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Thay mặt Văn Phòng Tổng trưởng Tiểu bang, tôi vui mừng trình bày sách hướng dẫn cử tri 
Tổng tuyển cử năm 2016!  Chúng tôi giới thiệu sách hướng dẫn toàn diện này như là một 
công cụ tham khảo nhằm giúp bạn tìm kiếm thông tin về các ứng cử viên và các dự luật trên 
toàn tiểu bang xuất hiện trên lá phiếu của bạn, cũng như những thông tin bổ sung yêu cầu 
cho dự luật tiên khởi và quy trình trưng cầu dân ý, tiếp tục đóng vai trò phổ biến trong nền 
dân chủ của tiểu bang chúng ta. 
Năm bầu cử tổng thống này tạo cơ hội cho bạn và các cử tri khác tại Washington có tiếng nói 
trực tiếp trong chính phủ của chúng ta ở cấp địa phương, tiểu bang và liên bang, bao gồm 
những người sẽ được bầu chọn là Tổng thống tiếp theo của đất nước chúng ta. Xin hãy nhớ 
rằng để tiếng nói của bạn được lắng nghe, bạn phải ghi danh bỏ phiếu với văn phòng bầu cử 
tại quận của bạn trước thứ Hai, ngày 31 tháng 10 năm 2016. Bạn có thể kiểm tra tình trạng 
ghi danh của mình tại địa chỉ www.myvote.wa.gov. Để biết thêm thông tin, bạn có thể tìm thấy 
Video Hướng dẫn cử tri mà văn phòng của chúng tôi soạn thảo cùng sự hợp tác với TVW tại 
vote.wa.gov. Và để biết kết quả bầu cử được cập nhật từng phút về tất cả các cuộc chạy đua 
ở tiểu bang và dự luật lá phiếu, hãy tải về ứng dụng Kết Quả Bầu Cử Tổng trưởng Tiểu bang. 
Cuộc Tổng Tuyển Cử năm 2016 bao gồm nhiều cuộc chạy đua quan trọng và hiện tại. Ngoài 
chức vụ Tổng thống, cuộc chạy đua vào chức vụ Thượng Viện Hoa Kỳ, tất cả 10 vị trí quốc 
hội của Washington, chín chức vụ toàn tiểu bang, ba cuộc chạy đua vào Tối Cao Pháp Viện, 
và các vị trí tòa án khác tại địa phương đều có trên lá phiếu. Trong Cơ Quan Lập Pháp Tiểu 
Bang, tất cả 98 vị trí trong Hạ Nghị Viện và 26 trong 49 vị trí trong Thượng Nghị Viện cũng 
được đưa ra xem xét bầu cử. Dự luật lá phiếu toàn tiểu bang và các vấn đề địa phương cũng 
như các cuộc chạy đua đang đợi bạn quyết định.                                                          
Sau khi bạn đã điền đầy đủ lá phiếu của mình, bạn có thể gửi phiếu qua đường bưu điện 
hoặc đem đến bỏ vào thùng bỏ phiếu (truy cập trang www.myvote.wa.gov để tìm thùng bỏ 
phiếu gần chỗ bạn). Đối với những người có thiết bị di động, hãy nhắn tin Bỏ phiếu gửi đến 
GoVote (468-683) để tìm trung tâm bỏ phiếu hoặc thùng bỏ phiếu gần nhất. Xin hãy nhớ 
rằng tất cả các lá phiếu phải được đóng dấu bưu điện không trễ hơn ngày 8 tháng 
11 năm 2016 hoặc được cho vào thùng bỏ phiếu tại quận bầu cử trước 8 p.m. ngày 
8 tháng 11 năm 2016.

Thông điệp từ Phó Tổng Trưởng Tiểu bang Mark Neary

@secstatewa
/WashingtonStateElections
/WASecretaryofState

Mark Neary 
Phó Tổng Trưởng Tiểu bang
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Mục Lục
Cuộc Tổng Tuyển Cử Ngày 8 Tháng 11 năm 2016

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
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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 31 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 8 tháng 
11.

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 21 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

123,186
CỬ TRI
4% phiếu bầu trong cuộc 
chạy đua cuối cùng của 
Thống đốc

CHỮ KÝ CỦA

246,372
CỬ TRI
8% phiếu bầu trong cuộc chạy 
đua gần đây nhất của Thống 
đốc



6 Dự luật Tiên khởi Số 1433

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

Dự luật Tiên khởi Số 1433 liên quan đến các tiêu chuẩn lao động. 

Dự luật này sẽ tăng mức lương tối thiểu của tiểu bang lên $11.00 
vào năm 2017, $11.50 vào năm 2018, $12.00 vào năm 2019, và 
$13.50 vào năm 2020, yêu cầu người sử dụng lao động cung cấp 
thời gian nghỉ ốm có trả lương, và thông qua các luật có liên quan. 

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

[  ]  Có 
[  ]  Không

Phát Biểu Giải Trình                                         7
Báo Cáo Tác Động Tài Chính                             8
Phát biểu Ủng hộ và Chống lại                         17

Dự luật Tiên khởi Số

1433
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Phát Biểu Giải Trình
Được soạn thảo bởi Văn Phòng Bộ Trưởng Tư Pháp

Luật Hiện Hành 
Mức lương tối thiểu của Washington dành cho người lao 
động ít nhất 18 tuổi là $9.47 một giờ trong năm 2016. Đối 
với người lao động dưới 18 tuổi, Bộ Lao động và Công 
nghiệp Washington đề ra mức lương tối thiểu. Bộ đã quyết 
định rằng những công nhân 16 hoặc 17 tuổi phải được 
nhận mức lương tối thiểu của người lớn. Công nhân dưới 
16 tuổi có thể được thanh toán 85% mức lương tối thiểu 
của người lớn cho năm 2016 là $8.05 một giờ. Người sử 
dụng lao động phải thanh toán lương ngoài giờ bằng ít 
nhất một và một nửa mức lương thông thường của người 
lao động cho số giờ đã làm việc vượt quá 40 giờ trong một 
tuần làm việc 7 ngày. Người sử dụng lao động không được 
sử dụng tiền quà như là tín dụng vào mức lương tối thiểu 
phải trả cho công nhân. 
Một số thành phố đã thông qua luật pháp địa phương quy 
định mức lương tối thiểu cao hơn trong những thành phố 
đó. Nếu mức lương tối thiểu địa phương cao hơn được 
áp dụng, thì chủ sử dụng lao động phải thanh toán mức 
lương tối thiểu cao hơn. Nếu luật pháp liên bang hoặc địa 
phương đề ra mức lương tối thiểu thấp hơn mức lương mà 
luật pháp tiểu bang quy định, thì mức lương tối thiểu cao 
hơn của tiểu bang được áp dụng. 
Bộ Lao động và Công nghiệp tính toán điều chỉnh giá sinh 
hoạt đối với mức lương tối thiểu tiểu bang vào mỗi mùa 
thu, và mức lương mới sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 
tiếp theo. Bộ tính toán khoản tăng lương tối thiểu theo tỷ lệ 
lạm phát. 
Hầu hết công nhân phải được thanh toán ít nhất là tiền 
lương tối thiểu cho tất cả số giờ đã làm việc. Nhưng một 
số công nhân hiện không được bao gồm trong Luật Mức 
Lương Tối Thiểu của tiểu bang. Ví dụ như những người 
làm việc với tư cách là nhà thầu độc lập, người lao động 
bình thường, chuyên viên “văn phòng” nhất định, và người 
tình nguyện cho những tổ chức đủ điều kiện không được 
bao gồm. 
Hiện không có luật pháp tiểu bang quy định việc người 
sử dụng lao động phải cho phép thời gian nghỉ ốm có trả 
lương. Nhưng một số thành phố đã thông qua luật pháp 
địa phương quy định người sử dụng lao động phải cho 
phép thời gian nghỉ ốm có trả lương. Nếu không có luật 
pháp tiểu bang quy định điều đó, thì thời gian nghỉ ốm có 
trả lương được xem là một quyền lợi mà người sử dụng 
lao động có thể quyết định cho phép theo thỏa thuận hoặc 
chính sách. 
Theo Luật Chăm Sóc Gia Đình của Washington, nếu người 
sử dụng lao động cho phép nghỉ phép được hưởng lương, 
thì người lao động của họ có thể sử dụng ngày nghỉ phép 
được hưởng lương để chăm sóc cho một thành viên trong 

gia đình bị ốm. Các thành viên gia đình có trong quy định 
bao gồm con cái, cha mẹ, vợ chồng, người sống chung có 
đăng ký, cha mẹ chồng/vợ, và ông bà. 
Ngoài ra, có luật pháp liên bang và tiểu bang quy định 
khi nào công nhân có thể sử dụng ngày nghỉ phép không 
hưởng lương. Luật về Nghỉ Phép với Lý Do Gia Đình và Y 
Tế của liên bang và Luật Nghỉ Phép với Lý Do Gia Đình của 
tiểu bang hiện cho phép một số công nhân sử dụng tối đa 
12 tuần nghỉ phép không hưởng lương và vẫn giữ được 
việc làm của họ. Để đủ điều kiện, công nhân phải làm việc 
ít nhất 12 tháng cho người sử dụng lao động tổng cộng ít 
nhất 1,250 giờ, và người sử dụng lao động phải có trên 50 
nhân viên. Có thể sử dụng nghỉ phép không hưởng lương 
để hồi phục bệnh nghiêm trọng của công nhân, chăm sóc 
con trẻ, vợ/chồng, hoặc cha/mẹ mắc chứng bệnh lý ng-
hiêm trọng, hoặc để chăm sóc cho trẻ mới sinh, trẻ mới 
được nhận nuôi, hoặc con nuôi. 
Theo luật pháp về nghỉ phép với lý do bạo lực gia đình của 
Washington, nạn nhân của bạo lực gia đình, tấn công tình 
dục, hoặc quấy rối liên tục và các thành viên gia đình của 
họ cũng có thể được nghỉ phép hợp lý để thực hiện nhu 
cầu thực thi pháp luật, yêu cầu điều trị, nhận dịch vụ, di 
chuyển, hoặc thực hiện hành động khác nhằm đảm bảo 
sự an toàn cho nạn nhân. Luật pháp không quy định rằng 
nghỉ phép do bạo lực gia đình là nghỉ phép được hưởng 
lương, nhưng người lao động có thể chọn sử dụng ngày 
nghỉ được hưởng lương nếu họ có. 
Bộ Lao động và Công nghiệp thực thi Đạo Luật về Mức 
Lương Tối Thiểu của Washington và luật pháp về nghỉ 
phép của tiểu bang và thông qua các quy tắc liên quan đến 
những luật này. 

Tác Động của Dự Luật được Đề Xuất, nếu 
được Thông Qua 
Dự luật tiên khởi 1433 sẽ tăng mức lương tối thiểu theo giờ 
mỗi bốn năm và quy định người sử dụng lao động phải cho 
phép thời gian nghỉ ốm có trả lương. Dự luật cũng thông 
qua các luật có liên quan về việc tích lủy và sử dụng thời 
gian nghỉ ốm có trả lương. 
Dự luật tiên khởi 1433 sẽ tăng mức lương tối thiểu theo giờ 
cho người lao động ít nhất 18 tuổi lên $11.00 vào ngày 1 
tháng 1 năm 2017; $11.50 vào ngày 1 tháng 1 năm 2018; 
$12.00 vào ngày 1 tháng 1 năm 2019; và $13.50 vào ngày 
1 tháng 1 năm 2020. Bộ Lao động và Công nghiệp Wash-
ington vẫn phải đề ra mức lương tối thiểu đối với người lao 
động dưới 18 tuổi. Bắt đầu ngày 1 tháng 1 năm 2021, mức 
lương tối thiểu sẽ lại được điều chỉnh mỗi năm theo tỷ lệ 
lạm phát. Nếu luật pháp địa phương quy định mức lương 
tối thiểu cao hơn trong thành phố, thì mức lương tối thiểu 
địa phương sẽ áp dụng. 
Bắt đầu ngày 1 tháng 1 năm 2018, người sử dụng lao động 
sẽ phải cho phép người lao động thời gian nghỉ ốm có trả 
lương như được bao gồm trong Đạo Luật về Mức Lương 

Dự luật Tiên khởi Số 1433
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Tối Thiểu. Người sử dụng lao động sẽ phải trả lương cho 
ngày nghỉ ốm theo mức lương của người lao động hoặc 
theo mức lương tối thiểu mới, nếu khoản nào cao hơn. 
Người lao động sẽ có ít nhất một giờ nghỉ ốm được hưởng 
lương cho mỗi 40 giờ làm việc, nhưng người sử dụng 
lao động có thể cho phép thời gian nghỉ ốm có trả lương 
nhiều hơn. Dự luật này yêu cầu người sử dụng lao động 
cho phép sử dụng thời gian nghỉ ốm có trả lương sau 90 
ngày làm việc. Có thể sử dụng ngày nghỉ ốm để đáp ứng 
nhu cầu y tế của chính người lao động hoặc để chăm sóc 
cho nhu cầu y tế của thành viên gia đình. Thành viên gia 
đình bao gồm: vợ/chồng hoặc người sống chung có đăng 
ký; con nhỏ; cha/mẹ, cha/mẹ kế, hoặc người giám hộ hợp 
pháp; ông/bà; cháu; và anh hoặc chị em. Cũng có thể sử 
dụng thời gian nghỉ ốm có trả lương nếu nơi làm việc của 
người lao động hoặc trường hoặc dịch vụ chăm sóc trẻ em 
của con họ được lệnh đóng cửa vì lý do liên quan đến sức 
khỏe. Có thể sử dụng thời gian nghỉ ốm có trả lương để 
nghỉ phép với lý do bạo lực gia đình. 
Người sử dụng lao động có thể yêu cầu người lao động 
thông báo hợp lý khi họ muốn nghỉ ốm được hưởng lương. 
Nếu thời gian nghỉ phép kéo dài hơn ba ngày, thì người sử 
dụng lao động cũng có thể yêu cầu kiểm tra rằng người 
lao động nghỉ phép với mục đích được cho phép. Người 
sử dụng lao động không được yêu cầu người lao động tìm 
hoặc kiếm người thay thế để có thể nghỉ ốm được hưởng 
lương. 
Người sử dụng lao động phải thường xuyên thông báo cho 
người lao động về số ngày nghỉ ốm được hưởng lương 
mà họ được hưởng. Có thể chuyển tối đa 40 giờ nghỉ ốm 
sang năm sau và người sử dụng lao động có thể cho phép 
mang sang nhiều hơn nếu họ muốn. Người sử dụng lao 
động không phải trả lương cho người lao động cho ngày 
nghỉ ốm chưa sử dụng khi người lao động nghỉ việc. Nếu 
người lao động nghỉ việc và được tuyển lại bởi cùng người 
sử dụng lao động trong vòng một năm, thì số ngày nghỉ ốm 
trước đó phải được phục hồi. 
Dự luật này thực hiện Đạo Luật về Mức Lương Tối Thiểu 
của tiểu bang, bao gồm mức lương tối thiểu, ngoài giờ, và 
yêu cầu nghỉ ốm được hưởng lương mới, áp dụng rõ ràng 
đối với những người có ký hợp đồng với Bộ Xã Hội và Y 
Tế để chăm sóc cho người khuyết tật theo những chương 
trình nhất định. Nhưng dự luật này không mở rộng Luật về 
Mức Lương Tối Thiểu của tiểu bang để áp dụng với các 
công nhân khác hiện không được bao gồm. 
Người sử dụng lao động không được phép phân biệt đối 
xử hoặc trả thù người lao động hoặc áp dụng hình thức 
kỷ luật đối với người lao động do sử dụng thích hợp thời 
gian nghỉ ốm có trả lương. Người lao động có thể không 
đồng ý nhận ít hơn những gì mà họ được hưởng theo dự 
luật tiên khởi này. Bộ Lao động và Công nghiệp sẽ thực thi 
pháp luật mới và phải thông qua các quy tắc thực hiện và 
thi hành luật đó.

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

Tóm tắt
Dự luật tiên khởi 1433 sẽ tăng doanh thu tiểu bang, và 
các chi phí của chính quyền tiểu bang và địa phương, 
trong sáu năm tài chính tiếp theo. Doanh thu tiểu bang sẽ 
tăng do những người sử dụng lao động thanh toán các 
khoản thuế Quỹ Tín thác Bảo hiểm Thất nghiệp trên các 
khoản tiền công tăng hơn. Các chi phí Quỹ Tổng quát Tiểu 
bang sẽ giảm trong bốn năm tài chính đầu tiên, nhưng sẽ 
tăng trong năm tài chính thứ năm và thứ sáu. Các chi phí 
từ tất cả các quỹ khác sẽ tăng trong mỗi năm tài chính. 
Các khoản tăng vượt quá bất kỳ khoản giảm nào trong chi 
tiêu của Quỹ Tổng quát Tiểu bang là kết quả của dự luật 
tiên khởi. Các chi phí của học khu địa phương sẽ tăng. 
Không thể ước tính các tác động khác lên chi phí của 
chính quyền địa phương. 

Những Giả Định Chung
•	 Dự luật tiên khởi có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 

năm 2017. Tuy nhiên, yêu cầu về thời gian nghỉ ốm 
có trả lương có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm 
2018.

•	 Trừ khi được lưu ý khác, các ước tính sử dụng năm 
tài chính của tiểu bang là từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 
30 tháng 6. Ví dụ, năm tài chính (FY) 2018 là từ ngày 
1 tháng 7 năm 2017 đến ngày 30 tháng 6 năm 2018. 

•	 Các nguồn quỹ liên bang được nêu trong báo cáo 
này chỉ là những nguồn quỹ được bao gồm trong 
ngân sách tiểu bang.

•	 Một năm dương lịch (CY) là từ ngày 1 tháng 1 đến 
ngày 31 tháng 12.

•	 Một năm học là từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 30 tháng 
6.

•	 Một nhân viên toàn thời gian tương đương (FTE) 
bằng với 2,080 giờ làm việc trong một năm dương 
lịch.

•	 Ba thành phố đã ban hành một sắc lệnh về lương tối 
thiểu cao hơn so với được phản ánh trong dự luật 
tiên khởi 1433 (I-1433). Báo cáo tác động tài chính 
này không đề cập đến những tác động của các sắc 
lệnh đó.

•	 Chi phí tăng lương tối thiểu được tính toán dựa trên 
các mức lương tối thiểu được thiết lập trong I-1433, 
trừ đi các chi phí dự tính của các khoản gia tăng 
trong luật về lương tối thiểu hiện hành của tiểu bang. 
Dự tính về lương tối thiểu của Văn phòng Quản lý 
Tài chính theo luật hiện hành được thể hiện dưới 
đây, cùng với các khoản dự tính và được quy định 
theo I-1433.
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Chi phí tiểu bang
I-1433 ảnh hưởng đến nhiều cơ quan tiểu bang và các tổ 
chức giáo dục đại học. Các tác động theo cơ quan đối với 
việc tăng lương tối thiểu và các yêu cầu về thời gian nghỉ 
ốm có trả lương được tóm tắt trong Bảng 2. Chi tiết và giả 
định bổ sung cho phần chi phí ước tính của mỗi cơ quan 
được giải thích ở dưới tiêu đề của mỗi cơ quan. 
(Xem Bảng 2 trên trang 13)

Sở Lao động và Công nghiệp
Sở Lao động và Công nghiệp (L&I) phải áp dụng và thực 
hiện các luật lệ để triển khai và đảm bảo thực thi I-1433. 
L&I sẽ cần khoảng 17.8 FTE (Nhân viên Toàn Thời gian 
Tương đương) cho các hoạt động đó như điều tra các 
khiếu nại vi phạm quy định về lương tối thiểu và thời gian 
nghỉ ốm, cũng như những khiếu nại về trả thù và phân 
biệt đối xử; thực hiện tiếp cận và tuyên truyền các yêu cầu 
mới đối với những người sử dụng lao động; lập trình công 
nghệ thông tin; và thiết lập luật lệ.
Bảng 3 cho biết số FTE và các chi phí ước tính cho việc 
thực hiện của L&I. 
(Xem Bảng 3 trên trang 14)

Sở Dịch Vụ Xã Hội và Y Tế
I-1433 tác động đến nhiều chương trình tại Sở Dịch Vụ 
Xã Hội và Y Tế (DSHS). Các tác động được thể hiện theo 
chương trình. Để quản lý và điều hành các chương trình 
này, chi phí của tiểu bang thường được làm cho phù hợp 
với ngân sách liên bang để các tác động chi phí của cả 
tiểu bang và liên bang đều được thể hiện, khi phù hợp. 
Trong phạm vi báo cáo tác động tài chính này, chỉ các tác 
động chi phí của tiểu bang được tính vào trong các tổng 
số ở Bảng 2 và trong tóm tắt tác động tài chính ở Bảng 4. 
Sở ký hợp đồng với nhiều nhà thầu cung cấp dịch vụ cho 
trẻ em cần trông giữ và hồi phục chức năng hành vi; cho 
các cá nhân trong viện dưỡng lão cần được chăm sóc; 
cho các cá nhân cần chăm sóc sức khỏe dài hạn; và cho 
những người lớn cần được trợ giúp chăm sóc cá nhân tại 
nhà, cùng với những người khác. Những người này bao 
gồm các nhà thầu cung cấp dịch vụ chăm sóc trực tiếp 
cho khách hàng sống trong cộng đồng trong nhiều điều 
kiện sống khác nhau. Nhiều hợp đồng với nhà thầu được 
thanh toán trên cơ sở dựa vào chất lượng dịch vụ cung 
cấp hoặc theo một mức giá đã thỏa thuận cho một đơn 
vị dịch vụ. 
Bảng 4 tóm tắt các tác động của I-1433 trên khắp các 
chương trình của DSHS.
(Xem Bảng 4 trên trang 14)

Cơ quan Quản lý Dịch vụ Kinh tế (DSHS)
I-1433 sẽ gây ra tác động tài chính lên chương trình Thực 
phẩm Cơ bản và chương trình Hỗ trợ Tạm thời cho các 
Gia đình Khó khăn (TANF). Chương trình Thực phẩm Cơ 
bản (trước đây được biết đến là chương trình tem phiếu 

•	 Dự tính lạm phát cho năm tài chính 2021 được giả 
định là 2.7 phần trăm và cho năm tài chính 2022 
được giả định là 2.6 phần trăm. 

Những Giả định về Thu nhập của Tiểu Bang
Sở Phúc lợi Trợ cấp Thất nghiệp (ESD) thu thuế từ những 
người sử dụng lao động cho Quỹ Tín thác Bảo hiểm Thất 
nghiệp (UI).   

Thu nhập Tiểu Bang
Tăng tiền lương tối thiểu làm gia tăng cơ sở lương tính 
thuế cho nhiều người sử dụng lao động. Điều này khiến 
cho nhiều khoản tiền lương phải chịu thuế Quỹ Tín thác 
Bảo hiểm Thất nghiệp. Bảng 1 đưa ra các ước tính theo 
năm tài chính về các khoản thu thuế Quỹ Tín thác Bảo 
hiểm Thất nghiệp bổ sung. 
(Xem Bảng 1 trên trang 13)  

Những Giả định về Chi phí của Tiểu bang
•	 Không có giả định về tác động của chi phí đối với 

các nhân viên thuộc phạm vi thỏa thuận thương 
lượng tập thể hiện tại mà cung cấp lương và phúc 
lợi vượt quá các yêu cầu của dự luật tiên khởi.

•	 Các cơ quan của tiểu bang và ủy ban chính quyền 
địa phương mua hàng hóa và dịch vụ thông qua các 
hợp đồng bán hàng được Sở Dịch vụ Doanh ng-
hiệp quản lý. Nếu các chi phí cao hơn là kết quả của 
dự luật tiên khởi được chuyển sang phía tiểu bang, 
người bán nhiều khả năng sẽ tăng chi phí mua hàng 
hóa và dịch vụ, nhưng không thể ước tính được số 
tiền tăng lên này.  

•	 Các khoản chi phí từ Quỹ Tổng Quát tiểu bang có 
thể được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào của 
chính quyền như giáo dục; dịch vụ xã hội, y tế và 
môi trường; và các hoạt động chung khác của chính 
quyền.

Ngày 1 tháng 1 
năm 2017

$9.55 $11.00

Ngày 1 tháng 1 
năm 2018

$9.77 $11.50

Ngày 1 tháng 1 
năm 2019

$10.02 $12.00

Ngày 1 tháng 1 
năm 2020

$10.28 $13.50

Ngày 1 tháng 1 
năm 2021

$10.56 $13.86

Ngày 1 tháng 1 
năm 2022

$10.83 $14.23

Ngày Tiền Công 
Theo Giờ Dự 

tính theo Luật 
Hiện hành

Tiền Công 
Theo Giờ 

theo
I-1433
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thực phẩm) cung cấp cho các cá nhân và gia đình có 
thu nhập thấp các phúc lợi về thực phẩm. Xấp xỉ 2 phần 
trăm nguồn tài trợ của chương trình Thực phẩm Cơ bản 
là từ Quỹ Tổng quát Tiểu bang, trong khi phần 98 phần 
trăm còn lại là từ các nguồn quỹ liên bang. Chương trình 
TANF cung cấp trợ giúp tạm thời bằng tiền mặt cho các 
gia đình thu nhập thấp. Xấp xỉ 50 phần trăm nguồn tài trợ 
cho chương trình TANF là từ Quỹ Tổng quát Tiểu bang. 
Khi thu nhập của một cá nhân hay một gia đình tăng lên, 
số tiền phúc lợi có thể giảm xuống, các đơn xin phúc lợi 
có thể bị từ chối và/hoặc những người nhận phúc lợi hiện 
tại có thể bị loại ra khỏi chương trình. Những tác động đối 
với số trường hợp và các khoản tiết kiệm chi phí được 
ước tính bằng cách sử dụng số đếm trường hợp thực 
tế và số liệu thu nhập tiền lương từ Tháng 12 năm 2015. 
Bảng 5 và 6 tóm tắt các tác động của I-1433 theo chương 
trình.
(Xem Bảng 5 và bảng 6 trên trang 14)

Cơ quan Quản lý về Khuyết tật Phát triển và 
Cơ quan Quản lý Chăm sóc Sức khỏe Dài 
hạn và Lão hóa (DSHS)
Bộ phận Dịch vụ Gia đình và Cộng đồng thuộc Cơ quan 
Quản lý Chăm sóc Sức khỏe Dài hạn phát triển nguồn 
quỹ và thanh toán cho các dịch vụ chăm sóc sức khỏe 
dài hạn cho người khuyết tật và người già, ưu tiên những 
cá nhân và gia đình có thu nhập thấp. Theo thỏa thuận 
thương lượng tập thể 2015–17 với Công đoàn Quốc tế 
của Nhân viên Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe 775NW, các 
mức tiền công trong khoảng từ $12.00/giờ tới $15.65/giờ 
đối với các dịch vụ của một nhà cung cấp dịch vụ cá nhân 
có hợp đồng cho trẻ em và người lớn được DSHS đánh 
giá và xác định hội đủ điều kiện nhận dịch vụ chăm sóc cá 
nhân Medicaid. Đối với các khoản chênh lệch tiền lương 
được quy định trong dự luật tiên khởi, thỏa thuận thương 
lượng tập thể hiện tại đối với SEIU Chăm sóc Sức khỏe 
775NW đã đáp ứng hoặc vượt quá số tiền yêu cầu cho 
đến hết năm 2019, cũng như cho các cơ quan chăm sóc 
tại gia có hợp đồng với Medicaid. Do vậy, sẽ không có bất 
kỳ tác động tài chính nào đối với những nhà cung cấp là 
cá nhân từ Năm tài chính 2017 đến Năm tài chính 2019.
Bảng 7 thể hiện các tác động ước tính sau Năm tài chính 
2019 cho các nhà cung cấp là cá nhân.
(Xem Bảng 7 trên trang 14)

Cơ quan Chức năng về Chăm sóc Sức khỏe
I-1433 ảnh hưởng đến nhiều chương trình của Cơ quan 
Chức năng về Chăm sóc Sức khỏe (HCA). Bảng 8 tóm tắt 
tất cả các tác động dự tính về mặt chương trình. Các tác 
động này bắt nguồn từ việc có ít người hội đủ điều kiện 
nhận phúc lợi hơn. Mỗi chương trình được giải thích chi 
tiết hơn trong phần ngay sau.
(Xem Bảng 8 trên trang 14)

HCA ước tính tổng tác động lên những nhóm người nhận 
Medicaid bị ảnh hưởng bằng cách dùng mức bình quân 
đầu người của tiểu bang cho năm tài chính đã được dự 
trù ngân sách nhân với thay đổi trong nhóm người bị ảnh 
hưởng cho mỗi năm tài chính. Các mức bình quân đầu 
người được tính toán hai lần mỗi năm. Nhiều khả năng 
ước tính này sẽ thay đổi cùng với những điều chỉnh đối 
với mức bình quân đầu người dự báo của Medicaid. 
Ngoài ra, mức bình quân đầu người năm tài chính 2017 
không giả định bất kỳ thay đổi nào trong hỗn hợp các 
trường hợp, lạm phát hay các yếu tố khác. Bảng 9 thể 
hiện các tác động do HCA ước tính lên tất cả các chương 
trình của Medicaid. Các tác động này bắt nguồn từ việc 
có ít người hội đủ điều kiện nhận phúc lợi hơn. (Bảng 9 là 
một tập hợp con của Bảng 8.)
(Xem Bảng 9 trên trang 15)

Người lớn trong chương trình Y tế Gia đình 
(HCA)
Chương trình này cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe 
cho những người chăm sóc sức khỏe là người lớn với 
ngưỡng đủ điều kiện theo tổng thu nhập đã được điều 
chỉnh (MAGI) ở 54 phần trăm mức chuẩn nghèo liên bang 
(FPL). Tăng lương tối thiểu tiểu bang có thể khiến cho 
một số khách hàng hiện đang tham gia chương trình này 
trở nên không còn đủ điều kiện tham gia và sau đó trở 
nên đủ điều kiện tham gia Nhóm Người lớn Mới Đủ Điều 
kiện. Tăng lương tối thiểu tiểu bang cũng có thể khiến 
cho những khách hàng hiện tại vượt quá các giới hạn 
điều kiện hội đủ về thu nhập và do đó trở nên đủ điều 
kiện tham gia bảo hiểm không phải là Apple Health thông 
qua Thị trường Quyền lợi Sức khỏe. Điều này nhiều khả 
năng sẽ tạo nên các khoản tiết kiệm cho HCA. Tuy nhiên, 
những tác động đầy đủ sẽ không thể thành hiện thực cho 
đến năm 2019, khi lương tối thiểu đạt mức $12.00 mỗi 
giờ. Bất kỳ thay đổi nào về FPL và các yêu cầu về điều 
kiện hội đủ có thể thay đổi tác động lên HCA và chương 
trình Medicaid. Bảng 10 thể hiện các tác động của lương 
tối thiểu lên các chi phí của Chương trình Y tế Gia đình. 
(Xem Bảng 10 trên trang 15)
Nhóm Người lớn Mới Đủ Điều kiện (HCA)
Chương trình này cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe 
cho người lớn thuộc diện điều chỉnh của Đạo luật Chăm 
sóc Giá cả Phải chăng với thu nhập tối đa là 138 phần 
trăm của FPL. Các dịch vụ cho nhóm người này được tài 
trợ chủ yếu bởi liên bang, và bất kỳ thay đổi nào về kích 
thước nhóm sẽ chỉ có một ảnh hưởng hạn chế lên các 
nguồn quỹ tiểu bang do sự thay đổi nhỏ trong mức đối 
ứng từ ngân sách liên bang. Mức đối ứng từ liên bang 
được dự tính là sẽ tăng từ năm 2017 cho đến khi mức 
này đạt 90 phần trăm vào năm 2020. Bất kỳ thay đổi nào 
về FPL và các yêu cầu về điều kiện hội đủ có thể thay 
đổi tác động lên HCA và chương trình Medicaid. Bảng 11 
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thể hiện tác động của việc tăng lương tối thiểu lên nhóm 
Người lớn Mới Hội đủ Điều kiện.
(Xem Bảng 11 trên trang 15)

Các chương trình trẻ em khác nhau (HCA)
Trẻ em trở nên không đủ điều kiện nhận Medicaid ở 
trên 312 phần trăm của FPL theo các giới hạn MAGI. 
Các gia đình thuộc khoảng thu nhập đó ít khả năng sẽ 
bị ảnh hưởng bởi thay đổi trong lương tối thiểu cho đến 
năm 2020, khi mức lương đạt $13.50 mỗi giờ. Bảng 12 
thể hiện tác động của việc tăng lương tối thiểu lên các 
chương trình trẻ em. 
(Xem Bảng 12 trên trang 15)

Sở Giáo dục Mầm non
Sở Giáo dục Mầm non ký hợp đồng với một số nhà cung 
cấp để cung cấp dịch vụ trông trẻ, giáo dục trước mầm 
non và học tập mầm non trực tiếp cho trẻ em và các gia 
đình. Nhiều hợp đồng với nhà thầu được thanh toán trên 
cơ sở dựa vào chất lượng dịch vụ cung cấp hoặc theo 
một mức giá đã thỏa thuận cho một đơn vị dịch vụ. Cùng 
với các nguồn quỹ tiểu bang, nhiều nhà cung cấp cũng 
nhận tài trợ từ liên bang và tài trợ tư nhân để vận hành 
đầy đủ các hoạt động của họ. Do vậy, không thể ước tính 
tác động tiềm tàng đối với những hợp đồng và giá cả của 
các nhà cung cấp dịch vụ này. 

Các Tổ chức Giáo dục đại học
Hệ thống giáo dục đại học của tiểu bang bao gồm khu 
vực đại học (các tổ chức giáo dục hệ bốn năm) và hệ 
thống trường cao đẳng cộng đồng và dạy nghề kỹ thuật 
(các trường hệ hai năm). Khu vực đại học là Đại học 
Washington, Đại học Washington State, Đại học Central 
Washington, Đại học Eastern Washington, Cao đẳng Ev-
ergreen State và Đại học Western Washington. Khu vực 
cao đẳng cộng đồng và dạy nghề kỹ thuật là 34 trường 
cao đẳng trên khắp tiểu bang.
Đa số người lao động thuộc diện điều chỉnh của đạo 
luật tiêu chuẩn lao động công bằng và nhân viên chuyên 
nghiệp làm trong các tổ chức hệ bốn năm hiện đã có các 
mức lương và phúc lợi cao hơn mức quy định trong I-1433. 
Người lao động sẽ bị ảnh hưởng bởi dự luật tiên khởi chủ 
yếu là sinh viên, và các nhân viên tạm thời, mùa vụ, và 
nhân viên trả công theo giờ. Tại Đại học Washington, 12 
phần trăm nhân viên có thể bị ảnh hưởng làm việc trong hệ 
thống Y Khoa Đại học Washington. 
Các Giả định về giáo dục đại học
Đối với người lao động trong các tổ chức giáo dục đại học, 
các giả định sau được kết hợp vào những ước tính chi phí:
•	 Ước tính tiền lương bao gồm chi phí phúc lợi nhân 

viên gia tăng (như đóng góp của người sử dụng lao 
động vào An sinh Xã hội) dựa trên tiền lương.

•	 Ước tính chi phí được tính toán bởi các tổ chức đại 
học và bởi Hội đồng Tiểu bang các Trường Cao đẳng 

Cộng đồng và Dạy nghề Kỹ thuật, đại diện cho bản 
thân họ.   

•	 Các nhân viên giáo dục đại học thường được hưởng 
tám giờ nghỉ ốm có trả lương mỗi tháng. Tuy nhiên 
họ không tích lũy thời gian nghỉ đó dựa trên mỗi 40 
giờ làm việc.  

•	 Thời gian nghỉ ốm có trả lương ước tính chỉ bao 
gồm các vị trí công việc cần phải được bố trí người 
thay thế khi ai đó vắng mặt. Hầu hết các vị trí mà có 
thể bị ảnh hưởng bởi dự luật tiên khởi không cần bố 
trí người thay thế khi các nhân viên đó bị ốm. 

Để thực hiện I-1433, hầu hết các tổ chức hệ bốn năm sẽ 
có phát sinh một số chi phí quản lý, chủ yếu cho các nhân 
viên theo dõi số ngày nghỉ của nhân viên theo các yêu cầu 
của dự luật tiên khởi. Bảng 13 trình bày ước tính chi phí và 
FTE theo năm tài chính.
(Xem Bảng 13 trên trang 15)
Các chi phí lương tối thiểu và bố trí người làm thay nhân 
viên bị ốm được thể hiện trong Bảng 14.
(Xem Bảng 14 trên trang 16)

Giáo dục hệ K-12
Tiểu bang phân bổ ngân quỹ cho các học khu thông qua 
các đơn vị nhân viên và lương dựa trên công thức, như 
được định nghĩa trong RCW 28A.150.260 và đạo luật 
phân bổ gồm nhiều mục. I-1433 không làm thay đổi tỷ lệ 
giáo viên trong trường ban đầu. 
Phân bổ tiền công theo giờ hiện tại cho giáo viên giảng 
dạy có chứng chỉ là $24.79, cho các nhân viên quản lý 
có chứng chỉ là $29.23 và cho các nhân viên thuộc diện 
điều chỉnh của đạo luật tiêu chuẩn lao động công bằng 
là $16.06. Những cách phân bổ này sẽ tiếp tục vượt quá 
các mức lương tối thiểu theo giờ được xác định trong 
I-1433. 
Phân bổ tiền lương cho các giáo viên giảng dạy có chứng 
chỉ là cho một năm học toàn thời gian. Phân bổ tiền lương 
cho các nhân viên quản lý và nhân viên thuộc diện điều 
chỉnh của đạo luật tiêu chuẩn lao động công bằng là cho 
một năm dương lịch toàn thời gian. Nguồn tài trợ dành 
cho các mục đích phân bổ và không được điều chỉnh dựa 
trên số ngày làm việc thực tế hay số ngày bị ốm. Do đó, 
không có thay đổi nào dự tính sẽ diễn ra trong việc phân 
bổ cho các học khu liên quan đến thay đổi về lương tối 
thiểu hay quyền lợi được nghỉ ốm có trả lương theo dự 
luật tiên khởi.

Sở Phúc lợi Trợ cấp Thất nghiệp
I-1433 sẽ tăng mức lương hàng năm trung bình được 
Sở Phúc lợi Trợ cấp Thất nghiệp tính toán, theo luật tiểu 
bang. Kết quả là, các khoản tiền phúc lợi thất nghiệp hàng 
tuần tối thiểu và tối đa sẽ tăng, nghĩa là những người kh-
iếu nại đòi trợ cấp thất nghiệp có thể nhận được số tiền 
phúc lợi hàng tuần cao hơn. 
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Bảng 15 cho biết các ước tính theo năm tài chính của 
các khoản thanh toán phúc lợi gia tăng cho những người 
khiếu nại.
(Xem Bảng 15 trên trang 16)
Sự kết hợp giữa các khoản thuế bổ sung và thanh toán 
phúc lợi dẫn đến tác động tổng quát lên Quỹ Tín thác Bảo 
hiểm Thất nghiệp. Lưu ý, có một khoảng trễ là bốn năm 
kể từ khi thu thuế Bảo hiểm Thất nghiệp từ người sử dụng 
lao động đến lúc thanh toán phúc lợi. Thuế này dựa trên 
yếu tố mức trải nghiệm bốn năm (ví dụ thuế suất năm 
2020 cho người sử dụng lao động dựa trên lệ phí dịch vụ 
tính từ 2015 đến 2019). Tuy nhiên, các khoản thanh toán 
phúc lợi được trả ngay lập tức. Ngoài ra, khi có thay đổi 
về số người sử dụng lao động trả thuế Bảo hiểm Thất 
nghiệp vào Quỹ Tín thác, chi phí thanh toán phúc lợi được 
dàn trải trên tất cả những người sử dụng lao động trả thuế 
(gọi là yếu tố chi phí xã hội). Sự kết hợp của khoảng trễ 
giữa việc thu thuế và thanh toán phúc lợi cũng như yếu tố 
chi phí xã hội dẫn đến một tác động ròng lên Quỹ Tín thác 
Bảo hiểm Thất nghiệp. 
Bảng 16 thể hiện tổng tác động theo năm tài chính lên 
Quỹ Tín thác Bảo hiểm Thất nghiệp từ việc thay đổi lương 
tối thiểu.   
(Xem Bảng 16 trên trang 16)

Thù lao của nhân viên tiểu bang
Tiểu bang sẽ chịu các chi phí thực hiện thay đổi lương tối 
thiểu, bao gồm tăng lương cho những người kiếm được ít 
hơn lương tối thiểu và chi phí phúc lợi nhân viên cao hơn 
(như đóng góp của người sử dụng lao động vào An sinh 
Xã hôi) dựa trên tiền lương.  
Các nhân viên tiểu bang, trừ người lao động giáo dục đại 
học thường được hưởng tám giờ nghỉ ốm có trả lương 
mỗi tháng. Tuy nhiên họ không tích lũy thời gian nghỉ đó 
dựa trên mỗi 40 giờ làm việc. Chúng ta giả định rằng 
những thay đổi về cách tích lũy thời gian nghỉ ốm có trả 
lương để đáp ứng các yêu cầu của I-1433 có thể được 
thực hiện mà không dẫn đến tăng đáng kể chi phí tổng 
quát của thời gian nghỉ ốm, mặc dù nhiều khả năng sẽ 
cần làm một số công việc quản lý để thực hiện các yêu 
cầu của dự luật tiên khởi.
Bảng 17 thể hiện tác động ước tính đối với thù lao của 
nhân viên tiểu bang là kết quả của việc tăng lương tối 
thiểu.
(Xem Bảng 17 trên trang 16) 

Thu nhập của chính quyền địa phương
Không có thay đổi nào đối với thu nhập của chính quyền 
địa phương là kết quả của I-1433.

Chi phí của chính quyền địa phương
Tác động chi phí của I-1433 lên các chính quyền địa 
phương là không thể xác định. Các khu vực quyền lực 

pháp lý có thể chịu tác động chi phí lớn nhất từ I-1433 là 
các ủy ban chính quyền địa phương, như các thị trấn, khu 
công viên và các hệ thống thư viện. Điều này là do kích 
thước và sự phụ thuộc của họ vào các nhân viên mùa 
vụ và bán thời gian, là những người có mức lương hiện 
tại có thể thấp hơn các mức tiền công theo giờ được ghi 
trong dự luật tiên khởi và là những người có thể hiện nay 
chưa tích lũy được thời gian nghỉ ốm.
Đối với hầu hết các khu vực quyền lực pháp lý, tác động 
của I-1433 nhiều khả năng là nhỏ (ít hơn $50,000) đến 
trung bình (từ $100,000 đến $250,000). Tuy nhiên, mỗi 
khu vực quyền lực pháp lý có thể phải chịu các tác động 
khác nhau tùy thuộc vào số nhân viên toàn thời gian và bán 
thời gian mà họ tuyển dụng và các chính sách về thời gian 
nghỉ ốm riêng của họ. Nhiều, nếu không phải là tất cả, khu 
vực quyền lực pháp lý sẽ phải chịu các chi phí một lần 
nhỏ, để cập nhật các chính sách và hệ thống lương bổng. 
Có ít thông tin sẵn có về tích lũy thời gian nghỉ ốm ở 
chính quyền địa phương tại Washington. Số liệu từ Khảo 
sát Tiền lương và Phúc lợi của Hiệp hội các Thành phố 
Washington năm 2015, chỉ khảo sát các nhân viên toàn 
thời gian làm việc lâu dài trong các ủy ban chính quyền 
địa phương, cho thấy sáu khu vực quyền lực pháp lý, mỗi 
khu vực là một thị trấn có dân số nhỏ hơn 500, không đáp 
ứng mức tích lũy tối thiểu của thời gian nghỉ ốm có trả 
lương theo yêu cầu của dự luật tiên khởi.  
Không có sẵn số liệu để ước tính tác động chi phí của các 
yêu cầu về thời gian nghỉ ốm có trả lương cho các nhân 
viên chính quyền địa phương bán thời gian và mùa vụ.

Các giả định về Chi phí của Học khu Địa 
phương
•	 Các học khu sẽ tiếp tục tuyển dụng cùng số lượng 

người với cùng số giờ làm việc cho các năm trong 
tương lai.

•	 Các thỏa thuận thương lượng tập thể hiện tại cung 
cấp nhiều thời gian nghỉ ốm cho nhân viên hơn mức 
quy định theo I-1433.  

Các Chi phí của Học khu Địa phương
Trong năm học 2015–16, các học khu đã tuyển dụng 
1,656 FTE với mức tiền công theo giờ thấp hơn các mức 
lương tối thiểu được xác định trong I-1433. Các khoản 
phụ cấp được bao gồm trong chi phí ước tính đối với các 
học khu. Để tăng lương tới mức lương tối thiểu được xác 
định trong I-1433, các khoản chi phí của học khu sẽ tăng 
lên như được thể hiện trong Bảng 18. 
Không khoản chi phí bổ sung nào phải chi thêm để tuân 
thủ các yêu cầu về nghỉ ốm theo I-1433.  
(Xem Bảng 18 trên trang 16)

Dự luật Tiên khởi Số 1433
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Bảng 1 – Các khoản thu thuế được gửi vào Quỹ Tín thác Bảo hiểm Thất nghiệp
Năm tài chính 

2017
Năm tài chính 

2018
Năm tài chính 

2019
Năm tài chính 

2020
Năm tài chính 

2021
Năm tài chính 

2022
$500,000 $2,500,000 $6,500,000 $14,000,000 $25,400,000 $35,100,000

Bảng 2 – Tóm tắt các chi phí ước tính của cơ quan chính quyền tiểu bang và các tổ chức giáo dục đại học
Tài 
khoản

Cơ quan Năm tài 
chính 2017

Năm tài 
chính 2018

Năm tài 
chính 2019

Năm tài 
chính 2020

Năm tài 
chính 2021

Năm tài 
chính 2022

Quỹ Tổng 
quát- Tiểu 
bang

Sở Dịch Vụ Xã 
Hội và Y Tế ($394,150) ($524,545) ($640,581) $1,463,263 $6,003,012 $11,799,679

Cơ quan Chức 
năng về Chăm 
sóc Sức khỏe

($5,484,000) ($6,446,000) ($6,812,000) ($9,548,000) ($9,636,000) ($9,730,000)

Ủy ban Giáo 
dục đại học $745,000 $1,766,000 $2,246,000 $3,827,000 $4,871,000 $5,225,000

Thù lao cho 
nhân viên 
của tiểu bang 
(không tính 
giáo dục đại 
học)

$3,630 $5,536 $13,991 $24,344 $25,001 $25,651

Tổng Nguồn 
Quỹ
Quỹ Tổng 
quát Tiểu 
Bang

($5,129,520) ($5,199,009) ($5,192,590) ($4,233,393) $1,263,013 $7,320,330

Tất cả 
Các 
Nguồn 
Quỹ khác

Sở Lao động 
và Công 
nghiệp

$0 $2,823,500 $1,598,000 $1,499,000 $1,499,000 $1,499,000

Cơ quan Chức 
năng về Chăm 
sóc Sức khỏe

$1,756,000 ($1,799,000) ($2,467,000) ($8,487,000) ($8,660,000) ($8,765,000)

Sở Dịch Vụ Xã 
Hội và Y Tế $0 $0 $0 $3,271,000 $9,179,000 $16,407,000

Sở Phúc lợi 
Trợ cấp Thất 
nghiệp

$6,600,000 $22,000,000 $41,200,000 $63,700,000 $86,700,000 $111,800,000

Ủy ban Giáo 
dục đại học $1,111,000 $3,137,000 $4,115,000 $6,785,000 $8,530,000 $9,164,000

Thù lao cho 
nhân viên 
của tiểu bang 
(không tính 
giáo dục đại 
học)

$0 $15 $105,793 $111,510 $114,521 $117,498

Tổng các 
nguồn quỹ 
khác

$9,467,000 $26,161,515 $44,551,793 $66,879,510 $97,362,521 $130,222,498

Tổng tất cả 
các nguồn 
quỹ

$4,337,480 $20,962,506 $39,359,203 $62,646,117 $98,625,534 $137,542,828

Dự luật Tiên khởi Số 1433
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Bảng 4 – Tổng các tác động chi phí lên Sở Dịch Vụ Xã Hội và Y Tế
Năm tài chính 

2017
Năm tài chính 

2018
Năm tài chính 

2019
Năm tài chính 

2020
Năm tài chính 

2021
Năm tài chính 

2022
Các chi phí của 
tiểu bang ($394,150) ($524,545) ($640,581) $1,463,263 $6,003,012 $11,799,679

Các chi phí khác $0 $0 $0 3,271,000 9,179,000 16,407,000
Tổng Cộng ($394,150) ($524,545) ($640,581) $4,734,263 $15,182,012 $28,206,679

Bảng 5 – Các tác động chi phí quỹ tiểu bang lên chương trình Thực phẩm Cơ bản theo số trường hợp
Năm tài chính 

2017
Năm tài chính 

2018
Năm tài chính 

2019
Năm tài chính 

2020
Năm tài chính 

2021
Năm tài chính 

2022
Từ chối/hủy bỏ 
(số trường hợp) 558 835 1,847 3,870 3,870 3,870

Giảm phúc lợi 
(số trường hợp) 32,029 37,728 40,248 46,894 46,894 46,894

Chi phí tổng cộng ($170,585) ($232,143) ($292,688) ($525,638) ($577,435) ($585,286)

Bảng 6 – Các tác động chi phí lên chương trình TANF theo số trường hợp
Năm tài chính 

2017
Năm tài chính 

2018
Năm tài chính 

2019
Năm tài chính 

2020
Năm tài chính 

2021
Năm tài chính 

2022
Từ chối/hủy bỏ 
(số trường hợp) 23 37 48 97 97 96

Giảm phúc lợi 
(số trường hợp) 498 545 575 628 625 622

Chi phí tổng cộng ($233,565) ($292,402) ($347,893) ($574,099) ($761,553) ($738,035)

Bảng 7 – Các tác động chi phí đối với nhà cung cấp là cá nhân
Năm tài chính 

2017
Năm tài chính 

2018
Năm tài chính 

2019
Năm tài chính 

2020
Năm tài chính 

2021
Năm tài chính 

2022
Các chi phí của 
tiểu bang $0 $0 $0 $2,563,000 $7,342,000 $13,123,000 

Các chi phí liên 
bang $0 $0 $0 $3,271,000 $9,179,000 $16,407,000 

Tổng Cộng $0 $0 $0 $5,834,000 $16,521,000 $29,530,000 

Bảng 3 – Các chi phí thực hiện của Sở Lao động và Công nghiệp  
Năm tài chính 

2017
Năm tài chính 

2018
Năm tài chính 

2019
Năm tài chính 

2020
Năm tài chính 

2021
Năm tài chính 

2022
FTE Không có 17.8 15.3 14.2 14.2 14.2
Các Chi phí của 
các Nguồn Quỹ 
Khác

$0 $2,823,500 $1,598,000 $1,499,000 $1,499,000 $1,499,000

Bảng 8 – Các tác động ước tính của HCA đối với tất cả các chương trình của Cơ quan Chức năng về Chăm sóc Sức khỏe
Năm tài chính 

2017
Năm tài chính 

2018
Năm tài chính 

2019
Năm tài chính 

2020
Năm tài chính 

2021
Năm tài chính 

2022
Các chi phí của 
tiểu bang ($5,484,000) ($6,446,000) ($6,812,000) ($9,548,000)  ($9,636,000) ($9,730,000) 

Các chi phí liên 
bang $1,756,000 ($1,799,000) ($2,467,000) ($8,487,000) ($8,660,000) ($8,765,000) 

Tổng Cộng ($3,728,000) ($8,245,000) ($9,279,000) ($18,035,000) ($18,296,000) ($18,495,000) 
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Bảng 9 – Tổng tác động ước tính lên các chương trình Medicaid
Năm tài chính 

2017
Năm tài chính 

2018
Năm tài chính 

2019
Năm tài chính 

2020
Năm tài chính 

2021
Năm tài chính 

2022
Các chi phí của 
tiểu bang ($2,742,000) ($3,223,000) ($3,406,000) ($4,774,000) ($4,818,000) ($4,865,000) 

Các chi phí liên 
bang $1,756,000 ($1,799,000) ($2,467,000) ($8,487,000) ($8,660,000) ($8,765,000) 

Tổng Cộng ($986,000) ($5,022,000) ($5,873,000) ($13,261,000) ($13,478,000) ($13,630,000) 

Bảng 10 – Các tác động lên số trường hợp của Chương trình Y tế Gia đình thuộc diện khó khăn và chi phí tiểu bang
Năm tài chính 

2017
Năm tài chính 

2018
Năm tài chính 

2019
Năm tài chính 

2020
Năm tài chính 

2021
Năm tài chính 

2022
Tác động lên số 
trường hợp
(số trường hợp)

(15,205) (16,916) (17,673) (18,699) (18,794) (18,890) 

Các chi phí của 
tiểu bang ($2,522,000) ($2,806,000) ($2,932,000) ($3,102,000) ($3,118,000) ($3,134,000) 

Bảng 11 – Các tác động về số trường hợp của Nhóm Người lớn Mới Hội đủ Điều kiện và chi phí tiểu bang
Năm tài chính 

2017
Năm tài chính 

2018
Năm tài chính 

2019
Năm tài chính 

2020
Năm tài chính 

2021
Năm tài chính 

2022
Tác động lên số 
trường hợp
(số trường hợp)

12,862 3,698 2,180 (15,013) (15,255) (15,500) 

Các chi phí của 
tiểu bang $235,000 $81,000 $56,000 ($549,000) ($557,000) ($566,000) 

Bảng 12 – Các tác động lên số trường hợp của các chương trình trẻ em và chi phí của tiểu bang
Năm tài chính 

2017
Năm tài chính 

2018
Năm tài chính 

2019
Năm tài chính 

2020
Năm tài chính 

2021
Năm tài chính 

2022
Tác động lên số 
trường hợp
(số trường hợp)

(3,485) (3,800) (4,027) (8,842) (9,010) (9,182) 

Các chi phí của 
tiểu bang ($455,000) ($498,000) ($530,000) ($1,123,000) ($1,143,000) ($1,165,000) 

Bảng 13 – Các chi phí thực hiện quản lý của các tổ chức giáo dục đại học
Năm tài chính 

2017
Năm tài chính 

2018
Năm tài chính 

2019
Năm tài chính 

2020
Năm tài chính 

2021
Năm tài chính 

2022
FTE 0.0 2.9 5.3 5.3 5.3 5.3 
Chi phí $0 $268,000 $315,000 $315,000 $315,000 $315,000 
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Bảng 15 – Thanh toán phúc lợi từ Quỹ Tín thác Bảo hiểm Thất nghiệp
Năm tài chính 

2017
Năm tài chính 

2018
Năm tài chính 

2019
Năm tài chính 

2020
Năm tài chính 

2021
Năm tài chính 

2022
$7,100,000 $17,500,000 $24,800,000 $35,000,000 $46,200,000 $57,400,000

Bảng 16 – Tác động lên Quỹ Tín thác Bảo hiểm Thất nghiệp
Năm tài chính 

2017
Năm tài chính 

2018
Năm tài chính 

2019
Năm tài chính 

2020
Năm tài chính 

2021
Năm tài chính 

2022
$6,600,000 $22,000,000 $41,200,000 $63,700,000 $86,700,000 $111,800,000

Bảng 17 Chi phí thực hiện đối với các nhân viên tiểu bang (ngoại trừ giáo dục đại học) 
Năm tài chính 

2017
Năm tài chính 

2018
Năm tài chính 

2019
Năm tài chính 

2020
Năm tài chính 

2021
Năm tài chính 

2022
$3,630 $5,551 $119,784 $135,854 $139,522 $143,149

Bảng 18 – Các tác động của lương tối thiểu lên học khu
Năm lịch 2017 Năm lịch 2018 Năm lịch 2019 Năm lịch 2020 Năm lịch 2021 Năm lịch 2022

Chỉ số Giá Tiêu 
dùng Ước tính Không có Không có Không có Không có 1.9% 1.9%

Tăng lương $447,670 $679,744 $976,906 $3,316,619 $4,084,651 $4,867,277
Phụ cấp của 
nhân viên thuộc 
diện điều chỉnh 
của đạo luật 
tiêu chuẩn lao 
động công 
bằng là 22.72%

$101,711 $154,438 $221,953 $753,536 $928,033 $1,105,845

Tổng Chi phí 
Năm dương 
lịch

$549,381 $834,182 $1,198,859 $4,070,155 $5,012,684 $5,973,122

Chi phí năm 
tài chính của 
tiểu bang 

$274,690 $691,781 $1,016,520 $2,634,507 $4,541,419 $5,492,903

Bảng 14 – Các chi phí lương tối thiểu và bố trí người làm thay nhân viên bị ốm của các tổ chức giáo dục đại học 
Năm tài chính 

2017
Năm tài chính 

2018
Năm tài chính 

2019
Năm tài chính 

2020
Năm tài chính 

2021
Năm tài chính 

2022
Chi phí tiền 
lương và phúc 
lợi của tổ chức 
hệ 4 năm

$1,539,000 $3,880,000 $5,059,000 $8,994,000 $11,547,000 $12,498,000 

Bố trí người làm 
thay nhân viên 
bị ốm ở các tổ 
chức hệ 4 năm

$0 $127,000 $256,000 $258,000 $263,000 $267,000 

Chi phí lương 
tối thiểu của 
trường cao 
đẳng cộng 
đồng và dạy 
nghề kỹ thuật

$317,000 $628,000 $731,000 $1,045,000 $1,276,000 $1,309,000
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Phát biểu ủng hộ Phát biểu phản đối
Dự luật tiên khởi 1433 tốt cho các công nhân, gia đình và 
nền kinh tế của chúng ta
Dự luật tiên khởi 1433 đảm bảo rằng mỗi công nhân Washington có 
thể được nghỉ ốm có hưởng lương và nghỉ an toàn cũng như từng 
bước thực hiện mức lương tối thiểu là $13.50 trước năm 2020.
Đặt sức khỏe và sự an toàn của chúng ta lên hàng đầu
Người dân Washington nên có khả năng tự chăm sóc cho bản 
thân và con ốm mà không cần phải chọn lựa giữa gia đình và 
tiền lương. Điều cực kỳ quan trọng là thông qua một luật pháp lẽ 
thường như thời gian nghỉ ốm có trả lương để giúp ngăn chặn sự 
lây lan của bệnh tật và giữ an toàn cho người tiêu dùng, nhân viên, 
trẻ em, người lớn tuổi, và gia đình của chúng ta. 
Khi nhân viên nhà hàng, cửa hàng tạp hóa và dịch vụ chăm sóc 
trẻ em buộc phải đi làm khi ốm, họ có thể lan truyền bệnh cho 
cộng đồng. Trên thực tế, 70% trường hợp bùng phát norovirus 
liên quan đến thức ăn là kết quả của việc công nhân ngành thực 
phẩm bị ốm đi làm.
Tạo thêm nhiều cơ hội kinh tế
Dự luật tiên khởi 1433 sẽ đẩy mạnh thu nhập của hơn 730,000 
công nhân có mức lương thấp, xóa bỏ nghèo khó cho các gia 
đình và tăng trưởng nền kinh tế. Khi công nhân có nhiều tiền hơn 
để chi tiêu, họ sẽ chi tiêu tại các doanh nghiệp địa phương. Dự 
luật tiên khởi 1433 sẽ bơm gần $2.5 tỷ vào các nền kinh tế địa 
phương. Đổi lại, yêu cầu này tạo ra nhiều công việc được trả 
lương cao hơn. Đó là lý do tại sao mỗi tiểu bang tăng mức lương 
tối thiểu trong năm 2014 có mức tăng việc làm nhanh hơn những 
tiểu bang trì trệ trong việc tăng lương. Đơn giản là dự luật tiên 
khởi này giúp các doanh nghiệp, công nhân, và gia đình trong toàn 
Washington thịnh vượng. 
Bằng cách bỏ phiếu “Có” cho Dự luật tiên khởi 1433, chúng ta có 
thể giúp Washington trở thành một nơi sống, làm việc và chăm 
sóc gia đình tốt hơn.

Bác bỏ phát biểu phản đối
Dự luật tiên khởi 1433 ưu tiên sức khỏe và sự an toàn của chúng 
ta lên hàng đầu bằng cách cho phép sử dụng thời gian nghỉ ốm 
có trả lương và tạo cơ hội kinh tế. Hết nghiên cứu này đến nghiên 
cứu khác – từ các nhà kinh tế độc lập bao gồm trường Đại học 
Washington – chứng minh rằng giá cả không tăng khi mức lương 
tối thiểu tăng. Dự luật tiên khởi 1433 tiết kiệm tiền bạc cho tiểu 
bang và không tạo ra các khoản thuế mới cho bất kỳ người nào. 
Thay vì vậy, dự luật thúc đẩy sự phát triển nền kinh tế của chúng 
ta và tạo việc làm khi các gia đình lao động có nhiều tiền hơn để 
chi tiêu trong cộng đồng trên toàn tiểu bang.

Được viết bởi
Ariana Davis, nhà tài trợ công dân và nhân viên tạp hóa, Renton; 
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Bell, nhân viên y tế khẩn cấp (EMT), Davenport; Shahrokh 
Nikfar, chủ doanh nghiệp, Café Affogato, nhà hàng Mediterrano, 
Spokane; Don Orange, chủ doanh nghiệp, Hoesly EcoAutomotive, 
Vancouver
Liên Lạc: (206) 709-1313; info@raiseupwa.com; 
www.RaiseUpWA.com

Chúng ta cần mức lương tối thiểu đem lại lợi ích cho mọi người - 
công nhân, người tiêu dùng và các doanh nghiệp nhỏ - một mức 
lương có cân nhắc đến các khoản giá sinh hoạt khác nhau trong 
toàn tiểu bang, các cơ cấu tiền lương đặc biệt của những công việc 
nhất định và nhu cầu mức lương đào tạo cho công nhân mới. Tiếc 
là Dự luật tiên khởi-1433 là một đề án quá yếu kém, sẽ gây thiệt hại 
hơn là đem lại lợi ích cho công nhân và nền kinh tế Washington.
Khiến cho vấn đề ngân sách tiểu bang trở nên tệ hơn
Dự luật tiên khởi tăng $85 triệu tiền thuế mới, nhưng sẽ tăng chi 
tiêu của tiểu bang lên $363 triệu. Tiểu bang bất chấp không tài trợ 
cho nền giáo dục và phải tìm hàng tỷ đôla để tài trợ cho trường 
học của chúng ta. Điều này sẽ làm cho vấn đề trở nên tệ hơn. 
Seattle không thực hiện
Seattle thông qua mức lương tối thiểu là $15 một giờ. Các nhà 
kinh tế học của Thành phố Seattle công nhận rằng mức tăng ban 
đầu lên $11 một giờ không đem lại lợi ích cho công nhân. Mặc dù 
tiền lương trung bình một giờ tăng, nhưng công nhân đang làm 
ít giờ hơn và có ít công việc để làm hơn. Trong khi đó, người tiêu 
dùng đang phải trả nhiều hơn nhưng lại nhận được ít hơn. Các 
doanh nghiệp nhỏ đang bị thiệt hại.
Một nghiên cứu của Đại học Washington cảnh báo rằng hầu hết 
các cộng đồng trong tiểu bang chúng ta không thể thu hút khoản 
tăng lương 30%. Điều đó có nghĩa là ít công việc và doanh nghiệp 
nhỏ hơn, giá cả tại các cửa hàng không hợp lý hơn, và người trẻ 
ít có cơ hội để tích lũy kinh nghiệm làm việc hơn.
Chúng ta không thể đương đầu với rủi ro
Tiểu bang Washington đã có mức lương tối thiểu cao đứng thứ 8. 
Điều này khiến cho người trẻ tuổi khó tìm được việc làm hơn. Việc 
thêm các nhiệm vụ mới và việc tăng mức lương tối thiểu lên 30% 
là một rủi ro mà các công nhân, người tiêu dùng và doanh nghiệp 
nhỏ không thể đương đầu được.  

Bác bỏ phát biểu ủng hộ
Dự luật tiên khởi 1433 thực hiện đường lối sai lầm – gây thiệt hại 
cho công nhân và nền kinh tế Washington. Đề xuất này sẽ gây ra 
tình trạng mất việc làm tại một số cộng đồng trong khi làm giảm số 
giờ và khoản tiền lương còn lại sau khi khấu trừ các khoản thuế đối 
với các công nhân khác. Dự luật làm tăng giá cả và giảm cơ hội 
dành cho người trẻ tuổi. Các cử tri sẽ bị xúc phạm bởi việc sử dụng 
các chiến thuật ghê sợ của những người hậu thuẫn nhằm làm họ 
sao lãng không tập trung vào kế hoạch được hoạch định một cách 
vội vàng — những đơn vị xử lý thực phẩm của Washington đã đi 
vào hoạt động theo hệ thống pháp luật nghiêm ngặt, đòi hỏi những 
công nhân mắc bệnh phải ở nhà. Bỏ phiếu chống I-1433. 

Được viết bởi
John Stuhlmiller, Giám đốc Điều hành, Phòng Nuôi Trồng Thủy 
Sản Washington; Tammy Bailey, Chủ cửa hàng tạp hóa độc lập, 
Bailey’s IGA, Rochester; Mike LaPlant, Nông dân gia đình, Chủ 
tịch Phòng Nuôi Trồng Thủy Sản, Quận Grant; Madelin White, 
Merle Norman Cosmetics, Lacey; Phil Costello, Chủ sở hữu, 
Zip’s Drive-In, Spokane; Kristopher Johnson, Chủ tịch & Giám 
đốc Điều hành, Hiệp hội Doanh nghiệp Washington
Liên Lạc: (206) 504-2515; info@keepwacompetitive.com; 
www.keepwacompetitive.com
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Tổng Thư Ký Tiểu Bang không chịu trách 
nhiệm về nội dung của lời tuyên bố hoặc tranh 
luận (WAC 434-381-180).

Dự luật Tiên khởi Số 1464 liên quan đến các luật về tài trợ cho vận 
động tranh cử và những người vận động hành lang. 

Dự luật này sẽ tạo ra một hệ thống tài trợ cho vận động tranh cử; 
cho phép cư dân có thể hướng nguồn ngân sách tiểu bang đến các 
ứng cử viên; bãi bỏ việc miễn thuế tiêu thụ cho những người không 
thường trú; hạn chế việc tuyển dụng cho vận động hành lang đối 
với một vài cựu công chức nhất định; và bổ sung các yêu cầu đảm 
bảo thực thi. 

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

[  ]  Có 
[  ]  Không

Phát Biểu Giải Trình                                        19
Báo Cáo Tác Động Tài Chính                           21
Phát biểu Ủng hộ và Chống lại                         25
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Phát Biểu Giải Trình
Được soạn thảo bởi Văn Phòng Bộ Trưởng Tư Pháp

Luật Hiện Hành 
Các ứng cử viên cho các chức vụ được bầu chọn trả tiền 
cho các chiến dịch vận động của họ thông qua các khoản 
đóng góp tư nhân và chính tiền của họ. Luật pháp tiểu 
bang giới hạn một số khoản tiền đóng góp. Những giới 
hạn này áp dụng đối với các khoản góp từ các cá nhân, 
hội đồng, công đoàn và ủy ban hành động chính trị. Giới 
hạn khoản góp đối với ứng cử viên lập pháp là $1,000 
một cuộc bầu cử. Đối với các chức vụ toàn tiểu bang và 
chức vụ tòa án, giới hạn khoản góp là $2,000 một cuộc 
bầu cử. 
Luật pháp tiểu bang nghiêm cấm sử dụng công quỹ để 
tài trợ cho các chiến dịch vận động chính trị vào các chức 
vụ tiểu bang hoặc học khu. Luật định không cho phép 
các chính quyền địa phương tài trợ công khai cho các 
chiến dịch vận động chính trị tại địa phương trong những 
trường hợp nhất định. 
Các chiến dịch vận động chính trị phải báo cáo các khoản 
góp và chi tiêu lên Ủy Ban Công Bố Thông Tin Công Cộng 
(PDC). Quảng cáo chính trị cũng phải tiết lộ năm nhà đóng 
góp hàng đầu cho chiến dịch vận động. Các báo cáo về 
khoản tiền góp và chi tiêu có sẵn dành cho công chúng, 
bao gồm trên trang web của PDC. Ứng cử viên không 
được phép điều phối khoản chi tiêu của họ với các nhóm 
khác ủng hộ chiến dịch vận động của họ. 
Ứng cử viên thường không được sử dụng các khoản góp 
cho mục đích sử dụng cá nhân. Các chiến dịch vận động 
có thể hoàn trả cho ứng cử viên khoản thu nhập bị mất do 
vận động chiến dịch và chi phí chiến dịch vận động xuất 
túi trực tiếp. Nếu ứng cử viên cho chiến dịch vận động 
của mình vay tiền, thì chiến dịch vận động có thể trả lại 
khoản vay đó đến mức giới hạn.
Luật pháp tiểu bang quy định một vài cách thức mà chiến 
dịch vận động có thể sử dụng nguồn quỹ thặng dư khi 
chấm dứt chiến dịch vận động. Các nguồn quỹ thặng dư 
có thể được trả lại cho người quyên góp. Chúng cũng có 
thể được sử dụng để hoàn trả cho ứng cử viên khoản thu 
nhập bị mất. Chúng có thể được chuyển cho một đảng 
chính trị hoặc ủy ban vận động kín nội bộ, nhưng không 
được chuyển cho ứng cử viên khác hoặc ủy ban chính trị 
khác. Chúng cũng có thể được quyên tặng từ thiện hoặc 
cho tiểu bang. Chiến dịch vận động có thể nắm giữ các 
quỹ để sử dụng sau này trong chiến dịch vận động khác 
cho cùng chức vụ. Cuối cùng, các quỹ thặng dư có thể 
được sử dụng cho các khoản chi phí phải chịu để nắm 
giữ một chức vụ công cộng mà không được hoàn trả. 
PDC thực thi luật pháp về đóng góp cho chiến dịch vận 
động tranh cử và chi phí. PDC có thể thực thi qua lệnh 
hành chánh. PDC cũng có thể chuyển các khoản phí lên 

Bộ trưởng Tư pháp, người này có thể khiếu kiện lên tòa 
thượng thẩm để thực thi pháp luật. Cá nhân hoặc đơn vị 
nào được phát hiện vi phạm pháp luật sẽ phải chịu các 
khoản phạt tài chính và chịu trách nhiệm về các chi phí 
điều tra và phí luật sư của tiểu bang. 
Người vận động hành lang hiện phải đăng ký với PDC. 
Người vận động hành lang phải tự giới thiệu mình và 
người sử dụng lao động của họ, số tiền mà họ được trả, 
và đối tượng mà họ vận động hành lang. Người vận động 
hành lang cũng phải nộp báo cáo hàng tháng về các hoạt 
động và khoản tiền thù lao của họ. Họ cũng phải báo cáo 
mọi khoản đóng góp của mình cho các ứng cử viên, viên 
chức được bầu chọn, và những người khác. 
Người vận động hành lang và người sử dụng lao động 
của họ phải thông báo lên PDC nếu họ tuyển dụng những 
người nhất định đang làm việc cho tiểu bang. Những 
người này bao gồm các thành viên trong cơ quan lập 
pháp, thành viên trong hội đồng hoặc ủy ban tiểu bang, 
và người lao động toàn thời gian của tiểu bang. Đạo luật 
về đạo đức của tiểu bang nghiêm cấm các nhân viên của 
tiểu bang không được nhận tiền của các bên tư nhân để 
thực hiện (hoặc không thực hiện) nhiệm vụ công việc 
của họ. Nhân viên tiểu bang không được phép nhận bất 
kỳ khoản thù lao bên ngoài nào mà không thích hợp với 
công việc của họ. 
Những người không sống tại Washington được miễn trả 
tiền thuế bán hàng đối với các hạng mục mà họ mua tại 
Washington để sử dụng ngoài tiểu bang. Khoản miễn trừ 
này chỉ áp dụng nếu họ sống tại các tiểu bang và tỉnh 
Canada không có thuế bán hàng hoặc miễn cho người 
dân Washington trả tiền thuế bán hàng. 

Tác Động của Dự Luật được Đề Xuất, nếu 
được Thông Qua 
Dự luật này sẽ thực hiện một số thay đổi của các luật chi 
phối cuộc bầu cử và hoạt động vận động hành lang. 
Dự luật sẽ thiết lập một chương trình mới mà theo đó các 
cử tri đăng ký và người dân Washington đủ điều kiện khác 
có thể quyên góp cho các chiến dịch vận động đối với các 
chức vụ được bầu chọn nhất định bằng các nguồn công 
quỹ. Luật pháp gọi các khoản quyên góp đó là “khoản 
đóng góp tín nhiệm dân chủ”. Mỗi cá nhân có thể chỉ định 
tối đa ba “khoản góp” đó với mỗi khoản $50 cho các ứng 
cử viên đủ điều kiện mà họ chọn cho mỗi cuộc bầu cử. 
PDC có thể tăng cả số lượng và quy mô đóng góp trong 
tương lai. 
Tất cả các cử tri đăng ký tại Washington có thể chọn ứng 
cử viên để nhận các khoản đóng góp từ công quỹ. Bắt 
đầu vào năm 2020, PDC cũng có thể xác nhận những 
người khác là có đủ điều kiện để chọn ứng cử viên nhận 
các khoản đóng góp đó. Chỉ những người đủ điều kiện 
có đóng góp cho chiến dịch vận động tranh cử theo luật 
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pháp tiểu bang và liên bang mới có thể được PDC xác 
nhận là đủ điều kiện. Quyền chỉ định các khoản đóng góp 
từ công quỹ không được chuyển nhượng, và hành động 
bán quyền chỉ định các khoản đóng góp sẽ là tội phạm. 
“Các khoản đóng góp tín nhiệm dân chủ” xuất phát từ các 
nguồn quỹ của tiểu bang. Dự luật này sẽ bãi bỏ việc miễn 
trừ thuế bán hàng không dân cư và yêu cầu những người 
không phải dân cư trả tiền thuế bán hàng đối với các mặt 
hàng bán lẻ tại tiểu bang. Doanh thu từ việc bán hàng 
này chỉ để dành cho việc tài trợ chương trình mới. Một số 
khoản doanh thu cũng có thể được sử dụng để thực thi 
luật về tài trợ cho vận động tranh cử. Dự luật này sẽ bãi 
bỏ luật hiện nghiêm cấm sử dụng các nguồn quỹ cho các 
chiến dịch vận động chính trị. 
Chương trình tài trợ công cộng mới trước tiên chỉ áp dụng 
cho những ứng cử viên vào cơ quan lập pháp tiểu bang. 
Trong tương lai, PDC có thể mở rộng chương trình cho 
các chức vụ được bầu chọn trên toàn tiểu bang và cho 
các chức vụ tòa án. Sau đó chương trình có thể được mở 
rộng áp dụng cho các ứng cử viên vào chức vụ liên bang 
nếu Bộ trưởng Tư pháp kết luận rằng việc mở rộng đó là 
hợp pháp. Trước tiên chương trình chỉ sẽ áp dụng đối với 
các cuộc bầu cử được tổ chức trong năm chẵn. Sau đó 
PDC có thể mở rộng cho các cuộc bầu cử được tổ chức 
trong năm lẻ. 
Để đủ điều kiện được nhận tài trợ công, các ứng cử viên 
phải đáp ứng các tiêu chuẩn nhất định. Ứng cử viên phải 
có được ít nhất 75 khoản đóng góp tư ít nhất $10. Các ứng 
cử viên phải hứa không yêu cầu hoặc nhận các khoản 
quyên góp tư nhân vượt quá phân nửa giới hạn tối đa cho 
chức vụ mà họ tranh cử (ví dụ như nếu luật pháp giới hạn 
các khoản đóng góp cá nhân cho một chức vụ cụ thể là 
$1,000, thì ứng cử viên chỉ có thể chấp nhận các khoản 
đóng góp đến $500). Ứng cử viên cũng phải hứa không 
sử dụng hơn $5,000 quỹ cá nhân của họ vào chiến dịch 
vận động của họ. Ứng cử viên có thể sử dụng công quỹ chỉ 
cho chiến dịch vận động cụ thể. Tổng số tiền công quỹ mà 
bất kỳ ứng cử viên có thể nhận được sẽ bị giới hạn. Giới 
hạn ban đầu sẽ là $150,000 tổng cộng cho các ứng cử 
viên vào Hạ Viện tiểu bang và $250,000 đối với các ứng 
cử viên thượng nghị viện tiểu bang. Những giới hạn này 
có thể thay đổi trong tương lai. Ứng cử viên sẽ thôi không 
đủ điều kiện được nhận các khoản đóng góp nếu chiến 
dịch vận động của họ chấm dứt hoặc nếu họ vi phạm các 
quy tắc của chương trình. Vào cuối chiến dịch vận động, 
ứng cử viên sẽ phải trả lại cho tiểu bang một phần quỹ 
thặng dư tương xứng của chiến dịch vận động đến từ các 
khoản đóng góp của chương trình. 
Ngoài việc tạo ra chương trình mới liên quan đến việc 
tài trợ cho vận động tranh cử công cộng, dự luật này sẽ 
thay đổi một vài luật pháp tiểu bang về việc tài trợ cho vận 
động tranh cử và vận động hành lang. 

Dự luật tiên khởi sẽ giới hạn khả năng của người vận 
động hành lang thuê các viên chức mà trước đây làm việc 
trong chính quyền tiểu bang hoặc địa phương. Điều này 
bao gồm các viên chức được bầu chọn, các viên chức 
được bổ nhiệm và nhân viên công cộng. Họ không thể 
chấp nhận việc làm hoặc nhận thù lao từ bất kỳ người vận 
động hành lang nào đã vận động cho bất kỳ vấn đề nào 
mà viên chức đó có bất kỳ vai trò quyết định nào trong 
vòng ba năm sau khi viên chức rời khỏi chức vụ hoặc 
năm năm sau khi vận động hành lang, nếu khoảng thời 
gian nào sớm hơn. 
Dự luật cũng sẽ giới hạn việc vận động hành lang từ cựu 
viên chức được bầu chọn hoặc được bổ nhiệm của tiểu 
bang hoặc địa phương. Họ không được trả tiền để vận 
động hành lang cho chức vụ trước đây của mình trong 
vòng ba năm kể từ khi rời khỏi chức vụ. Và dự luật nghiêm 
cấm các viên chức của chiến dịch vận động của ứng cử 
viên không được nhận tiền để vận động hành lang cho 
một chức vụ mà ứng cử viên của họ được bầu chọn cho 
đến ba năm sau khi làm việc cho chiến dịch vận động. 
Dự luật tiên khởi sẽ bổ sung thêm các giới hạn mới về 
các khoản đóng góp cho chiến dịch vận động tranh cử 
nhất định. Các nhà thầu công và nhà thầu công tương lai 
sẽ có giới hạn về khoản đóng góp thấp hơn để đóng góp 
cho ứng cử viên vào chức vụ có vai trò quyết định đối với 
hợp đồng. Điều này cũng áp dụng tương tự đối với những 
người vận động hành lang đóng góp cho các ứng cử viên 
vào chức vụ chịu trách nhiệm về những vấn đề mà họ 
vận động hành lang. Các khoản đóng góp của họ cho các 
ứng cử viên đó sẽ được giới hạn đến $100 một cuộc bầu 
cử. Họ cũng sẽ không được tập hợp các khoản đóng góp 
từ những người khác và đưa cho ứng cử viên. Họ không 
được phép nài nỉ người khác đóng góp cho ứng cử viên 
hơn $100 mỗi người hoặc $500 tổng cộng. Họ cũng sẽ 
không được phép nài xin các khoản đóng góp từ nhân 
viên của họ cho ứng cử viên. Và họ không được phép 
hoạt động kinh doanh với ứng cử viên. 
Dự luật sẽ quy định các cách thức mới để thực thi luật 
pháp về tài trợ cho vận động tranh cử mới và hiện hành. 
Các khoản phạt đối với ứng cử viên hoặc chiến dịch vận 
động vô ý hoặc cố tình vi phạm luật về tài trợ cho vận 
động tranh cử sẽ được tăng cao. PDC được phép yêu 
cầu người vi phạm thực hiện hành động khắc phục hành 
vi vi phạm của họ, ngoài việc trả tiền phạt. Tiền phạt sẽ 
được chuyển một nửa vào ngân khố của tiểu bang nói 
chung và một nửa vào PDC. Một nửa được chuyển trực 
tiếp vào PDC sẽ được chỉ định để thi hành luật về tài trợ 
cho vận động tranh cử. Dự luật tiên khởi cho phép PDC 
đánh giá chi phí điều tra và phí luật sư đối với người cố ý 
vi phạm luật về tài trợ cho vận động tranh cử. Dự luật này 
sẽ mở rộng phạm vi những người có thể phải trả tiền phạt 
do vi phạm và giới hạn sử dụng nguồn quỹ của chiến dịch 
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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

vận động để trả tiền phạt. Dự luật này rút ngắn thời gian 
thông báo cho các bên tư nhân có ý định nộp đơn khiếu 
kiện cáo buộc các vi phạm luật tài trợ cho vận động tranh 
cử trong thời gian 60 ngày trước cuộc bầu cử. Dự luật 
quy định PDC phải thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận 
các gợi ý về hành vi vi phạm và quy định những người 
nhất định phải đăng tải thông báo về đường dây nóng. 
Dự luật thiết lập các yêu cầu mới đối với trang web của 
PDC. Dự luật thay đổi các yêu cầu về việc nộp báo cáo 
trực tuyến lên PDC đối với các cơ quan chính quyền và 
người vận động hành lang. 
Dự luật cũng thay đổi yêu cầu nhận biết năm nhà đóng 
góp hàng đầu trong quảng cáo chính trị và thông tin chiến 
dịch vận động khác. Nếu năm nhà đóng góp hàng đầu 
bao gồm ủy ban chính trị, thì năm nhà đóng góp hàng đầu 
cho ủy ban chính trị phải được nhận biết và tiết lộ như thể 
họ đã đóng góp trực tiếp cho nhà tài trợ quảng cáo hoặc 
thông tin. 
Dự luật này điều chỉnh luật pháp đối với việc điều phối 
các chiến dịch vận động bởi các ứng cử viên và các đơn 
vị khác. Dự luật sẽ tạo giả định rằng ứng cử viên điều 
phối chi tiêu với người khác trong những trường hợp nhất 
định.

Tóm tắt
Trong sáu năm tài chính đầu tiên, doanh thu thực mới ưới 
tính cho Quỹ Tổng quát Tiểu bang từ việc bãi bỏ miễn 
thuế bán lẻ không cư trú là $173.2 triệu. Tác động ước 
tính của việc chuyển đổi và chi phí từ Quỹ Tổng quát Tiểu 
bang là $171.5 triệu. Trong con số này, $165.0 triệu là 
khoản chuyển từ Quỹ Tổng Quát Tiểu Bang sang Quỹ Tài 
Trợ Chiến Dịch Vận Động và Quỹ Thực Thi cho Chương 
Trình Tín Nhiệm Dân Chủ. Doanh thu cho Tài Khoản Kiểm 
Toán Hiệu Suất Chính Phủ sẽ tăng $279,000. Doanh thu 
thuế địa phương sẽ tăng $67.3 triệu.  
Những Giả Định Chung
•	 Ngày có hiệu lực của dự luật tiên khởi là ngày 8 

tháng 12 năm 2016.
•	 Trừ khi được lưu ý khác, các ước tính sử dụng năm 

tài chính (FY) của tiểu bang là ngày 1 tháng 7 đến 
ngày 30 tháng 6. Ví dụ như năm tài chính 2018 là 
ngày 1 tháng 7 năm 2017 đến ngày 30 tháng 6 năm 
2018.

•	 Năm tài chính 2017 là một phần năm tài chính: từ 
ngày 8 tháng 12 năm 2016 đến ngày 30 tháng 6 năm 
2017.

•	 Một nhân viên toàn thời gian tương đương (FTE) 
bằng với 2,080 giờ làm việc trong một năm.  

Những giả định về thu nhập của tiểu bang
•	 Các cơ sở kinh doanh sẽ tuân theo đầy đủ việc loại 

bỏ miễn trừ thuế bán lẻ đối với người không phải cư 
dân bắt đầu ngày 1 tháng 2 năm 2017.

•	 Doanh thu thuế bán lẻ năm tài chính 2017 của tiểu 
bang phản ánh bốn tháng thu tiền từ tháng 3 năm 
2017 đến tháng 6 năm 2017.

Tác động đến thu nhập tiểu bang
Dự luật tiên khởi 1464 (I-1464) bãi bỏ miễn thuế bán lẻ 
cho những người không phải cư dân nhất định trên các 
mặt hàng tài sản cá nhân hữu hình, hàng kỹ thuật số và 
mã kỹ thuật số không được sử dụng trong tiểu bang. Điều 
này sẽ làm tăng doanh thu thuế bán hàng vào Quỹ Tổng 
Quát của tiểu bang và Tài Khoản Kiểm Tra Hiệu Suất 
Chính Phủ của tiểu bang. Doanh thu vào Quỹ Tổng Quát 
của tiểu bang có thể được sử dụng cho bất kỳ mục đích 
nào của chính quyền như giáo dục, dịch vụ xã hội, y tế 
và môi trường, và các hoạt động chung khác của chính 
quyền.
Ngoài ra, việc bãi bỏ miễn thuế bán lẻ không cư trú có thể 
ảnh hưởng đến số lượng hàng hóa được mua. Điều này 
có thể khiến giá cả lên xuống, ảnh hưởng đến doanh thu 
thuế kinh doanh và thuế môn bài (B&O) của tiểu bang. 
Mức co giãn giá cả là một phương pháp được dùng để 
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tính sự thay đổi tiêu thụ hàng hóa khi giá tăng hoặc giảm. 
Do mức co giãn giá cả, nên doanh thu thuế B&O của tiểu 
bang có thể giảm với việc bãi bỏ miễn thuế bán lẻ đối với 
người không phải cư dân.  
Bảng 1 trình bày các ước tính doanh thu mới đối với Quỹ 
Tổng quát Tiểu bang, phản ánh cả hai khoản doanh thu 
thuế bán hàng tăng và doanh thu thuế B&O giảm. 
(Xem Bảng 1 trên trang 23)
Một phần doanh thu thuế bán lẻ của tiểu bang được gửi 
vào Tài Khoản Kiểm Tra Hiệu Suất Chính Phủ của tiểu 
bang (Tài Khoản Kiểm Toán Hiệu Suất). Bảng 2 trình bày 
các ước tính doanh thu thuế bán lẻ tăng trong sáu năm 
tài chính tiếp theo vào tài khoản này. Doanh thu của tiểu 
bang vào Tài Khoản Kiểm Toán Hiệu Suất được Kiểm Tra 
Viên Tiểu Bang Washington sử dụng để thực hiện kiểm 
toán hiệu suát toàn diện theo RCW 43.09.470.  
(Xem Bảng 2 trên trang 23)
Các giả định khoản chuyển và chi phí của tiểu bang
•	 Chi phí của năm tài chính 2017 chỉ từ tháng 1 năm 

2017 đến tháng 6 năm 2017.
•	 25 phần trăm số tiền được chuyển vào Quỹ Tài Trợ 

và Thực Hiện Chiến Dịch Vận Động (Quỹ) sẽ được 
dành để trang trải chi phí cơ quan Ủy Ban Công Bố 
Thông Tin Công Cộng (PDC). Nếu số tiền cần thiết 
từ Quỹ để trang trải cho chi phí của PDC thấp hơn 
25 phần trăm số tiền chuyển sang, thì số tiền còn lại 
sẽ dành cho Chương Trình Tín Nhiệm Dân Chủ.  

Các khoản tiền chuyển sang Quỹ Tài Trợ và Thực 
Hiện cho Chiến Dịch Vận Động
I-1464 thành lập Quỹ Tài Trợ và Thực Hiện cho Chiến Dịch 
Vận Động (Quỹ). Số tiền trong tài khoản chịu sự phân bổ 
lập pháp và phải được sử dụng cho Chương Trình Tín 
Nhiệm Dân Chủ và các khoản đóng góp tín nhiệm dân 
chủ do I-1464 thành lập và hỗ trợ cho các hoạt động của 
PDC.
Sở Thuế Vụ (DOR) sẽ ước tính số tiền doanh thu của 
tiểu bang từ việc bãi bỏ miễn thuế bán lẻ không cư dân, 
sau đó xác nhận số tiền ước tính với Thủ Quỹ Tiểu Bang. 
DOR sẽ ước tính và xác nhận vào ngày 1 tháng 3 năm 
2017, và một lần nữa vào ngày 1 tháng 6 năm 2017. Sau 
đó, DOR sẽ ước tính và xác nhận trước ngày 1 tháng 6 
mỗi năm sau đó.
Đối với năm tài chính 2017, Thủ Quỹ Tiểu Bang phải 
chuyển $15.0 triệu từ Quỹ Tổng Quát Tiểu Bang sang 
Quỹ. Bắt đầu vào năm tài chính 2018 và đối với mỗi năm 
tài chính sau đó, Thủ Quỹ Tiểu Bang phải chuyển $30.0 
triệu từ Quỹ Tổng Quát Tiểu Bang sang Quỹ. 
Nếu việc bãi bỏ thuế bán lẻ không cư trú tạo ra khoản 
doanh thu thấp hơn những gì Thủ Quỹ Tiểu Bang phải 
chuyển, thì số tiền phát sinh từ Quỹ Tổng Quát Tiểu Bang 
bằng với khoản chênh lệch này phải được chuyển sang. 

Ít nhất 75 phần trăm số tiền trong Quỹ phải được sử dụng 
cho các khoản đóng góp tín nhiệm dân chủ. 25 phần trăm 
còn lại có thể do Cơ Quan Lập Pháp sử dụng cho PDC để 
trang trải chi phí hoạt động chương trình.
Bảng 3 trình bày các khoản tiền chuyển yêu cầu theo 
I-1464 vào Quỹ và tác động thực lên Quỹ Tổng quát Tiểu 
bang trước chi phí phát sinh của tiểu bang.  
(Xem Bảng 3 trên trang 24)
Chi phí tiểu bang
I-1464 thay đổi luật về công bố về việc tài trợ cho vận 
động tranh cử hiện tại, đề ra các giới hạn đóng góp mới 
và thành lập Chương Trình Tín Nhiệm Dân Chủ. Những 
thay đổi này sẽ làm phát sinh thêm chi phí cho PDC và 
Văn Phòng Bộ trưởng Tư pháp (ATG). Khối lượng công 
việc của các cơ quan này sẽ tăng thêm, dẫn đến chi phí 
cao hơn, mặc dù chi phí sẽ giảm trong tương lai. DOR 
sẽ có chi phí cao hơn trong hai năm thực hiện đầu tiên. 
Bảng 4 tóm tắt các khoản chi phí ước tính này theo năm 
tài chính.
(Xem Bảng 4 trên trang 24)
Ủy Ban Công Bố Thông Tin Công Cộng
PDC sẽ có chi phí cao hơn để thực hiện và hoạt động 
Chương Trình Tín Nhiệm Dân Chủ và thực hiện các yêu 
cầu vận động hành lang và tài trợ cho vận động tranh cử 
mới. Bảng 5 tóm tắt các khoản chi phí ước tính này.
(Xem Bảng 5 trên trang 24)
Theo chi phí ước tính của PDC và giả định rằng tối đa 25 
phần trăm số tiền chuyển sang Quỹ được thể hiện trong 
Bảng 3 sẽ được sử dụng để trang trải cho những chi phí 
này, Quỹ Tổng quát Tiểu bang sẽ cần phải có thêm chi phí 
trong năm tài chính 2018 là $1.2 triệu.

Chi phí để bổ sung thêm nhân viên
Chi phí nhân viên bao gồm các chuyên gia tài trợ cho vận 
động tranh cử, các nhà điều tra, nhà phân tính pháp luật, 
điều phối viên hồ sơ và quy tắc, nhà thiết kế đồ họa, nhà 
tư vấn thông tin, nhà phân tích ngân sách và tài chính, 
chuyên gia IT, chuyên gia dịch vụ khách hàng, các nhà 
quản lý và trợ lý hành chính. Do không gian văn phòng 
hiện tại của PDC không đủ lớn cho nhân viên hiện tại và 
nhân viên mới, nên cần phải có thêm không gian tại Quận 
Thurston.
Chi phí cho các yêu cầu vận động hành lang và tài 
trợ cho vận động tranh cử mới 
I-1464 thiết lập các giới hạn mới về hoạt động vận động 
hành lang và các nhà vận động hành lang, về các đóng 
góp cho chiến dịch vận động tranh cử và chi phí, và về tiết 
lộ thông tin tài trợ cho vận động tranh cử. Điều này cho 
phép báo cáo ẩn danh các vi phạm, yêu cầu PDC duy trì 
đường dây nóng về gợi ý qua điện thoại. I-1464 cũng yêu 
cầu PDC và ATG ưu tiên thực hiện đúng thời hạn các luật 
và quy định về tài trợ cho vận động tranh cử.
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Bảng 1 – Doanh thu ước tính mới vào Quỹ Tổng Quát của tiểu bang
Năm tài 

chính 2017
Năm tài 

chính 2018
Năm tài 

chính 2019
Năm tài 

chính 2020
Năm tài 

chính 2021
Năm tài 

chính 2022
Tăng doanh thu thuế 
bán lẻ 

$9,912,000 $30,813,000 $31,868,000 $32,917,000 $33,904,000 $35,241,000

Giảm doanh thu thuế 
B&O

($83,000) ($258,000) ($267,000) ($275,000) ($284,000) ($295,000)

Doanh thu thực mới 
của Quỹ Tổng quát Tiểu 
bang 

$9,829,000 $30,555,000 $31,601,000 $32,642,000 $33,620,000 $34,946,000

Dự luật Tiên khởi Số 1464

Chi phí cho Chương Trình Tín Dụng Dân Chủ 
Mỗi năm chẵn, PDC sẽ gửi qua đường bưu điện tài liệu 
được cá nhân hóa về chương trình cho từng cử tri đăng 
ký. Hiện nay, có hơn 4 triệu cử tri đăng ký tại Washing-
ton. Sau lần gửi thư đầu tiên, và đến 10 ngày trước cuộc 
tổng tuyển cử, PDC sẽ gửi qua đường bưu điện tài liệu 
chương trình đến từng cử tri mới đăng ký. I-1464 đề ra 
các yêu cầu chi tiết về những gì phải được bao gồm trong 
thư. Những yêu cầu này, và số lượng lớn các cử tri sẽ 
nhận được tài liệu, góp phần vào việc phát sinh chi phí 
thực hiện gửi thư. Việc gửi thư đòi hỏi phải có các khoản 
chi phí cho giấy, in ấn tài liệu thông tin và phong bì văn 
phòng PDC, cũng như bưu phí. 
Mục 16 trong I-1464 hướng dẫn PDC ký hợp đồng phát 
triển và thực hiện một hệ thống điện tử an toàn để thực 
hiện mọi vấn đề kỹ thuật của chương trình. Hệ thống này 
phải kết nối internet và chạy trên máy vi tính cũng như các 
thiết bị di động. Các cá nhân đủ điều kiện sẽ sử dụng hệ 
thống này để thực hiện đóng góp tín nhiệm dân chủ an 
toàn. Việc xây dựng hệ thống này mất khoản $2.0 triệu. 
Con số ước tính này bao gồm việc ký hợp đồng với hãng 
phát triển công nghệ thông tin có năng lực, các dịch vụ tư 
vấn TI, dịch vụ đảm bảo chất lượng IT và năm thứ nhất 
bảo trì hệ thống. 
PDC cũng sẽ có khoản chi phí cao hơn để tuyển dụng 
thêm nhân viên điều hành chương trình này, thực hiện 
các nỗ lực tiếp cận và hướng dẫn cộng đồng, duy trì trang 
web cho chương trình tuân theo dự luật tiên khởi, duy trì 
đường dây nóng điện thoại, kiểm tra các khoản tài trợ cho 
vận động tranh cử ít nhất 2 phần trăm ứng cử viên của 
tiểu bang tham gia chương trình, triển khai các quy tắc 
hành chính và thực hiện các yêu cầu của chương trình. 
Những chi phí này được bao gồm trong Bảng 4 – Chi phí 
FTE và các chi phí khác.   

Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp
Là nhà cung cấp dịch vụ pháp lý cho PDC, ATG sẽ phát 
sinh thêm chi phí để tư vấn pháp lý, chi phí kiện tụng và 
thiết lập quy tắc liên quan đến các cơ cấu thực thi mới 
được cung cấp cho PDC, bao gồm:
•	 Tăng số lượng khiếu nại về các vi phạm quy tắc được 

nộp lên PDC. 
•	 Tăng số lượng khiếu nại hành động công dân lên PDC.
•	 Thiết lập quy tắc có hiệu lực cho mùa chiến dịch vận 

động năm 2017.  
Bảng 6 trình bày ước tính chi phí cung cấp các dịch vụ 
pháp lý này để thực thi dự luật tiên khởi.
(Xem Bảng 6 trên trang 24)
Mục 14(2) trong I-1464 yêu cầu ATG có ý kiến về việc liệu 
chương trình có thể được mở rộng hợp pháp trong năm 
tài chính 2022 không. Dự kiến khoảng 90 giờ trong thời 
gian của Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp (0.05 FTE) để phát 
triển và cho ý kiến.  
Sở Thuế Vụ
DOR sẽ chịu chi phí $64,000 trong năm tài chính 2017 và 
$19,000 trong năm tài chính 2018 để thực hiện việc bãi 
bỏ miễn thuế bán lẻ không cư trú. Các khoản chi phí này 
sẽ được sử dụng để soạn thông báo đặc biệt và hỗ trợ 
cho những người đóng thuế bị ảnh hưởng.  
Thu nhập của chính quyền địa phương
Chính quyền địa phương đánh giá khoản thuế bán lẻ tại 
địa phương đối với các mặt hàng mua được. Doanh thu 
của chính quyền địa phương sẽ tăng lên từ việc bãi bỏ 
miễn thuế bán hàng không cư trú. Bảng 7 trình bày các 
khoản ước tính doanh thu thuế bán lẻ tăng cao cho chính 
quyền địa phương.
(Xem Bảng 7 trên trang 24)
Chi phí của chính quyền địa phương
Không dự kiến được chi phí của chính quyền địa phương.

Bảng 2 – Doanh thu ước tính mới vào Tài Khoản Kiểm Toán Hiệu Suất
Năm tài chính 

2017
Năm tài chính 

2018
Năm tài chính 

2019
Năm tài chính 

2020
Năm tài chính 

2021
Năm tài chính 

2022
$16,000 $49,000 $51,000 $53,000 $54,000 $56,000



24 Dự luật Tiên khởi Số 1464

Bảng 3 – Ước tính các khoản tiền chuyển sang Quỹ Tài Trợ và Thực Hiện cho Chiến Dịch 
Vận Động và tác động thực lên Quỹ Tổng quát Tiểu bang

Năm tài 
chính 2017

Năm tài 
chính 2018

Năm tài 
chính 2019

Năm tài 
chính 2020

Năm tài 
chính 2021

Năm tài 
chính 2022

Doanh thu thực mới 
của Quỹ Tổng quát 
Tiểu bang 
(từ Bảng 1)

$9,829,000 $30,555,000 31,601,000 $32,642,000 $33,620,000 $34,946,000

Khoản tiền chuyển 
sang Quỹ Tài Trợ và 
Thực Hiện cho Chiến 
Dịch Vận Động

$15,000,000 $30,000,000 $30,000,000 $30,000,000 $30,000,000 $30,000,000

Tác động thực lên Quỹ 
Tổng quát Tiểu bang

($5,171,000) $555,000 $1,601,000 $2,642,000 $3,620,000 $4,946,000

Bảng 4 – Chi phí ước tính của tiểu bang đối với I-1464 

Năm tài 
chính 2017

Năm tài 
chính 2018

Năm tài 
chính 2019

Năm tài 
chính 2020

Năm tài 
chính 2021

Năm tài 
chính 2022

PDC 
(bao gồm chi phí ATG)

$2,086,000 $8,867,000 $3,983,000 $6,344,000 $3,563,000 $6,385,000

DOR $64,000 $19,000 $0 $0 $0 $0

Tổng Cộng $2,150,000 $8,886,000 $3,983,000 $6,344,000 $3,563,000 $6,385,000

Bảng 5 – Chi phí ước tính của PDC cho nhân viên (FTE) và chi phí theo năm tài chính
Năm tài 

chính 2017
Năm tài 

chính 2018
Năm tài 

chính 2019
Năm tài 

chính 2020
Năm tài 

chính 2021
Năm tài 

chính 2022
FTEs 37.0 37.0 37.0 34.0 34.0 34.0

Chi phí cơ quan $1,548,000 $7,844,000 $3,068,000 $5,429,000 $2,648,000 $5,459,000

Chi phí ATG $538,000 $1,023,000 $915,000 $915,000 $915,000 $926,000

Chi phí tổng cộng $2,086,000 $8,867,000 $3,983,000 $6,344,000 $3,563,000 $6,385,000

Bảng 6 – Chi phí ước tính của ATG cho nhân viên (FTE) để cung cấp dịch vụ pháp lý cho PDC
Năm tài 

chính 2017
Năm tài 

chính 2018
Năm tài 

chính 2019
Năm tài 

chính 2020
Năm tài 

chính 2021
Năm tài 

chính 2022
FTEs 4.0 7.5 6.8 6.8 6.8 6.8

Chi phí đôla
(từ Bảng 5 do PDC 
thanh toán)

$538,000 $1,023,000 $915,000 $915,000 $915,000 $926,000

Bảng 7 – Doanh thu thuế bán lẻ của chính quyền địa phương
Năm tài chính 

2017
Năm tài chính 

2018
Năm tài chính 

2019
Năm tài chính 

2020
Năm tài chính 

2021
Năm tài chính 

2022
$3,817,000 $11,865,000 $12,272,000 $12,676,000 $13,056,000 $13,570,000
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Phát biểu ủng hộ Phát biểu phản đối
Khoản tiền lớn và các nhà vận động hành lang có quá nhiều 
quyền kiểm soát đối với hệ thống chính trị của chúng ta, trong khi 
những người thường có rất ít. Dự luật tiên khởi 1464 thực hiện 
nhiều chương trình cải cách cụ thể, có thể đạt được để các chính 
trị gia và chính phủ chịu nhiều trách nhiệm hơn đối với người dân.
Minh bạch và Trách nhiệm 
Dự luật tiên khởi 1464 soi sáng các đồng tiền đen tối và SuperPAC 
bằng cách yêu cầu những nhà quảng cáo chính trị phải nói rõ người 
thực sự trả tiền cho họ. Dự luật yêu cầu báo cáo công khai trực tuyến 
về hoạt động của người vận động hành lang, chi tiêu và thù lao.
Giới hạn tầm ảnh hưởng của số tiền lớn 
Dự luật tiên khởi 1464 ngăn cấm các nhà vận động hành lang 
và các nhà thầu công cộng không được có các khoản đóng góp 
lớn cho chiến dịch vận động tranh cử. Dự luật này ngăn chặn tình 
trạng các viên chức chính phủ chiếm lấy công việc làm người vận 
động hành lang khi họ rời khỏi chức vụ. Dự luật này củng cố việc 
thực hiện luật pháp về đạo đức và tài trợ cho vận động tranh cử, 
củng cố các khoản phạt đối với người vi phạm.
Trao quyền cho các cử tri
Dự luật tiên khởi 1464 đem đến cho người thường một tiếng nói 
mạnh mẽ hơn bằng cách cho phép từng người họ quyết định liệu 
họ có muốn chuyển một khoản tiền thuế của mình để ủng hộ cho 
các ứng cử viên mà họ chọn hay không. Dự luật này cũng giúp 
cho các ứng cử viên mới chạy đua vào chức vụ cho dù họ không 
thật sự giàu có hoặc có quan hệ với những người giàu có. 
Một bước lớn đối với Washington
Nếu chúng ta muốn mọi việc thay đổi, chúng ta phải cải cách hệ 
thống tài trợ cho vận động tranh cử để người thường có nhiều sức 
mạnh trong vấn đề chính trị. Dự luật tiên khởi 1464 giúp việc cải 
cách hợp lý được chứng minh để làm việc tại các tiểu bang khác 
và trả tiền cho chính họ bằng cách lấp đầy lỗ hỗng về thuế. Chúng 
ta không thể khắc phục được mọi vấn đề hoặc lấy lại hết tiền khỏi 
chính trị, nhưng nếu chúng ta không làm điều gì, thì không có gì 
thay đổi. Đây là một bước lớn trong hướng đi đúng đắn.

Bác bỏ phát biểu phản đối
Dự luật tiên khởi 1464 yêu cầu sự minh bạch và trách nhiệm giải 
trình, hạn chế tầm ảnh hưởng của đồng tiền, củng cố các quy tắc 
đối với tất cả những người vận động hành lang và các chính trị 
gia, trao quyền cho từng người đóng thuế quyết định việc có hay 
không chuyển nguồn quỹ cho các ứng cử viên. Báo cáo tác động 
tài chính và Trung Tâm Ngân Sách và Chính Sách Washington 
đồng ý: Không lấy tiền từ trường học và không làm ảnh hưởng 
đến việc làm. Điều đáng buồn là các nhà vận động hành lang viết 
những lời tranh luận phản đối 1464 không phải nói sự thật. Hãy 
đọc thêm về 1464 và tự quyết định.

Được viết bởi
Ann Murphy, Chủ tịch, Liên đoàn nữ cử tri Washington; Ben 
Stuckart, Chủ tịch, Hội đồng Thành phố Spokane; Greg Moon, 
Thành viên Đảng Cộng Hòa, đồng sáng lập, Những Nhà Ái 
Quốc Phong trào Tea Party của Seattle; Noel Frame, Dân biểu 
Tiểu bang, Khu Lập Pháp Số 36, Thành viên Đảng Dân Chủ; 
Alice Woldt, cựu giám đốc, Fix Democracy First, Mạng Lưới 
Hành Động Cam Kết; Terry Bergeson, cựu Giám đốc Giáo dục 
Công cộng
Liên Lạc: Info@IntegrityWashington.org; IntegrityWashington.org

Dự luật tiên khởi 1464 sử dụng khoản tiền thuế của bạn để lật đổ 
hệ t hống chính trị có lợi cho các nhà chính trị và xa rời quyền lợi 
đặc biệt của tiểu bang, trong khi tước bỏ nhiều nguồn tài nguyên 
của chúng ta để tài trợ đầy đủ cho nền giáo dục. Chúng ta không 
nên đặt các chính trị gia lên trước trẻ em.
Làm lợi cho các chính khách và nhà tư vấn chính trị
Dự luật tiên khởi cho phép các chính trị gia tự trả “lương bị mất” 
của họ bằng các công quỹ. Các khoản tiền của người đóng thuế 
sẽ được sử dụng để trả tiền cho các chính trị gia chạy đua vào 
chức vụ. Hệ thống này sẽ dẫn đến nạn lạm dụng. Không có gì 
ngạc nhiên khi dự luật tiên khởi do các chính trị gia và nhà tư vấn 
chính trị tài trợ, chính họ sẽ là người được hưởng lợi từ việc sử 
dụng nguồn quỹ của người đóng thuế. Dự luật được tài trợ bởi 
các tỷ phú và các quyền lợi đặc biệt bên ngoài tiểu bang đang cố 
gắng tạo ra một sân chơi không bình đẳng có lợi cho họ.
Các ưu tiên sai lầm
Theo lệnh của tòa án, tiểu bang của chúng ta phải tài trợ đầy đủ 
cho nền giáo dục và chịu khoản phạt $100,000 một ngày. Thay vì 
tài trợ cho trường học, dự luật tiên khởi này đem $285 triệu tiền 
của người đóng thuế cho các nhà cố vấn chính trị và các chính 
trị gia để sử dụng vào các quảng cáo vu khống và tấn công bất 
lợi. Dự luật tiên khởi cho phép những người sống tại Washington 
không phải là công dân đóng góp khoản tiền đóng thuế cho các 
chính trị gia, cho dù họ không thể bỏ phiếu.
Gây thiệt hại cho các doanh nghiệp nhỏ, nhưng miễn các 
quyền lợi đặc biệt
Dự luật tiên khởi gây thiệt hại cho các doanh nghiệp nhỏ ở Wash-
ington bằng cách tăng $285 triệu tiền thuế đánh vào khách hàng 
của họ trong mười năm tới. Điều này sẽ gây thiệt hại cho ngành du 
lịch và loại bỏ việc làm. Dự luật tiên khởi cũng giới hạn tự do ngôn 
luận cho các doanh nghiệp nhỏ do người dân tộc thiểu số sở hữu 
nhưng miễn cho các nhà vận động hành lang tập đoàn. Lợi ích 
đặc biệt vững mạnh được đối xử đặc biệt. Bỏ phiếu CHỐNG đối 
với ý kiến tồi tệ này.

Bác bỏ phát biểu ủng hộ
Bất kể các tuyên bố của những người hậu thuẫn ngoài tiểu bang về 
Dự luật tiên khởi 1464, Washington đã được toàn quốc công nhận 
là tiểu bang đi đầu trong việc minh bạch và báo cáo về đạo đức. Dự 
luật tiên khởi 1464 sẽ làm phá sản điều đó. Dự luật tiên khởi này rót 
tiền cho hệ thống chính trị, đem $285 triệu tiền của người đóng thuế 
cho các chính trị gia thay vì trường học của chúng ta. Dự luật sẽ làm 
tăng mức thuế đánh vào các doanh nghiệp Washington, gây thiệt 
hại cho ngành du lịch của chúng ta và tấn công thẳng vào các chủ 
doanh nghiệp nhỏ người thiểu số trong khi tạo lỗ hỏng cho những 
người vận động hành lang doanh nghiệp. Bác bỏ ý kiến tồi tệ này.

Được viết bởi
Brian Sonntag, Cựu kiểm toán viên tiểu bang Washington, 
Đảng viên Đảng Dân Chủ; Rob McKenna, cựu Bộ trưởng 
Tư pháp Bang Washington, Đảng viên Đảng Cộng Hòa; Sam 
Jackson, Nhà hoạt động Đảng Dân Chủ liên quan đến việc 
tài trợ giao dục, Seattle; Slade Gorton, cựu Thượng Nghị Sĩ 
Hoa Kỳ và Bộ trưởng Tư pháp; Darlene Johnson, chủ doanh 
nghiệp nhỏ, Quận Clark; Sam Reed, cựu Tổng trưởng Tiểu 
bang Washington, Olympia
Liên Lạc: (206) 504-2550; Info@ourkidsbeforepolitics.com; 
www.ourkidsbeforepolitics.com
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Tổng Thư Ký Tiểu Bang không chịu trách 
nhiệm về nội dung của lời tuyên bố hoặc tranh 
luận (WAC 434-381-180).

Dự luật Tiên khởi Số 1491 liên quan đến lệnh bảo vệ do tòa án ban 
hành tạm thời ngăn chặn việc sử dụng súng của những người có 
nguy cơ cực cao. 

Dự luật này sẽ cho phép cảnh sát, các thành viên gia đình, hoặc 
hộ gia đình nhận được lệnh của tòa án tạm thời ngăn chặn việc sử 
dụng súng của những người có biểu hiện tâm thần, bạo lực hay các 
hành vi khác cho thấy họ có thể gây tổn thương cho bản thân hoặc 
người khác.

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

[  ]  Có 
[  ]  Không
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Phát Biểu Giải Trình
Được soạn thảo bởi Văn Phòng Bộ Trưởng Tư Pháp

Luật Hiện Hành
Luật Washington quy định lệnh bảo vệ dân sự trong các 
trường hợp nhất định. Những lệnh này giới hạn một người 
không được tiếp xúc với người khác. Lệnh bảo vệ dân sự 
chủ yếu được áp dụng trong các vụ việc luật gia đình như 
li hôn, với các cáo buộc về bạo lực gia đình. Lệnh bảo vệ 
cũng có thể được ban hành để bảo vệ nạn nhân trong các 
vụ việc hình sự và trong những trường hợp khác mà một 
người có thể có biểu hiệu đang gặp nguy hiểm từ người 
khác. 
Một người chịu thi hành lệnh bảo vệ có thể phải giao nộp 
súng, vũ khí nguy hiểm và giấy phép đeo súng trong người 
trong khi thi hành lệnh này. Điều này có thể xảy ra khi đáp 
ứng bốn điều kiện: (1) lệnh ngăn cản một người không 
được quấy rối, theo đuổi, hoặc đe dọa đến bạn tình, con 
của bạn tình, hoặc con riêng của một người (“bạn tình” 
là vợ/chồng hoặc người sống chung hiện tại hoặc trước 
đây, một người mà người bị ngăn cản có con chung với 
người đó, hoặc một người mà người bị ngăn cản dùng 
chung hoặc đã dùng chung nơi cư ngụ trong khi hẹn hò); 
(2) lệnh bao gồm phát hiện rằng người bị ngăn cản là mối 
đe dọa đáng tin đối với sự an toàn về mặt thể chất của 
bạn tình hoặc của trẻ; (3) lệnh ngăn cản cụ thể một người 
không được sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực đối với 
bạn tình hoặc trẻ; và (4) người bị ngăn cản được nhận 
thông báo và được tạo điều kiện tham gia phiên điều trần 
trước khi ban hành lệnh. Việc người bị ngăn cản bởi lệnh 
đó sở hữu súng là một hành vi phạm tội. 
Đôi khi tòa án có thể ra lệnh tạm thời giao nộp súng trước 
phiên điều trần và không cần phải thông báo trước. Tòa án 
có thể làm điều này chỉ khi được thuyết phục rằng có thể 
xảy ra «thương tổn không thể bù đắp» trước khi xếp lịch 
phiên điều trần. Tòa án chỉ có thể áp dụng lựa chọn này 
để ban hành lệnh bảo vệ giải quyết vấn đề tấn công tình 
dục, theo đuổi, quấy rối, bạo lực gia đình, giải quyết ly hôn, 
quyền cha mẹ, và trợ cấp nuôi con. 
Có những trường hợp khác mà tòa án có thể ra lệnh một 
người giao nộp súng, vũ khí nguy hiểm, và giấy phép đeo 
súng trong người. Tòa án có thể ra lệnh giao nộp nếu 
nhận thấy rằng một người sử dụng, biểu hiện hoặc đe 
dọa sử dụng vũ khí trong trường hợp phạm trọng tội. Tòa 
án cũng có thể ra lệnh giao nộp nếu một người có hành 
vi tấn công cấp độ bốn, áp bức, theo đuổi, gây nguy hiểm 
liều lĩnh, hoặc vi phạm hình sự cấp độ một đối với gia đình 
hoặc thành viên trong gia đình. Nếu bằng chứng rõ ràng 
và thuyết phục, tòa án phải ra lệnh giao nộp. 
Một người không tình nguyện được điều trị sức khỏe tâm 

thần bị cấm sở hữu súng. Sau khi điều trị, quyền sở hữu 
súng của người đó có thể được khôi phục theo lệnh của 
tòa án. Nhưng luật pháp không cho phép tòa án hạn chế 
việc tiếp cận súng bởi một người đang trải qua khủng 
hoảng sức khỏe tâm thần hoặc có biểu hiện hành vi đe 
dọa trừ khi người đó chịu một trong các lệnh bảo vệ dân 
sự nói trên. 

Tác Động của Dự Luật được Đề Xuất, nếu 
được Thông Qua 
Dự luật cho phép tòa án ban hành “lệnh bảo vệ khỏi nguy 
cơ lớn”. Lệnh này sẽ ngăn cản một người đặt bản thân 
mình hoặc người khác vào mối nguy hiểm đáng kể do sở 
hữu hoặc tiếp cận súng. Dự luật này đề cập đến người 
đó là “bị đơn”. 
Dự luật tạo ra hai loại lệnh tòa án. Loại lệnh thứ nhất được 
gọi là “lệnh bảo vệ khỏi nguy cơ lớn”. Một thành viên trong 
gia đình của bị đơn hoặc gia đình hoặc một người đang 
trong mối quan hệ hẹn hò với bị đơn có thể nộp đơn kiến 
nghị lên tòa thượng thẩm để xin lệnh bảo vệ khỏi nguy cơ 
lớn. Dự luật định nghĩa những ai là gia đình hoặc thành 
viên hộ gia đình và liệt kê thông tin cụ thể phải được trình 
bày trong đơn kiến nghị. Đơn kiến nghị phải được có câu 
trình bày tuyên thệ. Câu trình bày này phải giải thích các 
sự kiện cụ thể cho thấy nỗi lo sợ hợp lý về các hành động 
nguy hiểm trong tương lai của bị đơn. Đơn kiến nghị sẽ 
được viên chức hành pháp gửi đến bị đơn. 
Viên chức hành pháp hoặc cơ quan hành pháp cũng có 
thể nộp đơn kiến nghị, cùng với câu trình bày tuyên thệ 
theo thực tế. Viên chức hoặc cơ quan phải cố gắng thông 
báo cho thành viên trong gia đình hoặc hộ gia đình của bị 
đơn. Họ cũng phải cố gắng thông báo cho bất kỳ người 
nào khác biết được có thể có nguy cơ chịu bạo lực của 
bị đơn. Mỗi thông báo phải trình bày rằng viên chức hoặc 
cơ quan đang kiến nghị về lệnh bảo vệ khỏi nguy cơ lớn. 
Thông báo cũng phải bao gồm phần giới thiệu đến các 
nguồn thông tin về sức khỏe tâm thần, bạo lực gia đình, 
tư vấn hoặc tương tự. 
Tòa thượng thẩm phải tổ chức phiên điều trần về kiến 
nghị xin lệnh bảo vệ. Tòa án có thể ban hành lệnh chỉ với 
điều kiện là theo bằng chứng, tòa án nhận thấy rằng bị 
đơn “có nguy cơ đáng kể về khả năng gây ra thương tật 
cho bản thân hay người khác bằng việc quản lý hay kiểm 
soát, mua, sở hữu, hay nhận được một khẩu súng”. 
Nếu tòa thượng thẩm ban hành lệnh bảo vệ khỏi nguy 
cơ lớn, thì lệnh này được tống đạt đến bị đơn bởi viên 
chức hành pháp. Lệnh này yêu cầu bị đơn phải giao nộp 
ngay lập tức tất cả các khẩu súng và bất kỳ giấy phép 
đeo súng trong người nào cho cơ quan hành pháp địa 
phương. Lệnh này ngăn cấm bị đơn có được hoặc sở 
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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 1491

Tóm tắt
Dự luật tiên khởi 1491 cho phép tòa án ban hành lệnh 
bảo vệ khỏi nguy cơ lớn, yêu cầu bị đơn nộp súng và 
giấy phép đeo súng trong người của mình. Không thể xác 
định chi phí tổng cộng cho chính quyền tiểu bang và địa 
phương. Tác động tùy thuộc vào số lượng đơn kiến nghị 
được nộp và cho phép, và số lượng vi phạm lệnh cho 
phép, mà những con số này không thể ước tính được. 
Báo cáo tác động tài chính sử dụng dữ liệu từ các loại 
lệnh bảo vệ tương tự để ước tính chi phí có thể phát sinh 
từ dự luật tiên khởi. Sẽ có khoản tăng doanh thu không 
biết từ các khoản phạt được đánh giá.

Những Giả Định Chung
•	 Ngày có hiệu lực của dự luật tiên khởi là ngày 8 

tháng 12 năm 2016.
•	 Trừ khi được lưu ý khác, các ước tính sử dụng năm 

tài chính (FY) của tiểu bang là ngày 1 tháng 7 đến 
ngày 30 tháng 6. Ví dụ như năm tài chính 2018 là 
ngày 1 tháng 7 năm 2017 đến ngày 30 tháng 6 năm 
2018.

•	 Năm tài chính 2017 là một phần năm tài chính: từ 
ngày 8 tháng 12 năm 2016 đến ngày 30 tháng 6 năm 
2017.

•	 Một nhân viên toàn thời gian tương đương (FTE) 
bằng với 2,080 giờ làm việc trong một năm.  

Các giả định chi phí của chính quyền tiểu 
bang và địa phương
•	 Dự luật tiên khởi 1491 (I-1491) tạo thẩm quyền cho 

tòa án ban hành lệnh bảo vệ mới, được biết là lệnh 
bảo vệ khỏi nguy cơ lớn (ERPO). 

•	 Không có dữ liệu nào để xác định con số vụ việc sẽ 
được nộp lên tòa án và con số lệnh sẽ được ban 
hành sau đó.  

•	 Trong một số trường hợp, thông tin trong lệnh bảo 
vệ tương tự có thể có sẵn. Những dữ liệu này có thể 
được sử dụng để ước tính một số chi phí dự kiến. 

Chi phí tiểu bang
I-1491 sẽ dẫn đến tác động tài chính không rõ lên Bộ Cấp 
Giấy Phép, Bộ Cải Huấn và Văn Phòng Hành Chánh của 
Tòa Án.

Bộ Cấp Giấy Phép
Mục 12 trong I-1491 quy định Bộ Cấp Giấy Phép (DOL), 
theo yêu cầu của ERPO từ tòa án, xác định liệu bị đơn 
có giấy phép mang súng trong người hay không. Nếu bị 
đơn có giấy phép mang súng trong người, thì Bộ cấp giấy 

hữu súng trong khi lệnh có hiệu lực. Nếu bị đơn không 
tuân theo, thì tòa án được phép ban hành trát bắt buộc 
giao nộp những vật dụng đó. 
Lệnh bảo vệ khỏi nguy cơ lớn sẽ kéo dài trong vòng một 
năm. Những người có thể xin lệnh trước tiên có thể đề 
nghị tòa án gia hạn lệnh thêm một năm nữa. Các thủ tục 
và yêu cầu tương tự áp dụng đối với yêu cầu gia hạn liên 
quan đến yêu cầu ban đầu, và tòa án sẽ áp dụng tiêu 
chuẩn tương tự. 
Bị đơn có thể yêu cầu phiên điều trần chứng tỏ rằng lệnh 
nên được chấm dứt. Bị đơn có thể nộp đơn yêu cầu chấm 
dứt trong mỗi 12 tháng mà lệnh có hiệu lực. Sau đó, bị 
đơn phải chứng minh tại phiên điều trần rằng họ không có 
mối nguy hiểm đáng kể về khả năng gây thương tích cho 
bị đơn hoặc cho người khác bằng việc có súng. Người 
kiến nghị lệnh phải được thông báo về yêu cầu này và 
phiên điều trần. 
Loại lệnh thứ hai, được gọi là “lệnh bảo vệ khỏi nguy cơ 
lớn đơn phương” mang tính tức thì hơn. “Đơn phương” là 
một thuật ngữ pháp lý có nghĩa là phiên điều trần được 
tổ chức mà không cần thông báo cho bên kia. Loại lệnh 
này có sẵn nếu có dấu hiệu cho thấy rủi ro thương tổn cá 
nhân đáng kể trong tương lai gần. Có thể nộp đơn kiến 
nghị lệnh này tại tòa án thành phố, tòa án quận, hoặc tòa 
thượng thẩm Tòa án phải tổ chức phiên điều trần vào 
ngày nộp đơn kiến nghị hoặc vào ngày làm việc tiếp theo 
của tòa án. Nếu tòa án ban hành lệnh đơn phương, thì 
lệnh này chỉ kéo dài cho đến khi có một phiên điều trần 
tại tòa thượng thẩm về việc có hay không ban hành “lệnh 
bảo vệ khỏi nguy cơ lớn” trong một năm. Phiên điều trần 
đó sẽ được tổ chức trong vòng 14 ngày. Tất cả các yêu 
cầu về việc ban hành “lệnh bảo vệ khỏi nguy cơ lớn” một 
năm nói trên sẽ áp dụng tại phiên điều trần đó. 
Dự luật này sẽ áp đặt các yêu cầu tương tự về thông báo 
và giao nộp đối với lệnh bảo vệ khỏi nguy cơ lớn đơn 
phương như đối với lệnh một năm. Dự luật này áp đặt hậu 
quả tương tự nếu không tuân theo. Cũng như lệnh một 
năm, lệnh đơn phương cũng sẽ được viên chức hành 
pháp tống đạt cho bị đơn. 
Dự luật này quy định việc nộp đơn kiến nghị giả hoặc cố 
ý quấy rối là một tội phạm. Dự luật cũng quy định việc vi 
phạm bất kỳ loại lệnh bảo vệ khỏi nguy cơ lớn nào là một 
tội phạm. 
Nếu lệnh bảo vệ khỏi nguy cơ lớn hết hạn hoặc bị chấm 
dứt, thì súng được giao nộp phải được trả lại cho bị đơn, 
nhưng chỉ với điều kiện là cơ quan hành pháp đang nắm 
giữ súng xác nhận rằng bị đơn hiện đủ điều kiện sở hữu 
súng theo luật pháp liên bang và tiểu bang.
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phép phải thông báo ngay lập tức cho cơ quan cấp giấy 
phép để hủy bỏ giấy phép này. Công tác này tương tự 
như công tác mà Bộ cấp giấy phép đã thực hiện và đòi 
hỏi không tới 0.1 FTE và dưới $7,000 một năm để hoàn 
tất. Ngoài ra, chi phí in ấn và bưu phí để thông báo cho 
các cơ quan cấp giấy phép về việc ban hành ERPO ước 
tính là $1 một ERPO. Không có dữ liệu để ước tính con số 
ERPO sẽ được ban hành.

Bộ Cải Huấn
I-1491 đề ra trọng tội mới đối với một người có hành vi vi 
phạm ERPO và có hai hay nhiều kết án trước đây về việc 
vi phạm ERPO. Việc đề ra trọng tội mới này có thể làm 
tăng con số người phạm tội. Là trọng tội loại C chưa được 
phân loại, tội phạm này có thể bị trừng phạt theo khung 
thời hạn tạm giam tiêu chuẩn từ không đến 12 tháng trừ 
khi bản án đặc biệt nghiêm ngặt hơn được áp đặt. Các 
bản án đối với loại tội phạm mới này có khả năng chỉ ảnh 
hưởng đến các cơ sở nhà tù quận. Các khoản chi phí của 
tiểu bang sẽ không tăng trong những trường hợp bản án 
được thi hành tại cơ sở nhà tù quận.  
Tùy theo trường hợp, thẩm phán có thể áp đặt bản án 
đặc biệt nghiêm ngặt hơn. Không có dữ liệu để ước tính 
khoản tăng con số tội phạm ở tù từ hành động này. Tuy 
nhiên, chi phí ước tính cho tiểu bang đối với tội phạm là 
$13,422 hàng năm, bao gồm chi phí nhân viên trong các 
đơn vị cư ngụ, thức ăn và chăm sóc sức khỏe. 

Văn phòng hành chánh của Tòa án 
I-1491 thiết lập một lệnh bảo vệ mới và các tội phạm mới, 
cả trọng tội nói trên và tội nhẹ đối với hành vi vi phạm 
lệnh và đối với việc nộp đơn kiến nghị với thông tin giả 
mạo. Không có đủ dữ liệu tòa án để xác định số vụ việc 
sẽ được đệ trình mỗi năm do kết quả của dự luật tiên khởi 
này. Văn Phòng Hành Chánh của Tòa Án (AOC) sử dụng 
dữ liệu cho các vụ việc tương tự để ước tính chi phí có 
thể phát sinh từ dự luật tiên khởi. Dựa trên các đối chiếu 
so sánh này, the AOC giả định rằng I-1491 sẽ phát sinh 
các chi phí mơ hồ cao hơn $100,000. 

Lệnh bảo vệ khỏi bạo lực gia đình
Trung bình có 17,435 lệnh bảo vệ khỏi bạo lực gia đình 
được đệ trình mỗi năm. AOC giả định rằng con số vụ việc 
mới được đệ trình xin ERPO sẽ khoảng 5 phần trăm con 
số hồ sơ xin lệnh bảo vệ khỏi bạo lực gia đình. Vì vậy, 
AOC giả định rằng sẽ có 872 vụ việc mới được đệ trình tại 
tòa thượng thẩm mỗi năm để xin ERPO. Chi phí của tòa 
thượng thẩm được lấy từ quỹ tiểu bang và địa phương. 
Chi phí tiểu bang cho con số vụ việc mới được giả định 
này ước tính là $63,593 một năm tài chính.

Lệnh bảo vệ khỏi việc theo đuổi
Trung bình có 386 lệnh bảo vệ khỏi việc theo đuổi được 

đệ trình mỗi năm. AOC giả định rằng sẽ có khoảng con số 
ERPO tương tự. Chi phí tiểu bang cho con số vụ việc mới 
được giả định này ước tính là $28,150 một năm tài chính.

Tội phạm mới và nhiều vụ việc được đệ trình
Mục 13 trong dự luật tiên khởi đề ra tội nhẹ mới về việc 
cung cấp thông tin giả mạo trong đơn kiến nghị và đối với 
người sở hữu súng biết rằng bị đơn bị cấm sở hữu súng 
theo ERPO. Mục 13 cũng đề ra trọng tội hạng C trong 
trường hợp thứ ba vi phạm các quy định của ERPO. Điều 
này sẽ sửa đổi trọng tội sở hữu súng bất hợp pháp ở cấp 
độ thứ hai bao gồm những người sở hữu súng nếu phải 
chịu tuân theo lệnh bảo vệ mới này. 
Không có dữ liệu tòa án để ước tính số vụ việc sẽ được 
đệ trình mỗi năm do kết quả của dự luật tiên khởi này. Nếu 
có hơn 50 vụ việc được đệ trình, thì tòa thượng thẩm sẽ 
chịu chi phí cao hơn. Chi phí tiểu bang ước tính là $5,926 
một năm tài chính. 

Các biểu mẫu và tài liệu thông tin 
Mục 16 trong dự luật tiên khởi yêu cầu AOC triển khai và 
chuẩn bị các hướng dẫn; tập sách thông tin; các kiến nghị 
tiêu chuẩn và các mẫu lệnh bảo vệ khỏi nguy cơ lớn; và 
một cẩm nang nhân viên tòa án về quy trình của ERPO. 
Những tài liệu này phải được chuẩn bị có tham khảo với 
các nhóm ngăn chặn bạo lực từ súng, thẩm phán và nhân 
viên thực thi pháp luật. Các biểu mẫu, tập sách và cẩm 
nang sẽ được phân phát đến các thư ký được bầu chọn 
và các quản trị viên tòa án tại tòa thượng thẩm và tòa án 
thành phố ở định dạng điện tử.
Chi phí triển khai tài liệu hướng dẫn và chuyển ngữ ước 
tính là $25,000, tùy theo số lượng từ cuối cùng, chi phí 
một từ một ngôn ngữ và số lượng ngôn ngữ yêu cầu 
chuyển ngữ.

Sửa đổi hệ thống
Dự luật tiên khởi yêu cầu sửa đổi Hệ Thống Thông Tin 
Tòa Án để bổ sung các bộ luật đối với lệnh bảo vệ và tội 
phạm mới do dự luật tiên khởi này đề ra. Các khoản sửa 
đổi này ước tính mất 239 giờ làm việc của nhân viên, dẫn 
đến chi phí một lần là $13,000. 

Chi phí của chính quyền địa phương
Chi phí thực thi pháp luật
Chính quyền địa phương có thể có chi phí cao hơn để 
hoàn thành nhiệm vụ trong dự luật tiên khởi. Tuy nhiên, do 
thiếu dữ liệu để xác định mức độ hoạt động, nên không 
thể xác định tác động chi phí lên chính quyền địa phương. 
Theo dữ liệu từ các lệnh bảo vệ khỏi bạo lực gia đình, 
chính quyền địa phương ước tính rằng các hành vi vi 
phạm tội nhẹ mới ERPOs sẽ tốn khoảng $300,000 hàng 
năm trên toàn tiểu bang. Chi phí cho hầu hết các quyền tài 
phán ước tính dưới $50,000 hàng năm.
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Theo Hiệp Hội Cảnh Sát Trưởng và Quận Trưởng Cảnh 
Sát Washington, 9,883 trường hợp vi phạm lệnh không 
tiếp xúc/lệnh bảo vệ liên quan đến bạo lực gia đình vào 
năm 2015. Một viên chức có thể sử dụng đến bốn giờ 
để bắt giữ một người bị buộc tội bạo lực gia đình, với chi 
phí trung bình là $31 một giờ. Công việc phát sinh đối với 
bên nguyên khi buộc tội và xuất hiện khi tuyên án đối với 
người phạm tội thường mất ba giờ, với chi phí trung bình 
là $62 một giờ. Chính quyền địa phương giả định rằng 
các hành vi vi phạm ERPO sẽ tạo ra khoảng 5 phần trăm 
lệnh bảo vệ khỏi bạo lực gia đình, dẫn đến 494 ERPO 
hàng năm. 
•	 Chi phí tổng cộng để thực thi pháp luật: $61,256 

hàng năm (4 giờ x 494 hành vi vi phạm x $31 mức 
lương theo giờ) 

•	 Chi phí truy tố liên quan: $91,884 hàng năm (3 giờ x 
494 hành vi vi phạm x $62 mức lương theo giờ) 

Đối với một người có nhiều hơn hai bản án trước đây về vi 
phạm ERPO, thì hành vi vi phạm thứ ba cấu thành trọng tội 
hạng C. Không thể xác định con số trọng tội phát sinh từ 
dự luật tiên khởi này. Tuy nhiên, chính quyền địa phương 
ước tính con số này sẽ thấp hơn và chi phí dưới $50,000.
Cáo buộc trọng tội hạng C mới và cáo buộc tội nhẹ có thể 
từ pháp lý này tạo ra một khoản chi phí mơ hồ cho các 
nhà tù quận. Cáo buộc tội nhẹ mang bản án tù giam từ 
0 đến 90 ngày. Các bản án dưới một năm thường được 
áp dụng trong các nhà tù quận. Chi phí trung bình của 
giường tù là $104 một ngày. Cáo buộc trọng tội hạng C 
mới phát sinh từ ba bản án vi phạm ERPO có thể bị trừng 
phạt theo khung hình phạt từ một đến ba tháng tạm giam 
và 51 đến 68 tháng tù giam.

Chi phí luật pháp
I-1491 tạo ra sự tác động tài chính mơ hồ lên các tòa án 
địa phương, dựa trên những thông tin từ AOC và sử dụng 
các đối chiếu so sánh tương tự với các loại lệnh bảo vệ 
tương tự. Giả định con số ERPO sẽ là 5 phần trăm lệnh 
bảo vệ khỏi bạo lực gia đình, và tương đương với con 
số lệnh bảo vệ khỏi sự theo đuổi, chi phí của tòa án địa 
phương sẽ là $401,205. Do tội phạm mới và nhiều vụ việc 
được đệ trình, tòa thượng thẩm địa phương có thể phải 
chịu khoản tăng thêm $25,917 một năm tài chính. Dựa 
trtên các giả định này, khoản tăng chi phí tổng cộng của 
tòa án địa phương có thể là $427,122 một năm tài chính.

Thu nhập tiểu bang và địa phương
Mục 13 đề ra hai tội nhẹ và một trọng tội mới. Một người 
phạm tội nộp đơn kiến nghị biết rằng thông tin giả mạo, 
hoặc phạm tội sở hữu hoặc mua súng khi biết rằng họ bị 
cấm làm điều đó (tội nhẹ), có thể bị phạt lên đến $5,000. 
Một người vi phạm ERPO có nhiều hơn hai lần vi phạm 
ERPO trước đó, là trọng tội hạng C, có thể bị phạt lên 

đến $10,000. Các khoản phạt có thể được đánh giá, giảm 
xuống hoặc khước từ tùy theo ý kiến của thẩm phán. Vì 
vậy, không thể ước tính được doanh thu nhập từ các 
khoản tiền phạt này. 
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Phát biểu ủng hộ Phát biểu phản đối
Tiểu bang Washington đã thực hiện các bước quan trọng để súng 
không rơi vào tay những kẻ nguy hiểm. Nhưng vẫn còn những 
lỗ hỗng trong luật pháp của chúng ta, khiến việc tránh súng đạn 
khỏi những người có mối đe dọa bạo lực đối với họ hoặc người 
khác gặp nhiều khó khăn. Chúng ta biết rằng phần lớn các vụ xả 
súng và tự tử có nhiều dấu hiệu cho thấy ý định của họ, nhưng 
luật pháp hiện tại bỏ mặc các gia đình và cơ quan thực thi pháp 
luật - thường là những nơi nhận thấy các dấu hiệu cảnh báo đầu 
tiên - không thể thực hiện hành động cứu sống. 
Dự luật sơ khởi 1491: Trao quyền hạn cho các gia đình, 
ngăn chặn bạo lực súng đạn
Dự luật tiên khởi 1491 cho phép các gia đình và cơ quan thực thi 
pháp luật ngăn chặn thảm kịch -- tạo cơ hội để họ loại bỏ súng 
đạn ra khỏi tình huống nguy hiểm khi họ biết một người là mối đe 
dọa cho bản thân họ hoặc cho người khác. Cha mẹ của những 
kẻ xả súng tại Isla Vista, Seattle’s Cafe Racer, và các thảm kịch 
khác nói rằng có lẽ ra có thể sử dụng loại pháp luật này để ngăn 
chặn nạn bạo lực điên rồ. Dự luật tiên khởi 1491 cũng sẽ mở rộng 
phạm vi bảo vệ, giúp tránh xa súng khỏi bàn tay của những kẻ lạm 
dụng gia đình. Những luật pháp tương tự ở các tiểu bang khác đã 
được cho thấy để ngăn chặn một số trường hợp tự sát.
Dự luật sơ khởi 1491: Tôn trọng quy trình xét xử công bằng
Dự luật tiên khởi 1491 tuân thủ sát sao quy trình hiện tại đối với 
các lệnh bảo vệ dân sự khác. Cả hai bên có thể trình bằng chứng 
tại tòa án. Thẩm phán quyết định xem bằng chứng nguy hiểm có 
đầy đủ không và ban hành lệnh có hiệu lực trong vòng một năm. 
Có các hình phạt hình sự đối với các đơn kiến nghị gian lận.
Dự luật sơ khởi 1491: Hỗ trợ cộng đồng
Được chấp thuận bởi Hiệp Hội Sức Khỏe Cộng Đồng Bang 
Washington, Liên đoàn nữ cử tri, Mạng Lưới Hành Động Cam Kết, 
Mỗi thị trấn an toàn khỏi súng, thực thi pháp luật, các chuyên gia 
về bạo lực gia đình, người sở hữu súng, và người sống sót từ bạo 
lực súng.

Bác bỏ phát biểu phản đối
Dự luật tiên khởi 1491 thỏa mãn nhu cầu quan trọng về một hệ 
thống lệnh bảo vệ được thành lập và được chứng minh của 
Washington. Nó đơn giản là đem lại cho các gia đình một phương 
tiện để cứu sống— giữ cho súng tránh xa những người thân yêu 
có khả năng sử dụng chúng để bạo hành chính bản thân họ hoặc 
cho người khác. Dự luật tiên khởi 1491 là một cách thức có mục 
tiêu, đã được kiểm chứng giúp giữ súng tránh xa khỏi tay của 
những kẻ nguy hiểm và tôn trọng quy trình pháp lý—được xác 
nhận bởi các chuyên gia về sức khỏe tâm thần, cơ quan thi hành 
pháp luật và những người ủng hộ ngăn ngừa tự tử.

Được viết bởi
Marilyn Balcerak, Nhân viên giám sát nạn bạo lực súng, Bonney 
Lake; Stephanie Holten, Người sống sót khỏi nạn bạo hành gia 
đình và bạo lực súng, Spokane; John Urquhart, Cảnh sát trưởng 
Quận King; Regina Malveaux, Giám đốc Điều hành, Hội nữ 
thanh niên Cơ Đốc Spokane; Ken Taylor, Giám đốc Điều hành, 
chăm sóc sức khỏe hành vi Valley Cities; Bobbe Bridge, Thẩm 
phán tối cao pháp viện Bang Washington (về hưu)
Liên Lạc: office@wagunresponsibility.org; 
http://gunresponsibility.org/solution/extreme-risk-protection-orders/

Dự luật tiên khởi-1491 giống với các luật hiện tại
Dự luật tiên khởi-1491 không tôn trọng các luật hiện tại của tiểu 
bang, quy định việc xử lý và giới hạn những cá nhân nguy hiểm 
tiềm tàng. Dự luật tiên khởi-1491 không quy định đánh giá, xử lý, 
hoặc theo dõi và không làm gì để giải quyết các vấn đề cơ bản. 
Các luật pháp được thực hiện gần đây thực tế bảo vệ và can thiệp 
sớm những người gây nguy hiểm cho chính bản thân mình hoặc 
cho người khác. 
Bêu xấu bệnh tâm thần
Dự luật tiên khởi-1491 liên kết bệnh tâm thần với các vụ việc xả 
súng và tội bạo hành. Số liệu thống kê cho thấy rằng chỉ 3%-5% 
hành động bạo lực là do những người mắc bệnh tâm thần nghiêm 
trọng gây ra. Đa số những người mắc bệnh tâm thần không bạo 
lực và khả năng trở thành nạn nhân của tội bạo hành cao gấp mười 
lần so với dân số chung.
Vi phạm quyền
Con người theo định nghĩa rộng lớn, bao gồm bạn cùng phòng 
trước đây và cảnh sát có thể nộp đơn kiến nghị chống lại bạn. Do 
quy trình bị hủy hoại bởi việc cho phép lệnh trực tiếp từ một bên; 
các phiên điều trần và phán quyết không có thông báo gửi cho 
người bị cáo buộc. Định nghĩa về “Nguy Cơ Lớn” không rõ ràng. 
Thẩm phán có thể ban hành lệnh dựa trên các yếu tố tùy tiện và 
báo cáo hành vi bao gồm việc đơn giản mua súng hợp pháp. Để 
thoát khỏi lệnh, một người phải chứng minh rằng họ không nguy 
hiểm đối với bản thân hoặc cho người khác và thanh toán một 
khoản phí rất lớn để bảo vệ chính họ.
Đem lại cảm giác an toàn giả
Không có bằng chứng cho thấy rằng các lệnh này giảm thiểu các 
vụ xả súng và tội bạo hành.
Giới hạn sở hữu súng không nên dựa trên chương trình hệ tư 
tưởng thao túng nỗi sợ hãi của công chúng và quan niệm sai lầm 
về bạo lực súng. Dự luật tiên khởi-1491 là sự hạn chế có mục 
đích, có phân biệt đối xử quyền Tu chính thứ hai. Bỏ Phiếu Chống!

Bác bỏ phát biểu ủng hộ
Không hiện quả! Tất cả chúng ta đều muốn giảm bớt tình trạng 
bi kịch, nhưng Dự luật tiên khởi 1491 không nêu cách xử lý đối 
với những người bị cáo buộc nguy hiểm, và không loại bỏ các 
vật dụng nguy hiểm khác (phương tiện, dao...). Hướng dẫn sai 
lầm! Dự luật tiên khởi 1491 phớt lờ rằng 95-97% tội phạm bạo lực 
không liên quan đến bệnh tâm thần. Dối trá! Tại Isla Vista, cha mẹ 
nói với cảnh sát rằng họ “khó có thể tin rằng con trai của họ sở 
hữu vũ khí hoặc thật sự có thể làm hại bất kỳ người nào.” Hậu quả 
không lường trước được! Tịch thu súng không làm cho một người 
ổn định, mà khiến họ nổi điên.

Được viết bởi
David Combs, Nhà ủng hộ bệnh tâm thần, Redmond; Linda 
Sherry, Người mẹ, Nhà giáo, Nhóm hỗ trợ Facilitator, Woodinville; 
Dean Takko, Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang, Democrat, Longview; 
Matt Shea, Dân biểu Tiểu bang, Thành viên Đảng Cộng Hòa, 
Cựu chiến binh, Spokane Valley; Dave Workman, Nhà báo, North 
Bend
Liên Lạc: know1491@gmail.com; www.know1491.org
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Tổng Thư Ký Tiểu Bang không chịu trách 
nhiệm về nội dung của lời tuyên bố hoặc tranh 
luận (WAC 434-381-180).

Dự luật Tiên khởi Số 1501 liên quan đến những người cao tuổi và 
những người dễ bị tổn thương.

Dự luật này sẽ tăng các hình phạt cho tội trộm cắp danh tính cá nhân 
mang tính hình sự và gian lận người tiêu dùng mang tính dân sự 
nhắm vào những người cao tuổi và những người dễ bị tổn thương; 
và miễn công khai một số thông tin nhất định của các cá nhân dễ bị 
tổn thương và những người chăm sóc sức khỏe tại gia.

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

[  ] Có 
[  ] Không

Phát Biểu Giải Trình                                        33
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Phát Biểu Giải Trình
Được soạn thảo bởi Văn Phòng Bộ Trưởng Tư Pháp

Luật Hiện Hành 
Hiện nay tại Washington việc cố tình thu thập, tàng trữ, 
sử dụng hay chuyển nhượng một phương tiện xác định 
hay thông tin tài chánh của một người khác, dù còn sống 
hay đã chết, với mục đích để thực hiện bất kỳ tội phạm 
nào là một tội phạm. Nói cách khác, việc có hoặc sử dụng 
thông tin nhận dạng hoặc thông tin tài chánh của người 
khác để phạm tội là bất hợp pháp. Loại tội phạm này 
được biết đến là trộm cắp thông tin nhận dạng và có thể 
bị trừng phạt là trọng tội hạng C. Tuy nhiên, nếu trộm cắp 
thông tin nhận dạng liên quan đến việc thu thập tín dụng, 
tiền, hàng hóa, dịch vụ, hoặc bất kỳ thứ gì khác có giá trị 
hơn $1,500, thì được xem là trọng tội hạng B và có thể bị 
trừng phạt với bản án tù giam kéo dài tối đa và khoản phạt 
có thể cao hơn. 
Một người là nạn nhân của gian lận với người tiêu dùng 
có thể kiện người phạm pháp tại tòa án để lấy lại tiền hoặc 
để khuây khỏa. Một vài luật pháp tiểu bang cho phép thực 
hiện các loại kiện tụng này và mỗi luật pháp đề ra các tiêu 
chuẩn để khởi kiện và biện pháp khắc phục. Ví dụ như 
Đạo Luật Bảo Vệ Người Tiêu Dùng cho phép một người 
bị thương tổn bởi hành động không công bằng hoặc lừa 
dối của một doanh nghiệp khiếu kiện doanh nghiệp đó, 
buộc doanh nghiệp đó ngưng làm hại và khắc phục thiệt 
hại gây ra bởi hành động không công bằng hoặc lừa dối 
đó. 
Luật pháp về Hồ Sơ Công Cộng thường yêu cầu các cơ 
quan chính quyền cung cấp hồ sơ công cộng cho bất kỳ 
người nào yêu cầu. Tuy nhiên, một số loại hồ sơ không thể 
được tiết lộ bởi cơ quan chính quyền. Ví dụ như có những 
giới hạn về việc tiết lộ các loại thông tin tài chánh nhất 
định, bao gồm thông tin về thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ 
và số an sinh xã hội. Một số loại thông tin cá nhân không 
được tiết lộ nếu thông tin vi phạm quyền riêng tư cá nhân 
của một người. Việc tiết lộ thông tin vi phạm quyền riêng 
tư cá nhân nếu có tính tấn công cao đến một người hợp 
lý và thông tin này không liên quan đến công chúng. Nói 
chung, tên, số điện thoại, và địa chỉ của một người không 
được xem là thông tin cá nhân. 

Tác Động của Dự Luật được Đề Xuất, nếu 
được Thông Qua 
Dự luật này thay đổi luật hình sự và luật dân sự áp dụng 
khi cá những cá nhân dễ bị tổn thương hoặc người cao 
niên là mục tiêu của trộm cắp thông tin nhận dạng hoặc 
gian lận với người tiêu dùng. Dự luật này định nghĩa 
“người cao niên” là bất kỳ người nào trên sáu mươi lăm 
tuổi. Định nghĩa về “cá nhân dễ bị tổn thương” bao gồm 

một người (1) trên sáu mươi tuổi không thể tự chăm sóc 
bản thân; (2) được tòa án cho rằng không thể tự chăm 
sóc bản thân; hoặc (3) đang nhận các dịch vụ chăm sóc 
tại nhà. 
Dự luật này làm tăng khoản phạt hình sự đối với trộm cắp 
thông tin nhận dạng khi người cao niên hoặc cá nhân dễ 
bị tổn thương, như được định nghĩa, là mục tiêu. Nếu bị 
cáo được kết luận có tội cố ý nhắm vào người cao niên 
hoặc cá nhân dễ bị tổn thương khi có hành vi phạm tội 
trộm cắp thông tin nhận dạng, thì tội phạm sẽ được xem 
là trộm cắp thông tin nhận dạng ở mức độ một và có thể 
bị trừng phạt như là trọng tội hạng B. 
Dự luật này cũng tăng các khoản phạt dân sự đối với gian 
lận với người tiêu dùng nhắm vào gian lận với người tiêu 
dùng hoặc cá nhân dễ bị tổn thương như được định ng-
hĩa. Bất kỳ người nào phạm tội gian lận với người tiêu 
dùng nhắm vào những người đó sẽ bị phạt dân sự gấp ba 
lần số tiền thiệt hại thực tế. 
Dự luật này thay đổi Đạo Luật Hồ Sơ Công Cộng, nghiêm 
cấm tiết lộ “thông tin cá nhân nhạy cảm” của cả những 
cá nhân dễ bị tổn thương và “điều dưỡng viên tại nhà 
của cá nhân dễ bị tổn thương”. Dự luật này định nghĩa 
“thông tin cá nhân nhạy cảm” bao gồm tên, địa chỉ, tọa 
độ GPS, số điện thoại, địa chỉ email, số an sinh xã hội, 
số giấy phép lái xe, hay các thông tin nhận dạng cá nhân 
khác. Định nghĩa này áp dụng đối với thông tin cá nhân 
nhạy cảm của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc có ký hợp 
đồng với Bộ Dịch Vụ Xã Hội và Y Tế, chăm sóc sức khỏe 
tại nhà và các nhà cung cấp DỊCH vụ chăm sóc trẻ em 
gia đình nhất định. Dự luật trình bày các trường hợp cụ 
thể mà chính quyền có thể tiết lộ những thông tin đó. Ví 
dụ như dự luật cho phép tiết lộ thông tin cho các cơ quan 
chính quyền khác hoặc cho đại diện thương lượng tập 
thể được chứng nhận. 
Dự luật cũng yêu cầu Bộ Dịch Vụ Xã Hội và Y Tế phải báo 
cáo cho Thống Đốc và Bộ Trưởng Tư Pháp về bất kỳ hồ 
sơ bổ sung nào cần được miễn công bố cho công chúng 
để bảo vệ tốt hơn người cao niên và cá nhân dễ bị tổn 
thương chống lại gian lận, trộm cắp thông tin nhận dạng, 
và bị làm hại theo những hình thức khác. 

Dự luật Tiên khởi Số 1501
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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

Tóm tắt
Dự luật tiên khởi 1501 sẽ không có tác động tài chính 
đáng kể lên chính quyền tiểu bang hoặc địa phương. 

Những Giả Định Chung
•	 Ngày có hiệu lực của dự luật tiên khởi là ngày 8 

tháng 12 năm 2016

Giả định phân tích chi phí 
Tăng các hình phạt hình sự cho tội trộm cắp 
thông tin nhận dạng 
Dự luật tiên khởi 1501 (I-1501) tăng các hình phạt hình sự 
đối với tội trộm cắp thông tin nhận dạng nếu bị cáo cố ý 
nhắm vào người cao niên hoặc cá nhân dễ bị tổn thương 
khi cố ý có, sở hữu, sử dụng hoặc chuyển phương tiện 
xác định hoặc thông tin tài chánh của người khác với ý 
định vi phạm, hoặc hỗ trợ hoặc tiếp tay cho, bất kỳ tội 
phạm nào.  Không có khoản chi phí mới nào được nhận 
biết.

Tăng các hình phạt dân sự cho tội gian lận với 
người tiêu dùng
I-1501 tăng các hình phạt dân sự đối với tội gian lận với 
người tiêu dùng nhắm vào người cao niên hoặc những 
cá nhân dễ bị tổn thương, như được định nghĩa trong dự 
luật tiên khởi. Bất kỳ tội gian lận với người tiêu dùng nào 
nhắm vào một người cao niên hay một cá nhân dễ bị tổn 
thương sẽ bị phạt dân sự gấp ba lần số tiền là giá trị của 
thiệt hại thực tế. Không có khoản chi phí mới nào được 
nhận biết.

Miễn trừ hồ sơ công cộng
I-1501 quy định luật miễn trừ tiết lộ công khai mới đối với 
thông tin cá nhân nhạy cảm của những cá nhân dễ bị tổn 
thương và điều dưỡng viên tại nhà của họ, như được 
định nghĩa trong dự luật tiên khởi. I-1501 bổ sung yêu cầu 
tên, địa chỉ, tọa độ GPS, số điện thoại, địa chỉ email, số 
an sinh xã hội, số giấy phép lái xe và thông tin nhận dạng 
cá nhân khác của một người sẽ được bảo vệ, và vì vậy 
được biên soạn trước khi tiết lộ. Những công việc biên 
soạn thêm này sẽ làm thay đổi đôi chút khối lượng công 
việc để đáp lại yêu cầu hồ sơ công cộng. Giả định rằng 
dự luật tiên khởi không làm tăng hoặc giảm đáng kể số 
lượng yêu cầu hồ sơ công cộng. Ảnh hưởng tài chính tối 
thiểu lên chính quyền tiểu bang hoặc địa phương được 
dự kiến là kết quả của quy định miễn trừ mới. 

Báo cáo của Bộ  Dịch Vụ Xã Hội và Y Tế
I-1501 yêu cầu Bộ Dịch Vụ Xã Hội và Y Tế (DSHS) phải 
báo cáo cho Thống Đốc và Bộ Trưởng Tư Pháp “về bất 
kỳ hồ sơ bổ sung nào cần được miễn công bố cho công 
chúng để bảo vệ tốt hơn người cao niên và cá nhân dễ 
bị tổn thương chống lại gian lận, trộm cắp thông tin nhận 
dạng, và bị làm hại theo những hình thức khác. Yêu cầu 
phải báo cáo trong vòng 180 ngày kể từ ngày hiệu lực của 
dự luật tiên khởi. DSHS giả định rằng chi phí báo cáo là 
khoản tối thiểu và có thể được rút từ các nguồn hiện tại.

Nghiêm cấm cơ quan tiểu bang tiết lộ thông 
tin cá nhân nhạy cảm
Theo các trường hợp ngoại lệ được trình bày, I-1501 
nghiêm cấm các cơ quan tiểu bang tiết lộ thông tin cá 
nhân nhạy cảm, như được định nghĩa trong dự luật tiên 
khởi, của những cá nhân dễ bị tổn thương hoặc của điều 
dưỡng viên tại nhà của họ. Quy định nghiêm cấm này dự 
kiến có sự ảnh hưởng tài chính tối thiểu lên tiểu bang do 
việc yêu cầu biên soạn thêm theo dự luật tiên khởi sẽ làm 
thay đổi không đáng kể khối lượng công việc khi đáp lại 
yêu cầu hồ sơ công cộng.    

Dự luật Tiên khởi Số 1501
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Phát biểu ủng hộ Phát biểu phản đối
Gian lận với người tiêu dùng và trộm cắp thông tin nhận 
dạng gây nguy hại đến tất cả chúng ta
Bạn đã nghe tin tức và biết nhiều câu chuyện từ gia đình và bạn 
bè là mục tiêu của các trường hợp gian lận. Họ thường bắt đầu 
với những người bán hàng qua điện thoại, mạo nhận là IRS hoặc 
người thân gặp đau buồn, xin tiền hoặc thông tin cá nhân. Với 
thông tin cơ bản, bọn tội phạm có thể ăn cắp nhận dạng, gây căng 
thẳng về mặt cảm xúc, phá hoại tài chính cá nhân và hủy hoại tín 
dụng. Gian lận và trộm cắp thông tin nhận dạng gây nguy hại đến 
tất cả chúng ta và gây ra thiệt hại thật sự về tài chính và tình cảm. 
Chúng ta cần bảo vệ người cao niên và những cá nhân
dễ bị tổn thương khác
Theo nghiên cứu gần đây, hơn phân nữa nạn nhân của vụ gian lận 
đều trên 50 tuổi. Trên thực tế, việc khai thác tài chính của người 
cao niên tiêu tốn của họ hết $2.9 tỷ mỗi năm. Đối với mỗi vụ việc 
được báo cáo, ước tính có 43 người khác không phải.
Là người chăm sóc, ủng hộ cho người cao niên và người về hưu, 
và viên chức phụ trách về an toàn cộng đồng, ưu tiên hàng đầu 
của chúng tôi là sức khỏe, an toàn và bảo vệ cho cộng đồng dễ bị 
tổn thương nhất của tiểu bang chúng ta. Chúng ta không thể cho 
phép những người chào hàng gian lận qua điện thoại và các tội 
phạm khác tiếp tục quấy rầy họ. Chúng ta cần nhiều sự bảo vệ từ 
I-1501 để họ yên tâm và đem lại sự an toàn cho họ.
Nâng cao hình phạt và ngăn chặn việc tiết lộ thông tin cá nhân 
I-1501 nâng cao hình phạt đối với các tội phạm quấy rầy người cao 
niên và những người dễ bị tổn thương khác. Điều này ngăn chặn 
việc chính phủ tiết lộ thông tin có thể giúp bọn trộm cắp thông tin 
nhận dạng nhắm vào người cao niên và những người dễ bị tổn 
thương. Và điều này bảo vệ thông tin cá nhân của người chăm sóc.
Dự luật tiên khởi 1501 được chấp thuận bởi những người ủng 
hộ khách hàng, người chăm sóc, cơ quan thực thi luật pháp và 
viên chức về an toàn công cộng, và các nhà lãnh đạo cộng đồng 
khác. Vui lòng tham gia cùng chúng tôi để phê chuẩn Dự luật tiên 
khởi 1501. 

Bác bỏ phát biểu phản đối
Các công dân cao niên, người dễ bị tổn thương, và người chăm 
sóc của họ không phải là những lợi ích đặc biệt. Khi họ là nạn 
nhân của tình trạng gian lận hoặc trộm cắp thông tin nhận dạng, 
họ xứng đáng được hưởng sự công bằng theo hình thức khoản 
phạt tăng cao đối với những thủ phạm gây tội. Dự luật tiên khởi 
1501 sẽ ngăn chặn những người buôn bán qua điện thoại gian 
lận và những người lừa gạt thu lợi từ thông tin cá nhân của chúng 
ta và tăng khoản phạt khi họ làm điều đó. Dự luật tiên khởi 1501 
được nhóm người vận động hành lang của Công dân Cao Niên 
Tiểu bang Washington ủng hộ vì họ nhận thấy rằng tất cả chúng 
ta cần được bảo vệ. 

Được viết bởi
Martha Corona, nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ tại Yakima; 
Vera Kandrashuk, nhân viên chăm sóc tại nhà ở Spokane; Jerry 
Reilly, Ủng hộ người lớn tuổi tại Olympia; Robby Stern, Ủng hộ 
Puget Sound đối với việc nghỉ hưu; John Urquhart, Cảnh sát 
trưởng Quận King
Liên Lạc: (360) 329-2812; info@yeson1501.com; 
www.yeson1501.com

Vui lòng bỏ phiếu chống. Dự luật tiên khởi 1501 không đúng như 
nội dung của nó. Dự luật có tựa đề nghe có vẻ vô hại nhằm đánh 
lừa các cử tri về mục đích thật sự của nó. Dự luật tiên khởi 1501 
là sự tấn công đối với những cá nhân dễ bị tổn thương bởi quyền 
lợi đặc biệt có tác động mạnh mẽ, rót hơn $1.2 triệu vào việc tài 
trợ cho dự luật này. 
Dự luật tiên khởi 1501 được soạn lập bởi Công đoàn Quốc tế của 
Nhân viên Dịch vụ (SEIU). Mục tiêu là viết lại Đạo Luật về Hồ Sơ 
Công Cộng nhằm ngăn cản những người chăm sóc tại nhà và 
nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ tìm hiểu việc họ không còn có 
thể bị ép buộc thanh toán phí cho công đoàn. 
Thông qua Dự luật tiên khởi 1501, SEIU đảm bảo rằng họ, và chỉ 
họ, sẽ vẫn nhận thông tin của người chăm sóc — thậm chí số 
An Sinh Xã Hội — nên họ có thể tiếp tục thu hơn $20 triệu phí từ 
những cá nhân này mỗi năm. Người chăm sóc có quyền ngưng 
trả tiền cho SEIU, nhưng Tiểu Bang không cho họ biết về quyền 
của họ. Nếu Dự luật tiên khởi 1501 được thông qua, người chăm 
sóc thậm chí sẽ không thể liên lạc với nhau để thảo luận về những 
vấn đề quan ngại thông thường. 
Dự luật tiên khởi 1501 là một nỗ lực trơ trẽn bởi quyền lợi đặc biệt 
có tác động mạnh mẽ nhằm giảm bớt tính minh bạch của chính 
quyền và quyền lợi của người chăm sóc chăm chỉ. Luật pháp về 
tính minh bạch trong chính phủ mạnh mẽ của chúng tôi không 
được làm suy yếu để đàn áp những công nhân có mức lương 
thấp. Mọi người xứng đáng được biết về quyền của mình. Dự luật 
tiên khởi 1501 chỉ cho phép những người đã có quyền lực. 
Đạo Luật về Hồ Sơ Công Cộng của chúng ta, một trong những 
điều tốt đẹp nhất trên toàn quốc không nên bị thao túng để làm 
giàu cho những người có quyền lợi đặc biệt giàu có và nhằm mục 
đích giữ những người chăm sóc tại nhà và người chăm sóc trẻ ở 
trong bóng tối.  

Bác bỏ phát biểu ủng hộ
Đừng để bị lừa gạt. Hai điều dưỡng viên duy nhất giúp soạn thảo 
lời phát biểu ủng hộ Dự luật tiên khởi 1501 là các nhà hoạt động 
SEIU, không phải là công nhân bình thường. Đó là lý do tại sao 
dự luật chỉ đem lại lợi ích cho giám đốc điều hành công đoàn, 
không phải cho các điều dưỡng viên làm việc chăm chỉ. Không 
có gì liên quan đến việc bảo vệ người cao niên khỏi nạn trộm 
cắp thông tin nhận dạng. Tất cả chỉ để giữ các điều dưỡng viên 
không phát hiện ra rằng họ không còn phải chia sẻ tiền lương 
của mình với công đoàn. Đi theo đồng tiền. Dự luật tiên khởi 1501 
bảo vệ túi tiền của các vị sếp trong khi gây ảnh hưởng đến công 
nhân và những cá nhân dễ bị tổn thương. 

Được viết bởi
Brad Boardman, người chăm sóc tại nhà đã rời khỏi SEIU; 
Mary Jane Aurdal-Olson, người chăm sóc tại nhà đã rời khỏi SEIU; 
Tim Benn, đồng sở hữu và ủng hộ chăm sóc trẻ và gia đình; 
Deborah Thurber, Nhà cung cấp và ủng hộ chăm sóc trẻ gia đình 
khu vực Spokane; Toby Nixon, Chủ tịch Liên minh Ủng hộ Chính 
phủ Công khai Washington; Maxford Nelsen, Giám Đốc Chính 
Sách Lao Động, Quỹ Tự Do
Liên Lạc: (360) 362-3991; info@1501truth.com; 1501truth.com
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Tổng Thư Ký Tiểu Bang không chịu trách 
nhiệm về nội dung của lời tuyên bố hoặc tranh 
luận (WAC 434-381-180).

Dự luật Tiên khởi Số 732 liên quan đến thuế. 

Dự luật này sẽ áp đặt thuế khí thải carbon vào một vài nhiên liệu hóa 
thạch nhất định và điện phát ra từ nhiên liệu hóa thạch, giảm thuế 
bán hàng xuống một điểm phần trăm, tăng miễn giảm cho những hộ 
gia đình có thu nhập thấp và giảm một vài khoản thuế nhất định cho 
các nhà sản xuất. 

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

[  ]  Có 
[  ]  Không

Phát Biểu Giải Trình                                        37
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Phát biểu Ủng hộ và Chống lại                         42
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Phát Biểu Giải Trình
Được soạn thảo bởi Văn Phòng Bộ Trưởng Tư Pháp

Luật Hiện Hành 
Thuế bán hàng được áp đặt vào bán lẻ hầu hết các mặt 
hàng tài sản cá nhân, sản phẩm kỹ thuật số, và một số 
dịch vụ. Thuế suất bán hàng hiện nay của tiểu bang là 6.5 
phần trăm, mặc dù một số chính phủ địa phương áp đặt 
thuế bán hàng của riêng mình để thuế suất do người mua 
thanh toán cao hơn. 
Thuế kinh doanh và thuế môn bài tiểu bang được áp 
đặt trên tổng thu nhập của các hoạt động kinh doanh tại 
Washington. Thuế suất thuế kinh doanh và thuế môn bài 
khác nhau tùy theo loại hình kinh doanh hoặc nghề ng-
hiệp. Hầu hết các cơ sở sản xuất bị đánh thuế với mức 
0.484 phần trăm tổng thu nhập của họ, nhưng một số nhà 
sản xuất thanh toán với thuế suất thấp hơn. 
Việc đốt nhiên liệu hóa thạch (như than, dầu và khí đốt 
tự nhiên) làm giảm carbon dioxide, có thể làm hãm nhiệt 
trong bầu khí quyển của trái đất. Tại Washington, không 
có thuế tiểu bang đánh vào phát thải carbon dioxide.  

Tác Động của Dự Luật được Đề Xuất, nếu 
được Thông Qua 
Dự luật này sẽ làm tăng khoản thuế mới và giảm các loại 
thuế hiện tại nhất định. Dự luật sẽ áp dụng “thuế phát thải 
carbon” mới áp dụng cho việc bán hoặc sử dụng nhiên 
liệu hóa thạch và điện tạo ra từ nhiên liệu hóa thạch nhất 
định. Dự luật cũng sẽ giảm thuế bán hàng của tiểu bang, 
giảm thuế suất thuế kinh doanh và thuế môn bài trong sản 
xuất, và tài trợ miễn thuế bán hàng một p hần cho các gia 
đình có thu nhập thấp. 

Thuế phát thải Carbon mới
Thuế phát thải carbon mới sẽ bắt đầu vào ngày 1 tháng 7 
năm 2017. Thuế này sẽ áp dụng khi nhiên liệu hóa thạch 
được đốt tại Washington. Người hoặc công ty đầu tiên 
tại Washington nào bán hoặc đốt than, dầu hoặc nhiên 
liệu hóa thạch sẽ bị thu thuế. Dự luật bao gồm các quy 
định để tránh đánh thuế hai lần nhiên liệu. Đối với hầu 
hết các nhiên liệu hóa thạch, thuế suất sẽ bắt đầu ở mức 
$15 một tấn carbon dioxide được phát ra. Sau đó thuế 
suất sẽ tăng $25 một tấn vào ngày 1 tháng 7 năm 2018. 
Sau đó, thuế suất sẽ tăng thêm 3.5 phần trăm cộng với 
lạm phát mỗi năm cho đến khi thuế suất đạt mức tối đa là 
$100 một tấn, được điều chỉnh do lạm phát. Sở Thuế Vụ 
tiểu bang sẽ thông qua các quy tắc tính toán lượng car-
bon dioxide phát thải cho từng loại nhiên liệu và sử dụng 
nhiên liệu cũng như để đóng thuế. Thuế phát thải carbon 
sẽ áp dụng đối với nhà sản xuất điện, nhưng chỉ ở phần 
điện được sản xuất bằng nhiên liệu hóa thạch. Không áp 

dụng thuế vào điện được sản xuất từ các đập thủy điện, 
năng lượng hạt nhân, gió hoặc năng lượng mặt trời. Các 
ngành nhất định sử dụng điện được phát ra từ bên ngoài 
Washington cũng có thể phải đóng thuế này. 
Thuế phát thải carbon sẽ được thực hiện từng giai đoạn 
một cách chậm hơn đối với một số loại nhiên liệu được sử 
dụng cho các mục đích cụ thể. Những nhiên liệu này bao 
gồm những nhiên liệu nhất định chỉ được sử dụng cho 
mục đích nông nghiệp; nhiên liệu được mua để đáp ứng 
nhu cầu vận chuyển công cộng hoặc bởi nhà cung cấp 
vận chuyển tư nhân phi lợi nhuận; nhiên liệu do hệ thống 
bến phà của tiểu bang Washington mua để sử dụng trong 
các chuyến phà; và nhiên liệu được mua phục vụ cho các 
xe buýt trường học. Đối với những nhiên liệu này, thuế 
suất ban đầu sẽ là 5 phần trăm thuế suất được áp đặt lên 
các loại nhiên liệu khác. Vào ngày 1 tháng 7 năm 2019, 
thuế suất sẽ tăng lên 10 phần trăm thuế suất được áp đặt 
lên các loại nhiên liệu khác. Thuế suất này sẽ tăng thêm 
5 phần trăm mỗi hai năm một lần sau đó cho đến ngày 1 
tháng 7 năm 2055, khi giống nhu thuế suất phát thải car-
bon áp đặt lên các nhiên liệu khác. 

Giảm các khoản thuế hiện tại
Dự luật này cũng sẽ giảm một số thuế. Vào ngày 1 tháng 
7 năm 2017, thuế suất bán hàng của tiểu bang sẽ được 
giảm từ 6.5 phần trăm xuống còn 6.0 phần trăm. Vào ngày 
1 tháng 7 năm 2018, thuế suất sẽ được giảm tiếp xuống 
5.5 phần trăm. Thuế suất thuế kinh doanh và thuế môn bài 
của tiểu bang cho sản xuất sẽ được giảm xuống 0.001 
phần trăm vào ngày 1 tháng 7 năm 2017, từ mức hiện tại 
là 0.484 phần trăm đối với hầu hết các nhà sản xuất. 

Miễn thuế gia đình lao động
Cuối cùng, dự luật sẽ mở rộng và tài trợ miễn thuế cho 
gia đình lao động. Quy định miễn thuế này sẽ cho phép 
người đóng thuế có thu nhập thấp (những người đủ điều 
kiện được hưởng tín dụng thuế thu nhập kiếm được của 
liên bang) được hoàn lại một số khoản thuế bán hàng 
của tiểu bang mà họ đã trả trong năm. Vào năm 2017, 
người nộp đơn đủ điều kiện sẽ nhận được 15 phần trăm 
tín dụng thuế thu nhập kiếm được của liên bang là $100, 
nếu khoản nào lớn hơn. Vào năm 2018, người nộp đơn 
đủ điều kiện sẽ nhận được 25 phần trăm tín dụng thuế 
thu nhập kiếm được của liên bang là $100, nếu khoản 
nào lớn hơn. 

Các quy định khác
Tiểu bang sẽ thông qua các quy tắc cần thiết để thực hiện 
dự luật này. Dự luật cũng yêu cầu báo cáo lên Thống đốc 
và Cơ quan lập pháp về việc ảnh hưởng của dự luật này 
lên thu nhập của tiểu bang. Báo cáo sẽ được nộp mỗi 
năm từ năm 2017 đến năm 2027 và mỗi hai năm sau đó. 

Dự luật Tiên khởi Số 732
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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

Tóm tắt
Trong sáu năm tài chính đầu tiên, thu nhập của Quỹ Tổng 
Quát của tiểu bang giảm xuống số tiền thực là $797.2 
triệu. Đó là do thực hiện thuế carbon mới, giảm thuế bán 
lẻ tiểu bang xuống 1 điểm phần trăm và giảm thuế kinh 
doanh và thuế môn bài trong ngành sản xuất nhất định. 
Chương Trình Miễn Thuế Gia Đình Lao Động sẽ được tài 
trợ. Thu nhập thuế bán hàng cho Tài Khoản Kiểm Toán 
Hiệu Suất Chính Phủ của tiểu bang sẽ giảm $8.9 triệu. 
Thu nhập thuế địa phương sẽ tăng $156.1 triệu. Chi phí 
tiểu bang sẽ tăng $37.4 triệu.  

Những giả định chung
•	 Ngày có hiệu lực của dự luật sơ khởi là ngày 1 tháng 

7 năm 2017.
•	 Các ước tính sử dụng năm tài chính của tiểu bang là 

ngày 1 tháng 7 đến ngày 30 tháng 6. Năm tài chính 
2016 là ngày 1 tháng 7 năm 2015 đến ngày 30 tháng 
6 năm 2016.

•	 Các quy định trong dự luật sơ khởi được áp dụng về 
sau, không phải hồi tố.    

Những giả định về thu nhập của tiểu bang
•	 Các ước tính thu nhập dựa trên Dự Báo Kinh Tế và 

Thu Nhập tháng 2 năm 2016, dữ liệu ghi trong tờ 
khai thuế của Sở Thuế Vụ và Bộ Thương Mại Bang 
Washington, Văn Phòng Năng Lượng Tiểu Bang, 
Mô Hình Đánh Giá Thuế Carbon (CTAM) - phiên bản 
3.1c.   

Tác động đến thu nhập tiểu bang
Dự luật sơ khởi có bốn quy định làm ảnh hưởng đến 
thu nhập của tiểu bang — thu nhập tăng từ thuế carbon 
mới, thu nhập của tiểu bang giảm từ việc giảm thuế suất 
bán lẻ 1 điểm phần trăm, thu nhập của tiểu bang giảm từ 
việc giảm thuế kinh doanh và thuế môn bài (B&O) đối với 
người đóng thuế là nhà sản xuất nhất định và thu nhập 
giảm do mở rộng Chương Trình Miễn Thuế Gia Đình Lao 
Động.

Thuế carbon
Các ước tính dựa trên CTAM và dự báo Thông Tin Toàn 
Cầu đối với chỉ số giá tiêu dùng cho tất cả các khu vực 
thành phố (CPI-U), tháng 11 năm 2015. Bộ Thương Mại 
định kỳ cập nhật dữ liệu trong CTAM. Bất kỳ dữ liệu nào 
được cập nhật vào CTAM trong giai đoạn từ chuẩn bị đến 
công bố bảng trình bày tác động tài chính này không phản 
ánh các ước tính được trình bày ở đây. 

Những giả định về thu nhập:
•	 Thuế suất thuế carbon bằng $15 một tấn carbon diox-

ide kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2017.
•	 Thuế suất thuế carbon bằng $25 một tấn carbon diox-

ide kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2018, và tăng 3.5 phần 
trăm, cộng với mức lạm phát, mỗi năm sau đó.

•	 Mức lạm phát tương đương với CPI-U.
•	 Thuế suất được tiến hành từng bước liên quan đến 

một vài mục đích sử dụng nhiên liệu không được 
phản ánh trong phân tích này, mặc dù việc giảm thuế 
suất thuế carbon cho các mục đích sử dụng nhiên 
liệu cụ thể trong hóa đơn sẽ làm giảm thu nhập từ 
thuế carbon.

•	 Không áp dụng giảm hoặc hoàn thuế carbon cho lưu 
trữ phát thải carbon lâu dài (bảo lưu đủ điều kiện).

•	 Không chấp thuận tín dụng đối với việc thanh toán 
thuế carbon tương tự ở tiểu bang khác.

•	 Các giả định sau đây được thực hiện trong CTAM 
để lập mô hình:
	○ Năm Một được đặt là năm dương lịch 2017 để 

tương ứng nhất với ngày 1 tháng 7 năm 2017, 
ngày hiệu lựccủa thuế carbon đề xuất.

	○ Dự báo năng lượng tham khảo chuẩn (lựa chọn 
A) được xác định trong CTAM.  

	○ Phát thải xử lý công nghiệp không được bao 
gồm.

	○ Nhiên liệu của máy bay phản lực không được 
miễn.

	○ Nhiên liệu của hàng hải không được miễn.
	○ “Than đá chuyển tiếp” không được miễn.
	○ Số tiền 11.9 cent bổ sung thuế xăng/dầu die-

sel của tiểu bang trở thành luật vào năm 2015 
được bao gồm trong mô hình như là khoản thuế 
nhiên liệu bổ sung, do CTAM không bao gồm 
khoản này trong giả định chuẩn hiện tại. 

Thuế carbon tăng thu nhập vào Quỹ Tổng Quát của tiểu 
bang. Bảng 1 trình bày các ước tính thu nhập thuế carbon 
trong sáu năm tài chính tiếp theo vào Quỹ Tổng Quát của 
tiểu bang. Thu nhập vào Quỹ Tổng Quát của tiểu bang 
có thể được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào của chính 
quyền như giáo dục, dịch vụ xã hội, y tế và môi trường, và 
các hoạt động chung khác của chính quyền.

(Xem Bảng 1 trên trang 41)

Thuế kinh doanh và thuế môn bài
Thuế B&O của tiểu bang là tổng mức thuế được tính theo 
giá trị của sản phẩm, tiền bán hàng tổng cộng thu được 
hoặc thu nhập gộp từ kinh doanh.  
Những giả định về thu nhập:
•	 Các phân loại thuế B&O sau đây được giảm xuống 
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mức 0.001 phần trăm:
o Sản xuất      
o Sản xuất sản phẩm làm từ sữa/Nhiên liệu sinh 

học/Rượu/Đậu tách/Trái cây & Rau củ tươi
o Bán sỉ và sản xuất Giết-Cắt-Chế biến thịt dễ hỏng  
o Sản xuất máy bay thương mại, Các bộ phận & 

Gia công phi cơ 
o Bán sỉ máy bay thương mại, Các bộ phận & Gia 

công phi cơ 
o Bán lẻ máy bay thương mại, Các bộ phận & Gia 

công phi cơ  
o Xử lý sản phẩm gỗ cho thuê 
o Sản xuất sản phẩm gỗ  
o Sản xuất chất bán dẫn

•	 Do những thay đổi thuế suất này, tín dụng thuế từ 
nhiều hoạt động đã được tính toán lại và tính vào 
bảng phân tích này.

•	 Thuế suất tăng phản ánh dự báo hoạt động chịu 
thuế B&O tổng cộng được thể hiện trong dự báo 
tháng 2 năm 2016 của Hội Đồng Dự Báo Kinh Tế 
và Thu Nhập

•	 Mọi thay đổi thuế suất B&O đều có hiệu lực vào 
ngày 1 tháng 7 năm 2017, và không thay đổi nào có 
hiệu lực hồi tố. 

Bảng 2 trình bày các ước tính giảm thu nhập thuế B&O 
của tiểu bang trong sáu năm tài chính tiếp theo vào Quỹ 
Tổng Quát của tiểu bang, làm tròn đến số $1,000 gần 
nhất.

(Xem Bảng 2 trên trang 41)

Thuế bán hàng
Thuế suất thuế bán lẻ của tiểu bang giảm từ 6.5 phần 
trăm xuống 6.0 phần trăm vào ngày 1 tháng 7 năm 2017, 
và từ 6.0 phần trăm đến 5.5 phần trăm vào ngày 1 tháng 
7 năm 2018. Sự thay đổi này làm giảm thu nhập vào hai 
quỹ: Quỹ Tổng Quát của tiểu bang và Tài Khoản Kiểm 
Toán Hiệu Suất Chính Phủ của tiểu bang.      
Ngoài ra, những thay đổi thuế suất thuế bán lẻ của tiểu 
bang có thể ảnh hưởng đến số lượng mua hàng tiêu 
dùng, sẽ ảnh hưởng đến thu nhập thuế tiểu bang và địa 
phương. Sở Thuế Vụ đã lập báo cáo ước tính thu nhập 
giả định mức co giãn giá cả là 1.01. Mức co giãn giá cả là 
một phương pháp được dùng để tính sự thay đổi tiêu thụ 
hàng hóa khi giá tăng hoặc giảm. Do mức co giãn giá cả, 
nên thu nhập thuế B&O của tiểu bang có thể tăng với sự 
thay đổi thuế suất bán lẻ của tiểu bang.  
Bảng 3 trình bày các ước tính giảm thu nhập thuế bán lẻ 
của tiểu bang trong sáu năm tài chính tiếp theo vào Quỹ 
Tổng Quát của tiểu bang.
(Xem Bảng 3 trên trang 41)  

Bảng 4 trình bày các ước tính giảm thuế bán lẻ của tiểu 
bang trong sáu năm tài chính tiếp theo vào Tài Khoản 
Kiểm Toán Hiệu Suất của tiểu bang. Tài khoản này được 
Kiểm Toán Viên Tiểu Bang Washington sử dụng để thực 
hiện kiểm toán hiệu suất toàn diện theo RCW 43.09.470.      
(Xem Bảng 4 trên trang 41)
Bảng 5 trình bày các ước tính tăng thuế B&O của tiểu 
bang được gửi vào Quỹ Tổng Quát của tiểu bang trong 
sáu năm tài chính tiếp theo. 

(Xem Bảng 5 trên trang 41)

Miễn thuế gia đình lao động
Các ước tính dựa trên tờ khai thuế thu nhập cá nhân 
2013 được nộp cho Sở Thuế Vụ. Dự luật sơ khởi chỉnh 
sửa Chương Trình Miễn Thuế Gia Đình Lao Động, là việc 
miễn thuế dưới hình thức hoàn trả cho người đóng thuế 
đủ điều kiện. Theo luật pháp hiện hành, số tiền miễn thuế 
cho người đóng thuế đủ điều kiện cho năm thuế liên bang 
trước là khoản nào cao hơn giữa 10 phần trăm tín dụng 
thuế thu nhập kiếm được của liên bang (EITC) hoặc $50. 
Dự luật sơ khởi làm tăng số tiền đó lên khoản nào cao 
hơn giữa 15 phần trăm EITC hoặc $100 miễn thuế được 
yêu cầu trong năm 2017, và khoản nào cao hơn giữa 25 
phần trăm EITC hoặc $100 miễn thuế được yêu cầu trong 
năm 2018 về sau. 
Những giả định về thu nhập:
•	 Các đơn đề nghị cho năm 2016 sẽ bắt đầu nhận vào 

ngày 1 tháng 7 năm 2017.
•	 Các đơn đề nghị cho năm 2017 sẽ bắt đầu nhận vào 

ngày 1 tháng 7 năm 2018.
•	 Các khoản hoàn thuế năm 2016 và năm 2017 sẽ 

được trả trong năm tài chính 2018. 
•	 Tỷ lệ tham gia Chương Trình Miễn Thuế Gia Đình 

Lao Động được giả định là 90 phần trăm trong năm 
đầu tiên, 93 phần trăm trong năm thứ hai và 95 phần 
trăm trong năm thứ ba và về sau.

•	 Miễn Thuế Gia Đình Lao Động dựa trên EITC từ 
năm ngoái.

•	 Số lượng người nộp đơn đủ điều kiện tăng 3 phần 
trăm hàng năm.

•	 Tất cả các khoản hoàn thuế được thanh toán trước 
ngày 30 tháng 6 trong năm mà Miễn Thuế Gia Đình 
Lao Động được yêu cầu. Tuy nhiên, các đơn đề nghị 
trong năm thứ nhất không thể được nộp cho đến 
ngày 1 tháng 7 năm 2017. Ước tính này giả định 
khoản hoàn thuế cho năm 2016 (được yêu cầu 
trong năm 2017) sẽ được thanh toán trước ngày 31 
tháng 12 năm 2017.

Bảng 6 trình bày các ước tính giảm thu nhập Quỹ Tổng 
Quát của tiểu bang do những thay đổi trong Chương Trình 
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Miễn Thuế Gia Đình Lao Động.   

(Xem Bảng 6 trên trang 41)

Thu nhập của chính quyền địa phương
Do mức co giãn giá cả từ sự thay đổi thuế suất bán lẻ của 
tiểu bang, nên thu nhập thuế bán lẻ của tiểu bang có thể 
tăng. Bảng 7 trình bày ước tính tăng thu nhập của chính 
quyền địa phương thu được trong sáu năm tài chính tiếp 
theo.

(Xem Bảng 7 trên trang 41)

Những giả định về chi phí của tiểu bang
•	 Chi phí lương nhân viên phản ánh khoản tăng lương 

nói chung lên 1.8 phần trăm có hiệu lực vào ngày 1 
tháng 7 năm 2016 và các điều chỉnh phúc lợi tương 
ứng phản ánh 30 phần trăm mức điều chỉnh lương. 

•	 Một nhân viên toàn thời gian tương đương (FTE) 
bằng với 2,080 giờ làm việc trong một năm.  

Chi phí tiểu bang
Để thực hiện dự luật sơ khởi, Sở Thuế Vụ sẽ chịu các chi 
phí khoản $37.4 triệu và cần thêm các FTE trong sáu năm 
tài chính đầu tiên. Bảng 8 trình bày ước tính chi phí và 
FTE theo năm tài chính. Chi phí được làm tròn lên $1,000 
gần nhất. 

(Xem Bảng 8 trên trang 41)
Khoảng 200,000 người đóng thuế bị ảnh hưởng bởi 
những thay đổi về thuế bán lẻ này và khoảng 12,000 
người đóng thuế bị ảnh hưởng bởi những thay đổi về 
thuế suất B&O sản xuất. Chi phí thực hiện những thay 
đổi thuế B&O và thuế bán lẻ bao gồm:
•	 Lập trình và kiểm tra các thay đổi hệ thống máy vi 

tính.
•	 Tạo thông báo đặc biệt cho người đóng thuế bị ảnh 

hưởng và cập nhật các ấn phẩm và trang web.
•	 In và gửi thông báo đặc biệt qua đường bưu điện 

đến người đóng thuế bị ảnh hưởng không nộp đơn 
bằng điện tử.

•	 Trả lời các câu hỏi từ người đóng thuế bị ảnh hưởng.  
Khoảng 1,500 người đóng thuế bị ảnh hưởng bởi thuế 
carbon. Chi phí thực hiện thuế carbon bao gồm:
•	 Lập trình và kiểm tra những thay đổi hệ thống máy 

tính, bao gồm bổ sung mới để tính toán thuế carbon 
và ứng dụng phần mềm mới để nộp báo cáo hỗn 
hợp nhiên liệu  

•	 Tạo tài liệu giáo dục và thông tin mới cho người 
đóng thuế bị ảnh hưởng ở định dạng bản in và bản 
điện tử, bao gồm cập nhật cho các tài liệu này, nếu 
cần.    

•	 Trả lời các câu hỏi và hỗ trợ người đóng thuế bị ảnh 

hưởng lập tờ khai thuế và hỗ trợ việc tuân thủ khác.  
•	 Hỗ trợ kỹ thuật để thực hiện, bao gồm các thủ tục, 

biểu mẫu, bảng phân công công việc và tài liệu 
hướng dẫn, và phát triển tính toán carbon.

•	 Công việc khác với các bên bị ảnh hưởng và điều 
phối thực hiện giữa một vài cơ quan tiểu bang trong 
quy trình bắt đầu hoạt động.

•	 Lập các báo cáo yêu cầu cho thống đốc và Cơ quan 
lập pháp 

•	 Thông qua hai quy tắc hành chính mới.
Đối với Miễn Thuế Gia Đình Lao Động, dự luật sơ khởi 
chỉnh sửa một vài quy định ảnh hưởng đến việc quản lý 
chương trình của Sở Thuế Vụ. Sở Thuế Vụ giả định có 
460,600 người sẽ nộp đơn yêu cầu, đơn xin năm đầu tiên 
được chấp nhận, bắt đầu ngày 1 tháng 7 năm 2017. Chi 
phí hoạt động chương trình sẽ thay đổi nếu số đơn yêu 
cầu tăng hay giảm đáng kể.  
Sở Thuế Vụ đang trong giai đoạn thực hiện dự án thay thế 
hệ thống thuế và cấp phép của mình. Thời điểm của dự 
luật sơ khởi này nghĩa là chỉ mức độ chức năng tối thiểu 
của hệ thống mới có mặt trước ngày 1 tháng 7 năm 2017 
để tiếp nhận các đơn xin Miễn Thuế Gia Đình Lao Động. 
Các chi phí khác thực hiện các quy định Miễn Thuế Gia 
Đình Lao Động của dự luật sơ khởi bao gồm:
•	 Lập trình (thông qua hợp đồng ký với các nhà lập 

trình bên thứ ba) để cài đặt, kiểm tra và xác minh hệ 
thống máy tính nhằm xử lý các đơn xin hoàn thuế để 
thanh toán, bao gồm quy trình nộp đơn trên Internet, 
hàng đợi xử lý, theo dõi, chụp hình và chuyển tiền 
điện tử.

•	 Tạo tài liệu in, thông tin web và quảng cáo truyền 
thông.

•	 Thiết kế và triển khai các biểu mẫu và tài liệu khác 
để xử lý các yêu cầu miễn thuế.

•	 Tổ chức một nhóm tiếp nhận và xử lý các đơn xin 
để chuyển tiền. 

•	 Trả lời các câu hỏi và hỗ trợ người đóng thuế bị ảnh 
hưởng.

•	 Chuẩn bị và đào tạo một đội ngũ nhân viên mới để 
bắt đầu xử lý đơn xin vào ngày 1 tháng 7 năm 2017.

•	 Thông qua một quy tắc hành chính mới.  
•	 In và gửi qua đường bưu điện thông báo đến những 

người sẽ đủ điều kiện Miễn Thuế Gia Đình Lao 
Động, dựa trên thông tin có sẵn đúng nhất.  

•	 Xử lý các đơn xin, bao gồm xác minh các đơn yêu 
cầu.  

•	 Xử lý và gửi ngân phiếu hoàn thuế cho người yêu 
cầu đủ điều kiện.  

•	 Thu khoản hoàn thuế được xử lý do sai sót hoặc 
được nộp gian lận. 
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Bảng 1 – Thu nhập thuế carbon vào Quỹ Tổng Quát của tiểu bang
Năm tài chính 

2016
Năm tài chính 

2017
Năm tài chính 

2018
Năm tài chính 

2019
Năm tài chính 

2020
Năm tài chính 

2021
$0 $0 $1,455,135,000 $1,972,166,000 $2,089,715,000 $2,189,309,000

Bảng 2 – Giảm thu nhập thuế B&O của tiểu bang vào Quỹ Tổng Quát của tiểu bang
Năm tài chính 

2016
Năm tài chính 

2017
Năm tài chính 

2018
Năm tài chính 

2019
Năm tài chính 

2020
Năm tài chính 

2021
$0 $0 ($371,907,000) ($426,871,000) ($449,128,000) ($472,545,000)

Bảng 3 – Giảm thu nhập thuế bán lẻ của tiểu bang vào Quỹ Tổng Quát của tiểu bang
Năm tài chính 

2016
Năm tài chính 

2017
Năm tài chính 

2018
Năm tài chính 

2019
Năm tài chính 

2020
Năm tài chính 

2021
$0 $0 ($678,294,000) ($1,493,684,000) ($1,638,849,000) ($1,716,348,000)

Bảng 4 – Giảm thu nhập thuế bán lẻ của tiểu bang vào Tài Khoản Kiểm Toán Hiệu Suất Chính Phủ
Năm tài chính 

2016
Năm tài chính 

2017
Năm tài chính 

2018
Năm tài chính 

2019
Năm tài chính 

2020
Năm tài chính 

2021
$0 $0 ($1,087,000) ($2,394,000) ($2,626,000) ($2,751,000)

Bảng 5 – Tăng thu nhập thuế B&O của tiểu bang vào Quỹ Tổng Quát của tiểu bang
Năm tài chính 

2016
Năm tài chính 

2017
Năm tài chính 

2018
Năm tài chính 

2019
Năm tài chính 

2020
Năm tài chính 

2021
$0 $0 $3,404,000 $7,458,000 $8,181,000 $8,568,000

Bảng 6 - Các khoản giảm thu nhập Quỹ Tổng Quát của tiểu bang do những thay đổi trong Chương Trình 
Miễn Thuế Gia Đình Lao Động.

Năm tài chính 
2016

Năm tài chính 
2017

Năm tài chính 
2018

Năm tài chính 
2019

Năm tài chính 
2020

Năm tài chính 
2021

$0 $0 ($420,639,000) ($279,150,000) ($287,525,000) ($296,151,000)

Bảng 7 – Tăng thu nhập thuế bán lẻ địa phương
Năm tài chính 

2016
Năm tài chính 

2017
Năm tài chính 

2018
Năm tài chính 

2019
Năm tài chính 

2020
Năm tài chính 

2021
$0 $0 $19,245,000 $42,165,000 $46,251,000 $48,439,000

Bảng 8 – Chi phí thực hiện của Sở Thuế Vụ  
Năm tài chính 

2016
Năm tài chính 

2017
Năm tài chính 

2018
Năm tài chính 

2019
Năm tài chính 

2020
Năm tài chính 

2021
FTEs 0.0 49.6 72.8 60.1 58.7 60.4

Đôla $0 $7,380,000 $11,435,000 $6,204,000 $6,078,000 $6,256,000
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Phát biểu ủng hộ Phát biểu phản đối
Tán thành I-732: Hành động Ngay bây giờ vì Năng lượng Sạch
Nhiên liệu hóa thạch bẩn làm ô nhiễm không khí và nước; đe dọa 
những cánh rừng; làm hại những đứa trẻ; và hủy hoại khí hậu của 
chúng ta. I-732 khiến những người gây ô nhiễm phải trả giá. Nó 
đẩy mạnh quy trình chuyển đổi sang năng lượng sạch như năng 
lượng mặt trời, năng lượng gió, và thủy điện. Và nó hoàn trả số 
tiền người gây ô nhiễm chi trả tới mọi người bằng cách hạ thấp 
các loại thuế khác.
Không khí sạch, Nước sạch, Những cánh rừng xanh
Những gia đình và các đứa trẻ đang sống tại Washington xứng 
đáng nhận được một môi trường an toàn với không khí trong lành, 
nước sạch và những cánh rừng xanh. I-732 áp đặt một cái giá lên 
sự ô nhiễm carbon từ nhiên liệu hóa thạch như than đá và dầu, 
nhưng không làm vậy với năng lượng sạch như năng lượng mặt 
trời và năng lượng gió. Nó thúc đẩy năng lượng sạch, tạo ra công 
ăn việc làm tốt cho người địa phương, trong khi vẫn tiếp tục hạn 
chế việc đốt các nhiên liệu hóa thạch và sự ô nhiễm, bệnh hen 
suyễn và sương khói trong không khí. 
Đấu tranh chống Ô nhiễm và Thay đổi Khí hậu
I-732 đấu tranh chống sự thay đổi khí hậu bằng cách thu tiền từ 
những kẻ gây ô nhiễm lớn. Đó là một chính sách hiệu quả, được 
sự ủng hộ của hai đảng, giống với chính sách đã được đưa vào 
hoạt động thành công tại British Columbia kể từ năm 2008. 
Thu tiền từ Người gây ô nhiễm. Bảo vệ những Gia đình Lao động.
Hệ thống thuế hiện hành của chúng ta gây ảnh hưởng lớn nhất 
tới những gia đình có thu nhập thấp và trung bình. I-732 sẽ thay 
đổi điều đó. Nó sử dụng số tiền người gây ô nhiễm chi trả để hạ 
thấp thuế bán hàng, tiết kiệm cho gia đình trung lưu hàng trăm đô 
la một năm. Và nó hoàn trả thuế tới hàng trăm nghìn gia đình lao 
động. Nó khiến cho thuế tại Washington trở nên công bằng hơn 
và giúp cho tiểu bang của chúng ta trong sạch hơn.
Việc bảo vệ không khí, nguồn nước, và khí hậu của chúng ta là rất 
cấp bách. Chúng ta có bổn phận để lại cho những đứa trẻ một Wash-
ington khỏe mạnh và trong sạch hơn. Bỏ phiếu Tán thành I-732.

Bác bỏ phát biểu phản đối
I-732 đánh thuế những người gây ô nhiễm và sử dụng tiền đó 
để giảm thuế bán hàng cho những gia đình lao động. Đối thủ 
của chúng tôi chủ yếu đưa ra luận cứ, dựa vào một phân tích 
gây tranh cãi, là doanh thu thuế hơn 6 năm có thể sẽ chỉ giảm 
ít hơn 1%. Luận cứ của chúng tôi chính là hạn hán, hỏa hoạn, 
và lũ lụt từ sự thay đổi khí hậu sẽ dứt khoát đe dọa môi trường, 
kinh tế, và tương lai con em chúng ta. I-732 làm giảm sự ô 
nhiễm và thúc đẩy năng lượng sạch với một phương pháp được 
minh chứng, và được ủng hộ bởi hai đảng. Bỏ phiếu thuận! 

Được viết bởi
Cliff Mass, Giáo sư Khoa học Khí quyển, Đại học Washington; 
Howard Behar, Cựu Chủ tịch, Starbucks; Sharon Nelson, Cựu 
Chủ tịch, Ủy ban Tiện ích Washington và Báo cáo Người Tiêu 
dùng; Bill Finkbeiner, Cựu lãnh đạo Đa số Thượng viện Tiểu 
bang Washington (R); Rogers Weed, Giám đốc Sở Thương mại 
Tiểu bang Washington 2009-2012; Ramez Naam, Tác giả, Đồng 
chủ tịch Năng lượng và Môi trường, Đại học Singularity 

Liên Lạc: yeson732.org; communications@carbonwa.org

Thâm hụt Tiểu bang
I-732 sẽ khiến cho sự hỗn loạn về ngân sách của Washington trở 
nên tồi tệ hơn. Một phân tích của Sở Thuế vụ cho thấy I-732 sẽ 
làm cắt giảm quỹ hiện có dành cho Giáo Dục, chăm sóc sức khỏe, 
và các dịch vụ thiết yếu khác khoảng 797 triệu đô la trong vòng 
sáu năm tới. Tiểu bang phải đối mặt với thâm hụt 5 tỉ đô la và tòa 
án ra lệnh phải đáp ứng những nhu cầu về giáo dục và sức khỏe 
tâm thần cơ bản. I-732 khiến tình huống này trở nên tồi tệ hơn.
Khí hậu và Việc làm
Chính sách về khí hậu phải toàn diện, để không xảy ra việc gây 
tổn hại đến người dân và gây mất việc làm. I-732 không vượt qua 
cuộc kiểm tra này. Một nền kinh tế năng lượng sạch có thể làm 
giảm lượng sản sinh carbon và đảo ngược sự biến đổi khí hậu 
trong khi tạo ra việc làm với mức lương-gia đình, tái xây dựng cơ 
sở hạ tầng vỡ vụn, đầu tư vào những khu vực bị ảnh hưởng nặng 
nề bởi ô nhiễm, và cung cấp “Chuyển tiếp Công bằng” cho công 
nhân và dân chúng. I-732 không thực hiện được bất cứ điều nào 
trong những điều này.
Thay vào đó, I-732 đánh thuế carbon cao với các doanh nghiệp, 
mà không có điều khoản ưu đãi tính linh hoạt hay khuyến khích 
tính hiệu quả năng lượng. Một số doanh nghiệp sẽ chỉ đơn giản di 
dời công việc và ô nhiễm qua biên giới tiểu bang. 
Công bằng
Những gia đình dễ bị tổn thương trong các cộng đồng dân cư 
gần điểm nóng ô nhiễm và người lao động trong ngành công nghiệp 
dùng nhiều năng lượng sẽ bị ảnh hưởng nặng nhất bởi ô nhiễm. 
Nhưng “Miễn thuế gia đình lao động” của I-732 chỉ cung cấp trợ giúp 
về chi phí năng lượng gia tăng cho chưa đến một nửa số dân chịu 
ảnh hưởng này. Những cộng đồng này cần những khoản đầu tư và 
công ăn việc làm để tạo ra một sự chuyển tiếp công bằng lên một 
nền kinh tế năng lượng sạch tư duy tiến bộ. I-732 bỏ qua điều này.
Tại một thời điểm khi chúng ta gặp khó khăn để duy trì công ăn 
việc làm tốt và tài trợ cho các dịch vụ cơ bản, I-732 sẽ chèo lái 
Washington theo một chiều hướng sai trái. Bỏ phiếu chống.

Bác bỏ phát biểu ủng hộ
Chúng ta cần phải có chính sách về khí hậu đúng đắn. I-732 có 
quá nhiều hậu quả không lường trước được. I-732 giảm thuế với 
người gây ô nhiễm mà không có bất kì trách nhiệm giải trình nào 
và còn thất bại trong việc đầu tư vào không khí và nước sạch, 
công ăn việc làm và năng lượng sạch, hay những cánh rừng xanh 
và cộng đồng khỏe mạnh. I-732 ngày càng làm hao hụt ngân sách 
nhà nước, ảnh hưởng xấu đến các chương trình về giáo dục, cơ 
sở hạ tầng, vốn là những điều mà người dân cần. Việc đẩy mạnh 
thuế carbon sẽ chỉ đẩy công ăn việc làm và các doanh nghiệp đi 
nơi khác, và hiện tượng thay đổi khí hậu sẽ không được giải quyết 
một cách đáng kể.

Được viết bởi
Rich Stolz, Giám đốc hành chính, One America; Jill Mangaliman, 
Giám đốc hành chính, Got Green; Jeffrey Johnson, Chủ tịch, 
Hội đồng Lao động Tiểu bang Washington, AFL-CIO; Rosalinda 
Guillen, Giám đốc hành chính, Community to Community; 
De’Sean Quinn, Thành viên Hội đồng Thành phố Tukwila; 
Rebecca Saldana, Giám đốc hành chính, Puget Sound SAGE
Liên Lạc: (206) 281-8901; jjohnson@wslc.org
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Dự luật Tiên khởi Số 735 liên quan đến đề xuất tu chính hiến pháp 
liên bang. 

Dự luật này sẽ thúc đẩy đại biểu quốc hội tiểu bang Washington đề 
xuất tu chính hiến pháp liên bang rằng quyền hiến pháp chỉ thuộc về 
cá nhân, không phải tập đoàn, và tự do ngôn luận được bảo vệ hợp 
hiến không bao gồm việc chi tiêu tiền. 

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

[  ]  Có 
[  ]  Không

Phát Biểu Giải Trình                                        44
Báo Cáo Tác Động Tài Chính                           44
Phát biểu Ủng hộ và Chống lại                         45

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

Dự luật Tiên khởi Số

735

Dự luật Tiên khởi Số 735
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Phát Biểu Giải Trình
Được soạn thảo bởi Văn Phòng Bộ Trưởng Tư Pháp

Luật Hiện Hành 
Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ cho rằng Tu Chính Đầu Tiên 
đối với Hiến Pháp Hoa Kỳ bảo vệ quyền của cá nhân 
đóng góp tiền của cho các ứng cử viên đang chạy đua 
vào chức vụ và chi tiêu một cách độc lập để ủng hộ hoặc 
phản đối ứng cử viên. Vào năm 2010, Tòa Án đã chủ trì 
vụ việc được gọi là Công dân đoàn kết kiện Ủy Ban Tuyển 
Cử Liên Bang, 558 U.S. 310 (2010), mà Tu Chính Đầu 
Tiên cũng đem lại cho các tập đoàn quyền chi tiêu độc lập 
để ủng hộ hoặc phản đối ứng cử viên. 
Tu chính thay đổi Hiến Pháp Hoa Kỳ có thể được Quốc 
Hội Hoa Kỳ hoặc hội nghị hiến pháp đề xuất được triệu 
tập bởi hai phần ba cơ quan lập pháp của các Tiểu Bang. 
Tu chính đề xuất trở thành một phần của hiến pháp nếu 
được thông qua bởi ba phần tư các Tiểu Bang. Quy trình 
tu chính được mô tả trong Điều V của Hiến Pháp Hoa Kỳ.  

Tác Động của Dự Luật được Đề Xuất, nếu 
được Thông Qua 
Dự luật sẽ đốc thúc các thành viên trong Quốc Hội hiện 
tại và tương lai đề xuất một nghị quyết chung để tu chính 
hiến pháp Hoa Kỳ. Tu chính đề xuất trình bày rằng quyền 
hiến pháp chỉ thuộc về cá nhân con người; chi tiêu không 
phải tự do ngôn luận theo Tu Chính Đầu Tiên; chính phủ 
được toàn quyền kiểm soát các khoản đóng góp và chi 
phí chính trị để ngăn chặn sự ảnh hưởng quá mức lên 
chính phủ; và các khoản đóng góp và chi phí chính trị phải 
nhanh chóng được công khai cho công chúng. 
Dự luật sẽ đốc thúc các thành viên Quốc hội Washington 
chọn một phương pháp phê duyệt tu chính, đảm bảo tốt 
nhất rằng người dân được lắng nghe và trình bày trong 
quy trình phê duyệt. Dự luật cũng đốc thúc các cơ quan 
lập pháp Washington hiện tại và tương lai thông qua tu 
chính đó khi Quốc Hội Hoa Kỳ thông qua và giao cho các 
Tiểu Bang để thông qua. 
Cuối cùng, dự luật sẽ quy định rằng ngay sau khi dự luật 
được ban hàng, Bộ Trưởng Washington được hướng 
dẫn cung cấp các bản sao dự luật cho Thống Đốc Bang 
Washington, các thành viên hiện tại của Cơ Quan Lập 
Pháp Bang Washington, tất cả các thành viên hiện tại của 
Quốc Hội Hoa Kỳ và Tổng Thống Hoa Kỳ.

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 735

Dự luật tiên khởi 735 sẽ không có tác động tài chính đán 
kể lên các chính phủ tiểu bang hoặc địa phương. Dự luật 
tiên khởi yêu cầu Bộ Trưởng phải cung cấp ngay lập tức 
các bản sao của dự luật tiên khởi khi được ban hành đến 
các viên chức được bầu có tên trong danh sách, với chi 
phí khoảng $325. 

Các giả định để phân tích Dự luật tiên khởi 
735
Dự luật tiên khởi là một yêu cầu đối với đại biểu quốc hội 
hiện tại và tương lai của Washington đề xuất một nghị 
quyết chung để tu chính Hiến pháp Hoa Kỳ, làm rõ năm 
mục:

1.  Quyền hiến pháp là quyền chỉ thuộc về cá nhân con 
người.

2.  Ủy ban tư pháp không thể xem việc chi tiêu ngang 
với tự do ngôn luận.

3.  Mọi khoản đóng góp và chi tiêu chính trị phải được 
tiết lộ trước cuộc bầu cử.

4.  Các chính phủ có thể quản lý các khoản đóng góp 
và chi phí chính trị để ngăn chặn sự ảnh hưởng quá 
mức.

5.  Đạo luật này không giới hạn quyền của con người 
theo Tu Chíh Đầu Tiên của Hiến Pháp Hoa Kỳ.

Khi được ban hành, Bộ Trưởng được hướng dẫn ngay 
lập tức gửi các bản sao dự luật tiên khởi đến thống đốc, 
tất cả các thành viên hiện tại của Cơ quan lập pháp tiểu 
bang, tất cả các thành viên hiện tại của Quốc Hội Hoa Kỳ 
và Tổng Thống Hoa Kỳ, tổng cộng khoảng 684 người. Giả 
định dự luật tiên khởi được gửi đến bằng bưu phí cho thư 
hạng nhất là $.47 một mẫu bưu kiện, chi phí thực hiện gửi 
thư này ước tính là $325.
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Phát biểu ủng hộ Phát biểu phản đối
Những khoản tiền lớn đang làm hỏng Hệ thống Tư pháp của 
chúng ta
Quyết định của Tối cao Pháp viện năm 2010 tại Citizens United 
chống lại FEC và những trường hợp khác đã giải phóng những 
khoản tiền không giới hạn, nặc danh đóng góp cho chiến dịch vận 
động từ những cá nhân, tổ chức, liên minh siêu giàu, và những 
nhóm lợi ích đặc biệt.  SuperPACs và những nhóm lợi ích dành 
hơn 1 tỉ đô la vào các chiến dịch vận động năm 2012 - gần gấp 3 
lần so với năm 2008! Năm nay sẽ thậm chí tồi tệ hơn.
Thay vì đại diện cho những người đã bầu chọn họ, nhiều chính 
trị gia dành thời gian lấy lòng các nhà tài trợ lớn, là những người 
mong muốn được nhận lại sự trợ giúp. Vậy tiếng nói và mối quan 
tâm của dân thường sẽ để đâu? 
Quốc hội Sẽ Chỉ Hành Động Nếu Chúng Ta Yêu Cầu
Mặc dù 80% Đảng viên đảng Cộng hòa và 83% Đảng viên đảng 
Dân chủ ủng hộ lật đổ Citizens United, nhưng Quốc hội lại không 
tự hành động -- các chính trị gia vẫn hưởng lợi từ doanh nghiệp 
như thường. Nhưng khi chúng tôi, những cử tri ghi lại tiếng nói 
của mình, Quốc hội sẽ phải chịu trách nhiệm vì không hành động. 
Mười sáu tiểu bang và hơn 650 thành phố tự trị đã thông qua các 
dự luật như của chúng ta. Bằng việc thêm Washington vào danh 
sách, chúng tôi sẽ tuyến bố với những dân biểu đã được bầu 
chọn rằng chúng tôi muốn thay đổi ngay bây giờ. 
Một Sửa đổi Hiến pháp mới
Dự luật tiên khởi 735 kêu gọi Quốc hội khởi xướng Sửa đổi Hiến 
pháp lật đổ Citizens United và quy định rằng việc chi tiền không 
phải là ngôn luận chính trị được bảo vệ. Sửa đổi sẽ đảm bảo rằng 
những đóng góp được điều chỉnh và đưa ra công khai. Điều đó 
cũng chứng tỏ rằng chỉ người dân mới có quyền Hiến pháp -- 
không phải các công ty hay các nhóm lợi ích đặc biệt.
Đây chính là sự khôi phục quyền lực của “Chúng tôi là người 
dân.” Hãy gửi một thông điệp rõ ràng tới những người khác tại 
Washington. Bỏ phiếu “tán thành” Dự luật tiên khởi 735!

Bác bỏ phát biểu phản đối
Dự luật tiên khởi 735 sẽ không hạn chế tự do ngôn luận hay tự 
do báo chí. Nó sẽ giúp ngăn những nhóm lợi ích đặc biệt giàu 
có được tiếng nói có trọng lượng hơn “Chúng tôi là người dân”. 
Chúng tôi ủng hộ Dự luật tiên khởi 735 bởi vì chúng tôi tin vào tự 
do ngôn luận cho mọi người, không chỉ cho các Siêu Ủy viên hành 
động chính trị, các tổ chức, và cá nhân giàu có, những người độc 
quyền về mặt truyền thông với những quảng cáo công kích và 
thông tin sai lệch. Chi tiền bí mật và không giới hạn cho chiến dịch 
vận động là sự mua chuộc hợp pháp. Nếu bạn mong muốn tự do 
ngôn luận, hãy bỏ phiếu “tán thành” 735!

Dự luật tiên khởi 735 là một đề xuất nguy hiểm cho phép sự kiểm 
duyệt của chính phủ. Đây sẽ là Sửa đổi Hiến pháp đầu tiên kể từ 
khi lệnh cấm tước đi các quyền.
Cấm tự do trong ngôn luận là một hành động phi dân chủ
Công dân nên có được cơ hội để chia sẻ và nhận thông tin nhiều 
nhất có thể. Việc cấm người phát ngôn nào đó sẽ chỉ làm phản 
lại tác dụng. Cấm công dân dùng tiền để lan truyền lòng tin là 
độc tài và phi dân chủ. Chúng ta có thể, chúng ta phải, tìm ra giải 
pháp nới rộng thay vì tước đi quyền của chúng ta. Bỏ phiếu chống 
I-735.
Dự luật tiên khởi 735 mở ra chiếc hộp Pandora
Dự luật tiên khởi 735 cho phép kiểm duyệt cả tập đoàn lợi nhuận 
và phi lợi nhuận. Chính phủ sẽ được đặc quyền trong việc kiểm 
duyệt tin tức, sách báo, phim, nhạc, và tổ chức từ thiện ưa thích 
của bạn. Chính phủ có thể kiểm duyệt bất kỳ thứ gì được một tập 
đoàn sản xuất ra. Chúng ta có nên trao quyền cho Đảng viên đảng 
Cộng hòa thuộc quốc hội kiểm duyệt những tập đoàn bao gồm Kế 
hoạch hóa Gia đình, Playboy, PETA và WashPIRG không? Hoàn 
toàn không. Chúng ta có nên trao quyền cho Đảng viên đảng Dân 
chủ thuộc quốc hội kiểm duyệt CareNet, Fox News, Tổ Chức Hôn 
Nhân và Gia Đình và NRA Quốc Gia không? Hoàn toàn không. Bỏ 
phiếu chống I-735.
Chúng ta cần nhiều ngôn luận hơn, chứ không phải ít hơn.
Ngăn cấm việc chi tiền vào ngôn luận sẽ cản trở đáng kể việc diễn 
thuyết công cộng. Những Người Sáng lập đã khôn ngoan bảo vệ 
tự do ngôn luận và báo chí, mặc dù báo in lịch sử tiêu tốn tiền bạc. 
Phương pháp bảo vệ tốt nhất cho sự đa dạng ngôn luận chính 
là ngăn những bộ máy điều chỉnh tập trung như Quốc hội không 
được kiểm soát sự tự do nêu ra quan điểm. Bỏ phiếu chống I-735.
Chúng ta có thể yêu cầu sự công khai
Quyết định của tổ chức Citizens United cho phép chính phủ yêu 
cầu sự công khai những đóng góp chính trị. Chúng ta có thể ủng 
hộ những yêu cầu công khai mà không làm thay đổi Hiến pháp. 
Bỏ phiếu chống I-735.

Bác bỏ phát biểu ủng hộ
“Sửa đổi I. Quốc hội sẽ không còn ban hành luật .... tước đi quyền 
tự do ngôn luận, hay tự do báo chí....” I-735 tìm cách phá bỏ quyền 
tự do ngôn luận bằng việc sửa đổi Hiến pháp. I-735 tìm cách kiểm 
duyệt các tập đoàn như Seattle Times, Tacoma News Tribune, 
Spokane Spokesman, Disney/ABC, Comcast/NBC, Time Warner/
CNN, CBS, New York Times, Planned Parenthood, Sierra Club, 
Facebook, Twitter, Google và Corporation for Public Broadcast-
ing. Bỏ phiếu chống I-735.

Được viết bởi
Cindy Black, Điều phối viên, Liên minh Thay đổi Hiến pháp 
Washington (WAmend); Alice Woldt, Giám đốc Hành chính, Fix 
Democracy First; Ben Stuckart, Chủ tịch Hội đồng Thành phố 
Spokane; Jim Street, Nguyên Thẩm phán Tòa thượng thẩm; 
Lyda Pierce, Đức cha Nhà thờ United Methodist cho các đoàn 
mục sư La tinh/gốc Tây Ban Nha; Pramila Jayapal, Thượng nghị 
sĩ Tiểu bang Khu vực 37, Nhà sáng lập One America
Liên Lạc: (206) 547-9961; info@wamend.org; WAmend.org

Được viết bởi
Rebecca Faust, Người biện hộ Sửa đổi đầu tiên; Kelly Houghton, 
Người biện hộ Sửa đổi đầu tiên
Liên Lạc: firstamendmentdefenders@protonmail.com; 
www.firstamendmentdefenders.weebly.com
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PHIẾU BẦU THAM VẤN

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

Bạn muốn biết  
thêm thông tin? 

Liên lạc nhà lập pháp của bạn. 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.

Phiếu bầu tham  
vấn là gì? 

Phiếu bầu tham vấn  
không ràng buộc. Kết quả  

sẽ không thay đổi pháp luật. 

Hủy bỏ hay duy trì? 
Bạn đang tham vấn cho Cơ Quan Lập Pháp  

bãi bỏ hay duy trì mức tăng thuế. 

Hủy bỏ - bạn không ủng hộ việc tăng thuế. 

Duy trì - bạn ủng hộ việc 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

Phiếu Bầu Cuối Cùng của Cơ Quan 
Lập Pháp
Thượng Viện:   Phiếu Thuận, 28; Phiếu Chống, 15; Khiếm Diện, 0; Được 
Miễn, 6 
Hạ Viện: Phiếu Thuận, 66; Phiếu Chống, 29; Khiếm Diện, 0; Được Miễn, 3

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

Phiếu Bầu Cuối Cùng của Cơ Quan 
Lập Pháp
Thượng Viện:   Phiếu Thuận, 44; Phiếu Chống, 4; Khiếm Diện, 0; 
Được Miễn, 1
Hạ Viện: Phiếu Thuận, 91; Phiếu Chống, 7; Khiếm Diện, 0; Được Miễn, 0

Dự luật Hạ viện 2768 (HB 2768)

Dự luật này cho phép Thị trường Quyền lợi Sức khỏe (HBE) 
áp mức định giá đánh thuế bảo hiểm và cho phép Văn phòng 
Ủy viên Bảo hiểm áp thuế phí bảo hiểm đối với các Chương 
trình Bảo hiểm Nha khoa Gia đình Đủ điều kiện (QDP) cho 
các QDP được kê khai trên HBE. Mức định giá đánh thuế 
được ước tính trong khoảng từ $25 đến $50 mỗi thành viên 
mỗi tháng. Tùy vào mức phí bảo hiểm thực trả, mức định giá 
đánh thuế của HBE sẽ được đặt ở mức cần thiết để đáp ứng 
các chi phí của HBE trong việc cung cấp các QDP Gia đình 
thông qua Thị trường. Doanh thu định giá đánh thuế công 
ty bảo hiểm và doanh thu thuế phí bảo hiểm không thể ước 
tính được nếu không chắc chắn hơn về số tiền phí bảo hiểm 
QDP; do vậy, chi phí mười năm tổng quát đối với người trả 
phí là không xác định. 

Bản thảo Dự luật Hạ viện Thay thế Thứ hai 2778 (2ESHB 2778)
Năm

Tài Chính
Thuế  

  Doanh Thu Bán Lẻ
2016
2017     $ 1,696,000
2018     74,000
2019    2,035,000
2020    -1,408,000
2021 -859,000
2022
2023
2024
2025

Tổng Cộng:     $ 1,538,000

Phiếu bầu Tư vấn  Số

14
Dự luật Hạ viện 2768
Cơ quan lập pháp đã gia hạn, mà không 
có một cuộc bỏ phiếu của người dân, thuế 
phí bảo hiểm cho một số chương trình bảo 
hiểm nha khoa gia đình độc lập, với một 
khoản chi phí không xác định được trong 
mười năm đầu tiên, dành cho chi tiêu chính 
quyền.

Khoản tăng thuế này nên được: 

[  ]  Bác bỏ 
[  ]  Duy trì 

Phiếu bầu Tư vấn  Số

15
Bản thảo Dự luật Hạ viện 
Thay thế Thứ hai 2778
Cơ quan lập pháp đã áp đặt, mà không có 
một cuộc bỏ phiếu của người dân, một vài 
hạn chế nhất định về việc miễn giảm thuế 
bán lẻ và sử dụng dành cho các phương 
tiện sử dụng nhiên liệu sạch thay thế, với 
chi phí là $2,000,000 trong vòng mười năm 
đầu tiên, dành cho chi tiêu chính quyền. 

Khoản tăng thuế này nên được: 

[  ] Bác bỏ 
[  ] Duy trì
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Phiếu Bầu Cuối Cùng bởi Mỗi Nhà Lập 

Khu Vực  1 
Thượng Nghị Sĩ 
Rosemary McAuliffe 
(D, Bothell), (360) 786-7600 
rosemary.mcauliffe@leg.wa.gov 
HB 2768 (AV14): Phiếu Thuận 
2ESHB 2778 (AV15): Phiếu Thuận 

Dân Biểu Derek Stanford 
(D, Bothell), (360) 786-7928 
derek.stanford@leg.wa.gov 
HB 2768 (AV14): Phiếu Thuận 
2ESHB 2778 (AV15): Phiếu Thuận  

Dân Biểu Luis Moscoso 
(D, Mountlake Terrace), (360) 786-7900 
luis.moscoso@leg.wa.gov 
HB 2768 (AV14): Phiếu Thuận 
2ESHB 2778 (AV15): Được Miễn 

Khu Vực  2 
Thượng Nghị Sĩ 
Randi Becker 
(R, Eatonville), (360) 786-7602 
randi.becker@leg.wa.gov 
HB 2768 (AV14): Phiếu Thuận 
2ESHB 2778 (AV15): Phiếu Thuận 

Dân Biểu Andrew Barkis 
(R, Olympia), (360) 786-7824 
andrew.barkis@leg.wa.gov 
HB 2768 (AV14): Phiếu Thuận 
2ESHB 2778 (AV15): Phiếu Thuận 

Dân Biểu J.T. Wilcox 
(R, Yelm), (360) 786-7912 
jt.wilcox@leg.wa.gov 
HB 2768 (AV14): Phiếu Thuận 
2ESHB 2778 (AV15): Phiếu Thuận 

Khu Vực  3
Thượng Nghị Sĩ 
Andy Billig 
(D, Spokane), (360) 786-7604 
andy.billig@leg.wa.gov 
HB 2768 (AV14): Phiếu Thuận 
2ESHB 2778 (AV15): Phiếu Thuận 

Dân Biểu Marcus Riccelli 
(D, Spokane), (360) 786-7888 
marcus.riccelli@leg.wa.gov 
HB 2768 (AV14): Phiếu Thuận 
2ESHB 2778 (AV15): Phiếu Thuận 

Dân Biểu Timm Ormsby 
(D, Spokane), (360) 786-7946 
timm.ormsby@leg.wa.gov 
HB 2768 (AV14): Phiếu Thuận 
2ESHB 2778 (AV15): Phiếu Thuận 

Khu Vực  4 
Thượng Nghị Sĩ 
Mike Padden 
(R, Spokane Valley), (360) 786-7606 
mike.padden@leg.wa.gov 
HB 2768 (AV14): Phiếu Chống 
2ESHB 2778 (AV15): Phiếu Chống 

Dân Biểu Bob McCaslin 
(R, Spokane Valley), (360) 786-7820 
bob.mccaslin@leg.wa.gov 
HB 2768 (AV14): Phiếu Chống 
2ESHB 2778 (AV15): Phiếu Chống 

Dân Biểu Matt Shea 
(R, Spokane Valley), (360) 786-7984 
matt.shea@leg.wa.gov 
HB 2768 (AV14): Phiếu Chống 
2ESHB 2778 (AV15): Phiếu Chống 

Khu Vực  5
Thượng Nghị Sĩ 
Mark Mullet 
(D, Issaquah), (360) 786-7608 
mark.mullet@leg.wa.gov 
HB 2768 (AV14): Phiếu Thuận
2ESHB 2778 (AV15): Phiếu Chống 

Dân Biểu Jay Rodne 
(R, Snoqualmie), (360) 786-7852 
jay.rodne@leg.wa.gov 
HB 2768 (AV14): Phiếu Thuận 
2ESHB 2778 (AV15): Phiếu Thuận 

Dân Biểu 
Chad Magendanz 
(R, Issaquah), (360) 786-7876 
chad.magendanz@leg.wa.gov 
HB 2768 (AV14): Phiếu Thuận 
2ESHB 2778 (AV15): Phiếu Thuận 

Khu Vực  6
Thượng Nghị Sĩ 
Michael Baumgartner 
(R, Spokane), (360) 786-7610 
michael.baumgartner@leg.wa.gov 
HB 2768 (AV14): Phiếu Chống 
2ESHB 2778 (AV15): Phiếu Chống  

Dân Biểu Kevin Parker 
(R, Spokane), (360) 786-7922 
kevin.parker@leg.wa.gov 
HB 2768 (AV14): Phiếu Thuận 
2ESHB 2778 (AV15): Phiếu Chống  

Dân Biểu Jeff Holy 
(R, Cheney), (360) 786-7962 
jeff.holy@leg.wa.gov 
HB 2768 (AV14): Phiếu Chống 
2ESHB 2778 (AV15): Phiếu Chống 

Khu Vực  7
Thượng Nghị Sĩ 
Brian Dansel 
(R, Republic), (360) 786-7612 
brian.dansel@leg.wa.gov 
HB 2768 (AV14): Phiếu Chống 
2ESHB 2778 (AV15): Phiếu Chống  

Dân Biểu Shelly Short 
(R, Addy), (360) 786-7908 
shelly.short@leg.wa.gov 
HB 2768 (AV14): Phiếu Thuận 
2ESHB 2778 (AV15): Phiếu Chống 

Dân Biểu Joel Kretz 
(R, Wauconda), (360) 786-7988 
joel.kretz@leg.wa.gov 
HB 2768 (AV14): Phiếu Thuận 
2ESHB 2778 (AV15): Phiếu Chống 

Khu Vực  8
Thượng Nghị Sĩ 
Sharon Brown 
(R, Kennewick), (360) 786-7614 
sharon.brown@leg.wa.gov 
HB 2768 (AV14): Phiếu Thuận 
2ESHB 2778 (AV15): Phiếu Chống 

Dân Biểu Brad Klippert 
(R, Kennewick), (360) 786-7882 
brad.klippert@leg.wa.gov 
HB 2768 (AV14): Phiếu Thuận 
2ESHB 2778 (AV15): Phiếu Chống  

Dân Biểu Larry Haler 
(R, Richland), (360) 786-7986 
larry.haler@leg.wa.gov 
HB 2768 (AV14): Phiếu Thuận 
2ESHB 2778 (AV15): Phiếu Chống 

Khu Vực  9
Thượng Nghị Sĩ 
Mark Schoesler 
(R, Ritzville), (360) 786-7620 
mark.schoesler@leg.wa.gov 
HB 2768 (AV14): Phiếu Thuận 
2ESHB 2778 (AV15): Phiếu Chống 

Dân Biểu Mary Dye
(R, Pomeroy), (360) 786-7942
mary.dye@leg.wa.gov
HB 2768 (AV14): Phiếu Thuận 
2ESHB 2778 (AV15): Phiếu Chống 

Dân Biểu Joe Schmick 
(R, Colfax), (360) 786-7844 
joe.schmick@leg.wa.gov 
HB 2768 (AV14): Phiếu Thuận 
2ESHB 2778 (AV15): Phiếu Chống 

Khu Vực  10
Thượng Nghị Sĩ 
Barbara Bailey 
(R, Oak Harbor), (360) 786-7618 
barbara.bailey@leg.wa.gov 
HB 2768 (AV14): Phiếu Thuận 
2ESHB 2778 (AV15): Phiếu Thuận  

Dân Biểu Norma Smith 
(R, Clinton), (360) 786-7884 
norma.smith@leg.wa.gov 
HB 2768 (AV14): Phiếu Thuận 
2ESHB 2778 (AV15): Phiếu Chống  

Dân Biểu Dave Hayes 
(R, Camano Island), (360) 786-7914 
dave.hayes@leg.wa.gov 
HB 2768 (AV14): Phiếu Thuận 
2ESHB 2778 (AV15): Phiếu Thuận 

Khu Vực  11
Thượng Nghị Sĩ 
Bob Hasegawa 
(D, Seattle), (360) 786-7616 
bob.hasegawa@leg.wa.gov 
HB 2768 (AV14): Phiếu Thuận 
2ESHB 2778 (AV15): Phiếu Chống 

Dân Biểu Zack Hudgins 
(D, Tukwila), (360) 786-7956 
zack.hudgins@leg.wa.gov 
HB 2768 (AV14): Phiếu Thuận 
2ESHB 2778 (AV15): Phiếu Thuận 

Dân Biểu Steve Bergquist 
(D, Renton), (360) 786-7862 
steve.bergquist@leg.wa.gov 
HB 2768 (AV14): Phiếu Thuận 
2ESHB 2778 (AV15): Phiếu Thuận 

Khu Vực  12
Thượng Nghị Sĩ 
Linda Evans Parlette 
(R, Wenatchee), (360) 786-7622 
linda.parlette@leg.wa.gov 
HB 2768 (AV14): Phiếu Thuận 
2ESHB 2778 (AV15): Phiếu Thuận 

Dân Biểu Cary Condotta 
(R, Chelan), (360) 786-7954 
cary.condotta@leg.wa.gov 
HB 2768 (AV14): Phiếu Thuận 
2ESHB 2778 (AV15): Phiếu Chống  

Dân Biểu Brad Hawkins 
(R, East Wenatchee), (360) 786-7832 
brad.hawkins@leg.wa.gov 
HB 2768 (AV14): Phiếu Thuận 
2ESHB 2778 (AV15): Phiếu Chống 

Dự Luật Tiên Khởi 960, được cử tri thông qua 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 luật dự thảo dẫn đến Phiếu Bầu Tham Vấn.
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Khu Vực  13
Thượng Nghị Sĩ 
Judy Warnick
(R, Moses Lake), (360) 786-7624 
judy.warnick@leg.wa.gov 
HB 2768 (AV14): Phiếu Thuận 
2ESHB 2778 (AV15): Phiếu Thuận 

Dân Biểu Tom Dent 
(R, Moses Lake), (360) 786-7932 
tom.dent@leg.wa.gov 
HB 2768 (AV14): Phiếu Thuận 
2ESHB 2778 (AV15): Phiếu Chống 

Dân Biểu Matt Manweller 
(R, Ellensburg), (360) 786-7808 
matt.manweller@leg.wa.gov 
HB 2768 (AV14): Phiếu Thuận 
2ESHB 2778 (AV15): Phiếu Chống 

Khu Vực  14
Thượng Nghị Sĩ 
Curtis King 
(R, Yakima), (360) 786-7626 
curtis.king@leg.wa.gov 
HB 2768 (AV14): Phiếu Thuận 
2ESHB 2778 (AV15): Phiếu Thuận 

Dân Biểu Norm Johnson 
(R, Yakima), (360) 786-7810 
norm.johnson@leg.wa.gov 
HB 2768 (AV14): Phiếu Thuận 
2ESHB 2778 (AV15): Phiếu Chống 

Dân Biểu Gina McCabe 
(R, Goldendale), (360) 786-7856
gina.mccabe@leg.wa.gov
HB 2768 (AV14): Phiếu Thuận 
2ESHB 2778 (AV15): Phiếu Chống 

Khu Vực  15
Thượng Nghị Sĩ 
Jim Honeyford 
(R, Sunnyside), (360) 786-7684 
jim.honeyford@leg.wa.gov 
HB 2768 (AV14): Phiếu Thuận 
2ESHB 2778 (AV15): Phiếu Thuận 

Dân Biểu Bruce Chandler 
(R, Granger), (360) 786-7960 
bruce.chandler@leg.wa.gov 
HB 2768 (AV14): Phiếu Thuận 
2ESHB 2778 (AV15): Phiếu Chống

Dân Biểu David Taylor 
(R, Moxee), (360) 786-7874 
david.taylor@leg.wa.gov 
HB 2768 (AV14): Phiếu Chống 
2ESHB 2778 (AV15): Phiếu Chống 

Khu Vực  16 
Thượng Nghị Sĩ 
Mike Hewitt 
(R, Walla Walla), (360) 786-7630 
mike.hewitt@leg.wa.gov 
HB 2768 (AV14): Phiếu Thuận 
2ESHB 2778 (AV15): Phiếu Chống 

Dân Biểu Maureen Walsh 
(R, Walla Walla), (360) 786-7836 
maureen.walsh@leg.wa.gov 
HB 2768 (AV14): Phiếu Thuận 
2ESHB 2778 (AV15): Phiếu Chống 

Dân Biểu Terry Nealey 
(R, Dayton), (360) 786-7828 
terry.nealey@leg.wa.gov
HB 2768 (AV14): Phiếu Thuận 
2ESHB 2778 (AV15): Phiếu Chống 

Khu Vực  17
Thượng Nghị Sĩ 
Don Benton 
(R, Vancouver), (360) 786-7632 
don.benton@leg.wa.gov 
HB 2768 (AV14): Phiếu Thuận 
2ESHB 2778 (AV15): Được Miễn 

Dân Biểu Lynda Wilson 
(R, Vancouver), (360) 786-7994 
lynda.wilson@leg.wa.gov
HB 2768 (AV14): Phiếu Thuận 
2ESHB 2778 (AV15): Phiếu Chống 

Dân Biểu Paul Harris 
(R, Vancouver), (360) 786-7976
paul.harris@leg.wa.gov 
HB 2768 (AV14): Phiếu Thuận 
2ESHB 2778 (AV15): Phiếu Chống 

Khu Vực  18
Thượng Nghị Sĩ 
Ann Rivers 
(R, La Center), (360) 786-7634 
ann.rivers@leg.wa.gov 
HB 2768 (AV14): Phiếu Thuận 
2ESHB 2778 (AV15): Phiếu Thuận 

Dân Biểu Brandon Vick 
(R, Felida), (360) 786-7850 
brandon.vick@leg.wa.gov
HB 2768 (AV14): Phiếu Thuận 
2ESHB 2778 (AV15): Phiếu Chống 

Dân Biểu Liz Pike 
(R, Camas), (360) 786-7812 
liz.pike@leg.wa.gov
HB 2768 (AV14): Phiếu Thuận 
2ESHB 2778 (AV15): Phiếu Chống 

Khu Vực  19
Thượng Nghị Sĩ 
Dean Takko 
(D, Longview), (360) 786-7636 
dean.takko@leg.wa.gov 
HB 2768 (AV14): Phiếu Thuận 
2ESHB 2778 (AV15): Phiếu Thuận 

Dân Biểu JD Rossetti 
(D, Longview), (360) 786-7806 
jd.rossetti@leg.wa.gov 
HB 2768 (AV14): Phiếu Thuận 
2ESHB 2778 (AV15): Phiếu Thuận 

Dân Biểu Brian Blake 
(D, Aberdeen), (360) 786-7870 
brian.blake@leg.wa.gov 
HB 2768 (AV14): Phiếu Thuận 
2ESHB 2778 (AV15): Phiếu Thuận

Khu Vực  20
Thượng Nghị Sĩ 
John Braun 
(R, Chehalis), (360) 786-7638 
john.braun@leg.wa.gov 
HB 2768 (AV14): Phiếu Thuận 
2ESHB 2778 (AV15): Phiếu Thuận

Dân Biểu Richard DeBolt 
(R, Chehalis), (360) 786-7896 
richard.debolt@leg.wa.gov 
HB 2768 (AV14): Phiếu Thuận 
2ESHB 2778 (AV15): Phiếu Thuận

Dân Biểu Ed Orcutt 
(R, Kalama), (360) 786-7990 
ed.orcutt@leg.wa.gov 
HB 2768 (AV14): Phiếu Thuận 
2ESHB 2778 (AV15): Phiếu Thuận

Khu Vực  21
Thượng Nghị Sĩ 
Marko Liias 
(D, Everett), (360) 786-7640 
marko.liias@leg.wa.gov 
HB 2768 (AV14): Phiếu Thuận 
2ESHB 2778 (AV15): Phiếu Thuận

Dân Biểu Strom Peterson 
(D, Edmonds), (360) 786-7950 
strom.peterson@leg.wa.gov 
HB 2768 (AV14): Phiếu Thuận 
2ESHB 2778 (AV15): Phiếu Thuận

Dân Biểu Lillian Ortiz-Self 
(D, Mukilteo), (360) 786-7972 
lillian.ortiz-self@leg.wa.gov 
HB 2768 (AV14): Phiếu Thuận 
2ESHB 2778 (AV15): Phiếu Thuận

Khu Vực  22
Thượng Nghị Sĩ 
Karen Fraser 
(D, Olympia), (360) 786-7642 
karen.fraser@leg.wa.gov 
HB 2768 (AV14): Phiếu Thuận 
2ESHB 2778 (AV15): Phiếu Thuận

Dân Biểu Chris Reykdal 
(D, Tumwater), (360) 786-7940 
chris.reykdal@leg.wa.gov 
HB 2768 (AV14): Phiếu Thuận 
2ESHB 2778 (AV15): Phiếu Thuận

Dân Biểu Sam Hunt 
(D, Olympia), (360) 786-7992 
sam.hunt@leg.wa.gov 
HB 2768 (AV14): Phiếu Thuận 
2ESHB 2778 (AV15): Phiếu Thuận

Khu Vực  23
Thượng Nghị Sĩ 
Christine Rolfes 
(D, Bainbridge Island), (360) 786-7644 
christine.rolfes@leg.wa.gov 
HB 2768 (AV14): Phiếu Thuận 
2ESHB 2778 (AV15): Phiếu Thuận

Dân Biểu Sherry Appleton 
(D, Poulsbo), (360) 786-7934 
sherry.appleton@leg.wa.gov 
HB 2768 (AV14): Phiếu Thuận 
2ESHB 2778 (AV15): Phiếu Thuận

Dân Biểu Drew Hansen 
(D, Bainbridge Island), (360) 786-7842 
drew.hansen@leg.wa.gov 
HB 2768 (AV14): Phiếu Thuận 
2ESHB 2778 (AV15): Phiếu Thuận

Khu Vực  24
Thượng Nghị Sĩ 
Jim Hargrove 
(D, Hoquiam), (360) 786-7646 
jim.hargrove@leg.wa.gov 
HB 2768 (AV14): Phiếu Thuận 
2ESHB 2778 (AV15): Được Miễn

Dân Biểu Kevin 
Van De Wege 
(D, Sequim), (360) 786-7916 
kevin.vandewege@leg.wa.gov
HB 2768 (AV14): Phiếu Thuận 
2ESHB 2778 (AV15): Phiếu Thuận

Dân Biểu Steve Tharinger 
(D, Dungeness), (360) 786-7904
steve.tharinger@leg.wa.gov 
HB 2768 (AV14): Phiếu Thuận 
2ESHB 2778 (AV15): Phiếu Thuận

Phiếu bầu Tham vấn

 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. ?
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Khu Vực  25
Thượng Nghị Sĩ 
Bruce Dammeier 
(R, Puyallup), (360) 786-7648 
bruce.dammeier@leg.wa.gov 
HB 2768 (AV14): Phiếu Thuận 
2ESHB 2778 (AV15): Phiếu Thuận 

Dân Biểu 
Melanie Stambaugh 
(R, Puyallup), (360) 786-7948 
melanie.stambaugh@leg.wa.gov 
HB 2768 (AV14): Phiếu Thuận 
2ESHB 2778 (AV15): Phiếu Thuận 

Dân Biểu Hans Zeiger 
(R, Puyallup), (360) 786-7968 
hans.zeiger@leg.wa.gov 
HB 2768 (AV14): Phiếu Thuận 
2ESHB 2778 (AV15): Phiếu Thuận 

Khu Vực  26
Thượng Nghị Sĩ 
Jan Angel 
(R, Port Orchard), (360) 786-7650 
jan.angel@leg.wa.gov 
HB 2768 (AV14): Phiếu Thuận 
2ESHB 2778 (AV15): Phiếu Chống 

Dân Biểu Jesse Young 
(R, Gig Harbor), (360) 786-7964 
jesse.young@leg.wa.gov 
HB 2768 (AV14): Phiếu Thuận 
2ESHB 2778 (AV15): Phiếu Thuận 

Dân Biểu Michelle Caldier 
(R, Port Orchard), (360) 786-7802 
michelle.caldier@leg.wa.gov 
HB 2768 (AV14): Phiếu Thuận 
2ESHB 2778 (AV15): Phiếu Thuận

Khu Vực  27
Thượng Nghị Sĩ 
Jeannie Darneille 
(D, Tacoma), (360) 786-7652 
j.darneille@leg.wa.gov 
HB 2768 (AV14): Được Miễn 
2ESHB 2778 (AV15): Phiếu Thuận 

Dân Biểu Laurie Jinkins 
(D, Tacoma), (360) 786-7930 
laurie.jinkins@leg.wa.gov 
HB 2768 (AV14): Phiếu Thuận 
2ESHB 2778 (AV15): Phiếu Thuận 

Dân Biểu Jake Fey 
(D, Tacoma), (360) 786-7974 
jake.fey@leg.wa.gov 
HB 2768 (AV14): Phiếu Thuận 
2ESHB 2778 (AV15): Phiếu Thuận 

Khu Vực  28
Thượng Nghị Sĩ 
Steve O’Ban 
(R, Lakewood), (360) 786-7654 
steve.oban@leg.wa.gov
HB 2768 (AV14): Phiếu Thuận 
2ESHB 2778 (AV15): Được Miễn 

Dân Biểu Dick Muri 
(R, Steilacoom), (360) 786-7890 
dick.muri@leg.wa.gov 
HB 2768 (AV14): Phiếu Thuận 
2ESHB 2778 (AV15): Phiếu Thuận 

Dân Biểu Christine Kilduff 
(D, University Place), (360) 786-7958 
christine.kilduff@leg.wa.gov 
HB 2768 (AV14): Phiếu Thuận 
2ESHB 2778 (AV15): Phiếu Thuận 

Khu Vực  29
Thượng Nghị Sĩ 
Steve Conway 
(D, Tacoma), (360) 786-7656 
steve.conway@leg.wa.gov 
HB 2768 (AV14): Phiếu Thuận 
2ESHB 2778 (AV15): Phiếu Thuận 

Dân Biểu David Sawyer 
(D, Lakewood), (360) 786-7906 
david.sawyer@leg.wa.gov 
HB 2768 (AV14): Phiếu Thuận 
2ESHB 2778 (AV15): Phiếu Thuận 

Dân Biểu Steve Kirby 
(D, Tacoma), (360) 786-7996 
steve.kirby@leg.wa.gov 
HB 2768 (AV14): Phiếu Thuận 
2ESHB 2778 (AV15): Phiếu Thuận 

Khu Vực  30
Thượng Nghị Sĩ 
Mark Miloscia 
(R, Federal Way), (360) 786-7658 
mark.miloscia@leg.wa.gov 
HB 2768 (AV14): Phiếu Thuận 
2ESHB 2778 (AV15): Phiếu Thuận 

Dân Biểu Linda Kochmar 
(R, Federal Way), (360) 786-7898 
linda.kochmar@leg.wa.gov 
HB 2768 (AV14): Phiếu Thuận 
2ESHB 2778 (AV15): Phiếu Thuận 

Dân Biểu Teri Hickel 
(R, Federal Way), (360) 786-7830 
terk.hickel@leg.wa.gov 
HB 2768 (AV14): Phiếu Thuận 
2ESHB 2778 (AV15): Phiếu Thuận 

Khu Vực  31
Thượng Nghị Sĩ 
Pam Roach 
(R, Auburn), (360) 786-7660 
pam.roach@leg.wa.gov 
HB 2768 (AV14): Phiếu Thuận 
2ESHB 2778 (AV15): Phiếu Chống 

Dân Biểu 
Drew Stokesbary 
(R, Auburn), (360) 786-7846 
drew.stokesbary@leg.wa.gov 
HB 2768 (AV14): Phiếu Thuận 
2ESHB 2778 (AV15): Phiếu Chống 

Dân Biểu 
Christopher Hurst 
(D, Enumclaw), (360) 786-7866 
christopher.hurst@leg.wa.gov 
HB 2768 (AV14): Phiếu Thuận 
2ESHB 2778 (AV15): Được Miễn 

Khu Vực  32
Thượng Nghị Sĩ 
Maralyn Chase 
(D, Edmonds), (360) 786-7662 
maralyn.chase@leg.wa.gov 
HB 2768 (AV14): Phiếu Thuận 
2ESHB 2778 (AV15): Được Miễn 

Dân Biểu Cindy Ryu 
(D, Shoreline), (360) 786-7880 
cindy.ryu@leg.wa.gov 
HB 2768 (AV14): Phiếu Thuận 
2ESHB 2778 (AV15): Phiếu Thuận 

Dân Biểu Ruth Kagi 
(D, Seattle), (360) 786-7910
ruth.kagi@leg.wa.gov 
HB 2768 (AV14): Phiếu Thuận 
2ESHB 2778 (AV15): Phiếu Thuận 

Khu Vực  33
Thượng Nghị Sĩ 
Karen Keiser 
(D, Des Moines), (360) 786-7664 
karen.keiser@leg.wa.gov 
HB 2768 (AV14): Phiếu Thuận 
2ESHB 2778 (AV15): Phiếu Thuận 

Dân Biểu Tina Orwall 
(D, Des Moines), (360) 786-7834 
tina.orwall@leg.wa.gov 
HB 2768 (AV14): Phiếu Thuận 
2ESHB 2778 (AV15): Phiếu Thuận 

Dân Biểu Mia Gregerson 
(D, SeaTac), (360) 786-7868
mia.gregerson@leg.wa.gov 
HB 2768 (AV14): Phiếu Thuận 
2ESHB 2778 (AV15): Phiếu Thuận 

Khu Vực  34
Thượng Nghị Sĩ 
Sharon Nelson 
(D, Maury Island), (360) 786-7667 
sharon.nelson@leg.wa.gov 
HB 2768 (AV14): Phiếu Thuận 
2ESHB 2778 (AV15): Phiếu Thuận 

Dân Biểu Eileen Cody 
(D, Seattle), (360) 786-7978 
eileen.cody@leg.wa.gov 
HB 2768 (AV14): Phiếu Thuận 
2ESHB 2778 (AV15): Phiếu Thuận 

Dân Biểu Joe Fitzgibbon 
(D, Burien), (360) 786-7952 
joe.fitzgibbon@leg.wa.gov 
HB 2768 (AV14): Phiếu Thuận 
2ESHB 2778 (AV15): Phiếu Thuận 

Khu Vực  35
Thượng Nghị Sĩ 
Tim Sheldon 
(D, Potlatch), (360) 786-7668 
timothy.sheldon@leg.wa.gov 
HB 2768 (AV14): Phiếu Thuận 
2ESHB 2778 (AV15): Phiếu Chống 

Dân Biểu Dan Griffey 
(R, Allyn), (360) 786-7966 
dan.griffey@leg.wa.gov 
HB 2768 (AV14): Phiếu Thuận 
ESSB 6138 (AV13): Phiếu Thuận 

Dân Biểu Drew MacEwen 
(R, Union), (360) 786-7902 
drew.macewen@leg.wa.gov 
HB 2768 (AV14): Phiếu Thuận 
2ESHB 2778 (AV15): Phiếu Thuận 

Khu Vực  36
Thượng Nghị Sĩ 
Reuven Carlyle 
(D, Seattle), (360) 786-7670 
reuven.carlyle@leg.wa.gov 
HB 2768 (AV14): Phiếu Thuận 
2ESHB 2778 (AV15): Phiếu Chống 

Dân Biểu Noel Frame 
(D, Seattle), (360) 786-7814 
noel.frame@leg.wa.gov 
HB 2768 (AV14): Phiếu Thuận 
2ESHB 2778 (AV15): Phiếu Thuận 

Dân Biểu Gael Tarleton 
(D, Seattle), (360) 786-7860 
gael.tarleton@leg.wa.gov 
HB 2768 (AV14): Phiếu Thuận 
2ESHB 2778 (AV15): Phiếu Thuận 

Phiếu bầu Tham vấn

Dự Luật Tiên Khởi 960, được cử tri thông qua 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 luật dự thảo dẫn đến Phiếu Bầu Tham Vấn.
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Khu Vực  37
Thượng Nghị Sĩ 
Pramila Jayapal 
(D, Seattle), (360) 786-7688 
pramila.jayapal@leg.wa.gov 
HB 2768 (AV14): Phiếu Thuận 
2ESHB 2778 (AV15): Được Miễn 

Dân Biểu 
Sharon Tomiko Santos 
(D, Seattle), (360) 786-7944 
sharontomiko.santos@leg.wa.gov 
HB 2768 (AV14): Phiếu Thuận 
2ESHB 2778 (AV15): Phiếu Thuận 

Dân Biểu Eric Pettigrew 
(D, Seattle), (360) 786-7838 
eric.pettigrew@leg.wa.gov 
HB 2768 (AV14): Phiếu Thuận 
2ESHB 2778 (AV15): Phiếu Thuận 

Khu Vực  38
Thượng Nghị Sĩ 
John McCoy 
(D, Tulalip), (360) 786-7674 
john.mccoy@leg.wa.gov 
HB 2768 (AV14): Phiếu Thuận 
2ESHB 2778 (AV15): Phiếu Thuận 

Dân Biểu June Robinson 
(D, Everett), (360) 786-7864 
june.robinson@leg.wa.gov 
HB 2768 (AV14): Phiếu Thuận 
2ESHB 2778 (AV15): Phiếu Thuận 

Dân Biểu Mike Sells 
(D, Everett), (360) 786-7840 
mike.sells@leg.wa.gov 
HB 2768 (AV14): Phiếu Thuận 
2ESHB 2778 (AV15): Phiếu Thuận 

Khu Vực  39
Thượng Nghị Sĩ 
Kirk Pearson 
(R, Monroe), (360) 786-7676 
kirk.pearson@leg.wa.gov 
HB 2768 (AV14): Phiếu Thuận 
2ESHB 2778 (AV15): Phiếu Chống 

Dân Biểu Dan Kristiansen 
(R, Snohomish), (360) 786-7967 
dan.kristiansen@leg.wa.gov 
HB 2768 (AV14): Phiếu Thuận 
2ESHB 2778 (AV15): Phiếu Thuận 

Dân Biểu Elizabeth Scott 
(R, Monroe), (360) 786-7816 
elizabeth.scott@leg.wa.gov 
HB 2768 (AV14): Phiếu Chống 
2ESHB 2778 (AV15): Phiếu Chống

Khu Vực  40
Thượng Nghị Sĩ 
Kevin Ranker 
(D, Orcas Island), (360) 786-7678 
kevin.ranker@leg.wa.gov 
HB 2768 (AV14): Phiếu Thuận 
2ESHB 2778 (AV15): Được Miễn 

Dân Biểu Kristine Lytton 
(D, Anacortes), (360) 786-7800 
kristine.lytton@leg.wa.gov 
HB 2768 (AV14): Phiếu Thuận 
2ESHB 2778 (AV15): Phiếu Thuận 

Dân Biểu Jeff Morris 
(D, Mount Vernon), (360) 786-7970 
jeff.morris@leg.wa.gov 
HB 2768 (AV14): Phiếu Thuận 
2ESHB 2778 (AV15): Phiếu Thuận 

Khu Vực  41
Thượng Nghị Sĩ 
Steve Litzow 
(R, Mercer Island), (360) 786-7641 
steve.litzow@leg.wa.gov 
HB 2768 (AV14): Phiếu Thuận 
2ESHB 2778 (AV15): Phiếu Thuận 

Dân Biểu Tana Senn 
(D, Mercer Island), (360) 786-7894 
tana.senn@leg.wa.gov 
HB 2768 (AV14): Phiếu Thuận 
2ESHB 2778 (AV15): Phiếu Thuận 

Dân Biểu Judy Clibborn 
(D, Mercer Island), (360) 786-7926 
judy.clibborn@leg.wa.gov 
HB 2768 (AV14): Phiếu Thuận 
2ESHB 2778 (AV15): Phiếu Thuận 

Khu Vực  42
Thượng Nghị Sĩ 
Doug Ericksen 
(R, Ferndale), (360) 786-7682 
doug.ericksen@leg.wa.gov 
HB 2768 (AV14): Phiếu Chống 
2ESHB 2778 (AV15): Phiếu Chống 

Dân Biểu 
Luanne Van Werven 
(R, Lynden), (360) 786-7980 
luanne.vanwerven@leg.wa.gov 
HB 2768 (AV14): Phiếu Thuận 
2ESHB 2778 (AV15): Phiếu Chống 

Dân Biểu Vincent Buys 
(R, Lynden), (360) 786-7854 
vincent.buys@leg.wa.gov 
HB 2768 (AV14): Phiếu Chống 
2ESHB 2778 (AV15): Phiếu Chống 

Khu Vực  43
Thượng Nghị Sĩ 
Jamie Pedersen 
(D, Seattle), (360) 786-7628 
jamie.pedersen@leg.wa.gov 
HB 2768 (AV14): Phiếu Thuận 
2ESHB 2778 (AV15): Phiếu Thuận 

Dân Biểu 
Brady Walkinshaw 
(D, Seattle), (360) 786-7826 
brady.walkinshaw@leg.wa.gov
HB 2768 (AV14): Phiếu Thuận 
2ESHB 2778 (AV15): Phiếu Thuận 

Dân Biểu Frank Chopp 
(D, Seattle), (360) 786-7920 
frank.chopp@leg.wa.gov 
HB 2768 (AV14): Phiếu Thuận 
2ESHB 2778 (AV15): Phiếu Thuận 

Khu Vực  44
Thượng Nghị Sĩ 
Steve Hobbs 
(D, Lake Stevens), (360) 786-7686 
steve.hobbs@leg.wa.gov 
HB 2768 (AV14): Phiếu Thuận 
2ESHB 2778 (AV15): Phiếu Thuận 

Dân Biểu Hans Dunshee 
(D, Snohomish), (360) 786-7804 
hans.dunshee@leg.wa.gov 
HB 2768 (AV14): Phiếu Thuận 
2ESHB 2778 (AV15): Phiếu Thuận 

Dân Biểu 
Mark Harmsworth 
(R, Mill Creek), (360) 786-7892 
mark.harmsworth@leg.wa.gov 
HB 2768 (AV14): Phiếu Thuận 
2ESHB 2778 (AV15): Phiếu Thuận 

Khu Vực  45
Thượng Nghị Sĩ 
Andy Hill 
(R, Redmond), (360) 786-7672 
andy.hill@leg.wa.gov 
HB 2768 (AV14): Phiếu Thuận 
2ESHB 2778 (AV15): Phiếu Thuận 

Dân Biểu Roger Goodman 
(D, Kirkland), (360) 786-7878 
roger.goodman@leg.wa.gov 
HB 2768 (AV14): Phiếu Thuận 
2ESHB 2778 (AV15): Phiếu Thuận 

Dân Biểu Larry Springer 
(D, Kirkland), (360) 786-7822 
larry.springer@leg.wa.gov 
HB 2768 (AV14): Phiếu Thuận 
2ESHB 2778 (AV15): Phiếu Thuận 

Khu Vực  46
Thượng Nghị Sĩ 
David Frockt 
(D, Seattle), (360) 786-7690 
david.frockt@leg.wa.gov 
HB 2768 (AV14): Phiếu Thuận 
2ESHB 2778 (AV15): Phiếu Chống 

Dân Biểu Gerry Pollet 
(D, Seattle), (360) 786-7886 
gerry.pollet@leg.wa.gov 
HB 2768 (AV14): Phiếu Thuận 
2ESHB 2778 (AV15): Phiếu Thuận 

Dân Biểu Jessyn Farrell 
(D, Seattle), (360) 786-7818 
jessyn.farrell@leg.wa.gov 
HB 2768 (AV14): Phiếu Thuận 
2ESHB 2778 (AV15): Phiếu Thuận 

Khu Vực  47
Thượng Nghị Sĩ 
Joe Fain 
(R, Auburn), (360) 786-7692 
joe.fain@leg.wa.gov 
HB 2768 (AV14): Phiếu Thuận 
2ESHB 2778 (AV15): Phiếu Thuận 

Dân Biểu Mark Hargrove 
(R, Covington), (360) 786-7918 
mark.hargrove@leg.wa.gov 
HB 2768 (AV14): Phiếu Chống 
2ESHB 2778 (AV15): Được Miễn 

Dân Biểu Pat Sullivan 
(D, Covington), (360) 786-7858 
pat.sullivan@leg.wa.gov 
HB 2768 (AV14): Phiếu Thuận 
2ESHB 2778 (AV15): Phiếu Thuận 

Khu Vực  48
Thượng Nghị Sĩ 
Cyrus Habib 
(D, Bellevue), (360) 786-7694 
cyrus.habib@leg.wa.gov 
HB 2768 (AV14): Phiếu Thuận 
2ESHB 2778 (AV15): Phiếu Thuận 

Dân Biểu Patty Kuderer 
(D, Clyde Hill), (360) 786-7936 
patty.kuderer@leg.wa.gov 
HB 2768 (AV14): Phiếu Thuận 
2ESHB 2778 (AV15): Phiếu Thuận 

Dân Biểu Joan McBride 
(D, Kirkland), (360) 786-7848 
joan.mcbride@leg.wa.gov 
HB 2768 (AV14): Phiếu Thuận 
2ESHB 2778 (AV15): Phiếu Thuận 

Phiếu bầu Tham vấn

 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. ?
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Khu Vực  49
Thượng Nghị Sĩ 
Annette Cleveland 
(D, Vancouver), (360) 786-7696 
annette.cleveland@leg.wa.gov 
HB 2768 (AV14): Phiếu Thuận 
2ESHB 2778 (AV15): Phiếu Thuận 

Dân Biểu Sharon Wylie 
(D, Vancouver), (360) 786-7924 
sharon.wylie@leg.wa.gov 
HB 2768 (AV14): Phiếu Thuận 
2ESHB 2778 (AV15): Phiếu Thuận 

Dân Biểu Jim Moeller 
(D, Vancouver), (360) 786-7872 
jim.moeller@leg.wa.gov 
HB 2768 (AV14): Phiếu Thuận 
2ESHB 2778 (AV15): Phiếu Thuận 

Phiếu Bầu Tham Vấn

 

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 ghi danh, quý vị phải:
• là người sống sót sau nạn bạo hành gia đình, xâm 

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

• mới vừa chuyển đến một địa điểm mới mà tội phạm 
không biết và không có trong hồ sơ công cộng

• gặp gỡ với một người giúp đỡ nạn nhân, người có 
thể  hỗ trợ đánh giá mối đe dọa, lập kế hoạch an 
toàn, và ứng dụng chương trình

Bảo mật địa chỉ cho nạn 
nhân tội phạm

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

xem tình trạng lá 
phiếu
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Cơ quan lập pháp đã đề xuất tu chính hiến pháp về thời hạn hoàn 
tất việc tái phân khu khu vực lập pháp và khu vực quốc hội của tiểu 
bang. 

Tu chính này sẽ yêu cầu ủy ban tái phân khu tiểu bang hoàn tất việc 
tái phân khu các khu vực lập pháp và khu vực quốc hội của tiểu 
bang trước ngày 15 tháng 11 của mỗi năm kết thúc bằng số 1, sớm 
hơn 46 ngày so với quy định hiện nay. 

Tu chính hiến pháp này nên được:

[  ] Thông qua
[  ] Bác bỏ

Phát Biểu Giải Trình                                        54
Phát biểu Ủng hộ và Chống lại                         55

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

Nghị quyết Chung 
Thượng viện Số

Nghị quyết Chung Thượng viện Số 8210

8210
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Quy Định Hiến Pháp hiện hành 
Điều II, mục 43 trong Hiến Pháp Bang Washington yêu 
cầu thành lập một ủy ban mỗi mười năm để tái phân khu 
khu vực lập pháp và khu vực quốc hội của tiểu bang. Tái 
phân khu nghĩa là xác định ranh giới địa lý của các khu 
vực lập pháp và khu vực quốc hội của tiểu bang cho các 
cuộc bầu cử. Ủy ban phải được thành lập vào tháng 1 
mỗi năm kết thúc trong một năm. Ủy ban phải phê duyệt 
kế hoạch tái phân khu không trễ hơn ngày 1 tháng 1 mỗi 
năm kết thúc trong hai năm. Nếu ủy ban không phê duyệt 
kế hoạch trước ngày 1 tháng 1 của năm kết thúc trong 
một năm, Tối Cao Pháp Viện Washington phải thông qua 
kế hoạch trước ngày 30 tháng 4 của năm đó. Cơ quan lập 
pháp có thể tu chỉnh kế hoạch tái phân khu bằng hai phần 
ba phiếu bầu trong vòng 30 ngày đầu tiên của phiên lập 
pháp đầu tiên được nhóm họp sau khi ủy ban nộp bản kế 
hoạch lên Cơ quan lập pháp. 

Tác Động của Tu Chỉnh được Đề Xuất, nếu 
được Thông Qua 
Tu chỉnh yêu cầu ủy ban tái phân khu tiểu bang phê duyệt 
kế hoạch tái phân khu các khu lập pháp và khu vực quốc 
hội của tiểu bang trước ngày 15 tháng 11 mỗi năm kết 
thúc trong một năm. Trong thực tế, điều này sẽ rút ngắn 
thời gian hoàn tất kế hoạch tái phân khu của ủy ban trước 
46 ngày (ví dụ như ủy ban cần phê duyệt kế hoạch tái 
phân khu tiếp theo trước ngày 15 tháng 11 năm 2021, 
hơn là thời hạn hiện tại là ngày 1 tháng 1 năm 2022). Các 
thời hạn khác để tái phân khu sẽ không thay đổi. 

Phát Biểu Giải Trình
Được soạn thảo bởi Văn Phòng Bộ Trưởng Tư Pháp

Báo Cáo Tác Động Tài Chính

Không được luật pháp yêu cầu

Phiếu Bầu Cuối Cùng của Cơ 
Quan Lập Pháp
Thượng Viện:   Phiếu Thuận, 46; Phiếu Chống, 0; Khiếm Diện, 1; 
Được Miễn, 2
Hạ Viện: Phiếu Thuận, 97; Phiếu Chống, 0; Khiếm Diện, 0; Được 
Miễn, 1
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Phát biểu ủng hộ Phát biểu phản đối
Washington có một trong những hệ thống tái phân khu tốt 
nhất cả nước - SJR 8210 làm cho nó trở nên tốt hơn
Ba mươi năm trước, cử tri Washington thành lập một hội đồng với 
sự ủng hộ của cả hai đảng để kéo lại ranh giới chính trị mỗi mười 
năm do dân số tăng và thay đổi. Hệ thống này tránh việc tái phân 
khu gây tranh cãi và chia rẽ và đã trở thành một mô hình được 
nhiều tiểu bang làm theo. 
SJR 8210 thừa nhận rằng công nghệ kỹ thuật số bây giờ cho 
phép ủy ban làm việc hiệu quả hơn. Thay đổi tuy đơn giản nhưng 
quan trọng này rút ngắn quá trình dài một năm xuống còn sáu 
tuần, mang lại lợi ích cho cả cử tri và người nộp thuế.  
Ý kiến đóng góp từ Cộng đồng Tăng lên: SJR 8210 đảm bảo 
những ranh giới mới được thông qua trước những ngày 
nghỉ cuối năm bận rộn
Công chúng đóng một vai trò quan trọng trong việc thảo ra những 
khu vực quốc hội và lập pháp. Tuy vậy ba kế hoạch tái phân khu 
trước đã được thông qua trong kì nghỉ cuối năm, điều này làm 
giới hạn ý kiến đóng góp và phản hồi của công chúng.  SJR 8210 
đặt một thời hạn cuối cùng vào 15 tháng 11, để đảm bảo kế hoạch 
được thông qua khi công chúng có nhiều khả năng cung cấp 
những phản hồi hơn.   
Chính phủ Tốt: SJR 8210 cung cấp đầy đủ thời gian để thi 
hành những danh giới mới, tiết kiệm tiền cho người đóng 
thuế
Thời hạn ngày 1 tháng 1 hiện tại chỉ cho các viên chức quận rất ít 
thời gian để thi hành những danh giới mới trước cuộc bầu cử mùa 
xuân; thời hạn 15 tháng 11 giải quyết điều này và sẽ đóng cửa văn 
phòng tái phân khu sớm hơn nhiều tuần, tiết kiệm hàng ngàn đô 
la cho người đóng thuế.  
Lợi ích Chung: Sự ủng hộ mạnh mẽ từ cả hai đảng dành cho 
SJR 8210
Sự cải cách đem lại lợi ích chung đã được Cơ quan lập pháp nhất 
trí đồng lòng thông qua trong năm nay. Xin hãy bỏ phiếu Thuận!

Được viết bởi
Mark Schoesler, Thượng nghị sĩ Tiểu bang, Đảng viên Đảng 
Cộng hòa, Ritzville; Sharon Nelson; Thượng nghị sĩ Tiểu bang, 
Đảng viên đảng Dân chủ, Maury Island; Sam Hunt, Dân biểu Tiểu 
bang, Đảng viên đảng Dân chủ, Olympia; Jeff Holy, Dân biểu 
Tiểu bang, Đảng viên đảng Cộng hòa, Spokane; Ralph Munro, 
Nguyên Tổng trưởng Tiểu bang
Liên Lạc: SJR8210ballot@gmail.com

Luật pháp tiểu bang quy định rằng các phát biểu phản đối tu chính 
hiến pháp do một hoặc nhiều thành viên được Chủ Tịch Hạ Viện, 
Chủ tịch thượng viện tiểu bang, và Bộ trưởng chỉ định viết ra. 
Không có một cá nhân hay nhóm nào được biết phản đối Nghị 
quyết Chung của Thượng viện 8210 đồng ý viết lời phát biểu phản 
đối dự luật để xuất bản trong quyển sách này.
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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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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

Tổng thống & Phó tổng thống
Tổng thống phải ít nhất 35 tuổi và là công dân Hoa Kỳ. 
Các cử tri bầu trực tiếp Tổng thống thông qua Đại cử 
tri đoàn. Tổng thống được bầu chọn vào nhiệm kỳ bốn 
năm và không được phục vụ hơn hai nhiệm kỳ được 
bầu chọn.
Nhiệm vụ lãnh đạo của Tổng thống là đảm bảo hệ 
thống luật pháp của quốc gia được thi hành chính 
xác. Nhiệm vụ này được thực hiện rộng rãi thông qua 
việc bổ nhiệm hàng ngàn vị trí liên bang, bao gồm bộ 
trưởng các cơ quan cấp chính phủ và thẩm phán liên 
bang (theo sự xác nhận của Thượng viện). Tổng thống 
là Tổng tư lệnh của Lực lượng vũ trang Hoa Kỳ, có 
quyền ký và phủ quyết (bác bỏ) luật pháp do Quốc hội 
thông qua, và thực hiện các hiệp ước với chính phủ 
nước ngoài (có sự chấp thuận của Thượng viện).
Phó tổng thống phục vụ với tư cách là viên chức chỉ 
huy của Thượng viện. Phó tổng thống trở thành Tổng 
thống nếu vị trí này bị khuyết.

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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Kinh Nghiệm Bầu Cử
Thượng Nghị Sĩ Hoa Kỳ, New York
Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác
Bộ Trưởng Ngoại Giao Hoa Kỳ; Đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ; Đệ 
nhất phu nhân Arkansas; Luật sư; Giáo sư dự khuyết, Trường 
Luật Đại học Arkansas; Giám đốc, Phòng Hỗ Trợ Pháp Lý Đại 
Học Arkansas; Quỹ Bảo Vệ Trẻ Em
Giáo Dục
Đại học Wellesley; Trường Luật Yale
Phục Vụ Cộng Đồng
Chủ tịch, Hiệp Hội Luật Sư Hoa Kỳ, Ủy Ban về Phụ Nữ Chuyên 
Ngành; Đồng sáng lập, Hội Người Ủng Hộ Trẻ Em và Gia Đình 
Arkansas; Chủ tịch, Tập đoàn Dịch vụ Pháp lý; Đồng tác giả, 
Cẩm nang về Quyền pháp lý dành cho Phụ nữ Arkansas

Lời Tuyên Bố
Chiến dịch vận động của chúng tôi dựa trên quan điểm cho 
rằng người Mỹ cùng nhau lớn mạnh hơn. Chúng ta lớn mạnh 
hơn khi mọi người đều có thể góp phần vào nền kinh tế và chia 
sẻ sự lớn mạnh. Chúng ta lớn mạnh khi chúng ta làm việc cùng 
nhau – và với các nước đồng minh trên thế giới – để giữ cho 
Mỹ an toàn. Và chúng ta lớn mạnh hơn khi chúng ta đoàn kết 
lại, không bị chia rẻ; khi chúng ta cùng nhau vượt qua mọi thử 
thách gặp phải. 
Nếu chúng tôi chiến thắng đợt tranh cử tháng 11 này, trong 100 
ngày đầu tiên, chúng tôi sẽ thực hiện đầu tư lớn nhất về công 
việc được trả lương cao kể từ Thế Chiến thứ II. Chúng tôi sẽ 
đầu tư vào cơ sở hạ tầng, sản xuất và các doanh nghiệp nhỏ. 
Chúng tôi sẽ đưa nước Mỹ trở thành một siêu cường quốc về 
năng lượng sạch của thế kỷ thứ 21 để đương đầu với mối đe 
dọa thay đổi khí hậu, và tạo nhiều việc làm. Và chúng tôi sẽ trả 
tiền cho các chương trình của mình bằng cách khiến cho Phố 
Wall, các tập đoàn và những người siêu giàu có phải thanh toán 
phần thuế của mình một cách công bằng.
Chúng tôi sẽ thực hiện nền giáo dục đại học không nợ nần 
dành cho tất cả sinh viên và miễn học phí cho tầng lớp trung lưu 
trong khi giúp hàng triệu người với khoản nợ sinh viên. Chúng 
tôi sẽ thẳng tay dẹp bỏ những công ty chuyển việc làm ra nước 
ngoài, và chúng tôi sẽ tặng thưởng cho những công ty chia sẻ 
lợi nhuận của họ với các nhân viên của mình. Chúng tôi sẽ đề ra 
các chính sách nhằm giúp mọi người cân bằng giữa công việc 
và gia đình. Và chúng tôi sẽ tạo cơ hội cho những cộng đồng bị 
bỏ quên hoặc bỏ lại phía sau.
Ngoài vấn đề kinh tế, chúng tôi sẽ đảm nhiệm các thách thức 
cấp bách khác —từ việc cải cách hệ thống tư pháp hình sự và 
nhập cư bị suy yếu đến việc chấm dức nạn bạo lực súng đã làm 
tiêu tốn một khoản tiền khó hiểu từ chính trị.
Người dân Mỹ không chỉ đang chọn một tổng thống; mà chúng 
ta còn đang chọn một Tổng thống kiêm tổng tư lệnh. Chúng tôi 
đã đề ra một chiến lược toàn diện để giữ an toàn cho nước Mỹ 
bằng cách đánh bại ISIS, đồng hành cùng các nước đồng minh, 
và tôn trọng những người phục vụ cho đất nước của chúng ta.
Chúng tôi biết rằng những ngày tươi đẹp nhất của Hoa Kỳ vẫn 
còn đang ở phía trước. Khi người dân Mỹ hợp sức lại với nhau, 
thì không có điều gì mà chúng ta không thể làm được. Đó là ý 
nghĩa chiến dịch của chúng tôi.
Liên Lạc
(646) 854-1432; info@hillaryclinton.com; 
www.hillaryclinton.com

Kinh Nghiệm Bầu Cử
Thượng Nghị Sĩ Hoa kỳ, Virginia; Thống đốc Virginia; Phó 
Thống Đốc Virginia; Thị trưởng Richmond; Thành viên hội đồng 
thành phố, Richmond
Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác
Chủ tịch Ủy Ban Quốc Gia đảng Dân Chủ; Luật sư về dân 
quyền; Giáo sư bán thời gian, Trường luật Đại học Richmond
Giáo Dục
Đại học Missouri; Trường Luật Harvard
Phục Vụ Cộng Đồng
Thành viên hội đồng, Cơ Hội Nhà Ở Công Bằng (HOME); Thành 
viên hội đồng, Quỹ về Chứng Loạn Dưỡng Tăng Trương Lực 
Cơ; Thành viên danh dự, Quỹ Giáo Dục Đại Học Cộng Đồng 
Virginia; Chủ tịch danh dự, Hội Đồng Tây Ban Nha Hoa Kỳ

Hillary

Clinton
Ứng cử viên Đảng Dân Chủ
Tổng thống

Tim

Kaine
Ứng cử viên Đảng Dân Chủ
Phó tổng thống

  tiếp tục
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Kinh Nghiệm Bầu Cử
Không có
Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác
Donald J. Trump là một hình mẫu tiêu biểu cho câu chuyện về 
người Mỹ thành công, không ngừng đề ra những tiêu chuẩn 
về khả năng xuất sắc trong khi mở rộng nhiều mối quan tâm 
của mình về lĩnh vực bất động sản, thể thao và giải trí. Ông tốt 
nghiệp Trường Tài Chính Wharton. Là một tác giả tài năng, Ông 
Trump là tác giả của hơn 15 tác phẩm bán chạy, và quyển sách 
đầu tiên của ông là, “The Art of the Deal,” được xem là kinh 
nghiệm kinh doanh cổ điển và là một trong những quyển sách 
kinh doanh thành công nhất trong mọi thời đại.
Giáo Dục
Trường Tài Chính Wharton
Phục Vụ Cộng Đồng
Ông Trump có thâm niên trong việc ủng hộ nhiệt tình cho những 
vụ kiện của cựu chiến binh, gây quỹ hàng triệu đôla cho cựu chiến 
binh.

Lời Tuyên Bố
Donald J. Trump là một hình mẫu tiêu biểu cho câu chuyện về 
người Mỹ thành công, không ngừng đề ra những tiêu chuẩn 
về khả năng xuất sắc trong khi mở rộng nhiều mối quan tâm 
của mình về lĩnh vực bất động sản, thể thao và giải trí. Ông tốt 
nghiệp Trường Tài Chính Wharton. Là một tác giả tài năng, Ông 
Trump là tác giả của hơn 15 tác phẩm bán chạy, và quyển sách 
đầu tiên của ông là, “The Art of the Deal,” được xem là kinh 
nghiệm kinh doanh cổ điển và là một trong những quyển sách 
kinh doanh thành công nhất trong mọi thời đại. 
Là ứng cử viên Đảng Cộng Hòa tranh cử chức tổng thống với 
số phiếu bầu kỷ luật trong mùa sơ bộ, Ông Trump có hơn 20 
triệu người theo dõi trên truyền thông xã hội, và dành phần 
lớn thời gian của mình vào các chương trình phỏng vấn truyền 
thông để ủng hộ việc thực thi luật nghiêm ngặt hơn, chấm dứt 
nạn nhập cư bất hợp pháp và đem lại việc làm để chúng ta lại 
có thể trở thành Nước Mỹ Vĩ Đại.  Ông cũng tin chắc rằng chúng 
ta phải thúc đẩy một thị trường tự do, xây dựng lại quân đội, và 
duy trì nghĩa vụ thiêng liêng của đất nước đó là chăm sóc cho 
cựu chiến binh cùng gia đình của họ.
Ông Trump có thâm niên trong việc ủng hộ nhiệt tình cho những 
vụ kiện của cựu chiến binh, gây quỹ hàng triệu đôla cho cựu 
chiến binh. Vào năm 1996, Ông Trump được vinh danh tại Lầu 
Năm góc trong khi dùng bữa trưa với Bộ Trưởng Quốc Phòng và 
Hội đồng Tham mưu Liên quân Hoa Kỳ với tư cách là Nguyên 
Soái Vĩ Đại của năm 1996, Cuộc diễu hành Ngày Cựu Chiến 
Binh Thành phố New York hàng năm thu hút 25,000 cựu chiến 
binh diễu hành trước 1.4 triệu người xem, tăng lên gần 100 so 
với cùng kỳ năm ngoá.
Tại Thành phố New York, chữ ký của Trump đồng nghĩa với sự 
uy tín cao nhất trên các địa chỉ, trong số đó có tòa nhà chọc trời 
nổi tiếng trên thế giới Fifth Avenue, Tháp Trump và nhiều sân 
gôn đoạt giải thưởng lớn mở rộng chưa từng thấy của mình 
(cho đến lúc này là 18 tại Hoa Kỳ và trên thế giới.) 
Ông Trump kết hôn với Melania Knauss, họ có năm người con 
xinh đẹp, đó là Donald Jr., Ivanka, Eric, Tiffany và Barron, cùng 
tám người cháu.
Liên Lạc
(646) 736-1779; info@donaldtrump.com; 
www.donaldjtrump.com/

Kinh Nghiệm Bầu Cử
Thống đốc, Bang Indiana, 2012-đến nay; Thành viên, Hạ Viện 
Hoa Kỳ, 2000-2012; 
Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác
Dẫn chương trình phỏng vấn, Network Indiana, 1994-2000; 
Dẫn chương trình truyền hình, 1995-1999; Chủ tịch, Quỹ Đánh 
Giá Chính Sách Indiana, 1991-1994; Luật sư, Hành nghề tư, 
1986-1990; Cố vấn tuyển sinh, Đại học Hanover, 1981-1983 
Giáo Dục
Đại học Hanover,  Trường Luật Đại học Indiana
Phục Vụ Cộng Đồng
Người ủng hộ nhiệt tình cho quân đội, Pence ưu tiên giảm tình 
trạng thất nghiệm ở cựu chiến banh và, trong khi hoạt động 
trong Quốc hội, ông đã đến thăm các chiến sĩ Hoosier tại Iraq 
và/hoặc Afghanistan vào mỗi năm kể từ khi bắt đầu cuộc chiến 
sự.

Donald J.

Trump
Ứng cử viên Đảng Cộng Hòa
Tổng thống

Michael R.

Pence
Ứng cử viên Đảng Cộng Hòa
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Kinh Nghiệm Bầu Cử
Kennedy là thành viên được bầu chọn của Ủy ban Đảng Công 
nhân Xã hội Quốc gia.
Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác
Kennedy là lãnh đạo Nghiệp Đoàn Công Nhân Mỏ tổ chức đợt 
vận động của hầu hết công nhân mỏ nhập cư Mexico ở Utah. 
Các công nhân đấu tranh để hợp nhất mọi công nhân bất kể 
nguồn gốc của họ
Giáo Dục
Là công nhân mỏ than, Kennedy là một phần của Dự Án Công 
Việc Than Đá bênh vực cho quyền được thuê vào làm ở các 
mỏ của phụ nữ.
Phục Vụ Cộng Đồng
Kennedy đi trong hàng người đứng cản với các thợ máy trong 
cuộc đình công tại Triumph Composites ở Spokane. Bà cũng 
bảo vệ những phòng khám khỏi những người phản đối quyền 
được quyết định phá thai của phụ nữ.

Lời Tuyên Bố
Đối với tầng lớp lao động, điều tuyệt vời nhất của tất cả các cuộc 
đấu tranh phía trước là ném bỏ hình ảnh của chính chúng ta 
mà chúng ta không có khả năng tổ chức và học hỏi, chuyển đổi 
chính chúng ta và toàn bọ mối quan hệ xã hội và con người khi 
chúng ta đấu tranh chấm dứt quy tắc của chủ nghĩa tư bản và 
thiết lập sức mạnh công nhân. Các nhà tư bản lo sợ những điều 
đang tích tụ trong tầng lớp lao động sẽ là ngọn lửa âm ỉ cho sự 
suy yếu toàn cầu.
Để đáp ứng thách thức này, chúng ta đã hợp sức để chống lại 
nạn bạo hành của cảnh sát yêu cầu các cảnh sát tham gia tàn 
sát- từ Alton Sterling ở Baton Rouge, đến Philando Castile ở 
Minnesota, đến chủ trại nuôi gia súc Jack Yantis ở Hội Đồng, 
Idaho đến Robert Lavoy Finicum ở Oregon- đều bị kết án và 
đi tù. Chúng ta yêu cầu thả tự do cho các tù nhân chính trị từ 
chiến sĩ đấu tranh vì sự độc lập Puerto Rican, Oscar Lopez, đến 
Leonard Peltier và Mumia Abu-Jamal. Chúng ta là một phần của 
cuộc chiến đấu tranh vì chương trình công trình công cộng do 
chính phủ tài trợ với mức lương công đoàn, cho $15 và một công 
đoàn; chăm sóc miễn phí và y tế cho tất cả mọi người; đảm bảo 
phụ nữ có quyền phá thai. Chúng ta yêu cầu chấm dứt quyền lực 
thực dân của Washington tại Puerto Rico. 
Chúng ta lên tiếng phản đối chiến tranh quân đội đế quốc của 
Washington- từ Iraq đến Afghanistan và Syria. Chúng ta đấu 
tranh chống lại nỗ lực của những kẻ thống trị sử dụng sự căm 
ghét của công nhân trước hành động khủng bố của Chính 
quyền Hồi Giáo để nhận tội thay cho người Hồi Giáo. Chúng 
ta lên tiếng phản đối lòng căm ghét người Do Thái đang khiến 
cho các công nhân không còn chú ý đến kẻ thù thật sự - đó là 
hệ thống tư bản.
Cuộc cách mạng Cuba đã gửi những người tình nguyện đấu 
tranh chống lại nạn phân biệt chủng tộc ở Nam Phi, nạn xâm lấn 
Angola và gửi các bác sĩ đến đấu tranh chống lại bệnh Ebola. 
Cuộc cách mạng cho thấy sự đoàn kết đạt được khi những 
công nhân và nông dân lật đổ tầng lớp tư bản và chấm dứt hệ 
thống cấu xé lẫn nhau của họ.
Quy tắc tư bản thông qua các Đảng Dân Chủ và Cộng Hòa 
cũng như Đảng Tự Do và đảng Bảo vệ môi trường xanh. Chúng 
ta cần một đảng dành cho tầng lớp lao động. Đảng của chúng 
tôi là đảng của bạn, hãy tham gia cùng chúng tôi.
Liên Lạc
(646) 922-8186; swp2016campaign@gmail.com; 
www.themilitant.com

Kinh Nghiệm Bầu Cử
Hart, 63 lần chạy đua vào vị trí thị thưởng vào năm 2015. Ông 
đấu tranh cho quyền của người Da Đen trong nhiều thập kỷ 
và tham gia vào phong trào Black Lives Matter phản đối các 
trường hợp tàn sát của cảnh sát.
Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác
Hart tích cực phản đối chiến tranh Mỹ ở Việt Nam.
Giáo Dục
Ông tham gia phản đối việc cắt giảm quỹ cho trường công và 
chỉ trích gay gắt về tiền lương và phúc lợi của công đoàn ở 
Philadelphia.
Phục Vụ Cộng Đồng
Ông tham gia cùng các thành viên Liên Đoàn Công Nhân Thép ở 
các nhà máy lọc và nhà máy thép, những nơi có công đoàn đấu 
tranh việc giảm giá, tăng tốc độ sản xuất và cắt giảm việc làm. 
Ông đề nghị chấm dứt lệnh cấm vận của Hoa Kỳ đối với Cuba và 
rút lui căn cứ hải quân Hoa Kỳ tại Guantanamo.

Alyson

Kennedy
Ứng cử viên Đảng Công nhân Xã 
hội
Tổng thống
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Ứng cử viên Đảng Công nhân Xã 
hội
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Kinh Nghiệm Bầu Cử
Ứng cử viên chức Thị trưởng của San Francisco, 1983 và 1991; Ứng 
cử viên cho vị trí Thống đốc California, 1994, 1998; Ứng cử viên vị trí 
Tổng thống Hoa Kỳ, 2008
Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác
Phó chủ tịch được bầu chọn, Pacific Media Guild, CWA; Thiết kế đồ 
họa; Nhà sản xuất video đoạt giải thưởng , “Genocide by Sanctions” 
(Iraq 1998). “NATO Targets” (Yugoslavia 1999)
Giáo Dục
Theo học Đại học Brandeis
Phục Vụ Cộng Đồng
Nhà sáng lập, Cứu Trợ Khẩn Cấp Công Nhân Nông Trường; Nhà sáng 
lập kiêm Điều phối viên, Ủy Ban Quốc Gia Thả Tự Do cho Năm người 
Cuba; Nhà tổ chức, Liên minh ANSWER - Hành động ngay để kết 
thúc chiến tranh & chấm dứt nạn phân biệt chủng tộc; Nhà tổ chức của 
nhiều cuộc đấu tranh chống chiến tranh và chiếm đóng tại Trung Mỹ, 
Trung Đông; Nhà hoạt động trong các phong trào đấu tranh chống nạn 
phân biệt chủng tộc và lạm dụng của cảnh sát cũng như ủng hộ quyền 
của phụ nữ và cộng đồng những người đồng tính nữ, đồng tính nam, 
lưỡng tính và chuyển giới.

Lời Tuyên Bố
Tôi là nhà lao động, nhà hoạt động cộng đồng và chống chiến tranh. 
Sinh ra ở Albuquerque, N.M., cha của tôi là người đưa thư, còn mẹ 
của tôi là người nhập cư và là công nhân may mặc người Mexico. Tôi 
là nhà hoạt động liên đoàn và là đại diện được bầu chọn cho Hội đồng 
Lao Động San Francisco. 
Ngày nay, 62% dân số Hoa Kỳ sống nhờ vào tiền lương, trong khi 
người siêu giàu tích lũy của cải đê tiện. Khi các ngân hàng tư bản đốt 
cháy nền kinh tế, thì chính quyền liên bang cứu họ ra khỏi hàng nghìn 
tỷ đôla tiền của chúng ta. Ngày nay, các ngân hàng vi phạm trở nên 
giàu có hơn bao giờ hết trong khi hàng triệu người chìm ngập trong 
nghèo khó.
Hệ thống tư bản không thể khắc phục được. Nhiều cuộc khủng hoảng 
về sự bất bình đẳng, bất công, chiến tranh triền miên, hủy hoại môi 
trường và nhiều hơn nữa chỉ có thể được giải quyết bằng cách thay 
thế chủ nghĩa tư bản phát sinh từ lợi nhuận bằng hệ thống dựa trên 
việc đáp ứng nhu cầu của người dân - chủ nghĩa xã hội. Chủ nghĩa xã 
hội nghĩa là công nhân có sức mạnh kinh tế và chính trị; nền kinh tế dự 
kiến đem lại lợi ích cho người dân và hành tinh. 
Chương trình 10 điểm của đảng tôi bắt đầu: Để trái đất này tồn tại, chủ 
nghĩa tư bản phải chấm dứt. Công việc hay thu nhập, chăm sóc sức 
khỏe, giáo dục từ mẫu giáo đến đại học, thức ăn đầy đủ và nhà ở giá 
rẻ-- tất cả nên là Quyền hiến pháp. Chúng ta kêu gọi đóng cửa tất cả 
các căn cứ quân sự Hoa Kỳ trên thế giới và đưa tất cả lực lượng vũ 
trang Hoa kỳ về nhà; chấm dứt viện trợ của Hoa Kỳ với Israel và quyền 
tự quyết dành cho người dân Palestine; bỏ cấm vận lên Cuba; nền 
độc lập cho Puerto Rico; chấm dứt nạn phân biệt chủng tộc và nạn 
bạo hành cảnh sát cũng như đàn áp đám đông; thả tự do cho Leonard 
Peltier, Mumia Abu Jamal, Oscar Lopez Rivera và tất cả các tù nhân 
chính trị; tôn trọng các hiệp ước về Tự nhiên; bảo vệ các hiệp đoàn và 
lương tối thiểu $20/giờ; quyền bình đẳng dành cho phụ nữ bao gồm 
quyền sinh sản đầy đủ; bình đẳng dành cho cộng đồng những người 
đồng tính nữ, đồng tính nam, lưỡng tính và chuyển giới; quyền đầy đủ 
dành cho những người nhập cư; quốc hữu hóa các ngân hàng và tập 
đoàn, sử dụng số tiền lớn cướp được để đáp ứng nhu cầu của người 
dân; và bỏ tò các tội phạm Phố Wall.
Hãy bỏ phiếu cho Đảng viên đảng Xã hội!
Liên Lạc
(206) 367-3820; seattle@pslweb.org; 
http://www.glorialariva4president.com

Kinh Nghiệm Bầu Cử
Ứng cử viên Statehood-Đảng bảo vệ môi trường Xanh của Hội đồng 
Quận, Washington D.C., 2014; Đảng Chủ nghĩa xã hội và Chủ nghĩa 
Tự do, ứng cử viên vị trí Phó tổng thống, 2008
Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác
Tác giả, Shackled and Chained: Mass Incarceration in Capitalist 
America; Người dẫn chương trình trò chuyện trên đài phát thanh; 
Blogger cho tờ Liberation News.
Giáo Dục
Tốt nghiệp, Đại học Howard
Phục Vụ Cộng Đồng
Nhà sáng lập Liên Minh Việc Làm Không Phải Nhà Tù và đồng 
sáng lập Phong Trào DCFerguson, tổ chức Black Lives Matter ở 
Washington, D.C.; nhà tổ chức chính của nhiều cuộc diễu hành và 
đại hội chống chiến tranh ở Iraq và Afghanistan và thống nhất quyền 
của người Palestine; giảng viên thường xuyên tại các trường đại học 
và cao đẳng về các vấn đề nạn phân biệt chủng tộc, tính tàn bạo của 
cảnh sát và đàn áp đám đông.

Gloria Estela

La Riva
Ứng cử viên Chủ nghĩa xã hội & 
Chủ nghĩa tự do
Tổng thống

Eugene

Puryear
Ứng cử viên Chủ nghĩa xã hội & 
Chủ nghĩa tự do
Phó tổng thống

  tiếp tục
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Kinh Nghiệm Bầu Cử
Hội nghị thành phố Lexington
Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác
Bác sĩ
Giáo Dục
MD, Trường Y Harvard, 1979; BA, Tâm lý học-Xã hội học-Nhân loại 
học, Đại học Harvard, 1973
Phục Vụ Cộng Đồng
Tiến sĩ Jill Stein là một người mẹ, người nội trợ, bác sĩ, nhà giáo 
lâu năm về nội khoa, và là người ủng hộ môi trường-sức khỏe tiên 
phong.  Bà phục vụ trong vai trò lãnh đạo được bầu chọn với Liên 
Minh Cộng Đồng Khỏe Mạnh, Công Dân dành cho Sự Chọn Lựa của 
Cử Tri và Bác sĩ quốc gia với Trách Nhiệm Xã Hội.  Bà giành được 
một vài giải thưởng bao gồm Giải thưởng “Not in Anyone’s Backyard” 
của Clean Water Action (Chương trình Hành Động Nước Sạch), Giải 
thưởng Anh Hùng Sức Khỏe Trẻ Em, và Giải Thưởng Công Dân của 
Trung Tâm Hành Động Độc Tính.  Vào năm 2002, bà chạy đua với Mitt 
Romney vào vị trí thống đốc.  Vào năm 2012, bà là ứng cử viên của 
Đảng Bảo Vệ Môi Trường vào chức vụ Tổng Thống

Lời Tuyên Bố
Sau công việc trong chuyên ngành y khoa lâm sàng, tôi hiện tham 
gia vào y khoa chính trị, chạy đua tranh chức Tổng thống để giúp 
chữa lành quốc gia ốm yếu của chúng ta.  Trong giây phút lịch sử 
này, có nhiều người đang đứng lên vì các thế hệ mai sau mà chúng 
ta chưa từng thấy, họ kêu gọi người dân Hoa Kỳ và thế giới làm 
việc cho tất cả chúng ta. Chúng ta đang đối mặt với những khủng 
hoảng chưa từng thấy, cần phải có các giải pháp thay đổi đặt con 
người, hành tinh và hòa bình lên trên lợi nhuận. Chúng ta phải phá 
vỡ sự bóp nghẹt của các tỷ phú và đảng phái của họ đã ném chúng 
ta xuống dưới gầm xe buýt.
Chúng ta là những con người có khả năng chấm dứt tình trạng thất 
nghiệp, nghèo đói và bất bình đẳng; giải phóng một thế hệ bị mắt 
kẹt trong khoản nợ sinh viên mang tính trấn lột; tạo con đường chào 
đón đến với quyền công dân; và chấm dứt nạn phân biệt chủng tộc 
trong quá trình lập chính sách và hơn nữa.
Chúng ta có thể tạo ra một Thỏa Thuận Bảo Vệ Môi Trường Mới 
thiết lập 20 triệu việc làm với mức lương tối thiểu, cung cấp 100% 
năng lượng sạch có thể tái tạo trước năm 2030 - hồi sinh nền kinh 
tế, ngưng sự thay đổi khí hậu, và đưa chiến tranh dầu lửa lùi xa vào 
quá khứ. Chúng ta có thể tạo ra một Medicare cải thiện cho Mọi hệ 
thống, nền giáo dục đại học công như là một quyền lợi, và tiết kiệm 
hàng nghìn tỷ chấm dứt các chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp, 
chiến tranh thảm khốc, và ưu đãi thuế dành cho người giàu có. 
Chúng ta có thể bảo vệ quyền phụ nữ, người bản xứ và cộng đồng 
những người đồng tính nữ, đồng tính nam, lưỡng tính và chuyển 
giới, tự do cơ bản của chúng ta và Internet.  Và tạo ra một chính 
sách nước ngoài dự trên luật quốc tế và nhân quyền.
Bạn tranh cử của tôi, Ajamu Baraka, là người bảo vệ nhân 
quyền có bốn thập kỷ kinh nghiệm về nền giáo dục trong nước 
và quốc tế và về chủ nghĩa hoạt động.  Ông ấy là cựu chiến binh 
người tổ chức có nguồn gốc từ Phong Trào Giải Phóng Người Da 
Đen và các cuộc đấu tranh chống nạn phân biệt chủng tộc và đoàn 
kết Trung Mỹ.  
Đã đến lúc bỏ phiếu cho những gì chúng ta tin tưởng, không phải 
chống lại những điều chúng ta lo sợ. Phản đối điều ít sai trái hơn và 
đấu tranh cho điều tốt hơn, vì cuộc sống của chúng ta phụ thuộc vào 
điều đó.  Vì đúng là như vậy.
Khả năng tạo ra một thế giới mới nằm trong tay của chúng ta!  Tìm 
hiểu thêm tại Jill2016.com .
Liên Lạc
(781) 382-5658; hq@jill2016.com; www.jill2016.com 

Kinh Nghiệm Bầu Cử
Không áp dụng
Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác
Giám đốc thành lập Mạng Lưới Nhân Quyền Hoa Kỳ (2004-2011) 
với 300 tổ chức thành viên và 1500 cá nhân làm việc trong toàn 
bộ phạm vi về vấn đề nhân quyền Hoa Kỳ.  Giảng dạy môn khoa 
học chính trị tại Đại học Clark Atlanta, Cao đẳng Spelman và các 
trường khác, giảng viên khách mời tại các học viện trên toàn Hoa 
Kỳ, một vài bài viết về nhân quyền quốc tế.
Giáo Dục
Đại học Nam Florida, Đại học Clark Atlanta
Phục Vụ Cộng Đồng
Phục vụ trong các ban thuộc Tổ Chức Ân Xá Quốc Tế (Hoa Kỳ), 
Trung Tâm Giáo Dục Nhân Quyền Quốc Gia, Trung Tâm Quyền 
Hiến Pháp, Hành Động Châu Phi, Trung Tâm Cộng Đồng La-tinh, 
Hoa Kỳ Caribbe, Diaspora Afrique, và Trung Tâm Nhân Quyền của 
Công Nhân Mississippi.  Hiện tham gia các ban Dự Án Praxis và 
Cooperation Jackson.

Jill

Stein
Ứng cử viên Đảng Bảo Vệ Môi 
Trường
Tổng thống

Ajamu

Baraka
Ứng cử viên Đảng Bảo Vệ Môi 
Trường
Phó tổng thống
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Kinh Nghiệm Bầu Cử
không có
Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác
Hãng luật Darrell Castle và Associates, tại Memphis, Tennessee, 
1984 – nay, làm việc với người nghèo và người bị thương tật.
Giáo Dục
Tốt nghiệp Trường Trung Học Phổ Thông Ketron ở Kingsport, 
Tennessee. Bằng cử nhân về Khoa Học Chính Trị và Bằng cử 
nhân về Lịch Sử, Đại học Tiểu Bang East Tennessee, 1970. 
Bằng Cử nhân Luật, Đại học Bang Memphis, 1979.
Phục Vụ Cộng Đồng
ROTC tại Đại học Bang East Tennessee. Viên chức chiến trường 
Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ, Việt Nam, 1971 – 1973. Nhà sáng 
lập Quỹ Trẻ Em Mia, cung cấp các dịch vụ cho trẻ em vô gia cư 
tại Bucharest, Romania. Lãnh đạo nhà thờ địa phương.

Lời Tuyên Bố
Là Tổng thống của Hoa Kỳ, Ông Castle ưu tiên tuân theo Hiến 
pháp trong bất kỳ pháp chế đề xuất nào hoặc chính sách của 
chính phủ liên bang, bao gồm chấm dứt chiến tranh trái với hiến 
pháp và trợ giúp nước ngoài trái với hiến pháp. Ông sẽ cố gắng 
đảm bảo rằng các cựu chiến binh và nhân viên trong quân đội 
Hoa Kỳ đều được sự chăm sóc và hỗ trợ cần thiết khi bị thương 
tật và khó khăn mà họ phải chịu trong khi phục vụ trong lực 
lượng vũ trang. 
Ông sẽ làm việc rút Hoa Kỳ ra khỏi Liên hiệp quốc và khôi phục 
Chủ quyền của Hoa Kỳ. Ông cũng sẽ cố gắng chấm dứt Hệ 
thống Dự trữ Liên bang và khôi phục mức chuẩn của vàng để 
củng cố đồng đôla cả trong và ngoài nước. 
Ông sẽ làm việc rút chính quyền liên bang ra khỏi lập pháp quốc 
tế như Chương Trình 21 và bắt đầu quy trình trao quyền kiểm soát 
cuộc sống và tài sản của họ trở lại cho người dân địa phương. 
Một ưu tiên khác của tổng thống Castle là làm việc hướng đến 
chấm dứt nạn nạo phá thai ở Hoa Kỳ bằng cách phủ quyết bất 
kỳ nguồn tài trợ nào cho bác sĩ nạo phá thai như Kế hoạch hóa 
gia đình, cũng như đề xuất lên Quốc hội (và làm việc để điều đó 
thành hiện thực) đề nghị họ rút khỏi toàn bộ thẩm quyền đối với 
những vấn đề đó ra khỏi Tối Cao Pháp Viện. 
Darrell Castle tin rằng “Việc Tiểu Bang yêu cầu quyền hành hơn 
đối với người dân là một điều tự nhiên. Tự do cuối cùng không 
còn nguyên vẹn nếu chúng ta bỏ mặc nó. Nước Mỹ cần những 
nhà lãnh đạo biết lo xa. Tự căm thù mình và chính sách nhượng 
bộ chỉ nuôi dưỡng thêm sự bất kính. Chúng ta phải tìm cách 
vạch ra tiến trình của riêng mình trên thế giới với tư cách là 
người tự do và độc lập.”
Liên Lạc
 (901) 481-5441; info@castle2016.com; www.castle2016.com

Kinh Nghiệm Bầu Cử
Ứng cử viên Thượng viện Hoa Kỳ năm 2006 và 2010
Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác
Hiện là chủ doanh nghiệp, tác giả và giảng viên đại học về 
nguyên tắc sáng lập nước Mỹ.  Trước đây giữ vị trí quản lý 
doanh nghiệp và hành chính trong trường đại học.
Giáo Dục
Bằng cử nhân Khoa học, Thạc sĩ Hành chính công, Tiến sĩ về 
Luật hiến pháp.
Phục Vụ Cộng Đồng
Nhà sáng lập kiêm chủ tịch Quỹ Tưởng Niệm Hiến Pháp, một tổ 
chức luôn tìm cách nuôi dưỡng kiến thức ngày càng phát triển 
và vận dụng mục đích ban đầu của các Nhà Sáng Lập Hiến 
Pháp.  Cựu Giám đốc hành chính của Hội Đồng Đường Sắt 
Trapper của Nam hướng đạo Mỹ.  Tác giả quyển sách và sê-ri 
bài thuyết trình có tựa đề là: “Giữ gìn đất nước”, một công trình 
nhằm làm sáng tỏ các nguyên tắc của một chính phủ lành mạnh 
và một nền tự do vững chắc.

Darrell L.

Castle
Ứng cử viên Đảng Hiến pháp
Tổng thống

Scott N.

Bradley
Ứng cử viên Đảng Hiến pháp
Phó tổng thống

  tiếp tục
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Kinh Nghiệm Bầu Cử
Chính phủ New Mexico, 1995-2003
Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác
Mặc dù đã giữ chức vụ Thống Đốc hai nhiệm kỳ, nhưng Gary 
Johnson vẫn thích tự gọi mình là doanh nhân. Để trả tiền học 
đại học, ông bắt đầu công việc lặt vặt tận nhà. Hai mươi năm 
sau, cửa hàng một nhân viên đã phát triển thành một trong 
những công ty xây dựng lớn nhất ở New Mexico với trên 1,000 
nhân viên.
Giáo Dục
Bằng cử nhân, Đại học New Mexico
Phục Vụ Cộng Đồng
Thống đốc Johnson đã và vẫn tham gia vào nhiều hoạt động và 
tổ chức tình nguyện khác nhau cả ở tiểu bang quê hương của 
mình là New Mexico và trên toàn quốc. Các lĩnh vực mà ông 
đặc biệt quan tâm là cải cách chính sách về ma túy và giữ gìn 
môi trường.

Lời Tuyên Bố
Gary Johnson không còn xa lạ với lực lượng chính trị nghĩa 
quân. Ông được bầu chọn làm Thống đốc New Mexico với tư 
cách là thành viên Đảng Cộng Hòa ở một tiểu bang mà Đảng 
Dân Chủ chiếm ưu thế – và được tái tuyển cử ở nhiệm kỳ thứ 
hai với tỷ lệ thắng cách xa mặc dù chịu nhiều thách thức từ một 
đảng viên Đảng Dân Chủ nổi tiếng và phổ biến.
Là một doanh nhân, Gary Johnson chạy đua vào chức vụ Thống 
đốc nhưng không có lý lịch chính trị, chỉ có bằng khoa học chính 
trị đại học và niềm đam mê giúp đỡ mọi người.
Gary Johnson luôn tin rằng chính sách công tốt nên dựa trên 
phân tích chi phí/lợi ích thực tiễn hơn là hệ tư tưởng khắt khe.
Johnson nổi tiếng về việc chống lại sự cám dỗ để giải quyết 
từng vấn đề với khoản chi tiêu của chính phủ và quy định, phủ 
quyết hơn 750 dự luật trong thời gian giữ chức vụ — có lẽ nhiều 
hơn tất cả các thống đốc khác gộp lại. Ông cũng 14 lần cắt 
giảm thuế trong khi không bao giờ tăng thuế. Ông cân bằng 
ngân sách tiểu bang, và đem lại cho New Mexico nguồn thặng 
dư một tỷ đôla.
Nhưng mặc dù đã cắt giảm thuế và quy mô chính phủ, ông ấy 
đã cải thiện trường học New Mexico, thực hiện đại tư cơ sở hạ 
tầng quan trọng, và có được sự tán thưởng của cả nước về 
khả năng lãnh đạo của ông trong việc giải quyết trận hỏa hoạn 
Cerro Grande thảm họa đã càng quét trên khắp tiểu bang vào 
năm 2000.
Nhà trượt tuyết, người phiêu lưu, vận động viên ba môn phối 
hợp, và nhà đua xe đạp đầy khát khao, Gary Johnson đã chạm 
đến đỉnh cao nhất ở mỗi trong bảy châu lục, bao gồm núi 
Everest.
Liên Lạc
www.JohnsonWeld.com

Kinh Nghiệm Bầu Cử
Chính phủ Massachusetts, 1991-1997
Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác
Trợ lý Bộ Trưởng Tư Pháp Hoa Kỳ phụ trách bộ phận Hình sự 
trong Bộ Tư Pháp. Luật sư Hoa Kỳ của Massachusetts, 1981-
1986. Nhân viên trong cả hai viện của Quốc Hội.
Giáo Dục
Trường Luật Harvard (Tiến sĩ luật, học lực khá); Đại học Harvard 
(Bằng cử nhân, học lực xuất sắc); Đại học Oxford (bằng ưu tú)
Phục Vụ Cộng Đồng
Trong suốt sự nghiệp của mình, Thống đốc Weld đã tham gia 
nhiều tổ chức dân sự và quốc gia.

Gary

Johnson
Ứng cử viên Đảng Tự Do
Tổng thống

Bill

Weld
Ứng cử viên Đảng Tự Do)
Phó tổng thống

kết thúc
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Patty

Kinh Nghiệm Bầu Cử
Hội Đồng Giáo Dục Shoreline, Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ, Thượng 
nghị sĩ Hoa Kỳ 
Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác
Đại học cộng đồng Shoreline Giáo viên mầm non hợp tác
Giáo Dục
Tốt nghiệp, Đại học Bang Washington:
Phục Vụ Cộng Đồng
Không nộp thông tin

Lời Tuyên Bố
Đất nước của chúng ta không phục vụ cho người dân theo cách 
phải làm. Và gần như Quốc hội không làm gì nhiều để đương 
đầu với những thử thách mà chúng ta đang gặp phải.
Bất chấp những trở ngại này, tôi sẽ làm việc chăm chỉ để giải 
quyết tình trạng ùn tắc giao thông và hoạt động bất thường 
cũng như đưa chúng ta tiến đến một đất nước và tiểu bang 
phục vụ cho mọi gia đình, không chỉ một vài gia đình giàu có.
Tôi biết rằng các bạn muốn có một Thượng nghị sĩ cam kết 
thực hiện đem lại kết quả. Đó là lý do tại sao sau khi Phong trào 
Tea Party chấm dứt chính quyền vào năm 2013, tôi đã dẫn dắt 
các cuộc thương lượng hai đảng và khôi phục các khoản đầu 
tư quan trọng trong giáo dục, việc làm, và các ưu tiên khác của 
địa phương. Sau khi tôi nhận được tin từ cha mẹ và giáo viên 
rằng chương trình Không Bỏ Rơi Bất Kỳ Trẻ Nào không áp dụng 
đối với các học sinh, tôi đã soạn thảo một dự luật để khắc phục 
luật pháp sai sót này, giúp chấm dứt việc phụ thuộc vào kiểm 
tra quá mức và đặt học sinh của chúng ta lên hàng đầu. Dự luật 
hai đảng của tôi đã được ký thành luật và NCLB cuối cùng đã 
chấm dứt.
Tôi đang tái tranh cử vì có quá nhiều điều mà Quốc Hội nên làm 
để giúp các công nhân, cựu chiến binh, gia đình và nền kinh tế 
- và tôi muốn duy trì cuộc chiến này và đảm bảo các gia đình tại 
tiểu bang Washington có được tiếng nói mạnh mẽ tại cuộc họp, 
họ sẽ đứng lên vì các giá trị và ưu tiên của mình.
Tôi tranh cử để tiếp tục chiến đấu tạo việc làm và phát triển 
nền kinh tế theo cách thật sự giúp đỡ cho các gia đình tại địa 
phương. Thay vì cắt giảm thuế của người giàu, tôi nghĩ rằng 
chúng ta nên cắt giảm thuế cho các gia đình lao động và đầu tư 
vào khoản chi phí đại học phải chăng, giảm khoản nợ vay của 
học sinh, dịch vụ chăm sóc trẻ em giá cả phải chăng, tăng mức 
lương tối thiểu, giúp chuyển tiếp cựu chiến binh sang lực lượng 
lao động - và nhiều hơn nữa. Và tôi sẽ không ngừng đấu tranh 
chống lại những người làm tổn thương những người lao động 
của chúng ta, ngăn chặn sự phát triển của các dịch vụ y tế dành 
cho phụ nữ và phân chia đất nước chúng ta.
Tôi kêu gọi lá phiếu của các bạn để tiếp tục đấu tranh cho các 
bạn và cho tất cả gia đình tại tiểu bang Washington.
Liên Lạc
(206) 659-4915; campmail@pattymurray.com; 
pattymurray.com

Murray
(Theo Đảng Dân Chủ)

  tiếp tục
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Chris

Kinh Nghiệm Bầu Cử
Hai lần được bầu chọn vào Hạ Viện Tiểu Bang Washington, và 
hai lần vào Hội đồng Thành phố Quận King

Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác
Hiện tại: Trợ giảng, Trường Đại học Washington. Nhân viên tư 
vấn về những vấn đề xã hội và chủ doanh nghiệp nhỏ. Trợ lý 
đặc biệt, Văn Phòng Giám Đốc Học Chánh Công Huấn

Giáo Dục
Bằng cử nhân Văn chương, Khoa học chính trị, Đại học West-
ern Washington

Phục Vụ Cộng Đồng
Chris và Ann Vance là những tình nguyện viên thường xuyên 
của Reach Out Federal Way, một chương trình phục vụ cho 
người vô gia cư tại Quận South King. Chris huấn luyện thể thao 
cho thanh niên trong nhiều năm và là cựu Chủ tịch của Hiệp Hội 
Bóng Đá Thanh Niên Auburn.

Lời Tuyên Bố
Tôi đang chạy đua vào chức vụ Thượng Nghị Viện vì có lẽ cũng 
như các bạn, tôi cảm thấy buồn chán rồi. Tôi chán ngấy tình 
trạng bế tắc trong Quốc Hội và các chính trị gia của cả hai đảng 
không nói cho người dân Mỹ biết sự thật về những thách thức 
mà chúng ta đang đối diện.
Sự thật là khoảng cách giữa giàu và nghèo đang ngày càng trở 
nên rộng lớn vì nền kinh tế của chúng ta không tạo ra đủ việc 
làm tốt cho tầng lớp trung lưu. Chúng ta đang mắc nợ hơn $19 
nghìn tỷ, và An Sinh Xã Hội và Medicare đang trên đường vỡ 
nợ. Có nhiều giải pháp cho những vấn đề này nhưng Đảng Viên 
Đảng Cộng Hòa và Đảng Viên Đảng Dân Chủ đều từ chối thỏa 
hiệp và phối hợp làm việc với nhau.
Để giải quyết khủng hoảng nợ của chúng ta, tôi ủng hộ kế hoạch 
hai đảng bao gồm các giới hạn về chi tiêu tự định, thay đổi cơ 
cấu sẽ củng cố An Sinh Xã Hội và Medicare, cũng như cải cách 
thuế bảo hộ tăng trưởng. Những bước này sẽ tạo ra việc làm và 
giảm khoản nợ của chúng ta.
Để duy trì trật tự an ninh, tôi sẽ luôn biểu quyết giữ vững quốc 
phòng Hoa Kỳ. Chúng ta phải làm những gì cần thiết để bảo vệ 
quê hương của mình khỏi sự khủng bố, và Hoa Kỳ phải dẫn đầu 
cuộc chiến tiêu diệt ISIS tại Syria và Iraq và từ chối tạo lãnh thổ 
mà họ cần để chiêu mộ và đào tạo ra thế hệ hậu duệ. Thỏa thuận 
hạt nhân của Iran là một sai lầm nguy hiểm và mất ổn định.
Đã đến lúc phải có sự thay đổi lớn, và điều này sẽ không bao 
giờ xảy ra chừng nào chúng ta vẫn còn gửi cùng những người 
đó đến Washington, D.C. từ năm này đến năm khác. Tôi tin rằng 
với đội ngũ lãnh đạo mới, chúng ta có thể đưa các Đảng Viên 
Đảng Cộng Hòa và Đảng Viên Đảng Dân Chủ đến với nhau để 
cùng giải quyết các vấn đề của Hoa Kỳ. Tôi chân thành biết ơn 
lá phiếu của các bạn.
Chris Vance và vợ, Ann, đã kết hôn được 28 năm. Họ có hai 
con: Adam, 24 tuổi, mới tốt nghiệp Đại Học Washington, và Na-
talie, 20 tuổi, sinh viên năm hai tại Đại học Tiểu bang Washing-
ton. Gia đình Vance sống ở Auburn.
Liên Lạc
(253) 326-0816; info@chrisvanceforsenate.com; 
www.chrisvanceforsenate.com

Vance
(Theo Đảng Cộng Hòa)
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Suzan

Kinh Nghiệm Bầu Cử
Dân Biểu Hoa Kỳ, 2012-Đương Nhiệm.
Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác
Có một sự nghiệp thành công trong cương vị là nữ thương gia 
và là nhà kinh doanh. Cựu nhân viên điều hành của Microsoft, 
đã lãnh đạo những thương nghiệp kỹ thuật cao mới khởi đầu 
của địa phương. Cựu Giám Đốc Sở Thuế Vụ Washington, là nơi 
tôi đã dẫn đầu những nỗ lực hầu đơn giản hóa hệ thống thuế và 
giúp đỡ các tiểu thương nghiệp.
Giáo Dục
Cử Nhân, Trường Đại Học Reed; Cao Học Quản Trị Kinh Doanh, 
Trường University of 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 của mình, phục vụ trong cương vị 
ủy viên hội đồng. Phục vụ tình nguyện trong PTA, Tổ Chức Nữ 
Hướng Đạo và YWCA, ủng hộ nhà ở tạm thời, huấn nghệ và 
những dịch vụ hầu giúp cho các gia đình được trở lại sự bình 
thường của họ.

Lời Tuyên Bố
Là người đại diện của các bạn, tôi đã đứng lên chống lại tình 
trạng phe phái trong một Washington khác trong khi vẫn tập 
trung củng cố các gia đình thuộc tầng lớp trung lưu. 
Tôi biết việc đấu tranh là như thế nào. Khi tôi lớn lên, cha tôi đã 
bị mất việc làm và gia đình chúng tôi đã lâm vào cảnh khó khăn. 
Nhưng nhờ được trợ giúp tài chánh và làm việc chăm chỉ, tôi đã 
tốt nghiệp đại học và gầy dựng một sự nghiệp thành công trong 
cương vị nữ thương gia và nhà kinh doanh. Ngày nay, có quá 
nhiều gia đình phải chịu đựng như tôi đã từng, đó là lý do tại sao 
tôi đang đấu tranh cho sự công bằng thu nhập, cho các doanh 
nghiệp nhỏ, người cao niên và các gia đình.
Mở rộng cơ hội kinh tế. Chúng ta cần một nền kinh tế hoạt động 
cho mọi người. Đó là lý do tại sao tôi ủng hộ việc tăng lương tối 
thiểu của liên bang, cung cấp khoản tiền lương công bằng cho 
mọi công việc như nhau và đảm bảo rằng người lao động được 
nghỉ ốm đã trả tiền để họ không phải lựa chọn giữa công việc và 
gia đình của họ. Công việc của tôi về dự luật Nông Trại đã đem 
lại $22 triệu cho chương trình đào tạo việc làm của tiểu bang 
chúng ta dành cho những người đang được hỗ trợ dinh dưỡng.
Tập trung vào các giải pháp. Trong Quốc hội bị chia cắt, tôi cam 
kết làm việc trong các đường lối của đảng để thực hiện những 
điều đó. Tôi giúp ban hành pháp luật hai đảng nhằm thắt chặt 
sự giám sát của chính phủ và bảo vệ sự riêng tư điện tử của 
người Mỹ vô tội. Và tôi đang làm việc về các cải tiến đối với luật 
chăm sóc sức khỏe của quốc gia nên các doanh nghiệp nhỏ có 
khả năng cung cấp bảo hiểm cho nhân viên.
Tranh đấu cho những giá trị chung của chúng ta. Tôi đã chứng 
tỏ được cam kết vững mạnh của mình về việc bảo vệ An Sinh Xã 
Hội, Chương trình bảo hiểm sức khỏe quốc gia dành cho người 
từ 65 tuổi trở lên và quyền chọn lựa của phụ nữ. Nếu một nhóm 
ý thức hệ, có thành kiến tấn công sức khỏe của phụ nữ được 
tạo ra bằng số tiền của người đóng thuế, tôi đã đứng lên chống 
lại bản cáo trạng Kế hoạch hóa gia đình tai tiếng đó của họ. Tôi 
cũng đã kêu gọi cải cách nhập cư toàn diện và đề xuất pháp 
luật để giải quyết sự thay đổi khí hậu vì sức khỏe của các thế 
hệ tương lai.
Tiến bộ ở một Washington khác không dễ dàng, nhưng tôi vẫn 
cam kết làm việc chăm chỉ để mở rộng cơ hội kinh tế và sống 
theo giá trị của chúng ta.
Liên Lạc
(425) 483-1500; info@delbeneforcongress.com; 
delbeneforcongress.com

DelBene
(Theo Đảng Dân Chủ)

  tiếp tục
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Robert J.

Kinh Nghiệm Bầu Cử
Ủy Ban Hành Chính Đảng Cộng Hòa Quận Snohomish. Phó 
chủ tịch Khu Lập Pháp Số 44
Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác
Nhà hóa sinh. Nghiên cứu & phát triển, liệu pháp điều trị ung 
thư phổi và ngực. Khai thác sợi ADN mới và phương pháp lọc 
sạch. Nghiên cứu của tôi đã bác bỏ các tuyên bố về một hình 
thức ADN mới, giúp thực hiện lại nghiên cứu quan trọng hỗ trợ 
cho các phòng thí nghiệm ung thư khác.
Giáo Dục
Hóa sinh, Đại học Gonzaga, Spokane WA. 
Phục Vụ Cộng Đồng
Cựu chiến binh, Không quân Hoa Kỳ. Gây quỹ nghiên cứu lâm 
sàng cho Bệnh Viện Nhi Khoa Seattle. Viên chức/Thủ quỹ của 
tổ chức phi lợi nhuận Scot-Hoa Kỳ 501(c)3. Trợ cấp cho trẻ em. 

Lời Tuyên Bố
Các chính trị gia chuyên nghiệp đang chia cách người Mỹ, giữa 
Trái và Phải, Nghèo và Giàu, Đen và Trắng. Tôi sẽ đấu tranh vì 
Quyền của mọi người trong Hiến Pháp Hoa Kỳ và giới hạn sự 
tham gia của chính quyền liên bang trong từng khía cạnh của 
cuộc sống cá nhân chúng ta, bao gồm NSA dọ thám người Mỹ 
vô tội, bác sĩ nào mà chúng ta có thể hoặc không thể đến thăm 
khám, và cho phép đàn ông vào phòng vệ sinh nữ. Đã quá đủ, 
bạn bị sa thải. 
Trong lúc Quốc hội bị phá sản, Quốc gia với khoản thâm hụt chi 
tiêu không bao giờ chấm dứt trong khoản hỗ trợ nước ngoài, 
các chương trình phúc lợi tăng chưa từng có và các cuộc chiến 
liên miên về thuốc, nghèo khó và khủng bố. Tôi sẽ đấu tranh cho 
một ngân sách cân bằng và giảm nợ để chúng ta không phải để 
lại cho con cháu của mình một khoản nợ to lớn đến mức họ sẽ 
phải chật vật để trả nợ.
Như Ronald Reagan, tôi tự xem mình là “Chính trị gia công dân”, 
đã dành trọn cuộc đời bên ngoài chính trị. Như JF Kennedy, tôi 
tin rằng “Đừng hỏi Đất nước có thể làm gì cho bạn. Mà hãy hỏi 
bạn có thể làm gì cho đất nước của mình.” Và như Martin Luther 
King JR. Tôi tin rằng chúng ta “không đánh giá một người qua 
màu da của họ mà qua tính cách của họ.”
“Nước lên thì thuyền lên”. Việc giảm gánh nặng thuế lên các 
công ty Mỹ xuống mức giá cạnh tranh toàn cầu sẽ khởi động 
nền kinh tế của chúng ta, tạo việc làm và nâng mức lương. “Bạn 
cho một người một con cá, bạn nuôi anh ta no một ngày. Dạy 
một người cách câu cá, bạn nuôi anh ta suốt cuộc đời.” Hãy 
giúp những người cần bạn giúp đỡ, không phải cho họ những 
thứ miễn phí vĩnh viễn, mà dạy cho họ những kỹ năng cần thiết 
để họ trở thành những con người tự hào, hữu ích trong cộng 
đồng chúng ta, giảm thâm hụt chi tiêu. 
Bảo vệ biên giới của chúng ta. Chữa lành cho cựu chiến binh 
bị bệnh. Khoản vay học sinh 0%. Không phí cầu đường cao tốc. 
Chỉ công dân mới có thể bỏ phiếu. Thay thế Obamacare. Chấm 
dứt IRS, BLM, DOE, ATF. Bỏ tù các chính trị gia tham nhũng. 
Tung tin.
Liên Lạc
(425) 512-7784; robert@sutherlandusa.com; 
www.sutherlandusa.com

Sutherland
(Theo Đảng Cộng Hòa)
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Pramila

Kinh Nghiệm Bầu Cử
Thượng viện tiểu bang Washington, 2015-Đến nay
Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác
Giám đốc điều hành tổ chức phi lợi nhuận về Sức khỏe quốc tế 
và nhân quyền, Nhà phân tích tài chính, Tác giả
Giáo Dục
Bằng cử nhân Tiếng Anh, Đại học Georgetown; Bằng thạc sĩ 
quản trị kinh doanh, Đại học Northwestern
Phục Vụ Cộng Đồng
Nhà sáng lập, Hate Free Zone/OneAmerica  —  Tổ chức về 
quyền nhập cư và tị nạn lớn nhất của Tiểu bang Washington; 
Đoạt giải thưởng Thay đổi của Nhà Trắng  —  về những công 
việc khác thường đạt được để đem đến một tương lai công 
bằng hơn, an toàn hơn, và thịnh vượng hơn; Thành viên hội 
đồng, 21 Progress — liên minh cộng đồng lao động cho thế 
kỷ 21; Cựu chủ tịch ủy ban, Chaya  —  hỗ trợ những người 
sống sót sau bạo lực gia đình, tấn công tình dục, và buôn người; 
Thành viên, Ủy Ban Thị Trưởng về Bất công thu nhập -ban hành 
con đường dẫn đến mức lương tối thiểu $15. 

Lời Tuyên Bố
Tôi đã cống hiến cuộc đời của mình để đạt được kết quả thực 
sự, giúp tầng lớp trung lưu và những người làm việc theo cách 
của họ. Là một người tổ chức cộng đồng, nhà lãnh đạo dân 
quyền, và là Thượng nghị sĩ Tiểu bang, tôi đã dẫn dắt nhiều 
phong trào cấp tiến, đưa mọi người đến với nhau để hoàn thành 
công việc. Tôi đem giá trị, khả năng lãnh đạo, và kinh nghiệm là 
tiếng nói cấp tiến mạnh mẽ cho Khu vực số 7 đến Quốc hội và 
kêu gọi lá phiếu của bạn.
Tôi đã thành lập một tổ chức về quyền của người nhập cư lớn 
nhất Washington, OneAmerica, chấm dứt tình trạng trục xuất 
bất hợp pháp, và giúp thông qua cải cách nhập cư tại Thượng 
Viện Hoa Kỳ. Tôi giúp ban hành mức lương tối thiểu $15 của 
Seattle và nỗ lực nâng mức lương tối thiểu trên toàn tiểu bang.
Trong Thượng Viện Tiểu Bang, tôi mở rộng khả năng tiếp cận 
các phương pháp tránh thai dành cho phụ nữ; thông qua pháp 
chế cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho những người sống sót 
sau tấn công tình dục; đảm bảo $5,250,000 cho việc học nghề 
đào tạo phụ nữ và người da màu về công việc giao thông vận 
tải; đề xuất pháp chế cung cấp đại học cộng đồng miễn phí và 
tự động đăng ký cử tri; và dẫn dắt các cuộc chiến đấu chống lại 
các dự luật tiên khởi của Đảng Cộng Hòa sẽ làm nguy hại cho 
môi trường của chúng ta
Chỉ 1 trong 5 thành viên Quốc hội là phụ nữ. Chúng ta biết rằng 
các quyết định chính sách sẽ tốt hơn nếu có tất cả tiếng nói tại 
bàn thảo luận. Là phụ nữ đầu tiên được bầu chọn từ khu vực số 
7, tôi sẽ chống lại các cuộc tấn công cánh tả về Kế hoạch hóa 
gia đình; đảm bảo tiền lương công bằng cho công việc công 
bằng; đảm bảo nghỉ ốm và nghỉ về việc gia đình được hưởng 
lương; nâng mức lương tối thiểu trên toàn quốc như chúng ta 
đã làm ở Seattle.
Là một người mẹ, tôi cam kết ban hành các kế hoạch táo bạo 
để giải quyết sự thay đổi khí hậu cho các thế hệ tương lai. Tôi 
sẽ mở rộng An sinh Xã hôi và Medicare cho tất cả mọi người để 
giữ lời hứa với các công nhân và ưu tiên chăm sóc bệnh nhân.
Sự Ủng Hộ: Đảng viên đảng Dân chủ Quận King, Hội đồng Lao 
động Tiểu bang Washington, WEA, AFT, IAM, UFCW, WFSE, 15 
công đoàn khác, EMILY’s List, NARAL, Gloria Steinem, Wendy 
Davis, Friends of the Earth, Bill McKibben, MoveOn, PCCC; 
Đảng viên đảng Dân chủ khu vực số 32, 33, 36, 37, 46; 35+ viên 
chức được bầu chọn của liên bang, tiểu bang và địa phương
Liên Lạc
(206) 482-8420; info@pramilaforcongress.com; 
www.pramilaforcongress.com

Jayapal
(Theo Đảng Dân Chủ)

  tiếp tục
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kết thúc

Brady Piñero

Kinh Nghiệm Bầu Cử
Dân biểu Tiểu bang Đảng Dân Chủ, Khu Lập Pháp Số 43 
(Seattle). Đồng tài trợ cho pháp chế thay đổi khí hậu có ảnh 
hưởng sâu rộng. Thông qua pháp luật hai đảng để mở rộng khả 
năng tiếp cận sức khỏe tâm thần, đấu tranh chống tình trạng 
nghiện ma túy, giảm tình trạng tống giam. Thông qua các chính 
sách cải tiến về giao thông vận tải, an ninh hưu trí, nhà ở, chăm 
sóc sức khỏe, quyền sinh sản, phát triển kinh tế, nghệ thuật/
văn hóa. “Nhà lập pháp tiêu biểu của Năm” – Liên minh khu nhà 
ở dành cho người có thu nhập thấp Washington. 100% thành 
tích với Tổ Chức Cử Tri Bảo Vệ Môi Trường Washington, Liên 
minh Washington về Trách nhiệm về Sử dụng Súng, Tổ chức 
bảo vệ quyền sinh sản Tổ chức bảo vệ quyền sinh sản NARAL 
Pro-choice WA.
Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác
Học bổng Fulbright; AmeriCorps; Nhà sáng lập, Proyecto Villa 
Nueva; Nhân viên chương trình, Quỹ Bill & Melinda Gates, hợp 
tác lãnh đạo để cải thiện an toàn thực phẩm và dinh dưỡng 
quốc tế.
Giáo Dục
Đại học Princeton, Binh nhì không quân Hoa Kỳ, Quan hệ quốc 
tế và công cộng. 
Phục Vụ Cộng Đồng
Không nộp thông tin

Lời Tuyên Bố
Tôi tự hào gọi Northwest là nhà. Khu vực phát triển và đổi mới 
của chúng ta đã cống hiến quá nhiều cho đất nước này với 
một chính quyền quốc gia thường xuyên bế tắc. Tôi tranh cử 
vào Quốc hội vì thế hệ người Mỹ của tôi đang thừa hưởng một 
tương lai không bền vững. 
Chúng ta cần một thế hệ những người lãnh đạo nhìn xa trông 
rộng, có hiệu quả sẽ đấu tranh cho các giá trị tiến bộ của chúng ta 
và cùng làm việc để thực hiện theo các ưu tiên của địa phương: 
giao thông vận tải, giáo dục, nhà ở và vô gia cư. Chúng ta cần 
các nhà lãnh đạo dũng cảm đứng lên bảo vệ quyền sinh sản, 
trách nhiệm sử dụng súng, và khí hậu của chúng ta. 
Tôi lớn lên ở miền quê Washington, tại Nooksack Valley. Mẹ của 
tôi, là giáo viên trường công lập, nhập cư từ Cuba. Gia đình của 
cha tôi đã gọi Northwest là nhà trong nhiều thế hệ. Chồng của tôi 
là Micah, một nhà sinh học biển, truyền cảm hứng cho tôi cam 
kết hành động về sự thay đổi khí hậu. Gia đình đã hình thành 
nên các giá trị mà tôi có ngày nay - ông bà của tôi gặp nhau vào 
năm 1947 tại Cuộc gặp gỡ Quaker ở bắc Seattle, sau khi bà của 
tôi trở về từ công tác xây dựng lại nhà cửa ở Hiroshima sau khi 
bị oanh tạc. Tôi ủng hộ chính sách nước ngoài, đó là chiến tranh 
luôn là phương sách cuối cùng. 
Hồ sơ của tôi tại Olympia thể hiện khả năng lãnh đạo mà tôi sẽ 
đem đến cho Quốc hội. Tôi đã xây dựng các liên minh hai đảng 
để thông qua pháp luật bước ngoặc, từ sức khỏe tâm thần và 
tư pháp hình sự đến nhà ở và giao thông vận tải. Đó là lý do tại 
sao tôi có được sự ủng hộ của nhiều đồng nghiệp được bầu 
chọn hơn bất kỳ ứng cử viên nào khác trong cuộc chạy đua này. 
Tôi tự hào khi được sự ủng hộ bởi hơn 35 đồng nghiệp tại cơ 
quan lập pháp Washington, các nhã lãnh đạo quốc gia như 
Hạ nghị sĩ Barney Frank, các Đảng viên đảng Dân chủ trẻ 
của Washington, Đảng viên đảng Dân chủ Khu vực số 46 và 
36, Công Đoàn Thợ Máy Boeing, các nhà ủng hộ môi trường, 
các Hội viên Hội đồng Thành phố Seattle Sally Bagshaw, 
Tim Burgess, Lorena Gonzalez, Debora Juarez, Thị trưởng 
Edmonds và Mukilteo, cùng các lãnh đạo từ doanh nghiệp 
đến người lao động tin rằng tôi sẽ đem giá trị vững chắc của 
Northwest đến Quốc hội và cùng làm việc để thực hiện các ưu 
tiên của chúng ta ở nhà.
Liên Lạc
(206) 486-5551; Brady@BradyWalkinshaw.com; 
bradywalkinshaw.com

Walkinshaw
(Theo Đảng Dân Chủ)



72 Dân biểu Hoa Kỳ | Khu vực 8 | Nhiệm kỳ 2 năm

Dave

Kinh Nghiệm Bầu Cử
Cảnh sát trưởng quận King, 1997-2005; Hạ Nghị Viện Hoa Kỳ, 
2005-đến nay
Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác
Dave phục vụ trong Không Quân Trừ Bị Hoa Kỳ (1971-1976). 
Làm việc tại văn phòng cảnh sát trưởng quận King vào năm 
1972. Vào năm 1997 trở thành cảnh sát trưởng được bầu cử 
của quận King đầu tiên trong 30 năm
Giáo Dục
Đại học Concordia Lutheran, AA
Phục Vụ Cộng Đồng
Làm việc tại Hội Đồng Chống Bạo Hành Gia Đình Quận King. 
Ban Giám Đốc Thế Vận Hội Đặc Biệt Washington. Nhà sáng lập 
Liên minh Chống Bạo Lực Súng Quận King. Cựu thành viên 
Uỷ Ban Chấm Dứt Tình Trạng Vô Gia Cư Quận King. Nhà sáng 
lập Liên Đoàn Hoạt Động Cảnh Sát của cảnh sát trưởng quận 
King. Huấn luyện viên và nhà tư vấn dành cho giới trẻ. Hai lần 
đoạt huy chương Dũng Cảm của Washington. Cảnh sát trưởng 
quốc gia của năm.

Lời Tuyên Bố
Khả năng lãnh đạo. Tư văn phòng Cảnh Sát Trưởng đến Quốc 
Hội, tôi đã cách đứng lên trong khi những người khác không thể, 
lên tiếng khi những người khác không làm, và sánh kịp khi cuộc 
sống còn đang mập mờ ở giữa. Đại khái là tôi tin vào việc làm 
điều đúng. Với trường học tốt hơn cho con em chúng ta, chăm 
sóc sức khỏe tốt hơn cho gia đình chúng ta, bộ luật thuế công 
bằng hơn để tạo việc làm, luật pháp vững mạnh hơn bảo vệ 
những người thấp bé và biên giới an toàn hơn bảo vệ đất nước 
của chúng ta.
Tính chính trực. Các viên chức công thường hy sinh danh dự 
cá nhân và sự chính trực của mình để chiến thắng và giữ ghế. 
Tôi không bao giờ như vậy, biết rằng chúng ta sẽ tốt hơn khi 
chúng ta làm việc cùng nhau, và đoàn kết hơn khi chúng ta nói 
với nhau rằng chúng ta từ chối làm tổn hại đến các quyền khiến 
chúng ta trở nên đặc biệt, sự tự do khiến chúng ta vững mạnh, 
và giá trị khiến nước Mỹ trở thành “thành phố sáng ngời ở trên 
cao”. Làm điều này, và chúng ta không chỉ đảm bảo được ngày 
hôm nay, mà còn đấu tranh để đảm bảo cho những ngày sau 
mà con cháu chúng ta sẽ kế thừa.
Dịch vụ. Từ lực lượng Không Quân Hoa Kỳ đến Văn phòng 
Cảnh sát trưởng Quận King, tôi đã hàng ngày chứng kiến nhiều 
tấm gương hy sinh vị tha, những người đặt lợi ích của người 
khác lên trên. Trải nghiệm đó đã dạy tôi về ý nghĩa của tấm lòng 
bầy tôi trung thành, vinh dự được có cơ hội giúp đỡ và thể hiện 
lòng dũng cảm cũng như sự khiêm tốn để mọi việc được thực 
hiện.
Chung sức. Nước Mỹ cần một liều thuốc bổ nếu muốn mưu cầu 
tương lai cũng nhiều như kiểm soát quá khứ. Đó là lý do tại sao 
việc thay thế tinh thần đảng phái với mục đích thông thường, và 
tính vụn vặt với nguyên tắc quan trọng hơn bao giờ hết. Thay vì 
đấu đá lẫn nhau, chúng ta hãy cùng làm việc với nhau, tìm ra cơ 
sở chung và đấu tranh cho một nước Mỹ. Chỉ sau khi chúng ta 
tạo được một nền kinh tế vững chắc, một quân đội vững mạnh, 
một chính sách nước ngoài chặt chẽ hơn và một đất nước tuyệt 
vời hơn mà ở đó mọi người bằng việc chăm chỉ làm việc, sẽ có 
cơ hội được sống một Giấc mơ Mỹ.
Liên Lạc
(425) 455-3283; dave@davereichert.com; davereichert.com

Reichert
(Theo Đảng Cộng Hòa)

  tiếp tục
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kết thúc

Tony

Kinh Nghiệm Bầu Cử
PCO Khu Lập Pháp Số 41
Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác
Nhà tổ chức Seattle Seahawks, Tổng thống Tony Ventrella 
Productions, Comcast Local Edition/News Makers, Sports 
Anchor KOMO TV, Giám đốc thể thao KING-5 TV, Giám đốc thể 
thao KIRO 7 TV, Host KIRO 710, Biên tập viên thể thao Bản tin 
Wilton, Giám đốc thể thao WMMM/WDJF FM, Giám đốc thể 
thao WNLK, Giám đốc thể thao WANE TV, Quân đội Hoa Kỳ, 
Lực lượng dự bị quân đội, Thợ cắt tóc của tiệm hớt tóc ở làng
Giáo Dục
Đại học Cộng đồng Bellevue, Đại học Cộng đồng Norwalk, 
Wright Technical, Wilton High
Phục Vụ Cộng Đồng
Quỹ Cystic Fibrosis, Quỹ ALS, Cùng nhau xây dựng lại Seattle, 
Hướng đạo sinh nam Hoa Kỳ, Hội Nghị Người Mỹ Cao Tuổi, Hội 
Nghị Nhân Viên Thượng Nghị Viện Tiểu Bang, Olympics đặc 
biệt, MADD, Trung Tâm Trị Liệu Nhi, Câu lạc bộ Elks, Hội Ung 
Thư Hoa Kỳ, United Way, MDA

Lời Tuyên Bố
Tôi là Tony Ventrella, ứng cử viên cho Quốc Hội. Tôi không phải 
là một chính trị gia, và tôi cũng không có tham vọng trở thành 
một chính trị gia. Sau 27 năm hoạt động trong truyền hình địa 
phương, sau đó là tổ chức trực tuyến cho Seattle Seahawks và 
Sounders FC, tôi đang tranh cử vào chức vụ công để tiếp tục 
lịch sử sâu rộng phục vụ người dân.
Trong 30 năm qua, tôi đã phục vụ không ngừng nghỉ cho cộng 
đồng phi lợi nhuận của Washington. Với tư cách là cựu thành 
viên Quân Đội Hoa Kỳ và Lực lượng dự bị, tôi đã phục vụ đất 
nước tuyệt vời này với niềm tự hào to lớn. Đã đến lúc tôi phục 
vụ đất nước của mình một lần nữa.
Tôi chỉ là một công dân như các bạn, đứng lên để giúp đất 
nước của chúng ta tiến lên phía trước. Tôi chú trọng nhiều hơn 
đến việc lắng nghe người dân, hơn là nhóm quyền lợi tiền bạc 
to lớn đang phân chia đất nước ra làm hai, làm trì trệ và kìm 
hãm Quốc hội.
Nếu chúng ta muốn chứng kiến một thế giới thay đổi, chúng ta 
phải là sự thay đổi đó, và sự thay đổi trong Quốc hội bắt đầu 
bằng việc loại bỏ sự ảnh hưởng của đồng tiền trong chế độ 
dân chủ của chúng ta. Chỉ khi đó chúng ta mới có thể giải quyết 
những vấn đề cấp bách khác của khu vực, và của đất nước, từ 
thay đổi khí hậu đến cải cách nhập cư, từ an ninh quốc gia đến 
giữ gìn an sinh xã hội, từ xây dựng các nền kinh tế bền vững 
cho các thế hệ tương lai đến đảm bảo cho các cựu chiến binh 
được nhận quyền lợi cần thiết khi cần.
Sự thay đổi nào không đến dễ dàng, chưa bao giờ như vậy, 
nhưng là sự thay đổi cần thiết hơn bao giờ hết. Tôi dự kiến trở 
thành một chuyên viên trong việc đem Quốc hội đến với nhau. 
Người dân chúng ta không còn hứng thú và mệt mỏi với việc 
cãi nhau giữa các bên. Tôi tự hào về việc xây dựng nên những 
chiếc cầu nối và sẽ dành nhiều thời gian hơn nữa để làm việc 
cho người dân của đất nước này và Khu Vực Quốc Hội Số 8 
của Washington, hơn là gây quỹ cho chiến dịch vận động tiếp 
theo.
Điều này được cho rằng là cuộc bầu cử, xét cho cùng thì không 
phải là cuộc bán đấu giá. Mỗi một lá phiếu mang một giá trị như 
nhau, và tôi trân trọng đề nghị các bạn bỏ phiếu cho tôi.
Liên Lạc
team@teamventrella.com; TeamVentrella.com

Ventrella
(Theo Đảng Dân Chủ)
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Adam

Kinh Nghiệm Bầu Cử
Dân Biểu Hoa Kỳ, 1997-hiện nay; thượng nghị sĩ tiểu bang 
Washington, 1991-1997.
Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác
Công Tố Viên, Thành phố Seattle, 1993-1995; Luật sư, 
Cromwell, Mendoza và Belur.
Giáo Dục
Tiến Sĩ Luật Đại học Washington, 1990; Bằng Cử Nhân Khoa 
Học Xã Hội Đại học Fordham, 1987, Trung Học Phổ Thông 
Tyee, 1983.
Phục Vụ Cộng Đồng
Thành viên Hội Phụ Huynh-Giáo Viên trường trung học phổ 
thông Issaquah và trường trung học cơ sở Issaquah; thành 
viên Hội Ủng Hộ Trường Trung học Issaquah; thành viên, Ban 
giám đốc dự án Borgen; thành viên Ủy Ban Nhân Quyền Tom 
Lantos; đi lễ nhà thờ St. Margaret’s Episcopal tại Bellevue; cựu 
huấn luyện viên tình nguyện, Câu lạc bộ bóng đá Issaquah; cựu 
thành viên, Hội Phụ Huynh-Giáo Viên trường tiểu học Northeast 
Tacoma nơi vợ tôi, Sara, làm Chủ tịch Hội Phụ Huynh-Giáo Viên 
trong 2 năm; cựu thành viên, Câu lạc bộ Federal Way Kiwanis.

Lời Tuyên Bố
Tôi lớn lên ở thành phố SeaTac và sống cả cuộc đời của mình ở 
Khu vực số 9 này. Quận này là một cộng đồng rất đa dạng, đánh 
giá cao sự chăm chỉ và tôi rất tự hào khi được đại diện cho nó. 
Tôi sống cùng vợ, là Sara ở khu vực số 9 và nuôi dậy hai người 
con của chúng tôi ở đây, cả hai đều theo học tại trường côn lập. 
Là một Công Tố Viên, thượng nghị sĩ tiểu bang, và là thành viên 
trong cộng đồng của chúng ta, tôi đã sống theo các giá trị mà 
cha mẹ tôi đã được dạy--chính trực, siêng năng, và tôn trọng 
đối với cộng đồng của các bạn.
Các gia đình tầng lớp lao động như gia đình của tôi không có 
nhiều cơ hội nhu những thế hệ trước đây. Điều này phải thay 
đổi. Đó là lý do tại sao tôi tập trung củng cố tầng lớp trung lưu, 
đấu tranh vì dân quyền và sự bình đẳng, và đầu tư cho tương 
lai của chúng ta. Chúng ta cần một khả năng lãnh đạo mạnh mẽ, 
có kinh nghiệm để tìm giải pháp cho những thử thách mà chúng 
ta đang đối diện.
Tôi vẫn cam kết tuyệt đối sẽ cố gắng tìm giải pháp để khu vực 
của chúng ta trở nên tốt hơn dành cho mọi người. Chúng ta 
phải lớn lên từ tầng lớp trung lưu, đảm bảo có nhiều việc làm 
với mức lương đủ sống, và chắc chắn chúng ta tiếp tục phấn 
đấu vì sự bình đẳng và hợp lý cho tất cả mọi người. Là Đảng 
viên Đảng Dân Chủ hạng đầu trong Ủy Ban Quân Lực, tôi luôn 
luôn cố gắng đảm bảo rằng những người lính và gia đình của 
họ, nhiều người sống trong Khu vực số 9, đều được hỗ trợ cần 
thiết và xứng đáng.
Tôi làm việc chăm chỉ mỗi ngày để chắc chắn rằng mọi người 
trong khu vực của chúng ta được tiếp cận những điều tốt đẹp 
nhất mà đất nước này phải đem lại; không chỉ vì đó là điều đúng 
phải làm, mà còn là vì đây là nhà của tôi - đây là việc của riêng 
tôi, cũng như sự thịnh vượng của cộng đồng chúng ta là việc 
riêng của các bạn.
Được phục vụ cho khu vực này trong Quốc Hội là danh dự của 
tôi, và tôi mong muốn các bạn bỏ phiếu cho tôi.
Liên Lạc
(253) 572-6125; info@electadamsmith.com; 
www.electadamsmith.com

Smith
(Theo Đảng Dân Chủ)

  tiếp tục
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kết thúc

Doug

Kinh Nghiệm Bầu Cử
PCO được bầu chọn hai lần, làm việc trong nhiều chiến dịch 
vận động chính trị, ứng cử viên vào Quốc hội Hoa Kỳ lần thứ 2
Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác
Chủ tịch và nhà sáng lập EZTVSpots.com Đào tạo doanh 
nghiệp cho CARTOYS.Nhiều vị trí bán lẻ và quản lý
Giáo Dục
Tốt nghiệp Central Valley HS Spokane Valley. Theo học tại 
trường Đại học Multnomah Portland OR
Phục Vụ Cộng Đồng
Lãnh đạo thanh niên tình nguyện trong hơn 30 năm. Tình 
nguyện viên cho Sứ Mệnh Giải Cứu, Trung Tâm Dream, Tổ 
chức thiện nguyện Đội quân Cứu tế, và các tổ chức khác phục 
vụ cho người vô gia cư và người nghèo thua thiệt.

Lời Tuyên Bố
Doug được sinh ra ở Spokane WA. Ông ấy được nuôi dạy bởi 
người mẹ đơn thân và sau đó sống cùng với cha của mình, 
mà tài xế xe tải của Teamster’s Union trong một gia đình khác 
chủng tộc. Trong những năm trung học, ông ấy làm 3 công việc 
cùng lúc và sau khi tốt nghiệp, ông ấy làm việc trong dịch vụ 
thực phẩm, xây dựng, nhà máy, bán lẻ và là một nhạc sĩ chuyên 
nghiệp. Ông ấy đã kết hôn được hơn 30 năm và có năm người 
con. Doug là nhà sáng lập kiêm chủ tịch của EZTVSpots.com và 
là người dẫn chương trình radio Eyes on Washington phát sóng 
vào lúc AM1590 The Answer in Seattle.
Doug nhiệt tình với hoạt động quốc phòng. Ngày nay, nước Mỹ 
đang đối mặt với một số đe dọa lớn nhất từ những năm 1930. 
Điều quan trọn là chúng ta luôn thận trọng và sẵn sàng chiến 
đấu để ngăn chặn những ai sẽ làm hại chúng ta. Và đó là những 
gì chúng ta giữ lời hứa với những nam nữ quân nhân cũng như 
với các cựu chiến binh của chúng ta.
Doug cam kết giảm khoản nợ quốc gia. Khoản nợ của chúng ta 
phát triển lớn đến nỗi nếu lãi suất tăn lên 4%, thì toàn bộ doanh 
thu thuế có thể được sử dụng chỉ để trả tiền thuế.
Doug tập trung vào việc xây dựng một nền kinh tế vững mạnh, 
tạo việc làm, bằng cách tạo ra một môi trường mà các doanh 
nghiệp chọn Hoa Kỳ và Tiểu bang Washington trước tiên. Ông 
ấy sẽ làm việc để cải cách các khoản thuế để bạn có thể giữ lại 
được nhiều hơn tiền lương vất vả kiếm được của mình.
Doug Basler kiên quyết lắng nghe các bạn và đại diện cho bạn 
một cách trung thực ở Quốc hội, không phải quyền lợi đặc biệt 
hoặc khoản đóng góp ngoài tiểu bang. Nếu bạn sẵn sàng cho 
sự thay đổi thật sự, và để tiến nói của bạn được lắng nghe tại 
DC, thì tôi tha thiết kêu gọi bạn bỏ phiếu cho Doug Basler vào 
Hạ Nghị Viện Hoa Kỳ. Ông ấy sẵn sàng xắn tay áo và bắt tay 
vào làm việc ngay ngày đầu tiên!
Liên Lạc
(877) 427-6534; candidate@dougbasler.com; 
www.dougbasler.com

Basler
(Theo Đảng Cộng Hòa)



76

Bộ trưởng Tư pháp
Bộ trưởng Tư pháp phục vụ với tư cách là cố vấn pháp 
luật cho Thống đốc, các thành viên của Cơ quan lập 
pháp, viên chức tiểu bang, và gần 200 cơ quan, ủy ban, 
các trường cao đẳng và đại học trong tiểu bang. Văn 
phòng Bộ trưởng Tư pháp thực thi luật định bảo vệ người 
tiêu dùng và cung cấp thông tin công cộng về quyền của 
người tiêu dùng và thực tiễn thương nghiệp phi pháp.

Giám Đốc Học Chánh Công Huấn
Giám Đốc Học Chánh Công Huấn là giám đốc điều hành 
phi đảng phái được bầu chọn duy nhất của tiểu bang. 
Giám đốc khu học chánh đứng đầu cơ quan giáo dục của 
tiểu bang và là tổng giám đốc điều hành của Hội đồng 
Giáo dục Quản trị tiểu bang. Giám đốc khu học chánh 
chịu trách nhiệm về công tác hành chính chương trình 
giáo dục từ bậc mẫu giáo đến lớp mười hai của tiểu bang. 
Văn phòng xác nhận nhân viên giảng dạy, chấp thuận và 
chỉ định các chương trình, cũng như phân bổ các nguồn 
quỹ của tiểu bang và địa phương.

Ủy viên Đất công
Ủy viên Đất công là giám đốc Bộ Tài Nguyên Thiên Nhiên, 
giám sát việc quản lý hơn 5.6 triệu mẫu Anh đất rừng, đất 
nông nghiệp, bãi chăn thả, đất dưới nước và đất thương 
mại của tiểu bang. Những loại đất này tạo ra hơn $200 
triệu một năm để hỗ trợ cho các trường học, tổ chức tại 
tiểu bang và các dịch vụ của quận. Đất cũng được quản lý 
để bảo vệ môi trường sống của động vật hoang dã. nước 
và sử dụng công cộng.

Ủy viên Bảo hiểm
Ủy viên Bảo hiểm kiểm soát các công ty bảo hiểm hoạt 
động tại Washington, cấp phép cho các đại lý và môi giới 
bảo hiểm, xem xét các đơn bảo hiểm và mức phí, kiểm 
tra các hoạt động và tài chính của công ty bảo hiểm, giải 
quyết các yêu cầu và khiếu nại của công chúng.

Ủy ban chấp hành được bầu chọn toàn tiểu bang phải là các cử tri đăng ký 
Washington và được bầu chọn cho nhiệm kỳ bốn năm.

Năng Lực & Trách Nhiệm Ủy 
Ban Chấp Hành

Thống đốc
Thống đốc là tổng giám đốc điều hành của tiểu bang và 
thực hiện bổ nhiệm cho hàng trăm chức vụ tiểu bang, bao 
gồm các giám đốc của cơ quan tiểu bang (có sự xác nhận 
của Thượng viện). Thống đốc có quyền ký kết hoặc phủ 
quyết (bác bỏ) pháp chế, và hàng năm nộp đề xuất ngân 
sách và báo cáo về các vụ việc tiểu bang lên Cơ quan lập 
pháp.

Phó thống đốc
Phó thống đốc được bầu chọn độc lập với Thống đốc, 
và phục vụ với tư cách là viên chức quản lý Thượng viện 
tiểu bang. Phó thống đốc là người kế nhiệm đầu tiên của 
chức Thống đốc, và hành động với tư cách là Thống đốc 
nếu người này không thể thực hiện nhiệm vụ tại chức của 
mình.

Bộ trưởng
Bộ trưởng xác nhận kết quả bầu cử, nộp và xác nhận các 
dự luật tiên khởi và trưng cầu dân ý vào lá phiếu, xuất 
bản sách huớng dẫn cử tri tiểu bang, đăng ký các tập 
đoàn, đối tác hữu hạn, tên thương mại, và các tổ chức 
thiện nguyện, thu thập và lưu giữ các hồ sơ lịch sử của 
tiểu bang. Bộ trưởng là người kế nhiệm thứ hai cho vị trí 
Thống đốc.

Thủ quỹ
Là viên chức tài chính của tiểu bang, Thủ quỹ quản lý và 
phân bổ toàn bộ các quỹ và tài khoản, chịu trách nhiệm về 
việc bảo quản và tiền lãi của tất cả các khoản đầu tư của 
tiểu bang, giải trì và thanh toán tiền lãi và tiền vốn của tất 
cả các khoản công nợ được đảm bảo của tiểu bang, và 
duy trì hệ thống thu doanh thu trên toàn tiểu bang để giải 
quyết số tiền ký quỹ của tiểu bang vào Ngân khố.

Kiểm toán viên
Kiểm toán viên làm việc với chính quyền địa phương và 
tiểu bang để thực hiện kiểm toán tài chính độc lập và kiểm 
tra hiệu suất. Kiểm toán viên điều tra các khiếu nại tố giác 
của nhân viên của tiểu bang về các cơ quan và báo cáo 
các trường hợp gian lận, lãng phí và lạm dụng các nguồn 
công cộng nhận được thông qua đường dây nóng của 
công dân. Kết quả được công khai.

 

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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Jay

Kinh Nghiệm Bầu Cử
Hạ viện Tiểu Bang Washington, 1989-1992, đại diện cho 
Yakima Valley; Hạ nghị viện Hoa Kỳ 1993-1994 đại diện cho 
Eastern Washington; Hạ nghị viện Hoa Kỳ 1999-2012 đại diện 
Quận Kitsap, King và Snohomish; Thống đốc bang Washington 
2013–đến nay.
Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác
Luật sư; Tác giả, Cứu hỏa Apollo: Kích động nền Kinh tế Năng 
lượng Sạch của Hoa Kỳ.
Giáo Dục
Trường Trung học Ingraham, Seattle, WA; tốt nghiệp Đại học 
Washington với bằng cử nhân kinh tế, 1972; tốt nghiệp loại giỏi 
Trường Luật Đại học Willamette, 1976.
Phục Vụ Cộng Đồng
Thành viên điều lệ của Hoopaholics giúp gây quỹ cho 
Childhaven; huấn luyện thể thao thanh niên; phục vụ với tư cách 
là thành viên hội đồng danh dự của Liên Minh Bảo vệ Động vật 
hoang dã và Giải trí Washington.

Lời Tuyên Bố
Tôi đã làm việc chăm chỉ trong ba năm qua với tư cách là thống 
đốc để giúp xây dựng một nền kinh tế mạnh mẽ hơn. Chúng ta 
đã tạo ra hơn 250,000 việc làm, được công nhận là nền kinh tế 
tốt nhất trên toàn quốc theo Business Insider và đã chứng kiến 
tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất từ năm 2008. 
Khi thảm kịch xảy ra, chúng ta mở lại Cầu Skagit River I-5 trong 
27 ngày. Chúng ta làm việc với những con người dũng cảm bị 
đánh gụ bởi trận lở đất Oso, an ủi các nạn nhân và xây dựng lại 
cộng đồng. Chúng ta hành độn hỗ trợ những nơi bị ảnh hưởng 
bởi trận cháy rừng ở Miền Trung và Đông Washington. 
Là một tiểu bang, chúng ta cần giúp con em chúng ta tiếp cận 
với một nền giáo dục có tầm cỡ thế giới trong một nền kinh tế 
đòi hỏi nhiều kỹ năng mới - tôi tự tin là chúng ta có thể làm được 
điều này. Ngày nay, mỗi trẻ em đều được quyền đến nhà trẻ mỗi 
ngày, chúng ta có lớp học với sĩ số nhỏ hơn ở các cấp lớp mẫu 
giáo, và giáo viên được trả lương cao hơn và được đào tạo tốt 
hơn. Và chúng ta đã tiến hành cắt giảm học phí chưa từng thấy 
ở các trường đại học công lập trong khắp Washington. 
Chúng ta biết rằng chúng ta cần tiến hành những cải thiện 
lớn trong hệ thống giao thông vận tải. Đó là lý do tại sao tôi rất 
cương quyết cơ quan lập pháp thông qua gói hỗ trợ hai đảng 
tạo 200,000 việc làm, sửa cầu, tạo làn đường mới, mở rộng 
dịch vụ xe buýt và mở cửa mở rộng đường sắt đô thị nhẹ. Mặc 
dù điều này sẽ không khắc phục mọi thứ qua một đêm, nhưng 
giúp chúng ta đi đúng đường trong khi giải quyết tình trạng tắc 
nghẽn giao thông và tìm ra giải pháp thực tiễn. 
Khi nhắc đến các giá trị cơ bản của Washington, chúng ta sẽ 
không khước từ. Chúng ta bảo vệ trẻ em khỏi sự tàn phá của 
ô nhiễm khí carbon gây bệnh suyễn và thay đổi khí hậu. Chúng 
ta làm việc vì một nền kinh tế xây dựng tầng lớp trung lưu vững 
mạnh hơn bằng cách tăng mức lương tối thiểu, đảm bảo nghỉ 
ốm được hưởng lương và đẩy mạnh các chính sách cho phép 
các gia đình lao động phát đạt. 
Tôi tự hào về sự tiến bộ của chúng ta. Với lá phiếu của các bạn, 
tôi tự tin rằng chúng ta có thể khai thác tinh thần đổi mới đặc 
biệt của chúng ta, xây dựng một nền kinh tế vững mạnh hơn và 
một tương lai thịnh vượng hơn cho mọi người dân Washington.
Liên Lạc
(206) 533-0575; Jay@JayInslee.com; www.jayinslee.com

Inslee
(Theo Đảng Dân Chủ)
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Bill

Kinh Nghiệm Bầu Cử
Ủy viên, Cảng Seattle
Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác
Nhà sáng lập, Bryant Christie Inc., công ty chuyên giúp các 
nông dân xuất khẩu (1992-đến nay). Phó tổng thống, Hội đồng 
Nghề làm vườn Tây Bắc (Yakima, 1985-92). Giám đốc, Hội 
đồng Thương Mại Quốc Tế của Thống đốc (1984-85).
Giáo Dục
Đại học Georgetown, Trường Ngoại Giao (B.S.F.S., thương 
mại/ngành ngoại giao, Châu Á/Châu Mỹ La-tinh)
Phục Vụ Cộng Đồng
Quản lý tình nguyện vào ban đêm, khu lưu trú St. James cho 
người vô gia cư (2004-06). Thành viên hội đồng sáng lập, 
Nisqually River Foundation.  Cựu thành viên ủy ban Stewardship 
Partners, Hội đồng Thương Mại Quốc Tế Washington, Liên 
Minh Thương Mại Quốc Tế Spokane. Thành viên lực lượng 
đặc nhiệm giao thông vận tải của Thống đốc Gregoire. Rotary 
(Olympia, Yakima, Seattle). Viên chức công hàng hải của năm 
2010.

Lời Tuyên Bố
Tôi lắng nghe và tôi đã nghe to và rõ những điều người dân mong 
muốn. Họ muốn chính phủ quan tâm đến họ. Họ muốn thống đốc 
là một người thống nhất có hiệu quả, không phải là một chính trị 
gia nhà nghề. Họ muốn có một thống đốc sẽ xem xét kỹ lưỡng 
các chương trình, khắc phục các hệ thống quan liêu đổ vỡ, tôn 
trọng tiền thuế của chúng ta. Họ muốn có một thống đốc tập trung 
vào việc học của con em, giao thông, hoạt động của nhà tù; kiểm 
soát thuế và bảo vệ môi trường của chúng ta.
Kiến thức cơ bản của tôi là về kinh doanh. Tôi xây dựng một công 
ty hoạt động ở cả hai phía, giúp người nông dân Washington 
xuất khẩu cây trồng của họ. Tôi đưa mọi người đến gần nhau 
và khắc phục vấn đề.
Là một ủy viên King Co/cảng Seattle được bầu chọn, tôi cắt 
giảm thuế mà không ảnh hưởng đến các dịch vụ; giúp chuyển 
đổi chính quyền để bảo vệ công việc cho tầng lớp trung lưu; tập 
trung vào du lịch, giao thông vận tải, giảm ô nhiễm không khí 
và nước và khôi phục môi trường sống. Tôi được công nhận là 
“làm giàu cho chủ nghĩa tư bản”.
Sau đây là những gì tôi sẽ làm với tư cách là thống đốc của 
các bạn: 1. Tạo cơ hội công bằng cho mọi trẻ em để tiến lên 
phía trước bằng cách tài trợ và cải thiện trường học. 2. Đầu tư 
lại vào trường trung học phổ thông bằng cách bao gồm học 
nghề trước dành cho những ai không vào đại học. 3. Giảm tình 
trạng kẹt xe bằng cách nhấn mạnh vào công suất, đường phố 
tốt hơn và giao thông hiệu quả hơn. 4. Xây dựng lại ngân sách 
tiểu bang từ con số không, kiểm tra lại từng cơ quan, ưu đãi 
thuế và chương trình. 5. Đưa lệnh hoãn trả nợ vào quy định mới 
cho đến khi các quy định hiện tại được chứng minh hoặc loại 
bỏ. 6 Giữ gìn các nông trại và khu rừng; khôi phục quần thể cá 
hồi, cá hồi đốm đen hai vệt đỏ và cá kình.
Chương trình của tôi không có tính ý thức hệ, không phe phái. 
Đó là về chúng ta, hợp tác với nhau, để người dân có thể có 
việc làm tốt ở đây, đủ tiền mua nhà, chăm sóc gia đình và về 
hưu ở đây với vẻ đẹp thiên nhiên tuyệt vời này mà tất cả chúng 
ta đều yêu quý và muốn bảo vệ.
Thử tưởng tượng một thống đốc làm việc với cả Đảng viên 
đảng Cộng hòa và Đảng viên đảng Dân chủ, khiến chính quyền 
tốt hơn, không phải lớn hơn. Đã đến lúc chính quyền cần lắng 
nghe. Đã đến lúc chúng ta hợp tác với nhau và bắt đầu bắt tay 
vào việc. Đã đến lúc rồi.
Liên Lạc
(253) 220-5051; info@billbryantforgovernor.com; 
www.BillBryantforGovernor.com

Bryant
(Theo Đảng Cộng Hòa)

kết thúc
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Cyrus

Habib
(Theo Đảng Dân Chủ)

Marty

McClendon
(Theo Đảng Cộng Hòa)

Kinh Nghiệm Bầu Cử
Thượng nghị sĩ Tiểu bang, Khu Lập Pháp Số 48; Thành viên 
của nhóm lãnh đạo Dân Chủ Thượng Viện; Democratic Whip; 
Cựu Dân biểu Tiểu bang, Khu Lập Pháp số 48; cựu Phó Chủ 
Tịch Ủy Ban Phát Triển Kinh Tế.
Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác
Luật sư tại Perkins Coie đại diện cho các doanh nhân và doanh 
nghiệp nhỏ; giáo sư tại Trường Luật Đại học Seattle.
Giáo Dục
Tốt nghiệp trường công lập, khóa đào tạo tại Trường Tiểu Bang 
Washington dành cho người Mù; Bằng cử nhân từ Columbia; 
Bằng thạc sĩ từ Oxford (Học bổng Rhodes); bằng luật từ Yale.
Phục Vụ Cộng Đồng
Ủy ban cố vấn, Đại học Washington Eye Institute; Hội đồng 
quản trị, 5th Avenue Theatre; Hội đồng quản trị, Tổ chức Đại 
h5oc Bellevue; cựu Ủy viên Dân Quyền Quận King; Giáo dân, 
Thánh đường St. James.
Lời Tuyên Bố
Tôi mất thị lực do ung thư hồi nhỏ, nhưng nhờ các thầy cô giáo 
ở trường công lập tận tình mà tôi đã trở thành một luật sư và là 
nhà lập pháp, cam kết tạo cơ hội cho từng trẻ em nhận biết tiềm 
năng của mình.
Trong thượng viện tiểu bang, tôi làm việc tài trợ cho các trường 
học và giảm học phí đại học. Tôi đã đấu tranh để mở rộng khả 
năng tiếp cận phương pháp tránh thai, bảo vệ quyền sinh sản 
và mở rộng quyền nghỉ ốm được hưởng lương. Tôi đã gặt hái 
thành công thông qua các khoản đầu tư giao thông vận tải 
chuẩn. Tôi sẽ vận dụng thành tích của mình và phương pháp 
kinh doanh để giúp văn phòng của Phó thống đốc trở nên thích 
hợp hơn, ủng hộ nền giáo dục công lập có chất lượng, bảo vệ 
môi trường và nhiều công việc mới. 
Phó thống đốc chủ trì thượng viện tiểu bang; với tư cách là 
luật sư duy nhất trong cuộc chạy đua này và giáo sư về luật 
giảng dạy thủ tục lập pháp, tôi sẽ đảm bảo rằng chúng ta tiết 
kiệm được tiền bạc và thời gian bằng cách phản đối các ngân 
sách vi phạm hiến pháp, lừa đảo các trường công lập. Khi 
Cơ quan lập pháp lơ là trẻ em, chúng ta sẽ mất họ. Hãy để chính 
quyền làm việc cho tất cả chúng ta.
Sự Ủng Hộ: Bộ trưởng Tư pháp Bob Ferguson, Đảng viên đảng 
Dân chủ Quận King, Hiệp hội Giáo dục Washington, Tổ chức 
Cử tri Bảo vệ Môi trường Washington, Liên Bang Giáo Viên Hoa 
Kỳ, Hội Đồng Lao Động Tiểu Bang, cựu Hạ Nghị Sĩ Norm Dicks, 
gần như tất cả thành viên hội đồng Seattle và Tacoma, hàng 
chụ thị trưởng và nhà lập pháp từ Spokane đến Vancouver; 
nhiều hơn nữa.
Liên Lạc
(425) 679-9103; cyrus@cyrushabib.com; www.cyrushabib.com

Kinh Nghiệm Bầu Cử
Viên Chức Ủy Ban Phân Khu Bầu Cử 26-335, Chủ tịch 26th 
LDRC 2012-2014
Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác
Kỹ thuật viên gây mê 1987-2000, chủ doanh nghiệp nhỏ/doanh 
nhân, Pastor 2002-Đến nay, Nhà môi giới quản lý bất động sản 
1999-đến nay, Người dẫn chương trình trò chuyện Radio 2015-
đến nay
Giáo Dục
Theo học Đại học Washington- Thuốc chuẩn bị đánh thuốc tê 
khi mổ, Đào tạo và chứng nhận kỹ thuật viên gây mê, Đào tạo 
và chứng nhận Kinh thánh và Chính thể cho mục sư, Đào tạo và 
cấp giấy phép Nhân viên môi giới cho vay thế chấp, giấy phép 
Bảo hiểm nhân thọ, Đào tạo và cấp phép nhân viên môi giới 
quản lý bất động sản và hàng ngàn giờ giáo dục thường xuyên. 
Đào tạo bán hàng với thương thuyết và trình bày.
Phục Vụ Cộng Đồng
Câu Lạc Bộ Bé Trai và Bé Gái, Tổ chức Make A Wish, Rotary, 
Tổ chức Bệnh bạch cầu, Liên đoàn bóng chày trẻ em, và Tầm 
nhìn Thế giới.
Lời Tuyên Bố
Với tư cách là Sứ giả hòa bình thế giới, tôi tin rằng bây giờ là 
thời điểm của Lãnh đạo dũng cảm, ôn hòa với một tầm nhìn 
để đưa người dân của tiểu bang này đến với nhau, đoàn kết 
thành một Washington.  Chúng ta phải giải quyết các thách thức 
mà chúng ta đang đối mặt, để chúng ta có thể đưa tiểu bang 
của mình lên đường đi đến thành công lâu dài. Đã đến lúc vinh 
danh các cựu chiến binh của chúng ta, cải thiện môi trường 
kinh doanh, xóa bọ các quy định tiêu diệt việc làm, cải thiện 
giáo dục, thúc đẩy các gia đình vững mạnh và cộng đồng an 
toàn, cung cấp lẽ thường lành mạnh đến con đường mà chúng 
ta giải quyết vấn đề.
Tôi được nuôi dạy với các giá trị như giữ lời hứa, yêu thương 
hàng xóm, và giá trị của việc chăm chỉ. Tôi được thấm nhuần 
lòng tin cậy, trung thực, dũng cảm và yêu nước từ Hướng đạo 
sinh trưởng thành.  Là một công dân lâu năm của cả miền Đông 
và Tây Washington, Host of Eyes ở Washington, chủ doanh 
nghiệp, và cha của 3 người con, tôi mong muốn để lại cho các 
thế hệ sau này một Washington mạnh mẽ hơn.
Là Phó thống đốc của các bạnm tôi sẽ ủng hộ các giải pháp có 
lợi cho cả đôi bên, bắt chính phủ chịu trách nhiệm, ủng hộ Sự 
thật, Đấu tranh cho công lý, bảo vệ chống lại bất kỳ điều gì lấy 
mất đất, quyền lợi hoặc tự do của các bạn, và thực hiện Quy 
Tắc Vàng. Xem trang web của tôi tại www.ElectMarty.com để 
biết chi tiết. Chúa phù hộ cho các bạn! 
Liên Lạc
(206) 818-4308; info@electmarty.com; www.ElectMarty.com
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Kim

Wyman
(Theo Đảng Cộng Hòa)

Tina

Podlodowski
(Theo Đảng Dân Chủ)

Kinh Nghiệm Bầu Cử
Tổng trưởng Tiểu bang Washington, 2013 – đến nay; Kiểm toán 
viên Quận Thurston, 2001 – 2013.
Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác
Phục vụ mười năm là Quản lý bầu cử Quận Thurston, Trợ lý 
quản lý hồ sơ; 18 tháng là Chuyên Gia Đào Tạo Thường Dân 
Quân Đội Hoa Kỳ.
Giáo Dục
Bằng cử nhân, Đại học bang California, Long Beach, 1985; 
Thạc sĩ Hành chính công, Đại học bang Troy, 1990; Quản trị viên 
đăng ký bầu cử được chứng nhận (CERA), Đại học Auburn/
Trung tâm bầu cử, 2004 – đến nay; Quản trị viên bầu cử được 
chứng nhận bang Washington, 1995 – đến nay.
Phục Vụ Cộng Đồng
Chủ tịch hội đồng Jennifer Dunn Leadership Institute, Đồng chủ 
tịch danh dự Ủy ban NTPS Levy, Hội đồng quản trị Hội Lịch Sử 
Washington; Hội đồng cố vấn Thanh niên và Chính phủ YMCA; 
Hội đồng quản trị TVW; Câu lạc bộ Lacey Rotary.
Lời Tuyên Bố
Cám ơn vì vinh dự được phục vụ các bạn với tư cách là Tổng 
trưởng Tiểu bang. Tôi đã, đang và sẽ tiếp tục di sản phi đảng 
phái của văn phòng bằng cách mở rộng khả năng tiếp cận ghi 
danh và bỏ phiếu, duy trì tính chính trực trong các cuộc bầu cử, 
bảo tồn di sản giàu đẹp của tiểu bang chúng ta, và tạo điều kiện 
dễ dàng hơn cho các doanh nghiệp và hội từ thiện ghi danh với 
chính quyền tiểu bang. Washington là một tiểu bang dẫn đầu cả 
nước với số cử ti ghi danh nhiều hơn lúc nào hết trong lịch sử 
tiểu bang.
Với bốn năm nữa, tôi sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ với các kiểm 
toán viên củ quận và các nhà ủng hộ bầu cử để hiện đại hóa 
và bảo đảm hệ thống ghi danh cử tri và bầu cử, nâng cao sự 
tham gia của các cử tri, và tiếp tục nâng cao khả năng tiếp cận 
Thư Viện và văn khố của tiểu bang. Tôi sẽ tiếp tục ủng hộ cho 
những người không được phục vụ - các thành viên trong dịch 
vụ quân đội và những người có nhu cầu đặc biệt, thúc đẩy giáo 
dục công dân, và thực hiện chính quyền minh bạch. Quan trọng 
nhất, đó sẽ tiếp tục là nhiệm vụ tối cao của tôi duy trì tính chính 
trị phi đảng phái và triết lý định hướng công dân của chức vụ.
Tôi tự hào được sự ủng hộ của tất cả các cựu ngoại trưởng và 
hơn 50 kiểm toán viên của quận và các giám đốc bộ bầu cử - 
bao gồm Đảng viên đảng Dân chủ, Đảng viên đảng Cộng hòa 
và Người độc lập. Họ biết rõ việc làm và chia sẻ niềm say mê 
của tôi về các cuộc bầu cử chính xác và bảo tồn di sản của tiểu 
bang chúng ta.
Tôi kêu gọi lá phiếu của các bạn để tiếp tục công việc quan 
trọng này.
Liên Lạc
(360) 746-6668; Kim@kimwyman.com; 
www.kimwyman.com

Kinh Nghiệm Bầu Cử
Thành viên hội đồng Thành phố Seattle
Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác
Giám đốc kiêm Quản lý cấp cao tại Microsoft; Phó chủ tịch cấp 
cao tại Porter Novelli; Puget Sound Business Journal  “Phụ nữ 
xuất sắc”
Giáo Dục
Đại học Hartford, Bằng cử nhân khoa học, Kỹ thuật máy vi tính
Phục Vụ Cộng Đồng
Big Brothers và Big Sisters của Puget Sound; Đồng sáng lập Liên 
Minh Sử dụng Súng có Trách Nhiệm Washington; Washington 
Citizens for Fairness; Dự án Công nghệ và lãnh đạo CITIES, 
Liên đoàn Đô thị Metropolitan Seattle “Spirit Award”; Chiến dịch 
vận động về nhân quyền
Lời Tuyên Bố
Tina Podlodowski có thành tích về khả năng lãnh đạo cộng 
đồng được bầu chọn 30 năm, và kinh nghiệm công nghệ và 
quản lý để thu hút các cử tri tham gia lại vào nền dân chủ. Hiện 
bà ấy đang làm việc với các kiểm toán viên và nhà lãnh đạo tại 
tất cả 39 quận về các cải thiện như lá phiếu đã trả bưu phí, thêm 
nhiều thùng bỏ phiếu, và đăng ký cử tri tự động.
Nữ doanh nhân công nghệ cao thành công, Tina đủ điều kiện 
ủng hộ các cải cách bị bỏ qua để ủng hộ các doanh nghiệp 
Washington và bảo vệ tiền thuế của chúng ta. Bà ấy sẽ đầu tư 
một cách có trách nhiệm vào hệ thống bỏ phiếu hoạt động cho 
mọi người, không phải cho một đảng chính trị cụ thể.
Washington từng dẫn đầu trong các cuộc bầu cử. Nhưng theo 
Ngoại Trưởng hiện tại, tỷ lệ cử tri tham gia giảm xuống mức 
thấp theo hồ sơ là 38%, với trên một triệu công dân đủ điều 
kiện vẫn chưa đăng ký. Như nhiều Đảng viên đảng Cộng hòa, 
đương kim đã phản đối như thường lệ Đạo Luật về Quyền Bỏ 
Phiếu của Washington và các đổi mới bỏ phiếu khác nhu đăng 
ký vào Ngày Bầu Cử và đăng ký trước đăng ký trước đối với 
thanh niên 16 và 17 tuổi. Chúng ta phải làm tốt hơn.
Tina là ứng cử viên duy nhất được sự ủng hộ của Hội Phụ nữ 
Chính trị phi đảng phái của Washington – và bà ấy được sự ủng 
hộ của các kiểm toán viên quận, các tổ chức trong cộng đồng, 
và các cử tri thuộc mọi đảng đồng ý với Tina: “Mỗi tiếng nói đều 
quan trọng. Mỗi lá phiếu đều được tính.”
Liên Lạc
(206) 419-1364; Tina@votersfortina.com; 
www.votersfortina.com
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Duane

Davidson
(Theo Đảng Cộng Hòa)

Michael

Waite
(Theo Đảng Cộng Hòa)

Kinh Nghiệm Bầu Cử
Thủ quỹ Quận Benton, 2003-Đến nay
Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác
Kế toán viên công chứng (CPA); Cựu Giám đốc tài chính cho Văn 
phòng kiểm toán viên Quận Benton; cựu Trợ lý Kiểm toán viên 
Tiểu bang; Viên chức cho vay cho Công ty Tài chính tiêu dùng.
Giáo Dục
Trường trung học phổ thông Tolt, Carnation, WA; Bằng cao học 
từ Đại học cộng đồng Bellevue, Bellevue, WA; Bằng cử nhân về 
kế toán từ Đại học Miền Trung Washington.
Phục Vụ Cộng Đồng
Đương kim chủ tịch, Hiệp hội Thủ quỹ Quận của Tiểu bang 
Washington; Cựu chủ tịch, Atomic City Kiwanis; Cựu chủ tịch, 
Tri-City Industry Kiwanis; Đương kim Thủ quỹ cho Tổ chức 
Tri-City Kiwanis; Cựu Thủ quỹ nhà thờ và thành viên Gideon’s 
International; Viên chức phụ trách Phân khu bầu cử và Cựu Thủ 
quỹ cho Đảng Cộng Hòa Quận Benton. 
Lời Tuyên Bố
Duane Davidson là Thủ quỹ Quận Benton. Ông ấy được sự ủng 
hộ của gần như mỗi thủ quỹ quận tại tiểu bang, bao gồm cả Đảng 
viên đảng Dân chủ và Đảng viên đảng Cộng hòa. Các nhà lãnh 
đạo đáng tin cậy nhất tại tiểu bang của chúng ta đều ủng hộ 
Duane; cựu Thống đốc Dan Evans, Ngoại trưởng Kim Wyman và 
cựu Ngoại trưởng Sam Reed trong số những người khác.
Đương kim Thủ quỹ Tiểu bang đã sử dụng nhiệm kỳ của mình để 
thúc đẩy thuế thu nhập của tiểu bang. Duane Davidson tin rằng 
Thủ quỹ Tiểu bang nên vượt lên trên các chính sách đảng phái, 
ông ấy sẽ không bao giờ sử dụng chức vụ này để thúc đẩy thuế 
thu nhập hoặc chương trình khác. Ông ấy sẽ bảo vệ quyền lợi 
của người đóng thuế và luôn bắt chính quyền tiểu bang chịu trách 
nhiệm về cách đầu tư các khoản tiền thuế của chúng ta.
Không ai đủ điều kiện để làm Thủ quỹ Tiểu bang tốt hơn. Duane 
dẫn dắt hiệp hội thủ quỹ tiểu bang, chức vụ của ông đã cải tiến 
trên toàn quốc các nỗ lực được ghi nhận tiết kiệm tiền cho người 
đóng thuế và cải thiện tính cởi mở và trách nhiệm. Ông ấy đã 
thành lập một nhóm đầu tư quản lý hàng trăm triệu đôla của 
người đóng thuế. Có sự khác biệt lớn giữa bảo vệ tiền của người 
đóng thuế và quản lý các khoản đầu tư cá nhân, Duane biết rõ 
sự khác biệt này.
Duane sống ở Tri-Cities. Ông ấy hoạt động trong Gideons, 
Kiwanis, và nhà thờ địa phương của mình. Ông ấy có ba người 
con, Bailey, Luke, và Kinzey.
Liên Lạc
(509) 366-3646; Duane@electDuaneDavidson.org; 
www.DuaneDavidson.org

Kinh Nghiệm Bầu Cử
Bạn xứng đáng có một chuyên gia tài chính - không phải là một 
chính trị gia chuyên nghiệp - làm Thủ quỹ Tiểu bang của mình. 
Mặc dù đây là lần tranh cử đầu tiên vào chức vụ này, nhưng tôi là 
ứng cử viên duy nhất với hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực 
tài chính khu vực tư, đầu tư và kết toán.
Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác
Phó chủ tịch cấp cao của các hoạt động, Bentall Kennedy, quản 
lý $11.1 tỷ tài sản.  Giám đốc Kế toán, Cascade Investment (hãng 
đầu tư của Bill & Melinda Gates), quản lý $70 tỷ tài sản.
Giáo Dục
Thạc sĩ quản trị kinh doanh, Đại học Emory.  BBA, Kế toán và 
quản lý, Đại học tiểu bang Columbus.
Phục Vụ Cộng Đồng
Tổ chức United Way ở Quận King: Thành viên ủy ban (2012-
2015); Ủy ban Tài chính và kiểm toán (2008-2015); Hội đồng tác 
động Giáo dục sớm (2012-đến nay).
Lời Tuyên Bố
Bạn xứng đáng có một người quản lý trung thực và có hiểu biết 
về tài chính của Tiểu Bang chúng ta. Trong một thời gian quá dài, 
Thủ quỹ được bầu chọn từ các chính trị gia chuyên nghiệp đã 
giúp chúng ta mắc khoản nợ $20 tỷ. Giờ đây Washington có một 
khoản nợ cao thứ 6 của tiểu bang một đầu người trong quốc gia.
Khoản thâm hụt chi tiêu này không thể chấp nhận được. Tôi sẽ 
dẫn dắt chúng ta theo một con đường khác.
Tôi là ứng cử viên duy nhất với kinh nghiệm trong lĩnh vực tư cấp 
cao giúp thực hiện sự thay đổi cần thiết cho văn phòng của Thủ 
quỹ. Kiến thức chuyên môn về tài chính và cam kết thực hiện một 
chính quyền chính trực và cởi mở của tôi đã giúp tôi có được sự 
ủng hộ của cựu Bộ trưởng Tư pháp Rob McKenna và các Đảng 
viên độc lập, Đảng viên đảng Dân chủ, và Đảng viên đảng Cộng 
hòa trong toàn tiểu bang (xem HireMichaelWaite.com).
Với tư cách là Thủ quỹ, tôi sẽ đấu tranh cho các bạn chống lại 
mối đe dọa tăng nợ, hoặc làm thương tổn đến nền kinh tế của 
chúng ta với khoản thuế thu nhập tiểu bang. Tôi sẽ trình bày một 
cách trung thực thông tin tài chính cho người đóng thuế và quan 
trọng nhất là ưu tiên về tính hiệu quả, trách nhiệm và giảm nợ tiểu 
bang. Bằng cách đó, chúng ta có thể tăng số tiền hiện có cho các 
trường học, an toàn công cộng, mạng lưới an toàn xã hội, và cơ 
sở hạ tầng cộng đồng, thay vì chi $2 tỷ mỗi năm để thanh toán 
nợ cho Phố Wall. Tôi đã phát triển với tư cách là một chuyên gia 
tài chính bằng cách phục vụ cho khách hàng - mà giờ đây, hãy 
để tôi phục vụ cho các bạn. Xin hãy bỏ phiếu cho Michael Waite 
vào vị trí Thủ quỹ.
Liên Lạc
(425) 233-8176; info@HireMichaelWaite.com; 
www.HireMichaelWaite.com
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Mark

Miloscia
(Theo Đảng Cộng Hòa)

Pat (Patrice)

McCarthy
(Theo Đảng Dân Chủ)

Kinh Nghiệm Bầu Cử
Thượng nghị sĩ Tiểu bang, 2015-Đến nay; Dân biểu Tiểu bang, 
1999-2013; Chủ tịch, Ủy Ban Xem Xét Kiểm Toán Hạ Viện; Chủ 
tịch, Ủy Ban Trách Nhiệm Thượng Nghị Viện; Ủy viên, Sở tiện ích 
Lakehaven, 1996-1999
Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác
Phi công không quân B-52, Quản lý hợp đồng cho chương trình 
B-1 của Boeing, Nhân viên quản lý chất lượng cho Chương trình 
hiệu suất quốc gia Baldrige; Giám đốc Tacoma Goodwill quản lý 
ba doanh nghiệp phục vụ cho người khuyết tật; Giáo viên thay 
thế, Học khu Auburn
Giáo Dục
Bằng Cử Nhân Khoa Học Tự Nhiên, Kỹ thuật, Học viện USAF; 
Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh, Đại Học ND; MS, Nhà tâm lý học 
lâm sàng, Đại Học Chapman
Phục Vụ Cộng Đồng
Uỷ Ban Câu lạc bộ bé trai và bé gái Federal Way; Lake Dolloff 
PTA VP; Chủ Tịch Uỷ Ban Mạng Lưới Chăm Sóc Cộng Đồng FW 
phục vụ bữa ăn cho những người nghèo khó và cung cấp chỗ ở 
cho phụ nữ vô gia cư có con nhỏ.
Lời Tuyên Bố
Tiểu bang của chúng ta cần một Kiểm toán viên Tiểu bang đam 
mê và có kỹ năng, sẽ bắt tất cả các cơ quan chính quyền chịu 
trách nhiệm trước người dân Washington. Là ứng cử viên duy 
nhất, là người được kiểm toán, xem xét, và cải thiện các doanh 
nghiệp, bệnh viện, cơ quan chính quyền, tổ chức phi lợi nhuận, 
và đại học, tôi có thể dẫn dắt Văn Phòng Kiểm toán viên Tiểu 
bang được dàn thế trận và đạt được kết quả trong buổi đầu.
Chúng ta đã nhìn thấy các tiêu đề khủng khiếp về các cơ quan 
chính quyền được quản lý tồi và yếu kém--các chương trình vô 
gia cư không hiệu quả, làm tăng tình trạng vô gia cư và tội phạm, 
các tù nhân trốn bệnh viện tâm thần, người lao động của tiểu 
bang bị thương tổn, bạn tù được thả sớm, và Bộ Giao Thông Vận 
Tải tạo tình trạng kẹt xe trên các đường phố. Chúng ta có thể và 
phải làm tốt hơn! 
Tôi đã dành cuộc đời của mình ở cả khu vực công và tư nhân 
ủng hộ cho chính quyền hiệu quả, có khả năng và đạo đức; công 
lý cho những người dễ bị tổn thương nhất; và nâng cao niềm tin ở 
công chúng. Mỗi đồng tiền bị lãng phí nghĩa là nguồn tài nguyên 
trong lớp hoặc cho những người cần thiết ít đi, đồng thời tăng 
thêm áp lực tăng thuế. Là Kiểm toán viên Tiểu bang, tôi sẽ thực 
hiện kiểm tra hiệu suất để đảm bảo mọi chính quyền của chúng 
ta đều trở thành những người quản lý tốt khoản tiền thuế của các 
bạn, đạt được kết quả thực tế và có được niềm tin của các bạn!
Các bạn xứng đáng có một chính quyền có hiệu quả, năng suất 
và đạo đức. Chúng ta không thể bầu chọn một người không có 
kinh nghiệm vào vị trí quan trọng này. Hãy bầu chọn một kiểm 
toán viên hoàn hảo - bầu chọn Mark Miloscia vào vị trí Kiểm toán 
viên Tiểu bang!
Liên Lạc
(253) 839-7087; miloscia@comcast.net; www.MarkMiloscia.com

Kinh Nghiệm Bầu Cử
Quận trưởng Quận Pierce, hiện phục vụ nhiệm kỳ thứ hai. Pat 
dẫn dắt một chính quyền quận với 3,000 nhân viên. Trước đây 
được bầu chọn là Kiểm toán viên Quận Pierce (Kiểm toán viên 
quận của năm 2005) và mười hai năm là Thành viên Hội Đồng 
Giáo Dục Tacoma.
Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác
Cơ quan Chuyên chở công cộng Khu vực Trung tâm Puget 
Sound, Hiện là chủ tịch; Vô địch giải mở rộng Mỹ 2015, Chủ 
tịch; Thành viên hội đồng: Alliance for a Healthy South Sound, 
Ủy Ban Phát Triển Kinh Tế Quận Tacoma-Pierce, South Sound 
Military & Communities Partnership.
Giáo Dục
Bằng cử nhân, Đại học Washington, Tacoma
Phục Vụ Cộng Đồng
Trung Tâm Tấn Công Tình Dục Quận Pierce, Emeritus; United 
Way Quận Pierce; Được nhận giải thưởng về bảo tồn đất, chính 
quyền cởi mở, và tiếp cận công lý.
Lời Tuyên Bố
Tôi là ứng cử viên duy nhất cho vị trí Kiểm toán viên Tiểu bang 
với kinh nghiệm lãnh đạo điều hành được chứng minh. Tôi luôn 
phục vụ cộng đồng với sự trung thực và tính chính trực trong 
suốt 25 năm phục vụ chính quyền địa phương của mình. Đó là lý 
do tại sao tôi được Tổng trưởng Tiểu bang gọi là Kiểm toán viên 
quận của năm 2005, và đó là lý do tại sao tôi được ủng hộ bởi 
nhiều kiểm toán viên quận ở cả hai phía của Cascades!
Được tín nhiệm: Tôi có một sự hiểu biết không ai sánh kịp về 
hồ sơ công và khoản tiền công. Đó là lý do tại sao tôi được 
Chris Gregoire và Norm Dicks ủng hộ; County Executives Dow 
Constantine, Ron Sims, và Bob Drewel; Hội Phụ nữ Chính trị 
quốc gia; Hội đồng AFSCME/WSCCCE 2; và nhiều nhà lãnh 
đạo khác được liệt kê trong trang web của tôi.
Được kiểm tra: Việc khôi phục niềm tin công chúng vào chức vụ 
của Kiểm toán viên Tiểu bang là một công việc không dễ dàng. 
Tôi là kiểm toán viên Quận trong thời kỳ thống đốc năm 2004, 
và tôi đã dẫn dắt nỗ lực toàn tiểu bang khôi phục niềm tin công 
chúng vào hệ thống bầu cử của chúng ta. Tôi dẫn dắt Quận 
Pierce qua kỳ Đại suy thoái và đứng lên chống lại các viên chức 
lạm dụng niềm tin của công chúng.
Minh bạch: Văn phòng của tôi nhận được Giải thưởng quan 
trọng từ Liên minh Ủng hộ Chính phủ Công khai Washington về 
việc làm mới hệ thống lưu giữ hồ sơ cho thời đại kỹ thuật số. 
Chính quyền phải chịu trách nhiệm trước công chúng mà họ 
phục vụ.
Liên Lạc
(253) 693-8147; pat@patmccarthy.org; www.patmccarthy.org

.
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Bob

Ferguson
(Theo Đảng Dân Chủ)

Joshua B.

Trumbull
(Theo Đảng Tự Do)

Kinh Nghiệm Bầu Cử
Bộ trưởng Tư pháp thứ 18 của Washington.
Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác
Thư ký luật tại Spokane cho Thẩm phán Nielsen của Tòa án 
quận Liên bang Miền đông Washington, thư ký luật cho Thẩm 
phán Bright của tòa án phúc thẩm lưu động lần thứ 8, và luật sư 
tại Preston, Gates & Ellis (nay là K&L Gates,) một trong những 
hàng luật hàng đầu của Washington.
Giáo Dục
Bằng cử nhân, Trường Trung Học Blanchet. Trường Đại học 
Washington, Tiến sĩ luật. Trường Luật Đại học New York.
Phục Vụ Cộng Đồng
Bob cùng gia đình sinh hoạt trong Nhà thờ Thánh Catherine; 
Bob tham gia Đạo quân tình nguyện Jesuit sau khi tốt nghiệp 
đại học và dẫn dắt văn phòng dịch vụ cấp cứu.
Lời Tuyên Bố
Là người dân Washington đời thứ tư, là chồng, và là cha của 
hai người con, Bob Ferguson hiện đang làm việc chăm chỉ để 
bảo vệ cho người cao niên, người vô gia cư, cựu chiến binh, 
và các doanh nghiệp nhỏ khỏi quyền lợi đặc biệt có sức mạnh 
không hoạt động theo quy tắc. Khi ủng hộ chúng ta, Bob đảm 
nhận quyền lợi đặc biệt của các tập đoàn nước ngoài và Phố 
Wall, trả lại hơn năm mươi tỷ đôla cho người dân Washington 
làm việc chăm chỉ – bao gồm hàng triệu đồng cho người vô gia 
cư đang đối diện với tình trạng xiết nợ.
Được sự ủng hộ của Cảnh sát Tuần tra Tiểu bang Washington 
và ủy viên trên khắp tiểu bang, Bob đang bảo vệ cho các trẻ em 
và cộng đồng của chúng ta khỏi các tội phạm tình dục. Ông ấy 
xây dựng các đơn vị chuyên ngành khởi kiện các tội phạm môi 
trường, hỗ trợ các cựu chiến binh, và ủng hộ dân quyền của mọi 
người dân Washington.
Là một nhà lãnh đạo độc lập, Bob bảo vệ người đóng thuế bằng 
cách đấu tranh chống tình trạng gian lận Medicaid, và cải cách 
Olympia bằng cách đệ trình các luật để chính phủ trở nên minh 
bạch hơn và có trách nhiệm hơn. Cam kết thực hiện minh bạch 
và bảo vệ hệ thống chính trị của chúng ta, Bob đang chiếu sáng 
lên khoản đồng tiền đen trong chính trị, bảo vệ thành công sự 
vi phạm trong tài trợ cho vận động tranh cử lớn nhất trong lịch 
sử tiểu bang.
Con trai của giáo viên dậy trường công lập và là nhân viên 
Boeing trong 40 năm, Bob đem đến cho tầng lớp trung lưu các 
giá trị và sự động lập với văn phòng của Bộ trưởng Tư pháp. 
Bob sẽ tiếp tục vận dụng luật pháp này như là một công cụ 
mạnh mẽ cho công lý và công bằng cho người dân Washington.
Liên Lạc
(206) 486-2621; info@electbobferguson.com; 
www.electbobferguson.com

Kinh Nghiệm Bầu Cử
Hoàn toàn không có kinh nghiệm chính trị.
Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác
Tôi lớn lên và làm việc tại xưởng xe hơi của cha tôi và cửa hàng 
phụ tùng xe hơi của bà tôi tại Snohomish. Trong những năm học 
đại học, tôi làm việc trong ngành sơn nhà, ngân hàng, và bất 
động sản Điều quan trọng là tôi có đặc quyền giúp người dân 
trong phạm vi hành nghề luật của tôi.
Giáo Dục
Trường Trung Học Phổ Thông Snohomish, Snohomish, WA. 
2000; Đại học Washington, Bằng cử nhân quản trị kinh doanh 
& quản lý, 2004; Đại học Seattle, Trường kinh doanh và kinh tế 
Albers, Thạc sĩ quản trị kinh doanh, 2005; Trường Luật Đại học 
Gonzaga, 2008.
Phục Vụ Cộng Đồng
Đội bóng thanh niên Lake Stevens. Tôi thực hiện công việc hỗ 
trợ pháp lý giá giảm quan trọng cho các thành viên trong cộng 
đồng.
Lời Tuyên Bố
Vào năm 1800, John Adams viết rằng: “Không có điều gì làm 
tôi sợ bằng việc phân chia công chúng thành hai đảng lớn, 
mỗi đảng được sắp xếp dưới một nhà lãnh đạo, và phối hợp 
các biện pháp đối kháng lẫn nhau. Với kiến thức lĩnh hội khiêm 
tốn của mình, đây là điều kinh sợ nhất khi nhà chính trị xấu 
xa nhất trong hiến pháp của chúng ta.” Lịch sử cho thấy rằng 
các nhà sáng lập khác bao gồm Alexander Hamilton, George 
Washington, và Thomas Jefferson đều chia sẻ mối quan ngại 
của Adam. Điều nguy hiểm là sự thông minh này vẫn phải được 
tích hợp trong xã hội của chúng ta.
Tôi quyết định tranh cử vào vị trí Bộ trưởng Tư pháp vì Chức vụ 
này đã trở thành chính trị hóa làm phương hại đến người dân. 
Như các nhà sáng lập của chúng ta, tôi tin rằng việc giải quyết 
vấn đề hợp tác yêu cầu phải có nhiều hơn hai đảng. Chúng ta 
chịu đựng khi chúng ta tự phân chia mình thành hai đảng đối lập 
nhau và cố gắng thống trị bên kia bởi đa số.
Nếu được bầu chọn, tôi sẽ tiếp tục làm việc để bảo vệ công dân 
Washington khỏi những người có thể lấy đi cuộc sống, sự tự do 
và tài sản của chúng ta.
Nhờ vào việc củng cố xã hội của chúng ta bằng cách dành thời 
gian và sức lực của các bạn để thảo luận những vấn đề quan 
trọng với những người xung quanh bạn trước khi bạn bỏ phiếu 
bầu của mình. Quy trình thảo luận là những gì ràng buộc chúng 
ta lại với nhau. Bây giờ là lúc bạn bỏ phiếu từ trái tim của mình, 
thay vì theo đảng.
Liên Lạc
(425) 309-7700; josh@joshuatrumbull.com; 
www.joshuatrumbull.com

.
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Steve

McLaughlin
(Theo Đảng Cộng Hòa)

Hilary

Franz
(Theo Đảng Dân Chủ)

Kinh Nghiệm Bầu Cử
Không có
Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác
Trung tá, Hải quân Hoa Kỳ (đã nghỉ hưu) Tôi vinh dự phục vụ 25 
năm; Người hướng dẫn Hệ thống giải quyết sự cố (10 năm) Tôi 
đã đào tạo gần 1000 lính cứu hỏa và nhân viên an toàn công 
cộng trong việc kiểm soát sự cố; Quản lý chương trình hệ thống 
an ninh (10 năm);
Giáo Dục
Bằng cử nhân Đại học Y Tế và Sinh Học Oregon; Đại học Hải 
Quân Hoàng Gia PSC; Thạc sĩ (được phong tặng) Học viện 
Chiến tranh Hải quân
Phục Vụ Cộng Đồng
Rotary Club of Wenatchee; Dịch vụ cứu trợ thiên tai Tự do 
(Giám đốc điều hành) Liên đoàn Hải quân Hoa Kỳ; Câu lạc bộ 
American Alpine (10 năm); Các đợt vận động cứu trợ và tái kiến 
thiết cho nạn nhân lở đất tại Oso và hỏa hoạn ở miền Đông 
WA. Chủ tịch, Ngăn chặn tình trạng tự tử của Cựu chiến binh 
Operation Steadfast;
Lời Tuyên Bố
Washington đã trải qua các mùa cháy rừng thảm khốc. Quá 
nhiều cộng đồng bị phá vỡ và đời sống, nhà ở, thú nuôi, rừng 
rậm và động vật hoang dã bị tổn thất vô ích. Khi thực hiện cứu 
trợ thiên tai ở các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi các đợt cháy 
rừng ở miền Đông WA và lở đất ở Oso, tôi nhận ra rằng kinh 
nghiệm là Sĩ quan hải quân và người hướng dẫn giải quyết sự 
cố của tôi có thể phục vụ cho công dân Tiểu bang Washington. 
Chúng ta cần truyền sự tự tin cho các cộng đồng của mình 
trong việc chuẩn bị, phối hợp làm việc để xây dựng một chiến 
lược đầy đủ trong các quyền tài phán, và phán đoán theo kinh 
nghiệm để triển khai các nguồn lực địa phương nhằm giảm rủi 
ro lặp lại các đợt cháy rừng thảm khốc như trước đây.
Quản lý cẩn thận 3 triệu mậu Anh đất ủy thác của tiểu bang 
chúng ta, và doanh thu đem lại từ rừng, nông trại và nước của 
chúng ta để xây dựng trường học là một sự ủy quyền hiến pháp 
quan trọng. Hơn phân nửa đất DNR được bảo tồn vĩnh viễn để 
bảo vệ các loài đang gặp nguy hiểm, môi trường sống của cá 
hồi và giải trí. Các khu rừng hoạt động còn lại phải cung cấp 
được dòng doanh thu ổn định cho các trường học và bảo vệ 
việc làm tại các cộng đồng nông thôn.
Bộ Tài Nguyên Thiên Nhiên cần một khả năng lãnh đạo tích 
cực. Tôi sẽ vận dụng từ nhiều năm làm giám đốc điều hành cho 
các tổ chức lớn, đa dạng và dẫn dắt DNR với tư cách là “người 
lãnh đạo trung thành”. Nhân viên DNR và công dân Washington 
xứng đáng có được điều tốt nhất.
Liên Lạc
(509) 885-4541; Steve@mac4lands.org; www.mac4lands.org

Kinh Nghiệm Bầu Cử
Hội đồng thành phố Bainbridge Island; phục vụ trong Lực lượng 
đặc nhiệm Tương lai giao thông vận tải Puget Sound; Quản lý phát 
triển Hội đồng khu vực Puget Sound và Ủy Ban Phát Triển Kinh 
Tế; Hội đồng khôi phục cá hồi Puget Sound; Hội đồng điều phối 
khu vực Kitsap; được chỉ định vào Nhóm Hành Động Khí Hậu của 
Thống đốc Gregoire.
Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác
Giám đốc điều hành, Futurewise 2011-đến nay, soạn thảo các giải 
pháp cho các vấn đề sử dụng đất và nguồn tài nguyên thiên nhiên 
phức tạp trên toàn tiểu bang; Luật sư, đại diện cho các cộng đồng, 
chính quyền địa phương, và các tổ chức phi lợi nhuận về các vụ 
việc quan trọng liên quan đến nông nghiệp, lâm nghiệp, đánh bắt 
cá và động vật hoang dã, và hệ thống sông ngòi.
Giáo Dục
Tiến sĩ luật, Đại học Đông Bắc; Bằng cử nhân, Đại học Smith
Phục Vụ Cộng Đồng
Cựu thành viên ủy ban Hội đồng Môi trường Washington và Khu 
bảo tồn Tây Bắc. Tích cực trong việc giáo dục của ba người con 
trai đang độ tuổi thanh thiếu niên!
Lời Tuyên Bố
Cách chúng ta quản lý và bảo vệ đất công và hệ thống sông ngòi 
của Washington định hình cách chúng ta thích ứng với sự thay đổi 
khí hậu, bảo vệ nguồn nước và thực phẩm của chúng ta, và bảo 
vệ gỗ, loài động vật có vỏ, và kinh tế nông nghiệp của chúng ta. 
Ủy viên tiếp theo của chúng ta phải là người quản lý bảo tồn, đối 
tác cho các nền kinh tế nông thôn, và ủng hộ các công việc năng 
lượng sạch.
Tôi có sự kết nối lâu dài với người dân và nơi chốn của Washington. 
Ông bà của tôi đi đến vùng Nisqually Valley trong Thời kỳ suy thoái 
toàn cầu để bắt đầu một nông trại gia súc vẫn còn được duy trì 
cho đến ngày nay. Trong hai thập kỷ, tôi đã làm việc với các doanh 
nghiệp và cộng đồng lớn nhỏ để bảo vệ cảnh quang và công việc 
tại địa phương, đề ra các giải pháp lâu dài. 
Với phiếu bầu của các bạn, tôi sẽ làm việc để khôi phục lại các khu 
rừng khỏe mạnh - thực hiện các kế hoạch bảo tồn động vật hoang 
dã và chấm dứt chặt đốn gỗ nguy hiểm. Tôi sẽ thúc đẩy công việc 
năng lượng sạch - thực hiện kế hoạch năng lượng tái tạo trên đất 
công nhằm tạo ra sự phát triển việc làm, hạn chế ô nhiễm carbon, 
và giảm tác động lên các cộng đồng dễ ảnh hưởng. Tôi sẽ bảo vệ 
đất nông nghiệp hoạt động và rừng của chúng ta khỏi áp lực phát 
triển - nâng cao cơ hội cho người nông dân, lâm nghiệp và giải trí.
Tôi tự hào được sự ủng hộ của Tổ chức Cử tri Bảo vệ Môi trường 
Washington; Đảng viên Đảng dân chủ Quận King; Giám đốc điều 
hành Quận King Dow Constantine; cựu Giám đốc điều hành Ron 
Sims; Nhà sáng lập Ngày trái đất Denis Hayes; doanh nghiệp tiểu 
bang và địa phương, cộng đồng và các nhà lãnh đạo chính quyền 
khắp tiểu bang!
Liên Lạc
(206) 734-9729; hilary@hilaryfranz.com; www.hilaryfranz.com
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Erin

Jones
(Phi đảng phái)

Chris

Reykdal
(Phi đảng phái)

Kinh Nghiệm Bầu Cử
Erin Jones là một giáo viên được tặng thưởng của tiểu bang và 
quốc gia và là quản trị viên khu vực/tiểu bang. Bà ấy chưa bao giờ 
tranh cử vị trí được bầu chọn.
Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác
Giám đốc Khu vực AVID, Trường công lập Tacoma; Giám đốc 
trường công lập Equity, Federal Way; Phó Giám đốc khu học 
chánh của Student Achievement và Giám đốc, OSPI; Huấn luyện 
viên hướng dẫn, Trường công lập Spokane; Giáo viên thay thế và 
giáo viên lớp học, Tacoma; Giáo viên, South Bend, IN.
Giáo Dục
Bằng cử nhân, Đại học Bryn Mawr; Chứng chỉ dạy học, PLU.
Phục Vụ Cộng Đồng
Nhà lãnh đạo Bộ thanh niên, 1993-2006, Lãnh đạo YoungLife, 
2006-2008. Thành viên ủy ban; Nữ Hướng Đạo Sinh Western 
Washington, Đại học Spark, Giáo viên tuyển dụng Washington, 
Trung Tâm Bồi Dưỡng Giảng Dạy, Liên minh nhà giáo Trường 
Black Washington.
Lời Tuyên Bố
Mỗi trẻ em Washington xứng đáng được hưởng một nền giáo dục 
tuyệt vời, bất kể trẻ sống ở đâu, thu nhập hộ gia đình hoặc màu da 
của trẻ là gì. Mã bưu điện của trẻ phải không còn là dấu hiệu chỉ 
báo lớn nhất về sự thành công về giáo dục và thu nhập tương lai 
của trẻ.
Tôi là ứng cử viên duy nhất cho OSPI, là người tận tâm với nghề 
nghiệp giảng dạy học sinh, xóa bỏ khoảng cách cơ hội và cải thiện 
kết quả. Tôi đã làm việc với tư cách là giáo viên lớp học ở cả hai 
phía Cascades, Phó Giám đốc khu học chánh tại OSPI, và quản 
trị viên tại các khu vực có tỷ lệ nghèo đói cao và dân số đa dạng.
Tôi không phải là một chính trị gia, mà là một nhà giáo và phụ huynh 
của những người con đã tốt nghiệp trường công lập, bị thuyết 
phục rằng chúng ta cần một người lãnh đạo tại Olympia tận tâm 
giúp học sinh thành công, không phải là một chương trình chính trị. 
Với lá phiếu của các bạn, tôi sẽ đưa niềm đam mê và kinh nghiệm 
của mình để yêu cầu các nhà lập pháp phải có lời bào chữa và tài 
trợ hoàn toàn cho các trường học của chúng ta, làm việc để thay 
thế kỳ kiểm tra khắc nghiệt bằng các công cụ đánh giá công bằng, 
xóa bỏ khoảng cách cơ hội ở bất kỳ nơi nào, và mở rộng các lựa 
chọn trường công lập và sở trường trên toàn tiểu bang.
Tầm nhìn và cam kết vô song của tôi được sự ủng hộ của Đảng 
viên đảng Dân chủ Quận King và Snohomish, giáo viên lớp học, 
thành viên hội đồng giáo dục, các hiệu trưởng và quản trị viên toàn 
tiểu bang, một liên minh hai đảng các nhà lập pháp hiện tại và 
trước đây, nhà lãnh đạo PTA, các học sinh và phụ huynh trên toàn 
Washington!
Liên Lạc
(360) 918-3498; Erinjonesin2016@gmail.com; 
www.ErinJones2016.org

Kinh Nghiệm Bầu Cử
Hội Đồng Giáo Dục Tumwater; hạ viện tiểu bang Washington - Phó 
chủ tịch Ủy Ban Giáo Dục Hạ Viện; Ủy ban Giáo dục Sau đại học; 
Ủy ban tài chính; Trước đây phục vụ trong Ủy Ban Phân Bổ Ngân 
Sách Giáo Dục.
Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác
Giáo viên lớp học (James Madison Teaching Fellowship Finalist); 
Giám đốc Ngân sách giáo dục và tài chính, Ủy Ban Đại Học Cộng 
Đồng và Kỹ Thuật Tiểu Bang.
Giáo Dục
Bằng tú tài về Nghiên Cứu Xã Hội và Chứng Chỉ Dạy Học Bang 
Washington, Đại Học Bang Washington; Bằng thạc sĩ về Hành 
chính công với chuyên ngành về quản lý ngân sách, tài chính, và 
hiệu quả hoạt động, Đại học Bắc Carolina - Chapel Hill.
Phục Vụ Cộng Đồng
Phụ huynh tình nguyện trong các trường học, huấn luyện viên, cựu 
ủy viên kế hoạch, và hoạt động quyên góp phi lợi nhuận.
Lời Tuyên Bố
Mỗi đứa trẻ đều xứng đáng được hưởng một nền giáo dục có 
chất lượng cao! Tôi là Chris Reykdal, và tôi muốn có lá phiếu của 
các bạn để trở thành Giám đốc khu học chánh tiếp theo của Tiểu 
Bang chúng ta. Tôi đã cống hiến 20 năm sự nghiệp của mình với 
tư cách là một nhà giáo và giám đốc điều hành tài chính giáo dục 
để giúp các học sinh đạt được giấc mơ của họ. Giám đốc khu học 
chánh tiếp theo phải là một nhà lãnh đạo chính sách giáo dục và 
ngân sách để đảm bảo quản lý, kết quả hiệu quả, và trách nhiệm 
với số tiền thuế của bạn!
Chúng ta phải là ba việc này để đảm bảo cơ hội cho mọi trẻ em: 
1) Tài trợ công bằng cho các trường học! Đã đến lúc xây dựng sự 
ủng hộ hai đảng để tài trợ trường học trong khi giảm bớt tình trạng 
phụ thuộc của chúng ta vào các khoản thuế bất động sản cao ở 
địa phương. Nền giáo dục của trẻ không bao giờ nên tùy thuộc 
vào sự thịnh vượng của khu phố; 2) Giảm bớt kỳ kiểm tra được 
tiêu chuẩn hóa quá mức để giáo viên có thời gian thu hút sự tham 
gia của học sinh và hỗ trợ nhu cầu riêng của từng em; 3) Trả lại các 
chương trình dạy nghề và kỹ thuật chất lượng cao cho các trường 
học. Để cải thiện tỷ lệ tốt nghiệp, học sinh cần một con đường sự 
nghiệp mà trẻ nhiệt tình nhất!
Tôi sẽ là Giám đốc khu học chánh đầu tiên trong 30 năm để thực 
sự có trẻ em trong trường công lập trong thời gian phục vụ của tôi. 
Tôi sẽ làm việc chăm chỉ để đảm bảo rằng mọi trẻ em, giáo viên, 
nhân viên hậu cần, và phụ huynh đều được hỗ trợ đầy đủ tại các 
trường học. Cám ơn các bạn đã quan tâm xem xét.
Liên Lạc
(360) 790-3151; chris4wakids@gmail.com; 
www.ChrisReykdal.com
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Mike

Kreidler
(Theo Đảng Dân Chủ)

Richard

Schrock
(Theo Đảng Cộng Hòa)

Kinh Nghiệm Bầu Cử
Là Ủy viên Bảo hiểm từ năm 2001.  Cũng là thành viên Hội 
Đồng Giáo Dục North Thurston, Dân biểu Tiểu bang và Thượng 
nghị sĩ Khu Lập Pháp Số 22 và Dân Biểu Hoa Kỳ Khu Vực Quốc 
Hội Số 9.
Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác
Là chuyên gia đo thị lực trong 20 năm; chủ doanh nghiệp nhỏ; là 
Giám đốc, Vùng số 10, Bộ Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh Hoa Kỳ.
Giáo Dục
Bằng cử nhân và Tiến sĩ về đo thị lực từ Đại học Pacific; bằng 
thạc sĩ về Sức Khỏe Cộng Đồng từ UCLA.  
Phục Vụ Cộng Đồng
Trung tá Lực Lượng Dự Bị Hoa Kỳ đã nghỉ hưu với 20 năm 
phục vụ. Thành viên hoạt động trong một số các tổ chức phục 
vụ cộng đồng. 
Lời Tuyên Bố
Mike Kreidler là một tiếng nói mạnh mẽ và độc lập sẵn sàng 
chống lại các quyền lợi công nghiệp hùng mạnh với tư cách là 
một người ủng hộ cho người dùng bảo hiểm. Trong bốn nhiệm 
kỳ đầu tiên với tư cách là ủy viên bảo hiểm, Mike Kreidler đã tiết 
kiệm cho người tiêu dùng tại tiểu bang của chúng ta hơn $300 
triệu bảo hiểm xe hơi và chủ nhà bằng cách cắt giảm mức phí 
bảo hiểm quá mức. Nhân viên bảo vệ người tiêu dùng của ông 
ấy đã giúp được hàng ngàn người dân Washington gặp vấn đề 
về bảo hiểm, lấy lại hơn $160 triệu yêu cầu bảo hiểm bị trì hoãn 
hoặc từ chối trái luật. 
Người dân trong tiểu bang của chúng ta xứng đáng được 
hưởng bảo hiểm y tế có chất lượng, giá cả phải chăng. Mike 
Kreidler đã làm việc không mệt mỏi để đảm bảo rằng các công 
ty bảo hiểm không còn có thể khước từ bảo hiểm được nữa. 
Ông ấy đang đề ra luật nhằm ngăn chặn bệnh nhân không nhận 
các hóa đơn bất ngờ do các dịch vụ y tế khẩn cấp. Ông ấy sẽ 
tiếp tục làm việc với các nhà lãnh đạo cộng đồng, doanh nghiệp 
và và lập pháp để cải thiện hơn nữa khả năng tiếp cận chăm 
sóc sức khỏe giá cả phải chăng và giảm số người không được 
bảo hiểm tại tiểu bang của chúng ta. 
Mike Kreidler là một nhà lãnh đạo đã được chứng minh, phục 
vụ cho người dân Washington với lòng tận tâm, công bằng và 
chăm chỉ. Đó là lý do tại sao ông ấy liên tục nhận được sự ủng 
hộ từ người tiêu dùng, lao động, doanh nghiệp, người về hưu 
và các tổ chức chăm sóc sức khỏe cũng như các cá nhân trong 
toàn tiểu bang chúng ta.
Xin hãy tham gia cùng họ bằn cách bầu chọn cho Mike Kreidler 
thêm một nhiệm kỳ nữa với tư cách là Ủy viên Bảo hiểm của 
các bạn.
Liên Lạc
(360) 819-6956; mike@mikekreidler.com; 
www.mikekreidler.com

Kinh Nghiệm Bầu Cử
Richard Schrock đang phục vụ nhiệm kỳ thứ hai với tư cách 
là Ủy Viên của khu cứu hỏa Số 1 Quận Snohomish, một trong 
những sở cứu hỏa khu vực lớn nhất của tiểu bang chúng ta.
Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác
Richard Schrock có bốn năm làm Giám đốc, Bộ Thương Mại 
Tiểu bang Washington (dưới thời Thống đốc John Spellman). 
Ông đã dẫn dắt thành công nỗ lực phát triển mậu dịch quốc 
tế, thúc đẩy du lịch, và thu hút các doanh nghiệp mới đến 
Washington, tạo hàng ngàn việc làm mới.  Nhà tư vấn hệ thống 
thông tin liên lạc chuyên nghiệp, cố vấn cho các doanh nghiệp, 
cơ quan chính phủ và các tổ chức phi lợi nhuận. 
Giáo Dục
Đại học St. Martins, Khoa học chính trị
Phục Vụ Cộng Đồng
Thành viên ủy ban, Hệ thống Vô Tuyến Khẩn Cấp (SERS) của 
Quận Snohomish. Thành viên hội đồng sáng lập của Ủy Ban 
Bảo Vệ Lake Stickney và Hội đồng lưu vực sông Sno-King
Lời Tuyên Bố
Bạn đang trả quá nhiều cho bảo hiểm? Bạn có muốn thêm bốn 
năm nữa với cùng đường lối chính sách 16 năm chi phối cơ 
quan tiểu bang quản lý các công ty bảo hiểm không?
Tỷ lệ bảo hiểm y tế của Washington được dự kiến tăng thêm 
19% nữa vào năm tới. Richard Schrock, là Ủy viên Bảo hiểm 
tiếp theo của Washington, sẽ đấu tranh chống lại khoản gia tăng 
phí bảo hiểm phi lý, hạn chế các khoản giảm giá và giới hạn các 
khoản đồng thanh toán.
Vào năm 2013, Bệnh Viện Nhi Đồng Seattle đáng kính đã tiến 
hành cuộc chiến pháp lý thành công với Văn phòng Ủy viên Bảo 
hiểm và ba công ty bảo hiểm lớn. Bệnh viện Nhi Đồng hàng 
đầu trong khu vực đã tiến hành kiện yêu cầu các bệnh nhân 
nhi có bảo hiểm được bao trả bởi các chương trình bảo hiểm 
do Ủy viên phê duyệt đã loại trừ Bệnh Viện Nhi Đồng ra khỏi 
mạng lưới nhà cung cấp dịch vụ. Vào năm 2014, tạp chí đã báo 
cáo rằng người tố giác đã tiết lộ hoạt động đáng hổ thẹn trong 
Văn Phòng Ủy viên Bảo hiểm liên quan đến “các vấn đề hệ thống 
quan trọng”. Tờ tạp chí lớn nhất của tiểu bang chúng ta sau đó 
kêu gọi “cải cách quan trọng” đã không xảy ra.
Rõ ràn là những thay đổi chính sách đã quá hạn quá lâu mở 
rộng khả năng tiếp cận bảo hiểm giá cả phải chăng. Nếu được 
bầu chọn làm Ủy viên, Richard Schrock sẽ bắt đầu những cải 
cách ngăn chặn các quyền lợi đặc biệt hùng mạnh không làm 
ảnh hưởng đến các quyết định của cơ quan, thực hiện mạnh 
mẽ luật bảo vệ người tiêu dùng, và ủy thác mở rộng mạng lưới 
nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Các kháng cáo sau 
này về quyết định của Ủy viên phải được quyết định công bằng 
và minh bạch bởi các thẩm phán độc lập, công bằng.
Liên Lạc
(425) 745-9380; Richard@commissionerschrock.com; 
commissionerschrock.com
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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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Mindie

Wirth
(Theo Đảng Cộng Hòa)

Guy

Palumbo
(Theo Đảng Dân Chủ)

Kinh Nghiệm Bầu Cử
Đồng chủ tịch kiêm Phó chủ tịch thứ nhất, Hội đồng Northshore 
PTSA; phục vụ 30 trường học và hơn 21,000 học sinh
Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác
Quản lý chương trình cấp cao tại Microsoft, cựu Cố vấn quy trình 
tại Ngân hàng Washington Mutual và Phân tích nghiên cứu thị 
trường tại NextRx. Chủ tịch lập pháp, Hội phụ huynh giáo viên 
trường tiểu học Canyon. Cựu thành viên ủy ban, Hiệp Hội Bóng 
rổ Thanh niên Northshore.
Giáo Dục
Bằng cử nhân: Quản trị kinh doanh, tập trung tiếp thị; chuyên 
ngành phụ: Giao tiếp diễn thuyết, Đại học Washington - Bothell, 
2001. Tốt nghiệp Trường Trung Học Phổ Thông Bothell.
Phục Vụ Cộng Đồng
Trưởng nhóm dự án Microsoft Day of Caring cho các dự án cải 
thiện đường mòn của Hiệp Hội Đường Mòn Washington. Huấn 
luyện viên trưởng tình nguyện cho Hiệp Hội Bóng rổ Thanh niên 
Northshore. Trưởng nhóm tình nguyện Cắm trại của Hội Nữ 
Hướng Đạo Bothell.
Lời Tuyên Bố
Các cử tri xứng đáng có một thượng nghị sĩ biết lắng nghe và 
hành động trên những vấn đề quan trọng. Với tư cách là trưởng 
Hội phụ huynh giáo viên và là mẹ của những người con học tại 
trường công lập, tôi hiểu rõ các thử thách mà gia đình chúng ta 
đang đối diện. Là nhân viên kỹ thuật bị kẹt xe trên những con 
đường đông nghẹt, tôi có cùng tâm trạng thất vọng với những 
người dùng phương tiện giao thông công cộng bằng vé tháng 
trong khu vực của chúng ta. Olympia phải làm tốt hơn và tôi sẽ 
chắc chắn tiếng nói của các bạn được lắng nghe.
Giáo dục phải là trọng tâm trong các cuộc thảo luận về ngân sách 
và chính sách của chúng ta. Tôi sẽ cải thiện hơn các khoản đầu tư 
kỷ lục của Thượng nghị viện vào các trường học bằng cách tài trợ 
trước tiên cho giáo dục, không phải cuối cùng. Những quan ngại 
của người lái xe cũng sẽ là ưu tiên của tôi; tôi tin rằng người dùng 
phương tiện giao thông công cộng bằng vé tháng xứng đáng có 
những giải pháp thực sự đối với các chương trình thu thuế cầu 
đường không hoàn thiện, và trách nhiệm từ các cơ quan chính 
quyền. Và khi nói đến thuế, tôi sẽ đảm bảo các gia đình giữ lại 
được khoản thu nhập khó khăn kiếm được nhiều nhất có thể.
Tôi được ủng hộ tích cực trong cộng đồng của mình. Tôi lớn lên 
ở đây, chồng của tôi và tôi chăm sóc gia đình của mình ở Bothell. 
Với tư cách vừa là nhân viên kỹ thuật lâu năm vừa là nhà lãnh 
đạo cộng đồng, tôi biết rằng khu vực của chúng ta phải làm nhiều 
hơn nữa để tạo điều kiện cho sinh viên có việc làm tuyệt vời tại 
Washington. Tôi rất lấy làm vinh dự khi nhận được lá phiếu của 
quý vị.
Liên Lạc
(206) 579-4532; mindie@wirththevote.com; 
www.WirththeVote.com

Kinh Nghiệm Bầu Cử
Khu cứu hỏa số 7 Quận Snohomish Ủy viên đại diện cho 77,000 
cử tri; Chủ tịch Ủy Ban Kế Hoạch Quận Snohomish, ủng hộ cho 
các chính sách phát triển thông minh và môi trường.
Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác
Chủ doanh nghiệp nhỏ Roscoe’s Ranch, khu nhà trọ ý thức xã hội 
tại Maltby. Quản lý tại Amazon.com dẫn dắt các dự án công nghệ 
trong các bộ phận chức năng. Nhà tư vấn khởi nghiệp công nghệ 
giao thông vận tải. Tôi vận dụng các kỹ năng tài chính và kỹ thuật 
vào các thách thức chính sách công cộng khó khăn của khu vực.
Giáo Dục
Đại học Bentley, Bằng cử nhân Tiếp thị
Phục Vụ Cộng Đồng
Thành viên ủy ban, ‘OneBothell’; Thành viên, Bothell Chamber; 
Hội Phúc Lợi Động Vật Cấp Tiến (PAWS); vợ của tôi là Rena, 3 
con đang đi học, và tôi tham gia vào các chương trình ủng hộ động 
vật hoang dã, vô gia cư, và thanh niên thiệt thòi trong cộng đồng 
của chúng ta.
Lời Tuyên Bố
Khu vực của chúng ta đang đấu tranh quản lý sự gia tăng dân số 
nhanh chóng, giao thông, khả năng chi trả của tầng lớp trung lưu 
và tài trợ cho trường công lập. Khu vực của chúng ta chỉ nhận 
được một phần nhỏ bé trong gói giao thông vận tải $16 tỷ của 
tiểu bang bất kể tình trạng kẹt xe quá mức trên các đường phố tại 
địa phương của chúng ta. Các trường học của chúng ta bị buộc 
phải tiếp tục nâng thuế vì tình trạng thiếu vốn kinh niên và bế tắt 
đảng phái tại Olympia. Từ Finn Hill đến Snohomish, từ Mountlake 
Terrace đến Bothell, các gia đình và doanh nghiệp nhỏ của chúng 
ta đang phải chịu một gánh nặng ban hành pháp luật và hoạt động 
chính trị không thay đổi. Chúng ta cần một khả năn lãnh đạo hiệu 
quả hơn từ các nhà lập phaáp để giải quyết các nhu cầu về giáo 
dục và cơ sở hạ tầng của khu vực chúng ta. Chúng ta cần một sự 
thay đổi có trách nhiệm tại Olympia.
Tôi vận dụng thành tích phục vụ cộng đồng đã được chứng minh 
và sự cân bằng đặc biệt của kinh nghiệm khu vực công và riêng 
để đầu tư có hiệu quả hơn nữa vào các trường học, đường phố 
và chất lượng cuộc sống của khu vực chúng ta. Chúng ta cần một 
tiếng nói cấp tiến cho các doanh nghiệp nhỏ, hỗ trợ giáo viên, 
dịch vụ chăm sóc có chất lượng dành cho người cao niên, cải 
cách miễn thuế, quản lý môi trường, ngân sách tiểu bang có trách 
nhiệm và hỗ trợ sức khỏe tâm thần, tình trạng vô gia cư và sự may 
mắn tối thiểu trong chúng ta.
Tôi đề nghị các bạn bỏ phiếu cho tôi. 
Sự Ủng Hộ: Công Đoàn Lính Cứu Hỏa Trụ Sở 2781, Thành viên 
hội đồng Thành phố Bothell, Liên minh Cử tri vì Giáo dục, Hội đồng 
Cảnh sát và Cảnh sát trưởng Washington, các Thượng nghị sĩ 
đảng Dân Chủ hàng đầu
Liên Lạc
(206) 718-1970; guy@guy4senate.com; www.guy4senate.com
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Derek

Stanford
(Theo Đảng Dân Chủ)

Neil

Thannisch
(Theo Đảng Cộng Hòa)

Kinh Nghiệm Bầu Cử
Dân Biểu Tiểu Bang; Phó chủ tịch Ủy Ban Ngân Sách Cơ Sở Hạ 
Tầng Hạ Viện, Phó chủ tịch Ủy Ban Thương Nghiệp và Dịch Vụ 
Tài Chánh, Ủy Ban Nông Nghiệp và Tài Nguyên Thiên Nhiên.
Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác
Derek vận hành một doanh nghiệp nhỏ, quản lý các dự án 
nghiên cứu y tế và môi trường, và là việc với tư cách là một nhà 
khoa học nghiên cứu tại công ty phần mềm.  Trước đây, ông là 
Giám đốc Phân Tích cho một công ty viễn thông.
Giáo Dục
Bằng cử nhân Toán học, Đại học Harvey Mudd; Bằng thạc 
sĩ Toán học, Cao học Claremont; Tiến sĩ thống kê, Đại học 
Washington
Phục Vụ Cộng Đồng
Hội Kiwanis Northshore, Phòng Thương Mại Greater Bothell
Lời Tuyên Bố
Derek Stanford tin rằng chúng ta nhìn thấy quá nhiều hoạt động 
đảng phái, tình trạng bế tắc, và chậm trễ tại Olympia. Là một 
người cha và là chủ doanh nghiệp nhỏ, Derek tập trung vào kết 
quả bao gồm cân bằng ngân sách, cung cấp một nền giáo dục 
công có chất lượng cao, tạo việc làm, và đấu tranh vì phần góp 
công bằng giao thông vận tải.
Với tư cách là nhà thống kê duy nhất trong cơ quan lập pháp, 
Derek làm việc về các chính sách dựa trên khoa học và có 
quyết định hợp tình hợp lý dựa trên các sự kiện. Là nhà ủng 
hổ vững chắc về sự minh bạch, tính trách nhiệm pháp lý và tài 
chính của chính phủ, trong năm tới, Derek ưu tiên tài trợ đầy đủ 
cho các trường học tại địa phương của chúng ta và làm việc để 
giảm quyết đống thuế bừa bãi trên 405.
Liên Lạc
(425) 481-6231; derekstanford@hotmail.com; 
www.DerekStanford.com

Kinh Nghiệm Bầu Cử
Hiện tại tôi giữ vai trò là PCO trong Khu Lập Pháp Số 1
Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác
Tôi có trên 30 năm làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin 
cho các đơn vị tư nhân và chính phủ với trách nhiệm liên quan 
đến việc lập ngân sách, quản lý dự án, giải quyết vấn đề, lập kế 
hoạch và thực hiện các hệ thống kỹ thuật cao.
Giáo Dục
Bằng cử nhân về Khoa Học Máy Tính của Đại học Harding
Phục Vụ Cộng Đồng
Hoạt động trong nhà thờ địa phương với tư cách là người đàn 
ông của đức tin, là thành viên của Trại Thiên chúa giáo Sauk 
River và nhà tư vấn cho thanh thiếu niên cũng như người tham 
gia vào các hoạt động chính trị địa phương.
Lời Tuyên Bố
Chúng ta xứng đáng được các dân biểu lắng nghe, nhưng các 
dân biểu ngày nay đã phớt lờ cử tri.  Chúng ta bỏ phiếu cho một 
ngân sách cân bằng. Đình chỉ. Chúng ta bỏ phiếu cho nhu cầu 
đi lại được tốt hơn. Chúng ta nhận được phí cầu đường và tình 
trạng tắt nghẽn. Thậm chí Tối Cao Pháp Viện Tiểu Bang xác 
định rằng các nhà lập pháp của chúng ta không tài trợ thích hợp 
cho giáo dục. Họ đang cân nhắc lại thuế thu nhập tiểu bang, 
thậm chí sau khi chúng ta đã bỏ phiếu chống lại vấn đề này bảy 
lần. Và các doanh nghiệp đang rời bỏ tiểu bang của chúng ta. 
Tiếng nói của chúng ta có quan trọng không? Hãy xóa bỏ phí 
cầu đường ra khỏi I-405 và công khai thảo luận những lựa chọn 
khác để quản lý giao thông. Tạo ra tình trạng ùn tắc giao thông 
và mở làn đường trong thời gian không phải cao điểm là không 
đủ. Hãy bầu chọn cho tôi và tôi sẽ khôi phục tiếng nói của bạn 
với Viện.
Liên Lạc
(425) 501-8466; neil@restorethehouse.com; 
www.restorethehouse.com
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Jim

Langston
(Theo Đảng Cộng Hòa)

Shelley

Kloba
(Theo Đảng Dân Chủ)

Kinh Nghiệm Bầu Cử
Giám đốc, Quỹ Trường công lập Monroe, Phó chủ tịch cấp cao, 
Hội Nam Hướng Đạo Thành viên Hội đồng Mount Baker Hoa 
Kỳ
Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác
Chủ lao độn chăm sóc trẻ địa phương, doanh nghiệp nhỏ do gia 
đình bay thế hệ sở hữu với nhiều địa điểm ở Puget Sound. Cựu 
kỹ sư đầu máy và nhân viên tàu hỏa với Đường sắt Burlington 
Northern Santa Fe, và Chủ tịch địa phương. Thành viên và tình 
nguyện viên Câu lạc bộ cộng đồng Maltby. Đội hướng đạo sinh 
địa phương hoạt động Scoutmaster. Thành viên Ban Lãnh Đạo 
Hội Đồng Hội Nam Hướng Đạo Hoa Kỳ. Cựu chủ tịch hội đồng 
ủy ban kiểm toán tài chính.
Giáo Dục
Tốt nghiệp Đại học Bang Montana, chương trình đào tạo và 
lãnh đạo chuyên sâu.
Phục Vụ Cộng Đồng
Hơn 10 năm lãnh đạo thanh niên cổ vũ hội nam hướng đạo, 
huấn luyện thể thao thanh niên và trọng tài, tình nguyện viên 
trường công lập.
Lời Tuyên Bố
Olympia cần những ý tưởng mới mẻ. Là chủ doanh nghiệp, tôi 
tạo ra nhiều việc làm trong khu vực địa phương. Tôi làm việc để 
cải thiện cộng đồng của chúng ta. Tôi tin tưởng vào việc lắng 
nghe và làm việc để tìm kiếm các giải pháp hai đảng cho các 
vấn đề mà chúng ta đương đầu.
Chúng ta phải tài trợ cho giáo dục trước để tạo cơ hội cho học 
sinh có nhiều công việc tốt. Tôi sẽ làm việc để loại bỏ phí cầu 
đường bất công và giảm tình trạng ùn tắc giao thông để giúp 
các gia đình di chuyển. Các đồng tiền thuế của chúng ta phải 
được sử dụng một cách thông minh để người dân và các doanh 
nghiệp nhỏ không buộc phải đấu tranh dưới gánh nặng thuế 
nặng nề. Tôi muốn có kết quả cho các bạn và tôi trân trọng 
được có lá phiếu của các bạn.
Liên Lạc
(425) 350-0855; jim@electjimlangston.com; 
electjimlangston.com

Kinh Nghiệm Bầu Cử
Với tư cách là Thành viên hội đồng Thành phố Kirkland, tôi cũng 
phục vụ trên Diễn đàn Dịch Vụ Nhân Sinh Eastside, Sáng kiến 
chống bạo lực gia đình Quận King, King County Cities Climate 
Collaboration, và Ủy Ban Sức Khỏe Quận King.
Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác
Tôi là một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe với 20 năm 
kinh nghiệm là Nhà trị liệu mátxa, hiện đang hành nghề tại một 
phòng khám vật lý trị liệu tại địa phương.
Giáo Dục
Bằng cử nhân Nghiên cứu về sự chuyển động cơ học của cơ 
thể, Đại học Illinois; Trường Mátxa Seattle
Phục Vụ Cộng Đồng
Người ủy thác Quỹ Trường học Lake Washington; Câu lạc bộ 
Kirkland Kiwanis, (cựu) Thành viên ủy ban Kirkland Park; (cựu) 
Giám đốc lập pháp Hội phụ huynh giáo viên Bang WA; Ủy ban 
Lake Washington Citizens Levy; Đảng viên đảng Dân chủ Khu 
vực số 1; CÓ! Cho Kirkland Parks Vĩ Đại.
Lời Tuyên Bố
Với tư cách là Thành viên hội đồng thành phố, trưởng nhóm 
Hội phụ huynh giáo viên tiểu bang, và chuyên gia chăm sóc sức 
khỏe, tôi có một bản thành tích về khả năng lãnh đạo trong các 
vấn đề quan trọng: các trường học hoạt động cho mọi trẻ em, 
và bảo vệ các công viên, sự an toàn và chất lượng cuộc sống 
cho khu phố. Ở Olympia, tôi sẽ nhận kết quả về những ưu tiên 
này trong khi làm việc để xóa các lỗ hỏng thuế doanh nghiệp 
không công bằng và củng cố pháp luật nghiêm cấm người lạm 
dụng trong nước và người bệnh tâm thần nguy hiểm sử dụng 
súng. 
Sự Ủng Hộ: Hiệp Hội Giáo Dục WA; Thành viên hội đồng Quận 
Balducci; Dân Biểu Tiểu Bang Stanford và Moscoso; Thành viên 
hội đồng Bothell Spivey; Thị trưởng Kirkland, Walen và Thành 
viên hội đồng Arnold, Sweet, và Asher; và nhiều người khác!
Liên Lạc
(425) 823-9732; info@votekloba.com; votekloba.com
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Mark

Mullet
(Theo Đảng Dân Chủ)

Chad

Magendanz
(Theo Đảng Cộng Hòa)

Kinh Nghiệm Bầu Cử
Mark hiện là Thượng nghị sĩ Tiểu bang của chúng ta.  Ông ấy 
không ngừng đấu tranh thay mặt cho Olympia từ năm 2012. 
Trước đây Mark tham gia trong Hội Đồng Thành Phố Issaquah.
Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác
Mark có tiệm bánh Zeeks Pizza và Ben và Jerry’s tại Issaquah.  
Là chủ doanh nghiệp nhỏ, Mark hiểu được tầm quan trọng của 
các khoản thuế thấp và quy định thông minh.
Giáo Dục
Bằng cử nhân tài chính, Đại học Indiana, đã đem lại cho Mark 
kiến thức cơ bản về tài chính để hiểu được ngân sách của tiểu 
bang.  Bằng Thạc sĩ về Vấn đề xã hội từ Đại học Washington 
đã dạy cho Mark biết rằng người biết lắng nghe định hình nên 
những người lãnh đạo giỏi nhất.
Phục Vụ Cộng Đồng
Câu lạc bộ Rotary. Tình nguyện viên lớp học ở trường học của 
bốn người con gái của ông ấy.  Cựu thành viên Ngân Hàng 
Thực Phẩm Issaquah.
Lời Tuyên Bố
Mark có một hồ sơ bỏ phiếu độc lập tại Thượng Viện. Ông ấy 
không sợ rũ bỏ các quyền lợi đặc biệt hoặc chính đảng của 
mình để làm điều đúng cho cộng đồng chúng ta. Mark là một 
người cấp tiến về mặt xã hội và bảo thủ về mặt tài chính. Là cha 
của bốn người con gái và chủ cửa tiệm Zeeks Pizza và Ben và 
Jerry ở Issaquah, Mark hiểu rằng tiểu bang có hai ưu tiên; đảm 
bảo cho trẻ em được nhận một nền giáo dục tốt nhất và duy trì 
thuế ở mức thấp.
Thị trưởng của Issaquah, Fred Butler nói rằng “Mark làm việc 
chăm chỉ và trung thực, điều này cho phép ông ấy có thể liên hệ 
với các bộ phận để hoàn thành những điều tuyệt vời cho cộng 
đồng của chúng ta”. 
Mark được tài trợ để giảm tình trạng kẹt xe, bao gồm một giao 
điểm mới tại đường 18 ở Snoqualmie và thêm các làn đường 
trên I-90 từ Issaquah đến Bellevue. Mark đã chấm dứt sự phát 
triển mật độ cao ở Maple Valley, có được khu đất cho trường 
trung học Tahoma mới, và bảo vệ công trình nâng cấp tại Công 
viên Tiểu bang Lake Sammamish.
Mark phản đối tăng lương lập pháp vào năm 2015, nên ông 
ấy quyên tặng toàn bộ tiền lương của mình mỗi năm cho ngân 
hàng thực phẩm địa phương. Mark được các Chủ tịch Hội 
đồng quản trị nha học chánh của Issaquah và Snoqualmie, Thị 
trưởng Issaquah, Snoqualmie và Carnation, và Liên minh Cử tri 
vì Giáo dục tán thành. Xin hãy bỏ phiếu để “Đưa Mullet trở lại”!
Liên Lạc
(425) 638-9356; taemin@electmarkmullet.com; 
www.electmarkmullet.com

Kinh Nghiệm Bầu Cử
Được bầu chọn vào Hạ viện tiểu bang năm 2012; Ủy ban Giáo 
Dục (Thành viên xếp hạng), Công nghệ & Phát triển kinh tế, 
và Phân bổ ngân sách. Được chỉ định vào năm lực lượng đặc 
nhiệm tài trợ trường học hai đảng và chất lượng. Cựu Thành 
viên Hội Đồng Giáo Dục và Tổng thống Issaquah.
Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác
Nhà phát triển phần mềm cho Microsoft, Nike, Panasonic và 
các công ty công nghệ cao khác; sĩ quan tàu ngầm hải quân 
Hoa Kỳ (12 năm); Quản lý Microsoft (10 năm) với hơn 20 giải 
thưởng bằng phát minh.
Giáo Dục
Bằng Kỹ thuật điện tử, Đại học Cornell
Phục Vụ Cộng Đồng
Người ủng hộ nổi bật trong Hội phụ huynh giáo viên, thành viên 
Kiwanis, tình nguyện viên trong lớp. Sống ở Tiger Mountain 
cùng vợ Galen (27 năm). Là người cha đầy tự hào của hai con 
trai, sinh viên năm thứ hai tại MIT và sinh viên năm cuối tại 
Liberty HS.
Lời Tuyên Bố
Chad giữ lời hứa với người dân Khu Vực số 5. Trong Hạ viện 
tiểu bang, ông ấy làm việc với cả Đảng Viên Đảng Dân Chủ và 
Đảng Viên Đảng Cộng Hòa để cải thiện giáo dục, và ông ấy đại 
diện cho giá trị của khu vực chúng ta về việc làm và thuế – đúng 
như ông ấy nói sẽ làm. Giờ đây ông ấy đang kêu gọi lá phiếu 
của bạn cho vị trí thượng viện tiểu bang.
Không như một số chính trị gia khác, Chad chứng tỏ những gì 
ông ấy nói bằng hành động.
Chad có một thành tích đã được chứng minh về hoạt động lập 
ngân sách có trách nhiệm, làm việc trong các đường lối của 
chính đảng, và đặt trẻ em lên trên hết. Ông ấy là nhà lãnh đạo 
về cải thiện tài trợ trường học và chất lượng. Ông ấy đã thông 
qua thành công pháp chế bước ngoặc về giáo dục khoa học 
máy tính, trường bán công và tội phạm trên mạng. Ông ấy được 
đánh giá 100% (A+) từ Phòng Thương Mại tiểu bang vì thành 
tích vững chắc tạo việc làm của ông ấy. Ông ấy ủng hộ yêu cầu 
hai phần ba đa số để tăng thuế, và ông ấy không sợ đối đầu với 
tổ chức và bỏ phiếu chống đối với việc tăng đột ngột thuế gas 
mà hơn hai phần ba cử tri khu vực phản đối.
Báo Seattle Times gọi Chad là “một trong những nhà tư tưởng 
trong sạch nhất trong Cơ quan lập pháp” và ông ấy nói “đem 
sự điều độ cần thiết nhất và biện pháp nghiêm khắc về tri thức 
đến Olympia.” Bỏ phiếu cho Chad là bỏ phiếu cho sự chính trực 
trong chính quyền tiểu bang.
Liên Lạc
(425) 395-4895; info@magendanz.com; Chad4Senate.com
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Jay

Rodne
(Theo Đảng Cộng Hòa)

Jason

Ritchie
(Theo Đảng Dân Chủ/Đảng 
Gia Đình Lao Động)

Kinh Nghiệm Bầu Cử
Dân biểu tiểu bang, Hạ nghị viện bang Washington (2004-đến 
nay); Hội đồng thành phố Snoqualmie (2001-2004)
Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác
Cố vấn Luật pháp, Bệnh viện công khu vực số 4 Quận King và 
Bệnh viện Snoqualmie Valley; Đại tá, Lực lượng Thủy quân Lục 
chiến trừ bị Hoa Kỳ (1990-đến nay)
Giáo Dục
Tiến Sĩ Luật hạng danh dự, Trường luật Gonzaga (1997); Thạc 
sĩ Quản Trị Y Tế, Đại Học Washington (2012); Bằng Cử Nhân, 
Đại học Creighton (1988)
Phục Vụ Cộng Đồng
Jay rất tích cực trong nhiều tổ chức dịch vụ cộng đồng bao 
gồm: Rotary; Hội Cựu chiến binh Hoa Kỳ Trạm số 0079; Hiệp 
hội các thành phố chị em Hoa Kỳ; Our Lady of Sorrows Catholic 
Parish; Luật sư tình nguyện, Hiệp Hội Luật Sư Quận King 
Chương trình Thực tập lâm sàng pháp lý khu vực lân cận 
(1999-2004);
Lời Tuyên Bố
Là dân biểu của các bạn, ưu tiên của tôi là tạo việc làm và giảm 
thuế cho các gia đình và các doanh nghiệp nhỏ. Chúng ta phải 
đòi hỏi người dân Olympia tiêu xài trong phạm vi mình có được 
và ưu tiên các nguyên tắc cơ bản như đặt nền giáo dục con 
trẻ lên hàng đầu của tiểu bang, cải thiện không khí kinh doanh 
bằng cách giảm gánh nặng pháp lý, và thực hiện các khoản đầu 
tư thông minh vào cơ sở hạ tầng vận chuyển để giảm tình trạng 
tắc nghẽn và cải thiện thời gian di chuyển. Chúng ta phải loại bỏ 
phí cầu đường trên I-405!
Chúng ta phải vượt lên trên những công việc chính trị theo đảng 
để giải quyết những thách thức mà chúng ta đối diện.   Xin hãy 
cùng tôi yêu cầu một hướng đi mới. Cùng nhau, chúng ta sẽ xây 
dựng một Washington tốt đẹp hơn!
Liên Lạc
(425) 890-3336; jay_rodne@comcast.net; 
www.votejayrodne.com

Kinh Nghiệm Bầu Cử
Không phải là một chính trị gia nhà nghề.
Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác
Jason là chủ doanh nghiệp nhỏ. Công ty của ông ấy, Handi 
Habitats, phát triển trong thời gian đầy thử thách đối với gia 
đình của ông ấy. Khi cha của Jason bị đột quỵ khiến ông ấy 
bị liệt, Jason rời khỏi vị trí giảng dạy để tu sửa lại nhà của cha 
mình để ông ấy có thể tiếp tục sống tự lập. Jason sớm nhận ra 
rằng nhu cầu của cha ông được chia sẻ bởi người khác. Handi 
Habitats đã giúp được hàng ngàn người lao động bị thương, 
cựu chiến binh, và người Mỹ lớn tuổi sống an toàn và tự lập tại 
nhà.
Giáo Dục
Cử Nhân; Trường Đại học Michigan; Thạc sĩ - Lịch sử, Trường 
Đại học Eastern Michigan.
Phục Vụ Cộng Đồng
Thành viên hội đồng, Hội đồng sống tự lập tiểu bang Washington.
Lời Tuyên Bố
Cựu giáo viên, hiện là doanh nhân của một doanh nghiệp nhỏ, 
chồng và cha của hai người con, Jason Ritchie biết rằng chúng 
ta cần một khả năng lãnh đạo vững mạnh tại Olympia đánh giá 
cao sự tiến bộ, không phải tinh thần đảng phái. Phần tiếp theo 
sẽ tập trung vào các trường công lập. Chúng ta cần một nhà 
lập pháp đã từng tham gia lớp học và phòng họp để đảm bảo 
các trường công lập xuất sắc, mở rộng tạo việc làm và cải thiện 
giao thông vận tải để lại đưa khu vực của chúng ta tiến lên phía 
trước.
Chúng ta cần một trách nhiệm tài chính vững mạnh sau nhiều 
lần giảm thuế cho các tập đoàn. Số tiền đó nên trở lại túi của 
người đóng thuế. Ủng Hộ: Đại biểu quốc hội Del Bene và Smith, 
Thượng nghị sĩ Mark Mullet, Hội Đồng Lao Động Tiểu Bang, Tổ 
chức Cử tri Bảo vệ Môi trường Washington và nhiều hơn nữa.
Liên Lạc
(425) 324-6888; jason@ritchieforwa.com; 
www.ritchieforwa.com
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Paul

Graves
(Theo Đảng Cộng Hòa)

Darcy

Burner
(Theo Đảng Dân Chủ)

Kinh Nghiệm Bầu Cử
Sau nhiều năm phục vụ công cộng, tôi là ứng cử viên lần đầu 
vào Cơ quan lập pháp.
Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác
Luật sư: Perkins Coie; Thư ký luật: Justice James M. Johnson, 
Tối cao pháp viện Washington
Giáo Dục
Tiến sĩ luật: Đại học Duke. Thạc sĩ Triết học: Đại học Duke. 
Bằng cử nhân Triết học/Khoa học chính trị: Đại học Western 
Washington
Phục Vụ Cộng Đồng
Luật sư vì mục đích chung, người ủng hộ đặc biệt do tòa án 
Quận King chỉ định, đại diện cho con nuôi tại tòa xét xử, mà 
tôi được gọi là luật sư vì mục đích chung của năm. Trường bán 
công tuyệt vời: thành viên hội đồng sáng lập Hội luật sư đoàn 
Tiểu bang Washington: chủ tịch ủy ban thân hữu. STEP Ahead: 
chủ tịch ủy ban. Phòng Thương Mại Maple Valley: thành viên 
hoạt động. Nhà thờ Eastridge: thành viên hoạt động.
Lời Tuyên Bố
Tôi đang tranh cử để đem đến một khả năng lãnh đạo hợp tình 
hợp lý, có nguyên tắc về những vấn đề quan trọng mà Quận 
East King đang gặp phải: trường học có chất lượng, giảm giao 
thông, thuế thấp và ổn định, ủng hộ các doanh nghiệp nhỏ, và 
một chính phủ nhiệt tình và có trách nhiệm. Là người bản địa 
Maple Valley và là sản phẩm của trường công lập Tahoma, tôi 
biết rõ những vấn đề mà cộng đồng của chúng ta đang gặp 
phải. Tôi là người giải quyết vấn đề thiết hực với cam kết kiên 
định cho các gia đình Washington.
Sự Ủng Hộ: Liên minh Cử tri vì Giáo dục; Hạ nghị sĩ Dave 
Reichert; Cựu Bộ trưởng Tư pháp Rob McKenna; Thành viên 
hội đồng Quận King Kathy Lambert, Reagan Dunn; Nhà lập 
pháp Chad Magendanz, Jay Rodne, và nhiều người khác.
Liên Lạc
(206) 818-5607; info@paulgraveswa.com; 
www.paulgraveswa.com

Kinh Nghiệm Bầu Cử
Không có
Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác
Cách đây ba năm, ngoài dự án trường học của con trai tôi, 
chúng tôi đã giới thiệu Buttonsmith Inc - một doanh nghiệp 
nhỏ ở Carnation tuyển dụng chín người với công việc có mức 
lương đủ sống. Tôi sáng lập một công ty năng lượng sạch nhỏ; 
là Giám đốc điều hành của một tổ chức phi lợi nhuận; và là quản 
lý chương trình tại Microsoft. Quan trọng nhất, tôi là mẹ của hai 
cậu con trai!
Giáo Dục
Đại học Harvard, Bằng cử nhân về khoa học máy tính với chuyên 
ngành Kinh tế
Phục Vụ Cộng Đồng
Phục vụ trong các ủy ban của Hội đồng cho Livable World’s 
PeacePAC, Trung tâm Chính Sách Quốc Tế, Tổ chức bảo vệ 
quyền sinh sản NARAL Pro-choice, và hiệp hội cộng đồng địa 
phương Ames Lake của tôi
Lời Tuyên Bố
Là người mẹ làm việc và chủ doanh nghiệp nhỏ, tôi biết rằng 
Olympia không dành cho các gia đình. Chúng ta hãy thay đổi 
điều đó. Tôi sẽ ủng hộ các trường công lập vì họ tạo cơ hội cho 
tôi, và con cái của chúng ta xứng đáng có cơ hội tương tự. Tôi 
ủng hộ các chính sách lẽ thường ủng hộ gia đình. Chúng ta 
cần cải thiện giao thông vận tải để người dân có thể đi làm và 
đem hàng hóa đến thị trường. Chúng ta cần những phụ nữ kiếm 
được mức lương tương tự với công việc tương tự. Và chúng ta 
cần các khoản thuế thấp hơn cho tầng lớp trung lưu.
Được sự ủng hộ của Đảng viên đảng Dân chủ Quận King, Đảng 
viên đảng Dân chủ LD số 5, Đảng viên đảng Dân chủ KC Young, 
Tổ chức Cử tri Bảo vệ Môi trường Washington, Liên bang giáo 
viên Hoa Kỳ, Bộ lạc Snoqualmie.
Liên Lạc
(425) 954-3538; info@darcyburner.com; 
www.DarcyBurner.com
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Bob

Hasegawa
(Theo Đảng Dân Chủ)

Dennis

Price
(Theo Đảng Tự Do)

Kinh Nghiệm Bầu Cử
Thượng nghị sĩ LD số 11 - 4 năm; Dân biểu - 8 năm
Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác
Hội đồng Lao động Tiểu bang Washington, Phó chủ tịch; 
Teamsters Local 174, Thư ký-Thủ quỹ kiêm thành viên; Thành 
viên ATU (Metro Route 111 Operator); Ủy Ban Hội đồng Lao 
động Quận King; Kỹ sư hoạt động xây dựng; Người được ủy 
thác chăm sóc sức khỏe
Giáo Dục
Trường UofW Evans: Bằng thạc sĩ Hành chính công, Đại học 
Antioch Seattle: Bằng cử nhân - Nghiên cứu lao động, và Thay 
đổi tổ chức & xã hội; Kỹ sư hoạt động, Journey - level; Đại Học 
Cộng Đồng Seattle Central, Công Nghệ Thông Tin; Đại học Cộng 
Đồng Shoreline: AA - Nghiên cứu lao động; UofW, Chuyên ngành 
chính là Vật lý; Trường Trung học Cleveland Seattle
Phục Vụ Cộng Đồng
Thành viên ủy ban: UofW Evans School Advisory Bd., UofW 
Bridges Center for Labor Studies, Japanese American Citizens 
League; Tikkun Olam Award for Public Service
Lời Tuyên Bố
Bob Hasegawa là một lao động lâu năm, nhà hoạt động về công 
bằng dân quyền, chủng tộc, môi trường, kinh tế và xã hội. Ông 
ấy là một người ủng hộ có hiệu quả đã được chứng minh trong 
Thượng Viện, thông qua nhiều phần đáng kể trong pháp chế, 
thậm chí với cơ quan lập pháp bị chia cắt. Bob Hasegawa dựa 
trên nguyên tắc của mình mà không gây chia rẽ bất đồng.
Bob đấu tranh cho việc làm có mức lương tối thiểu và cơ hội 
công bằng cho tất cả chúng ta. Ông dẫn dắt với tầm nhìn của 
mình về công lý xã hội và kinh tế, làm việc chăm chỉ mỗi ngày để 
bảo vệ quyền lợi của chúng ta.
Bob rất thận trọng trong tài chính. Đó là lý do tại sao một trong 
những ưu tiên lập pháp của ông là tạo ra một ngân hàng tiểu 
bang của công chúng cất giữ tiền thuế của chúng ta trong một 
tiểu bang làm việc cho chúng ta, hơn là tạo lợi nhuận cho Phố 
Wall. Điều đó sẽ tạo ra doanh thu, tăng khả năng cho cơ sở hạ 
tầng tài chính, và tiết kiệm tiền bạc.
Là cư dân lâu năm của Khu Vực số 11 đã từng sống ở Seattle, 
Tukwila, và Renton, Bob hiểu rõ điều gì quan trọng đối với chúng 
ta. Ông ấy thể hiện đạo đức nghề nghiệp, tính chính trực và 
nguyên tắc vững chắc của cộng đồng chúng ta.  “Với sự ủng 
hộ của các bạn, tôi sẽ tiếp tục cải thiện hơn công việc lập pháp 
và đấu tranh cho tầm nhìn của chúng ta là tạo niềm hy vọng vào 
tương lai cho các thế hệ. Cám ơn các bạn đã tin tưởng ở tôi để 
đại diện cho các bạn tại Olympia.”  - Bob Hasegawa 
Liên Lạc
(206) 322-4804; BobHasegawa2016@gmail.com; 
www.BobHasegawa.com

Kinh Nghiệm Bầu Cử
Tôi chưa bao giờ tranh cử hoặc được bầu chọn vào vị trí chức 
vụ công cộng.
Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác
Tôi được giải ngũ danh dự sau 6 năm phục vụ với tư cách là 
Kỹ thuật viên điện tử cho Hải Quân Hoa Kỳ vào năm 2000.  Tôi 
tham gia lực lượng Dự Bị Hải Quân vào tháng 9 năm 2001 và 
ngay lập tức được gọi tái ngũ. Kể từ khi hoàn tất hợp đồng với 
lực lượng dự bị, tôi đã làm việc cho một nhà thầu phòng thủ và 
trong ngành chất bán dẫn.  Chức vụ hiện tại của tôi đòi hỏi tôi 
phải nhận biết và giải quyết vấn đề mỗi ngày, là một việc mà tôi 
hy vọng sẽ đem đến Cơ quan lập pháp của chúng ta. 
Giáo Dục
Được đào tạo là Kỹ thuật viên điện tử bởi Hải Quân Hoa Kỳ.
Phục Vụ Cộng Đồng
Không nộp thông tin
Lời Tuyên Bố
Tôi tin rằng tự do và độc lập là cách sống tuyệt vời. Tôi muốn 
một hệ thống khuyến khích mọi người chọn những gì họ muốn 
từ cuộc sống; cho phép họ sống, yêu thương, làm việc, vui 
chơi và mơ ước theo cách riêng của họ. Tôi sẽ phác thảo và 
đề nghị các cải cách quan trọng trong hệ thống giáo dục tiểu 
bang Washington, cho phép nâng cao sự tự do và tiếp cận các 
cơ cấu nhà ở và trường học thay thế. Tôi cũng sẽ phác họa và 
đề xuất một pháp chế cụ thể hợp lý hóa quy trình thành lập kinh 
doanh, thiết lập mức thuế B&O cho mọi doanh nghiệp, dù lớn 
hay nhỏ. Tôi ủng hộ việc tu chính hiến pháp tiểu bang yêu cầu 
2/3 đa số phiếu của cơ quan lập pháp cho tất cả các khoản tăng 
thuế. Nói chung, tôi muốn nâng cao sự tự do và giảm sự can 
thiệp từ bên ngoài vào cuộc sống của chúng ta.
Liên Lạc
(425) 529-8615; etdennisprice@outlook.com
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Zack

Hudgins
(Theo Đảng Dân Chủ)

Erin Smith

Aboudara
(Theo Đảng Cộng Hòa)

Kinh Nghiệm Bầu Cử
Hạ Nghị Viện Washington 2002-2016
Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác
Làm việc tại Amazon.com, Microsoft, và United Way của quận 
King.
Giáo Dục
Bằng Cử Nhân Khoa Học Xã Hội - Đại học Notre Dame
Phục Vụ Cộng Đồng
Thành viên sáng lập uỷ ban và Chủ tịch ủy ban - quỹ VA Puget 
Sound Fisher House giúp các gia đình quân nhân. Cựu thành 
viên uỷ ban Mạng Lưới Phụ Nữ bị Bạo Hành Gia Đình. Cựu 
giảng viên Chương Trình Phát Triển Lãnh Đạo Toàn cầu của 
trường Cao Đẳng Cộng Đồng Highline. Ủy ban cố vấn của Chủ 
tịch South Seattle. Phòng Thương Mại Renton. Cựu thành viên 
Ủy Ban Cựu Chiến Binh Lập Pháp và Quân Vụ, Ủy Ban Tìm 
Kiếm Việc Làm, và Ủy Ban Nghệ Thuật Tiểu Bang Washington.  
Ủy Ban Dịch Vụ Công Nghệ Thông Tin Tiểu Bang, Dự án IT 
lập pháp và Ủy Ban Giám Sát, Lực lượng đặc nhiệm NCSL 
CyberSecurity.
Lời Tuyên Bố
Chỉ bởi vì một số người trong chúng ta làm tốt, không có nghĩa 
là nền kinh tế đang giúp mọi người một cách công bằng. Zack 
lắng nghe những con người bình thường và thúc đẩy để những 
điều cơ bản được thực hiện tại Olympia–tài trợ đúng đắn cho 
giáo dục, giải quyết tình trạng tắc nghẽn giao thông, tạo cơ hội, 
đấu tranh chống lại sự thay đổi khí hậu, điều hành tốt chính 
phủ, đầu tư cho tương lai, và cân bằng ngân sách. Zack sống 
tại Tukwila cùng vợ và con trai nhỏ, đấu tranh cho những giá 
trị mà ông ấy học được từ công việc làm cho khu vực công và 
tư nhân. Zack sẽ tiếp tục đưa mọi người lại với nhau và đấu 
tranh vì các bạn. Được sự ủng hộ từ các nhà giáo dục, nhà môi 
trường học, người lao động, và viên chức được bầu chọn. Xin 
hãy bầu cho Zack Hudgins.
Liên Lạc
(206) 860-9809; zack@zackhudgins.info; 
www.zackhudgins.info

Kinh Nghiệm Bầu Cử
Được chỉ định vào hội đồng cố vấn của Phụ nữ Quận King, làm 
Thư ký, 2.5 năm; Viên chức phụ trách Phân khu bầu cử Fairglen, 
2012-đến nay; Đảng viên đảng Cộng Hòa Khu Lập Pháp Số 11, 
2.5 năm, cựu phó chủ tịch; Fairwood Greens HOA, 3.5 năm, 
Phó chủ tịch.
Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác
Quan hệ cộng đồng
Giáo Dục
Nguyên nam sinh đầy tự hào của Đại học Seattle Pacific, Đại 
học Highline và Trường Trung Học Phổ Thông Kentridge
Phục Vụ Cộng Đồng
Một vài Hội phụ huynh giáo viên học sinh Học Khu Kent; Hiệp 
hội Chủ nhà Fairwood Greens, cựu Phó chủ tịch, Chủ tịch Ngoại 
vụ & Quan hệ cộng đồng; thành viên Renton CERT
Lời Tuyên Bố
Tôi tên là Erin Smith Aboudara. Tôi sống trong khu vực Renton-
Kent không hợp nhất trong phần lớn cuộc đời của mình với tư 
cách là con gái của Thám tử Quận King. Tôi có kinh nghiệm về 
quan hệ cộng đồng sâu rộng trong khu vực này trong 10 năm 
qua. Kết hôn với Casey được 20 năm & chúng tôi có 2 người 
con học tại trường Kent.
Tôi quan tâm đến cơn ác mộng giao thông về thu phí cầu 
đường I-405 & tình trạng sử dụng HOV ngày càng tăng từ 2 
đến 3 người. Con đường của chúng ta cần sự vận động hoàn 
thiện & nhanh chóng có hiệu quả. Tôi trân trọng đề nghị các bạn 
bỏ phiếu cho tôi! Đã đến lúc có một tiếng nói mới tại Olympia!
Liên Lạc
(425) 306-3883; erin@erinaboudara.com; 
www.erinaboudara.com
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Steve

Bergquist
(Theo Đảng Dân Chủ)

Không có ứng cử viên đối lập

Kinh Nghiệm Bầu Cử
Dân Biểu Tiểu Bang
Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác
Giáo viên dạy lịch sử/nghiên cứu xã hội tại Học khu Renton; 
Chủ doanh nghiệp nhỏ Aces Tennis; Lãnh đạo Chương Trình 
Công Viên và Quần Vợt Giải Trí của Thành Phố Renton
Giáo Dục
Trường Trung Học Hazen, Renton; Bằng Cử Nhân Hai Ngành, 
Khoa Học Chính Trị và Lịch Sử, Trường Đại Học Washington; 
Bằng Thạc Sĩ về Sư Phạm, Đại học Western Washington
Phục Vụ Cộng Đồng
Dẫn dắt thành công nỗ lực cộng đồng để duy trì tất cả các đội 
đánh gôn trung học phổ thông tại Học Khu Renton và nhiều 
kinh nghiệm tình nguyện tại Tổ chức Hỗ trợ Gia cư, Ngân Hàng 
Thực Phẩm Renton của Tổ chức thiện nguyện Đội quân Cứu tế, 
Hạ Viện Ronald McDonald, và Mountains to Sound Greenway 
Trust.  Ủy Viên Phòng Thương Mại Renton và Khu Phía Nam 
Quận King.
Lời Tuyên Bố
Là cha của hai con nhỏ, và một trong vài giáo viên tích cực 
phục vụ trong cơ quan lập pháp, tôi sẽ tiếp tục đem triển vọng 
rất quan trọng đến cơ quan lập pháp như là nỗ lực tuân theo 
quy tắc của tối cao pháp viện của tiểu bang chúng ta để tài trợ 
đầy đủ cho giáo dục. Tôi sẽ tiếp tục là người làm việc cần mẫn 
và nhà lãnh đạo kiên định cho cộng đồng chúng ta nhờ vào sự 
ủng hộ của quý vị!
Tôi tự hào có được sự ủng hộ của các giáo viên, lính cứu hỏa, 
Đảng viên đảng Dân chủ Khu vực số 11, Thượng nghị sĩ Bob 
Hasegawa, Dân biểu Tiểu bang Zack Hudgins, Giám đốc điều 
hành Quận County Dow Constantine, Thành viên hội đồng 
thành phố Renton Ed Prince, Ruth Perez, và nhiều hơn nữa.
Liên Lạc
(425) 306-7569; steve4house@gmail.com; 
www.steve4house.com
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Mike

Pellicciotti
(Theo Đảng Dân Chủ)

Linda

Kochmar
(Theo Đảng Cộng Hòa)

Kinh Nghiệm Bầu Cử
Không phải là một chính trị gia nhà nghề
Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác
Cựu Công tố viên Quận King, Mike đấu tranh chống tội phạm 
trong cộng đồng của chúng ta. Ông ấy thẳng tay dẹp bỏ nạn 
buôn bán tình dục và bạo lực gia đình tại Federal Way. Với tư 
cách là công tố viên tiểu bang về vấn đề gian lận, Mike nỗ lực 
chống lại sự gian lận trong chăm sóc sức khỏe của tập đoàn -- 
đấu tranh chống lãng phí chính quyền, bảo vệ người cao niên, 
và trả lại $30 triệu cho người đóng thuế
Giáo Dục
Bằng luật - Gonzaga; Học bổng Thạc sĩ (Học bổng Fulbright, 
nghiên cứu sự phát triển kinh tế); Bằng cử nhân (Quản trị kinh 
doanh)
Phục Vụ Cộng Đồng
Con trai của các nhà giáo; Mike phục vụ cho Ủy Ban Dịch Vụ 
Nhân SinhFederal Way, và là chủ tịch của Liên Minh Công Lý 
Công Bằng, ủng hộ cho các chủ nhà bị tịch thu tài sản bất hợp 
pháp, cựu chiến binh bị từ chối phúc lợi, và nạn nhân của việc 
cho vay cắt cổ
Lời Tuyên Bố
Chúng ta không thể cứ tiếp tục bầu cho cùng các chính trị gia và 
mong đợi kết quả được cải thiện về an toàn công cộng, lãng phí 
chính quyền, và giáo dục. Đã đến lúc thay đổi. Với tư cách là một 
công tố viên và điều tra viên chống gian lận, tôi bảo vệ cho công 
chúng và trả lại hàng triệu đồng cho người đóng thuế. Trong 
suốt sự nghiệp của mình, tôi đã lên tiếng thay cho những người 
thấp cổ bé họng. Với tư cách là Dân biểu, tôi sẽ đấu tranh vì 
trách nhiệm của chính quyền, đảm nhận giải quyết các trường 
hợp lạm dụng của tập đoàn, ban hành cải cách tư pháp hình sự 
và cải thiện trường học và đường phố của chúng ta. Như các 
bạn, tôi cũng thất vọng trước tình trạng ùn tắc chính trị. Tôi sẽ là 
người ủng hộ của các bạn tại Olympia.
Được sự ủng hộ của các nhà lãnh đạo cộng đồng, các y tá, Bộ 
trưởng Tư pháp Bob Ferguson, Cảnh sát trưởng John Urquhart, 
Hội đồng lao động tiểu bang
Liên Lạc
(253) 237-2838; Mike@electmikep.com; www.electmikep.com

Kinh Nghiệm Bầu Cử
Dân Biểu Tiểu Bang Quận số 30, vị trí số 1, 2012-2016, Hội 
Đồng Thành Phố Federal Way, 1997-2011, Phó thị trưởng 
(2000-2001 & 2004-2005), Thị trưởng Federal Way 2010.  Chủ 
tịch được bầu chọn của Ủy Ban Vấn Đề Công Thành Phố Ngoại 
Ô. Được bầu chọn vào Hội Đồng Cộng Đồng Federal Way vào 
năm 1980.

Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác
Giám Đốc Quản Lý Rủi Ro Được Chứng Nhận (ARM), Quản Trị 
Viên Chương Trình, Hiệp Hội Nhà Lãnh Đạo Thành Phố Được 
Chứng Nhận Washington, Liên Đoàn Chứng Nhận Thành Tích 
Lãnh Đạo Quốc Gia.
Giáo Dục
Bằng cử nhân văn chương Đại học Marylhurst, 1966; Luận án 
Thạc Sĩ về Quản Trị Công Cộng, Đại học Seattle.
Phục Vụ Cộng Đồng
Kiwanis/Ban Tài Trợ, Hội viên liên đoàn quốc tế các cau lạc bộ 
phụ nữ, AAUW, Câu lạc bộ cha mẹ St. Vincent & Hội đồng, Ban 
Tư Vấn của các cộng đồng trong trường, Ban MSC.
Lời Tuyên Bố
Phục vụ Federal Way và Quận số 30 trong 18 năm, tôi đã chứng 
kiến một sự thay đổi lạ thường khi dân số tăng và đa dạng. Là 
Dân Biểu Tiểu Bang trong 4 năm, tôi đã giúp đảm bảo khoản 
tiền $10 triệu cải thiện vốn và trên $180 triệu cải thiện giao 
thông vận tải. Tôi ủng hộ trách nhiệm tài chính và sẽ tiếp tục 
làm điều này. Tôi cần sự ủng hộ không ngừng của các bạn để 
xử lý các vấn đề khó khăn mà quận của chúng ta đang đối mặt 
hôm nay - như giảm tình trạng tắc nghẽn giao thông, cải thiện 
tình trạng các trường học, và tiếp tục thu hút công việc có mức 
lương tối thiểu cho các gia đình lao động khó khăn của chúng 
ta. Một lần nữa, tôi kêu gọi các bạn bỏ phiếu vào tháng 11 này.
Liên Lạc
(253) 640-0469; Linda@LindaKochmar.com; 
www.LindaKochmar.com
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Kristine

Reeves
(Theo Đảng Dân Chủ)

Teri

Hickel
(Theo Đảng Cộng Hòa)

Kinh Nghiệm Bầu Cử
Ứng cử viên lần đầu; không phải chính trị gia.
Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác
Kristine hiện giữ chức vụ Giám đốc phát triển kinh tế cho khu 
vực Quân đội và Quốc phòng cho Tiểu bang Washington. 
Cựu Giám đốc tiếp cận khu vực, Thượng nghĩ sĩ Hoa Kỳ Patty 
Murray; cựu Điều phối viên Chương trình, Đại học cộng đồng 
Spokane.
Giáo Dục
Bằng cử nhân Khoa học chính trị Đại học Bang Washington; 
Thạc sĩ, Đại học Gonzaga.
Phục Vụ Cộng Đồng
Tình nguyện viên, Chuyên gia trẻ của Liên đoàn Đô thị; Chủ tịc 
hội đồng quản trị, Biệt đội khu vực về quan hệ cộng đồng; Dự 
án an ninh quốc gia Truman; Chủ tịch, Eta Mu Zeta Graduate 
Chapter, Hội phụ nữ chuyên môn Zeta Phi Beta; Tổ chức phòng 
chống việc sinh non March of Dimes; Hội nữ thanh niên Cơ 
Đốc; Hội ung thư Hoa Kỳ.
Lời Tuyên Bố
Ủng hộ không mệt mỏi cho việc tạo việc làm và các dịch vụ 
của cựu chiến binh, Kristine Reeves đã cống hiến cuộc đời của 
mình vào việc đảm bảo cho người dân Washington, nhất là cựu 
chiến binh và gia đình của họ, có cơ hội được phát triển thịnh 
vượng trong nền kinh tế của tiểu bang chúng ta.
Là chuyên gia phát triển kinh tế làm việc cho Thượng nghĩ sĩ 
Hoa Kỳ Patty Murray và Bộ Thương Mại Bang, Kristine sẵn 
sàng đem những kỹ năng này vào ngành lập pháp để đảm bảo 
một nền kinh tế thân thiện với gia đình, các trường công lập địa 
phương vững mạnh, giảm tỷ lệ tội phạm, và các giải pháp giao 
thông vận tải toàn diện. Kristine sống cùng chồng là Camron, và 
hai người con còn nhỏ của họ tại Federal Way. Ủng Hộ: Thượng 
nghị sĩ Patty Murray, Hạ nghị sĩ Adam Smith và còn nhiều nữa.
Liên Lạc
(206) 249-3327; Info@ElectKristineReeves.com; 
www.electkristinereeves.com

Kinh Nghiệm Bầu Cử
Dân Biểu Tiểu Bang, 1 năm (2015 - đến nay)
Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác
Lãnh đạo cấp cao, Giám đốc điều hành, 15 năm; Phòng thương 
mại Federal Way, 12 năm, Tổng Giám đốc Điều hành lâm thời, 
1.5 năm; Quỹ Giáo Dục, Giám đốc điều hành, 4 năm.
Giáo Dục
Đại học bang Washington, Bằng cử nhân khoa học
Phục Vụ Cộng Đồng
Cam kết lâu dài của tôi bao gồm: Công dân cho các trường 
Federal Way (20 năm), Quỹ Công viên cộng đồng Federal Way 
(8 năm), Nhóm lãnh đạo trường trung học phổ thông Todd 
Beamer (6 năm), và Hội phụ huynh giáo viên (10 năm). Giải 
thưởng bao gồm: Chìa khóa tiến tới Thành phố của Federal, Hội 
viên phụ nữ quốc tế Xuất sắc, Tình nguyện viên FWPS của năm 
(6 lần), Tiền vệ cho cộng đồng Seahawk, Golden Acorn, và Đề 
cử Công dân của năm. 
Lời Tuyên Bố
Laà dân biểu tiểu bang của các bạn, tôi ưu tiên bốn lĩnh vực 
quan trọng: tài trợ đầy đủ cho nền giáo dục cơ bản; tạo và duy 
trì việc làm; giao thông vận tải và giảm tình trạng kẹt xe; và an 
toàn công cộng. Tôi đặc biệt quan tâm sâu sắc về cộng đồng đa 
dạng của chúng ta với hơn 100 ngôn ngữ được sử dụng tại các 
trường. Tôi sẽ tiếp tục làm việc với mọi người trong cộng đồng 
của chúng ta và trong các đường lối của chính đảng để tìm ra 
các giải pháp đúng nhất. Nhóm chiến dịch vận động của tôi bao 
gồm Đảng viên đảng Cộng hòa, Đảng viên đảng Dân chủ và 
Đảng viên đảng độc lập, vì họ biết rõ rằng tôi quan tâm sâu sắc 
đến các vấn đề và giải quyết vấn đề. Tôi hân hạnh được phục 
vụ các bạn tại Olympia, và tôi rất cảm kích phiếu bầu cũng như 
sự ủng hộ của các bạn.
Liên Lạc
(253) 261-4643; Teri.H@comcast.net; terihickel.com
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Drew

Stokesbary
(Theo Đảng Cộng Hòa)

John

Frostad
(Theo Đảng Tự Do)

Kinh Nghiệm Bầu Cử
Dân biểu Tiểu bang Washington, Khu vực số 31 (Thành viên Ủy 
ban Phân bổ Ngân sách, Tài Chính và Ủy ban Tư pháp Hạ Viện)
Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác
Luật sư quản lý tại Stokesbary PLLC (cố vấn cho các công ty 
nhỏ về luật kinh doanh và các vấn đề về thuế); cựu Sĩ quan 
Cảnh Sát với Hội Đồng Quận King
Giáo Dục
Tiến Sĩ hạng danh dự, Trường Luật University of Notre Dame; 
Cử Nhân Kinh Tế, Trường Đại học Duke
Phục Vụ Cộng Đồng
Thành viên Hội đồng quản trị Auburn Valley YMCA, Văn Phòng 
Ủy Ban Giám sát Hỗ Trợ Pháp Lý Dân Sự, Hợp Tác công-Tư 
Giáo Dục Tài Chính, và Hội luật sư đoàn Tiểu bang Washington, 
Phân khu thuế; nhân viên khai thuế tình nguyện United Way 
VITA; cố vấn pháp lý vì mục đích chung cho các tổ chức phi lợi 
nhuận tại địa phương
Lời Tuyên Bố
Tôi đang tranh cử lại để duy trì trọng tâm của tiểu bang vào 
những vấn đề quan trọng nhất đối với cộng đồng của chúng ta: 
giáo dục, công việc, và phát triển kinh tế.
Tôi sẽ đấu tranh để tài trợ cho trường học trước tiên. Là cha của 
hai cậu bé, tôi biết rằng trẻ em xứng đáng được hưởng khoản 
tiền của chúng ta trước tiên, không phải những hào cuối cùng 
của chúng ta. Tôi vinh dự có được sự ủng hộ của Liên minh 
Cử tri vì Giáo dục và Tổ chức vì Quyền lợi Trẻ em. Các doanh 
nghiệp tại địa phương của chúng ta xứng đáng có một người 
ủng hộ tại Olympia để họ có thể tập trung vào việc tạo việc làm 
và phát triển kinh tế ở đây ngay quê nhà. Họ không nên yêu cầu 
một luật sư như tôi điều hướng nạn quan liêu của tiểu bang và 
bộ luật thuế lỗi thời.
Liên Lạc
(253) 501-1756; drew@drewstokesbary.com; 
www.drewstokesbary.com

Kinh Nghiệm Bầu Cử
Không có
Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác
Chuyên gia châm cứu làm tư và chủ doanh nghiệp nhỏ trong 20 
năm. Phụ tá khoa tại Đại học Bastyr. Giám đốc điều hành, Hiệp 
hội châm cứu Washington. Cựu chủ tịch, Hội Y Khoa Đông Á 
Washington.
Giáo Dục
Thạc sĩ khoa học / Bằng cử nhân khoa học, Đại học Bastyr, 
1997. Bằng cao đẳng nghệ thuật về quản lý kinh doanh, Cao 
đẳng Cộng đồng Green River, 1994.
Phục Vụ Cộng Đồng
Tôi đã dành 20 năm chăm sóc sức khỏe trong cộng đồng của 
tôi. Tôi tích cực hoạt động chính trị để đảm bảo rằng khách 
hàng dịch vụ chăm sóc sức khỏe Washington được tiếp cận với 
nhiều dịch vụ chăm sóc đa dạng và điều trị công bằng từ các 
công ty bảo hiểm của họ.
Lời Tuyên Bố
Chính quyền tiểu bang đã phát triển nhanh chóng dưới sự 
chứng kiến của cả hai đảng lớn, nhưng chúng ta không tài trợ 
đầy đủ cho giáo dục hoặc cơ sở hạ tầng. Chúng ta cần làm 
như bất kỳ người nào chịu sự ràng buộc về tài chính, xác định 
lại từ “cần thiết” và chỉ thanh toán cho những gì chúng ta phải 
trả. Chúng ta không cần thêm thuế; chúng ta cần các ưu tiên 
tốt hơn.
Chứng nghiện sẽ không bị đánh bại bằng cách quy cho con 
người là tội phạm. Nghèo khó không được giải quyết bằng 
cách khiến cho nhiều người trở thành người phụ thuộc vào tiểu 
bang. Chúng ta cần cải cách tư pháp hình sự, các chương trình 
khuyến khích sự tự lực, dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần 
đầy đủ, và nền giáo dục chức năng cơ bản. Mọi người trong 
Washington xứng đáng với nhân phẩm của mình và khả năng 
tự quyết đối với cuộc sống riêng của mình.
Liên Lạc
(253) 310-3941; johnfrostad@outlook.com; 
www.johnfrostad.com
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Phil

Fortunato
(Theo Đảng Cộng Hòa)

Lane

Walthers
(Theo Đảng Dân Chủ Độc 
Lập)

Kinh Nghiệm Bầu Cử
Dân Biểu Tiểu Bang Quận số 47, 1999-2000.  Phục vụ trong 
Ủy Ban Nông Nghiệp & Sinh Thái, Ủy Ban Chính Quyền Địa 
Phương & Giao Thông
Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác
Huấn luyện và cố vấn về môi sinh, mậu dịch quốc tế ở Âu Châu 
& Á Châu, tiểu thương nghiệp ký hợp đồng, giám đốc sáng lập 
& chủ tịch thứ nhất của Hội Kiểm Soát Sự Xói Mòn PNW
Giáo Dục
Trường Đại Học Nông Nghiệp, Trường đại học Rutgers, Trường 
New Brunswick N.J, Kiến Trúc Phong Cảnh 
Phục Vụ Cộng Đồng
Phil kết hôn được 39 năm có 5 con, 3 được tặng huy chương 
Hàng hải Hoa Kỳ với 1 người vẫn còn đang phục vụ, 4th Degree 
KofC, Hỗ trợ các vấn đề trong cộng đồng Sweats for Vets, Áo 
ấm cho trẻ em, Tiếp sức cho cuộc sống, Olympic đặc biệt, 
Project Rachel 
Lời Tuyên Bố
Là doanh nghiệp nhỏ trong hơn 40 năm, tôi hiểu rõ tầm quan 
trọng của việc quản lý tài khóa đúng đắn. Tôi là nhà thương 
thuyết có kinh nghiệm cả trong kinh doanh và chính trị và sẽ 
không chần chừ bắt tay vào việc.
Tôi ủng hộ Quyền cha mẹ, giảm thuế bất động sản đáng kể cho 
người cao niên về hưu để họ không bị đánh thuế đối với nhà ở 
của họ, bảo vệ người cao niên & những người khuyết tật, cựu 
chiến binh, nhất là những người tàn tật trong khi phục vụ trong 
quân đội, hạn chế về nhiệm kỳ, không tăng thêm thuế và tu 
chính hiến pháp cho 2/3 lá phiếu để tăng thuế và bắt buộc quản 
lý tài chính đối với chính quyền tiểu bang.  Được sự ủng hộ của 
Thượng nghị sĩ Pam Roach
Liên Lạc
(253) 680-9545; Phil@VoteFortunato.org; 
www.VoteFortunato.org

Kinh Nghiệm Bầu Cử
Ứng cử viên lần đầu; không phải chính trị gia.
Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác
Cam kết thực hiện dịch vụ công cộng, Lane là lính cứu hỏi/Kỹ 
thuật viên cấp cứu khẩn cấp trong 39 năm. Ông ấy làm công 
việc chữa cháy, chăm sóc khẩn cấp và cứu hộ, phản ứng với 
các vật liệu nguy hiểm, và dẫn đắt các chương trình giáo dục 
công cộng.
Giáo Dục
Đại học Green River và Bellevue; các lớp Khoa học chữa cháy 
và phòng cháy.
Phục Vụ Cộng Đồng
Lane cam kết ủng hộ và tái cơ cấu các dịch vụ phòng cháy chữa 
cháy và trình bày về CPR & đào tạo sơ cứu tại các hội nghị 
công cộng. Cựu tình nguyện viên cho các sự kiện phục vụ bánh 
nướng, cung cấp thực phẩm và áo quần cho các cộng đồng 
Sumner và Bonney Lake, tiếp nhận đồ quyên tặng cho Hiệp Hội 
Loạn Dưỡng Cơ Bắp.
Lời Tuyên Bố
Lane sống tại khu vực số 31 trong hơn 50 năm với vợ của mình 
là Rhonda, một giáo viên làm việc với các trẻ em có nhu cầu 
đặc biệt. Ông ấy là một lính cứu hỏa/Kỹ thuật viên cấp cứu khẩn 
cấp chuyên nghiệp thẳng thắn, sẽ giữ an toàn cho các cộng 
đồng của chúng ta, là người bảo thủ về tài chính, sẽ đòi hỏi tính 
trách nhiệm với các khoản tiền thuế của chúng ta.
Lane là một tiếng nói dày dạn, điềm tĩnh, độc lập, là người sẽ 
bắt cầu cho những khác biệt giữ Đảng viên đảng Cộng hòa và 
Đảng viên đảng Dân chủ để giải quyết các vấn đề. Ông ấy sẽ 
ưu tiên cân bằng ngân sách, đầu tư vào trường học, giam giữ 
những người phạm tội bạo lực sau chấn song sắt, quan tâm 
đến cựu chiến binh, và ủng hộ các doanh nghiệp địa phương 
tạo việc làm. Tiếng nói độc lập cho khu vực số 31!
Liên Lạc
(253) 350-0103; ElectLaneWalthers@gmail.com; 
www.LaneWalthers.com
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Cindy

Ryu
(Theo Đảng Dân Chủ)

Alvin

Rutledge
(Theo Đảng Cộng Hòa)

Kinh Nghiệm Bầu Cử
Dân Biểu Tiểu Bang năm 2010-2016. Thị trưởng Shoreline năm 
2008-2009, Ủy Viên Hội Đồng năm 2006-2009. Chủ tịch Phát 
triển cộng đồng, Ủy ban Nhà ở và sự vụ bộ lạc. Phục vụ trong 
Sở Tài Chính Kinh Doanh và Ủy Ban Tài Chính. Thành viên 
nhóm đồng chủ tịch cuộc họp kín của ban lãnh đạo một tổ chức 
chính trị.
Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác
Đại lý bảo hiểm khu vực Allstate. Gia đình sở hữu và quản lý tài 
sản thương mại. Nhà phân tích sổ sách ghi chép và hệ thống, 
Thành phố Seattle. Viên chức Thu thập thông tin Medicaid, 
Bệnh viện trường đại học. Viên chức tiếp nhận, Trung tâm y tế 
Harborview.
Giáo Dục
Thạc sĩ quản trị kinh doanh UW năm 1983, Vi trùng học năm 
1980.
Phục Vụ Cộng Đồng
Các ban: Giáo dục dạy nghề và kỹ thuật trường Shoreline; 
Trung tâm tư vấn và phát triển kinh doanh UW; Phát triển kinh 
tế Lynnwood; Hội Cộng Đồng Richmond Beach; Shoreline 
Chamber; Tài trợ học bổng. Giáo viên trường United 
Presbyterian Sunday, Chương trình Bồi dưỡng hè.
Lời Tuyên Bố
Tôi lớn lên với chuỗi ngày đi hái cây, đánh máy, và làm việc tại 
các viện dưỡng lão để có tiền trang trải chi phí đại học.  Những 
ưu tiên của tôi là tài trợ hoàn toàn cho hệ thống giáo dục công, 
đảm bảo sự an toàn cho các cộng đồng của chúng ta, và bảo 
vệ sự riêng tư, môi trường của chúng ta, và người tiêu dùng 
khỏi người cho vay trấn lột. Tôi sẽ làm cố gắng giúp tiểu bang 
và các cộng đồng của chúng ta xây dựng các phòng học, thu 
hút giáo viên có năng lực, và cung cấp nhà ở giá rẻ cho các gia 
đình lao động trong khi sửa chữa các chiếc cầu, con đường, 
cao tốc đã cũ kỹ.
Sự Ủng Hộ: Đảng viên đảng Dân chủ khu vực số 32, Câu lạc 
bộ Sierra, Tổ chức Cử tri Bảo vệ Môi trường Washington, Hội 
đồng Lao động Tiểu bang Washington, SEIU 775, các Thợ máy 
hàng không vũ trụ 751, Thị trưởng của Shoreline, Lynnwood và 
Mountlake Terrace, và nhiều người khác.
Liên Lạc
(206) 605-1588; FriendsforCindyRyu@yahoo.com; 
www.cindyryu.com

Kinh Nghiệm Bầu Cử
Nhân viên ủy ban khu bầu cử.
Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác
Chủ — Thương nghiệp giao hàng bán lẻ
Giáo Dục
Trường Trung Học Phổ Thông Bishop Blanchett; Trường Đại 
Học Cộng Đồng Everett
Phục Vụ Cộng Đồng
Thành viên của nhiều tổ chức từ thiện
Lời Tuyên Bố
Alvin Rutledge đang tranh cử vì ông ấy đến từ cộng đồng này.  
Tài trợ hoàn toàn cho nền giáo dục cơ bản McCleary quyết định 
không tham gia hệ thống hưu trí tiểu bang.  Chính sách nhân 
quyền của tiểu bang, cần một chiến lược ngay lúc này. Lá phiếu 
lập pháp vào cuối tháng 12 cho phép người chuyển giới sử 
dụng nhà vệ sinh nào phù hợp với nhận dạng giới tính của họ.  
Các vấn đề:  Cộng đồng an ninh (cảnh sát và lính cứu hỏa) quan 
tâm đến chúng ta nghĩa là quan tâm đến quân đội của chúng ta.
Mục tiêu của Washington, dự án của công dân, chính phủ tự trị, 
vấn đề giao thông vận tải, nhà ở giá cả phải chăng, chăm sóc 
sức khỏe, tiền lương tối thiểu, cảng Wells và tàu lửa chở than 
đá.  Cam kết của tôi với các bạn là tập trung vào những vấn đề 
mà bạn quan tâm.
Liên Lạc
(425) 776-7130
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Ruth

Kagi
(Theo Đảng Dân Chủ)

David D.

Schirle
(Theo Đảng Cộng Hòa)

Kinh Nghiệm Bầu Cử
Dân Biểu Tiểu Bang Quận số 32
Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác
Được công nhận là “Chiến sĩ của trẻ em”, Ruth đã cống hiến 
nghề nghiệp chuyên môn của mình cho dịch vụ công cộng. Bà 
ấy làm việc với Văn Phòng Sự Vụ Trẻ Em ở Quận Snohomish 
và United Way về chính sách chăm sóc trẻ và cố vấn chính sách 
công. Trước đây, Ruth quản lý các chương trình việc làm và đào 
tạo tại Bộ Lao Động Hoa Kỳ.
Giáo Dục
Bằng cử nhân văn chương Đại học Washington; MPA, Đại học 
Syracuse
Phục Vụ Cộng Đồng
Phó chủ tịch, Thrive Washington; Trước đây: Chủ tịch ban, 
Trung Tâm Dịch Vụ Nhân Sinh; Phó chủ tịch, Liên đoàn các cử 
tri nữ của Washington; Chủ tịch, Uỷ Ban Trẻ Em và Thanh Niên 
Seattle; Ban tổ chức cao đẳng cộng đồng Shoreline; Hội đồng 
Shorecrest Site; Shoreline Rotary.
Lời Tuyên Bố
Tôi đã cống hiến sự nghiệp của mình cho việc tạo cơ hội cho 
các trẻ em để đạt thành công. Với nỗ lực của tôi, Washington 
đã có những bước tiến quan trọng để cải thiện chương trình 
mẫu giáo, chăm sóc tạm thời, tư pháp vị thành niên và hỗ trợ 
cho thanh niên vô gia cư và trẻ khuyết tật phát triển. Những ưu 
tiên cao nhất của tôi là tài trợ đầy đủ cho Mẫu giáo đến lớp 12 
và nhà trẻ, giúp các gia đình thoát khỏi nghèo khổ. Tôi vinh dự 
được tiếp tục đại diện cho khu vực số 32.
Ủng Hộ: Bộ trưởng Tư pháp Ferguson; giám đốc điều hành 
Constantine; Thành viên hội đồng quận Dembowski; Thị trưởng 
Seattle, Shoreline, Lynnwood; Quỹ chiến dịch vận động trẻ em; 
Tổ chức bảo vệ quyền sinh sản NARAL Pro-choice WA; Hội 
Phụ nữ Chính trị Quốc Gia; Lá phiếu Kế hoạch hóa gia đình WA; 
SEIU 1199; Tổ chức Cử tri Bảo vệ Môi trường WA
Liên Lạc
(206) 365-1137; kagi@seanet.com; www.ruthkagi.org

Kinh Nghiệm Bầu Cử
Không nộp thông tin
Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác
Nhà thầu y tế cho Bộ Quốc Phòng và Tiểu Bang Afghanistan 
Tháng 5 năm 2012–15, Iraq 2011-12, Pakistan 2009-2011, Iraq 
2007-09. Thiếu tá quân đội Hoa Kỳ 35 năm, Đội bác sĩ phẫu 
thuận Iraq Bronze Star, về hưu năm 2005. Bác sĩ chẩn đoán và 
điều trị bệnh chân hành nghề tư ở Seattle 17 năm. Y tá có đăng 
ký tại California 1974-87.
Giáo Dục
Bằng bác sĩ, Đại học Y khoa về chẩn đoán và điều trị bệnh 
bàn chân California, San Francisco, CA Residency in Podiatry 
tại Bệnh viện cựu chiến binh, Seattle, WA ABPOPPM-Ủy Ban 
Chỉnh Hình bệnh bàn chân Hoa Kỳ, Bằng cử nhân khoa học trợ 
tá bác sĩ, Đại học Oklahoma, Thành phố Oklahoma, OK Điều 
dưỡng khoa học, Đại học cộng đồng Westminster, Westminster, 
CA US Army Green Beret, Lực lượng đặc biệt khóa y khoa, Fort 
Bragg, NC
Phục Vụ Cộng Đồng
Không nộp thông tin
Lời Tuyên Bố
Bạn không có lý do nào để tin tôi hoặc để bỏ phiếu cho tôi? 
Nhưng cũng như bạn, tôi mệt mỏi với hệ thống chính trị “như 
thường lệ”. Chán nản với việc cố gắng hết sức, chính trị gia đại 
diện cho họ, không phải cho chúng ta. Giải pháp là tìm kiếm các 
nhà lập pháp công dân vị tha, thông minh, hợp lý, ái quốc. Nói 
cách khác, những con người bình thường. Những người đặt 
điều tốt đẹp lên trên bản thân họ. Tôi đã làm điều này suốt cuộc 
đời của mình. Bác sĩ địa phương, Thiếu tá quân đội về hưu, và 
đã kết hôn 35 năm. Một cuộc đời cống hiến hết mình phụng sự 
cho Chúa và người khác. Ủng hộ tự do cá nhân, quy tắc pháp 
luật, chính quyền giới hạn, và lý trí hơn là tình cảm.
Liên Lạc
(206) 658-5572; ddschirle@yahoo.com
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Tina L.

Orwall
(Theo Đảng Dân Chủ)

John

Potter
(Theo Đảng Cộng Hòa)

Kinh Nghiệm Bầu Cử
Dân biểu Tiểu bang, 2009-2016; Phó Chủ Tịch Hạ Viện Pro-
Tempore; Phó chủ tịch, Ủy ban An toàn công cộng; Thành viên, 
Tham gia ủy ban Cựu chiến binh và Quân vụ, Ủy ban giáo dục, 
và Ủy ban Tư pháp
Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác
Cố vấn/người soạn chương trình trợ cấp với 20 năm kinh 
nghiệm làm việc với các cơ quan và tổ chức địa phương, tiểu 
bang và liên bang.  Công việc của tôi tập trung thúc đẩy sử dụng 
các thông lệ đổi mới và tốt nhất để giúp chính phủ phản ứng 
hơn với nhu cầu của cộng đồng.
Giáo Dục
Bằng Thạc Sĩ, Quản trị công tác xã hội, Đại học Washington; 
Bằng cử nhân tâm lý, Đại học Washington
Phục Vụ Cộng Đồng
Des Moines Rotary, Phòng thương mại Kent, thành viên Ban 
Cộng Đồng Hưu Trí Judson, Hội đồng United Way Impact
Lời Tuyên Bố
Ham hiểu biết về trí tuệ và chăm chỉ của Orwall khiến bà ấy trở 
thành một trong những nhà lập pháp mạnh mẽ nhất tại Olympia 
– Seattle Times, 9/15/14. Tina phối hợp làm việc để tìm ra giải 
pháp cho các vấn đề phức tạp bao gồm ngăn chặn tự tử, buôn 
bán trẻ em, xiết nợ, trốn học, và nợ của sinh viên. Pháp chế của 
bà ấy yêu cầu bộ dụng cụ kiểm tra và theo dõi các vụ cưỡng 
hiếp đã được công nhận trên cả nước. Những dự luật này đem 
lại các công cụ thực thi pháp luật để giữ cho đường phố của 
chúng ta không có các loài dã thú nguy hiểm. 
Tôi hân hạnh được phục vụ các bạn ở Olympia.  Với sự hỗ trợ 
của các bạn, tôi muốn tiếp tục đấu tranh để tài trợ đầy đủ cho 
trường học của chúng ta, đảm bảo cơ hội cho mọi người, hỗ 
trợ các cựu chiến binh và bảo vệ mạng lưới an toàn cho những 
người nghèo khó.
Liên Lạc
(206) 409-3038; tina.orwall@gmail.com

Kinh Nghiệm Bầu Cử
không có
Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác
15 năm làm việc với các nhu cầu đặc biệt và thiếu niên sống 
buông thả, thành viên SEIU với tư cách là người chăm sóc 
Teamster từ làm việc trong các trường học, Điều hành một 
doanh nghiệp nhỏ bao gồm cung cấp nhà ở cho người có thu 
nhập thấp, Là quản lý văn phòng và quản lý hồ sơ, Là Trung Sĩ 
nhóm Vũ trang cho các hội nghị địa phương và quốc gia, giữ 
chức vụ trong Hội đồng quản trị cả về chính trị và tư nhân
Giáo Dục
Theo học tại SSCC và U của W Giáo dục thường xuyên liên 
quan đến người khuyết tật, cố vấn, quản lý nhóm
Phục Vụ Cộng Đồng
Các chương trình sau giờ học với các trường học Seattle và 
Highline, Giám đốc khu vực cho Union Gospel Mission 2 năm, 
Làm việc với Cub Scouts, Hội Nam Hướng Đạo, Venture Crew 
và Campfire
Lời Tuyên Bố
Tôi tin rằng Bản Tuyên ngôn Nhân quyền bảo vệ các cá nhân. 
Tôi tin rằng con người nên cảm thấy an toàn trong chính con 
người của họ. Tôi tin tưởng vào việc bảo vệ những người vô tội. 
Tôi tin rằng cuộc sống bắt đầu trong quan niệm. Tôi tin vào bài 
diễn thuyết dân sự và căm ghét cuộc mưu sát nhân vật và phản 
đối tự do ngôn luận có thể bất đồng với ý kiến của bạn. Tôi tin 
rằng chúng ta nên sử dụng các công cụ như xác minh điện tử 
để xác minh tiêu chuẩn nắm giữ chức vụ hợp pháp. Tôi tin rằng 
chúng ta đã được đánh thuế đủ, các đồng tiền thuế nên được 
sử dụng một cách thông minh, không phải cho các dự án ưa 
thích tốn kém để xây dựng di sản cho các chính trị gia.
Nếu bạn đồng ý, xin hãy bỏ phiếu cho tôi
Liên Lạc
(206) 293-0217; potterosa1@msn.com
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Mia Su-Ling

Gregerson
(Theo Đảng Dân Chủ)

Pamela

Pollock
(Theo Đảng Cộng Hòa)

Kinh Nghiệm Bầu Cử
Mia phục vụ trong Hội đồng Thành Phố SeaTac và với tư cách 
là Thị Trưởng SeaTac.  Vào năm 2013, bà ấy được bổ nhiệm 
làm đại diện cho khu vực thứ 33 trong Hạ Viện Tiểu Bang.
Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp 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.
Giáo Dục
A.A., Kinh doanh, Đại học Highline; Bằng cử nhân, Lịch sử, Đại 
Học Washington.
Phục Vụ Cộng Đồng
Bà ấy dành nhiều thời gian đến thăm các cử tri, các nhóm trong 
cộng đồng và các đối tác kinh doanh để tìm hiểu về các vấn đề 
khu vực và địa phương.
Lời Tuyên Bố
“Tôi đã làm việc với nhiều viên chức được bầu chọn trong 
ngành nghề của tôi. Một trong những công việc vất cả nhất và 
hiệu quả nhất mà tôi từng làm là Đại biểu Mia Gregerson.” – Dân 
Biểu Hoa Kỳ Adam Smith
Mia đấu tranh để đảm bảo rằng mỗi trẻ em đều có cơ hội để 
thành công, đảm bảo giảm thuế doanh nghiệp nghĩa là hiệu 
quả công việc và cung cấp phiếu bầu quan trọng cho các khoản 
đầu tư giao thông vận tải để vùng này lại tiến lên phía trước. 
Gia đình của Mia có bốn thế hệ tại SeaTac và Mia cam kết đem 
đến kết quả cho Quận King. Ủng Hộ: Dân biểu Hoa Kỳ Adam 
Smith, Quận trưởng Dow Constantine, Thành viên hội đồng 
Dave Upthegrove, Hội Đồng Lao Động Tiểu Bang, Lính cứu hỏa 
Kent, và nhiều hơn nữa...
Liên Lạc
(206) 795-1950; PeopleForMia@gmail.com; 
www.MiaGregerson.com

Kinh Nghiệm Bầu Cử
Không nộp thông tin
Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác
Kinh doanh thực phẩm, với tư cách là người mua tập đoàn, môi 
giới, và phân phối, hiện nay là đại diện của nhà sản xuất.  Tôi cố 
vấn cho các doanh nghiệp nhỏ khác lèo lái qua các con đường 
để thành công.
Giáo Dục
Bằng Trường Trung Học Phổ Thông, đề án tại Đại Học Cộng 
Đồng Green River.
Phục Vụ Cộng Đồng
Tôi làm tình nguyện viên với tư cách là thư ký/thủ quỹ và sau đó 
là phó chủ tịch của Hiệp Hội khu phố Cascade ở Renton.  Tôi 
tham gia nhiều dự án cộng đồng, và soạn lập bản tin.  Tôi cũng 
làm tình nguyện viên tại Thành phố Renton 3 ngày một tuần, 
nấu bữa trưa cho những người vô gia cư thông qua Chương 
trình Reach và cung cấp đến các nhà thờ tài trợ khác nhau.
Lời Tuyên Bố
Nhiệm vụ của chúng ta với tư cách là công dân là tham gia vào 
chính quyền của chúng ta. Chúng ta cần có một chính phủ có 
trách nhiệm hơn, minh bạch hơn, và hiệu quả hơn tại Olympia. 
Bạn làm việc chăm chỉ để kiếm tiền và cơ quan lập pháp nên 
làm việc cũng chăm chỉ để đảm bảo rằng số tiền của bạn được 
sử dụng một cách thông minh trong các chương trình và chính 
sách không lãng phí. Cơ quan lập pháp không nên bỏ qua 
nguyện vọng của người dân khi họ thường xuyên lặp lại. Tôi rất 
vinh dự nếu các bạn bỏ phiếu cho tôi để chứng kiến lẽ thường 
được khôi phục cho cơ quan lập pháp Bang Washington.
Liên Lạc
(206) 356-8186; pam@pampollock.com; 
www.pampollock.com
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Eileen L.

Cody
(Theo Đảng Dân Chủ)

Matthew

Benson
(Theo Đảng Cộng Hòa)

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 Nghiệp Khác
Nhân viên y tá tại Liên Doanh Y Tế Nhóm từ năm 1978 đến nay
Giáo Dục
Bằng cao đẳng về điều dưỡng, Cao đẳng St Mary 1976, 
Bằng Cử Nhân Khoa Học Tự Nhiên về điều dưỡng, Đại học 
Creighton, 1977
Phục Vụ Cộng Đồng
Dịch Vụ Thanh Niên và Gia Đình Tây Nam, Thành viên uỷ ban 
hiện hành.  Đường dây trợ giúp West Seattle, Cựu Thành viên 
uỷ ban.  Hội Đa Xơ Cứng Quận King, Cựu thành viên uỷ ban.
Lời Tuyên Bố
Năm tới, tiểu bang sẽ đối diện với thách thức tài trợ đầy đủ cho 
nền giáo dục từ mẫu giáo đến lớp 12 mà không gây ảnh hưởng 
đến mạng lưới an toàn xã hội bảo vệ những người dễ bị tổn 
thương nhất.  Hệ thống giáo dục được tài trợ hoàn toàn vẫn có 
thể thất bại nếu trẻ đến trường mắc bệnh, đói khát, hoặc không 
có chỗ gọi là nhà. 
Là Dân Biểu Tiểu Bang của các bạn, tôi sẽ tiếp tục làm việc để 
đảm bảo việc tiếp cận bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cho toàn 
Washington.  Tiểu bang đang tiến hành cải thiện hệ thống chăm 
sóc sức khỏe của chúng ta bằng cách kết hợp các hệ thống y tế 
và sức khỏe Hành vi của chúng ta.  Tôi kêu gọi các bạn bỏ phiếu 
cho tôi để tôi có thể tiếp tục tiến đến mục tiêu đó.   
Liên Lạc
(206) 935-9176; eileencody@comcast.net

Kinh Nghiệm Bầu Cử
Tôi tham gia chính trị ngay từ cấp cơ sở và với tư cách là đại 
biểu của Hội nghị Cộng Hòa Tiểu Bang năm 2016.  Cũng như 
các bạn, tôi quan tâm đến việc thiếu khả năng lãnh đạo trong 
tiểu bang của chúng ta và tôi đang tranh cử vào chức vụ này để 
là tiếng nói lẽ phải tại Olympia.
Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác
Nhân viên bán hàng mục tiêu, Trợ lý Video tại Best Made Videos
Giáo Dục
Tốt nghiệp Chương Trình Hợp Tác Cha Mẹ Cascade,  Bằng 
Cao Đẳng Nghệ Thuật, hiện đang theo đuổi Bằng cử nhân.
Phục Vụ Cộng Đồng
Bộ trưởng Tư pháp trẻ tuổi thứ 68 tại Cơ quan lập pháp 
Washington YMCA Youth, Tình nguyện viên đại học tại Cơ quan 
lập pháp Washington YMCA Youth, Cố vấn cho Youth Church 
Summer Camps.
Lời Tuyên Bố
Sinh ra và lớn lên tại West Seattle, tôi muốn giải quyết những 
vấn đề mà trường học của chúng ta đang đối diện. Biển thủ quỹ 
giáo dục và kiểm tra quá mức học sinh. Một vấn đề khác là chi 
tiêu lãng phí của chính quyền. Giữa doanh thu và chi tiêu của 
tiểu bang chúng ta có một khoản thâm hụt $10 tỷ. Tôi muốn đề 
xuất một pháp chế cắt giảm mỗi đôla một đồng penny mà chính 
quyền tiểu bang sử dụng trong hội đồng trong hai năm. Điều 
này sẽ cắt giảm được $700 triệu từ khoản thâm hụt và giúp 
quản lý chi tiêu của tiểu bang. Tôi sẽ không bỏ phiếu nâng thuế, 
thay vì vậy tôi sẽ đẩy mạnh pháp chế để giúp các doanh nghiệp 
nhỏ phát triển.
Liên Lạc
bensonforWAhouse@hotmail.com; 
bensonforhouse.weebly.com/
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Joe

Fitzgibbon
(Theo Đảng Dân Chủ)

Andrew

Pilloud
(Theo Đảng Cộng Hòa)

Kinh Nghiệm Bầu Cử
Dân biểu Tiểu bang, 2010-đến nay; Chủ tịch, Ủy ban Môi Trường 
Nhà Ở, 2013-đến nay; Nhà lập pháp Tổ chức Cử tri Bảo vệ Môi 
trường Washington của năm, 2015
Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác
Phụ tá pháp lý
Giáo Dục
Bằng Cử Nhân, Lịch sử & Khoa học chính trị, Đại học Principia
Phục Vụ Cộng Đồng
Ủy ban kế hoạch Burien, 2008-10
Lời Tuyên Bố
Khi đại diện cho cộng đồng của chúng ta trong cơ quan lập 
pháp, tôi đã làm việc để đấu tranh chống sự thay đổi khí hậu, 
bảo vệ không khí trong lành và nước sạch, thúc đẩy các lựa 
chọn giao thông vận tải. Công việc này chưa được thực hiện. 
Năm tới, cơ quan lập pháp phải tăng doanh thu để tài trợ hoàn 
toàn cho nền giáo dục và chớp cơ hội để cải thiện cơ cấu thuế 
của chúng ta, xóa bỏ các lỗ hỏng thuế doanh nghiệp, đấu tranh 
chống sự bất bình đẳng thu nhập, và thúc đẩy công lý chủng 
tộc. Là chủ tịch Ủy Ban Môi Trường, tôi sẽ tiếp tục làm việc để 
bắt các nhà gây ô nhiễm chịu trách nhiệm, khôi phục Puget 
Sound, và xây dựng một nền kinh tế bền vững. Tôi kêu gọi các 
bạn bỏ phiếu cho tôi để trở lại chức vụ và không ngừng đấu 
tranh vì cộng đồng và giá trị của chúng ta.
Liên Lạc
(206) 949-5127; jcfitzgibbon@gmail.com; 
www.joefitzgibbon.com

Kinh Nghiệm Bầu Cử
Tôi là một công dân như các bạn, không phải là chính trị gia. Tôi 
đánh giá cao sự chân thật, đáng tin cậy, và tính chính trực. Tôi 
sẽ đem khái niệm mới mẻ và là tiếng nói của bạn đến Olympia.
Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác
Tôi là kỹ sư phần mềm và trưởng nhóm kỹ thuật tại Igneous, 
một công ty kỹ thuật nhỏ mới hoạt động tại Seattle. Tôi có bằng 
phát minh trong lĩnh vực của mình.
Giáo Dục
Bằng cử nhân Kỹ thuật vi tính, Đại học bang Washington
Phục Vụ Cộng Đồng
Tôi tình nguyện làm trọng tài tại Washington FIRST Robotics, 
cuộc thi người máy theo nhóm phục vụ cho sinh viên của các 
bạn. Tôi cũng là cố vấn công nghiệp cho sinh viên WSU. Tôi là 
Hướng đạo sinh trưởng thành và thích dành thời gian ngoài trời 
trong tiểu bang xinh đẹp của chúng ta.
Lời Tuyên Bố
Thử tưởng tượng một tiểu bang mà trường học được tài trợ 
đầu tiên không có các khoản thuế mới. Việc tăng thuế là không 
chịu được. Chúng ta ủng hộ một vài quy định trong khi vẫn giữ 
chính quyền làm việc cho các bạn. Thuế thấp đảm bảo cho các 
doanh nghiệp nhỏ nhanh chóng tạo việc làm. Giá không đổi 
đảm bảo cho các công ty lớn thanh toán phần của mình công 
bằng. Chúng ta sẽ xóa bỏ nghèo khó cho những người dễ bị tổn 
thương thông qua giáo dục, không phải quy định, và đưa nền 
kinh tế đi lên. Chúng ta sẽ đẩy nhanh tốc độ đi lại và bảo vệ sự 
riêng tư của các bạn không bị xâm phạm. Tiểu bang này phải 
tránh khỏi phòng tắm và phòng ngủ. Chúng ta sẽ giữ gìn sạch 
sẽ cho nước và không khí cho con em chúng ta.
Khám phá tầm nhìn mới cho Washington. Hãy tham gia cùng tôi.
Liên Lạc
(206) 641-7654; andrew@andrewforhouse.com; 
andrewforhouse.com
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Reuven

Carlyle
(Theo Đảng Dân Chủ)

Không có ứng cử viên đối lập

Kinh Nghiệm Bầu Cử
Nhà lập pháp công dân từ năm 2009
Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác
Nhà doanh nghiệp kinh doanh vô tuyến và phần mềm, đem đến 
nhiều công nghệ tiên tiến cho các thị trường thế giới. Giúp xây dựng 
nhiều công ty bắt đầu hoạt động phục vụ chăm sóc sức khỏe, giao 
thông vận tải, năng lượng sạch, Giáo dục và người tiêu dùng.  Các 
kỹ năng tài chính và kỹ thuật vững chắc áp dụng vào các thách thức 
chính sách công cộng khó khăn.
Giáo Dục
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 Ballard bác sĩ người Thụy Điển dòng dõi tên là Wendy 
Carlyle; bốn người con tuyệt vời theo học tại trường tiểu học Queen 
Anne, Trường Trung Học Phổ Thông Ballard, UW.  Đồng sáng lập 
chương trình City Year AmeriCorp. Phục vụ trong hội đồng đại học 
cộng đồng tiểu bang. Nhà hoạt động vì thanh niên nhận nuôi. Gia 
đình Queen Anne của chúng ta tích cực trong nhiều dự án giải trí, 
văn hóa, tôn giáo và cộng đồng.
Lời Tuyên Bố
Sau bảy năm trong Hạ Viện, nay tôi kêu gọi sự quan tâm của các 
bạn để tiếp tục làm việc cho các bạn trong Thượng Viện. Tôi đã dẫn 
dắt nhiệm vụ để tài trợ đầy đủ cho giáo dục công quan trọng bằng 
cách cải thiện hệ thống thuế bất công, không hiệu quả. Tôi là tác 
giả của pháp chế hoàn toàn minh bạch mở cởi mở và thẳng thắn 
nên nhiều khoản mục tham khảo thuế hiện được công khai. Tôi ưu 
tiên tài trợ địa phương: Metro, Trường tiểu học Magnolia, Trung Tâm 
Khoa Học Thái Bình Dương, Viện bảo tàng Di sản Bắc Âu, Trung 
Tâm Holocaust ở Belltown, Hiệp hội khu phố Phinney, Greenwood’s 
Taproot, ngân hàng thực phẩm, dịch vụ vô gia cư trong khu vực. 
Các đánh giá từ dịch vụ lập pháp: Quản lý tạp chí: ‘Một trong 12 nhà 
lập pháp trên toàn quốc theo dõi.’Seattlepi.com: “…nhà lập pháp 
đỉnh điểm…”. Seattle Times: “Ai có nó? Carlyle.” Tác động UW: 
“Nhân vật hàng đầu!” Liên Đoàn Thành Phố: tiếp tục được đánh giá 
“nổi bật.” Sự Ủng Hộ: Tổ chức Cử tri Bảo vệ Môi trường Washington, 
lính cứu hỏa Seattle, Liên minh Cử tri vì Giáo dục, NARAL, hàng 
trăm nhà lãnh đạo doanh nghiệp và lao động.
Ưu tiên của tôi tại Thượng Viện: Ngân sách có trách nhiệm để đầu tư 
có trách nhiệm vào giáo dục mầm non, mẫu giáo - lớp 12, giáo dục 
sau đại học, chăm sóc sức khỏe, giao thông vận tải và giảm tình trạng 
tắc nghẽn, các doanh nghiệp nhỏ, thanh niên nhận nuôi, bảo vệ môi 
trường, nghệ thuật, hiện đại hóa thuế, củng cố vận động hành lang 
và luật về đạo đức, giám sát chặt chẽ khoản tiền thuế của bạn.
Tôi kêu gọi lá phiếu của các bạn với tư cách là một nhà lập pháp 
công dân cấp tiến, độc lập, hai đảng, có trách nhiệm về tài chính. 
Cám ơn!
Liên Lạc
(206) 286-9663; mail@reuvencarlyle.com; www.reuvencarlyle.com
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Noel Christina

Frame
(Theo Đảng Dân Chủ)

Không có ứng cử viên đối lập

Kinh Nghiệm Bầu Cử
Dân biểu Tiểu bang, Khu vực số 36 (được bổ nhiệm tháng 1 
năm 2016); Viên chức phụ trách Phân khu bầu cử (2006-2016, 
được bầu chọn và được bổ nhiệm)
Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác
Cố vấn giao tiếp chiến lược; Giám đốc, Progressive 
Majority Washington (2010-2015); Quản lý dự án, Pyramid 
Communications (2008-2010); Nhà phân tích cấp cao, 
Lake Partners Cố vấn chiến lược (2005-2008); Legislative 
Correspondent, Thượng nghị sĩ Maria Cantwell (2001-2002, 
2003-2004).
Giáo Dục
Bằng cử nhân Giao tiếp chính trị và Thạc sĩ về quản lý chính trị, 
Đại học George Washington, Washington, DC
Phục Vụ Cộng Đồng
Cha mẹ nuôi (2012-2015); Thành viên Hội phụ huynh giáo viên 
tại trường trung học phổ thông Ballard và Garfield, và trường 
trung học cơ sở (vài tháng trong năm 2005-2014); Ủy Ban Cử 
Tri Bảo Tồn King (2008-2009); Ủy Ban Xe Buýt Washington 
(2007-2012); Đồng chỉ huy trung tâm cấp cứu PhinneyWood 
(2015-2016).
Lời Tuyên Bố
Tôi rất vinh dự được đại diện cho các bạn trong cơ quan lập 
pháp. Dự luật đầu tiên của tôi được thông qua (HB 2541) giúp 
cải thiện việc tiếp cận chăm sóc sức khỏe tâm thần, và dự án 
khác (SB 6466) giảm rào cản đối với người khuyết tật. Ba ưu 
tiên quan trọng của tôi là: cải cách cơ cấu thuế bất công của 
chúng ta để chúng ta có thể tài trợ đầy đủ cho các trường công 
lập mà không phá hủy hệ thống giáo dục đại học, bảo vệ môi 
trường và cơ sở hạ tầng giao thông vận tải; củng cố an ninh 
kinh tế và cơ hội; phá vỡ các rào cản hệ thống để thành công.
Tôi tự hào được sự hỗ trợ của Tổ chức Cử tri Bảo vệ Môi 
trường Washington; Hội đồng Lao động Tiểu bang Washington; 
Hội Phụ nữ Chính trị Quốc Gia; Liên bang Hoa Kỳ giáo viên 
Washington và Hiệp Hội Y Tá Bang Washington.
Liên Lạc
(206) 701-0344; manager@noelframe.com; 
www.noelframe.com
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Gael

Tarleton
(Theo Đảng Dân Chủ)

Không có ứng cử viên đối lập

Kinh Nghiệm Bầu Cử
Tôi vinh dự được phục vụ các bạn với tư cách là Dân Biểu Tiểu 
Bang, 2013-đến nay. House Majority Floor Leader; Phó chủ 
tịch, Công nghệ và Phát triển kinh tế; Đồng chủ tịch, Lực lượng 
đặc nhiệm hàng hải/sản xuất; Thành viên, giáo dục đại học, 
giao thông vận tải, Ủy ban Luật lệ. Ủy viên Cảng Seattle, 2008-
2013, Chủ tịch ủy ban, 2012.
Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác
Người cố vấn nghiên cứu, Đại học Washington; Giám đốc, 
Công nghệ toàn cầu SAIC; Nhà phân tích cấp cao, Cục tình báo 
quốc phòng.
Giáo Dục
Bằng Thạc Sĩ Nghệ Thuật,Chính Phủ và An Ninh Quốc Gia; 
Đại học Georgetown; Bằng Cử Nhân Khoa Học, Trường Ngoại 
Giao, Đại học Georgetown.
Phục Vụ Cộng Đồng
Ban cố vấn lập pháp kế hoạch tiết kiệm đại học; Đại diện lập 
pháp, VÙng kinh tế Pacific NW; Thành viên ban phi lợi nhuận: 
Women’s Actions for New Directions, NW Progressive Institute.
Lời Tuyên Bố
Tôi sẽ không ngừng đấu tranh để tài trợ đầy đủ cho các trường 
công lập từ mẫu giáo đến lớp 12 và đề ra giá cả phải chăm hơn 
nữa cho bậc đại học và chăm sóc sức khỏe. Lực lượng đặc 
nhiệm của các nhà lập pháp của tôi đã bỏ phiếu nhất trí ủng 
hộ côn việc hàng hải và sản xuất, tạo cơ hội giáo dục và nghệ 
nghiệp trong mọi ngành nghề cho sinh viên, và chuẩn bị sẵn 
sàng cho tiểu bang của chúng ta để giải quyết các rủi ro thay 
đổi khí hậu. Tôi sẽ làm việc với tất cả người dân Washington 
để khám phá cơ cấu thuế công bằng và ổn định hơn để tài trợ 
cho những gì chúng ta trân trọng: trường học có chất lượng 
cao, công việc có mức lương đủ sống, nền kinh tế năng lượng 
sạch, và đất và nước do công chúng sở hữu. Nhận Giải thưởng 
“Người dẫn đầu” Phụ nữ lập pháp. Được sự ủng hộ của các 
nhóm Đảng Dân Chủ, lao động, môi trường, ủng hộ việc phá 
thai của phụ nữ.
Liên Lạc
(206) 619-1730; gael@gaeltarleton.com; www.voteforgael.org
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Sharon Tomiko

Santos
(Theo Đảng Dân Chủ)

John

Dickinson
(Không Tuyên Bố Chính Đảng)

Kinh Nghiệm Bầu Cử
Hạ Nghị Viện Tiểu Bang Washington cho Khu Lập Pháp Số 37. 
Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác
Chủ tịch, Hội Người Mỹ gốc Châu Á Thái Bình Dương Quốc Gia 
của Nhà lập pháp tiểu bang; Đồng chủ tịch, hội nghị quốc gia 
về cơ quan lập pháp tiểu bang, Ủy ban Thường trực giáo dục. 
Quản lý tổ chức phi lợi nhuận và gây quỹ; mối quan hệ cộng 
đồng và giữa chính phủ cho chính quyền địa phương, giám đốc 
điều hành được bầu chọn ; hoạt động ngân hàng.
Giáo Dục
Thạc sĩ văn chương, Đại học Northeastern. Bằng Cử Nhân, 
Trường Đại Học Evergreen State. Tốt nghiệp, Trường trung học 
phổ thông Franklin, Seattle, WA.
Phục Vụ Cộng Đồng
Center for Ethical Leadership, Chủ tịch hội đồng sáng lập; Puget 
Sound Public Radio KUOW 94.9, cựu thành viên ủy ban; Liên 
đoàn quốc tế phụ nữ vì hòa bình và tự do, cựu Thủ quỹ; Hợp tác 
giáo dục tài chính công tư bang Washington, Chủ tịch.
Lời Tuyên Bố
Tôi tự hào được phục vụ người dân và các cộng đồng của khu 
lập pháp đa dạng nhất tại Tiểu bang Washington. Lớn lên trong 
Khu vực số 37, tôi nhận biết từ sớm từ các nhà lãnh đạo và hoạt 
động địa phương rằng một nền dân chủ sôi nổi đòi hỏi sự thận 
trọng vững chắc và sự tham gia đầy đủ của chúng ta. Giờ đây, 
tôi làm việc để cung cố nền giáo dục công cho từng và mỗi trẻ 
em, mở rộng cơ hội kinh tế cho đàn ông và phụ nữ, và bảo vệ 
dân quyền chung của chúng ta. Tôi kêu gọi lá phiếu ủng hộ liên 
tục của các bạn để tôi có thể thực hiện cuộc chiến đấu vì sự 
công bằng và công lý cho tất cả mọi người. Cám ơn.
Liên Lạc
(206) 326-9042; friendsofsts@aol.com

Kinh Nghiệm Bầu Cử
Không nộp thông tin
Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác
US Post Enumeration Recovery Council, 1991 Earth Day 
WorldPerc Casting, 1992
Giáo Dục
BS, MPA SU; 50+ quốc gia
Phục Vụ Cộng Đồng
Tôi là đồng sáng lập/đồng ch3u tịch và tự nguyện với nhiều tổ 
chức Seattle: Hội đồng liên minh kế hoạch, 1971; Kế hoạch RB; 
Dự án Điện khu vực RB; Hội đồng Kế hoạch Trường học RBHS; 
Ủy ban Trung Tâm Cộng Đồng RB. Nguyên mẫu 9 dặm, LoWay 
bên dưới đường truyền có sự chấp thuận của Hội đồng thành 
phố và khu phố.
Lời Tuyên Bố
1961, UN tuyên chiến về ma túy, “Chúng ta có thể làm điều đó.” 
Năm mươi năm sau, UN tuyên bố cần phải có “một phương 
thức mới”. CDC: “Đó là một bệnh dịch”. 165,000 chết do thuốc 
phiện hợp pháp trong năm năm. WHO: “Hoa Kỳ tiêu thụ 93% 
thuốc giảm đau trên thế giới trong khi 80% thế giới không có 
đến có rất ít cơ hội tiếp cận.” DEA nói rằng chúng ta có một “tình 
trạng khẩn cấp quốc gia.”
Nếu được bầu chọn, tôi sẽ thực hiện các bước lớn cần thiết để 
khắc phục vấn đề về ma túy. Tôi sẽ thực hiện các bước lớn cần 
thiết để khắc phục hệ thống giáo dục thất bại của chúng ta. Tôi 
sẽ thực hiện các bước quan trọng trong một nhiệm kỳ.
Liên Lạc
(206) 721-3113; John@JohnDickinson.info; 
JohnDickinson.info
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Eric

Pettigrew
(Theo Đảng Dân Chủ)

Tamra

Smilanich
(Theo Đảng Phi Đảng Phái)

Kinh Nghiệm Bầu Cử
Được Bầu Vào Hạ Viện Tiểu Bang Washington tháng Mười Một 
năm 2002-Đến Nay, Chủ Tịch Khối Đa Số Buổi Họp Kín 2011-
Đến Nay
Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác
Chuyên Gia Chính Sách Công, Liên Minh Trẻ Em; Phó Ban An 
Toàn Công Cộng, Thị Trưởng Norman Rice; Trưởng Ban Quản 
Lý Khẩn Cấp, Thành Phố Seattle
Giáo Dục
Trường Oregon State University – Bằng Cử Nhân, Xã Hội Học, 
Cố Vấn Tâm Lý; Trường University of Washington – Bằng Cao 
Học ngành Công Tác Xã Hội, Chứng Chỉ Quản Trị Kinh Doanh
Phục Vụ Cộng Đồng
Công dân của năm 2016 - Hiệp hội người lao động xã hội quốc 
gia - WA Chapter; Giải thưởng Angels in Adoption năm 2011; 
Thành viên ủy ban, ACT Theatre; Giải thưởng Anh hùng của trẻ 
em năm 2009, Liên minh trẻ em; Chủ tịch, Phòng thương mại 
Rainier; Giải thưởng Tinh thần Liên đoàn Đô thị năm 2007; Giải 
thưởng Dịch vụ công Ike Ikeda
Lời Tuyên Bố
Với tư cách là Dân biểu Tiểu bang của bạn, tôi đặt quyền lợi của 
người dân trong khu vực của chúng ta lên hàng đầu. Tôi ủng hộ 
pháp chế tài trợ đầy đủ cho nền giáo dục công và giúp cho việc 
học đại học dễ dàng với giá cả phải chăng vì mọi sinh viên đều 
xứng đáng được có cơ hội thật sự để thành công. Tôi đang làm 
việc về vấn đề nhà ở giá cả phải chăng, vận chuyển tốt hơn, và 
phát triển công việc trong khu vực của chúng ta, cho khu vực 
của chúng ta.
Tôi sẽ không ngừng lắng nghe các bạn và đấu tranh cho điều 
đúng, cho dù quyền lợi đặc biệt là gì. Tôi cương quyết làm cho 
cuộc sống hàng ngày trở nên dễ dàng hơn và tương lai tươi 
sáng hơn cho mọi người trong khu vực này. Tôi vinh dự được 
phục vụ các bạn và tôi kêu gọi các bạn bỏ phiếu cho tôi.
Liên Lạc
(206) 979-5999; e.pettigrew@comcast.net; 
ElectEricPettigrew.com

Kinh Nghiệm Bầu Cử
PCO được bầu chọn 3 nhiệm kỳ, cựu Chủ tịch và hiện là phó 
chủ tịch của Hiệp Hội Khu Phố Othello
Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác
Làm việc trong các trường tư và trường công lập; công viên 
và vui chơi giải trí Seattle; Trung tâm đường Atlantic phục vụ 
cho các gia đình và trẻ em; doanh nghiệp tư nhân về tiếp thị và 
thương thuyết hợp đồng cũng như phục vụ cho những người 
có nhu cầu về nhà ở.
Giáo Dục
Bằng cử nhân U.W. Xã hội học, An sinh xã hội. Trường Cao 
Đẳng Cộng Đồng Shoreline Trọng tâm Tư pháp Hình sự.  Đào 
tạo về Năng lượng xanh; Energy STAR; Hội đồng bộ luật xây 
dựng Washington; Bộ quy tắc đạo đức.
Phục Vụ Cộng Đồng
Thành viên ủy ban hiệp hội khu phố, Bị đơn công dân trong các 
phiên kháng cáo và diễn đàn Hội đồng thành phố, Giáo viên 
tình nguyện về Dân Quyền và quyền hiến pháp cho cá nhân vận 
động thông qua Hệ thống công lý.
Lời Tuyên Bố
Đảng đương thời ủng hộ việc tính phí mỗi dặm mà bạn lái xe. 
Tôi phản đối thuế dặm, đó là gánh nặng về mặt tài chính đối với 
người nghè và tầng lớp lao động; cũng ảnh hưởng đến sự riêng 
tư. Giáo dục công chúc về những lý lẽ tán thành và phản đối 
về công nghệ theo dõi điện “Đồng hồ điện thông minh”. Hủy bỏ 
chương trình giảng dạy “Cốt lõi chung” của liên bang; thông lệ 
đánh giá cứng nhắc hạn chế tính linh hoạt giảng dạy của giáo 
viên. Kiểm tra các yêu cầu “Back East”, “Quan liêu” giới hạn 
năng suất của giáo viên và làm cho việc học của học sinh trở 
nên khó khăn.
Với phiếu bầu của các bạn, tôi sẽ ủng hộ cho Sự tự do & quyền 
của bạn, làm nản lòng việc mở rộng chế độ dùi cui và làm việc 
với các nhà lập pháp để phản đối chính quyền kiểu chế độ độc 
tài trong khi dọn dẹp hệ thống pháp lý.
Liên Lạc
(253) 880-9200; electtamra@gmail.com
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Kirk

Pearson
(Theo Đảng Cộng Hòa)

Không có ứng cử viên đối lập

Kinh Nghiệm Bầu Cử
Thượng viện tiểu bang Washington (2013-Hiện nay); Hạ Nghị 
Viện Washington Khu Vực số 39 (2001-2012)
Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác
Chủ tịch Ủy ban Tài Nguyên Thiên Nhiên & Công Viên Thượng 
Nghị Viện; Phó chủ tịch Ủy ban hoạt động chính quyền; Ủy Ban 
Pháp Luật & Công Lý; Ủy Ban Luật Lệ; Cựu thành viên Ủy Ban 
Hướng Dẫn Tuyên Án Bang Washington
Giáo Dục
Tốt nghiệp Trường Trung Học Phổ Thông Monroe; Theo học Đại 
học Wenatchee Valley & Đại học Central Washington
Phục Vụ Cộng Đồng
Cựu thành viên Phòng Thương Mại Monroe và Sedro-Woolley; 
Cựu thành viên Quỹ Đại Học Cộng Đồng Everett
Lời Tuyên Bố
Bạn bè và hàng xóm,
Tôi lại một lần nữa kêu gọi sự ủng hộ của các bạn để tiếp tục 
làm việc về những vấn đề quan trọng đối với tất cả chúng ta. 
Một vài năm vừa qua này, tôi đã tài trợ hoặc ủn hộ pháp chế 
để đưa một vài tỷ đôla vào các trường công lập của chúng ta. 
Đồng thời tôi cũng ủng hộ 15 đến 20 phần trăm cắt giảm học 
phí để giúp các học sinh vào học đại học và cao đẳng. Tôi cũng 
làm việc về các dự luật kinh tế để đem lại việc làm có mức 
lương tốt trong tương lai. Ví dụ như chuyển khu vực Bệnh Viện 
Tiểu Bang Phía Bắc sang Cảng Skagit, và cho phép Arlington 
và Marysville để tạo khoản ưu đãi thuế cho các doanh nghiệp 
hoạt động trong khu đất công nghiệp.
Tôi sẽ luôn đấu tranh để bảo vệ nạn nhân của tội phạm thông 
qua pháp luật. Điều này bao gồm pháp chế tăng mức phạt và 
giám sát những tội phạm bạo lực gia đình và củng cố luật định 
bảo vệ nguyời khuyết tật về phát triển và thanh niên của chúng 
ta. Là chủ tịch của Ủy Ban Tài Nguyên Thiên Nhiên, tôi đã làm 
việc để giúp các công viên của tiểu bang luôn mở rộng cửa và 
thịnh vượng. Điều này bao gồm nhiều cơ hội đánh bắt cá hơn, 
mở ra nhiều khả năng sử dụng trên các đường mòn và truy quét 
các tàu thuyền vô chủ.
Tôi nhận được sự ủng hộ của những người lao động, doanh 
nghiệp nhỏ, và nhiều con người tuyệt vời trong Khu Vực số 39.
Liên Lạc
(360) 794-1156; kirk@kirkpearson.com; www.kirkpearson.com
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Dan

Kristiansen
(Theo Đảng Cộng Hòa)

Linda M.

Wright
(Theo Đảng Dân Chủ)

Kinh Nghiệm Bầu Cử
Dan Kristiansen đã phục vụ tại Hạ Viện Washington từ năm 
2003.
Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác
Làm việc gần 30 năm trong lãnh vực tư, Dan có kinh nghiệm 
bao quát với ngân sách, lập kế hoạch tài chính, quản lý nhân 
lực, phối hợp dự án, và giải quyết với các cơ quan chính quyền 
về dự án trong cương vị là nhà quản lý và là chủ doanh nghiệp 
nhỏ.
Giáo Dục
Tốt nghiệp Trường Trung Học Shorecrest; học tại Trường Đại 
Học Cộng Đồng Shoreline.
Phục Vụ Cộng Đồng
Dan đã nhận được nhiều giải thưởng từ các phòng thương mại 
địa phương, ủy viên ủy ban cứu hỏa, Sở Nông Nghiệp, các 
nhóm Lao động, cựu chiến binh, và cộng đồng người khuyết 
tật về việc phục vụ tại địa phương của ông. Dan và vợ ông có 
ba người con trưởng thành. Họ sống tại Quận Snohomish trong 
hơn 30 năm.
Lời Tuyên Bố
Tôi tin tưởng vào lý tưởng khiến quốc gia này vượt trội: chính 
quyền có giới hạn, ngân sách cân bằng, quyền sở hữu tài sản 
tư nhân, sự kiểm soát cá nhân về chăm sóc sức khỏe, nền giáo 
dục có chất lượng, hạ tầng cơ sở giao thông vận tải vững mạnh 
và nguyên tắc mà chính quyền phục vụ người dân -- người dân 
không phục vụ chính quyền.
Chúng ta hãy làm cho Washington là nơi tốt đẹp nhất để sinh 
sống, làm việc và kinh doanh. Điều này có nghĩa là cải thiện 
dịch vụ chính quyền, cơ cấu thuế đơn giản với mức thuế thấp, 
giảm chi phí bồi thường cho công nhân và bảo hiểm thất nghiệp, 
giảm các quy định quá đáng và khuyến khích tạo ra việc làm 
trong lĩnh vực tư nhân. Tôi xin được sự ủng hộ của quý vị cho 
tương lai tốt đẹp hơn cho các gia đình và tiểu bang của chúng 
ta. Trân trọng, Dan Kristiansen
Liên Lạc
(425) 870-6902; dan.kristiansen39@gmail.com; 
dankristiansen.org

Kinh Nghiệm Bầu Cử
Phó chủ tịch Pacfic Northwest Staff Union
Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác
Tôi đã sở hữu và điều hành các doanh nghiệp nhỏ hơn 30 năm 
từ một trạm xăng dầu và cửa hàng tạp hóa đến công ty xây 
dựng. Tôi cũng quản lý hai nhà hàng và làm việc trong Ủy ban 
Giao thông vận tải cho học khu Marysville với tư cách là tài xế 
đưa đón học sinh. Hiện là Đại diện công đoàn thương lượng về 
các hợp đồng giữa học khu và chính quyền địa phương. Làm 
việc với luật sư và người điều giải.
Giáo Dục
Tốt nghiệp trường trung học phổ thông Cascade năm 1974, 
theo học các lớp tại Trường Đại Học Cộng Đồng Everett
Phục Vụ Cộng Đồng
Gây quỹ cho Hội chữ thập đỏ, làm việc với người vô gia cư và 
ngân hàng thực phẩm. Tham gia gây quỹ cho các nạn nhân lở 
đất OSO.
Lời Tuyên Bố
Tôi luôn đấu tranh cho công lý kinh tế và xã hội cho tầng lớp lao 
động. Trao đổi với các viên chức được bầu chọn tại Olympia 
để xóa các lỗ hỏng thuế, tài trợ đầy đủ cho giáo duc và thông 
qua khoản tăng giá sinh hoạt. Chúng ta phải bảo vệ các dịch 
vụ công thiết yếu cho người cao niên, cựu chiến binh và người 
khuyết tật.
Hiện tôi đang thương lượng các hợp đồng giữa học khu và 
chính quyền địa phương. Chồng của tôi và tôi chăm sóc cha mẹ 
của chúng tôi và biết rõ về những thử thách của người chăm 
sóc. Tôi vận dụng những kinh nghiệm trong cuộc sống vào công 
việc và hy vọng rằng bạn sẽ bỏ phiếu cho tôi để là tiếng nói của 
bạn tại Olympia. Cùng nhau, tất cả chúng ta có thể tạo sự thay 
đổi.
Liên Lạc
(425) 330-0849; electlindawright@gmail.com; 
electlindawright2016.com
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John

Koster
(Theo Đảng Cộng Hòa)

Ronda

Metcalf
(Theo Đảng Dân Chủ)

Kinh Nghiệm Bầu Cử
Dân Biểu Tiểu Bang; Thành Viên Hội Đồng Quận; Chủ tịch Hội 
Đồng Quận; Chủ tịch, hoạt động; Chủ tịch, Pháp luật & Tư pháp 
và Dịch vụ nhân sinh.
Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác
John và Vicki Koster kết hôn được 46 năm và điều hành một 
trang trại nuôi bò sữa đời thứ ba. Họ có bốn con và mười cháu.
Giáo Dục
Tốt nghiệp, Trường Trung Học Phổ Thông Arlington và Trường 
Đại Học Cộng Đồng Everett. Cựu chủ tịch hội đồng, Trường 
Thiên chúa giáo Arlington
Phục Vụ Cộng Đồng
Người lãnh đạo đã được chứng minh: Chính phủ nên làm việc 
cho chúng ta, không phải theo cách khác. John sẽ phục vụ 
chúng ta như là một nhà lập pháp công dân. Ông ấy là người 
dẫn dắt các vấn đề về Giao Thông Vận Tải, Tư Pháp Hình Sự 
và Nông Nghiệp, và giới thiệu Hội nghị bàn tròn kinh doanh để 
khích lệ sự phát triển kinh tế và gia tăng công việc có tiền lương 
tối thiểu.
Lời Tuyên Bố
Hãy buộc Olympia phải có trách nhiệm: tại Washington DC, 
và ở đây tại bang Washington, chính phủ hành động như thể 
không có ai đang quan sát. John Koster làm việc cho chúng ta. 
Ông ấy sẽ buộc Olympia phải có trách nhiệm với mọi người.
Bây giờ là lúc: Trong hai thập kỷ qua, ngân sách của tiểu bang 
đã tăng gấp đôi, nhưng sự gia tăng lạm phát và dân số không 
thể lý giải được. Các điểm gây tắt nghẽn giao thông từ 20 năm 
trước vẫn chưa được khắc phục. Các khoản quỹ trường học 
đã được chuyển sang các khoản ít ưu tiên hơn. Giờ là lúc thay 
đổi các ưu tiên. John Koster có một đường hướng mới, ở đó 
những việc quan trọng đối với chúng ta cũng quan trọng đối với 
Olympia as well.
Liên Lạc
(425) 308-9609; repkoster@hotmail.com; 
www.electJohnKoster.com

Kinh Nghiệm Bầu Cử
Thành viên hội đồng bộ lạc Sauk Suiattle (tám năm)
Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác
Tổng giám đốc, Bộ lạc Sauk Suiattle; Bắt đầu sức khỏe hành 
vi, phụ thuộc hóa chất và phòng khám y tế cho Bộ lạc Sauk 
Suiattle; Phó cảnh sát trưởng -- Viên chức cải giáo; Cố vấn sức 
khỏe tâm thần chẩn đoán đôi; Lính cứu thương Binh đoàn quân 
đội Hoa Kỳ
Giáo Dục
Đại học Nebraska: Bằng cử nhân khoa học; Thạc sĩ Giáo dục, 
chuyên cố vấn cộng đồng
Phục Vụ Cộng Đồng
Ủy Ban Sức Khỏe Thổ Dân Tây Bắc; Hiệp Hội Đánh Bạc Thổ 
Dân Washington; cố vấn sức khỏe tâm thần lâu năm, thực hiện 
can thiệp khủng hoảng cho các cựu chiến binh, trẻ em và gia 
đình; cha mẹ nuôi, mẹ của tám người con; bà “cố” của 16 đứa 
cháu.
Lời Tuyên Bố
Ronda Metcalf đầu tiên làm việc với nhóm y khoa Quân Đội 
Madigan sau trận phun trào núi St. Helen; Bà ấy là một trong 
những nhà lãnh đạo trong khu vực sau trận lở bùn ở Oso. Bà ấy 
đã tư vấn cho các cựu chiến binh mắc hội chứng rối loạn căng 
thẳng sau chấn thương và trẻ em nghiệm ma túy từ rượu đến 
heroin.
Trong các thầy thuốc đấu tranh cho phụ nữ đầu tiên của Quân 
Đội, Ronda cũng là một torng những nhà lãnh đạo kinh doanh 
dầu tiên đem lại mức lương tối thiểu cho nhân viên của mình. 
Giờ đây bà ấy đang thách thức một chính trị gia lâu năm, đã ở 
đó mãi mãi nhưng mất liên lạc với người dân thật sự. Ronda là 
người mới đầu tiên: thực sự giúp ích những người còn lại trong 
chúng ta – vì đó là những việc mà bà ấy thường hay làm.
Liên Lạc
(360) 840-8191; committee2electronda@gmail.com; 
rondametcalf.org
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Lisa

Wellman
(Theo Đảng Dân Chủ)

Steve

Litzow
(Theo Đảng Cộng Hòa)

Kinh Nghiệm Bầu Cử
Viên Chức Ủy Ban Phân Khu Bầu Cử
Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác
Lisa bắt đầu sự kiện là một giáo viên trường công lập nhưng 
chuyển sang giới kinh doanh với vai trò quản lý điều hành tại 
Apple Computer và một vài công ty công nghệ địa phương. Lisa 
là người cố vấn dày kinh nghiệm chương trình Thạc sĩ quản trị 
kinh doanh năm thứ 9 tại Trường Bồi Dưỡng Kinh Doanh Đại học 
Washington
Giáo Dục
Đại học Antioch. Bằng cử nhân Hạng Summa Cum Laude, Đại 
học Barat
Phục Vụ Cộng Đồng
Lisa là Thành viên hội đồng trong Hội Đồng Công Trình Công 
Cộng Bang Washington và Đối Tác cho khu vực nông thông 
Washington. Trước đây Lisa là thành viên hội đồng với Ventures 
(Liên Minh Cộng Đồng Tự Lực) Ủy Ban Tái Sinh Cộng Đồng 
Bang Washington và Liên Minh Thương Mại Washington.
Lời Tuyên Bố
Trong giới kinh doanh, chúng ta chịu trách nhiệm dựa trên điểm 
mấu chốt. Chúng ta nên bắt cơ quan lập pháp chịu trách nhiệm 
theo ca1ch tương tự. Chúng ta đã đợi bốn năm để cơ quan lập 
pháp tài trợ cho nền giáo dục và đảm bảo sự thành công trong 
các trường công lập. Bốn năm là quá nhiều. Đã đến lúc chịu trách 
nhiệm và nhận kết quả.
Chúng ta đã đợi quá lâu cho một cách thức thực tiễn lâu dài để 
khắc phục các vấn đề giao thông. Hoạch định dần dần, mạo hiểm 
trong các dự án ngân sách và các đề xuất tài trợ không thấu đáo 
đã để khu vực của chúng ta lại. Một lần nữa, đã đến lúc chịu trách 
nhiệm và nhận kết quả.
Sau nhiều năm bế tắt trong việc lập pháp, tôi quyết định đã đến 
lúc phải tăng cường và đem lòng nhiệt huyết Dân Chủ của tôi 
và cái đầu của một Giám đốc Điều hành đến Olympia. Tôi vận 
dụng kinh nghiệp điều hành hàng thế kể tại Apple Computer, 
CampusCE, Deep Canyon và SustainCommWorld. Tôi biết rằng 
chúng ta có thể tài trợ đầy đủ cho giáo dục, duy trì mạng lưới 
an toàn, đầu tư vào giáo dục đại học, duy trì sự cạnh tranh cho 
Washington, thực hiện vì sự đa dạng và hòa nhập, bảo vệ môi 
trường và đảm bảo trách nhiệm tài chính nếu chúng ta đề ra các 
ưu tiên và xem xét các lựa chọn một cách trung thực. Tôi kêu gọi 
các bạn bỏ phiếu cho tôi.
Sự Ủng Hộ: Hạ nghị sĩ Adam Smith, Dân biểu Judy Clibborn, Dân 
biểu Tana Senn, Thành viên hội đồng quận Claudia Balducci, 
cựu Thượng nghị sĩ Fred Jarrett, cựu Dân biểu Marcie Maxwell, 
Hội Đồng Lao Động Tiểu Bang và nhiều hơn nữa trên trang web 
của chúng tôi
Liên Lạc
(206) 236-0354; info@wellmanforwasenate.org; 
www.wellmanforwasenate.org

Kinh Nghiệm Bầu Cử
Thượng nghị viện tiểu bang (2010-đến nay), Hội đồng Thành phố 
Mercer Island (2003-2010)
Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác
32 năm kinh nghiệm kinh doanh và thầu khoán. Hiện tại là đối tác 
của Altus Alliance
Giáo Dục
Bằng cử nhân, Đại học Tây Bắc
Phục Vụ Cộng Đồng
Giải Thưởng: Giải thưởng Warren G. Magnuson về Khả năn lãnh 
đạo hai đảng từ Liên đoàn đô thị Quận King, Chiến sĩ trường 
bán công, Giải thưởng về Khả năng lãnh đạo Liên Minh Động 
Vật Hoang Dã và Giải Trí Washington, Giải thưởng Người giám 
sát doanh nghiệp nhỏ Liên đoàn doanh nghiệp độc lập quốc 
gia, Chiến sĩ Liên minh trẻ em. Phục vụ: Mercer Island Rotary, 
Bellevue College Foundation Board, Mercer Island PTSA, 
Summer Search Board (cố vấn thanh niên có nguy cơ cao), 
Thrive by Five Board (mẫu giáo), The Nature Conservancy 
Board, Puget Sound Ecosystem Coordinating Board.
Lời Tuyên Bố
Là chồng và cha của bốn người con, tôi mong muốn được cải 
thiện trường học, giao thông vận tải, và nền kinh tế của chúng ta 
thông qua việc quản lý hai đảng và bao gồm.
Tài trợ đầy đủ cho giáo dục: Chúng tôi thông qua khoản tăng 
tài trợ giáo dục lớn nhất cho mẫu giáo đến lớp 12 trong 30 năm 
trong khi cắt giảm học phí đại học và giới thiệu chương trình mẫu 
giáo có chất lượng toàn tiểu bang. Vợ của tôi và tôi cũng là những 
phụ huynh thất vọng tin rằng tiểu bang không làm đủ để tài trợ 
đầy đủ và công bằng cho các lớp học của chúng ta trong hàng 
thập kỷ. Là một nhà lãnh đạo giáo dục có kinh nghiệm được sự 
ủng hộ của Liên minh Cử tri vì Giáo dục và Tổ chức vì Quyền lợi 
Trẻ em, tôi sẽ tiếp tục phản đối hoạt động chính trị đảng phái và 
lợi ích đặc biệt đã làm cản trở sự tiến bộ và yêu cầu các nguồn 
lực mà giáo viên của chúng ta cần để chuẩn bị cho tất cả học sinh 
đạt thành công.
Giảm tình trạng tắc nghẽn giao thông: Tạo sự thông thoáng để đi 
làm, đến trường và về nhà, đó phải là điều ưu tiên khi chúng ta 
cải thiện hệ thống giao thông vận tải bắt đầu với việc khắc phục 
tình trạng thu phí cầu đường I405 không thành công. Chúng ta 
đã thông qua pháp chế hai đảng để đầu tư $16 tỷ vào cải tiến 
giao thông vận tải bao gồm I405 và I90 để giữ Eastside liên tục 
tiến lên. 
Tôi vinh dự được sự ủng hộ của Thị trưởng Mercer Island Bruce 
Bassett, Thị trưởng Renton Denis Law, Thành viên hội đồng 
Bellevue Jennifer Robertson, Thành viên hội đồng Sammamish 
Christie Malchow và những người ủy thác khác. Tôi trân trọng đề 
nghị các bạn bỏ phiếu cho tôi.
Liên Lạc
(206) 941-2627; info@stevelitzow.com; www.stevelitzow.com
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Tana

Senn
(Theo Đảng Dân Chủ)

John

Pass
(Theo Đảng Cộng Hòa)

Kinh Nghiệm Bầu Cử
Dân biểu Tiểu bang Khu Lập Pháp Số 41, cựu Thành viên hội 
đồng Thành phố Mercer Island
Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác
Hai mươi năm kinh nghiệm là chuyên gia giao tiếp và quan hệ 
với chính phủ cho các tổ chức phi lợi nhuận và các quỹ.
Giáo Dục
Thạc sĩ Chính Sách Công Cộng và Hành Chính Công của 
trường Đại Học Columbia.  Bằng Cử Nhân Sư Phạm của trường 
Đại học Washington tại St. Louis.
Phục Vụ Cộng Đồng
Làm việc trong các ban Island Park Elementary Hội phụ huynh 
giáo viên, Tổ Chức Dịch Vụ Thanh Niên và Gia Đình Mercer 
Island, Liên Đoàn Do Thái Vùng Đô Thị Seattle, và Hội Liên Hiệp 
Ung Thư Vú Quốc Gia. Tình nguyện viên trong các chiến dịch 
liên kết giữa trạm cứu hoả và trường học. Đại diện lập pháp Hội 
Đồng Bộ Luật Xây Dựng của Tiểu Bang.
Lời Tuyên Bố
Chúng ta không có đủ các nhà lập pháp tại Olympia hiểu rõ 
những thách thức mà các gia đình đang đối diện. Với hai đứa 
con học trường công, tôi hiểu rõ về tầm quan trọng của nền giáo 
dục có chất lượng cao, từ mẫu giáo đến đại học. Tôi giữ vai trò 
Phó Chủ Tịch của Ủy Ban Mẫu Giáo và Dịch Vụ Nhân Sinh và 
ủng hộ pháp chế để đảm bảo mức lương công bằng cho phụ 
nữ, nâng cao cố vấn trường học và tiếp cận sức khỏe tâm thần, 
giảm bạo lực súng, và tạo điều kiện cho kỳ thi lấy bằng khoa 
học máy tính tại Đại học Bellevue. Tôi mong được tiếp tục đại 
diện cho các bạn và gia đình của bạn tại Olympia. Được ủng 
hộ bởi: Câu lạc bộ Sierra, NARAL, Hội đồng lao động tiểu bang, 
Dow Constantine, Claudia Balducci, các thị trưởng địa phương, 
nhiều hơn nữa...
Liên Lạc
(206) 369-1253; ElectTanaSenn@gmail.com; 
ElectTanaSenn.org

Kinh Nghiệm Bầu Cử
Không nộp thông tin
Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác
30 năm kinh nghiệm kinh doanh, quân đội và thầu khoán.  Hiện 
là quản lý bán sỉ tại Flower World
Giáo Dục
Bằng cử nhân, Kinh doanh - Bán hàng và quản lý bán hàng, 
WGU - Washington
Phục Vụ Cộng Đồng
Tôi vinh dự được phục vụ trong Quân Đội Hoa Kỳ.  Làm huấn 
luyện viên bóng rỗ tình nguyện cho thanh niên.  Phụ huynh tình 
nguyện với Học Khu Bellevue.  Hiện đang phục vụ trong nhà 
thờ và cộng đồng thông qua các đoàn mục sư Calvary Chapel 
Eastside khác nhau.  Cư ngụ tại Bellevue cùng vợ trong mười 
ba năm và hai người con trong độ tuổi học tiểu học tại trường 
công lập.
Lời Tuyên Bố
Là công dân vùng phía đông, tôi rất thích đảm bảo cho một 
tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người. Đã đến lúc đưa 
Washington tiến lên phía trước bằng cách giảm tình trạng kẹt 
xe, cải thiện trường học, và loại bỏ tình trạng tắc nghẽn tại 
Olympia. Đã đến lúc đề ra các ưu tiên thích hợp và thông qua 
các giải pháp thực tiễn. Đã đến lúc khám phá lại giá trị và lương 
tri của chúng ta.
Olympia cần một cách thức xây dựng tươi mới hơn, tung thực 
hơn, và thống nhất hơn mà một chính trị gia công dân với tính 
cách mạnh mẽ và kinh nghiệm kinh doanh vững chắc có thể 
đem lại. Tôi cam kết phục vụ các bạn với các giá trị về: lòng 
trung thành, nhiệm vụ, tôn trọng, vị tha, vinh dự, chính trực và 
dũng khí cá nhân.
Liên Lạc
(206) 960-3159; johnpass@johnjpass.com; 
www.johnjpass.com
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Judy

Clibborn
(Theo Đảng Dân Chủ)

Michael

Appleby
(Theo Đảng Cộng Hòa)

Kinh Nghiệm Bầu Cử
Dân Biểu Tiểu Bang cho khu vực số 41, 2002-đến nay. Thành 
viên/chủ tịch, Hiệp hội các thành phố khu ngoại ô năm 1995-
2001. Thị trưởng, Thành phố Mercer Island, 1994-2000. Ủy 
Viên Hội Đồng, Thành phố Mercer Island, 1990-2001.
Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác
Cựu giám đốc chấp hành của Phòng Thương Mại Mercer 
Island. Cựu y tá Harborview. Mẹ và Bà.
Giáo Dục
Bằng Cử Nhân Khoa Học Tự Nhiên về Điều Dưỡng của Đại 
Học Washington.
Phục Vụ Cộng Đồng
Rotary International, Mercer Island, 2003-hiện tại. Thành viên/
Chủ tịch, Hiệp Hội Thành Phố vùng Ngoại Ô, 1994-2000. Thành 
viên, Hội Đồng Quản Lý Quy Hoạch Tăng Triển, 1998-2000. 
Thành viên/Chủ tịch, Dịch vụ nhân sự Roundtable, 1994-2000. 
Thành viên/Chủ tịch, Hội Đồng Nghệ Thuật, Mercer Island 
1984-1986. Thành viên/Chủ tịch, Park Board, Mercer Island, 
1980-1986.
Lời Tuyên Bố
Judy Clibborn đem thành tích hợp tác giữa hai đảng và kết quả 
đến Olympia. Khả năng lãnh đạo của bà ấy đã giúp Đảng Viên 
Đảng Cộng Hòa và Đảng Viên Đảng Dân Chủ cùng tham gia để 
thông qua khoản đầu tư giao thông vận tải lớn nhất trong lịch sử 
tiểu bang. Gói lịch sử này sẽ giúp giảm tình trạng tắc nghẽn giao 
thông, tăng tính cạnh tranh kinh tế, đẩy mạnh an toàn, và mở 
rộng đường đi và các hình thức giao thông vận tải thay thế khác.
Judy bắt đầu sự nghiệp của mình là một y tá và làm việc mỗi 
ngày để nâng cao khả năng tiếp cận chăm sóc sức khỏe và hỗ 
trợ cho các gia đình. Là bà, bà ấy có nhiều khoản đầu tư mới và 
Mẫu giáo đến lớp 12, giảm học phí đại học, giúp đỡ thanh niên, 
và đấu tranh vì công bằng tiền lương cho phụ nữ. Judy Clibborn 
đang đứng lên vì chúng ta!
Liên Lạc
(206) 232-8941; jclibborn@comcast.net; 
www.judyclibborn.com

Kinh Nghiệm Bầu Cử
Ứng cử viên lần đầu vào chức vụ công
Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác
Hiện là chủ doanh nghiệp/doanh nhân, Phó chủ tịch khu vực 
nghỉ hưu, Prudential Financial 19 năm, nhân viên chứng khoán 
đầu tư có đăng ký, các giấy phép 7, 65, 63; Thợ cơ khí/Thợ 
máy, 11 năm, thành viên UAW tại Textron Lycoming, Treasurer 
Elect Tillicum Middle School PTA, Chủ tịch Cougar Crest HOA, 
Thành viên ủy ban tổ chức tự do, người ủng hộ và tình nguyện 
viên cho nhiều nhóm phi lợi nhuận tại địa phương.
Giáo Dục
Đại học Bridgeport, Bridgeport, CT Bằng cử nhân khoa học Kinh 
tế kinh doanh, chuyên ngành phụ tiếng Pháp
Phục Vụ Cộng Đồng
Không nộp thông tin
Lời Tuyên Bố
Kẹt xe hàng giờ, biết rằng có những giải pháp tốt hơn cho vấn 
đề giao thông vận tải của chúng ta đã thuyết phục tôi ra tranh 
cử! Cấp bách phải có một hệ thống giao thông vận tải thông 
minh hơn, sinh lợi hơn và chi tiêu giáo dục, nhất là với các thách 
thức ngân sách và thuế làm ảnh hưởng đến giáo dục. 
Các giải pháp giáo dục đòi hỏi thống đốc, công đoàn giáo viên 
và nhà lập pháp phải cùng làm việc với nhau. Điều này có nghĩa 
là chấm dứt các thương lượng khép kín; chúng phải cởi mở và 
minh bạch. Sứ mệnh đôi cho giao thông vận tải rất rõ ràng: giảm 
tình trạng tắc nghẽn; cung cấp những con đường ít tốn kém hơn 
và thuận tiện hơn. Tôi sẽ không bao giờ ủng hộ các khoản thuế 
từ thu nhập hoặc vốn, vì chúng ta không thể tiếp tục tăng thuế 
cho chính phủ một cách thiếu trách nhiệm.
Liên Lạc
(206) 595-4961; info@voteappleby.com; www.voteappleby.com
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Nicole

Macri
(Theo Đảng Dân Chủ)

Dan

Shih
(Theo Đảng Dân Chủ)

Kinh Nghiệm Bầu Cử
Không nộp thông tin
Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác
Là phó giám đốc tại DESC (Trung Tâm Dịch Vụ Cấp Cứu Khu 
Phố), tôi quản lý chính sách công và giám sát ngân sách $40 
triệu để cung cấp các dịch vụ Housing First được công nhận 
hàng ngày cho 2,500 người vô gia cư. Trước đây tôi làm việc 
với những người sống sót sau bạo lực gia đình và những người 
sống với bệnh tâm thần và khuyết tật phát triển.
Giáo Dục
MPA, Trường Evans, Đại học Washington; BA, Xã hội học, Đại 
học Rutgers
Phục Vụ Cộng Đồng
Chủ tịch ủy ban, Liên minh nhà ở thu nhập thấp Washington; 
Thành viên, Ủy ban giám sát thuế nhà ở Seattle; Đồng chủ tịch, 
Linh minh vô gia cư Seattle/Quận King; Đồng chủ tịch, Lực 
lượng đặc nhiệm thành phố Budget, Liên minh dịch vụ nhân 
sinh Seattle; Thành viên, Ban đánh giá học viện Đại học Seattle
Lời Tuyên Bố
Bạn tình của tôi, Deb, và tôi sống chung với nhau trong khu vực 
này trong 17 năm và hàng ngày chứng kiến việc sự phát triển 
kinh ngạc của thành phố chúng ta đã bỏ lại nhiều người phía 
sau như thế nào. Tôi đã vận dụng các giải pháp cải tiến và thực 
tế cho các thách thức khó khăn nhất của tiểu bang chúng ta vào 
vấn đề nhà ở, sức khỏe tâm thần, và an toàn công cộng. Với 
tư cách là người đại diện của các bạn, tôi sẽ đưa thành tích đã 
được chứng minh đó áp dụng vào những thay đổi cấp tiến cần 
thiết tại Olympia.
Ủng Hộ: Thành viên hội đồng Seattle Gonzalez, Burgess, 
O’Brien, Johnson, Bagshaw, Herbold, Juarez, Licata (cựu); Luật 
sư Thành phố Pete Holmes; Thượng nghị sĩ Tiểu bang Pramila 
Jayapal; Danni Askini; Michael Maddux; National Women’s 
Political Caucus; Đảng viên đảng Dân chủ Quận King.
Liên Lạc
(206) 486-0085; info@votenicole.org; www.votenicole.org

Kinh Nghiệm Bầu Cử
Ứng cử viên lần đầu
Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác
Luật sư bảo vệ người tiêu dùng và dân quyền. Hợp tác tại 
Susman Godfrey đại diện cho các nạn nhân của trò lừa gạt 
người tiêu dùng và nhà đầu tư. Cựu thư ký luật tại Tòa phúc 
thẩm Hoa Kỳ, DC Circuit. Cựu cố vấn kinh doanh.
Giáo Dục
Bằng cử nhân về khoa học máy tính, Đại học Princeton. Bằng 
thạc sĩ về kinh tế và Luật sư, Đại học Stanford.
Phục Vụ Cộng Đồng
Thành viên hội đồng ACLU of Washington bảo vệ các quyền tự 
do dân sự của chúng ta. Thành viên hội đồng API Chaya giúp đỡ 
những người sống sót sau bạo lực gia đình, tấn công tình dục, 
và nạn buôn người tại các cộng đồng Châu Á và Người dân đảo 
Thái Bình Dương. Luật sư tình nguyện cho Lambda Legal và 
Qlaw làm việc vì quyền bình đẳng cho cộng đồng những người 
đồng tính nữ, đồng tính nam, lưỡng tính và chuyển giới. Tình 
nguyện viên tại trường công lập Seattle.
Lời Tuyên Bố
Là con của người nhập cư, tôi được hưởng lợi từ hệ thống giáo 
dục giúp tôi thành công. Chồng của tôi và tôi đang nuôi dạy ba 
người con gái tại khu phố Eastlake của Seattle, và tài trợ đầy đủ 
cho các trường công lập là ưu tiên cao nhất của tôi. Tôi đã cống 
hiến sự nghiệp của mình ủng hộ cho những người kém may 
mắn. Là nhà lập pháp tiểu bang, tôi sẽ làm việc không mệt mỏi 
vì một cơ quan lập pháp cấp tiến tạo cơ hội, thúc đẩy sự bình 
đẳng, và gỡ bỏ các rào cản để mọi người có thể thành công.
Tự hào được sự ủng hộ của Thống đốc Gary Locke, Thượng 
nghị sĩ Jamie Pedersen, Dân biểu Drew Hansen, và nhiều người 
khác. Tuy nhiên sự ủng hô của các bạn là quan trọng nhất. Tôi 
hy vọng rằng tôi có được lá phiếu của bạn!
Liên Lạc
(206) 319-2800; campaign@danshih.com; www.danshih.com
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Frank

Chopp
(Theo Đảng Dân Chủ)

Không có ứng cử viên đối lập

Kinh Nghiệm Bầu Cử
Dân biểu khu vực số 43, chủ tịch hạ viện
Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác
Cựu Giám Đốc Điều Hành của một tổ chức bất vụ lợi cung cấp 
dịch vụ xã hội cho người có lợi tức thấp và ủng hộ cho sự công 
bằng trong xã hội.
Giáo Dục
UW, Bằng Cử Nhân, hạng danh dự
Phục Vụ Cộng Đồng
Nhà hoạt động cộng đồng với nhiều nỗ lực đem lại dịch vụ nhân 
sinh cho hàng ngàn người có thu nhập thấp; tạo hàng ngàn nhà 
ở giá rẻ; giúp nâng cao mức lương tối thiểu của tiểu bang; vận 
dụng khả năng lãnh đạo vào nhiều dự án cộng đồng.  Nhà lãnh 
đạo lập pháp để nâng cao tài trợ giáo dục, mẫu giáo, và trợ cấp 
tài chính cho sinh viên đại học; mở rộng chăm sóc sức khỏe; 
bảo vệ quyền tổ chức cho công nhân; tạo ra khoản đầu tư tiểu 
bang lớn nhất trong các công trình công cộng; và còn nhiều 
hơn nữa.
Lời Tuyên Bố
Là Dân Biểu Khu Vực số 43 và là chủ tịch hạ viện, tôi đã ban 
hành một chương trình tiến bộ cho giáo dục, chăm sóc sức 
khỏe và công lý xã hội.
Chúng ta đã đầu tư hàng tỷ đồng vào việc tài trợ mới cho nền 
giáo dục cơ bản; mở rộng mẫu giáo; tạo chương trình Apple 
Health cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho 1.6 triệu 
người; mở rộng chăm sóc nha khoa cho 600,000; cải cách và 
mở rộng tài trợ cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần; xóa 
bỏ lỗ hỏng thuế trong các ngân hàng Phố Wall; mở rộng tài trợ 
tài chính cho sinh viên đại học với Học bổng College Bound 
and Opportunity; cung cấp các nguồn tài trợ quan trọng cho con 
đường công cộng; và vượt qua con số $1 tỷ cho lực lượng lao 
động và nhà ở cho người có thu nhập thấp.
Liên Lạc
(206) 381-1220; frankchopp@comcast.net
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Roger

Goodman
(Theo Đảng Dân Chủ)

Ramiro

Valderrama
(Theo Đảng GOP)

Kinh Nghiệm Bầu Cử
Dân biểu Tiểu bang; Chủ tịch, Ủy ban An toàn công cộng Hạ 
Viện; Ủy ban Tư pháp; Ủy ban Môi trường.
Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác
Luật sư hành nghề tư; Hội Luật Sư Đoàn Quận King, 2000-08; 
Giám Đốc, Ủy Ban Chỉ Đạo Tuyên Án Tiểu Bang Washington; 
Hội Đồng Cố Vấn Luật và Tư Pháp Tiểu Bang Washington; 
Trưởng Điều Hành, Giám Đốc Lập Pháp, Dân Biểu Quốc Hội 
Hoa Kỳ Bob Wise (WV) và Rick Boucher (VA), 1988-1995.
Giáo Dục
Trường Đại Học Dartmouth, Bằng Cử Nhân; Trường George 
Washington University, Tiến Sĩ Luật; Trường Harvard University, 
Bằng Cao Học ngành Quản Trị Công.
Phục Vụ Cộng Đồng
Hopelink, Hội Đồng Giám Đốc; Chủ Tịch, Hội Khu Phố Lakeview 
Kirkland; Hội Rotary; Hội Đồng Quản Trị Chất Gây Nghiện Quận 
King. MADD Nhà Lập Pháp Xuất Sắc trong Năm của Quốc 
Gia. Roger là cha của hai người con nhỏ tuyệt vời, và sống ở 
Kirkland.
Lời Tuyên Bố
Tôi vinh dự được phục vụ các bạn và tôi tự hào với thành tích 
của mình là biết lắng nghe và ủng hộ các cộng đồng của chúng 
ta. Làm việc với Đảng viên đảng Cộng hòa và Đảng viên đảng 
Dân chủ, chúng tôi đã đầu tư vào việc giảm sĩ số lớp, mở rộng 
chương trình mẫu giáo, và thực sự cắt giảm học phí đại học.
Tôi là cha của hai người con và ưu tiên giữ an toàn cho các 
cộng đồng của chúng ta. Tôi thực hiện luật pháp DUI được cả 
nước tán hành, giảm các ca tử vong liên quan đến rượu, soạn 
thảo pháp chế về ranh giới để bảo vệ các nạn nhân của bạo lực 
gia đình và người cao niên khỏi bị ngược đãi người lớn tuổi, và 
ủng hộ các chính sách đảm bảo mức lương công bằng cho phụ 
nữ. Hãy tiếp tục vận dụng các ý tưởng tốt đẹp phục vụ cho các 
bạn! Tôi trân trọng đề nghị các bạn bỏ phiếu cho tôi.
Liên Lạc
(425) 979-8584; roger@rogergoodman.org; rogergoodman.org

Kinh Nghiệm Bầu Cử
Phó thị trưởng và Hội đồng thành phố Sammamish, (2001-
2016); Thành viên hội đồng, Chữa cháy & Cứu nạn Eastside; 
Phó chủ tịch, Công lý khu vực và An toàn công cộng; Chủ tịch, 
An toàn công cộng; thành viên Ủy ban tiện ích, lập pháp, tài 
chính.
Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác
Trên 25 năm dẫn đắt các công ty Chính phủ, cố vấn quản lý/
công nghệ trong Fortune 100 phục vụ mọi cấp chính quyền tại 
Hoa Kỳ và toàn cầu. Cố vấn cho các ủy ban tập đoàn và phi lợi 
nhuận.
Giáo Dục
Bằng cử nhân, Học viện quân đội Hoa Kỳ, West Point, NY; Thạc 
sĩ, Quản lý kỹ thuật, Đại học George Washington, Washington 
DC.
Phục Vụ Cộng Đồng
Cố vấn cho LWSD STEM Start Up; Chủ tịch, Dịch vụ quốc 
tế Rotary; Cố vấn Songea Kids; Nhà sáng lập, Công dân 
Sammamish.  Ramiro đã kết hôn và có bốn người con.
Lời Tuyên Bố
Tôi tranh cử chức vụ công cộng vì công dân không được lắng 
nghe và không được đánh giá cao. Tôi tự hào được mọi người 
biết đến với tư cách là người ủng hộ được chứng minh biết lắng 
nghe và đem lại kết quả. Tôi dẫn dắt quy trình thay đổi cho chính 
phủ minh bạch, đáp ứng với nhu cầu của người dân thông qua 
hội hai đảng và giải quyết vấn đề. Tôi sẽ đem các giá trị tương 
tự đến Olympia. Các cử tri đã chán ngán với tình trạng bế tắt 
đảng phái. Tôi sẽ làm việc để có giải pháp lẽ thường nhằm tài 
trợ cho trường học trước, ngưng phí cầu đường bất công, giúp 
giao thông thông suốt, đem lại sự phát triển cân bằng nhạy với 
môi trường, và cải thiện các dịch vụ cảnh sát và chữa cháy. Tôi 
được sự ủng hộ của tất cả các ủy viên Eastside Fire & Rescue 
và vinh dự được có lá phiếu của các bạn.
Liên Lạc
(425) 898-9777; ramiro@votevalderrama.com; 
www.votevalderrama.com
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Larry

Springer
(Theo Đảng Dân Chủ)

Không có ứng cử viên đối lập

Kinh Nghiệm Bầu Cử
Larry phục vụ trong Hội Đồng Thành Phố Kirkland 11 năm, 4 
năm làm Thị trưởng trước khi phục vụ 6 nhiệm kỳ trong Hạ Nghị 
Viện Tiểu Bang.
Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác
Chủ sở hữu/Người điều hành cửa hàng rượu Grape Choice 
ở Kirkland--29 năm. Larry dạy học ở trường tiểu học trước khi 
khởi nghiệp của riêng mình.
Giáo Dục
Trung Học Phổ Thông Bellevue, Bằng Cử Nhân Khoa Học Xã 
Hội-Cao đẳng Tiểu bang Western Washington, Bằng Thạc Sĩ 
Khoa Học-Đại học Oregon.
Phục Vụ Cộng Đồng
Thành viên uỷ ban Hopelink, thành viên sáng lập Leadership 
Eastside. Cựu thành viên uỷ ban Hội Đồng Phát Triển Kinh Tế 
Quận King- Seattle, Eastside Transportation Partnership, Hội 
đồng khu vực Puget Sound, Trung Tâm Thực Hiện Kirkland và 
Chủ tịch Hiệp hội Các thành phố vùng ngoại ô.
Lời Tuyên Bố
Chủ sở hữu doanh nghiệp nhỏ 40 tuổi, cựu Thị trưởng Kirkland 
và giáo viên, Larry Springer là tiếng nói thẳng thắn, độc lập cho 
gia đình và cộng đồng của chúng ta. Larry yêu cầu một ngân 
sách cân bằng, có trách nhiệm tăng chi tiêu đáng kể cho nền 
giáo dục từ mẫu giáo đến lớp 12 và đại học. Larry phối hợp cải 
cách hệ thống thuế của Washington để tăng tính hiệu quả của 
chính phủ, và giảm gánh nặng lên các doanh nghiệp nhỏ và gia 
đình.
Larry luôn đặt kết quả lên hoạt động chính trị đảng phái. Ông ấy 
cam kết khắc phục tình trạng tắc nghẽn trên con đường 405, 
đảm bảo một nền giáo dục chất lượng cho tất cả học sinh và 
mạng lưới an toàn cho những người thấp bé. Tài trợ đầy đủ cho 
giáo dục mẫu giáo đến lớp 12 vẫn là ưu tiên hàng đầu của ông 
ấy. Hãy bầu lại cho Larry Springer.
Liên Lạc
(425) 822-2907; larry@larryspringer.org; www.larryspringer.org



122 Dân biểu Tiểu bang | Khu vực 46 Vị trí 1 | Nhiệm kỳ 2 năm

Gerry

Pollet
(Theo Đảng Dân Chủ)

Stephanie Heart

Viskovich
(Theo Đảng Tự Do)

Kinh Nghiệm Bầu Cử
Dân Biểu Tiểu Bang Của Quý Vị từ tháng Mười Hai, năm 2011
Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác
Khoa Y Tế Công Cộng trường UW. Giám đốc và luật sư về 
quyền lợi công cộng của Heart of America Northwest, nhóm 
công dân dẫn đầu những nỗ lực để dọn sạch Hanford và sự ô 
nhiễm ở Công Viên Magnuson và phía bắc Lake Washington.
Giáo Dục
Trường Luật UW
Phục Vụ Cộng Đồng
“Nhà lập pháp tiêu biểu của Năm” (2014, 2015) dẫn dắt nỗ lực 
tiếp cận đại học giá cả phải chăng; “Ánh nắng mặt trời trong 
chính quyền” Liên đoàn nữ cử tri; Trường Y Tế Cộng Đồng UW, 
Đoạt giải thưởng Dịch vụ cộng đồng năm 2010; Liên minh Ủng 
hộ Chính phủ Công khai Washington, Ủy ban 2007-đến nay; Hội 
phụ huynh giáo viên học sinh lâu năm và tình nguyện viên trong 
lớp, giảm tình trạng đông đúc tại các trường công lập Seattle; 
và tài trợ cho trường học toàn tiểu bang và các vấn đề giáo dục
Lời Tuyên Bố
Tôi yêu cầu được tiếp tục phục vụ trong cương vị Dân Biểu 
Tiểu Bang của các bạn, để làm cho hệ thống thuế của chúng ta 
công bằng hơn, ủng hộ các trường học, giúp đại học với giá cả 
phải chăng, bảo vệ môi trường và những người tiêu dùng của 
chúng ta.
Tôi luôn luôn chống lại các nhóm đặc quyền để làm những điều 
đúng. Đó là lời cam kết của tôi đối với quý vị. Đó là lý do tại 
sao tôi nỗ lực xóa lỗ hỏng thuế doanh nghiệp; thông qua pháp 
chế chấm dứt lai dắt xe hơi trấn lột; ủng hộ luật pháp đầu tiên 
ở Hoa Kỳ, bảo vệ thanh niên không nghiện thuốc lá điện tử, đề 
xuất pháp chế mạnh mẽ bảo vệ trẻ em khỏi chất độc. Ủng Hộ: 
Đảng viên đảng Dân chủ Khu vực số 46 / Quận King; Hội đồng 
lao động; giáo viên; AFT; Câu lạc bộ Sierra/WCV; NARAL; Thợ 
máy; y tá; hàng trăm người hàng xóm.
Liên Lạc
(206) 528-0078; info@gerrypollet.com; www.gerrypollet.com

Kinh Nghiệm Bầu Cử
Thành viên ủy ban VIPER PAC, Quản lý chiến dịch vận động Dự 
luật tiên khởi 1372.
Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác
Giữ vai trò quản lý điều hành DOD có ký hợp đồng đối với các 
quyền lợi nha khoa dành cho người phụ thuộc giữa MCCS và 
AAFES. Tình nguyện viên và vận động hành lang công dân từ 
năm 2012 đến nay, đồng tác giả của Dự luật tiên khởi 1419, 
đồng tác giả của “Hướng dẫn pháp lý Washington State Medical 
Cannabis,” đồng sáng lập CAC, và ASAP, thành viên của CDC 
và NORML Women của WA.
Giáo Dục
Bishop Blanchet, Shoreline CC, Đại học Palomar.
Phục Vụ Cộng Đồng
Điều dưỡng viên cho hàng ngàn người trong các cộng đồng 
người cao tuổi, cựu chiến binh, ung thư và khuyết tật y tế. Giảng 
viên tình nguyện về “Tác động phụ thuộc hóa chất của rượu và 
các loại thuốc khác” tại Đại học Bellevue và North Seattle.
Lời Tuyên Bố
Viskovich, không ngừng theo đuổi việc đầu tư lại vào trung tâm 
của khu vực số 46 với tiêu chuẩn vàng là quy tắc vàng. Nền 
tảng của bà ấy căn cứ trên sự thực về một thế giới mà chúng 
ta đang sống cân bằng với quan điểm chính xác về những gì 
cần thiết để khôi phục sự hiểu biết, công lý & tình yêu cho giá 
trị Mỹ thông qua chính sách. Sứ mệnh của bà ấy là tạo việc 
làm, xây dựng và trả lại cho người dân trong nền kinh tế địa 
phương, bằng cách cắt giảm lãng phí, ủng hộ phong cách sống 
xanh hơn, và cải thiện tất cả các tiêu chuẩn giáo dục trong khi 
xây dựng một con đường cho những người vô gia cư trở thành 
những người đóng góp tích cực hơn của cộng đồng chúng ta.
Liên Lạc
(206) 605-6293; Viskovich2016@gmail.com; Viskovich.com
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Jessyn

Farrell
(Theo Đảng Dân Chủ)

Không có ứng cử viên đối lập

Kinh Nghiệm Bầu Cử
Dân Biểu Tiểu Bang, từ năm 2013 đến Hiện Nay. Được biết đến 
qua việc liên kết mọi người lại với nhau, tôi đã đảm bảo $500 
triệu đầu tư giáo dục cho các trẻ em nghèo khó nhất của chúng 
ta, cải thiện sự hiệu quả tại Sở Giao Thông Washington, tăng 
tài trợ quỹ chuyên chở, cổ võ mức lương để đủ sống cho tất cả 
những người lao động ở Washington, và luôn chú tâm đến việc 
bảo vệ môi trường. Tôi sẽ tiếp tục mang lại sinh lực và sự hiệu 
quả này cho các vấn đề mà chúng ta quan tâm.
Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác
Giám đốc điều hành (Liên Minh Chọn Lựa Giao Thông), luật sư 
(Pierce Transit, WashPIRG), giáo viên (Chương Trình Dạy Kèm 
Giới Trẻ).
Giáo Dục
Trường Luật Đại Học Boston; Trường Đại học Washington; Các 
trường công lập Shoreline (Trường Tiểu Học Lake Forest Park, 
Kellogg, và Shorecrest).
Phục Vụ Cộng Đồng
Ban Giám Sát Công Dân Về Giao Thông Vùng Sound; 
Americorps.
Lời Tuyên Bố
Tôi là dân biểu tiểu bang, nhà lãnh đạo giao thông, bảo vệ giáo 
dục và môi trường, luật sư, và là người mẹ với khả năng đã 
được chứng minh về giải quyết vấn đề, có kinh nghiệm về lập 
pháp, và sự đam mê phục vụ công cộng. Chúng ta có thể đạt 
được tiềm năng của mình trong cương vị là cộng đồng bằng 
cách đầu tư vào các trường công lập, nền giáo dục bậc cao, 
các khu phố với sự giao thông dễ dàng, và nền tảng kinh tế đa 
dạng của chúng ta. Tôi sẽ tiếp tục bảo vệ cho kế hoạch hóa gia 
đình và sự tiếp cận chăm sóc sức khỏe cho tất cả các gia đình.
Các sự ủng hộ bao gồm: Câu lạc bộ Sierra, Hội đồng Lao 
động Tiểu bang Washington, King County Executive Dow 
Constantine, Seattle Councilmembers Deborah Juarez và Rob 
Johnson, Thị trưởng Kenmore Dave Baker, Thành viên hội đồng 
Lake Forest Park Phillippa Kassover, và các cá nhân cũng như 
doanh nghiệp trong toàn khu vực số 46.
Liên Lạc
(206) 856-1669; info@electjessyn.com; www.electjessyn.com
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Mark

Hargrove
(Theo Đảng Cộng Hòa)

Brooke

Valentine
(Theo Đảng Dân Chủ)

Kinh Nghiệm Bầu Cử
Dân Biểu Tiểu Bang từ năm 2011 đến nay
Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác
Không Quân Hoa Kỳ (8 năm) - Phi Công Chuyên Chở, Giảng 
Viên Toán Trường Dân Lập Học Viện USAF.  Hãng Boeing (29 
năm) - Giảng Viên Huấn Luyện Bay và Giảng Viên Phi Công 
737, 747, 757, 767, 777, 787, Nhân Viên Sáng Lập và là Thư 
Ký/Thủ Quỹ của công đoàn Giảng Viên Phi Công Boeing
Giáo Dục
Bằng Cử Nhân Khoa Học Kỹ Thuật Cơ Khí, Học Viện Không 
Quân Hoa Kỳ
Phục Vụ Cộng Đồng
Các dự án Nhà Thờ Lake Sawyer Christian, Trưởng Nhóm Học 
Kinh Thánh, Cuộc Đời Giới Trẻ, Bạn Tù, Tạo Nên Ngày Khác 
Biệt, PTSA, tình nguyện viên trong lớp học, dạy kèm toán, 
người ủng hộ bóng chuyền trung học, gây quỹ cho bữa ăn tối, 
huấn luyện viên Công Viên Kent, trực tiếp đến thăm 44,000 nhà 
trong cộng đồng của chúng ta
Lời Tuyên Bố
Mark tốt nghiệp Học Viện Không Quân, đã kết hôn 37 năm có 
hai người con gái đã lập gia đình và năm cháu ngoại, là phi công 
giảng viên Boeing và là cư dân của Kent/Covington/Auburn 29 
năm.  Ông ấy nhiệt tình với việc đảm bảo các doanh nghiệp có 
cơ hội để phát đạt, giữ việc làm cho bạn, sử dụng tiền của bạn 
và có quyết định cho con của bạn.
Mark đang làm nhiệm vụ cắt giảm chi tiêu chính quyền tiểu bang 
lãng phí để tài trợ đầy đủ cho các ưu tiên của chúng ta trước 
tiên: giáo dục, an toàn công cộng và bảo vệ những người dễ bị 
thương tổn nhất. Những điều này sẽ không bao giờ được viện 
cớ để tăng thuế.  Hãy gọi điện thoại di động của Mark (253)632-
0736 vào bất cứ lúc nào.
Liên Lạc
(253) 632-0736; Mark@MarkHargrove.org; 
www.MarkHargrove.org

Kinh Nghiệm Bầu Cử
Ứng cử viên lần đầu; không phải chính trị gia.
Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác
Brooke làm việc với tư cách là Người quản lý nhà đất tại Quận 
South King và và cho Hệ thống Đường Sắt Union Pacific trước 
khi theo đuổi niềm đam mê của mình là ủng hộ và tham gia Liên 
minh Cử tri vì Giáo dục, sau đó là Mạng lưới Hỗ Trợ Can Thiệp 
Hành Vi Tích Cực Tây Bắc (PBIS).
Giáo Dục
Trường Đại Học Cộng Đồng Riverside.
Phục Vụ Cộng Đồng
Mẹ của hai người con 2 và 14 tuổi, là công dân Kent, Brooke 
tình nguyện cho Hội phụ huynh giáo viên Bang Washington 
trong hơn 10 năm, là Giám Đốc Lập Pháp Tiểu Bang và Chủ tịch 
Ngân Hàng Áo Quần Hội phụ huynh giáo viên Hội Đồng Kent. 
Brooke làm tình nguyện với Nữ Hướng Đạo Sinh ở Miền tây 
Washington, Các cộng đồng nhà trường, và là Chủ tịch công 
dân cho các trường học Kent.
Lời Tuyên Bố
Brooke Valentine đã nuôi dưỡng niềm đam mê của mình về 
trẻ em và nền giáo dục công lập từ một tình nguyện viên có 
cam kết đến chuyên gia hoàn hảo, đáng tin cậy. Brooke bắt đầu 
làm tình nguyện cho Nữ Hướng Đạo Sinh, chiến dịch vận động 
Levy cho Học Khu Kent, và Hội phụ huynh giáo viên của con 
bà. Bà ấy nuôi dưỡng chủ nghĩa tự nguyện đó thành một sự 
nghiệp chuyên môn với Liên minh Cử tri vì Giáo dục và Mạng 
lưới NWPBIS, các tổ chức có khả năng lãnh đạo chính sách để 
tạo ra các trường công lập có hiệu quả.
Tại Olympia, Brooke sẽ đem phương thức cải tiến, sự chính 
trực và kinh nghiệm nghiên cứu để ủng hộ cho các trường công 
lập địa phương, cải thiện cơ sở hạ tầng giao thông vận tải, và 
đảm bảo tinh thần trách nhiệm tài chính. Được ủng hộ bởi Dân 
biểu Pat Sullivan, Lính cứu hỏa Kent, Liên minh Cử tri vì Giáo 
dục, và nhiều hơn nữa
Liên Lạc
(206) 271-5137; wavalentine@msn.com; 
VoteBrookeValentine.com
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Pat

Sullivan
(Theo Đảng Dân Chủ)

Barry

Knowles
(Theo Đảng Cộng Hòa)

Kinh Nghiệm Bầu Cử
Pat là Thành viên hội đồng thành phố và là thị trưởng của 
Covington, hiện là Dân biểu Tiểu bang của chúng ta tại 
Olympia. Ông ấy được bầu chọn làm Nhà lãnh đạo Khối đa số 
tại hạ viện.
Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp 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 địa phương của ông.
Giáo Dục
Pat có bằng Cử Nhân từ Trường Đại Học Washington.
Phục Vụ Cộng Đồng
Pat có kinh nghiệm hoạt động lâu đời trong cộng đồng của mình 
phục vụ trong cương vị huấn luyện viên thể thao giới trẻ, chủ 
tịch Hội PTA, ủy viên tổ chức phục vụ và trong nhiều hội đồng 
tổ chức cộng đồng.
Lời Tuyên Bố
Pat Sullivan tranh cử vào Dân Biểu Tiểu Bang bởi vì ông có sự 
cam kết chân thành trong việc làm cho chính quyền được hữu 
hiệu hơn, hiệu quả hơn, và có trách nhiệm hơn. Ông từ chối 
gửi thư gây quỹ đến những người đóng thuế và phản đối việc 
công du ngoài tiểu bang và chi xài xa hoa. Pat được công nhận 
là người ủng hộ tốt nhất của Tiểu bang để tài trợ đầy đủ cho 
các trường học tại địa phương và ông ấy chiếu đấu để cải cách 
DOT và hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ.
Pat tin rằng khả năng lãnh đạo nghĩa là làm việc với các thành 
viên của cả hai đảng để giải quyết vấn đề và không sợ nói 
không với bạn bè. Cải tiến, vì lợi ích chung, và phương cách hai 
đảng là cách ông ấy thực hiện công việc.
Liên Lạc
(253) 740-6772; pat@votepatsullivan.com; 
www.votepatsullivan.com

Kinh Nghiệm Bầu Cử
Không nộp thông tin
Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác
Tôi sở hữu và điều hành các công ty trong 26 năm, 17 năm 
trong lĩnh vực xây dựng. Tôi xem xét các hợp đồng và quản lý 
nhà thầu phụ. Khả năng sinh lợi và sống trong công ty nghĩa là 
trách nhiệm của tôi, một kỹ năng mà tiểu bang của chúng ta rất 
cần. Tôi là một người phát minh; tôi chế tạo và tiếp thị hai sản 
phẩm an ninh nhà ở. Tôi phục vụ trong bệnh viện, bán lẻ và nhà 
thuốc quân đội, chế biến thuốc và thuốc mê để trả lại hoặc tiêu 
hủy.
Giáo Dục
Tôi dành 7 năm phục vụ trong quân đội và theo học tại Đại học 
cộng đồng Nam Seattle.
Phục Vụ Cộng Đồng
Tôi có một quá trình dài huấn luyện các môn thể thao thanh 
niên, làm việc gây quỹ cho Bệnh Viện Shriner và là thành viên 
của Hội Cựu chiến binh Hoa Kỳ.
Lời Tuyên Bố
Bạn mệt mỏi với các hoạt động chính trị? Đã đến lúc cần có một 
lãnh đạo mới? Chúng ta cần các nhà lập pháp biết lắng nghe 
các cử tri. Ngân sách cân bằng mà không có khoản tăng thêm 
thuế nào là một điều quan trọng đối với nền kinh tế của tiểu 
bang và nhu cầu của người đóng thuế.
Tôi sẽ bảo vệ quyền tu chính lần 2 và tự do dân sự. Tôi sẽ ủng 
hộ không có khoản thuế mới nào mà không cần phải có dự luật 
tiên khởi hai phần ba đa số. Tôi sẽ không ủng hộ lợi nhuận thu 
được từ tài sản, thuế carbon hoặc xóa bỏ một phần trăm khoản 
thuế tối đa lên nhà ở của chúng ta. Tôi sẽ tài trợ hoàn toàn cho 
giáo dục trước tiên, sau đó ưu tiên chi tiêu cho các dịch vụ quan 
trọng bao gồm sức khỏe tâm thần. Tôi sẽ tiếp cận những người 
ủy thác của mình.
Liên Lạc
(206) 574-8232; electbarry@barryknowles.com; 
www.electbarryknowles.com
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Patty

Kuderer
(Theo Đảng Dân Chủ)

Michelle

Darnell
(Theo Đảng Tự Do)

Kinh Nghiệm Bầu Cử
Dân Biểu Tiểu Bang, được bổ nhiệm Phục vụ trong phiên 2016.
Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác
Cựu ủy viên công tố và luật sư thành phố, Patty Kuderer đã 
hành nghề luật từ năm 1986 và đại diện cho những người lao 
động gặp phải tình trạng phân biệt đối xử.
Giáo Dục
Bằng cử nhân, Đại học Minnesota; JD, Trường luật William 
Mitchell; Giấy chứng nhận quan hệ quần chúng, Đại học 
Washington.
Phục Vụ Cộng Đồng
Cựu đồng chủ tịch, Hội phụ huynh giáo viên học sinh Trường 
trung học phổ thông Chinook; Viên chức phụ trách Phân khu 
bầu cử, Đảng viên đảng Dân chủ Quận 48; Hội đồng quản trị 
Liên đoàn chống phỉ báng; cựu chủ tịch Ủy Ban Vấn Đề Sức 
Khỏe Xã Hội Linh Thiêng; cựu tình nguyện viên Trường tiểu học 
Clyde Hill; làm việc trong Bang Washington Tổ chức bảo vệ 
quyền sinh sản NARAL Pro-choice.
Lời Tuyên Bố
Là một người mẹ, chủ doanh nghiệp nhỏ, luật sư và nhà lập 
pháp, Patty đã cống hiến toàn bộ sự nghiệp của mình để củng 
cố nền giáo dục cộng đồng và đấu tranh vì quyền của các cá 
nhân. Ngay trong buổi đầu tiên của mình, bà ấy đã đề xuất giảm 
sĩ số lớp học, tăng dịch vụ sức khỏe tâm thần, và loại bỏ các lỗ 
hỗng thuế doanh nghiệp thay vì tăng thuế đánh vào gia đình và 
các doanh nghiệp nhỏ. 
Patty làm việc để đưa hệ thống giao thông vận tải của chúng 
ta hoạt động, đấu tranh không mệt mỏi để bảo vệ quyền của 
người tiêu dùng, và đảm bảo môn tài chính có trong ngân sách 
của tiểu bang chúng ta. Ủng Hộ: Các thành viên trong quốc 
hội Suzan DelBene và Adam Smith, Bộ trưởng Tư pháp Bob 
Ferguson, Thượng nghị sĩ Cyrus Habib, lính cứu hỏa Kirkland, 
Tổ chức Cử tri Bảo vệ Môi trường Washington, NWPC, và 
nhiều hơn nữa.
Liên Lạc
(206) 910-2422; patty.kuderer@gmail.com; 
www.pattykuderer.com

Kinh Nghiệm Bầu Cử
Được bầu chọn là người đại diện của tiểu bang đến Hội nghị 
Thành viên đảng Cộng Hòa của Tiểu bang năm 2012. Người vận 
động hành lang chống tịch thu tài sản để thế nợ từ năm 2010: 
làm chứng trong một vài phiên điều trần và cuộc họp với những 
người có liên quan. Tổ chức cố gắng hủy bỏ sự tu chính bất lợi 
đối với Đạo luật về Chứng Thư Ủy Thác vào năm 2015. Ứng cử 
viên thượng viện tiểu bang năm 2014.
Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác
Người mẹ, trợ lý luật sư, cựu chủ doanh nghiệp nhỏ.
Giáo Dục
Trường Trung Học Ferndale (1988). Trường Đại Học Cộng Đồng 
Whatcom. Trường Đại Học Skagit Valley. Các lớp trợ lý luật sư 
về Giáo dục pháp lý liên tục (CLE) khác nhau. 
Phục Vụ Cộng Đồng
Cựu giáo viên trường chủ nhật; thành viên hội đồng quản trị 
Nhà trẻ Sunrise Preshcool, 5 năm. Phục vụ trong Hội phụ huynh 
giáo viên của trường Fisher, Lynden.  Trợ lý chương trình thanh 
niên. Giám đốc, Nhà thờ tại Rock, Whidbey Island.
Lời Tuyên Bố
Tôi đang chạy đua trở thành tiếng nói của các bạn tại khu vực số 
48 này; tiếng nói cho những cá nhân, chủ nhà và doanh nghiệp 
nhỏ đang chật vật vì các quy định, thuế và sự bất công về kinh 
tế và pháp luật ngoài khả năng kiểm soát. Những người thường 
xuyên đi lại bằng phương tiện giao thông công cộng, các công 
nhân, giáo viên và học sinh đều đang phải chịu đựng vì chính 
sách thất bại. Tôi sẽ là người ủng hộ thận trọng cho công lý, tự 
do, cơ hội, quyền hạn của cá nhân và lòng trắc ẩn cho tất cả. 
Tôi sẽ lắng nghe, quan tâm và tôi sẽ làm tất cả có thể để chấm 
dứt sự khoa trương thiên lệch và xây dựng những chiếc cầu đi 
đến giải pháp, như tôi đã, đang và vẫn sẽ làm. Cùng với các bạn, 
chúng ta sẽ là sự thay đổi tích cực mà Washington cần.
Liên Lạc
(360) 720-6899; michelleforthehouse@gmail.com; 
www.michelleforthehouse.com
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Joan

McBride
(Theo Đảng Dân Chủ)

Benjamin Judah

Phelps
(Theo Đảng Tự Do)

Kinh Nghiệm Bầu Cử
Dân biểu Tiểu bang, 2014-đến nay; Thị Trưởng Kirkland, 2010-
2013; Phó Thị Trưởng, 2000-2010; Ủy Viên Hội Đồng, 1998-
2000; Hội Đồng Cộng Đồng Houghton, 1992-1997
Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác
Trường Bastyr University, Trưởng Nhân Viên Phát Triển; Thân 
Hữu của Giới Trẻ, Phát Triển/Giao Tế Công Cộng
Giáo Dục
Cao đẳng Evergreen State, Bằng cử nhân, tốt nghiệp Trường 
Trung học Lake Washington
Phục Vụ Cộng Đồng
Ủy ban Nghệ thuật Tiểu bang Washington, Trung Tâm Trình Diễn 
Nghệ Thuật Kirkland, Thân Hữu của Giới Trẻ, Trung Tâm Nghệ 
Thuật Kirkland, Feet First, Together Center, Mạng Lưới Kirkland 
Interfaith, Washington Bikes, nhà lãnh đạo Hội phụ huynh giáo 
viên đoạt giải Vàng Acorn.
Lời Tuyên Bố
Khi đại diện cho bạn, tôi đã thông qua một pháp chế quan trọng 
để giải quyết vấn đề nhà ở giá cả phải chăng đạt được Giải 
Thưởng Anh Hùng Nhà Ở năm 2016. Khi ủng hộ các cộng 
đồng của chúng ta, tôi đem lại hàng triệu đồng cho Khu Vực 
của chúng ta cho các dự án công viên, người đi bộ và an toàn 
công cộng. Tôi kêu gọi WSDOT thay đổi các thông lệ thu phí cầu 
đường để cải thiện khả năng đi lại. Tôi sẽ tiếp tục làm việc cho 
các bạn mỗi ngày tại Olympia. Tôi rất lấy làm vinh dự khi nhận 
được lá phiếu của quý vị. 
Ủng Hộ: Thị trưởng Bellevue, Kirkland và Redmond; King 
County Executive Dow Constantine và Thành viên hội đồng 
Claudia Balducci; Đại biểu quốc hội Suzan DelBene và Adam 
Smith; nhiều nhà lãnh đạo được bầu chọn khác, Hội Phụ 
Nữ Chính Trị Quốc Gia và Tổ chức Cử tri Bảo vệ Môi trường 
Washington.
Liên Lạc
(425) 698-7556; info@joanmcbride.com; joanmcbride.com

Kinh Nghiệm Bầu Cử
Giám đốc khu vực, Đảng Người tự do của Tiểu bang Washington
Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác
Bảy năm công tác thanh niên dựa trên niềm tin, bắt đầu với 
nhiệm kỳ là phó chủ tịch lập trình quốc tế tại Liên Bang Temple 
Youth Bắc Mỹ. Gần đây hơn, điều phối viên giao thông vận tải/
hậu cần và quản lý khu vực tại URJ Kutz Camp, Warwick, NY, 
và Điều phối viên tham gia thanh niên cho Temple B’nai Torah 
của Bellevue. Hoạt động trong lĩnh vực bán hàng và hoạt động 
tại The Home Depot; cũng giảng dạy các lớp Tự Làm. Gần đây, 
Quản lý tiếp thị về hàng nghề cố vấn tài chính.
Giáo Dục
Nghiên cứu khoa học chính trị, bao gồm kinh tế chính trị và an 
ninh, và lịch sử tại Đại học Rochester.
Phục Vụ Cộng Đồng
Tạo điều kiện cho các đợt vận động thức ăn, chương trình 
chăm sóc quốc lộ, Tổ chức Hỗ trợ Gia cư, v.v.
Lời Tuyên Bố
Tôi là người theo chủ nghĩa tự do ủng hộ việc ít quan chức và 
thêm nhiều cơ hội cho Washington. Chúng ta đang đối mặt với 
các vấn đề nghiêm trọng đang âm ỉ trong cộng đồng của chúng 
ta: khủng hoảng nhà ở giá cả phải chăng kéo dài từ Seattle đến 
các thành phố như Bellevue Kirkland và Redmond, các chính 
sách hệ thống giao thông đại chúng và đường cao tốc đang 
tăng, thay vì giảm, tình trạng kẹt xe, và luật pháp tiểu bang tiếp 
tục trừng phạt không tương xứng các dân tộc thiểu số đối với 
các tội phạm phi bạo lực. Tôi muốn đem đến cho thị trường các 
giải pháp chính quyền tích cực, nhỏ cho các vấn đề này. Nếu 
được bầu chọn, tôi sẽ đẩy mạnh luật pháp phân vùng dân cư 
nhẹ nhàng, loại bỏ làn đường đóng phí, tư hữu hóa một phần 
giao thông đại chúng và hợp pháp hóa các tội nhỏ phi bạo lực.
Liên Lạc
(425) 761-5615; benjphelps@lpwa.org; www.electphelps.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 31 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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Mary

Yu
(Phi đảng phái)

David

DeWolf
(Phi đảng phái)

Kinh Nghiệm Pháp Lý/Tư Pháp
Thẩm phán Tối cao Pháp viện; mười bốn năm làm Thẩm phán tòa 
sơ thẩm; Giảng viên và Luật gia Ưu tú về Cư trú tại Trường Luật 
Đại học Seattle; bảy năm làm việc tại Văn phòng Công tố Quận 
King.
Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác
Đồng chủ tịch tại Hội đồng Tư pháp và Dân tộc thiểu số; Ban cố vấn 
tại Chương trình Học Giả Trường Đại học Luật Washington; Giám 
đốc tại Văn phòng Tư pháp và Hòa bình, Giáo xứ Chicago. 
Giáo Dục
Cử nhân luật, trường Đại học Luật Notre Dame; Bằng Thạc Sĩ 
Thần học, Đại học Mundelein of Loyola; Bằng Cử Nhân, Đại Học 
Dominican.
Phục Vụ Cộng Đồng
Đồng chủ tịch của Viện Lãnh đạo WSBA-UW; Thành viên Hội Đồng 
của công ty FareStart; nhà diễn thuyết xuất chúng về văn minh trong 
ngành pháp lý, hỗ trợ tư pháp và giảm thiểu những rào cản về mặt 
tài chính trong ngành tòa án. Cố vấn dày dạn kinh nghiệm cho các 
học sinh dân tộc thiểu số và thiệt thòi trên toàn tiểu bang. 
Lời Tuyên Bố
Thẩm phán Yu tham gia Tòa Án sau mười bốn năm làm việc với 
tư cách là thẩm phán tòa sơ thẩm rất có uy tín, ở đó bà chịu trách 
nhiệm chủ tọa các phiên tòa cả những vụ việc hình sự và dân sự, 
bao gồm hàng trăm vấn đề về nhận con nuôi và các vấn đề khác 
về luật gia đình. Với kinh nghiệm làm việc là thẩm phán tòa sơ 
thẩm, bà là người duy nhất có đủ khả năng hiểu rõ làm thế nào 
pháp luật có thể thực sự vận dụng được với những người dân 
bình thường và tầm quan trọng của việc đưa ra các quyết định tòa 
án rõ ràng, đúng luật và bảo vệ hiến pháp, dù ở khía cạnh tôn trọng 
quyền riêng tư cá nhân hay đòi hỏi chính quyền mở.
Với kinh nghiệm đã được chứng minh, sự độc lập, tính chính trực 
và khách quan của mình, bà nhận được nhiều giải thưởng bao gồm 
“Thẩm phán của năm” từ Hội luật sư đoàn Tiểu bang Washington, 
Luật Sư Nữ Washington Quận King, và Hiệp Hội Pháp Lý Tiểu 
Bang Washington và “Viên chức Cộng đồng của Năm” từ Tổ Chức 
Liên Đoàn Thành Phố. Thẩm phán Yu nhận được đánh giá cao 
nhất - Trình Độ Chuyên Môn Vượt Trội - từ tất cả hiệp hội luật sư 
đánh giá bà.
Thẩm phán Yu tận tâm với việc cải thiện hệ thống tư pháp để mang 
lại sự bình đẳng tới tất cả bất kể là ai. Bà được ủng hộ bởi các 
thẩm phán tiền nhiệm và đương nhiệm, các nhà lãnh đạo được 
bầu chọn, Hội Phụ nữ Chính trị, Hội đồng Lao động Tiểu bang, 
Lính cứu hỏa, Quỹ Hành động Liên minh Ủy ban Nhà ở, Đảng viên 
đảng Dân chủ, Đảng viên đảng Cộng hòa, Những người không 
đảng phái, cơ quan thực thi pháp luật, nhà lãnh đạo dân sự, giáo 
viên, y tá, chủ doanh nghiệp, công dân toàn tiểu bang.
Liên Lạc
(206) 682-7328; mary@justicemaryyu.com; 
www.justicemaryyu.com

Kinh Nghiệm Pháp Lý/Tư Pháp
Giáo sư David DeWolf đã dạy tại trường Luật Gonzaga 28 năm.  
Trước đây, ông đã từng là luật sư tại Lukins & Annis và thư 
kí cho Tối cao Pháp viện Idaho.  Là tác giả của năm tập sách 
“The Washington Practice” (Thực tiễn Washington), ông là một 
chuyên gia về hiến pháp, hợp đồng, và trách nhiệm ngoài hợp 
đồng.
Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác
Ủy ban Chỉ thị Kiểu mẫu Washington
Giáo Dục
Bằng Cử Nhân, Đại học Stanford (Phi Beta Kappa); Chứng chỉ 
Giảng dạy; Đại học California tại Santa Barbara; Cử nhân Luật; 
Trường Luật Yale.
Phục Vụ Cộng Đồng
Thành viên Ủy ban Phát triển và Tăng trưởng Nhân loại của Học 
khu Trường Công lập Spokane; Giảng viên tại Giáo sứ Mary 
Queen; Chủ tịch của Artisan’s Ark, giúp đỡ người khuyết tật về 
phát triển tìm kiếm việc làm.
Lời Tuyên Bố
Giáo sư David DeWolf chính là người chúng ta cần cho Tối cao 
Pháp viện Washington: một chuyên gia về hiến pháp tiểu bang 
và là chuyên gia hàng đầu của Washington về luật pháp liên 
quan đến hợp đồng và trách nhiệm ngoài hợp đồng. Những 
cuốn sách của ông đã được trích dẫn hơn 100 lần bởi những 
tòa án thượng thẩm Washington và được sử dụng hàng ngày 
bởi các luật sư và các thẩm phán tòa sơ thẩm. Đây là lý do tại 
sao ông được ủng hộ bởi cả Đảng viên đảng Dân chủ và Đảng 
viên đảng Cộng hòa.
Trong 28 năm, Giáo sư DeWolf đã giảng dạy hàng nghìn sinh 
viên tại Trường Luật Gonzaga, truyền cho các em tình yêu về 
pháp luật và sự tôn trọng đối với hiến pháp. Ông thường được 
yêu cầu làm chứng về hiến pháp và sự cân bằng quyền lực 
đúng đắn giữa những thẩm phán và những người lập pháp.
Cơn khủng hoảng hiện tại trong tòa án chứng minh rằng chúng 
ta cần một học giả có lý trí và thận trọng để ngăn chặn việc tòa 
án trở nên đối kháng thay vì tôn trọng các thẩm phán và các 
nhà lập pháp được bầu chọn khác. DeWolf tuyên bố “Olympia 
có quá đủ chính trị gia, điều chúng ta cần chính là những thẩm 
phán, những người sẽ hoàn thành công việc của mình—không 
hơn, không kém.”
David và vợ ông Priscilla sống tại Spokane - Ông sẽ chỉ là thành 
viên thứ hai của tòa án từ Đông Washington. Họ có ba con đã 
trưởng thành và bốn đứa cháu.
Liên Lạc
(509) 315-2224; David@DeWolfForJustice.org; 
DeWolfForJustice.org



130 Thẩm phán Tối cao Pháp viện | Vị trí 5 | Nhiệm kỳ 6 năm

Barbara

Madsen
(Phi đảng phái)

Greg

Zempel
(Phi đảng phái)

Kinh Nghiệm Pháp Lý/Tư Pháp
Quan tòa, tối cao pháp viện (1992-đến nay); Quan tòa tối cao, 
(2009-đến nay); Thẩm phán, Tòa án thành phố Seattle (1988-
1992); chánh thẩm (1990-1992); Ủy viên, Tòa án thành phố Seattle 
(1986-1988).  Công tố viên đặc biệt, Luật sư Thành phố Seattle 
(1981-1986); Luật sư, biện lý công cộng Snohomish (1979-
1981); Luật sư, Trợ tá cố vấn cho Bị cáo (1977-1979); Thực tập, 
Dịch vụ pháp lý Quận Spokane (1975-1976); Trợ lý pháp lý đại 
học (1976-1977).
Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác
Nhân viên sản xuất, Tờ báo Công Giáo Tây Bắc.
Giáo Dục
Bằng cử nhân U.W.; Tiến sĩ luật Gonzaga..
Phục Vụ Cộng Đồng
Barbara và Don nuôi dạy bốn người con tại Quận Pierce. Bà ấy 
làm việc tình nguyện với các Thẩm pháp trong phòng học, Hải 
quân Hoa Kỳ Sea Cadets, Sứ mệnh giải cứu Tacoma, và Thanh 
niên YMCA trong Chính quyền.
Lời Tuyên Bố
Quan tòa tối cao Barbara Madsen có kinh nghiệm, khả năng lãnh 
đạo, và sự dũng cảm cần thiết để bảo vệ sự tự do cho tất cả công 
dân. Dù đó là tài trợ cho trường học hay tranh cãi trong khu vực, 
Barbara tin rằng mọi người đều bình đẳng theo pháp luật. 
Kinh Nghiệm Cân Bằng: Tốt nghiệp Trường luật Gonzaga 
năm 1977, Barbara đã hành nghề tại Miền Đông và Miền Tây 
Washington và vừa là luật sư biện hộ và công tố viên. Để giúp 
bảo vệ những người dễ bị thương tổn nhất của chúng ta, với tư 
cách là một Công tố viên đặc biệt, bà ấy đã triển khai đơn vị lạm 
dụng trẻ em Dự án Bạo Hành Gia Đình của Seattle. Là một người 
mẹ lao động và là người bà đầy tự hào, Barbara có một quan 
niệm lẽ thường, cân bằng về các vấn đề có ảnh hưởng sâu sắc 
đến cuộc sống của người dân.
Khả năng lãnh đạo đã được chứng minh: Sau khi tham gia tối 
cao pháp viện, Barbara giúp thành lập Ủy Ban Tiếp Cận Công 
Lý và Ủy Ban về người dân tộc thiểu số và công lý, Giới tính và 
công lý, Dịch vụ thông dịch, và trẻ em được chăm sóc thay thế. 
Bà ấy có được sự ủng hộ từ Đảng viên đảng Dân chủ, Đảng viên 
đảng Cộng hòa, doanh nghiệp, lao động và các nhóm cộng đồng 
-- bằng chứng cho sự cam kết về quyền cá nhân và bắt hệ thống 
pháp lý chịu trách nhiệm đối với mọi người.
Dũng khí: Chúng ta cần một tiếng nói vững mạnh, trung thực và 
trắc ẩn của một Quan tòa tối cao Madsen đòi hỏi tiểu bang phải 
đáp ứng nhiệu vụ tối cao của mình là giáo dục con trẻ, dẫn dắt 
sáng kiến hỗ trợ tư pháp, và phá bỏ rào cản để hòa nhập lại cuộc 
sống sau khi mãn hạn tù. Bà ấy sẽ bảo vệ sự tự do quý giá nhất 
của chúng ta.
Liên Lạc
(253) 905-3272; JusticeBarbaraMadsen@gmail.com; 
www.ChiefJusticeMadsen.org

Kinh Nghiệm Pháp Lý/Tư Pháp
Greg Zempel đang hoạt động ở nhiệm kỳ thứ sáu với tư cách 
là Công Tố Viên Quận Kittitas. Greg đã giải quyết gần như cách 
loại truy tố hình sự từ móc túi đến giết người. Ông ấy là trưởng 
ban dân sự của quận, cố vấn cho quận về những vấn đề pháp 
lý phức tạp.
Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác
Cựu chủ tịch, Hiệp hội các viên chức quận Washington.
Giáo Dục
Bằng cử nhân, Đại học Washington; Giám đốc Juris, Đại học 
Puget Sound. Tốt nghiệp đầy tự hào trường trung học phổ 
thông Roosevelt tại Seattle. 
Phục Vụ Cộng Đồng
Greg giúp thành lập liên minh liên cơ quan về tấn công tình dục, 
và “Bảo vệ trẻ em”, một nhóm giáo dục cho cha mẹ về các rủi 
ro người lạm dụng tình dục. Ông ấy huấn luyện đội bóng đá và 
bóng chày thanh niên.
Lời Tuyên Bố
Greg Zempel là nhà lãnh đạo trong cơ quan thực thi pháp luật 
và chính quyền địa phương – kinh nghiệm về nhu cầu của 
người dân Washington tại Tối cao Pháp viện Tiểu bang. Trong 
hơn hai mươi năm, Zempel đã giữ an toàn cho người dân Quận 
Kittitas với tư cách là Công tố viên quận. Ông ấy được sự ủng 
hộ của các Thẩm phán, công tố viên, nhà lập pháp tiểu bang và 
cả Đảng viên đảng Dân chủ cũng như Đảng viên đảng Cộng 
hòa để trở thành thẩm phán tối cao pháp viện tiếp theo của 
chúng ta.
Chúng ta đề biết rằng Tối cao Pháp viện Tiểu bang trở thành 
quá chính trị. Cơ quan thực thi pháp luật biết rằng tòa án cũng 
quá hay thay đổi, thường thay đổi các quy tắc mà các công tố 
viên căn cứ vào đó để đấu tranh công bằng và có hiệu quả chống 
tội phạm. Zempel hứa sẽ có một tòa án “ít chính trị hơn, dễ đoán 
được hơn.”
Tòa án không có người nào có kinh nghiệm truy tố tội phạm 
quan trọng - một sự bỏ sót nghiêm trọng vì luật hình sự tạo 
thành đa số các vụ án của tòa án. Việc bổ sung một công tố viên 
vào tòa án sẽ khiến tiểu bang của chúng ta an toàn hơn. Tòa án 
chỉ có một thành viên từ miền đông Washington, và không ai có 
kinh nghiệm về chính quyền quận. Bầu chọn Greg Zempel vào 
tòa án sẽ bổ sung thêm rất nhiều sự đa dạng cần thiết cho tòa 
án mà đơn giản không phản ánh tiểu bang của chúng ta.
Greg và vợ của ông Dawn có bốn người con. Gia đình thích đi 
bộ đường dài và nhiều hoạt động ngoài trời khác.
Liên Lạc
(509) 436-7819; Greg.Zempel@ZempelForJustice.org; 
www.ZempelForJustice.org
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Charles (Charlie)

Wiggins
(Phi đảng phái)

Dave

Larson
(Phi đảng phái)

Kinh Nghiệm Pháp Lý/Tư Pháp
Tối cao Pháp viện Tiểu bang, 2010-hiện tại
Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác
Thẩm phán Wiggins đã làm việc tại Tòa Phúc Thẩm Tiểu Bang 
với vai trò là quyền thẩm phán Tòa thượng thẩm, và hành nghề 
riêng trong hơn 30 năm.
Giáo Dục
Thẩm phán Wiggins đã tốt nghiệp từ trường Đại học Princeton 
với nhiều danh hiệu. Ông phục vụ trong Quân đội bốn năm, đạt 
được bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh và lên hàm Đại Úy.  Dự 
luật G.I giúp Wiggins trong việc theo học tại Trường Luật Đại học 
Duke.
Phục Vụ Cộng Đồng
Thẩm phán Wiggins là một tình nguyện viên tích cực, ông đã đến 
Albania để giúp đỡ các thẩm phán chuyển tiếp từ chủ nghĩa cộng 
sản lên nền dân chủ, thực hiện công việc được trao giải thưởng 
với Tổ chức Hỗ trợ Gia cư, nhà thờ, và giúp đỡ miễn phí cho 
những khách hàng nghèo.
Lời Tuyên Bố
Thẩm phán Charlie Wiggins cống hiến trọn vẹn niềm say mê của 
mình đối với công bằng bình đẳng và tinh thần pháp trị cho Tối 
cao Pháp viện. Là một cây bút chuyên mục hiệu quả, 110 bài viết 
chuyên mục của ông trong hơn 5 năm qua đã bảo vệ sự tự do 
hiến pháp, giữ vững sự công tâm và làm sáng tỏ luật pháp, ngoài 
ra còn giải quyết các vụ việc một cách công bằng.
Thẩm phán Wiggins làm việc để bảo vệ sự tự chủ luật pháp, 
tham gia chiến dịch vận động với những nhà lập pháp và những 
người khác để hạn chế các khoản đóng góp cho chiến dịch vận 
động tranh cử trong các cuộc bầu cử tòa án. Ông đã giúp lập một 
quy định đề xuất rằng một thẩm phán không thể xét xử một vụ 
việc có liên quan đến bất kì bên nào chi đáng kể tiền vào việc ủng 
hộ bầu cử vị thẩm phán đó. Ông giúp thành lập trang web được 
trao thưởng www.votingforjudges.org, giúp tăng sự hiểu biết cho 
công dân về các ứng cử viên tòa án.
Là một người ủng hộ tích cực cho việc hỗ trợ tư pháp, Thẩm 
phán Wiggins đã làm việc để giáo dục cho các lãnh đạo tiểu bang 
và địa phương về tầm quan trọng của hệ thống Ủy ban Tư pháp 
độc lập, có hiệu quả. Không nên buộc ai đó phải chờ xét xử hay 
hy sinh quyền có người đại diện chỉ vì thiếu nguồn lực để thuê 
một luật sư giỏi, đối mặt với rào cản ngôn ngữ, hay gặp phải 
những thách thức khác. 
Ông vinh dự được ủng hộ bởi hơn 100 thẩm phán tiền nhiệm và 
đương nhiệm trên toàn tiểu bang, một liên minh hai đảng của 
các quan chức được bầu chọn, Hội đồng Lao động Tiểu bang 
Washington, Lính cứu hỏa Tiểu bang, Cảnh sát Tuần tra Tiểu 
bang, và hơn thế nữa. Để biết thêm về những ủng hộ và thông tin 
gần đây, hãy truy cập www.justicecharliewiggins.com.
Liên Lạc
(253) 227-4954; info@justicecharliewiggins.com; 
www.justicecharliewiggins.com

Kinh Nghiệm Pháp Lý/Tư Pháp
Thẩm phán Larson là Thẩm phán Chủ Tọa của Tòa Án Thành 
phố Federal Way. Larson có 23 năm kinh nghiệm làm việc trong 
lĩnh vực pháp luật ở cả tòa án liên bang và tiểu bang.  Ông đã giải 
quyết các vụ tranh chấp dân sự phức tạp.
Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác
Nguyên Chủ Tịch, Hội Đồng Trường học Federal Way.
Giáo Dục
Bằng Cử Nhân, Hành chính công, Đại học Puget Sound; Bằng 
Cử nhân Luật, Đại học Luật Seattle.
Phục Vụ Cộng Đồng
Thẩm phán Larson vẫn hoạt động rất tích cực trong các Trường 
học Federal Way.  Ông là một thành viên của Hội đồng Giáo Dục 
Pháp Luật Cộng Đồng và Kiwanis. Ông đã thành lập ra Hội Aktion 
thuộc Federal Way, một hội về dịch vụ giúp đỡ những người mắc 
khuyết tật phát triển.
Lời Tuyên Bố
Thẩm phán Dave Larson có kinh nghiệm, khí chất và sự tận tâm 
với luật và hiến pháp, điều mà chúng ta cần cho Tối cao Pháp 
viện Tiểu bang.  Ông được ủng hộ bởi cả Đảng viên đảng Dân chủ 
và Đảng viên đảng Cộng hòa. Larson là Thẩm phán Chủ Tọa của 
Tòa Án Thành phố Federal Way, nơi ông đã phán xét hơn 28,0000 
tập hồ sơ hình sự. Dave được biết đến vì những nỗ lực trong công 
tác giảm thiểu bạo lực gia đình. Ông được tin tưởng bởi các thẩm 
phán đồng nghiệp và đã dạy cho những thẩm phán mới làm thế 
nào để điều hành tòa án một cách thành thạo và bảo vệ sự tự chủ 
của tòa án. 
Thẩm phán Larson đã từng tình nguyện làm việc tại một tòa án bị 
vướng vào thị phi và mất lòng tin của công chúng. Ông đã kết nối 
cộng đồng lại với nhau và giải nguy cho tòa án đó.
Ngày nay, nhiều người lo lắng rằng Tối cao Pháp viện Tiểu bang 
đã mất đi lòng tin của công chúng. Tòa án có mâu thuẫn với cơ 
quan lập pháp, Thống đốc và thậm chí là các thẩm phán khác. 
Thẩm phán Larson biết rằng tòa án phải tôn trọng Hiến pháp, và 
các phân nhánh khác của chính quyền. Ông tin tưởng vào học 
thuyết kiềm chế luật pháp. Từng là chủ tịch hội đồng trường học, 
Larson thấu hiểu được những vấn đề chính hiện đang diễn ra 
trước tòa. 
Dave và vợ của ông Debby sống tại Federal Way. Họ có hai con 
trai tên là Andrew và Joshua, và họ đều tham gia Nhà thờ St. 
Vincent DePaul.
Liên Lạc
(206) 257-2075; JudgeLarson@LarsonForJustice.org; 
www.LarsonForJustice.org
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Michael J.

Trickey
(Phi đảng phái)

Không có ứng cử viên đối lập

Kinh Nghiệm Pháp Lý/Tư Pháp
Tôi được bổ nhiệm và sau đó được bầu chọn vào Tòa Phúc 
thẩm năm 2014  Tôi hiện tại là Quyền Chánh Thẩm phán của 
Khu vực 1. Tôi là Thẩm phán Tòa thượng thẩm Quận King trong 
mười tám năm trước khi gia nhập Tòa Phúc thẩm. Trước đó tôi 
hành nghề cá nhân trong mười bốn năm.  Tôi bắt đầu sự nghiệp 
của mình với tư cách là luật sư biện lý công cộng.
Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác
Ủy ban Hội đồng Công nghệ Hỗ trợ Tư pháp. Ủy ban Tư pháp Vị 
thành niên Hội đồng Tư pháp và Dân tộc thiểu số. Giáo sư phụ 
tá, Trường Luật Đại học Seattle.
Giáo Dục
Bằng Cử nhân luật Trường Luật Đại học Washington. Bằng cử 
nhân Đại học California, Berkeley Theo học tại trường Đại học 
Claremont McKenna.
Phục Vụ Cộng Đồng
Không nộp thông tin
Lời Tuyên Bố
Tôi vinh dự được phục vụ người dân Quận King và tiểu bang 
Washington với tư cách là thẩm phán trong hai mươi năm. Bên 
cạnh việc giải quyết mọi loại vụ án với tư cách là thẩm phán tòa 
sơ thẩm, tôi còn giữ nhiều vị trí lãnh đạo. Tôi là Chủ tịch của Hội 
Thẩm phán Tòa thượng thẩm Tiểu bang Washington và Thẩm 
phán Chủ tọa của Tòa thượng thẩm Quận King. Tôi tham gia 
vào Hội nghị Chấp hành đối với Tòa Án Tiểu bang tại Trường 
Chính phủ Kennedy Đại học Harvard.
Tôi cũng có nhiều kinh nghiệm trong việc xét xử và tranh cãi 
kháng cáo với tư cách là một luật sư trước tòa.
Tôi may mắn khi nhận được Giải thưởng Vanguard cho Luật sư 
Nữ Washington Quận King năm 2014 và Thẩm phán Xuất sắc 
của Liên minh về Bình Đẳng Tư pháp năm 2006.
Tôi cam kết sử dụng công nghệ để cải thiện hỗ trợ tư pháp. Tôi 
biết ơn sự ủng hộ của các bạn và kêu gọi lá phiếu của các bạn 
dành cho tôi vào tháng Mười Một.
Liên Lạc
(206) 726-8053; reelectjudgetrickey@gmail.com
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Nicole Gaines

Phelps
(Phi đảng phái)

David

Greenspan
(Phi đảng phái)

Kinh Nghiệm Pháp Lý/Tư Pháp
Kinh nghiệm làm việc gần 20 năm trong lĩnh vực pháp luật, bao 
gồm 8 năm làm việc với vai trò Quyền Thẩm phán và Thẩm phán 
Luật Hành chánh Quận King và 12 năm hành nghề luật dân sự, 
tội phạm, và gia đình.
Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác
Nguyên Chủ tịch, Hội Luật sư đoàn Loren Miller; Ủy viên Hội 
luật sư đoàn Quận King; Giáo sư Phụ tá tại Trường Luật Đại học 
Washington; Nhóm các cơ sở đào tạo luật (Inn of Court) Hoa Kỳ 
William L. Dwyer.
Giáo Dục
Đại học Butler; Bằng Cử nhân Luật Trường Luật Đại học Indiana
Phục Vụ Cộng Đồng
Hàng chục năm làm việc trong lĩnh vực dịch vụ công và sự tham 
gia của cộng đồng, bao gồm tổ chức các hội thảo trợ giúp pháp lý 
miễn phí và phục vụ trong nhiều ban lãnh đạo các tổ chức phi lợi 
nhuận. Nhận Phần thưởng Goldmark vì Dịch vụ Cộng đồng Xuất 
sắc, được Tổ chức Luật pháp Washington ban tặng.
Lời Tuyên Bố
Nicole Gaines Phelps đem đến những kinh nghiệm đa dạng về 
tư pháp, luật pháp và cuộc sống đến với tòa án. Là Quyền Thẩm 
phán và Thẩm phán Luật Hành chánh Quận King, Nicole cam 
kết cung cấp hỗ trợ tư pháp bình đẳng trong tòa án của cô. Là 
một luật sư, Nicole đã hành nghề cả về luật hình sự và dân sự, 
đảm bảo rằng quyền hiến pháp đến được với tất cả mọi người. 
Trong cộng đồng của mình, Nicole làm việc để loại trừ đi những 
rào cản ảnh hưởng tới dịch vụ pháp lý và giáo dục cộng đồng về 
quyền pháp lý của họ. Gia đình đã sớm truyền đạt giá trị của bình 
đẳng và công bằng xã hội cho Nicole. Cô cống hiến cả sự nghiệp 
pháp lý của mình để giúp đỡ người dân tìm thấy công bằng trong 
những trường hợp bất công. Tất cả công dân Quận King xứng 
đáng có được các Thẩm phán Tòa thượng thẩm liêm chính để 
có thể dẹp bỏ những thiên vị cá nhân; có năng lực vận dụng trí 
óc để làm sáng tỏ và vận dụng luật pháp; có đủ hiểu biết về bản 
chất con người để đem đến công bằng với lòng thương cảm. Với 
phiếu bầu của bạn, Nicole Gaines-Phelps sẽ phấn đấu mỗi ngày 
để trở thành một Thẩm phán như vậy.
Sự Ủng Hộ: Tất cả 9 Thẩm phán Tối cao Pháp viện Tiểu bang; 
Hơn 65 thẩm phán; hàng chục luật sư; Nghị sĩ Hoa Kỳ Adam 
Smith; Quận trưởng Dow Constantine; Luật sư Thành phố 
Seattle Pete Holmes; hàng chục nhà lập pháp tiểu bang; Ủy viên 
hội đồng Quận và địa phương; Đảng viên đảng Dân chủ Quận 
King; Hội đồng Lao động Quận King; và Hội Phụ nữ Chính trị 
Quốc gia.
Liên Lạc
(206) 364-0355; electnicolegainesphelps@gmail.com; 
www.electnicolegainesphelps.com

Kinh Nghiệm Pháp Lý/Tư Pháp
Quyền Thẩm phán trong nhiều phạm vi quyền hạn kể từ năm 
2012. Đã xét xử một vài vụ án hình sự có bồi thẩm đoàn. Nguyên 
Phó Công tố viên cho Quận Clallam. Luật sư Bào chữa Hình sự 
độc lập kể từ năm 2009. Đích thân tham gia kiện tụng hàng chục 
vụ án có bồi thầm đoàn. Dành hàng trăm giờ vì lợi ích cộng đồng 
và giảm bớt phí dịch vụ luật pháp cho công nhân, người đi thuê, 
và quyền của dân tộc thiểu số.
Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác
Không nộp thông tin
Giáo Dục
Nhận Bằng Cử nhân Luật từ Đại học Case Western Reserve. 
Nhận Bằng cử nhân về Kinh tế từ Đại học Washington.
Phục Vụ Cộng Đồng
Gần đây được bổ nhiệm là Thành viên Hội đồng tại Northwest 
Folklife. Tham gia tình nguyện hàng trăm giờ tại Đại học Seattle 
và Đại học Luật Washington với vai trò là thẩm phán tại tòa án 
tranh luận và các cuộc thi phiên toàn giả định.
Lời Tuyên Bố
Công lý có nên chỉ thuộc về một phần trăm? Đây là tòa án của 
bạn. Là quyền thẩm phán, tôi cố gắng mang đến cho mọi người 
cơ hội được lắng nghe. Là một luật sư, tôi vẫn đang nhiệt tình 
bào chữa cho dân nhập cư, những người phản đối Vấn đề Cuộc 
sống Người da đen và tầm ảnh hưởng của các tập đoàn lớn, và 
hàng chục công dân bị cách ly khỏi những lợi ích của tiến bộ xã 
hội. Tôi cũng đã cống hiến hàng trăm giờ để giúp đỡ người gặp 
khó khăn, từ những tranh chấp với người cho thuê/người đi thuê 
cho tới sự đối xử phân biệt về việc làm.
Là một ứng cử viên tranh cử với nhiều kinh nghiệm nhất trong 
việc điều hành một tòa án xét xử bận rộn, tôi tin rằng công bằng 
xã hội là điều tối quan trọng trong mọi vụ việc. Tôi xin cam kết 
quyết định mọi vấn đề dựa trên lẽ phải trái, và sẽ làm việc siêng 
năng để duy trì sự công khai và minh bạch của tòa án.
Tôi đã sống tại Quận King 25 năm và đã thấy rằng quận đã trở 
nên đắt đỏ, đa dạng, và đông đúc hơn bao giờ hết. Nhưng có 
một vài thứ vẫn chưa thay đổi: việc thực thi pháp luật vẫn thiếu 
tinh thần trách nhiệm cần thiết, và quá nhiều công dân thiếu niềm 
tin vào hệ thống có chức năng bảo vệ họ.
Đã đến lúc phải đặt người dân lên hàng đầu, và chú trọng vào sự 
khôi phục thay vì trừng phạt. Tòa án chính là tiền tuyến của công 
bằng xã hội. Chúng ta cần những thẩm phán thực sự tin vào công 
lý cho mọi người.
Liên Lạc
(206) 877-3428; david@greenspanforjudge.com; 
www.greenspanforjudge.com
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David

Keenan
(Phi đảng phái)

John H.

O’Rourke
(Phi đảng phái)

Kinh Nghiệm Pháp Lý/Tư Pháp
Tôi là một quyền thẩm phán và một luật sư có kinh nghiệm đã 
tham gia tranh tụng nhiều vụ dân sự và những vụ xét xử đa trọng 
tội phức tạp.  Tôi cũng là một người ủng hộ tận tâm vì lợi ích cộng 
đồng, đại diện cho cộng đồng người đang gặp khó khăn trong các 
vấn đề về quyền công dân.
Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác
Trước khi trở thành một luật sư, tôi dành 15 năm trong lĩnh vực 
thực thi pháp luật, đấu tranh với vấn nạn buôn người, tội phạm 
internet chống lại trẻ em, và sự gian lận.
Giáo Dục
Tôi tốt nghiệp Trường Luật Đại học Seattle với các danh hiệu cao 
quý nhất, trong khi đang làm việc toàn thời gian.
Phục Vụ Cộng Đồng
Tôi là Chủ tịch Hội đồng Dự Án Tư Pháp Northwest, nhà cung cấp 
trợ giúp pháp lý dân sự lớn nhất Washington, Chủ tịch của Hiệp hội 
Luật sư Liên bang, và làm việc trong Ủy ban Nhu cầu Pháp lý của 
Tối cao Pháp viện và Ủy ban Cảnh sát Cộng đồng.
Lời Tuyên Bố
Tôi được nhiều tổ chức đánh giá là có Trình Độ Chuyên Môn Vượt 
Trội, tôi đã sống ở Quận King hơn 45 năm, và mong đợi có thể 
dùng những kinh nghiệm đặc biệt của mình để làm việc cho cộng 
đồng với tư cách là một thẩm phán.
Tôi được nuôi dưỡng bởi một người mẹ đơn thân bằng trợ giúp 
công cộng, bỏ học ở cấp trung học, và lần xuất hiện đầu tiên của tôi 
tại tòa là với vai trò bị đơn vị thành niên. Bằng những kinh nghiệm 
với sự nghèo khổ và hệ thống công lý, tôi nguyện cống hiến hết 
mình để loại bỏ sự bất bình đẳng trong tòa án và đem đến công lý 
cho các cộng đồng bị thiệt thòi. Là ứng cử viên duy nhất có kinh 
nghiệm ở mọi mặt của hệ thống, bao gồm hơn hai thập kỷ kết hợp 
pháp lý với kinh nghiệm thực thi pháp luật, tôi sẽ mang đến một 
triển vọng đặc biệt cho Tòa thượng thẩm. Với cơ hội lần hai, tôi đã 
làm nhiều việc vì cộng đồng của chúng ta, nhưng tôi có thể làm 
được hơn thế với vai trò là một thẩm phán.
Tôi rất biết ơn về sự ủng hộ rộng lớn, từ cả hai đảng, bao gồm từ 
toàn thể Tối cao Pháp viện Tiểu bang Washington, Cựu Thống đốc 
và Bộ trưởng Tư pháp Christine Gregoire, Bộ trưởng Tư pháp Bob 
Ferguson, Cựu Bộ trưởng Tư pháp Rob McKenna, Quận trưởng 
Quận King Dow Constantine, Cảnh sát trưởng John Urquhart, 
Thị trưởng thành phố Seattle Ed Murray, và hơn 60 thẩm phán và 
những viên chức được bầu chọn.
Tôi cũng vinh dự khi nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ cộng đồng, 
bao gồm Hội đồng Lao động Quận King, Đảng viên đảng Dân chủ 
Quận King, và nhiều người khác.
Liên Lạc
(206) 299-2121; info@keenanforjudge.com; 
www.keenanforjudge.com

Kinh Nghiệm Pháp Lý/Tư Pháp
Quyền Ủy viên Tòa Án, Phòng Ex Parte (Một phía), Tòa thượng 
thẩm Quận King, 2013-hiện tại.
Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác
Luật sư, Văn phòng Luật John C. O’Rourke, 1992-2003. Luật sư, 
Văn phòng Luật John H. O’Rourke, 2003-hiện tại.
Giáo Dục
Bằng Luật: Trường Luật Đại học Puget Sound (giờ là Đại học 
Seattle), 1991. Bằng Cử Nhân Lịch sử, Đại học Washington, 
1988.  Bằng Trung học, trường Trung Học John F. Kennedy, 1984. 
Phục Vụ Cộng Đồng
Tình nguyện viên, Chương trình dọn sạch bờ biển Olympic, 2016 
và những năm trước đó. Tình nguyện viên, Nhà thờ và Trường 
học St. Philomena, 2010 và những năm trước đó.
Lời Tuyên Bố
Tôi tin rằng nếu một thẩm phán thiếu kinh nghiệm pháp lý thì 
chính những người liên quan đến vụ kiện sẽ phải gánh chịu. Tôi 
đã và đang làm việc với tư cách là Quyền Ủy viên Tòa Án và 
đã hành nghề luật (Cả về tranh tụng dân sự và hình sự) ở Tòa 
thượng thẩm Quận King trong 23 năm qua, tôi chủ yếu làm việc 
với các cá nhân và doanh nghiệp nhỏ. Tôi trước kia từng đại diện 
cho các đảng tại Khu vực I và II của Tòa Phúc Thẩm Tiểu Bang 
Washington, và ở Tòa Án Phá Sản Liên Bang. Đây là nơi tôi ý 
thức được nhu cầu quan trọng của sự đại diện có hiệu quả tại tòa 
án bất chấp thu nhập hay địa vị.
Tôi được sinh ra tại Seattle, và lớn lên tại Burien. Tôi leo núi 
Cascades, chơi golf, và thích khiêu vũ với người vợ 22 năm qua 
của tôi, Emily, cô ấy cũng hành nghề luật tại Quận King. Hai con 
gái của chúng tôi theo học tại các trường đại học của tiểu bang 
Washington. Tôi đã dành cả cuộc đời để làm việc, làm một cậu 
bé bán báo ở tuổi 12, làm việc trong các ngành thực phẩm, dịch 
vụ khách sạn, và chăm sóc sức khỏe để có thể theo học trường 
luật. 
Tôi cam kết sẽ hỗ trợ những cộng đồng không được nhận đủ 
dịch vụ khi chi phí hỗ trợ tư pháp ngày càng tăng. Nếu được bầu 
chọn, tôi hứa sẽ đối xử với tất cả mọi người bằng sự tôn trọng và 
phẩm giá, tôi sẽ phân xử các trường hợp một cách công bằng và 
khách quan. Tôi cảm thấy vinh dự khi thỉnh cầu lá phiếu của bạn.
Liên Lạc
(206) 824-2802; johnhorourke@comcast.net; 
www.johnorourkeforjudge.com



135Thẩm phán Tòa thượng thẩm Quận King | Vị trí 31 | Nhiệm kỳ 4 năm

Marc S.

Stern
(Phi đảng phái)

Helen

Halpert
(Phi đảng phái)

Kinh Nghiệm Pháp Lý/Tư Pháp
Marc S. Stern đã hành nghề luật tại Seattle trong 38 năm.  Trong 
suốt thời gian này, ông đã đại diện cho các cá nhân và doanh 
nghiệp nhỏ tại tòa án tiểu bang và liên bang.  Ông đại diện cho 
các chủ nợ và người mắc nợ, chủ sở hữu tài sản, những doanh 
nhân mới bắt đầu kinh doanh, và những doanh nghiệp bị phá 
sản đang tìm kiếm một khoản tiền còn lại để có thể bắt đầu lại 
một lần nữa. 
Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác
Không nộp thông tin
Giáo Dục
Cử nhân loại xuất sắc, Đại học Washington, St. Louis Mo. Bằng 
Cử nhân Luật Đại học Idaho, Moscow, ID.
Phục Vụ Cộng Đồng
Marc hoạt động tích cực trong cộng đồng pháp lý, ông làm việc 
tại các Ủy ban WSBA và ABA.  Marc là tác giả (hay đồng tác giả) 
của hơn 15 bài báo và sách pháp lý đã được xuất bản.
Lời Tuyên Bố
Trong nhiều thập niên, Marc đã lắng nghe, và giúp đỡ, bạn, bạn 
bè và hàng xóm của bạn những người phải đối mặt với việc mất 
con cái, nhà cửa và việc kinh doanh. Khi bạn đến tòa án, bạn 
có quyền có một thẩm phán hiểu vấn đề của bạn, hiểu vấn đề 
tranh chấp, và đưa ra những quyết định công bằng để giải quyết 
được vấn đề. Một phần, Marc được truyền cảm hứng để ra tranh 
cử vào vị trí thẩm phán số 31 sau khi quan sát được một sai 
lầm nghiêm trọng của quá trình này trong phòng xử án của ứng 
cử viên đối lập. Tuy nhiên, mục tiêu chính của Marc là truyền tải 
những kinh nghiệm rộng lớn của ông vào công việc để mang đến 
lợi ích cho cư dân Quận King. 
Marc đang tranh cử cho vị trí Thẩm Phán Tòa Thượng Thẩm bởi 
vì ông tin rằng bổn phận chính của một thẩm phán là giải quyết 
các vấn đề một cách nhanh chóng, chính xác và công bằng. Khi 
người dân đến tòa án, đó thường là thời điểm khó khăn trong đời 
của họ. Họ có quyền có được một thẩm phán biết lắng nghe một 
cách cẩn trọng, thi hành pháp luật và đưa ra quyết định kịp thời. 
Quá trình này, nếu được làm theo, đảm bảo rằng người dân sẽ 
vượt qua thời điểm khó khăn và tiếp tục sinh sống.
Marc ủng hộ mạnh mẽ các quyền dân sự cho tất cả mọi người.
Liên Lạc
(206) 448-7996; office@hutzbah.com; www.sternforjudge.com

Kinh Nghiệm Pháp Lý/Tư Pháp
Thẩm phán Halpert đã phục vụ tại Tòa thượng thẩm Quận King 
trong 16 năm.  Là thành viên hoạt động của tòa án, bà ấy là 
Chánh Án của Phân Khu Vị Thành Niên và Tội Phạm và là Phụ 
Tá Thẩm Phán Chủ Tọa.  Thẩm phán Halpert tham gia Tòa Án 
với thập kỷ kinh nghiệm làm Thẩm Phán Tòa Án Đô Thị Seattle.
Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác
Phó trưởng khoa, Đại học Luật Washington
Giáo Dục
Bằng cử nhân Đại học Occidental; Tiến sĩ luật Đại học California, 
Davis
Phục Vụ Cộng Đồng
Đồng chủ tịch tiểu bang của Lực Lượng Đặc Nhiệm Becca, cải 
thiện các dịch vụ cho trẻ em dễ bị thương tổn; Chủ tịch, Thống 
đốc Lực Lượng Đặc Nhiệm chống Bạo Lực Gia Đình của 
Locke.  Thành viên uỷ ban trước đây:  Trường First Place và Trung 
Tâm Cộng Đồng Do Thái Northend.
Lời Tuyên Bố
Là thành viên tòa án tận tâm và được quý trọng, Judge Halpert 
đã nhận được sự ủng hộ của hơn 70 thẩm phán tòa sơ thẩm 
và tòa phúc thẩm. Nổi tiếng chính trực và tận tâm, Thẩm phán 
Halpert cũng nhận được sự ủng hộ từ rất nhiều luật sư và nhà 
lãnh đạo cộng đồng. Bà ấy cũng nhận được nhiều sự ủng hộ từ 
các viên chức được bầu chọn, bao gồm Dow Constantine, Quận 
trưởng Quận King. Bà ấy được sự ủng hộ của Đảng viên đảng 
Dân chủ trẻ tuổi Quận King và một vài khu lập pháp Dân Chủ.
Judge Halpert đã chủ trì nhiều loại vụ việc, từ các vụ án mạng 
nghiêm trọng đến các vụ tai nạn xe hơi và vấn đề về luật gia đình. 
Bà ấy biết rằng đối với mỗi người xuất hiện ở tòa án của mình, thì 
vụ việc của họ quan trọng nhất trong trụ sở tòa án. Bà ấy cố gắng 
đối xử tôn trọng và tự trọng với từng cá nhân và điều hành trụ sở 
tòa án một cách công bằng và hiệu quả. Thẩm phán Halpert có 
tiêu chuẩn cao dành cho các luật sư trình diện trước bà, nhưng 
không cao hơn các tiêu chuẩn mà bà ấp đặt lên chính bản thân 
mình. 
Helen cùng chồng đã nuôi dạy hai người con tuyệt vời. Bà ấy 
thích nấu ăn, giải trí và các hoạt động ngoài trời. 
Theo hồ sơ cho thấy rằng Thẩm phán Halpert là ứng cử viên 
có kinh nghiệm nhất, công bằng nhất và đáng kính nhất trong 
cuộc chạy đua này. Các bạn được mời đến thẩm phán về vấn đề 
của chính mình và để tham vấn www.votingforjudges.org. Judge 
Halpert trân trọng kêu gọi lá phiếu của các bạn.
Liên Lạc
(206) 475-5902; retainjudgehalpert@gmail.com; 
retainjudgehelenhalpert.com
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Cathy

Moore
(Phi đảng phái)

Eric

Newman
(Phi đảng phái)

Kinh Nghiệm Pháp Lý/Tư Pháp
Tuyên thệ làm thẩm phán bán thời gian tại Tòa thượng thẩm 
Quận King, chủ trì các phiên tòa về gia đình, vị thành niên, và 
bệnh tâm thần; thẩm phán trong các phiên điều trần văn phòng 
hành chánh Washington; thẩm phán Tòa sơ thẩm về ma túy; 10 
năm tiến hành xét xử kiện tụng dân sự và hình sự đại diện cho 
nguyên đơn và bị đơn.
Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác
Luật sư quản lý, chương trình dịch vụ pháp lý dành cho những 
người sống sót sau bạo lực gia đình; Viên chức điều trần kỷ luật, 
Hội luật sư đoàn Tiểu bang Washington; Hội luật sư đoàn Tiểu 
bang Washington Thống đốc khu vực quốc hội số 7; Thư ký 
Thành phố Seattle.
Giáo Dục
Tiến sĩ luật, Trường luật Albany.
Phục Vụ Cộng Đồng
Tấm gương: Ủy Ban Nhân Quyền Seattle, Chủ tịch; Người đào 
tạo Dự luật tiên khởi Công lý Chủng tộc và Xã hội Thành phố 
Seattle; Người ủng hộ đặc biệt do tòa án bổ nhiệm; Người giám 
hộ được chỉ định; Đường dây trợ giúp ngân hàng thực phẩm.
Lời Tuyên Bố
Với tám năm kinh nghiệm về xét xử, sáu lần giữ vai trò thẩm phán 
tạm thời tại Tòa thượng thẩm Quận King, tôi là một thẩm phán có 
kinh nghiệm. Tôi đã có những quyết định khó khăn có ảnh hưởng 
sâu sắc đến cuộc sống của người dân; những quyết định về tự 
do, tài sản, gia đình.
Là luật sư ở tòa sơ thẩm tại Tòa thượng thẩm Quận King, tôi đã 
tìm hiểu được cách xét đoán từ các thẩm phán có kinh nghiệm 
và tài năng. Những bài học của họ đem lại cho tôi sự phán đoán 
riêng của mình.
Trong hơn 25 năm, tôi đã làm việc để xóa bỏ rào cản công lý 
trong khu vẫn phục vụ cho cộng đồng của mình. Tôi đã thực hiện 
hàng ngàn giờ làm đại diện pháp lý miễn phí, tạo ra một dòng 
doanh thu mới, $1 triệu cho đến nay, tài trợ cho dịch vụ hỗ trợ 
pháp lý dân sự, chấm dứt hoạt động cho vay bóc lột, và mở rộng 
các dịch vụ pháp lý cho các nạn nhân của tình trạng bạo lực gia 
đình. Với tư cách là thẩm phán Tòa thượng thẩm Quận King, tôi 
sẽ làm việc để nâng cao ý thức về xu hướng thiên vị tiềm ẩn và 
tìm ra giải pháp cho sự thiếu cân đối về chủng tộc. Tôi sẽ không 
ngừng theo đuổi công lý cho tất cả mọi người.
Sự Ủng Hộ: Đảng viên đảng Dân chủ Quận King, Chủ tọa tòa 
án tối cao Tối cao Pháp viện Tiểu bang Barbara Madsen và 
Justice Steven Gonzalez, cựu Chủ tịch Hội luật sư đoàn Tiểu 
bang Washington Ron Ward, Dân Biểu Gerry Pollet 46, Thành 
viên hội đồng Lisa Herbold và Mike O’Brien, cựu Chủ tịch Ủy Ban 
Nhân Quyền Seattle Chris Stearns, Thành viên hội đồng Hỗ trợ 
Tư pháp Honorable Anita Crawford-Willis, Khu Lập Pháp Số 46.
Liên Lạc
(206) 687-5308; cmoorejusticeforall@gmail.com; 
cathymooreforjudge.com

Kinh Nghiệm Pháp Lý/Tư Pháp
Judge Pro Tempore, Tòa án Quận King; Đối tác, McDermott 
Newman, PLLC (hành nghề dân sự); Biện lý công cộng, Tòa án 
đô thị Lakewood; Trợ giáo, Trường luật Đại học Seattle; Giám đốc 
chương trình, Viện Trial Advocacy quốc gia.
Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác
Cựu chiến binh, Không Quân Hoa Kỳ/Lực Lượng Phòng Vệ 
Không Quân Quốc Gia Washington; Viên chức tạm giam thanh 
thiếu niên, Tòa án vị thành niên Quận Pierce.
Giáo Dục
Đại Học Washington, Bằng Cử Nhân; Trường Luật Đại Học 
Seattle, Tiến Sĩ Luật
Phục Vụ Cộng Đồng
Luật sư tình nguyện, El Centro de la Raza; Thành viên ủy ban, 
Hội Thanh Thiếu Niên Nam Nữ Rotary; Thành viên, Câu lạc bộ 
Rotary Seattle; Tình nguyện viên, nơi trú ngụ dành cho phụ nữ 
YWCA/CCS; Chủ tịch thành viên, Dwyer Inn of Court; Cựu thành 
viên ủy ban, Admiral Cooperative Preschool.
Lời Tuyên Bố
Hội luật sư đoàn Quận King đánh giá tôi là “Đủ năng lực vượt 
trội”, và tôi là ứng cử viên duy nhất hiện hành nghề xét xử và có 
kinh nghiệm tòa án.
Tôi là luật sư xét xử nhà nghề, có ba năm làm thẩm phán tạm 
thời, giải quyết các vụ việc hình sự và dân sự. Tôi là một hướng 
dẫn xét xử được công nhận trên cả nước, giảng dạy tại Trường 
Luật Đại Học Seattle, Trường Luật Emory, và nhiều chương trình 
cho National Institute for Trial Advocacy. 
Là tình nguyện viên nơi trú ngụ cho phụ nữ và là thẩm phán chủ 
trì các vụ việc bạo lực gia đình và lệnh bảo vệ, tôi cam kết bảo 
vệ những phụ nữ yếu đuối trong cộng đồng của chúng ta. Với tư 
cách là cựu chiến binh và con của người lính chuyên nghiệp, tôi 
hiểu rõ các thách thức đặc biệt mà cựu chiến binh và gia đình của 
họ đối diện và cam kết giải quyết chúng. Là cựu nhân viên tạm 
giam thanh thiếu niên, tôi nhạy cảm trước các nhu cầu của thanh 
niên sống buông thả và chuyên tâm giải quyết các bất công về 
chủng tộc trong hệ thống công lý.
Sự Ủng Hộ: Hội đồng lao động Quận King, Đảng viên đảng Dân 
chủ Quận King, Đảng viên đảng Dân chủ số 5, 30, 31, 32, 33, 
34, 36, 37, 39, 46, 48, Đảng viên đảng Dân chủ Thanh Niên 
KC, Executive Constantine, Cựu Bộ trưởng Tư pháp McKenna, 
Thành viên hội đồng McDermott, Thành viên hội đồng Gonzalez, 
Thượng nghị sĩ Habib, 125+ luật sư, và 30+ thẩm phán, bao gồm 
Justices Gonzalez và Ireland.
Liên Lạc
(206) 602-6070; info@electnewmanjudge.com; 
www.electnewmanjudge.com
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Anthony

Gipe
(Phi đảng phái)

Kristin

Richardson
(Phi đảng phái)

Kinh Nghiệm Pháp Lý/Tư Pháp
Quyền Thẩm phán, Tòa án quận Quận King; Thẩm phán Tòa thượng 
thẩm Quận King; Luật sư xét xử trong Tranh chấp Phức tạp, bao 
gồm các vấn đề Quyền Công dân, Thương mại, Thương tổn Cá 
Nhân, Hình sự, Gia đình, và Luật về Đồng tính nam và Đồng tính nữ.
Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác
Nguyên Chủ Tịch, Hội luật sư đoàn Tiểu bang Washington; Nhà 
phân tích Tình báo, Hải quân Hoa Kỳ (Cựu chiến binh Chiến tranh 
vùng vịnh)
Giáo Dục
Tốt nghiệp Đại học Washington, Bằng luật từ Trường Luật Đại học 
Washington.
Phục Vụ Cộng Đồng
Luật sư vì lợi ích cộng đồng cho ba tổ chức phi lợi nhuận; Tình nguyện 
viên cố vấn cho Giới trẻ Vô gia cư và Cộng đồng những người đồng 
tính nữ, đồng tính nam, lưỡng tính và chuyển giới; Giảng viên Thỉnh 
giảng tại Trường Luật UW và SU; Thành viên Hội đồng Sáng lập, 
QLaw; Nguyên Chủ tịch Hội Đa dạng Luật sư Tiểu bang; Thành viên 
Hội đồng sáng lập của Viện Lãnh đạo Washington.
Lời Tuyên Bố
Là Quyền Thẩm phán, trọng tài có kinh nghiệm và luật sư xét xử 
thành danh, Anthony Gipe nguyện cống hiến sự nghiệp của ông 
để phục vụ người khác và tìm kiếm sự công bằng bình đẳng cho 
mọi người. Công việc của ông chú trọng vào việc giúp đỡ những 
dân thường có nhu cầu pháp lý trong cả hai vấn đề dân sự và hình 
sự. Kinh nghiệm làm việc trong hàng chục vụ xét xử dân sự phức 
tạp của Anthony đặc biệt phù hợp với hàng ghế Tòa thượng thẩm, 
nơi xử lý hầu hết các vụ dân sự. Ông được đánh giá là có “Trình Độ 
Chuyên Môn Vượt Trội” hay “Trình Độ Chuyên Môn Cao” cho vị trí 
này bởi năm hiệp hội luật sư, bao gồm Hiệp hội Luật sư Quận King.
Trong cộng đồng, Anthony làm việc với thanh thiếu niên vô gia cư và 
giải quyết các vấn đề về hỗ trợ tư pháp. Dịch vụ của ông với cộng 
đồng pháp lý bao gồm việc làm việc với vai trò là Chủ tịch Cộng đồng 
những người đồng tính nữ, đồng tính nam, lưỡng tính và chuyển 
giới đầu tiên trong lịch sử 125 năm của Hội Luật sư Tiểu bang. 
Anthony được nuôi dưỡng tại vùng tây nam Washington trong một 
gia đình đa sắc tộc với cha mẹ thuộc tầng lớp công nhân lao động. 
Ông sống ở Seattle với người chồng Terry, họ nuôi dưỡng hai đứa 
con nơi đây.
Sự Ủng Hộ: Tất cả 9 Thẩm phán Tối cao Pháp viện Tiểu bang; 
Hàng chục Thẩm phán; các Thành viên hội đồng Quận Dembowski, 
McDermott, và Upthegrove; các Thượng nghị sĩ Chase, Carlyle, 
Pedersen, Hasegawa, và Habib; Các dân biểu Bergquist, Hudgins, 
Tomiko Santos, Chopp, và Walkinshaw; Thành viên hội đồng Thành 
phố Seattle, González; Đảng viên đảng Dân chủ Quận King; Hội 
đồng Lao động Quận King; Thị trưởng thành phố Seattle, Ed Murray; 
Luật sư Thành phố Seattle, Pete Holmes.
Liên Lạc
(425) 610-9071; info@gipeforjudge.com; www.gipeforjudge.com

Kinh Nghiệm Pháp Lý/Tư Pháp
26 năm kinh nghiệm trong tòa án theo đuổi các vụ án quan trọng 
và phức tạp nhất trong hệ thống tư pháp, bao gồm tội phạm giết 
người, tấn công tình dục, bạo lực gia đình, và xâm phạm trẻ em. 
Lãnh đạo Đơn vị đặc trách Các Vụ giết người Chưa Được Giải 
quyết.
Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác
Giáo sư phụ tá, Trường Luật Đại học Seattle; Trung tâm Bào chữa 
Quốc gia; Viện Bào chữa Xét xử Quốc gia.
Giáo Dục
Đại học Tiểu bang Washington, Đại học Luật Willamette
Phục Vụ Cộng Đồng
Hội đồng quản trị của Tổ chức Nữ Luật sư Washington (đa dạng 
và chống thiên vị); Hội đồng quản trị Dịch vụ Hỗ trợ Nạn nhân (hỗ 
trợ khủng hoảng, ủng hộ các gia đình là nạn nhân của các vụ án 
bạo lực); Ủy ban Tiếp cận Cộng đồng Đông Phi (người liên lạc 
giữa dân nhập cư với hệ thống tư pháp); Ủy ban Chỉ thị Bồi thẩm 
Tối cao Pháp viện.
Lời Tuyên Bố
Hội luật sư đoàn Quận King và Hội Nữ Luật sư Washington đã 
đánh giá Kristin Richardson là có “Trình độ Chuyên môn Vượt trội”, 
mức đánh giá cao nhất của họ và cũng là cao nhất trong cuộc 
đánh giá này. (Hội luật sư đoàn Q Law) Cộng đồng những người 
đồng tính nữ, đồng tính nam, lưỡng tính và chuyển giới và Ủy ban 
Đánh giá Tư pháp Châu Á cũng đánh giá bà là người có “Trình Độ 
Chuyên Môn Vượt Trội.”
Công dân của Quận King xứng đáng có được những thẩm phán 
chủ tọa xét xử có nhiều kinh nghiệm xét xử. Đã thực hiện hơn 100 
vụ xét xử có ban bồi thẩm của Tòa thượng thẩm, cả dân sự và 
hình sự, Kristin đem đến những kinh nghiệm xử án chưa từng có 
và kinh nghiệm của một người dành cả đời cho dịch vụ công. Bà 
đã giải quyết nhiều trong số các vụ việc nghiêm trọng nhất mà tòa 
án đã gặp phải.
Được biết đến vì vốn hiểu biết pháp lý, sự công bằng, và lòng 
thương cảm, Kristin sẽ là một thẩm phán tôn trọng mọi người và 
đảm bảo rằng tất cả những người tham gia đều được lắng nghe. 
Kristin đã cống hiến cả sự nghiệp của bà để đại diện cho những nạn 
nhân dễ bị tổn thương và bị tước quyền công dân và những nhân 
chứng không có ai đại diện nói lên tiếng nói cho họ. Bà rất nhiệt tình 
trong việc mang hỗ trợ tư pháp đến với mọi người.
Kristin có được sự ủng hộ mạnh mẽ từ hai đảng. Bà đã đạt được 
sự tôn trọng và ủng hộ của người đang giữ vị trí này và sắp nghỉ 
hưu, các thẩm phán Tối cao Pháp viện, những viên chức được 
bầu chọn, hơn 40 thẩm phán, hàng chục luật sư biện hộ dân sự và 
hình sự, và nhiều hơn thế nữa.
Liên Lạc
(206) 659-0611; info@richardsonforjudge.com; 
www.richardsonforjudge.com
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Mariane

Spearman
(Phi đảng phái)

Thomas

Cline
(Phi đảng phái)

Kinh Nghiệm Pháp Lý/Tư Pháp
Thẩm phán Tòa thượng thẩm Quận King (2008-hiện tại); Thẩm 
phán Tòa án quận Quận King (2000-2008); Thẩm phán Tòa án 
Thành phố Kirkland (1995-2000). Có kinh nghiệm pháp lý về luật 
gia đình (1992-94) và biện lý công cộng (1985-92).
Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác
Nguyên thành viên Hội đồng Childhaven, một trung tâm chăm 
sóc trị liệu ban ngày đối với trẻ bị ngược đãi/bỏ rơi.
Giáo Dục
Bằng Cử nhân luật , Đại học Washington (1984); Bằng cử nhân 
về Tâm lý học, Đại học Rutgers (1981)
Phục Vụ Cộng Đồng
Thành viên sáng lập của Học viện Tư pháp, một chương trình cố 
vấn và đào tạo toàn diện cho nhiều luật sư có trình độ đa dạng và 
có hứng thú theo đuổi sự nghiệp tư pháp.
Lời Tuyên Bố
Thẩm phán Spearman được bầu chọn vào Tòa thượng thẩm 
Quận King năm 2008 và là một thành viên tích cực của hội đồng 
xét xử. Ngoài việc xét xử các vụ kiện về tất cả lĩnh vực luật, Thẩm 
phán Spearman còn làm việc với tư cách là Thẩm phán Trưởng 
Dân sự, và với tư cách là một thành viên Ủy ban Điều hành Tòa 
Án, và là chủ tịch của Ủy ban Nghị quyết Tranh chấp Thay thế, 
nơi khuyến khích các giải pháp hòa giải theo thỏa thuận của các 
tranh chấp dân sự. Thẩm phán Spearman đã làm việc để giúp 
cho hệ thống tư pháp dễ tiếp cận, có hiệu quả và công bằng với 
mọi người. 
Những người ủng hộ Thẩm phán Spearman bao gồm tất cả Thẩm 
phán Tối cao Pháp viện Washington cũng như hơn 70 thẩm phán 
tòa án xét xử và chống án, các nhà lập pháp (Cyrus Habib, Jamie 
Pedersen, Gael Tarleton, Sharon Tomiko-Santos, Mia Gregerson 
và Cindy Ryu), Bộ trưởng Tư pháp Bob Ferguson, các viên 
chức được bầu chọn Quận King: Những thành viên Hội đồng 
Rod Dembowski, Joe McDermott và Claudia Balducci, Giám đốc 
điều hành Dow Constantine, Cảnh sát trưởng John Urquhart, 
Thị trưởng Seattle Ed Murray, Đảng viên trẻ đảng Dân chủ Quận 
King và Đảng viên đảng Dân chủ khu vực thứ 36 và 37.
Đối thủ của Judge Spearman là một luật sư, người mà bà đã ra 
lệnh chi trả những chi phí pháp lý trong một vụ kiện trước tòa.
Mariane Spearman là một thẩm phán công tâm, có lòng trắc ẩn 
và làm việc chu đáo với hơn 20 năm kinh nghiệm pháp lý phục 
vụ công dân Quận King. Bà sẽ rất vinh dự khi nhận được phiếu 
bầu của bạn.
Liên Lạc
retainjudgespearman@gmail.com; 
www.retainjudgespearman.com

Kinh Nghiệm Pháp Lý/Tư Pháp
Tham gia vào đoàn luật sư của Bang Washington, Tối cao Pháp 
viện Hoa Kỳ, và Tòa phúc thẩm Hoa Kỳ đối với các cuộc tuần tra 
xét xử liên bang và thứ chín. Hành nghề luật tư, 34 năm.
Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác
Tốt nghiệp khóa giảng dạy, Đại học Washington.  Nhà phân tích 
hồ sơ, Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp Washington. Người giám 
hộ do tòa án bổ nhiệm, Tòa thượng thẩm Quận King.  Ủy viên 
quỹ ủy thác triệu đô cho người đi xe môtô bị thương.
Giáo Dục
Bằng Cử nhân danh dự về văn chương, Đại học Harvard. 
Nghiên cứu sinh tốt nghiệp khóa Khoa Học Quốc Gia. Thạc sĩ 
văn chương (Xã hội học) và Tiến sĩ Luật, Đại học Washington.
Phục Vụ Cộng Đồng
Chính sách mở cửa.   Tư vấn bất kể khả năng thanh toán.   Tình 
nguyện viên nhiều năm trong vụ việc hành vi sai trái công tố.
Lời Tuyên Bố
34  năm làm việc ở vị trí mặt tiền, Tom  đã đầu tranh vì những 
cá nhân và các doanh nghiệp nhỏ.  Ông là một người độc lập 
mãnh liệt, đã đưa các luật sư, chính trị gia, và các công ty thuộc 
Fortune 500 ra xét xử thành công.    
Tom rất lão luyện. Ông ấy hành nghề ở mười một tòa thượng 
thẩm.  Ông tranh cãi trước bồi thẩm đoàn ở năm quận khác 
nhau và tại tòa án quận liên bang ở Seattle.  Tôm biết cách điều 
khiển phòng xét xử.    
Tôi sẽ là người ủng hộ cho cuộc cải cách.  Công lý đã xa rời 
tầng lớp trung lưu do tăng cao chi phí pháp lý chưa từng có. 
Các thủ tục trước khi xét xử nên được hợp lý hóa. Không ai bị 
bắt buộc trả hàng ngàn đôla cho người điều giải. Luật sư trung 
lập nên được nhận điểm tín chỉ giáo dục thường xuyên cho 
hành động tình nguyện.  Những luật sư cản trở việc phát hiện 
nên được giảm chi phí.   
Tom sẽ bảo vệ những người dễ bị tổn thương. Nên có một ủy 
ban thẩm pháp để xem xét các trường hợp về quyền giám hộ, loại 
bỏ nạn lạm dụng trong hệ thống đó, và truyền đạt thông tin đến 
bạn bè và gia đình. Nên sớm có sự giới thiệu đến các chuyên gia 
về sức khỏe tâm thần khi có bất kỳ hành động bạo lực nào được 
gắn với bệnh tâm thần.  Điều này sẽ thực hiện Đạo Luật Brady, 
bảo vệ nạn nhân tương lai và bản thân bệnh tâm thần. Hãy là cử 
tri có hiểu biết! Truy cập clineforjudge.com để biết thêm thông tin.
Liên Lạc
(206) 789-2777; tom@thomascline.com; 
www.clineforjudge.com
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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

Văn bản hoàn chỉnh của 
Dự Luật Tiên Khởi Số 1433

MỘT ĐẠO LUẬT Liên quan đến các tiêu chuẩn lao động 
công bằng; sửa đổi RCW 49.46.005, 49.46.020, 49.46.090, 
49.46.100, và 49.46.120; thêm các mục mới cho chương 49.46 
RCW; quy định các hình phạt; và đưa ra ngày bắt đầu có hiệu 
lực. 
ĐƯỢC BAN HÀNH BỞI NGƯỜI DÂN TIỂU BANG 
WASHINGTON: 

MỤC MỚI. Mục. 1. Người dân mong muốn thiết lập các tiêu 
chuẩn lao động công bằng và bảo vệ các quyền của người lao 
động bằng cách tăng tiền công theo giờ tối thiểu lên $11.00 
(2017), $11.50 (2018), $12.00 (2019) và $13.50 (2020), và yêu 
cầu người sử dụng lao động cho phép người lao động được 
nghỉ ốm có trả lương để chăm sóc sức khỏe của bản thân họ 
và gia đình của họ. 

Mục 2. RCW 49.46.005 và 1961 ex.s. c 18 s 1 được tu chính 
thành nội dung sau: 

(1) Xét thấy việc thiết lập mức lương tối thiểu cho người lao 
động là một vấn đề thiết yếu và cấp thiết đối với người dân tiểu 
bang và yêu cầu hành động hợp lý của cơ quan lập pháp để 
thiết lập các tiêu chuẩn tuyển dụng tối thiểu trong phạm vi tiểu 
bang Washington, do đó cơ quan lập pháp tuyên bố rằng dựa 
trên cân nhắc kỹ lưỡng của cơ quan, sức khỏe, sự an toàn, và 
phúc lợi công cộng của các công dân tiểu bang này đòi hỏi phải 
ban hành dự luật này, và cơ quan lập pháp, trong khi thực thi 
thẩm quyền của mình, mong muốn thông qua chương này thiết 
lập một mức lương tối thiểu cho người lao động trong tiểu bang 
nhằm đẩy mạnh các cơ hội tuyển dụng trong tiểu bang. Các điều 
khoản trong chương này được ban hành theo thẩm quyền của 
tiểu bang với mục đích bảo vệ sức khỏe, sự an toàn, và phúc lợi 
hiện tại cũng như trong tương lai của người dân tiểu bang. 

(2) Kể từ khi đạo luật ban đầu về lương tối thiểu của Washing-
ton được ban hành, cơ quan lập pháp và người dân đã nhiều 
lần tu chính nội dung chương này để thiết lập và đảm bảo thực 
thi các tiêu chuẩn lao động công bằng hiện đại, bao gồm việc 
định kỳ cập nhật lương tối thiểu và thiết lập tuần làm việc bốn 
mươi giờ và quyền được nhận tiền công làm thêm giờ. 

 (3) Theo đây người dân sửa đổi chương này để tuân thủ các 

tiêu chuẩn lao động công bằng hiện đại bằng việc thiết lập một 
mức lương tối thiểu công bằng và quyền được hưởng thời gian 
nghỉ ốm có trả lương để bảo vệ sức khỏe cộng đồng và cho 
phép người lao động chăm sóc sức khỏe bản thân và gia đình 
của họ. 

PHẦN I
THIẾT LẬP CÁC TIÊU CHUẨN LAO ĐỘNG CÔNG BẰNG 

BẰNG VIỆC TĂNG TIỀN CÔNG THEO GIỜ TỐI THIỂU LÊN 
$11.00 (2017), $11.50 (2018), $12.00 (2019) VÀ $13.50 

(2020)
Mục 3. RCW 49.46.020 và 1999 c 1 s 1 được tu chính thành 

nội dung sau: 
(1) ((Trước ngày 1 tháng 1 năm 1999, mọi người sử dụng lao 

động phải trả cho mỗi nhân viên từ mười tám tuổi trở lên của 
mình mức tiền lương không thấp hơn bốn đô la và chín mươi 
cent mỗi giờ. 

(2) Từ ngày 1 tháng 1 năm 1999 đến ngày 1 tháng 1 năm 
2000, mọi người sử dụng lao động phải trả cho mỗi nhân viên 
từ mười tám tuổi trở lên của mình mức tiền lương không thấp 
hơn năm đô la và bảy mươi cent mỗi giờ. 

(3) Từ ngày 1 tháng 1 năm 2000 đến ngày 1 tháng 1 năm 
2001, mọi người sử dụng lao động phải trả cho mỗi nhân viên 
từ mười tám tuổi trở lên của mình mức tiền lương không thấp 
hơn sáu đô la và năm mươi cent mỗi giờ. 

(4))) (a) Từ ngày 1 tháng 1 năm 2017 đến ngày 1 tháng 1 năm 
2018, mọi người sử dụng lao động phải trả cho mỗi nhân viên 
từ mười tám tuổi trở lên của mình mức tiền lương không thấp 
hơn mười một đô la mỗi giờ. 

(b) Từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 đến ngày 1 tháng 1 năm 
2019, mọi người sử dụng lao động phải trả cho mỗi nhân viên 
từ mười tám tuổi trở lên của mình mức tiền lương không thấp 
hơn mười một đô la và năm mươi cent mỗi giờ. 

(c) Từ ngày 1 tháng 1 năm 2019 đến ngày 1 tháng 1 năm 
2020, mọi người sử dụng lao động phải trả cho mỗi nhân viên 
từ mười tám tuổi trở lên của mình mức tiền lương không thấp 
hơn mười hai đô la mỗi giờ.

(d) Từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 đến ngày 1 tháng 1 năm 
2021, mọi người sử dụng lao động phải trả cho mỗi nhân viên 
từ mười tám tuổi trở lên của mình mức tiền lương không thấp 
hơn mười ba đô la và năm mươi cent mỗi giờ. 

(2)(a) Từ ngày 1 tháng 1 năm ((2001)) 2021, và ngày 1 tháng 
1 mỗi năm sau đó như được quy định trong phần (b) của tiểu 
mục này, mọi người sử dụng lao động phải trả cho mỗi nhân 
viên từ mười tám tuổi trở lên của mình mức tiền lương không 
thấp hơn số tiền được thiết lập trong phần (b) của tiểu mục này. 

(b) Vào ngày 30 tháng 9 năm ((2000)) 2020, và vào ngày 30 
tháng 9 mỗi năm sau đó, bộ lao động và công nghiệp phải tính 
toán và điều chỉnh tiền công tối thiểu để duy trì sức mua của 
người lao động bằng việc tăng tiền lương tối thiểu của năm hiện 
tại theo tỷ lệ lạm phát. Tiền lương tối thiểu điều chỉnh phải được 
tính toán theo đơn vị cent gần nhất sử dụng chỉ số giá tiêu dùng 
dành cho người làm công ăn lương và công nhân viên chức ở 
thành thị, CPI-W, hay một chỉ số kế thừa, cho thời gian mười 
hai tháng trước mỗi ngày 1 tháng 9 theo như tính toán của bộ 
lao động Hoa Kỳ. Mỗi mức lương tối thiểu điều chỉnh được tính 
toán trong tiểu mục này (((4))) (2)(b) có hiệu lực vào ngày 1 
tháng 1 tiếp theo. 

(((5))) (3) Một người sử dụng lao động phải trả cho nhân viên 
của mình: (a) Tất cả các khoản tiền quà và tiền thưởng; và (b) 
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tất cả các khoản tiền dịch vụ như được xác định trong RCW 
49.46.160 trừ các khoản mà, theo RCW 49.46.160, được coi là 
không phải trả cho người nhân viên hay các nhân viên phục vụ 
khách hàng. Tiền quà và tiền dịch vụ trả cho một nhân viên là 
nằm ngoài, và không được phép tính vào, tiền công theo giờ tối 
thiểu của nhân viên đó. 

 (4) Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, mọi người sử dụng lao 
động phải cho phép mỗi nhân viên của mình được nghỉ ốm có 
trả lương theo như quy định trong Phần II của đạo luật này.

(5) Giám đốc phải thiết lập, theo quy định, mức lương tối 
thiểu cho các nhân viên dưới mười tám tuổi. 

PHẦN II
THIẾT LẬP CÁC TIÊU CHUẨN LAO ĐỘNG CÔNG BẰNG 

BẰNG VIỆC YÊU CẦU NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG PHẢI
CHO PHÉP THỜI GIAN NGHỈ ỐM CÓ TRẢ LƯƠNG CHO 

NHÂN VIÊN
MỤC MỚI. Mục 4. Yêu cầu công việc và nhu cầu của gia đình 

cần phải được cân bằng để nâng cao sức khỏe cộng đồng, ổn 
định gia đình, và an toàn kinh tế. Việc cho phép nhân viên được 
nghỉ ốm có trả lương hợp lý để chăm sóc sức khỏe của bản 
thân họ và gia đình họ là vì lợi ích của cộng đồng. Thời gian nghỉ 
ốm có trả lương đó phải được thực hiện theo mức lương tối 
thiểu mới tăng hoặc mức lương thông thường của nhân viên, 
tùy giá trị nào lớn hơn.

MỤC MỚI. Mục 5. (1) Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, mọi 
người sử dụng lao động phải cung cấp cho mỗi nhân viên của 
mình thời gian nghỉ ốm có trả lương như sau: 

(a) Một nhân viên sẽ tích lũy ít nhất một giờ nghỉ ốm có trả 
lương cho mỗi bốn mươi giờ làm việc. Người sử dụng lao động 
có thể cho phép nghỉ ốm có trả lương trước khi thời gian đó 
được tích lũy với điều kiện là việc cho phép trước đó đáp ứng 
hoặc vượt quá yêu cầu của mục này đối với việc tích lũy, sử 
dụng, và kết chuyển thời gian nghỉ ốm có trả lương. 

(b) Một nhân viên được phép sử dụng thời gian nghỉ ốm có 
trả lương cho các lý do sau: 

(i) Vắng mặt do tình trạng bệnh thể chất hoặc tinh thần, chấn 
thương, hay một tình trạng bệnh lý của người lao động; xem xét 
yêu cầu chẩn đoán y khoa, chăm sóc, hay điều trị một tình trạng 
bệnh thể chất hoặc tinh thần, chấn thương, hay một tình trạng 
bệnh lý của nhân viên; hay nhu cầu chăm sóc phòng ngừa về y 
tế của nhân viên; 

(ii) Cho phép nhân viên chăm sóc cho một thành viên gia đình 
mắc bệnh thể chất hoặc tinh thần, chấn thương, hay một tình 
trạng bệnh lý; chăm sóc cho một thành viên gia đình cần chẩn 
đoán y khoa, chăm sóc, hay điều trị một bệnh thể chất hoặc 
tinh thần, chấn thương, hay một tình trạng bệnh lý; hay chăm 
sóc cho một thành viên gia đình cần chăm sóc phòng ngừa về 
y tế; và 

(iii) Khi nơi làm việc của nhân viên bị đóng cửa theo lệnh của 
một quan chức công quyền vì bất kỳ lý do sức khỏe nào, hoặc 
khi trường hoặc trung tâm giữ trẻ của con của nhân viên bị đóng 
cửa vì lý do đó.

(c) Nhân viên được phép sử dụng thời gian nghỉ ốm có trả 
lương đủ điều kiện để nghỉ theo đạo luật nghỉ vì lý do bạo hành 
gia đình, chương 49.76 RCW. 

(d) Một nhân viên được quyền sử dụng thời gian nghỉ ốm có 
trả lương tích lũy kể từ ngày thứ chín mươi sau khi bắt đầu làm 
việc. 

(e) Người sử dụng lao động không bị cản trở việc đề ra chính 
sách về nghỉ ốm có trả lương rộng rãi hơn hay cho phép sử 
dụng thời gian nghỉ ốm có trả lương vì các mục đích khác. 

(f) Một người sử dụng lao động có thể yêu cầu các nhân viên 
thông báo trước hợp lý về việc vắng mặt, miễn sao việc thông 
báo trước đó không làm ảnh hưởng đến việc sử dụng hợp pháp 
thời gian nghỉ ốm có trả lương của nhân viên. 

(g) Nếu vắng mặt kéo dài hơn ba ngày, người sử dụng lao 
động có thể yêu cầu bằng chứng xác nhận rằng việc nhân viên 
sử dụng thời gian nghỉ ốm có trả lương là vì một mục đích được 
phép. Nếu người sử dụng lao động yêu cầu bằng chứng xác 
nhận, thì bằng chứng xác nhận đó phải được cung cấp cho 
người sử dụng lao động trong một khoảng thời gian hợp lý trong 
hoặc sau khi nghỉ. Các yêu cầu của người sử dụng lao động về 
bằng chứng xác nhận không được gây ra gánh nặng hay chi phí 
không hợp lý cho nhân viên và không được vượt quá các yêu 
cầu về quyền riêng tư và xác nhận do pháp luật xác lập. 

(h) Người sử dụng lao động không được yêu cầu, như một 
điều kiện để nhân viên sử dụng thời gian nghỉ ốm có trả lương, 
rằng người nhân viên phải tìm hoặc tìm được một nhân viên 
thay thế để bù đắp thời gian mà nhân viên đó sử dụng chế độ 
nghỉ ốm có trả lương. 

(i) Đối với mỗi giờ nghỉ ốm có trả lương được sử dụng, một 
nhân viên phải được trả giá trị lớn hơn giữa mức tiền công theo 
giờ tối thiểu được quy định trong chương này hoặc mức thù lao 
thông thường của nhân viên đó. Người sử dụng lao động có 
trách nhiệm thường xuyên thông báo cho nhân viên về thời gian 
nghỉ ốm có trả lương có sẵn cho nhân viên. 

(j) Thời gian nghỉ ốm có trả lương chưa được sử dụng được 
kết chuyển sang năm sau, ngoại trừ việc người sử dụng lao 
động không bắt buộc phải cho phép nhân viên kết chuyển thời 
gian nghỉ ốm có trả lương nhiều hơn bốn mươi giờ. 

(k) Mục này không yêu cầu người sử dụng lao động đền bù 
bằng tiền hay bằng hình thức nào khác cho thời gian nghỉ ốm 
có trả lương đã tích lũy nhưng chưa sử dụng cho bất kỳ nhân 
viên nào khi nhân viên đó bị chấm dứt hợp đồng, từ chức, nghỉ 
hưu, hay nghỉ việc vì lý do nào khác. Khi nhân viên nghỉ việc và 
nhân viên đó được tái tuyển dụng trong vòng mười hai tháng kể 
từ ngày nghỉ việc bởi cùng một người sử dụng lao động dù là tại 
cùng địa điểm hay tại một địa điểm kinh doanh khác của người 
sử dụng lao động, thời gian nghỉ ốm có trả lương đã tích lũy từ 
trước nhưng chưa sử dụng phải được khôi phục và thời gian 
làm việc trước đó phải được tính cho mục đích xác định điều 
kiện hội đủ của nhân viên để sử dụng thời gian nghỉ ốm có trả 
lương theo tiểu mục (1)(d) của mục này. 

(2) Cho các mục đích của mục này, “thành viên gia đình” 
nghĩa là bất kỳ người nào sau đây: 

(a) Một đứa trẻ, bao gồm con ruột, con nuôi, hay con nuôi 
tạm thời, con kế, hay một đứa trẻ mà nhân viên là cha mẹ thay 
thế, người giám hộ hợp pháp, hay là một người có quyền của 
cha mẹ do tòa chỉ định, bất kể tuổi tác hay tình trạng phụ thuộc; 

(b) Một cha mẹ ruột, cha mẹ nuôi, người có quyền của cha 
mẹ do tòa chỉ định, hay cha mẹ nuôi tạm thời, cha mẹ kế, hay 
người giám hộ hợp pháp của nhân viên hay của vợ/chồng hoặc 
người sống chung có đăng ký của nhân viên, hay một người là 
cha mẹ thay thế khi nhân viên còn nhỏ; 

(c) Vợ/chồng; 
(d) Người sống chung có đăng ký; 
(e) Ông/bà nội/ngoại; 
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(f) Cháu nội/ngoại; hoặc 
(g) Anh chị em. 
(3) Người sử dụng lao động không được áp dụng hay thực 

thi bất kỳ chính sách nào tính việc sử dụng thời gian nghỉ ốm có 
trả lương là thời gian vắng mặt mà có thể dẫn đến một hình phạt 
chống lại nhân viên. 

(4) Người sử dụng lao động không được phân biệt đối xử hay 
hay trả thù nhân viên vì nhân viên đó thực hiện bất kỳ quyền nào 
của mình theo quy định của chương này bao gồm việc sử dụng 
thời gian nghỉ ốm có trả lương. 

PHẦN III
CÁC MỤC KHÁC

MỤC MỚI. Mục 6. (1) Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2017, tất 
cả các quyền và biện pháp thực thi quyền hiện tại có sẵn theo 
luật tiểu bang hay địa phương nhằm đảm bảo thực thi luật về 
lương tối thiểu phải được áp dụng để đảm bảo thực thi tất cả 
các quyền được thiết lập theo đạo luật này. 

(2) Tiểu bang phải trả cho các cá nhân người lao động, như 
được định nghĩa trong RCW 74.39A.240, theo các yêu cầu về 
lương tối thiểu, tiền công làm thêm giờ, và thời gian nghỉ ốm có 
trả lương của chương này. 

Mục 7. RCW 49.46.090 và 2010 c 8 s 12043 được tu chính 
thành nội dung sau: 

(1) Bất kỳ người sử dụng lao động nào trả bất kỳ nhân viên 
nào ít hơn ((tiền công)) số tiền mà nhân viên đó có quyền nhận 
theo quy định của hay như một hệ quả của chương này, phải 
chịu trách nhiệm trả cho nhân viên bị ảnh hưởng đó toàn bộ số 
tiền ((theo mức tiền công đó)) phải thanh toán cho nhân viên 
đó theo chương này, trừ đi bất kỳ khoản tiền nào mà người sử 
dụng lao động đã trả cho nhân viên đó, và cho các chi phí cũng 
như các khoản phí luật sư hợp lý mà tòa án cho phép. Bất kỳ 
thỏa thuận nào giữa nhân viên đó và người sử dụng lao động 
((để làm việc cho)) cho phép nhân viên nhận ít hơn ((mức tiền 
công đó)) số tiền phải trả theo quy định của chương này không 
có hiệu lực để biện minh cho hành động đó. 

(2) Khi có yêu cầu bằng văn bản của nhân viên được trả ít 
hơn ((tiền công)) số tiền mà nhân viên đó có quyền nhận theo 
quy định của hay như là hệ quả của chương này, giám đốc có 
thể nhận trách nhiệm, theo quy định của chương này hay như 
được quy định trong RCW 49.48.040, về ((tiền công)) khiếu nại 
đó thay mặt cho nhân viên và có thể thực hiện bất kỳ hành động 
pháp lý nào cần thiết để thu hồi khoản tiền trong khiếu nại, và 
người sử dụng lao động phải trả các chi phí và phí luật sư hợp 
lý mà tòa án cho phép. 

Mục 8. RCW 49.46.100 và 2010 c 8 s 12044 được tu chính 
thành nội dung sau: 

(1) Bất kỳ người sử dụng lao động nào cản trở hay trì hoãn 
giám đốc hay đại diện được ủy quyền của giám đốc trong việc 
thực hiện trách nhiệm thực thi chương này, hay từ chối cho 
giám đốc hay đại diện được ủy quyền của giám đốc vào bất kỳ 
khu vực làm việc nào, hay không lập, duy trì, và gìn giữ bất kỳ hồ 
sơ nào theo các điều khoản của chương này, hay làm giả bất kỳ 
hồ sơ nào trong đó, hay từ chối cung cấp bất kỳ hồ sơ nào cho 
giám đốc hay đại diện được ủy quyền của giám đốc khi được 
yêu cầu, hay từ chối cung cấp lời khai có tuyên thệ về hồ sơ đó 
hay bất kỳ thông tin nào khác cần thiết để thực thi hợp lý các 
quy định của chương này cho giám đốc hay đại diện được ủy 
quyền của giám đốc khi được yêu cầu, hoặc trả hay đồng ý trả 

((tiền công thấp hơn mức có thể áp dụng)) cho một nhân viên 
ít hơn số tiền mà nhân viên có quyền nhận theo quy định của 
chương này, hay theo một cách nào khác vi phạm bất kỳ điều 
khoản nào của chương này hay của bất kỳ quy định nào được 
ban hành theo chương này sẽ được coi là vi phạm chương này 
và sẽ, khi bị kết tội vì lý do đó, bị coi là phạm một khinh tội mức 
độ nặng. 

(2) Bất kỳ người sử dụng lao động nào sa thải hay phân biệt 
đối xử dưới bất kỳ hình thức nào chống lại một nhân viên vì 
nhân viên đó đã khiếu nại với người sử dụng lao động của 
mình, với giám đốc, hay người đại diện được ủy quyền của 
giám đốc rằng nhân viên đó chưa được thanh toán tiền công 
theo các điều khoản của chương này, hay rằng người sử dụng 
lao động đã vi phạm bất kỳ điều khoản nào của chương này, 
hay vì nhân viên đó đã khởi đầu hay sắp khởi đầu bất kỳ vụ kiện 
nào theo hay liên quan đến chương này, hay vì nhân viên đó đã 
làm chứng hay sắp làm chứng tại bất kỳ vụ kiện nào như vậy sẽ 
bị coi là vi phạm chương này và sẽ, khi bị kết tội vì lý do đó, bị coi 
là phạm tội nhẹ mức độ nặng.

Mục 9. RCW 49.46.120 và 1961 ex.s. c 18 s 4 được tu chính 
thành nội dung sau: 

Chương này thiết lập ((một)) các tiêu chuẩn tối thiểu cho tiền 
công, thời gian nghỉ ốm có trả lương, và các điều kiện làm việc 
của tất cả người lao động trong tiểu bang, trừ khi được miễn khỏi 
các tiêu chuẩn này, và bổ sung vào cũng như hoàn thiện bất kỳ 
luật hay sắc lệnh nào của liên bang, tiểu bang, hay địa phương 
hay bất kỳ quy tắc hay quy định nào được ban hành theo đó. Bất 
kỳ tiêu chuẩn nào liên quan đến tiền công, giờ làm, thời gian nghỉ 
ốm có trả lương, hay các điều kiện làm việc khác được thiết lập 
bởi bất kỳ luật hay sắc lệnh nào của liên bang, tiểu bang, hay 
địa phương có thể áp dụng, hay bất kỳ quy tắc hay quy định nào 
được ban hành theo đó, mà có lợi hơn cho người lao động so 
với các tiêu chuẩn tối thiểu có thể áp dụng theo chương này, 
hay bất kỳ quy tắc hay quy định nào được ban hành theo đây, 
sẽ không bị ảnh hưởng bởi chương này và các luật, quy tắc hay 
quy định đó, sẽ có hiệu lực đầy đủ và có thể được thực thi như 
pháp luật quy định. 

MỤC MỚI. Mục 10. Bộ lao động và công nghiệp tiểu bang 
phải áp dụng và thực thi các quy tắc để thực hiện và đảm bảo 
thực thi đạo luật này, bao gồm nhưng không chỉ gồm các quy 
trình để thông báo cho người lao động và báo cáo liên quan đến 
thời gian nghỉ ốm có trả lương, và bảo vệ người lao động khỏi 
sự trả thù vì sử dụng hợp pháp thời gian nghỉ ốm có trả lương 
và thực hiện các quyền khác theo quy định của chương này. 
Các quy tắc của bộ để đảm bảo thực thi các quyền theo quy 
định của đạo luật này phải ít nhất ngang bằng với việc đảm bảo 
thực thi mức lương tối thiểu.

MỤC MỚI. Mục 11. Các quy định của đạo luật này được 
hiểu đầy đủ để thực hiện ý nghĩa, các chính sách, và mục đích 
của đạo luật này. Không điều nào trong đạo luật này ngăn cản 
các cơ quan có thẩm quyền ở địa phương ban hành các tiêu 
chuẩn lao động công bằng bổ sung ở địa phương có lợi hơn 
cho người lao động, bao gồm nhưng không chỉ gồm mức lương 
tối thiểu cao hơn hay các yêu cầu về thời gian nghỉ ốm có trả 
lương có lợi hơn. 

MỤC MỚI. Mục 12. Đạo luật này phải được bố trí theo hệ 
thống vào chương 49.46 RCW và tùy thuộc vào RCW 49.46.040 
(Điều tra, v.v.) và RCW 49.46.070 (Lưu trữ hồ sơ).
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MỤC MỚI. Mục 13. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong đạo luật 
này hoặc việc áp dụng của điều khoản đó đối với bất kỳ người 
nào hoặc tình huống nào được cho là không hợp lệ, thì các điều 
khoản còn lại trong đạo luật này hoặc việc áp dụng của điều 
khoản đó đối với những người hoặc tình huống khác không bị 
ảnh hưởng. 

MỤC MỚI. Mục 14. Đạo luật này có hiệu lực vào ngày 1 tháng 
1 năm 2017.

--- HẾT ---
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Văn bản hoàn chỉnh của 
Dự Luật Tiên Khởi Số 1464

MỘT ĐẠO LUẬT Liên quan đến trách nhiệm giải trình của 
hệ thống chính trị bầu cử của Washington với người dân; tu 
chính RCW 42.17A.400, 42.17A.430, 42.17A.445, 42.17A.645, 
42.17A.470, 42.17A.050, 42.17A.750, 42.17A.755, 42.17A.765, 
và 42.17A.125; thêm các mục mới vào chương 42.17A RCW; 
thêm một mục mới vào chương 82.32 RCW; tạo thêm các mục 
mới; hủy bỏ RCW 82.08.0273 và 42.17A.550; quy định các hình 
phạt; và phân bổ ngân sách. 
ĐƯỢC BAN HÀNH BỞI NGƯỜI DÂN TIỂU BANG 
WASHINGTON: 

MỤC MỚI. Mục 1. Đạo luật này có thể được biết đến và trích 
dẫn với tên gọi đạo luật trách nhiệm giải trình của chính quyền 
Washington. 

MỤC MỚI. Mục 2. (1) Người dân nhận thấy và tuyên bố rằng 
trách nhiệm giải trình với người dân có tầm quan trọng vô cùng 
lớn trong hệ thống chính trị bầu cử của Washington. Ngày nay, 
hệ thống đó bị suy đồi với quan điểm tham nhũng, thiếu sự 
tham gia của công dân (những người cho rằng họ chỉ có vai trò 
không quan trọng trong nền dân chủ của chúng ta), tiết lộ không 
đầy đủ các thông tin có liên quan cho công chúng về quảng cáo 
các thông điệp chính trị và vận động hành lang có trả tiền, và 
thực thi không đầy đủ các luật có mục tiêu giải quyết các quan 
ngại này. 

(2) Đạo luật trách nhiệm giải trình của chính quyền Wash-
ington có mục đích tăng cường trách nhiệm giải trình với công 
chúng trong hệ thống chính trị bầu cử của Washington bằng 
việc: 

(a) Ngăn chặn tham nhũng và quan điểm tham nhũng trong 
chính quyền bằng cách tăng cường các giới hạn đóng góp cho 
chiến dịch vận động tranh cử, thiết lập các hạn chế bổ sung đối 
với tài trợ cho chiến dịch vận động, và cấm các quan chức và 
nhân viên nhất định của chính quyền nhận thù lao để vận động 
chính quyền tiểu bang; 

(b) Nâng cao việc tham gia của công dân và thảo luận chính 
trị mở bằng việc thiết lập một hệ thống hiệu quả cho việc công 
dân tài trợ cho các chiến dịch vận động tranh cử; 

(c) Thông tin tốt hơn cho khu vực bầu cử bằng cách cải thiện 
việc công bố thông tin có liên quan đến quảng cáo các thông 
điệp chính trị và vận động hành lang cho công chúng; và 

(d) Cải thiện việc đảm bảo thực thi luật pháp điều tiết chính trị 
bầu cử bằng cách tạo điều kiện cho báo cáo vi phạm, mở rộng 
thẩm quyền đảm bảo thực thi, cung cấp các nguồn lực cho các 
nỗ lực đảm bảo thực thi, và tăng cường các hình phạt có thể có 
đối với những vi phạm. 

NHỮNG GIỚI HẠN VỀ ĐÓNG GÓP CHO CHIẾN DỊCH 
VẬN ĐỘNG TRANH CỬ VÀ NHỮNG HẠN CHẾ KHÁC

Mục 3. RCW 42.17A.400 và 2010 c 204 s 601 được tu chính 
thành nội dung sau: 

(1) Người dân tiểu bang Washington nhận thấy và tuyên bố 
rằng: 

(a) Sức mạnh về tài chính của những cá nhân hay tổ chức 
nhất định không thể cho phép họ thực hiện ((một việc không 
tương xứng hay)) kiểm soát hay theo một cách khác gây ảnh 
hưởng sai trái lên việc bầu các ứng cử viên. 

(b) Các chi phí tăng nhanh của chiến dịch vận động chính trị 

ghi danh bỏ phiếu
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đã khiến nhiều ứng cử viên huy động tỷ lệ ngân sách lớn hơn từ 
hoặc kết hợp với các nhóm lợi ích có quyền lợi tài chính cụ thể 
trong các vấn đề trước chính quyền tiểu bang. Điều này đã dẫn 
đến nhận thức của công chúng rằng các quyết định của những 
quan chức được bầu chọn bị ảnh hưởng sai trái bởi những 
đóng góp tài chính, bao gồm các chi phí kết hợp. 

(((c) Các ứng cử viên đang quyên được ít hơn từ những 
khoản đóng góp nhỏ của cá nhân và quyên được nhiều hơn từ 
các nhóm lợi ích. Điều này đã tạo ra nhận thức của công chúng 
rằng các cá nhân chỉ có vai trò không đáng kể trong quá trình 
chính trị.)) 

(2) Bằng việc hạn chế các khoản đóng góp cho chiến dịch 
vận động tranh cử, người dân mong muốn: 

(a) Đảm bảo rằng các cá nhân và các nhóm lợi ích có một cơ 
hội công bằng ((và bình đẳng)) để gây ảnh hưởng lên các quá 
trình liên quan đến bầu cử và chính quyền; 

(b) Giảm ((ảnh hưởng của những bên đóng góp là tổ chức 
lớn)) quan điểm tham nhũng; và 

(c) ((Khôi phục)) Củng cố niềm tin của công chúng vào các tổ 
chức của chính quyền và quá trình bầu cử. 

MỤC MỚI. Mục 4. (1) Một nhà thầu công cộng hay một nhà 
thầu công cộng tiềm năng, một tổ chức mà một nhà thầu như 
vậy sở hữu hay có quyền kiểm soát, một người sở hữu hay 
có quyền kiểm soát trong một nhà thầu như vậy nếu nhà thầu 
không phải là một cá nhân, hay một giám đốc hoặc người có 
chức vụ tương đương, quan chức hay người có chức vụ tương 
đương, hay là thành viên gia đình ruột thịt của nhà thầu đó 
không được: 

(a) Đóng góp hơn một trăm đô la trong mỗi cuộc bầu cử cho 
một ứng cử viên vào vị trí có quyền ra quyết định trong việc 
thương lượng, trao, thi hành, thực hiện, hay đảm bảo thực thi 
hợp đồng hoặc các hợp đồng đủ điều kiện của nhà thầu; 

(b) Chuyển hay gửi một khoản đóng góp cho ứng cử viên đó 
từ một người khác; 

(c) Kêu gọi các khoản đóng góp cho ứng cử viên đó với số 
tiền vượt quá một trăm đô la cho mỗi cá nhân hay năm trăm đô 
la tổng cộng cho mỗi cuộc bầu cử; 

(d) Kêu gọi sự đóng góp cho ứng cử viên đó từ các nhân viên 
của nhà thầu, các nhà thầu phụ, khách hàng, hay các thành 
viên gia đình gần gũi; hay 

(e) Tham gia vào một giao dịch kinh doanh riêng hay quan hệ 
kinh tế riêng với ứng cử viên đó hay một tổ chức mà trong đó 
ứng cử viên có lợi ích tài chính đáng kể, trừ khi không thể có 
nghi ngờ hợp lý nào về việc giao dịch hay quan hệ kinh doanh 
đó không phải là một phần của bất kỳ kế hoạch nào nhằm đạt 
được hay duy trì ảnh hưởng đối với ứng cử viên. 

(2) Một người được đăng ký hay được yêu cầu đăng ký là 
nhà vận động hành lang, một tổ chức mà một nhà vận động 
hành lang như vậy sở hữu hay có quyền kiểm soát, một người 
sở hữu hay có quyền kiểm soát trong một nhà vận động hành 
lang như vậy nếu nhà vận động hành lang đó không phải là 
một cá nhân, hay một giám đốc hoặc người có chức vụ tương 
đương, quan chức hay người có chức vụ tương đương, hay 
là thành viên gia đình ruột thịt của nhà vận động hành lang đó 
không được: 

(a) Đóng góp hơn một trăm đô la trong mỗi cuộc bầu cử cho 
một ứng cử viên vào vị trí có quyền ra quyết định về bất kỳ luật, 
quy tắc, tiêu chuẩn, mức, hay sắc lệnh khác, dù là thực tế hay 
tiềm năng, mà người đó đã vận động hành lang cho nó trong 

vòng bốn năm qua; 
(b) Chuyển hay gửi một khoản đóng góp cho ứng cử viên đó 

từ một người khác; 
(c) Kêu gọi các khoản đóng góp cho ứng cử viên đó với số 

tiền vượt quá một trăm đô la cho mỗi cá nhân hay năm trăm đô 
la tổng cộng cho mỗi cuộc bầu cử; 

(d) Kêu gọi các khoản đóng góp cho ứng cử viên đó từ các 
nhân viên của nhà vận động hành lang, khách hàng, hay các 
thành viên gia đình gần gũi; hay 

(e) Tham gia vào một giao dịch kinh doanh riêng hay quan hệ 
kinh tế riêng với ứng cử viên đó hay một tổ chức mà trong đó 
ứng cử viên có lợi ích tài chính đáng kể, trừ khi không thể có 
nghi ngờ hợp lý nào về việc giao dịch hay quan hệ kinh doanh 
đó không phải là một phần của bất kỳ kế hoạch nào nhằm đạt 
được hay duy trì ảnh hưởng đối với ứng cử viên. 

(3) Nhằm mục đích của mục này, việc tham gia của một nhân 
viên vào việc thực hiện hay định hướng các khoản đóng góp từ 
người sử dụng lao động của mình, hay từ một quỹ độc lập riêng 
hay một ủy ban chính trị được thành lập và duy trì bởi người 
sử dụng lao động của nhân viên đó, nếu là một phần của trách 
nhiệm thông thường của nhân viên đó, không đủ điều kiện để 
được coi là việc chuyển hay kêu gọi các khoản đóng góp bởi 
nhân viên đó. 

(4) Một người không được phép kêu gọi hay nhận các khoản 
đóng góp nếu người đó biết hoặc có lý do để biết rằng khoản 
đóng góp đó vượt quá các hạn chế được quy định trong mục 
này. 

(5) Cho các mục đích của mục này: 
(a) “Thành viên gia đình gần gũi” của một cá nhân có nghĩa là: 
(i) Gia đình ruột thịt của cá nhân đó, như được định nghĩa 

trong chương này; 
(ii) Vợ/chồng của cá nhân đó, người sống chung, con, con kế, 

cháu nội/ngoại, cha/mẹ, cha/mẹ kế, ông/bà nội/ngoại, anh/em 
trai, anh/em trai cùng mẹ hoặc cha, chị/em gái, hay chị/em gái 
cùng mẹ hoặc cha; 

(iii) Một người con, con kế, cháu nội/ngoại, cha/mẹ, cha/mẹ 
kế, ông/bà nội/ngoại, anh/em trai, anh/em trai cùng mẹ hoặc 
cha, chị/em gái, hay chị/em gái cùng mẹ hoặc cha của vợ/
chồng hay người sống chung của cá nhân đó; hay 

(iv) Vợ/chồng hay người sống chung của bất kỳ người nào 
được ghi trong phần (a)(ii) hay (iii) của tiểu mục (5) này. 

(b) “Nhà thầu công cộng tiềm năng” nghĩa là một người, trực 
tiếp hay với vai trò là nhà thầu phụ, có đơn xin đang chờ xét 
duyệt hay đã hình thành ý định cụ thể để làm đơn xin hay theo 
một cách nào khác tìm kiếm hợp đồng hay các hợp đồng mà sẽ 
chịu sự điều tiết của Title 39 RCW và sẽ bao gồm khoản thanh 
toán tiền công quỹ từ một tổ chức của chính quyền với giá trị 
tổng cộng ít nhất là một trăm ngàn đô la cho bất kỳ và tất cả các 
bên. Định nghĩa này không bao gồm các nhân viên của người 
đó hay, nếu người đó là một liên hiệp, thì không bao gồm các 
thành viên của liên hiệp đó. 

(c) “Nhà thầu công cộng” có nghĩa là một người mà, trong 
chu kỳ tuyển cử hiện tại cho vị trí công quyền có liên quan, trực 
tiếp hay với vai trò là nhà thầu phụ, đã có một hay nhiều quan 
hệ hợp đồng chịu sự điều tiết của Title 39 RCW bao gồm khoản 
thanh toán tiền công quỹ từ một tổ chức của chính quyền với 
giá trị tổng cộng ít nhất là một trăm ngàn đô la cho bất kỳ và tất 
cả các bên. Định nghĩa này không bao gồm các nhân viên của 
người đó hay, nếu người đó là một liên hiệp, thì không bao gồm 
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các thành viên của liên hiệp đó. 
(6) Ủy ban được phép áp dụng các luật lệ, nếu cần, để đảm 

bảo thực thi và ngăn ngừa việc lách các quy định trong mục này. 
MỤC MỚI. Mục 5. (1) Một khoản chi phí để hỗ trợ một ứng 

cử viên hay chống lại đối thủ của một ứng cử viên, ngoại trừ 
một khoản chi phí cho các mục đích được mô tả trong RCW 
42.17A.005(13)(b), được mặc định là được chi kết hợp với ứng 
cử viên hay đại diện của ứng cử viên đó (dù là một ủy ban chính 
trị được ứng cử viên ủy quyền, một người được đăng ký quản 
lý các chi phí của ứng cử viên hay của ủy ban, hay đại diện của 
họ), và do đó được mặc định là một khoản đóng góp như được 
định nghĩa trong chương này, theo bất kỳ một trường hợp nào 
sau đây diễn ra sau ngày mục này bắt đầu có hiệu lực: 

(a) Ứng cử viên hay đại diện đã có hiểu biết cụ thể từ trước 
về khoản chi phí; 

(b) Người chi tiền là một thành viên gia đình ruột thịt, đối tác, 
hay nhân viên của ứng cử viên;

(c) Chi phí được chi kết hợp với, với sự tham gia góp ý của, 
hay phối hợp với, hoặc theo yêu cầu hay gợi ý của, một thành 
viên gia đình ruột thịt, đối tác, hay nhân viên của ứng cử viên; 
hoặc 

(d) Trong vòng hai năm trước khi chi phí được chi và trong 
cùng một chu kỳ tuyển cử: 

(i) Ứng cử viên hay đại diện, và người chi tiền, đã tham gia 
một cuộc họp mà tại đó chiến lược có liên quan đến chiến dịch 
vận động hay việc lập kế hoạch liên quan đến cuộc bầu cử của 
ứng cử viên đã được thảo luận; 

(ii) Ứng cử viên hay đại diện đã đóng góp cho một ủy ban 
chính trị giải ngân khoản chi phí, ứng cử viên hay đại diện đã xin 
một hoặc nhiều bên thứ ba đóng góp vào một ủy ban chính trị 
giải ngân khoản chi phí, hoặc ứng cử viên hay đại diện đã kêu 
gọi các khoản đóng góp tại một sự kiện do một ủy ban chính trị 
giải ngân khoản chi phí tổ chức hoặc chủ trì; 

(iii) Ứng cử viên hoặc đại diện, và người chi tiền, dùng chung 
văn phòng; hoặc 

(iv) Ứng cử viên hoặc đại diện, và người chi tiền, đã có chung 
người đại diện hay kết hợp với cùng một người cho các mục 
đích không liên quan đến chiến dịch vận động. 

(2) Bất kỳ giả định nào được thiết lập theo mục này đều có thể 
được bác bỏ. Nếu một nghi vấn vi phạm chương này lấy cơ sở 
là một giả định về kết hợp theo mục này, sau khi cơ sở cho giả 
định đã được chứng minh bằng xem xét kỹ lưỡng các chứng 
cứ sau khi cân nhắc tất cả các chứng cứ do tất cả các bên đưa 
ra, thì gánh nặng phải chứng minh được đặt lên vai người bị 
nghi ngờ vi phạm và người này phải tìm cách bác bỏ sự kết hợp 
được giả định bằng cách xem xét kỹ lưỡng các chứng cứ, và 
việc này cũng phải cân nhắc tất cả các chứng cứ do tất cả các 
bên đưa ra. 

(3) Bất kể bất kỳ điều khoản nào của mục này, và bất kể việc 
giả định đã được thiết lập hay chưa, bất kỳ tài liệu nào có liên 
quan hay bất kỳ số liệu hỗ trợ nào đều có thể được sử dụng để 
chứng tỏ sự kết hợp của một khoản chi phí. 

(4) Trước thời hạn ngày 1 tháng 9 năm 2017, và theo một 
cách liên tục, ủy ban sẽ xuất bản hướng dẫn thực hành tốt nhất 
mà, nếu làm theo, sẽ bác bỏ hiệu quả một giả định kết hợp, bao 
gồm thông qua việc ghi chép tài liệu theo một biện pháp ngăn 
chặn hiệu quả, và bất kỳ quy trình sàng lọc nào khác mà ủy ban 
cho là đủ. Một người bị nghi ngờ vi phạm có thể bác bỏ một giả 
định được thiết lập theo mục này bằng cách đưa ra một luận cứ 
sơ lược rằng hướng dẫn của ủy ban mà được coi là cập nhật 

khi đó đã được tuân theo. Để tái thiết lập giả định, gánh nặng 
phải tìm chứng cứ khi đó sẽ chuyển sang cho ủy ban, bộ trưởng 
tư pháp, hay công tố viên để chứng minh bằng việc xem xét kỹ 
lưỡng các chứng cứ sau khi cân nhắc tất cả các chứng cứ do tất 
cả các bên đưa ra, rằng hướng dẫn của ủy ban mà được coi là 
cập nhật khi đó đã không được tuân theo. 

(5) Mục này không áp dụng trong một hành động của công 
dân theo RCW 42.17A.755(4). Trong hành động đó, một giả 
định kết hợp theo mục này không được phép áp dụng để chứng 
minh một vi phạm. 

(6) Ủy ban được phép áp dụng các luật lệ, nếu cần, để đảm 
bảo thực thi và ngăn ngừa việc lách các quy định trong mục này. 

Mục 6. RCW 42.17A.430 và 2010 c 204 s 606 được tu chính 
thành nội dung sau: 

Tất cả các ((Các)) quỹ dư thừa của một ứng cử viên hay một 
ủy ban được ủy quyền của ứng cử viên ((chỉ có thể)) phải được 
nhanh chóng hủy bỏ như được quy định trong mục này. Nếu 
ứng cử viên nhận công quỹ từ chương trình tín dụng dân chủ 
được thành lập theo mục 9 của đạo luật này, thì ứng cử viên 
phải chuyển cho ủy ban một tỷ lệ phần trăm nhất định của phần 
quỹ dư thừa của ứng cử viên, bằng với tỷ lệ phần trăm của tổng 
số tiền đóng góp mà ứng cử viên đã nhận được mà là công quỹ 
từ chương trình tín dụng dân chủ. Nếu không, quỹ dư thừa phải 
bị hủy bỏ  theo bất kỳ một hay nhiều cách sau đây: 

(1) Chuyển lại phần dư thừa cho một người đóng góp theo số 
tiền không vượt quá phần đóng góp ban đầu của người đóng 
góp đó; 

(2) Dùng phần dư thừa, bồi hoàn cho ứng cử viên cho phần 
thu nhập bị mất đi là kết quả của chiến dịch vận động của ứng 
cử viên. Phần thu nhập bị mất phải được xác minh là tiền lương 
không được thanh toán cho khoảng thời gian cụ thể của chiến 
dịch vận động tranh cử hay khi ứng cử viên không được trả 
lương, là khoản tiền không vượt quá thu nhập mà ứng cử viên 
nhận được cho dịch vụ cung cấp trong một giai đoạn phù hợp 
tương ứng. Bất kỳ khoản bồi hoàn nào cũng không được vượt 
quá số tiền bằng với thu nhập hộ gia đình trung vị của tiểu bang 
theo quyết định của văn phòng quản lý tài chính và được ủy ban 
tính toán theo tỷ lệ tương ứng với khoảng thời gian đó. Tất cả 
những khoản thu nhập bị mất phải được ghi chép lại và một hồ 
sơ về các khoản đó phải được ứng cử viên hay ủy ban được ủy 
quyền của ứng cử viên duy trì. Ủy ban đó phải duy trì một bản 
sao của hồ sơ này theo quy định của RCW 42.17A.235(((6))) 
(5); 

(3) Chuyển phần dư thừa không có giới hạn cho một chính 
đảng hay cho một ủy ban chính trị của cuộc họp kín; 

(4) Quyên góp phần dư thừa cho một tổ chức từ thiện có 
đăng ký theo các quy định của chương 19.09 RCW; 

(5) Chuyển phần dư thừa cho thủ quỹ tiểu bang để gửi vào 
quỹ tổng quát, quỹ tài trợ cho chiến dịch vận động và đảm bảo 
thực thi được lập ra trong mục 18 của đạo luật này, dự án di sản 
tiểu bang Washington, thư viện tiểu bang, và tài khoản lưu trữ 
theo RCW 43.07.380, hoặc tài khoản thương mại quốc tế của 
cơ quan lập pháp theo RCW 43.15.050, như được ứng cử viên 
hay ủy ban chính trị chỉ định; hoặc 

(6) ((Giữ phần dư thừa trong quỹ hay các quỹ được chỉ định 
theo quy định của RCW 42.17A.215 để sử dụng trong một 
chiến dịch vận động tranh cử trong tương lai cho cùng vị trí mà 
ứng cử viên mong muốn và báo cáo bất kỳ sắp xếp nào như 
vậy theo quy định của RCW 42.17A.240. Nếu sau đó ứng cử 
viên tuyên bố hay công khai nộp đơn tranh cử, các thông tin 
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phù hợp phải được báo cáo cho ủy ban theo quy định của RCW 
42.17A.205 tới 42.17A.240. Nếu không ứng cử vào vị trí sau 
này thì phần dư thừa được giữ lại phải được hủy bỏ theo các 
quy định của mục này. 

(7))) Giữ phần quỹ chiến dịch vận động dư thừa trong một 
tài khoản riêng dành cho các chi phí liên quan đến vị trí công 
quyền mà không được bồi hoàn hay theo quy định của mục 
này, và báo cáo bất kỳ sắp xếp nào như vậy theo quy định của 
RCW 42.17A.240. Tài khoản riêng theo yêu cầu của tiểu mục 
này không được phép dùng để nhận các khoản tiền gửi là quỹ 
cho chiến dịch vận động không được coi là dư thừa. 

(((8))) Không ứng cử viên hay ủy ban được ủy quyền nào 
được phép chuyển quỹ cho bất kỳ ứng cử viên hay ủy ban 
chính trị nào khác. 

Việc hủy bỏ quỹ dư thừa theo mục này không được coi là một 
khoản đóng góp theo các mục đích của chương này. 

Mục 7. RCW 42.17A.445 và 2010 c 204 s 608 được tu chính 
thành nội dung sau: 

Các khoản đóng góp được nhận và báo cáo theo quy định 
của RCW 42.17A.220 tới 42.17A.240 và 42.17A.425 chỉ có thể 
được trả cho một ứng cử viên, hay một thủ quỹ hay một cá nhân 
khác hoặc được chi trả cho tiêu dùng cá nhân của người đó 
trong các trường hợp sau đây: 

(1) Khoản bồi hoàn hay thanh toán để bù đắp thu nhập bị 
mất phát sinh như kết quả của việc vận động tranh cử hay các 
dịch vụ cung cấp cho ủy ban chính trị. Phần thu nhập bị mất 
phải được xác minh là tiền lương không được thanh toán cho 
khoảng thời gian cụ thể của chiến dịch vận động tranh cử hay 
khi người đó không được trả lương, là khoản tiền không vượt 
quá thu nhập mà người đó nhận được cho dịch vụ cung cấp 
trong một giai đoạn phù hợp tương ứng. Bất kỳ khoản bồi hoàn 
nào cũng không được vượt quá số tiền bằng với thu nhập hộ 
gia đình trung vị của tiểu bang theo quyết định của văn phòng 
quản lý tài chính và được ủy ban tính toán theo tỷ lệ tương ứng 
với khoảng thời gian đó. Tất cả những khoản thu nhập bị mất 
phải được ghi chép lại và một hồ sơ phải được ứng cử viên hay 
ủy ban được ủy quyền của ứng cử viên duy trì theo quy định 
của RCW 42.17A.235. 

(2) Việc bồi hoàn cho các chi phí xuất túi trực tiếp của người 
đó liên quan đến chiến dịch vận động tranh cử và chiến dịch 
vận động hậu tranh cử. Để nhận tiền bồi hoàn từ ủy ban chính 
trị, cá nhân đó phải cung cấp cho ủy ban chính trị các tài liệu 
bằng văn bản về số tiền, ngày, và mô tả cho mỗi chi phí, và ủy 
ban chính trị phải nộp một bản sao của thông tin đó khi báo cáo 
chi phí tiền bồi hoàn theo quy định của RCW 42.17A.240. 

(3) Khoản trả lại tiền cá nhân cho ủy ban chính trị vay phải 
được báo cáo theo quy định của RCW 42.17A.240. Tuy nhiên, 
các khoản đóng góp không được sử dụng để bồi hoàn lại cho 
một ứng cử viên các khoản vay lớn hơn bốn ngàn bảy trăm đô 
la mà ứng cử viên đó cho chính ủy ban được ủy quyền của 
mình vay. 

Mục 8. RCW 42.17A.645 và 2010 c 204 s 810 được tu chính 
thành nội dung sau: 

(1) Một quan chức được bầu chọn, bổ nhiệm, hay nhân viên 
khu vực công, trong chính quyền tiểu bang hoặc địa phương, 
không được nhận việc hoặc nhận thù lao từ bất kỳ người nào 
mà, sau ngày mục này có hiệu lực, được đăng ký hay phải đăng 
ký theo yêu cầu là một nhà vận động hành lang và đã vận động 
cho bất kỳ luật, luật lệ, tiêu chuẩn, mức, hay sắc lệnh nào khác 
mà trong đó quan chức hay nhân viên đó có bất kỳ vai trò ra 

quyết định nào, cho đến khi thời hạn ba năm sau khi nhiệm kỳ 
của quan chức hay hợp đồng làm việc có liên quan của nhân 
viên đã qua, hoặc năm năm sau cuộc vận động, tùy thời hạn 
nào qua trước. 

(2) Một quan chức được bầu chọn, bổ nhiệm, phục vụ trong 
ủy ban chính quyền tiểu bang hoặc địa phương sau ngày mục 
này có hiệu lực, không được nhận thù lao để vận động tại cùng 
một văn phòng, cơ quan, phòng ban, bộ phận lập pháp, hay 
đơn vị ủy ban chính quyền tiểu bang hoặc địa phương tương 
tự mà tại đó họ được bầu chọn hoặc bổ nhiệm cho đến khi thời 
hạn ba năm sau khi người đó nghỉ việc tại đơn vị ủy ban chính 
quyền tiểu bang hoặc địa phương đó đã qua. 

(3) Một viên chức thuộc một chiến dịch vận động của một 
ứng cử viên mà người này thực hiện, sau ngày mục này có hiệu 
lực, các chức năng phụ cho một ứng cử viên được bầu chọn 
vào vị trí không được nhận việc hay thù lao để vận động quan 
chức được bầu chọn đó trong nhiệm kỳ của quan chức đó, cho 
đến khi thời hạn ba năm sau khi viên chức của chiến dịch vận 
động đó thực hiện nhiệm vụ đã qua. 

(4) Nếu bất kỳ người nào đăng ký hay phải đăng ký theo yêu 
cầu là một nhà vận động hành lang, hay bất kỳ người sử dụng 
lao động nào của bất kỳ người nào đăng ký hay phải đăng ký 
theo yêu cầu là một nhà vận động hành lang, tuyển dụng một 
thành viên hay một nhân viên của cơ quan lập pháp, một thành 
viên của một ủy ban hay hội đồng tiểu bang, hay một nhân viên 
tiểu bang toàn thời gian, và nhân viên mới đó vẫn một phần 
thuộc biên chế của tiểu bang, thì người sử dụng lao động mới 
đó phải nộp cho ủy ban trong vòng mười lăm ngày sau thời 
điểm tuyển dụng một tuyên bố, có chữ ký kèm theo tuyên thệ, 
mô tả bản chất của việc tuyển dụng, tên của người được tuyển, 
và số tiền thù lao hoặc cân nhắc trả. 

CÔNG DÂN TÀI TRỢ CHO BẦU CỬ
MỤC MỚI. Mục 9. Chương trình tín dụng dân chủ được 

thiết lập theo văn bản này trong phạm vi ủy ban. Mục đích của 
chương trình là để nâng cao tầm ảnh hưởng và sự tham gia 
một cách rộng lớn, đa dạng, công bằng, và không bị xuyên tạc 
của công dân trong chính trị bầu cử; khuyến khích các công 
dân có sự hậu thuẫn hợp lý của cử tri tham gia tranh cử, và tạo 
điều kiện cho quá trình mà họ dùng để kết nối với cử tri; giảm 
thiểu nhận thức tham nhũng trong chính quyền; thông báo tốt 
hơn cho công chúng về các ứng cử viên tham gia tranh cử; và 
khuyến khích thảo luận mở và ý nghĩa về các vấn đề chính trị 
trong bối cảnh chính trị bầu cử. Ủy ban phải tìm cách đẩy mạnh 
các mục đích này bất kỳ khi nào ủy ban ban hành các luật lệ để 
quản lý chương trình theo thẩm quyền được trao trong chương 
này. 

MỤC MỚI. Mục 10. Các định nghĩa trong mục này áp dụng 
trong suốt tiểu chương này trừ khi ngữ cảnh quy định rõ ràng 
khác: 

(1) “Giai đoạn đóng góp” nghĩa là khoảng thời gian, được xác 
định theo luật lệ của ủy ban, mà trong đó một cá nhân đủ điều 
kiện có thể đóng góp tín dụng dân chủ trong một năm bầu cử đã 
cho. Trừ khi ủy ban xác định khác, giai đoạn đóng góp bắt đầu 
vào ngày 1 tháng 4 của năm bầu cử tương ứng. 

(2) “Đóng góp tín dụng dân chủ” nghĩa là một đóng góp của 
một cá nhân đủ điều kiện cho chiến dịch vận động tranh cử từ 
quỹ của chương trình cho một ứng cử viên đủ tiêu chuẩn của 
tiểu bang, tuân thủ các luật lệ của chương trình. 

(3) “Cá nhân đủ điều kiện” nghĩa là một cá nhân đã ghi danh 
bỏ phiếu đầy đủ tại tiểu bang, hay một cá nhân được ủy ban xác 
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nhận để tham gia vào chương trình theo quy định của mục 16 
của đạo luật này. 

(4) “Chương trình” nghĩa là chương trình tín dụng dân chủ. 
(5) “Quỹ chương trình” hay “các quỹ chương trình” nghĩa là 

các quỹ của ủy ban mà ủy ban đã phân bổ cho chương trình 
tín dụng dân chủ cụ thể để sử dụng như các đóng góp tín dụng 
dân chủ, bao gồm các quỹ được dành và phân bổ tuân thủ mục 
18 của đạo luật này. 

(6) “Ứng cử viên đủ tiêu chuẩn của tiểu bang” nghĩa là một 
ứng cử viên cho một vị trí chức vụ của tiểu bang mà tư cách 
ứng cử viên của người đó để người đó đủ điều kiện nhận các 
đóng góp tín dụng dân chủ đã được ủy ban chứng nhận. 

(7) “Đóng góp đủ điều kiện” nghĩa là một đóng góp cho một 
ứng cử viên không vượt quá, tính tổng cộng từ bất kỳ người 
đóng góp nào, năm mươi phần trăm của bất kỳ giới hạn đóng 
góp có thể áp dụng nào theo luật tiểu bang, ngoài các giới hạn 
về đóng góp từ các chính đảng hay các ủy ban chính trị của 
cuộc họp kín, hay không vượt quá, tính tổng cộng từ bất kỳ 
người đóng góp nào, một khoản tiền thay thế do luật lệ quy định 
mà ủy ban coi là cần thiết để thúc đẩy mục đích của chương 
trình. 

MỤC MỚI. Mục 11. (1) Đối với các cuộc bầu cử diễn ra trong 
năm chẵn, ủy ban phải, ít nhất mười ngày làm việc trước khi giai 
đoạn đóng góp bắt đầu, gửi qua đường bưu điện cho mỗi cá 
nhân đủ điều kiện các tài liệu được chuẩn bị riêng cho cá nhân 
đó về chương trình, sử dụng địa chỉ ghi trong nội dung ghi danh 
bỏ phiếu của cá nhân đó hay các tài liệu xác minh. Sau đó, cho 
đến một tuần trước ngày tổng tuyển cử của năm đó, trừ khi 
không còn quỹ chương trình dành cho đóng góp tín dụng dân 
chủ, ủy ban phải gửi các tài liệu được chuẩn bị riêng cho mỗi 
cá nhân trở thành một cá nhân đủ điều kiện, trong vòng mười 
ngày làm việc sau khi cá nhân đó có tư cách là một cá nhân đủ 
điều kiện. 

(2) Các tài liệu được chuẩn bị riêng được gửi cho mỗi cá 
nhân đủ điều kiện phải: 

(a) Đề tên của cá nhân đủ điều kiện; 
(b) Được gửi trong một phong bì chính thức của ủy ban; 
(c) Cung cấp thông tin về các mục đích và cách vận hành của 

chương trình, hướng dẫn cách truy cập phần trên trang web 
của ủy ban nơi có thông tin đầy đủ về chương trình, và số điện 
thoại đường dây nóng trợ giúp về chương trình của ủy ban hay 
các phương tiện tương tự để liên lạc với ủy ban nhằm được 
trợ giúp; 

(d) Thông báo cho người nhận về các luật lệ và hình phạt của 
chương trình; 

(e) Cung cấp một mã pin riêng biệt và không theo một trật tự 
logic, hay thông tin xác minh bảo mật tương tự, cho mỗi khoản 
đóng góp tín dụng dân chủ mà mỗi cá nhân đủ điều kiện có thể 
góp trong giai đoạn đóng góp; và 

(f) Cung cấp hướng dẫn về cách gửi một khoản đóng góp tín 
dụng dân chủ. 

(3) Văn phòng tổng trưởng tiểu bang và tất cả phòng ban bầu 
cử quận phải phối hợp chặt chẽ với ủy ban và bất kỳ nhà thầu 
nào có liên quan để đảm bảo rằng ủy ban có thể truy cập các 
thông tin ghi danh bỏ phiếu chính xác liên tục. 

MỤC MỚI. Mục 12. (1) Cho các cuộc bầu cử trong mỗi năm 
chẵn, mỗi cá nhân đủ điều kiện được phép gửi tối đa ba khoản 
đóng góp tín dụng dân chủ trong giai đoạn đóng góp, tùy thuộc 
vào việc quỹ chương trình có còn tiền hay không. Giá trị mỗi 
khoản đóng góp tín dụng dân chủ là năm mươi đô la. Ủy ban 

phải đặt ra giai đoạn đóng góp theo luật lệ để giúp đơn giản hóa 
quản lý chương trình và thúc đẩy các mục đích của chương 
trình theo mục 9 của đạo luật này. Ủy ban cũng có thể điều chỉnh 
số khoản đóng góp tín dụng dân chủ được phép và số tiền đóng 
góp, bao gồm việc đặt ra các khoản tiền đóng góp khác bởi văn 
phòng, nếu cần thiết để thúc đẩy sự tham gia vào chương trình 
của các ứng cử viên hay cá nhân đủ điều kiện, hoặc nếu cần 
thiết, để tạo động lực cho ứng cử viên dành nhiều thời gian vận 
động các cá nhân đủ điều kiện. Khi thực hiện các điều chỉnh đó, 
ủy ban phải cân nhắc các chi phí lịch sử để vận hành các chiến 
dịch vận động bền vững, ước tính quỹ chương trình sẵn có, và 
ước tính số ứng cử viên đủ tiêu chuẩn của tiểu bang. 

(2) Một đóng góp tín dụng dân chủ phải được coi là một đóng 
góp do một cá nhân đủ điều kiện gửi. Giá trị của một khoản 
đóng góp tín dụng dân chủ không phải là thu nhập hay một tài 
sản bằng tiền của cá nhân đủ điều kiện. Một người không được 
chuyển cho một người khác khả năng đóng góp tín dụng dân 
chủ hay các thông tin xác minh bảo mật cần thiết để gửi một 
khoản đóng góp tín dụng dân chủ. Trừ khi được yêu cầu điều 
chỉnh hợp lý cho một khuyết tật hay theo luật pháp cho phép, 
một khoản đóng góp tín dụng dân chủ không được cho phép 
bởi người thay mặt, người hành động thay, hay đại diện. Bất 
kỳ phòng ban bầu cử quận nào cũng phải hỗ trợ các cá nhân 
đủ điều kiện là khách tới văn phòng để gửi đóng góp tín dụng 
dân chủ. 

(3) Để gửi đóng góp tín dụng dân chủ, một cá nhân đủ điều 
kiện phải, dùng hệ thống ủy quyền điện tử do ủy ban thiết lập 
theo mục 16 của đạo luật này, chứng thực là hiểu các luật lệ và 
hình phạt của chương trình và cung cấp các thông tin sau: 

(a) Thông tin định danh cá nhân, theo yêu cầu của ủy ban để 
đảm bảo tính chính xác và ngăn ngừa gian lận và lạm dụng, mà 
trừ khi được ủy ban xác định khác, phải bao gồm tên và địa chỉ 
cư ngụ hay địa chỉ gửi thư như ghi trong thông tin ghi danh bỏ 
phiếu của cá nhân đủ điều kiện hay trong các tài liệu xác minh, 
ngày sinh, và bất kỳ thông tin nào sau đây mà cá nhân đã sử 
dụng để ghi danh bỏ phiếu tại tiểu bang hay để được xác minh 
là một cá nhân đủ điều kiện: Số an sinh xã hội hay giấy phép lái 
xe của tiểu bang Washington, giấy phép tạm thời, hay số trên 
thẻ căn cước; 

(b) Mã pin riêng hay thông tin xác minh bảo mật tương tự do 
ủy ban cung cấp để gửi đóng góp tín dụng dân chủ; và 

(c) Danh tính của ứng cử viên đủ tiêu chuẩn của tiểu bang mà 
cá nhân đủ điều kiện muốn gửi đóng góp tín dụng dân chủ cho. 

(4) Dựa trên nhu cầu thúc đẩy mục đích của chương trình 
theo mục 9 của đạo luật này, ủy ban có thể cho phép các cá 
nhân đủ điều kiện yêu cầu và nhận từ ủy ban một mẫu giấy có 
thể được sử dụng, thay thế cho quy trình điện tử được mô tả 
trong tiểu mục (3) của mục này, để gửi một đóng góp tín dụng 
dân chủ. Trước khi ban hành bất kỳ mẫu nào như vậy, ủy ban 
phải lập ra các luật lệ để quản lý việc sử dụng của chúng. 

(5) Sau khi nhận thông tin cần thiết để gửi đóng góp tín dụng 
dân chủ, và sau khi xác nhận rằng thông tin đã được cung cấp 
là hợp lệ, rằng có đủ quỹ chương trình, và rằng khoản đóng 
góp có cân nhắc là được phép, ủy ban phải chuyển khoản đóng 
góp tín dụng dân chủ từ quỹ chương trình cho ủy ban ứng cử 
viên đủ tiêu chuẩn của tiểu bang mà cá nhân đủ điều kiện đã 
chọn. Ủy ban có thể đặt ra theo luật lệ một số ngày tối thiểu phải 
trải qua trước khi khoản đóng góp có thể được chuyển từ quỹ 
chương trình, nếu cần để ngăn ngừa sai sót, gian lận, và lạm 
dụng. 
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(6) Một ủy ban ứng cử viên có thể từ chối một khoản đóng 
góp tín dụng dân chủ. Ủy ban phải thông báo cho bất kỳ cá nhân 
đủ điều kiện nào có đóng góp tín dụng dân chủ bị từ chối và tái 
cấp thông tin và thông tin xác minh bảo mật cần thiết để cho 
phép người đó gửi đóng góp tín dụng dân củ cho một ứng cử 
viên đủ tiêu chuẩn khác của tiểu bang. 

(7) Ủy ban phải, dùng các thông tin sẵn có và trong phạm vi 
khả năng, giảm thiểu bất kỳ gánh nặng quản lý nào lên các ủy 
ban ứng cử viên xuất phát từ việc áp dụng các yêu cầu báo cáo 
chung đối với các khoản đóng góp tín dụng dân chủ. 

MỤC MỚI. Mục 13. (1) Trong các năm 2018, 2020, và 2022, 
chỉ một ứng cử viên ứng cử vào một chức vụ của cơ quan lập 
pháp tiểu bang mới được coi là ứng cử viên đủ tiêu chuẩn của 
tiểu bang. Ủy ban phải xác định các chức vụ bổ sung mà tại đó 
một ứng cử viên có thể được coi là ứng cử viên đủ tiêu chuẩn 
của tiểu bang vào năm 2024 và mỗi năm chẵn sau đó, để mở 
rộng chương trình sang nhiều chức vụ nhất có thể trong khi 
vẫn đảm bảo đủ quỹ chương trình cho việc mở rộng đó, và ưu 
tiên các chức vụ thống đốc, tổng trưởng tiểu bang, bộ trưởng 
tư pháp, ủy viên đất công, và thẩm phán của tối cao pháp viện. 

(2) Để trở thành một ứng cử viên đủ tiêu chuẩn của tiểu bang, 
một ứng cử viên phải gửi, trong vòng một khoảng thời gian 
được ủy ban xác định theo luật lệ, một mẫu ghi danh được ủy 
ban lập ra. Mẫu đó phải có chữ ký của ứng cử viên và bất kỳ thủ 
quỹ nào của ủy ban chiến dịch vận động của ứng cử viên. Để 
được chứng nhận bởi ủy ban là ứng cử viên đủ tiêu chuẩn của 
tiểu bang, ứng cử viên muốn ghi danh phải: 

(a) Thể hiện sự sẵn lòng nhận các khoản đóng góp tín dụng 
dân chủ và hiểu biết cũng như chấp nhận các luật lệ và hình 
phạt của chương trình; 

(b) Chứng tỏ thu thập đủ số đóng góp đủ điều kiện theo yêu 
cầu từ những người tự nhiên khác nhau sinh sống trong quận 
hay khu vực địa lý tham gia bầu cho chức vụ mà người này 
đang ứng cử vào, mỗi người ít nhất mười đô la, trong một giai 
đoạn mà ủy ban xác định theo luật lệ; và 

(c) Chứng thực rằng ứng cử viên: 
(i) Sẽ không sử dụng quỹ cá nhân có liên quan đến việc bầu 

cử của ứng cử viên vượt quá các giới hạn chương trình có thể 
áp dụng; 

(ii) Sẽ không xin, chấp nhận, chuyển, hay theo cách nào khác 
điều phối việc nhận hoặc chi tiêu quỹ liên quan đến việc bầu cử 
của ứng cử viên ngoài nguồn quỹ cá nhân tuân thủ tiểu mục (2)
(c)(i) này, các đóng góp tín dụng dân chủ, và các đóng góp đủ 
điều kiện, trừ trong các trường hợp mà ứng cử viên có thể đủ 
điều kiện nhận các khoản đóng góp tín dụng dân chủ nhưng 
không có sẵn quỹ cho mục đích đó; 

(iii) Sẽ không kêu gọi, chấp nhận, chuyển, hay theo cách nào 
khác điều phối việc nhận hoặc chi tiêu quỹ, ngoài các đóng góp 
tín dụng dân chủ, và các đóng góp đủ điều kiện, liên quan đến 
bất kỳ cuộc bầu cử nào khác; 

(iv) Vào thời điểm nộp tuyên bố vẫn chưa nhận hay chi tiêu 
quỹ liên quan đến việc bầu cử của ứng cử viên ngoài quỹ cá 
nhân tuân thủ (c)(i) của tiểu mục này (2) và các đóng góp đủ 
điều kiện, hay đã (A) được bồi hoàn bất kỳ khoản quỹ cá nhân 
nào đã tiêu vượt quá các giới hạn trong (c)(i) của tiểu mục 
(2) này, và (B) trả lại bất kỳ khoản tiền nào đã nhận vượt quá 
các giới hạn đối với các khoản đóng góp đủ điều kiện cho mỗi 
người đóng góp ban đầu hay, nếu như việc trả lại cho người 
đóng góp ban đầu là không khả thi, thì trả lại khoản đó cho quỹ 
chương trình; 

(v) Sẽ không đóng góp cho một ủy ban chính trị khác bằng 
nguồn quỹ nhận được dưới dạng các khoản đóng góp tín dụng 
dân chủ; 

(vi) Sẽ nhanh chóng gửi cho ủy ban vào bất kỳ lúc nào các sổ 
sách về tài khoản gắn liền với chiến dịch vận động; và 

(vii) Sẽ tuân thủ bất kỳ yêu cầu bổ sung nào mà ủy ban đã đặt 
ra theo luật lệ, mà ủy ban sẽ áp dụng nếu cần để ngăn ngừa 
việc lách quy định và để thúc đẩy các mục đích của chương 
trình theo quy định của mục 9 của đạo luật này. 

(3) Sau khi giai đoạn nộp đơn được quy định trong RCW 
29A.24.050 kết thúc, một ứng cử viên không thể trở thành hay 
tiếp tục giữ tư cách là một ứng cử viên đủ tiêu chuẩn của tiểu 
bang trừ khi người đó đã nộp theo đúng quy trình một tuyên bố 
tranh cử tuân thủ chương 29A.24 RCW. 

(4) Một ứng cử viên đủ tiêu chuẩn của tiểu bang ứng cử vào 
cơ quan lập pháp tiểu bang không được sử dụng các nguồn 
quỹ cá nhân vượt quá tổng số năm ngàn đô la cho các mục đích 
của chiến dịch vận động. Ủy ban phải xác định một giới hạn về 
việc sử dụng các nguồn quỹ cá nhân cho tất cả các ứng cử viên 
của tiểu bang theo chức vụ, với số tiền sao cho vừa đủ trang trải 
các chi phí hợp lý để bắt đầu một chiến dịch vận động bền vững 
đồng thời khuyến khích các chiến dịch vận động dựa trên sự hỗ 
trợ rộng lớn của cộng đồng. Ủy ban có thể điều chỉnh các giới 
hạn này theo thời gian, bao gồm cả các giới hạn cho các chức 
vụ thuộc cơ quan lập pháp, dựa trên các tình huống đã thay đổi 
theo chiều hướng khiến cho việc điều chỉnh đó trở nên cần thiết 
để trang trải các chi phí khởi đầu của chiến dịch vận động hay 
để khuyến khích các chiến dịch vận động dựa trên sự hỗ trợ 
rộng lớn của cộng đồng. 

(5) Số khoản đóng góp đủ điều kiện với giá trị ít nhất là mười 
đô la mỗi khoản cần thiết theo tiểu mục (2) của mục này để 
trở thành một ứng cử viên đủ tiêu chuẩn của tiểu bang là bảy 
lươi lăm khoản cho một ứng cử viên ứng cử vào cơ quan lập 
pháp tiểu bang. Ủy ban sẽ xác định số lượng cần thiết cho tất 
cả các ứng cử viên của tiểu bang khác theo chức vụ, với số 
tiền sao cho vừa có thể khuyến khích sự tham gia vào chương 
trình đồng thời ngăn ngừa gian lận và sự lãng phí công quỹ 
vào những ứng cử viên không nhận được sự hỗ trợ đáng kể từ 
công chúng. Ủy ban có thể điều chỉnh những con số này theo 
thời gian, bao gồm cả các con số cho các chức vụ thuộc cơ 
quan lập pháp, dựa trên các tình huống đã thay đổi theo chiều 
hướng khiến cho việc điều chỉnh đó trở nên cần thiết để khuyến 
khích sự tham gia vào chương trình, ngăn ngừa gian lận và lãng 
phí công quỹ, hoặc để thúc đẩy các mục đích của chương trình. 

(6) Nếu ủy ban nhận được một mẫu đăng ký hợp lệ từ một 
ứng cử viên của tiểu bang, ủy ban phải xác minh thông tin được 
nộp, và nếu tất cả các thông tin theo yêu cầu đã được nhận và 
xác minh, ủy ban phải chứng nhận đăng ký của ứng cử viên là 
một ứng cử viên đủ tiêu chuẩn của tiểu bang, là người có thể 
nhận các đóng góp tín dụng dân chủ trong giai đoạn đóng góp 
tuân thủ các luật lệ của chương trình. Sau đó ủy ban phải nhanh 
chóng cập nhật tất cả các tài liệu trực tuyến để phản ánh thay 
đổi về tình trạng đủ tiêu chuẩn của ứng cử viên này. 

(7) Một ứng cử viên đủ tiêu chuẩn của tiểu bang đủ điều kiện 
nhận tổng số không quá các giá trị sau đây đối với các khoản 
đóng góp tín dụng dân chủ cho một năm bầu cử: Đối với một 
ứng cử viên ứng cử vào chức vụ dân biểu tiểu bang, một trăm 
năm mươi ngàn đô la; đối với một ứng cử viên ứng cử vào 
chức vụ thượng nghị sĩ tiểu bang, hai trăm năm mươi ngàn đô 
la. Ủy ban phải xác định các giới hạn áp dụng cho những ứng 
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cử viên ứng cử vào tất cả các chức vụ khác của tiểu bang, với 
số tiền sao cho vừa khuyến khích sự tham gia vào chương trình 
đồng thời cũng khuyến khích việc phân bổ nguồn quỹ chương 
trình một cách công bằng giữa các ứng cử viên đủ tiêu chuẩn 
của tiểu bang. Ủy ban có thể điều chỉnh những giới hạn này 
theo thời gian, bao gồm cả các giới hạn của các chức vụ dân 
biểu tiểu bang và thượng nghị sĩ tiểu bang, dựa trên những tình 
huống đã thay đổi theo chiều hướng khiến cho sự điều chỉnh 
đó trở nên cần thiết để khuyến khích sự tham gia vào chương 
trình hoặc khuyến khích việc phân bổ nguồn quỹ chương trình 
một cách công bằng giữa các ứng cử viên đủ tiêu chuẩn của 
tiểu bang. 

(8)(a) Một ứng cử viên đủ tiêu chuẩn của tiểu bang chỉ có thể 
sử dụng đóng góp tín dụng dân chủ: 

(i) Cho các chi phí của chiến dịch vận động hay các khoản nợ 
của chiến dịch vận động cho đợt bầu cử có liên quan; và 

(ii) Trong chu kỳ tuyển cử và, theo các luật lệ của ủy ban, cho 
một giai đoạn hợp lý sau cuộc bầu cử. 

(b) Một ứng cử viên đủ tiêu chuẩn của tiểu bang không được 
sử dụng đóng góp tín dụng dân chủ để thanh toán cho: 

(i) Ứng cử viên hay thành viên gia đình ruột thịt của ứng cử 
viên, trừ việc để bồi hoàn cho các chi phí xuất túi thực tế dành 
cho chiến dịch vận động; 

(ii) Bất kỳ tổ chức nào mà trong đó bản thân ứng cử viên hay 
thành viên gia đình ruột thịt của ứng cử viên nắm tổng cộng 
mười phần trăm lợi tức chủ sở hữu trở lên; 

(iii) Bất kỳ số tiền nào vượt quá giá thị trường công bằng cho 
bất kỳ dịch vụ, hàng hóa, cơ sở, hay bất kỳ thứ gì có giá trị; 

(iv) Bất kỳ hình phạt hay khoản tiền phạt nào; hoặc 
(v) Bất kỳ chi phí nhậm chức hay chi phí duy trì chức vụ hậu 

bầu cử nào. 
(9) Một ứng cử viên mất tư cách ứng cử viên đủ tiêu chuẩn 

của tiểu bang nếu tuyên bố công khai việc rút lui, bỏ cuộc, thất 
bại trong một cuộc bầu cử sơ bộ, thất bại hay chiến thắng trong 
một cuộc tổng tuyển cử, trở thành không đủ điều kiện tranh cử 
cho chức vụ đó, nếu ủy ban nhận thấy rằng ứng cử viên đã vô 
tình do cẩu thả hay cố tình vi phạm nghiêm trọng luật bầu cử 
hay các yêu cầu của chương trình, hay nếu ứng cử viên đó bị 
loại vì vi phạm chương này xét theo luật lệ mà ủy ban đề ra. 
Một ứng cử viên mất tư cách ứng cử viên đủ tiêu chuẩn của 
tiểu bang phải, trong vòng một khoảng thời gian hợp lý theo 
như luật lệ của ủy ban đặt ra, thanh toán tất cả các khoản nợ và 
nghĩa vụ, số dư tài khoản với ủy ban, và gửi cho quỹ chương 
trình một tỷ lệ phần trăm nhất định phần quỹ còn lại, bằng với tỷ 
lệ phần trăm tổng số tiền đóng góp mà ứng cử viên nhận được 
từ các khoản đóng góp tín dụng dân chủ. Nếu ủy ban vào bất kỳ 
thời điểm nào bãi bỏ tư cách ứng cử viên đủ tiêu chuẩn của tiểu 
bang dựa trên một vi phạm các quy định của chương trình, thì 
ứng cử viên đó cũng phải trả một khoản phạt vào quỹ chương 
trình mà ủy ban đề ra theo luật lệ. 

MỤC MỚI. Mục 14. (1) Kể từ năm 2021, ủy ban sẽ cân nhắc 
liệu có đủ quỹ chương trình để mở rộng chương trình và bao 
gồm cả các cuộc bầu cử diễn ra trong các năm lẻ hay không. 
Nếu ủy ban xác định rằng việc mở rộng đó sẽ thúc đẩy mục đích 
của chương trình theo mục 9 của đạo luật này, ủy ban sẽ thực 
hiện việc mở rộng đó. 

(2) Vào năm 2022, ủy ban sẽ yêu cầu ý kiến đóng góp của bộ 
trưởng tư pháp về việc liệu chương trình có thể được mở rộng 
hợp pháp và bao gồm các ứng cử viên liên bang ứng cử vào 
chức vụ dân biểu Hoa Kỳ cho tiểu bang Washington và chức vụ 

thượng nghị sĩ Hoa Kỳ cho tiểu bang Washington hay không. Bộ 
trưởng tư pháp phải cho ý kiến đóng góp theo yêu cầu. 

(a) Nếu bộ trưởng tư pháp cho rằng việc mở rộng đó có thể 
được thực hiện một cách hợp pháp, và ủy ban sau đó xác định 
rằng việc mở rộng đó sẽ thúc đẩy mục đích của chương trình 
theo mục 9 của đạo luật này, thì ủy ban sẽ thực hiện việc mở 
rộng đó. 

(b) Nếu bộ trưởng tư pháp cho rằng việc mở rộng đó không 
thể được thực hiện một cách hợp pháp, thì ủy ban phải đợi đến 
khi tình huống thay đổi căn bản và sau đó yêu cầu một ý kiến 
đóng góp khác, và việc này còn tùy thuộc vào (a) và (b) của tiểu 
mục (2) này. 

(c) Nếu chương trình được mở rộng và bao gồm các ứng cử 
viên liên bang, thì ủy ban phải áp dụng các luật lệ hợp lý điều tiết 
tiêu chuẩn và sự tham gia của những ứng cử viên đó và, bất kể 
RCW 42.17A.485, ủy ban có thể cho phép các cá nhân đủ điều 
kiện nhận tiền hoàn trả trực tiếp từ quỹ chương trình đối với các 
đóng góp cho các ứng cử viên đó. 

MỤC MỚI. Mục 15. (1) Một người cố tình đề nghị đóng góp 
tín dụng dân chủ để đổi lấy tiền hay bất kỳ ân huệ nào khác, 
hoặc cố tình đề nghị mua hoặc bán một đóng góp tín dụng dân 
chủ, khả năng gửi một đóng góp tín dụng dân chủ, hay các 
thông tin dành riêng cho cá nhân có trong tài liệu của chương 
trình là phạm một khinh tội ở mức độ nặng. 

(2) Một người đóng góp tín dụng dân chủ để đổi lấy tiền hay 
bất kỳ ân huệ nào khác, hoặc mua hoặc bán một đóng góp tín 
dụng dân chủ, khả năng gửi một đóng góp tín dụng dân chủ, 
hay các thông tin dành riêng cho cá nhân có trong tài liệu của 
chương trình là phạm một trọng tội thuộc nhóm C. 

MỤC MỚI. Mục 16. (1) Ủy ban phải thuê nhà thầu thiết lập 
và quản lý một hệ thống điện tử riêng tư và an toàn có thể kiểm 
soát và quản lý tất cả các khía cạnh kỹ thuật của chương trình, 
cũng như một cổng thông tin trực tuyến cho công chúng, có 
thể truy cập bằng các phương tiện thông thường và bảo mật, 
như bằng các trình duyệt internet thông thường trên máy tính 
và điện thoại di động hoặc các thiết bị thông thường khác có 
khả năng truy cập internet, mà qua đó các cá nhân đủ điều kiện 
có thể gửi các khoản đóng góp tín dụng dân chủ. Khi trao một 
hợp đồng như vậy, ủy ban phải ưu tiên bất kỳ nhà thầu nào có 
kinh nghiệm và thành công đã được kiểm chứng trong việc phát 
triển các công nghệ tương tự như các công nghệ đang được 
mời thầu. Không một nhà thầu, nhà thầu phụ, hay tổ chức phụ 
thuộc nào có thể bán, cấp phép, hay theo một cách nào khác 
phân phối dữ liệu, siêu dữ liệu, hay bất kỳ thông tin nào được 
mua qua các hợp đồng này cho bất kỳ tổ chức nào khác ngoài 
ủy ban, công chúng theo yêu cầu của chương này, hay các tổ 
chức được ủy ban chấp thuận. 

(2) Ủy ban phải thực hiện chương trình liên tục, bao gồm 
thông qua: 

(a) Liên tục quản lý việc chi tiêu tất cả các quỹ chương trình 
với mục tiêu thúc đẩy thành công trong dài hạn và tính bền vững 
của chương trình; 

(b) Nâng cao nhận thức và hiểu biết về chương trình với mục 
tiêu tối đa hóa việc tham gia rộng khắp và đa dạng của công 
dân và ứng cử viên vào chương trình; 

(c) Giám sát việc quản lý hệ thống và cổng thông tin như mô 
tả trong tiểu mục (1) của mục này; 

(d) Duy trì một trang web thông tin cho chương trình, được 
thiết kế để hỗ trợ hiển thị toàn màn hình ở các thiết bị internet, 
và giáo dục cho công chúng về chương trình và sự sẵn có của 
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quỹ chương trình; cung cấp một danh sách có tính tương tác 
cao, dễ tìm kiếm và cập nhật các ứng cử viên đủ tiêu chuẩn 
của tiểu bang có thể sắp xếp thứ tự theo tên, chức vụ ứng cử, 
và chính đảng; và cung cấp một hệ thống cập nhật và có tính 
tương tác cao ghi chi tiết các thông tin về việc sử dụng và nhận 
các khoản đóng góp tín dụng dân chủ trong năm bầu cử đó, 
cũng như lựa chọn tải về miễn phí một tệp dữ liệu lớn có chứa 
thông tin đó; 

(e) Xuất bản các sách hướng dẫn phù hợp cho ứng cử viên 
và những cá nhân đủ điều kiện, và chuyển ngữ các trang web 
thông tin và các tài liệu chương trình quan trọng sang những 
ngôn ngữ mà một số lượng đáng kể các cư dân tiểu bang sử 
dụng, theo như ủy ban xác định; 

(f) Duy trì một số điện thoại đường dây nóng của chương 
trình mà qua đó các cư dân có thể nhận thông tin về chương 
trình, yêu cầu trợ giúp về các vấn đề liên quan đến chương 
trình, và gửi các khiếu nại về những vấn đề liên quan đến đóng 
góp tín dụng dân chủ hay các tài liệu được chuẩn bị riêng cho 
cá nhân; 

(g) Trong mỗi giai đoạn đóng góp, kiểm toán sổ sách về tài 
khoản ít nhất hai phần trăm các ứng cử viên đủ tiêu chuẩn của 
tiểu bang, được chọn ngẫu nhiên; 

(h) Công bố một báo cáo toàn diện cho công chúng vào mỗi 
năm lẻ ghi chi tiết tình trạng của chương trình và việc sử dụng 
của chương trình trong năm bầu cử chẵn trước đó; và 

(i) Đảm bảo thực thi các yêu cầu của chương trình và điều tra 
những vi phạm tiềm năng đối với những yêu cầu đó, bao gồm 
việc xem xét các sổ sách về tài khoản gắn liền với chiến dịch 
vận động của bất kỳ ứng cử viên đủ tiêu chuẩn nào của tiểu 
bang khi thích hợp. 

(3) Ủy ban phải áp dụng các quy định nhằm quản lý chương 
trình, được thiết kế để thực thi các điều khoản của các mục 9 
đến 15 của đạo luật này, ngăn cản việc lách quy định và gian 
lận, thúc đẩy khả năng tiếp cận và tham gia, giải quyết những vi 
phạm các yêu cầu của chương trình, và thúc đẩy mục đích của 
chương trình. Các quy định của ủy ban có thể bao gồm các hình 
phạt dân sự đặc biệt hoặc các biện pháp xử lý vi phạm các yêu 
cầu của chương trình. 

(4) Trước ngày 1 tháng 12 năm 2019, ủy ban phải lập ra và 
áp dụng các quy định để cho phép bất kỳ người trưởng thành 
tự nhiên nào là cư dân tốt của tiểu bang, không đủ điều kiện ghi 
danh bỏ phiếu theo luật của tiểu bang, nhưng đủ điều kiện theo 
luật pháp tiểu bang và liên bang để quyên góp cho một chiến 
dịch vận động của ứng cử viên, được yêu cầu ủy ban xác minh 
là một cá nhân đủ điều kiện tham gia vào chương trình trong 
năm 2020 và các năm sau đó. Ủy ban phải lập ra một quy trình 
để đảm bảo hợp lý rằng một cá nhân không còn đáp ứng được 
các yêu cầu cần thiết để được coi là cá nhân đủ điều kiện sẽ 
không gửi một khoản đóng góp tín dụng dân chủ cho đến khi cá 
nhân đó đáp ứng trở lại các yêu cầu đó. 

Mục 17. RCW 42.17A.470 và 1993 c 2 s 13 được tu chính 
thành nội dung sau: 

(1) Một người, ngoài một cá nhân, không được làm trung gian 
hay đại diện cho một khoản đóng góp. 

(2) Một cá nhân không thể đóng góp thay mặt một người hay 
tổ chức khác, hay trong khi làm trung gian hay đại diện của một 
người hay tổ chức khác, mà không tiết lộ cho người nhận khoản 
đóng góp cả họ tên, địa chỉ, nghề nghiệp, tên người sử dụng lao 
động, nếu có, hay nơi làm việc nếu là người tự kinh doanh, và 
cùng các thông tin đó cho mỗi người đóng góp mà cá nhân đó 

làm trung gian hay đại diện. 
(3) Trong chương trình tín dụng dân chủ được thành lập theo 

mục 9 của đạo luật này, ủy ban quản lý công khai các khoản 
đóng góp bởi các cá nhân đủ điều kiện, mà không phải là một 
trung gian hay một đại diện theo nghĩa của các thuật ngữ đó 
được sử dụng trong mục này. 

MỤC MỚI. Mục 18. (1) Quỹ tài trợ cho chiến dịch vận động 
và đảm bảo thực thi được lập ra trong ngân khố tiểu bang. Tiền 
trong tài khoản chỉ có thể được chi sau khi phân bổ. Các chi phí 
từ tài khoản chỉ có thể được sử dụng cho chương trình hoặc 
cho các hoạt động được cho phép khác của ủy ban. Tiền gửi 
vào tài khoản phải được sử dụng chỉ cho các mục đích này. 

(2) Ủy ban phải phân bổ bất kỳ và tất cả các khoản tiền được 
chuyển tới ủy ban từ quỹ tài trợ chiến dịch vận động và đảm 
bảo thực thi cho (a) chương trình, bao gồm việc sử dụng làm 
các khoản đóng góp tín dụng dân chủ và sử dụng làm chi phí 
quản lý chương trình, hoặc (b) các hoạt động đang diễn ra của 
ủy ban, với ít nhất ba phần tư khoản ngân sách được phân bổ 
cho chương trình mỗi năm tài chính. 

MỤC MỚI. Mục 19. Một mục mới được bổ sung vào chương 
82.32 RCW như sau: 

(1) Vào khoảng ngày 1 tháng 3 năm 2017, bộ sẽ ước lượng 
số tiền trong doanh thu của tiểu bang là kết quả của việc bãi bỏ 
miễn thuế bán hàng theo mục 30 của đạo luật này cho những 
người không phải cư dân theo RCW 82.08.0273, và xác nhận 
số tiền ước lượng với thủ quỹ tiểu bang. Trước ngày 1 tháng 
4 năm 2017, thủ quỹ tiểu bang sẽ chuyển bảy triệu năm trăm 
ngàn đô la của số tiền được xác nhận, hoặc toàn bộ số tiền 
được xác nhận nếu số tiền đó nhỏ hơn bảy triệu năm trăm ngàn 
đô la, vào quỹ tài trợ chiến dịch vận động và đảm bảo thực thi 
được lập trong mục 18 của đạo luật này. Nếu số tiền được xác 
nhận nhỏ hơn bảy triệu năm trăm ngàn đô la vì bất kỳ lý do nào, 
thủ quỹ sẽ chuyển số tiền còn thiếu vào quỹ tài trợ chiến dịch 
vận động và đảm bảo thực thi từ quỹ tổng quát. 

(2) Vào khoảng ngày 1 tháng 6 năm 2017, bộ sẽ ước lượng 
số tiền còn lại trong doanh thu của tiểu bang cho năm tài chính 
hiện tại là kết quả của việc bãi bỏ miễn thuế bán hàng cho những 
người không phải cư dân, và xác nhận số tiền ước lượng với 
thủ quỹ tiểu bang. Trước ngày 1 tháng 7 năm 2017, thủ quỹ tiểu 
bang sẽ chuyển bảy triệu năm trăm ngàn đô la của số tiền được 
xác nhận, hoặc toàn bộ số tiền được xác nhận nếu số tiền đó 
nhỏ hơn bảy triệu năm trăm ngàn đô la, vào quỹ tài trợ chiến 
dịch vận động và đảm bảo thực thi. Nếu số tiền được xác nhận 
nhỏ hơn bảy triệu năm trăm ngàn đô la vì bất kỳ lý do nào, thủ 
quỹ sẽ chuyển số tiền còn thiếu vào quỹ tài trợ chiến dịch vận 
động và đảm bảo thực thi từ quỹ tổng quát. 

(3) Vào khoảng ngày 1 tháng 6 năm 2018, và ngày 1 tháng 
6 mỗi năm sau đó, bộ sẽ ước lượng hàng năm số tiền trong 
doanh thu của tiểu bang cho năm tài chính hiện tại là kết quả 
của việc bãi bỏ miễn thuế bán hàng cho những người không 
phải cư dân, và xác nhận số tiền ước lượng với thủ quỹ tiểu 
bang. Những điều chỉnh đối với số tiền ước lượng này cần dựa 
trên thay đổi về tổng doanh thu thuế bán hàng thu được trên 
toàn tiểu bang. Trước ngày 1 tháng 7 năm 2018, và trước ngày 
1 tháng 7 của mỗi năm sau đó, thủ quỹ tiểu bang sẽ chuyển ba 
mươi triệu đô la của số tiền được xác nhận, hoặc toàn bộ số 
tiền được xác nhận nếu số tiền đó nhỏ hơn ba mươi triệu đô la, 
vào quỹ tài trợ chiến dịch vận động và đảm bảo thực thi. Nếu số 
tiền được xác nhận nhỏ hơn ba mươi triệu đô la vì bất kỳ lý do 
nào, thủ quỹ sẽ chuyển số tiền còn thiếu vào quỹ tài trợ chiến 
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dịch vận động và đảm bảo thực thi từ quỹ tổng quát. 
MỤC MỚI. Mục 20. Cho mỗi lần, giữa ngày mục này có hiệu 

lực và một tháng sau khi hai năm tài chính tiếp theo đã kết thúc, 
tức là bắt đầu vào ngày 1 tháng 7 năm 2017, và kết thúc vào 
ngày 30 tháng 6 năm 2019, khoản đó phải được gửi vào quỹ tài 
trợ chiến dịch vận động và đảm bảo thực thi theo mục 19 của 
đạo luật này, khoản tiền được gửi vào sẽ được phân bổ từ quỹ 
đó cho ủy ban để sử dụng tuân thủ mục 18 của đạo luật này. Kể 
từ năm tài chính kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2017, khoản 
tiền mười lăm triệu đô la sẽ được phân bổ, với bảy triệu năm 
trăm ngàn đô la được phân bổ vào ngày 1 tháng 4 năm 2017, và 
bảy triệu năm trăm ngàn đô la được phân bổ vào ngày 1 tháng 
7 năm 2017. Kể từ năm tài chính kết thúc vào ngày 30 tháng 6 
năm 2018, khoản tiền ba mươi triệu đô la sẽ được phân bổ. Kể 
từ năm tài chính kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2019, khoản 
tiền ba mươi triệu đô la sẽ được phân bổ. 

CÔNG BỐ
MỤC MỚI. Mục 21. (1) Đối với bất kỳ yêu cầu nào về việc 

nêu thông tin “tốp năm người đóng góp hàng đầu” theo RCW 
42.17A.320 hoặc bất kỳ phần nào khác của chương này, những 
người hay tổ chức đóng góp nhiều nhất sẽ chỉ được xác định 
như sau: 

(a) Nhà tài trợ trước tiên phải xác định được năm người hay 
tổ chức đóng góp nhiều nhất vượt quá bảy trăm đô la được báo 
cáo theo chương này trong vòng mười hai tháng trước ngày mà 
quảng cáo được đăng lần đầu hoặc được thông tin cho công 
chúng theo cách nào khác; 

(b) Đối với bất kỳ ủy ban chính trị nào đủ điều kiện được coi 
là một trong năm người đóng góp hàng đầu được xác định theo 
phần (a) của tiểu mục này, thì phải xác định tốp năm người đóng 
góp hàng đầu cho ủy ban chính trị đó trong cùng giai đoạn, và 
vân vân, cho đến khi các cá nhân hay tổ chức ngoài các ủy ban 
chính trị đã đóng góp hầu hết cho tất cả các ủy ban chính trị có 
liên quan đến quảng cáo đã được xác định; và 

(c) Quảng cáo của nhà tài trợ khi đó phải liệt kê tốp năm cá 
nhân hay tổ chức ngoài các ủy ban chính trị đóng góp vượt quá 
bảy trăm đô la và đóng góp các khoản lớn nhất xét về tổng cộng 
trong số tất cả những người đã được xác định theo phần (a) và 
(b) của tiểu mục này. 

(2) Các đóng góp cho nhà tài trợ đã được phân bổ riêng, theo 
dõi, và sử dụng cho các mục đích ngoài quảng cáo đó không 
được tính vào việc xác định tốp năm người đóng góp theo tiểu 
mục (1) của mục này. 

(3) Ủy ban được phép áp dụng các luật lệ, nếu cần, để ngăn 
ngừa việc lách quy định và thực thi yêu cầu thông tin về tốp năm 
người đóng góp, với mục đích thông báo cho cử tri về các cá 
nhân và tổ chức tài trợ cho các quảng cáo chính trị. 

Mục 22. RCW 42.17A.050 và 2010 c 204 s 201 được tu chính 
thành nội dung sau: 

Ủy ban phải vận hành một trang web hay thuê một nhà thầu 
vận hành một trang web cho phép truy cập các báo cáo, bản 
sao của báo cáo, hoặc các bản sao dữ liệu và thông tin đã được 
nộp trong các báo cáo, đã được gửi cho ủy ban theo RCW 
42.17A.205, 42.17A.225, 42.17A.235, 42.17A.255, 42.17A.265, 
42.17A.600, 42.17A.615, 42.17A.625, và 42.17A.630. Tính đến 
ngày 1 tháng 1 năm 2018, trang web phải cho phép người dùng 
tìm kiếm, bao gồm việc tìm kiếm theo tên người, văn phòng, 
hay các cơ quan có liên quan, và theo số tiền có liên quan, và 
cho phép người dùng tải về dưới định dạng máy tính có thể đọc 

số lượng lớn thông tin được báo cáo theo RCW 42.17A.600 và 
42.17A.615. Ngoài ra, ủy ban phải nỗ lực cung cấp qua trang 
web đó các hồ sơ công cộng khác được nộp cho hay được tạo 
ra bởi ủy ban mà chương này yêu cầu phải được cung cấp sẵn 
sàng cho công chúng sử dụng hoặc kiểm tra. 

ĐẢM BẢO THỰC THI VÀ QUẢN LÝ
Mục 23. RCW 42.17A.750 và 2013 c 166 s 1 được tu chính 

thành nội dung sau: 
(1) Ngoài các hình phạt trong tiểu mục (2) của mục này, và 

bất kỳ biện pháp đảm bảo thực thi nào khác mà luật quy định, 
một hoặc nhiều biện pháp và hình phạt dân sự sau có thể được 
áp đặt bởi lệnh của tòa ngoài các biện pháp khác mà pháp luật 
quy định: 

(a) Nếu tòa án nhận thấy việc bất kỳ ứng cử viên hay ủy ban 
chính trị nào vi phạm bất kỳ điều khoản nào của chương này có 
thể đã ảnh hưởng đến kết quả của bất kỳ cuộc bầu cử nào, thì 
kết quả của cuộc bầu cử đó có thể bị vô hiệu và một cuộc bầu 
cử đặc biệt sẽ được tổ chức trong vòng sáu mươi ngày kể từ 
ngày tòa có quyết định. Bất kỳ hành động nào để vô hiệu kết 
quả một cuộc bầu cử phải được bắt đầu trong vòng một năm kể 
từ ngày diễn ra cuộc bầu cử đó. Biện pháp này theo chủ ý phải 
được áp dụng tự do vào tất cả các trường hợp phù hợp để bảo 
vệ quyền của một đơn vị bầu cử được có lá phiếu có thông tin 
và hiểu biết. 

(b) Nếu bất kỳ người vận động hành lang hay nhà tài trợ 
nào của bất kỳ chiến dịch vận động ở cơ sở vi phạm bất kỳ 
điều khoản nào của chương này, ghi danh của người đó có thể 
bị hủy hoặc tạm treo và người đó có thể bị cấm nhận thù lao 
hoặc chi tiêu cho việc vận động hành lang. Việc áp đặt lệnh cấp 
không miễn cho người vận động hành lang việc phải nộp tuyên 
bố và báo cáo mà chương này yêu cầu. 

(c) Một người vô tình vi phạm do sơ ý bất kỳ điều khoản nào 
của chương này có thể phải chịu án phạt dân sự không quá 
mười ngàn đô la cho mỗi vi phạm. Một người vi phạm do cẩu 
thả hoặc cố tình bất kỳ điều khoản nào của chương này có thể 
phải chịu án phạt dân sự không quá năm mươi ngàn đô la cho 
mỗi vi phạm. Tuy nhiên, một người hay tổ chức vi phạm RCW 
42.17A.405 có thể chịu phạt dân sự lên tới mười ngàn đô la vì 
vi phạm do sơ ý, năm mươi ngàn đô la vì vi phạm do cẩu thả 
hoặc cố tình, hoặc ba lần số tiền đóng góp phi pháp đã gửi hoặc 
nhận, tùy khoản nào ((lớn hơn)) lớn nhất. 

(d) Một người không nộp tuyên bố hay báo cáo được điền 
đầy đủ trong khoảng thời gian mà chương này yêu cầu có thể 
phải chịu phạt dân sự ((mười)) lên tới năm mươi đô la một ngày 
cho mỗi ngày chậm nộp. 

(e) Mỗi giám đốc cơ quan tiểu bang cố tình không nộp các 
tuyên bố bắt buộc theo RCW 42.17A.635 có thể phải chịu trách 
nhiệm cá nhân theo hình thức phạt dân sự với số tiền ((một)) 
năm  trăm đô la mỗi tuyên bố. Các hình phạt được bổ sung vào 
các biện pháp hay lệnh cấm dân sự áp đặt lên cơ quan. 

(f) Một người không báo cáo một khoản đóng góp hay chi 
phí theo yêu cầu của chương này có thể phải chịu phạt dân sự 
tương đương số tiền đã không báo cáo theo yêu cầu. 

(g) Bất kỳ quan chức, viên chức, hay nhân viên nào của cơ 
quan chính quyền là người chịu trách nhiệm hay cố tình hướng 
hay chi công quỹ theo cách vi phạm RCW 42.17A.635 (2) hoặc 
(3) có thể phải chịu trách nhiệm cá nhân dưới dạng một hình 
phạt dân sự với số tiền ít nhất tương đương số tiền công quỹ 
đã chi trong vi phạm. 
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(h) Tòa án có thể lệnh cho bất kỳ người nào ngăn cản việc 
thực hiện bất kỳ hành động nào bị cấm trong văn bản này, hoặc 
buộc thực hiện bất kỳ hành động nào được yêu cầu trong văn 
bản này. 

(2) Ủy ban có thể chuyển những vi phạm sau sang truy tố 
hình sự: 

(a) Một người, có động cơ đen tối, vi phạm một điều khoản 
của chương này là phạm một khinh tội theo chương 9.92 RCW; 

(b) Một người, trong một giai đoạn năm năm, có động cơ đen 
tối vi phạm ba điều khoản của chương này trở lên là phạm một 
khinh tội ở mức độ nặng theo chương 9.92 RCW; và 

(c) Một người, có động cơ đen tối, thu thập hay đề nghị bất kỳ 
tài liệu không trung thực hay bị làm giả nào để nộp cho, đăng ký 
với, hay lưu tại ủy ban theo chương này là phạm một trọng tội 
thuộc nhóm C theo 9.94A RCW. 

Mục 24. RCW 42.17A.755 và 2011 c 145 s 7 được tu chính 
thành nội dung sau: 

(1) Ủy ban có thể (a) quyết định liệu đã có xảy ra một vi phạm 
thực tế đối với chương này hay không; và (b) ban hành và đảm 
bảo thi hành một lệnh phù hợp sau quyết định. 

(2) Ủy ban, trong trường hợp ủy ban chọn sẽ quyết định liệu 
đã có xảy ra một vi phạm thực tế đối với chương này hay không, 
phải tổ chức một phiên điều trần tuân thủ đạo luật quy trình 
quản lý, chương 34.05 RCW, để có thể đưa ra quyết định. Bất 
kỳ lệnh nào mà ủy ban ban hành theo mục này phải tuân theo 
phiên điều trần đó. 

(3) Thay vì tổ chức phiên điều trần hay ban hành một lệnh 
theo mục này, ủy ban có thể chuyển vấn đề sang bộ trưởng tư 
pháp hoặc một cơ quan thực thi pháp luật khác theo quy định 
trong RCW 42.17A.105. 

(4) Người bị tòa ban hành lệnh chống lại theo mục này sẽ 
được coi là bị đơn. Lệnh có thể yêu cầu bị đơn dừng và bãi 
bỏ hoặc có các biện pháp rõ ràng để sửa chữa hoạt động cấu 
thành vi phạm và ngoài ra, hoặc thay vào đó, có thể áp đặt một 
hoặc nhiều biện pháp quy định trong RCW 42.17A.750(1) từ (b) 
tới (((e))) (g). ((Ủy ban có thể áp đặt một khoản phạt không vượt 
quá mười ngàn đô la.)) 

(5) Ủy ban có quyền miễn phạt cho một vi phạm lần đầu. Vi 
phạm lần thứ hai với cùng luật lệ bởi cùng một người hay cá 
nhân, bất kể người hay cá nhân đó vi phạm với một ủy ban 
chính trị khác, cũng sẽ dẫn tới một khoản phạt. Những vi phạm 
tiếp theo đối với cùng luật lệ sẽ dẫn đến những khoản phạt gia 
tăng. 

(6) Một lệnh do ủy ban ban hành theo mục này sẽ có thể 
được xem xét theo đạo luật quy trình quản lý, chương 34.05 
RCW. Nếu lệnh của ủy ban không được đáp ứng và không kiến 
nghị xem xét nào được nộp trong vòng ba mươi ngày, ủy ban 
có thể kiến nghị với một tòa án có thẩm quyền của bất kỳ quận 
nào mà trong đó một kiến nghị xem xét có thể được nộp theo 
quy định của mục này, để yêu cầu một lệnh đảm bảo thực thi. 
Các thủ tục pháp lý có liên quan đến kiến nghị của ủy ban phải 
tuân theo RCW 42.17A.760. 

(7) Ủy ban phải coi việc đảm bảo thực thi kịp thời quy định 
của chương này là tối quan trọng. Ủy ban phải sử dụng toàn 
bộ thẩm quyền đảm bảo thực thi của mình theo chương này để 
xác định và xử lý các vi phạm nhanh chóng, bao gồm việc buộc 
ngừng các vi phạm đang diễn ra hoặc sắp diễn ra, trước mỗi 
cuộc bầu cử có liên quan bất kỳ khi nào có thể. 

(8) Bất kỳ khoản phạt nào do ủy ban áp đặt và thu theo mục 

này sẽ được chuyển một nửa cho tiểu bang và một nửa trực 
tiếp cho ủy ban, và ủy ban phải sử dụng quỹ đó cho mục đích 
ngăn ngừa và điều tra các vi phạm tiềm tàng đối với chương 
này. Nếu vi phạm được xác định là cố ý, ủy ban cũng có thể áp 
đặt thêm tất cả các chi phí điều tra và thực thi có liên quan, bao 
gồm cả các phí luật sư.  Nếu khoản thiệt hại được áp đặt chống 
lại nhà vận động hành lang, phán quyết có thể được đưa ra 
không chỉ chống lại nhà vận động hành lang mà còn theo một 
cách kết hợp, riêng rẽ, hoặc cả hai hình thức, chống lại bất kỳ 
người hoặc những người sử dụng lao động nào của nhà vận 
động hành lang cùng là bị đơn và là người đã được xác định là 
đã hành động cẩu thả hoặc cố ý liên quan đến vi phạm.

Mục 25. RCW 42.17A.765 và 2010 c 204 s 1004 được tu 
chính thành nội dung sau: 

(1) Bộ trưởng tư pháp và cơ quan công tố của các bộ phận 
chính trị của tiểu bang có thể khởi kiện dân sự với tư cách tiểu 
bang để đạt được bất kỳ biện pháp sửa chữa dân sự phù hợp 
nào đối với các vi phạm chương này, bao gồm nhưng không 
chỉ gồm các biện pháp sửa chữa đặc biệt quy định trong RCW 
42.17A.750. Trong những vụ kiện dân sự đó, bất kỳ số tiền phạt 
vi phạm nào đối với chương này sẽ được chuyển một nửa cho 
tiểu bang và một nửa trực tiếp cho ủy ban, và ủy ban phải sử 
dụng quỹ đó cho mục đích ngăn ngừa và điều tra các vi phạm 
tiềm tàng đối với chương này. 

(2) Bộ trưởng tư pháp và cơ quan công tố của các bộ phận 
chính trị của tiểu bang có thể điều tra hoặc yêu cầu điều tra 
các hoạt động của bất kỳ người nào đáng ngờ đã hoặc đang 
vi phạm chương này, và có thể yêu cầu người bất kỳ đó hoặc 
người bất kỳ khác mà họ có lý do để cho rằng có thông tin về 
các hoạt động của người đó, xuất hiện vào một thời gian và địa 
điểm dành riêng trong quận mà người đó sinh sống hoặc được 
tìm thấy, để cung cấp thông tin đó theo tuyên thệ và trình tất cả 
các tài khoản, hóa đơn, phiếu thu, sổ sách, giấy tờ và tài liệu có 
thể có liên quan hoặc tài liệu cho bất kỳ cuộc điều tra nào được 
cho phép theo chương này. 

(3) Khi bộ trưởng tư pháp hoặc cơ quan công tố của các bộ 
phận chính trị của tiểu bang yêu cầu bất kỳ người nào có mặt 
để thu thập thông tin đó hay thu thập các tài khoản, hóa đơn, 
phiếu thu, sổ sách, giấy tờ và tài liệu có thể có liên quan hoặc tài 
liệu cho bất kỳ cuộc điều tra nào được cho phép theo chương 
này, thì người này phải ban hành một lệnh có sắp xếp thời gian 
và địa điểm cần có mặt và phải gửi những thông tin đó tới hoặc 
gửi bằng thư bảo đảm cho người đó ít nhất mười bốn ngày 
trước ngày được bố trí để yêu cầu có mặt. Lệnh phải có cùng 
hiệu lực như một trát hầu tòa, có hiệu lực trên toàn tiểu bang, 
và, sau khi được bộ trưởng tư pháp hoặc cơ quan công tố áp 
dụng, việc tuân thủ lệnh này có thể được đảm bảo thông qua 
bất kỳ thẩm phán tòa thượng thẩm nào trong quận mà người 
nhận lệnh sinh sống hoặc được tìm thấy, như thể lệnh đó là một 
trát hầu tòa. Tòa án, sau khi nghe điều trần, với đầy đủ chứng 
lý, và sau khi cân nhắc bất kỳ người nào bị thiệt hại bởi lệnh, sẽ 
có quyền thay đổi, điều chỉnh, sửa, đình chỉ, hay hoãn toàn bộ 
hoặc bất kỳ phần nào của các điều khoản của lệnh. Trong bất 
kỳ trường hợp nào mà lệnh không được tòa án đảm bảo thực 
thi theo các điều khoản, các lý do cho hành động của tòa phải 
được nêu rõ bằng văn bản, và hành động đó sẽ có thể được 
xem xét bởi tòa phúc thẩm theo lệnh xét lại hoặc các quy trình 
pháp lý phù hợp khác. 

(4) Một người đã thông báo bằng văn bản cho bộ trưởng tư 
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pháp và công tố viên tại quận mà tại đó xảy ra vi phạm rằng có 
lý do để tin rằng một số điều khoản của chương này đang bị 
hoặc đã bị vi phạm có thể tự mình khởi ((nhân danh tiểu bang 
bất kỳ hành động nào)) kiện dân sự thay mặt tiểu bang chống lại 
người vi phạm theo cáo buộc (kể từ đây gọi là một hành động 
của công dân) để yêu cầu bất kỳ biện pháp sửa chữa nào được 
cho phép theo chương này. 

(a) Hành động tố tụng công dân này chỉ có thể được thực 
hiện nếu: 

(i) Bộ trưởng tư pháp và công tố viên đã không bắt đầu một 
hành động theo quy định của chương này trong vòng bốn mươi 
lăm ngày sau thông báo; 

(ii) Người này sau đó đã tiếp tục thông báo cho bộ trưởng tư 
pháp và công tố viên rằng người này sẽ bắt đầu một hành động 
tố tụng của công dân trong vòng mười ngày sau khi những 
người đó đã không hành động; 

(iii) Bộ trưởng tư pháp và công tố viên thực sự đã không khởi 
đầu hành động như vậy trong vòng mười ngày sau khi nhận 
được thông báo thứ hai đó; và 

(iv) Hành động tố tụng của công dân được nộp hồ sơ trong 
vòng hai năm sau ngày diễn ra vi phạm theo cáo buộc. 

(b) Trong trường hợp một vi phạm chương này đang hoặc 
sắp diễn ra theo cáo buộc xảy ra trong vòng sáu mươi ngày 
trước một cuộc bầu cử và có khả năng ảnh hưởng đến kết quả, 
hành động tố tụng công dân có thể được thực hiện trong giai 
đoạn đó mà không cần xét đến phần (a) của tiểu mục này, bao 
gồm để yêu cầu lệnh đền bù và bất kỳ biện pháp sửa đổi nào 
khác được luật pháp cho phép, nhưng chỉ khi: 

(i) Người này đã thông báo cho bộ trưởng tư pháp và công 
tố viên rằng người này sẽ khởi đầu một hành động tố tụng của 
công dân trong vòng mười ngày sau khi những người đó đã 
không hành động; và 

(ii) Bộ trưởng tư pháp và công tố viên thực sự đã không khởi 
đầu hành động như vậy trong vòng mười ngày sau khi nhận 
được thông báo đó. 

(c) Nếu người khởi đầu hành động tố tụng của công dân thắng 
thế, phán quyết sẽ sung công cho tiểu bang, nhưng người này 
sẽ có quyền được nhận bồi hoàn từ tiểu bang Washington cho 
các chi phí hợp lý và phí luật sư mà người này đã phải trả. Trong 
trường hợp một hành động tố tụng của công dân đã bị bác bỏ và 
tòa cũng nhận thấy rằng hành động đó không có nguyên do hợp 
lý, tòa có thể lệnh cho người khởi đầu hành động trả tất cả các 
chi phí xử án và phí luật sư hợp lý mà bị đơn đã phải trả. 

(5) Trong bất kỳ hành động tố tụng nào theo quy định của mục 
này mà được xác định là có vi phạm, tòa có thể yêu cầu trả cho 
tiểu bang tất cả các chi phí điều tra và xét xử, bao gồm cả phí 
luật sư hợp lý mà tòa đề ra. Nếu vi phạm được xác định là cố 
tình, số tiền trong phán quyết, cho mục đích này sẽ bao gồm 
các chi phí, có thể sẽ được tính gấp ba lần theo suy xét của tòa 
như là khoản phạt nặng cho thiệt hại. Nếu khoản thiệt hại hay 
thiệt hại tính gấp ba lần được áp đặt trong hành động tố tụng 
chống lại nhà vận động hành lang, phán quyết có thể được đưa 
ra không chỉ chống lại nhà vận động hành lang mà còn theo một 
cách kết hợp, riêng rẽ, hoặc cả hai hình thức, chống lại ((nhà 
vận động hành lang, và người sử dụng lao động của nhà vận 
động hành lang)) bất kỳ người hoặc những người sử dụng lao 
động nào của nhà vận động hành lang cùng là bị đơn ((,một 
cách kết hợp, riêng rẽ, hoặc cả hai hình thức)) và là người đã 
được xác định là đã hành động cẩu thả hoặc cố ý liên quan đến 

vi phạm. Nếu bị đơn thắng thế chống lại bộ trưởng tư pháp hay 
công tố viên, người này có thể được phán quyết bồi hoàn tất cả 
các chi phí xét xử, và có thể theo suy xét của tòa án, được nhận 
các phí luật sư hợp lý được tòa đặt ra và tiểu bang Washington 
sẽ phải trả. 

(6) Bộ trưởng Tư pháp và các cơ quan công tố của những bộ 
phận chính trị của tiểu bang phải coi việc đảm bảo thực thi kịp 
thời những quy định chương này là tối quan trọng. Bộ trưởng 
Tư pháp và các cơ quan công tố phải sử dụng toàn bộ thẩm 
quyền đảm bảo thực thi của mình theo chương này để xác định 
và xử lý các vi phạm nhanh chóng, bao gồm việc tìm cách có 
được lệnh buộc ngừng các vi phạm đang diễn ra hoặc sắp diễn 
ra, trước mỗi cuộc bầu cử có liên quan bất kỳ khi nào có thể. 

MỤC MỚI. Mục 26. (1) Một người không thể sử dụng các 
đóng góp để trả các khoản phạt hoặc các khoản tiền khác được 
áp đặt là kết quả của vi phạm đối với chương này hoặc được áp 
đặt theo mục này, trừ trong trường hợp người này không còn 
cách nào có thể thanh toán và số tiền không thể được thu hồi 
theo tiểu mục (2) của mục này. 

(2) Nếu một ủy ban chính trị hay các tổ chức khác được xác 
định là chịu trách nhiệm về việc vi phạm chương này, và một 
khoản phạt hoặc các số tiền khác được áp đặt chống lại tổ chức 
không thể được thu hồi theo một cách nào khác ngoài việc cho 
tổ chức đó sử dụng các khoản đóng góp, những người bổ sung 
sau phải chịu trách nhiệm cá nhân đối với khoản tiền bị áp đặt 
nếu những người đó do cẩu thả hoặc cố tình góp phần vào 
vi phạm thông qua việc hành động hoặc không hành động và 
công lý do đó yêu cầu áp đặt trách nhiệm: 

(a) Đối với một vi phạm bởi một ủy ban chính trị, thì một viên 
chức của ủy ban hay một người đã chỉ đạo các hoạt động của 
ủy ban; 

(b) Đối với một vi phạm bởi một công ty, thì giám đốc hay viên 
chức của công ty; 

(c) Đối với một vi phạm bởi một ủy ban chính trị, công ty, hay 
tổ chức khác, thì một người có vị trí quyền lực hay quyền kiểm 
soát tương tự. 

(3) Đối với mục đích của mục này, một người hành động cẩu 
thả khi người đó biết và bỏ qua một nguy cơ có thể xảy ra vi 
phạm đáng kể và việc người này bỏ qua nguy cơ đáng kể đó là 
khác biệt rất lớn so với hành vi mà một người bình thường biết 
suy xét sẽ làm trong cùng một tình huống. 

MỤC MỚI. Mục 27. (1) Ủy ban sẽ duy trì và cung cấp cho 
công chúng một đường dây nóng để gửi đầu mối nghi vấn về 
các vi phạm tiềm tàng đối với chương này. Những người gửi 
đầu mối nghi vấn phải có lựa chọn ẩn danh. Ủy ban là người có 
quyền quyết định sẽ điều tra bất kỳ một đầu mối nào hay không. 

(2) Bất kỳ vị trí được bầu chọn, nhà vận động hành lang, hay 
ủy ban chính trị nào, nếu có nhân viên, phải đăng thông báo về 
đường dây nóng được thiết lập trong tiểu mục (1) của mục này 
một cách dễ thấy tại một địa điểm mà tất cả các nhân viên đều 
có thể tới một cách hợp lý. Thông báo phải chỉ rõ rằng đường 
dây nóng có sẵn để gửi một cách ẩn danh các đầu mối về 
những vi phạm tiềm tàng các luật về tài trợ cho vận động tranh 
cử và công bố thông tin. Ủy ban phải lập và cung cấp một thông 
báo mẫu đủ điều kiện nếu được đăng tuân theo các hướng dẫn 
của ủy ban. 

MỤC MỚI. Mục 28. Một mục mới được bổ sung vào chương 
42.17A RCW như sau: 

(1) Trước ngày 1 tháng 1 năm 2018, tất cả các cơ quan phải 
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báo cáo theo quy định của RCW 42.17A.635 phải nộp tất cả 
các báo cáo theo yêu cầu của chương này qua mạng internet 
như ủy ban quy định theo RCW 42.17A.055. 

(2) Trước ngày 1 tháng 1 năm 2018, tất cả các nhà vận động 
hành lang và người sử dụng lao động của các nhà vận động 
hành lang phải báo cáo theo quy định của RCW 42.17A.600, 
42.17A.615, 42.17A.625, hoặc 42.17A.630 phải nộp tất cả các 
báo cáo theo yêu cầu của chương này qua mạng internet như 
ủy ban quy định theo RCW 42.17A.055. 

(3) Ủy ban phải giám sát và đảm bảo thiết kế, phát triển, triển 
khai, và bảo trì các phần cứng và phần mềm máy tính hoặc các 
ứng dụng khác để hỗ trợ việc nộp báo cáo điện tử theo như 
mục này yêu cầu và một hệ thống cơ sở dữ liệu và truy vấn 
tương thích với các hệ thống thiết kế, công nghệ, và vận hành 
hiện tại để có dữ liệu sẵn sàng cho công chúng xem xét và phân 
tích. Ủy ban được khuyến khích mời những bên liên quan tham 
gia vào việc thiết kế và phát triển hệ thống này. 

Mục 29. RCW 42.17A.125 và 2011 c 60 s 21 được tu chính 
thành nội dung sau: 

(1) Vào thời điểm đầu năm của mỗi năm chẵn, ủy ban sẽ, dựa 
trên những thay đổi về điều kiện kinh tế như được phản ánh 
trong chỉ số lạm phát được văn phòng quản lý tài chính khuyến 
nghị, tăng hay giảm các khoản tiền trong RCW 42.17A.005(26), 
42.17A.320, 42.17A.405, 42.17A.410, 42.17A.445(3), 
42.17A.475, ((và)) 42.17A.630(1) ((dựa trên những thay đổi 
trong điều kiện kinh tế như được phản ánh trong chỉ số lạm phát 
được văn phòng quản lý tài chính khuyến nghị )), 42.17A.750, 
42.17A.765, các mục 4, 13(4), và 21 của đạo luật này, như được 
tu chính hợp pháp bởi ủy ban theo thời gian. Những số tiền mới 
do ủy ban thiết lập theo mục này sẽ được làm tròn sang những 
số tiền được cho là tiện lợi nhất cho hiểu biết của công chúng 
và phải trong phạm vi mười phần trăm số tiền mong muốn bằng 
với số tiền cơ sở được quy định trong chương này, như được 
tu chính, nhân với phần gia tăng chỉ số lạm phát kể từ ((Tháng 
7 năm 2008)) lần tu chính gần đây nhất đối với số tiền cơ sở. 

(2) Ủy ban có thể sửa đổi, với tần suất ít nhất là năm năm một 
lần nhưng không cao hơn hai năm một lần, các ngưỡng báo 
cáo giá trị bằng tiền và báo cáo các giá trị mã hóa của chương 
này. Việc sửa đổi chỉ với mục đích ghi nhận thay đổi kinh tế như 
được phản ánh trong chỉ số lạm phát được văn phòng quản lý 
tài chính khuyến nghị, hoặc để cung cấp thông tin chi tiết hơn 
cho công chúng. Những sửa đổi theo lạm phát sẽ được định 
hướng bởi thay đổi trong chỉ số cho giai đoạn bắt đầu từ tháng 
12 trước lần sửa đổi cuối và kết thúc vào tháng 12 trước tháng 
mà bản sửa đổi được áp dụng. Đối với mỗi nhóm trong ba nhóm 
tổng quát của chương này, các báo cáo về tài trợ cho vận động 
tranh cử, báo cáo về hoạt động của nhà vận động hành lang, 
và báo cáo về tình hình tài chính của các quan chức được bầu 
chọn và được bổ nhiệm, những sửa đổi theo lạm phát phải ảnh 
hưởng đồng đều lên tất cả các ngưỡng trong cùng mỗi nhóm. 
Những sửa đổi theo lạm phát được tiểu mục này cho phép phải 
phản ánh những thay đổi kinh tế kể từ lần ban hành luật gần đây 
nhất có ảnh hưởng đến mã hay ngưỡng tương ứng. 

(3) Những sửa đổi tuân thủ tiểu mục (1) và (2) của mục này 
phải được áp dụng theo luật lệ quy định trong chương 34.05 
RCW. 

MỤC MỚI. Mục 30. Mỗi đạo luật hay các phần của đạo luật 
sau sẽ được bãi bỏ: 

(1)RCW 82.08.0273 (Miễn—Bán hàng cho những người 

không phải cư dân đối với tài sản cá nhân hữu hình, hàng hóa 
kỹ thuật số, và các mã kỹ thuật số cho mục đích sử dụng bên 
ngoài tiểu bang—Bằng chứng tình trạng cư dân ngoài tiểu 
bang—Các hình phạt) và 2014 c 140 s 17, 2011 c 7 s 1, 2010 c 
106 s 215, 2009 c 535 s 512, 2007 c 135 s 2, 2003 c 53 s 399, 
1993 c 444 s 1, 1988 c 96 s 1, 1982 1st ex.s. c 5 s 1, & 1980 c 
37 s 39; và 

(2)RCW 42.17A.550 (Sử dụng công quỹ cho các mục đích 
chính trị) và 2008 c 29 s 1 & 1993 c 2 s 24. 

XÂY DỰNG
MỤC MỚI. Mục 31. (1) Mỗi thành phần của đạo luật này 

hoàn thành các mục đích và đảm bảo việc thực hiện một cách 
độc lập, thậm chí là không kể đến các thành phần khác của đạo 
luật này. 

(2) Sự không hợp lệ của bất kỳ điều khoản, mục, hay các 
phần khác của đạo luật này sẽ không giới hạn việc áp dụng 
phần còn lại của đạo luật này một cách đầy đủ nhất mà pháp 
luật cho phép, để hoàn thành mục đích của đạo luật này. Nếu 
bất kỳ điều khoản nào trong đạo luật này hoặc việc áp dụng của 
điều khoản đó đối với bất kỳ người nào hoặc tình huống nào 
được cho là không hợp lệ, thì các điều khoản còn lại trong đạo 
luật này hoặc việc áp dụng của điều khoản đó đối với những 
người hoặc tình huống khác sẽ không bị ảnh hưởng. 

(3) Sự không hợp lệ của (a) một loại giới hạn hay hạn chế 
đóng góp, (b) việc áp dụng những hạn chế đó vào một loại cá 
nhân, (c) một chương trình hay một thông số hay phần của 
chương trình, (d) việc tham gia vào một chương trình như vậy 
bởi một loại cá nhân, (e) một hình phạt hay một phần của một 
hình phạt, (f) việc áp đặt một hình phạt như vậy lên một loại cá 
nhân, hay (g) một điều khoản về tài trợ, sẽ không ảnh hưởng 
đến sự hợp lệ của bất kỳ hạn chế, chương trình, thông số, phần, 
hình phạt, điều khoản tài trợ, hay những điều khoản khác, và sẽ 
không ảnh hưởng đến việc áp dụng với bất kỳ người hay đối 
tượng tham gia nào khác. 

MỤC MỚI. Mục 32. Các quy định của đạo luật này được hiểu 
đầy đủ để thực hiện các chính sách và mục đích của đạo luật 
này. 

MỤC MỚI. Mục 33. Các mục 4 và 5 của đạo luật này được 
bổ sung vào chương 42.17A RCW và được bố trí theo hệ thống 
với tiêu đề tiểu chương “các giới hạn và hạn chế khác đối với 
đóng góp cho chiến dịch vận động tranh cử.” 

MỤC MỚI. Mục 34. Các mục 9 tới 16 và 18 của đạo luật này 
được bổ sung vào chương 42.17A RCW và được bố trí theo hệ 
thống với tiêu đề tiểu chương “tài trợ của công dân cho bầu cử.” 

MỤC MỚI. Mục 35. Mục 21 của đạo luật này được bổ sung 
vào chương 42.17A RCW và được bố trí theo hệ thống với tiêu 
đề tiểu chương “quảng cáo chính trị và truyền thông vận động 
bầu cử.” 

MỤC MỚI. Mục 36. Mục 26 của đạo luật này được bổ sung 
vào chương 42.17A RCW và được bố trí theo hệ thống với tiêu 
đề tiểu chương “đảm bảo thực thi.” 

MỤC MỚI. Mục 37. Mục 27 của đạo luật này được bổ sung 
vào chương 42.17A RCW và được bố trí theo hệ thống với tiêu 
đề tiểu chương “quản lý.” 

--- HẾT ---
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Văn bản hoàn chỉnh của 
Dự Luật Tiên Khởi Số 1491

MỘT ĐẠO LUẬT Liên quan đến lệnh bảo vệ khỏi nguy cơ 
cao; thêm một chương mới vào Title 7 RCW; và quy định các 
hình phạt.
ĐƯỢC BAN HÀNH BỞI NGƯỜI DÂN TIỂU BANG 
WASHINGTON:

MỤC MỚI. Mục 1. MỤC ĐÍCH. (1) Đạo luật này nhằm mục 
đích tạm thời ngăn chặn những cá nhân có nguy cơ cao tự làm 
hại mình hoặc người khác tiếp cận được súng bằng cách cho 
phép các thành viên gia đình, hộ gia đình, và cảnh sát có lệnh 
tòa án khi có bằng chứng rõ ràng rằng người đó có nguy cơ gây 
nguy hiểm đáng kể, kể cả mối nguy hiểm là kết quả của một cơn 
khủng hoảng sức khỏe tâm thần hoặc hành vi bạo lực. 

(2) Mỗi năm, hơn một trăm ngàn người là nạn nhân bị thương 
tật do súng và hơn ba mươi ngàn người trong số các nạn nhân 
đó thiệt mạng. Trong vòng năm năm qua dựa trên số liệu sẵn có, 
một trăm sáu mươi bốn ngàn tám trăm hai mươi mốt người ở Mỹ 
bị giết bởi súng—trung bình là chín mươi mốt người mỗi ngày. 

(3) Các nghiên cứu chỉ ra rằng những cá nhân tham gia vào 
những hành vi nguy hiểm nhất định thường có nguy cơ dùng 
bạo lực với bản thân hay người khác trong tương lai gần. Những 
hành vi này, có thể bao gồm hành vi hay mối đe dọa dùng bạo 
lực, tự làm tổn thương, hay lạm dụng ma túy hoặc rượu, là những 
dấu hiệu cảnh báo rằng người đó có thể sớm sử dụng bạo lực. 

(4) Những cá nhân tự gây nguy hiểm cho bản thân hoặc người 
khác thường thể hiện những dấu hiệu cảnh báo cho thành viên 
gia đình, hộ gia đình, hay cơ quan hành pháp về nguy cơ. Nhiều 
kẻ bắn người hàng loạt đã thể hiện những dấu hiệu cảnh báo 
trước khi giết người, nhưng luật lệ liên bang và tiểu bang không 
có bất kỳ quy trình tố tụng rõ ràng nào để đình chỉ việc tiếp cận 
súng ống của những kẻ cuồng sát đó, dù là tạm thời. 

(5) Khi ban hành dự luật tiên khởi này, mục đích và chủ ý của 
người dân là giảm thương vong từ súng ống, trong khi vẫn tôn 
trọng quyền hiến pháp, bằng cách quy định quy trình tố tụng cho 
các thành viên gia đình, hộ gia đình, và cơ quan hành pháp để 
đạt được một lệnh tạm thời cấm một người tiếp cận súng. Các 
lệnh của tòa chỉ để áp dụng cho các tình huống mà trong đó một 
người có nguy cơ đáng kể làm hại bản thân hoặc người khác 
bằng việc sở hữu một khẩu súng và bao gồm các tiêu chuẩn và 
biện pháp gìn giữ để bảo vệ quyền của bị đơn và đảm bảo đầy 
đủ quy trình của luật pháp.

MỤC MỚI. Mục 2. TIÊU ĐỀ NGẮN. Đạo luật này có thể được 
biết đến và trích dẫn với tên gọi đạo luật về lệnh bảo vệ khỏi 
nguy cơ cao.

MỤC MỚI. Mục 3. ĐỊNH NGHĨA. Các định nghĩa trong mục 
này áp dụng trong suốt chương này trừ khi ngữ cảnh quy định 
rõ ràng khác. 

(1) “Lệnh bảo vệ khỏi nguy cơ cao” nghĩa là một lệnh tạm 
thời đơn phương hay một lệnh cuối cùng được ban hành theo 
chương này. 

(2) “Thành viên gia đình hoặc hộ gia đình” nghĩa là, liên quan 
đến một bị đơn, bất kỳ: (a) Người có quan hệ máu mủ, hôn nhân, 
hay nhận nuôi với bị đơn; (b) Người mà bị đơn đang hẹn hò; 
(c) Người có con chung với bị đơn, bất kể người đó đã có hôn 
nhân với bị đơn hay chưa hoặc đã sống với bị đơn vào bất kỳ 

thời gian nào hay chưa; (d) Người sống hoặc đã sống với bị đơn 
trong năm qua; (e) Bạn tình là người sống chung của bị đơn; (f) 
Người có quan hệ cha/mẹ - con ruột thịt hay pháp lý với bị đơn, 
bao gồm cha mẹ kế và con kế và ông/bà hay cháu nội/ngoại; và 
(g) Người đang hay đã hành động như người giám hộ hợp pháp 
của bị đơn. 

(3) “Người kiến nghị” nghĩa là người thực hiện kiến nghị để có 
được một lệnh theo chương này. 

(4) “Bị đơn” nghĩa là người được xác định là bị đơn trong một 
kiến nghị được nộp hồ sơ theo chương này. 

MỤC MỚI. Mục 4. KIẾN NGHỊ LỆNH BẢO VỆ KHỎI NGUY 
CƠ CAO. Sẽ có một thủ tục tố tụng được biết đến như một kiến 
nghị lệnh bảo vệ khỏi nguy cơ cao.

(1) Một kiến nghị lệnh bảo vệ khỏi nguy cơ cao có thể được 
nộp hồ sơ bởi (a) một thành viên gia đình hoặc hộ gia đình của bị 
đơn hoặc (b) một viên chức hoặc cơ quan hành pháp. 

(2) Một thủ tục tố tụng theo chương này phải được nộp hồ sơ 
tại quận mà người kiến nghị sinh sống hay quận mà bị đơn sinh 
sống. 

(3) Một kiến nghị phải: 
(a) Cáo buộc rằng bị đơn có nguy cơ đáng kể về khả năng 

gây ra thương tật cho bản thân hay người khác bằng việc quản 
lý hay kiểm soát, mua, sở hữu, hay nhận được một khẩu súng, 
và kèm theo một bản khai có tuyên thệ ghi rõ lời khai cụ thể, các 
hành động, hay thông tin là cơ sở cho sự lo ngại về các hành 
động nguy hiểm trong tương lai của bị đơn; 

(b) Xác định số lượng, loại, và vị trí của bất kỳ khẩu súng nào 
mà người kiến nghị cho rằng bị đơn có sở hữu, tàng trữ, quản 
lý, hay kiểm soát; 

(c) Xác định liệu có một lệnh bảo vệ đã biết đang có hiệu lực 
với bị đơn hay không, theo chương 7.90, 7.92, 10.14, 9A.46, 
10.99, 26.50, hoặc 26.52 RCW hoặc theo bất kỳ luật định nào 
khác; và 

(d) Xác định liệu có một vụ kiện, khiếu nại, kiến nghị, hay thủ 
tục tố tụng nào giữa các bên đối với kiến nghị theo luật pháp 
Washington không. 

(4) Quản lý tòa án sẽ xác minh các quy định của bất kỳ lệnh 
hiện tại nào có hiệu lực với các bên. Tòa án có thể hoãn ban 
hành lệnh vì có một thủ tục tố tụng đang diễn ra giữa các bên 
hay sự cần thiết phải xác nhận các quy định của một lệnh hiện 
có. Một kiến nghị để có lệnh bảo vệ khỏi nguy cơ cao có thể 
được chấp nhận dù có thủ tục tố tụng đang diễn ra giữa các bên 
hay không. 

(5) Nếu người kiến nghị là một viên chức hay cơ quan hành 
pháp, thì người kiến nghị có thể có một nỗ lực với dụng ý tốt để 
thông báo cho một thành viên gia đình hay hộ gia đình về bị đơn 
và cho bất kỳ bên thứ ba đã biết nào có thể chịu rủi ro bạo lực. 
Thông báo phải nêu rõ rằng người kiến nghị có ý định kiến nghị 
tòa để xin một lệnh bảo vệ khỏi nguy cơ cao hoặc đã làm như 
vậy, và bao gồm dẫn chiếu đến các nguồn thông tin, bao gồm 
các nguồn thông tin về sức khỏe tâm thần, bạo lực gia đình, và 
tư vấn. Người kiến nghị phải chứng thực trong kiến nghị là đã 
cung cấp thông báo đó, hay chứng thực về các bước sẽ được 
thực hiện để cung cấp thông báo như vậy. 

(6) Nếu kiến nghị nêu rằng việc tiết lộ địa chỉ của người kiến 
nghị sẽ gây rủi ro tổn hạn đến người kiến nghị hay bất kỳ thành 
viên gia đình hay hộ gia đình nào của người kiến nghị, thì địa chỉ 
của người kiến nghị có thể bị lược khỏi tất cả các hồ sơ được 
nộp cho tòa. Nếu người kiến nghị chưa tiết lộ địa chỉ theo tiểu 
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mươi bốn ngày kể từ ngày ban hành lệnh. 
(d) Tòa án có thể, như quy định trong mục 6 của đạo luật này, 

ban hành một lệnh bảo vệ khỏi nguy cơ cao đơn phương trong 
khi đợi phiên điều trần được sắp xếp theo tiểu mục (1). Lệnh 
đơn phương như vậy phải được tống đạt cùng lúc với thông báo 
về phiên điều trần và kiến nghị. 

(2) Sau điều trần, nếu tòa nhận định sau khi xem xét kỹ các 
chứng cứ rằng bị đơn có nguy cơ đáng kể về khả năng gây ra 
thương tật cho bản thân hay người khác bằng việc quản lý hay 
kiểm soát, mua, sở hữu, hay nhận được một khẩu súng, tòa sẽ 
ban hành một lệnh bảo vệ khỏi nguy cơ cao cho khoảng thời 
gian một năm. 

(3) Khi xác định liệu có cơ sở cho lệnh bảo vệ khỏi nguy cơ 
cao hay không, tòa có thể xem xét bất kỳ chứng cứ liên quan 
nào bao gồm, nhưng không chỉ gồm, bất kỳ điều nào sau đây: 

(a) Một hành động bạo lực hay đe dọa bạo lực gần đây của bị 
đơn với bản thân hay người khác, dù bạo lực hay đe dọa bạo lực 
đó có liên quan đến một khẩu súng hay không; 

(b) Một xu thế hành động bạo lực hay đe dọa bạo lực của bị 
đơn trong vòng mười hai tháng qua bao gồm, nhưng không chỉ 
gồm, bạo lực hay đe dọa bạo lực của bị đơn với bản thân hay 
người khác; 

(c) Bất kỳ vấn đề sức khỏe tâm thần nguy hiểm nào của bị 
đơn; 

(d) Một vi phạm của bị đơn đối với một lệnh bảo vệ hay một 
lệnh cấm liên lạc theo chương 7.90, 7.92, 10.14, 9A.46, 10.99, 
26.50, hoặc 26.52 RCW; 

(e) Một lệnh bảo vệ khỏi nguy cơ cao trước đây được ban 
hành chống lại bị đơn; 

(f) Một vi phạm lệnh bảo vệ khỏi nguy cơ cao trước đây hoặc 
hiện tại được ban hành chống lại bị đơn; 

(g) Bị đơn bị kết án đối với một tội cấu thành bạo lực gia đình 
được định nghĩa trong RCW 10.99.020; 

(h) Bị đơn có sở hữu, tiếp cận tới, hay có ý định tàng trữ súng; 
(i) Bị đơn sử dụng, trưng ra, hay giương súng lên theo một 

cách phi pháp hay cẩu thả; 
(j) Lịch sử sử dụng, tìm cách sử dụng, hay đe dọa sử dụng 

bạo lực của bị đơn chống lại một người khác, hay lịch sử đeo 
bám quá mức của bị đơn đối với một người khác; 

(k) Bất kỳ lần bắt giữ nào trước đây của bị đơn vì phạm trọng 
tội hoặc tội phạm bạo lực; 

(l) Chứng cứ vững chắc về việc lạm dụng chất cấm hay rượu 
của bị đơn; và 

(m) Chứng cứ về việc bị đơn kiếm được súng gần đây. 
(4) Tòa án có thể: 
(a) Kiểm tra kèm theo tuyên thệ người kiến nghị, bị đơn, và bất 

kỳ nhân chứng nào mà họ có thể nêu tên, hoặc thay vì kiểm tra, 
xem xét bản khai có tuyên thệ của người kiến nghị, bị đơn, và 
bất kỳ nhân chứng nào mà họ có thể nêu tên; và 

(b) Đảm bảo rằng đã tìm kiếm một cách hợp lý các án tích có 
liên quan đến bị đơn. 

(5) Trong một phiên điều trần theo chương này, quy tắc chứng 
cứ áp dụng theo cùng một phạm vi như đối với một thủ tục tố 
tụng về lệnh bảo vệ khỏi bạo lực gia đình theo chương 26.50 
RCW. 

(6) Trong phiên điều trần, tòa án sẽ xem xét liệu một đánh giá 
sức khỏe tâm thần hay đánh giá về phụ thuộc vào hóa chất có 
phù hợp hay không, và có thể ra lệnh thực hiện đánh giá như 
vậy nếu phù hợp. 

mục này, thì người kiến nghị phải chỉ định một địa chỉ thay thế 
mà tại đó bị đơn có thể nhận tống đạt đối với bất kỳ kiến nghị 
nào. Nếu người kiến nghị là một viên chức hay cơ quan hành 
pháp, địa chỉ của hồ sơ phải là địa chỉ của cơ quan hành pháp. 

(7) Trong vòng chín mươi ngày sau khi nhận được bản sao 
chính từ văn phòng quản lý tòa án, tất cả các văn phòng thư 
ký tòa án phải cung cấp các mẫu tiêu chuẩn, hướng dẫn, và 
tờ rơi thông tin mà mục 16 của đạo luật này yêu cầu. Bất kỳ sự 
hỗ trợ hay thông tin nào được thư ký cung cấp theo mục này 
đều không phải là hành động thực hành pháp luật và các thư ký 
không chịu trách nhiệm đối với các thông tin không chính xác có 
trong một bản kiến nghị. 

(8) Tòa án hay một cơ quan công quyền bất kỳ không được 
tính một khoản phí hồ sơ hay phí dịch vụ thủ tục nào cho người 
kiến nghị mong được hỗ trợ theo chương này. Những người 
kiến nghị phải được cung cấp số bản sao, mẫu, và tờ rơi hướng 
dẫn cần thiết hoàn toàn miễn phí. 

(9) Một người không phải nộp một khoản tiền ký quỹ để được 
hỗ trợ trong bất kỳ thủ tục tố tụng nào theo chương này. 

(10) Tòa thượng thẩm của tiểu bang Washington có thẩm 
quyền đối với những vụ kiện theo chương này. Ngoài ra, các 
tòa án địa phương và thành phố có thẩm quyền hạn chế với 
việc ban hành và thực thi các lệnh đơn phương về bảo vệ khỏi 
nguy cơ cao được ban hành theo mục 6 của đạo luật này. Tòa án 
địa phương và thành phố phải bố trí phiên điều trần đầy đủ được 
quy định trong mục 5 của đạo luật này trong tòa thượng thẩm và 
chuyển vụ án. Nếu thông báo và lệnh không được tống đạt tới bị 
đơn kịp thời cho phiên điều trần đầy đủ, tòa ban hành sẽ cùng có 
thẩm quyền với tòa thượng thẩm trong phạm vi lệnh bảo vệ khỏi 
nguy cơ cao đơn phương.

MỤC MỚI. Mục 5. CÁC PHIÊN ĐIỀU TRẦN VÀ BAN HÀNH 
LỆNH BẢO VỆ KHỎI NGUY CƠ CAO. (1) Sau khi nhận được 
kiến nghị, tòa phải lệnh tổ chức một phiên điều trần không muộn 
hơn mười bốn ngày kể từ ngày ra lệnh và ban hành một thông 
báo về phiên điều trần cho bị đơn. 

(a) Tòa có thể bố trí một phiên điều trần qua điện thoại theo 
luật lệ tòa án địa phương, để điều chỉnh hợp lý cho một khuyết 
tật, hoặc trong các trường hợp đặc biệt để bảo vệ một người 
kiến nghị khỏi những nguy hại tiềm tàng. Tòa án phải yêu cầu 
kiểm tra danh tính của người kiến nghị trước khi thực hiện phiên 
điều trần qua điện thoại. 

(b) Thư ký tòa án phải gửi một bản sao thông báo về phiên 
điều trần và kiến nghị vào hoặc trước ngày tòa mở cửa tiếp theo 
cho cơ quan hành pháp phù hợp để tống đạt cho bị đơn. 

(c) Việc tống đạt trực tiếp thông báo về phiên điều trần và kiến 
nghị cho bị đơn sẽ được thực hiện bởi một viên chức hành pháp 
không ít hơn năm ngày tòa mở cửa trước phiên điều trần. Việc 
tống đạt theo mục này được ưu tiên so với việc tống đạt các văn 
bản khác, trừ khi các văn bản đó có cùng mức độ khẩn cấp. Nếu 
việc tống đạt trực tiếp kịp thời không được thực hiện, tòa phải 
gửi một lịch điều trần mới và phải yêu cầu thêm các nỗ lực để 
thực hiện tống đạt trực tiếp hoặc cho phép việc tống đạt được 
thực hiện qua công bố hoặc qua thư như được quy định trong 
mục 8 của đạo luật này. Tòa án không được phép yêu cầu nhiều 
hơn hai nỗ lực tống đạt trực tiếp và phải cho phép việc tống đạt 
qua công bố hoặc qua thư sau hai nỗ lực tống đạt trực tiếp trừ 
khi người kiến nghị yêu cầu thêm thời gian để  tống đạt trực tiếp. 
Nếu tòa án ban hành một lệnh cho phép việc tống đạt qua công 
bố hoặc qua thư, tòa phải xếp lịch điều trần không muộn hơn hai 
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(7) Một lệnh bảo vệ khỏi nguy cơ cao phải bao gồm: 
(a) Một tuyên bố về cơ sở cho việc ban hành lệnh; 
(b) Ngày và giờ lệnh được ban hành; 
(c) Ngày và giờ lệnh hết hiệu lực; 
(d) Liệu một đánh giá sức khỏe tâm thần hay đánh giá về phụ 

thuộc vào hóa chất của bị đơn có cần thiết hay không; 
(e) Địa chỉ của tòa mà tại đó bất kỳ kiến nghị hồi đáp nào cần 

được nộp hồ sơ; 
(f) Một mô tả về các yêu cầu cho việc từ bỏ súng theo mục 10 

của đạo luật này; và 
(g) Tuyên bố sau: “Với đối tượng của lệnh bảo vệ này: Lệnh 

này sẽ có hiệu lực cho đến ngày và giờ ghi ở trên. Nếu quý vị 
vẫn chưa thực hiện, quý vị phải nộp cho (tên của cơ quan hành 
pháp địa phương) tất cả súng mà quý vị quản lý, kiểm soát, hoặc 
tàng trữ và bất kỳ giấy phép mang súng ngắn kín nào được cấp 
cho quý vị theo RCW 9.41.070 ngay lập tức. Quý vị không được 
quản lý hay kiểm soát, mua, tàng trữ, nhận, hoặc tìm cách mua 
hoặc nhận, một khẩu súng trong khi lệnh này có hiệu lực. Quý vị 
có quyền yêu cầu một phiên điều trần để hủy lệnh này mỗi giai 
đoạn mười hai tháng mà lệnh này có hiệu lực, kể từ ngày ban 
hành lệnh này và tiếp tục qua bất kỳ giai đoạn gia hạn nào. Quý vị 
có thể nhờ luật sư cố vấn về bất kỳ vấn đề nào có liên quan đến 
lệnh này.” 

(8) Khi tòa ban hành một lệnh bảo vệ khỏi nguy cơ cao, tòa 
phải thông báo cho bị đơn rằng họ có quyền yêu cầu hủy bỏ lệnh 
theo cách được mục 9 của đạo luật này khuyến nghị. Tòa cũng 
phải đưa cho bị đơn một mẫu yêu cầu hủy phiên điều trần. 

(9) Nếu tòa từ chối ban hành một lệnh bảo vệ khỏi nguy cơ 
cao, tòa phải nêu rõ các lý do cụ thể cho việc từ chối đó.

MỤC MỚI. Mục 6. LỆNH BẢO VỆ KHỎI NGUY CƠ CAO 
ĐƠN PHƯƠNG. (1) Một người kiến nghị có thể yêu cầu ban 
hành một lệnh bảo vệ khỏi nguy cơ cao đơn phương trước một 
phiên điều trần về lệnh bảo vệ khỏi nguy cơ cao, mà không cần 
thông báo cho bị đơn, bằng việc bao gồm trong bản kiến nghị 
các cáo buộc chi tiết dựa trên hiểu biết cá nhân rằng bị đơn có 
một nguy cơ đáng kể làm thương tổn bản thân hoặc người khác 
trong tương lai gần bằng việc quản lý hay kiểm soát, mua, tàng 
trữ, hay nhận một khẩu súng. 

(2) Khi cân nhắc liệu có ban hành một lệnh bảo vệ khỏi nguy 
cơ cao đơn phương theo mục này hay không, tòa phải xem xét 
tất cả các chứng cứ có liên quan, bao gồm chứng cứ được mô 
tả trong mục 5(3) của đạo luật này. 

(3) Nếu tòa nhận định rằng có lý do để cho rằng bị đơn có 
nguy cơ đáng kể về khả năng gây ra thương tật cho bản thân 
hay người khác trong tương lai gần bằng việc quản lý hay kiểm 
soát, mua, sở hữu, hay nhận được một khẩu súng, tòa sẽ ban 
hành một lệnh bảo vệ khỏi nguy cơ cao đơn phương. 

(4) Tòa án phải tổ chức một phiên điều trần về lệnh bảo vệ 
khỏi nguy cơ cao đơn phương trực tiếp hoặc qua điện thoại vào 
ngày mà hồ sơ kiến nghị được nộp hay vào ngày tòa mở cửa 
ngay sau ngày hồ sơ kiến nghj được nộp. 

(5) Theo quy định của mục 5(1) của đạo luật này, tòa phải xếp 
lịch một phiên điều trần trong vòng mười bốn ngày kể từ ngày 
ban hành lệnh bảo vệ khỏi nguy cơ cao đơn phương để xác định 
liệu một lệnh bảo vệ khỏi nguy cơ cao có hiệu lực một năm có 
nên được ban hành theo chương này hay không. 

(6) Một lệnh bảo vệ khỏi nguy cơ cao đơn phương phải bao 
gồm: 

(a) Một tuyên bố về cơ sở đòi ban hành lệnh; 

(b) Ngày và giờ lệnh được ban hành; 
(c) Ngày và giờ lệnh hết hiệu lực; 
(d) Địa chỉ của tòa mà tại đó bất kỳ kiến nghị hồi đáp nào cần 

được nộp hồ sơ; 
(e) Ngày và giờ của phiên điều trần đã được xếp lịch; 
(f) Một mô tả về các yêu cầu cho việc nộp súng theo mục 10 

của đạo luật này; và 
(g) Tuyên bố sau: “Với đối tượng của lệnh bảo vệ này: Lệnh 

này sẽ có hiệu lực cho đến ngày và giờ ghi ở trên. Quý vị phải 
nộp tất cả súng mà quý vị quản lý, kiểm soát, hay tàng trữ. Quý 
vị không được quản lý hay kiểm soát, mua, tàng trữ, nhận, hoặc 
tìm cách mua hoặc nhận, một khẩu súng trong khi lệnh này có 
hiệu lực. Quý vị phải nộp cho (tên của cơ quan hành pháp địa 
phương) tất cả súng mà quý vị quản lý, kiểm soát, hoặc tàng trữ 
và bất kỳ giấy phép mang súng ngắn kín nào được cấp cho quý 
vị theo RCW 9.41.070 ngay lập tức. Một phiên điều trần sẽ được 
tổ chức vào ngày và giờ ghi ở trên để xác định liệu một lệnh bảo 
vệ khỏi nguy cơ cao có nên được ban hành hay không. Việc 
quý vị không có mặt tại phiên điều trần đó có thể khiến tòa án 
ban hành một lệnh chống lại quý vị và lệnh này có hiệu lực trong 
vòng một năm. Quý vị có thể nhờ luật sư cố vấn về bất kỳ vấn đề 
nào có liên quan đến lệnh này.” 

(7) Bất kỳ lệnh bảo vệ khỏi nguy cơ cao đơn phương nào 
được ban hành sẽ hết hạn vào ngày diễn ra phiên điều trần về 
lệnh bảo vệ khỏi nguy cơ cao. 

(8) Một lệnh bảo vệ khỏi nguy cơ cao đơn phương phải được 
tống đạt bởi một viên chức hành pháp theo cùng cách được quy 
định trong mục 5 của đạo luật này về việc tống đạt thông báo 
phiên điều trần và kiến nghị, và phải được tống đạt cùng lúc với 
thông báo về phiên điều trần và kiến nghị. 

(9) Nếu tòa từ chối ban hành một lệnh bảo vệ khỏi nguy cơ 
cao đơn phương, tòa phải nêu rõ các lý do cụ thể cho việc từ 
chối đó.

MỤC MỚI. Mục 7. TỐNG ĐẠT LỆNH BẢO VỆ KHỎI NGUY 
CƠ CAO ĐƠN PHƯƠNG. (1) Một lệnh bảo vệ khỏi nguy cơ cao 
được ban hành theo mục 5 của đạo luật này phải được tống đạt 
trực tiếp cho bị đơn, trừ khi được quy định khác trong chương 
này. 

(2) Cơ quan hành pháp có thẩm quyền trong khu vực mà bị 
đơn sinh sống phải tống đạt trực tiếp cho bị đơn, trừ khi người 
kiến nghị chọn nhờ một cá nhân là bên thứ ba tống đạt bị đơn. 

(3) Nếu sử dụng cơ quan hành pháp để tống đạt, thư ký tòa án 
phải đảm bảo rằng một bản sao của lệnh được ban hành theo 
chương này được gửi vào hoặc trước ngày tòa mở cửa tiếp 
theo cho cơ quan hành pháp được ghi rõ trong lệnh để tống đạt 
cho bị đơn. Việc tống đạt một lệnh theo chương này được ưu 
tiên so với việc tống đạt các văn bản khác, trừ khi các văn bản 
đó có cùng mức độ khẩn cấp. 

(4) Nếu cơ quan hành pháp không thể hoàn thành việc tống 
đạt cho bị đơn trong vòng mười ngày, cơ quan hành pháp đó 
phải thông báo cho người kiến nghị biết. Người kiến nghị phải 
cung cấp đủ thông tin để cho phép thực hiện việc thông báo đó. 

(5) Nếu một lệnh do tòa án nhập ghi rằng bị đơn đã trực tiếp 
trình diện tại phiên tòa, có thể miễn các tống đạt tiếp theo và 
không cần phải có bằng chứng là đã tống đạt lệnh đó. 

(6) Nếu tòa án trước đây đã nhập một lệnh cho phép tống đạt 
thông báo về phiên điều trần và kiến nghị, hay một lệnh bảo vệ 
khỏi nguy cơ cao đơn phương, bằng công bố hay thư theo mục 
8 của đạo luật này, hoặc nếu tòa nhận thấy rằng giờ đã có cơ 
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sở để cho phép biện pháp tống đạt thay thế, tòa án có thể cho 
phép tống đạt bằng công bố hay thư lệnh bảo vệ khỏi nguy cơ 
cao được ban hành theo chương này như được quy định trong 
mục 8 của đạo luật này. Lệnh của tòa án phải nêu rõ liệu tòa có 
cho phép tống đạt bằng công bố hay thư hay không. 

(7) Xác nhận đã tống đạt theo chương này phải được thực 
hiện tuân thủ các luật lệ của tòa có thể áp dụng.

MỤC MỚI. Mục 8. TỐNG ĐẠT BẰNG CÔNG BỐ HAY THƯ. 
(1) Tòa án có thể ra lệnh tống đạt bằng công bố hay thư theo các 
tình huống cho phép sử dụng các biện pháp tống đạt đó trong 
RCW 7.90.052, 7.90.053, 26.50.123, hoặc 26.50.085, ngoại trừ 
việc về cơ bản bất kỳ trát đòi nào cũng phải theo mẫu sau: 

Tại tòa . . . . . . . . . của tiểu bang Washington cho quận . . . . . . . , 
Người kiến nghị 

đối với Số. . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . ., Bị đơn 
Tiểu bang Washington cho . . . . . . . . . (bị đơn): 
Theo văn bản này quý vị được triệu tập vào ngày . . . . tháng . 

. . . . ., (năm) . . . ., vào lúc . . . . a.m./p.m., và hồi đáp về bản kiến 
nghị. Nếu quý vị không hồi đáp, một lệnh bảo vệ khỏi nguy cơ 
cao có thể được ban hành chống lại quý vị tuân theo các quy 
định của đạo luật về lệnh bảo vệ khỏi nguy cơ cao, chương 7.-
-- RCW (chương mới được lập trong mục 18 của đạo luật này), 
trong một năm kể từ ngày quý vị được yêu cầu có mặt. (Một lệnh 
bảo vệ khỏi nguy cơ cao đơn phương đã được ban hành chống 
lại quý vị, ngăn quý vị quản lý hay kiểm soát, mua, tàng trữ, hay 
nhận bất kỳ khẩu súng nào. Quý vị phải nộp cho (tên của cơ 
quan hành pháp địa phương) tất cả súng mà quý vị quản lý, kiểm 
soát, hoặc tàng trữ và bất kỳ giấy phép mang súng ngắn kín nào 
được cấp cho quý vị theo RCW 9.41.070 trong vòng bốn mươi 
tám giờ. Một bản sao của thông báo về phiên điều trần, kiến 
nghị, và lệnh bảo vệ khỏi nguy cơ cao đơn phương đã được nộp 
cho thư ký của tòa án này.) (Một bản sao của thông báo về phiên 
điều trần và kiến nghị đã được nộp cho thư ký của tòa án này.) 

   . . . . . 
   Người kiến nghị 
(2) Nếu tòa án ra lệnh tống đạt bằng công bố hoặc qua thư 

đối với thông báo về phiên điều trần về lệnh bảo vệ khỏi nguy 
cơ cao, tòa cũng phải tái ban hành lệnh bảo vệ khỏi nguy cơ cao 
đơn phương, nếu như đã ban hành, và lệnh này hết hạn vào 
ngày diễn ra phiên điều trần về lệnh bảo vệ khỏi nguy cơ cao. 

(3) Sau khi đã hoàn thành tống đạt bằng công bố hoặc qua 
thư đối với thông báo về phiên điều trần về lệnh bảo vệ khỏi 
nguy cơ cao, nếu bị đơn không có mặt ở phiên điều trần, tòa có 
thể ban hành một lệnh bảo vệ khỏi nguy cơ cao như quy định 
trong mục 5 của đạo luật này.

MỤC MỚI. Mục 9. HỦY BỎ HOẶC GIA HẠN CÁC LỆNH. (1) 
Bị đơn có thể nộp một yêu cầu bằng văn bản cho một phiên điều 
trần để hủy bỏ một lệnh bảo vệ khỏi nguy cơ cao được ban hành 
theo chương này mỗi giai đoạn mười hai tháng mà lệnh có hiệu 
lực, kể từ ngày lệnh được ban hành và tiếp tục qua bất kỳ lần 
gia hạn nào. 

(a) Sau khi nhận được yêu cầu cho một phiên điều trần để 
hủy bỏ một lệnh bảo vệ khỏi nguy cơ cao, tòa án phải xếp lịch 
cho một phiên điều trần. Thông báo của yêu cầu phải được tống 
đạt cho người kiến nghị tuân thủ RCW 4.28.080. Phiên điều trần 
phải diễn ra không sớm hơn mười bốn ngày và không muộn hơn 
ba mươi ngày kể từ ngày tống đạt yêu cầu cho người kiến nghị. 

(b) Bị đơn phải chịu gánh nặng chứng minh với việc xem xét 
kỹ các chứng cứ rằng bị đơn không có nguy cơ đáng kể về khả 
năng gây ra thương tật cho bản thân hay người khác bằng việc 
quản lý hay kiểm soát, mua, sở hữu, hay nhận được một khẩu 
súng. Tòa án có thể xem xét bất kỳ chứng cứ nào có liên quan, 
bao gồm chứng cứ của những điều cần xem xét được liệt kê 
trong mục 5(3) của đạo luật này. 

(c) Nếu tòa án nhận thấy sau phiên điều trần rằng bị đơn đã 
đáp ứng yêu cầu phải chứng minh của mình, tòa phải hủy bỏ 
lệnh đó. 

(2) Tòa phải thông báo cho người kiến nghị về việc lệnh bảo 
vệ khỏi nguy cơ cao sắp hết hạn. Thông báo phải được người 
kiến nghị nhận một trăm lẻ năm ngày trước ngày lệnh hết hiệu 
lực. 

(3) Một thành viên gia đình hay hộ gia đình của bị đơn hay một 
viên chức hoặc cơ quan hành pháp có thể thông qua thủ tục tố 
tụng yêu cầu gia hạn một lệnh bảo vệ khỏi nguy cơ cao vào bất 
kỳ thời điểm nào trong vòng một trăm lẻ năm ngày trước khi lệnh 
hết hiệu lực. 

(a) Sau khi nhận yêu cầu gia hạn, tòa án phải ra lệnh tổ chức 
một phiên điều trần không muộn hơn mười bốn ngày kể từ ngày 
lệnh đó được ban hành. 

(i) Tòa án có thể bố trí một phiên điều trần qua điện thoại theo 
cách được khuyến nghị bởi mục 5(1)(a) của đạo luật này. 

(ii) Bị đơn có thể được tống đạt trực tiếp theo cùng một cách 
được khuyến nghị bởi mục 5(1) (b) và (c) của đạo luật này. 

(b) Khi xác định liệu có nên gia hạn một lệnh bảo vệ khỏi nguy 
cơ cao được ban hành theo mục này hay không, tòa án phải 
xem xét tất cả các chứng cứ có liên quan được người kiến nghị 
trình lên và làm theo cùng quy trình như được quy định trong 
mục 5 của đạo luật này. 

(c) Nếu tòa án nhận thấy, sau khi xem xét kỹ lưỡng các chứng 
cứ, rằng vẫn hội đủ các yêu cầu để ban hành một lệnh bảo vệ 
khỏi nguy cơ cao như được quy định trong mục 5 của đạo luật 
này, tòa án phải gia hạn lệnh đó. Tuy nhiên, nếu, sau khi có thông 
báo, yêu cầu gia hạn không bị phản đối và người kiến nghị không 
muốn điều chỉnh gì trong lệnh, thì lệnh có thể được gia hạn trên 
cơ sở yêu cầu hoặc bản khai có tuyên thệ của người kiến nghị 
trong đó nêu rõ rằng vẫn chưa có thay đổi đáng kể nào về tình 
trạng kể từ ngày nhập lệnh và nêu rõ lý do yêu cầu gia hạn. 

(d) Việc gia hạn một lệnh bảo vệ khỏi nguy cơ cao có thời hạn 
một năm, và có thể bị hủy bỏ như được quy định trong tiểu mục 
(1) của mục này hoặc gia hạn tiếp theo lệnh của tòa án.

MỤC MỚI. Mục 10. GIAO NỘP SÚNG. (1) Sau khi ban hành 
bất kỳ lệnh bảo vệ khỏi nguy cơ cao nào theo chương này, bao 
gồm lệnh bảo vệ khỏi nguy cơ cao đơn phương, tòa án phải 
lệnh cho bị đơn giao nộp cho cơ quan hành pháp địa phương 
tất cả súng mà bị đơn quản lý, kiểm soát, hay tàng trữ và bất kỳ 
giấy phép mang súng ngắn kín nào được ban hành theo RCW 
9.41.070. 

(2) Viên chức hành pháp tống đạt bất kỳ lệnh bảo vệ khỏi nguy 
cơ cao nào theo chương này, bao gồm một lệnh bảo vệ khỏi 
nguy cơ cao đơn phương, phải yêu cầu bị đơn ngay lập tức giao 
nộp tất cả súng mà người này quản lý, kiểm soát, hay tàng trữ 
và bất kỳ giấy phép mang súng ngắn kín nào được ban hành 
theo RCW 9.41.070, và thực hiện bất kỳ việc khám xét nào mà 
luật pháp cho phép đối với các khẩu súng đó. Viên chức hành 
pháp đó phải thu tất cả các khẩu súng thuộc về bị đơn mà bị đơn 
đã nộp, ở ngay trước mặt, hoặc được tìm thấy trong một cuộc 
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khám xét hợp pháp. Theo một cách khác, nếu một viên chức 
hành pháp không thực hiện được việc tống đạt trực tiếp, hoặc 
việc đó không được yêu cầu bởi vì bị đơn có mặt tại phiên điều 
trần về lệnh bảo vệ khỏi nguy cơ cao, bị đơn phải nộp các khẩu 
súng theo một cách an toàn để cơ quan hành pháp kiểm soát 
trong vòng bốn mươi tám giờ sau khi được tống đạt lệnh bởi một 
biện pháp tống đạt thay thế hoặc trong vòng bốn mươi tám giờ 
sau phiên điều trần mà bị đơn có mặt. 

(3) Tại thời điểm giao nộp, một viên chức hành pháp làm 
nhiệm vụ thu súng hay giấy phép mang súng ngắn kín phải đưa 
giấy biên nhận xác định tất cả các khẩu súng đã được giao nộp 
và đưa một bản sao giấy biên nhận đó cho bị đơn. Trong vòng 
bảy mươi hai giờ sau khi tống đạt lệnh, viên chức tống đạt lệnh 
phải nộp giấy biên nhận gốc cho tòa và phải đảm bảo rằng cơ 
quan hành pháp của mình có một bản sao của giấy biên nhận. 

(4) Sau khi có tuyên bố kèm tuyên thệ hay lời khai của người 
kiến nghị hay của bất kỳ viên chức hành pháp nào cáo buộc 
rằng bị đơn đã không tuân thủ việc giao nộp súng theo yêu cầu 
của lệnh được ban hành theo chương này, tòa án phải xác định 
liệu có cơ sở để tin rằng bị đơn đã không giao nộp tất cả súng 
mà người này tàng trữ, quản lý, hay kiểm soát hay không. Nếu 
có cơ sở, tòa án phải ban hành một lệnh khám mô tả các loại 
súng và cho phép khám xét các địa điểm mà súng có khả năng 
hợp lý được cất ở đó và việc tịch thu bất kỳ khẩu súng nào được 
phát hiện trong cuộc khám xét đó. 

(5) Nếu một người ngoài bị đơn khiếu nại đòi quyền sở hữu 
bất kỳ khẩu súng nào đã được giao nộp theo mục này, và người 
đó được cơ quan hành pháp xác định là chủ sở hữu hợp pháp 
của khẩu súng, khẩu súng phải được trả lại cho người đó, với 
điều kiện là: 

(a) Khẩu súng được chuyển khỏi tầm quản lý, kiểm soát, hay 
tàng trữ của bị đơn và người sở hữu hợp pháp đồng ý cất súng 
theo cách sao cho bị đơn không thể tiếp cận được hay kiểm soát 
được khẩu súng đó; và 

(b) Khẩu súng không được người chủ sở hữu tàng trữ một 
cách bất hợp pháp theo cách nào khác. 

(6) Sau khi ban hành lệnh bảo vệ khỏi nguy cơ cao thời hạn 
một năm, tòa án phải ra lệnh đặt một ngày cho phiên điều trần và 
yêu cầu bị đơn có mặt không muộn hơn ba ngày tòa mở cửa kể 
từ ngày ban hành lệnh đó. Tòa án phải yêu cầu xuất trình bằng 
chứng rằng người là đối tượng chi phối của lệnh đã giao nộp 
bất kỳ khẩu súng nào mà người đó quản lý, kiểm soát, hay tàng 
trữ. Tòa án có thể bãi bỏ phiên điều trần sau khi được xuất trình 
bằng chứng đầy đủ rằng bị đơn tuân thủ lệnh. 

(7) Tất cả các cơ quan hành pháp phải thiết lập các chính 
sách và quy trình trước ngày 1 tháng 6 năm 2017, liên quan đến 
việc nhận, cất giữ, và trả lại súng được yêu cầu giao nộp theo 
chương này. 

MỤC MỚI. Mục 11. TRẢ LẠI VÀ THẢI BỎ SÚNG. (1) Nếu một 
lệnh bảo vệ khỏi nguy cơ cao bị hủy hay hết hiệu lực mà không 
được gia hạn, một cơ quan hành pháp đang giữ bất kỳ khẩu 
súng nào đã được giao nộp theo chương này phải trả lại bất kỳ 
khẩu súng nào mà bị đơn yêu cầu chỉ sau khi xác nhận, thông 
qua kiểm tra lý lịch, rằng bị đơn hiện đủ điều kiện sở hữu hay 
tàng trữ súng theo luật pháp liên bang và tiểu bang và sau khi 
xác nhận với tòa rằng lệnh bảo vệ khỏi nguy cơ cao đã bị hủy 
hoặc đã hết hiệu lực mà không được gia hạn. 

(2) Một cơ quan hành pháp phải, nếu được yêu cầu, thông 
báo trước về việc trả lại súng cho bị đơn cho các thành viên gia 

đình hoặc hộ gia đình của bị đơn theo cách được quy định trong 
RCW 9.41.340 và 9.41.345. 

(3) Bất kỳ khẩu súng nào được giao nộp bởi một bị đơn theo 
mục 10 của đạo luật này mà không được người chủ sở hữu hợp 
pháp của nó đòi lại phải được thải bỏ tuân theo các chính sách 
và quy trình của cơ quan hành pháp dành cho việc thải bỏ súng 
mà cảnh sát quản lý.

MỤC MỚI. Mục 12. BÁO CÁO VỀ CÁC LỆNH. (1) Thư ký của 
tòa án phải nhập bất kỳ lệnh bảo vệ khỏi nguy cơ cao hay lệnh 
bảo vệ khỏi nguy cơ cao đơn phương nào được ban hành theo 
chương này vào một hệ thống thông tin pháp lý toàn tiểu bang 
vào cùng ngày mà lệnh đó được ban hành. 

(2) Thư ký của tòa án phải chuyển một bản sao của lệnh được 
ban hành theo chương này vào cùng ngày mà lệnh đó được ban 
hành cho cơ quan hành pháp phù hợp được chỉ định rõ trong 
lệnh. Sau khi nhận được bản sao của lệnh, cơ quan hành pháp 
đó phải nhập lệnh vào hệ thống kiểm tra nhanh lý lịch hình sự 
quốc gia, và các hệ thống dựa trên máy tính khác của liên bang 
hoặc tiểu bang được cơ quan hành pháp hoặc các cơ quan 
khác sử dụng để xác định những giao dịch mua súng bị cấm, 
và bất kỳ hệ thống thông tin tình báo tội phạm dựa trên máy 
tính nào có sẵn trong tiểu bang mà các cơ quan hành pháp sử 
dụng để liệt kê các lệnh đang có hiệu lực. Lệnh phải được duy 
trì trong mỗi hệ thống trong giai đoạn ghi trong lệnh, và cơ quan 
hành pháp sẽ chỉ loại khỏi các hệ thống những lệnh đã hết hiệu 
lực hoặc bị hủy. Việc được ghi nhận vào hệ thống thông tin tình 
báo tội phạm dựa trên máy tính cấu thành thông báo cho tất cả 
các cơ quan hành pháp về sự tồn tại của lệnh. Lệnh có thể được 
đảm bảo thực thi đầy đủ ở bất kỳ quận nào của tiểu bang. 

(3) Tòa án ban hành lệnh phải, trong vòng ba ngày tòa mở 
cửa sau khi ban hành một lệnh bảo vệ khỏi nguy cơ cao hoặc 
lệnh bảo vệ khỏi nguy cơ cao đơn phương, chuyển một bản sao 
giấy phép lái xe hay thẻ căn cước của bị đơn, hoặc thông tin 
tương đương, cùng với ngày mà lệnh được ban hành, cho bộ 
cấp phép. Sau khi nhận được thông tin, bộ cấp phép phải xác 
định liệu bị đơn có giấy phép mang súng ngắn kín hay không. 
Nếu như bị đơn có giấy phép mang súng ngắn kín, bộ cấp giấy 
phép phải ngay lập tức thông báo cho cơ quan chức năng cấp 
phép và cơ quan này, sau khi nhận được thông báo đó, phải 
ngay lập tức hủy bỏ giấy phép đó. 

(4) Nếu một lệnh bảo vệ khỏi nguy cơ cao được hủy bỏ trước 
ngày hết hiệu lực, thư ký tòa án phải chuyển trong cùng ngày 
một bản sao của lệnh hủy bỏ cho bộ cấp giấy phép và cơ quan 
hành pháp phù hợp được ghi rõ trong lệnh hủy bỏ. Sau khi nhận 
được lệnh, cơ quan hành pháp phải nhanh chóng gỡ bỏ lệnh 
khỏi bất kỳ hệ thống dựa trên máy tính nào mà lệnh được nhập 
vào trong đó theo tiểu mục (2) của mục này.

MỤC MỚI. Mục 13. CÁC HÌNH PHẠT. (1) Bất kỳ ai nộp hồ 
sơ kiến nghị theo chương này biết rằng thông tin trong bản kiến 
nghị đó sai nghiêm trọng, hay có chủ đích quấy rối bị đơn, là 
phạm khinh tội ở mức độ nặng. 

(2) Bất kỳ ai quản lý hay kiểm soát, mua, tàng trữ hay nhận 
một khẩu súng với hiểu biết rằng người đó bị cấm làm việc đó 
bởi một lệnh được ban hành theo chương này là phạm khinh 
tội ở mức độ nặng, và sẽ tiếp tục bị cấm quản lý hay kiểm soát, 
mua, tàng trữ hay nhận, hay tìm cách mua hoặc nhận, một khẩu 
súng trong khoảng thời gian năm năm kể từ ngày lệnh hiện tại 
hết hiệu lực. Tuy nhiên, người đó phạm một trọng tội nhóm C 
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nếu người đó trước đây đã bị kết tội hai lần hoặc nhiều hơn do vi 
phạm một lệnh được ban hành theo chương này.

MỤC MỚI. Mục 14. LỰC LƯỢNG HÀNH PHÁP VẪN CÓ 
CÁC QUYỀN HÀNH KHÁC. Chương này không ảnh hưởng đến 
khả năng của một viên chức hành pháp để tước một khẩu súng 
hay một giấy phép mang súng ngắn kín từ bất kỳ người nào hay 
thực hiện bất kỳ việc khám xét và tịch thu súng nào theo các 
quyền hành hợp pháp khác.

MỤC MỚI. Mục 15. TRÁCH NHIỆM. Trừ trường hợp như 
được quy định trong mục 13 của đạo luật này, chương này 
không áp đặt trách nhiệm hình sự hay dân sự lên bất kỳ người 
hay tổ chức nào vì các hành động hay bỏ sót liên quan đến việc 
nhận một lệnh bảo vệ khỏi nguy cơ cao hay lệnh bảo vệ khỏi 
nguy cơ cao đơn phương, bao gồm nhưng không chỉ gồm, báo 
cáo, từ chối báo cáo, điều tra, từ chối điều tra, nộp hồ sơ hay từ 
chối nộp hồ sơ một kiến nghị theo chương này.

MỤC MỚI. Mục 16. TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN VÀ THÔNG 
TIN. (1) Văn phòng quản lý của tòa án phải thiết lập và chuẩn bị 
các tờ rơi hướng dẫn và thông tin, các kiến nghị tiêu chuẩn và 
các mẫu lệnh bảo vệ khỏi nguy cơ cao, và một cẩm nang nhân 
viên tòa án về quy trình của lệnh bảo vệ khỏi nguy cơ cao. Kiến 
nghị tiêu chuẩn và các mẫu lệnh phải được sử dụng sau ngày 1 
tháng 6 năm 2017, đối với tất cả các kiến nghị được nộp hồ sơ 
và các lệnh được ban hành theo chương này. Các hướng dẫn, 
tờ rơi, mẫu, và cẩm nang phải được chuẩn bị sau khi trao đổi 
với những người có quan tâm, bao gồm các đại diện của các 
nhóm phòng chống bạo lực liên quan đến súng, các thẩm phán, 
và nhân viên hành pháp. Các tài liệu phải dựa trên những thực 
hành tốt nhất và phải sẵn có trực tuyến cho công chúng. 

(a) Hướng dẫn phải được thiết kế để hỗ trợ người kiến nghị 
hoàn thành bản kiến nghị, và phải bao gồm một mẫu bản kiến 
nghị tiêu chuẩn và các mẫu lệnh bảo vệ. 

(b) Hướng dẫn và kiến nghị tiêu chuẩn phải bao gồm cách để 
người kiến nghị xác định, chỉ với kiến thức không chuyên, các 
khẩu súng mà bị đơn sở hữu, tàng trữ, nhận hoặc quản lý hay 
kiểm soát. Hướng dẫn phải cung cấp các hình ảnh về các loại 
súng mà người kiến nghị có thể chọn để xác định những khẩu 
súng có liên quan, hay một biện pháp tương đương để cho phép 
người kiến nghị xác định súng mà không cần kiến thức cụ thể 
hay kỹ thuật về súng. 

(c) Tờ rơi thông tin phải mô tả việc sử dụng và quy trình để đạt 
được, sửa đổi, và hủy bỏ một lệnh bảo vệ khỏi nguy cơ cao theo 
chương này, và cung cấp các mẫu có liên quan. 

(d) Mẫu lệnh bảo vệ khỏi nguy cơ cao phải bao gồm, tại một 
địa điểm dễ nhìn, thông báo về các hình phạt hình sự là kết quả 
của việc vi phạm lệnh, và tuyên bố sau: “Quý vị chịu trách nhiệm 
hoàn toàn trong việc tránh hay kiềm chế việc vi phạm các quy 
định của lệnh này. Chỉ có tòa án mới có thể thay đổi lệnh và chỉ 
sau khi có đơn bằng văn bản.” 

(e) Cẩm nang nhân viên tòa án phải cho phép thư ký tòa án bổ 
sung danh sách các nguồn thông tin cộng đồng. 

(2) Tất cả các thư ký tòa án có thể tạo một danh sách nguồn 
thông tin cộng đồng về ngăn ngừa khủng hoảng, sức khỏe tâm 
thần, lạm dụng chất kích thích, phiên dịch, cố vấn, và các nguồn 
thông tin liên quan khác phục vụ cho quận mà tòa án đó đặt trụ 
sở. Tòa án có thể cung cấp danh sách nguồn thông tin cộng 
đồng như một phần của hay bổ sung cho tờ rơi thông tin được 

mô tả trong tiểu mục (1) của mục này. 
(3) Văn phòng quản lý của một tòa án phải phân phát một bản 

sao chính của kiến nghị và các mẫu lệnh, hướng dẫn, và tờ rơi 
thông tin cho tất cả các thư ký tòa án và phải phân phát một 
bản sao chính của kiến nghị và các mẫu lệnh cho tất cả các tòa 
thượng thẩm, địa phương và thành phố. Việc phân phát đối với 
tất cả các tài liệu phải, ít nhất, dưới định dạng điện tử hay các 
định dạng mà tất cả các tòa án và thư ký tòa án trong tiểu bang 
có thể tiếp cận được. 

(4) Cho các mục đích của mục này, “các thư ký tòa án” nghĩa 
là các nhân viên của tòa án có các thẩm quyền hạn chế và các 
thư ký tòa được bầu chọn. 

(5) Văn phòng quản lý của tòa án phải xác định các cộng đồng 
không nói Tiếng Anh hoặc nói Tiếng Anh hạn chế đáng kể trong 
tiểu bang. Quản lý sau đó phải bố trí chuyển ngữ hướng dẫn 
và các tờ rơi thông tin mà mục này yêu cầu, và các tài liệu này 
phải có một mẫu kiến nghị tiêu chuẩn và các mẫu lệnh bảo vệ, 
sang các ngôn ngữ được sử dụng ở các cộng đồng không nói 
Tiếng Anh đó và phải phân phát một bản sao chính của bản dịch 
hướng dẫn và các tờ rơi thông tin đó cho tất cả các thư ký tòa án 
trước ngày 1 tháng 12 năm 2017. 

(6) Văn phòng quản lý tòa án phải cập nhật các hướng dẫn, tờ 
rơi, các mẫu kiến nghị tiêu chuẩn và mẫu lệnh bảo vệ khỏi nguy 
cơ cao, và cẩm nang nhân viên tòa án nếu cần, bao gồm khi việc 
luật thay đổi khiến cho việc cập nhật là cần thiết.

MỤC MỚI. Mục 17. HIỆU LỰC TỪNG PHẦN. Nếu bất kỳ điều 
khoản nào trong đạo luật này hoặc việc áp dụng của điều khoản 
đó đối với bất kỳ người nào hoặc tình huống nào được cho là 
không hợp lệ, thì các điều khoản còn lại trong đạo luật này hoặc 
việc áp dụng của điều khoản đó đối với những người hoặc tình 
huống khác không bị ảnh hưởng.

MỤC MỚI. Mục 18. Các mục 1 đến mục 16 của đạo luật này 
cấu thành một chương mới trong Tiêu đề 7 RCW.

--- HẾT ---
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Văn bản hoàn chỉnh của 
Dự Luật Tiên Khởi Số 1501

MỘT ĐẠO LUẬT liên quan đến việc bảo vệ người cao niên 
và những cá nhân dễ bị tổn thương khỏi tội phạm tài chính và 
ngược đãi; tu chính RCW 9.35.005, 9.35.001, và 9.35.020; 
thêm một mục mới vào chương 42.56 RCW và chương 43.17 
RCW; lập các mục mới; và quy định các hình phạt.
ĐƯỢC BAN HÀNH BỞI NGƯỜI DÂN TIỂU BANG 
WASHINGTON:

MỤC MỚI. Mục 1. Đạo luật này có thể được biết đến với tên 
gọi đạo luật về sự an toàn của người cao niên và những cá nhân 
dễ bị tổn thương và phòng chống tội phạm tài chính.

MỤC MỚI. Mục 2. Dự luật tiên khởi này nhằm bảo vệ an 
toàn và an ninh của người cao niên và những cá nhân dễ bị tổn 
thương bằng cách (1) tăng các hình phạt hình sự về tội trộm 
cắp thông tin nhận dạng nhắm vào người cao niên và những cá 
nhân dễ bị tổn thương; (2) tăng các hình phạt cho hành vi gian 
lận với người tiêu dùng nhắm vào người cao niên và những cá 
nhân dễ bị tổn thương; và (3) ngăn cản việc tiết lộ các hồ sơ 
công cộng nhất định có thể tạo điều kiện cho trộm cắp thông tin 
nhận dạng và các tội phạm tài chính khác chống lại người cao 
niên và những cá nhân dễ bị tổn thương.

Mục 3. RCW 9.35.005 và 2001 c 217 s 1 được tu chính thành 
nội dung sau: 

Các định nghĩa trong mục này áp dụng trong suốt chương 
này trừ khi ngữ cảnh quy định rõ ràng khác. 

(1) “Thông tin tài chính” nghĩa là bất kỳ thông tin nào sau đây 
mà có thể xác định cá nhân liên quan đến số tiền và tình trạng 
tài sản, nợ, hay tín dụng của một cá nhân: 

(a) Số tài khoản và số dư tài khoản; 
(b) Thông tin về giao dịch liên quan đến một tài khoản; và 
(c) Mật mã, mật khẩu, số an sinh xã hội, mã số thuế, số giấy 

phép lái xe hay giấy phép tạm thời, số thẻ căn cước tiểu bang 
do bộ cấp giấy phép cấp, và các thông tin khác được lưu giữ 
với mục đích truy cập tài khoản hay thực hiện giao dịch. 

(2) “Kho thông tin tài chính” nghĩa là một người tham gia vào 
việc cung cấp dịch vụ cho khách hàng có tín dụng, tiền gửi, ủy 
thác, chứng khoán, hay các tài khoản hay quan hệ tài chính 
khác với người đó. 

(3) “Phương tiện xác định” nghĩa là thông tin hay một mục 
không mô tả tài chính hay tín dụng mà là thông tin cá nhân đối 
với hay có thể định danh với một cá nhân hay người khác, bao 
gồm: Tên gọi hiện tại hay trước đây của người đó, số điện thoại, 
địa chỉ điện tử, hay định danh của cá nhân hay một thành viên 
gia đình của người đó, bao gồm tổ tiên của người đó; thông tin 
liên quan đến thay đổi tên, địa chỉ, số điện thoại, hay địa chỉ 
điện tử hoặc định danh của cá nhân hay gia đình người đó; số 
an sinh xã hội, giấy phép lái xe, hay mã số thuế của một cá nhân 
hay thành viên gia đình của người đó; và thông tin khác có thể 
được sử dụng để xác định một người, bao gồm số liệu sinh trắc 
học riêng của người đó. 

(4) “Người” nghĩa là một người như được định nghĩa trong 
RCW 9A.04.110. 

(5) “Người cao niên” nghĩa là một người trên sáu mươi lăm 
tuổi. 

(6) “Nạn nhân” nghĩa là một người mà phương tiện xác định 

hay thông tin tài chính của người đó đã bị sử dụng hay chuyển 
nhượng với mục đích thực hiện, hay trợ giúp hay tiếp tay cho, 
bất kỳ hoạt động phi pháp nào. 

(7) “Cá nhân dễ bị tổn thương” nghĩa là một người: 
(i) Trên sáu mươi tuổi bị mất khả năng chức năng, tâm thần, 

hay thể chất để tự lo cho bản thân; 
(ii) Được coi là người khuyết tật theo chương 11.88 RCW; 
(iii) Mắc một khuyết tật phát triển như được định nghĩa trong 

RCW 71A.10.020; 
(iv) Được nhận vào bất kỳ cơ sở nào; 
(v) Nhận các dịch vụ từ người chăm sóc tại gia, chăm sóc 

cuối đời, hay các cơ quan chăm sóc tại gia có giấy phép hay 
được yêu cầu phải được cấp giấy phép theo chương 70.127 
RCW; 

(vi) Nhận các dịch vụ từ một người cung cấp dịch vụ như 
được xác định trong RCW 74.39A.240; hay 

(vii) Là người tự chỉ đạo dịch vụ chăm sóc cho mình và nhận 
dịch vụ từ một người hỗ trợ theo chương 74.39 RCW. 

PHẦN I
TĂNG CÁC HÌNH PHẠT HÌNH SỰ CHO TỘI TRỘM CẮP 

THÔNG TIN NHẬN DẠNG
NHẮM VÀO NGƯỜI CAO NIÊN HOẶC NHỮNG CÁ NHÂN 

DỄ BỊ TỔN THƯƠNG
Mục 4. RCW 9.35.001 và 2008 c 207 s 3 được tu chính thành 

nội dung sau: 
(1) Cơ quan lập pháp nhận thấy rằng phương tiện xác định 

và thông tin tài chính là các thông tin cá nhân và nhạy cảm vì 
nếu chúng bị thu thập, tàng trữ, sử dụng, hay chuyển nhượng 
phi pháp bởi người khác có thể dẫn đến thiệt hại đáng kể đến sự 
riêng tư, an ninh tài chính, và những lợi ích khác của một người. 
Cơ quan lập pháp nhận thấy rằng những người gian lận luôn tìm 
ra những cách ngày một sáng tạo hơn, bao gồm việc trộm cắp 
thông tin nhận dạng, để thu thập, tàng trữ, sử dụng, hay chuyển 
nhượng phi pháp phương tiện xác định và thông tin tài chính của 
một người khác. Cơ quan lập pháp dự kiến sẽ phạt mỗi hành vi 
phạm pháp về thu thập, tàng trữ, sử dụng, hay chuyển nhượng 
phi pháp phương tiện xác định và thông tin tài chính của một 
người. Đơn vị truy tố tội trộm cắp thông tin nhận dạng bằng việc 
sử dụng phương tiện xác định và thông tin tài chính là mỗi cá 
nhân sử dụng phi pháp bất kỳ phương tiện xác định hay thông 
tin tài chính của bất kỳ người nào. Thu thập, tàng trữ, xử lý, hay 
chuyển nhượng phi pháp mỗi phương tiện xác định hay thông 
tin tài chính của bất kỳ người nào, với mục đích cần thiết, là một 
đơn vị truy tố riêng cho mỗi nạn nhân và mỗi hành vi thu thập, 
tàng trữ, xử lý, hay chuyển nhượng phương tiện xác định hay 
thông tin tài chính của người đó. 

(2) Người dân nhận thấy rằng cần có thêm các biện pháp để 
bảo vệ người cao niên và những cá nhân dễ bị tổn thương khỏi 
trộm cắp thông tin nhận dạng bởi vì những cá nhân đó thường 
có ít khả năng hơn để bảo vệ bản thân và những cá nhân đó có 
thể bị nhắm đến bằng các thông tin sẵn có thông qua các nguồn 
công cộng, bao gồm những thông tin có sẵn cho công chúng 
mà có thể xác định danh tính những cá nhân đó hay điều dưỡng 
viên tại gia của họ. 

Mục 5. RCW 9.35.020 và 2008 c 207 s 4 được tu chính thành 
nội dung sau: 

(1) Không người nào được cố tình thu thập, tàng trữ, sử dụng 
hay chuyển nhượng một phương tiện xác định hay thông tin tài 
chính của một người khác, dù còn sống hay đã chết, với mục 
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đích để thực hiện, hay để trợ giúp hoặc tiếp tay cho, bất kỳ tội 
phạm nào. 

(2) Vi phạm mục này khi kẻ bị cáo buộc hay một kẻ đồng lõa vi 
phạm tiểu mục (1) của mục này và thu thập được tín dụng, tiền, 
hàng hóa, dịch vụ, hay bất kỳ thứ nào khác có giá trị vượt quá 
một ngàn năm trăm đô la, hay khi kẻ bị cáo buộc cố tình nhắm 
vào một người cao niên hay cá nhân dễ bị tổn thương khi thực 
hiện một vi phạm tiểu mục (1) của mục này, sẽ cấu thành tội 
trộm cắp thông tin nhận dạng mức độ một. Trộm cắp thông tin 
nhận dạng mức độ một là một trọng tội nhóm B có thể áp dụng 
hình phạt theo chương 9A.20 RCW. 

(3) Một người bị cho là có tội trộm cắp thông tin nhận dạng 
mức độ hai khi người này vi phạm tiểu mục (1) của mục này 
trong các trường hợp không cấu thành trộm cắp thông tin nhận 
dạng mức độ một. Trộm cắp thông tin nhận dạng mức độ hai 
là một trọng tội nhóm C có thể áp dụng hình phạt theo chương 
9A.20 RCW. 

(4) Mỗi tội bị truy tố theo mục này phải bị phạt riêng theo 
chương 9.94A RCW, trừ khi do cùng một kẻ tội phạm thực hiện 
như bất kỳ một vụ phạm pháp nào khác, theo RCW 9.94A.589. 

(5) Bất kỳ chuỗi giao dịch nào liên quan đến phương tiện xác 
định hay thông tin tài chính của một người cấu thành tội trộm 
cắp thông tin nhận dạng sẽ, khi được xem xét riêng, cấu thành 
tội trộm cắp thông tin nhận dạng mức độ hai bởi vì giá trị, và 
chuỗi giao dịch là một phần của cùng một kế hoạch hay âm 
mưu, thì các giao dịch đó có thể được gộp vào và tổng giá trị 
của tất cả các giao dịch đó sẽ là giá trị được xem xét trong khi 
xác định mức độ phạm tội trộm cắp thông tin nhận dạng của 
người đó. 

(6) Mọi người mà, trong khi phạm tội trộm cắp thông tin nhận 
dạng, nếu phạm bất kỳ tội nào khác có thể cũng bị phạt vì tội đó 
cùng với tội trộm cắp thông tin nhận dạng, và có thể bị truy tố 
riêng cho mỗi tội. 

(7) Một người vi phạm mục này phải chịu trách nhiệm về các 
thiệt hại dân sự với khoản tiền một ngàn đô la hoặc thiệt hại 
thực tế, tùy khoản nào lớn hơn, bao gồm chi phí sửa chữa hồ 
sơ tín dụng của nạn nhân, và các phí luật sư hợp lý theo như 
tòa xác định. 

(8) Trong một vụ kiện theo mục này, việc phạm pháp đó sẽ 
được xem là đã được thực hiện ở bất kỳ địa phương nào nơi 
người có phương tiện xác định hay thông tin tài chính bị lấy cắp 
sinh sống, hay tại bất kỳ nơi nào mà bất kỳ phần nào của việc 
phạm pháp xảy ra, bất kể bị đơn có thực sự từng ở địa phương 
đó hay không. 

(9) Các điều khoản của mục này không áp dụng với bất kỳ 
người nào thu thập giấy phép lái xe của một người khác hay 
dạng nhận dạng khác chỉ với mục đích duy nhất là nói dối về 
tuổi của mình. 

(10) Trong vụ kiện theo mục này mà trong đó phương tiện xác 
định hay thông tin tài chính của một người đã được sử dụng 
mà không được người đó cho phép, và khi đã có buộc tội, tòa 
kết án có thể ban hành các lệnh cần thiết để sửa chữa một hồ 
sơ công cộng có thông tin sai là hậu quả của một vi phạm của 
mục này. 

PHẦN II
TĂNG CÁC HÌNH PHẠT CHO TỘI GIAN LẬN VỚI NGƯỜI 

TIÊU DÙNG CHỐNG LẠI NGƯỜI CAO NIÊN
VÀ CÁC CÁ NHÂN DỄ BỊ TỔN THƯƠNG

MỤC MỚI. Mục 6. Một mục mới được bổ sung như sau: 
(1) Mục này nhằm tăng các mức phạt dân sự cho tội gian lận 

với người tiêu dùng nhắm vào một người cao niên hay một cá 
nhân dễ bị tổn thương. 

(2) Bất kỳ tội gian lận với người tiêu dùng nào nhắm vào một 
người cao niên hay một cá nhân dễ bị tổn thương, như được 
định nghĩa trong RCW 9.35.005, có thể bị phạt gấp ba lần số 
tiền là giá trị của thiệt hại thực tế. 

(3) Mục này không tạo ra nguyên cớ tố tụng nào mới. Mục 
này tăng các mức phạt nếu một nguyên đơn kiện với bất kỳ 
nguyên cớ tố tụng hiện có nào theo luật định và chứng tỏ được 
rằng người đó là nạn nhân của gian lận với người tiêu dùng đã 
nhắm vào mình như một người cao niên hay cá nhân dễ bị tổn 
thương.

PHẦN III
NGHIÊM CẤM TIẾT LỘ CÁC HỒ SƠ CÔNG CỘNG NHẤT 
ĐỊNH CÓ THỂ ĐƯỢC DÙNG ĐỂ LÀM HẠI NGƯỜI CAO 

NIÊN VÀ NHỮNG CÁ NHÂN DỄ BỊ TỔN THƯƠNG
MỤC MỚI. Mục 7. Mục ba của đạo luật này có chủ đích bảo 

vệ người cao niên và những cá nhân dễ bị tổn thương khỏi trộm 
cắp thông tin nhận dạng và các tội phạm tài chính khác bằng 
việc ngăn ngừa việc tiết lộ các hồ sơ công cộng có thể được sử 
dụng để làm hại họ. Những thông tin cá nhân nhạy cảm về điều 
dưỡng viên tại gia cho những người dễ bị tổn thương được bảo 
vệ vì nếu tiết lộ có thể tạo điều kiện cho tội phạm trộm cắp thông 
tin cá nhân chống lại người cao niên, những cá nhân dễ bị tổn 
thương, và những người dễ bị tổn thương khác mà những điều 
dưỡng viên này phục vụ. 

MỤC MỚI. Mục 8. Một mục mới được bổ sung vào chương 
42.56 RCW như sau: 

(1) Thông tin cá nhân nhạy cảm của những cá nhân dễ bị tổn 
thương và thông tin cá nhân nhạy cảm của điều dưỡng viên tại 
gia cho những người dễ bị tổn thương được miễn kiểm tra và 
sao chép theo chương này. 

(2) Những định nghĩa sau áp dụng cho mục này: 
(a) “Người chăm sóc tại gia cho những người dễ bị tổn 

thương” nghĩa là: (i) những cá nhân người cung cấp dịch vụ như 
được định nghĩa trong RCW 74.39A.240, (ii) người chăm sóc 
sức khỏe tại gia như được định nghĩa trong RCW 18.88B.010, 
và (iii) người trông trẻ gia đình như được định nghĩa trong RCW 
41.56.030. 

(b) “Thông tin cá nhân nhạy cảm” nghĩa là tên, địa chỉ, tọa 
độ GPS, số điện thoại, địa chỉ email, số an sinh xã hội, số giấy 
phép lái xe, hay các thông tin nhận dạng cá nhân khác. 

(c) “Cá nhân dễ bị tổn thương” có nghĩa được quy định trong 
RCW 9.35.005. 

MỤC MỚI. Mục 9. Trong vòng một trăm tám mươi ngày sau 
khi mục này có hiệu lực, bộ dịch vụ xã hội và sức khỏe phải báo 
cáo cho thống đốc và bộ trưởng tư pháp về bất kỳ hồ sơ bổ 
sung nào cần được miễn công bố cho công chúng để bảo vệ 
tốt hơn người cao niên và cá nhân dễ bị tổn thương chống lại 
gian lận, trộm cắp thông tin nhận dạng, và bị làm hại theo những 
hình thức khác.

MỤC MỚI. Mục 10. Một mục mới được bổ sung vào chương 
43.17 RCW như sau: 

(1) Để bảo vệ những cá nhân dễ bị tổn thương và con cái họ 
khỏi tội phạm trộm cắp thông tin nhận dạng và bị làm hại theo 
những hình thức khác, tiểu bang và bất kỳ cơ quan nào của tiểu 
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bang không được tiết lộ thông tin cá nhân nhạy cảm của những 
cá nhân dễ bị tổn thương hay thông tin cá nhân nhạy cảm của 
điều dưỡng viên tại gia cho những người dễ bị tổn thương, theo 
như định nghĩa của những thuật ngữ này trong mục 8 của đạo 
luật này. 

MỤC MỚI. Mục 11. Không điều nào của đạo luật này ngăn 
cản việc tiết lộ thông tin công cộng trong các trường hợp sau: 

(a) thông tin được tiết lộ cho một cơ quan chính quyền, bao 
gồm các cơ quan của tiểu bang phụ trách vấn đề lão hóa, và 
người nhận đồng ý bảo vệ sự bí mật của thông tin; 

(b) thông tin liên quan đến các cá nhân đã bị cáo buộc hay 
phạt vì lạm dụng, bỏ mặc, bóc lột, bỏ rơi, hay các hành vi khác 
liên quan đến việc làm hại những cá nhân hay những việc làm 
sai trái trong công việc khác; 

(c) thông tin đang được tiết lộ là một phần của một thủ tục tố 
tụng pháp lý hay bán pháp lý và chịu lệnh của tòa án để bảo vệ 
sự bí mật của thông tin và cho phép nó được sử dụng chỉ cho 
thủ tục tố tụng đó; 

(d) thông tin đang được cung cấp cho một đại diện được 
chứng nhận hay công nhận theo RCW 41.56.080, hay nếu cần 
thiết để cung cấp các phúc lợi phụ cho các nhân viên khu vực 
công, và người nhận đồng ý bảo vệ sự bí mật của thông tin; 

(e) việc tiết lộ được luật pháp liên bang yêu cầu; 
(f) việc tiết lộ được yêu cầu bởi một hợp đồng giữa tiểu bang 

và một bên thứ ba, và người nhận đồng ý bảo vệ sự bí mật của 
thông tin; 

(g) thông tin được tiết lộ cho một người hay tổ chức theo hợp 
đồng với tiểu bang để kiểm soát, quản lý, hay cung cấp dịch vụ 
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cho những cư dân dễ bị tổn thương, hay theo hợp đồng với tiểu 
bang để tham gia vào nghiên cứu hay phân tích về các dịch vụ 
của tiểu bang cho cư dân dễ bị tổn thương, và người nhận đồng 
ý bảo vệ sự bí mật của thông tin; hay 

(h) thông tin về (các) nhân viên khu vực công cụ thể được tiết 
lộ cho tổ chức báo chí đàng hoàng yêu cầu thông tin đó để thực 
hiện một điều tra đối với, hay báo cáo về, các hành động của 
(các) nhân viên khu vực công đó. 

(2) Không điều gì trong đạo luật này ngăn cản một cơ 
quan cung cấp thông tin liên hệ cho các mục đích của RCW 
74.39A.056(3) và RCW 74.39A.250. Không điều gì trong đạo 
luật này ngăn cản một cơ quan xác nhận việc cấp phép hay 
chứng nhận tình trạng của một điều dưỡng viên để cho phép 
người tiêu dùng đảm bảo việc cấp phép hay chứng nhận tình 
trạng của một điều dưỡng viên cá nhân.

MỤC MỚI. Mục 12. Đạo luật này sẽ được tự do hiểu để 
khuyến khích chính sách công bảo vệ người cao niên và những 
cá nhân dễ bị tổn thương khỏi trộm cắp thông tin nhận dạng, 
gian lận với người tiêu dùng, và các hình thức làm hại khác.

MỤC MỚI. Mục 13. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong đạo luật 
này hoặc việc áp dụng của điều khoản đó đối với bất kỳ người 
nào hoặc tình huống nào được cho là không hợp lệ, thì các điều 
khoản còn lại trong đạo luật này hoặc việc áp dụng của điều 
khoản đó đối với những người hoặc tình huống khác không bị 
ảnh hưởng.

--- HẾT ---

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
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Văn bản hoàn chỉnh của 
Dự Luật Tiên Khởi Số 732

MỘT ĐẠO LUẬT liên quan đến hệ thống thuế; sửa đổi RCW 
82.04.240, 82.04.240, 82.04.2404, 82.08.020, và 82.08.0206; 
ban hành lại và sửa đổi RCW 82.32.790 và 82.04.260; bổ sung 
một chương mới vào Tiêu đề 82 RCW; và cung cấp ngày hiệu 
lực.

ĐƯỢC BAN HÀNH BỞI NGƯỜI DÂN TIỂU BANG 
WASHINGTON:

MỤC MỚI. Mục 1. MỤC ĐÍCH. (1) Mục đích của đạo luật này 
là khuyến khích sự tăng trưởng kinh tế bền vững cùng với việc 
giảm thuế bán hàng của tiểu bang một điểm phần trăm được 
thực hiện theo từng bước, giảm thuế kinh doanh và thuế môn 
bài đối với sản xuất, và nâng cao mức miễn thuế bán hàng của 
các gia đình lao động hiện tại cho những người có thu nhập 
thấp đủ điều kiện, tất cả được tài trợ bởi thuế ô nhiễm carbon 
được thực hiện theo từng bước trên nhiên liệu hóa thạch được 
bán hoặc sử dụng tại tiểu bang này và trên việc tiêu thụ hoặc 
phát điện tại tiểu bang này được phát bởi việc tiêu thụ nhiên 
liệu hóa thạch. 

(2) Mục 4 đến mục 8 trong đạo luật này về thuế ô nhiễm car-
bon và tác động chung của đạo luật này; từ mục 9 đến mục 13 
trong đạo luật này giảm thuế kinh doanh và thuế môn bài đối 
với các nhà sản xuất tham gia vào những hoạt động này thuộc 
nhóm “thuế sản xuất” được nhận biết trong RCW 82.04.440(5)
(c)(i); mục 14 trong đạo luật này giảm thuế bán hàng của tiểu 
bang; và mục 15 trong đạo luật này chỉnh sửa và tăng mức miễn 
thuế của gia đình lao động.

(3) Số tiền thu được từ thuế ô nhiễm carbon không được dự 
kiến sử dụng cho các xa lộ và phải được gửi vào quỹ tổng quát 
của tiểu bang theo RCW 82.32.380. Chương này không nhằm 
miễn trách nhiệm thuế của bất kỳ người nào theo bất kỳ luật 
nào khác.

MỤC MỚI. Mục 2. NHỮNG PHÁT HIỆN VÀ TUYÊN BỐ 
CHÍNH SÁCH. Mọi người nhận thấy rằng việc giảm thuế bán 
hàng cao của tiểu bang Washington sẽ tăng cơ hội thương mại 
tại tiểu bang này; giảm thuế kinh doanh và thuế môn bài đối 
với nhà sản xuất sẽ khuyến khích thành lập và mở rộng doanh 
nghiệp bằng cách giảm gánh nặng thuế này; thực hiện và nâng 
cao mức miễn thuế bán hàng của gia đình lao động sẽ cung cấp 
phúc lợi được trình bày ngay khi bắt đầu chương trình đó; và 
áp đặt thuế ô nhiễm carbon để tài trợ cho các hoạt động này sẽ 
thiết lập khả năng lãnh đạo quốc gia của tiểu bang Washington 
trong việc giải quyết về sự thay đổi khí hậu và a-xít hóa các đại 
dương. 

MỤC MỚI. Mục 3. ĐỊNH NGHĨA. Các định nghĩa trong mục 
này áp dụng trong suốt chương này trừ khi ngữ cảnh quy định 
rõ ràng khác. 

(1) “Nhiên liệu máy bay” có cùng ý nghĩa như trong RCW 
82.42.010.

(2) “Tính toán carbon” nghĩa là việc tính toán của sở nhằm 
mục đích tính thuế theo mục 4 của đạo luật này. Trong các 
nguồn lực khác, sở có thể xem xét các số đo hàm lượng carbon 
dioxide cho nhiên liệu hóa thạch từ cơ quan quản lý thông tin 
năng lượng Hoa Kỳ hoặc cơ quan bảo vệ môi trường Hoa Kỳ.
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(3) “Hàm lượng carbon vốn có trong điện” nghĩa là carbon 
dioxide phát ra từ việc sản xuất điện từ nhiên liệu hóa thạch.

(4) “Thuế ô nhiễm carbon” nghĩa là thuế được tạo ra trong 
mục 4 của đạo luật này.

(5) “Than đá” nghĩa là than đá các loại, bao gồm than đá an-
thracite, than đá có bitumine, than đá subbitumine, than nâu, 
than đá phế thải, syncoal, và than cốc các loại.

(6) “Chỉ số giá tiêu dùng” nghĩa là đối với bất kỳ năm nào, chỉ 
số giá tiêu dùng trung bình hàng năm của năm đó đối với tiểu 
bang Washington, đối với người được hưởng lương và nhân 
viên văn phòng, tất cả các mục, được biên soạn bởi phòng lao 
động và thống kê, Bộ lao động Hoa Kỳ. Nếu phòng lao động và 
thống kê triển khai nhiều chỉ số giá tiêu dùng cho các khu vực 
trong tiểu bang, chỉ số này bao gồm số lượng dân số lớn nhất, 
bao gồm các khu vực độc quyền trong ranh giới của tiểu bang, 
và bao gồm mọi hạng mục phải được sử dụng để điều chỉnh 
lạm phát trong phần này.

(7) “Khách hàng dịch vụ công nghiệp trực tiếp” có cùng ý ng-
hĩa tương tự như được quy định trong RCW 82.16.0495.

(8) “Nhiên liệu hóa thạch” nghĩa là sản phẩm dầu mỏ, nhên 
liệu phương tiện động cơ, nhiên liệu đặc biệt, nhiên liệu máy 
bay, khí đốt tự nhiên, dầu mỏ, than đá, hoặc bất kỳ dạng nhiên 
liệu rắn, lỏng hoặc khí nào từ những sản phẩm này, bao gồm 
nhưng không giới hạn khí nồi cất, propane, và cặn dầu mỏ bao 
gồm nhiên liệu bunke.

(9) “Nhiên liệu phương tiện động cơ” có ý nghĩa tương tự như 
được quy định trong RCW 82.38.020.

(10) “Khí đốt tự nhiên” nghĩa là hỗn hợp khí hydrocarbon và 
hơi xảy ra tự nhiên chủ yếu bao gồm methane, dù ở dạng khí 
hay dạng lỏng, bao gồm methane clathrate.

(11) “Con người” nghĩa là bất kỳ cá nhân, phòng ban, hoặc 
phương tiện nào của chính phủ, doanh nghiệp, tập đoàn, đối 
tác hoặc ủy thác.

(12) “Sản phẩm xăng dầu” có cùng ý nghĩa tương tự như 
trong RCW 82.23A.010.

(13) “Bảo lưu đủ điều kiện” nghĩa là bảo lưu đủ điều kiện để 
được ghi có theo RCW 80.70.020 hoặc theo một phương pháp 
do sở thiết lập có tham chiếu các phương pháp do cơ quan bảo 
vệ môi trường Hoa Kỳ hoặc đơn vị kế vị chấp thuận.

(14) “Tiện ích đủ điều kiện” nghĩa là bất kỳ tiện ích điện nào là:
(a) “Công ty điện lực” như được định nghĩa trong RCW 

80.04.010;
(b) Hoạt động theo thẩm quyền của chương 35.92 hoặc 

87.03 RCW hoặc Tiêu đề 54 RCW; hoặc
(c) Tập đoàn lợi nhuận, phi lợi nhuận, hợp tác hoặc tín thác 

hoạt động trong tiểu bang này để bán hoặc phân phối điện cho 
những người khác.

(15) “Nhiên liệu đặc biệt” có cùng ý nghĩa như trong RCW 
82.38.020 và bao gồm nhiên liệu được bán hoặc sử dụng để 
đẩy tàu thuyền.

(16) “Năm” nghĩa là thời kỳ mười hai tháng bắt đầu vào ngày 
1 tháng 1 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 trừ khi được xác 
định khác.

MỤC MỚI. Mục 4. THUẾ Ô NHIỄM CARBON. (1) Có khoản 
tiền thuế và sở phải thu thuế dựa trên (a) hàm lượng carbon của 
nhiên liệu hóa thạch được bán hoặc được sử dụng trong tiểu 
bang này bao gồm, nhưng không giới hạn, nhiên liệu hóa thạch 
được bán hoặc sử dụng cho ngành hàng không hoặc hàng hải, 
và (b) hàm lượng carbon vốn có trong điện được tiêu thụ tại 
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tiểu bang này, bao gồm điện được tạo ra trong Washington; 
được nhập khẩu (bằng đường bộ hoặc hình thức khác) vào 
Washington; hoặc mua từ cơ quan quản lý điện năng Bonneville. 

(2) Thuế suất bằng mười lăm đôla một tấn carbon dioxide kể 
từ ngày 1 tháng 7 năm 2017, tăng lên hai mươi lăm đôla một 
tấn kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2018, với mức tăng tự động sau 
đó lên ba chấm năm phần trăm cộng lạm phát, như được tính 
bằng chỉ số giá tiêu dùng trong năm gần nhất cho dữ liệu có 
sẵn, mỗi năm bắt đầu vào ngày 1 tháng 7, nhưng không vượt 
quá thuế suất một trăm đôla một tấn khi chuyển sang đồng đôla 
năm 2016 bằng cách điều chỉnh theo lạm phát bằng chỉ số giá 
tiêu dùng.

(3) Sở phải xác định thuế cho từng trường hợp bằng cách áp 
dụng cách tính carbon như sau:

(a) Đối với lượng điện được tiêu dùng trong tiểu bang, sở 
phải sử dụng tiêu chuẩn theo quy tắc để tính toán carbon và 
phải xem xét các báo cáo được nộp, trong những thông tin 
khác, theo mục 7 của đạo luật này;

(b) Đối với nhiên liệu hóa thạch được sử dụng để tinh luyện 
nhiên liệu hóa thạch, sở phải sử dụng tiêu chuẩn theo quy tắc 
để tính toán carbon và phải xem xét các báo cáo được nộp, 
trong những thông tin khác, theo mục 7 của đạo luật này;

(c) Đối với các nhiên liệu hóa thạch khác được bán hoặc sử 
dụng trong Washington bởi bất kỳ người nào, sở phải sử dụng 
tiêu chuẩn theo quy tắc để tính toán carbon.

(4) Sở phải thông qua các quy tắc và cung cấp biểu mẫu về 
việc báo cáo tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch như sau:

(a) Nhiên liệu phương tiện động cơ theo và với các khoảng 
cách như được quy định trong chương 82.36 RCW;

(b) Nhiên liệu đặc biệt, theo và với các khoảng cách như được 
quy định trong chương 82.36 RCW, và trong phạm vi không 
được trình bày trong đây, sau đó theo chương 82.38 RCW;

(c) Nhiên liệu máy bay theo và với các khoảng cách như 
được quy định trong chương 82.42 RCW;

(d) Mỗi sản phẩm khác từ quy trình tinh luyện dầu thô như 
được định nghĩa trong 82.23A RCW, theo và với khoảng cách 
như được quy định trong chương 82.23A RCW;

(e) Nhiên liệu hóa thạch không được liệt kê trong tiểu mục 
này, theo chương 82.08 và 82.12 RCW trừ khi được quy định 
khác trong mục này; và

(f) Carbon dioxide tỏa vào bầu khí quyển từ việc tiêu thụ nhiên 
liệu hóa thạch trong các nhà máy lọc dầu phải được từng nhân 
viên điều hành nhà máy lọc dầu báo cáo như được quy định 
trong mục 7 của đạo luật này, và khoản thuế về carbon được 
báo cáo sau đó phải được đóng cho sở trong vòng mười lăm 
ngày sau đó theo các quy định được sở thông qua.

(5) Sở phải thông qua các quy tắc và cung cấp biểu mẫu về 
việc báo cáo điện phát ra từ việc tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch 
theo quy định trong mục 7 của đạo luật này. Sở và bộ thương 
mại có thể hợp tác thông qua biểu mẫu hợp nhất sẽ được nộp 
lên cho cả hai đơn vị.

(6) Thuế ô nhiễm carbon phải được giảm hoặc hoàn lại đối 
với các trường hợp sử dụng nhiên liệu hóa thạch có thể được 
chứng minh là không góp phần làm tăng nồng độ carbon diox-
ide trong khí quyển, ví dụ như với lý do là bảo lưu đủ điều kiện. 
Trong những trường hợp này, thuế phải được giảm cân xứng 
với phần phát thải mà có thể được chứng minh là không góp 
phần làm tăng nồng độ carbon dioxide trong khí quyển. Quyền 
được giảm thuế ô nhiễm carbon theo tiểu mục này có thể không 

được chuyển nhượng, giao dịch hoặc tích dồn.
(7) Sở phải thông qua quy tắc cần thiết để thực hiện thuế ô 

nhiễm carbon được quy định trong mục này. Sở phải triển khai 
và chuẩn bị sẵn các bảng tính và tài liệu hướng dẫn cần thiết 
để tính thuế ô nhiễm carbon cho nhiều loại nhiên liệu hóa thạch 
khác nhau.

(8) Liên quan đến thuế tiêu thụ điện, thuế được áp đặt trong 
chương này là đối với người tiêu dùng điện, nhưng nếu người 
bác ở tiểu bang khác, thì người bán đó phải thu thuế đầy đủ từ 
người tiêu dùng này. Nếu bất kỳ người bán nào không thu thuế 
được áp đặt trong chương này hoặc đã thu thuế, nhưng không 
nộp lại cho sở theo yêu cầu, thì người bán chịu trách nhiệm với 
tiểu bang về số tiền thuế này.

MỤC MỚI. Mục 5. MIỄN THUẾ, TỪNG BƯỚC THỰC HIỆN 
VÀ TÍN DỤNG (1) Thuế được áp đặt theo mục 4 của đạo luật 
này không áp dụng đối với: 

(a) Nhiên liệu hóa thạch được đưa vào tiểu bang này bằng 
bồn cung cấp nhiên liệu của phương tiện động cơ, tàu thuyền, 
đầu máy hoặc máy bay;

(b) Nhiên liện mà tiểu bang không được đánh thuế theo Hiến 
pháp của tiểu bang này hoặc Hiến pháp hoặc luật pháp Hoa 
Kỳ; hoặc

(c) Nhiên liệu dự kiến xuất ra ngoài tiểu bang này. Xuất khẩu 
đến lãnh địa bộ lạc thổ dân được liên bang công nhận trong tiểu 
bang này không được xem là xuất khẩu ra ngoài tiểu bang này.

(2)(a) Thuế được đánh theo mục 4 của đạo luật này được 
thực hiện theo từng bước như được mô tả trong tiểu mục này 
đối với:

(i) Nhiên liệu diesel, nhiên liệu diesel sinh học, hoặc nhiên 
liệu máy bay chỉ được sử dụng trong ngành nông nghiệp, như 
những thuật ngữ được định nghĩa trong RCW 82.08.865. Từng 
bước thực hiện này có sẵn chỉ với điều kiện người mua cung 
cấp cho người bán giấy chứng nhận theo mẫu và cách thức mà 
sở quy định;

(ii) Nhiên liệu được mua để vận chuyển công cộng và người 
mua đủ điều kiện được hoàn thuế hoặc miễn thuế theo RCW 
82.38.080(1) (f) và (g) hoặc 82.38.180(3)(b);

(iii) Nhiên liệu được mua bởi nhà cung cấp dịch vụ vận 
chuyển tư nhân, phi lợi nhuận được chứng nhận theo chương 
81.66 RCW và người mua đủ điều kiện được hoàn thuế hoặc 
miễn thuế theo RCW 82.38.080(1)(d) hoặc 82.38.180(3)(a);

(iv) Nhiên liệu do hệ thống phà của tiểu bang Washington 
mua để sử dụng trong bến phà của tiểu bang; và

(v) Nhiên liệu được mua cho xe buýt trường học được định 
nghĩa trong RCW 46.04.521 và được sử dụng nhằm mục đích 
được đề ra trong đây.

(b) Thuế suất cho các loại nhiên liệu này sẽ là năm phần trăm 
thuế suất được quy định trong mục 4 của đạo luật này có hiệu 
lực vào ngày 1 tháng 7 năm 2017, mười phần trăm thuế suất 
được quy định trong mục 4 của đạo luật này có hiệu lực vào 
ngày 1 tháng 7 năm 2019, và tiếp tục tăng sau đó thêm năm 
điểm phần trăm mỗi hai năm cho đến khi đạt được một trăm 
phần trăm thuế suất được quy định trong mục 4 của đạo luật 
này có hiệu lực vào ngày 1 tháng 7 năm 2055.

(3) Không quy định nào trong chương này có thể được hiểu 
là miễn đóng thuế cho tiểu bang hoặc bất kỳ phân khu chính trị 
nào từ đó.

(4) Thuế chỉ được áp đặt một lần và vào thời điểm của sự 
kiện đóng thuế đầu tiên và theo người phải đóng thuế đầu tiên 
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trong tiểu bang này. Nếu một người đóng thuế được áp đặt 
theo chương này đối với nhiên liệu được tiêu thụ để phát điện, 
thì điện được phát ra hoặc sử dụng sẽ không chịu thuế được 
áp đặt theo chương này với điều kiện là bộ nhận được bằng 
chứng, theo các quy tắc được sở thông qua, cho thấy rằng 
người sử dụng nhiên liệu để phát điện đã đóng thuế.

(5) Những người chịu thuế theo chương này đối với điện 
được tiêu thụ trong tiểu bang này nhưng được phát ra ở tiểu 
bang khác được phép ghi có đối với các khoản thuế này cho 
bất kỳ khoản thuế ô nhiễm carbon tương tự nào được đóng 
cho tiểu bang khác đó đối với nhiên liệu hóa thạch được tiêu 
thụ để phát điện. Khoản tiến dụng không thể vượt quá trách 
nhiệm thuế phát sinh theo chương này đối với việc tiêu thụ điện 
đó trong tiểu bang này. Những người đang yêu cầu thanh toán 
khoản tín dụng này phải cung cấp bằng chứng cho sở, theo các 
quy tắc được sở thông qua, cho thấy rằng thuế đã được đóng 
cho tiểu bang khác.

MỤC MỚI. Mục 6. THỦ TỤC. Quy định trong chương 82.32 
RCW áp dụng cho chương này. Nếu có sự mâu thuẫn giữa quy 
định trong chương này và quy định trong chương 82.32 RCW, 
thì quy định trong chương này sẽ được áp dụng. 

MỤC MỚI. Mục 7. BÁO CÁO THEO CÁC TIỆN ÍCH, NGƯỜI 
SỬ DỤNG ĐIỆN, VÀ NHÀ MÁY LỌC DẦU. (1) Mỗi tiện ích và 
từng người sử dụng điện không được phát trong tiểu bang và 
không mua từ một nguồn tiện ích đủ điều kiện phải nộp báo 
cáo hỗn hợp nhiên liệu có những thông tin được trình bày 
trong RCW 19.29A.060 lên sở trước ngày mười mỗi tháng và 
những thông tin khác mà sở có thể yêu cầu nhằm mục đích cho 
chương này cho tháng trước cùng với thuế được tính dựa trên 
biểu thuế do sở thông qua. Nếu tiện ích hoặc người sử dụng 
điện báo cáo các sản phẩm điện bao gồm các nguồn không 
được tuyên bố như được trình bày trong RCW 19.29A.060(1)
(b) hoặc không cung cấp nguồn gốc của nguồn tài nguyên cung 
cấp điện, thì sở phải giả định hàm lượng carbon vốn có trong 
điện sẽ là một tấn carbon dioxide một megawatt-giờ. 

(2) Những người sử dụng nhiên liệu hóa thạch để tinh luyện 
nhiên liệu hóa thạch phải nộp báo cáo sử dụng nhiên liệu lên 
sở trước ngày mười của mỗi tháng tương tự như với thông tin 
mức cơ sở cơ quan bảo vệ môi trường Hoa Kỳ về khí nhà kính 
báo cáo công cụ có chứa phát thải carbon dioxide nhiên liệu 
hóa thạch và những thông tin khác mà sở có thể yêu cầu cho 
các mục đích của chương này cho tháng trước cùng với khoản 
thuế được tính dựa trên biểu thuế do sở thông qua.

(3) Nếu thông tin yêu cầu trong tiểu mục (1) hoặc (2) của mục 
này không có sẵn, tiện ích, người sử dụng điện, hoặc nhà máy 
lọc dầu có thể nộp báo cáo tạm thời dựa trên các ước tính cùng 
với khoản thanh toán ước tính dựa trên đó và nộp báo cáo cuối 
cùng sau. Tiền lãi và khoản phạt do nộp tiền thấp sẽ được áp 
đặt theo chương 82.32 RCW.

MỤC MỚI. Mục 8. BÁO CÁO CỦA SỞ. Vào hoặc trước ngày 
31 tháng 12 của từng năm từ năm 2017 đến năm 2027 và mỗi 
hai năm sau đó, sở phải nộp báo cáo lên thống đốc và cơ quan 
lập pháp trình bày những thông tin sau đây về thời gian hàng 
năm hoặc mỗi hai năm kết thúc vào ngày 1 tháng 7 ngay trước 
ngày báo cáo, được tính theo năm nếu trong báo cáo mỗi hai 
năm: 

(1) Thuế ô nhiễm carbon tổng cộng thu được trong kỳ báo 
cáo;

(2) Tổng thu nhập mà tiểu bang từ bỏ do thực hiện các khoản 
chi tiêu theo quy định miễn thuế gia đình lao động và do giảm 
thuế bán hàng, thuế sử dụng, thuế kinh doanh và thuế môn bài 
được ban hành theo chương này, với cả khoản giảm thuế kinh 
doanh và thuế môn bài được tính cân xứng với mức thuế được 
áp dụng vào ngày 1 tháng 1 năm 2017, và với mức thuế được 
áp dụng hàng năm hoặc mỗi hai năm kết thúc vào ngày 1 tháng 
7 ngay trước ngày báo cáo;

(3) Thu nhập mà tiểu bang từ bỏ do việc thực hiện theo giai 
đoạn như được trình bày trong mục 5 của đạo luật này, với số 
tiền riêng biệt được quy định cho từng tiểu mục trong mục 5(2)
(a) của đạo luật này;

(4) Chi phí liên quan trực tiếp với công tác quản lý thuế ô 
nhiễm carbon được trình bày ở đồng đôla và tỷ lệ phần trăm 
của quỹ tổng quát tiểu bang; và

(5) Lời lãi thu nhập thực toàn diện được tính toán bằng cách 
so sánh tiểu mục (1) và (2) của mục này bằng số tiền đôla và tỷ 
lệ phần trăm quỹ tổng quát tiểu bang.

Mục 9. RCW 82.04.240 và 2004 c 24 s 4 được sửa đổi như 
sau: 

(1) Khi mọi người trong tiểu bang này tham gia kinh doanh với 
tư cách là nhà sản xuất, trừ những người chịu thuế với tư cách 
là nhà sản xuất theo các quy định khác trong chương này; về 
những người đó, số tiền thuế đối với công việc kinh doanh đó 
((sẽ)) bằng giá trị của sản phẩm, bao gồm các sản phẩm phụ, 
được sản xuất, nhân với tỷ lệ ((0.484)) 0.001 phần trăm.

(2) Con số thuế này là giá trị của sản phẩm, bao gồm các sản 
phẩm phụ, được sản xuất bất kể nơi bán hoặc việc giao hàng 
có thể được thực hiện đến các điểm bên ngoài tiểu bang.

Mục 10. RCW 82.04.240 và 2010 c 114 s 104 được sửa đổi 
như sau: 

(1) Khi mọi người trong tiểu bang này tham gia kinh doanh với 
tư cách là nhà sản xuất, trừ những người chịu thuế với tư cách 
là nhà sản xuất theo các quy định khác trong chương này; về 
những người đó, số tiền thuế đối với công việc kinh doanh đó 
bằng giá trị của sản phẩm, bao gồm các sản phẩm phụ, được 
sản xuất, nhân với tỷ lệ ((0.484)) 0.001 phần trăm.

(2)(a) Khi mọi người trong tiểu bang này tham gia kinh doanh 
với tư cách là nhà sản xuất vật liệu bán dẫn, về những người 
đó, trong trường hợp nhà sản xuất, số tiền thuế đối với công 
việc kinh doanh đó bằng giá trị của sản phẩm được sản xuất, 
hoặc trong trường hợp cơ sở xử lý để cho thuê, bằng với tổng 
thu nhập của doanh nghiệp, nhân với tỷ lệ ((0.275)) 0.001 phần 
trăm. Nhằm mục đích của tiểu mục này, “vật liệu bán dẫn” nghĩa 
là tinh thể silicon, khuôn đúc silicon, vi mạch bán dẫn thô được 
đánh bóng, bán dẫn phức hợp, vi mạch, và mạch vi xử lý.

(b) Một người báo cáo theo thuế suất này được trình bày 
trong tiểu mục (2) này phải nộp báo cáo hàng năm hoàn chỉnh 
với sở theo RCW 82.32.534.

(c) Tiểu mục (2) này hết hạn mười hai năm sau ngày có hiệu 
lực của đạo luật này.

(3) Con số thuế này là giá trị của sản phẩm, bao gồm các sản 
phẩm phụ, được sản xuất bất kể nơi bán hoặc việc giao hàng 
có thể được thực hiện đến các điểm bên ngoài tiểu bang.

Mục 11. RCW 82.32.790 và 2010 c 114 s 201 được ban hành 
lại và sửa đổi như sau: 

(1)(a) Mục 10, chương ..., các Luật năm 2015 (mục 10 của 
đạo luật này), mục 206, chương 106, các Luật năm 2010, các 
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mục 104, 110, 117, 123, 125, 129, 131, và 150, chương 114, 
các Luật năm 2010, mục 3, chương 461, các Luật năm 2009, 
mục 7, chương 300, các Luật năm 2006, và mục 4, chương 
149, các Luật năm 2003 tùy thuộc vào địa điểm và hoạt động 
thương mại của cơ sở chế tạo vi mạch bán dẫn quan trọng 
trong tiểu bang Washington.

(b) Nhằm mục đích của mục này:
(i) “Hoạt động thương mại” có ý nghĩa tương tự như là “bắt 

đầu sản xuất thương mại” như được sử dụng trong RCW 
82.08.965.

(ii) “Chế tạo vi mạch bán dẫn” nghĩa là “sản xuất vi mạch bán 
dẫn” như được định nghĩa trong RCW 82.04.426.

(iii) “Quan trọng” nghĩa là kết hợp đầu tư các tòa nhà mới và 
máy móc và thiết bị mới trong các tòa nhà, khi bắt đầu sản xuất 
thương mại, ít nhất sẽ là một tỷ đôla.

(2) Chương 149, các Luật năm 2003 có hiệu lực vào ngày 
đầu tiên của tháng ký hợp đồng xây dựng cơ sở sản xuất chất 
bán dẫn quan trọng, như được xác định bởi giám đốc của sở 
thuế vụ.

(3)(a) Sở thuế vụ phải gửi thông báo về ngày có hiệu quả 
của mục 10, chương ..., các Luật năm 2015 (mục 10 của đạo 
luật này), mục 206, chương 106, các Luật năm 2010, mục 104, 
110, 117, 123, 125, 129, 131, và 150, chương 114, các Luật 
năm 2010(([,])), mục 3, chương 461, các Luật năm 2009, mục 
7, chương 300, các Luật năm 2006, và mục 4, chương 149, các 
Luật năm 2003 cho người đóng thuế bị ảnh hưởng, cơ quan lập 
pháp, và những người khác mà sở xem là thích hợp.

(b) Nếu sau khi đã xác định rằng hợp đồng đã được ký và 
chương 149, các Luật năm 2003 có hiệu lực, sở phát hiện ra 
rằng việc sản xuất thương mại không bắt đầu trong vòng ba 
năm kể từ ngày ký hợp đồng, thì sở phải có quyết định rằng 
chương 149, các Luật năm 2003 không còn hiệu lực nữa và 
các khoản thế đã đến hạn phải nộp được xem là thuế trả chậm 
và ngay lập tức được đánh giá và phải trả từ bất kỳ người nào 
báo cáo thuế theo RCW 82.04.240(2) hoặc yêu cầu miễn thuế 
hoặc ghi có theo mục 2 hoặc 5 đến 10, chương 149, các Luật 
năm 2003. Sở không được phép có quyết định thứ hai về ngày 
có hiệu lực của chương 149, các Luật năm 2003.

Mục 12. RCW 82.04.2404 và 2010 c 114 s 105 được sửa đổi 
như sau: 

(1) Khi mọi người trong tiểu bang này tham gia kinh doanh 
sản xuất hoặc xử lý vật liệu bán dẫn, về những người đó, trong 
trường hợp nhà sản xuất, số tiền thuế đối với công việc kinh 
doanh đó bằng giá trị của sản phẩm được sản xuất, hoặc trong 
trường hợp bộ xử lý để cho thuê, bằng với tổng thu nhập của 
doanh nghiệp, nhân với tỷ lệ ((0.275)) 0.001 phần trăm.

(2) Nhằm mục đích của tiểu mục này, “vật liệu bán dẫn” nghĩa 
là tinh thể silicon, khuôn đúc silicon, vi mạch bán dẫn thô được 
đánh bóng và vi mạch bán dẫn phức hợp.

(3) Một người báo cáo theo thuế suất này được quy định 
trong tiểu mục này phải nộp báo cáo hàng năm hoàn chỉnh với 
sở theo RCW 82.32.534.

(4) Mục này hết hạn vào ngày 1 tháng 12 năm 2018.
Mục 13. RCW 82.04.260 và 2014 c 140 s 6 và 2014 c 140 s 4 

được ban hành lại và sửa đổi như sau: 
(1) Khi mỗi người trong tiểu bang này tham gia kinh doanh 

sản xuất:
(a) Lúa mì thành bột, lúa mạch xay thành những hạt nhỏ, đậu 

nành thành dầu đậu nành, hạt cải dầu thành dầu hạt cải dầu, 
bột thô hạt cải dầu, hoặc sản phẩm phụ hạt cải dầu, hoặc hạt 
hướng dương thành dầu hạt hướng dương; về những người 
đó, số tiền thuế đối với công việc kinh doanh đó bằng giá trị 
của bột, lúa mạch xay thành những hạt nhỏ, dầu, bột thô hạt cải 
dầu, hoặc sản phẩm phụ hạt cải dầu được sản xuất, nhân với tỷ 
lệ ((0.138)) 0.001 phần trăm;

(b) Bắt đầu ngày 1 tháng 7 năm 2015, hải sản vẫn còn sống, 
đông lạnh ở dạng sống, hoặc sống ướp muối khi hoàn tất quy 
trình sản xuất bởi người đó; hoặc bán hải sản được sản xuất 
vẫn còn sống, đông lạnh ở dạng sống, hoặc sống ướp muối 
khi hoàn tất quy trình sản xuất, cho người mua vận chuyển 
trong quá trình hoạt động kinh doanh sản phẩm thông thường 
ngoài tiểu bang; về những người đó, số tiền thuế đối với công 
việc kinh doanh đó bằng giá trị của sản phẩm được sản xuất 
hoặc tổng số tiền thu được từ việc bán hàng đó, nhân với tỷ lệ 
((0.138)) 0.001 phần trăm. Người bán phải lưu giữ hồ sơ trong 
thời gian theo quy định trong RCW 82.32.070 rằng hàng hóa 
do người mua vận chuyển trong quá trình kinh doanh thông 
thường ngoài tiểu bang;

(c)(i) Bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2015, các sản phẩm làm 
từ sữa; hoặc bán sản phẩm làm từ sữa mà một người sản xuất 
cho người mua hoặc vận chuyển trong quá trình hoạt động kinh 
doanh hàng hóa thông thường ngoài tiểu bang hoặc người mua 
sử dụng sản phẩm làm từ sữa đó như là một thành phần hoặc 
hợp phần trong sản xuất sản phẩm làm từ sữa; về những người 
đó, thuế được áp đặt bằng giá trị của sản phẩm được sản xuất 
hoặc tổng số tiền thu được từ việc bán hàng đó nhân với tỷ lệ 
((0.138)) 0.001 phần trăm. Người bán phải lưu giữ hồ sơ trong 
thời gian theo quy định trong RCW 82.32.070 rằng hàng hóa 
do người mua vận chuyển trong quá trình kinh doanh thông 
thường ngoài tiểu bang hoặc bán cho nhà sản xuất để sử dụng 
như là một thành phần hoặc hợp phần trong sản xuất sản phẩm 
làm từ sữa;

(ii) Nhằm mục đích của tiểu mục này (1)(c), “sản phẩm làm từ 
sữa” nghĩa là:

(A) Các sản phẩm, không bao gồm bất kỳ sản phẩm từ cần 
sa, mà kể từ ngày 20 tháng 9 năm 2001, được xác định trong 
21 C.F.R., chương 1, phần 131, 133, và 135, bao gồm các sản 
phẩm phụ từ quy trình sản xuất sản phẩm làm từ sữa như nước 
sữa và casein; và

(B) Các sản phẩm bao gồm không dưới bảy mươi phần trăm 
sản phẩm làm từ sữa đủ điều kiện theo (c)(ii)(A) của tiểu mục 
này, được tính theo trọng lượng hoặc khối lượng.

(iii) Thuế suất ưu đãi được áp dụng cho người đóng thuế theo 
tiểu mục (1)(c) này không áp dụng đối với việc bán các sản 
phẩm làm từ sữa vào hoặc sau ngày 1 tháng 7 năm 2023, nếu 
sản phẩm làm từ sữa được người mua sử dụng như là một 
thành phần hoặc hợp phần trong quá trình sản xuất sản phẩm 
làm từ sữa tại Washington;

(d)(i) Bắt đầu ngày 1 tháng 7 năm 2015, trái cây hoặc rau củ 
ở dạng trái cây tươi đóng hộp, bảo quản, đông lạnh, chế biến, 
hoặc sấy khô, hoặc bán sỉ trái cây hoặc rau củ do người bán 
sản xuất bằng cách đóng hộp, bảo quản, đông lạnh, chế biến 
hoặc sấy khô trái cây hoặc rau củ tươi và bán cho người mua 
vận chuyển trong quá trình kinh doanh hàng hóa thông thường 
ngoài tiểu bang; về những người đó, số tiền thuế đối với công 
việc kinh doanh đó bằng giá trị của sản phẩm được sản xuất 
hoặc tổng số tiền thu được từ việc bán hàng đó nhân với tỷ lệ 
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((0.138)) 0.001 phần trăm. Người bán phải lưu giữ hồ sơ trong 
thời gian theo quy định trong RCW 82.32.070 rằng hàng hóa 
do người mua vận chuyển trong quá trình kinh doanh thông 
thường ngoài tiểu bang.

(ii) Nhằm mục đích của tiểu mục (1)(d) này, “trái cây” và “rau 
củ” không bao gồm cần sa, cần sa có thể dùng được, hoặc sản 
phẩm từ cần sa;

(e) Cho đến ngày 1 tháng 7 năm 2009, nhiên liệu cồn, nhiên 
liệu diesel sinh học, hoặc nguyên liệu diesel sinh học cung cấp 
cho máy, như được định nghĩa trong RCW 82.29A.135; về 
những người đó, số tiền thuế đối với công việc kinh doanh đó 
bằng giá trị của nhiên liệu cồn, nhiên liệu diesel sinh học, hoặc 
nguyên liệu diesel sinh học cung cấp cho máy được sản xuất, 
nhân với tỷ lệ ((0.138)) 0.001 phần trăm; và

(f) Nhiên liệu sinh khối gỗ như được định nghĩa trong RCW 
82.29A.135; về những người đó, số tiền thuế đối với công việc 
kinh doanh đó bằng giá trị của nhiên liệu sinh khối gỗ được sản 
xuất, nhân với tỷ lệ ((0.138)) 0.001 phần trăm.

(2) Khi mọi người trong tiểu bang này tham gia kinh doanh 
tách hoặc chế biến đậu khô; về những người đó, số tiền thuế 
đối với công việc kinh doanh đó bằng giá trị của đậu được tách 
hoặc chế biến, nhân với tỷ lệ ((0.138)) 0.001 phần trăm.

(3) Khi mọi tổ chức phi lợi nhuận và tập đoàn phi lợi nhuận 
trong tiểu bang này tham gia nghiên cứu và phát triển, về những 
công ty và tập đoàn đó, số tiền thuế đối với các hoạt động đó 
bằng với tổng thu nhập từ các hoạt động đó nhân với tỷ lệ 0.484 
phần trăm.

(4) Khi mọi người trong tiểu bang này tham gia kinh doanh 
giết mổ, chặt và/hoặc chế biến sản phẩm thịt dễ hư và/hoặc chỉ 
bán sỉ các sản phẩm đó và không phải bán lẻ; về những người 
đó, số thuế được áp đặt bằng với tổng số tiền thu được từ việc 
bán hàng đó nhân với tỷ lệ ((0.138)) 0.001 phần trăm.

(5) Khi mọi người trong tiểu bang này tham gia kinh doanh với 
tư cách là đại lý du lịch hoặc người điều hành du lịch; về những 
người đó, số tiền thuế đối với các hoạt động đó bằng với tổng 
thu nhập từ các hoạt động đó nhân với tỷ lệ 0.275 phần trăm.

(6) Khi mọi người trong tiểu bang này tham gia kinh doanh là 
đại lý tàu thủy chạy bằng hơi nước quốc tế, nhà môi giới trụ sở 
hải quan quốc tế, hãng giao nhận quốc tế, nhà môi giới tàu biển 
và/hoặc hàng hóa trong đại lý thương mại nước ngoài, và/hoặc 
đại lý hàng hóa đường không quốc tế; về những người đó, số 
tiền thuế chỉ đối với các hoạt động quốc tế bằng tổng thu nhập 
từ các hoạt động đó nhân với tỷ lệ 0.275 phần trăm.

(7) Khi mọi người trong tiểu bang này tham gia kinh doanh bốc 
vác và các hoạt độn có liên quan thích hợp với việc di chuyển 
hàng hóa và sản phẩm bằng đường thủy giữa các tiểu bang 
hoặc thương mại nước ngoài; về những người đó, số tiền thuế 
đối với công việc kinh doanh đó bằng tổng số tiền thu được 
từ các hoạt động đó nhân với tỷ lệ 0.275 phần trăm. Những 
người chịu thuế theo tiểu mục này được miễn nộp thuế được 
áp đặt theo chương 82.16 RCW cho phần kinh doanh chịu thuế 
của họ theo tiểu mục này. Hoạt động bốc vác và các hoạt động 
có liên quan thích hợp với việc xử lý hàng hóa và sản phẩm 
bằng đường thủy giữa các tiểu bang hoặc thương mại nước 
ngoài được định nghĩa là mọi hoạt động của nhân công, dịch 
vụ và vận chuyển, qua đó hàng hóa có thể được chất dỡ tải lên 
xuống tàu thuyền hoặc sà lan, đi qua, vào hoặc dưới cầu tàu, 
bến tàu, hoặc cấu trúc tương tự; hàng hóa có thể được chuyển 
đến nhà kho hoặc bãi hoặc khu vực lưu giữ tương tự để chờ 

được tiếp tục nhập hoặc xuất khẩu hoặc có thể di chuyển đến 
trạm gom hàng và được chất hàng, dỡ hàng, cho vào container, 
tách rời hoặc cô lập hoặc tập hợp để giao hàng hoặc chất lên 
các phương tiện vận chuyển để giao đến người nhận hàng. Các 
hoạt động cụ thể bao gồm trong định nghĩa này là: Sử dụng cầu 
tàu, xử lý, chấtm dỡ, di chuyển hàng hóa đến nơi thuận tiện để 
giam hàng đến người nhận hàng để chuyển tiếp đến phương 
tiện xuất khẩu; dịch vụ giấy tờ liên quan đến việc nhận, giao, 
kiểm tra, quản lý, trông nom và kiểm soát hàng hóa yêu cầu khi 
chuyển hàng hóa; xe hơi nhập khẩu xử lý trước khi giao đến 
người nhận hàng; bốc vác ở ga và các dịch vụ tàu thuyền phụ, 
bao gồm nhưng không giới hạn dịch vụ chèn và gỡ chèn tủ lạnh 
lên container, xe moóc, và thùng đựng hàng hóa được đông 
lạnh khác, và buộc chặt nắp hầm tàu.

(8)(a) Khi mọi người trong tiểu bang này tham gia kinh do-
anh xử lý chất thải cấp thấp, như được định nghĩa trong RCW 
43.145.010; về những người đó, số tiền thuế đối với công việc 
kinh doanh đó bằng tổng thu nhập của doanh nghiệp, không 
bao gồm bất kỳ khoản phí nào được áp đặt theo chương 43.200 
RCW, nhân với tỷ lệ 3.3 phần trăm.

(b) Nếu tổng thu nhập của người đóng thuế có thể quy cho 
các hoạt động cả trong và ngoài tiểu bang này, thì tổng thu 
nhập có thể quy cho tiểu bang này phải được xác định theo các 
phương pháp chia thành từng phần theo yêu cầu trong RCW 
82.04.460.

(9) Khi mọi người trong tiểu bang này tham gia với tư cách 
là người môi giới bảo hiểm hoặc đại lý bảo hiểm bằng khoán 
được cấp phép theo chương 48.17 RCW hoặc người môi giới 
định suất bảo hiểm theo chương 48.15 RCW; về những người 
đó, số tiền thuế đối với các hoạt động được cấp phép đó bằng 
tổng thu nhập của doanh nghiệp đó nhân với tỷ lệ 0.484 phần 
trăm.

(10) Khi mọi người trong tiểu bang này tham gia kinh doanh 
với tư cách là bệnh viện, như được định nghĩa trong chương 
70.41 RCW, hoạt động như là một tập đoàn phi lợi nhuận hoặc 
bởi tiểu bang hoặc bất kỳ phân khu chính trị nào, về những 
người đó, số tiền thuế đối với các hoạt động đó bằng tổng thu 
nhập của doanh nghiệp nhân với tỷ lệ 0.75 phần trăm cho đến 
ngày 30 tháng 6 năm 1995, và 1.5 phần trăm sau đó.

(11)(a) Bắt đầu ngày 1 tháng 10 năm 2005, Khi mọi người 
trong tiểu bang này tham gia kinh doanh sản xuất máy bay 
thương mại, hoặc các thành phần của máy bay đó, hoặc buôn 
bán, bán lẻ hoặc bán sỉ, máy bay thương mại hoặc các thành 
phần của máy bay đó, do người bán sản xuất, về những người 
đó, trong trường hợp nhà sản xuất, số tiền thuế đối với công 
việc kinh doanh đó bằng giá trị của sản phẩm được sản xuất 
và tổng số tiền thu được từ việc bán sản phẩm được sản xuất, 
hoặc trong trường hợp cơ sở xử lý để cho thuê, bằng với tổng 
thu nhập của doanh nghiệp, nhân với tỷ lệ:

(i) 0.4235 phần trăm từ ngày 1 tháng 10 năm 2005 đến ngày 
30 tháng 6 năm 2007; và

(ii) ((0.2904)) 0.001 phần trăm bắt đầu ngày 1 tháng 7 năm 
2007.

(b) Bắt đầu ngày 1 tháng 7 năm 2008, khi mọi người không đủ 
điều kiện báo cáo theo các quy định của (a) tiểu mục (11) này 
và trong tiểu bang này tham gia kinh doanh sản xuất công cụ cụ 
thể để sử dụng trong sản xuất máy bay thương mại hoặc các 
thành phần của máy bay đó, hoặc buôn bán, bán lẻ hoặc bán 
sỉ, công cụ do người bán sản xuất, về những người đó, trong 
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trường hợp nhà sản xuất, số tiền thuế đối với công việc kinh 
doanh đó bằng giá trị của sản phẩm được sản xuất và tổng số 
tiền thu được từ việc bán sản phẩm được sản xuất, hoặc trong 
trường hợp cơ sở xử lý để cho thuê, bằng tổng thu nhập của 
doanh nghiệp, nhân với tỷ lệ ((0.2904)) 0.001 phần trăm.

(c) Nhằm mục đích của tiểu mục (11) này, “máy bay thương 
mại” và “thành phần” có cùng ý nghĩa tương tự như được quy 
định trong RCW 82.32.550.

(d) Ngoài những yêu cầu khác trong tiêu đề này, một người 
báo cáo theo thuế suất này được trình bày trong tiểu mục (11) 
này phải nộp báo cáo hàng năm hoàn chỉnh với sở theo RCW 
82.32.534.

(e)(i) Trừ khi được quy định trong (e)(ii) của tiểu mục (11) này, 
tiểu mục (11) này không áp dụng vào hoặc sau ngày 1 tháng 7 
năm 2040.

(ii) Về việc sản xuất máy bay thương mại hoặc buôn bán, bán 
lẻ hoặc bán sỉ, máy bay thương mại, tiểu mục (11) này không áp 
dụng vào và sau ngày 1 tháng 7 của năm mà sở xác định rằng 
bất kỳ bộ phận lắp ráp cuối cùng hoặc bộ phận lắp ráp cánh của 
bất kỳ phiên bản hoặc biến thể nào của máy bay thương mại là 
cơ sở của việc bố trí chương trình sản xuất máy bay thương 
mại quan trọng tại tiểu bang theo RCW 82.32.850 đã được bố 
trí bên ngoài tiểu bang Washington. Tiểu mục (11)(e)(ii) này chỉ 
áp dụng đối với việc sản xuất hoặc bán máy bay thương mại là 
cơ sở của việc bố trí chương trình sản xuất máy bay thương mại 
quan trọng tại tiểu bang theo RCW 82.32.850.

(12)(a) Cho đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, khi mọi người 
trong tiểu bang này tham gia kinh doanh tách chiết gỗ hoặc tách 
chiết gỗ cho thuê; về những người đó, trong trường hợp đơn vị 
tách chiết, số tiền thuế đối với công việc kinh doanh đó bằng giá 
trị của sản phẩm, bao gồm các sản phẩm phụ, được tách chiết, 
hoặc trong trường hợp đơn vị tách chiết cho thuê, bằng tổng 
thu nhập của doanh nghiệp, nhân với tỷ lệ 0.4235 phần trăm từ 
ngày 1 tháng 7 năm 2006, cho đến ngày 30 tháng 6 năm 2007, 
và 0.2904 phần trăm từ ngày 1 tháng 7 năm 2007, đến ngày 30 
tháng 6 năm 2024.

(b) Cho đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, khi mọi người trong 
tiểu bang này tham gia kinh doanh sản xuất hoặc xử lý cho thuê: 
(i) Gỗ thành sản phẩm bằng gỗ hoặc sản phẩm gỗ; hoặc (ii) sản 
phẩm từ gỗ thành sản phẩm từ gỗ hoặc sản phẩm gỗ khác; về 
những người đó, trong trường hợp nhà sản xuất, số tiền thuế 
đối với công việc kinh doanh đó bằng giá trị của sản phẩm, bao 
gồm các sản phẩm phụ, được sản xuất, hoặc trong trường hợp 
cơ sở xử lý cho thuê, bằng tổng thu nhập của doanh nghiệp, 
nhân với tỷ lệ 0.4235 phần trăm từ ngày 1 tháng 7 năm 2006, 
cho đến ngày 30 tháng 6 năm 2007, và ((0.2904)) 0.001 phần 
trăm từ ngày 1 tháng 7 năm 2007, đến ngày 30 tháng 6 năm 
2024.

(c) Cho đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, khi mọi người trong 
tiểu bang này tham gia kinh doanh bán sỉ: (i) Gỗ được tách chiết 
bởi người đó; (ii) sản phẩm từ gỗ được sản xuất bởi người đó từ 
gỗ hoặc sản phẩm từ gỗ khác; hoặc (iii) sản phẩm gỗ được sản 
xuất bởi người đó từ gỗ hoặc các sản phẩm từ gỗ; về những 
người đó, số tiền thuế đối với công việc kinh doanh đó bằng 
tổng số tiền thu được bán gỗ, các sản phẩm từ gỗ, hoặc sản 
phẩm gỗ nhân với tỷ lệ 0.4235 phần trăm từ ngày 1 tháng 7 năm 
2006, cho đến ngày 30 tháng 6 năm 2007, và 0.2904 phần trăm 
từ ngày 1 tháng 7 năm 2007, đến ngày 30 tháng 6 năm 2024.

(d) Cho đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, khi mọi người trong 

tiểu bang này tham gia kinh doanh bán gỗ chưa đẵn; về những 
người đó, số tiền thuế đối với công việc kinh doanh đó bằng 
tổng thu nhập của doanh nghiệp nhân với tỷ lệ 0.2904 phần 
trăm. Nhằm mục đích của tiểu mục (12)(d) này, “bán gỗ chưa 
đẵn” nghĩa là bán gỗ cách xa đất liền, ở đó người mua phải chặt 
gỗ trong vòng ba mươi tháng kể từ ngày ký hợp đồng ban đầu, 
bất kể phương thức thanh toán gỗ là gì và dù chủ quyền gỗ 
chuyển trước, trong hoặc sau khi chặt.

(e) Nhằm mục đích của tiểu mục này, các định nghĩa sau đây 
áp dụng:

(i) “Các sản phẩm bề mặt nhựa nhiệt dẻo” nghĩa là các sản 
phẩm có vật liệu bề mặt có chứa trên năm mươi phần trăm giấy 
được tái chế, theo trọng lượng hoặc khối lượng, và cũng sử 
dụng nhựa phenolic có gốc không phải dầu mỏ như là một chất 
liên kết.

(ii) “Giấy và các sản phẩm giấy” nghĩa là các sản phẩm được 
làm bằng sợi cellulo được đan xen với nhau phần lớn được giữ 
lại cùng nhau bằng liên kết hydro. “Giấy và các sản phẩm giấy” 
bao gồm giấy in báo; giấy văn phòng, giấy in, và giấy nhạy áp 
suất; khăn giấy, khăn, và giấy vệ sinh; túi giấy, xây dựng, và 
giấy gói công nghiệp khác; bìa cứng, thùng đóng hàng lỏng, 
giấy bìa cứng làm hộp đựng đồ, giấy lót làn sóng, và đồ đựng 
sợi rắn bao gồm giấy các-tông dày và giấy làn sóng; và các loại 
sản phẩm cellulo có liên quan chủ yếu chứa vật liệu cellulo, 
theo trọng lượng hoặc khối lượng. “Giấy và các sản phẩm giấy” 
không bao gồm sách, báo, tạp chí, tạp chí xuất bản định kỳ, và 
các ấn bản in ấn khác, tài liệu quảng cáo, lịch, và các loại tài liệu 
in tương tự.

(iii) “Giấy tái chế” nghĩa là giấy và các sản phẩm giấy có trên 
năm mươi phần trăm hàm lượng sợi từ chất thải sau tiêu thụ. 
Nhằm mục đích của tiểu mục (12)(e)(iii) này, “chất thải sau tiêu 
thụ” nghĩa là vật liệu hoàn thành thường sẽ được xử lý như là 
chất thải rắn, hoàn tất vòng đời của nó là hạng mục tiêu thụ.

(iv) “Gỗ” nghĩa là cây rừng, chưa dẵn hoặc đã đốn, trên đất 
tư hoặc công. “Gỗ” không bao gồm cây Thông được trồng theo 
phương pháp nông nghiệp hoặc cây gỗ cứng có quy trình luân 
canh ngắn như được định nghĩa trong RCW 84.33.035.

(v) “Sản phẩm gỗ” nghĩa là:
(A) Khúc gỗ, mạt gỗ, mùn cưa, phế thải gỗ, và các sản phẩm 

tương tự có được hoàn toàn từ quy trình xử lý gỗ, cây gỗ cứng 
có quy trình luân canh ngắn như được định nghĩa trong RCW 
84.33.035, hoặc cả hai;

(B) Bột giấy, bao gồm bột giấy thị trường và bộ giấy từ giấy 
được khôi phục hoặc sản phẩm giấy; và

(C) Giấy được tái chế, nhưng chỉ khi được sử dụng trong sản 
xuất các sản phẩm bề mặt nhựa nhiệt dẻo.

(vi) “Sản phẩm gỗ” nghĩa là giấy và các sản phẩm giấy; gỗ xẻ 
làm nhà; các sản phẩm gỗ được sản xuất như ván ghép, tấm gỗ 
dăm, sợi thủy tinh có mật độ trung bình, và gỗ dán; cửa gỗ; cửa 
sổ gỗ; và các sản phẩm bề mặt nhựa nhiệt dẻo.

(f) Trừ những người thu hoạch nhỏ lẻ như được định nghĩa 
trong RCW 84.33.035, một người báo cáo theo thuế suất này 
được trình bày trong tiểu mục (12) này phải nộp báo cáo hàng 
năm hoàn chỉnh với sở theo RCW 82.32.585.

(13) Khi mọi người trong tiểu bang này tham gia kiểm tra, 
thẩm tra, dán nhãn, và lưu giữ cá hồi đóng hộp do người khác 
sở hữu, về những người đó, số tiền thuế đối với các hoạt động 
đó bằng với tổng thu nhập từ các hoạt động đó nhân với tỷ lệ 
0.484 phần trăm.
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(14)(a) Khi mọi người trong tiểu bang này tham gia kinh do-
anh in báo, xuất bản báo, hoặc cả hai, số tiền thuế đối với công 
việc kinh doanh đó bằng tổng thu nhập của doanh nghiệp nhân 
với tỷ lệ 0.2904 phần trăm.

(b) Một người báo cáo theo thuế suất này được trình bày 
trong tiểu mục (14) này phải nộp báo cáo hàng năm hoàn chỉnh 
với sở theo RCW 82.32.534.

Mục 14. RCW 82.08.020 và 2014 c 140 s 12 được sửa đổi 
như sau: 

(1) Có một khoản thuế được áp đặt và thu bằng sáu và năm 
phần mười phần trăm, giảm xuống sáu phầm trăm bắt đầu ngày 
1 tháng 7 năm 2017, và xuống năm và năm phần mười phần 
trăm bắt đầu ngày 1 tháng 7 năm 2018, giá bán hàng của từng 
đợt bán lẻ tại tiểu bang này đối với:

(a) Tài sản cá nhân hữu hình, trừ khi giao dịch bán hàng này 
được loại trừ cụ thể khỏi RCW 82.04.050 định nghĩa về giao 
dịch bán lẻ;

(b) Sản phẩm kỹ thuật số, mã kỹ thuật số, và dịch vụ được tự 
động kỹ thuật hóa, nếu việc bán hàng được bao gồm trong định 
nghĩa về bán lẻ của RCW 82.04.050;

(c) Các dịch vụ khác ngoài dịch vụ tự động kỹ thuật số, được 
bao gồm trong định nghĩa bán lẻ của RCW 82.04.050;

(d) Mở rộng bảo hành cho người tiêu dùng; và
(e) Bất kỳ thứ gì khác, giao dịch bán hàng được bao gồm 

trong RCW 82.04.050 định nghĩa về giao dịch bán lẻ.
(2) Có một khoản thuế khác được áp đặt và thu trên từng 

khoản tiền thuê xe bán lẻ, bất kể là phương tiện đó có được 
cấp phép ở tiểu bang này hay không, tương đương với năm và 
chín phần mười phần trăm của giá bán. Thu nhập thu được theo 
tiểu mục này phải được chuyển vào tài khoản vận chuyển đa 
phương tiện được tạo trong RCW 47.66.070.

(3) Bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2003, sẽ có khoản thuế 
khác được áp đặt và thu là ba phần mười của một phần trăm 
giá bán trên từng giao dịch bán lẻ phương tiện động cơ tại tiểu 
bang này, ngoài tiều thuê xe bán lẻ chịu thuế theo tiểu mục (2) 
trong mục này. Thu nhập thu được theo tiểu mục này phải được 
chuyển vào tài khoản vận chuyển đa phương tiện được tạo 
trong RCW 47.66.070.

(4) Nhằm mục đích của tiểu mục (3) trong mục này, “phương 
tiện có động cơ” có ý nghĩa như được nêu trong RCW 46.04.320, 
nhưng không bao gồm:

(a) Máy kéo nông trại hoặc phương tiện trên nông trại như 
được định nghĩa trong RCW 46.04.180 và 46.04.181, trừ khi 
máy kéo nông trại hoặc phương tiện trên nông trại được dùng 
để sản xuất cần sa;

(b) Phương tiện chạy trên mọi địa hình như được định nghĩa 
trong RCW 46.04.365;

(c) Phương tiện không chạy trên xa lộ như được định nghĩa 
trong RCW 46.09.310; và

(d) Xe chạy trên tuyết như được định nghĩa trong RCW 
46.04.546.

(5) Bắt đầu vào ngày 8 tháng 12 năm 2005, 0.16 phần trăm 
tiền thuế thu được theo tiểu mục (1) của mục này phải được 
dùng để tài trợ cho công tác kiểm toán toàn diện hiệu quả hoạt 
động như được yêu cầu theo RCW 43.09.470. Thu nhập được 
xác định trong tiểu mục này phải được chuyển vào tài khoản 
kiểm toán hiệu quả hoạt động của chính phủ được tạo trong 
RCW 43.09.475.

(6) Các khoản thuế được áp đặt theo chương này áp dụng 

đối với các giao dịch bán lẻ liên tiếp đối với cùng tài sản.
(7) Thuế suất được quy định trong mục này áp dụng đối với 

các khoản thuế được áp đặt theo chương 82.12 RCW như 
được quy định trong RCW 82.12.020.

Mục 15. RCW 82.08.0206 và 2008 c 325 s 2 được sửa đổi 
như sau: 

(1) Miễn thuế của gia đình lao động, dưới hình thức chuyển 
khoản tiền thuế phải nộp theo chương này và chương 82.12 
RCW, được áp dụng cho những người có thu nhập thấp đủ 
điều kiện đối với thuế bán hàng được nộp theo chương này sau 
ngày 1 tháng 1 năm 2008.

(2) Nhằm mục đích miễn thuế trong mục này, người có thu 
nhập thấp đủ điều kiện là:

(a) Một người ((, hoặc một người và vợ/chồng của người đó 
nếu họ nộp tờ khai thuế thu nhập chung liên bang)) còn sống 
vào thời gian nộp đơn xin nộp tiền bằng hình thức chuyển 
khoản hoàn chỉnh theo tiểu mục (3) của mục này;

(b) (([Một người])) Một người đủ điều kiện, và ((được phép)) 
đã yêu cầu miễn thuế, ghi có được quy định trong Tiêu đề 26 
U.S.C. Mục 32; và

(c) (([Một người])) Một người nộp tờ khai thuế thu nhập liên 
bang với tư cách là người dân Washington, và đã là người dân 
của tiểu bang Washington trong hơn một trăm tám mươi ngày 
của năm yêu cầu miễn thuế.

(3) Đối với các khoản chuyển khoản nộp thuế vào năm 2009 
và 2010, khoản miễn thuế của gia đình lao động trong năm 
trước là miễn thuế bán lẻ bằng với khoản nào cao hơn năm 
phần trăm ghi có ((được cho phép từ đó)) được yêu cầu miễn 
thuế và có thể được yêu cầu miễn thuế theo Tiêu đề 26 U.S.C. 
Mục 32 trong bộ luật thuế vụ liên bang trong năm gần nhất có 
dữ liệu hoặc hai mươi lăm đôla. Trong ((2011 và sau đó)) năm 
2017, khoản miễn thuế của gia đình lao động trong năm trước 
bằng với khoản nào cao hơn ((mười)) mười lăm phần trăm ghi 
có ((được cho phép từ đó)) được yêu cầu miễn thuế và có thể 
được yêu cầu miễn thuế theo Tiêu đề 26 U.S.C. Mục 32 trong bộ 
luật thuế vụ liên bang trong năm gần nhất ((có dữ liệu hoặc năm 
mươi)) người nộp đơn đã nộp tờ khai thuế thu nhập liên bang 
với sở thuế vụ hoặc một trăm đôla. Trong năm 2018 và sau đó, 
khoản miễn thuế của gia đình lao động trong năm trước bằng 
với khoản nào cao hơn hai mươi lăm phần trăm ghi có được 
yêu cầu miễn thuế và có thể được yêu cầu miễn thuế theo Tiêu 
đề 26 U.S.C. Mục 32 trong bộ luật thuế vụ liên bang trong năm 
gần nhất có dữ liệu mà người nộp đơn đã nộp tờ khai thuế thu 
nhập liên bang với sở thuế vụ hoặc một trăm đôla.

(4) ((Đối với mọi kỳ tài chính, miễn thuế của gia đình lao động 
được phép thực hiện theo mục này sẽ phải có sự chấp thuận 
của cơ quan lập pháp trong đạo luật ngân sách tổng hợp của 
tiểu bang trước khi cá nhân có thể nộp đơn yêu cầu miễn thuế 
trong kỳ tài chính.

(5))) Miễn thuế gia đình lao động ((sẽ)) phải được quản lý như 
được quy định trong tiểu mục này.

(a) Người có thu nhập thấp đủ điều kiện yêu cầu miễn thuế 
theo mục này phải nộp thuế được áp đặt theo chương 82.08, 
82.12, và 82.14 RCW trong năm yêu cầu miễn thuế. Người có 
thu nhập thấp đủ điều kiện có thể nộp lên sở để chuyển khoản 
như được tính toán theo tiểu mục (3) của mục này.

(b) Đơn đề nghị ((sẽ)) phải được nộp lên sở theo hình phạt về 
tội khai man và phải bao gồm một bản hoàn chỉnh và chính xác 
tờ khai thuế thu nhập liên bang của người nộp đơn với đơn đề 
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nghị liên quan bao gồm yêu cầu miễn thuế của người nộp đơn 
theo 26 U.S.C. Mục 32 trong bộ luật thuế vụ liên bang, tất cả có 
trong một biểu mẫu và theo cách thức do sở xác định, nhưng sở 
phải có các phương thức nộp đơn khác dành cho những người 
nộp đơn không truy cập để nộp đơn điện tử. Đơn đề nghị chuyển 
tiền miễn thuế theo mục này phải bao gồm sự ủy quyền cho sở 
tìm hiểu và nhận thông tin từ sở thuế vụ mà sở có thể cho rằng 
cần thiết hoặc thích hợp để kiểm tra thông tin được nêu trong 
đơn đề nghị chuyển tiền miễn thuế.

(c) Đơn đề nghị chuyển tiền miễn thuế theo mục này phải 
được thực hiện trong năm sau năm đã nộp tờ khai thuế liên 
bang, nhưng trong bất kỳ trường hợp nào, không khoản miễn 
thuế nào được chuyển trong bất kỳ thời kỳ nào trước ngày 1 
tháng 1 năm 2008. Sở có thể sử dụng dữ liệu hiện có đúng nhất 
để xử lý chuyển tiền miễn thuế. Sở ((sẽ)) phải bắt đầu tiếp nhận 
đơn đề nghị ngày 1 tháng 10 năm 2009.

(d) Sở ((sẽ)) phải xem xét đơn đề nghị và xác định điều kiện 
hội đủ để được miễn thuế gia đình lao động dựa trên thông tin 
mà người nộp đơn cung cấp và thông qua công tác kiểm toán 
và hồ sơ hành chính khác, bao gồm kiểm tra với dữ liệu của sở 
thuế vụ, nếu được cho là cần thiết.

(e) Sở ((sẽ)) phải chuyển số tiền được miễn đến người có thu 
nhập thấp đủ điều kiện đã nộp đơn đề nghị. Có thể chuyển tiền 
bằng cách chuyển tiền điện tử từ quỹ hoặc các cách thức khác.

(f) Phối hợp cùng với các cơ quan hoặc tổ chức khác, sở có 
thể thiết kế và thực hiện một chiến dịch thông tin công cộng để 
thông báo đến những người có thể đủ điều kiện về chiến dịch 
đó và các yêu cầu để được miễn thuế.

(g) Sở có thể liên hệ với người có vẻ như là người có thu 
nhập thấp đủ điều kiện do thông tin nhận được từ sở thuế vụ 
theo các điều kiện và yêu cầu mà sở thuế vụ có thể yêu cầu 
theo quy định của pháp luật.

(((6))) (5) Quy định trong chương 82.32 RCW áp dụng cho 
phần miễn thuế trong mục này.

(((7))) (6) Sở có thể thông qua các quy tắc cần thiết để thực 
hiện mục này.

(((8) Sở sẽ giới hạn chi phí của mình cho chương trình miễn 
thuế đến mức chi phí khởi động ban đầu để thực hiện chương 
trình. Đạo luật ngân sách tổng hợp của tiểu bang sẽ nêu rõ 
nguồn quỹ sẽ được sử dụng cho các chi phí hành chính đang 
áp dụng của chương trình. Các chi phí hành chính đang áp 
dụng này bao gồm, nhưng không giới hạn, chi phí để: Xử lý các 
đơn đề nghị gửi bằng internet và qua đường bưu điện, kiểm tra 
các yêu cầu của đơn đề nghị, tuân thủ và thu thập, nhân viên 
toàn thời gian khác tại trung tâm dịch vụ khách hàng của sở, 
xử lý các giấy chứng nhận, cập nhật tài liệu được in và thông 
tin trên web, quảng cáo truyền thông, hỗ trợ và duy trì hệ thống 
máy vi tính.))

MỤC MỚI. Mục 16. LẬP QUY TẮC. (1) Giám đốc sở và bộ 
cấp phép phải thông qua các quy tắc và quy định cần thiết để 
thực hiện và quản lý đúng cách chương này và có thể điều phối 
về quy trình, thời hạn, và ghi chép hồ sơ liên quan đến việc lập 
quy tắc đó, nếu cần thiết. 

(2) Sở và bộ cấp phép có thể bắt đầu công việc hành chính, 
bao gồm lập quy tắc, cần thiết để thực hiện đạo luật này bắt đầu 
ngày 1 tháng 7 năm 2016, được xem là cần thiết.

MỤC MỚI. Mục 17. Chương này có thể được hiểu và trích 
dẫn như là đạo luật thuế ô nhiễm carbon. 

MỤC MỚI. Mục 18. Mục 1 đến mục 8, 16, và 17 của đạo luật 
này cấu thành chương mới trong Tiêu đề 82 RCW. 

MỤC MỚI. Mục 19. Đạo luật này có hiệu lực vào ngày 1 tháng 
7 năm 2017. 

--- HẾT ---
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Văn bản hoàn chỉnh của 
Dự Luật Tiên Khởi Số 735
Đạo Luật điều chỉnh sự ảnh hưởng của các tập đoàn và khoản 
tiền trong hệ thống chính trị của chúng tôi; và tạo mục mới. 
ĐƯỢC BAN HÀNH BỞI NGƯỜI DÂN TIỂU BANG 
WASHINGTON: 
Mục mới. Mục 1. MỤC ĐÍCH 
Đạo luật này tuyên bố rằng người dân Bang Washington ủng hộ 
việc tu chỉnh Hiến Pháp Hoa Kỳ để loại bỏ sự ảnh hưởng quá 
mức của việc tập trung tiền bạc và quyền lực chính trị trong các 
cuộc bầu cử và chính sách chính phủ. Tu chỉnh sẽ lật ngược 
các quyết định của Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ mở rộng quyền 
hiến pháp cho các tập đoàn và các đơn vị pháp lý nhân tạo 
khác cũng như những quyết định xem việc chi tiêu ngang với tự 
do ngôn luận. Tu chỉnh cũng thực hiện điều chỉnh và tiết lộ các 
khoản đóng góp và chi tiêu chính trị. 
Mục mới. Mục 2. NHỮNG PHÁT HIỆN 
1. Các cuộc bầu cử tự do và công bằng, cũng như tuyên bố 

trung thực rất quan trọng đối với việc tự xác định và tự quản 
như được trình bày trong bản Tuyên Bố Độc Lập và được 
thiết lập trong Hiến Pháp Hoa Kỳ. 

2. Người dân Mỹ đã mất niềm tin ở quy trình chính trị do tiếng 
nói của họ không được lắng nghe và mối quan tâm của họ 
không được trình bày. Vì vậy, một tỷ lệ người Mỹ nhỏ hơn 
chưa từng có được động viên đi bỏ phiếu. 

3. Hiến pháp Hoa Kỳ không đề cập đến các tập đoàn hoặc các 
đơn vị giả tạo khác; không có các quy định mở rộng quyền 
cho các đơn vị đó. Tuy nhiên, qua một loạt các quyết định 
xem “tập đoàn” ngang với “con người”, Tối Cao Pháp Viện 
Hoa Kỳ mở rộng quyền hiến pháp cho các tập đoàn và bảo 
vệ chỉ dành cho con người. 

4. Không giống như con người, các tập đoàn có thể cùng lúc 
tồn tại vĩnh viễn và ở nhiều quốc gia. Do đó, nhiều tập đoàn 
lớn, cả trong nước và ngoài nước, đầu tư vào chiến dịch 
vận động để vô hiệu hóa hoặc phớt lờ luật pháp quy định 
nhằm bảo vệ người dân. Vì vậy, sự tham gia của tập đoàn 
vào quy trình chính trị thường mâu thuẫn với quyền lợi của 
người dân.

5. Tiền bạc là tài sản; không phải là ngôn từ. Không có quy định 
nào trong Hiến Pháp Hoa Kỳ xem tiền ngang với ngôn từ. Vì 
quảng cáo có nhiều hạn chế và tốn kém, nên việc xem chi 
tiêu ngang với tự do ngôn luận đem lại cho những người có 
nhiều tiền nhất có tiếng nói nhiều nhất. 

6. Bất kỳ lúc nào nhóm người đặc biệt, bao gồm những người 
rất giàu có, có thể chi tiêu các khoản tiền không giới hạn vào 
ngôn luận chính trị, thì các ứng cử viên và viên chức có thể 
bị hối lộ và đe dọa, và tự do ngôn từ của hầu hết ứng cử viên 
bị lấn át và từ chối. Độc chiếm ngôn luận không thúc đẩy 
cũng không bảo vệ tự do ngôn luận. 

7. Các khoản đóng góp ẩn danh và chi tiêu cho thắng lợi chính 
trị thúc đẩy tính không trung thực và hối lộ, ngăn cản các cử 
tri đánh giá động cơ của người nói. Công chúng phải có thể 
bắt những người tài trợ cho ngôn luận chính trị chịu trách 

nhiệm khi thông điệp của họ chứng tỏ sai lầm hoặc sai lệch. 
Nhanh chóng tiết lộ đầy đủ các nguồn tài trợ rất quan trọng 
đối với toàn bộ cử tri, các cuộc bầu cử công bằng, và quản 
lý có hiệu quả. 

8. Điều V trong Hiến Pháp Hoa Kỳ cho phép người dân và các 
tiểu bang sử dụng quy trình tu chỉnh để sửa chữa các quyết 
định quá mức của Tối Cao Pháp Viện Hoa kỳ phá vỡ chính 
phủ đại diện của chúng ta. 

Mục mới. Mục 3. CHÍNH SÁCH & THÚC ĐẨY 
Cử tri Bang Washington đốc thúc các đại biểu quốc hội hiện tại 
và tương lai Bang Washington hành động ngay lập tức để đề 
xuất một nghị quyết chung nhằm tu chỉnh Hiến Pháp Hoa Kỳ 
làm rõ ràng: 
1. Quyền được liệt kê và công nhận trong Hiến Pháp Hoa kỳ là 

quyền chỉ của con người. 
2. Ủy ban tư pháp không giải thích chi tiêu là tự do ngôn luận 

theo Tu Chỉnh Thứ Nhất của Hiến Pháp Hoa Kỳ. Các chính 
phủ liên bang, tiểu bang và địa phương sẽ được toàn quyền 
quản lý các khoản đóng góp chính trị và chi phí nhằm đảm 
bảo rằng không có người nào hoặc đơn vị pháp lý nhân tạo 
nào có sự ảnh hưởng quá mức đối với chính phủ và quy 
trình chính trị. 

3. Tất cả các khoản đóng góp chính trị và chi phí sẽ được tiết 
lộ nhanh chóng và theo cách có thể tiếp cận với các cử tri 
trước các cuộc bầu cử. 

4. Hành động này không giới hạn quyền tự do ngôn luận, tự do 
báo chí, tự do tôn giáo, hoặc tự do hiệp hội của người dân. 

Mục mới. Mục 4. ĐỀ NGHỊ LÊN QUỐC HỘI
Theo Hiến Pháp Hoa kỳ, các cử tri của Tiểu bang Washington 
đốc thúc đại biểu quốc hội bang Washington, và Quốc Hội Hoa 
Kỳ nói chung, bao gồm phương pháp phê duyệt tu chỉnh nhằm 
đảm bảo tốt nhất rằng người dân được lắng nghe và tuyên bố 
trong quy trình phê duyệt. 
Mục mới. Mục 5. ĐỀ NGHỊ LÊN CƠ QUAN LẬP PHÁP TIỂU 
BANG 
Các cử tri đốc Bang Washington thúc các cơ quan lập pháp 
bang Washington hiện tại và tương lai thông qua tu chính đó khi 
Quốc Hội thông qua và giao cho các tiểu bang để thông qua. 
Mục mới. Mục 6. HƯỚNG DẪN BỘ TRƯỞNG 
Bộ Trưởng Washington được ủy quyền và hướng dẫn cung cấp 
ngay lập tức các bản sao dự luật này khi được ban hành cho 
những người sau đây: thống đốc Bang Washington, các thành 
viên hiện tại của cơ quan lập pháp Bang Washington, tất cả các 
thành viên hiện tại của Quốc Hội Hoa Kỳ và Tổng Thống Hoa 
Kỳ. 
Mục mới. Mục 7. XÂY DỰNG.
Các quy định của đạo luật này được hiểu đầy đủ để thực hiện ý 
nghĩa, các chính sách, và mục đích của đạo luật này.
Mục mới. Mục 8. HIỆU LỰC TỪNG PHẦN. 
Nếu bất kỳ quy định nào trong đạo luật này hoặc việc áp dụng 
của quy định đó đối với bất kỳ người nào, đơn vị nào hoặc tình 
huống nào được cho là không hợp lệ, thì các quy định còn lại 
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trong đạo luật này hoặc việc áp dụng của quy định đó đối với 
những người, đơn vị pháp lý giả tạo, hoặc tình huống khác 
không bị ảnh hưởng.
Mục mới. Mục 9. QUY ĐỊNH CHUNG.
Đạo luật này được biết và có thể được trình bày là “Chính phủ 
của, bởi, và cho Đạo Luật Con Người.”. 

Văn bản hoàn chỉnh của
Nghị Quyết Chung Thượng Viện Số 8210

ĐƯỢC GIẢI QUYẾT BỞI THƯỢNG VIỆN VÀ HẠ VIỆN BANG 
WASHINGTON, TRONG PHIÊN LẬP PHÁP ĐƯỢC NHÓM 
HỌP;

RẰNG, Trong cuộc tổng tuyển cử tiếp theo sẽ được tổ chức 
tại tiểu bang này, bộ trưởng sẽ nộp lên cho các cử tri đủ điều 
kiện của tiểu bang để họ phê duyệt và thông qua, hoặc bác bỏ, 
tu chỉnh cho Điều II, mục 43 trong Hiến Pháp bang Washington 
như sau:

Điều II, mục 43. (1) Vào tháng 1 mỗi năm kết thúc trong một 
năm, ủy ban sẽ được thành lập để chuẩn bị tái phân khu khu lập 
pháp và khu vực quốc hội của tiểu bang.

(2) Ủy ban sẽ bao gồm năm thành viên được chọn như sau: 
Trưởng ban lập pháp gồm hai đảng chính trị lớn nhất trong mỗi 
nhà lập pháp sẽ bổ nhiệm một thành viên tham gia biểu quyết 
vào ủy ban trước ngày 15 tháng 1 của mỗi năm kết thúc trong 
một năm. Trước ngày 31 tháng 1 của mỗi năm kết thúc trong 
một năm, bốn thành viên được bổ nhiệm theo một phiếu thuận 
trong ít nhất ba phiếu, sẽ bổ nhiệm thành viên còn lại. Thành 
viên thứ năm của ủy ban, sẽ không có quyền biểu quyết, hoạt 
động với tư cách là chủ tịch. Nếu bất kỳ thẩm quyền bổ nhiệm 
nào không bổ nhiệm được theo yêu cầu trước ngày được xác 
lập theo tiểu mục này, thì trong vòng năm ngày sau ngày đó, tối 
cao pháp viện sẽ tiến hành bổ nhiệm yêu cầu.

(3) Viên chức được bầu chọn và người được chọn vào chức 
vụ khu lập pháp, đảng chính trị ở hạt, hoặc tiểu bang không 
được phục vụ trong ủy ban. Thành viên ủy ban không phải là 
viên chức được bầu chọn và không phải là viên chức khu lập 
pháp, đảng chính trị của hạt, hoặc tiểu bang trong vòng hai năm 
kể từ khi được bổ nhiệm vào ủy ban. Các quy định trong tiểu 
mục này không áp dụng đối với viên chức ủy ban phân khu bầu 
cử.

(4) Cơ quan lập pháp sẽ ban hành luật chuẩn bị cho việc thực 
hiện mục này, bao gồm thêm các năng lực khác cho các ủy viên 
và các tiêu chuẩn khác để quản lý ủy ban. Cơ quan lập pháp 
sẽ phân bổ quỹ cho phép ủy ban thực hiện nhiệm vụ của mình.

(5) Mỗi khu vực sẽ bao gồm một bộ phận dân cư, không bao 
gồm quân nhân không thường trú, gần như bằng nhau với bộ 
phận dân cư của bất kỳ khu vực nào khác. Trong phạm vi hợp 
lý, từng khu vực bao gồm lãnh thổ gần nhau, đông dân và thuận 
tiện, tách biệt với các khu vực kế bên bởi ranh giới địa lý tự 
nhiên, ranh giới nhân tạo hoặc ranh giới phân khu chính trị. Kế 
hoạch của ủy ban sẽ dành cho một số khu lập pháp khác ngoài 
khu do cơ quan lập pháp thiết lập. Kế hoạch của ủy ban sẽ 
không được cố ý sử dụng để ủng hộ hoặc phân biệt đối xử với 
bất kỳ đảng hoặc nhóm chính trị nào.

(6) Ủy ban sẽ hoàn tất công tác tái phân khu sớm nhất có thể 
sau cuộc điều tra dân số mỗi mười năm của liên bang, nhưng 
không trễ hơn ((ngày 1 tháng 1)) ngày 15 tháng 11 của từng 
tháng kết thúc trong ((hai)) một năm. Ít nhất ba thành viên có 
quyền biểu quyết sẽ phê duyệt kế hoạch tái phân khu đó. Nếu ba 
trong số các thành viên có quyền biểu quyết của ủy ban không 
chấp thuận kế hoạch trong thời hạn được quy định trong tiểu 
mục này, thì tối cao pháp viện sẽ thông qua kế hoạch trước ngày 
30 tháng 4 của năm kết thúc trong hai năm theo các tiêu chuẩn 
được đề ra trong tiểu mục (5) của mục này.

cập nhật địa chỉ của 
bạn
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(7) Cơ quan lập pháp có thể tu chính kế hoạch tái phân khu 
nhưng phải có hai phần ba phiếu bầu của nhà lập pháp được 
bầu chọn hoặc được bổ nhiệm cho từng nhà lập pháp. Bất kỳ 
mục tu chính nào phải được thông qua bởi cả hai viện vào cuối 
ngày thứ mười ba của phiên đầu tiên được nhóm họp sau khi 
ủy ban nộp kế hoạch lên cơ quan lập pháp. Sau ngày đó, kế 
hoạch cùng với bất kỳ tu chính lập pháp nào thiết lập thành luật 
phân định ranh giới khu vực bầu cử tiểu bang.

(8) Cơ quan lập pháp sẽ ban hành các luật chuẩn bị cho việc 
tái nhóm họp ủy ban để chỉnh sửa luật phân định ranh giới khu 
vực bầu cử được thông qua theo mục này. Việc nhóm họp này 
yêu cầu phải có hai phần ba phiếu bầu của các nhà lập pháp 
được bầu chọn hoặc được bổ nhiệm cho từng nhà lập pháp. Ủy 
ban sẽ tuân theo các tiêu chuẩn được quy định trong tiểu mục 
(5) của mục này và bất kỳ tiêu chuẩn hoặc thủ tục nào khác 
mà cơ quan lập pháp có thể cung cấp theo quy định của pháp 
luật. Ít nhất ba thành viên có quyền biểu quyết sẽ phê duyệt 
việc chỉnh sửa đó. Mọi chỉnh sửa được ủy ban thông qua có 
thể được điều chỉnh bởi hai phần ba phiếu bầu của các nhà lập 
pháp được bầu chọn và được bổ nhiệm cho từng nhà lập pháp. 
Luật phân định ranh giới khu vực bầu cử của tiểu bang bao gồm 
các điều chỉnh cho tu chính này, nếu có.

(9) Cơ quan lập pháp sẽ quy định nhiệm kỳ cho các thành 
viên ủy ban và phương thức nộp đơn vào các chỗ khuyết trong 
ủy ban theo quy định của pháp luật.

(10) Tối cao pháp viện có thẩm quyền ban đầu là lắng nghe 
và quyết định mọi vụ việc liên quan đến tái phân khu quốc hội 
và lập pháp. 

(11) Khu lập pháp và khu vực quốc hội không được thay đổi 
hoặc thiết lập trừ trường hợp tuân theo mục này. Kế hoạch phân 
định ranh giới khu vực bầu cử và bất kỳ tu chính lập pháp nào 
đối với kế hoạch không phải tuân theo Điều III, mục 12 của Hiến 
Pháp này.

VẤN ĐỀ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT THÊM, rằng bộ trưởng sẽ cho 
công bố thông báo tu chính hiến pháp này ít nhất bốn lần trong 
vòng bốn tuần tiếp theo trước cuộc bầu cử trong mỗi tờ báo 
hợp pháp ở tiểu bang.

--- HẾT ---

Học sinh từ Mẫu giáo đến lớp 12 có thể bỏ phiếu trực tuyến cho các ứng cử viên thực sự và dự luật lá phiếu. 
Bầu Cử Mô Phỏng có tính miễn phí, thú vị và giáo dục!

Ngày 31 tháng 10 - Ngày 4 tháng 11 năm 2016

Bầu Cử Mô Phỏng dành cho học sinh 

Chương trình rất dễ dàng...
 1.  Bắt đầu vào thứ Hai, ngày 31 tháng 10
      vào trang www.vote.wa.gov/MockElection

 2.  Đọc hướng dẫn cử tri

 3.  Bỏ phiếu trự ctuyến cho các ứng cử viên thật sự và dự luật

Kết quả sẽ được đăng tải sau khi kết thúc bỏ phiếu vào
Thứ Sáu, ngày 4 tháng 11, lúc 1 giờ chiều.
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Adams County
210 W Broadway, Ste 200 
Ritzville, WA 99169 
(509) 659-3249 
heidih@co.adams.wa.us

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

Benton County
PO Box 470 
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 
auditor@co.clallam.wa.us

Clark County
PO Box 8815 
Vancouver, WA 98666-8815 
(360) 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) 745-8527 
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 2743 
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

Liên Lạc với Bộ Bầu Cử Quận của Quý Vị
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Lewis County
PO Box 29 
Chehalis, WA 98532-0029 
(360) 740-1278 
elections@lewiscountywa.gov

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

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 98201-4060 
(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@co.stevens.wa.us

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 
tischerd@co.wahkiakum.wa.us

Walla Walla County
PO Box 2176 
Walla Walla, WA 99362-0356 
(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

Liên Lạc với Bộ Bầu Cử Quận của Quý Vị
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