt của giấc mơ này, nó vẫn tồn tại 
tốt đẹp. 
Kwan ra tranh cử vì anh cảm thấy giấc mơ Mỹ đang bị đe dọa 
và đang trôi tuột đi đối với rất nhiều người. Không phải vì người 
dân không làm việc chăm chỉ, mà vì chính quyền đang ban hành 
những chính sách khiến các cộng đồng gặp rủi ro. Thuế bất 
động sản, thuế việc làm cao, phí lái xe và phí cầu đường tăng 
cao thúc ép mọi người đến mức họ không đủ khả năng sinh 
sống trong cộng đồng của chúng ta nữa. 
Kwan sẽ tranh đấu chống lại việc thu thuế cao hơn và anh sẽ 
cứng rắn đối với vấn nạn khủng hoảng vô gia cư đang tàn phá 
rất nhiều người. Kwan sẽ không đối xử với các doanh nghiệp 
như một kẻ thù chung mà là nguồn tạo công ăn việc làm cần 
được dung dưỡng để giúp taọ thêm nhiều việc làm cho mọi 
người.
Liên Lạc
(209) 237-9127; kunw84@gmail.com
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Tina L.

Orwall
(Theo đảng Dân chủ)

Không có ứng cử viên đối lập

Kinh nghiệm Bầu cử
Dân biểu Tiểu bang, Chủ tịch Hạ viện/Phó Chủ tịch Hạ viện Lâm 
thời, phục vụ về An toàn Công cộng, Giáo dục Đại học, các Vấn 
đề về Cựu chiến binh và Quân đội, Ủy ban Tư pháp và Luật lệ.
Kinh nghiệm Chuyên môn Khá
Giảng viên thỉnh giảng, Đại học Washington; Cố vấn/nhà văn; 
20 năm kinh nghiệm làm việc với các cơ quan và tổ chức địa 
phương, tiểu bang và liên bang.  Tập trung vào việc thúc đẩy sử 
dụng các phương pháp đổi mới và tốt nhất để giúp chính phủ 
đáp ứng nhu cầu của cộng đồng nhanh hơn và hiệu quả hơn.
Học vấn
Bằng thạc sĩ, Quản trị công tác xã hội, Đại học Washington; Cử 
nhân tâm lý học, Đại học Washington
Phục vụ Cộng đồng
Đồng chủ tịch Lực lượng Đặc nhiệm NCSL về các Vấn đề Quân 
sự và Cựu chiến binh, Phòng Thương mại Kent, Ban Cộng đồng 
Hưu trí Judson, Hội đồng Tác động United Way
Phát biểu
Sự ham học hỏi và chăm chỉ của Orwall khiến bà trở thành 
một trong những nhà lập pháp mạnh nhất tại Olympia- Seattle 
Times vào ngày 15/9/2014. Tina đã phối hợp để tìm ra giải pháp 
cho các vấn đề phức tạp bao gồm ngăn chặn nạn tự sát, buôn 
bán trẻ em, tịch thu nhà và nợ vay sinh viên. Pháp chế của bà 
yêu cầu kiểm tra và theo dõi bộ đồ nghề điều tra các vụ hiếp 
dâm đã được công nhận trên cả nước. Bà đã bảo đảm nguồn 
lực để giải quyết các tác động tại sân bay bao gồm chất lượng 
không khí và tiếng ồn. Ngoài ra, bà hiện đang ủng hộ việc giảm 
thuế tài sản. 
Tôi rất hân hạnh được phục vụ quý vị tại Olympia. Với sự giúp 
đỡ của quý vị, tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ các cựu chiến binh, những 
người có nhu cầu nhất và đem lại cơ hội dành cho tất cả mọi 
người.
Liên Lạc
(206) 409-3038; tina.orwall@gmail.com; 
www.electtinaorwall.com
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Mia Su-Ling

Gregerson
(Theo đảng Dân chủ)

Anthony L.

Lamb
(Theo đảng Cộng hòa)

Kinh nghiệm Bầu cử
Mia đã phục vụ trong Hội đồng Thành phố SeaTac và là Thị 
trưởng SeaTac. Bà đã có hai nhiệm kỳ làm trong Hạ viện Tiểu 
bang
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Hơn 20 năm kinh nghiệm với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ 
chăm sóc trung cấp và quản lý doanh nghiệp trong lĩnh vực nha 
khoa.
Học vấn
Bằng Cao đẳng Nghệ thuật, Kinh doanh, Trường Cao đẳng 
Highline; Bằng Cử nhân Khoa học Xã hội, Lịch sử, Trường Đại 
học Washington.
Phục vụ Cộng đồng
Bà dành nhiều thời gian đến thăm cử tri, các nhóm trong cộng 
đồng và đối tác kinh doanh để tìm hiểu về các vấn đề trong khu 
vực và địa phương. 
Phát biểu
Tôi tin rằng công việc của mình là tập trung vào những điều cơ 
bản: ủng hộ trường công lập, điều chỉnh nền kinh tế sao cho 
phù hợp với các hộ gia đình, cải thiện giao thông vận tải và đảm 
bảo rằng Olympia có trách nhiệm với những đồng tiền thuế của 
các bạn. Vậy nên tôi đã giúp thông qua “Breakfast after the Bell” 
để trẻ em không phải chịu đói ở khu học chánh, bỏ phiếu cho 
các khoản đầu tư vào giao thông vận tải mới bao gồm hoàn 
thiện 509, tăng cường mức độ tham gia của công dân bằng 
việc tài trợ Đạo luật Quyền Bầu cử, thông qua dự luật giúp các 
gia đình có nhiều lựa chọn chăm sóc trẻ hơn và đảm bảo ngân 
sách cho Kent YMCA (Hội Nam Thanh Niên Cơ Đốc tại Kent) 
mới, Chương trình Bồi thường Nạn nhân của Hành vi Phạm tội.
Người ủng hộ: Hội đồng Lao động Tiểu Bang, Ủy viên Quốc hội 
Adam Smith, Ủy viên Hội đồng Dave Upthegrove cùng những 
người khác...
Liên Lạc
(206) 795-1950; peopleformia@gmail.com; 
www.peopleformia.org

Kinh nghiệm Bầu cử
Sau nhiều năm sống ở đây, tôi ra tranh cử với tư cách một ứng 
cử viên lần đầu tiên bởi vì tôi lo ngại về những vấn nạn đang nảy 
sinh trong địa hạt và tiểu bang của chúng ta
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Làm việc Toàn Thời gian để cung cấp hỗ trợ kỹ thuật trong 
ngành công nghiệp hàng không vũ trụ. Tôi đã học cách làm việc 
theo nhóm và hoàn thành công việc. Trước đây, tôi từng là một 
nhà thầu độc lập, vì vậy tôi hiểu những gì các chủ doanh nghiệp 
cần.
Học vấn
Đại học Pacific Lutheran, Bằng Cử nhân Khoa học Tự nhiên 
ngành Sinh Học
Phục vụ Cộng đồng
Hiện tại, tôi là viên chức ủy ban phân khu bầu cử (PCO) ở 
Kent. Tôi cũng là một thành viên tích cực tại giáo xứ River of 
Life Fellowship.
Phát biểu
Quý vị có nản với thuế bất động sản và lệ phí lái xe cao hơn 
không? Tôi cũng vậy và cũng sẽ bỏ phiếu chống lại Thuế Đầu 
Người thủ tiêu việc làm và thuế thu nhập tiểu bang. 
Sẽ tốt hơn nếu thêm ngày lễ của tiểu bang vào Thứ Sáu Tuần 
Thánh. Tôi ủng hộ Lựa chọn Trường học cho những phụ huynh 
muốn có một nền giáo dục tốt hơn cho con cái của họ. Điều này 
có thể được thực hiện với chi phí thấp hơn cho người đóng 
thuế. Chúng ta cần các chính sách thân thiện với gia đình. Cần 
phải làm nhiều hơn về nạn nghiện hút ma túy, vô gia cư và tình 
trạng bạo lực trong các cộng đồng. Xin quý vị hãy bỏ phiếu cho 
tôi, bởi vì quý vị xứng đáng được hưởng kết quả tốt hơn.
Liên Lạc
AnthonyLLamb2018@gmail.com; www.AnthonyLamb2018.com
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Joe

Nguyen
(Theo đảng Dân chủ)

Shannon

Braddock
(Theo đảng Dân chủ)

Kinh nghiệm Bầu cử
Nếu được bầu chọn, tôi sẽ là nhà luật 
pháp da màu đầu tiên đến từ khu vực 34

Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Microsoft, Quản trị Dự án Cấp cao: Tạo ra những nguồn tài 
nguyên hướng dẫn việc làm để chuẩn bị cho những người 
chuyên ngành công nghệ; CMN, Quản lý viên Tiếp thị: Chỉ huy 
đội ngũ hơn 50 người trong đội tiếp thị kỹ thuật số; Expedia 
Inc., Phân tích viên Cấp cao: Hoạch định chiến lược cho CFO; 
Quantum Corporation, Phân Tích Viên Kinh Doanh
Học vấn
Đại Học Seattle với Bằng Cử Nhân Khoa Học Xã hội về Tài 
chính/Nhân văn và chuyên ngành phụ về Kinh tế; Trường Phổ 
Thông Trung Học Công Giáo Kennedy tại Burien; Trường Trung 
Học Cơ Sở Cascade tại White Center; Trường Tiểu Học Hazel 
Valley tại Burien
Phục vụ Cộng đồng
Dịch vụ Gia đình Wellspring, Phó Chủ tịch Hội đồng: Làm việc 
để giảm bớt tình trạng gia đình vô gia cư; Thành viên được Bổ 
nhiệm Ủy ban Cố vấn Cộng đồng của Quận King về Giám sát 
Thi hành Luật
Phát biểu
Được sinh ra và nuôi dưỡng ngay tại đây ở khu vực 34! Tôi là 
con trai của người tị nạn, khó khăn là nơi tôi đã trải nghiệm cuộc 
sống của tôi. Bất chấp hoàn cảnh khó khăn lớn, tôi đã phá bỏ 
quá trình nghèo khổ qua sự hỗ trợ từ các dịch vụ công cộng và 
làm việc chăm chỉ để trở thành một Quản lý viên Cấp cao tại 
Microsoft. Tôi hết mình với cộng đồng này vì cộng đồng này đã 
không từ bỏ tôi, và có niềm đam mê được chứng minh để xây 
dựng một xã hội nơi mọi người nhận được phần công bằng cho 
mình.
Tôi đại diện cho một thế hệ lãnh đạo dũng cảm mới. Nếu được 
đắc cử, tôi sẽ là người da màu đầu tiên đại diện cho khu vực 
34 mặc dù có nhiều sự đa dạng chủng tộc tại khu vực này.  Tôi 
cũng sẽ là người Mỹ gốc Việt đầu tiên từng được bầu vào một 
chức vụ tiểu bang tại Washington.
Tôi tin các nhà lập pháp cần phải chịu trách nhiệm giải trình: cải 
cách thuế không phải là một lựa chọn; điều này phải là bắt buộc 
để lấy bớt đi gánh nặng trên những gia đình thuộc tầng lớp lao 
động. Những ưu tiên tài trợ phải bắt đầu với việc tài trợ giáo dục 
toàn phần để đóng lại khoảng cách thành tích, và những giải 
pháp cho vấn đề nhà ở có giá cả hợp lý phải bao gồm dịch vụ 
chuyên chở công cộng. Ngoài ra, y tế dành cho mọi công dân là 
một quyền cơ bản. Hãy để tôi chịu trách nhiệm.
Cuối cùng, tôi là một người Cha thuộc Đảng Dân chủ trong một 
gia đình trẻ, một vợ và hai con chập chững biết đi – là những 
người cho tôi lý do để làm việc chăm chỉ để làm cho cuộc sống 
tại cộng đồng của chúng ta tốt đẹp hơn.
Liên Lạc
(206) 659-0291; hello@meetjoenguyen.com; 
meetjoenguyen.com/

Kinh nghiệm Bầu cử
Cựu Viên chức ủy ban phân khu bầu cử, 
Đảng viên Đảng dân chủ Khu vực Số 34

Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Phó Chánh Văn phòng, Quận Trưởng Dow Constantine; cựu 
Chánh Văn phòng, Ủy viên Hội đồng Quận Joe McDermott
Học vấn
Bằng Thạc sĩ Hành chính Công, Trường Quản trị và Chính sách 
công Evans, Đại học Washington, Bằng Cử nhân Khoa học Xã 
hội, Đại học Western Washington
Phục vụ Cộng đồng
Dân biểu Lập pháp Lafayette PTA; Thành viên Hội đồng, 
Westside Baby, phục vụ những bà mẹ và trẻ em có thu nhập 
thấp; Thành viên Ban Quản trị, Ngân hàng Thực phẩm phía 
West Seattle
Phát biểu
Tôi đã dành cả sự nghiệp của mình để giúp đỡ trẻ em và gia 
đình phát triển, xây dựng các liên minh và thiết lập những chính 
sách tạo nên sự khác biệt. Nếu có được phiếu bầu của quý vị, 
tôi sẽ chứng minh khả năng lãnh đạo hiệu quả đồng thời sẽ 
đóng góp những giá trị tiến bộ và cứng rắn cho một Thượng 
nghị viện Tiểu Bang đang cần những ý tưởng táo bạo cũng như 
cần các kỹ năng để có thể thực hiện được những ý tưởng đó.
Tôi đã lãnh đạo nhiều phong trào trong khu vực với nỗ lực nhằm 
đem đến khởi đầu tốt đẹp cho trẻ em và tin tưởng rằng rồi sẽ có 
ngày tất cả mọi người trên thế giới đều có thể tiếp cận dịch vụ 
chăm sóc chất lượng với giá cả phải chăng. Tôi cam kết bảo vệ 
và mở rộng quyền tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế, bao gồm các 
quyền cơ bản của phụ nữ, bảo hiểm cho sức khỏe tinh thần, và 
các lựa chọn Trợ cấp Y tế cho người cao tuổi. Là một người mẹ 
có con học trường công lập và là người ủng hộ tích cực cho đạo 
luật kiểm soát súng, tôi rất nhiệt tình ủng hộ nỗ lực nâng độ tuổi 
sở hữu vũ khí, yêu cầu chủ sở hữu súng phải chịu trách nhiệm 
khi vũ khí của họ rơi vào tay kẻ xấu và hạn chế quyền tiếp cận 
đến những loại vũ khí chí tử.
Giống như nhiều người khác, tôi đã quá mệt mỏi với các chính 
sách liên tục bị thay đổi của tiểu bang, làm tăng thuế bất động 
sản và thuế bán hàng. Tôi sẽ yêu cầu cải cách cơ cấu thuế thoái 
lui của chúng ta, bao gồm thuế lợi tức vốn và các chính sách 
khác mà đánh thuế vào tài sản mà không đem lại hiệu quả gì cả. 
Người ủng hộ: Quận Trưởng Dow Constantine, Sáu Ủy viên Hội 
đồng Quận King, bao gồm cả Joe McDermott, Ủy viên Hội đồng 
Burien Pedro Olguin, Sở Thương mại Xây dựng, Y tá, Công 
đoàn Thợ máy Hàng không Vũ trụ, UFCW21, các Đảng viên trẻ 
của Đảng dân chủ Quận King, và nhiều người khác nữa!
Liên Lạc
(206) 682-7328; info@shannonbraddock.com; 
www.shannonbraddock.com
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Eileen L.

Cody
(Theo đảng Dân chủ)

Không có ứng cử viên đối lập

Kinh nghiệm Bầu cử
Dân biểu Tiểu bang Khu vực Số 11, Vị trí số 1, 1994-2002, Dân 
biểu Tiểu bang Khu vực Số 34, Vị trí số 1, 2002-đến nay
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Điều dưỡng tại Kaiser Permanente Washington (trước đây là 
HTX Group Health) từ năm 1978 đến nay
Học vấn
Bằng Cao đẳng về Điều dưỡng, Trường Cao đẳng Thánh Mary, 
1976. Cử nhân Khoa học Tự nhiên ngành Điều dưỡng, Đại học 
Creighton, 1977
Phục vụ Cộng đồng
Cựu thành viên Ban quản trị Tổ chức Dịch vụ Gia đình và Thanh 
niên Tây Nam.  Cựu thành viên Ban quản trị Đường dây Trợ 
giúp phía Tây Seattle.  Cựu Thành viên Ban Giám đốc Hiệp hội 
Đa xơ cứng Quận King.
Phát biểu
Với tư cách là Dân biểu Tiểu bang của quý vị, tôi sẽ tiếp tục nỗ 
lực làm việc nhằm đảm bảo quý vị có thể tiếp cận dịch vụ chăm 
sóc y tế chất lượng cho tất cả người dân Washington. Chúng ta 
đã tăng khả năng tiếp cận nhưng cần phải nỗ lực hơn để nâng 
cao khả năng chi trả. Tiểu bang cũng đã đạt được những bước 
tiến lớn trong việc cải thiện hệ thống chăm sóc y tế thông qua 
việc tích hợp các hệ thống y tế và hành vi y tế của chúng ta. Tuy 
nhiên, chúng ta vẫn phải đối diện với một nhiệm vụ lớn phía 
trước đó là nỗ lực mở rộng và cải thiện hệ thống sức khỏe tinh 
thần - hệ thống này rất quan trọng khi chúng ta giải quyết triệt để 
cuộc khủng hoảng vô gia cư. Tôi kính mong nhận được phiếu 
bầu của quý vị để tôi có thể tiếp tục nỗ lực hướng tới những 
mục tiêu này.
Liên Lạc
(206) 935-9176; eileencody@comcast.net
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Joe

Fitzgibbon
(Theo đảng Dân chủ)

Không có ứng cử viên đối lập

Kinh nghiệm Bầu cử
Dân biểu, 2010-hiện nay; Chủ tịch, Ủy ban Môi trường Nhà ở, 
2014-nay
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Trợ lý luật pháp
Học vấn
Bằng Cử nhân Khoa học Tự nhiên, Lịch sử và Khoa học Chính 
trị, Đại học Principia 
Phục vụ Cộng đồng
Ủy ban Hoạch định Burien, 2008-2010
Phát biểu
Xin chân thành cảm ơn quý vị vì đã ủy nhiệm cho tôi niềm vinh 
dự được đại diện cho quý vị tại Cơ quan Lập pháp trong tám 
năm qua. Kể từ khi tôi được bầu chọn, chúng ta đã và đang tạo 
được sự tiến bộ lớn trong việc cải thiện nguồn tài trợ cho các 
trường công lập. Tuy nhiên, còn nhiều việc nữa cần làm để đảm 
bảo rằng mọi trẻ em tại Washington được tiếp cận một nền giáo 
dục chất lượng. Tôi sẽ tiếp tục thực thi chăm chỉ vì những cải 
cách nhằm bảo vệ không khí trong lành và nước sạch, chống lại 
sự thay đổi khí hậu, để mạnh mẽ ban hành luật sử dụng súng 
an toàn, để giải quyết khủng hoảng nhà ở và tình trạng vô gia 
cư, và cải tiến cơ cấu thuế đảo ngược của Washington đang là 
gánh nặng nhiều nhất cho người nghèo ở đây.
Liên Lạc
jcfitzgibbon@gmail.com; www.joefitzgibbon.com
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Reuven M.

Carlyle
(Theo đảng Dân chủ)

Bryan

Simonson
(Theo đảng Tự do)

Kinh nghiệm Bầu cử
Nhà lập pháp công dân.
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Nhà khởi nghiệp kinh doanh cáp và phần mềm, đem đến nhiều giải 
pháp công nghệ tiên tiến cho các thị trường thế giới. Có thành tích 
trong việc xây dựng nên nhiều công ty Seattle phục vụ chăm sóc y tế, 
giáo dục, an toàn công cộng, năng lượng sạch và người tiêu dùng. 
Các kỹ năng tài chính và kỹ thuật vững chắc áp dụng vào các chính 
sách công cộng khó khăn. 
Học vấn
Đại học Harvard, Bằng Thạc sĩ Hành chính Công. Đại học 
Massachusetts, Bằng Cử nhân Khoa học Xã hội.
Phục vụ Cộng đồng
Kết hôn với bác sĩ người Thụy Điển Ballard dòng dõi tên là Wendy 
Carlyle; có bốn người con tuyệt vời. Công dân đồng sáng lập 
chương trình Seattle City Year AmeriCorp.  Phục vụ trong ban quản 
trị cao đẳng cộng đồng tiểu bang. Gia đình Queen Anne, Nữ vương 
của Liên hiệp Anh chúng tôi hoạt động tích cực trong nhiều tổ chức 
giáo dục, xã hội, tôn giáo, văn hóa, nghệ thuật và phục vụ cộng 
đồng từ Mary’s Place cho đến Treehouse và  nhiều cộng đồng khác. 
Phát biểu
Là một người chồng, người cha, doanh nhân và nhà lập pháp công 
dân, tôi cố gắng theo đuổi lý tưởng lãnh đạo của công dân. Tôi đã 
dẫn dắt nhiệm vụ để tài trợ đầy đủ cho giáo dục công lập quan trọng 
bằng cách cải thiện hệ thống thuế suy giảm. Tôi đã thông qua luật 
có ảnh hưởng rộng rãi để hầu hết các ưu đãi thuế doanh nghiệp 
hiện nay được công khai. Tôi nỗ lực làm việc để bồi dưỡng thanh 
thiếu niên, đầu tư vào việc học sớm và hỗ trợ Đại học Washington. 
Tôi đảm bảo ngân sách địa phương: Trung tâm Khoa học Thái 
Bình Dương, Taproot, Hiệp hội Khu dân cư Phinney, Viện bảo tàng 
Nordic và mở lại Trường tiểu học Magnolia.
Là chủ tịch Ủy ban Năng lượng, Môi trường và Công nghệ, tôi đã tài 
trợ cho luật khí than có ảnh hưởng sâu rộng để giải quyết biến đổi 
khí hậu; bảo vệ sự bình đẳng của internet. Tôi đã chống lại tình trạng 
chính phủ quá phụ thuộc vào thuế bất động sản cao. Tôi là nhà lập 
pháp Seattle duy nhất chống lại việc ngăn tiết lộ hồ sơ công cộng. 
Được công nhận: Tạp chí Chính phủ: ‘One of 12 legislators nationally 
to watch’. (tạm dịch: Một trong 12 nhà lập pháp quốc gia cần theo 
dõi.) Seattlepi.com: “…top notch legislator…”. (nhà lập pháp xuất 
sắc) Thời Báo Seattle: “Who gets it? (Ai là người nắm giữ?) Carlyle.” 
UW Impact: “Top Dawg!” (“Nhân vật Hàng đầu!”) Giải thưởng Chính 
phủ Mở rộng; Nhà lập pháp Xuất sắc của Năm, Cử tri Washington 
Đối thoại; Đã nhận xếp hạng “xuất sắc” từ Liên đoàn Thành phố. 
Người ủng hộ: Liên minh Trách nhiệm về Súng, Lính cứu hỏa 
Seattle, Liên minh Cử tri Giáo dục, Thống đốc Inslee, NARAL. 
Tôi kêu gọi lá phiếu của quý vị với tư cách là một nhà lập pháp công 
dân tân tiến, độc lập, có trách nhiệm về tài chính.
Liên Lạc
(206) 286-9663; mail@reuvencarlyle.com;  www.reuvencarlyle.com

Kinh nghiệm Bầu cử
Bryan sẽ tranh cử lần đầu tiên trong nhiệm kỳ này, và muốn tìm cơ 
hội mang những ý tưởng mới mẻ đến với Olympia.
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
16 năm kinh nghiệm làm kinh doanh và doanh nghiệp. Hiện tại là cố 
vấn phân tích cao cấp tại Campfire Analytics.
Học vấn
Học Khoa học Máy tính tại Đại học Bellevue 
Phục vụ Cộng đồng
Là một nhà hoạt động, Bryan đấu tranh để chấm dứt ảnh hưởng 
tham nhũng của chủ nghĩa nghiệp đoàn thân hữu tại Washington.
Phát biểu
Hiện nay quý vị thật sự không thể thoát khỏi chính trị. Chính trị ở 
khắp mọi nơi. Quý vị thậm chí không thể bình yên mà xem bóng 
đá. Dường như mọi chi tiết trong cuộc sống hàng ngày đều bị xâm 
chiếm cả.
Câu chuyện luôn như cũ: Có một gã xấu đang cản trở sự tốt đẹp 
của thế giới này. Kẻ đó là người có tội, và nếu quý vị không đồng 
ý, quý vị phải cũng là một kẻ xấu! Và nếu mỗi người trong chúng ta 
đứng về phía ngược lại với cuộc tấn công đó. Tất cả chúng ta đều bị 
định danh là kẻ xấu, không lý do nào khác ngoài vì nhóm mà chúng 
ta thuộc về. Thật xấu hổ vì tất cả chúng ta đều cùng một nhóm mà 
thôi.
Tất cả chúng ta đều có mong muốn giống nhau! Tất cả chúng ta đều 
muốn có việc làm, cộng đồng sống yên tĩnh, chỗ ở cho người vô gia 
cư, thức ăn cho người bị đói và sự thịnh vượng cho mọi người. Tất 
cả chúng ta đều muốn giữ cho Washington được xanh tươi và đẹp 
đẽ. Và tất cả chúng ta đều có những sáng kiến khác nhau về cách 
thực hiện những điều này- và như thế cũng không sao cả! Thảo 
luận nhiệt tình nhưng tôn trọng lẫn nhau, và cởi mở là chìa khóa để 
quản lý hiệu quả- mà chúng ta đã không làm được.
Tôi cam kết đem sự khiêm tốn, tính minh bạch và sự thấu hiểu trở 
thành dấu xác nhận tiêu chuẩn trong nhiệm kỳ của tôi. Không một 
ai trong chúng ta có được mọi giải đáp cho mọi việc, nhưng cùng 
nhau! – chúng ta - có thể thực hiện được những việc phi thường.
Liên Lạc
bryan@bryansimonson.com
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Noel Christina

Frame
(Theo đảng Dân chủ)

Sydney Gillman

Wissel
(Theo đảng Tự do)

Kinh nghiệm Bầu cử
Ủy viên Đại diện, 2016-hiện nay; Phó Chủ tịch, Ủy ban Tài chính; 
Thành viên, các Ủy ban Dịch vụ Giáo dục Trẻ em & Nhân quyền 
và Tiêu chuẩn Lao động và Nơi Làm việc, các Nhóm Thực thi 
Cải cách Sức khỏe Tinh thần Trẻ em và Thuế, Hội đồng Liên 
đoàn Tư pháp Thanh niên; Viên chức Ủy ban; Viên chức Ủy ban 
Khu vực (2006-2016)
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Cố vấn phát triển & lập kế hoạch cộng đồng, Hoạch định và 
Thiết kế Đô thị BDS (2016-hiện nay); Giám đốc, Progressive 
Majority (hiện nay là Mở rộng) (2010-2015); cố vấn quản lý và 
truyền thông (2005-2010)
Học vấn
Cử nhân Truyền thông Chính trị, Thạc sĩ về Quản lý Chính trị, 
Đại học George Washington, Washington, DC
Phục vụ Cộng đồng
Phụ huy nhận Con nuôi (2012-2015); PTA tại Ballard và Garfield 
High, và Hamilton Middle (các năm 2005-2014); Cử tri Bảo tồn 
King (2008-2009)
Phát biểu
Tôi vinh dự được phục vụ với tư cách là dân biểu của quý vị tại 
Olympia. Tôi đã đấu tranh để tài trợ toàn phần cho các trường 
công, tăng cường tiếp cận dịch vụ chuyên chở công cộng và 
cung cấp cơ hội kinh tế cho tất cả. Cho dù tôi tự hào về sự tiến 
bộ, còn nhiều việc cần làm, đặc biệt là giải quyết tính hợp lý 
về giá nhà ở. Tôi sẽ tiếp tục đấu tranh vì một cơ cấu thuế công 
bằng hơn và bảo vệ trẻ em tại những hệ thống tư pháp thanh 
thiếu niên.
Được ủng hộ bởi các công đoàn lao động, Phiếu bầu Planned 
Parenthood, Cử tri Bảo tồn Washington, và Liên minh có Trách 
nhiệm với Súng. Để xem toàn bộ danh sách chính thức ủng hộ 
và các chức vụ chính trị, vui lòng truy cập trang mạng của tôi. 
Xin quý vị bỏ phiếu cho tôi.
Liên Lạc
(206) 701-0344; manager@noelframe.com; 
www.noelframe.com

Kinh nghiệm bầu cử
Ứng cử viên không nộp thông tin
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Tôi đã duy trì công việc kinh doanh quần áo trực tuyến thành 
công trong suốt 18 năm. Tôi cũng trải qua nhiều công việc khác 
trong khoảng thời gian một năm hoặc hơn: chuyên gia trị liệu 
mát-xa, tài xế giao hàng và công nhân dịch vụ thực phẩm.
Học vấn
Tốt nghiệp trường Đại học Prep, Seattle năm 1993. Bằng Cử 
nhân Nghệ thuật, Trường Cao đẳng Nghệ thuật Cornish, Seattle 
năm 1999. Tốt nghiệp Brian Utting School of Massage (Trường 
Mát-xa Brian Utting), Seattle năm 2001.
Phục vụ Cộng đồng
Bảy năm làm tình nguyện viên Nữ Hướng đạo, ba năm làm 
lãnh đạo. Tôi đã làm việc với các tổ chức Mountains-to-sound 
Greenway (Từ Núi đến Con đường xanh), Friends of Youth (Bạn 
bè Thanh Thiếu niên), Northwest Harvest (Thu hoạch Tây Bắc) 
và hiện đang là giáo viên tình nguyện dạy mỹ thuật khu học 
chánh, tài xế đưa đi tham quan và người tổ chức sự kiện. 
Phát biểu
Tôi sẽ đại diện cho những điều bạn muốn. Những người theo 
đảng Tự do tin rằng bạn biết rõ điều gì là tốt nhất cho mình. 
Công việc của chính phủ không phải là quyết định cách bạn 
tiêu tiền.
Cơ sở hạ tầng của chúng ta cần sửa chữa, khu học chánh của 
chúng ta có thể tốt hơn nữa và chúng ta có thể làm được nhiều 
điều hơn nữa với số tiền thuế đã thu. Chúng ta bỏ phiếu cho các 
lớp học có sĩ số nhỏ hơn, các giải pháp tốn ít chi phí hơn cho 
đường hầm bến tàu và đang bị lờ đi. Tôi hình dung ra một tiểu 
bang có ngân sách cân bằng, có những lựa chọn di chuyển và 
giáo dục phù hợp cho tất cả chúng ta. Tôi mang đến những giải 
pháp tiết kiệm và hợp tình hợp lý để giải quyết các vấn đề mà 
dân số đang phát triển của chúng ta phải đối mặt.
Liên Lạc
(206) 854-7663; sydneygw@gmail.com
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Gael

Tarleton
(Theo đảng Dân chủ)

Matt

Dubin
(Theo đảng Tự do)

Kinh nghiệm Bầu cử
Tôi được vinh dự vì quý vị đã bỏ phiếu cho tôi ba lần để thực thi 
với tư cách là Dân biểu của quý vị. Tôi là Nhà Lãnh đạo Đứng 
đầu Cấp cao Hạ viện; Phó Chủ tịch, Công nghệ và Phát triển 
Kinh tế; và Ủy viên, Giáo dục Cao cấp, Giao thông Vận tải, và 
các Dự luật. Trước đây, cử tri Quận King đã bầu chọn tôi hai lần 
là Ủy Viên Cảng Seattle.
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Cố vấn Nghiên cứu, UW; Giám đốc, Công nghệ Toàn cầu 
SAIC; Phân tích viên Cấp cao, Cơ quan Tình báo Quốc phòng 
Hoa Kỳ. Ủy viên Hội đồng: NWProgressive.org, WAND.org, 
Ploughshares.org.
Học vấn
Thạc sĩ, Chính quyền An ninh Quốc gia; Phó Chủ tịch, Dịch vụ 
Đối ngoại, Đại học Georgetown.
Phục vụ Cộng đồng
Đồng Chủ tịch, Lực lượng Đặc nhiệm “Maritime Blue” của 
Thống đốc; Phó Chủ tịch, Vùng Kinh tế PNW Hoa Kỳ-Canađa.
Phát biểu
Tôi xin quý vị bỏ phiếu cho tôi để tôi có thể tiếp tục đấu tranh 
vì một cộng đồng an toàn và lành mạnh. Tôi cần các tư vấn 
viên về sức khỏe tinh thần, y tá và giáo dục cho nhu cầu đặc 
biệt tại những ngôi trường và đại học của quý vị. Tôi đã bảo 
đảm nguồn hỗ trợ tài chính cho sinh viên đại học và giáo dục kỹ 
thuật cho ngành công nghiệp hàng hải và sản xuất. Hành động 
pháp lý của tôi thúc đẩy những giải pháp năng lượng sạch để 
chống lại sự thay đổi khí hậu. Tôi sẽ thực thi một cơ cấu thuế 
công bằng, ổn định hơn để duy trì nguồn tài trợ cho những công 
việc kiếm sống, giáo dục cộng đồng, nhà ở và y tế và dịch vụ 
chuyên chở có giá cả hợp lý. Được chính thức ủng hộ bởi: Các 
Đảng viên Đảng Dân chủ Khu vực 36, NWPC-WA, Planned 
ParenthoodVotesNW, Cử tri Bảo tồn WA, Hội đồng Lao động 
Tiểu bang WA.
Liên Lạc
(206) 619-1730; gael@gaeltarleton.com; www.voteforgael.org

Kinh nghiệm Bầu cử
Không có.
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Luật sư. Chủ doanh nghiệp, Văn phòng Luật của Matthew 
D. Dubin kể từ khi thành lập vào năm 1998. Tác giả sách: 
“Maximizing Your Injury Claim; Simple Steps to Protect Your 
Family After and Before an Accident.” (Tạm dịch là “Tối đa hóa 
Yêu cầu Bồi thường Thương tích của Quý vị; Các Bước Đơn 
giản để Bảo vệ Gia đình Quý vị Trước và Sau Tai nạn.”) Giảng 
viên về hệ thống tư pháp dân sự và quản lý mảng luật pháp.
Học vấn
Trung học Phổ thông Clarkstown North, Thành Phố Mới, NY, 
1987. Cử nhân Khoa học Xã hội Lịch sử, Đại học Yale, 1990. 
Bằng luật của Đại học Washington, 1995.
Phục vụ Cộng đồng
Nam ca đoàn có giọng cao tại Dàn Hợp xướng và Giao hưởng 
Seattle. Huấn luyện viên, Hiệp hội Bóng chày Bắc Seattle. Nhà 
tài trợ, Liên minh Chấn thương Não Washington. Tình nguyện 
viên tại Công ty Bet Alef Meditative Synagogue và Kaleidoscope 
Dance.
Phát biểu
Qúy vị đã biến những điểm khác biệt về ý kiến   thành các trận 
chiến cá nhân. Chính trị dựa trên bản sắc đang gia tăng và 
nhiều “giải pháp” chính trị đã tạo ra “quý vị” và “họ”, làm hại một 
số người để mang lại lợi ích cho những người khác. Chúng ta 
bị chia rẽ và thất vọng, nhưng không hướng đến giải quyết các 
vấn đề của quý vị. Trên thực tế, các vấn đề đó đang trở nên tồi 
tệ hơn.
Với sự thông cảm và sự khoan dung, quý vị phải nhận ra rằng 
Không Có Họ, chỉ có quý vị và tất cả quý vị ở đây cùng nhau. 
Các quyết định mà quý vị đưa ra với tư cách là một cộng đồng 
đều ảnh hưởng đến quý vị. Qúy vị có thể cùng nhau tìm và thực 
hiện các chính sách và giải pháp toàn diện, hiệu quả và đôi bên 
cùng có lợi cho các vấn đề có liên quan đến nhau về tình trạng 
vô gia cư, nghiện ngập, tội phạm tài sản và hơn thế nữa. Hãy 
tham gia cùng tôi.
Liên Lạc
(206) 278-4441; matt@thereisnothem.us; 
www.ThereIsNoThem.Us
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Rebecca

Saldaña
(Theo đảng Dân chủ)

Beth

Broadway
(Theo đảng Cộng hòa)

Kinh nghiệm Bầu cử
Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang Khu Vực Lập Pháp 37 từ năm 2016. 
Lãnh tụ Đa số và Phó Chủ Tịch, Ủy Ban Giao Thông Vận Tải. 
Thành Viên cấp cao, Lao Động &Thương Mại và Chính Quyền 
Tiểu Bang, Quan Hệ  & Bầu Cử Thị Tộc. 
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Cựu Giám đốc Điều hành, Puget Sound Sage; Liên Kết Cộng 
Đồng, Nghị Sĩ Jim McDermott; và Hiệp hội Công đoàn, SEIU 
Chi đoàn 6
Học vấn
Bằng Cử nhân Khoa học Xã hội, Thần học và Nhân văn Học, 
Đại Học Seattle 
Phục vụ Cộng đồng
Thành viên hội đồng với Rainier Beach Action Coalition và Fair 
Work Center. Trước đây đã phục vụ với tư cách là thành viên 
hội đồng của Liên Đoàn Lao Động và Năng Lượng Sạch và Quỹ 
Cộng Đồng Châu Mỹ La Tinh của Washington.
Phát biểu
Tôi vinh dự được đại diện cho cộng đồng đa dạng và mạnh mẽ 
của chúng ta ở Olympia. Tôi đã lớn lên tại Delridge và xây dựng 
gia đình tại Rainier Beach – Tôi có sự kết nối sâu sắc với cộng 
đồng của chúng ta và cam kết đảm bảo mọi người có tiếng nói 
mạnh mẽ.
Là Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang của quý vị, tôi đã ủng hộ sự 
công bằng cho nền kinh tế, xã hội và chủng tộc. Thời gian này, 
với khối đa số Dân Chủ, tôi đã chỉ đạo cuộc đấu tranh để tăng 
quyền bỏ phiếu, giải quyết tình trạng quấy rối tình dục ở nơi làm 
việc và cải thiện việc dùng súng an toàn.
Tôi tự hào về những công việc mà chúng ta đã đạt được, nhưng 
còn quá nhiều điều nữa cần thực hiện. Những việc ưu tiên của 
tôi là tập trung vào nhà ở với giá cả phải chăng, một hệ thống 
giao thông hiệu quả cho tất cả chúng ta, và một nền kinh tế 
công bằng mà yêu cầu dân số người giàu có nhất phải giải trình.
Tôi mong muốn được làm việc với quý vị để đưa cộng đồng - 
và tiểu bang chúng ta - về phía trước. Xin cảm ơn quý vị đã ủng 
hộ. Tôi tự hào được ủng hộ bởi: Phó Thống Đốc Cyrus Habib, 
Thượng Nghị Sĩ Manka Dhingra, Luật Sư Thành Phố Seattle 
Pete Holmes, các Đảng Viên Dân Chủ Khu Vực Lập Pháp 37, 
các Đảng Viên Dân Chủ Trẻ Tuổi Quận King, Hội Đồng Lao Động 
Tiểu Bang Washington, Hiệp Hội Liên Minh Trách Nhiệm với 
Súng, Cử Tri Bảo Tồn Washington, Phiếu bầu Kế hoạch hóa 
Gia đình, và rất nhiều người khác được liệt kê trên trang mạng 
của tôi.
Liên Lạc
(206) 823-1956; rebecca@rebeccasaldana.com; 
www.rebeccasaldana.com

Kinh nghiệm Bầu cử
Không nộp thông tin
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Giáo viên nổi tiếng quốc tế ngôn ngữ Hebrew cho hằng trăm 
học sinh từ 4 đến 84 tuổi
Học vấn
Bằng Thạc sĩ về Lịch sử Người Do Thái, Đại học Hebrew 
Jerusalem, Jerusalem, Israel, 2014
Phục vụ Cộng đồng
Tình nguyện ở nhiều giáo đường Do Thái khu vực Seattle
Phát biểu
Beth Broadway là một ứng cử viên chủ trương ôn hòa đứng 
lên để phục hồi sự nhận thức thông thường và trách nhiệm tài 
chính. Nếu được đắc cử, cô ấy sẽ làm việc để bãi bỏ Head 
Taxes (Thuế Thân) và giảm phí biển số xe và thuế bất động sản. 
Sự tăng trưởng kinh tế tùy thuộc vào có nhiều cơ hội việc làm, 
chứ không ít hơn.
Beth tin rằng việc sửa đổi ngân sách tiểu bang sẽ cho phép tiền 
thuế hiện nay được dùng hiệu quả hơn để tài trợ cho giáo dục, 
công viên, tu sửa các tuyến đường quan trọng, và thực thi pháp 
luật. Việc điều trị sức khỏe tinh thần/chứng nghiện là một cách 
hiệu quả hơn để giải quyết tình trạng vô gia cư hơn là tiếp tục 
tài trợ cho những chương trình đã thất bại. Beth ủng hộ việc thi 
hành những luật về ma túy, súng, cắm trại và phá hoại.
Beth đề xuất chuyển ngày bầu cử sơ bộ của chúng ta sang gần 
đầu năm, để chúng ta nhận được tiếng nói giá trị trong việc bầu 
chọn các ứng cử viên tổng thống. Cô ấy ủng hộ quyền bình 
đẳng và tự do tôn giáo cho mọi người. Cô ấy chống đối trục xuất 
những cư dân DACA tuân thủ pháp luật, thuế thu nhập bất hợp 
pháp của tiểu bang, “địa điểm tiêm chích an toàn,” và thu phí bất 
hợp pháp tại xa lộ I-405.
Đối thủ của Beth đã bỏ phiếu chống bốn lần về việc giảm 1 tỉ 
đô la thuế bất động sản và đã từ chối sửa đổi phí biển số xe 
không trung thực. Beth sẽ là Thượng Nghị Sĩ mà xử lý những 
quan ngại lớn nhất của người dân hơn là bác bỏ chúng. Xin vui 
lòng thực thi quyền dân chủ của quý vị và bỏ phiếu cho Beth 
Broadway.
Liên Lạc
(206) 643-3857; beth.broadway.for.senate@gmail.com; 
broadwayforsenate.org
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Sharon Tomiko

Santos
(Theo đảng Dân chủ)

Không có ứng cử viên đối lập

Kinh nghiệm Bầu cử
Dân biểu Tiểu bang Washington, Khu vực số 37, Chức vụ 1 
(1998-hiện tại)
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Từng làm việc trong ngành ngân hàng, nhân viên cho các quan 
chức đắc cử địa phương bao gồm Mike Lowry và Gary Locke, 
và đảm nhận các vị trí quản lý cấp cao cho các tổ chức phi lợi 
nhuận.
Học vấn
Bằng Cử nhân Khoa học Xã hội, Trường Cao đẳng Evergreen 
State, Olympia, WA; Bằng Thạc sĩ Khoa học Xã hội, Đại học 
Northeastern, Boston, MA
Phục vụ Cộng đồng
Hội đồng Giáo hội Vùng Đô thị Seattle, Hội Phụ nữ Chính trị 
Quận King, Đài Phát thanh Công cộng Puget Sound (KUOW 
94.9 FM), Hội đồng Cộng đồng United Way Quận King Seattle, 
Viện Bảo tàng Á Châu Wing Luke, Tổ chức Thanh thiếu niên và 
Chính quyền Hội Nam Thanh niên Cơ Đốc
Phát biểu
Tôi rất hân hạnh được phục vụ cộng đồng đa dạng của chúng 
ta - nơi tôi học được rằng lý tưởng sáng lập dân chủ của đất 
nước đòi hỏi phải có sự cẩn trọng và cảnh giác liên tục để được 
phồn thịnh. Đây là lý do tại sao tôi cam kết cải thiện nền giáo 
dục công lập cho tất cả học sinh, tạo ra một nền kinh tế đem 
lại lợi ích cho mọi người, và bảo vệ quyền công dân một cách 
toàn diện. Tôi ủng hộ nỗ lực nâng cao tính công bằng và xuất 
sắc của các học sinh và khu học chánh. Tôi tin vào hành động 
quả quyết để tạo ra những cơ hội bình đẳng. Tôi yêu cầu các cơ 
quan công quyền phải chịu trách nhiệm về việc bảo vệ quyền 
riêng tư cũng như bản thân chúng ta. Tôi tự hào đại diện cho 
các nguyên tắc của Khu vực số 37 này và mong nhận được đặc 
quyền tiếp tục đại diện cho quý vị.
Liên lạc
(206) 326-9042; friendsofsts@aol.com
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Eric

Pettigrew
(Theo đảng Dân chủ)

Tamra

Smilanich
(Theo đảng Độc lập)

Kinh nghiệm Bầu cử
Được bầu vào Hạ viện Tiểu bang Washington, tháng 11 năm 
2002-Hiện nay; Chủ tịch Majority Caucus (cuộc họp kín đa số), 
2011-Hiện nay
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Chuyên gia chính sách, Liên minh Trẻ em; Tham mưu Phó về 
An toàn Công cộng, Thị trưởng Norman Rice; Giám đốc Quản lý 
Ứng cứu Khẩn cấp, Thành phố Seattle
Học vấn
Đại học Oregon State – Bằng Cử nhân Khoa học Tự nhiên, Xã 
hội học, Tâm lý học Tư vấn; Thạc sĩ Đại học Washington – MSW, 
Chứng nhận Quản trị Kinh doanh
Phục vụ Cộng đồng
Công dân của Năm 2016 - Hiệp hội Lao động Xã hội Quốc gia-
Tổ chức WA; Giải thưởng Angels in Adoption 2011; Thành viên 
Hội đồng, Nhà hát ACT; Giải thưởng của Giải vô địch cho Trẻ em 
2009, Liên minh Trẻ em; Chủ tịch, Phòng Thương mại Rainier; 
Giải thưởng Urban League Spirit (tạm dịch: Tinh thần Liên minh 
Đô thị) 2007; Giải thưởng Dịch vụ Công Ike Ikeda
Phát biểu
Với tư cách là Dân biểu Tiểu bang, tôi đặt lợi ích của người dân 
trong khu vực của chúng ta lên trên hết. Tôi ủng hộ việc pháp 
luật tài trợ toàn bộ cho nền giáo dục công lập và giúp cho việc 
học đại học dễ dàng với giá cả phải chăng vì tất cả học sinh đều 
xứng đáng có cơ hội thực sự để thành công. Tôi đang nỗ lực 
về vấn đề nhà ở giá cả phải chăng, giao thông công cộng tốt 
hơn, và phát triển việc làm trong khu vực và cho khu vực của 
chúng ta. Tôi sẽ không ngừng lắng nghe quý vị và đấu tranh 
cho những gì đúng đắn bất kể các nhóm quyền lợi đặc biệt nói 
gì. Tôi quyết tâm làm cho cuộc sống mỗi ngày dễ dàng hơn và 
tương lai tươi sáng hơn cho tất cả mọi người trong khu vực này. 
Tôi vinh dự được phục vụ quý vị và tôi mong nhận được phiếu 
bầu của quý vị.
Liên Lạc
(206) 979-5999; e.pettigrew@comcast.net; hdcc.org

Kinh nghiệm Bầu cử
Chủ tịch Hiệp hội Khu Dân cư, Viên chức Phân khu Bầu cử, 
Cựu Chủ tịch Khu Lập pháp, Cựu Chủ tọa Cuộc họp kín Lãnh 
đạo Khu Lập pháp
Kinh nghiệm chuyên Môn khác
Nhà thầu cho nhiều khu học chánh công và tư.  Chuyên viên 
thương thảo hợp đồng nhà ở. Từng làm việc cho Sở Công viên 
và Giải trí; Atlantic Street Center (phi lợi nhuận).  Giám đốc Kinh 
doanh. 
Học vấn
Bằng Cử nhân Khoa học Xã hội ngành Xã hội học và Phúc 
lợi xã hội trường Đại học Washington, Cao đẳng Cộng đồng 
Shoreline Hiệp hội Khoa học Ứng dụng với chuyên ngành tư 
pháp hình sự. Đã nhận đào tạo theo Chương trình Agenda 21 
và Tầm nhìn Tái phát triển 2040. Được đào tạo về Bộ Quy tắc 
Đạo đức, Nhãn năng lượng; Năng lượng xanh; Phát triển Bền 
vững, WA, Hội đồng Quy tắc Xây dựng
Phục vụ Cộng đồng
Ủy viên ban cộng đồng; hướng dẫn viên du lịch cho Cơ quan 
Lập pháp Tiểu Bang, tình nguyện viên giáo dục về quyền dân 
sự/hiến pháp, huấn luyện viên/cán bộ thể dục thể thao liên 
trường, công dân tham gia phát biểu ý kiến trong các phiên điều 
trần chính phủ.
Phát biểu
Tôi đồng ý với đảng Dân chủ; Giáo dục, Giao thông vận tải và 
Quyền lợi về lương đều rất quan trọng; nhưng tôi cho rằng có 
những giải pháp tốt hơn. Chương trình giảng dạy của khu học 
chánh nên chú trọng vào Giá trị tuyệt đối - Chính sách “Cốt lõi 
chung” đang làm xói mòn giá trị này. Tôi ủng hộ phương pháp 
“Giảng dạy thông qua bài học” thay vì “Thi cử để ghi nhớ”.
Tại sao các nhà lập pháp lại bầu cho việc lấy tiền từ người 
nghèo, lại một lần nữa? Tôi không ủng hộ phí sử dụng đường 
xá, phí này gây tổn hại đến lợi ích của phần lớn dân số của 
chúng ta. Olympia đã hỗ trợ các công ty điện lực dụng giá điện 
cao điểm đối với quý vị, họ sử dụng Công tơ điện thông minh 
để làm điều này. Giấc mơ Thuế Thu nhập Tiểu bang = Cá nhân 
có tiền Có thể Ủng hộ vào Quỹ Tiểu bang để giúp người khác. 
Quý vị là người lựa chọn giải pháp tốt hơn, hãy là người đi bầu 
có tầm nhìn!
Liên Lạc:
(253) 880-9200; seatsmilanich@gmail.com
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Claus

Joens
(Theo đảng Dân chủ)

Keith L.

Wagoner
(Theo đảng Cộng hòa)

Kinh Nghiệm Bầu cử
Viên chức Ủy ban Phân khu Bầu cử, Quận Skagit - 114 Cascade
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Giáo viên CTE, Giáo dục Kinh tế, Trường Trung học cơ sở 
Concrete - 6 năm Tài chính Doanh nghiệp, Công ty Tín dụng 
Ford Motor - 20 năm
Học vấn
2010  Chứng chỉ Giáo dục Nghề nghiệp và Kỹ thuật, Đại học 
Central Washington, Ellensburg, WA.....1993  Bằng Thạc sĩ về 
Quản trị Kinh doanh, Đại học Gonzaga , Spokane, WA.....1990  
Bằng Cử nhân về Quản trị Kinh doanh, Đại học Eastern 
Washington, Cheney, WA.....1986  Bằng Cao đẳng Nghệ thuật 
về Kinh doanh Nông nghiệp, Trường Cao đẳng Cộng đồng 
Spokane, Spokane, WA
Phục vụ Cộng đồng
Hội đồng Phát triển Kinh tế Concrete, Tuần tra Hàng không Dân 
dụng, F&AM, Scottish Rite, AAONMS, Câu lạc bộ Lions, United 
Way, Nhà thờ Tân giáo St. Martin & St. Francis 
Phát biểu
Claus Joens sẽ đại diện cho người dân ở khu vực số 39 của 
Washington với sự thông thạo, lòng tận tụy và tính cam kết sâu 
sắc trong việc cải thiện cuộc sống cho những người đã bầu 
chọn ông. Ông ấy tin khi chúng ta đạt được vị trí càng cao trong 
cuộc sống, chúng ta cần nên càng khiêm tốn hơn.
Claus Joens tin nền tảng gia đình lớn vững chắc nên nền kinh 
tế mạnh mẽ. Tất cả chúng ta đều là người Mỹ và ở cùng một 
nhóm. Chúng ta phải làm việc với nhau để khắc phục những 
vấn đề của chung, chứ không phải trách móc. 
Claus Joens là một người ủng hộ mạnh mẽ cho trẻ em. Ông ấy 
ủng hộ việc tăng cường nền kinh tế và làm giảm nợ nần bằng 
cách không để cho những gánh nặng đó chuyển nhượng lên 
con cháu của chúng ta , bao gồm: •Phục hồi nghề đánh bắt cá 
hồi theo như những năm 1974 và phục hồi quyền về thủy lợi tại 
Quận Skagit  •Phục hồi việc tài trợ toàn phần và giảm các quy 
chế cho giáo dục công. •Phục hồi luật bảo vệ người tiêu dùng, 
kể cả Luật cho Vay nặng lãi với mức lãi suất 12%  •Tăng độ tuổi 
hợp pháp sử dụng Cần sa từ 21 thành 25 và tăng cường việc 
kiểm tra thuốc phiện
Claus Joens sống tại Marblemount, WA với người vợ 24 năm, 
Linda Thomas Joens, ba người con Alex, Katie, và Christian, 
cùng nhiều thú cưng của gia đình. Vợ ông là cố vấn viên ở 
trường trung học. Ông là một giáo viên thế hệ thứ ba.
Liên Lạc
(360) 540-8617; claus.joens@protonmail.com; joens39.com

Kinh nghiệm Bầu cử
Thượng nghị sĩ Khu vực Lập pháp 39 (được bổ nhiệm đồng 
nhất) 2018, Thị trưởng Thành phố Sedro-Woolley 2016-18, Ủy 
viên Hội đồng Thành phố Sedro-Woolley 2010-15
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
23 năm phục vụ tại Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ và Hải quân 
Hoa Kỳ với tư cách là một Phi công Hải quân lái trực thăng; hồi 
hưu với cấp bậc Trung tá.  Phục vụ trên 13 năm tại những địa 
điểm hải ngoại, lái máy bay với các nhiệm vụ cung cấp thêm tiếp 
liệu và Tìm kiếm và Cứu hộ.
Học vấn
Học viện Hải quân Hoa Kỳ (Bằng Cử nhân, Hải dương học Vật 
lý); Đại học San Diego (Bằng Thạc sĩ, Lãnh đạo Toàn cầu)
Phục vụ Cộng đồng
Rotary International, Fraternal Order of Eagles, Liên đoàn Cựu 
Chiến binh Mỹ, Trạm 41, Hiệp hội Súng trường, Cựu Ban Giám 
đốc Bóng bầu dục Thanh niên Sedro-Woolley.  Tình nguyện viên 
giới thiệu chương tình cho các trận đấu vật thanh niên.
Phát biểu
Đó là niềm vinh dự cho tôi khi đã phục vụ quý vị trong nhiệm kỳ 
lập pháp đã qua này. Hai mươi ba năm làm việc trong quân đội 
với tư cách là phi công và sĩ quan hải quân cùng với kinh nghiệm 
điều hành với tư cách là thị trưởng cho tôi góc nhìn độc đáo về 
vai trò lãnh đạo và làm việc với người khác để đạt được các mục 
đích chung. Tôi tin vào chính quyền nhỏ hơn và giảm gánh nặng 
thuế cho chủ bất động sản. Chính quyền cần tôn trọng, không 
phải vi phạm vào các quyền cơ bản của chúng tôi. Tôi ủng hộ 
các quyền trong Tu chính án số 2 và chống đối các luật thuế mới.
Được lớn lên tại vùng nông thôn Quận Skagit, tôi có sự kết nối 
cá nhân với khu vực chúng ta và người dân tại đây. Tôi hiểu tầm 
quan trọng của việc thúc đẩy các nông trại và doanh nghiệp. 
Tại Olympia, tôi đã làm việc hợp tác trong đảng của tôi và vượt 
qua ràn cản, phát triển những giải pháp liên kết; và đã mang 
hơn $10 triệu tiền thuế mà quý vị kiếm được một cách khó khăn 
trả lại cho khu vực của chúng ta, dành cho những dự án quan 
trọng, kể cả tiền để đấu tranh với cơn dịch bệnh thuốc phiện và 
tập trung vào sức khỏe hành vi. Chúng ta phải tiếp tục làm việc 
để tăng cường các giải pháp cho các vấn đề giao thông kinh 
khủng trên SR522 và SR2; công dân của chúng ta không nên 
phải lãng phí cuộc sống của họ với tình trạng ùn tắc giao thông.
Được ủng hộ bởi 21/23 Đảng viên đảng Cộng hòa trong Thượng 
viện, Dân biểu Dan Kristiansen, cựu Dân biểu John Koster, và 
đa số các thị trưởng thành phố trong khu vực.
Liên Lạc
(360) 453-7449; keith@wagonerforsenate.com;
wagonerforsenate.com
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Ivan

Lewis
(Theo đảng Dân chủ)

Kinh nghiệm bầu cử
Không có.
Kinh nghiệm Chuyên môn khác
Tôi là chủ doanh nghiệp nhỏ kiêm quản lý với một thập kỷ kinh 
nghiệm trong lĩnh vực giáo dục mầm non và nâng cao chất 
lượng giáo dục cho học sinh ở mọi lứa tuổi. Vợ tôi, các con tôi 
và tôi cũng có một trang trại nhỏ ở nhà không phục vụ mục đích 
kinh doanh.
Học vấn
Chứng chỉ Kỹ Thuật viên Cấp cứu Y tế, tương đương FF1.
Phục vụ Cộng đồng
Tôi được trao tặng Eagle Scout và được trao Giải thưởng 
Founders và Huân chương khen thưởng trong Hội Nam Hướng 
đạo Mỹ. Tôi từng phục vụ với tư cách lính cứu hỏa tình nguyện 
và Kỹ Thuật viên Cấp cứu Y tế với SCFD5 và hiện đang hoạt 
động trong Đảng Dân chủ Khu Lập pháp 39, NAACP của Quận 
Snohomish, Hội đồng Cố vấn Cộng đồng VOA (Tình nguyện 
Hoa Kỳ) Sky Valley và Hội Nam Hướng đạo Mỹ.
Phát biểu
Ngày nay, có quá nhiều hộ gia đình bị bỏ lại phía sau trong khi 
các chính trị gia ngày càng chịu nhiều kiểm soát của các nhóm 
lợi ích. Tôi cam kết đứng lên vì quý vị ,những người tuyệt vời đã 
tạo nên cộng đồng Quận 39 này. Tôi sẽ tập trung vào các vấn đề 
có ảnh hưởng lớn nhất lên gia đình quý vị– khu học chánh chất 
lượng hơn tại địa phương cho con cái quý vị, loại bỏ thuế suy 
giảm lên các gia đình lao động và doanh nghiệp nhỏ, tạo việc 
làm mới, thúc đẩy hệ thống chăm sóc sức khỏe phù hợp với tất 
cả quý vị và đấu tranh với nạn lạm dụng thuốc giảm đau đang 
đeo bám trong cộng đồng của quý vị.
Tôi rất mong nhận được phiếu bầu của quý vị.
Liên Lạc
(360) 217-4132; info@electivanlewis.com; ElectIvanLewis.com

Robert J.

Sutherland
(Theo đảng Cộng hòa)

Kinh nghiệm Bầu cử
Phó Chủ tịch Đảng Dân chủ Lập pháp Quận Snohomish; Viên 
chức Ủy ban Phân khu Bầu cử.
Kinh nghiệm Chuyên môn khác
Nhà hóa sinh. Phát triển thuốc điều trị ung thư phổi và ngực; 
Nghiên cứu DNA, Seattle, WA. Phát triển phương pháp trích 
xuất và chọn lọc DNA. Nghiên cứu của tôi bác bỏ quan điểm có 
một dạng thức mới của DNA, từ đó cho phép chuyển hướng 
nguồn ngân sách nghiên cứu giá trị sang các phòng thí nghiệm 
nghiên cứu về ung thư có hiệu quả hơn.
Học vấn
Bằng Sinh hóa học, Trường Đại học Gonzaga, Spokane. 
Phục vụ Cộng đồng
Cựu chiến binh Lực lượng Không quân Hoa Kỳ. Đã kêu gọi được 
những nguồn ngân quỹ quan trọng cho Children’s Hospital tại 
Seattle. Nhà tài trợ cho Gospel Mission. Thủ quỹ của một tổ 
chức phi lợi nhuận hội người Scottish gốc Mỹ. Huấn luyện viên 
bóng rổ thanh niên tại Câu lạc bộ Bé trai và Bé gái. Tình nguyện 
viên câu lạc bộ ngựa 4H quận Snohomish. Tình nguyện viên từ 
thiện tại ‘Cigars for Veterans’ (Xì gà cho Cựu chiến binh).
Phát biểu
Người đánh giá: NRA “A”. Liên minh Công dân về Quyền Sở 
hữu Tài sản (CAPR) “Ưu tú”. Người ủng hộ: Glen Morgan, Giám 
đốc Điều hành, Tiểu bang Washington CAPR.
A) Các Ưu Tiên Hàng Đầu của tôi: củng cố các quyền lợi về tài 
sản, nước và súng đạn. Đóng băng thuế tài sản. Giảm trừ rõ rệt 
tắc nghẽn giao thông thông qua các dịch vụ xe buýt mở rộng, 
thêm làn đường, cầu và đường cao tốc để thay thế biển tạm 
dừng và đèn giao thông. Áp dụng phí dịch vụ nhãn xe hơi $30. 
Xóa bỏ phí cầu đường. Mang đến lựa chọn giáo dục tốt hơn 
cho phụ huynh; Đầu tư giáo dục vào khu học chánh mà học sinh 
chọn lựa. Can thiệp sớm vào hoạt động tại khu học chánh để 
gia tăng tỷ lệ tốt nghiệp, giảm thiểu tỷ lệ lạm dụng thuốc, phạm 
tội, nhà giam quá sức chức hay vô gia cư. Hãy cùng chung tay 
xây dựng một cộng đồng tốt đẹp hơn.
Liên Lạc
(425) 512-7784; info@sutherland4rep.com; 
www.sutherland4rep.com
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Carolyn

Eslick
(Theo đảng Cộng hòa)

Eric

Halvorson
(Theo đảng Dân chủ)

Kinh nghiệm Bầu cử
Dân biểu Tiểu bang - Khu vực Lập pháp số 39 2017-2018, Thị 
trưởng - Thành phố Sultan 2010-2017; Ủy viên Hội đồng Thành 
phố - Thành phố Sultan 1995-2001
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Nhà sáng lập và Cựu Giám đốc Điều hành - Grow Washington, 
Chủ nhân - Nhà hàng Dutch Cup, Dân biểu Quận Snohomish - 
Trung tâm Nông nghiệp Northwest, Phó Giám đốc - Trung tâm 
Nữ doanh nghiệp Northwest
Học vấn
Trường Cao đẳng Cộng đồng Everett, Đại học Tiểu bang 
Portland - Khoa học Điện toán
Phục vụ Cộng đồng
Câu lạc bộ Bé trai và Bé gái - Ban Giám đốc, Trường Cao đẳng 
Cộng đồng Everette -Ban Cố vấn Doanh nghiệp, Tổ chức Giáo 
dục Sky Valley - Nhà sáng lập, Ngân hàng Thực phẩm Sultan - 
Nhà sáng lập, Hội đồng Tài nguyên Gỗ Quận Snohomish 
Phát biểu
Đó là một niềm vinh dự khi được phục vụ cho quý vị tại Olympia 
nhiệm kỳ năm 2018. Tôi đã làm việc mỗi ngày để đấu tranh cho 
quý vị và cho những vấn đề mà Khu Vực Lập Pháp số 39 đang 
đối mặt, bao gồm thuế thấp hơn và quyền bất động sản. Chúng 
ta cũng đã đầu tư đáng kể vào công cuộc chống đại dịch thuốc 
phiện. 
Tôi sẽ tiếp tục bỏ phiếu cho chính quyền nhỏ hơn và ít chi tiêu 
hơn. Chúng ta phải có trách nhiệm với tiền của người đóng thuế 
mà chúng tôi thu được và tìm những khoản tiết kiệm trong chính 
quyền tiểu bang. Chúng tôi cũng phải tập trung vào nhu cầu vận 
chuyển thiết yếu tại khu vực số 39, bao gồm đường 522, đường 
tiểu bang US 2, và Xa lộ số 9. Tôi khiêm tốn xin quý vị bỏ phiếu 
cho tôi.
Liên Lạc
(425) 327-2093; eslick4state@gmail.com; 
www.eslick4state.com

Kinh nghiệm Bầu cử
Đây là lần đầu tiên tôi ra tranh cử
Kinh nghiệm chuyên môn Khác
Kế toán thuế, W Peter Berard, Jr. PS; Giám đốc Shelter Animal 
Shelter; Cựu chủ doanh nghiệp nhỏ.
Học vấn
Tốt nghiệp Trường Trung học Phổ thông Kennedy, Burien, 
WA, 1990; Bằng Cử nhân Khoa học Xã hội, Cổ điển, Đại học 
Gonzaga, Spokane, WA, 1995
Phục vụ Cộng đồng
Giáo viên Trường Chúa Nhật; Tình nguyện viên tại Operation 
Nightwatch; Tình nguyện viên tại Nightstrike, Portland, OR.
Phát biểu
Nhiều gia đình trong cộng đồng của chúng ta đang gặp khó 
khăn mặc dù tỷ lệ thất nghiệp đã thấp hơn. Tiền lương tăng 
chậm trong khi chi phí thực phẩm, thuốc men và nhà ở đều 
tăng. Con cái của chúng ta gặp khó khăn khi bắt đầu cuộc sống 
trưởng thành và tôi tin rằng chúng ta có thể làm tốt hơn, nhưng 
chỉ khi các nhà lãnh đạo đề cao con người hơn các vấn đề 
chính trị và cam kết giải quyết các vấn đề của cộng đồng thay 
vì cãi nhau.
Tôi sẽ đấu tranh tại Olympia để có được những việc làm tốt 
hơn, những con đường an toàn hơn, khả năng tiếp cận cao hơn 
với giáo dục, học nghề và đào tạo nghề, thuế thấp hơn, công 
bằng hơn và giảm chi phí sinh hoạt. Hãy bảo vệ trang trại và tài 
nguyên thiên nhiên của chúng ta trong khi phát triển một cách 
có trách nhiệm. Tôi kính mong nhận được phiếu bầu của quý vị.
Liên Lạc
(360) 804-0501; ericforthe39th@gmail.com; ericforthe39th.com
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Tana

Senn
(Theo đảng Dân chủ)

Tim

Cruickshank
(Theo đảng Cộng hòa)

Kinh nghiệm Bầu cử
Dân biểu Tiểu bang Khu vực Lập pháp số 41, cựu Ủy viên Hội 
đồng Thành phố Mercer Island 
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Kinh nghiệm hai mươi năm là một chuyên gia về quan hệ truyền 
thông và chính quyền cho những tổ chức phi lợi nhuận và tổ 
chức tài trợ.
Học vấn: Bằng Thạc sĩ về Quản trị và Chính sách Công tại 
Đại học Columbia. Bằng Cử nhân về giáo dục từ Đại học 
Washington tại St. Louis. 
Phục vụ Cộng đồng
Ủy viên hội đồng Hopelink. Phục vụ cho Hội Phụ huynh và Giáo 
viên (PTA) Trường Tiểu học Island Park, Mercer Island Youth và 
Tổ chức Dịch vụ Gia đình, Jewish Federation of Greater Seattle, 
và các hội đồng Liên minh Bệnh Ung thư Vú Quốc gia. Đại diện 
Cơ quan Lập pháp tại Hội đồng Luật Xây dựng Tiểu bang. Đồng 
Chủ tịch của Nhóm Làm Việc Sức Khỏe Tâm Thần cho Trẻ Em. 
Thành viên hội đồng quản trị của Hiệp hội các Nhà lập pháp Do 
Thái Quốc gia 
Phát biểu
Tôi đã phục vụ với tư cách là dân biểu tiểu bang để giúp làm 
cho cuộc sống tốt đẹp hơn cho nhiều gia đình. Có hai con học 
trường công lập, tôi biết tầm quan trọng của nền giáo dục chất 
lượng cao từ chương trình giáo dục sớm đến giáo dục cấp cao. 
Hành động pháp lý của tôi về trả lương công bằng được thông 
qua gần đây có tác động tích cực cho phụ nữ và nhiều gia đình. 
Mở rộng dịch vụ sức khỏe tinh thần cho trẻ em tại trường học và 
giảm bạo lực do súng gây ra là những vấn đề mà tôi sẽ tiếp tục 
đấu tranh. Tôi xin quý vị bầu cho tôi để một lần nữa tôi đại diện 
cho quý vị và gia đình quý vị tại Olympia. Được chính thức ủng 
hộ bởi NARAL, Liên kết vì Trách nhiệm với Súng, các Nhân viên 
Địa ốc Quận King, Cử tri từ Viện bảo tồn Washington, Hội đồng 
Lao động Tiểu bang, Dow Constantine, nhiều hơn...
Liên lạc
(206) 369-1253; ElectTanaSenn@gmail.com; 
ElectTanaSenn.org

Kinh nghiệm Bầu cử
Ứng cử viên lần đầu cho cơ quan lập pháp.
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Vinh dự được phục vụ 25 năm qua với tư cách là Sĩ quan Hải 
Quân biệt kích Hoa Kỳ SEAL được tặng thưởng huy chương 
cao quý và Sĩ quan Quân y, hồi hưu với cấp bậc Trung tá. Liên 
kết với các Lực lượng Hoạt động Đặc biệt NATO, Trụ sở Trung 
tâm Chính. Sĩ quan Phụ trách và Lãnh đạo Hải quân cho Trung 
tâm Đào tạo Y tế Hoạt động Đặc biệt.
Học vấn
Tốt nghiệp Trường Trung học Công giáo Kennedy. Bằng Cử 
nhân Khoa học Tự nhiên và Bằng Thạc sĩ về Nghiên cứu Trợ 
lý Bác sĩ từ Đại học Nebraska. Bằng Cử nhân Khoa học từ Đại 
học Regents, NY.
Phục vụ Cộng đồng
Câu lạc bộ Ủng hộ Công giáo Eastside, Tổ chức Cựu chiến binh 
Chiến tranh Hải ngoại Mercer Island, Cố Vấn cho Trẻ Em và Gia 
Đình Vững Mạnh Hơn NSW (Phi lợi nhuận), Người ủng hộ Cựu 
chiến binh.
Phát biểu
Những nhà chính trị tuyên bố rằng họ cần tiếp tục tăng các 
loại thuế của quý vị nhưng tình trạng suy kiệt vì thuế đang gây 
những ảnh hưởng xấu – phí đăng kí biển số xe với ST3, 10% 
thuế doanh thu, tăng các loại thuế bất động sản, mối đe dọa về 
thuế thu nhập và bây giờ là thuế đầu người. Không có kết quả, 
quản lý tài chính yếu kém và chính trị dựa trên bản sắc đang tạo 
ra xung đột và gây nguy hiểm cho tiểu bang. Thế là đủ. Một nhu 
cầu cấp bách cho khả năng lãnh đạo đã được chứng minh, có 
kỷ luật về những vấn đề mà Eastside phải đối mặt: trường học 
có chất lượng, giảm thiểu lượng xe lưu thông, hỗ trợ các doanh 
nghiệp nhỏ và giảm thuế. Tôi tranh cử để trở thành nhà lập pháp 
tiểu bang tiếp theo của quý vị vì chúng ta cần sự thay đổi tích 
cực tập trung vào sứ mệnh, theo đuổi mục tiêu tại Olympia.
Liên Lạc
(425) 442-7569; info@votecruickshank.com; 
www.votecruickshank.com
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My-Linh

Thai
(Theo đảng Dân chủ)

Michael

Appleby
(Theo đảng Cộng hòa)

Kinh nghiệm Bầu cử
Chủ tịch, Hội đồng Khu Học chánh Bellevue; Phó Giám đốc, Hiệp 
hội Chủ tịch Hội đồng Khu Học chánh Tiểu bang Washington 
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Dược sĩ; đã xây dựng phòng khám thần kinh nhi khoa đầu tiên 
tại Wyoming từ cơ bản; Ủng hộ Người tị nạn, Y tế Cộng đồng 
Quận King; Giáo viên, Chương trình Thạc sĩ về Điều dưỡng Việt 
Nam
Học vấn
Bằng Cử Nhân Khoa học, Ngành Dược, Đại học Washington; 
Trường Trung học Phổ thông Federal Way
Phục vụ Cộng đồng
Ban Giám đốc, Tổ chức Học bổng Việt Nam; Liên kết Hội đồng 
Trường học: Tổ Chức Trường Học Bellevue, YouthLink (tạm 
dịch: Kết nối Thanh thiếu niên) , Eastside Pathways; người nhận, 
Giải Người ủng hộ Nổi bật của PTA Tiểu bang Washington.
Phát biểu
Là một người tị nạn Việt Nam trẻ tuổi, tôi đã học được giá trị 
của việc cần cù lao động từ cha mẹ và tầm quan trọng của giáo 
dục từ những giáo viên xuất sắc. Là Chủ tịch Hội đồng Trường 
Bellevue, tôi cố gắng đem đến cho từng đứa trẻ những cơ hội 
để các em đạt được toàn bộ tiềm năng của mình.
Là Dân Biểu của quý vị, tôi sẽ tìm kiếm nguồn tài trợ công bằng 
cho trường học, thúc đẩy Y tế Cộng đồng và sự an toàn, và đem 
đến những giải pháp cải tiến để giải quyết vấn đề giao thông, tính 
hợp lý về giá cả và mã số thuế giảm dần của chúng ta. Những 
ủng hộ duy nhất: Đảng viên đảng Dân chủ Khu vực Lập pháp 
số 41; các Đảng viên đảng Dân chủ Quận King; NARAL Pro-
Choice WA (tạm dịch: Lựa chọn-Chuyên nghiệp NARAL WA); 
Tổng Chưởng lý Bob Ferguson; các Thượng nghị sĩ Wellman 
và Dhingra; cựu Dân biểu Maxwell; Ủy viên Hội đồng Quận 
Balducci; các nhà lãnh đạo được bầu chọn tại địa phương; và 
nhiều hơn nữa!
Liên Lạc
(425) 749-1864; info@my-linhthai.com; www.my-linhthai.com

Kinh nghiệm Bầu cử
Viên Chức Ủy Ban Phân Khu 
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Chủ Doanh nghiệp Nhỏ Hiện thời; Phó Chủ tịch Khu vực đã 
Hồi hưu, Qũy tài chính Khôn ngoan, 19 năm; Thợ máy, 11 năm, 
UAW.
Học vấn
Đại học Bridgeport, CT, Bằng Cử Nhân Khoa học, Kinh tế 
Doanh nghiệp, chuyên ngành phụ Tài chính; Trường Trung học 
Kỹ thuật BH.
Phục vụ Cộng đồng
Thành viên Hội đồng, Hội Phụ huynh và Giáo viên Trường Trung 
học cơ sở Tillicum; Chủ tịch, Hiệp hội Chủ sở hữu nhà đất 
Cougar Crest; ủng hộ viên và tình nguyện viên cho các nhóm 
phi chính phủ địa phương, kể cả Jubilee Reach. Hoạt động 
từ thiện: Childhaven, Imagine Housing, Hopelink, Học Viện 
Eastside, Vision House, Union Gospel Mission.
Phát biểu
Gia đình của chúng ta xứng đáng được hưởng chất lượng cuộc 
sống tốt nhất với mức giá mà mọi người có thể chi trả, với một 
hệ thống giáo dục tốt nhất cho con em chúng ta. Điều đó đòi hỏi 
tính minh bạch, năng lực của chính quyền và một cam kết bình 
đẳng. Nó cũng yêu cầu khả năng lãnh đạo tích cực, xuất phát 
từ kinh nghiệm trực tiếp. Là thành viên Hội Phụ huynh và Giáo 
viên trường Tillicum, tôi nhìn thấy những nhu cầu thiết yếu cho 
nhà trường. Là một doanh nhân, tôi coi trọng một hệ thống vận 
chuyển nhằm duy trì hoạt động giao dịch buôn bán. Với một gia 
đình của riêng tôi, tôi biết điều cần làm để chi tiêu trong phạm vi 
ngân sách. Tôi cam kết thực hiện những giá trị chung này, và tôi 
xin quý vị bầu cho tôi.
Liên Lạc
(425) 623-0330; info@voteappleby.com; www.voteappleby.com
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Jamie

Pedersen
(Theo đảng Dân chủ)

Dan

Harder
(Theo đảng Cộng hòa)

Kinh nghiệm Bầu cử
Thượng nghị sĩ (2013-hiện tại), Dân biểu (2007-2013), Quận 43.
Kinh nghiệm Chuyên môn khác
Phó chủ tịch và Trưởng ban luật pháp tại McKinstry, công ty kỹ thuật 
và xây dựng tại địa phương quản lý hàng trăm công nhân lành nghề 
thuộc công đoàn tham gia hoạt động xây dựng có trách nhiệm với 
môi trường.  Luật sư, K&L Gates (1995-2012).
Học vấn
Trung học Phổ thông Puyallup, Đại học Yale, Trường Luật Yale.
Phục vụ Cộng đồng
Trợ giúp pháp lý miễn phí cho các tổ chức phi lợi nhuận tại địa 
phương như Lambert House và Seattle Men’s Chorus. Giúp người 
tị nạn giành quyền cư trú. Dẫn dắt luật sư tình nguyện cho Lambda 
Legal trong vụ kiện đòi quyền bình đẳng hôn nhân của tiểu bang 
Washington. Thủ quỹ và giáo viên tại trường Đạo, Nhà thờ Central 
Lutheran trên Capitol Hill. Lãnh đạo nhóm trong Cub Scout. Người 
tham gia giao thông bằng xe đạp.
Phát biểu
Jamie Pedersen đã phục vụ người dân Quận 43 kể từ năm 2007. 
Với tư cách là Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện, ông đã dẫn dắt các 
hoạt động thông qua quyền bình đẳng hôn nhân, đảm bảo quyền 
cha mẹ cho mọi gia đình và tạo ra các công ty vì mục đích cho xã 
hội để các công ty khác có thể đặt người lao động và mục tiêu bảo 
vệ môi trường lên trên lợi nhuận. Ông đã tổ chức nhiều đợt phản 
đối quyết định của tòa, qua đó lật lại ba dự luật tiên khởi của Tim 
Eyman; giờ đây chỉ cần có sự đồng thuận của số đông những người 
có quyền lập pháp là có thể xóa bỏ những lỗ hổng thuế không công 
bằng để tài trợ cho giáo dục và các dịch vụ thiết yếu khác.
Jamie đã phục vụ trong Thượng viện từ 2013. Với tư cách là Chủ 
tịch Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Thượng viện, ông đã thông qua 
thành công các quy định về an toàn súng đạn, trách nhiệm giải trình 
của cảnh sát, bãi bỏ án tử hình và cải tổ hệ thống tư pháp hình sự. 
Jamie đã thực thi không ngừng nghỉ để tài trợ công tác mở rộng 
dịch vụ xe buýt và đường sắt đô thị nhẹ và bảo vệ các khu dân cư 
xung quanh SR520 và I-5 khỏi chịu tiếng ồn. 
James đã dẫn dắt các hoạt động tài trợ hoàn toàn cho trường công 
lập để mỗi trẻ em đều có thể được nhận một nền giáo dục ưu tú. 
Jamie và chồng mình, Eric, cựu giáo viên trung học phổ thông và 
nhân viên hành chính, có bốn người con trai đang theo học các 
Trường Công lập tại Seattle và hiện đang cư trú tại Capitol Hill.
Được ủng hộ bởi Alliance for Gun Responsibility (Liên hiệp có Trách 
nhiệm Với Súng), League of Education Voters (Hiệp hội Cử tri Giáo 
dục), Seattle Education Association (Hiệp Hội Giáo dục Seattle), 
NARAL Pro-Choice Washington, Washington Conservation Voters 
(Cử tri Cộng hòa Washington), Câu lạc bộ Sierra, Hội đồng Lao 
động Bang Washington, và Đơn vị lính cứu hỏa Seattle Khu 27.
Liên Lạc
(206) 832-8174, jamie@peopleforpedersen.org; 
peopleforpedersen.org

Kinh Nghiệm Bầu cử
Viên chức Ủy ban Phân khu, Khu Vực Lập Pháp Số 43
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Kỹ sư nhiệt và lực đẩy tại Boeing
Học vấn
Bằng Cử Nhân về Cơ khí Điện, Đại học Oklahoma 1995
Phục vụ Cộng đồng
Ban Mục vụ Thanh niên Đường phố, Những cuộc phiêu lưu Đỉnh-7, 
UGM
Phát biểu
Một anh chàng vô gia cư mà tôi mới gặp gần đây đã nói với tôi “Tôi 
rất muốn làm việc, hầu hết mọi người ở đây đều muốn giúp dọn dẹp 
nơi này để kiếm một ít tiền”. Những chương trình mà chỉ làm những 
điều đã hoạt động tốt tại những thành phố khác, mang lại hy vọng 
và phẩm giá, nhưng các quy chế khiến cho công việc làm phi chính 
thức gần như không khả thi ở đây tại Seattle. Đó là một thí dụ cho 
việc chính quyền gây khó khăn cho giải pháp.
Đã đến lúc phải thay đổi. Chúng ta cần thêm những cách tiếp cận 
hợp lý hơn đã chứng minh hiệu quả và ít mang chủ nghĩa tượng 
trưng. Chính sách cần bao gồm những thực tế về nhân tính và thúc 
đẩy những kết quả kinh tế và xã hội lâu dài, mà vẫn tôn trọng quyền 
và đặc quyền của công dân và người đóng thuế. Chúng ta phải có 
những cuộc đối thoại thực sự để đạt được những giải pháp thực sự.
Tôi sẽ làm việc - Siêng năng hơn - để bảo đảm trách nhiệm giải trình 
tại Olympia, và chấm dứt vô số những lần tăng thuế và vượt quá 
quy chế. Người phản đối tôi đã bỏ phiếu “không” bốn lần cho việc 
giảm $1 tỉ thuế bất động sản - tôi sẽ đấu tranh với việc tăng thuế. 
Ông ấy cũng từ chối sửa đổi những giá trị nhãn dán xe không trung 
thực và đã bầu để giữ bí mật hồ sơ của ông ấy trước người dân. Là 
thượng nghị sĩ của quý vị, tôi sẽ minh bạch và giải quyết những vấn 
đề quan trọng với cử tri, chứ không phớt lờ chúng.
Liên Lạc
(206) 880-0265; dan@voteharderforseattle.org; 
www.voteharderforseattle.org
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Nicole

Macri
(Theo đảng Dân chủ)

John

Peeples
(Theo đảng Cộng hòa)

Kinh nghiệm Bầu cử
Dân biểu Tiểu bang
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Là Phó Giám đốc tại DESC (Trung tâm Dịch vụ Cấp cứu Trung 
tâm Thành phố), tôi chỉ định chính sách và giúp giám sát ngân 
sách $48 triệu để cung cấp dịch vụ Nhà Ở Trước Tiên được 
công nhận trên toàn quốc cho 3,500 người đã trải qua tình trạng 
vô gia cư. Trước đây tôi làm việc với những người sống sót từ 
nạn bạo hành gia đình, người sống với bệnh tâm thần và khuyết 
tật chậm phát triển.
Học vấn
Bằng Thạc sĩ Hành chính Công, Trường Evans, Đại học 
Washington; Bằng Cử nhân, Xã hội học, Đại học University
Phục vụ Cộng đồng
Cựu Chủ tịch Hội đồng, Liên minh Nhà ở Thu nhập Thấp 
Washington; Thành viên, Ủy ban Giám sát Thuế Nhà Seattle; 
Đồng Chủ tịch, Liên minh về Tình trạng Vô gia cư Seattle/Quận 
King; Đồng Chủ tịch, Lực lượng Đặc nhiệm Ngân sách Thành 
phố, Liên minh Dịch vụ Nhân sinh Seattle; Thành viên, Hội đồng 
Duyệt xét Tổ chức Đại học Seattle 
Phát biểu
Là Dân biểu của quý vị, tôi đã mang đến những giải pháp cải 
tiến và thực dụng để xử lý những thách thức cam go nhất của 
tiểu bang chúng ta. Để giúp nhà ở có giá cả hợp lý và giảm bớt 
tình trạng vô gia cư, tôi đã ủng hộ hành động pháp lý để tạo 
ra $27 triệu hàng năm, mở rộng tiếp cận sự hỗ trợ cho những 
người hàng xóm có nhu cầu, và bảo vệ người thuê nhà không 
bị phân biệt đối xử.
Đó là niềm vinh dự cho tôi khi giúp bảo vệ thanh niên LGBTQ 
bằng việc chấm dứt liệu pháp chuyển đổi, đẩy mạnh sự công 
bằng giới tính và tiền lương, giảm bạo lực do súng và ban hành 
Đạo luật Quyền Bầu cử. Nhưng còn nhiều vấn đề cần được 
thực hiện để bảo đảm sự phát triển của thành phố chúng ta 
không bỏ sót một ai. Cùng nhau, chúng ta có thể đấu tranh cho 
những thay đổi tiến bộ mà chúng ta cần có bây giờ tại Olympia.
Liên Lạc
(206) 486-0085; nicole@votenicole.org; www.votenicole.org

Kinh nghiệm Bầu cử
Không có kinh nghiệm bầu cử trước đó.
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
John có hơn 20 năm phục vụ, trải nghiệm và vui vẻ tại Công ty 
Boeing và Công ty Máy bay Cessna. Các dự án và chương trình 
bao gồm kỹ thuật và vận hành thử nghiệm chuyến bay trên máy 
bay thương mại, kinh doanh, và máy bay quân sự , hỗ trợ bảo 
hành và tích hợp kỹ thuật.  John hiện đang là kỹ sư tại Boeing.
Học vấn
Cử nhân Khoa học Tự nhiên trong lĩnh vực Kỹ thuật Hàng không 
và Du hành vũ trụ, Đại học Purdue.
Phục vụ Cộng đồng
Nhiều cơ hội khác nhau cho người tình nguyện xung quanh 
Puget Sound.  Lãnh đạo kỳ cựu - Trưởng Hội đồng Seattle của 
Tổ chức Hướng đạo sinh Hoa Kỳ Cấp quận. Nhà tổ chức một 
số hội chợ giành huy hiệu công trạng.
Phát biểu
Cuộc tranh cử lần này mang đến người dân Seattle một cơ hội 
để thay đổi Olympia vì lợi ích của toàn tiểu bang Washington. 
Thách thức có rất nhiều trong lĩnh vực giao thông vận tải, tài 
chính tiểu bang, và giáo dục. Chính phủ làm việc hiệu quả nhất 
khi cho phép tuân theo các nhiệm vụ cốt lõi, làm tốt các nhiệm 
vụ được giao và để các công việc cá nhân cho người dân. Hãy 
chậm lại và tự mình cân nhắc một chút. Người dân có đủ trình 
độ và có thể tự quản lý bản thân. Tôi sẽ nỗ lực làm việc để loại 
bỏ sự can thiệp của chính phủ vào các nhu cầu mà chỉ có thể 
được giải quyết bằng cách kết hợp các nguồn lực của chúng ta. 
Điều này sẽ làm giảm gánh nặng mới về thuế đối với các doanh 
nghiệp và cá nhân. Quý vị cũng nằm trong số này!
Liên Lạc
(206) 552-0872; john@johnpeeplesfor43ld.org;  
www.johnpeeplesfor43ld.org
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Frank

Chopp
(Theo đảng Dân chủ)

Claire

Torstenbo
(Theo đảng Cộng hòa)

Kinh nghiệm Bầu cử
Dân biểu, Quận 43.  Chủ tịch Hạ viện
Kinh nghiệm Chuyên môn khác
Cựu Giám đốc Điều hành của một tổ chức phi lợi nhuận cung 
cấp dịch vụ xã hội cho hàng ngàn người có thu nhập thấp.
Học vấn
Đại học Washington, Bằng Cử Nhân Khoa học Xã hội, hạng 
danh dự (theo tiếng La-tin)
Phục vụ Cộng đồng
Nhà hoạt động cộng đồng đã cung cấp dịch vụ cho hàng ngàn 
người có thu nhập thấp; đã xây hàng ngàn hộ dân với chi phí rẻ; 
giúp nâng mức lương tối thiểu; lãnh đạo vô số dự án cộng đồng.  
Nhà lãnh đạo lập pháp ủng hộ tăng ngân sách giáo dục, giáo 
dục mầm non và hỗ trợ tài chính cho sinh viên đại học; mở rộng 
mảng chăm sóc y tế; bảo vệ quyền tổ chức người lao động; tạo 
ra các khoản đầu tư tiểu bang lớn nhất trong mảng lao động 
cộng đồng; ủng hộ nguồn điện sạch và nhiều hoạt động khác.
Phát biểu
Với tư cách Dân biểu Khu vực quý vị và Chủ tịch Hạ viện, tôi đã 
khởi động một chương trình nghị sự tích cực về giáo dục, y tế và 
công bằng xã hội.
Đã đầu tư hàng tỷ đô vào ngân sách mới cho giáo dục cơ bản; 
phát triển giáo dục mầm non; tạo ra chương trình Apple Health 
qua đó cung cấp dịch vụ y tế cho hơn 1,6 triệu công dân; ban 
hành pháp luật trả lương công bằng cho phụ nữ và nghỉ phép 
gia đình có lương; cải cách và mở rộng quỹ sức khỏe tinh thần; 
đóng quỹ né tránh thuế ngân hàng Wall Street; mở rộng quỹ hỗ 
trợ tài chính cho sinh viên với các học bổng State Need Grants, 
College Bound và Opportunity; cấp khoản ngân sách lớn cho 
giao thông công cộng và vượt qua con số đầu tư 1 tỷ đô cho lực 
lượng lao động và nhà ở cho người có thu nhập thấp.
Liên Lạc
(206) 381-1220; frankchopp@comcast.net; 
www.FrankChopp.com

Kinh nghiệm Bầu cử
Tôi là ứng cử viên lần đầu 
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Cố vấn Kinh doanh
Học vấn
Đại học Seattle Pacific, Bằng Cử nhân Khoa học Xã hội về 
Chính sách Công và Pháp luật
Phục vụ Cộng đồng
Cố vấn viên cho thanh niên; phục vụ tại những bữa trưa cho 
thanh thiếu niên vô gia cư tại Hội Nam Thanh niên Cơ đốc 
(YMCA) ở University District; xây dựng nhà ở tại Tijuana, Mễ 
tây cơ
Phát biểu
Nền kinh tế tăng trưởng và nền văn hóa đầy sức sống của 
Seattle là điều làm cho thành phố của chúng ta phát triển. 
Nhưng chúng ta đang dần mất đi động lượng của mình. Việc 
đánh thuế và chi tiêu quá mức không giải quyết vấn đề của 
chúng ta và đe dọa sự tiến bộ mà chúng ta đã tạo lập.
Khi tôi được bầu chọn, tôi sẽ bảo vệ quý vị trước các loại thuế 
hủy diệt việc làm, đấu tranh để làm cho hệ thống giáo dục của 
Washington trở nên tốt nhất trong nước và bào chữa cho những 
người tổn thương nhất tại cộng đồng chúng ta. Khu vực này đã 
có cùng người đại diện trong 24 năm. Viễn cảnh mới mẻ và một 
cam kết với trách nhiệm giải trình sẽ duy trì Seattle là một thành 
phố với vô vàn cơ hội. Hãy cùng nhau tạo nên tương lai tốt đẹp 
hơn cho chúng ta.
Liên Lạc
(206) 880-1784; claire4house43@gmail.com; 
Claire4House43.com
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Manka

Dhingra
(Theo đảng Dân chủ)

Dale

Fonk
(Theo đảng Cộng hòa)

Kinh nghiệm Bầu cử
Thượng nghị sĩ Tiểu bang, Khu vực Lập pháp Số 45
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Luật sư Phụ trách Tố tụng Cấp cao của Quận King trong 17 năm, 
Chủ tịch của Đơn vị Thay thế Trị liệu, Hướng dẫn viên Can thiệp 
Khủng hoảng tại Ủy ban Huấn luyện Tư pháp Hình sự Tiểu bang 
Washington; Thực tập viên, Đơn vị Phụ Trách Kẻ Bạo Lực Tình Dục, 
Văn phòng Tổng chưởng lý Tiểu bang Washington; Thư ký Tòa án 
Tối cao Tiểu bang Washington
Học vấn
Bằng Tiến sĩ Luật, Đại học Washington, Trường Luật; Bằng Cử nhân 
về Khoa học Chính trị và Lịch sử, Đại học California, Berkeley
Phục vụ Cộng đồng
Tôi là người vô cùng hãnh diện nhận được Giải thưởng Hạt sồi Vàng 
của Hội Phụ huynh, Giáo viên và Học sinh LWSD; Thành viên Hội 
đồng của Liên minh Quốc gia về Bệnh tâm thần Eastside; Hopelink 
(tạm dịch: Liên kết hy vọng); Đồng sáng lập của API Chaya, một tổ 
chức phòng chống bạo lực gia đình; huấn luyện viên cho Đích đến 
của Sự sáng tạo; cựu Người mẹ Bánh quy của Nữ Hướng đạo sinh, 
hướng dẫn viên Cờ vua và Câu lạc bộ Toán học.
Phát biểu
Những gia đình Eastside xứng đáng có được những nhà lãnh đạo 
kinh nghiệm, chuyên nghiệp với thành tích chứng minh cho khả 
năng đưa mọi người lại với nhau để giải quyết vấn đề. Với phiếu bầu 
của quý vị, tôi đã phá vỡ rào cản đảng phái tại Olympia và có nhiệm 
kỳ đạt hiệu quả mang tính lịch sử với 98% dự luật được thông qua 
với sự ủng hộ lưỡng đảng!
Chúng ta đã tài trợ hoàn toàn cho các trường công, đã thông qua 
việc cắt giảm thuế bất động sản cho năm 2019 để giảm gánh nặng 
cho chủ nhà, và để dành tiền cho tương lai. Là Phó Chủ tịch của Ủy 
ban Tư pháp và Pháp luật cũng như Ủy ban Dịch vụ Nhân sinh và 
Cải huấn, tôi đã cung cấp các biện pháp bảo vệ cho những người 
sống sót từ Bạo hành Gia đình, đã bắt đầu giải quyết bạo lực do 
súng, đã tài trợ việc điều trị sức khỏe tâm thần và chứng rối loạn do 
sử dụng chất gây nghiện, và nhiều nữa. 
Tôi tự hào đã ủng hộ nhiều dự luật trong đợt này, nêu ra trong phần 
tuyên hứa của mình là ủng hộ những cộng đồng mạnh mẽ hơn. Tuy 
nhiên, còn nhiều nhu cầu cần được thực hiện để đảm bảo tính công 
bằng xã hội, đầu tư có trách nhiệm vào dịch vụ vận chuyển, bảo vệ 
môi trường, và bảo đảm con em chúng ta là những nhà lãnh đạo mà 
tiểu bang chúng ta cần để tiếp tục sự tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ. 
Tôi sẽ vinh dự được tiếp tục làm việc mỗi ngày để đại diện quý vị, 
lắng nghe những nhu cầu của quý vị, xây dựng các liên minh và 
phát triển các giải pháp mang tính nhận thức thông thường. Ủng 
hộ chính thức: Giáo viên, Lính cứu hỏa, Lực lượng hỗ trợ Tư pháp, 
Nhà môi giới Bất động sản, các doanh nghiệp địa phương, các Thị 
Trưởng địa phương, Ủy viên hội đồng, Phiếu bầu Dự kiến của Phụ 
huynh, Cử tri Bảo tồn, Liên Minh vì Trách Nhiệm sử dụng Súng ống 
và nhiều hơn nữa!
Liên Lạc
(425) 270-8660; Manka@electmanka.com; www.ElectManka.com

Kinh nghiệm Bầu cử
Ứng cử viên đầu tiên có rất nhiều kinh nghiệm điều hành các doanh 
nghiệp nhỏ thành đạt và cung cấp hàng trăm công ăn việc làm cho 
mọi người, đồng thời vẫn phục vụ cho cộng đồng 
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Điều hành các trung tâm bảo trì ô tô được 17 năm, cung cấp hàng 
trăm công việc có triển vọng, ký trả hơn 20.000 chi phiếu tiền lương!  
Giờ đây, khi trở thành một nhà phát triển tại địa phương tập trung vào 
xây dựng các công trình chất lượng cho các doanh nghiệp nhỏ, nơi ở 
cho người cao tuổi và các cơ sở chăm sóc phụ trợ; tôi thấu hiểu sự 
quan trọng của việc có đủ tiền chi trả cho nhà ở là thế nào.
Học vấn
Đại học Western Washington, bằng Quản trị Kinh doanh
Phục vụ Cộng đồng
Thành viên tích cực của Rotary Woodinville, tham gia vào các dự án 
cộng đồng và quốc tế, như trang trí áo khoác mùa đông cho trẻ em 
đến từ gia đình có thu nhập thấp, cải tạo các công viên địa phương 
và xây dựng sân chơi cho trẻ em trong môi trường thế giới thứ ba.
Phát biểu
Tôi biết ơn vì đã được sống và làm việc trong cộng đồng này suốt 
35 năm qua. Tôi là ứng cử viên duy nhất có kinh nghiệm thành lập 
các doanh nghiệp thành đạt và cung cấp công ăn việc làm cho mọi 
người, đồng thời vẫn chấp hành tốt các quy định và nộp các mức 
thuế có thiện chí dù có hơi nhiều của chính phủ. Tôi sẽ nỗ lực thúc 
đẩy môi trường hiệu quả kinh tế, sáng tạo, trao thưởng, chứ không 
xét phạt, các doanh nghiệp vừa tạo ra công ăn việc làm tốt vừa vẫn 
bảo vệ môi trường.
Những ưu tiên của tôi là triển khai các quy định của chính phủ một 
cách cởi mở và minh bạch; thúc đẩy xây dựng các khu học chánh 
an toàn, chất lượng, và tương tác tốt với phụ huynh; và chú trọng 
đầu tư vào chương trình giáo dục ưu tú đồng thời đáp ứng nhu cầu 
của những người dễ bị tổn thương nhất. 
Hứa mà không làm là vấn đề. Chúng ta được hứa sẽ được giảm 
$1 Tỷ thuế giá trị tài sản cho năm 2018 nhưng điều đó vẫn chưa 
được thực hiện. Giá trị thẻ đăng ký xe hơi có thật sự đúng như đã 
hứa? Không, cả việc này cũng không. Thế còn lời hứa xây dựng một 
chính phủ cởi mở và minh bạch thì sao? Còn việc bảo mật hồ sơ 
lập pháp và bí mật truyền thông thì lại được thông qua mà hầu như 
không phát sinh tranh cãi hay thảo luận gì cả. Xin hãy bầu tôi làm 
Thượng nghị sĩ và tôi sẽ đảm nhận những vấn đề này, tôi cam kết sẽ 
giữ những lời hứa đó.
Thượng nghị sĩ quá cố, ông Andy Hill đã giải quyết các nhu cầu 
thực sự của tiểu bang trên cơ sở ủng hộ lưỡng đảng mà không phải 
tăng thuế hay làm phát sinh thuế thu nhập. Tôi rất mong nhận được 
lá phiếu của quý vị để tiếp tục sự cam kết này.
Liên Lạc
(425) 224-2670; dale@dalefonk.org; dalefonk.org
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Roger

Goodman
(Theo đảng Dân chủ)

Michael

Curtis
(Theo đảng Cộng hòa)

Kinh nghiệm Bầu cử
Dân biểu Tiểu bang, 2007-nay; Chủ tịch Ủy ban An toàn Công 
cộng của Hạ viện; Ủy ban Tư pháp; Ủy ban Dịch vụ Nhân sinh 
và Giáo dục từ Sớm.
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Luật sư hành nghề tư nhân; Hiệp hội Luật sư Quận King, 
2000-2008; Giám đốc, Ủy ban Hướng dẫn Kết án Tiểu bang 
Washington, 1998-2000; Hội đồng Tư vấn Luật và Tư pháp Tiểu 
bang Washington; Chánh Văn phòng, Giám đốc Lập pháp, Nghị 
sĩ Mỹ Bob Wise (WV) và Rick Boucher (VA), 1988-1995. 
Học vấn
Cử nhân Khoa học Xã hội, Thành viên Cao cấp Đại học 
Dartmouth; Tiến sĩ Luật Đại học George Washington; Đại học 
Harvard, Bằng Thạc sĩ Hành chính Công. 
Phục vụ Cộng đồng
Thành viên Ban Giám đốc Hopelink; Chủ tịch Hiệp hội Vùng 
lân cận Lakeview của Kirkland; CLB Rotary; Ban Hành chính về 
Lạm dụng Chất gây nghiện của Quận King; Nhà lập pháp quốc 
gia MADD của năm. 
Phát biểu
Trong thời điểm chính trị đầy thách thức này, tôi tự hào hướng đi 
của mình trong hoạt động lắng nghe, hành động và đấu tranh vì 
các giá trị và vì cộng đồng. Thông qua việc gạt bỏ tinh thần đảng 
phái, chúng ta đầu tư vào khu học chánh, cải thiện giao thông 
và giảm thuế bất động sảng cho các chủ nhà.
Hai đứa con của tôi theo học các trường công lập và tôi ưu tiên 
việc giữ an toàn cho khu học chánh và trong cộng đồng. Tôi đã 
thực thi các luật được hoan nghênh trên toàn quốc – đạo luật 
giảm tình trạng lái xe lúc say rượu (DUI), giảm lạm dụng người 
cao tuổi và giảm bạo lực gia đình và thông qua luật mang tính 
bước ngoặt để cải thiện niềm tin vào việc thực thi pháp luật. 
Chúng ta hãy tiếp tục đưa ra những ý tưởng hay để hợp tác 
cùng nhau và tập trung vào kết quả. Tôi kính mong nhận được 
phiếu bầu của quý vị.
Liên Lạc
(425) 979-8584; roger@rogergoodman.org; rogergoodman.org

Kinh nghiệm Bầu cử
Đây sẽ là lần tranh cử đầu tiên của tôi.
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong việc đưa ra nhiều loại giải 
pháp, tôi đã làm việc với tư cách là kiến trúc sư giải pháp chính, 
cố vấn, và các vai trò thiết kế cho nhiều công ty trong khu vực 
như Microsoft, Amazon, Verizon và AT&T.
Học vấn
Đại Học Bắc Arizona, Quản Trị và Quản Lý Công Nghệ Thông 
Tin Điện Toán
Phục vụ Cộng đồng
Lập gia đình được 14 năm và là một người cha, tôi đã dành 
thời gian của mình cho Hội Phụ Huynh và Giáo Viên và công 
tác tình nguyện cho cộng đồng chúng ta. Tôi đã trải qua nhiều 
năm làm việc với những người thuộc mọi hoàn cảnh trong cộng 
đồng chúng ta để làm phong phú cuộc sống chung của chúng 
ta, giải quyết các vấn đề nan giải và  giúp cộng đồng chúng ta 
phát triển mạnh mẽ.
Phát biểu
Các ứng cử viên sẽ hứa hẹn “lắng nghe quý vị” hay “trình bày 
những quan ngại của quý vị”. Tôi đem đến nhiều hơn, tôi sẽ 
đem đến những giải pháp tiến bộ công nghệ; hơn là những lời 
hứa trống rỗng. Khu vực của chúng ta có khả năng về đàm phán 
thông minh; mà nói chung có thể đem đến một cách thức mới 
để quản lý ở tiểu bang này. Những ưu tiên của tôi là tài trợ giáo 
dục, hệ thống vận chuyển hiệu quả, sự an toàn trường học, đấu 
tranh với tình trạng đánh thuế không cần thiết và giảm gánh 
nặng thuế cho người cao niên. 
Hãy cùng tôi đem đến cho quý vị một tiếng nói thật sự. Cùng 
nhau, chúng ta có thể đưa một cuộc cách mạng công nghệ 
vào quy trình pháp lý tại Olympia. Nếu nhà lập pháp của quý vị 
không biết cách đại diện cho quý vị, hãy đưa người nào mà sẽ 
đại diện được cho quý vị. 
Liên Lạc
(425) 381-6954; contact@michaelcurtis.org; michaelcurtis.org
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Larry

Springer
(Theo đảng Dân chủ)

Amber

Krabach
(Theo đảng Cộng hòa)

Kinh nghiệm Bầu cử
Larry đã phục vụ 11 năm trong Hội đồng Thành phố Kirkland, 4 
năm làm Thị trưởng trước khi đảm nhiệm 7 nhiệm kỳ tại Hạ viện.
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Chủ quán rượu vang Grape Choice ở Kirkland trong 32 
năm. Larry đã giảng dạy ở khu học chánh tiểu học trước khi bắt 
đầu việc kinh doanh riêng của ông.
Học vấn
Trung học Phổ thông Bellevue, Cử nhân Khoa học Xã hội Tiểu 
bang Tây Washington về lĩnh vực Giáo dục, Bằng Thạc sĩ Khoa 
học Đại học Oregon.
Phục vụ Cộng đồng
Thành viên Ban quản trị của Hopelink, thành viên Sáng lập của 
Leadership Eastside, Thành viên Ban Phát triển Kinh tế của 
Quận Seattle-King, Công ty liện hiệp vận tải Eastside, Hội đồng 
khu vực Puget Sound, Trung tâm biểu diễn Kirkland và Chủ tịch 
Hiệp hội các thành phố ngoại thành.
Phát biểu
Một chủ doanh nghiệp nhỏ 40 tuổi, cựu Thị trưởng Kirkland và 
là giáo viên, Larry Springer là một diễn giả thẳng thắn, tiếng nói 
độc lập cho gia đình và cộng đồng của quý vị. Larry yêu cầu một 
trợ cấp cân bằng, có trách nhiệm giúp khoản tài trợ tăng đáng kể 
cho giáo dục của K12.  Larry đã nỗ lực thực thi để cải cách hệ 
thống thuế của Washington nhằm tăng hiệu quả từ chính phủ 
và giảm gánh nặng cho các gia đình và các doanh nghiệp nhỏ 
ở Washington.  
Larry luôn đặt lợi ích của người dân trên cả chính trị đảng phái, 
đặc biệt là tính minh bạch và trách nhiệm giải trình của chính 
phủ.  Ông cam kết đảm bảo cho các cộng đồng và khu học 
chánh của chúng ta được an toàn khỏi bạo lực súng, tăng tài 
trợ cho các trường cao đẳng và đại học, và tăng khả năng chi 
trả nhà ở.  Hãy tái đắc cử cho ông Larry Springer.  Xin cảm ơn.
Liên Lạc
(425) 761-9025; larry@larryspringer.org; www.larryspringer.org

Kinh nghiệm Bầu cử
Tự hào đem nhận thức mới mẻ đến Washington trong tư cách 
là ứng cử viên lần đầu ra tranh cử. 
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Là một nhà giáo dục mầm non nội thành (Toledo Country Day, 
Ohio 1999-2001), và người nội trợ (16 năm), tôi hết mình hỗ trợ 
vì sự thành công của mọi người.  Tôi tình nguyện cho TBCS của 
Redmond (4 năm) làm ca sĩ chính, cũng như là ca sĩ hát chính, 
nhân viên quản lý nhà trẻ và giáo viên dạy kinh thánh/thần học 
tại Nhà thờ Thánh Kinh Avaondale của Woodinville (14 năm).
Học vấn
Cử nhân Khoa học Xã hội, Tâm lý học và Âm nhạc (Đại học 
Albion, 1999)
Phục vụ Cộng đồng
Ngoài việc hát và dạy học, tôi thích làm việc thiện nguyện bác 
ái cho những tổ chức phi lợi nhuận như Show Hope và Venture 
Missions.
Phát biểu
Olympia cần thay đổi ngay lập tức! Nhiều tháng cứ tăng từ thuế 
này đến thuế khác, và giờ thì gặp phải các dân biểu đang toan 
tính để né tránh đưa ra tính minh bạch (I6617)?!? Đủ rồi! Chúng 
ta vứt ra hàng triệu đô vào vấn đề nghiện ngập và vô gia cư mà 
không giải quyết những nguyên nhân cơ bản tạo nên các vấn 
nạn này. Những vấn nạn này chỉ ngày càng trở nên tệ hơn mà 
thôi! Vấn đề không nằm ở mức thu nhập, mà chính là ở việc chi 
tiêu không được ưu tiên đúng cách 
Chúng ta cần có sự minh bạch và trách nhiệm giải trình! Ba 
tháng không có “sự cản trở” của lưỡng đảng, các Đảng viên 
Dân chủ có toàn quyền nhưng lại từ bỏ việc đại diện cho chúng 
ta để thúc đẩy các dự án cá nhân đi vào hoạt động. Hãy cùng 
xoay chuyển tình trạng này trước khi quá muộn để phục hồi! Tôi 
vinh dự khi được quý vị bầu phiếu cho và sẽ dùng sự liêm chính 
để đại diện cho quý vị hết mình.
Liên Lạc:
(425) 686-5299; amber@AK4WA.org; 
www.AmberKrabachForWA.org
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Beth

Daranciang
(Theo đảng Cộng hòa)

David

Frockt
(Theo đảng Dân chủ)

Kinh nghiệm Bầu cử
Ủy viên Phân khu Bầu cử, 2014– hiện nay
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Nhân viên Quản lý Chương trình, Y tế Công cộng— Seattle và 
Quận King; Điều phối viên Nghiên cứu, Trung tâm Y tế Harborview; 
đã đóng góp và nghiên cứu mà ảnh hưởng đến các chính sách 
y tế công cộng về việc phòng ngừa chấn thương cũng như can 
thiệp tình trạng nghiện rượu tại những trung tâm chấn thương; 
Đồng sở hữu, với chồng, Ditos Built, một công ty tổ chức lại xây 
dựng kiến trúc
Học vấn
Thạc sĩ về Y tế Công cộng, Đại học North Carolina tại Chapel Hill; 
Cử nhân Khoa học về Sinh học, Cao đẳng Wheaton, Illinois
Phục vụ Cộng đồng
Chủ tịch, Phụ nữ Cộng hòa Bothell/ Miền Bắc King; Thủ quỹ, 
Những Người bạn của Trường THPT Ingraham; Thủ quỹ, Hội 
Phụ huynh, Giáo viên và Học sinh Trường THPT Nathan Hale; 
thành viên tích cực, tình nguyện viên và giáo viên Trường đạo tại 
Nhà thờ Giáo hội Trưởng lão
Phát biểu
Tôi tranh cử để đem đến cho cử tri một giải pháp thay thế—
tôi cam kết ủng hộ việc giảm thuế, tính minh bạch trong chính 
quyền, sự an toàn công cộng, quyền lợi của những người bị dễ 
tổn thương, tự do về lương tâm, ngôn luận và tôn giáo.
Nhiều cử tri, như tôi, đã bị những dân biểu tiểu bang phớt lờ. Họ 
thông qua những luật lệ nặng nề, gây khó khăn hơn cho sự tồn 
tại của các doanh nghiệp và để chúng ta có thể sống được ở đây. 
Chúng ta cảm thấy không được lắng nghe khi các nhà chính trị 
thông qua một loại thuế việc làm, thuế bất động sản cao hơn, các 
chương trình vô gia cư kém hiệu quả, cùng những địa điểm tiêm 
chích heroin nguy hiểm.
Tôi lo sợ vì một số dự luật gây hại được thông qua bởi cơ quan 
lập pháp do một đảng chi phối năm nay, bao gồm một dự luật 
hợp pháp việc buôn bán trẻ em và hai dự luật tấn công vào các 
quyền tự do tôn giáo theo hiến pháp. Nhiều công dân lần đầu tiên 
đứng lên chống đối thuế đầu tiêu hủy việc của Seattle, cũng như 
nhiều loại thuế khác đang gây khó khăn hơn khi sống tại Seattle.
Người phản đối tôi đã bỏ phiếu “Không” bốn lần cho việc giảm $1 
tỉ thuế bất động sản. Ông ta từ chối sửa đổi những giá trị đăng kí 
biển số xe không trung thực và đã bầu để giữ bí mật hồ sơ của 
mình trước người dân. Nếu được bỏ phiếu, tôi cam kết sẽ lắng 
nghe quý vị và bảo vệ các quyền được lắng nghe của quý vị và 
các quyền của những người dễ bị tổn thương nhất, đặc biệt là 
của con em chúng ta.
Liên Lạc
(206) 979-1543; bethforstate@gmail.com

Kinh Nghiệm Bầu cử
Thượng nghị sĩ tiểu Bang Washington 2012-hiện nay; Hạ viện 
tiểu Bang Washington 2011; Đại biểu Đắc cử, Hội nghị Quốc gia 
Dân chủ 2000.
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Trợ lý Pháp luật Hạ viện Hoa Kỳ; Cựu Đối tác, Bergman, Draper 
& Frockt; Thứ trưởng Tư pháp, Riddell Williams PS; Ban Tiếp thị-
Quan hệ Công chúng, Truyền thông WCT; Trợ lý Nghiên cứu, Đại 
học California, San Francisco, Trường Y tế Công cộng.
Học vấn
Đại học Pennsylvania, Cử nhân, 1991; Trường Luật UCLA, Tiến 
sĩ Luật, 1998.
Phục vụ Cộng đồng
Lực lượng Tử khí trong Hệ thống Cảnh sát Cộng đồng, Lực 
lượng Tác chiến Đặc nhiệm; Lực lượng Tác chiến Đặc nhiệm về 
Ngân sách Giáo dục; Ủy ban Cố vấn Pháp lý về Thanh toán Học 
phí Nâng cao (GET); Ủy ban Giám sát Trợ giúp Pháp lý Dân sự; 
Văn phòng Ủy ban Cố vấn Thanh niên Vô gia cư.
Phát biểu
Tôi tự hào vào khả năng của bản thân khi xử lý mọi việc tại 
Olympia. Tôi đã thông qua luật pháp tiến bộ để ủng hộ sinh viên 
vô gia cư, mở rộng chăm sóc y tế, bảo vệ các quyền sinh sản, 
và bảo đảm sự đối xử công bằng với tất cả mọi người. Sứ mệnh 
của tôi đã là mở rộng nền giáo dục cao học cho tất cả cư dân 
Washington, kể cả những Người Mơ mộng. Tôi đã làm việc với 
tất cả các đảng để thay đổi luật dùng vũ khí sát thương và cải 
thiện việc tập huấn sự tiết giảm. Tôi chỉ đạo về an toàn trường 
học và phòng ngừa bạo lực do súng và tham gia Diễu hành vì 
Cuộc sống Chúng ta. Tôi đã đấu tranh để có các đạo luật DUI 
mạnh mẽ hơn và giảm thuế bất động sản cho chủ sở hữu nhà ở 
tại địa phương.
Là thư ký chính về ngân sách vốn của Thượng viện, tôi đã phá bỏ 
sự bế tắc bằng cách vượt qua rào cản để bảo đảm những khoản 
đầu tư kỷ lục vào việc xây dựng trường công lập (bao gồm hàng 
triệu mỹ kim cho các trường học ở Seattle), xây dựng nhà ở giá 
cả hợp lý, cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tinh thần, đầu tư 
vào trách nhiệm quản lý môi trường, và tài trợ các ưu tiên cơ sở 
hạ tầng tại Lake Forest Park và Kenmore.
Hướng về phía trước, tôi sẽ làm việc để gia tăng số lượng nhà ở 
có giá hợp lý, đẩy mạnh tài trợ giáo dục đặc biệt, ủng hộ học phí 
đại học hợp lý và giảm bất bình đẳng về kinh tế.
Vinh dự được chính thức ủng hộ bởi các tổ chức dẫn đầu về môi 
trường, lao động và các tổ chức lựa chọn chuyên nghiệp, Thống 
đốc, Tổng Chưởng lý và các viên chức địa phương. Với phiếu bầu 
của quý vị, tôi sẽ tiếp tục làm việc để xử lý tốt mọi việc.
Liên Lạc
(206) 305-8083; info@davidfrockt.org; www.davidfrockt.org
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Gerry

Pollet
(Theo đảng Dân chủ)

Jeff

Patton
(Theo đảng Cộng hòa)

Kinh Nghiệm Bầu cử
Dân biểu Tiểu bang từ tháng Mười hai, 2011
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Hội đồng giáo viên UW Trường Ý tế Cộng đồng; Giám đốc và 
luật sư lợi ích công cho Heart of America Northwest, nhóm 
công dân chỉ đạo những nỗ lực dọn dẹp Hanford
Học vấn
Trường Luật UW 
Phục vụ Cộng đồng
Hai lần được công nhận “Nhà Lập pháp của Năm” vì những 
nỗ lực chỉ đạo việc tiếp cận cao đẳng có học phí hợp lý; Giải 
thưởng Chính quyền mở của Liên đoàn Phụ nữ Cử tri “Chiếu 
sáng Chính quyền”; Trường Y tế Cộng đồng UW, Giải thưởng 
Phục vụ Cộng đồng 2010; Liên minh Washington vì Chính quyền 
mở, Thành viên Hội đồng, 2007-hiện nay; tình nguyện viên lâu 
năm của Hội Phụ huynh, Giáo viên và Học sinh và tình nguyện 
viên lớp học, giảm tình trạng quá tải tại các Trường Công lập 
Seattle và cho những vấn đề tài trợ trường học và giáo dục trên 
toàn tiểu bang.
Phát biểu
Tôi yêu cầu được tiếp tục phục vụ với tư cách là Dân biểu Tiểu 
bang, để làm cho hệ thống thuế công bằng hơn, hỗ trợ các 
trường công lập toàn diện, khiến học phí đại học hợp lý hơn, 
bảo vệ môi trường và người tiêu dùng.
Tôi luôn đấu tranh chống lại đặc quyền đặc lợi để thực hiện lẽ 
phải. Đó là cam kết của tôi với mọi người. Đó là lý do tại sao tôi 
chỉ đạo nỗ lực chấm dứt những thủ thuật né tránh thuế của công 
ty; đã thông qua hành động pháp lý chấm dứt việc kéo xe có ý lợi 
dụng; đã bênh vực đạo luật đầu tiên tại Hoa Kỳ, bảo vệ thanh 
niên khỏi chứng nghiện thuốc lá điện tử.  Được ủng hộ: Nhóm 
Đảng viên Dân chủ Khu vực Số 46; giáo viên; y tá; lính cứu hỏa; 
Hội đồng Lao động; Hội Kế hoạch hóa Gia đình; NARAL; các 
nhà lãnh đạo môi trường và WCV; Liên minh Sử dụng Súng có 
Trách Nhiệm; và hàng trăm láng giềng gần xa.
Liên Lạc
(206) 528-0078; info@gerrypollet.com; www.gerrypollet.com

Kinh nghiệm Bầu cử
Sau nhiều năm phục vụ công cộng, tôi lần đầu tranh cử với tư 
cách là một ứng cử viên.
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Phục vụ với tư cách là một Kỹ sư Sản xuất/Công nghiệp trong 
ngành công nghiệp điện tử y khoa, sau đó chỉ đạo việc thu mua 
cho công ty tại Microsoft và Amazon, hiện nay đang chỉ đạo các 
thoả thuận công nghệ cho một công ty du lịch giải trí lớn.
Học vấn
Cử nhân Khoa học, Cơ khí Công nghiệp, Đại học Washington.
Phục vụ Cộng đồng
Phục vụ tại chi nhánh Tình báo Quân đội Hoa Kỳ, Việt Nam, 
1969 – 1971. Kế hôn được 40 năm với người vợ quá cố Kathy, 
có một con trai mà gần đây mới tốt nghiệp đại học, hiện đang 
bắt đầu sự nghiệp về phát triển phần mềm. Phục vụ với tư cách 
là hướng dẫn viên về an toàn súng ống và hỗ trợ Đội ngũ Y khoa 
Quốc tế.
Phát biểu
Tôi tranh cử để đưa các chính sách mang tính nhận thức thông 
thường trở lại Khu vực Lập pháp Số 46. Trong nhiều năm, chính 
trị Seattle đã mở rộng đến phần còn lại của Khu vực chúng ta, 
làm tổn thương đến cộng đồng mà chúng tôi gọi là nhà. Tuyến 
đường xuyên bang I-405 thường ở trong tình trạng tắt nghẽn, 
người vô gia cư cắm trại xếp hàng trên tuyến đường xuyên 
bang I-5, và thuế thu nhập của Seattle đã đẩy các công ty ra 
khỏi thành phố. Thuế thu nhập của tiểu bang thì lúc nào cũng bị 
đòi hỏi, phí đăng kí xe cộ không phải $30, và Seattle còn đề nghị 
thu thêm thuế đường nữa. Những người tư duy độc lập, đây có 
phải là điều quý vị đã yêu cầu từ những dân biểu mà quý vị bầu 
chọn hay không?
Tôi khiêm tốn xin quý vị bỏ phiếu cho tôi và tôi sẽ trung thành 
phục vụ Khu vực Lập pháp Số 46.
Liên Lạc
(425) 284-9010; Jeff@JeffPattonForWashington.org; 
www.JeffPattonForWashington.org
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Javier

Valdez
(Theo Cho đảng Dân chủ)

Jerry

Zeiger-Buccola
(Theo đảng Cộng hòa)

Kinh Nghiệm Bầu cử
Được bổ nhiệm vào Hạ viện tiểu Bang Washington, Javier phục 
vụ cho các ủy ban Giáo dục, Tư pháp và Giao thông Vận tải.
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Javier đã làm việc cho Thành phố Seattle trong hơn hai mươi 
năm, nơi ông lãnh đạo các chương trình để mở rộng cơ hội cho 
phụ nữ và các doanh nghiệp do nhóm thiểu số làm chủ.
Học vấn
Bằng Cử nhân Quản trị Kinh doanh từ Đại học Washington và 
bằng Thạc sĩ về Hành chính công của trường Baruch, thuộc Đại 
học Thành phố New York.
Phục vụ Cộng đồng
Javier đã phục vụ cho Phòng Thương mại bộ phận tiếng Tây 
Ban Nha của Bang Washington, chủ tịch Đảng Dân chủ Khu 
vực 46, chủ tịch Hispanic Seafair, và chủ tịch đầu tiên của Liên 
đoàn Nhân viên Tiểu bang, Quận và Thành phố Hoa Kỳ tại 
Local 21C.
Phát biểu
Javier Valdez hiểu sâu sắc thế mạnh của nền giáo dục công lập. 
Là con trai và cháu trai của người làm công ở nông trại và vô 
sản, Javier đã lớn lên tại Moses Lake. Ông chuyển đến Seattle 
để học Đại học Washington, và trở thành người đầu tiên trong 
gia đình tốt nghiệp đại học. Tại cơ quan lập pháp tiểu bang, 
ông sẽ đấu tranh để bảo đảm tất cả con em chúng ta được tiếp 
cận cùng một nền giáo dục và các chương trình công lập chất 
lượng cao mà như ông đã từng được giúp đỡ như vậy. 
Được ủng hộ bởi Quỹ Victory của Liên minh Sử dụng Súng có 
Trách Nhiệm, Nhóm cử tri của Tổ chức Kế hoạch hóa Gia đình, 
Nhóm cử tri Khu Bảo tồn Washington, Quỹ Vận động vì Trẻ em, 
Hội đồng Lao động Bang Washington, nhóm Đảng viên Dân 
chủ Quận King.
Liên Lạc
(206) 251-6425; javiervaldez@comcast.net; 
www.javiervaldez.com

Kinh nghiệm Bầu cử
Không nộp thông tin
Kinh nghiệm Chuyên môn khác
Chủ doanh nghiệp, Khu Bất động sản Buccola Homes, 25 năm. 
Hewlett-Packard, Greenpoint Technologies (Hàng không Vũ 
trụ), làm việc ho Trung tâm Y tế Philips.
Học vấn
Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh
Phục vụ Cộng đồng
Đến nay, tôi và cô dâu của mình đã kết hôn được 35 năm, có 5 
cô con gái thành đạt và 2 đứa cháu rất ngộ nghĩnh! Ông nội tôi 
là những người nhập cư Sicilia. Trong 25 năm, tôi làm nghề Môi 
giới Quản lý bất động sản và từng đoạt giải thưởng trong lĩnh 
vực này, chuyên tư vấn cho khách hàng cách tối đa hóa danh 
mục đầu tư bất động sản của họ. Ùn tắc giao thông và vi phạm 
quyền sở hữu là những vấn đề khiến tôi vô cùng trăn trở. Tôi 
tham gia tích cực các hoạt động trong nhà thờ, phục vụ một số 
nhóm cố vấn về chính sách công và cả trong ban giáo dục. 
Phát biểu
Chính phủ của chúng ta được thiết kế theo cơ cấu hạn chế, 
để cung cấp nhiều quyền tự do cho cá nhân, gia đình, doanh 
nghiệp, các tổ chức tôn giáo và xã hội. Mỗi chính phủ phải được 
giải phóng để có thể tìm ra phương cách riêng giúp phát triển cá 
nhân và cộng đồng.
Tự do của chúng ta bị đe dọa do nạn đánh thuế và áp đặt quy 
định quá mức. Trong khi đó, nhóm dân biểu đương nhiệm của 
Khu vực Số 46 đã bỏ phiếu cho các quy định lập pháp bảo mật 
(SB 6617)! Các loại thuế mới được bổ sung liên tục. Có một 
động thái hướng tới hành động tăng thuế thu nhập, thuế thân 
và thuế soda, đe dọa đến công việc công nghệ cao.  Những 
chuyện này phải bị chấm dứt! Trước mỗi lần bỏ phiếu, tôi luôn 
cân nhắc: “Dự luật này có thúc đẩy tự do không?  Hay chỉ làm 
chính phủ mạnh hơn?
Liên Lạc
(206) 940-2814; jerrybuccola@gmail.com
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Joe

Fain
(Theo đảng Cộng hòa)

Mona

Das
(Theo đảng Dân chủ)

Kinh nghiệm Bầu cử
Thượng Nghị sĩ Tiểu bang (đắc cử năm 2010)
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Luật sư y tế; Giám đốc Phát triển Kinh tế, Đại học Washington 
(CoMotion); Phụ tá Công tố viên, Quận King; Ngành Khoa học 
Chính trị Bổ sung, Đại học Highline; Chánh Văn Phòng, Quận 
King, Khu vực Số 7 
Học vấn
Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, TiếnsSĩ Luật; Đại học Seattle; Cử 
nhân Khoa học Xã hội; Đại học Washington
Phục vụ Cộng đồng
Các Hội đồng: Thể thao tại Trường học; Tài nguyên cho Thanh 
niên Auburn (Nexus); Tổ chức Nhóm các trường Công lập 
Auburn, và những tổ chức khác; Giải thưởng: Tinh thần Cộng 
đồng, Hội Phụ huynh-Giáo viên Kent; Nhà Đấu tranh cho Dịch 
vụ Vận tải, Hiệp hội các Thành phố Washington; Nhà Lập pháp 
của Năm - Hội Nhân sinh, Cảnh sát và Cảnh sát trưởng Thành 
phố, Viện Kent; Nhà Đấu tranh vì Trẻ em, Liên minh cho Trẻ em; 
Giải thưởng Sáp màu, Liên minh về Giáo dục sớm; Giải thưởng 
Ánh dương, Liên đoàn Phụ nữ Cử tri; Nhà Lãnh Đạo về các 
Khuyết tật Phát triển, ARC.
Phát biểu
Tôi và vợ, Steffanie, vừa chào đón đứa con thứ hai của chúng 
tôi và chúng tôi biết những gia đình như gia đình chúng tôi cần 
những cộng đồng an toàn,  giá cả phải chăng với những ngôi 
trường học vững mạnh và thuế hợp lý.
Là một cựu huấn luyện viên và là con trai của hai nhà giáo, tôi 
nhận thấy các ngôi trường học của chúng ta cần những nguồn 
tài nguyên để giúp mọi trẻ em thành công cũng như trách nhiệm 
giải trình để bảo đảm tiền thuế của chúng ta được chi tiêu hiệu 
quả. Trong lịch sử tiểu bang, tôi đã giúp chỉ đạo khoản đầu tư 
lớn nhất vào các trường học trong khi hạ thấp học phí tại các 
trường cao đẳng tiểu bang của chúng ta.
Tôi được ủng hộ bởi các Đảng viên Đảng Độc lập, Đảng Dân 
chủ, Đảng Cộng hòa, nhóm doanh nghiệp và lao động vì tôi 
lắng nghe và tôn trọng mọi người bất kể họ thuộc đảng phái nào. 
Cùng nhau, chúng ta đã tăng thêm luật nghỉ phép gia đình có 
lương, mở rộng đường xa lộ cao tốc và lựa chọn vận chuyển, 
đã xây dựng công viên địa phương và đã thông qua một cải 
cách ngân sách cân đối 4 năm để bắt buộc chính quyền phải ưu 
tiên những trọng trách quan trọng nhất của họ trong khi đẩy lùi 
yêu cầu tăng thuế liên tục. Tuy nhiên còn nhiều việc phía trước 
cần làm để giảm bớt giao thông, kiểm soát các loại thuế bất 
động sản và thuế đăng ký biển số xe, và duy trì sự an toàn cho 
các cộng đồng và gia đình chúng ta. Tôi xin quý vị bỏ phiếu cho 
tôi để tôi tiếp tục công việc quan trọng này. Vui lòng liên lạc với 
tôi và cho tôi biết tôi có thể phục vụ quý vị tốt hơn như thế nào!

Liên Lạc
(253) 293-5633; joe@votefain.com; www.votefain.com/

Kinh nghiệm Bầu cử
Tôi không phải là chính trị gia chuyên nghiệp – tôi được truyền 
cảm hứng để lần đầu tiên tham gia tranh cử chức vụ lần này và 
để giúp cộng động này trở thành nơi tốt nhất để sống, làm việc 
và gầy dựng gia đình.
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Nhà sáng lập của MOXY Mortgage, một doanh nghiệp dịch vụ 
thế chấp tại Renton, tập trung vào việc giáo dục và truyền động 
lực cho những người lần đầu mua nhà và kết nối mọi người với 
những cơ hội nhà ở có giá cả hợp lý.
Học vấn
Bằng Cử nhân, Tâm lý học, Đại học Cincinatti; Thạc sĩ Quản trị 
Kinh doanh, Trường Cao học Presidio 
Phục vụ Cộng đồng
Cựu Thành viên Hội đồng, Trao đổi Nữ Doanh nghiệp; Cựu 
Thành viên Hội đồng, Mạng lưới Phụ nữ vì một Tương lai Bền 
vững
Phát biểu
Tôi quản lý một doanh nghiệp dịch vụ thế chấp, làm việc với 
những gia đình trên toàn phía Nam Quận King. Hơn 40 phần 
trăm khách hàng của tôi là người lần đầu tiên mua nhà. Đối với 
nhiều gia đình thuộc loại này, ngôi nhà đầu tiên của họ sẽ là 
phần đầu tư nâng họ lên tầng lớp trung lưu. Nhưng khi chi phí 
nhà ở tăng lên, tôi cũng đã nhìn thấy tác động đó lên cộng đồng 
và các gia đình phải khó khăn vô cùng để sống thắt lưng buộc 
bụng mới đạt được mục tiêu đó.

Đối thủ của tôi đã bỏ phiếu cho các khoản tăng lớn trong thuế bất 
động sản vào năm 2017, sau đó đã bỏ phiếu chống lại kế hoạch 
vào năm 2018 để giảm các khoản tăng này xuống. Kế hoạch 
của ông ta đã làm tổn hại đến những chủ sở hữu nhà ở mới và 
người cao niên sống dựa vào thu nhập cố định. Tôi tranh cử vào 
Thượng Viện vì những gia đình lao động và người cao niên ở 
phía Nam Quận King xứng đáng có được một người đấu tranh 
tại Olympia.
Chúng ta sẽ tạo ra việc làm tại Quận South King để mọi người 
có thể làm việc ở đây thay vì phải lái xe đến Seattle để làm việc, 
làm dịu tình trạng tắc nghẽn giao thông để có ít thời gian lái xe 
và có thêm nhiều thời gian cho gia đình, và duy trì nhà ở có giá 
hợp lý vì giá cả tăng cao tiếp tục len lỏi vào phía Nam Quận 
King. Tôi nóng lòng được đại diện cho tiếng nói và người ủng 
hộ của quý vị tại Olympia với tư cách là Thượng nghị sĩ tiếp theo 
của quý vị. 
Được chính thức ủng hộ bởi Win With Women, Thượng nghị sĩ 
Karen Keiser, Cảnh sát Trưởng Mitzi Johanknecht, Những cử tri 
của Hiệp hội Kế hoạch hóa Gia đình, các Đảng viên Dân chủ Trẻ 
tuổi của Quận King và nhiều người nữa.
Liên Lạc
(503) 419-8010; mona@electmona.com; 
www.electmona.com
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Mark

Hargrove
(Theo đảng Cộng hòa)

Debra

Entenman
(Theo đảng Dân chủ)

Kinh nghiệm Bầu cử
Dân biểu Tiểu bang 2011 – Hiện tại
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Lực lượng Không quân Hoa Kỳ (8 năm) – Phi công Vận chuyển, 
Giáo viên Toán Trường Academy Prep.   Hãng Máy bay Boeing 
(31 năm) – Giáo viên Đào tạo bay và Phi công Đào tạo 737, 747, 
757, 767, 777, 787, Thành viên Sáng lập và Thư ký/Thủ quỹ của 
Công đoàn Phi công Đào tạo Boeing 
Học vấn
Cử nhân Khoa học Tự nhiên chuyên ngành Kỹ thuật Cơ khí, 
Học viện Không quân Hoa Kỳ
Phục vụ Cộng đồng
Thành viên ban quản trị của Terry Home (chấn thương sọ não), 
Lake Sawyer Christian Church, lãnh đạo của Chương trình Học 
bổng Kinh thánh học và Giới trẻ, Prison Fellowship, chương 
trình Make a Difference Day, chương trình PTSA (Hiệp hội Phụ 
huynh, Giáo viên và Học sinh), tình nguyện viên dạy học, gia sư 
toán, huấn luyện viên tại Công viên Kent, đã tự mình tới thăm 
51.000 gia đình trong cộng đồng chúng ta
Phát biểu
Mark đã kết hôn với Sandy được 39 năm trong đó có 31 năm 
sinh sống tại cộng đồng này, có hai người con gái đã lấy chồng 
và năm đứa cháu ngoại. Ông hết thảy mong muốn rằng các 
bậc phụ huynh có nhiều lựa chọn trường học chất lượng, giúp 
chuẩn bị hành trang cho sự nghiệp hoặc chương trình giáo dục 
bậc cao có chi phí hợp lý của con cái họ. Mục tiêu của ông là 
xây dựng niềm tin và cơ hội cho gia đình của chúng ta.
Mark cương quyết ủng hộ việc hạn chế các loại phí dịch vụ xe 
hơi ngoài tầm kiểm soát, các loại thuế xăng dầu và cầu đường 
đồng thời kiên trì giảm các loại thuế tài sản như đã hứa. Ông 
hết lòng với mục tiêu đảm bảo các công ty có đủ cơ hội để phát 
triển, duy trì công ăn việc làm và có quyền tự chi tiêu. Hãy gọi 
vào số di động cá nhân của Mark (253)632-0736 mọi lúc quý 
vị muốn.
Liên Lạc
(253) 632-0736; Mark@MarkHargrove.org; 
www.MarkHargrove.org

Kinh nghiệm Bầu cử
Ứng cử viên lần đầu có một quá trình ủng hộ cộng đồng lâu 
năm.
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Trong 12 năm, Debra đã làm việc cho Dân biểu Hoa Kỳ Adam 
Smith ở phía Nam Quận King. Hiện tại là, Giám đốc Khu vực, 
Debra đã tự đi lên bằng cách giữ nhiều vai trò khác nhau, bao 
gồm dịch vụ tiếp cận cộng đồng và phát triển chính sách.
Học vấn
Bằng Cử nhân, Đại học Seattle.
Phục vụ Cộng đồng
Được bổ nhiệm vào Ban Giám đốc Trường Cao đẳng Kỹ thuật 
Renton bởi Thống đốc Inslee vào năm 2015. Thành viên Liên 
đoàn Đô thị Thành phố Seattle. Trước đây phục vụ cho các hội 
đồng Nhà ở Tại Địa phương và Dịch vụ Thanh niên và Gia đình.
Phát biểu
Tôi đã dành sự nghiệp của mình phục vụ các cộng đồng ở phía 
Nam Quận King. Tôi tin rằng mọi người xứng đáng có cơ hội 
thành công. Cơ hội đó bắt đầu với những ngôi trường công lập 
vững mạnh, một nền kinh tế mà ủng hộ những doanh nghiệp 
nhỏ, giảm thuế bất động sản, và hệ thống vận chuyển tốt hơn. 
Tôi mang đến kinh nghiệm cần thiết để bảo đảm rằng mọi tiếng 
nói của chúng ta đều được lắng nghe tại Olympia.
Với tư cách là Dân biểu của quý vị, tôi sẽ làm việc mỗi ngày để 
bảo đảm trong mỗi chính sách tác động lên cuộc sống đều hiện 
hữu tiếng nói của chúng ta. Xin quý vị bỏ phiếu cho tôi. Được 
ủng hộ bởi Thượng Nghị sĩ Patty Murray, Nghị sĩ Adam Smith, 
Hội đồng Lao động Tiểu bang Washington, và nhiều người khác 
nữa.
Liên Lạc
(206) 375-6298; info@electdebraentenman.com; 
www.electdebraentenman.com
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Pat

Sullivan
(Theo đảng Dân chủ)

Ted

Cooke
(Theo đảng Cộng hòa)

Kinh nghiệm Bầu cử
Pat đã từng là Ủy viên hội đồng Thành phố và Thị trưởng 
của Covington và hiện là Dân biểu Tiểu bang của chúng ta ở 
Olympia.  Ông được bầu bởi các đồng nghiệp của mình để 
phục vụ với tư cách là Lãnh đạo Nhóm Đa số tại Hạ viện.
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Pat có kinh nghiệm trong vai trò phụ tá lập pháp tại cấp địa 
phương, khu vực và tiểu bang.  Ông còn làm chủ tịch ủy ban 
phát triển kinh tế tại địa phương của ông.
Học vấn
Pat có bằng Cử nhân Khoa học Xã hội từ Trường Đại học 
Washington.
Phục vụ Cộng đồng
Pat có một quá trình lâu dài tham gia trong cộng đồng của ông 
với tư cách là một huấn luyện viên thể thao trẻ, Chủ tịch hội phụ 
huynh-học sinh, thành viên tổ chức dịch vụ và trong một số ban 
tổ chức cộng đồng và phi lợi nhuận.
Phát biểu
Pat Sullivan đang tranh cử vào vị trí Dân biểu Tiểu bang vì ông 
có một cam kết chân thành là làm cho chính phủ hoạt động hiệu 
suất, hiệu quả và có trách nhiệm hơn. Ông từ chối gửi các bản 
tin được tài trợ cho người nộp thuế và phản đối việc đi lại và tiệc 
tùng bên ngoài tiểu bang. Sự lãnh đạo của Pat rất quan trọng để 
cải thiện hệ thống giáo dục và tài trợ cho các khu học chánh của 
chúng ta. Ông tiếp tục đấu tranh để giảm thuế bất động sản và 
thuế doanh nghiệp và nghề nghiệp cho các doanh nghiệp nhỏ.
Pat tin rằng lãnh đạo có nghĩa là làm việc với các ủy viên của cả 
hai đảng để giải quyết vấn đề và không ngại nói không với bạn 
bè của quý vị. Sự đổi mới, lý lẽ thông thường và cách tiếp cận 
lưỡng đảng là cách ông khiến công việc hiệu quả.
Liên Lạc
(253) 740-6772; pat@votepatsullivan.com; 
www.votepatsullivan.com

Kinh nghiệm Bầu cử
Viên chức ủy ban phân khu bầu cử từ 2009 tới hiện nay, COV 
3244, COV 1127; cựu giám đốc Timberlane Home Owners 
Asociation, Covington.
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Chuyên viên Kiểm tra Phần mềm Cấp cao, Quản lý Phòng thí 
nghiệm
Học vấn
Cử nhân ngành Thần học, Beacon University, khóa 2000
Phục vụ Cộng đồng
Cựu giám đốc Portable Academic Lapdesk (tổ chức giáo 
dục phi lợi nhuận châu Phi), Lãnh đạo Thành niên trẻ tuổi 
của Generational Hope Church; tình nguyện viên Ngày trái 
đất; tham gia vào các nhiệm vụ ngắn như: xây trường học ở 
Waspam, Nicaragua, xây trường đại học ở Suva, Fiji, làm sạch 
Colville Indian Reservation; từng là tình nguyện viên cho các 
quỹ từ thiện như: Mái ấm dành cho phụ nữ Vine Maple Place, 
tổ chức Sứ mệnh Truyền giáo Công đoàn, cơ quan Ngân hàng 
Thực phẩm Thung lũng Maple; cựu lãnh đạo của Royal Ranger, 
cựu huấn luyện viên bóng bầu dục cho đội bóng nữ của WSU.
Phát biểu
Một người chồng tận tâm, người cha của năm đứa con, chuyên 
viên kiểm tra phần mềm cao cấp và tình nguyện viên cộng đồng 
trong hơn 30 năm. Tôi đã nếm trải sự nghèo túng khi mới khởi 
nghiệp và sự giàu có khi được làm việc để chứng kiến giấc mơ 
thành hiện thực. Tôi sẽ áp dụng những bài học mình đã rút ra 
để làm việc vì bạn.
Tôi ủng hộ việc phụ huynh có nhiều lựa chọn giáo dục, trường 
bán công và hệ thống trợ giá trường tư; ủng hộ quyền lao động 
cho người lao động; áp dụng duy nhất một loại thuế doanh 
nghiệp tiểu bang, dựa trên lợi nhuận; làm đường mới và giảm 
ùn tắc các dãy cửa hàng; áp dụng tỷ lệ thông qua quyết định 
tăng thuế khi số phiếu đồng thuận chiếm ít nhất 2/3; cạnh tranh 
bảo hiểm giữa các tiểu bang; xóa bỏ phí cầu đường; ủng hộ 
quyền trong hiến pháp sửa đổi lần hai; bảo vệ mọi sinh mạng 
con người; mở rộng hoạt động sử dụng năng lượng truyền 
thống; ủng hộ sự bình đẳng trong pháp luật.
Liên Lạc
(206) 779-8495; ted.cooke@outlook.com; www.tedcooke.org
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Patty

Kuderer
(Theo đảng Dân chủ)

Rodney

Tom
(Theo đảng Dân chủ)

Kinh nghiệm Bầu cử
Dân biểu Tiểu bang, 2015-2016, Thượng Nghị sĩ, từ tháng Một, 
2017- hiện nay.
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Với 30 kinh nghiệm làm luật sư, Patty đại diện cho sự phân biệt 
đối xử và quấy rối tình dục tại nơi làm việc, và cho những chấn 
thương bị gây ra bởi say rượu, nhắn tin khi cầm lái, hay những lý 
do lơ đễnh khác trong lái xe.
Học vấn
Cử nhân, Đại học Minnesota. Tiến sĩ Luật, Cao đẳng Luật William 
Mitchell.
Phục vụ Cộng đồng
Giải thưởng “Hạt Sồi Vàng” cho dịch vụ tình nguyện với Hội 
Phụ huynh, Học sinh và Giáo viên và trường THCS Chinook. 
Tình nguyện với Sacred Heart Social Concerns, Giáo đoàn cho 
người Vô gia cư, Hiệp hội Nạo phá thai Washington NARAL Pro-
Choice, Vì Trẻ em của Nepal, và Phòng Khám Bạo hành Gia đình 
Chrysalis. Hiện là thành viên hội đồng của Liên đoàn Chống Phỉ 
báng Seattle, phục vụ trong Ủy ban Dân quyền.
Phát biểu
Là một luật sư và Thượng Nghị sĩ, Patty Kuderer đấu tranh vì mọi 
quyền lợi của chúng ta.
Trong khi quá nhiều chính trị gia nối giáo cho giặc vì quyền lợi của 
riêng mình, Patty tách riêng với nhóm chính trị gia này vì cam kết 
với cộng đồng cùng với vai trò lãnh đạo của bà vì tính hiệu quả 
cho cả hai đảng. Trong nhiệm kỳ này, bà làm việc để thông qua 
luật nhằm giảm thiểu bạo lực vì sử dụng súng, tăng cường nhà 
ở có giá hợp lý, cải thiện trường công lập của chúng ta và tăng 
lương cho giáo viên. 
Patty làm việc không mệt mỏi để bảo đảm mọi người trong cộng 
đồng được tiếp cận dịch vụ y tế có giá hợp lý và có chất lượng. Bà 
chống đối việc tăng cao thuế bất động sản trên toàn tiểu bang từ 
năm ngoái và cam kết khắc phục hệ thống thuế thất bại này. Patty 
cũng ủng hộ cho dịch vụ ngân hàng cộng đồng, nhằm để dành 
tiền của người đóng thuế trong khi tài trợ các cơ sở hạ tầng quan 
trọng trên toàn khu vực. Khả năng lãnh đạo của bà trong giáo dục 
là cung cấp bữa sang cho trẻ em thiếu thốn tại trường và hỗ trợ 
thiết bị cần thiết cho học sinh khiếm thính để thành công. Patty là 
một người tranh đấu, cam kết cải thiện các dịch vụ ở trường học, 
xây dựng cộng đồng an toàn hơn và giảm thuế cho các gia đình 
cũng như người cao niên.
Được ủng hộ bởi các Thượng Nghị sĩ Hoa Kỳ Patty Murray và 
Maria Cantwell, Tổng Chưởng lý Bob Ferguson,  Phó Thống đốc 
Cyrus Habib, Liên minh Trách nhiệm với Súng, Phiếu Dự kiến của 
Phụ huynh, Cử tri Khu Bảo tồn Washington, các Đảng viên Dân 
chủ Khu vực Lập pháp số 48, giáo viên, lính cứu hỏa, người lao 
động và nhiều nữa.
Liên Lạc: 
(678) 438-2559; info@pattykuderer.com; www.pattykuderer.com

Kinh nghiệm Bầu cử
Chúng ta đã bầu Rodney bốn lần với tư cách là Dân biểu Tiểu 
bang và Thượng Nghị sĩ Tiểu bang. Hồ sơ lãnh đạo của ông bao 
gồm việc phục vụ với tư cách là Lãnh đạo Đa số Thượng viện 
của một liên minh lưỡng đảng, tập trung vào việc cải cách giáo 
dục và tài trợ, và những cải thiện dịch vụ vận tải, kiểm soát các 
loại thuế. Rodney Tom là một trong những nhà ủng hộ đầu tiên 
về bình đẳng hôn nhân và có hồ sơ bỏ phiếu chính về việc bảo 
vệ các quyền sinh sản và quyền phụ nữ. 
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Chủ doanh nghiệp và Chuyên viên địa ốc Thành đạt
Học vấn
Trung học Newport. Đại học Washington. Đại học Nam 
California, Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh
Phục vụ Cộng đồng
Dành được ngân sách tài trợ cho bến du thuyền Maydenbauer, 
hiện đang được xây dựng tại Bellevue. Cựu thành viên Hội 
đồng, March of Dimes. Rodney Deborah có hai người con 
trưởng thành.
Phát biểu
Tôi trở lại với cuộc sống công cộng vì hai lý do chính: ủng hộ 
cải cách giáo dục; và duy trì kiểm soát thuế. Là Thượng Nghị sĩ 
của quý vị, tôi đã chỉ đạo nỗ lực ngân sách tài trợ toàn phần cho 
giáo dục, mang lại thêm $9 tỉ ngân sách cho các trường học của 
chúng ta. Nhưng nếu không có cải cách, số tiền tài trợ thêm này 
sẽ không đưa học sinh chúng ta lên tiêu chuẩn cao theo như đòi 
hỏi của một nền công nghệ cao, kinh tế toàn cầu. Tôi sẽ làm việc 
để ban hành những cải cách để mang những giáo viên giỏi nhất 
và công nghệ tốt nhất vào từng lớp học.
Chính tôi đã gõ cửa hơn 34,000 ngôi nhà trong cộng đồng. Mọi 
người nói với tôi, “Chúng tôi không phải Seattle, chúng tôi là 
Eastside.” Cử tri Eastside muốn những giải pháp cân đối và 
thực tế từ Thượng Nghị sĩ của họ; vai trò lãnh đạo tiến bộ về mặt 
xã hội, chịu trách nhiệm tài chính.
Kể từ Cuộc Đại Suy thoái, thu nhập của tiểu bang tăng lên 72%, 
và sẽ tăng thêm $4.1 tỉ vào năm sau. Với đối thủ của tôi, như 
thế vẫn chưa đủ. Bà ấy ủng hộ và thúc đẩy mọi loại thuế mới 
được hình thành tại Olympia. Tôi tin chúng ta cần ngân sách tài 
trợ chính quyền hợp lý, nhưng tài khoản ngân hàng của quý vị 
không phải là vòi nước không giới hạn.
Nền chính trị phân đảng phái gây chia rẻ đang làm cho mọi 
người không còn thân thiện với nhau trên phương tiện truyền 
thông xã hội và trong cuộc sống thực tế. Điều này cần phải thay 
đổi. Cho dù tôi không thể giúp quý vị về Facebook, tôi có thể 
đem cho quý vị một cơ hội bỏ phiếu cho một Thượng Nghị sĩ 
chu đáo, đức độ, độc lập.
Liên Lạc
(425) 610-9820; campaign@rodneytom.com; 
www.rodneytom.com
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Vandana

Slatter
(Theo đảng Dân chủ)

Không có ứng cử viên đối lập

Kinh nghiệm Bầu cử
Dân biểu Tiểu bang đang làm việc trong ngành Giáo dục, Chăm 
sóc Y tế & Sức khỏe, Ủy ban Phát triển Công nghệ và Kinh tế; 
Đồng chủ tịch, Họp kín về Khoa học, Đổi mới & Công nghệ; cựu 
thành viên Hội đồng thành phố Bellevue
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
25 năm kinh nghiệm trong ngành y tế với tư cách một nhà khoa 
học y tế trong các công ty công nghệ sinh học hàng đầu bao 
gồm Amgen và Genentech; dược sĩ lâm sàng được cấp phép
Học vấn
Bằng Tiến sĩ Dược, Đại học Washington; Bằng Thạc sĩ Hành 
chính công, Đại học Washington; Bằng Cử nhân Khoa học Tự 
nhiên, Dược học, UBC
Phục vụ Cộng đồng
Công ty hợp tác Vận tải Eastside; Lực lượng Đặc nhiệm Tư 
vấn EMS của Quận King; Liên minh Đường thủy Cascade; Ủy 
ban Dịch vụ Môi trường và Liên lạc viên của Hội đồng liên kết 
Thanh niên; Hội đồng Quản trị Bệnh viện Overlake; Hội đồng 
Dược phẩm Tiểu bang Washington; Hội đồng Quản trị lựa chọn-
Chuyên nghiệp NARAL; Hội đồng Giáo dục CHILD; Dự án Nông 
trại khu đô thị Lake Hills 
Phát biểu
Là một chuyên gia công nghệ sinh học và cựu Ủy viên hội đồng, 
tôi đã học cách phân tích dữ liệu và giải quyết các vấn đề phức 
tạp. Là một tình nguyện viên cộng đồng, tôi đã giải quyết các 
vấn đề với niềm đam mê và tinh thần tập thể. Là một người mẹ, 
tôi đã học cách tập trung vào tương lai.
Tại Olympia, tôi tài trợ pháp luật để giúp xây dựng nhà ở giá 
cả phải chăng, cải thiện khả năng tiếp cận các dịch vụ cho các 
gia đình có nhu cầu, giảm chi phí thuốc theo toa và giải quyết 
biến đổi khí hậu. Tôi sẽ tiếp tục đấu tranh cho một nền kinh tế 
đổi mới, giảm thuế tài sản, và các cộng đồng lành mạnh, đa 
dạng. Người ủng hộ: Lính cứu hỏa; Cử tri bảo tồn; Liên minh 
chịu trách nhiệm về súng; AG Bob Ferguson; Thống đốc Cyrus 
Habib; Bellevue, Kirkland, Thị trưởng Redmond; và nhiều người 
ủng hộ khác!
Liên Lạc
(425) 777-0579; friendsofvandanaslatter@gmail.com;
vandanaslatter.com
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Amy

Walen
(Theo đảng Dân chủ)

Cindi

Bright
(Theo đảng Dân chủ)

Kinh nghiệm Bầu cử
Thị Trưởng Kirkland từ năm 2014; Ủy viên Hội đồng Thành phố 
2009 – nay
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Giám đốc Tài chính của Ford & Hyundai ở Kirkland. Hơn 20 
năm kinh nghiệm của một nhà điều hành kinh doanh.
Học vấn
Cử nhân Luật, Trường Luật Đại học Queensland; Cử nhân Khoa 
học Xã hội, ngành Khoa học Chính trị, Đại học Queensland
Phục vụ Cộng đồng: Được trợ giúp trong những lần gặp khó 
khăn trong đời, tôi tự hứa sẽ trả ơn lại cho cộng đồng này. Sự 
đền đáp này bao gồm việc trợ giúp các tổ chức như HopeLink, 
Dịch vụ Thanh thiếu niên của, Nhà ở Hoàn thiện, Hiệp hội Trung 
tâm của Kirkland, và bảo đảm học bổng cho sinh viên Viện 
Công nghệ Lake Washington. Là một người sống sót sau căn 
bệnh ung thư, tôi cũng dành một phần ưu tiên để gây quỹ cho 
Trung tâm Ung thư của Bệnh viện Evergreeen.
Phát biểu: Khu vực năng động và phát triển này cần vai trò 
lãnh đạo có kinh nghiệm để giải quyết tính hợp lý về giá nhà ở 
và ủng hộ những biện pháp bảo vệ môi trường, giữ an toàn cho 
con em và cộng đồng trước tình trạng bạo lực bởi súng ống, 
và đầu tư vào những dịch vụ sức khỏe tinh thần và điều trị các 
chứng gây nghiện. Cam kết giúp các gia đình thuộc tầng lớp lao 
động, người cao niên và doanh nghiệp nhỏ, tôi sẽ làm việc để 
đưa ra giải pháp nhằm thay đổi các loại thuế bất động sản cao 
đang đánh vào tải sản, thất nghiệp và những nghề nghiệp vất 
vả khác. 
Được chính thức ủng hộ: Nữ Nghị sĩ Suzan DelBene, Tổng 
Chưởng lý Bob Ferguson, Quận trưởng Dow Constantine, 
Thượng Nghị sĩ Tiểu bang Patty Kuderer, các Dân biểu Tiểu 
bang Joan McBride và Vandana Slatter, các Thị trưởng của 
Bellevue và Redmond, Hội đồng Lao động Tiểu bang WA, và 
Liên minh Trách nhiệm với Súng
Liên Lạc
(425) 381-1909; amy@amywalen.com; amywalen.com

Kinh nghiệm Bầu cử
Ứng cử viên lần đầu.
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Cựu Giám đốc Điều hành Nhân sự tại nhiều công ty trong danh 
sách Fortune 500; hiện là chủ doanh nghiệp nhỏ, chuyên tư vấn 
cho các chính phủ, các tổ chức phi lợi nhuận và các tập đoàn 
về sự đa dạng và hòa nhập. Phát thanh viên của Đài Phát thanh 
Cộng đồng Đa dạng, Radio Đại lộ Rainier.
Học vấn
Đại học Washington, Bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh.
Phục vụ Cộng đồng
Ban Giám đốc Liên đoàn đô thị của Metropolitan Seattle, cựu 
Đồng chủ tịch Ban Giám đốc cho Công việc cố vấn Washington.
Phát biểu
Sự công bằng là tối quan trọng để phát triển con người trong 
khu vực bầu cử của chúng ta. Cương lĩnh của tôi là sự Công 
bằng. Giáo dục. và Tăng tốc. Là một giám đốc kinh doanh, tôi 
đã tập trung sự nghiệp của mình vào việc phát triển sự đa dạng 
để thúc đẩy tất cả mọi người phát triển. Tôi sẽ dùng kỹ năng của 
mình ở Olympia để tăng tốc tiến độ phát triển.
Là dân biểu của quý vị ở Olympia, tôi sẽ giải quyết các vấn đề 
về bất bình đẳng trong thu nhập, điều này ảnh hưởng trực tiếp 
đến việc tiếp cận giáo dục, nhà ở giá cả phải chăng, dịch vụ 
chăm sóc sức khỏe, giáo viên, và nuôi dưỡng. Hơn nữa, sức 
khỏe và an ninh của sinh viên là điều phải được đảm bảo đối 
với tôi! Luật về súng phải được tăng cường, và chúng ta phải tài 
trợ đầy đủ cho giáo dục. Được ủng hộ bởi Đảng viên đảng Dân 
chủ Khu vực Lập pháp 48.
Liên Lạc
(425) 213-3265; cindi@votecindibright.com; 
votecindibright.com/
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Thẩm phán Washington phi đảng phái. Các ứng cử viên tư pháp phải giữ vững 
lập trường trong thi hành pháp luật ở Washington và không được có những phát 
biểu như sự cam kết với các vấn đề pháp lý mà họ có thể gặp phải tại tòa án. 
Thẩm phán phải là các cử tri đăng ký Washington.

Năng Lực & Trách Nhiệm Tư 
Pháp

Thẩm Phán Tối Cao Pháp Viện Tiểu 
Bang
Tối Cao Pháp Viện Washington là bộ máy tư pháp cao 
nhất trong tiểu bang. Các thẩm phán Tối Cao Pháp Viện 
tiểu bang xét xử các kháng cáo và quyết định những vụ 
việc từ Tòa Phúc Thẩm hoặc hệ thống tòa án thấp hơn 
khác. Chín thẩm phán được bầu chọn trên toàn tiểu 
bang vào nhiệm kỳ sáu năm. 

Thẩm Phán Tòa Phúc Thẩm
Các thẩm phán Tòa Phúc Thẩm xét xử các kháng cáo từ 
Tòa Thượng Thẩm. Tổng cộng 22 thẩm phán phục vụ 
ba phân khu đặt tại Seattle, Tacoma, và Spokane. Mỗi 
phân khu được chia thành ba khu vực. Các thẩm phán 
Tòa Phúc Thẩm phục vụ trong nhiệm kỳ sáu năm.

Thẩm Phán Tòa Thượng Thẩm
Tòa Thượng Thẩm xét xử các vụ án hình sự trọng tội, 
các vấn đề dân sự, li hôn, các vụ việc thanh thiếu niên, 
và các kháng cáo từ các cấp tòa án thấp hơn. Tòa 
Thượng Thẩm do quận tổ chức thành 30 khu vực. Các 
thẩm phán Tòa Thượng Thẩm phục vụ trong nhiệm kỳ 
bốn năm.

Các phát biểu của ứng cử viên được in chính 
xác như khi được nộp. Văn Phòng Ngoại 
Trưởng không tiến hành chỉnh sửa bất kỳ 
hình thức nào hoặc xác minh tính trung thực 
hoặc sự kiện của các phát biểu.
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Susan

Owens
(Phi đảng phái)

Không có ứng cử viên đối lập

Kinh nghiệm Pháp lý/Tư pháp
Ban Pháp lý tại Tối cao Pháp viện Tiểu bang Washington; cựu 
Thẩm phán Tòa án Quận, Quận Western Clallam; cựu Viên 
Chánh thẩm, Bộ lạc Quileute; cựu Viên Chánh thẩm, Bộ lạc Hạ 
Elwha S’Klallam
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Thành viên, Ủy ban Thẩm tra Dự luật, Ủy ban Cân bằng Quyền 
Báo chí-Tòa án, và Ủy ban Điều hành Tòa án
Học vấn
Cử nhân Khoa học Xã hội, Đại học Duke; Tiến sĩ Luật, Đại học 
North Carolina tại Chapel Hill
Phục vụ Cộng đồng
Thẩm phán Owens đã đào tạo nhiều thẩm phán trên toàn quốc 
từ Anchorage tới Albuquerque về các vấn đề bạo lực gia đình, 
và tham gia vào việc thảo Sổ tay Hướng dẫn Xử Bạo lực Gia 
đình dành cho các Thẩm phán Bộ tộc Tây Bắc. Bà cũng đã 
giảng dạy tại Hội nghị Bạo lực Gia đình của Đại học đào tạo 
Công tố viên Quốc gia, và rất tận tụy với lĩnh vực luật rất quan 
trọng này.
Phát biểu
“Tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm làm tư pháp phong phú của mình và 
cam kết bảo vệ luật pháp và Hiến pháp của chúng ta với tư cách 
là một Thẩm phán thuộc Tòa án Tối cao. Tôi tự hào là tiếng nói 
hoàn toàn tự do, không bị khống chế khi đưa ra các phán quyết 
lương tri, tôn trọng quyền và cộng đồng của chúng ta.”
Thẩm phán Tòa án Tối cao Susan Owens đã phục vụ bằng cả 
tấm lòng đầy liêm khiết, tự do và thể hiện cam kết đanh thép 
trước các quyền Hiến pháp của chúng ta. Trước khi được bầu 
vào Tòa án Tối cao vào năm 2000, Thẩm phán Owens đã phục 
vụ trong Tòa án Quận Hạt Clallam gần hai thập kỷ. Là người 
bênh vực nạn nhân và gia đình, bà đã nổi danh toàn quốc là 
người đào tạo thẩm phán cách thực thi luật bạo lực gia đình 
nghiêm khắc hơn.
Là một trong những Thẩm phán làm việc hiệu quả nhất, đóng 
góp rất nhiều ý kiến quan trọng về các vụ án phức tạp, Thẩm 
phán Owens đã được tất thảy đồng nghiệp vinh danh và tôn 
trọng. Những diễn giải đơn giản của bà về luật pháp bắt nguồn 
từ lương tri, không thiên vị, và tìm cách tôn trọng quyền và sự 
riêng tư của quý vị. 
Khi gia nhập tòa án, bà đã là một thẩm phán dày dặn kinh 
nghiệm, bà đã giành được sự tôn trọng và ủng hộ của các thẩm 
phán trên toàn tiểu bang, những người bênh vực phụ nữ, nạn 
nhân trong các vụ tội phạm, gia đình lao động trung lưu và ban 
thực thi pháp luật. Hãy tái bầu chọn Thẩm phán Susan Owens.
Liên Lạc
(360) 866-6052; sowens@olypen.com; 
www.reelectjusticesusanowens.com
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Nathan

Choi
(Phi đảng phái)

Steve

Gonzalez
(Phi đảng phái)

Kinh nghiệm Pháp lý/Tư pháp
Luật sư Hành nghề kể từ năm 1999. Được cấp phép tại Nhiều 
Khu vực tài phán. Đã hành nghề tại Nhiều Quốc gia. Được Bổ 
nhiệm làm Thẩm phán Tòa án Tối cao Hawaii từ năm 2003-2009
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Giáo sư Đại học Kinh doanh Kế toán-Hawaii; Sàn Giao dịch 
Chứng khoán Thị trường Tầm trung của Merrill Lynch (Tổ chức 
Môi giới lớn nhất thế giới); Đã Phát triển Nhiều Dự án Bất Động 
sản; Giám đốc Hiệp hội Nhà ở; Giám đốc Điều hành (Các Tổ 
chức Từ thiện Tư nhân/Phi lợi nhuận) Nhà môi giới Bất Động sản 
Hợp pháp
Học vấn
Tiến sĩ Luật và Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh-Đại học Hawaii, Cử 
nhân chuyên ngành Bất Động sản và Kế toán-Đại học Hawaii
Phục vụ Cộng đồng
Đã trao tặng Nhiều Học bổng Giá trị lớn; Tài trợ Nhiều Tổ chức 
Truyền giáo/Nhân đạo; Đã Tổ chức Hội nghị Chuyên đề Pháp lý 
Miễn phí cho Người nhập cư và các thành viên có đặc quyền kém 
khác của xã hội
Phát biểu
2 phẩm chất quan trọng nhất của một Thẩm phán xét theo thứ 
tự tầm quan trọng 1:Công bằng 2: Kinh nghiệm thực tế. Nathan 
Choi không theo bất cứ đảng phải chính trị nào hay có bất cứ mối 
quan tâm đặc biệt nào về Điều kiện Trao đổi. Đây là nguyên nhân 
gây ra cuộc khủng hoảng hiến pháp đang diễn ra ở Thủ đô của 
chúng ta. Tại sao hai thẩm phán lại đưa ra phán quyết đối lập hẳn 
nhau mặc dù vẫn theo văn bản luật giống hệt nhau? Tôi là một 
Người yêu nước. Lòng trung thành của tôi là dành cho quý vị.
Nathan Choi là ứng cử viên giàu kinh nghiệm nhất có thể giải 
quyết các vấn đề quan trọng đang xảy ra ở Washington. Vấn đề 
nhà ở có thể được giải quyết bằng cách giải thích và thực thi 
pháp luật một cách hợp lý. Tòa án Tối cao mang trong mình vị 
thế đặc biệt là có thể diễn giải luật lập pháp sao cho tác động tích 
cực đến công chúng. Ban tư pháp cần Kinh nghiệm Thực tế, đó 
là phải biết được các phán quyết ảnh hưởng đến các nhà phát 
triển, doanh nghiệp và công chúng như thế nào. Tôi đã tranh tụng 
và xây dựng hệ thống nhà ở cũng như biết chính xác cách thức 
họ tạo ra hoặc loại bỏ nhà ở giá rẻ và lờ đi các vấn đề pháp lý 
khác như thế nào.
Ban tư pháp cần hiểu biết về kinh tế học, các quy định về thuế và 
những hiệu ứng gợn sóng từ các quyết định của họ. Tôi là ứng 
cử viên duy nhất đã phát triển thành công thuyết Bất Động sản, 
am hiểu Kinh tế học Vĩ mô về các quyết định pháp lý và sẽ thi 
hành luật một cách công bằng và vì lợi ích của công chúng. Quý 
vị có thể tìm hiểu thêm tại WAjudicialwatchdog.org.
Liên Lạc
(425) 691-6559; kanakavaivai@gmail.com; 
www.nathanchoiforjudge.org

Kinh nghiệm Pháp lý/Tư pháp
Hiện là Thẩm Phán Tối cao Pháp viện. Mười năm làm Thẩm phán 
Tòa Thượng thẩm Quận King. Cựu Trợ lý Luật sư Hoa Kỳ, Công 
tố viên thụ lý các vụ về Bạo lực Gia đình và luật sư thụ lý các vụ 
kiện kinh tế.
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Chủ tịch, Ủy ban Tiếp cận Công lý và Ủy ban Thông dịch trên 
toàn tiểu bang. Chủ tịch, Tòa án Lưu động và Ủy ban An ninh 
Tòa án. Cố vấn quốc gia về truy tố khủng bố quốc tế. Cố vấn Luật 
Hiến pháp Tiểu bang tại Đại học Gonzaga.
Học vấn
Tiến sĩ Luật, Đại học California tại Berkeley. Cử nhân Khoa học 
Xã hội Hạng Danh dự, Đại học Pitzer. Học giả Quốc tế về Kinh tế 
học. Tiến sĩ Danh dự từ Gonzaga và Đại học Puget Sound.
Phục vụ Cộng đồng
Thành viên ban quản trị, Viện Đào tạo Lãnh đạo Washington, Hội 
chợ Việc làm Tây Bắc dành cho Người Thiểu số. Thường xuyên 
giảng dạy môn giáo dục công dân tại các khu học chánh trên 
khắp Washington, và cố vấn cho học sinh.
Phát biểu
Thẩm phán Steve Gonzalez là một người chồng và người cha có 
một sự nghiệp xuất sắc, phục vụ nhân dân Washington và bảo vệ 
sự toàn vẹn của hệ thống tư pháp của chúng ta. Ông thảo những 
ý kiến đầy rõ ràng ủng hộ quyền lợi của chúng ta và quy định luật.
Ông đã làm Thẩm phán Tòa Thượng thẩm Quận King trong một 
thập kỷ và nổi danh là người bênh vực đanh thép giúp mọi người 
đều có thể tiếp cận tư pháp và sự công bằng. Với vai trò là một 
luật sư, ông kịch liệt phản đối chủ nghĩa khủng bố, ghét tội ác và 
bạo lực gia đình. Ông cũng là một luật sư thụ lý những vụ án kinh 
tế và thường xuyên giúp đỡ miễn phí cho những người không có 
tiền chi trả.
Thẩm phán Gonzalez được một số tổ chức, trong đó có Hiệp hội 
Luật sư Tiểu bang Washington đặt tên là “Thẩm phán Xuất sắc 
của Năm”. Ông được mười tổ chức chuyên môn và tổ chức xã 
hội, trong đó có cả Hội Cựu chiến binh, Hiệp hội Luật sư châu 
Á, và Hiệp hội Nữ Luật sư Washington đánh giá là “Giỏi Xuất 
chúng”.
Justice Gonzalez ủng hộ lưỡng đảng. Ông được ủng hộ bởi các 
đồng nghiệp trong Tòa án Tối cao, Tổng Chưởng lý Bob Ferguson, 
cựu Tổng Chưởng lý Rob McKenna, Nữ nghị sĩ Pramila Jayapal 
và Suzan DelBene, cựu Thống đốc Gary Locke, Tổng thư ký Tiểu 
bang Kim Wyman, Thượng nghị sĩ Bob Hasegawa, Dân biểu 
Sharon Tomiko Santos, cựu Dân biểu Velma Veloria, cựu Quận 
trưởng Quận King Ron Sims, các thẩm phán trên toàn tiểu bang; 
Hội đồng Lao động Tiểu bang, Lính Cứu hỏa Tiểu bang, Ban 
Tuần tra Tiểu bang; các khu lập pháp trên toàn tiểu bang.
Liên Lạc
(206) 707-9239; info@justicegonzalez.com; 
justicegonzalez.com
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Sheryl Gordon

McCloud
(Phi đảng phái)

Không có ứng cử viên đối lập

Kinh nghiệm Pháp lý/Tư pháp
Thẩm phán Tòa án Tối cao từ năm 2012; gần 30 năm là một luật 
sư tại phiên tòa xét xử và phúc thẩm; cựu trợ giáo, Đại học Luật 
Seattle Khoa Luật
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Chủ tịch, Ủy ban về Giới và Công lý; thành viên, Hội đồng Biện 
hộ Công thuộc Hiệp hội Luật sư Tiểu bang; từng nhận giải 
thưởng của Tổng thống dành cho Nữ Luật sư Washington. 
Trước khi phục vụ tại Tòa, bà đã nhận được giải thưởng William 
O. Douglas do Hiệp hội Luật sư Biện hộ Hình sự Washington 
trao vì “sự can đảm và cống hiến vĩ đại” cho công lý
Học vấn
Tiến sĩ Luật, Trung tâm Luật Đại học Nam California; Cử nhân 
Khoa học Xã hội, Đại học Tiểu Bang New York tại Buffalo, loại 
xuất sắc
Phục vụ Cộng đồng
Diễn giả thường xuyên tại khu học chánh, cộng đồng và các sự 
kiện liên quan đến tòa án
Phát biểu
Thẩm phán McCloud được bầu vào Tòa án Tối cao vào năm 
2012 sau một thời gian dài đấu tranh cho các quyền hiến pháp 
và quyền cá nhân, thường là vì những người không có tiền thuê 
luật sư.
Hiện bà là Thẩm phán giàu kinh nghiệm tại Tòa án Tối cao. 
Công bằng, làm việc nỗ lực, lối viết rõ ràng và trí tuệ của bà đã 
giúp bà giành được những giải thưởng, được ủng hộ và được 
xếp hạng “giỏi xuất chúng” từ các nhóm có các quan điểm khác 
nhau trên toàn tiểu bang. Bà nhận được sự ủng hộ từ cả đảng 
Dân chủ, Cộng hòa, Độc lập, và các nhà lãnh đạo cộng đồng 
- tất cả những người tin vào tầm quan trọng của một chế độ tư 
pháp độc lập.
Thẩm phán McCloud không ngừng đấu tranh giành quyền bình 
đẳng và quyền tiếp cận công lý cho tất cả mọi người. Bà tin rằng 
đây là thời điểm mà tất cả chúng ta, bất kể quan điểm chính trị 
là gì, đều phải cùng đứng lên bảo vệ quyền có được chế độ tư 
pháp công bằng và độc lập - một quyền sống còn đối với nền 
dân chủ của chúng ta. 
Người ủng hộ: Tổng chưởng lý Bob Ferguson; cựu Tổng 
chưởng lý Rob McKenna; cựu Luật sư Hoa Kỳ Mike McKay 
và John McKay; 12 thẩm phán đương nhiệm & và cựu thẩm 
phán của Tòa án Tối cao cùng hơn 150 thẩm phán trên toàn tiểu 
bang; Hội Phụ nữ Chính trị Quốc gia Washington; Hội đồng Lao 
động Tiểu bang Washington; Hiệp hội Tuần tra Tiểu bang; Hiệp 
hội Lính cứu hỏa Tiểu bang; Đảng viên đảng Dân chủ Quận 
King; Xin xem thêm: www.justicesherylmccloud.com; Được 10 
Hiệp hội Luật sư độc lập đánh giá là “Giỏi Xuất chúng”
Liên Lạc
(425) 466-0619; justicesherylmccloud@gmail.com; 
www.justicesherylmccloud.com
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Beth M.

Andrus
(Phi đảng phái)

Không có ứng cử viên đối lập

Kinh nghiệm pháp lý/tư pháp
Được Thống đốc Jay Inslee bổ nhiệm vào Tòa án Phúc thẩm 
Washington, có hiệu lực từ ngày 01/06/2018; Thẩm phán 
Tòa Thượng thẩm Quận King (2010-2018); luật sư hành nghề 
tư nhân (1989-2010); thư ký pháp luật liên bang (1988-1989). 
Judge Andrus có bề dày kinh nghiệm trong các vụ việc hình sự, 
dân sự, pháp luật gia đình, việc làm, thương mại và xây dựng.
Kinh nghiệm chuyên môn khác
Nhân viên y tế tâm thần tại bệnh viện tâm thần tư nhân trong khi 
học đại học (1981-1985).
Học vấn
Bằng Cử nhân Khoa học Xã hội tại trường Đại học Wayne State 
(1985); Tiến sĩ Luật học, Đại học Minnesota (1988); Thạc sĩ 
ngành Nghiên cứu Tư pháp, Đại học Nevada, Reno (2016).
Kinh nghiệm phục vụ cộng đồng
Ứng cử viên không nộp thông tin
Phát biểu
Thẩm phán Andrus đã được Thống đốc Christine Gregoire bổ 
nhiệm vào Tòa Thượng thẩm Quận King vào năm 2010 sau 21 
năm hành nghề tư nhân. Vào năm 2018, Thống đốc Inslee đã 
bổ nhiệm bà vào Tòa án Phúc thẩm. Thẩm phán Andrus được 
mọi người kính nể vì luôn cam kết tuân thủ pháp luật và đưa ra 
các quyết định tư pháp vẹn toàn, vì thái độ điềm tĩnh, trí thông 
minh, sự chí công vô tư và đạo đức nghề nghiệp khi hành nghề 
của bà. Trong buổi lễ bổ nhiệm Thẩm phán Andrus vào Tòa án 
Phúc thẩm, Thống đốc Inslee đã chia sẻ:
“Ở Beth tập hợp nhiều kinh nghiệm pháp lý phong phú sẽ có ích 
cho cả cộng đồng. Mọi người gọi bà ấy là người giải quyết vấn 
đề, người có thể tìm được đường ra ngay cả trong những thách 
thức phức tạp nhất.” 
Đáng chú ý là vào năm 2016, Thẩm phán Andrus đã được Tổng 
thống Obama đề cử làm thẩm phán liên bang tại Tòa án quận 
Hoa Kỳ của Quận Western thuộc Washington; tuy nhiên, đề cử 
này đã hết hạn trong khi Thượng viện vẫn chưa có quyết định 
sau khi nhiệm kỳ của Tổng thống Obama chấm dứt. Thẩm phán 
Andrus vẫn là thẩm phán được nể trọng trong các tòa án tại tiểu 
bang Washington và hiện đang phục vụ tại Tòa án Phúc thẩm.
Thẩm phán Andrus nhận được sự ủng hộ của hơn 100 thẩm 
phán khác trên toàn tiểu bang và hàng chục luật sư biết đến 
công tác của bà.
Liên Lạc
(425) 466-0619; judgeandrus@gmail.com; 
www.judgeandrus.com
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Marlin

Appelwick
(Phi đảng phái)

Không có ứng cử viên đối lập

Kinh nghiệm Pháp lý/Tư pháp
Thẩm phán, Tòa Phúc Thẩm, 1998-nay; Luật sư, hành nghề tư, 
1980-1998; Dân biểu Tiểu bang, Khu Lập pháp số 46, 1983-
1998
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Ủy ban Luật Thống nhất Washington, 1985-nay; Ban Quản trị 
Tư pháp, 2006-2012; Hội đồng Giáo dục Pháp lý Công, đồng 
chủ tịch, 1999-nay; Ủy ban về Giới và Công lý, 1998-2007; Ban 
Bảo vệ Quyền tiếp cận Tư pháp, 1993-1999; Giải thưởng của 
Tổng thống, Hiệp hội Luật sư Tiểu bang Washington, 2011; Giải 
thưởng Lãnh đạo Ban Bảo vệ Quyền tiếp cận Công lý, Ban ATJ 
2008
Học vấn
Tiến sĩ Luật, Đại học Washington Khoa Luật, 1979; Cử nhân 
Khoa học Tự nhiên/Nghệ thuật, Đại học Tiểu bang Minnesota-
Mankato, 1976
Phục vụ Cộng đồng
Câu lạc bộ Seattle-Lake City Lions; Ban quản trị Lawforwa.org; 
Nhà thờ Faith Lutheran
Phát biểu
Cảm ơn quý vị vì đã cho tôi được phục vụ tại Tòa Phúc thẩm 
trong 20 năm qua.
Quyền kháng cáo của quý vị lên hội đồng gồm ba thẩm phán 
của Tòa Phúc thẩm là một phần quan trọng trong mạng lưới 
an toàn bảo vệ các quyền của quý vị. Quá nhiều vụ việc cũng 
như quá nhiều loại vấn đề dân sự và hình sự khiến công việc 
trở nên rất khó khăn. Kinh nghiệm khi là luật sư hành nghề tư 
và trong suốt 16 năm phục vụ tại cơ quan lập pháp đã trang bị 
cho tôi kiến thức về rất nhiều vấn đề. Tôi mong muốn được làm 
việc với các thành viên khác của tòa án để có thể đưa ra quyết 
định công bằng. Tôi cố gắng thảo ra những ý kiến thật rõ ràng 
và thuyết phục.
Tôi tin rằng một thẩm phán cần phục vụ cộng đồng theo những 
cách thức vượt ra ngoài các quyết định được hội đồng đưa ra. 
Tôi rất nỗ lực xử lý các vấn đề theo ngân sách của tòa án và 
tham gia tích cực vào việc quản lý tư pháp. Tôi cam kết đảm 
bảo công chúng có thể dễ dàng tiếp cận thông tin về luật pháp. 
Và tôi sẽ tiếp tục nâng cao nhận thức của công chúng về các 
quyền và trách nhiệm công dân thông qua Hội đồng Giáo dục 
Pháp lý Cộng đồng.
Tôi rất mong nhận được lá phiếu tín nhiệm của quý vị và mong 
có cơ hội được phục vụ quý vị thêm một nhiệm kỳ nữa.
Liên Lạc
reelectjudgeappelwick@comcast.net
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Sắp tới tháng Bảy 2019

Bắt đầu tháng Bảy 2019... Hạn chót Đăng ký Cử tri Mới
8 ngày trước Ngày Bầu cử: Để đăng ký qua thư hoặc trực tuyến, đơn
đăng ký của quý vị phải được nhận không trễ hơn 8 ngày trước Ngày
Bầu cử.
Ngày Bầu cử: Đến trung tâm bỏ phiếu ở địa phương để đăng ký hoặc
cập nhật địa chỉ của quý vị trực tiếp, không trễ hơn 8 giờ tối vào Ngày
Bầu cử.

Đăng ký làm Cử tri Tương lai
Bắt đầu vào tháng 7 năm 2019, công dân 16 và 17 tuổi có thể 
đăng ký làm Cử tri Tương lai và sẽ được đăng ký bỏ phiếu khi 
tròn 18 tuổi.

Đăng Ký Cử tri Tự động
Người nộp đơn mà đáp ứng mọi điều kiện để đăng ký sẽ được
đăng ký để bỏ phiếu khi nhận được hoặc gia hạn giấy phép lái xe
hoặc thẻ nhận dạng nâng cao, trừ khi họ chọn không đăng ký. Bắt
đầu tháng Bảy 2019.

Luật đăng ký cử tri sẽ thay đổi đúng lúc cho cuộc
Bầu cử Sơ bộ của năm tới.
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Bỏ phiếu Vinh danh Cựu chiến binh

Quý vị có thể tham gia theo 3 bước đơn giản

Đăng tải câu chuyện 
của quý vị và một 
tấm hình

Truy cập trang web 
của chúng tôi
vote.wa.gov/vet

1 2 3

Quyền bỏ phiếu của chúng ta được bảo vệ bởi những người đàn ông và phụ nữ 
đặc biệt trong lực lượng vũ trang Hoa Kỳ. Lúc này là cơ hội để quý vị cảm ơn họ 
vì sự cống hiến phục vụ của họ!

Văn Phòng Ngoại Trưởng kính mời quý vị ghi nhận các cựu chiến binh và lực 
lượng vũ trang hoạt động từ Tiểu Bang Washington bằng cách đăng tải câu 
chuyện cá nhân và hình ảnh. Chúng tôi sẽ gửi cho quý vị một ghim cài áo để thể 
hiện niềm tự hào, tôn kính và lòng biết ơn đối với cựu chiến binh.

Chia sẻ câu chuyện của quý vị!
vote.wa.gov/vet

Quý vị sẽ nhận được một 
ghim cài áo để đeo vào 
Ngày Bầu Cử
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Nhanh chóng, Nhiệt tình, 
Thuận lợi
Công cụ và thông tin cử tri 
nằm trong tay của bạn

Truy cập trang MyVote.wa.gov và bắt đầu ngay bây giờ!
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Tôi là . . .

Cư dân Washington mới
Xin chào mừng các bạn! Bạn có thể ghi danh bỏ phiếu trực tuyến, qua đường 
bưu điện, trực tiếp, hoặc khi bạn nhận được bằng lái xe mới của tiểu bang 
Washington hoặc thẻ chứng minh nhân dân tại Sở Cấp Phép. Bạn không thể 
bỏ phiếu ở nhiều nơi, vì vậy hãy hủy bỏ đăng ký cử tri trước đó của bạn.

Cư dân không thường xuyên
Bạn có thể bỏ phiếu tại Washington cho dù bạn đi vắng trong thời gian bầu cử. 
Để đảm bảo bạn nhận được lá phiếu của mình, hãy cập nhật địa chỉ gửi thư của 
bạn trực tuyến hoặc với phòng bầu cử tại quận của bạn. Bạn có thể nhận được lá 
phiếu của mình qua đường bưu điện ở bất kỳ nơi nào trên thế giới; nhưng địa chỉ 
cư trú của bạn vẫn phải ở Washington. Bạn không thể bỏ phiếu ở nhiều nơi.

Cử tri quân đội hoặc nước ngoài
Bạn có thể ghi danh bỏ phiếu vào bất kỳ lúc nào vào hoặc trước Ngày Bầu Cử. 
Bạn có thể nhận được lá phiếu của mình qua đường bưu điện, email, hoặc fax. 
Vợ chồng và người phụ thuộc cũng vắng nhà có quyền bỏ phiếu như nhau.

Sinh viên đại học
Bạn có thể ghi danh bỏ phiếu bằng địa chỉ nhà hoặc trường của bạn, nhưng 
bạn không thể ghi danh bỏ phiếu ở nhiều nơi. Bạn có thể nhận được lá phiếu 
của mình qua đường bưu điện ở bất kỳ nơi nào trên thế giới; nhưng địa chỉ cư 
trú của bạn vẫn phải ở Washington.

Trọng tội bị kết án
Nếu bạn bị kết án phạm trọng tội, quyền bỏ phiếu của bạn được khôi phục khi 
bạn không còn chịu sự giám sát của Bộ Cải Huấn. Bạn phải ghi danh bỏ phiếu 
để nhận lá phiếu.
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Hai Ứng Cử Viên Nhận Được 
Nhiều Phiếu Bầu Nhất ở Cuộc 
Bầu Cử Sơ Bộ
Washington sử dụng hệ thống Hai 
Ứng Cử Viên Nhận Được Nhiều Phiếu 
Bầu Nhất ở Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ hơn 
là hệ thống đề cử đảng. Trong Hai 
Ứng Cử Viên Nhận Được Nhiều Phiếu 
Bầu Nhất ở Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ của 
chúng tôi, hai ứng cử viên nhận được 
đa số phiếu bầu trước khi tiến hành 
tổng tuyển cử bất kể lựa chọn chính 
đảng của họ.

5 cách bỏ phiếu đặc biệt tại WA

Bỏ phiếu qua đường 
bưu điện
Bỏ phiếu qua đường 
bưu điện của Tiểu Bang 
Washington. Chúng ta là 
tiểu bang thứ hai trên toàn 
quốc loại bỏ các khu vực 
thăm dò ý kiến. Lá phiếu 
được gửi qua đường bưu 
điện 18 ngày trước mỗi 
cuộc bầu cử, đảm bảo 
rằng bạn có thời gian để bỏ 
phiếu có hiểu biết mà không 
cần phải xếp hàng đợi. 

1 2
Không liên kết đảng
Là một cử tri Washington, 
bạn không đăng ký theo 
hình thức liên kết đảng. 
Điều này cho phép bạn bỏ 
phiếu cho bất kỳ ứng cử 
viên nào trong cuộc bầu cử 
sơ bộ bất kể lựa chọn chính 
đảng của họ. 

4

Tìm hiểu thêm về bỏ phiếu tại địa chỉ

VOTE.WA.GOV

5
Sách Hướng Dẫn Cử Tri
Chỉ một vài tiểu bang có Sách Hướng 
Dẫn Cử Tri như quyển này. Tại 
Washington, sách hướng dẫn được 
gửi qua đường bưu điện đến từng hộ 
gia đình trước mỗi cuộc tổng tuyển cử.

Đăng ký cử tri trực tuyến
Washington có đăng ký cử tri trực 
tuyến. Ghi danh bỏ phiếu hoặc 
cập nhật địa chỉ của bạn tại địa chỉ 
myvote.wa.gov.  

3
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Đếm lá phiếu của bạn

Chữ ký trên lá phiếu của bạn được đối chiếu 
với chữ ký trong hồ sơ đăng ký cử tri của 
bạn. Nếu khớp chữ ký, bạn được công nhận 
bỏ phiếu để đảm bảo chỉ một lá phiếu được 
tính đối với bạn. 

John S

Nhân viên bầu cử xem xét từng 
lá phiếu để kiểm tra việc tuân 
theo hướng dẫn của các cử tri. 
Nếu máy quét không thể đọc 
lá phiếu, các thông tin bỏ phiếu 
được sao chụp vào một lá 
phiếu mới.

5  Lá phiếu của bạn được xem xét 

Phong Bì Kín

Lá phiếu của bạn đã sẵn sàng được 
kiểm tra! Vào 8 giờ tối Ngày Bầu 
Cử, các lá phiếu bắt đầu được kiểm 
đếm. Các lá phiếu sẽ được kiểm tra 
và kiểm đếm trong vài ngày tới cho 
đến khi tất cả phiếu bầu được đếm 
xong.

6 Lá phiếu của bạn được kiểm tra và được tính  

Nhân viên bầu cử kiểm 
tra mã vạch trên phong 
bì để tìm chữ ký của bạn 
trong cơ sở dữ liệu của 
tiểu bang. 

Lá phiếu của bạn 
được phân loại

Bỏ lá phiếu của bạn vào 
thùng phiếu chính thức 
trước 8 giờ tối vào Ngày Bầu 
Cử, hoặc gửi lại lá phiếu 
của bạn qua đường bưu 
điện - nhưng chắc chắn có 
đóng dấu bưu điện không 
trễ hơn Ngày Bầu Cử! 

Quận của bạn nhận được lá phiếu của bạn 

Nếu chữ ký không khớp hoặc 
bị thiếu, nhân viên bầu cử sẽ 
liên hệ với bạn trước khi xử lý lá 
phiếu của bạn. 

Phong bì gửi lại được mở ra 
và phong bì bảo mật được để 
riêng. Các phong bì được tách 
riêng để đảm bảo tính bảo mật 
việc bỏ phiếu của bạn.

Phong Bì Kín

Phong bì được tách riêng4

Chữ ký của bạn được xác minh3

21
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Nhận e-sticker (nhãn dính điện tử) của bạn!
Ghé thăm chúng tôi trên Facebook tại Cuộc Bầu Cử Tiểu 

Bang Washington và sử dụng một trong những nhãn “Tôi đã 
bầu” của chúng tôi làm hình hồ sơ tạm thời của bạn.
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Làm thế nào để đọc văn bản dự 
luật?
Bất kỳ câu nào trong ngoặc đôi cùng với một 
hàng gạch ngang qua là nội dung luật tiểu 
bang hiện hành và sẽ bị loại bỏ nếu dự luật 
được cử tri thông qua.
((văn bản mẫu sẽ bị xóa))
Các câu có gạch chân ở dưới không có trong 
luật tiểu bang hiện hành nhưng sẽ được thêm 
vào luật nếu dự luật được cử tri thông qua.
văn bản mẫu sẽ được thêm vào

Toàn Bộ Văn Bản
Dự luật Tiên khởi Số 1631 
 MỘT ĐẠO LUẬT Liên quan đến việc giảm ô nhiễm bằng cách 
đầu tư vào không khí sạch, năng lượng sạch, nước sạch, rừng 
lành mạnh và cộng đồng lành mạnh bằng cách áp đặt lệ phí đối 
với những cơ sở phát thải lớn dựa trên ô nhiễm của họ; và thêm 
một chương mới vào Tiêu Đề 70 của Bộ Luật Được Sửa Đổi 
của Washington (Revised Code of Washington, RCW). 
ĐƯỢC NGƯỜI DÂN TIỂU BANG WASHINGTON BAN HÀNH: 
 MỤC MỚI. Mục 1. KẾT LUẬN VÀ QUYẾT ĐỊNH. Người dân 
tiểu bang Washington đưa ra những kết luận và quyết định sau 
đây: 
 (1) Mục đích của chương này là bảo vệ Washington cho con 
cái chúng ta, cháu của chúng ta, và các thế hệ tương lai bằng 
cách giảm ô nhiễm nhanh chóng và hiệu quả và giải quyết 
những tác động tiêu cực của nó. 
 (2) Việc tiêu thụ nhiên liệu hoá thạch và ô nhiễm có liên quan 
góp phần trực tiếp vào biến đổi khí hậu và ảnh hưởng khu vực 
vì làm nóng toàn cầu, tác hại đến sức khỏe, kinh tế, tài nguyên 
thiên nhiên, môi trường và các cộng đồng tại Washington. Tác 
hại này bao gồm, nhưng không giới hạn vào, những cơn bão 
mãnh liệt, hạn hán, mực nước biển dâng cao, lũ lụt tăng, cháy 
rừng thường xuyên và nghiêm trọng hơn, và các tác động bất 
lợi khác đối với rừng, nông nghiệp, động vật hoang dã, thủy 
sản, sông ngòi và môi trường biển. 
 (3) Các khoản đầu tư vào không khí sạch, năng lượng sạch, 
nước sạch, rừng lành mạnh và cộng đồng lành mạnh sẽ tạo 
thuận lợi cho việc chuyển đổi khỏi nhiên liệu hoá thạch, giảm ô 
nhiễm, và tạo một môi trường bảo vệ trẻ em, gia đình và hàng 
xóm của chúng ta khỏi những tác động bất lợi về ô nhiễm. Tài 
trợ cho các khoản đầu tư này thông qua một lệ phí đối với 
những cơ sở phát thải ô nhiễm lớn dựa trên lượng ô nhiễm 
mà họ góp phần gây ra thì công bằng và hợp lý lẽ. Một lệ phí ô 
nhiễm bù đắp và giảm bớt gánh nặng mà những cơ sở phát thải 
trực tiếp góp phần gây ra. 
 (4) Việc chuyển đổi sang nền kinh tế năng lượng sạch sẽ đem 
lại nhiều lợi ích kinh tế và tăng trưởng việc làm. Truyền thống đổi 
mới và phát triển kỹ thuật của Washington kết hợp với tài trợ có 
sẵn trong chương này sẽ làm tăng cơ hội kinh tế, tăng cường 

tính bền vững về kinh tế và môi trường, và tạo ra và hỗ trợ công 
ăn việc làm nuôi được gia đình trên toàn tiểu bang. Cộng đồng 
doanh nghiệp sẽ đóng một vai trò thiết yếu trong việc dẫn đầu 
quá trình chuyển đổi này và trong việc giảm ô nhiễm. 
 (5) Chính ô nhiễm lẫn việc chuyển đổi thành một xã hội ưu 
tiên không khí sạch, năng lượng sạch, nước sạch, rừng lành 
mạnh, và cộng đồng lành mạnh ảnh hưởng không tương xứng 
đối với một số người, người lao động và cộng đồng hơn những 
đối tượng khác, bao gồm cả những cộng đồng nằm trong các 
khu vực ô nhiễm và cần biện pháp y tế. Việc sử dụng một lệ phí 
ô nhiễm để bù đắp và giảm bớt những tác động đó là điều thích 
hợp để bảo đảm một sự chuyển đổi thành công và công bằng. 
 (6) Các khoản đầu tư được chương này cho phép cấu thành 
việc mua giảm ô nhiễm và việc bảo vệ không khí sạch, nước 
sạch, rừng lành mạnh và các cộng đồng lành mạnh của Wash-
ington. 
 MỤC MỚI. Mục 2. TIÊU ĐỀ NGẮN. Đạo luật này có thể được 
biết và được trích dẫn là Đạo Luật Bảo Vệ Washington. 
 MỤC MỚI. Mục 3. QUỸ DỌN DẸP Ô NHIỄM. (1) Quỹ dọn 
dẹp ô nhiễm được lập ra trong ngân khố tiểu bang. Tất cả các 
khoản tiền thu được từ lệ phí ô nhiễm do chương này áp đạt 
phải được ký thác vào quỹ này. Sở thuế được quyền lập các 
quỹ phụ hoặc tài khoản phụ có thể cần thiết hoặc phù hợp để 
thực hiện các mục đích của chương này. Chỉ có thể chi tiêu các 
khoản tiền thu được từ lệ phí ô nhiễm do chương này áp đặt 
sau khi phân bổ vào quỹ dọn dẹp ô nhiễm. 
 (2) Sau phí tổn điều hành hợp lý: 
 (a) Bảy mươi phần trăm tổng số chi tiêu theo đạo luật này 
phải được sử dụng cho các khoản đầu tư vào không khí sạch 
và năng lượng sạch được cho phép theo mục 4 của đạo luật 
này; 
 (b) Hai mươi lăm phần trăm tổng số chi tiêu theo đạo luật này 
phải được sử dụng cho các khoản đầu tư vào nguồn nước sạch 
và rừng lành mạnh được cho phép theo mục 5 của đạo luật này; 
và
 (c) Năm phần trăm tổng số chi tiêu theo đạo luật này phải 
được sử dụng cho các khoản đầu tư vào cộng đồng lành mạnh 
được cho phép theo mục 6 của đạo luật này. 
 (3) Hội đồng có thể cho phép khác biệt từ các khoản phân bổ 
trong tiểu mục (2) của mục này nếu không có đủ số lượng các 
chương trình, hoạt động, hoặc dự án được quan tâm hay đủ 
điều kiện tìm kiếm tài trợ hoặc nếu không thì hội đồng xác định 
rằng khác biệt với khoản phân bổ theo quy định là thiết yếu để 
đạt được các mục đích của chương này. 
 (4) Việc tuân thủ các khoản phân bổ cần thiết trong tiểu mục 
(2) của mục này có thể được tính toán dựa trên chi phí trung 
bình từ quỹ trong bất kỳ khoảng thời gian bốn năm nào. 
 (5) Ngoài những điều kiện trong tiểu mục (2) của mục này, 
mỗi năm tổng số khoản đầu tư được thực hiện theo chương 
này phải đáp ứng những yêu cầu sau đây: 
 (a) Tối thiểu ba mươi lăm phần trăm tổng số khoản đầu tư 
được cho phép theo chương này phải cung cấp các lợi ích trực 
tiếp và có ý nghĩa cho các khu vực ô nhiễm và cần biện pháp y 
tế. 
 (b) Tối thiểu mười phần trăm tổng số khoản đầu tư được cho 
phép theo chương này phải tài trợ cho các chương trình, hoạt 
động hoặc dự án nằm trong ranh giới và cung cấp các lợi ích 
trực tiếp và có ý nghĩa cho các khu vực ô nhiễm và cần biện 
pháp y tế. Một khoản đầu tư đáp ứng các điều kiện của cả tiểu 
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mục (5)(b) này lẫn (a) của tiểu mục này có thể được tính vào 
phần trăm tối thiểu cần thiết cho cả hai tiểu mục. 
 (c) Tối thiểu mười phần trăm tổng số khoản đầu tư được cho 
phép theo chương này phải được sử dụng cho các chương 
trình, hoạt động hoặc dự án được một nghị quyết của một bộ 
lạc Da Đỏ chính thức hỗ trợ, với ưu tiên dành cho các dự án 
do một bộ lạc Da Đỏ trực tiếp điều hành hoặc đề xướng. Một 
khoản đầu tư đáp ứng các điều kiện của cả tiểu mục (5)(c) này 
lẫn (a) của tiểu mục này có thể được tính vào phần trăm tối 
thiểu cần thiết cho cả hai tiểu mục. Tuy nhiên, các khoản đầu tư 
theo tiểu mục này (5) (c) được bổ sung, và có thể không được 
tính vào, phần trăm tối thiểu cần thiết cho (b) của tiểu mục này. 
Các chương trình, hoạt động, hoặc dự án mà tín dụng được 
cho phép chiếu theo mục 4(6) của đạo luật này có thể, nhưng 
không bắt buộc, phải tính vào phần trăm tối thiểu cần thiết cho 
tiểu mục (5)(c) này. 
 (d) Đối với các mục đích của tiểu mục này, «lợi ích» có nghĩa là các 
khoản đầu tư hoặc hoạt động mà: 
 (i) Giảm các đặc điểm về dân số dễ bị tổn thương, gánh nặng 
môi trường, hoặc các rủi ro liên quan nào góp phần đáng kể vào 
việc chỉ định tác động tích luỹ của khu vực ô nhiễm và cần biện 
pháp y tế;
 (ii) Bảo vệ một cách có ý nghĩa khu vực ô nhiễm và cần biện 
pháp y tế, hoặc hỗ trợ đáp ứng của cộng đồng, đối với tác động 
của biến đổi khí hậu; hoặc 
 (iii) Đáp ứng nhu cầu của cộng đồng được xác định bởi các 
thành viên dễ bị tổn thương của cộng đồng phù hợp với mục 
đích của chương này và được ban công lý về môi trường và 
kinh tế ủng hộ. 
 (6) Việc chi tiêu các khoản tiền theo chương này phải phù hợp 
với luật pháp áp dụng của liên bang, tiểu bang và địa phương, 
và các quyền theo hiệp ước, bao gồm nhưng không giới hạn ở 
những cấm đoán trong việc sử dụng công quỹ do Hiến Pháp 
tiểu bang áp đặt. 
 (7) Các thực thể công, bao gồm nhưng không giới hạn ở các 
cơ quan tiểu bang, các tập đoàn thành phố, và các bộ lạc được 
liên bang thừa nhận, và các công ty tư nhân phi lợi nhuận và vì 
lợi nhuận hội đủ điều kiện nhận các quỹ đầu tư được cho phép 
theo chương này. 
 (8) Tài trợ theo chương này và các khoản tín dụng được cho 
phép theo mục 4(6) của đạo luật này có thể được đầu tư vào 
các thử nghiệm thí điểm và các dự án phát triển thị trường và 
kỹ thuật khác được thiết kế để kiểm tra tính hiệu quả của dự án, 
chương trình hoặc kỹ thuật được đề xuất. 
 MỤC MỚI. Mục 4. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ KHÔNG KHÍ SẠCH 
VÀ NĂNG LƯỢNG SẠCH. 
 (1) Tài khoản không khí sạch và năng lượng sạch được lập 
ra trong ngân khố tiểu bang. Tất cả các khoản tiền gửi đến tài 
khoản này từ quỹ dọn dẹp ô nhiễm được lập ra trong mục 3 
của đạo luật này phải được ký thác vào tài khoản. Tiền trong 
tài khoản phải được sử dụng cho các chương trình, hoạt động, 
hoặc dự án mang lại hoặc tạo điều kiện giảm thiểu ô nhiễm 
kiểm chứng được hoặc hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng 
hay người dân có thu nhập thấp hơn trong quá trình chuyển đổi 
sang một nền kinh tế năng lượng sạch, bao gồm nhưng không 
giới hạn vào: 
 (a) Các chương trình, hoạt động, hoặc dự án triển khai các 
nguồn năng lượng tái tạo đủ điều kiện, chẳng hạn như năng 
lượng mặt trời và gió; 

 (b) Các chương trình, hoạt động, hoặc dự án, bao gồm các 
khoản đầu tư tự định hướng, mà làm tăng hiệu quả năng lượng 
hoặc giảm phát thải các-bon của các cơ sở công nghiệp, bao 
gồm nhưng không giới hạn vào các đề xuất để thực hiện nhiệt 
và năng lượng kết hợp, năng lượng ở địa hạt, hoặc năng lượng 
tái tạo tại chỗ, chẳng hạn như năng lượng mặt trời và gió, nâng 
cấp thiết bị hiện có lên các mô hình hiệu quả hơn, giảm phát thải 
quy trình, và chuyển sang các nguồn nhiên liệu ít các-bon hơn, 
đặc biệt là chuyển đổi các nguồn nhiên liệu hoá thạch thành 
nguồn nhiên liệu phi hoá thạch; 
 (c) Các chương trình, hoạt động, hoặc dự án, bao gồm các 
khoản đầu tư tự định hướng, mà làm tăng hiệu quả năng lượng 
trong các toà nhà mới và hiện hữu, với mục tiêu tạo ra các toà 
nhà trung tính về các-bon trên toàn tiểu bang; 
 (d) Các chương trình, hoạt động, hoặc dự án làm giảm lượng 
khí thải các-bon liên quan đến giao thông, bao gồm nhưng 
không giới hạn vào các chương trình, hoạt động hoặc dự án 
mà: 
 (i) Đẩy nhanh việc triển khai các đội vận tải và xe cộ không 
phát thải, bao gồm các phương tiện không lưu thông trên 
đường và tàu thuyền, tạo ra cơ sở hạ tầng tiếp nhiên liệu cho 
xe cộ không phát thải, hoặc triển khai cơ sở hạ tầng lưới để tích 
hợp xe điện và thiết bị sạc điện; 
 (ii) Giảm số dặm xe di chuyển hoặc tăng vận chuyển công 
cộng, bao gồm đầu tư vào giao thông công cộng, quản lý nhu 
cầu vận chuyển, vận chuyển phi cơ giới, gia cư gần giao thông 
công cộng với giá cả phải chăng, và băng thông rộng tốc độ 
cao ở nông thôn để tạo điều kiện thuận lợi cho các tuỳ chọn làm 
việc từ xa chẳng hạn như y tế từ xa hoặc đào tạo công việc trực 
tuyến; hoặc
 (iii) Tăng hiệu quả sử dụng nhiên liệu trong xe cộ và tàu thuyền 
ở nơi mà các lựa chọn để chuyển đổi thành không khí thải, 
nhiên liệu các-bon thấp, hoặc phương tiện giao thông công 
cộng rất tốn kém và không khả thi hoặc không có sẵn; 
 (e) Các chương trình, hoạt động, hoặc dự án cải thiện hiệu 
quả năng lượng, bao gồm các chương trình, hoạt động hoặc dự 
án liên quan đến phát triển quản lý nhu cầu điện, năng lượng ở 
địa hạt, hoặc sưởi ấm và làm mát, và các khoản đầu tư chuyển 
đổi thị trường của các sản phẩm tiết kiệm năng lượng; 
 (f) Các chương trình, hoạt động, hoặc dự án thay thế việc sử 
dụng khí đốt thiên nhiên bằng khí đốt không lấy từ nhiên liệu hoá 
thạch, bao gồm nhưng không giới hạn vào biomethane và khí 
đốt tổng hợp. Các chương trình, hoạt động, hoặc dự án có thể 
bao gồm các khoản đầu tư để giải quyết chi phí gia tăng của khí 
đốt phi hoá thạch hoặc các khoản đầu tư để mở rộng sản xuất 
hoặc phân phối khí đốt phi hoá thạch; 
 (g) Các chương trình, hoạt động, hoặc dự án triển khai phát 
điện phân phối, lưu trữ năng lượng, kỹ thuật quản lý nhu cầu, và 
các dự án hiện đại hoá lưới điện khác; hoặc 
 (h) Các chương trình, hoạt động, hoặc dự án dẫn đến việc cô 
lập các-bon, bao gồm nhưng không giới hạn vào việc cô lập các 
nguồn tài nguyên nước biển và nước ngọt, đất cát nông nghiệp, 
môi trường sống trên cạn, ven sông và dưới nước, và rừng hấp 
thụ các-bon. Quỹ tài trợ theo tiểu mục (1)(h) này không thể tài 
trợ cho các trách nhiệm quản lý đất đai theo yêu cầu hợp pháp, 
chẳng hạn như các điều kiện theo đạo luật thực hành rừng 
hoặc các quy định sử dụng đất thích hợp khác. 
 (2)(a) Bộ thương mại, làm việc với các ban, chương trình 
năng lượng mở rộng của Đại Học Tiểu Bang Washington, bộ 
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giao thông vận tải, và tư vấn với ủy ban tiện ích và giao thông 
vận tải, các tiện ích do nhà đầu tư sở hữu và người tiêu dùng 
sở hữu, và các chuyên gia và cơ quan khác, và sau khi xem xét 
các kế hoạch giảm ô nhiễm các-bon khác của tiểu bang hoặc 
các chiến lược đầu tư giảm khí nhà kính, sẽ lập các kế hoạch 
đầu tư giảm ô nhiễm và các quy tắc đề xuất để mô tả quy trình 
và tiêu chí giải ngân từ tài khoản năng lượng sạch và không khí 
sạch phù hợp với mục này. Tất cả các kế hoạch đầu tư và các 
quy tắc được đề xuất theo yêu cầu của tiểu mục này phải tuân 
theo cùng quy trình này. 
 (i) Bộ thương mại phải đề xuất và đệ trình để hội đồng phê duyệt 
một kế hoạch đầu tư ban đầu, các quy trình, và thủ tục đầu tư 
theo mục này, mà hội đồng sẽ xem xét và phê duyệt trước ngày  
1 tháng Giêng, 2020. Kế hoạch đầu tư, các quy trình và thủ tục 
này chi phối các khoản đầu tư được thực hiện theo mục này 
cho đến khi kế hoạch đầu tư lâu dài theo yêu cầu (a)(ii) của tiểu 
mục này được thông qua theo quy tắc. 
 (ii) Trễ nhất là ngày 1 tháng Giêng, 2022, bộ thương mại phải 
soạn thảo và trình lên hội đồng một kế hoạch đầu tư lâu dài và 
các quy tắc được đề xuất để hội đồng xem xét và phê duyệt 
thông qua quy trình ra quyết định. Sau khi hội đồng thông qua 
các quy tắc cuối cùng, kế hoạch đầu tư đã thông qua thay thế 
kế hoạch đầu tư ban đầu được cho phép theo (a)(i) của tiểu 
mục này. 
 (iii) Bộ thương mại phải đề xuất cập nhật cho kế hoạch đầu tư 
lâu dài và các quy tắc được đề xuất mỗi bốn năm để hội đồng 
xem xét và phê duyệt thông qua quy trình ra quyết định. 
 (b) Các kế hoạch đầu tư phải quy định một quy trình lựa chọn 
dự án cạnh tranh dẫn đến một danh mục đầu tư cân bằng bao 
gồm một loạt các giải pháp kỹ thuật, hấp thụ, và giảm phát thải 
nhằm giảm thiểu một cách hiệu quả và hữu hiệu lượng khí thải 
các-bon của tiểu bang từ các mức 2018 tối thiểu hai mươi triệu 
tấn tính đến năm 2035 và tối thiểu năm mươi triệu tấn tính đến 
năm 2050 trong khi tạo ra các lợi ích kinh tế, môi trường và 
sức khoẻ. Việc giảm phát thải sẽ đạt được theo kế hoạch này, 
kết hợp với các khoản cắt giảm được thực hiện theo các chính 
sách khác của tiểu bang, nên đạt được cắt giảm lượng phát 
thải phù hợp với tỷ lệ cắt giảm các-bon toàn cầu của tiểu bang, 
mà sẽ hạn chế nhiệt độ toàn cầu tăng lên hai độ C và tốt nhất là 
dưới một và một nửa độ C. 
 (3)(a) Đối với các khoản đầu tư được cho phép theo tiểu mục 
(1)(h) của mục này:
 (i) Bộ tài nguyên thiên nhiên phải thiết lập các thủ tục, tiêu chí 
và quy tắc được đề xuất cho một chương trình để cô lập các-
bon thông qua các dự án các-bon xanh. 
 (ii) Bộ nông nghiệp phải thiết lập các thủ tục, tiêu chí và quy 
tắc được đề xuất để tăng cường hấp thụ qua đất cát và giảm 
phát thải từ sự mất mát và xáo trộn đất cát, bao gồm cả việc 
chuyển đổi đồng cỏ và đất trồng trọt sang phát triển đô thị. 
 (iii) Văn phòng giải trí và bảo tồn phải thiết lập các thủ tục, tiêu 
chí, và quy tắc được đề xuất cho một chương trình cấp khoản 
để tài trợ cho các dự án ngăn chặn sự chuyển đổi và phân mảnh 
rừng hấp thụ các-bon, đất nông nghiệp và môi trường sống tự 
nhiên của tất cả các loài; mở rộng việc kết nối môi trường sống 
và rừng hấp thụ các-bon; khuyến khích trồng lại rừng; tài trợ cho 
việc mua lại các đặc quyền bảo tồn vĩnh viễn hoặc chủ quyền 
phí đơn giản với các hạn chế hành động dẫn đến tăng cường 
hấp thụ lượng các-bon nhờ rừng thông qua việc thực hiện các 
biện pháp quản lý rừng được cải thiện nhằm bảo vệ lợi ích sinh 

thái, bảo vệ môi trường sống và cung cấp việc làm bền vững 
cho cộng đồng nông thôn; và hỗ trợ các hoạt động quản lý để 
cải thiện các chức năng sinh thái với quy mô cảnh quan để bảo 
vệ nước, đất và môi trường sống cho cá, động vật hoang dã và 
thực vật và giảm tiềm năng phát thải khí nhà kính. Chương trình 
phải ưu tiên và xếp hạng các dự án có hiệu quả thu giữ và lưu 
trữ các-bon và cung cấp nhiều lợi ích sinh thái bổ sung khác 
nhau. 
 (b) Các thủ tục và tiêu chí cho các chương trình, hoạt động, 
hoặc dự án được thiết lập theo (a)(ii) và (iii) của tiểu mục này 
phải duy trì sự linh hoạt đầy đủ để phục vụ như một nguồn tài 
trợ đối xứng với các nguồn khác và cho phép một phần tài trợ 
nhận được cung cấp cho các chi phí dài hạn của các nghĩa vụ 
quản lý trên các vùng đất được bảo vệ theo các chương trình, 
hoạt động hoặc dự án đó. 
 (c) Các thủ tục, tiêu chí và quy tắc được đề xuất cho các 
chương trình, hoạt động hoặc dự án thiết lập theo (a)(ii) và (iii) 
của tiểu mục này phải được xây dựng với sự tư vấn của các 
ban và phải được đệ trình lên hội đồng để đánh giá và phê 
duyệt cuối cùng trễ nhất là ngày 1 tháng Giêng, 2020. 
 (4)(a) Phải có đủ các khoản đầu tư được thực hiện từ tài 
khoản không khí sạch và năng lượng sạch để ngăn chặn hoặc 
loại bỏ gánh nặng năng lượng gia tăng đối với những người có 
thu nhập thấp hơn vì hệ quả của các biện pháp giảm ô nhiễm, 
bao gồm lệ phí ô nhiễm thu được từ các cơ sở phát thải lớn 
theo chương này. Tối thiểu, mười lăm phần trăm của tài khoản 
không khí sạch và năng lượng sạch được dành riêng cho các 
khoản đầu tư trực tiếp giảm gánh nặng năng lượng cho những 
người có thu nhập thấp hơn. Các quỹ bổ sung từ tài khoản 
không khí sạch và năng lượng sạch phải được phân bổ để phát 
triển chương trình, tuyển dụng, ghi danh và quản lý để đạt được 
mục đích của tiểu mục này. Các khoản đầu tư là để bổ sung cho 
các chương trình, hoạt động hoặc dự án được tài trợ thông qua 
các khoản tín dụng được cho phép theo tiểu mục (6) của mục 
này. Sau khi báo cáo hiệu quả đầu tiên được ban hành, ban 
công lý về môi trường và kinh tế có thể đưa ra các đề nghị cho 
hội đồng về các biện pháp nhằm đạt được tốt hơn mục tiêu của 
tiểu mục này. 
 (b) Bộ thương mại hoặc, đối với các khoản tín dụng được cho 
phép theo tiểu mục (6) của mục này, một doanh nghiệp năng 
lượng và ánh sáng hoặc doanh nghiệp phân phối khí đốt phải: 
 (i) Tư vấn có ý nghĩa với những người có thu nhập thấp hơn 
và với ban công lý về môi trường và kinh tế, lập ra một kế hoạch 
dự thảo để xác định các chương trình, hoạt động hoặc dự án 
đạt được mục đích của tiểu mục này và tối đa hoá số người có 
lợi tức thấp hơn được hưởng lợi ở các mức độ phù hợp với nhu 
cầu. Kế hoạch dự thảo này phải được đệ trình lên hội đồng để 
xem xét và phê duyệt cuối cùng. 
 (ii) Ưu tiên các chương trình, hoạt động và dự án tạo ra được 
việc giảm thiểu gánh nặng năng lượng bền vững sau đây: 
 (A) Khả năng chi trả năng lượng thông qua các chương trình 
hỗ trợ hoá đơn và các chương trình tương tự khác; 
 (B) Giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hoá thạch được sử dụng 
cho phương tiện giao thông, bao gồm phương tiện giao thông 
chung và công cộng cho khả năng tiếp cận và chuyển dịch;
 (C) Giảm tiêu thụ năng lượng hộ gia đình, chẳng hạn như 
phòng chống thời tiết; và 
 (D) Các dự án năng lượng tái tạo trong cộng đồng cho phép 
những người tham gia đủ điều kiện sở hữu hoặc tiếp nhận các 
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lợi ích của các dự án đó với chi phí giảm hoặc miễn phí. 
 (iii) Tư vấn với các tổ chức phi lợi nhuận dựa vào cộng đồng 
và các bộ lạc Da Đỏ khi thích hợp, thiết kế và thực hiện các 
chiến dịch ghi danh toàn diện phù hợp về ngôn ngữ và văn hoá 
để thông báo và ghi danh những người có thu nhập thấp hơn 
trong các chương trình hỗ trợ được cho phép theo tiểu mục 
này. Chiến dịch này cũng phải thông báo cho những người có 
thu nhập thấp hơn về các chương trình giảm chi phí năng lượng 
khác mà họ có thể hội đủ điều kiện. Chiến dịch này nên cố gắng 
đạt được số lượng ghi danh một trăm phần trăm những người 
có thu nhập thấp hơn. Bộ thương mại có thể ký hợp đồng với 
các bên thứ ba để thực hiện các yêu cầu của tiểu mục này. 
 (c) Các chương trình, hoạt động hoặc dự án được tính vào chi 
phí theo yêu cầu của mục 3(5)(a) của đạo luật này có thể không 
được tính vào chi phí tối thiểu theo yêu cầu của tiểu mục này. 
 (5) Trong vòng bốn năm kể từ ngày mục này có hiệu lực, số 
dư tối thiểu năm mươi triệu mỹ kim của tài khoản không khí 
sạch và năng lượng sạch phải được dành ra, bổ sung hàng 
năm, và duy trì cho một chương trình hỗ trợ người lao động cho 
người lao động trong ngành nhiên liệu hoá thạch có công đoàn 
và không có giám sát mà bị ảnh hưởng bởi việc chuyển đổi 
từ nhiên liệu hoá thạch sang nền kinh tế năng lượng sạch. Bộ 
thương mại, tham khảo với ban công lý về môi trường và kinh 
tế, có thể phân bổ thêm tiền từ quỹ nếu cần thiết để đáp ứng 
các nhu cầu của người lao động hội đủ điều kiện trong trường 
hợp số lượng người mất việc không lường trước được hoặc 
bất thường. 
 (a) Hỗ trợ cho người lao động có thể bao gồm nhưng không 
giới hạn vào việc thay thế toàn bộ tiền lương, phúc lợi y tế, và 
đóng góp lương hưu cho mỗi người lao động trong vòng năm 
năm nghỉ hưu; thay thế toàn bộ tiền lương, phúc lợi y tế và đóng 
góp hưu trí cho mỗi người lao động có ít nhất một năm phục vụ 
cho mỗi năm phục vụ đến tối đa năm năm phục vụ; bảo hiểm 
tiền lương cho đến năm năm cho người lao động tái tuyển dụng 
có hơn năm năm phục vụ; tối đa hai năm chi phí đào tạo bao 
gồm học phí và các chi phí liên quan, dựa trên chi phí đại học 
cộng đồng và cao đẳng kỹ thuật trong tiểu bang; dịch vụ tư vấn 
đồng đẳng trong quá trình chuyển đổi; dịch vụ sắp xếp việc làm, 
ưu tiên việc làm trong lĩnh vực năng lượng sạch; chi phí di dời; 
và bất kỳ dịch vụ nào khác được coi là cần thiết bởi ban công lý 
về môi trường và kinh tế. 
 (b) Bộ thương mại, tư vấn với ban công lý về môi trường và 
kinh tế, sẽ soạn thảo các quy tắc, thủ tục và tiêu chí, để xác định 
những người lao động bị ảnh hưởng và quản lý chương trình 
này. Các quy tắc, thủ tục và tiêu chí dự thảo này phải được đệ 
trình lên ủy ban để xem xét và phê duyệt cuối cùng thông qua 
quy trình ra quyết định. 
 (6)(a) Doanh nghiệp kinh doanh năng lượng và ánh sáng 
hoặc kinh doanh phân phối khí đốt hội đủ điều kiện có thể yêu 
cầu các khoản tín dụng lên tới một trăm phần trăm lệ phí ô 
nhiễm mà họ chịu trách nhiệm pháp lý theo chương này. Các 
khoản tín dụng có thể được cho phép, và trước các khoản đầu 
tư vào các chương trình, hoạt động hoặc dự án phù hợp với kế 
hoạch đầu tư năng lượng sạch đã được ủy ban tiện ích và giao 
thông vận tải phê duyệt cho các tiện ích do nhà đầu tư sở hữu 
và các doanh nghiệp phân phối khí đốt, hoặc bộ thương mại 
phê duyệt cho các tiện ích do người tiêu dùng sở hữu. 
 (b) Các kế hoạch đầu tư năng lượng sạch phải được soạn 
ra bởi một doanh nghiệp kinh doanh năng lượng và ánh sáng 

hoặc kinh doanh phân phối khí đốt hội đủ điều kiện trong sự 
hợp tác có ý nghĩa với các bên liên quan, bao gồm cả hội đồng 
và các ban. Doanh nghiệp kinh doanh năng lượng và ánh sáng 
hoặc kinh doanh phân phối khí đốt hội đủ điều kiện phải thu 
thập ý kiến công chúng và đệ trình kế hoạch đầu tư năng lượng 
sạch để ủy ban xem xét và phê duyệt cho các tiện ích do nhà 
đầu tư sở hữu và các doanh nghiệp phân phối khí đốt, hoặc để 
bộ xem xét và phê duyệt cho các tiện ích do người tiêu dùng sở 
hữu. 
 (c) Để được phê duyệt, kế hoạch đầu tư năng lượng sạch phải: 
 (i) Xác định các khoản đầu tư phù hợp với kế hoạch đầu tư, 
các đối tượng và mục tiêu giảm thiểu ô nhiễm được cho phép 
và xác định trong tiểu mục (2) của mục này. Các khoản đầu tư 
hội đủ điều kiện bao gồm:
 (A) Các loại được liệt kê trong tiểu mục (1)(a) đến (g) của mục 
này; 
 (B) Một chương trình giáo dục và tiếp cận khách hàng để 
thúc đẩy sự tham gia rộng rãi của người tiêu dùng và các doanh 
nghiệp; 
 (C) Việc khấu hao nhanh chóng của một máy phát điện chạy 
bằng nhiên liệu hoá thạch thuộc sở hữu của một doanh nghiệp 
năng lượng và ánh sáng, giới hạn ở mức ba mươi phần trăm tín 
dụng được cho phép theo kế hoạch đầu tư năng lượng sạch, 
nếu: 
 (I) Lịch khấu hao nhanh bao gồm việc thu hồi toàn bộ phí tổn 
của nhà máy đang hoạt động của doanh nghiệp năng lượng và 
ánh sáng sở hữu hoặc kiểm soát nhà máy liên quan đến máy 
phát điện chạy bằng nhiên liệu hoá thạch; 
 (II) Nhà máy được thay thế bằng các nguồn tài nguyên tái tạo 
hoặc các nguồn theo nhu cầu mà không phát ra khí nhà kính; và 
 (III) Lịch khấu hao nhanh và kế hoạch năng lượng thay thế 
được bao gồm trong kế hoạch đầu tư năng lượng sạch được 
ủy ban phê duyệt; 
 (D) Thay thế toàn bộ hoặc một phần trong phần vốn vay của 
một khoản đầu tư vốn phát triển các nguồn năng lượng tái tạo 
hội đủ điều kiện nếu làm thế sẽ giảm chi phí tài trợ và việc xây 
dựng vốn đầu tư bắt đầu sau ngày có hiệu lực của mục này; 
 (E) Đối với một doanh nghiệp phân phối khí đốt hội đủ điều 
kiện, mua các đơn vị giảm các-bon thay thế. Các đơn vị giảm 
các-bon thay thế chỉ có sẵn nếu một doanh nghiệp phân phối 
khí đốt chứng minh được trong kế hoạch đầu tư năng lượng 
sạch của mình rằng họ đã theo đuổi tất cả các cơ hội đầu tư sẵn 
có khác. Có thể giảm tối đa mười phần trăm lệ phí ô nhiễm nợ 
trong một năm nhất định bằng cách mua các đơn vị giảm các-
bon thay thế. Một doanh nghiệp phân phối khí đốt hội đủ điều 
kiện phải chứng minh rằng bất kỳ đơn vị giảm các-bon nào họ 
mua đều có thể xác minh là giảm đáng kể khí thải các-bon trong 
tiểu bang, tạo ra lợi ích, như được định nghĩa trong phần (3)(5)
(d) của đạo luật này, trong các khu vực ô nhiễm và cần giải pháp 
y tế, và được phát triển với sự tư vấn có ý nghĩa với những dân 
số dễ bị tổn thương. Các đơn vị giảm các-bon thay thế chỉ có 
sẵn trong mười năm ngay sau ngày hiệu lực của mục này; 
 (ii) Xác định các khoản đầu tư đầy đủ để loại bỏ gánh nặng 
năng lượng ròng của khách hàng là những người có thu nhập 
thấp hơn vì hệ quả của các biện pháp giảm ô nhiễm, bao gồm 
các điều kiện của đạo luật này. Tối thiểu, mười lăm phần trăm tín 
chỉ phải dành riêng cho các khoản đầu tư trực tiếp giảm gánh 
nặng năng lượng cho những người có thu nhập thấp hơn. Các 
quỹ bổ sung phải được phân bổ để phát triển chương trình, 
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tuyển dụng, ghi danh và quản lý để đạt được mục đích của tiểu 
mục này. Các khoản đầu tư này phải phù hợp với tiểu mục (4) 
của mục này; 
 (iii) Chứng minh các điều kiện trong mục 3(5)(a) của đạo luật 
này đã được đáp ứng và các tiêu chí trong mục 7 của đạo luật 
này, ngoại trừ tiểu mục (1)(d) của mục đó, đã được ưu tiên 
trong việc phát triển kế hoạch; 
 (iv) Mô tả một chiến lược dài hạn để loại bỏ bất kỳ nghĩa vụ lệ 
phí nào do chương này áp đặt đối với điện và giảm thiểu bất kỳ 
nghĩa vụ lệ phí nào đối với khí đốt thiên nhiên; 
 (v) Cung cấp các chỉ số hiệu suất, bao gồm các chỉ số hiệu 
suất được thiết kế để đo lường giảm thiểu ô nhiễm đạt được, 
các lợi ích giảm gánh nặng năng lượng được cung cấp, và các 
chỉ số tiến bộ khác trong việc đạt được mục đích của chương 
này. Các chỉ số hiệu suất phải bao gồm thời gian hoạt động của 
kế hoạch; 
 (vi) Chứng minh rằng các chi phí trong kế hoạch là để bổ 
sung cho các chương trình và chi phí hiện hữu cần thiết để đáp 
ứng các yêu cầu giảm phát thải, bảo tồn năng lượng, thu nhập 
thấp, hoặc năng lượng tái tạo khác trong trường hợp không có 
chương này và gia tăng đầu tư hoặc chi tiêu mà doanh nghiệp 
kinh doanh năng lượng và ánh sáng hoặc kinh doanh phân phối 
khí đốt sẽ phải theo đuổi trong trường hợp không có kế hoạch 
này và các điều kiện của chương này; và 
 (vii) Mô tả các phương pháp giải quyết những thiếu sót của 
các kế hoạch trước đó trong việc đạt được các điều kiện quy 
định trong tiểu mục (6)(c) này.
 (d) Bộ và ủy ban có thể chọn phê duyệt toàn bộ kế hoạch hoặc 
chỉ các phần của kế hoạch và chỉ cho phép các khoản tín dụng 
cho các phân đoạn được phê duyệt. Bộ, ủy ban, và hội đồng có 
thể trao đổi và đưa ra các đề nghị cho nhau trước khi phê duyệt 
một kế hoạch đầu tư năng lượng sạch. Bộ và ủy ban có thể đưa 
ra những quyết định dựa trên hiệu quả của kế hoạch, bao gồm 
so sánh thích hợp với việc giảm thiểu các-bon và các kết quả 
khác dự kiến đạt được theo kế hoạch đầu tư giảm ô nhiễm của 
tiểu bang được thiết lập theo tiểu mục (2) của mục này, các kết 
quả của báo cáo hiệu quả được thiết lập theo mục 12 của đạo 
luật này, và các tiêu chí khác mà họ áp dụng. 
 (e) Một doanh nghiệp kinh doanh năng lượng và ánh sáng 
hoặc kinh doanh phân phối khí đốt được cho phép nhận các 
khoản tín dụng theo tiểu mục này phải thiết lập và duy trì một tài 
khoản đầu tư năng lượng sạch riêng biệt mà họ phải ký thác số 
tiền tương đương với các khoản tín dụng được cho phép theo 
mục này. Các khoản tiền gửi vào tài khoản này phải được chi 
tiêu trong năm mà tiền được thu từ khách hàng, năm trước đó, 
hoặc bất kỳ ba năm tiếp theo nào, sau đó tiền phải được chuyển 
vào tài khoản không khí sạch và năng lượng sạch. 
 (f) Khi phê duyệt kế hoạch đầu tư năng lượng sạch, một 
doanh nghiệp kinh doanh năng lượng và ánh sáng hoặc kinh 
doanh phân phối khí đốt hội đủ điều kiện phải chi tiêu tiền từ 
tài khoản đầu tư năng lượng sạch theo kế hoạch đầu tư năng 
lượng sạch đã được phê duyệt, với sự giám sát của ủy ban 
hoặc bộ. Một doanh nghiệp kinh doanh năng lượng và ánh sáng 
hoặc kinh doanh phân phối khí đốt phải gửi báo cáo hàng năm 
cho ủy ban hoặc bộ bao gồm, tối thiểu, tình trạng của kế hoạch 
và đánh giá xem khoản đầu tư của họ đã đạt được các chỉ số 
hiệu suất được xác định trong kế hoạch đầu tư năng lượng 
sạch hay chưa. 
 (g) Nếu ủy ban hoặc bộ xác định rằng một kế hoạch không 

đáp ứng một chỉ số hiệu suất, thì ủy ban hoặc bộ có thể yêu 
cầu doanh nghiệp kinh doanh năng lượng và ánh sáng hoặc 
kinh doanh phân phối khí đốt chuyển các khoản tín dụng còn lại 
dành riêng cho kế hoạch hoặc thành phần không hiệu quả cho 
tài khoản không khí sạch và năng lượng sạch và có thể từ chối 
các kế hoạch tương lai, trừ khi họ đáp ứng các điều kiện của 
tiểu mục này. 
 (h) Để duy trì tư cách hội đủ điều kiện nhận tín dụng cho các 
lệ phí, một doanh nghiệp kinh doanh năng lượng và ánh sáng 
hoặc kinh doanh phân phối khí đốt hội đủ điều kiện phải nộp và 
được phê duyệt một kế hoạch đầu tư năng lượng sạch được 
cập nhật mỗi hai năm. 
 (i) Một doanh nghiệp kinh doanh năng lượng và ánh sáng do 
nhà đầu tư sở hữu hoặc doanh nghiệp phân phối khí đốt có thể 
không kiếm được tỷ lệ hoàn vốn từ phần đầu tư được thanh 
toán bằng tín dụng theo mục này. 
 (j) Các khoản tín dụng có thể không hỗ trợ các chương trình, 
hoạt động, hoặc dự án mà lẽ ra hợp pháp theo đòi hỏi của luật 
liên bang, tiểu bang hoặc địa phương, hoặc được yêu cầu như 
là kết quả của thoả thuận pháp lý hoặc hành động ràng buộc 
khác đối với cơ sở có tiềm năng nhận tài trợ. Có thể không 
được sử dụng các khoản tín dụng để thay thế tài trợ hiện tại cho 
các chương trình liên quan. 
 (k) Một doanh nghiệp kinh doanh năng lượng và ánh sáng 
hoặc kinh doanh phân phối khí đốt hội đủ điều kiện được phép 
sử dụng một khoản tín dụng hợp lý cho các chi phí điều hành 
cần thiết liên quan đến các điều kiện của tiểu mục này, bao gồm 
cả việc thiết lập và thực hiện một kế hoạch đầu tư năng lượng 
sạch đã được phê duyệt. 
 (l) Đối với các mục đích của tiểu mục này, một doanh nghiệp 
kinh doanh năng lượng và ánh sáng hoặc kinh doanh phân phối 
khí đốt hội đủ điều kiện có thể yêu cầu trong vòng một trăm hai 
mươi ngày sở y tế chỉ định bổ sung các khu vực ô nhiễm và cần 
biện pháp y tế nằm trong khu vực dịch vụ của doanh nghiệp 
kinh doanh năng lượng và ánh sáng hoặc kinh doanh phân phối 
khí đốt hội đủ điều kiện đó. 
 (m) Lệ phí được xem như tín dụng trong tài khoản đầu tư 
năng lượng sạch được coi là tổng doanh thu hoạt động cho 
mục đích của RCW 80.24.010, và có thể không được coi là tổng 
thu nhập theo các mục đích của các chương 82.04 và 82.16 
RCW. Ngoài lệ phí được thanh toán chiếu theo RCW 80.24.010 
trên lệ phí được xem như tín dụng trong tài khoản đầu tư năng 
lượng sạch, mỗi tiện ích do nhà đầu tư sở hữu phải trả phí hàng 
năm do ủy ban ra lệnh ấn định hàng năm lên đến một phần trăm 
của lệ phí được xem như tín dụng trong tài khoản đầu tư năng 
lượng sạch để thanh toán phí tổn hợp lý của ủy ban trong việc 
quản lý tiểu mục này. 
 (n) Ủy ban và bộ phải áp dụng các quy tắc liên quan đến quy 
trình, thời hạn, báo cáo, ủy ban, tiêu chuẩn và tài liệu cần thiết 
để bảo đảm thực hiện đúng mục này. Những quy định này phải 
cho phép các bên liên quan đóng góp vào các kế hoạch đầu 
tư năng lượng sạch và thiết lập các điều kiện để xem xét, phê 
duyệt, đo lường hiệu suất, và giám sát độc lập và đánh giá một 
kế hoạch đầu tư năng lượng sạch của một doanh nghiệp kinh 
doanh năng lượng và ánh sáng hoặc kinh doanh phân phối khí 
đốt. 
 (o) Số lượng tín dụng được cho phép và chi tiêu theo tiểu 
mục này được tính vào tỷ lệ đầu tư tối thiểu theo yêu cầu của 
mục 3(2)(a) của đạo luật này. 
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 (p) Các định nghĩa trong tiểu mục (6)(p) này áp dụng trong 
suốt tiểu mục này, trừ khi nội dung rõ ràng yêu cầu khác đi. 
 (i) “Ủy ban” có nghĩa là ủy ban tiện ích và giao thông vận tải. 
 (ii) “Bộ” có nghĩa là bộ thương mại. 
 (7) Tài trợ dành cho các chương trình, hoạt động, hoặc dự án 
theo mục này phải thêm vào nguồn tài trợ hiện hữu và không 
thể thay thế tài trợ lẽ ra có sẵn. 
 (8) Chi tiêu các quỹ trong mục này có thể không hỗ trợ các 
chương trình, hoạt động, hoặc dự án mà lẽ ra hợp pháp theo 
đòi hỏi của luật liên bang, tiểu bang hoặc địa phương, hoặc 
được yêu cầu như là kết quả của thỏa thuận pháp lý hoặc hành 
động pháp lý khác hoặc lệnh toà án ràng buộc đối với cơ sở có 
tiềm năng nhận tài trợ. 
 MỤC MỚI. Mục 5. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ NƯỚC SẠCH VÀ 
RỪNG LÀNH MẠNH. (1) Tài khoản nước sạch và rừng lành 
mạnh được lập ra trong ngân khố tiểu bang. Tất cả các khoản 
tiền gửi đến tài khoản này từ quỹ dọn dẹp ô nhiễm được lập ra 
trong mục 3 của đạo luật này phải được ký thác vào tài khoản. 
Tiền trong tài khoản này nhằm gia tăng khả năng phục hồi của 
các vùng nước và rừng trong tiểu bang đối với các tác động của 
biến đổi khí hậu. Tiền trong tài khoản này phải được chi tiêu một 
cách phù hợp với đánh giá hiện tại và tương lai về các rủi ro khí 
hậu và khả năng phục hồi từ cộng đồng khoa học và thể hiện mối 
quan tâm và tác động đối với các khu vực ô nhiễm và cần biện 
pháp y tế. 
 (2) Tiền trong tài khoản này có thể được phân bổ cho các 
mục đích sau: 
 (a) Các khoản đầu tư vào nước sạch để cải thiện khả năng 
phục hồi từ các tác động của khí hậu. 
 (i) Phải sử dụng tài trợ theo tiểu mục (2)(a) này để: 
 (A) Khôi phục và bảo vệ các cửa sông, thủy sản và môi trường 
sống ven biển, và chuẩn bị cho mực nước biển dâng lên; 
 (B) Tăng khả năng khắc phục và thích nghi với các tác động 
của quá trình axit hoá đại dương; 
 (C) Giảm thiểu rủi ro lũ lụt và khôi phục chức năng sinh thái 
vùng ngập lụt tự nhiên; 
 (D) Tăng nguồn cung cấp nước bền vững và cải thiện môi 
trường sống dưới nước, bao gồm lập bản đồ và mô hình nước 
ngầm; hoặc 
 (E) Cải thiện cơ sở hạ tầng xử lý nước mưa từ các khu vực 
phát triển trước đây trong ranh giới tăng trưởng đô thị được chỉ 
định theo chương 36.70A RCW, với ưu tiên cho các dự án sử 
dụng cơ sở hạ tầng nước mưa xanh. 
 (ii) Tài trợ theo tiểu mục (2)(a) này đề xuất cho các dự án 
trong lưu vực Puget Sound phải được đối tác Puget Sound xem 
xét để phù hợp với chương trình hành động của Puget Sound 
được cho phép theo chương 90.71 RCW. Việc xem xét này phải 
được tiến hành theo cung cách không trì hoãn việc phê duyệt 
các chương trình, hoạt động hoặc dự án theo tiểu mục này. 
 (iii) Các sở sinh thái, tài nguyên thiên nhiên, thủy sản và động 
vật hoang dã, đối tác Puget Sound, và văn phòng giải trí và bảo 
tồn phải cùng phát triển các thủ tục, tiêu chí và quy tắc dự thảo 
cho chương trình được cho phép theo tiểu mục (2)(a) này. 
 (b) Các khoản đầu tư vào rừng lành mạnh để cải thiện khả năng 
phục hồi từ các tác động của khí hậu. 
 (i) Tài trợ theo tiểu mục (2)(b) này phải được sử dụng cho các 
dự án và hoạt động sẽ: 
 (A) Tăng khả năng phục hồi đối với nạn cháy rừng khi đối mặt với 
nhiệt độ và hạn hán gia tăng; hoặc 

 (B) Cải thiện sức khoẻ rừng và giảm thiểu tính dễ bị tổn 
thương do thay đổi thủy văn, côn trùng phá hoại và các tác 
động khác của biến đổi khí hậu. 
 (ii) Sở tài nguyên thiên nhiên có thể xem xét hỗ trợ gỗ dán 
nhiều lớp và các kỹ thuật gỗ khối khác để hỗ trợ cho công việc 
này. 
 (iii) Sở tài nguyên thiên nhiên phải thiết lập các thủ tục, tiêu 
chí và quy tắc dự thảo cho chương trình được cho phép theo 
tiểu mục (2)(b) này. Ưu tiên tài trợ phải được dành cho các 
chương trình, hoạt động, hoặc dự án được ưu tiên theo RCW 
76.06.200 và 79.10.530 trên bất kỳ sự kết hợp nào giữa chủ sở 
hữu địa phương, tiểu bang, liên bang, bộ lạc và tư nhân. 
 (iv) Sở tài nguyên thiên nhiên phải áp dụng các tiêu chí và 
mục tiêu dựa trên hiệu suất nghiêm ngặt để quyết định tài trợ 
theo tiểu mục (2)(b) này, chẳng hạn như số mẫu đất bị đốt cháy 
hoặc tỉa thưa hoặc nếu không thì xử lý để cải thiện sức khoẻ 
rừng, mẫu đất rừng đã thực hiện các biện pháp phòng cháy 
rừng, và số lượng cộng đồng trong giao diện đô thị vùng đất 
hoang dã đã thực hiện các biện pháp sinh tồn và phòng vệ đối 
với nạn cháy rừng. 
 (3) Các thủ tục, tiêu chí, và quy tắc dự thảo bắt buộc theo mục 
này phải được lập ra với sự tư vấn của ban nước sạch và rừng 
lành mạnh và phải được đệ trình lên hội đồng để xem xét và phê 
duyệt cuối cùng theo quy trình ra quyết định. 
 (4) Không được dùng tiền trong tài khoản cho các dự án vi 
phạm các quyền về hiệp ước bộ lạc hoặc gây thiệt hại lâu dài 
đáng kể đối với môi trường sống quan trọng hoặc các chức 
năng sinh thái. Các khoản đầu tư từ tài khoản này phải mang lại 
lợi ích môi trường lâu dài và gia tăng khả năng phục hồi đối với 
các tác động của biến đổi khí hậu.
 (5) Tài trợ dành cho các dự án theo mục này nên được coi là 
thêm vào nguồn tài trợ hiện hữu và không có ý định thay thế tài 
trợ lẽ ra có sẵn cho các dự án đó. 
 MỤC MỚI. Mục 6. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ CỘNG ĐỒNG 
LÀNH MẠNH. (1) Tài khoản cộng đồng lành mạnh được lập ra 
trong ngân khố tiểu bang. Tất cả các khoản tiền gửi đến tài khoản 
này từ quỹ dọn dẹp ô nhiễm được lập ra trong mục 3 của đạo luật 
này phải được ký thác vào tài khoản. Tiền trong tài khoản phải 
được sử dụng cho các chương trình, hoạt động, hoặc dự án để 
chuẩn bị các cộng đồng trước những thách thức do biến đổi khí 
hậu gây ra và để bảo đảm rằng các tác động của biến đổi khí hậu 
không gây ảnh hưởng một cách không cân xứng đối với dân số 
nhất định. Có thể được sử dụng các khoản đầu tư từ tài khoản 
này cho các mục đích sau, với ưu tiên hàng đầu cho các chương 
trình, hoạt động, hoặc dự án hội đủ điều kiện nhận tài trợ theo 
(a), (b) và (c) của tiểu mục này: 
 (a) Tăng cường sự chuẩn bị và nhận thức của cộng đồng 
trước, trong và sau các vụ cháy rừng; 
 (b) Phát triển và thực hiện các nguồn lực để hỗ trợ triệt tiêu 
hoả hoạn, phòng ngừa và phục hồi cho các cộng đồng bộ lạc 
bị ảnh hưởng hoặc có khả năng bị ảnh hưởng bởi các vụ cháy 
rừng; 
 (c) Di dời các cộng đồng trên các vùng đất bộ lạc bị ảnh 
hưởng bởi lũ lụt và mực nước biển dâng lên; và 
 (d) Phát triển và thực hiện các chương trình giáo dục và những 
cơ hội phát triển nghề nghiệp cho giáo viên tại các trường công 
để mở rộng nhận thức và tăng cường sự chuẩn bị sẵn sàng đối 
với các tác động môi trường, xã hội và kinh tế của biến đổi khí 
hậu và các chiến lược giảm ô nhiễm. 
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 (2) Tài trợ theo mục này không thể thay thế tài trợ liên bang 
hoặc các nghĩa vụ liên bang lẽ ra theo quy định của pháp luật 
hoặc hiệp ước. 
 (3) Sở tài nguyên thiên nhiên, tư vấn với ban công lý về môi 
trường và kinh tế, sẽ thiết lập các thủ tục, tiêu chí và quy tắc 
dự thảo cho các chương trình được cho phép trong tiểu mục 
(1)(a) đến (c) của mục này. Các thủ tục, tiêu chí và quy tắc cho 
chương trình được cho phép trong tiểu mục (1)(a) của mục này 
phải ưu tiên cho các chương trình, hoạt động hoặc dự án nào 
mang lại lợi ích cho dân số có trình độ tiếng Anh hạn chế và dễ 
bị tổn thương khác trong các cộng đồng gặp rủi ro từ nạn cháy 
rừng. 
 (4) Giám đốc học chánh công huấn sẽ soạn thảo các thủ tục, 
tiêu chí và quy tắc dự thảo cho chương trình được cho phép 
trong tiểu mục (1)(d) của mục này. 
 (5) Hai mươi phần trăm của tài khoản cộng đồng lành mạnh 
phải được dành riêng cho việc phát triển năng lực cộng đồng 
để tham gia vào việc thực hiện chương này, bao gồm việc 
chuẩn bị các đề xuất xin tài trợ. Tài trợ cho chương trình năng 
lực cộng đồng này phải được phân bổ thông qua một tiến trình 
cạnh tranh với ưu tiên dành cho các dự án được đề xuất bởi 
dân số dễ bị tổn thương trong các khu vực ô nhiễm và cần biện 
pháp y tế và các cộng đồng nông thôn. Bất kỳ bộ lạc Da Đỏ nào 
nộp đơn đều phải nhận được lên đến hai trăm nghìn mỹ kim mỗi 
năm để xây dựng năng lực bộ tộc để tham gia vào việc thực 
hiện chương này. Bộ thương mại phải làm việc với ban công lý 
về môi trường và kinh tế để lập ra các thủ tục, tiêu chuẩn và quy 
tắc dự thảo cho chương trình này. 
 (6) Các thủ tục, tiêu chí, và quy tắc được đề xuất mà được 
soạn thảo trong mục này phải được gửi đến hội đồng để được 
thông qua lần cuối, bao gồm cả thông qua quy trình ra quyết 
định khi thích hợp. 
 MỤC MỚI. Mục 7. TIÊU CHÍ ĐẦU TƯ. (1) Sau khi áp dụng 
các tiêu chí cụ thể cho tài khoản trong các mục 4, 5 và 6 của đạo 
luật này, ưu tiên phải được dành cho các khoản đầu tư được 
cho phép theo mục 3 của đạo luật này và các khoản tín dụng 
được cho phép theo mục 4(6) của đạo luật này mà đáp ứng một 
hoặc nhiều tiêu chí đầu tư sau đây: 
 (a) Mua sắm và sử dụng vật liệu và chất liệu có lượng khí thải 
các-bon thấp hơn liên quan đến phương tiện giao thông và việc 
sản xuất ra chúng, như được xác định thông qua các công cụ 
báo cáo và đánh giá có sẵn tốt nhất; 
 (b) Hỗ trợ các tiêu chuẩn lao động phẩm chất cao, mức lương 
hiện hành được xác định qua thương lượng với công đoàn địa 
phương, áp dụng chương trình huấn nghệ và tiền huấn nghệ và 
các tiêu chuẩn nhập học ưu tiên, các thỏa thuận lực lượng lao 
động cộng đồng với ưu tiên thuê người địa phương, mua sắm 
từ các doanh nghiệp do phụ nữ, cựu chiến binh và người thiểu 
số làm chủ, mua sắm và ký hợp đồng với các thực thể có lịch 
sử tuân thủ luật lệ và quy định về tiền lương và giờ làm việc liên 
bang và tiểu bang, và các tiêu chuẩn lao động liên quan khác; 
 (c) Giảm việc phơi nhiễm của người lao động và công chúng 
với lượng phát thải các chất gây ô nhiễm không khí được quy 
định trong chương 70.94 RCW, các chất thải gây ô nhiễm được 
quy định trong chương 90.48 RCW hoặc thải ra các chất độc 
hại theo chương 70.105D RCW; và 
 (d) Giảm ô nhiễm thông qua các chiến lược làm giảm dặm 
đường xe di chuyển, kể cả bằng cách giảm khoảng cách đi lại 
cho những người có thu nhập thấp hơn. 

 (2) Các dự án đáp ứng nhiều tiêu chí trong tiểu mục (1) của 
mục này nhận được ưu tiên hàng đầu theo mục này. 
 MỤC MỚI. Mục 8. LỆ PHÍ Ô NHIỄM. (1) Một lệ phí ô nhiễm 
được áp đặt và phải thu được từ các cơ sở phát thải lớn dựa 
trên hàm lượng các-bon của: 
 (a) Nhiên liệu hoá thạch được bán hoặc sử dụng trong tiểu 
bang này; và 
 (b) Điện được sản xuất trong hoặc nhập khẩu để tiêu thụ 
trong tiểu bang. 
 (2) Lệ phí này chỉ được áp dụng một lần đối với một đơn vị nhiên 
liệu hoá thạch hoặc điện cụ thể. 
 (3) Bắt đầu từ ngày 1 tháng Giêng, 2020, lệ phí ô nhiễm đối 
với các cơ sở phát thải lớn tương đương với mười lăm mỹ kim 
trên mỗi tấn chất liệu chứa các-bon. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 
Giêng, 2021, lệ phí ô nhiễm đối với các cơ sở phát thải lớn tăng 
thêm hai mỹ kim cho mỗi tấn chất liệu chứa các-bon vào ngày 
1 tháng Giêng. Mức tăng hàng năm sẽ điều chỉnh theo lạm phát 
mỗi năm. Lệ phí ô nhiễm cố định và không tăng nữa, ngoại trừ 
khoản tăng hàng năm cho lạm phát, khi mục tiêu giảm khí nhà 
kính năm 2035 của tiểu bang được đáp ứng và khí thải của tiểu 
bang nằm trên quỹ đạo cho thấy khả năng tuân thủ mục tiêu 
2050 của tiểu bang là khả thi, vì các mục tiêu đó tồn tại hoặc sau 
đó được sửa đổi, theo quyết định của hội đồng. 
 (4) Để tính lệ phí ô nhiễm đối với các cơ sở phát thải lớn do 
chương này áp đặt, trễ nhất là ngày 1 tháng Mười Một, 2019, 
bộ sinh thái học, tư vấn với sở thuế, phải áp dụng các quy tắc 
khẩn cấp nêu rõ cơ sở cho hàm lượng các-bon vốn có hoặc 
liên quan đến nhiên liệu hoá thạch và điện nằm trong quy định. 
Trong việc thiết lập các quy tắc này, bộ sinh thái học có thể xem 
xét, trong số các tài nguyên khác, các số đo hàm lượng các-
bon đi-ô-xít cho nhiên liệu hoá thạch từ cơ quan thông tin năng 
lượng liên bang và cơ quan bảo vệ môi trường liên bang. Bộ 
sinh thái học có thể cập nhật định kỳ các quy tắc nêu rõ hàm 
lượng các-bon của nhiên liệu hoá thạch và điện. 
 (5) Đối với việc sản xuất hoặc nhập khẩu điện từ nguồn không 
xác định, bộ sinh thái học, tư vấn với bộ thương mại, phải chọn 
yếu tố phát thải mặc định để tối đa hoá động cơ khuyến khích 
cho các doanh nghiệp năng lượng và ánh sáng để nêu rõ các 
nguồn năng lượng mà không tạo gánh nặng đối với khả năng 
mua điện từ thị trường. 
 (6) Đối với điện được cơ quan năng lượng Bonneville tạo ra 
hoặc nhập khẩu, bộ sinh thái học phải công bố một yếu tố phát 
thải mặc định để bán điện vào tiểu bang Washington. 
 (7) Một khoản tín dụng cho lệ phí còn thiếu có thể được cho 
phép theo quy định tại mục 4(6) của đạo luật này. Ủy ban tiện 
ích và giao thông vận tải và bộ thương mại phải bảo đảm rằng 
tài nguyên không được tái phân bổ giữa khách hàng, loại khách 
hàng, hoặc vùng địa lý cho các mục đích giảm thiểu việc áp 
dụng lệ phí này một cách giả tạo mà không làm giảm lượng 
phát thải ô nhiễm thực tế và, khi làm thế, phải cũng không tạo ra 
gánh nặng đối với khả năng của một doanh nghiệp năng lượng 
và ánh sáng hoặc doanh nghiệp phân phối khí đốt để giao dịch 
với thị trường. 
 (8) Sở thuế được chỉ đạo thu lệ phí và được cho phép thực 
hiện các hành động xem là cần thiết để thu lệ phí ô nhiễm. 
 (9) Để thực hiện các mục đích của chương này, tiểu bang 
được phép phát hành công khố phiếu mang trách nhiệm chung 
hoặc công khố phiếu thu nhập trong các giới hạn hiện tại hoặc 
sau đây được quy định bởi luật pháp của tiểu bang này, và có 
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thể sử dụng, và được cho phép để cầm cố, các khoản tiền thu 
được trong mục này để hoàn trả những công khố phiếu đó. 
 (10) Một doanh nghiệp năng lượng và ánh sáng có thể chịu 
phần lệ phí ô nhiễm do một cơ sở phát thải lớn còn nợ khi mua 
điện từ cơ sở phát thải lớn đó. 
 (11) Khi một cơ sở phát thải lớn mua điện từ cơ quan năng 
lượng Bonneville, cơ sở phát thải lớn hơn phải chịu phần lệ phí 
ô nhiễm, nếu có. 
 MỤC MỚI. Mục 9. MIỄN TRỪ. (1) Để bảo đảm tính nhất quán 
với luật hiện hành của tiểu bang và liên bang và để tạo điều kiện 
thuận lợi cho việc giảm ô nhiễm kịp thời, khả thi và hiệu quả 
theo chương này, lệ phí ô nhiễm áp đặt đối các cơ sở phát thải 
lớn không được áp dụng và có thể không được thu đối với: 
 (a) Nhiên liệu hoá thạch được đưa vào tiểu bang này trong 
bồn chứa nhiên liệu của xe cơ giới, tàu thủy, tàu hoả, hoặc máy 
bay; 
 (b) Nhiên liệu hoá thạch được xuất khẩu hoặc bán để xuất 
khẩu bên ngoài Washington. Việc xuất khẩu đến một khu bảo 
tồn bộ lạc Da Đỏ được liên bang công nhận nằm trong tiểu 
bang này không được coi là xuất khẩu bên ngoài Washington; 
 (c) Nhiên liệu hoá thạch được cung cấp trực tiếp hoặc cuối 
cùng cho một doanh nghiệp năng lượng và ánh sáng cho các 
mục đích tạo ra điện; 
 (d) Xe cơ giới và nhiên liệu đặc biệt hiện đang được miễn 
thuế theo RCW 82.38.080; 
 (e) Nhiên liệu hoá thạch và điện được bán và sử dụng tại chỗ 
bởi các cơ sở có hoạt động chính nằm trong một lĩnh vực của 
các lĩnh vực dùng nhiều năng lượng và chịu ảnh hưởng mậu 
dịch (Energy-intensive and trade-exposed sectors, EITE), bao 
gồm bất kỳ cơ sở nào chủ yếu hỗ trợ một hoặc nhiều cơ sở nằm 
trong một hoặc nhiều lĩnh vực EITE như hành chánh, kỹ thuật 
hoặc cơ sở văn phòng khác, sau khi bộ thương mại đã xác 
nhận việc xếp loại của một cơ sở trong lĩnh vực đó hoặc tình 
trạng cơ sở hỗ trợ của cơ sở đó trong một lĩnh vực EITE; 
 (f) Nhiên liệu máy bay như được quy định trong RCW 
82.42.010 và nhiên liệu hàng hải;
 (g) Các hoạt động hoặc tài sản của các bộ lạc Da Đỏ và cá 
nhân Da Đỏ được miễn thuế tiểu bang theo luật liên bang và 
luật tiểu bang, cho dù theo luật lệ, quy tắc hoặc quy ước, bao 
gồm nhưng không giới hạn vào các trường hợp miễn trừ được 
liệt kê trong WAC 458-20-192. Đối với nhiên liệu xe có động cơ 
hoặc nhiên liệu đặc biệt được bán trên các vùng đất bộ lạc, lệ 
phí có thể được bao gồm trong bất kỳ thỏa thuận nào theo RCW 
82.38.310; 
 (h) Nhiên liệu diesel, nhiên liệu diesel sinh học, hoặc nhiên 
liệu máy bay khi các nhiên liệu này chỉ được sử dụng cho các 
mục đích nông nghiệp bởi một người sử dụng nhiên liệu nông 
trại, như các từ ngữ này được định nghĩa trong RCW 82.08.865; 
 (i) Phát thải ô nhiễm từ cơ sở đốt than. Đối với mục đích của 
chương này, “cơ sở đốt than” là bất kỳ cơ sở nào tạo ra điện 
thông qua quá trình đốt cháy than kể từ ngày có hiệu lực của 
mục này và: 
 (i) Bị ràng buộc về mặt pháp lý để tuân thủ các tiêu chuẩn về 
hiệu suất phát thải như được nêu ra trong RCW 80.80.040 trễ 
nhất là ngày 31 tháng Mười Hai, 2025; hoặc 
 (ii) Bị ràng buộc về mặt pháp lý để ngừng hoạt động trễ nhất 
là ngày 31 tháng Mười Hai, 2025. 
 (2) Đối với bất kỳ loại điện hoặc nhiên liệu hoá thạch nào chịu 
lệ phí do chương này áp đặt cũng phải chịu một khoản lệ phí 

tương tự đối với hàm lượng các-bon do một khu vực tài phán 
khác áp đặt, người thanh toán có thể tín dụng khấu trừ khoản phí 
do chương này áp đặt lên đến số lệ phí tương tự được trả cho 
khu vực tài phán khác nếu người thanh toán nộp đơn kiến nghị 
và nhận được sự chấp thuận cho khoản tín dụng từ bộ thương 
mại. 
 (3) Đối với điện được tạo ra ở Washington mà được bán ở 
ngoài tiểu bang cho một khu vực tài phán có một lệ phí tương 
tự về hàm lượng các-bon, một cơ sở phát thải lớn có thể nhận 
được một khoản tín dụng tương đương với số lệ phí nhận 
được trong khu vực tài phán lên đến số tiền lệ phí còn nợ theo 
chương này nếu người thanh toán nộp đơn kiến nghị và nhận 
được sự chấp thuận cho khoản tín dụng từ bộ thương mại. 
 MỤC MỚI. Mục 10. HỘI ĐỒNG GIÁM SÁT VÀ TƯ VẤN 
CÔNG CỘNG. (1) Hội đồng giám sát công cộng được thành 
lập trong văn phòng điều hành của thống đốc. Mục đích của hội 
đồng này là để bảo đảm thực hiện chương này kịp thời, hiệu 
quả và hữu hiệu. Hội đồng phải bảo đảm sự tham gia mạnh mẽ 
của công chúng, trách nhiệm giải trình và tính minh bạch trong 
việc thực hiện chương này. 
 (2) Hội đồng có mười lăm thành viên bỏ phiếu, bao gồm chủ 
tịch, sáu đồng chủ tịch của các ban, bốn vị trí tổng quát, ủy 
viên quản lý đất công, và các giám đốc của bộ thương mại, bộ 
sinh thái học, và văn phòng giải trí và bảo tồn. Thống đốc sẽ bổ 
nhiệm chủ tịch và bốn vị trí tổng quát, một trong số đó phải là 
đại diện bộ lạc và một trong số đó phải đại diện cho dân số dễ 
bị tổn thương trong các khu vực ô nhiễm và cần biện pháp y tế, 
để đạt được thành viên hội đồng tổng thể với chuyên môn thích 
hợp về việc giảm ô nhiễm. Các vị trí tổng quát phải phục vụ gối 
đầu cho các nhiệm kỳ bốn năm. Bộ y tế, bộ giao thông vận tải, 
và giám đốc học chánh công huấn là những thành viên không 
có quyền bỏ phiếu của hội đồng. 
 (3) Hội đồng có các quyền hạn và nhiệm vụ sau đây: 
 (a) Lập ra các đề nghị ngân sách chiếu theo quy trình được 
nêu trong chương 43.88 RCW; 
 (b) Làm việc với các cơ quan tiểu bang thích hợp để sử dụng, 
khi khả thi, các chương trình hiện hữu để cung cấp tài trợ có 
sẵn theo chương này; 
 (c) Đánh giá các đề xuất tài trợ do các cơ quan tiểu bang và 
các ban lập ra và phê duyệt cuối cùng về tài trợ cho các chương 
trình và dự án theo chương này tại một buổi điều trần công khai; 
 (d) Áp dụng các quy tắc theo chương 34.05 RCW khi cần 
thiết để thực hiện các mục đích của chương này; 
 (e) Xem xét và phê duyệt các thủ tục, tiêu chí và quy tắc được 
thiết lập theo các điều khoản của chương này, kế hoạch đầu tư 
giảm ô nhiễm được thiết lập theo mục 4 của đạo luật này, và 
báo cáo hiệu quả theo yêu cầu của mục 12 của đạo luật này; 
 (f) Lập ra một quy trình tư vấn bộ lạc cho các chương trình, 
hoạt động, hoặc dự án được đề xuất nhận tài trợ theo chương 
này phù hợp với tiểu mục (9) của mục này;
 (g) Hội ý với thống đốc và cơ quan lập pháp về việc thực hiện 
chương này; và 
 (h) Thực hiện các nhiệm vụ cần thiết khác để thực hiện 
chương này hoặc ủy quyền cho hội đồng. 
 (4) Hội đồng phải được lãnh đạo bởi chủ tịch hội đồng. Chủ 
tịch là một nhân viên toàn thời gian do thống đốc bổ nhiệm và 
nên làm việc trong văn phòng của thống đốc. Chủ tịch cần có 
kinh nghiệm về quản lý và điều hành và kiến thức chuyên môn 
và cam kết rõ ràng để giảm ô nhiễm và chuyển đổi sang nền 
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kinh tế năng lượng sạch. 
 (5) Ngoài việc lãnh đạo hội đồng, chủ tịch có các nhiệm vụ và 
quyền hạn mà không bị giới hạn sau đây: 
 (a) Thúc đẩy việc thực hiện các chương trình, hoạt động, 
hoặc dự án theo cách đạt được việc giảm ô nhiễm kịp thời và 
hiệu quả và các mục đích khác của chương này; 
 (b) Thu thập phân tích từ bất kỳ cơ quan hoặc văn phòng tiểu 
bang nào về các vấn đề liên quan đến việc thực hiện chương 
này; 
 (c) Triệu tập và chủ trì một tiểu nội các về khí hậu, bao gồm đại 
diện của các cơ quan có trách nhiệm thực hiện các phần của 
chương này và đồng chủ tịch của các ban; 
 (d) Tóm tắt định kỳ cho thống đốc và các nhà lãnh đạo lập 
pháp về tiến bộ, thách thức và trở ngại trong việc thực hiện 
chương này; và 
 (e) Thuê nhân viên khi cần thiết để hỗ trợ công việc của chủ 
tịch và hội đồng. 
 (6) Các thành viên hội đồng không phải là nhân viên tiểu bang 
phải được bồi hoàn, chiếu theo RCW 43.03.240 và được hoàn 
trả cho từng người chi phí đi lại trong việc thực hiện nhiệm vụ 
của họ với tư cách là thành viên hội đồng, chiếu theo RCW 
43.03.050 và 43.03.060. 
 (7) Tất cả các cơ quan tiểu bang phải hợp tác và hỗ trợ hội 
đồng khi họ thực hiện chương này. Tất cả các cơ quan tiểu 
bang phải hoàn thành nhiệm vụ của họ theo chương này và 
nếu không thì phải cố gắng thực hiện nhiệm vụ của họ với ý 
thức khẩn cấp. 
 (8) Để bảo đảm tính kịp thời, hiệu quả và hữu hiệu, hội đồng 
và ủy ban thanh tra và đánh giá lập pháp chung sẽ cùng nhau 
lập ra một lịch trình đánh giá và báo cáo định kỳ về việc thực 
hiện chương này. 
 (9) Để tăng cường thêm quan hệ đối tác giữa tiểu bang và 
các bộ lạc Da Đỏ, đạt được các mục tiêu đã đề ra trong chương 
này, và để bảo đảm sự tôn trọng lẫn nhau đối với quyền hạn, lợi 
ích và nghĩa vụ của mỗi chủ quyền, chương này phải được hiểu 
là thừa nhận và khẳng định chủ quyền vốn có của các bộ lạc Da 
Đỏ, và để tiếp tục các mối quan hệ giữa chính quyền với chính 
quyền giữa các bộ lạc Da Đỏ và tiểu bang như sau: 
 (a) Bất kỳ cơ quan tiểu bang nào hoạt động theo thẩm quyền 
của chương này hoặc nhận tài trợ theo chương này phải tham 
khảo ý kiến của các bộ lạc Da Đỏ về tất cả các quyết định có 
thể ảnh hưởng trực tiếp đến các bộ lạc Da Đỏ và vùng đất bộ 
lạc bao gồm nhưng không giới hạn vào các hoạt động chẳng 
hạn như lập quy tắc. Việc tư vấn đó phải tuân theo quy định tư 
vấn của cơ quan với các bộ lạc Da Đỏ được thiết lập, chiếu theo 
hiệp định bách niên và phải độc lập với bất kỳ quy trình tham gia 
nào của công chúng do luật tiểu bang hoặc cơ quan yêu cầu, 
bất kể cơ quan đó có nhận được yêu cầu tư vấn từ một bộ lạc 
Da Đỏ hay không. 
 (b) Bất kỳ dự án nào được đề xuất tài trợ theo chương này 
mà tác động trực tiếp đến các vùng đất bộ lạc hoặc các khu 
vực đánh cá thông thường và quen thuộc đều phải được tư vấn 
chính thức có ý nghĩa với các bộ lạc Da Đỏ trước khi hội đồng 
phê duyệt việc giải ngân tiền đầu tư cho dự án. Việc tư vấn phải 
bao gồm tất cả các tư vấn cần thiết theo luật tiểu bang hoặc liên 
bang và các điều khoản của mục này. Mục tiêu của tư vấn là 
chia sẻ thông tin liên quan đến dự án để bảo đảm sự hiểu biết 
đầy đủ về dự án và để xác định và giải quyết các mối quan tâm 
của bộ lạc. Quy trình tư vấn phải như sau: 

 (i) Phải bắt đầu việc tư vấn với các bộ lạc Da Đỏ khi một dự 
án đang được một ban đánh giá để tài trợ. 
 (ii) Bắt đầu việc tư vấn khi nhận được một lá thư từ hội đồng 
hoặc ban gửi cho người được các bộ lạc Da Đỏ xác định theo 
RCW 43.376.050. Nếu một bộ lạc Da Đỏ không trả lời trong 
vòng bốn mươi lăm ngày kể từ ngày nhận được thư này, hội 
đồng có thể kết luận rằng bộ tộc Da Đỏ đó đã từ chối tư vấn về 
dự án. Hội đồng phải đưa ra thông báo theo cách bảo đảm rằng 
bộ lạc thực sự nhận được và làm rõ việc bắt đầu giai đoạn bốn 
mươi lăm ngày được nêu trong tài liệu này. 
 (iii) Khi một bộ lạc Da Đỏ trả lời thư, hội đồng phải sử dụng 
quy trình tư vấn do hội đồng thiết lập, bao gồm cả thời gian 
được thoả thuận chung để hoàn thành cuộc tư vấn. Quá trình 
tư vấn diễn ra đồng thời với đánh giá dự án của các ban và của 
hội đồng và phải được hoàn thành trước ngày được hội đồng 
xác định để hoàn thành các quyết định tài trợ cuối cùng. 
 (iv) Hội đồng và bộ lạc Da Đỏ phải làm việc thành tín trong 
quá trình tư vấn để đạt được sự đồng thuận về việc liệu dự án 
có nên được tài trợ hay không. 
 (c) Đối với các chương trình, hoạt động hoặc dự án tác động 
trực tiếp đến các vùng đất bộ lạc, mục tiêu của quá trình tư vấn 
là để đạt được sự ưng thuận tự nguyện, trước và đủ thông tin 
cho dự án. Đối với các chương trình, hoạt động hoặc dự án này, 
việc tư vấn hoàn tất khi chính quyền của bộ lạc Da Đỏ cung cấp 
cho hội đồng một văn bản nghị quyết bày tỏ sự ưng thuận hoặc 
từ chối ưng thuận trước hạn chót để hoàn thành quá trình tư 
vấn. 
 (d) Nếu bất kỳ dự án nào tác động trực tiếp đến các vùng bộ 
lạc được tài trợ theo chương này mà không tuân thủ (b) và (c) 
của tiểu mục này, thì khi có yêu cầu của một bộ lạc Da Đỏ, tất 
cả các hành động tiếp theo đối với dự án phải dừng lại cho đến 
khi hoàn tất việc tư vấn bộ lạc Da Đỏ. 
 (e) Không có gì trong tiểu mục này ngăn cản một ban hoặc hội 
đồng đánh giá các chương trình, hoạt động hoặc dự án tương 
tự như một nhóm hoặc sử dụng các chương trình, hoạt động 
hoặc dự án hiện hữu để cung cấp các đề xuất tài trợ sơ bộ. 
 (f) Tư vấn không chính thức và sớm giữa một bộ lạc Da Đỏ và 
một bên đề xuất dự án được khuyến khích. 
 (g) Ủy ban tiện ích và giao thông vận tải phải tuân thủ tiểu mục 
này trong việc thực hiện quyền hạn của họ theo mục 4 của đạo 
luật này. 
 MỤC MỚI. Mục 11. CÁC BAN TƯ VẤN ĐẦU TƯ. (1) Ba ban 
được lập ra để đưa ra các đề nghị chi tiết cho hội đồng và các cơ 
quan tiểu bang về việc thực hiện chương này, bao gồm cả việc 
thiết lập các quy tắc, tiêu chuẩn, thủ tục được đề xuất và các yếu 
tố của chương trình khác. Thống đốc phải bổ nhiệm các thành 
viên của mỗi ban cho các nhiệm kỳ bốn năm, gối đầu nhau. Ít 
nhất một phần ba số thành viên của mỗi ban phải là đại diện cho 
quyền lợi của dân số dễ bị tổn thương trong các khu vực ô nhiễm 
và cần biện pháp y tế. 
 (2) Ban không khí sạch và năng lượng sạch phải được đồng 
chủ tọa bởi một lợi ích kinh doanh và một bên có quyền lợi liên 
đới đại diện cho một tổ chức lao động toàn tiểu bang mà họ 
đại diện cho tầng lớp người lao động đa dạng. Ban này không 
được có hơn chín thành viên, đại diện cho các cộng đồng bộ 
lạc, môi trường, kinh doanh và lao động và các khu vực ô nhiễm 
và cần biện pháp y tế ở ngoài các vùng đất bộ lạc. Thành viên 
trong ban phải có kiến thức chuyên môn về các chương trình, 
hoạt động và kỹ thuật giảm thiểu các-bon. Ban này sẽ làm việc 
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với các cơ quan tiểu bang thích hợp để xác định các chương 
trình hiện hữu có thể được sử dụng để cung cấp các đánh giá 
sơ bộ về các đơn xin tài trợ, thiết lập các tiêu chí và quy trình 
để đánh giá các chương trình, hoạt động hoặc dự án được đề 
xuất nào không thể đánh giá theo các chương trình hiện hữu, 
và chuẩn bị việc tài trợ và các đề nghị khác cho hội đồng cho 
các khoản chi tiêu từ tài khoản không khí sạch và năng lượng 
sạch, được lập ra trong mục 4 của đạo luật này. Ban không khí 
sạch và năng lượng sạch cũng có thể thiết lập, khi cần thiết, và 
đề nghị các quy tắc để hội đồng xem xét. 
 (3) Ban nước sạch và rừng lành mạnh phải được đồng chủ 
tọa bởi một nhà lãnh đạo bộ lạc và một bên có quyền lợi liên 
đới đại diện cho các lợi ích môi trường toàn tiểu bang. Ban này 
không được có hơn chín thành viên, đại diện cho các cộng 
đồng bộ lạc, môi trường, kinh doanh và lao động và các khu 
vực ô nhiễm và cần biện pháp y tế ở ngoài các vùng đất bộ lạc. 
Ban này sẽ làm việc với các cơ quan tiểu bang thích hợp để 
xác định các chương trình hiện hữu có thể được sử dụng để 
cung cấp các đánh giá ban đầu về các đơn xin tài trợ, thiết lập 
các tiêu chí và quy trình tài trợ cho các chương trình, hoạt động 
hoặc dự án nào không thể đánh giá theo các chương trình hiện 
hữu, và chuẩn bị việc tài trợ và các đề nghị khác cho hội đồng 
cho các khoản chi tiêu từ tài khoản nước sạch và rừng lành 
mạnh, được lập ra trong mục 5 của đạo luật này. Ban này cũng 
có thể đề xuất các quy tắc cho hội đồng xem xét. 
 (4) Ban công lý môi trường và kinh tế phải được đồng chủ tọa 
bởi một nhà lãnh đạo bộ lạc và một người đại diện cho lợi ích 
của dân số dễ bị tổn thương trong các khu vực ô nhiễm và cần 
biện pháp y tế bên ngoài vùng đất bộ lạc. Ngoài các đồng chủ 
tọa, ban này bao gồm hai thành viên đại diện cho công đoàn 
lao động với kiến thức chuyên môn về xáo trộn kinh tế, nền 
kinh tế năng lượng sạch, hoặc các ngành công nghiệp dùng 
nhiều năng lượng và chịu ảnh hưởng mậu dịch và năm thành 
viên, bao gồm ít nhất một nhà lãnh đạo bộ lạc và ít nhất hai nhà 
lãnh đạo ngoài bộ lạc đại diện cho lợi ích của dân số dễ bị tổn 
thương trong các khu vực ô nhiễm và cần biện pháp y tế. Mục 
đích của ban này là: 
 (a) Chuẩn bị các đề nghị về tài trợ cho hội đồng để chi tiêu từ 
tài khoản cộng đồng lành mạnh, được lập ra trong mục 6 của 
đạo luật này; 
 (b) Lập ra các thủ tục, tiêu chí và quy tắc để đánh giá các 
chương trình, hoạt động, hoặc dự án để hội đồng xem xét và 
phê duyệt và đưa ra các đề nghị về tài trợ cho những người có 
thu nhập thấp hơn, người lao động bị ảnh hưởng, dân số dễ bị 
tổn thương và các khu vực ô nhiễm và cần biện pháp y tế; 
 (c) Đưa ra các đề nghị liên quan đến việc ngăn chặn hoặc loại 
bỏ bất kỳ gánh nặng năng lượng gia tăng nào đối với những 
người có thu nhập thấp hơn vì hệ quả của các biện pháp giảm 
ô nhiễm, bao gồm phí ô nhiễm thu được từ các cơ sở phát thải 
lớn theo chương này; 
 (d) Xác định việc tư vấn có ý nghĩa với các khu vực ô nhiễm 
và cần biện pháp y tế, dân số dễ bị tổn thương, và những người 
có thu nhập thấp hơn, và tạo cơ hội cho dân số dễ bị tổn thương 
tham khảo ý kiến về việc thực hiện chương này;
   (e) Đánh giá việc tuân thủ các tiêu chí đầu tư trong mục 7 của 
đạo luật này; 
 (f) Xác định các sự kiện và người lao động hội đủ điều kiện 
để phân bổ các quỹ được cho phép theo mục 4(5) của đạo luật 
này; 

 (g) Xem xét và bình luận về các phân tích cần thiết theo mục 
12 của đạo luật này và xác định và đề xuất các cơ hội và biện 
pháp nhằm giảm gánh nặng được xác định trong chỉ định tác 
động tích lũy của các khu vực ô nhiễm và cần biện pháp y tế 
chiếu theo mục 12(2) của đạo luật này, tăng các cơ hội kinh tế 
và giảm rủi ro, chẳng hạn như dịch chuyển việc làm; và 
 (h) Điều hành, phối hợp với bộ thương mại, các khoản trợ 
cấp năng lực cộng đồng được cho phép theo mục 6(5) của đạo 
luật này.
 (5) Các cơ quan tiểu bang có liên quan phải hợp tác và hỗ trợ 
các ban khi họ thực hiện chương này. 
 (6) Bất kỳ cá nhân nào cũng có thể phục vụ cho hơn một ban. 
Các thành viên của các ban không phải là nhân viên tiểu bang 
phải được bồi hoàn, chiếu theo RCW 43.03.240 và được hoàn 
trả riêng cho chi phí đi lại trong việc thực hiện nhiệm vụ của họ 
với tư cách thành viên của ban, chiếu theo RCW 43.03.050 và 
43.03.060. Các thành viên của ban công lý về môi trường và 
kinh tế có thể nhận được hỗ trợ tài chính từ các tổ chức và các 
chính quyền bộ lạc Da Đỏ thông qua các khoản trợ cấp năng 
lực cộng đồng được phê duyệt nhận được theo mục 6(5) của 
đạo luật này. 
 MỤC MỚI. Mục 12. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ VÀ VẼ BẢN ĐỒ Ô 
NHIỄM. (1)(a) Trễ nhất là ngày 10 tháng Mười Hai, 2022, và mỗi 
bốn năm sau đó, bộ thương mại, với sự hỗ trợ từ các cơ quan 
liên quan và có tư vấn với các ban, hội đồng, các viện học thuật 
và các chuyên gia khác khi thích hợp, và ghi nhận các đánh giá 
khoa học và cộng đồng về tác động của khí hậu, rủi ro và nhu cầu 
phục hồi, phải soạn và nộp cho hội đồng một báo cáo dự thảo 
về tính hiệu quả để hội đồng xem xét và phê duyệt cuối cùng.
 (b) Báo cáo về tính hiệu quả phải mô tả tiến bộ trong việc đạt 
được mục đích của chương này, bao gồm tiến bộ đạt được 
trong các mục tiêu giảm các-bon được thiết lập trong phần 4(2)
(b) của đạo luật này và trong việc lập ra và thực hiện các kế 
hoạch giảm ô nhiễm và các kế hoạch đầu tư năng lượng sạch 
theo mục 4 của đạo luật này. Ngoài ra, báo cáo về tính hiệu quả 
cũng phải bao gồm thông tin liên quan đến tác động của việc 
thực hiện chương này đối với việc tuyển dụng và việc làm, bao 
gồm số lượng và tính chất của việc làm tạo ra, giờ làm việc, 
phẩm chất công việc, tiếp cận công việc và nhân khẩu học, bảo 
đảm đồng lợi ích, và thông tin khác về tuyển dụng và kinh tế 
được coi là phù hợp. Báo cáo về tính hiệu quả cũng phải xác 
định và đánh giá kết quả, rủi ro và đề nghị cho dân số dễ bị tổn 
thương, các khu vực ô nhiễm và cần biện pháp y tế, những 
người có thu nhập thấp hơn, các bộ lạc Da Đỏ, và người lao 
động bị ảnh hưởng. Báo cáo về tính hiệu quả phải đề xuất các 
cải tiến cho việc thực hiện chương này. 
 (2) Trễ nhất là ngày 31 tháng Bảy, 2019, bộ y tế sẽ chỉ định 
các khu vực ô nhiễm và cần biện pháp y tế. Chỉ định này phải 
ở độ phân giải tối thiểu của thang đo điều tra dân số và được 
dựa trên phân tích tác động tích lũy về dân số dễ bị tổn thương 
và gánh nặng môi trường được thực hiện bởi ban khoa học về 
sức khỏe môi trường và nghề nghiệp của Đại Học Washington. 
Việc chỉ định và xếp hạng các vùng điều tra dân số trong phân 
tích tác động tích lũy và dữ liệu cơ bản phải có sẵn để công 
chúng xem xét và có thể được tích hợp hoặc xây dựng dựa trên 
các nguồn lực theo dõi dân số khác. Việc chỉ định các khu vực 
ô nhiễm và cần biện pháp y tế và phân tích tác động tích lũy của 
dân số dễ bị tổn thương và gánh nặng môi trường phải được bộ 
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y tế đánh giá và cập nhật định kỳ sau khi tư vấn có ý nghĩa với 
dân số dễ bị tổn thương, ban công lý môi trường và kinh tế, và 
ban khoa học về sức khỏe môi trường và nghề nghiệp của Đại 
Học Washington.
 MỤC MỚI. Mục 13. CÁC ĐỊNH NGHĨA. Các định nghĩa trong 
mục này áp dụng trong suốt chương này, trừ khi nội dung rõ ràng 
yêu cầu khác đi. 
 “Đơn vị giảm các-bon thay thế” có nghĩa là giảm một tín chỉ 
cho một tấn giảm ô nhiễm thay thế cho một lượng giảm phát thải 
tương đương trong hoạt động của một doanh nghiệp phân phối 
khí đốt hội đủ điều kiện và là thật, lâu bền, khả thi, có thể xác 
minh và bổ sung cho hoạt động kinh doanh như thông thường. 
Đơn vị này phải xuất phát từ một biện pháp làm giảm ô nhiễm. 
 (2) “Hội đồng” hoặc “hội đồng giám sát” có nghĩa là hội đồng 
giám sát công cộng được lập ra trong mục 10 của đạo luật này. 
 (3) “Hàm lượng các-bon” có nghĩa là lượng các-bon đi-ô-xít 
tương đương được thải ra qua quá trình đốt cháy hoặc quá 
trình oxy hoá nhiên liệu hoá thạch, hoặc liên quan đến quá trình 
đốt cháy hoặc quá trình oxy hoá nhiên liệu hoá thạch, được sử 
dụng để tạo ra điện. 
 (4) “Các-bon đi-ô-xít tương đương” có ý nghĩa tương tự như 
được quy định trong RCW 70.235.010. 
 (5) “Tiện ích do người tiêu dùng sở hữu” có ý nghĩa tương tự 
như trong RCW 19.29A.010. 
 (6) “Nguồn năng lượng tái tạo hội đủ điều kiện” có ý nghĩa 
tương tự như trong RCW 19.285.030. 
 (7) “Gánh nặng năng lượng” là tỷ lệ phần trăm thu nhập của 
hộ gia đình được chi cho hoá đơn của phương tiện giao thông 
trên đường và năng lượng dùng trong nhà. 
 (8) “Các lĩnh vực dùng nhiều năng lượng và chịu ảnh hưởng 
mậu dịch” và “các lĩnh vực EITE” có nghĩa là: 
 (a) Các lĩnh vực được xác định trong “bên được EITE đài 
thọ” trong WAC 173-442-020(1)(m) tính đến ngày 22 tháng Tư, 
2017; và 
 (b) Các lĩnh vực khác do bộ thương mại chỉ định, tính trung 
bình trên tất cả các cơ sở thuộc lĩnh vực đó trong tiểu bang, vừa 
sản xuất nhiều năng lượng hơn, vừa trao đổi hàng hoá nhiều 
hơn mức trung bình tương ứng cho bất kỳ lĩnh vực EITE nào 
khác. 
 (9) “Gánh nặng môi trường” đề cập đến các rủi ro tích lũy đối 
với những cộng đồng vì trong quá khứ và hiện tại phải hứng 
chịu:
 (a) Việc tiếp xúc với các nguy cơ thông thường và độc hại 
trong không khí, nước và đất, và; 
 (b) Các tác động môi trường bất lợi, tức là các điều kiện môi 
trường gây ra hoặc trở nên tồi tệ hơn do làm bẩn hay ô nhiễm 
hoặc tạo ra những tình trạng rủi ro trước các tác động của khí 
hậu. 
 (10) “Nhiên liệu hoá thạch” là các sản phẩm dầu lửa dùng để 
đốt, khí đốt tự nhiên, than đá hoặc than cốc dưới bất kỳ hình 
thức nào, hoặc bất kỳ dạng nhiên liệu rắn, lỏng hoặc khí nào 
có nguồn gốc từ các sản phẩm này, bao gồm nhưng không giới 
hạn vào nhiên liệu xe động cơ, nhiên liệu đặc biệt, nhiên liệu 
máy bay, nhiên liệu tàu bè, khí đốt, khí propane và dầu mỏ tồn 
đọng như nhiên liệu trong bồn chứa. Đối với các mục đích áp 
đặt lệ phí ô nhiễm trên hàm lượng các-bon của nhiên liệu hoá 
thạch mà một cơ sở lọc dầu tiêu thụ trong quá trình tinh chế 
nhiên liệu hoá thạch, “nhiên liệu hoá thạch” cũng có nghĩa là 
dầu thô và dầu mỏ. 

 (11) “Quỹ” có nghĩa là quỹ dọn dẹp ô nhiễm được thành lập 
theo mục 3 của chương này. 
 (12) “Doanh nghiệp phân phối khí đốt” có ý nghĩa tương tự 
như được quy định trong RCW 82.16.010. 
 (13) “Khí nhà kính” và “các khí nhà kính” có ý nghĩa tương tự 
như được quy định trong RCW 70.235.010(6). 
 (14) Một “bộ lạc Da Đỏ” là một quốc gia, bộ lạc, nhóm, cộng 
đồng, hoặc thực thể Da Đỏ nào khác mà: 
 (a) Được bộ nội vụ liên bang công nhận là một bộ lạc Da Đỏ; 
và 
 (b) Có văn phòng chính quyền chính của họ nằm trong ranh 
giới địa lý của tiểu bang Washington hoặc có các quyền được 
bảo lưu theo hiệp ước được duy trì trong ranh giới địa lý của 
tiểu bang Washington. 
 (15) “Lạm phát” có nghĩa là sự thay đổi tỷ lệ phần trăm trong 
chỉ số giá tiêu dùng cho tất cả những người lao động kiếm tiền 
và nhân viên văn phòng ở đô thị tại Hoa Kỳ như được công bố 
trong khoảng thời gian mười hai tháng gần đây nhất bởi cục 
thống kê lao động thuộc bộ lao động liên bang, tính đến ngày 
30 Tháng Chín của năm, trước khi phải trả lệ phí. 
 (16) “Tiện ích do nhà đầu tư sở hữu” có ý nghĩa tương tự như 
trong RCW 19.29A.010. 
 (17) “Cơ sở phát thải lớn” có nghĩa là: 
 (a) Đối với điện: 
 (i) Một công ty nhập khẩu điện được tạo ra bằng cách sử 
dụng nhiên liệu hoá thạch hoặc lệ thuộc vào yếu tố phát thải 
mặc định theo mục 8 của đạo luật này; hoặc 
 (ii) Một nhà máy điện tọa lạc trong tiểu bang Washington sử 
dụng nhiên liệu hoá thạch để sản xuất điện. 
 (b) Đối với nhiên liệu xe có động cơ và nhiên liệu đặc biệt, các 
thực thể phải nộp thuế theo quy định tại RCW 82.38.030(9). 
 (c) Đối với khí đốt tự nhiên, các thực thể phải nộp thuế theo 
quy định tại chương 82.16 RCW, hoặc, nếu lệ phí không do một 
doanh nghiệp phân phối khí đốt thanh toán theo chương 82.16 
RCW, bởi người được yêu cầu phải nộp thuế theo quy định 
trong RCW 82.12. 022(1) đến (3) và (8) đến (10). 
 (d) Đối với các sản phẩm dầu mỏ khác, người được chỉ định 
theo quy tắc của sở thuế. 
 (e) Một người bán nhiên liệu hoá thạch cho người sử dụng 
hoặc người tiêu dùng cuối cùng. 
 (f) Một người bán nhiên liệu hoá thạch được bán để tạo 
nhiệt và năng lượng kết hợp như được định nghĩa trong RCW 
19.280.020. 
 (g) Một cơ sở lọc dầu thô, chiết xuất từ dầu thô và các nhiên 
liệu hoá thạch khác được tiêu thụ bởi hoặc trong một cơ sở lọc 
dầu. 
 (18) “Kinh doanh năng lượng và ánh sáng” có ý nghĩa tương 
tự như được quy định trong RCW 82.16.010, và bao gồm một 
doanh nghiệp năng lượng và ánh sáng được sở hữu hoặc điều 
hành bởi một thành phố. 
 (19) “Nhiên liệu hàng hải” có nghĩa là nhiên liệu diesel, xăng 
và nhiên liệu sinh học hỗn hợp được bán từ các bến nhiên liệu 
để sử dụng trong tàu bè và hầm và các nhiên liệu khác được sử 
dụng cho tàu vận tải xuyên bang và quốc tế. 
 (20) “Nhiên liệu xe có động cơ” có ý nghĩa tương tự như được 
quy định trong RCW 82.38.020. 
 (21) “Ban” hoặc “các ban” có nghĩa là bất kỳ hoặc tất cả các 
ban được thiết lập trong mục 11 của chương này. 
 (22) “Người” có nghĩa là tiểu bang Washington, phân khu 
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chính trị của tiểu bang Washington, công ty thành phố, Hoa Kỳ 
và bất kỳ cá nhân, người nhận, quản trị viên, người điều hành, 
người được chỉ định, người được ủy thác trong vụ phá sản, 
tín quỹ, di sản, hãng, đối tác, liên doanh, câu lạc bộ, công ty, 
công ty cổ phần, tín quỹ kinh doanh, tập đoàn, công ty trách 
nhiệm hữu hạn, hiệp hội, hội, hoặc bất kỳ nhóm cá nhân nào 
hoạt động như một đơn vị, dù là hỗ tương, hợp tác, đồng môn, 
phi lợi nhuận hay loại khác. 
 (23) “Người có thu nhập thấp hơn” có nghĩa là: 
 (a) Tất cả cư dân Washington có thu nhập hàng năm, được 
điều chỉnh cho quy mô hộ gia đình, bằng hoặc thấp hơn con số 
lớn hơn của: 
 (i) Tám mươi phần trăm thu nhập trung bình của khu vực theo 
báo cáo của bộ gia cư và phát triển đô thị liên bang; hoặc 
 (ii) Hai trăm phần trăm của mức nghèo liên bang; và 
 (b) Các thành viên của một bộ lạc Da Đỏ đáp ứng các tiêu chí 
dựa trên thu nhập cho các lợi ích hiện có khác được kiểm tra 
thông qua nghị quyết chính thức của hội đồng điều hành một bộ 
lạc Da Đỏ. 
 (24) “Sản phẩm dầu mỏ” có nghĩa là chất hi-đrô các-bon mà 
là sản phẩm của quá trình tách dầu từ đá phiến, chưng cất hoặc 
tinh chế hay chế biến dầu thô khác được sử dụng như, có thể 
dùng làm, hoặc có thể được tinh luyện làm nhiên liệu hoặc hỗn 
hợp nhiên liệu. 
 (25) “Ô nhiễm” có nghĩa là, chỉ cho các mục đích của chương 
này, sự hiện hữu hoặc xuất hiện của khí nhà kính trong môi 
trường. 
 (26) “Các khu vực ô nhiễm và cần biện pháp y tế” là 
những cộng đồng nào được bộ y tế chỉ định dựa trên phân 
tích tác động tích lũy theo quy định trong mục 12(2) của 
chương này và các vùng điều tra dân số toàn bộ hoặc một 
phần trên “Quốc Gia Da Đỏ” như được định nghĩa trong  
18 U.S.C. Mục 1151. 
 (27) “Nhà máy điện” có ý nghĩa tương tự như trong RCW 
80.80.010. 
 (28) “Nhiên liệu đặc biệt” có ý nghĩa tương tự như được quy 
định trong RCW 82.38.020 và bao gồm nhiên liệu được bán 
hoặc sử dụng để chạy tàu bè. 
 (29) “Nhà cung cấp” nghĩa là người sản xuất, tinh chế, nhập 
khẩu, bán, hoặc cung cấp nhiên liệu hoá thạch trong hoặc vào 
tiểu bang để sử dụng hoặc chế biến trong tiểu bang. 
 (30) “Vùng đất bộ lạc” có nghĩa là “Quốc Gia Da Đỏ” như 
được định nghĩa trong 18 U.S.C. mục 1151, vùng đất thuộc sở 
hữu của hoặc được giữ trong tín quỹ cho một bộ lạc Da Đỏ, và 
các khu vực bộ lạc nhạy cảm. Đối với các mục đích của chương 
này, “khu vực bộ lạc nhạy cảm” là những khu vực mà một bộ 
lạc Da Đỏ có một quyền lợi đáng kể, chẳng hạn như các địa 
điểm thiêng liêng, bất động sản văn hoá truyền thống, và các 
bãi chôn cất được bảo vệ theo chương 27.44 RCW. 
 (31) “Nhà lãnh đạo bộ lạc” là những người được các bộ lạc 
Da Đỏ xác định theo RCW 43.376.050 hoặc người được chỉ 
định khác do bộ lạc Da Đỏ chính thức bổ nhiệm. 
 (32) “Khu vực đánh cá thông thường và quen thuộc” là bất kỳ 
khu vực nào được luật dành riêng cho việc đánh bắt cá bởi một 
hoặc nhiều bộ lạc Da Đỏ thông qua các hiệp ước được công 
nhận bởi án lệ Hoa Kỳ kiện Washington, 20 F. Phụ đính 3d 899 
(2008). Chỉ cho các mục đích của chương này, “khu vực đánh 
cá thông thường và quen thuộc” chỉ đề cập đến các thủy lộ và 

không phải là vùng đất cao gần đó. 
 (33) “Dân số dễ bị tổn thương” là các cộng đồng trải qua rủi ro 
tích lũy cao từ gánh nặng môi trường do: 
 (a) Các yếu tố kinh tế xã hội bất lợi, chẳng hạn như thất ng-
hiệp, phí tổn cao về gia cư và phương tiện giao thông so với thu 
nhập, và cách ly ngôn ngữ; và 
 (b) Các yếu tố nhạy cảm, chẳng hạn như trọng lượng sơ sinh 
thấp và tỷ lệ nhập viện cao hơn. 
 MỤC MỚI. Mục 16. Tất cả các bộ và cơ quan có tên trong 
chương này đều có thể áp dụng các quy tắc, thiết lập bản 
hướng dẫn, và tạo các mẫu đơn và các tài liệu cần thiết khác 
để thực hiện các điều khoản và các mục đích của chương này. 
 MỤC MỚI. Mục 17. Kể từ ngày có mục này hiệu lực, chương 
173-442 WAC và các tu chính liên quan đến chương 173-441 
WAC đã được bộ sinh thái học thông qua trước đó có thể không 
được bộ sinh thái học thực thi. Nếu chương này bất hợp lệ, bộ 
sinh thái học được chỉ thị thực thi chương 173-442 WAC và các 
tu chính liên quan đến chương 173-441 WAC.
 MỤC MỚI. Mục 18. Nếu bất kỳ điều khoản nào của chương 
này hoặc ứng dụng của nó đối với bất kỳ cá nhân hay hoàn 
cảnh nào được xem là bất hợp lệ, thì phần còn lại của chương 
này hoặc việc áp dụng điều khoản đối với những người hoặc 
trường hợp khác không bị ảnh hưởng. Nếu bất kỳ điều khoản 
nào của chương này hoặc ứng dụng của nó đối với bất kỳ cá 
nhân hoặc hoàn cảnh nào được xem là vi hiến hoặc bất hợp 
pháp, thì chương này phải được diễn giải để quy định việc tính 
lệ phí ô nhiễm tối đa và các khoản đầu tư được cho phép trong 
chương này. Mỗi miễn trừ trong mục 9 của đạo luật này có hiệu 
lực từng phần, nên nếu bất kỳ miễn trừ nào được xem là vi hiến 
hoặc bất hợp pháp, thì phần còn lại của chương sẽ không bị 
ảnh hưởng. 
 MỤC MỚI. Mục 19. Các kết luận và quyết định trong mục 1 
của đạo luật này là một phần không thể tách rời của chương này. 
Các điều khoản của chương này phải được diễn giải rộng rãi để 
thực hiện các chính sách và các mục đích của chương này. 
 MỤC MỚI. Mục 20. Người dân kết luận và xác định rằng lệ 
phí ô nhiễm được áp đặt trong chương này không phải là một 
loại thuế xét theo các mục đích, lợi ích và việc sử dụng lệ phí đó. 
Tuy nhiên, nếu toà án có thẩm quyền cuối cùng xác định rằng 
lệ phí ô nhiễm được áp đặt trong chương này là một loại thuế, 
thì thuế đó sẽ được coi là được cho phép, áp đặt và được miễn 
các điều khoản của RCW 82.32.805 và 82.32.808. 
 MỤC MỚI. Mục 21. Các mục 1 đến 19 của đạo luật này cấu 
thành một chương mới trong Tiêu Đề 70 RCW. 

--- KẾT THÚC ---
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 MỘT ĐẠO LUẬT Liên quan đến việc đánh thuế nhu yếu 
phẩm; và thêm một chương mới vào Tiêu Đề 82 RCW. 
ĐƯỢC NGƯỜI DÂN TIỂU BANG WASHINGTON BAN HÀNH: 
 MỤC MỚI. Mục 1. TIÊU ĐỀ NGẮN. Chương này có thể được 
biết đến và được gọi là “đạo luật giữ nhu yếu phẩm giá phải 
chăng năm 2018.” 
 MỤC MỚI. Mục 2. GIỮ NHU YẾU PHẨM GIÁ PHẢI CHĂNG: 
KẾT LUẬN VÀ TUYÊN BỐ. 
 (1) Xét rằng tiếp cận với thực phẩm là một nhu cầu nhân bản 
của mọi người dân Washington; và 
 (2) Xét rằng giữ giá nhu yếu phẩm càng thấp càng tốt nhằm 
cải thiện việc tiếp cận thực phẩm cho toàn bộ người dân Wash-
ington; và 
 (3) Xét rằng đánh thuế nhu yếu phẩm là việc lạc hậu và gây 
tổn thương nhiều nhất cho người dân Washington có thu nhập 
thấp và cố định; và 
 (4) Xét rằng các gia đình lao động ở Washington đóng một 
phần lớn thu nhập gia đình của họ trong các thuế tiểu bang và 
địa phương nhiều hơn so với các thành phần giàu có hơn họ; 
do đó, giờ đây 
 (5) Người dân tiểu bang Washington kết luận và tuyên bố 
rằng không có thực thể chính quyền địa phương nào có thể áp 
đặt bất kỳ thuế, lệ phí, hoặc thẩm định mới nào khác nhắm vào 
các món nhu yếu phẩm. 
 MỤC MỚI. Mục 3. CÁC ĐỊNH NGHĨA. 
 Đối với các mục đích của chương này: (1) «Thức uống có cồn» 
có ý nghĩa tương tự như được quy định trong RCW 82.08.0293. 
 (2) “Nhu yếu phẩm” có nghĩa là bất kỳ thực phẩm hay thức 
uống nào tươi sống hoặc đã qua chế biến, hoặc bất kỳ thành 
phần nào của chúng, nhằm cho con người tiêu thụ, ngoại trừ 
thức uống có cồn, các sản phẩm cần sa và thuốc lá. “Nhu yếu 
phẩm” bao gồm, nhưng không giới hạn cho thịt, gia cầm, cá, trái 
cây, rau, thóc lúa, bánh mì, sữa, pho mát và các sản phẩm sữa 
khác, thức uống không cồn, kombucha với ít hơn 0.5% cồn theo 
thể tích, phụ gia, gia vị, ngũ cốc, chất nêm, chất men, trứng, ca 
cao, trà, và cà phê, bất kể tươi sống hay đã qua chế biến. 
 (3) “Thực thể chính quyền địa phương” có ý nghĩa tương tự 
như được quy định trong RCW 4.96.010. 
 (4) “Các sản phẩm cần sa” có ý nghĩa tương tự như được quy 
định trong RCW 69.50.101. 
 (5) “Thuế, lệ phí, hoặc thẩm định khác về nhu yếu phẩm” bao 
gồm, nhưng không giới hạn cho thuế bán hàng, thuế tổng do-
anh thu, thuế kinh doanh và nghề nghiệp, thuế môn bài, thuế 
tiêu thụ đặc biệt, thuế đặc quyền, hoặc bất kỳ thuế, lệ phí, hoặc 
đòi hỏi tương tự nào khác thuộc bất kỳ loại nào trên nhu yếu 
phẩm hoặc việc sản xuất, phân phối, bán, sở hữu, chủ quyền, 
chuyển nhượng, vận chuyển, đóng hàng, sử dụng, hoặc tiêu 
thụ từ nhu yếu phẩm đó. 
 (6) “Thuốc lá” có ý nghĩa tương tự như được quy định trong 
RCW 82.08.0293. 
 MỤC MỚI. Mục 4. DUY TRÌ VIỆC MIỄN THUẾ CHO NHU 
YẾU PHẨM—BẢO VỆ CÁC NGUỒN THU NHẬP ĐỊA PHƯƠNG 
TRUYỀN THỐNG—THẨM QUYỀN TIẾP TỤC. 

 Không phụ thuộc vào bất kỳ luật ngược lại nào khác: (1) Trừ 
phi được quy định tại các tiểu mục (2) đến (4) của mục này, một 
thực thể chính quyền địa phương không thể áp đặt hoặc thu bất 
kỳ thuế, lệ phí, hoặc thẩm định nào khác đối với nhu yếu phẩm. 
 (2) Không có gì trong mục này ngăn ngừa việc tiếp tục thu bất 
kỳ thuế, lệ phí, hoặc thẩm định hiện hữu nào khác đối với nhu 
yếu phẩm như đã có hiệu lực vào ngày 15 tháng Giêng, 2018; 
nhưng không được tăng thuế, lệ phí, hoặc thẩm định hiện hữu 
nào khác về mức giá, quy mô, cơ bản, hoặc nếu không thì sau 
ngày 15 tháng Giêng, 2018, ngoại trừ theo quy định trong các 
tiểu mục (3) và (4) của mục này. 
 (3) Không có gì trong mục này nghiêm cấm việc áp đặt và thu 
một khoản thuế, lệ phí, hoặc thẩm định khác đối với nhu yếu 
phẩm nếu: 
 (a) Thuế, lệ phí, hoặc thẩm định khác đó được áp dụng chung 
cho một loạt các doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh; và 
 (b) Thuế, lệ phí, hoặc thẩm định khác đó không thiết lập hoặc 
dựa trên một phân loại liên quan hoặc dính líu đến nhu yếu 
phẩm hoặc một nhóm nhỏ nhu yếu phẩm cho các mục đích 
thiết lập hoặc nếu không thì dẫn đến hệ quả mức thuế suất cao 
hơn do phân loại như vậy. 
 (4) Không có gì trong mục này nghiêm cấm việc áp đặt và 
thu một thuế bán hàng và sử dụng địa phương chiếu theo 
RCW 82.14.030 trên những người chịu thuế tiểu bang theo các 
chương 82.08 và 82.12 RCW. 
 MỤC MỚI. Mục 5. THỰC HIỆN. 
 Mặc dù có bất kỳ luật ngược lại nào khác: 
 (1) Chương này áp dụng cho bất cứ khoản thuế, lệ phí, hoặc 
thẩm định nào khác đối với nhu yếu phẩm đã được một thực 
thể chính quyền địa phương áp đặt, tăng, hoặc thu lần đầu vào 
hoặc sau ngày 15 tháng Giêng, 2018. 
 (2) Các điều khoản của chương này phải được diễn giải rộng 
rãi để thực ý định, chính sách, và các mục đích của chúng. 
 MỤC MỚI. Mục 6. HIỆU LỰC TỪNG PHẦN. 
 (1) Nếu bất kỳ điều khoản nào của đạo luật này hoặc ứng 
dụng của nó đối với bất kỳ cá nhân hay hoàn cảnh nào được 
xem là bất hợp lệ, thì phần còn lại của đạo luật hoặc việc áp 
dụng điều khoản đối với những người hoặc trường hợp khác 
không bị ảnh hưởng. 
 (2) Người dân tiểu bang Washington nhân đây tuyên bố rằng 
họ đã có thể thông qua chương này, cũng như mỗi và mọi phần, 
mục, tiểu mục, mệnh đề, câu, cụm từ, từ và ứng dụng không bị 
tuyên bố là bất hợp lệ hoặc vi hiến, bất kể liệu có bất kỳ phần 
nào của chương này, hoặc ứng dụng của chúng, sau đó sẽ bị 
tuyên bố là bất hợp lệ. 
 MỤC MỚI. Mục 7. Các mục 1 đến 5 của đạo luật này cấu 
thành một chương mới trong Tiêu Đề 82 RCW. 

--- KẾT THÚC ---
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 MỘT ĐẠO LUẬT Liên quan đến việc nâng cao an toàn công 
cộng bằng cách thực thi các dự luật an toàn về súng ống, bao 
gồm yêu cầu tăng cường kiểm tra lý lịch, các khoảng thời gian 
chờ đợi, và tăng điều kiện tuổi tác đối với súng trường tấn công 
bán tự động và cất giữ súng an toàn cho tất cả các loại súng 
ống; tu chính Bộ Luật Đã Được Sửa Đổi của Washington (Re-
vised Code of Washington, RCW) 9.41.090, 9.41.092, 9.41.094, 
9.41.097, 9.41.0975, 9.41.110, 9.41.113, 9.41.124, 9.41.240, 
9.41.129, và 9.41.010; thêm các mục mới vào chương 9.41 
RCW; lập ra các mục mới; quy định xử phạt; và cung cấp ngày có 
hiệu lực. 
ĐƯỢC NGƯỜI DÂN TIỂU BANG WASHINGTON THỰC HÀNH: 
 MỤC MỚI. Mục 1. Ý ĐỊNH. Bạo lực súng ống quá phổ biến 
ở Washington và Hoa Kỳ. Cụ thể, các vụ nổ súng liên quan đến 
việc sử dụng súng trường tấn công bán tự động đã dẫn đến hàng 
trăm vụ thiệt mạng, thương tích trầm trọng, và tác động tâm lý 
lâu dài đối với những người sống sót, gia đình họ và cộng đồng. 
Súng trường tấn công bán tự động được thiết kế đặc biệt để tiêu 
diệt một cách nhanh chóng và hiệu quả và từng được sử dụng 
trong một số vụ nổ súng hàng loạt đẫm máu nhất cả nước, kể 
cả ở Newtown, Connecticut; Las Vegas, Nevada; và Parkland và 
Orlando, Florida, trong số những vụ khác. Súng trường tấn công 
bán tự động cũng từng được sử dụng trong các vụ nổ súng chết 
người ở Washington, bao gồm tại Mukilteo và Tacoma. 
 Những tác động của bạo lực súng ống bằng vũ khí tấn công 
chủ yếu nhắm vào trẻ em và thanh thiếu niên. Theo một phân 
tích, hơn hai trăm lẻ tám ngàn sinh viên học sinh theo học ít nhất 
hai trăm mười hai trường đã trải qua một vụ nổ súng trong khuôn 
viên trường kể từ khi vụ nổ súng hàng loạt ở Columbine vào năm 
1999. Các bài tập tham gia bắn súng là chuyện bình thường đối 
với một thế hệ học sinh Mỹ, gieo vào tuổi trẻ nhận thức đáng 
buồn và không cần thiết rằng một vụ nổ súng hàng loạt có thể xảy 
ra trong bất kỳ cộng đồng nào, tại bất kỳ trường học nào, vào bất 
cứ lúc nào. 
 Thế là đủ rồi. Người dân nhận thấy và tuyên bố rằng việc thông 
qua luật lệ thật quan trọng và cấp bách để nâng cao an toàn công 
cộng và giảm bạo lực súng ống. 
 Thực thi một hệ thống kiểm tra lý lịch tăng cường đối với súng 
trường tấn công bán tự động cũng chặt chẽ như hệ thống bắt 
buộc để mua một khẩu súng ngắn và đòi hỏi có huấn luyện an 
toàn và thời gian chờ đợi sẽ giúp bảo đảm rằng chúng ta giữ 
những vũ khí này khỏi những bàn tay nguy hiểm. Hơn nữa, luật 
liên bang cấm bán súng lục cho các cá nhân dưới hai mươi mốt 
tuổi và ít nhất mười hai tiểu bang hạn chế hơn nữa quyền làm chủ 
hoặc sở hữu súng ống bởi những cá nhân dưới hai mươi mốt 
tuổi. Điều này hợp lý, như các cuộc nghiên cứu cho thấy rằng lứa 
tuổi từ mười tám đến hai mươi phạm vào một số không cân xứng 
các vụ giết người bằng súng ống tại Hoa Kỳ và nghiên cứu chỉ ra 
rằng não bộ không hoàn toàn trưởng thành cho đến khi lớn tuổi 
hơn. Nâng độ tuổi tối thiểu để mua súng trường tấn công bán tự 
động lên hai mươi mốt là một bước hợp lý mà người dân muốn 
thực hiện để gia tăng an toàn công cộng. 
 Cuối cùng, súng do trẻ em lấy từ nhà hoặc do những người 
khác bị cấm sở hữu súng đã và đang là tâm điểm của một số 
biến cố bạo lực súng bi thảm. Một nghiên cứu cho thấy rằng hơn 

tám mươi lăm phần trăm những kẻ nổ súng tại trường học đã lấy 
súng ở nhà của họ hoặc từ một người bạn hay người thân. Một 
nghiên cứu khác kết luận rằng hơn bảy mươi lăm phần trăm súng 
sử dụng trong nỗ lực tự tử của thanh thiếu niên và các thương 
tích vô tình không được cất giữ ở nơi cư trú của nạn nhân, người 
thân, hoặc bạn bè. Điều kiện cất giữ súng an toàn cho tất cả súng 
ống sẽ gia tăng an toàn công cộng bằng cách giúp bảo đảm rằng 
trẻ em và những người bị cấm khác không tiếp cận súng ống 
không thích hợp, và điều kiện thông báo sẽ khiến cho các mối 
nguy hiểm tiềm ẩn của súng ống rõ ràng đối với người mua. 
 Do đó, để gia tăng tính an toàn công cộng cho toàn thể người 
dân tiểu bang Washington, cụ thể là con em chúng ta, dự luật 
này sẽ, trong số những điều khác: Thiết lập một hệ thống kiểm 
tra lý lịch tăng cường áp dụng đối với súng trường tấn công bán 
tự động tương tự như hệ thống bắt buộc đối với súng ngắn, 
đòi hỏi rằng cá nhân phải hoàn thành một khóa huấn luyện an 
toàn về súng và phải đủ hai mươi mốt tuổi để mua hoặc sở hữu 
những loại vũ khí như thế, ban hành một thời gian chờ đợi để 
mua những loại vũ khí như thế, và thiết lập các tiêu chuẩn cho 
việc cất giữ có trách nhiệm tất cả các loại súng. 
 MỤC MỚI. Mục 2. TIÊU ĐỀ NGẮN. Đạo luật này có thể được 
biết đến và được gọi là đạo luật an toàn công cộng và súng 
trường tấn công bán tự động. 
  Mục 3. TĂNG CƯỜNG KIỂM TRA LÝ LỊCH. RCW 9.41.090 và 
2018 c 201 s 6003 mỗi mục được tu chính với nội dung như sau: 
  (1) Ngoài các điều kiện khác của chương này, không có người 
bán nào có thể giao một khẩu súng lục cho người mua súng đó 
cho đến khi: 
 (a) Người mua xuất trình giấy phép súng lục được cất giấu hợp 
lệ và người bán đã ghi tên của người mua, số giấy phép, và cơ 
quan cấp phát, hồ sơ đó phải được thực hiện thành ba bản và 
giải quyết theo quy định tại tiểu mục (((5))) (6) của mục này. Đối 
với các mục đích của tiểu mục (1)(a) này, một “giấy phép súng 
lục được cất giấu hợp lệ” không bao gồm giấy phép khẩn cấp 
tạm thời, và không bao gồm bất kỳ giấy phép nào cấp trước ngày 
1 tháng Bảy, 1996, trừ phi cơ quan cấp phát đã tiến hành kiểm 
tra hồ sơ để phát hiện hành vi phạm tội mà làm cho người mua 
không thoả điều kiện theo RCW 9.41.070 tại thời điểm cấp phát; 
 (b) Người bán được thông báo bằng văn bản bởi (i) chỉ huy 
trưởng cảnh sát hoặc cảnh sát trưởng quận của khu vực thẩm 
quyền mà người mua cư trú tại đó, rằng người mua hội đủ điều 
kiện để sở hữu một khẩu súng lục theo RCW 9.41.040 và rằng 
chỉ huy trưởng cảnh sát hoặc cảnh sát trưởng quận chấp thuận 
đơn xin mua súng; hoặc (ii) tiểu bang mà người mua hội đủ điều 
kiện để sở hữu một khẩu súng theo RCW 9.41.040, như quy định 
tại tiểu mục (3)(b)của mục này; hoặc 
 (c) Các điều kiện hoặc khoảng thời gian trong RCW 9.41.092 
đã được thỏa mãn. 
 (2) Ngoài các điều kiện khác của chương này, không có người 
bán nào có thể giao một khẩu súng trường tấn công bán tự động 
cho người mua cho đến khi: 
 (a) Người mua xuất trình bằng chứng rằng họ đã hoàn thành 
một chương trình huấn luyện an toàn về súng được công nhận 
trong vòng năm năm qua mà, ở mức tối thiểu, bao gồm hướng 
dẫn về: 
 (i) Các quy tắc an toàn súng căn bản; 
 (ii) Súng và trẻ em, bao gồm việc cất giữ súng an toàn và nói 
chuyện với con em về sự an toàn súng; 
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 (iii) Súng và ngăn ngừa tự tử; 
 (iv) Cất giữ súng an toàn để ngăn ngừa việc tiếp cận và sử 
dụng không có phép; 
 (v) Xử lý an toàn súng ống; và 
 (vi) Các luật tiểu bang và liên bang về súng, bao gồm cả các vụ 
chuyển nhượng súng ống bị cấm. 
 Việc huấn luyện phải được bảo trợ bởi một cơ quan thực thi 
pháp luật của liên bang, tiểu bang, quận, hoặc thành phố, một 
trường cao đẳng hoặc đại học, một tổ chức được công nhận trên 
toàn quốc mà có quá trình cung cấp huấn luyện về súng, hoặc 
một trường huấn luyện súng với các giảng viên được chứng 
nhận bởi một tổ chức được công nhận trên toàn quốc có quá 
trình cung cấp huấn luyện về súng. Bằng chứng về việc huấn 
luyện phải dưới hình thức một chứng chỉ ghi rằng theo hình phạt 
về tội khai man, việc huấn luyện bao gồm các yêu cầu tối thiểu; 
và
 (b) Người bán được thông báo bằng văn bản bởi (i) chỉ huy 
trưởng cảnh sát hoặc cảnh sát trưởng quận của khu vực thẩm 
quyền mà người mua cư trú tại đó, rằng người mua hội đủ điều 
kiện sở hữu một khẩu súng theo RCW 9.41.040 và rằng chỉ huy 
trưởng cảnh sát hoặc cảnh sát trưởng quận chấp thuận đơn xin 
mua súng; hoặc (ii) tiểu bang mà người mua hội đủ điều kiện để 
sở hữu một khẩu súng theo RCW 9.41.040, như quy định tại tiểu 
mục (3)(b)của mục này; hoặc 
 (c) Các điều kiện hoặc khoảng thời gian trong RCW 9.41.092 
đã được thỏa mãn. 
 (3)(a) Trừ phi được quy định tại (b) của tiểu mục này, để xác 
định người mua có đáp ứng các điều kiện của RCW 9.41.040 
hay không, chỉ huy trưởng cảnh sát hoặc cảnh sát trưởng quận, 
hoặc một trong hai người được chỉ định, phải kiểm tra với trung 
tâm thông tin tội phạm quốc gia, bao gồm hệ thống kiểm tra lý lịch 
hình sự tức thì trên toàn quốc, theo quy định của Đạo Luật Phòng 
Ngừa Bạo Lực Súng Ngắn Brady (18 U.S.C. Mục 921 và tiếp 
theo), cơ sở dữ liệu điện tử của sở tuần tra tiểu bang Washington, 
cơ sở dữ liệu điện tử của cơ quan chăm sóc sức khỏe, và với 
các cơ quan hoặc nguồn lực khác nếu phù hợp, để xác định xem 
người nộp đơn có không hội đủ điều kiện theo RCW 9.41.040 để 
sở hữu một khẩu súng hay không. 
 (b) Tiểu bang, thông qua cơ quan lập pháp hoặc tiến trình dự 
luật tiên khởi, có thể ban hành một hệ thống kiểm tra lý lịch súng 
ống trên toàn tiểu bang tương đương với, hoặc toàn diện hơn, 
việc kiểm tra theo yêu cầu (a) của tiểu mục này để xác định rằng 
người mua hội đủ điều kiện để sở hữu một khẩu súng theo RCW 
9.41.040. Một khi hệ thống ((này)) tiểu bang được thành lập, 
người bán sẽ sử dụng hệ thống tiểu bang và hệ thống kiểm tra lý 
lịch tội phạm tức thì trên toàn quốc, theo quy định của Đạo Luật 
Phòng Ngừa Bạo Lực Súng Ngắn Brady (18 USC Mục 921 và tiếp 
theo), để tiến hành kiểm tra lý lịch hình sự của người nộp đơn mua 
súng ống. ((Tuy nhiên, một chỉ huy trưởng cảnh sát hoặc cảnh 
sát trưởng quận, hoặc một trong hai người được chỉ định, phải 
tiếp tục kiểm tra cơ sở dữ liệu điện tử của cơ quan chăm sóc 
sức khỏe và với các cơ quan hoặc nguồn lực khác nếu phù hợp, 
để xác định xem người nộp đơn có không hội đủ điều kiện theo 
RCW 9.41.040 để sở hữu một khẩu súng hay không.)) 
 (((3))) (4) Trong bất kỳ trường hợp nào theo mục này khi người 
nộp đơn có trát bắt giữ chưa thi hành đối với họ từ bất kỳ tòa án 
nào có thẩm quyền pháp lý về một trọng tội hoặc khinh tội, thì 
người bán phải tạm ngưng việc giao súng lục hoặc súng trường 
tấn công bán tự động cho đến khi lệnh bắt giữ được tống đạt và 

người đó ra hầu tòa tại tòa án thích hợp. Thẩm quyền địa phương 
cho các mục đích của vụ mua bán này, hoặc tiểu bang chiếu theo 
tiểu mục (3)(b) của mục này, phải xác nhận sự hiện hữu của 
trát tòa chưa thi hành trong vòng bảy mươi hai giờ sau khi nhận 
được thông báo về đơn xin mua súng lục hoặc súng trường tấn 
công bán tự động. Thẩm quyền địa phương ngay lập tức cũng 
phải xác nhận việc đáp ứng trát tòa khi người bán yêu cầu để 
gỡ bỏ việc tạm ngưng nếu trát tòa là về một hành vi phạm pháp 
khác, không phải một vụ phạm pháp khiến người đó không hội 
đủ điều kiện theo RCW 9.41.040 để sở hữu một khẩu ((súng lục)) 
súng. 
 (((4))) (5) Trong bất kỳ trường hợp nào khi chỉ huy trưởng hoặc 
cảnh sát trưởng quận của thẩm quyền địa phương, hoặc tiểu 
bang chiếu theo tiểu mục (3)(b) của mục này, có căn cứ hợp lý 
dựa trên các tình huống sau: (a) Khởi tố hình sự, (b) phiên xử hình 
sự sắp tới, (c) phiên xử giam giữ sắp tới, (d) một trát tòa chưa thi 
hành về một vụ phạm pháp khiến một người không hội đủ điều 
kiện theo RCW 9.41.040 để sở hữu một khẩu ((súng lục)) súng, 
hoặc (e) một vụ bắt giữ vì phạm pháp khiến một người không hội 
đủ điều kiện theo RCW 9.41.040 để sở hữu một khẩu ((súng lục)) 
súng, nếu hồ sơ giải quyết vụ án vẫn chưa được trình báo hoặc 
nhập đầy đủ nhằm xác định tư cách hội đủ điều kiện để mua một 
khẩu ((súng lục)) súng, thẩm quyền địa phương hoặc tiểu bang 
có thể tạm ngưng vụ mua bán và giao khẩu súng lục hoặc súng 
trường tấn công bán tự động  lên đến ba mươi ngày để xác nhận 
các hồ sơ hiện hữu trong tiểu bang này hay ở nơi khác. Sau ba 
mươi ngày, việc tạm ngưng sẽ được gỡ bỏ trừ khi một tòa án 
quận tại địa phương, tòa thượng thẩm, hoặc tòa án thành phố 
phê chuẩn việc gia hạn ba mươi ngày vì có lý do chính đáng. 
Người bán sẽ được thông báo về mỗi lần tạm ngưng mua bán 
do cơ quan thực thi pháp luật địa phương hoặc tiểu bang đưa ra 
và về bất kỳ đơn nào nộp cho tòa án xin thêm thời gian tạm ngưng 
để xác nhận hồ sơ hoặc xác nhận danh tính của người nộp đơn. 
 (((5))) (6)(a) Vào thời điểm nộp đơn mua một khẩu súng lục 
hoặc súng trường tấn công bán tự động, người mua phải ký tên 
vào cả ba bản và giao cho người bán một mẫu đơn bao gồm: 
 (i) Họ tên đầy đủ của mình, địa chỉ cư trú, ngày và nơi sinh, 
chủng tộc và giới tính; 
 (ii) Ngày và giờ nộp đơn;
 (iii) Số giấy phép lái xe hoặc số thẻ căn cước tiểu bang của 
người nộp đơn; 
 (iv) Bản mô tả khẩu súng lục hoặc súng trường tấn công bán tự 
động bao gồm tên nhà sản xuất, kiểu mẫu, cỡ nòng súng và mã 
số nhà sản xuất nếu có sẵn vào thời điểm nộp đơn mua một khẩu 
súng lục hoặc súng trường tấn công bán tự động. Nếu không có 
sẵn mã số của nhà sản xuất vào thời điểm nộp đơn xin mua một 
khẩu súng lục hoặc súng trường tấn công bán tự động, thì mẫu 
đơn vẫn được giải quyết, nhưng việc giao khẩu súng lục hoặc 
súng trường tấn công bán tự động cho người mua có thể không 
xảy ra trừ khi mã số của nhà sản xuất được người bán ghi trên 
đơn và chuyển đến chỉ huy trưởng cảnh sát thành phố hoặc cảnh 
sát trưởng của quận nơi người mua cư trú, hoặc tiểu bang chiếu 
theo tiểu mục (3)(b) của mục này ; ((và)) 
 (v) Một tuyên bố rằng người mua hội đủ điều kiện để mua và 
sở hữu một khẩu ((súng lục)) súng theo ((RCW 9.41.040)) luật 
tiểu bang và liên bang; và 
 (vi) Nếu mua một khẩu súng trường tấn công bán tự động, một 
bản tuyên bố của người nộp đơn theo hình phạt về tội khai man 
rằng người nộp đơn đã hoàn tất một chương trình huấn luyện an 
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toàn súng được công nhận trong vòng năm năm qua, theo yêu 
cầu của tiểu mục (2) của mục này. 
 (b) Đơn này phải bao gồm ((một)) hai khuyến cáoghi rõ như 
sau: 
 (i) LƯU Ý: Mặc dù luật tiểu bang và địa phương không khác 
nhau, luật liên bang và luật của tiểu bang về sở hữu súng ống khác 
nhau. Nếu quý vị bị luật liên bang cấm sở hữu một khẩu súng, quý 
vị có thể bị truy tố tại tòa án liên bang. Việc tiểu bang cho phép mua 
một khẩu súng không phải là một biện hộ trong một vụ truy tố liên 
bang; và 
 (ii) LƯU Ý: Sự hiện diện của một khẩu súng trong nhà từng 
có liên quan đến nguy cơ tử vong gia tăng đối với bản thân và 
những người khác, bao gồm gia tăng nguy cơ tự tử, chết trong 
các biến cố bạo lực gia đình, và tử vong không chủ ý đối với trẻ 
em và những người khác.
 Người mua sẽ nhận được một bản hướng dẫn của bộ hải sản 
và động vật hoang dã về những giới hạn pháp lý của việc sử 
dụng súng((,)) và an toàn súng((, và thực tế là luật lệ và sắc lệnh 
địa phương không có hiệu lực trước luật tiểu bang và phải phù 
hợp với luật tiểu bang)). 
 (c) Người bán phải, vào cuối ngày làm việc, ký tên và đính kèm 
địa chỉ của mình và cung cấp một bản sao đơn xin và tài liệu khác 
theo yêu cầu của các tiểu mục (1) và (2) của mục này cho chỉ huy 
trưởng cảnh sát thành phố hoặc cảnh sát trưởng quận mà người 
mua là một cư dân, hoặc tiểu bang chiếu theo tiểu mục (3)(b) 
của mục này . Người bán phải lưu giữ cả ba bản trong vòng sáu 
năm. Người bán phải giao khẩu súng lục hoặc súng trường tấn 
công bán tự động cho người mua sau khoảng thời gian quy định 
tại chương này, trừ khi người bán được thông báo về một cuộc 
điều tra được thực hiện theo tiểu mục (((4))) (5) của mục này 
bằng văn bản của chỉ huy trưởng cảnh sát thành phố ((hoặc)), 
cảnh sát trưởng quận, hoặc tiểu bang, tuỳ cơ quan thích ứng, 
((từ chối)) hay việc từ chối đơn xin mua súng của người mua và 
các căn nguyên theo đó. Đơn này sẽ không bị từ chối trừ khi người 
mua không hội đủ điều kiện để mua hoặc sở hữu một khẩu ((súng 
lục)) súng theo luật ((RCW 9.41.040)) tiểu bang hoặc ((9.41.045, 
hoặc)) liên bang. 
 (d) Chỉ huy trưởng cảnh sát thành phố hoặc cảnh sát trưởng 
của quận, hoặc tiểu bang chiếu theo tiểu mục (3)(b) của mục này  
phải lưu giữ hoặc hủy bỏ các đơn xin mua một khẩu súng lục 
hoặc súng trường tấn công bán tự động phù hợp các điều kiện 
của 18 U.S.C. Mục 922. 
 (((6))) (7)(a) Để giúp bù đắp phí tổn điều hành trong việc thực 
hiện mục này vì nó liên quan đến các yêu cầu mới đối với súng 
trường tấn công bán tự động, cơ quan cấp giấy phép có thể yêu 
cầu người bán tính phí cho mỗi người mua hoặc người nhận 
chuyển nhượng súng trường tấn công bán tự động một lệ phí 
không quá hai mươi lăm mỹ kim, ngoại trừ lệ phí đó có thể được 
điều chỉnh vào đầu mỗi hai năm với các mức không vượt quá 
phần trăm gia tăng trong chỉ số giá tiêu dùng cho toàn thể người 
tiêu dùng đô thị, CPI-W, hoặc một chỉ số kế thừa, cho hai năm 
trước đó, theo tính toán của bộ lao động Hoa Kỳ. 
 (b) Lệ phí theo phần (a) của tiểu mục này sẽ không nhiều hơn 
mức cần thiết để tài trợ như sau: 
 (i) Tiểu bang cho phí tổn đáp ứng các nghĩa vụ của họ theo 
mục này; 
 (ii) Cơ quan chăm sóc y tế, các viện sức khỏe tâm thần, và các 
cơ sở chăm sóc y tế khác cho phí tổn mà tiểu bang giao phó, phát 

sinh từ các yêu cầu báo cáo do RCW 9.41.097(1) áp đặt; và 
 (iii) Các cơ quan thực thi pháp luật địa phương cho phí tổn địa 
phương mà tiểu bang giao phó, phát sinh từ các điều kiện quy 
định trong RCW 9.41.090 và mục này.
 (8) Một người cố ý đưa ra một tuyên bố gian dối về các yêu 
cầu nhận dạng hoặc hội đủ điều kiện trong đơn xin mua một 
khẩu ((súng lục)) súng là phạm tội tuyên thệ gian dối theo RCW 
9A.72.040. 
 (((7))) (9) Mục này không áp dụng đối với việc bán súng cho 
người bán có môn bài để bán lại hoặc đối với việc bán súng ống 
cổ. 
 Mục 4. KHOẢNG THỜI GIAN CHỜ ĐỢI. RCW 9.41.092 và 
2018 c 145 s 4 mỗi mục được tu chính với nội dung như sau: 
  (1) Ngoại trừ được quy định khác đi trong chương này và 
ngoại trừ súng trường tấn công bán tự động theo tiểu mục (2) 
của mục này, một người bán có môn bài không được giao bất kỳ 
loại súng nào cho người mua hoặc người nhận chuyển nhượng 
cho đến việc nào xảy ra trước: 
 (((1))) (a) Biết được kết quả của tất cả những lần kiểm tra lý lịch 
bắt buộc và người mua hoặc người nhận chuyển nhượng (((a))) 
(i) không bị cấm làm chủ hoặc sở hữu một khẩu súng theo luật 
liên bang hoặc tiểu bang và (((b))) (ii) không có một sự từ bỏ tự 
nguyện các quyền về súng hiện có hiệu lực; hoặc 
 (((2))) (b) Mười ngày làm việc đã trôi qua kể từ ngày người bán 
có môn bài yêu cầu kiểm tra lý lịch. Tuy nhiên, đối với việc kinh 
doanh và chuyển nhượng súng lục nếu người mua hoặc người 
nhận chuyển nhượng không có bằng lái xe Washington vĩnh viễn, 
hợp lệ hay thẻ căn cước tiểu bang hoặc chưa từng là một cư dân 
tiểu bang trong liên tiếp chín mươi ngày trước đó, thì khoảng thời 
gian trong tiểu mục này phải được kéo dài từ mười ngày làm việc 
đến sáu mươi ngày. 
 (2) Trừ khi được quy định khác đi trong chương này, một người 
bán có môn bài không được giao một khẩu súng trường tấn công 
bán tự động cho người mua hoặc người nhận chuyển nhượng 
cho đến khi mười ngày làm việc đã trôi qua kể từ ngày có đơn xin 
mua hoặc, trong trường hợp một vụ chuyển nhượng, mười ngày 
làm việc đã trôi qua kể từ ngày kiểm tra lý lịch được bắt đầu. 
 MỤC MỚI. Mục 5. CẤT GIỮ SÚNG AN TOÀN. Một mục mới 
được thêm vào chương 9.41 RCW với nội dung như sau: 
  (1) Một người cất giữ hoặc để một khẩu súng ở một địa điểm 
mà người đó biết, hoặc đáng lẽ phải biết, rằng một người bị cấm 
có thể tiếp cận với khẩu súng đó: 
 (a) Thì phạm tội gây nguy hiểm cho cộng đồng cấp độ một 
do cất giữ một khẩu súng không an toàn nếu một người bị cấm 
được tiếp cận và sở hữu khẩu súng đó và gây thương tích cá 
nhân hoặc tử vong với khẩu súng đó; hoặc 
 (b) Thì phạm tội gây nguy hiểm cho cộng đồng cấp độ hai do 
cất giữ một khẩu súng không an toàn nếu một người bị cấm 
được tiếp cận và sở hữu khẩu súng đó và: 
 (i) Gây nổ súng; 
 (ii) Mang, triển lãm, hoặc trưng bày súng ở nơi công cộng theo 
cách cho thấy rõ ý định đe doạ người khác hoặc đáng báo động 
về sự an toàn của người khác; hoặc 
 (iii) Sử dụng súng để phạm tội. 
 (2) (a) Gây nguy hiểm cho cộng đồng do cất giữ súng không 
an toàn cấp độ một là một trọng tội loại C bị trừng phạt chiếu theo 
chương 9A.20 RCW. 
 (b) Gây nguy hiểm cho cộng đồng do cất giữ súng không an 
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toàn cấp độ hai là một khinh tội lớn bị trừng phạt chiếu theo 
chương 9A.20 RCW. 
 (3) Tiểu mục (1) của mục này không áp dụng nếu:
 (a) Súng được để trong nơi cất giữ súng an toàn, hoặc có biện 
pháp an toàn với khóa cò súng hoặc dùng thiết bị tương tự được 
thiết kế để ngăn ngừa việc sử dụng hoặc nổ súng trái phép; 
 (b) Trong trường hợp một người là người bị cấm trên căn bản 
tuổi tác của người đó, thì việc tiếp cận súng là với sự cho phép 
hợp pháp của cha mẹ hoặc người giám hộ của người bị cấm và 
có sự giám sát của một người lớn, hoặc là phù hợp với RCW 
9.41.042; 
 (c) Người bị cấm lấy được súng, hoặc lấy được và nổ súng, khi 
có một hành động hợp pháp để tự vệ; hoặc 
 (d) Việc người bị cấm tiếp cận súng là hệ quả của một vụ xâm 
nhập bất hợp pháp, miễn là việc tiếp cận trái phép hoặc trộm 
súng được trình báo cho một cơ quan thực thi pháp luật địa 
phương trong khu vực thẩm quyền, khi mà việc tiếp cận trái phép 
hoặc trộm súng đó xảy ra trong vòng năm ngày kể từ khi nạn 
nhân của vụ xâm nhập bất hợp pháp biết hoặc đáng lẽ phải biết 
được là khẩu súng đã bị lấy mất. 
 (4) Nếu xảy ra tử vong hoặc chấn thương nghiêm trọng do hệ 
quả của một vụ vi phạm bị cáo buộc trong tiểu mục (1)(a) của 
mục này, thì công tố viên có thể từ chối truy tố, mặc dù họ có đầy 
đủ bằng chứng hợp pháp để truy tố, trong trường hợp việc truy tố 
sẽ không phục vụ mục đích công cộng nào hoặc sẽ loại bỏ mục 
đích của luật liên quan. 
 (5) Cho các mục đích của mục này, “người bị cấm” có nghĩa là 
một người đang bị cấm sở hữu một khẩu súng theo luật tiểu bang 
hay liên bang. 
 (6) Không có gì trong mục này quy định phải cất giữ súng như 
thế nào hoặc ở đâu. 
 MỤC MỚI. Mục 6. CÓ NƠI CẤT GIỮ SÚNG AN TOÀN. Một 
mục mới được thêm vào chương 9.41 RCW với nội dung như 
sau: 
  (1) Khi bán hoặc chuyển nhượng bất kỳ khẩu súng nào, mỗi 
người bán phải chào mời để bán hoặc đưa cho người mua hoặc 
người nhận chuyển nhượng một thiết bị cất giữ súng an toàn, 
hoặc một khóa cò súng hay thiết bị tương tự được thiết kế để ngăn 
ngừa việc sử dụng hoặc nổ súng trái phép.
 (2) Mỗi cửa hàng, tiệm, hoặc cơ sở buôn bán nơi súng ống 
được bán ra, mà đăng ký như một người bán vũ khí với cơ quan 
cấp giấy phép, phải niêm yết rõ ràng, ở một vị trí nổi bật để tất cả 
khách hàng có thể lưu ý, biển cảnh báo sau đây, do cơ quan cấp 
giấy phép cung cấp, bằng chữ in có chiều cao ít nhất một phân 
Anh: 
 CẢNH BÁO: QUÝ VỊ CÓ THỂ BỊ TRUY TỐ HÌNH SỰ NẾU 
QUÝ VỊ CẤT GIỮ HOẶC ĐỂ MỘT KHẨU SÚNG KHÔNG AN 
TOÀN Ở NƠI MÀ MỘT NGƯỜI BỊ CẤM SỞ HỮU SÚNG ỐNG 
CÓ THỂ VÀ THỰC SỰ LẤY ĐƯỢC. 
 (3) Mỗi cửa hàng, tiệm, hoặc cơ sở buôn bán nơi súng ống 
được bán ra, mà đăng ký như một người bán vũ khí với cơ quan 
cấp giấy phép, sau khi bán hoặc chuyển nhượng một khẩu súng, 
phải đưa ra một cảnh báo bằng văn bản cho người mua hoặc 
người nhận chuyển nhượng có nội dung, bằng chữ in hoa có 
chiều cao không ít hơn một phần tư phân Anh: 
 CẢNH BÁO: QUÝ VỊ CÓ THỂ BỊ TRUY TỐ HÌNH SỰ NẾU 
QUÝ VỊ CẤT GIỮ HOẶC ĐỂ MỘT KHẨU SÚNG KHÔNG AN 
TOÀN Ở NƠI MÀ MỘT NGƯỜI BỊ CẤM SỞ HỮU SÚNG ỐNG 
CÓ THỂ VÀ THỰC SỰ LẤY ĐƯỢC. 

 (4) Người nào vi phạm mục này là phạm tội vi cảnh dân sự loại 
1 theo chương 7.80 RCW và có thể bị phạt lên đến hai trăm năm 
mươi mỹ kim. Tuy nhiên, không được phạt tiền như vậy cho đến 
khi đã hết hạn ba mươi ngày từ thời điểm các biển cảnh báo cần 
thiết theo tiểu mục (2) của mục này được cơ quan cấp giấy phép 
phân phối. 
  Mục 7. RCW 9.41.094 và 2018 c 201 s 6004 mỗi mục được tu 
chính với nội dung như sau: 
 Một đơn có chữ ký để mua một khẩu súng lục hoặc súng 
trường tấn công bán tự động sẽ coi là từ bỏ tính bảo mật và là 
văn bản yêu cầu cơ quan chăm sóc y tế, các viện sức khỏe tâm 
thần, và các cơ sở chăm sóc sức khỏe khác tiết lộ, theo yêu cầu 
của tòa án hoặc cơ quan thực thi pháp luật, thông tin liên quan 
đến tư cách hội đủ điều kiện của người nộp đơn để mua một 
khẩu súng lục hoặc súng trường tấn công bán tự động theo yêu 
cầu của tòa án hoặc cơ quan thực thi pháp luật.
 Mục 8. RCW 9.41.097 và 2018 c 201 s 6005 mỗi mục được tu 
chính với nội dung như sau: 
 (1) Cơ quan chăm sóc y tế, các viện sức khỏe tâm thần, và 
các cơ sở chăm sóc sức khỏe khác, khi có yêu cầu của tòa án, 
((hoặc)) cơ quan thực thi pháp luật, hoặc tiểu bang, phải cung 
cấp thông tin liên quan như thế khi cần thiết để xác định tư cách 
hội đủ điều kiện của người sở hữu ((súng lục)) súng hoặc để 
được cấp giấy phép súng lục được cất giấu theo RCW 9.41.070 
hoặc để mua một khẩu súng lục hoặc súng trường tấn công bán 
tự động theo RCW 9.41.090. 
 (2) Thông tin sức khỏe tâm thần nhận được bởi: (a) Cơ quan 
cấp giấy phép chiếu theo RCW 9.41.047 hoặc 9.41.173; (b) một 
thẩm quyền ban hành chiếu theo RCW 9.41.047 hoặc 9.41.070; 
(c) một chỉ huy trưởng cảnh sát hay cảnh sát trưởng quận chiếu 
theo RCW 9.41.090 hoặc 9.41.173; (d) một tòa án hoặc cơ quan 
thi hành pháp luật chiếu theo tiểu mục (1) của mục này; hoặc (e) 
tiểu bang chiếu theo RCW 9.41.090, sẽ không được tiết lộ ngoại 
trừ theo quy định tại RCW 42.56.240(4). 
 Mục 9. RCW 9.41.0975 và 2009 c 216 s 7 mỗi mục được tu 
chính với nội dung như sau: 
 (1) Tiểu bang, các thực thể chính quyền địa phương, bất cứ 
cơ quan công cộng hay tư nhân nào, và các nhân viên của bất 
kỳ thực thể chính quyền tiểu bang hay địa phương hoặc cơ quan 
công cộng hay tư nhân nào, hành động với lòng thành tín, được 
miễn trừ trách nhiệm pháp lý: 
 (a) Đối với thất bại trong việc ngăn chặn việc bán hoặc chuyển 
nhượng một khẩu súng cho một người mà việc tiếp nhận hoặc 
sở hữu khẩu súng đó của họ là bất hợp pháp; 
 (b) Đối với việc ngăn chặn việc bán hoặc chuyển nhượng một 
khẩu súng cho một người có thể tiếp nhận hoặc sở hữu súng một 
cách hợp pháp; 
 (c) Đối với việc cấp giấy phép súng lục được cất giấu hoặc giấy 
phép cho ngoại kiều giữ súng cho một người không hội đủ điều 
kiện nhận giấy phép đó; 
 (d) Đối với việc không cấp giấy phép súng lục được cất giấu 
hoặc giấy phép cho ngoại kiều giữ súng cho một người hội đủ 
điều kiện nhận giấy phép đó; 
 (e) Đối với việc thu hồi hoặc không thu hồi giấy phép súng lục 
được cất giấu đã cấp hoặc giấy phép cho ngoại kiều giữ súng; 
 (f) Đối với các sai sót trong việc chuẩn bị hoặc truyền tải thông 
tin như là một phần của việc xác định tư cách hội đủ điều kiện 
của một người để tiếp nhận hoặc sở hữu súng, hoặc tư cách hội 



126 Dự luật Tiên khởi Số 1639

đủ điều kiện cho một giấy phép súng lục được cất giấu hoặc giấy 
phép cho ngoại kiều giữ súng; 
 (g) Đối với việc cấp giấy phép người bán cho một người không 
hội đủ điều kiện nhận được giấy phép như thế; hoặc 
 (h) Đối với việc không cấp giấy phép người bán cho một người 
hội đủ điều kiện nhận được giấy phép như thế. 
 (2) Có thể nộp đơn cho một tòa án có thẩm quyền để xin một 
trát thi hành nghĩa vụ công quyền (writ of mandamus): 
 (a) Chỉ đạo cho cơ quan cấp phép cấp một giấy phép súng lục 
được cất giấu hoặc giấy phép cho ngoại kiều giữ súng đã bị từ 
chối một cách sai lầm; 
 (b) Chỉ đạo cho cơ quan thực thi pháp luật phê chuẩn một đơn 
xin mua một khẩu súng lục hoặc súng trường tấn công bán tự 
động đã bị bác bỏ một cách sai lầm; 
 (c) Chỉ đạo phải điều chỉnh thông tin sai lệch dẫn đến sự từ 
chối sai trái việc cấp một giấy phép súng lục được cất giấu hay 
giấy phép cho ngoại kiều giữ súng hoặc sự bác bỏ sai lầm đơn 
xin mua một khẩu súng lục hoặc súng trường tấn công bán tự 
động; hoặc 
 (d) Chỉ đạo cho cơ quan thực thi pháp luật phê chuẩn môn bài 
của một người bán đã bị bác bỏ một cách sai lầm. 
 Có thể thực hiện đơn xin trát này trong quận mà đã nộp đơn xin 
một giấy phép súng lục được cất giấu hoặc giấy phép cho ngoại 
kiều giữ súng hoặc xin mua súng lục hoặc súng trường tấn công 
bán tự động, hoặc trong quận Thurston, tuỳ theo quyết định của 
người xin trát. Tòa án phải cung cấp một phiên điều trần khẩn cho 
đơn xin được đệ trình theo tiểu mục (2) này đối với trát thi hành 
nghĩa vụ công quyền (writ of mandamus). Người được cấp trát 
thi hành nghĩa vụ công quyền theo tiểu mục (2) này phải được 
đền bù lệ phí và chi phí luật sư hợp lý. 
 Mục 10. RCW 9.41.110 và 2009 c 479 s 10 mỗi mục được tu 
chính với nội dung như sau: 
 (1) Không người bán nào có thể bán hoặc chuyển nhượng 
cách khác, hoặc phơi bày để bán hay chuyển nhượng, hoặc sở 
hữu với ý định để bán, hoặc chuyển nhượng cách khác, bất kỳ 
khẩu súng lục nào mà không có giấy phép theo quy định trong 
mục này. 
 (2) Không người bán nào có thể bán hoặc chuyển nhượng 
cách khác, hoặc trưng bày để bán hay chuyển nhượng, hoặc sở 
hữu với ý định để bán, hoặc chuyển nhượng cách khác, bất kỳ 
khẩu súng nào khác với súng lục mà không có giấy phép theo 
quy định trong mục này. 
 (3) Không người bán nào có thể bán hoặc chuyển nhượng 
cách khác, hoặc trưng bày để bán hay chuyển nhượng, hoặc sở 
hữu với ý định để bán, hoặc chuyển nhượng cách khác, bất kỳ 
đạn dược nào mà không có giấy phép theo quy định trong mục 
này. 
 (4) Các cơ quan được quyền cấp giấy phép của bất kỳ thành 
phố, thị trấn, hoặc phân khu chính trị nào của tiểu bang này sẽ 
cấp giấy phép theo các hình thức do giám đốc cấp phép quy 
định, có hiệu lực không quá một năm kể từ ngày cấp phép, cho 
người được cấp phép bán súng ống trong phạm vi tiểu bang này 
tùy thuộc vào các điều kiện sau đây, nếu vi phạm bất kỳ điều nào 
trong đó thì giấy phép sẽ bị hủy bỏ và người được cấp phép bị 
phạt theo quy định trong RCW 9.41.010 đến 9.41.810. Cơ quan 
cấp giấy phép phải gửi một bản sao của mỗi giấy phép đã cấp 
cho sở cấp phép. Sở cấp phép phải thông báo cho sở thuế vụ tên 
và địa chỉ của từng người bán được cấp giấy phép theo mục này. 
 (5) (a) Cơ quan cấp phép phải, trong vòng ba mươi ngày kể từ 

ngày nộp đơn của bất kỳ người nào xin giấy phép người bán, xác 
định xem có nên cấp giấy phép hay không. Tuy nhiên, nếu người 
nộp đơn không có bằng lái xe Washington vĩnh viễn, hợp lệ hay 
thẻ căn cước của tiểu bang Washington, hoặc chưa từng là một 
cư dân của tiểu bang trong chín mươi ngày liên tiếp trước đó, thì 
cơ quan cấp phép sẽ có đến sáu mươi ngày để xác định xem có 
nên cấp giấy phép hay không. Không ai được hội đủ điều kiện 
lấy giấy phép theo mục này mà không nhận được trước tiên một 
giấy phép súng liên bang và trải qua việc lấy dấu vân tay và kiểm 
tra lý lịch. Ngoài ra, không ai không hội đủ điều kiện để sở hữu 
súng theo RCW 9.41.040 hoặc không hội đủ điều kiện lấy giấy 
phép súng lục được cất giấu theo RCW 9.41.070 sẽ hội đủ điều 
kiện để lấy giấy phép người bán.
 (b) Người bán phải yêu cầu tất cả các nhân viên nào có thể bán 
một khẩu súng trong quá trình làm việc của họ phải trải qua việc 
lấy dấu vân tay và kiểm tra lý lịch. Nhân viên phải hội đủ điều kiện 
để sở hữu súng, và phải chưa từng bị kết án cho hành vi phạm 
tội mà có thể làm người đó không hội đủ điều kiện lấy giấy phép 
súng lục được cất giấu, trước khi được phép bán một khẩu súng. 
Mỗi nhân viên phải tuân thủ các điều kiện liên quan đến các đơn 
xin mua và những hạn chế về chuyển nhượng súng lục hoặc 
súng trường tấn công bán tự động được áp dụng cho người bán. 
 (6) (a) Trừ khi có quy định khác đi trong phần (b) của tiểu mục 
này, chỉ được tiến hành kinh doanh trong tòa nhà được chỉ định 
trong giấy phép. Cho mục đích của mục này, việc quảng cáo bán 
súng ống sẽ không được coi là tiến hành kinh doanh. 
 (b) Người bán có thể tiến hành kinh doanh tạm thời tại một địa 
điểm khác so với tòa nhà được chỉ định trong giấy phép, nếu địa 
điểm tạm thời nằm trong tiểu bang Washington và là địa điểm 
triển lãm súng được tài trợ bởi một tổ chức toàn quốc, tiểu bang, 
hay địa phương, hoặc một chi nhánh của bất kỳ tổ chức nào như 
thế, chủ yếu là để sưu tầm, sử dụng cạnh tranh, hoặc việc sử 
dụng khác trong thể thao về súng ống trong cộng đồng. Không 
có gì trong tiểu mục (6)(b) này cho phép người bán tiến hành kinh 
doanh trong hoặc từ một chiếc xe cơ giới hoặc xe kéo. 
 Khi tiến hành kinh doanh tạm thời tại một địa điểm khác so 
với tòa nhà được chỉ định trong giấy phép, người bán phải tuân 
thủ tất cả các điều kiện khác được RCW 9.41.090, 9.41.100, và 
((9.41.110)) mục này áp đặt lên các người bán. Giấy phép của 
người bán nào không tuân thủ các điều kiện của RCW 9.41.080 
và 9.41.090 và tiểu mục (8) của mục này trong khi tiến hành kinh 
doanh tại một địa điểm tạm thời sẽ bị thu hồi, và người bán sẽ 
vĩnh viễn không hội đủ điều kiện để có giấy phép người bán. 
 (7) Giấy phép hoặc bản sao, do cơ quan cấp phép chứng 
nhận, phải được trưng bày tại các cơ sở trong khu vực bán súng 
ống, hoặc tại địa điểm tạm thời, nơi có thể đọc được giấy phép 
dễ dàng. 
 (8)(a) Không được bán súng lục hoặc súng trường tấn công 
bán tự động: (i) Khi vi phạm bất kỳ điều khoản nào của RCW 
9.41.010 đến 9.41.810; cũng không được bán (ii) súng lục hoặc 
súng trường tấn công bán tự động dưới bất kỳ tình huống nào 
trừ khi người bán biết rõ người mua hoặc họ phải xuất trình bằng 
chứng căn cước rõ ràng. 
 (b) Người bán nào bán hoặc chuyển nhượng bất kỳ súng nào 
vi phạm RCW 9.41.080 là phạm trọng tội loại C. Bên cạnh bất kỳ 
hình phạt nào khác theo quy định của luật pháp, người bán bị thu 
hồi vĩnh viễn bắt buộc giấy phép người bán của họ và vĩnh viễn 
không hội đủ điều kiện có giấy phép người bán. 
 (c) Lệ phí cấp giấy phép cho súng lục sẽ là một trăm hai mươi 
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lăm mỹ kim. Lệ phí cấp giấy phép cho súng khác với súng lục sẽ 
là một trăm hai mươi lăm mỹ kim. Lệ phí cấp giấy phép cho đạn 
dược sẽ là một trăm hai mươi lăm mỹ kim. Bất kỳ người bán nào 
lấy bất kỳ giấy phép nào theo tiểu mục (1), (2), hoặc (3) của mục 
này cũng có thể lấy các giấy phép còn lại mà không cần thanh 
toán bất kỳ lệ phí nào. Lệ phí nhận được theo mục này sẽ được 
gửi vào quỹ tổng quát của tiểu bang.
 (9)(a) Phải làm một hồ sơ trung thực gồm ba bản cho mỗi khẩu 
súng lục hoặc súng trường tấn công bán tự động đã bán ra, trong 
một cuốn sổ lưu giữ cho mục đích này, hình thức của nó có thể do 
giám đốc cấp phép quy định và phải do đích thân người mua và 
người đứng bán ký tên, mỗi người ký với sự hiện diện của người 
kia, và phải ghi ngày bán hàng, cỡ nòng súng, hiệu, kiểu mẫu và 
mã số vũ khi của nhà sản xuất, tên, địa chỉ, nghề nghiệp, và nơi 
sinh của người mua, và một tuyên bố có chữ ký của người mua 
rằng người đó không phải là không hội đủ điều kiện theo ((RCW 
9.41.040)) luật tiểu bang hoặc liên bang để sở hữu súng. 
 (b) Phải gửi một bản hồ sơ trong vòng sáu giờ bằng thư gửi 
bảo đảm cho chỉ huy trưởng cảnh sát thành phố hay cảnh sát 
trưởng của quận mà người mua là một cư dân, hoặc tiểu bang 
chiếu theo RCW 9.41.090; người bán phải gửi bản hồ sơ thứ nhì 
trong thời hạn bảy ngày cho giám đốc cấp giấy phép; người bán 
phải lưu giữ bản hồ sơ thứ ba trong sáu năm. 
 (10) Các tiểu mục (2) đến (9) của mục này sẽ không áp dụng 
cho việc bán sỉ. 
 (11) Các giấy phép người bán do mục này cho phép cấp là 
giấy phép tổng quát bao gồm tất cả các vụ bán hàng của người 
được cấp phép trong thời hạn hiệu lực của giấy phép. Sở phải 
cung cấp một mẫu đơn duy nhất cho các giấy phép người bán 
và một mẫu giấy phép duy nhất mà phải ghi rõ loại hoặc các loại 
giấy phép được cấp. 
 (12) Trừ khi được quy định trong RCW 9.41.090, mỗi thành 
phố, thị trấn, và phân khu chính trị của tiểu bang này bị cấm không 
được yêu cầu người mua phải lấy một giấy phép để mua hoặc 
không được yêu cầu người bán phải lấy một giấy phép riêng lẻ 
cho mỗi lần bán. 
 Mục 11. RCW 9.41.113 và 2017 c 264 s 2 mỗi mục được tu 
chính với nội dung như sau: 
 (1) Tất cả các vụ bán hoặc chuyển nhượng súng, toàn bộ 
hoặc một phần trong tiểu bang này bao gồm nhưng không giới 
hạn vào một vụ bán hoặc chuyển nhượng ở nơi mà người mua 
hoặc người bán hoặc người chuyển nhượng hoặc người được 
chuyển nhượng ở Washington, đều phải chịu sự kiểm tra lý lịch 
trừ khi được luật tiểu bang hoặc liên bang miễn cụ thể. Điều 
kiện kiểm tra lý lịch áp dụng cho tất cả các vụ bán hoặc chuyển 
nhượng bao gồm, nhưng không giới hạn, các vụ bán và chuyển 
nhượng thông qua một người bán có giấy phép, tại các hội chợ 
súng, trên mạng, và giữa những người không có giấy phép. 
 (2) Không ai được phép bán hoặc chuyển nhượng một khẩu 
súng trừ khi: 
 (a) Người đó là một người bán có giấy phép; 
 (b) Người mua hoặc người nhận chuyển nhượng là một người 
bán có giấy phép; hoặc  
 (c) Các điều kiện của tiểu mục (3) của mục này được đáp ứng. 
 (3) Trong trường hợp không bên nào trong một vụ giao dịch 
vũ khí khả dĩ là một người bán có giấy phép, thì các bên tham 
gia giao dịch phải hoàn thành vụ bán hoặc chuyển nhượng này 
thông qua một người bán có giấy phép như sau: 
 (a) Người bán hoặc chuyển nhượng phải giao súng cho một 

người bán có giấy phép để làm thủ tục bán hoặc chuyển nhượng 
như thể bán hoặc chuyển nhượng khẩu súng từ kho hàng của 
họ cho người mua hoặc người nhận chuyển nhượng, trừ trường 
hợp người bán không có giấy phép hoặc người chuyển nhượng 
có thể lấy súng khỏi cơ sở kinh doanh của người bán có giấy 
phép trong khi việc kiểm tra lý lịch đang được tiến hành. Nếu 
người bán hoặc người chuyển nhượng lấy súng khỏi cơ sở kinh 
doanh của một người bán có giấy phép trong khi việc kiểm tra 
lý lịch đang được tiến hành, thì người mua hoặc người nhận 
chuyển nhượng và người bán hoặc người chuyển nhượng phải 
trả súng lại cho cơ sở kinh doanh của người bán có giấy phép 
và người bán hoặc người chuyển nhượng một lần nữa phải giao 
súng cho người bán có giấy phép trước khi hoàn tất việc bán 
hoặc chuyển nhượng. 
 (b) Trừ khi có quy định trong (a) của tiểu mục này, người bán có 
giấy phép phải tuân thủ tất cả các điều kiện của luật liên bang và 
tiểu bang mà sẽ được áp dụng nếu người bán có giấy phép đã 
bán hoặc chuyển nhượng súng từ kho hàng của họ cho người 
mua hoặc người nhận chuyển nhượng, bao gồm nhưng không 
giới hạn vào việc tiến hành kiểm tra lý lịch đối với người mua 
hoặc người nhận chuyển nhượng tiềm năng, phù hợp với các 
điều kiện của luật liên bang và tiểu bang ((và)), thực hiện đầy đủ 
các yêu cầu về lưu trữ hồ sơ liên bang và tiểu bang, và tuân thủ 
các điều kiện và hạn chế cụ thể về súng trường tấn công bán tự 
động trong đạo luật này. 
 (c) Người mua hoặc người nhận chuyển nhượng phải hoàn 
tất, ký tên và nộp tất cả các mẫu đơn của liên bang, tiểu bang, và 
địa phương cần thiết để làm thủ tục kiểm tra lý lịch bắt buộc cho 
người bán có giấy phép thực hiện việc kiểm tra lý lịch. 
 (d) Nếu kết quả của cuộc kiểm tra lý lịch cho thấy rằng người 
mua hoặc người nhận chuyển nhượng không hội đủ điều kiện 
để sở hữu súng, thì người bán có giấy phép phải trả lại súng cho 
người bán hoặc người chuyển nhượng. 
 (e) Người bán có giấy phép có thể thu một lệ phí phản ánh giá 
trị thị trường hợp lý của phí tổn hành chính và những nỗ lực phát 
sinh bởi người bán có giấy phép để tạo thuận lợi cho việc bán 
hoặc chuyển nhượng súng. 
 (4) Mục này không áp dụng đối với: 
 (a) Việc chuyển nhượng giữa các thành viên mật thiết trong gia 
đình, mà đối với tiểu mục này sẽ được giới hạn cho vợ chồng, 
bạn tình sống chung, cha mẹ, cha mẹ người phối ngẫu, con cái, 
anh chị em, anh chị em rể, ông bà, cháu nội ngoại, cháu gái, cháu 
trai, anh em họ trực hệ, cô dì, và chú bác, mà là một món quà 
hoặc món vay thực sự; 
 (b) Việc bán hoặc chuyển nhượng một súng cổ; 
 (c) Việc chuyển nhượng tạm thời sở hữu súng nếu chuyển 
nhượng đó là cần thiết để ngăn chặn cái chết hoặc tổn hại cơ thể 
nghiêm trọng sắp xảy ra cho người mà khẩu súng được chuyển 
nhượng nếu: 
 (i) Việc chuyển nhượng tạm thời này chỉ kéo dài chừng nào 
còn cần thiết tức thì để ngăn chặn tử vong hoặc tổn hại cơ thể 
nghiêm trọng sắp xảy ra; và 
 (ii) Người được chuyển nhượng súng không bị cấm sở hữu 
súng theo luật tiểu bang hay liên bang; 
 (d) Việc tạm chuyển nhượng quyền sở hữu súng nếu: (i) Việc 
chuyển nhượng nhằm mục đích ngăn chặn tự tử hoặc tự gây tổn 
hại thân thể nghiêm trọng; (ii) việc chuyển nhượng chỉ kéo dài 
miễn là cần thiết một cách hợp lý để ngăn chặn tử vong hoặc tổn 
hại thân thể nghiêm trọng; và (iii) súng không được sử dụng bởi 
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người nhận chuyển nhượng cho bất cứ mục đích nào trong suốt 
thời gian chuyển nhượng tạm thời; 
 (e) Bất kỳ cơ quan thực thi pháp luật hoặc cải huấn nào và, đến 
mức độ người đó đang hành động trong quá trình và phạm vi 
công việc hay nhiệm vụ chính thức của họ, bất kỳ viên chức thực 
thi pháp luật hoặc cải huấn, cảnh vệ Hoa Kỳ, thành viên của các 
lực lượng vũ trang của Hoa Kỳ hoặc vệ binh quốc gia, hoặc viên 
chức liên bang; 
 (f) Một nhà chế súng có giấy phép liên bang nhận súng chỉ duy 
nhất cho mục đích chỉnh sửa hoặc sửa chữa, hoặc việc nhà chế 
súng có giấy phép liên bang trả lại súng cho chủ sở hữu; 
 (g) Việc chuyển nhượng tạm thời một khẩu súng (i) giữa vợ 
chồng hoặc bạn tình sống chung; (ii) nếu việc chuyển nhượng 
tạm thời xảy ra, và súng được cất giữ mọi lúc, ở một cơ sở bắn 
súng chính thức có phép của cơ quan điều hành khu vực thẩm 
quyền mà cơ sở đó tọa lạc; (iii) nếu việc chuyển nhượng tạm 
thời xảy ra và việc sở hữu súng của người nhận là độc quyền 
tại một cuộc thi được tổ chức hợp pháp liên quan đến việc sử 
dụng súng, hoặc trong khi tham gia hoặc tập luyện cho buổi biểu 
diễn bởi một nhóm tổ chức có sử dụng súng như một phần của 
việc biểu diễn; (iv) cho một người dưới mười tám tuổi để săn bắn 
hợp pháp, thể thao, hoặc các mục đích giáo dục trong khi dưới 
sự giám sát và kiểm soát trực tiếp của một người lớn có trách 
nhiệm không bị cấm sở hữu súng; (v) trong những tình huống 
mà người nhận chuyển nhượng và súng vẫn còn hiện diện trước 
người chuyển nhượng; hoặc (vi) trong khi săn bắn nếu vụ săn 
bắn là hợp pháp ở tất cả những nơi mà người sở hữu súng được 
chuyển nhượng và người mà súng được chuyển nhượng đã 
hoàn thành toàn bộ việc huấn luyện và có tất cả các giấy phép 
hoặc cấp phép cần thiết cho vụ săn bắn như thế, miễn là chỉ cấp 
phép cho bất kỳ vụ chuyển nhượng tạm thời nào theo tiểu mục 
này nếu người mà súng được chuyển nhượng không bị cấm sở 
hữu súng theo luật tiểu bang hay liên bang; 
 (h) Một người (i) nhận được một khẩu súng khác với súng lục 
theo việc thi hành của pháp luật sau khi người chủ sở hữu súng 
trước kia qua đời hoặc (ii) nhận được một khẩu súng lục theo 
việc thi hành pháp luật sau khi người chủ sở hữu súng lục trước 
kia qua đời trong vòng sáu mươi ngày trước. Vào cuối giai đoạn 
sáu mươi ngày, người đó phải chuyển nhượng hợp pháp khẩu 
súng lục hay phải liên lạc với sở cấp phép để thông báo cho sở 
rằng mình đã sở hữu khẩu súng lục và dự định duy trì quyền sở 
hữu khẩu súng lục, tuân thủ tất cả các luật liên bang và tiểu bang; 
hoặc 
 (i) Việc bán hoặc chuyển nhượng khi người mua hoặc người 
nhận chuyển nhượng là một nhà sưu tập có giấy phép và khẩu 
súng được bán hoặc chuyển nhượng là một đồ cổ hoặc di tích. 
 Mục 12. RCW 9.41.124 và 2015 c 1 s 7 mỗi mục được tu chính 
với nội dung như sau: 
 Cư dân của một tiểu bang ngoài Washington có thể mua súng 
trường và shotgun, trừ những súng được định nghĩa là súng 
trường tấn công bán tự động, ở Washington: QUY ĐỊNH, Rằng cư 
dân đó phải tuân thủ các quy định hiện hành của Đạo Luật Kiểm 
Soát Súng liên bang năm 1968, Tiêu đề IV, Ấn bản L. 90-351 theo 
điều hành của bộ trưởng ngân khố Hoa Kỳ: VÀ QUY ĐỊNH THÊM, 
Rằng cư dân đó có đủ điều kiện để mua hoặc sở hữu vũ khí như 
thế tại Washington và trong tiểu bang mà những người đó cư trú: 
VÀ QUY ĐỊNH THÊM, Rằng cư dân đó phải tuân thủ các thủ tục 
và việc kiểm tra lý lịch theo yêu cầu của chương này. 

 Mục 13. RCW 9.41.240 và 1994 sp.s. c 7 s 423 mỗi mục được 
tu chính với nội dung như sau: 
 (1) Một người dưới hai mươi mốt tuổi không thể mua một khẩu 
súng lục hoặc súng trường tấn công bán tự động, và trừ khi có 
quy định khác đi trong chương này, không ai có thể bán hoặc 
chuyển nhượng một khẩu súng trường tấn công bán tự động cho 
một người dưới hai mươi mốt tuổi.
 (2) Trừ khi có một ngoại lệ theo RCW 9.41.042, 9.41.050, hoặc 
9.41.060 áp dụng, một người ít nhất mười tám tuổi, nhưng chưa 
đủ hai mươi mốt tuổi, có thể sở hữu một khẩu súng lục chỉ: 
 (((1))) (a) Ở nơi cư trú của người đó; 
 (((2))) (b) Tại nơi kinh doanh cố định của người đó; hoặc 
 (((3))) (c) Trên bất động sản dưới sự kiểm soát của họ. 
 (3) Ngoại trừ ở các địa điểm và các tình huống được xác định 
trong RCW 9.41.042 (1) đến (9) và 9.41.060 (1) đến (10), một 
người ít nhất mười tám tuổi, nhưng chưa đủ hai mươi mốt tuổi, 
có thể sở hữu một khẩu súng trường tấn công bán tự động chỉ: 
 (a) Ở nơi cư trú của người đó 
 (b) Tại nơi kinh doanh cố định của người đó; 
 (c) Trên bất động sản dưới sự kiểm soát của họ; hoặc 
 (d) Đối với mục đích cụ thể của việc (i) di chuyển đến một nơi 
cư trú mới; (ii) đi lại giữa nơi người đó cư trú và bất động sản 
dưới sự kiểm soát của họ; hoặc (iii) bán hoặc chuyển nhượng 
súng phù hợp với các yêu cầu của chương này; miễn là trong tất 
cả các tình huống này, khẩu súng trường tấn công bán tự động 
được lấy đạn ra và để vào hộp chứa súng an toàn hoặc giữ an 
toàn bằng một khóa kích hoạt hoặc thiết bị tương tự được thiết 
kế để ngăn chặn việc sử dụng hoặc nổ súng trái phép. 
 Mục 14. RCW 9.41.129 và 2005 c 274 s 203 mỗi mục được tu 
chính với nội dung như sau:
 Sở cấp phép ((có thể)) phải giữ bản sao hoặc hồ sơ của các 
đơn xin giấy phép súng lục được cất giấu theo quy định tại RCW 
9.41.070, bản sao hoặc hồ sơ của các đơn xin giấy phép cho 
ngoại kiều giữ súng, bản sao hoặc hồ sơ của các đơn xin mua 
súng lục hoặc súng trường tấn công bán tự động theo quy định 
tại RCW 9.41.090, và bản sao hoặc hồ sơ các vụ chuyển nhượng 
súng lục hoặc súng trường tấn công bán tự động theo quy định 
tại RCW 9.41.110. Không được tiết lộ bản sao và hồ sơ ngoại trừ 
theo quy định tại RCW 42.56.240 (4). 
 MỤC MỚI. Mục 15. Một mục mới được thêm vào chương 9.41 
RCW với nội dung như sau: 
 (1) Trong thời hạn mười hai tháng kể từ ngày mục này có hiệu 
lực, sở cấp phép có trách nhiệm, kết hợp với cơ quan tuần tra 
tiểu bang Washington và các cơ quan thực thi pháp luật tiểu bang 
và địa phương khác khi cần thiết, lập ra một quy trình hiệu quả về 
chi phí và hữu hiệu để: 
 (a) Xác minh, trên căn bản hàng năm hoặc thường xuyên hơn, 
rằng những người mua súng lục hoặc súng trường tấn công bán 
tự động chiếu theo chương này vẫn hội đủ điều kiện để sở hữu 
một khẩu súng theo luật tiểu bang và liên bang; và 
 (b) Nếu những người đó được xác định là không hội đủ điều 
kiện vì lý do bất kỳ, (i) thông báo và cung cấp thông tin liên quan 
cho chỉ huy trưởng cảnh sát hoặc cảnh sát trưởng quận của khu 
vực thẩm quyền mà người mua cư trú ở đó và (ii) thực hiện các 
bước để bảo đảm những người đó không sở hữu súng bất hợp 
pháp. 
 (2) Sở cấp phép, khi thích hợp, có thể tham khảo ý kiến các cá 
nhân từ khu vực công cộng và tư nhân hoặc yêu cầu các cá nhân 
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này thành lập một ủy ban cố vấn tạm thời để đạt được các mục 
đích trong tiểu mục (1) của mục này. Các thành viên của một ban 
cố vấn như vậy không có quyền được bồi hoàn chi phí. 
 Mục 16. RCW 9.41.010 và 2018 c 7 s 1 mỗi mục được tu chính 
với nội dung như sau:
 Trừ khi bối cảnh rõ ràng yêu cầu khác đi, các định nghĩa trong 
mục này áp dụng trong suốt chương này. 
 (1) “Súng cổ” có nghĩa là một khẩu súng hoặc bản sao của một 
khẩu súng không được thiết kế hoặc tái thiết kế để sử dụng lửa 
vành hoặc kích hỏa trung tâm truyền thống với đạn cố định và 
được sản xuất vào hoặc trước năm 1898, bao gồm bất kỳ súng 
có ngòi, kíp, nắp gõ, hoặc loại hệ thống kích hỏa tương tự và 
cùng bất kỳ loại súng nào sử dụng đạn cố định được sản xuất 
vào hoặc trước năm 1898, mà đạn này không còn được sản xuất 
tại Hoa Kỳ và không có sẵn trong các kênh mua bán thương mại 
thông thường. 
 (2) “Chiều dài nòng súng” có nghĩa là khoảng cách từ bề mặt 
nổi cuối nòng súng cố định dọc theo chiều dài của trục nòng đến 
mũi nòng súng, hoặc trong trường hợp một nòng súng có phụ 
kiện thì tính đến phần cuối của bất kỳ thiết bị hợp pháp nào được 
gắn vĩnh viễn vào đầu mũi súng. 
 (3) “Báng dội liên thanh” có nghĩa là một báng súng được thiết 
kế để gắn vào một khẩu súng bán tự động với hiệu ứng gia tăng 
tốc độ bắn có thể đạt được ở súng bán tự động như một khẩu 
súng hoàn toàn tự động bằng cách sử dụng năng lượng từ độ 
giật của súng để tạo hoàn lực nhằm kích hoạt cò súng liên tục. 
 (4) “Tội phạm bạo lực” có nghĩa là: 
 (a) Bất kỳ trọng tội nào sau đây, như đang hiện hữu hoặc được 
sửa đổi sau này: Bất kỳ trọng tội nào được định nghĩa theo bất kỳ 
luật nào như là một trọng tội loại A hay một nỗ lực phạm trọng tội 
loại A, gạ gẫm hình sự hoặc âm mưu hình sự để phạm một trọng 
tội loại A, ngộ sát cấp độ một, ngộ sát cấp độ hai, cưỡng bức tình 
dục nếu phạm phải bằng cách cưỡng bức, bắt cóc cấp độ hai, 
đốt phá cấp độ hai, hành hung cấp độ hai, hành hung một đứa trẻ 
cấp độ hai, tống tiền cấp độ một, trộm cắp cấp độ hai, trộm cắp ở 
khu dân cư, và cướp cấp độ hai; 
 (b) Bất kỳ việc kết án nào cho một hành vi phạm trọng tội có 
hiệu lực vào bất cứ lúc nào trước ngày 6 tháng Sáu, 1996, tương 
đương với một trọng tội được phân loại như một tội phạm bạo 
lực trong (a) của tiểu mục này; và 
 (c) Bất kỳ việc kết án nào của liên bang hoặc ngoài tiểu bang 
nào cho một hành vi phạm tội tương đương với một trọng tội 
được phân loại như một tội phạm bạo lực theo (a) hoặc (b) của 
tiểu mục này. 
 (5) “Đồ cổ hoặc di tích” có ý nghĩa tương tự như quy định tại 27 
C.F.R. Mục 478.11. 
 (6) “Người bán” có nghĩa là một người tham gia vào việc kinh 
doanh bán súng giá sỉ hoặc lẻ đang có, hoặc bắt buộc phải có, 
một giấy phép súng ống liên bang theo 18 USC Mục 923 (a). Một 
người không có, và không bắt buộc phải có, một giấy phép súng 
ống liên bang theo 18 USC Mục 923 (a), không phải là một người 
bán nếu người đó chỉ thỉnh thoảng bán, trao đổi, hoặc mua súng 
cho việc tăng cường bộ sưu tập cá nhân hoặc cho sở thích, hoặc 
bán toàn bộ hoặc một phần của bộ sưu tập súng cá nhân của 
mình. 
 (7) “Gia đình hoặc thành viên trong gia đình” có nghĩa là “gia 
đình” hoặc “thành viên trong gia đình” như được sử dụng trong 
RCW 10.99.020. 
 (8) “Trọng tội” có nghĩa là bất kỳ hành vi phạm trọng tội nào 

theo luật pháp của tiểu bang này hoặc bất kỳ hành vi phạm tội 
liên bang hoặc ngoài tiểu bang nào tương đương với một hành vi 
phạm trọng tội theo luật pháp của tiểu bang này. 
 (9) “Người phạm trọng tội có súng” có nghĩa là một người đã 
từng bị kết án hoặc được kết luận vô tội vì lý do tâm thần trong 
tiểu bang này về bất kỳ hành vi phạm trọng tội có súng nào. Một 
người không phải là người phạm trọng tội có súng theo chương 
này nếu bất kỳ và tất cả các hành vi phạm tội đủ điều kiện đều đã 
được loại bỏ, tha thứ, bãi bỏ, chứng nhận, hoặc cải huấn, hoặc 
thủ tục tương đương khác dựa trên kết luận người bị kết án đã 
được cải huấn hoặc tha thứ, bãi bỏ, hoặc thủ tục tương đương 
khác dựa trên một phán quyết vô tội. 
 (10) “Hành vi phạm trọng tội có súng” có nghĩa là: 
 (a) Bất kỳ hành vi phạm trọng tội nào mà vi phạm chương này; 
 (b) Vi phạm RCW 9A.36.045; 
 (c) Vi phạm RCW 9A.56.300;
 (d) Vi phạm RCW 9A.56.310; 
 (e) Bất kỳ hành vi phạm trọng tội nào nếu người phạm tội có 
trang bị một khẩu súng trong khi phạm tội. 
 (11) “Súng ống” có nghĩa là một vũ khí hoặc thiết bị mà từ đó 
một viên đạn hoặc nhiều viên đạn có thể được bắn ra bằng chất 
nổ như thuốc súng. “Súng ống” không bao gồm một khẩu súng 
bắn pháo sáng hoặc thiết bị bắn pháo khác để ra hiệu kêu cứu, 
hoặc dụng cụ bắn đinh hoặc thiết bị khác được thiết kế chỉ để sử 
dụng cho mục đích xây dựng. 
 (12) “Súng” có ý nghĩa tương tự như súng ống. 
 (13) “Viên chức thực thi pháp luật” bao gồm một viên chức 
trị an tại Washington với thẩm quyền tổng quát theo định nghĩa 
trong RCW 10.93.020, hoặc một viên chức trị an tại Washington 
được ủy nhiệm đặc biệt theo định nghĩa trong RCW 10.93.020. 
“Viên chức thực thi pháp luật” cũng bao gồm một viên chức trị 
an tại Washington với thẩm quyền hạn chế theo định nghĩa trong 
RCW 10.93.020 nếu viên chức đó được hãng tuyển dụng họ cho 
phép một cách chính đáng mang theo một khẩu súng lục được 
cất giấu trong người. 
 (14) “Thường trú nhân hợp pháp” có cùng ý nghĩa dành cho 
một người “được cho phép thường trú một cách hợp pháp” trong 
8 USC Mục 1101 (a) (20). 
 (15) “Nhà sưu tầm có giấy phép” có nghĩa là một người được 
liên bang cấp phép theo 18 USC Mục 923 (b). 
 (16) “Người bán có giấy phép” có nghĩa là một người được liên 
bang cấp phép theo 18 USC Mục 923 (b). 
 (17) “Nạp đạn” có nghĩa là: 
 (a) Có một viên đạn trong buồng súng; 
 (b) Đạn nằm trong một kẹp đạn cố định trong khẩu súng; 
 (c) Có một viên đạn trong xi lanh của súng, nếu súng là một 
khẩu súng lục; 
 (d) Có một viên đạn trong ống hoặc băng đạn được đưa vào ổ 
đạn; hoặc 
 (e) Có một viên bi trong nòng súng và khẩu súng được nhồi 
thuốc hoặc nạp thuốc nếu súng là loại nạp đạn từ mũi súng. 
 (18) “Súng máy” có nghĩa là bất kỳ loại súng nào được gọi là 
một khẩu súng máy, súng trường cơ khí, súng tiểu liên, hoặc bất 
kỳ cơ chế hoặc công cụ khác nào không yêu cầu bóp cò mỗi lần 
bắn và có một kẹp đạn, đĩa đạn, thùng đạn, bánh đạn, hoặc thiết 
bị cơ khí tách biệt khác để lưu trữ, mang theo, hoặc cung cấp đạn 
dược có thể được nạp vào súng, cơ chế, hoặc công cụ, và bắn 
từ đó ở mức độ năm viên mỗi giây. 
 (19) “Ngoại kiều không phải di dân” có nghĩa là một người 
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được xác định như vậy trong 8 USC Mục 1101 (a)(15). 
 (20) “Người” có nghĩa là bất kỳ cá nhân, tập đoàn, công ty, hiệp 
hội, hãng, đối tác, câu lạc bộ, tổ chức, hội, công ty cổ phần, hoặc 
pháp nhân khác. 
 (21) “Súng lục” có nghĩa là bất kỳ loại súng nào có chiều dài 
nòng súng dưới mười sáu phân Anh, hoặc được thiết kế để cầm 
và bắn bằng cách sử dụng một bàn tay duy nhất. 
 (22) “Súng trường” có nghĩa là một vũ khí được thiết kế hoặc 
tái thiết kế, chế tạo hoặc tái tạo, và dự định sẽ bắn từ vai và được 
thiết kế hoặc tái thiết kế, chế tạo hoặc tái tạo, và có ý định sử 
dụng năng lượng của chất nổ trong một viên đạn kim loại cố định 
để bắn chỉ một đầu đạn duy nhất thông qua một nòng dài cho mỗi 
lần kéo cò duy nhất. 
 (23) “Việc bán” và “bán” có nghĩa là sự phê chuẩn thực tế việc 
giao một khẩu súng để đổi lấy thanh toán hoặc cam kết thanh 
toán. 
 (24) “Cất giữ súng an toàn” có nghĩa là: 
 (a) Một hộp có khóa, tủ sắt chứa súng, hoặc không gian cất giữ 
có khóa an toàn được thiết kế để ngăn ngừa việc sử dụng hoặc 
nổ súng trái phép; và 
 (b) Hành động cất giữ một khẩu súng không nạp đạn bằng 
những phương tiện như thế. 
 (25) “Súng trường tấn công bán tự động” có nghĩa là bất kỳ 
khẩu súng trường nào có sử dụng một phần năng lượng của viên 
đạn bắn ra để tách vỏ đạn đã bắn và lên viên đạn kế tiếp, và đòi 
hỏi một lần kéo cò súng riêng biệt để bắn từng viên đạn. 
 “Súng trường tấn công bán tự động” không bao gồm súng cổ, 
bất kỳ súng nào đã được làm cho vĩnh viễn không sử dụng được, 
hoặc bất kỳ súng nào được vận hành bằng tay qua bu lông, bơm, 
đòn bẩy, hoặc giật nòng lên đạn. 
 (26) “Hành vi phạm tội nghiêm trọng” có nghĩa là bất kỳ một 
trong những trọng tội nào sau đây hoặc một nỗ lực nghiêm trọng 
để phạm bất kỳ trọng tội nào sau đây, như đang hiện hữu hoặc 
được sửa đổi sau này: 
 (a) Bất kỳ hành vi phạm tội bạo lực nào; 
 (b) Bất kỳ vi phạm trọng tội nào về đạo luật kiểm soát đồng nhất 
chất kích thích, chương 69.50 RCW, được phân loại là một trọng 
tội loại B hoặc có thời hạn tù tối đa ít nhất mười năm; 
 (c) Lạm dụng tình dục trẻ em cấp độ hai; 
 (d) Loạn luân khi phạm tội đối với một đứa trẻ dưới mười bốn 
tuổi; 
 (e) Cưỡng bức tình dục; 
 (f) Lãnh đạo hành vi phạm tội có tổ chức; 
 (g) Đẩy mạnh mại dâm cấp độ một; 
 (h) Hiếp dâm cấp độ ba; 
 (i) Lái xe bắn súng; 
 (j) Bóc lột tình dục; 
 (k) Lái xe gây tai nạn, gây ra khi một người điều khiển hoặc lái 
một chiếc xe trong khi chịu ảnh hưởng say rượu hoặc bất kỳ loại 
thuốc nào hoặc khi điều khiển hay lái một chiếc xe một cách liều 
lĩnh; 
 (l) Lái xe gây tử vong, ước lượng gây ra khi bất kỳ người nào lái 
bất cứ chiếc xe nào trong khi chịu ảnh hưởng say rượu hoặc bất 
kỳ loại thuốc nào theo định nghĩa trong RCW 46.61.502, hoặc khi 
điều khiển bất cứ chiếc xe nào một cách liều lĩnh; 
 (m) Bất kỳ hành vi phạm trọng tội loại B nào khác với kết luận 
có động lực tình dục, như “động lực tình dục” được định nghĩa 
theo RCW 9.94A.030; 
 (n) Bất kỳ trọng tội nào khác với phán quyết có vũ khí chết 

người theo RCW 9.94A.825; 
 (o) Bất kỳ hành vi phạm trọng tội nào có hiệu lực vào bất cứ 
lúc nào trước ngày 6 tháng Sáu, 1996, mà tương đương với một 
hành vi phạm tội nghiêm trọng, hoặc bất kỳ việc kết án nào của 
liên bang hay ngoài tiểu bang cho một hành vi phạm tội mà theo 
luật pháp của tiểu bang này sẽ là một trọng tội được phân loại là 
một hành vi phạm tội nghiêm trọng; hoặc  
 (p) Bất kỳ trọng tội nào bị kết án theo RCW 9.41.115.
  (((25))) (27) “Súng trường nòng ngắn” có nghĩa là một khẩu 
súng trường có một hoặc nhiều nòng có chiều dài dưới mười sáu 
phân Anh và bất kỳ loại vũ khí nào được làm từ một khẩu súng 
trường dưới bất kỳ hình thức sửa đổi nào nếu vũ khí được sửa 
đổi như thế có chiều dài tổng thể ít hơn hai mươi sáu phân Anh. 
 (((26))) (28) “Shotgun nòng ngắn” có nghĩa là một khẩu shot-
gun có một hoặc nhiều nòng có chiều dài dưới mười tám phân 
Anh và bất kỳ loại vũ khí nào được làm từ một khẩu shotgun dưới 
bất kỳ hình thức sửa đổi nào nếu vũ khí được sửa đổi như thế có 
chiều dài tổng thể ít hơn hai mươi sáu phân Anh. 
 (((27))) (29) “Shotgun” có nghĩa là một vũ khí có một hoặc nhiều 
nòng, được thiết kế hoặc tái thiết kế, chế tạo hoặc tái tạo, và dự 
định sẽ bắn từ vai và được thiết kế hoặc tái thiết kế, chế tạo hoặc 
tái tạo, và có ý định sử dụng năng lượng của chất nổ trong một 
viên đạn shotgun cố định để bắn qua một rãnh trơn nhiều viên bi 
hoặc chỉ một đầu đạn cho mỗi lần kéo cò duy nhất. 
 (((28))) (30) “Chuyển nhượng” có nghĩa là việc cố ý giao một 
khẩu súng cho người khác mà không cân nhắc việc thanh toán 
hoặc cam kết thanh toán bao gồm, nhưng không giới hạn cho 
quà tặng và các khoản vay. “Chuyển nhượng” không bao gồm 
việc giao một khẩu súng thuộc sở hữu hoặc thuê bởi một thực 
thể có giấy phép hoặc hội đủ điều kiện để kinh doanh trong tiểu 
bang Washington đến, hoặc việc trả lại một khẩu súng như thế 
bởi bất kỳ nhân viên hay đại lý nào của thực thể đó, định nghĩa 
bao gồm cả những tình nguyện viên tham gia vào nhóm binh lính 
nghi lễ, cho các mục đích hợp pháp trong quá trình kinh doanh 
bình thường. 
 (((29))) (31) “Người không có giấy phép” có nghĩa là bất kỳ 
người nào không phải là người bán được cấp phép theo chương 
này. 
 MỤC MỚI. Mục 17. Đạo luật này có hiệu lực vào ngày 1 tháng 
Bảy, 2019, ngoại trừ mục 13 của đạo luật này có hiệu lực vào 
ngày 1 tháng Giêng, 2019.
 MỤC MỚI. Mục 18. Giám đốc sở cấp giấy phép có thể thực 
hiện các bước cần thiết để bảo đảm rằng đạo luật này được thực 
thi vào ngày nó có hiệu lực.
 MỤC MỚI. Mục 19. Nếu bất kỳ điều khoản nào của đạo luật 
này hoặc ứng dụng của nó đối với bất kỳ cá nhân hay hoàn cảnh 
nào được xem là bất hợp lệ hoặc được ngăn chặn trước bởi luật 
liên bang, thì phần còn lại của đạo luật hoặc việc áp dụng điều 
khoản đối với những người hoặc trường hợp khác không bị ảnh 
hưởng. 

--- KẾT THÚC ---
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 MỘT ĐẠO LUẬT Liên quan đến việc thực thi pháp luật; tu 
chính RCW 9A.16.040; thêm các mục mới vào chương 43.101 
RCW; thêm các mục mới vào chương 36.28A RCW; và tạo ra 
các mục mới. 
ĐƯỢC NGƯỜI DÂN TIỂU BANG WASHINGTON THỰC HÀNH: 

PHẦN I
TIÊU ĐỀ VÀ MỤC ĐÍCH

 MỤC MỚI. Mục 1. Đạo luật này có thể được biết đến và được 
gọi là đạo luật huấn luyện thực thi pháp luật và an toàn cộng 
đồng. 
 MỤC MỚI. Mục 2. Mục đích của người dân trong việc ban 
hành đạo luật này là làm cho các cộng đồng của chúng ta an 
toàn hơn. Điều này được thực hiện bằng cách đòi hỏi viên chức 
thực thi pháp luật phải được huấn luyện về giảm bạo lực leo 
thang và sức khỏe tâm thần, để viên chức sẽ có kỹ năng nhiều 
hơn để giải quyết xung đột mà không sử dụng vũ lực thể chất 
hoặc chết người. Viên chức thực thi pháp luật sẽ được huấn 
luyện về sơ cứu và buộc phải thực hiện sơ cứu mà sẽ cứu 
mạng sống và là người liên lạc tích cực giữa viên chức thực 
thi pháp luật và các thành viên cộng đồng để tăng lòng tin và 
giảm xung đột. Cuối cùng, dự luật tiên khởi này áp dụng một 
tiêu chuẩn “thiện chí” đối với viên chức chịu trách nhiệm hình sự 
trong những trường hợp đặc biệt mà vũ lực chết người được 
sử dụng, để viên chức sử dụng vũ lực chết người trong khi thi 
hành nhiệm vụ của họ với thiện chí sẽ không bị truy tố. 

PHẦN II
BẮT BUỘC viên chức THỰC THI PHÁP LUẬT PHẢI ĐƯỢC 

HUẤN LUYỆN VỀ GIẢM BẠO LỰC LEO THANG
 MỤC MỚI. Mục 3. Một mục mới được thêm vào chương 
43.101 RCW với nội dung như sau: 
 (1) Bắt đầu một năm sau ngày có hiệu lực của mục này, tất 
cả viên chức thực thi pháp luật trong tiểu bang Washington phải 
được huấn luyện về giảm bạo lực leo thang. Viên chức thực 
thi pháp luật bắt đầu làm việc sau ngày có hiệu lực của mục 
này phải hoàn tất thành công khóa huấn luyện đó trong vòng 
mười lăm tháng làm việc đầu tiên. Ủy ban phải thiết lập ngày 
mà những viên chức thực thi pháp luật khác phải hoàn tất thành 
công khóa huấn luyện đó. 
 (2) Tất cả viên chức thực thi pháp luật phải được huấn luyện 
định kỳ liên lục về giảm bạo lực leo thang để thực hành kỹ năng 
của họ, cập nhật kiến thức và khóa huấn luyện của họ, và tìm 
hiểu các yêu cầu pháp lý mới và chiến lược giảm bạo lực leo 
thang. 
 (3) Ủy Ban phải thiết lập các yêu cầu huấn luyện thông qua 
các thủ tục trong mục 5 của đạo luật này. 

PHẦN III
BẮT BUỘC viên chức THỰC THI PHÁP LUẬT PHẢI ĐƯỢC 

HUẤN LUYỆN VỀ SỨC KHỎE TÂM THẦN
 MỤC MỚI. Mục 4. Một mục mới được thêm vào chương 
43.101 RCW với nội dung như sau: 
 (1) Bắt đầu một năm sau ngày có hiệu lực của mục này, tất 
cả viên chức thực thi pháp luật trong tiểu bang Washington 
phải được huấn luyện về sức khỏe tâm thần. Viên chức thực 

thi pháp luật bắt đầu làm việc sau ngày có hiệu lực của mục 
này phải hoàn tất thành công khóa huấn luyện đó trong vòng 
mười lăm tháng làm việc đầu tiên. Ủy ban phải thiết lập ngày 
mà những viên chức thực thi pháp luật khác phải hoàn tất thành 
công khóa huấn luyện đó. 
 (2) Tất cả viên chức thực thi pháp luật phải được huấn luyện 
định kỳ liên lục về sức khỏe tâm thần để cập nhật kiến thức về 
các vấn đề sức khỏe tâm thần và các yêu cầu pháp lý liên quan, 
và để cập nhật và thực hành các kỹ năng tương tác với những 
người có vấn đề về sức khỏe tâm thần. 
 (3) Ủy Ban phải thiết lập các yêu cầu huấn luyện thông qua 
các thủ tục trong mục 5 của đạo luật này. 

PHẦN IV
CÁC YÊU CẦU VỀ HUẤN LUYỆN PHẢI ĐƯỢC THIẾT LẬP 
VỚI SỰ TƯ VẤN CỦA CƠ QUAN THỰC THI PHÁP LUẬT 

VÀ CÁC BÊN LIÊN QUAN TRONG CỘNG ĐỒNG
 MỤC MỚI. Mục 5. Một mục mới được thêm vào chương 
43.101 RCW với nội dung như sau: 
 (1) Trong vòng sáu tháng sau ngày có hiệu lực của mục này, 
ủy ban phải tham khảo ý kiến các cơ quan thực thi pháp luật và 
các bên liên quan trong cộng đồng và áp dụng các quy tắc để 
thực hiện những yêu cầu về huấn luyện của các mục 3 và 4 của 
đạo luật này. Các quy tắc như vậy phải, ở mức tối thiểu: 
 (a) Áp dụng các yêu cầu về giờ huấn luyện và chương trình 
giảng dạy cho các khóa huấn luyện ban đầu về giảm bạo lực 
leo thang theo yêu cầu của đạo luật này; 
 (b) Áp dụng các yêu cầu về giờ huấn luyện và chương trình 
giảng dạy cho các khóa huấn luyện ban đầu về sức khỏe tâm 
thần theo yêu cầu của đạo luật này, có thể bao gồm toàn bộ 
hoặc một phần chương trình huấn luyện về sức khỏe tâm thần 
được thiết lập theo RCW 43.101.227 và 43.101.427; 
 (a) Áp dụng các yêu cầu về giờ huấn luyện và chương trình 
giảng dạy cho các khóa huấn luyện liên tục theo yêu cầu của 
đạo luật này; 
 (d) Thiết lập các phương tiện mà viên chức thực thi pháp luật 
sẽ nhận được các khóa huấn luyện theo yêu cầu của đạo luật 
này; và 
 (e) Yêu cầu tuân thủ các điều kiện về huấn luyện của đạo luật 
này như một điều kiện để duy trì giấy chứng nhận. 
 (2) Trong việc phát triển chương trình giảng dạy, ủy ban phải 
xem xét việc bao gồm những điều sau: 
 (a) Giảm leo thang trong chiến thuật tuần tra và huấn luyện 
giao tiếp giữa các cá nhân, bao gồm các phương pháp chiến 
thuật sử dụng thời gian, khoảng cách, che chắn và ẩn giấu, để 
tránh các tình huống leo thang dẫn đến bạo lực; 
 (b) Các lựa chọn thay thế cho việc nhốt vào tù, bắt giữ, hoặc 
ghi giấy gọi hầu tòa trong những tình huống thích hợp; 
 (c) Thiên vị tiềm ẩn và ra mặt, năng lực văn hóa, và giao thoa 
lịch sử giữa chủng tộc và việc giữ trật tự của cảnh sát; 
 (d) Kỹ năng bao gồm các kỹ thuật giảm leo thang để tương 
tác hiệu quả, an toàn và tôn trọng với người khuyết tật và/hoặc 
có các vấn đề về sức khỏe hành vi; 
 (e) Huấn luyện kịch bản “bắn/không bắn”; 
 (f) Các lựa chọn thay thế cho việc sử dụng vũ lực thể chất 
hoặc chết người để vũ lực chết người đó chỉ được sử dụng khi 
không thể tránh khỏi và như một phương sách cuối cùng; 
 (g) Sức khỏe tâm thần và việc giữ trật tự của cảnh sát, bao 
gồm thiên vị và kỳ thị; và 
 (h) Sử dụng dịch vụ công cộng, bao gồm cả việc tiến hành sơ 
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cứu, là người liên lạc tích cực giữa viên chức thực thi pháp luật 
và các thành viên cộng đồng để gia tăng lòng tin và giảm xung 
đột. 
 (3) Khóa huấn luyện ban đầu về giảm bạo lực leo thang phải 
hướng dẫn viên chức về tiêu chuẩn thiện chí để sử dụng vũ lực 
chết người được đạo luật này thiết lập và cách tiêu chuẩn đó 
thúc đẩy các mục tiêu về giảm bạo lực leo thang. 
 (4) Ủy ban có thể cung cấp các khóa huấn luyện, một mình 
hoặc phối hợp với các thành phần tư nhân hoặc cơ quan thực 
thi pháp luật, cho phép các thành phần tư nhân hoặc cơ quan 
thực thi pháp luật cung cấp các khóa huấn luyện, hoặc bất kỳ 
sự kết hợp nào. Cơ quan cung cấp khóa huấn luyện có thể tính 
một khoản lệ phí hợp lý. 

PHẦN V
THIẾT LẬP TRÁCH NHIỆM TIẾN HÀNH SƠ CỨU CỦA VIÊN 

CHỨC THỰC THI PHÁP LUẬT
 MỤC MỚI. Mục 6. Một mục mới được thêm vào chương 
36.28A RCW với nội dung như sau: 
 (1) Chính sách của tiểu bang Washington là tất cả viên chức 
thực thi pháp luật phải tiến hành sơ cứu để cứu mạng sống. 
 (2) Trong vòng một năm sau ngày có hiệu lực của mục này, 
ủy ban huấn luyện tư pháp hình sự của tiểu bang Washington, 
tham vấn với tuần tra tiểu bang Washington, hiệp hội cảnh sát 
trưởng quận và chỉ huy trưởng cảnh sát Washington, các tổ 
chức đại diện cho viên chức thực thi pháp luật của tiểu bang 
và địa phương, các nhà cung cấp dịch vụ y tế và/hoặc các tổ 
chức chính sách y tế, các bộ lạc và các bên liên quan trong 
cộng đồng, phải lập ra các tiêu chuẩn hướng dẫn để thực hiện 
nghĩa vụ tiến hành sơ cứu được thông qua trong mục này. Tiêu 
chuẩn hướng dẫn này phải: (a) Áp dụng các yêu cầu về huấn 
luyện sơ cứu; (b) hỗ trợ các cơ quan và viên chức thực thi pháp 
luật trong việc cân bằng các nhiệm vụ về sức khỏe và an toàn 
công cộng; và (c) quy định rằng các viên chức thực thi pháp luật 
có nhiệm vụ tối cao phải bảo vệ mạng sống của những người 
mà viên chức tiếp xúc trực tiếp trong khi thực hiện các nhiệm 
vụ chính thức, bao gồm việc cung cấp hoặc tạo điều kiện sơ 
cứu ngay cho những người đang được cơ quan chăm sóc hoặc 
giam giữ càng sớm càng tốt. 

PHẦN VI
ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN «THIỆN CHÍ» CHO VIÊN CHỨC THI 

HÀNH PHÁP LUẬT SỬ DỤNG VŨ LỰC CHẾT NGƯỜI
  Mục 7. RCW 9A.16.040 và 1986 c 209 s 2 mỗi mục được tu 
chính với nội dung như sau: 
 (1) Việc giết người hoặc sử dụng vũ lực chết người là chính 
đáng trong các trường hợp sau đây: 
 (a) Khi một viên chức chính phủ dùng vũ lực chết người 
((đang hành động)) để làm theo phán quyết của một tòa án có 
thẩm quyền; hoặc 
 (b) Khi một viên chức trị an sử dụng một cách cần thiết đáp 
ứng tiêu chuẩn về thiện chí của mục này để đánh bại việc phản 
kháng thực sự đối với việc thực thi quy trình, nhiệm vụ pháp lý, 
hoặc lệnh của tòa án hoặc viên chức, hoặc trong việc thi hành 
nghĩa vụ pháp lý((.)); hoặc 
 (c) Khi một viên chức trị an sử dụng một cách cần thiết đáp 
ứng tiêu chuẩn về thiện chí của mục này hoặc người hành động 
theo lệnh của viên chức đó và trợ giúp cho viên chức đó: 
 Để bắt giữ hoặc câu lưu một người mà viên chức đó tin một 

cách hợp lý là họ đã phạm, đã tìm cách phạm, đang phạm, hoặc 
đang tìm cách phạm trọng tội;
 (ii) Để ngăn chặn một người trốn khỏi một cơ sở cải huấn liên 
bang hoặc tiểu bang hoặc để bắt lại một người trốn khỏi cơ sở 
đó; ((hoặc)) 
 (iii) Để ngăn chặn một người trốn khỏi một nhà tù quận hoặc 
thành phố hoặc cơ sở tạm giam nếu người đó đã bị bắt, bị buộc 
tội, hoặc bị kết án trọng tội; hoặc 
 (iv) Để ngăn chặn một cuộc nổi loạn một cách hợp pháp nếu 
kẻ gây rối hoặc người tham gia khác được trang bị một vũ khí 
chết người. 
 (2) Khi xem xét liệu có nên sử dụng vũ lực chết người theo 
tiểu mục (1)(c) của mục này hay không, để bắt giữ hoặc câu lưu 
bất kỳ người nào phạm vào bất kỳ tội nào, viên chức trị an phải 
có lý do khả dĩ để tin rằng nghi phạm, nếu không bị bắt giữ, đặt 
ra một mối đe dọa gây tổn hại nghiêm trọng về thể chất cho viên 
chức đó hoặc một mối đe dọa gây tổn hại nghiêm trọng về thể 
chất cho người khác. Trong số các trường hợp có thể được viên 
chức trị an xem là một “mối đe dọa gây tổn hại nghiêm trọng về 
thể chất” có các trường hợp sau: 
 (a) Nghi can đe dọa viên chức trị an với một vũ khí hoặc giơ 
vũ khí theo cách có thể được hiểu như đe dọa; hoặc 
 (b) Có lý do khả dĩ để tin rằng nghi can đã phạm bất kỳ tội nào 
liên quan đến việc gây ra hoặc đe doạ gây ra tổn hại nghiêm 
trọng về thể chất. 
 Trong những trường hợp này, cũng có thể sử dụng vũ lực 
chết người nếu cần thiết để ngăn chặn nghi can thoát khỏi cảnh 
sát, khi mà nếu khả thi, có thể đưa ra một số cảnh báo, miễn là 
viên chức đáp ứng tiêu chuẩn về thiện chí của mục này. 
 (3) Một viên chức chính phủ ((hoặc viên chức trị an)) thuộc 
phạm vi của tiểu mục (1)(a) của mục này sẽ không bị buộc tội 
hình sự vì sử dụng vũ lực chết người mà không có ác ý và với 
niềm tin thiện chí là hành động đó chính đáng chiếu theo mục 
này. 
 (4) Một viên chức thực thi pháp luật sẽ không bị buộc tội hình 
sự vì sử dụng vũ lực chết người nếu viên chức đó đáp ứng 
được tiêu chuẩn về thiện chí được chấp nhận trong mục này.
 (5) Tiêu chuẩn về thiện chí sau đây được áp dụng cho viên 
chức thực thi pháp luật sử dụng vũ lực chết người: 
 (a) Tiêu chuẩn về thiện chí chỉ được đáp ứng nếu cả việc 
kiểm tra thiện chí khách quan trong (b) của tiểu mục này và việc 
kiểm tra thiện chí chủ quan trong (c) của tiểu mục này đều được 
đáp ứng. 
 (b) Việc kiểm tra thiện chí khách quan được đáp ứng nếu một 
viên chức có suy xét, nắm vững toàn bộ sự kiện và tình huống 
được viên chức biết đến vào thời điểm đó, lẽ ra đã tin rằng việc 
sử dụng vũ lực chết người là cần thiết để ngăn chặn tử vong 
hoặc tổn hại nghiêm trọng về thể chất đối với viên chức đó hoặc 
một cá nhân khác. 
 (c) Kiểm tra thiện chí chủ quan được đáp ứng nếu viên chức 
có ý định sử dụng vũ lực chết người cho một mục đích hợp 
pháp và chân thành và tin tưởng với thiện chí rằng việc sử dụng 
vũ lực chết người là cần thiết trong tình huống đó. 
 (d) Khi việc sử dụng vũ lực chết người dẫn đến tử vong, tổn 
hại cơ thể đáng kể, hoặc tổn hại cơ thể nghiệm trọng, một cuộc 
điều tra độc lập phải được hoàn tất để có thông tin nhằm xác 
định liệu việc sử dụng vũ lực chết người có đáp ứng được việc 
kiểm tra thiện chí khách quan được thiết lập bởi mục này hay 
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không và có thỏa mãn các luật và chính sách thích ứng khác 
không. 
 (6) Đối với mục đích của mục này, “viên chức thực thi pháp 
luật” có nghĩa là bất kỳ viên chức thực thi pháp luật nào trong 
tiểu bang Washington, bao gồm nhưng không giới hạn cho viên 
chức thực thi pháp luật và viên chức trị an theo quy định của 
RCW 43.101.010. 
 (7) Mục này không được diễn giải là: 
 (a) Ảnh hưởng đến việc được phép sử dụng vũ lực của một 
người hành động theo thẩm quyền của RCW 9A.16.020 hoặc 
9A.16.050; hoặc 
 (b) Ngăn chặn một cơ quan thực thi pháp luật áp dụng các 
tiêu chuẩn liên quan đến việc sử dụng vũ lực chết người mà 
hạn chế hơn so với mục này. 

PHẦN VII
LINH TINH

 MỤC MỚI. Mục 8. Các điều khoản của đạo luật này phải 
được diễn giải rộng rãi để thực hiện ý định, các chính sách và 
các mục đích của đạo luật này. Không có nội dung nào trong đạo 
luật này ngăn cản các thẩm quyền pháp lý hoặc cơ quan thực thi 
pháp luật địa phương ban hành thêm các yêu cầu về huấn luyện 
hoặc buộc viên chức thực thi pháp luật phải thực hiện sơ cứu 
trong nhiều trường hợp hơn yêu cầu của đạo luật này hoặc các 
tiêu chuẩn hướng dẫn được áp dụng theo đạo luật này. 
 MỤC MỚI. Mục 9. Trừ khi đạo luật này quy định một trình 
tự thời gian khác, ủy ban huấn luyện tư pháp hình sự của tiểu 

bang Washington phải áp dụng bất kỳ quy tắc nào cần thiết để 
thực hiện các yêu cầu của đạo luật này trong vòng một năm sau 
ngày có hiệu lực của mục này. Trong việc tạo ra tất cả các quy 
tắc theo đạo luật này, ủy ban phải lấy ý kiến đóng góp từ tổng 
chưởng lý, các cơ quan thực thi pháp luật, các bộ lạc và các 
bên liên quan trong cộng đồng. Ủy ban phải cân nhắc việc sử 
dụng quy trình tạo ra quy tắc thương lượng. Các quy tắc phải 
buộc các thủ tục theo RCW 9A.16.040(5)(d) phải được thực 
hiện hoàn toàn độc lập với cơ quan có viên chức liên quan đến 
việc sử dụng vũ lực chết người; và, khi vũ lực chết người được 
sử dụng đối với một thành viên bộ lạc, các thủ tục như thế phải 
bao gồm việc tham khảo ý kiến với bộ lạc của thành viên và, khi 
thích hợp, chia sẻ thông tin với bộ lạc đó. Khi đạo luật này đòi 
hỏi sự tham gia của các bên liên quan trong cộng đồng, phải lấy 
ý kiến đóng góp từ các tổ chức bênh vực cho: Người khuyết tật; 
các thành viên của cộng đồng bao gồm đồng tính nữ, đồng tính 
nam, lưỡng tính, chuyển giới và cộng đồng đa giới tính; người 
da màu; di dân; không phải công dân; người da đỏ; thanh thiếu 
niên; và những người bị tù trước đây. 
 MỤC MỚI. Mục 10. Nếu bất kỳ điều khoản nào của đạo luật 
này hoặc ứng dụng của nó đối với bất kỳ cá nhân hay hoàn cảnh 
nào được xem là bất hợp lệ, thì phần còn lại của đạo luật hoặc 
việc áp dụng điều khoản đối với những người hoặc trường hợp 
khác không bị ảnh hưởng. 
 MỤC MỚI. Mục 11. Đối với các mục đích hiến pháp, chủ đề 
của đạo luật này là “thực thi pháp luật.” 

--- KẾT THÚC ---

Tìm một Thùng bỏ phiếu
Nhắn tin VOTE gửi GOVOTE (468-683) 
để tìm thùng bỏ phiếu và trung tâm bỏ 
phiếu gần nhất của bạn. 

Đây là dịch vụ miễn phí, nhưng mức phí nhắn tin tiêu chuẩn có thể áp dụng.
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Adams County
210 W Broadway, Ste 200 
Ritzville, WA 99169 
(509) 659-3249 
elections@co.adams.wa.us

Asotin County
PO Box 129 
Asotin, WA 99402 
(509) 243-2084 
dmckay@co.asotin.wa.us

Benton County
PO Box 1440 
Prosser, WA 99350 
(509) 736-3085 
elections@co.benton.wa.us

Chelan County
350 Orondo Ave, STE 306 Level 3 
Wenatchee, WA 98801 
(509) 667-6808 
elections@co.chelan.wa.us

Clallam County
223 E 4th St, Ste 1 
Port Angeles, WA 98362 
(360) 417-2221 
elections@co.clallam.wa.us

Clark County
PO Box 8815 
Vancouver, WA 98666-8815 
(564) 397-2345 
elections@clark.wa.gov

Columbia County
341 E Main St, Ste 3 
Dayton, WA 99328 
(509) 382-4541 
sharon_richter@co.columbia.wa.us

Cowlitz County
207 N 4th Ave, Rm 107 
Kelso, WA 98626-4124 
(360) 577-3005 
elections@co.cowlitz.wa.us

Douglas County
PO Box 456 
Waterville, WA 98858 
(509) 888-6403 or (509) 888-6402 
elections@co.douglas.wa.us

Ferry County
350 E Delaware Ave, Ste 2 
Republic, WA 99166 
(509) 775-5225 ext. 1139 
delections@co.ferry.wa.us

Franklin County
PO Box 1451 
Pasco, WA 99301 
(509) 545-3538 
elections@co.franklin.wa.us

Garfield County
PO Box 278 
Pomeroy, WA 99347-0278 
(509) 843-1411 
ddeal@co.garfield.wa.us

Grant County
PO Box 37 
Ephrata, WA 98823 
(509) 754-2011 ext 2793 
elections@grantcountywa.gov

Grays Harbor County
100 W Broadway, Ste 2 
Montesano, WA 98563 
(360) 964-1556 
elections@co.grays-harbor.wa.us

Island County
PO Box 1410 
Coupeville, WA 98239 
(360) 679-7366 
elections@co.island.wa.us

Jefferson County
PO Box 563 
Port Townsend, WA 98368-0563 
(360) 385-9119 
elections@co.jefferson.wa.us

King County
919 SW Grady Way 
Renton, WA 98057 
(206) 296-8683 
elections@kingcounty.gov

Kitsap County
614 Division St, MS 31 
Port Orchard, WA 98366 
(360) 337-7128 
auditor@co.kitsap.wa.us

Kittitas County
205 W 5th Ave, Ste 105 
Ellensburg, WA 98926-2891 
(509) 962-7503 
elections@co.kittitas.wa.us

Klickitat County
205 S Columbus Ave, Room 203 
Goldendale, WA 98620 
(509) 773-4001 
voting@klickitatcounty.org
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Lewis County
PO Box 29 
Chehalis, WA 98532-0029 
(360) 740-1164 
elections@lewiscountywa.gov

Lincoln County
PO Box 28 
Davenport, WA 99122-0028 
(509) 725-4971 
elections@co.lincoln.wa.us

Mason County
PO Box 400 
Shelton, WA 98584 
(360) 427-9670 ext 470 
elections@co.mason.wa.us

Okanogan County
PO Box 1010 
Okanogan, WA 98840-1010 
(509) 422-7240 
elections@co.okanogan.wa.us

Pacific County
PO Box 97 
South Bend, WA 98586 
(360) 875-9317 
jkidd@co.pacific.wa.us

Pend Oreille County
PO Box 5015 
Newport, WA 99156 
(509) 447-6472 
elections@pendoreille.org

Pierce County 
2501 S 35th St, Ste C 
Tacoma, WA 98409 
(253) 798-VOTE (8683) 
pcelections@piercecountywa.gov

San Juan County
PO Box 638 
Friday Harbor, WA 98250-0638 
(360) 378-3357 
elections@sanjuanco.com

Skagit County
PO Box 1306 
Mount Vernon, WA 98273 
(360) 416-1702 
scelections@co.skagit.wa.us

Skamania County
PO Box 790 
Stevenson, WA 98648-0790 
(509) 427-3730 
elections@co.skamania.wa.us

Snohomish County
3000 Rockefeller Ave, MS 505 
Everett, WA 98201-4046 
(425) 388-3444 
elections@snoco.org

Spokane County
1033 W Gardner Ave 
Spokane, WA 99260 
(509) 477-2320 
elections@spokanecounty.org

Stevens County
215 S Oak St, Rm 106 
Colville, WA 99114-2836 
(509) 684-7514 
elections@stevenscountywa.gov

Thurston County
2000 Lakeridge Dr SW 
Olympia, WA 98502-6090 
(360) 786-5408 
elections@co.thurston.wa.us

Wahkiakum County
PO Box 543 
Cathlamet, WA 98612 
(360) 795-3219 
bergsengn@co.wahkiakum.wa.us

Walla Walla County
PO Box 2176 
Walla Walla, WA 99362-0176 
(509) 524-2530 
elections@co.walla-walla.wa.us

Whatcom County
PO Box 369 
Bellingham, WA 98227-0369 
(360) 778-5102 
elections@co.whatcom.wa.us

Whitman County
PO Box 191 
Colfax, WA 99111 
(509) 397-5284 
elections@co.whitman.wa.us

Yakima County
PO Box 12570 
Yakima, WA 98909-2570 
(509) 574-1340 
iVote@co.yakima.wa.us
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