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#TrustedInfo nghĩa là gì?

• #TrustedInfo nhằm mục đích làm nổi bật các quan chức bầu cử tiểu 
bang và địa phương với vai trò là nguồn thông tin đáng tin cậy, được 
xác minh về thông tin bầu cử.

• Các Tổng Thư ký Tiểu bang của quốc gia, 40 người trong số họ là viên 
chức bầu cử chính của tiểu bang của họ cùng với các viên chức dân cử 
tiểu bang và địa phương khác đang liên tục làm việc để thông báo cho 
người dân Mỹ về quy trình bầu cử, bao gồm đăng ký cử tri, luật bầu cử 
của tiểu bang, bỏ phiếu, và nhiều thông tin khác.

@secstatewa @secstatewa
@WashingtonStateElections
@WASecretaryofState

Thay mặt Văn phòng Tổng Thư ký Tiểu bang, cảm ơn quý vị đã tham gia vào quy trình 
dân chủ của chúng tôi. Tôi xin trân trọng giới thiệu Tập sách Hướng dẫn Cử tri về Tổng 
Tuyển cử năm 2022 để giúp quý vị đưa ra quyết định sáng suốt khi thực hiện quyền bỏ 
phiếu của mình. Hướng dẫn này bao gồm thông tin về bỏ phiếu, các ứng cử viên và các 
dự luật xuất hiện trên lá phiếu của quý vị.

Trước khi tham gia, quý vị phải đăng ký bỏ phiếu. Chúng tôi phải nhận được mẫu đơn 
đăng ký cử tri gửi qua thư hoặc hoàn thiện trực tuyến chậm nhất vào ngày 31 tháng 10 
và chúng tôi khuyến khích quý vị xem lại thông tin đăng ký của mình ngay hôm nay tại 
VoteWA.gov. Sau ngày 31 tháng 10, quý vị phải đến văn phòng bầu cử hoặc trung tâm 
bỏ phiếu trong giờ làm việc bình thường hoặc cho đến 8 giờ tối vào Ngày Bầu cử, ngày 
8 tháng 11, để đăng ký bỏ phiếu hoặc cập nhật thông tin đăng ký của quý vị và nhận lá 
phiếu.

Sau khi quý vị hoàn thành lá phiếu của mình, vui lòng ký tên vào phong bì gửi lại. Chữ 
ký của quý vị rất quan trọng vì các viên chức bầu cử sẽ kiểm tra xem chữ ký của quý 
vị có khớp với chữ ký trong hồ sơ đăng ký cử tri của quý vị hay không trước khi đếm lá 
phiếu của quý vị. Tiếp theo, hãy gửi lại lá phiếu của quý vị. Nếu quý vị gửi lại bằng dịch 
vụ bưu điện của Hoa Kỳ - quý vị không cần trả bưu phí- xin lưu ý rằng các lá phiếu phải 
được đóng dấu bưu điện vào hoặc trước ngày 8 tháng 11 mới được tính. Quý vị cũng 
có thể sử dụng thùng phiếu chính thức ở bất kỳ nơi nào trong tiểu bang. Thùng phiếu 
sẽ mở cho đến 8 giờ tối vào Ngày Bầu cử. Truy cập trang web VoteWA.gov để xác định 
vị trí thùng phiếu hoặc xem tình trạng lá phiếu của quý vị.

Thông qua việc bỏ phiếu, quý vị đang làm cho tiếng nói của quý vị được lắng nghe.

Trân trọng,

Trova O’Heffernan
Trợ lý Tổng Thư ký Tiểu bang

Thông điệp từ Trợ lý Tổng Thư ký Trova O’Heffernan
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Đảng chính trị 

Đảng Dân chủ Tiểu bang Washington 
PO Box 4027 
Seattle, WA 98194 
(206) 309-8683 
info@wa-democrats.org 
www.wa-democrats.org

Đảng Cộng hòa Tiểu bang Washington 
11811 NE 1st St, Ste A306 
Bellevue, WA 98005 
(425) 460-0570 
info@wsrp.org 
www.wsrp.org

Các Ứng cử viên và Dự luật Địa phương
Sách hướng dẫn này cung cấp thông tin 
dành cho các ứng cử viên liên bang, ứng cử 
viên tiểu bang và dự luật của tiểu bang.

Quý vị sẽ nhận được Tập sách Hướng dẫn 
Cử tri Địa phương từ văn phòng bầu cử 
quận của quý vị kèm theo thông tin về các 
ứng cử viên và dự luật ở địa phương.

Nếu quý vị không nhận được Tập sách 
Hướng dẫn Cử tri Địa phương trước khi 
nhận được lá phiếu của mình, xin vui lòng 
liên lạc với văn phòng bầu cử quận của quý 
vị. Quý vị có thể tìm thấy thông tin liên lạc 
của văn phòng bầu cử quận của quý vị ở 
cuối tập sách hướng dẫn này.

Quý vị cũng có thể truy cập VoteWA.gov để 
xem hướng dẫn cử tri trực tuyến của mình.

Ai đã đóng góp cho các chiến dịch?
Xem thông tin về những người đóng góp 
tài chính cho các ứng cử viên liên bang:

Ủy ban Bầu cử Liên bang 
www.fec.gov  
Điện thoại miễn phí 1 (800) 424-9530

Xem những người 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 1 (877) 601-2828

Các ứng cử viên đã nộp thông tin liên 
lạc của họ trước khi in tập sách hướng 
dẫn này. Để biết thông tin liên lạc mới 
nhất, xin vui lòng truy cập VoteWA.gov 
và chọn “Hướng dẫn Cử tri.”

Khu vực của quý vị có thể đã thay đổi



4 Làm sao để đăng ký bỏ phiếu tại Washington?

Tiêu chuẩn
Để bỏ phiếu, quý vị phải 
đủ 18 tuổi trở lên, là 
công dân Hoa Kỳ, cư dân 
của Washington và hiện 
không phải thi hành bản 
án giam giữ hoàn toàn trong tù. 

Tôi có thể đăng ký bỏ phiếu 
bằng cách nào?
Trực tuyến: Đăng ký tại địa chỉ VoteWA.gov

Qua đường bưu điện: Yêu cầu đơn đăng ký bằng 
giấy được gửi qua đường bưu điện đến cho quý vị 
hoặc quý vị tự in đơn tại sos.wa.gov/elections

Nếu tôi không có internet thì sao? Xin gọi số 
1 (800) 448-4881.

Trực tiếp: Ghé đến văn phòng bầu cử tại quận của 
quý vị (được liệt kê ở trang cuối của tập sách này).

Thời hạn đăng ký
Qua đường bưu 
điện hoặc trực 
tuyến: Chúng tôi 
phải nhận được đơn 
đăng ký của quý vị 
không trễ hơn ngày 
31 tháng 10.

Trực tiếp: Đến trung 
tâm bỏ phiếu tại địa 
phương không trễ 
hơn 8 giờ tối ngày 8 
tháng 11.

Nếu tôi chuyển nhà rồi  
thì sao? Hãy cập nhật  
địa chỉ bỏ phiếu của quý vị
Liên lạc với văn phòng bầu cử 
quận để yêu cầu lá phiếu tại địa 
chỉ mới của quý vị.

Không trễ hơn ngày 31 tháng 10: 
Đơn đăng ký của quý vị phải được 
nhận qua đường bưu điện hoặc 
được cập nhật trực tuyến. 

Hoặc

Không trễ hơn ngày 8 tháng 11: Trực tiếp đến 
trung tâm bỏ phiếu tại địa phương.

Nếu tôi chưa đủ 18 tuổi thì sao?
Nếu quý vị hiện đang 16 hoặc 17 tuổi, quý vị có thể đăng ký để trở thành Cử tri 
Tương lai!

Đăng ký trực tuyến tại VoteWA.gov với giấy phép lái xe, thẻ căn cước 
hoặc bằng lái xe do tiểu bang Washington cấp. Hoặc quý vị có thể 
điền thông tin vào đơn đăng ký bằng giấy bằng cách sử dụng bốn số 
cuối của số An sinh Xã hội của quý vị và gửi qua đường bưu điện. 
Quý vị sẽ được tự động đăng ký bỏ phiếu khi quý vị đủ tiêu chuẩn.

Vào Ngày Tuân thủ Luật Công dân Tốt và Ôn hòa vào tháng 1 hằng 
năm, học sinh trung học phổ thông từ 16 tuổi trở lên sẽ có cơ hội điền 
thông tin vào đơn đăng ký cử tri tại lớp.

Cử tri  
Tương lai

Cử tri

ngày 

31
tháng

10

ngày 

8
tháng

11

Kiểm tra thông tin đăng ký của quý vị tại 
VoteWA.gov.

Nếu quý vị 16 hoặc 17 tuổi, quý vị 
có thể đăng ký làm Cử tri Tương 
lai và quý vị sẽ được tự động 
đăng ký bỏ phiếu khi quý vị đủ 
tiêu chuẩn.
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Hãy thực hiện các lựa chọn trên lá 
phiếu và ký tên vào phong bì gửi 
lại. Chúng tôi cần có chữ ký của quý 
vị để chấp nhận lá phiếu của quý 
vị. Quý vị không cần phải bỏ phiếu 
cho tất cả các tranh cử trên lá phiếu. 
Chúng tôi khuyến khích quý vị tham 
khảo tập sách hướng dẫn này để đưa 
ra quyết định.

Nếu quý vị không 
thể tự gửi lại lá 
phiếu của mình, xin 
quý vị hãy chỉ nhờ 
người quý vị tin 
cậy gửi lại thay cho 
mình.

Kiểm tra tình trạng lá phiếu trên trang 
VoteWA.gov để xem văn phòng bầu 
cử tại quận của quý vị đã nhận được lá 
phiếu của quý vị chưa. 

Gửi lại lá phiếu của quý vị qua 
đường bưu điện, không cần dán 
tem. Nếu được gửi qua đường bưu 
điện, lá phiếu của quý vị phải được 
bưu điện đóng dấu không trễ hơn 
ngày 8 tháng 11. Đừng để việc 
đóng dấu bưu điện muộn làm cho 
lá phiếu của quý vị không đủ tiêu 
chuẩn. USPS khuyến nghị quý vị nên 
gửi lại lá phiếu trước Ngày Bầu cử 
một tuần.

Hoặc gửi lại lá phiếu của quý 
vị tại thùng phiếu chính thức. 
Thùng phiếu sẽ mở cho đến 8 
giờ tối ngày 8 tháng 11. Tìm địa 
điểm thùng phiếu tại trang web 
VoteWA.gov.

Nếu quý vị đã đăng ký bỏ phiếu, quý 
vị không cần phải yêu cầu lá phiếu. 
Lá phiếu của quý vị sẽ được gửi qua 
đường bưu điện vào hoặc trước ngày 
21 tháng 10 đến địa chỉ do quý vị 
cung cấp trong thông tin đăng ký cử 
tri của mình. Nếu quý vị cần lá phiếu 
thay thế, xin vui lòng liên lạc với văn 
phòng bầu cử quận trong danh sách 
ở cuối tập sách hướng dẫn này.

Xem kết quả bầu cử 
trực tuyến
Sau 8 giờ tối vào đêm bầu cử, 
kết quả kiểm phiếu của từng 
quận sẽ được đăng trên trang 
results.vote.wa.gov

Kết quả sẽ được cập nhật khi 
các quận báo cáo và đây là 
những kết quả không chính 
thức cho đến khi cuộc bầu cử 
được chứng nhận.

Hoặc

Nhân viên bầu cử sẽ liên hệ với quý vị trước 
khi lá phiếu của quý vị được xử lý nếu:
 • Phong bì gửi lại thiếu chữ ký của quý vị 
 • Chữ ký của quý vị không khớp với hồ sơ

đăng ký cử tri của quý vị

LÁ PHIẾU

LÁ PHIẾU

Ballot

Drop
Box

LÁ PHIẾU

Thùng  
phiếu
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Cứ 10 năm một lần, sau khi tiến hành Điều tra Dân số Hoa Kỳ, ranh giới khu vực lập 
pháp và khu vực quốc hội sẽ được vẽ lại theo một quy trình được gọi là tái phân khu.

Việc tái phân khu đảm bảo mỗi khu vực có dân số gần bằng nhau, nghĩa là được đại 
diện ngang nhau trong chính quyền.

Sau khi thực hiện tái phân khu, quý vị có thể đã được chỉ định vào một khu vực lập 
pháp hoặc khu vực quốc hội mới.

Nếu quý vị đã thay đổi khu vực, quý vị sẽ bỏ phiếu cho các cuộc tranh cử lập pháp 
hoặc khu vực quốc hội khác, bắt đầu từ năm nay.

Để biết thêm thông tin về ranh giới khu vực mới hoặc quy trình tái phân khu, hãy 
truy cập www.redistricting.wa.gov.

Khu vực của quý vị có thể đã thay đổi

Khi quý vị xem thông tin trực tuyến hoặc đã in ra, hãy 
nghĩ về:

• Ai đã đưa ra thông tin đó, và thông tin đó dành cho ai?
• Vì sao họ đưa ra thông tin đó?
• Thông tin đó được đưa ra khi nào?
• Điều gì làm cho thông tin đó trở nên đáng tin cậy?
• Những người khác có thể hiểu thông tin đó như thế nào?
• Hỏi các chuyên gia —Tham khảo trang web xác minh tính 

xác thực hoặc hỏi một nguồn chính thức. Nhận thông tin 
đáng tin cậy từ kiểm toán viên hoặc văn phòng bầu cử 
quận của quý vị.

Làm thế nào để tôi biết một thông tin nào đó có phải là sự thật 
hay không?
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Lá phiếu của tôi được đếm như thế nào?

Xem xét và quét lá phiếu
Chúng tôi sẽ mở phong bì hoặc bìa bảo mật ra và nhân viên bầu cử 
sẽ xem xét lá phiếu của quý vị để xác minh rằng lá phiếu sẽ được 
quét thành công. Mỗi hệ thống bỏ phiếu đều được chứng nhận và 
kiểm tra trước mỗi cuộc bầu cử.

Quận sẽ tiếp nhận lá phiếu của quý vị
Hãy bỏ lá phiếu vào thùng phiếu chính thức chậm nhất là 8 giờ tối, 
ngày 8 tháng 11, Ngày Bầu cử, hoặc gửi lại lá phiếu qua đường bưu 
điện — bưu phí đã được trả trước — nhưng xin đảm bảo rằng lá 
phiếu được đóng dấu bưu điện không trễ hơn Ngày Bầu cử! Đừng 
để việc đóng dấu bưu điện muộn khiến lá phiếu của quý vị không đủ 
tiêu chuẩn. Dịch vụ Bưu chính Hoa Kỳ (United States Postal Service, 
USPS) khuyến nghị quý vị nên gửi lại lá phiếu qua đường bưu điện ít 
nhất một tuần trước Ngày Bầu cử.

Đếm lá phiếu
Vào lúc 8 giờ tối vào Ngày Bầu cử, tất cả những lá phiếu đã được 
quét thành công sẽ được đếm. Chúng tôi sẽ quét và đếm lá phiếu 
trong vài ngày sau đó cho đến khi tất cả các lá phiếu đã được đếm. 
Mỗi quận đều tiến hành một cuộc kiểm tra sau bầu cử.

A
B

Tách riêng phong bì và bìa bảo mật
Chúng tôi sẽ mở phong bì gửi lại và lấy phong bì bảo mật hoặc 
bìa bảo mật có chứa lá phiếu của quý vị ra. Chúng sẽ được tách 
riêng để đảm bảo lá phiếu của quý vị hoàn toàn được bảo mật.

Xác minh chữ ký
Chữ ký của quý vị rất quan trọng và chúng tôi cần chữ ký đó để chấp 
nhận lá phiếu của quý vị. Chúng tôi sẽ so sánh chữ ký trên phong 
bì gửi lại của quý vị với chữ ký có trong hồ sơ đăng ký cử tri của quý 
vị. Nếu chữ ký trùng khớp, lá phiếu của quý vị sẽ được chấp nhận và 
quý vị sẽ được ghi nhận là đã bỏ phiếu để đảm bảo rằng quý vị chỉ 
bỏ phiếu một lần.

3

LÁ PHIẾU

Thùng  
phiếu

Kết quả

Nhân viên bầu cử sẽ liên hệ với
quý vị trước khi lá phiếu của quý vị
được xử lý nếu:
• Phong bì gửi lại thiếu chữ ký của
 quý vị

• Chữ ký của quý vị không khớp với
 hồ sơ đăng ký cử tri của quý vị

Bảo mật
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Quý vị đang tư vấn cho Cơ 
quan Lập pháp liệu quý vị ủng 
hộ hoặc không ủng hộ việc tăng 
thuế được thông qua trong 
phiên họp lập pháp gần đây.

Bãi bỏ — có nghĩa là quý vị 
không ủng hộ việc tăng thuế.

Duy trì — có nghĩa là quý vị ủng hộ việc tăng thuế.

Quý vị cần thêm thông tin?

Liên lạc với cơ quan lập pháp của quý vị. Thông 

tin liên lạc của họ ở các trang sau.

Xem toàn bộ nguyên văn của mỗi dự luật tại sos.wa.gov/elections và 

xem thông tin thêm về chi phí tại ofm.wa.gov/ballot

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

phòng Tổng Thư ký Tiểu bang công bố mô tả lá phiếu 
tham vấn của Bộ trưởng Tư pháp Tiểu bang theo RCW 
29A.72.283.

Lá phiếu tham vấn không có giá trị ràng buộc.

Các kết quả sẽ không thay đổi luật pháp.
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Dự đoán Mười năm
Được cung cấp bởi Văn phòng Quản lý Tài chính
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, 40; Phiếu chống, 8; Khiếm diện, 0; Được miễn, 1 
Hạ viện: Phiếu thuận, 56; Phiếu chống, 42; Khiếm diện, 0; Được miễn, 0

Lá phiếu Tham vấn Số

40
Dự luật Hạ viện Thay thế đã 
được Sửa đổi 2076
Cơ quan lập pháp đã áp đặt, mà không 
thông qua sự bỏ phiếu của người dân, 
mức phí bảo hiểm đối với “các công ty 
mạng lưới giao thông vận tải” để cung cấp 
tiền bồi thường cho người lao động cho 
các tài xế của họ, trị giá một khoản tiền 
không xác định trong mười năm đầu tiên, 
cho chi tiêu của chính phủ.

Khoản tăng thuế này nên được:
[   ]  Bãi bỏ 
[   ]  Duy trì

Phần 1 yêu cầu các công ty mạng lưới giao thông vận tải (transportation 
network company, TNC) hàng quý phải nộp $0.15 trên mỗi vé hành khách 
vào Quỹ Trung tâm Tài nguyên Lái xe (Driver Resource Center) mới được 
thành lập, bắt đầu từ Ngày 1 Tháng 7, 2024. Số tiền thu được sẽ thay đổi 
vào ngày 1 Tháng 1 hàng năm vì số tiền nộp sẽ được điều chỉnh mỗi năm 
dựa trên tình trạng lạm phát. Ngoài ra, Bộ Lao động và Công nghiệp không 
có cách nào để dự đoán số lượng tiền vé hành khách sẽ được nộp hoặc số 
lượng các TNC sẽ phải chịu lãi suất và tiền phạt do không nộp các khoản tiền 
đúng thời hạn. Vì những lý do này, chưa xác định được tác động tài khóa liên 
quan đến phần 1.

Mục 11 của dự luật quy định L&I chỉ áp dụng phí bảo hiểm đối với các tài xế 
TNC cho những giờ trong khoảng thời gian tài xế đi đến nơi đón khách và 
thời gian vận chuyển hành khách, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2023. 
Các khoản phí bảo hiểm này sẽ được sử dụng cho các yêu cầu bồi thường 
có thể có trong tương lai và sẽ được gửi vào Tài khoản Hỗ trợ Y tế và Tai nạn 
(Accident and Medical Aid Accounts). L&I dự đoán sẽ có thêm các yêu cầu bồi 
thường từ những người lao động này và L&I sẽ nhận phí bảo hiểm bổ sung 
cho phạm vi bảo hiểm này. Tuy nhiên, không có đủ dữ liệu về những người 
lao động này để xác định khối lượng yêu cầu bồi thường bổ sung hoặc mức 
phí bảo hiểm bổ sung. Phần này của dự luật chưa được xác định.

Dự luật Hạ viện Thay thế đã được Sửa đổi 2076 (ESHB 2076) 
Giải thích tường thuật (bắt buộc đối với Các Khoản Thu Tiền 
Mặt Không Thể Xác Định)

Dự đoán Mười năm
Được cung cấp bởi Văn phòng Quản lý Tài chính
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, 29; Phiếu chống, 20; Khiếm diện, 0; Được miễn, 0 
Hạ viện: Phiếu thuận, 54; Phiếu chống, 44; Khiếm diện, 0; Được miễn, 0

Lá phiếu Tham vấn Số

39
Dự luật Thượng viện Thay 
thế đã được Sửa đổi 5974
Cơ quan lập pháp đã tăng thuế, mà không 
thông qua sự bỏ phiếu của người dân, 
khoản thuế nhiên liệu máy bay từ 11 xu 
lên 18 xu cho mỗi gallon, trị giá $14 triệu 
trong mười năm đầu tiên, cho chi tiêu của 
chính phủ.

Khoản tăng thuế này nên được:
[   ]  Bãi bỏ 
[   ]  Duy trì

Dự luật Thượng viện Thay thế đã được Sửa đổi 5974 
(ESSB 5974)
Các Khoản Thu Tiền Mặt Ước Tính

Năm 
Tài khóa

Tên Thuế hoặc Phí:
Thuế Nhiên liệu Hàng không

2022      $                 0

2023    $   1,517,400

2024    $   1,646,800

2025    $   1,619,600

2026    $   1,619,800

2027    $   1,617,800

2028    $   1,611,700

2029    $   1,601,000

2030    $   1,594,000

2031    $   1,592,700

2022-31 Tổng cộng: $ 14,420,800
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Dự luật Tiên khởi 960, được cử tri chấp thuận vào năm 2007, yêu cầu danh sách tất cả các Nhà Lập pháp, chính đảng, quê quán, thông tin 
liên lạc, và cách họ bỏ phiếu cho mỗi dự luật dẫn đến Lá phiếu Tham vấn.

Khu vực 1

Thượng nghị sĩ 
Derek Stanford
(D, Bothell), (360) 786-7600 
derek.stanford@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): Phiếu thuận
ESHB 2076 (AV40): Phiếu thuận

Dân biểu Davina Duerr
(D, Bothell), (425) 318-1303 
davina.duerr@leg.wa.gov
ESSB 5974 (AV39): Phiếu thuận
ESHB 2076 (AV40): Phiếu thuận

Dân biểu Shelley Kloba 
(D, Kirkland), (564) 888-2377  
shelley.kloba@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): Phiếu thuận
ESHB 2076 (AV40): Phiếu thuận

Khu vực 2

Thượng nghị sĩ 
Jim McCune
(R, Graham), (360) 786-7602 
jim.mccune@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): Phiếu chống
ESHB 2076 (AV40): Phiếu chống

Dân biểu Andrew Barkis
(R, Olympia), (360) 584-9846 
andrew.barkis@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): Phiếu chống
ESHB 2076 (AV40): Phiếu chống

Dân biểu J.T. Wilcox
(R, Yelm), (253) 329-5194
jt.wilcox@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): Phiếu chống
ESHB 2076 (AV40): Phiếu chống

Khu vực 3

Thượng nghị sĩ 
Andy Billig
(D, Spokane), (360) 786-7604 
andy.billig@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): Phiếu thuận
ESHB 2076 (AV40): Phiếu thuận

Dân biểu Marcus Riccelli
(D, Spokane), (509) 866-4954 
marcus.riccelli@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): Phiếu thuận
ESHB 2076 (AV40): Phiếu thuận

Dân biểu Timm Ormsby
(D, Spokane), (360) 786-7946 
timm.ormsby@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): Phiếu thuận
ESHB 2076 (AV40): Phiếu thuận

Khu vực 4

Thượng nghị sĩ 
Mike Padden
(R, Spokane Valley), (360) 786-7606 
mike.padden@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): Phiếu chống
ESHB 2076 (AV40): Phiếu chống

Dân biểu Rob Chase
(R, Liberty Lake), (509) 866-4094 
rob.chase@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): Phiếu chống
ESHB 2076 (AV40): Phiếu chống

Dân biểu Bob McCaslin
(R, Spokane Valley), (360) 786-7820 
bob.mccaslin@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): Phiếu chống
ESHB 2076 (AV40): Phiếu chống

Khu vực 5

Thượng nghị sĩ 
Mark Mullet
(D, Issaquah), (360) 786-7608
mark.mullet@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): Phiếu thuận
ESHB 2076 (AV40): Phiếu thuận

Dân biểu Bill Ramos
(D, Issaquah), (425) 654-4402 
bill.ramos@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): Phiếu thuận
ESHB 2076 (AV40): Phiếu thuận

Dân biểu Lisa Callan
(D, Issaquah), (425) 651-2341
lisa.callan@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): Phiếu thuận
ESHB 2076 (AV40): Phiếu thuận

Khu vực 6

Thượng nghị sĩ Jeff Holy
(R, Spokane), (360) 786-7610 
jeff.holy@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): Phiếu chống
ESHB 2076 (AV40): Phiếu thuận

Dân biểu Mike Volz
(R, Spokane), (509) 456-2750
mike.volz@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): Phiếu chống
ESHB 2076 (AV40): Phiếu chống

Dân biểu Jenny Graham
(R, Spokane), (509) 960-5393 
jenny.graham@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): Phiếu chống
ESHB 2076 (AV40): Phiếu chống

Khu vực 7

Thượng nghị sĩ 
Shelly Short
(R, Addy), (360) 786-7612
shelly.short@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): Phiếu chống
ESHB 2076 (AV40): Phiếu chống

Dân biểu 
Jacquelin Maycumber
(R, Republic), (360) 786-7908  
jacquelin.maycumber@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): Phiếu chống
ESHB 2076 (AV40): Phiếu chống

Dân biểu Joel Kretz
(R, Wauconda), (360) 786-7988  
joel.kretz@leg.wa.gov
ESSB 5974 (AV39): Phiếu chống
ESHB 2076 (AV40): Phiếu chống

Khu vực 8

Thượng nghị sĩ 
Sharon Brown
(R, Kennewick), (360) 786-7614  
sharon.brown@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): Phiếu chống
ESHB 2076 (AV40): Phiếu chống

Dân biểu Brad Klippert
(R, Kennewick), (360) 786-7882  
brad.klippert@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): Phiếu chống
ESHB 2076 (AV40): Phiếu chống

Dân biểu Matt Boehnke
(R, Kennewick), (509) 315-2315  
matt.boehnke@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): Phiếu chống
ESHB 2076 (AV40): Phiếu chống

Khu vực 9

Thượng nghị sĩ 
Mark Schoesler
(R, Ritzville), (360) 786-7620  
mark.schoesler@leg.wa.gov
ESSB 5974 (AV39): Phiếu chống
ESHB 2076 (AV40): Phiếu chống

Dân biểu Mary Dye
(R, Pomeroy), (564) 888-2380  
mary.dye@leg.wa.gov
ESSB 5974 (AV39): Phiếu chống
ESHB 2076 (AV40): Phiếu chống

Dân biểu Joe Schmick
(R, Colfax), (253) 275-1425
joe.schmick@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): Phiếu chống
ESHB 2076 (AV40): Phiếu chống

Khu vực 10

Thượng nghị sĩ 
Ron Muzzall
(R, Oak Harbor), (360) 786-7618  
ron.muzzall@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): Phiếu chống
ESHB 2076 (AV40): Phiếu thuận

Dân biểu Greg Gilday
(R, Camano), (360) 939-1211  
greg.gilday@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): Phiếu chống
ESHB 2076 (AV40): Phiếu chống

Dân biểu Dave Paul
(D, Oak Harbor), (360) 553-4226  
dave.paul@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): Phiếu chống
ESHB 2076 (AV40): Phiếu thuận

Khu vực 11

Thượng nghị sĩ 
Bob Hasegawa
(D, Seattle), (360) 786-7616
bob.hasegawa@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): Phiếu thuận
ESHB 2076 (AV40): Phiếu thuận

Dân biểu David Hackney
(D, Seattle), (206) 490-0914
david.hackney@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): Phiếu thuận
ESHB 2076 (AV40): Phiếu thuận

Dân biểu Steve Bergquist
(D, Renton), (253) 214-3275  
steve.bergquist@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): Phiếu thuận
ESHB 2076 (AV40): Phiếu thuận

Khu vực 12

Thượng nghị sĩ 
Brad Hawkins
(R, East Wenatchee), (360) 786-7622 
brad.hawkins@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): Phiếu thuận
ESHB 2076 (AV40): Phiếu thuận

Dân biểu Keith Goehner
(R, Dryden), (509) 665-0386  
keith.goehner@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): Phiếu chống
ESHB 2076 (AV40): Phiếu chống

Dân biểu Mike Steele
(R, Chelan), (509) 782-3436
mike.steele@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): Phiếu chống
ESHB 2076 (AV40): Phiếu chống

Phiếu bầu Cuối cùng bởi Mỗi Nhà Lập pháp
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Quý vị không biết quý vị sống ở khu vực lập pháp nào? 
Xin vui lòng gọi đến đường dây nóng của Cơ quan Lập pháp theo số điện thoại (800) 562-6000 hoặc truy cập www.leg.wa.gov.

Khu vực 13

Thượng nghị sĩ 
Judy Warnick
(R, Moses Lake), (360) 786-7624  
judith.warnick@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): Phiếu chống
ESHB 2076 (AV40): Phiếu thuận

Dân biểu Tom Dent
(R, Moses Lake), (509) 941-2346  
tom.dent@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): Phiếu chống
ESHB 2076 (AV40): Phiếu chống

Dân biểu Alex Ybarra
(R, Quincy), (360) 786-7808  
alex.ybarra@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): Phiếu chống
ESHB 2076 (AV40): Phiếu chống

Khu vực 14

Thượng nghị sĩ Curtis King
(R, Yakima), (360) 786-7626  
curtis.king@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): Phiếu chống
ESHB 2076 (AV40): Phiếu thuận

Dân biểu Chris Corry
(R, Yakima), (509) 907-6087  
chris.corry@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): Phiếu chống
ESHB 2076 (AV40): Phiếu chống

Dân biểu Gina Mosbrucker
(R, Goldendale), (360) 761-1194  
gina.mosbrucker@leg.wa.gov
ESSB 5974 (AV39): Phiếu chống
ESHB 2076 (AV40): Phiếu chống

Khu vực 15

Thượng nghị sĩ 
Jim Honeyford
(R, Sunnyside), (360) 786-7684  
jim.honeyford@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): Phiếu chống
ESHB 2076 (AV40): Phiếu chống

Dân biểu Bruce Chandler
(R, Granger), (360) 786-7960  
bruce.chandler@leg.wa.gov
ESSB 5974 (AV39): Phiếu chống
ESHB 2076 (AV40): Phiếu chống

Dân biểu Jeremie Dufault
(R, Selah), (509) 593-4559 
jeremie.dufault@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): Phiếu chống
ESHB 2076 (AV40): Phiếu chống

Khu vực 16

Thượng nghị sĩ 
Perry Dozier
(R, Waitsburg), (360) 786-7630 
perry.dozier@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): Phiếu chống
ESHB 2076 (AV40): Phiếu chống

Dân biểu Mark Klicker
(R, Walla Walla), (360) 786-7836
mark.klicker@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): Phiếu chống
ESHB 2076 (AV40): Phiếu chống

Dân biểu Skyler Rude
(R, Walla Walla), (509) 593-4559
skyler.rude@leg.wa.gov
ESSB 5974 (AV39): Phiếu chống
ESHB 2076 (AV40): Phiếu chống

Khu vực 17

Thượng nghị sĩ 
Lynda Wilson
(R, Vancouver), (360) 786-7632  
lynda.wilson@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): Phiếu chống
ESHB 2076 (AV40): Phiếu chống 

Dân biểu Vicki Kraft
(R, Vancouver), (360) 786-7994  
vicki.kraft@leg.wa.gov
ESSB 5974 (AV39): Phiếu chống
ESHB 2076 (AV40): Phiếu chống

Dân biểu Paul Harris
(R, Vancouver), (360) 786-7976  
paul.harris@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): Phiếu chống
ESHB 2076 (AV40): Phiếu chống

Khu vực 18

Thượng nghị sĩ Ann Rivers
(R, La Center), (360) 786-7634  
ann.rivers@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): Phiếu chống
ESHB 2076 (AV40): Phiếu thuận

Dân biểu Brandon Vick
(R, Vancouver), (564) 888-2271  
brandon.vick@leg.wa.gov
ESSB 5974 (AV39): Phiếu chống
ESHB 2076 (AV40): Phiếu chống

Dân biểu Larry Hoff
(R, Vancouver), (360) 419-5592
larry.hoff@leg.wa.gov
ESSB 5974 (AV39): Phiếu chống
ESHB 2076 (AV40): Phiếu chống

Khu vực 19

Thượng nghị sĩ Jeff Wilson
(R, Longview), (360) 786-7636  
jeff.wilson@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): Phiếu chống
ESHB 2076 (AV40): Phiếu thuận

Dân biểu Jim Walsh
(R, Aberdeen), (360) 485-0547  
jim.walsh@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): Phiếu chống
ESHB 2076 (AV40): Phiếu chống

Dân biểu Joel McEntire
(R, Cathlamet), (360) 786-7870  
joel.mcentire@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): Phiếu chống
ESHB 2076 (AV40): Phiếu chống

Khu vực 20

Thượng nghị sĩ John Braun
(R, Centralia), (360) 786-7638  
john.braun@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): Phiếu chống
ESHB 2076 (AV40): Phiếu thuận

Dân biểu Peter Abbarno
(R, Centralia), (360) 786-7896  
peter.abbarno@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): Phiếu chống
ESHB 2076 (AV40): Phiếu chống

Dân biểu Ed Orcutt
(R, Kalama), (360) 786-7990  
ed.orcutt@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): Phiếu chống
ESHB 2076 (AV40): Phiếu chống

Khu vực 21

Thượng nghị sĩ Marko Liias
(D, Lynnwood), (360) 786-7640  
marko.liias@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): Phiếu thuận
ESHB 2076 (AV40): Phiếu thuận

Dân biểu Strom Peterson
(D, Edmonds), (564) 888-2336  
strom.peterson@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): Phiếu thuận
ESHB 2076 (AV40): Phiếu thuận

Dân biểu Lillian Ortiz-Self
(D, Mukilteo), (360) 786-7972  
lillian.ortiz-self@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): Phiếu thuận
ESHB 2076 (AV40): Phiếu thuận

Khu vực 22

Thượng nghị sĩ Sam Hunt
(D, Olympia), (360) 786-7642  
sam.hunt@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): Phiếu thuận
ESHB 2076 (AV40): Phiếu thuận

Dân biểu Laurie Dolan
(D, Olympia), (360) 786-7940  
laurie.dolan@leg.wa.gov
ESSB 5974 (AV39): Phiếu thuận
ESHB 2076 (AV40): Phiếu thuận

Dân biểu Jessica Bateman
(D, Olympia), (360) 545-9513  
jessica.bateman@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): Phiếu thuận
ESHB 2076 (AV40): Phiếu thuận

Khu vực 23

Thượng nghị sĩ 
Christine Rolfes
(D, Bainbridge Island), (360) 786-7644  
christine.rolfes@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): Phiếu thuận
ESHB 2076 (AV40): Phiếu thuận

Dân biểu Tarra Simmons
(D, East Bremerton), (564) 888-2476  
tarra.simmons@leg.wa.gov
ESSB 5974 (AV39): Phiếu thuận
ESHB 2076 (AV40): Phiếu thuận

Dân biểu Drew Hansen
(D, Bainbridge Island), (206) 333-2975 
drew.hansen@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): Phiếu thuận
ESHB 2076 (AV40): Phiếu thuận

Khu vực 24

Thượng nghị sĩ 
Kevin Van De Wege 
(D, Lake Sutherland), (360) 786-7646  
kevin.vandewege@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): Phiếu thuận
ESHB 2076 (AV40): Phiếu thuận

Dân biểu Mike Chapman
(D, Port Angeles), (564) 888-2321 
mike.chapman@leg.wa.gov
ESSB 5974 (AV39): Phiếu thuận
ESHB 2076 (AV40): Phiếu thuận

Dân biểu Steve Tharinger
(D, Port Townsend), (564) 888-2366 
steve.tharinger@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): Phiếu thuận
ESHB 2076 (AV40): Phiếu thuận
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Dự luật Tiên khởi 960, được cử tri chấp thuận vào năm 2007, yêu cầu danh sách tất cả các Nhà Lập pháp, chính đảng, quê 
quán, thông tin liên lạc, và cách họ bỏ phiếu cho mỗi dự luật dẫn đến Lá phiếu Tham vấn.

Khu vực 25

Thượng nghị sĩ 
Chris Gildon
(R, Puyallup), (360) 786-7648  
chris.gildon@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): Phiếu chống
ESHB 2076 (AV40): Phiếu thuận

Dân biểu Kelly Chambers
(R, Puyallup), (360) 746-3670  
kelly.chambers@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): Phiếu chống
ESHB 2076 (AV40): Phiếu chống

Dân biểu Cyndy Jacobsen
(R, Puyallup), (253) 449-8545  
cyndy.jacobsen@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): Phiếu chống
ESHB 2076 (AV40): Phiếu chống

Khu vực 26

Thượng nghị sĩ 
Emily Randall 
(D, Bremerton), (360) 786-7650 
emily.randall@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): Phiếu thuận
ESHB 2076 (AV40): Phiếu thuận

Dân biểu Jesse Young
(R, Gig Harbor), (360) 786-7964  
jesse.young@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): Phiếu chống
ESHB 2076 (AV40): Phiếu chống

Dân biểu Michelle Caldier
(R, Port Orchard), (360) 786-7802  
michelle.caldier@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): Phiếu chống
ESHB 2076 (AV40): Phiếu chống

Khu vực 27

Thượng nghị sĩ 
Yasmin Trudeau
(D, Tacoma), (360) 786-7652  
yasmin.trudeau@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): Phiếu thuận
ESHB 2076 (AV40): Phiếu thuận

Dân biểu Laurie Jinkins
(D, Tacoma), (360) 322-3834  
laurie.jinkins@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): Phiếu thuận
ESHB 2076 (AV40): Phiếu thuận

Dân biểu Jake Fey
(D, Tacoma), (253) 650-0916  
jake.fey@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): Phiếu thuận
ESHB 2076 (AV40): Phiếu thuận

Khu vực 28

Thượng nghị sĩ 
T'wina Nobles
(D, Fircrest), (360) 786-7654  
t'wina.nobles@leg.wa.gov
ESSB 5974 (AV39): Phiếu thuận
ESHB 2076 (AV40): Phiếu thuận

Dân biểu Mari Leavitt 
(D, University Place), (360) 786-7890  
mari.leavitt@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): Phiếu thuận
ESHB 2076 (AV40): Phiếu thuận

Dân biểu Dan Bronoske
(D, Lakewood), (360) 786-7958  
dan.bronoske@leg.wa.gov
ESSB 5974 (AV39): Phiếu thuận
ESHB 2076 (AV40): Phiếu thuận

Khu vực 29

Thượng nghị sĩ 
Steve Conway
(D, Tacoma), (360) 786-7656  
steve.conway@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): Phiếu thuận
ESHB 2076 (AV40): Phiếu thuận

Dân biểu Melanie Morgan
(D, Parkland), (360) 786-7906  
melanie.morgan@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): Phiếu thuận
ESHB 2076 (AV40): Phiếu thuận

Dân biểu Steve Kirby 
(D, Tacoma), (360) 786-7996  
steve.kirby@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): Phiếu thuận
ESHB 2076 (AV40): Phiếu thuận

Khu vực 30

Thượng nghị sĩ 
Claire Wilson
(D, Federal Way), (360) 786-7658  
claire.wilson@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): Phiếu thuận
ESHB 2076 (AV40): Phiếu thuận

Dân biểu Jamila Taylor
(D, Federal Way), (360) 868-6290 
jamila.taylor@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): Phiếu thuận
ESHB 2076 (AV40): Phiếu thuận

Dân biểu Jesse Johnson
(D, Federal Way), (206) 333-2989  
jesse.johnson@leg.wa.gov
ESSB 5974 (AV39): Phiếu thuận
ESHB 2076 (AV40): Phiếu thuận

Khu vực 34

Thượng nghị sĩ Joe Nguyen
(D, White Center), (360) 786-7667  
joe.nguyen@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): Phiếu thuận
ESHB 2076 (AV40): Phiếu thuận

Dân biểu Eileen Cody
(D, West Seattle), (564) 888-2493 
eileen.cody@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): Phiếu thuận
ESHB 2076 (AV40): Phiếu thuận

Dân biểu Joe Fitzgibbon
(D, West Seattle), (564) 888-2362 
joe.fitzgibbon@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): Phiếu thuận
ESHB 2076 (AV40): Phiếu thuận

Khu vực 35

Thượng nghị sĩ 
Tim Sheldon
(D, Hoodsport), (360) 786-7668  
timothy.sheldon@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): Phiếu thuận
ESHB 2076 (AV40): Phiếu thuận

Dân biểu Dan Griffey
(R, Allyn), (360) 786-7966
dan.griffey@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): Phiếu chống
ESHB 2076 (AV40): Phiếu chống

Dân biểu Drew MacEwen
(R, Union), (360) 786-7902
drew.macewen@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): Phiếu chống
ESHB 2076 (AV40): Phiếu chống

Khu vực 36

Thượng nghị sĩ 
Reuven Carlyle
(D, Seattle), (360) 786-7670  
reuven.carlyle@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): Phiếu thuận
ESHB 2076 (AV40): Phiếu thuận

Dân biểu Noel Frame
(D, Seattle), (206) 962-5098
noel.frame@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): Phiếu thuận
ESHB 2076 (AV40): Phiếu thuận

Dân biểu Liz Berry
(D, Seattle), (206) 709-5260
liz.berry@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): Phiếu thuận
ESHB 2076 (AV40): Phiếu thuận

Khu vực 31

Thượng nghị sĩ 
Phil Fortunato
(R, Auburn), (360) 786-7660 
phil.fortunato@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): Phiếu chống
ESHB 2076 (AV40): Phiếu thuận

Dân biểu Drew Stokesbary
(R, Auburn), (360) 786-7846  
drew.stokesbary@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): Phiếu chống
ESHB 2076 (AV40): Phiếu chống

Dân biểu Eric Robertson
(R, Sumner), (360) 786-7866  
eric.robertson@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): Phiếu chống
ESHB 2076 (AV40): Phiếu chống

Khu vực 32

Thượng nghị sĩ 
Jesse Salomon
(D, Shoreline), (360) 786-7662  
jesse.salomon@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): Phiếu thuận
ESHB 2076 (AV40): Phiếu thuận

Dân biểu Cindy Ryu
(D, Shoreline), (206) 307-0769  
cindy.ryu@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): Phiếu thuận
ESHB 2076 (AV40): Phiếu thuận

Dân biểu Lauren Davis
(D, Shoreline), (206) 673-3501
lauren.davis@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): Phiếu thuận
ESHB 2076 (AV40): Phiếu thuận

Khu vực 33

Thượng nghị sĩ 
Karen Keiser
(D, Des Moines), (360) 786-7664  
karen.keiser@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): Phiếu thuận
ESHB 2076 (AV40): Phiếu thuận

Dân biểu Tina Orwall
(D, Des Moines), (253) 656-5265  
tina.orwall@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): Phiếu thuận
ESHB 2076 (AV40): Phiếu thuận

Dân biểu Mia Gregerson
(D, SeaTac), (253) 981-6278
mia.gregerson@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): Phiếu thuận
ESHB 2076 (AV40): Phiếu thuận
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Quý vị không biết quý vị sống ở khu vực lập pháp nào? 
Xin vui lòng gọi đến đường dây nóng của Cơ quan Lập pháp theo số điện thoại (800) 562-6000 hoặc truy cập www.leg.wa.gov.

Khu vực 37

Thượng nghị sĩ 
Rebecca Saldaña
(D, Seattle), (360) 786-7688 
rebecca.saldana@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): Phiếu thuận
ESHB 2076 (AV40): Phiếu thuận

Dân biểu 
Sharon Tomiko Santos
(D, Seattle), (360) 786-7944  
sharontomiko.santos@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): Phiếu thuận
ESHB 2076 (AV40): Phiếu thuận

Dân biểu 
Kirsten Harris-Talley
(D, Seattle), (206) 971-1222
kirsten.harris-talley@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): Phiếu thuận
ESHB 2076 (AV40): Phiếu thuận

Khu vực 38

Thượng nghị sĩ 
June Robinson
(D, Everett), (360) 786-7674
june.robinson@leg.wa.gov  
ESSB 5974 (AV39): Phiếu thuận
ESHB 2076 (AV40): Được Miễn

Dân biểu Emily Wicks
(D, Everett), (425) 903-8186
emily.wicks@leg.wa.gov
ESSB 5974 (AV39): Phiếu thuận
ESHB 2076 (AV40): Phiếu thuận

Dân biểu Mike Sells
(D, Everett), (360) 255-0152
mike.sells@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): Phiếu thuận
ESHB 2076 (AV40): Phiếu thuận

Khu vực 39

Thượng nghị sĩ 
Keith Wagoner
(R, Sedro-Woolley), (360) 786-7676 
keith.wagoner@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): Phiếu chống
ESHB 2076 (AV40): Phiếu thuận

Dân biểu Robert Sutherland
(R, Granite Falls), (360) 786-7967
robert.sutherland@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): Phiếu chống
ESHB 2076 (AV40): Phiếu chống

Dân biểu Carolyn Eslick
(R, Sultan), (360) 786-7816  
carolyn.eslick@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): Phiếu chống
ESHB 2076 (AV40): Phiếu chống

Khu vực 40

Thượng nghị sĩ 
Liz Lovelett
(D, Anacortes), (360) 786-7678  
liz.lovelett@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): Phiếu thuận
ESHB 2076 (AV40): Phiếu thuận

Dân biểu Debra Lekanoff
(D, Bow), (360) 786-7800  
debra.lekanoff@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): Phiếu thuận
ESHB 2076 (AV40): Phiếu thuận

Dân biểu Alex Ramel
(D, Bellingham), (360) 786-7970  
alex.ramel@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): Phiếu thuận
ESHB 2076 (AV40): Phiếu thuận

Khu vực 41

Thượng nghị sĩ 
Lisa Wellman
(D, Mercer Island), (360) 786-7641  
lisa.wellman@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): Phiếu thuận
ESHB 2076 (AV40): Phiếu thuận

Dân biểu Tana Senn
(D, Mercer Island), (425) 279-5345  
tana.senn@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): Phiếu thuận
ESHB 2076 (AV40): Phiếu thuận

Dân biểu My-Linh Thai
(D, Bellevue), (206) 333-4107  
my-linh.thai@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): Phiếu thuận
ESHB 2076 (AV40): Phiếu thuận

Khu vực 42

Thượng nghị sĩ 
Simon Sefzik
(R, Ferndale), (360) 786-7682  
simon.sefzik@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): Phiếu chống
ESHB 2076 (AV40): Phiếu thuận

Dân biểu Alicia Rule
(D, Blaine), (360) 746-3744  
alicia.rule@leg.wa.gov
ESSB 5974 (AV39): Phiếu chống
ESHB 2076 (AV40): Phiếu thuận

Dân biểu 
Sharon Shewmake
(D, Bellingham), (360) 746-6939  
sharon.shewmake@leg.wa.gov
ESSB 5974 (AV39): Phiếu chống
ESHB 2076 (AV40): Phiếu thuận

Khu vực 43

Thượng nghị sĩ 
Jamie Pedersen
(D, Seattle), (360) 786-7628  
jamie.pedersen@leg.wa.gov
ESSB 5974 (AV39): Phiếu thuận
ESHB 2076 (AV40): Phiếu thuận

Dân biểu Nicole Macri
(D, Seattle), (206) 333-4228  
nicole.macri@leg.wa.gov
ESSB 5974 (AV39): Phiếu thuận
ESHB 2076 (AV40): Phiếu thuận

Dân biểu Frank Chopp
(D, Seattle), (206) 905-6681  
frank.chopp@leg.wa.gov
ESSB 5974 (AV39): Phiếu thuận
ESHB 2076 (AV40): Phiếu thuận

Khu vực 44

Thượng nghị sĩ John Lovick
(D, Mill Creek), (253) 275-1405 
john.lovick@leg.wa.gov
ESSB 5974 (AV39): Phiếu thuận
ESHB 2076 (AV40): Phiếu thuận

Dân biểu Brandy Donaghy
(D, Everett), (360) 786-7804  
brandy.donaghy@leg.wa.gov
ESSB 5974 (AV39): Phiếu thuận
ESHB 2076 (AV40): Phiếu thuận

Dân biểu April Berg
(D, Mill Creek), (425) 939-8423  
april.berg@leg.wa.gov
ESSB 5974 (AV39): Phiếu thuận
ESHB 2076 (AV40): Phiếu thuận

Khu vực 45

Thượng nghị sĩ 
Manka Dhingra
(D, Redmond), (360) 786-7672  
manka.dhingra@leg.wa.gov
ESSB 5974 (AV39): Phiếu thuận
ESHB 2076 (AV40): Phiếu thuận

Dân biểu Roger Goodman
(D, Kirkland), (360) 786-7878  
roger.goodman@leg.wa.gov
ESSB 5974 (AV39): Phiếu thuận
ESHB 2076 (AV40): Phiếu thuận

Dân biểu Larry Springer
(D, Kirkland), (425) 947-8921  
larry.springer@leg.wa.gov
ESSB 5974 (AV39): Phiếu thuận
ESHB 2076 (AV40): Phiếu thuận

Khu vực 46

Thượng nghị sĩ 
David Frockt
(D, Seattle), (360) 786-7690  
david.frockt@leg.wa.gov
ESSB 5974 (AV39): Phiếu chống
ESHB 2076 (AV40): Phiếu thuận

Dân biểu Gerry Pollet
(D, Seattle), (206) 307-0409  
gerry.pollet@leg.wa.gov
ESSB 5974 (AV39): Phiếu thuận
ESHB 2076 (AV40): Phiếu thuận

Dân biểu Javier Valdez
(D, Seattle), (206) 905-8739  
javier.valdez@leg.wa.gov
ESSB 5974 (AV39): Phiếu thuận
ESHB 2076 (AV40): Phiếu thuận

Khu vực 47

Thượng nghị sĩ Mona Das
(D, Kent), (360) 786-7692
mona.das@leg.wa.gov
ESSB 5974 (AV39): Phiếu thuận
ESHB 2076 (AV40): Phiếu thuận

Dân biểu Debra Entenman
(D, Kent), (360) 786-7918  
debra.entenman@leg.wa.gov
ESSB 5974 (AV39): Phiếu thuận
ESHB 2076 (AV40): Phiếu chống

Dân biểu Pat Sullivan
(D, Covington), (360) 786-7858  
pat.sullivan@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): Phiếu thuận
ESHB 2076 (AV40): Phiếu thuận

Khu vực 48

Thượng nghị sĩ 
Patty Kuderer
(D, Bellevue), (360) 786-7694  
patty.kuderer@leg.wa.gov
ESSB 5974 (AV39): Phiếu thuận
ESHB 2076 (AV40): Phiếu thuận

Dân biểu Vandana Slatter
(D, Bellevue), (425) 458-7240  
vandana.slatter@leg.wa.gov
ESSB 5974 (AV39): Phiếu thuận
ESHB 2076 (AV40): Phiếu thuận

Dân biểu Amy Walen 
(D, Kirkland), (425) 883-3366  
amy.walen@leg.wa.gov
ESSB 5974 (AV39): Phiếu thuận
ESHB 2076 (AV40): Phiếu thuận
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Khu vực 49

Thượng nghị sĩ 
Annette Cleveland
(D, Vancouver), (360) 786-7696  
annette.cleveland@leg.wa.gov
ESSB 5974 (AV39): Phiếu thuận
ESHB 2076 (AV40): Phiếu thuận

Dân biểu Sharon Wylie
(D, Vancouver), (360) 786-7924  
sharon.wylie@leg.wa.gov
ESSB 5974 (AV39): Phiếu thuận
ESHB 2076 (AV40): Phiếu thuận

Dân biểu 
Monica Jurado Stonier
(D, Vancouver), (360) 786-7872  
monica.stonier@leg.wa.gov
ESSB 5974 (AV39): Phiếu thuận
ESHB 2076 (AV40): Phiếu thuận

Sinh viên đại học thường sống xa nhà. Các trường đại học công lập cung cấp Trung tâm Kết 
nối Sinh viên để đảm bảo rằng sinh viên không bỏ lỡ bất kỳ cuộc bầu cử nào chỉ vì họ sống xa 
nhà.  

Để biết ngày, giờ, và địa điểm, xin vui lòng liên lạc với ban lãnh đạo sinh viên tại:   
CWU Ellensburg EWU Cheney TESC Olympia

UW Bothell UW Seattle UW Tacoma

WSU Pullman WSU Tri-Cities WSU Vancouver

WWU Bellingham

Trung tâm Kết nối Sinh viên

Giữ kín địa chỉ bỏ phiếu của quý vị

Quý vị có thể ghi danh tham gia Chương trình Bảo mật Địa chỉ 
(Address Confidentiality Program, ACP) và đăng ký với tư cách là Cử tri 
có Hồ sơ được Bảo vệ nếu quý vị là:

•     người đã từng là nạn nhân bị bạo hành gia đình, xâm hại tình dục, 
buôn người, lén theo dõi; hoặc 

•     người tham gia tư pháp hình sự hoặc viên chức bầu cử là mục tiêu 
quấy rối.

Để trở thành Cử tri có Hồ sơ được Bảo vệ:

•     Quý vị gặp Người hỗ trợ được Chứng nhận cho Nạn nhân của Hành vi phạm tội, người 
này sẽ giúp quý vị đánh giá mối đe dọa, lập kế hoạch đảm bảo an toàn và soạn đơn đăng 
ký tham gia chương trình.

•     Thời gian phù hợp nhất để đăng ký là khi quý vị chuyển nhà hoặc có ý định chuyển đến 
một địa điểm mà người phạm tội không biết và không được ghi trong hồ sơ công khai.

Xin vui lòng gọi số 1 (800) 822-1065 hoặc truy cập vào trang web www.sos.wa.gov/acp

Nếu tôi là nạn nhân của hành vi phạm tội thì tôi có thể bỏ 
phiếu một cách an toàn không?
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Ngoại trừ Tổng thống và Phó Tổng thống, tất cả các viên chức liên bang được bầu ở 
Washington phải là cư dân của tiểu bang. Chỉ những chức vụ liên bang mới có yêu cầu 
về độ tuổi và các yêu cầu khác ngoài yêu cầu là cử tri đã đăng ký.

Tiêu chuẩn và Trách nhiệm của 
các Chức vụ Liên bang

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. Dân biểu không bắt buộc phải là cử tri đã 
đăng ký tại khu vực của họ nhưng phải cư trú tại tiểu bang. 
Dân biểu phục vụ trong nhiệm kỳ hai năm.

Hạ viện có 435 thành viên, tất cả đều được 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 đã có thêm Khu vực Quốc hội Thứ 10.

Các ứng cử viên đã nộp thông tin liên lạc 
của họ trước khi in tập sách hướng dẫn 
này. Để biết thông tin liên lạc mới nhất, 
xin vui lòng truy cập VoteWA.gov và chọn 
“Hướng dẫn Cử tri.”

Các phát biểu của ứng cử viên được in chính xác 
như khi nộp. Văn phòng Tổng Thư ký Tiểu bang 
không chỉnh sửa dưới bất kỳ hình thức nào hoặc 
xác minh sự thật hoặc tính chính xác của các 
phát biểu này.
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Patty

Kinh nghiệm Bầu cử
Hội đồng Giáo dục Shoreline, Thượng nghị sĩ Tiểu bang, 
Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Giáo viên Mầm non Hợp tác Cao đẳng Cộng đồng Shoreline
Học vấn
Tốt nghiệp Đại học Tiểu bang Washington
Phục vụ Cộng đồng
Không nộp thông tin

Phát biểu
Những năm vừa qua là một trong những năm khó khăn nhất 
đối với tiểu bang của chúng ta mà tôi có thể nhớ được. Nhưng 
điều đó càng khiến tôi quyết tâm hơn để trở thành một tiếng 
nói mạnh mẽ tại Washington cho người lao động và các gia 
đình của chúng ta—một người luôn lắng nghe người dân 
trong tiểu bang của chúng ta trước tiên và luôn ủng hộ các giá 
trị và vấn đề ưu tiên của chúng ta.
Với tư cách là Thượng nghị sĩ, tôi sẽ tập trung vào kết quả và 
những đường lối cụ thể để tôi có thể giúp cho cuộc sống của 
người dân ở tiểu bang chúng ta trở lên tốt hơn. Tôi đã lãnh 
đạo Thượng viện thông qua đạo luật vào năm ngoái để đưa 
con em chúng ta trở lại lớp học an toàn, cung cấp vắc-xin ngừa 
COVID cho những người có nhu cầu, đồng thời giúp các doanh 
nghiệp nhỏ và các gia đình vượt qua thời kỳ khó khăn.
Ngay sau đó, tôi đã phải nỗ lực giúp thông qua Luật Cơ sở 
hạ tầng Lưỡng đảng, nhờ đó sẽ tạo ra các công việc được trả 
lương cao ở mọi khu vực của tiểu bang chúng ta, cải thiện giao 
thông công cộng, mở rộng việc sử dụng năng lượng sạch chi 
phí thấp, thiết lập băng thông rộng phổ quát và nâng cấp cầu, 
phà và cảng của chúng ta để giúp tăng cường liên kết chuỗi 
cung ứng.
Và tôi đã thương lượng một ngân sách lưỡng đảng để tài trợ 
cho các ưu tiên địa phương mà các công nhân và gia đình ở 
Washington như quý vị đã đề cập với tôi, như giúp các cựu 
chiến binh tìm nhà ở và mở rộng công tác đào tạo việc làm.
Tôi sẽ luôn đứng lên đấu tranh với những người muốn hủy bỏ 
quyền của người lao động, gây nguy hại cho nền dân chủ của 
nước Mỹ hoặc nghiêm cấm hoạt động phá thai. Tôi tin rằng 
nền kinh tế nên mang đến lợi ích cho tất cả mọi người trong 
tiểu bang của chúng ta, chứ không chỉ cho những người có địa 
vị cao nhất. Thay vì cắt giảm thuế cho người giàu, tôi muốn 
giảm chi phí của các gia đình cho các vấn đề cơ bản như chăm 
sóc y tế và chăm sóc trẻ em–đưa chi phí nhà ở, giáo dục đại 
học, giáo dục nghề nghiệp và kỹ thuật về mức giá phải chăng 
hơn, đồng thời đầu tư vào ngành chế tạo sản xuất ở Mỹ để 
mang lại việc làm lương cao cho người dân nước ta. 
Tôi kính xin quý vị bỏ phiếu cho tôi để tôi có thể tiếp tục đấu 
tranh cho quý vị và tất cả mọi người đang sinh sống ở tiểu 
bang Washington.
Liên lạc
(206) 678-5798; campmail@pattymurray.com; 
pattymurray.com

Murray
(Theo đảng Dân chủ)

  tiếp tục
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Tiffany

Kinh nghiệm Bầu cử
Không có kinh nghiệm bầu cử trước đó, nhưng có nền tảng 
sâu rộng để xây dựng liên minh và làm việc với các thành viên 
của cả hai đảng để ban hành luật cải cách Cơ quan Quản lý 
Cựu chiến binh và cải thiện dịch vụ chăm sóc y tế cho cựu 
chiến binh.
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Y tá phân loại bệnh nhân, người chăm sóc toàn thời gian, Chủ 
tịch và Người Đồng sáng lập của “Hope Unseen,” người ủng hộ 
cựu chiến binh, mẹ của ba cậu con trai đang lớn.
Học vấn
Cao đẳng Whitworth - Cử nhân Khoa học Tự nhiên ngành Điều 
dưỡng
Phục vụ Cộng đồng
Ban Sáng lập KADLEC, Tổ chức Elizabeth Dole, Phòng Quốc 
gia cho tổ chức Hiring our Heroes, các tổ chức Bộ chỉ huy 
Không vận Cựu chiến binh, Camp Corral, Smart Women Smart 
Money, Ban Policy Vet

Phát biểu
Tiffany Smiley lớn lên trong một trang trại ở vùng nông thôn 
Washington và mơ ước trở thành y tá. Khi kết hôn với người 
yêu thời trung học của mình là Scotty Smiley và đạt được mục 
tiêu trở thành y tá phân loại bệnh nhân, dường như bà đã đạt 
được Giấc mơ Mỹ của mình. Nhưng giấc mơ đó đã tan vỡ vào 
tháng 4 năm 2005, khi bà được thông báo chồng mình đã bị 
mù do một kẻ đánh bom xe liều chết ở Mosul, Iraq. Ở tuổi 23, 
Tiffany từ bỏ công việc y tá và bay đến Trung tâm Y tế Quân 
đội Walter Reed để được ở bên Scotty.
Tại Walter Reed, Tiffany đã phải đứng lên đối mặt với chính 
phủ liên bang và đấu tranh cho Scotty, cho ước mơ của ông 
và dịch vụ chăm sóc mà ông xứng đáng được nhận. Đối với 
Tiffany, câu chuyện của bà với bộ máy quân sự đã làm nổi bật 
những thách thức mà nhiều người lính và gia đình của họ phải 
đối mặt. Tiffany trở thành người phát ngôn của họ, bà đã đến 
Đồi Capitol và gặp gỡ với bất kỳ ai chịu lắng nghe mình. Bà 
đã xây dựng liên minh với các thành viên từ cả hai đảng, cuối 
cùng dẫn đến việc cải cách thực sự đối với Cơ quan Quản 
lý Cựu chiến binh (Veterans Administration, VA) để giúp đỡ 
những người bị thương nặng và những người chăm sóc họ.
Dựa trên kinh nghiệm với tư cách là một người ủng hộ cựu 
chiến binh, Tiffany sẽ xây dựng liên minh và nỗ lực vì các 
chính sách cải thiện an toàn công cộng và bảo vệ các gia đình 
ở Washington, chống lại tình trạng leo thang giá khí đốt và 
lạm phát đang gây nhiều khó khăn cho tầng lớp trung lưu và 
giải quyết cuộc khủng hoảng vô gia cư đang lan rộng trong 
cộng đồng của chúng ta. Tiffany sẽ là người ủng hộ mạnh mẽ 
cho các nhân viên thực thi pháp luật, những người hy sinh để 
đường phố của chúng ta luôn an toàn và giúp các cộng đồng 
ở Washington phát triển. Là mẹ của ba cậu con trai đang 
tuổi đi học, Tiffany sẽ đầu tư vào các trường học của chúng 
ta để mang đến cho tất cả trẻ em một tương lai tươi sáng 
hơn. Tiffany đã nhận được sự ủng hộ của Đảng Cộng hòa tại 
Tiểu bang Washington. Từ một trang trại nhỏ ở phía Đông 
Washington đến thủ đô của cả nước, Tiffany sẽ là tiếng nói 
cho toàn bộ Washington.
Liên lạc
(509) 542-7914; info@smileyforwashington.com; 
www.smileyforwashington.com

Smiley
(Theo đảng Cộng hòa)

kết thúc
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Suzan

Kinh nghiệm Bầu cử
Dân biểu Hoa Kỳ từ năm 2012 đến nay. Phó Chủ tịch Ủy ban Tài 
chính và Thuế vụ. Chủ tịch Liên minh Dân chủ Mới.
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Sự nghiệp thành công với tư cách là nữ doanh nhân và người 
khởi nghiệp. Nguyên giám đốc điều hành của Microsoft, lãnh đạo 
các doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ cao tại 
địa phương. Nguyên Giám đốc Sở Thuế vụ Washington, nơi tôi 
đã hết sức nỗ lực để đơn giản hóa hệ thống thuế và hỗ trợ các 
doanh nghiệp nhỏ.
Học vấn
B.A., Chuyên ngành Sinh học, Trường Cao đẳng Reed; M.B.A., Đại 
học Washington.
Phục vụ Cộng đồng
Tôi đã hướng dẫn cho các sinh viên tại Trường Kinh Doanh UW; 
hoạt động tích cực trong nhà thờ, phục vụ trong vai trò là thành 
viên hội đồng. Tham gia hoạt động tình nguyện với PTA, Hội Nữ 
Hướng đạo sinh và YWCA, hỗ trợ nhà ở chuyển tiếp, đào tạo việc 
làm và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ những gia đình cần khôi phục 
cuộc sống.

Phát biểu
Gần đây, đất nước chúng ta phải đối mặt với những thách thức 
nghiêm trọng. Các gia đình trên toàn Khu vực 1 đang lo lắng về 
tương lai. Hơn bao giờ hết, chúng ta cần kiểu lãnh đạo thực dụng 
mà tôi cam kết mang lại. Tôi sẽ tập trung vào việc khắc phục 
lạm phát, xây dựng lại tầng lớp trung lưu của chúng ta, đứng lên 
chống lại các biểu hiện cực đoan và bảo vệ quyền lợi của chúng 
ta.
Tất cả chúng ta đều thất vọng với sự chia rẽ chính trị tại các nơi 
khác ở Washington. Thể hiện quá nhiều nhưng lại không đủ chất 
lượng. Tôi thì ngược lại. Tại Quốc hội, tôi cam kết sẽ loại bỏ việc 
quá tập trung vào đảng phái để mang lại kết quả.
Tôi đã dẫn đầu việc mở rộng Tín dụng Thuế cho Trẻ em, gửi cho 
các gia đình tới $300 cho mỗi trẻ em hàng tháng vào năm ngoái, 
giảm thuế cho 40 triệu gia đình và giảm đáng kể tình trạng nghèo 
khó ở trẻ em. Tôi đã giúp ban hành một khoản tín dụng thuế nhà 
ở thu nhập thấp sẽ tạo ra 130,000 căn nhà giá phải chăng. Và 
chúng tôi đã thông qua Luật Cơ sở hạ tầng Lưỡng đảng, gửi cho 
tiểu bang Washington hàng tỷ đô la tài trợ liên bang để cải thiện 
các tuyến đường cao tốc, phương tiện giao thông công cộng, 
cảng và sân bay của tiểu bang, cũng như mở rộng khả năng tiếp 
cận băng thông rộng và các chương trình giảm thiểu cháy rừng.
Tôi có kinh nghiệm là một nữ doanh nhân và chủ doanh nghiệp 
thành đạt giúp định hướng những nỗ lực của tôi để khôi phục 
sự ổn định kinh tế, sự thịnh vượng và tạo cơ hội. Tôi đã thúc đẩy 
giảm lạm phát bằng cách hỗ trợ các chính sách để tiếp tục sản 
xuất hàng hóa quan trọng ở Mỹ, thu hút nhiều người hơn trong 
lực lượng lao động và giảm chi phí nhà ở, thực phẩm và khí đốt 
đồng thời đầu tư vào năng lượng sạch. Tôi đã đảm bảo $200 
triệu để mở rộng cơ hội đào tạo việc làm. Các giá trị cốt lõi của tôi 
vẫn không thay đổi. Như tôi đã làm từ Ngày đầu tiên, tôi sẽ bảo vệ 
Phúc lợi An sinh Xã hội và Medicare. Nếu Tòa án tối cao bãi bỏ quyết 
án Roe, tôi sẽ đấu tranh mạnh mẽ hơn nữa để bảo vệ quyền lựa 
chọn của phụ nữ.
Tôi đã nhận được sự tán thành từ các nhóm Dân chủ, người lao 
động, các lãnh đạo ở địa phương và nhiều người khác.
Tôi cam kết mang đến kết quả, không khoa trương. Với những 
quyết định và sự lãnh đạo đúng đắn, tương lai của chúng ta ở 
Khu vực Quốc hội số 1 sẽ rất tươi sáng. Tôi kính mong sẽ nhận 
được sự ủng hộ của quý vị.
Liên lạc
(425) 483-1500; info@delbeneforcongress.com; 
www.delbeneforcongress.com

DelBene
(Theo đảng Dân chủ)

  tiếp tục
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Vincent J

Kinh nghiệm Bầu cử
Hội đồng Thành phố Mill Creek, từ năm 2015 đến nay; Ban 
SNO911 từ năm 2019 đến nay; Ủy ban Cứu hỏa Chung từ năm 
2011 đến nay
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Phục vụ trong Lực lượng Quân đội Trù bị Hoa Kỳ 1983-1989; JRA 
Phó Giám đốc Giải trí IRYC 1996-2000. Hiện đang là phó Phòng 
Cảnh sát trưởng Quận Snohomish kiêm Giám đốc Giáo dục của 
Tổ chức Silent Majority.
Học vấn
Tốt nghiệp Trường Trung học Phổ thông North Babylon năm 
1983, theo học Cao đẳng Cộng đồng Everett 1998-1999
Phục vụ Cộng đồng
Tôi hiện đang phục vụ trong Ban Công viên và Giải trí, Nghệ 
thuật và Làm đẹp, và WRIA 8, trọng tâm chính của tôi là bảo vệ 
các khu đất trống và môi trường của chúng ta. Tôi hiện đang làm 
việc tình nguyện tại Ngân hàng Thực phẩm Mill Creek và nhà thờ 
trong cộng đồng của tôi.

Phát biểu
Giờ đây, hơn bao giờ hết, Quốc hội cần những dân biểu sẽ tôn 
trọng lời tuyên thệ của họ trước người dân Mỹ. Mặc dù tình trạng 
tội phạm và lạm phát tăng cao nhưng giới lãnh đạo quốc gia hiện 
nay vẫn tiếp tục phớt lờ nhu cầu của người dân. Tôi cam kết khôi 
phục an ninh an toàn công cộng, phục hồi các doanh nghiệp nhỏ 
và bắt Quốc hội phải chịu trách nhiệm về tài chính.
Với tư cách là Phó Phòng Cảnh sát trưởng trong hơn 22 năm và 
là Ủy viên Hội đồng Mill Creek trong bảy năm qua, tôi đã có thể 
làm được nhiều việc trong cộng đồng của mình để giúp cho cộng 
đồng an toàn hơn, sạch sẽ hơn và thịnh vượng hơn. Mill Creek 
đã được đánh giá là một trong những thành phố đáng sống nhất 
của Hoa Kỳ trong nhiệm kỳ của tôi.
Tôi chỉ đạo việc thuê nhiều cảnh sát hơn làm việc trong thành 
phố của mình trong khi những người khác thì chỉ tập trung vào 
việc “phá hoại hoặc xây dựng lại hình ảnh” cảnh sát của họ. Sau 
quyết định của Tối cao Pháp viện Washington về việc hợp pháp 
hóa tàng trữ ma túy, tôi đã ban hành một sắc lệnh của thành 
phố để quy định lại việc tàng trữ các loại ma túy như fentanyl 
(hiện là nguyên nhân giết người số 1 đối với những người Mỹ 
trong độ tuổi 18-45), methamphetamine và heroin.
Vào ngày đầu tiên làm việc tại Quốc hội, tôi sẽ giới thiệu Đạo luật 
Tiêu chuẩn Cộng đồng Thực thi Pháp luật, quy định các thành 
phố phải chịu trách nhiệm về việc dừng tài trợ cho cảnh sát của 
họ. Ngoài ra, tôi cũng sẽ giới thiệu Đạo luật về Trách nhiệm của 
Công tố viên và Đạo luật Giam giữ sẽ quy định các công tố viên 
phải chịu trách nhiệm về việc cho phép những người tái phạm 
trở lại cộng đồng của chúng ta. Cuối cùng, Dự luật “Đăng ký lại và 
Thử lại” của tôi sẽ chuyển $900 triệu trong số tiền chưa sử dụng 
của Đạo luật Kế hoạch Cứu hộ Hoa Kỳ và trả lại cho các doanh 
nghiệp bị tàn phá bởi các sắc lệnh.
Tôi đã được vinh dự phục vụ quý vị với tư cách là một người lính, 
phó phòng và ủy viên hội đồng trong hơn 29 năm. Tôi khiêm tốn 
xin được phục vụ quý vị với tư cách là nghị sĩ. Với sự giúp đỡ của 
quý vị, chúng ta có thể sửa chữa những thiệt hại trên toàn nước 
Mỹ.
Tôi tự hào nhận được tán thành của cựu Cảnh sát trưởng 
Quận King và Dân biểu Dave Reichert, Cảnh sát trưởng Quận 
Snohomish Adam Fortney, Tổ chức Đảng Cộng hòa (GOP) Quận 
Snohomish, và cơ quan thực thi pháp luật địa phương.
Liên lạc
(425) 477-9231; team@cavaleriforcongress.com; 
www.cavaleriforcongress.com

Cavaleri
(Theo đảng Cộng hòa)

kết thúc
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Phát biểu
Tôi tự hào được đại diện và đứng lên đấu tranh vì những người 
lao động trên toàn khu vực của chúng ta. Với tư cách là Nữ 
Dân biểu của quý vị, tôi đã nỗ lực để tăng lương và giảm chi 
phí; đảm bảo Đại học cho Mọi người và xóa nợ cho sinh viên; 
đấu tranh cho quyền tự do sinh sản; và giải quyết cuộc khủng 
hoảng cấp bách về biến đổi khí hậu.
Với tư cách là Chủ tịch Tổ chức Người da trắng Cấp tiến tại 
Quốc hội, tôi đã đưa ra luật Trợ cấp Y tế cho Mọi người, đại 
học miễn học phí, nhà ở là một phần của nhân quyền, thương 
lượng tập thể mở rộng, mức lương tối thiểu $15, cải cách nhập 
cư nhân đạo, thuế tài sản đối với 1% người giàu nhất và cứu trợ 
đại dịch trực tiếp tới người lao động và doanh nghiệp. Tôi đã 
đưa ra nhiều dự luật để tiền bạc không gây ảnh hưởng đến lĩnh 
vực chính trị và đảm bảo đạo đức trong Quốc hội và Tối cao 
Pháp viện Hoa Kỳ.
Tôi có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo Tiền Kích thích 
Kinh tế trong Kế hoạch Cứu hộ Hoa Kỳ và thông qua các khoản 
đầu tư lịch sử để tài trợ cho các con đường và cây cầu, loại bỏ 
chì ra khỏi nước và tạo ra một mạng lưới các trạm sạc xe điện. 
Dự luật của tôi với Thượng nghị sĩ Murray, Đạo luật về Tiếp 
cận Hỗ trợ Dành cho những Người sống sót, đã được ký thành 
luật, cũng như dự luật của tôi nhằm loại bỏ tình trạng phân xử 
cưỡng bức đối với hành vi xâm hại tình dục và quấy rối.
Với tư cách là Nữ Dân biểu Hoa Kỳ của quý vị, tôi đã tổ chức gần 
100 cuộc họp tòa thị chính để lắng nghe ý kiến của quý vị và 
đấu tranh cho các ưu tiên như nhà ở giá cả phải chăng và dịch 
vụ chăm sóc trẻ em. Tôi đã giúp đỡ hàng trăm cử tri – trong đó 
có các cựu chiến binh và người cao tuổi – tiết kiệm hơn $6 triệu 
từ các lợi ích liên bang.
Tôi tự hào đại diện cho một khu vực phong phú về tính đổi 
mới, đa dạng và lòng trắc ẩn. Tôi chưa bao giờ lấy tiền từ Ủy 
ban Hành động Chính trị (Political Action Committee, PAC) của 
công ty bởi vì tôi đấu tranh cho người lao động, không phải cho 
những người giàu có và có mối quan hệ tốt. Tôi đến Mỹ một 
mình năm 16 tuổi và đã sống ở Seattle được 30 năm. Tôi sẽ rất 
vinh dự khi có phiếu bầu của quý vị.
Được sự tán thành của: Quỹ Hành động Planned Parenthood, 
NARAL, Hội đồng Lao động Tiểu bang Washington, Liên đoàn 
Cử tri Bảo vệ Môi trường, Phong trào Không thể phân chia, 
Brady PAC, Câu lạc bộ Sierra, Hội Phụ nữ Chính trị Quốc gia.
Liên lạc
info@pramilaforcongress.com; www.pramilaforcongress.com
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Pramila

Kinh nghiệm Bầu cử
Dân biểu Hoa Kỳ từ năm 2017 đến nay; Thượng nghị sĩ Tiểu 
bang Washington từ năm 2015-2017
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Nhà sáng lập/Giám đốc Điều hành OneAmerica; Giám đốc Quỹ 
Chuyển giao Công nghệ PATH; Chuyên gia Phân tích Tài chính; 
Nhà văn
Học vấn
Cử nhân Khoa học Xã hội chuyên ngành tiếng Anh và Kinh tế 
học, Đại học Georgetown; Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Đại học 
Northwestern
Phục vụ Cộng đồng
Chủ tịch, Tổ chức Người da trắng Cấp tiến tại Quốc hội. Phó 
Chủ tịch, Cuộc họp kín về Bình đẳng cho cộng đồng LGBTQ tại 
Quốc hội. Thành viên, Ủy ban Tư pháp Hạ viện, Giáo dục và Lao 
động và Ủy ban Ngân sách. Chủ tịch Lực lượng Đặc nhiệm Nhập 
cư, Cuộc họp kín của Người Mỹ gốc Châu Á Thái Bình Dương tại 
Quốc hội. Đồng Chủ tịch, Lực lượng Đặc nhiệm về Bình đẳng 
cho người Chuyển giới, Thành viên của Cuộc họp kín về Bình 
đẳng. Đồng Chủ tịch, Cuộc họp kín về Vắc-xin Toàn cầu. Giải 
nhất trong Giải thưởng Thay đổi từ Tổng thống Obama. Từng 
hoạt động trong Ủy ban Tư vấn về Bất bình đẳng Thu nhập 
Seattle (mức lương tối thiểu $15) và Đồng Chủ tịch, Ủy ban Tìm 
kiếm Cảnh sát Trưởng.

Jayapal
(Theo đảng Dân chủ)

  tiếp tục
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Cliff

Kinh nghiệm Bầu cử
Không có
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Chuyên gia Tư vấn Hải dương học, Kỹ sư Tài nguyên Nước, Chủ 
tịch Doanh nghiệp Moon Construction Company
Học vấn
Cử nhân Khoa học ngành Hải dương học Vật lý, Đại học 
Washington, Thạc sĩ Khoa học ngành Xây dựng Dân dụng, Đại 
học Washington
Phục vụ Cộng đồng
Giảng viên thỉnh giảng các lớp Tinh thần khởi nghiệp và Nhập 
môn Kinh doanh tại các trường đại học ở Kazakhstan và Ấn Độ.

Phát biểu
Tôi đang tranh cử vào Quốc hội vì cần có người đại diện cho 
những người Mỹ bình thường và chăm chỉ. Tôi là một người 
lao động chăm chỉ và luôn chăm lo cho gia đình mình ở khu 
vực rộng lớn Seattle. Tôi chán nản với tình hình hiện tại. La bàn 
đạo đức của chúng ta đã bị thay đổi. Ý thức chung đã bị đánh 
đổi cho sự đúng đắn về chính trị. Nhiều người rao giảng về sự 
thống nhất và đa dạng nhưng lại cổ vũ cho sự chia rẽ.
Tôi là một người Mỹ bình thường luôn nghĩ rằng gia đình là 
nền tảng của một cộng đồng vững mạnh. Tôi tin rằng cha mẹ 
có quyền được biết những gì con cái họ đang được dạy. Các 
trường học nên đề cao sự đa dạng thực sự, chứ không phải hệ 
tư tưởng Cấp tiến, nên khuyến khích tư duy phản biện thay vì 
nhồi nhét kiến thức và nên cho thấy nước Mỹ luôn hành động 
vì những điều tốt đẹp trên thế giới như thế nào.
Tôi là một người Mỹ bình thường luôn nghĩ rằng giá cả hàng 
hóa cơ bản quá cao. Chúng ta vẫn luôn chứng kiến chi phí xăng, 
hàng tạp hóa và thuốc men tiêu tốn hết thu nhập của chúng ta. 
Chi phí tăng lên vì các hệ tư tưởng đã quyết định bạn nên lái xe 
gì, bạn nên ăn gì và bạn nên sống như thế nào.
Tôi là một người Mỹ bình thường luôn coi trọng tự do. Chúng 
ta nên được tự do nói những gì chúng ta muốn, tự do giữ quan 
điểm không theo số đông mà không sợ bị mất việc làm hay bị 
tấn công, được tự do lựa chọn những gì chúng ta nghe, những 
gì chúng ta đọc, cũng như được tự do chọn thời gian và nơi 
chúng ta cầu nguyện. Một số người muốn tước đi quyền tự do 
của chúng ta nhân danh sự an toàn và đa dạng.
Tôi là một người Mỹ bình thường, mong muốn đại diện cho 
những người muốn nuôi dạy con cái của họ, làm việc chăm chỉ, 
để dành được một phần mỗi khi nhận tiền lương và biết rằng 
họ có thể làm bạn với những người trông không giống họ hoặc 
không cầu nguyện như họ.
Liên lạc
(425) 480-4952; vote@cliff4congress.com; 
www.cliff4congress.com

Moon
(Theo đảng Cộng hòa)

kết thúc
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Phát biểu
Quý vị đã cử tôi đến Quốc hội vì quý vị biết tôi sẽ bênh vực 
quý vị giống như cách tôi đã đứng lên đấu tranh vì trẻ em và 
các gia đình trong hơn 20 năm làm bác sĩ nhi khoa. Tôi đã 
hứa sẽ trở thành người có tiếng nói độc lập và hiệu quả đại 
diện cho khu vực của chúng ta, sẵn sàng làm việc với cả hai 
đảng phái để mang lại kết quả thực sự quan trọng. Tôi đã hỗ 
trợ thông qua luật cắt giảm chi phí cho các gia đình lao động, 
giúp các Cựu chiến binh nhận được dịch vụ chăm sóc y tế chất 
lượng mà họ xứng đáng, đồng thời hỗ trợ đào tạo và cung cấp 
nguồn lực cho cảnh sát địa phương vì mọi người đều xứng 
đáng có cảm giác an toàn trong cộng đồng của chúng ta. 
Với tư cách là bác sĩ nhi khoa duy nhất trong Quốc hội, tôi đã 
hỗ trợ thông qua các luật để thực sự giảm giá thuốc kê toa 
cứu mạng người, chẳng hạn như insulin. Tôi sẽ nỗ lực để dịch 
vụ chăm sóc y tế và các chi phí hàng ngày khác có giá cả hợp lý 
hơn cho các gia đình trung lưu. Là một bác sĩ, tôi sẽ luôn đấu 
tranh để bảo vệ quyền lựa chọn của phụ nữ và không để các 
chính trị gia xen vào quyết định riêng tư giữa một phụ nữ và 
bác sĩ của cô ấy.
Là thành viên duy nhất trong Quốc hội đến từ vùng Ủy ban 
Nông nghiệp tại khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương. Tôi đã phối 
hợp với cả hai đảng phái thay mặt cho các cộng đồng nông dân 
của chúng ta để hỗ trợ giao dịch thương mại, khuyến khích 
nông nghiệp bền vững, vận động cải cách nhập cư vì lợi ích 
chung và khắc phục gián đoạn chuỗi cung ứng để người nông 
dân có thể đưa hàng hóa của họ ra thị trường. Tôi sẽ tiếp tục 
ủng hộ công tác quản lý có trách nhiệm đối với các vùng đất 
công được quan tâm, không khí sạch và nguồn nước của chúng 
ta. 
Với gần 100 cuộc họp tòa thị chính, tôi đã lắng nghe, học hỏi 
và tham gia đấu tranh vì quý vị trong Quốc hội. Tôi rất hân 
hạnh được phục vụ quý vị và tôi xin quý vị hãy bỏ phiếu cho 
tôi. 
Nguồn chứng thực: Tổ chức Cử tri Bảo vệ Môi trường, Hội đồng 
Lao động Tiểu bang Washington, Quỹ Hành động vì Planned 
Parenthood, Liên minh vì Trách nhiệm với Súng đạn, cùng các thị 
trưởng trong khu vực, bao gồm Thị trưởng Auburn Backus, Thị 
trưởng Issaquah Pauly, và Thị trưởng North Bend McFarland.
Liên lạc
(425) 395-4775; info@drkimschrier.com; 
www.drkimschrier.com
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Kim

Kinh nghiệm Bầu cử
Dân biểu Hoa Kỳ, 2019-Hiện tại, Ủy ban Năng lượng & Thương 
mại và Nông nghiệp 
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Bác sĩ nhi khoa ở Issaquah trong 17 năm; Bác sĩ Nhi khoa 
được Bầu chọn Tốt nhất, khu vực Seattle và vùng phụ cận (Tạp 
chí Parent Map, 2013) 
Học vấn
Bác sĩ nội trú nhi khoa tại Bệnh viện Nhi Lucile Packard, Đại 
học Stanford, 2000; Đại học California, Trường Y Davis, 1997; 
Đại học California, Berkeley, Cử nhân Khoa học Xã hội, Vật lý 
Thiên văn, 1991
Phục vụ Cộng đồng
Khôi phục môi trường sống Green River, làm việc với tổ chức 
Mountains và Sound Greenway

Schrier
(Theo đảng Dân chủ)

  tiếp tục
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Matt

Kinh nghiệm Bầu cử
Tôi không phải là một chính trị gia nhà nghề. Tôi sẽ mang đến 
những quan điểm mới mẻ và kinh nghiệm từ khu vực kinh tế tư 
nhân khi đại diện cho Khu vực 8 tại Quốc hội.
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Chủ Doanh nghiệp của Công ty Sản xuất Thế hệ thứ 3; Phó 
Giám đốc Viết bài phát biểu của Tổng thống tại Nhà Trắng cho 
một cựu Tổng thống Hoa Kỳ; Luật sư Cựu chiến binh được cấp 
phép ở Washington và Oregon; Công tố viên Hình sự ở Quận 
Pierce
Học vấn
Bằng Thạc sĩ Luật (LLM) Trường Luật thuộc Đại học George 
Washington; Bằng Luật (Tiến sĩ Luật) Trường Luật thuộc Đại học 
Gonzaga; Hai Chuyên ngành (Cử nhân Khoa học Xã hội) Đại học 
Westmont
Phục vụ Cộng đồng
Hội đồng Tín thác Y tế Evergreen; Youth Basketball Coach của 
Hội Nam Thanh niên Cơ đốc (YMCA); Woodinville League; Nhà 
thờ Timberlake; Seattle’s Union Gospel Mission; Vision House; 
Stronger Families

Phát biểu
Tôi tranh cử vào Quốc hội vì tất cả chúng ta đều xứng đáng có 
được một Washington tốt hơn, an toàn hơn để nuôi dưỡng gia 
đình mình. Là một người cha của 4 đứa con, người theo đạo Cơ 
Đốc, chủ doanh nghiệp, cựu nhân viên Nhà Trắng và công tố 
viên, tôi có quan điểm độc đáo về các vấn đề đang gây hại cho 
tiểu bang của chúng ta. Tôi gắn bó sâu sắc với Washington---Tôi 
sinh ra và lớn lên ở đây. Gia đình tôi đã sống ở đây được 165 
năm. Chúng tôi sở hữu một công ty sản xuất thế hệ thứ 3 với 
hơn 600 nhân viên, sản xuất các sản phẩm tại Hoa Kỳ nhằm 
mang lại nguồn nước sạch cho mọi người trên toàn cầu.
Washington đang đi sai hướng. Việc cho phép các chính sách 
và cuộc khủng hoảng ở biên giới đã dẫn đến gia tăng tội phạm, 
tình trạng vô gia cư và lạm dụng chất gây nghiện. Tiểu bang của 
chúng ta rất cần một nhà lãnh đạo để giải quyết những vấn đề 
này.
Chúng ta cần giúp các bậc phụ huynh có tiếng nói trong việc 
giáo dục con cái của họ. Chúng ta cần giảm lạm phát để các gia 
đình có thể thanh toán hóa đơn và đổ đầy bình xăng. Chúng 
ta cần đảm bảo các cuộc bầu cử tự do, công bằng và một nền 
quốc phòng mạnh mẽ, những điều này bắt đầu từ sự độc lập về 
năng lượng.
Chúng ta sẽ cùng quản lý chi tiêu liên bang, Làm cho Tội ác Trở 
lại là hành vi Bất hợp pháp, lấy lại đường phố và công viên của 
chúng ta, và khôi phục lại hy vọng cho những người Mỹ bình 
thường. Tôi là một nhân viên chăm chỉ, sẽ không ngừng đấu 
tranh cho các gia đình ở Washington—đã đến lúc bắt tay vào 
làm việc!
Tôi tự hào nhận được sự tán thành của các tổ chức Đảng Cộng 
hòa của Quận Pierce và Snohomish, Hiệp hội Sĩ quan Cảnh 
sát Seattle, Đảng Cộng hòa trẻ Washington (WA), Cảnh sát 
trưởng Quận Snohomish Adam Fortney và Cảnh sát trưởng 
Quận Pierce, cựu Thủ quỹ WA Duane Davidson, cựu Bộ trưởng 
Tư pháp Tiểu bang WA, Thượng nghị sĩ Phil Fortunato và Jim 
McCune, Dân biểu Carolyn Eslick và Robert Sutherland, cựu Nữ 
Ủy viên Hội đồng Quận King Kathy Lambert, Nữ Ủy viên Hội 
đồng Quận Pierce Amy Cruver, các Nhân viên Phản ứng Đầu 
tiên, Chuyên gia Chăm sóc Y tế, Người dẫn Chương trình Radio 
Talk, Doanh nghiệp, Giáo viên, Cựu chiến binh và nhiều người 
khác.
Washington xứng đáng có được một Nghị sĩ sẽ đấu tranh vì họ--
-bởi vì Washington đáng để chúng ta đấu tranh!
Liên lạc
(206) 734-8460; Info@Larkin4Congress.com; 
www.Larkin4Congress.com

Larkin
(Theo đảng Cộng hòa)

kết thúc
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Adam

Kinh nghiệm Bầu cử
Dân biểu Hoa Kỳ, 1997-Hiện tại; Thượng nghị sĩ Tiểu bang 
Washington, 1991-1996
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Công tố viên, Thành phố Seattle, 1993-1995; Luật sư, Crom-
well, Mendoza và Belur
Học vấn
Tiến sĩ Luật, Đại học Washington, 1990; Cử nhân Khoa học Xã 
hội, Đại học Fordham, 1987
Phục vụ Cộng đồng
Thành viên: Ban Cố vấn Danh dự Trường Evans thuộc Đại học 
Washington; Hội đồng Quan hệ Đối ngoại; Ban Giám đốc Dự 
án Borgen.  Cựu thành viên: Câu lạc bộ Bóng đá Issaquah, 
huấn luyện viên tình nguyện; Hội Phụ huynh - Giáo viên 
Trường Trung học Phổ thông và Trung học Cơ sở Issaquah; 
PTA Trường Tiểu học Northeast Tacoma, nơi vợ tôi, Sara, từng 
là Chủ tịch PTA; Câu lạc bộ Federal Way Kiwanis; Ủy ban Nhân 
quyền Tom Lantos; Nhà thờ St Matthew’s Episcopal.

Phát biểu
Khu vực của chúng ta là một cộng đồng vô cùng đa dạng và 
toàn những con người chăm chỉ, một cộng đồng khiến tôi tự 
hào gọi là quê hương trong cả cuộc đời mình. Tôi lớn lên ở 
thành phố SeaTac, vợ tôi Sara và tôi đã nuôi dạy hai đứa con 
ở đây, cả hai đều học trường công lập và hiện đang học tại Đại 
học UW và WSU.
Vì đất nước chúng ta đang phải đối mặt với những khó khăn 
chưa từng có nên tôi sẽ chú trọng đến việc tăng cường tầng 
lớp trung lưu, đảm bảo tạo cơ hội công bằng cho tất cả mọi 
người và đầu tư cho tương lai của chúng ta. Chúng ta phải 
đưa ra một định hướng tiến bộ để mọi người có thể phát 
triển mạnh mẽ. Các gia đình thuộc giai cấp công nhân, như 
công đoàn nơi tôi lớn lên, không có cơ hội giống như các thế 
hệ trước đó. Điều này cần phải thay đổi. Chúng ta phải phát 
triển từ tầng lớp trung lưu, gia tăng các cơ hội kinh tế, bảo vệ 
các công đoàn, tạo điều kiện để giáo dục bậc cao giá cả phải 
chăng hơn và dễ tiếp cận hơn, đồng thời tạo các việc làm trả 
lương hợp lý.
Tất cả mọi người, không phân biệt hoàn cảnh xuất thân, đều 
nên có quyền tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất 
lượng, giá cả phải chăng. Hệ thống chăm sóc sức khỏe của 
chúng ta cần được tái cơ cấu để tạo điều kiện thuận lợi hướng 
tới chương trình một người thanh toán như Medicare cho Mọi 
người. Với cương vị Chủ tịch Ủy ban Quân ngũ Hạ viện, tôi 
cũng ưu tiên bảo đảm rằng các quân nhân của chúng ta và gia 
đình của họ, bất kể họ sống ở đâu, đều sẽ nhận được sự hỗ 
trợ mà họ cần và xứng đáng được hưởng.
Tôi sẽ siêng năng làm việc để bảo đảm mọi người trong khu 
vực của chúng ta có quyền tiếp cận với những gì tốt nhất mà 
quốc gia này cung cấp; không chỉ vì đó là việc làm đúng đắn, 
mà còn bởi vì đây cũng là nhà của tôi xét về cá nhân tôi.
Thực sự là một đặc quyền khi tôi được phục vụ cho cộng đồng 
chúng ta và tôi sẽ rất vinh dự khi có được phiếu bầu của quý 
vị.
Liên lạc
(253) 572-6125; info@electadamsmith.com; 
http://www.electadamsmith.com/

Smith
(Theo đảng Dân chủ)

  tiếp tục
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Doug

Kinh nghiệm Bầu cử
Cựu Phó Chủ tịch Cấp cao của Đảng Cộng hòa Quận King, Viên 
chức Ủy ban Phân khu Bầu cử (Precint Committee Officer, 
PCO), Cựu ứng viên Quốc hội Hoa Kỳ. Đã làm việc ở nhiều 
chiến dịch với vai trò cố vấn và chuyên gia marketing.
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Người sáng lập kiêm Chủ tịch của công ty quảng cáo Prologue 
Digital. Thành viên Phòng Thương mại Kent và Tacoma. Huấn 
luyện viên Quản lý Quốc gia cho Car Toys. Nhạc sĩ Chuyên 
nghiệp, Người dẫn Chương trình Phát thanh và Truyền hình. 
Học vấn
Trường Trung học Phổ thông Central Valley ở Spokane, Đại 
học Multnomah
Phục vụ Cộng đồng
Nhà sáng lập Street Church cung cấp thực phẩm và hỗ trợ 
người vô gia cư và nhóm người gặp rủi ro. Hơn 30 năm làm 
việc với thanh niên và những gia đình gặp rủi ro. Cựu Mục sư 
Thiếu niên. Tình nguyện viên cho The Rescue Mission.

Phát biểu
Các chính trị gia chuyên nghiệp là vấn đề lớn nhất trong chính 
phủ ngày nay, họ hứa hẹn rằng họ sẽ giải quyết vấn đề của 
quý vị và sau đó, khi được bầu, họ sẽ phớt lờ quý vị cho đến 
khi họ cần lại lá phiếu của quý vị. Khu 9 xứng đáng nhận được 
nhiều hơn những lời hứa hẹn mệt mỏi và kéo dài từ năm này 
sang năm khác. Khi chúng ta mất đi tiếng nói của mình, chúng 
ta cũng có thể đánh mất cơ hội Giấc mơ Mỹ của chúng ta.
Chúng ta bầu ra các dân biểu để duy trì một môi trường an 
toàn cho gia đình và trẻ em, để bảo vệ biên giới, nền kinh tế và 
các quyền theo hiến pháp của chúng ta. Khi các chính trị gia 
đã nắm quyền hơn 2 thập kỷ, chẳng hạn như nghị sĩ đương 
nhiệm, họ có thể không cập nhật thông tin mới với các cuộc 
đấu tranh của các cử tri và không cho họ tiếng nói đó.
Các chính sách mà chúng ta đón nhận từ Washington DC đã 
khiến các gia đình gặp khó khăn về thực phẩm và nhiên liệu. 
Các chính trị gia chuyên nghiệp lỗi thời và hành động của họ 
tiếp tục gây ra lạm phát cao kỷ lục và gia tăng tình trạng vô 
gia cư và tội phạm. Điều đó làm cho cộng đồng, biên giới của 
chúng ta không an toàn và khiến công việc của chúng ta gặp 
rủi ro.
Người đại diện của quý vị cần làm mọi việc có thể để giảm giá 
tiêu dùng và tăng cường an toàn công cộng. Ở thời điểm hiện 
tại, nhiều người Mỹ không thể thanh toán hóa đơn hàng tạp 
hóa của họ và nhìn thấy các kệ hàng trống, trong khi những 
người không phải công dân Mỹ tràn qua biên giới phía nam 
để nhận các mặt hàng do người đóng thuế tài trợ như sữa bột 
trẻ em, và điện thoại di động, sau đó đưa vào cộng đồng của 
chúng ta mà không có công tác kiểm tra thích hợp.
Tôi là chồng và là cha của 5 đứa trẻ và tôi tận mắt chứng kiến 
những vấn đề này hàng ngày. Nếu được bầu, tôi sẽ đấu tranh 
để bảo vệ quyền của phụ huynh, khôi phục đồng đô la và làm 
chậm tốc độ lạm phát, giải phóng năng lượng trong nước để 
giảm giá khí đốt và bảo vệ quyền lợi của quý vị, khu dân cư, 
trường học và việc làm.
Đã đến lúc các nhà lãnh đạo mạnh dạn lắng nghe quý vị và 
đấu tranh vì quý vị trong Quốc hội. Đã đến lúc Khu vực Quốc 
hội 9 phải thay đổi. Đã đến lúc mang Giấc mơ Mỹ trở lại.
Liên lạc
(877) 427-6534; candidate@dougbasler.com; 
www.dougbasler.com

Basler
(Theo đảng Cộng hòa)

kết thúc
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Các chức vụ hành pháp được bầu chọn trên toàn tiểu bang phải là các cử tri đã đăng ký ở 
Washington và được bầu chọn cho nhiệm kỳ bốn năm.

Tiêu chuẩn & Trách nhiệm của 
các Chức vụ Hành pháp   

Tổng Thư ký Tiểu bang
Tổng Thư ký Tiểu bang chỉ đạo Bộ phận Bầu cử tiểu 
bang, Bộ phận Doanh nghiệp và Tổ chức Từ thiện, Bộ 
phận Lưu trữ và Thư viện tiểu bang, cũng như các 
chương trình và dịch vụ khác. Văn phòng Tổng Thư ký 
Tiểu bang quản lý hồ sơ của các doanh nghiệp và tổ chức 
từ thiện, thu thập và lưu trữ các hồ sơ trước đây của 
tiểu bang, cũng như quản lý việc sử dụng lá cờ và con 
dấu của tiểu bang. Tổng Thư ký Tiểu bang đứng thứ hai 
trong hàng kế nhiệm vị trí Thống Đốc.

Các phát biểu của ứng cử viên được in chính xác 
như khi nộp. Văn phòng Tổng Thư ký Tiểu bang 
không chỉnh sửa dưới bất kỳ hình thức nào hoặc 
xác minh sự thật hoặc tính chính xác của các 
phát biểu này.

Các ứng cử viên đã nộp thông tin liên lạc 
của họ trước khi in tập sách hướng dẫn 
này. Để biết thông tin liên lạc mới nhất, 
xin vui lòng truy cập VoteWA.gov và chọn 
“Hướng dẫn Cử tri.”

Vị trí Tổng Thư ký Tiểu bang sẽ được 
bầu cử vào năm 2022 cho vị trí trống và 
hoàn thành hai năm còn lại của nhiệm 
kỳ. Vị trí này sẽ được bầu cử lại vào 
năm 2024 cho cuộc bầu cử theo lịch 
trình thường lệ cho nhiệm kỳ bốn năm.
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Steve

Hobbs
(Theo đảng Dân chủ)

Julie

Anderson
(Theo đảng Phi đảng phái)

Kinh nghiệm Bầu cử
Tổng Thư ký Tiểu bang Steve Hobbs sẽ đảm bảo mọi ý kiến của 
người dân Washington đủ tiêu chuẩn đều được lắng nghe trong 
các cuộc bầu cử an toàn, dễ tiếp cận. Tại Thượng nghị viện tiểu 
bang, Hobbs chủ trì Ủy ban Giao thông Vận tải và nổi tiếng là 
người đấu tranh cho các giải pháp lưỡng đảng.
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Ba thập kỷ phục vụ trong Quân đội Hoa Kỳ và Vệ binh Quốc 
gia, đạt cấp bậc Trung tá. Đã tham gia chiến đấu tại Kosovo và 
Iraq. Chỉ huy Lực lượng Đặc nhiệm - Nhiệm vụ ứng phó đại dịch 
COVID-19 của Western Washington.
Học vấn
Thạc sĩ Hành chính Công và Cử nhân Khoa học Xã hội từ Đại học 
Washington. Chỉ huy và Tham mưu Quân đội Hoa Kỳ, Trường 
Thông tin Quốc phòng.
Phục vụ Cộng đồng
Rotary, Hội Cựu chiến binh Hoa Kỳ, Ủy ban Cựu chiến binh Nisei
Phát biểu
Với vai trò là Tổng Thư ký Tiểu bang hiện tại, ưu tiên hàng đầu 
của tôi là đảm bảo cuộc bầu cử của chúng ta diễn ra an toàn và 
mọi cử tri đủ điều kiện đều có thể tiếp cận được. Tôi tự hào với 
sự nghiệp hoạt động công ích của mình khi làm việc cùng với 
những người theo Đảng Dân chủ, Đảng Cộng hòa, và Đảng Độc 
lập ủng hộ tất cả người dân Washington.
Mẹ tôi, một người nhập cư gốc Á, đã dạy tôi làm việc chăm chỉ, 
coi trọng học vấn và phục vụ người khác. Đó là lý do tại sao tôi 
đã phục vụ trong quân đội hơn 30 năm và 15 năm trong Thượng 
nghị viện tiểu bang.
Với sự ủng hộ của lưỡng đảng từ các nhà lập pháp tiểu bang, tôi 
chỉ đạo công tác bảo vệ hệ thống bầu cử của chúng ta khỏi các 
mối đe dọa an ninh mạng, đối mặt với thông tin sai lệch độc hại 
và thu hút các cộng đồng không có người đại diện. Những cam 
kết này là lý do tại sao tôi nhận được sự tán thành của nhiều 
Kiểm toán viên của Quận phụ trách bầu cử, tầng lớp lao động 
và kinh doanh, những người ủng hộ quyền bỏ phiếu và các nhà 
lãnh đạo nổi tiếng của tiểu bang và liên bang.
Tổng Thư ký Tiểu bang phải có các tiêu chuẩn cao nhất về sự 
liêm chính và khả năng lãnh đạo và là người ủng hộ mạnh mẽ 
cho quyền bầu cử ở Washington. Khi các cuộc tấn công vào nền 
dân chủ của chúng ta ngày càng tinh vi hơn, tôi ở đây để dẫn dắt 
các cuộc bầu cử của tiểu bang chúng ta vượt qua các thách thức 
an ninh. Được phục vụ trong vai trò Tổng Thư ký Tiểu bang là 
một đặc ân trong cuộc đời tôi, và tôi sẽ rất vinh dự khi nhận được 
phiếu bầu của quý vị.
Liên lạc
(360) 322-4637; info@electhobbs.com; www.electhobbs.com

Kinh nghiệm Bầu cử
Kiểm toán viên Quận Pierce Phi đảng phái, từ năm 2009 đến 
nay; Ủy viên Hội đồng Thành phố Tacoma Phi đảng phái, 2004 
đến 2009
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Cố vấn Chính sách Cấp cao, Bộ Thương mại; Giám đốc Điều 
hành, Hội Nữ Thanh niên Cơ Đốc (YWCA) Tacoma- Quận Pierce; 
Phó Quản trị viên Khu vực, Bộ Dịch vụ Y tế và Xã hội
Học vấn
Quản trị viên Bầu cử được Chứng nhận cấp Quốc gia và Tiểu 
bang; Viên chức Hồ sơ Công khai được Tiểu bang Chứng nhận; 
Thạc sĩ Khoa học Tự nhiên (MS) Quản trị Tư pháp Hình sự, Đại 
học Northeastern; Cử nhân Khoa học Xã hội (BA), Đại học Tiểu 
bang Evergreen
Phục vụ Cộng đồng
Cựu Chủ tịch và Thành viên Hiệp hội Kiểm toán viên Quận; Thư 
ký Ủy ban Tiêu chuẩn Hồ sơ Điện tử của Tiểu bang; Paul Harris 
Fellow, Tổ chức Rotary Quốc tế; Thành viên Hội đồng Quản trị, 
Trung tâm Lãnh đạo và Trách nhiệm Xã hội của UW; Thành viên 
Cấp cao, Diễn đàn Lãnh đạo Hoa Kỳ; Ban Đạo đức và Sức khỏe 
của Hiệp hội Luật sư đoàn Tiểu bang Washington
Phát biểu
Sự phân cực chính trị đã làm xói mòn lòng tin của chúng ta vào 
chính phủ. Tổng Thư ký Tiểu bang có nhiệm vụ quan trọng là 
điều hành các cuộc bầu cử đáng tin cậy, cũng như cung cấp 
quyền tiếp cận hồ sơ công khai, sổ đăng ký kinh doanh và các 
dịch vụ thư viện. Điều này đòi hỏi kinh nghiệm. Đảng phái 
không có chỗ trong văn phòng của Tổng Thư ký Tiểu bang.
Tôi đã làm Kiểm toán viên phi đảng phái của Quận Pierce trong 
12 năm, tôi điều hành một văn phòng được công nhận trên 
toàn quốc, từng đoạt giải thưởng, tăng cường khả năng tiếp 
cận của cử tri, nâng cao an ninh bầu cử và cải tiến thủ tục kiểm 
toán. Tôi làm công tác giám sát và lãnh đạo toàn tiểu bang 
trong các cuộc bầu cử, tăng khả năng tiếp cận hồ sơ công khai 
và cấp phép kinh doanh được sắp xếp hợp lý. Tôi có chứng 
nhận do quốc gia và tiểu bang cấp về quản lý bầu cử và là nhân 
viên hồ sơ công được chứng nhận.
Tôi đã phối hợp chặt chẽ với các quận trong toàn tiểu bang. 
Chúng ta đã cùng nhau tạo ra danh tiếng về thành tích xuất 
sắc trên toàn quốc. Nhờ đó tôi giành được sự tin tưởng và ủng 
hộ của hơn 30 quản trị viên bầu cử thuộc Đảng Dân chủ, Đảng 
Cộng hòa, và Đảng Độc lập và Kiểm toán viên của Quận trên 
toàn Tiểu bang Washington. 
Kinh nghiệm và khả năng lãnh đạo của tôi quản lý hàng trăm 
cuộc bầu cử ở quận lớn thứ hai của Washington đã chuẩn bị 
hành trang cho tôi sẵn sàng đảm nhận chức vụ Tổng Thư ký 
Tiểu bang. Tôi sẽ bảo vệ nền cộng hòa dân chủ của chúng ta 
bằng cách làm cho các cuộc bầu cử của chúng ta an toàn, minh 
bạch và dễ tiếp cận hơn. Mong quý vị hãy bỏ phiếu cho tôi.
Liên lạc
(253) 281-5785; Hello@JulieAnderson.org; JulieAnderson.org
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Nhà lập pháp phải là những cử tri đã đăng ký trong khu vực của họ.

Tiêu chuẩn & Trách nhiệm của các 
Chức vụ Lập pháp

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 được bầu chọn vào năm chẵn. Nhiệm vụ duy 
nhất của Thượng viện là xác nhận các bổ nhiệm của thống 
đốc.

Dân biểu Tiểu bang
Hạ 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 toàn bộ thành viên của Hạ viện được bầu 
chọn vào năm chẵn.

Các phát biểu của ứng cử viên được in chính xác 
như khi nộp. Văn phòng Tổng Thư ký Tiểu bang 
không chỉnh sửa dưới bất kỳ hình thức nào hoặc 
xác minh sự thật hoặc tính chính xác của các 
phát biểu này.

Các ứng cử viên đã nộp thông tin liên lạc 
của họ trước khi in tập sách hướng dẫn 
này. Để biết thông tin liên lạc mới nhất, 
xin vui lòng truy cập VoteWA.gov và chọn 
“Hướng dẫn Cử tri.”
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Davina

Duerr
(Theo đảng Dân chủ)

John

Peeples
(Theo đảng Cộng hòa)

Kinh nghiệm Bầu cử
Dân biểu Tiểu bang; Ủy viên Hội đồng Thành phố Bothell từ 
tháng 1/2016 - tháng 5/2022
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Kiến trúc sư, Phục vụ cho Hiệp hội Vận tải Dịch vụ Phía Đông; 
Nhóm Cố vấn Điều hành Sở Giao thông Washington (Wash-
ington State Department of Transportation, WSDOT); Nhóm 
Lãnh đạo được Bầu của Xe buýt Tốc hành Sound Transit; và 
Ban Chính sách Giao thông Vận tải Hội đồng Khu vực Puget 
Sound (Puget Sound Regional Council, PSRC) đại diện cho Hiệp 
hội các Thành phố Sound và Hội đồng Quản trị Hiệp hội các 
Thành phố Sound 
Học vấn
Cử nhân Kiến trúc, Trường đại học Syracuse
Phục vụ Cộng đồng
Phục vụ cho Tổ chức các Khu học chánh Bờ Bắc với cương 
vị Phó chủ tịch và thành viên Hội đồng Quản trị, 2009-2015; 
Đồng sáng lập kiêm đồng chủ tịch chương trình M.I.L.K. Mon-
ey; Phục vụ cho Ban Bảo tồn Điểm mốc Bothell, Chủ tịch 2008- 
2015, Thành viên 2005-2015
Phát biểu
Bối cảnh chính trị hiện tại của chúng ta quá cực đoan và phân 
chia đảng phái, làm giảm khả năng quản lý của chúng ta. Là 
một cư dân lâu năm của Bothell, trọng tâm của tôi là cải thiện 
nền kinh tế của chúng ta, công bằng hóa hệ thống thuế, bảo 
vệ các trường học, giữ an toàn cho các khu dân cư, cung cấp 
nhiều nhà ở giá rẻ hơn, bảo vệ những người đã từng bị bạo 
lực gia đình và bảo vệ môi trường cho con cháu của chúng ta. 
Phục vụ có nghĩa là lắng nghe cộng đồng của chúng ta và tìm 
ra các giải pháp hợp lý. Tôi sẽ luôn mở rộng cánh cửa và luôn 
có tư duy cởi mở. Tôi rất vinh dự khi có được sự ủng hộ và 
phiếu bầu của quý vị. Được ủng hộ bởi: Hiệp hội Y tá Tiểu bang 
Washington, Hội đồng Lao động Tiểu bang Washington, Cử tri Bảo 
vệ Môi trường ở Washington, v.v.
Liên lạc
davina@electdavina.com; electdavina.com

Kinh nghiệm Bầu cử
Không có.
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Kỹ sư Kiểm tra Chuyến bay Thử nghiệm tại Công ty Boeing, 
Cessna Aircraft Company, máy bay thương mại và quân sự. 
Nhiều vị trí kỹ thuật khác, bao gồm cả chuyên gia về tuân thủ 
xuất khẩu.
Học vấn
Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông tại Trung học Phổ thông 
Alexis I. duPont, Greenville, Delaware. Bằng Cử nhân Khoa học 
Tự nhiên ngành Kỹ thuật Hàng không và Du hành Vũ trụ tại 
Đại học Purdue, West Lafayette, Indiana. Chứng chỉ Quản lý 
Dự án tại Đại học Washington. Giấy phép phi công thương mại 
do Cục Hàng không Liên bang cấp. Trường đời
Phục vụ Cộng đồng
Tổ chức buổi đọc Tuyên ngôn Độc lập trước công chúng vào 
ngày 4 tháng 7 tại tòa thị chính Kenmore vào năm 2021. Hai 
lần làm người phân xử bầu cử tại địa điểm bỏ phiếu của Quận 
Sedgwick, Kansas. Thường xuyên làm người bình luận tại các 
cuộc họp hội đồng thành phố.
Phát biểu
Mục tiêu của tôi là đại diện cho người dân khu vực thứ nhất 
của Olympia một cách nghiêm túc và chu đáo, đồng thời tạo 
ra những thay đổi tích cực. Đại dịch đã cho thấy rõ sự cần 
thiết trong việc thay đổi chính sách y tế công cộng của tiểu 
bang. Với tư cách là một kỹ sư, tôi sẽ xem xét kỹ lưỡng mọi 
vấn đề được giao cho tôi để đảm bảo rằng chính quyền sẽ 
chịu trách nhiệm giải trình, đồng thời sẽ luôn là chính quyền 
do dân và vì dân. Ba ưu tiên hàng đầu của tôi là đặt ra những 
giới hạn chặt chẽ hơn về quyền hạn của thống đốc trong 
trường hợp khẩn cấp, giảm thiểu thuế sử dụng đường bộ trả 
theo dặm và hỗ trợ cho tất cả các điều trên. Cảm ơn quý vị đã 
bỏ phiếu.
Liên lạc
(425) 405-5046; votepeeples@gmail.com; 
www.votepeeples.com
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Shelley

Kloba
(Theo đảng Dân chủ)

Jerry

Buccola
(Theo đảng Cộng hòa)

Kinh nghiệm Bầu cử
Dân biểu Tiểu bang; Chủ tịch Ủy ban Thương mại và Trò chơi; 
thành viên Ủy ban Ngân sách Thủ đô và Phát triển Nông thôn, 
Nông nghiệp và Tài nguyên Thiên nhiên; đồng sáng lập Nhóm 
Công tác Lưỡng đảng Hạ viện; thành viên chính thức của Ủy 
ban về hoạt động Đánh bạc; thành viên của Lực lượng Chuyên 
trách vấn nạn Đánh bạc và Nhóm quản ký Phương tiện Tự 
hành. Nguyên: Ủy viên Hội đồng Thành phố Kirkland; Thành 
viên Ban Sáng kiến về Nạn bạo hành Gia đình Quận King và 
Ban Sức khỏe Quận King
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế được cấp phép trong hơn 
20 năm
Học vấn
Cử nhân Khoa học Tự nhiên (B.S.) Vận động Cơ thể học, Đại 
học Illinois; Chứng chỉ Hoạch định Chính sách Năng lượng, Đại 
học Idaho; Trường dạy Mát-xa Seattle
Phục vụ Cộng đồng
Câu lạc bộ Kirkland Kiwanis, Trước đây; Ủy Viên Quản Trị Tổ 
Chức các Trường học ở Học khu Lake Washington, Thành 
viên Ủy ban Công viên Kirkland, Giám đốc Lập pháp Hội Phụ 
huynh Giáo viên (Parent Teacher Association, PTA) Tiểu bang 
Washington (WA)
Phát biểu
Kinh nghiệm sâu rộng trong cộng đồng với cương vị luật sư 
bào chữa đã dẫn dắt tôi đến vị trí được bầu và đã thông báo 
phương pháp quản lý của tôi. Các ưu tiên của tôi bao gồm 
bảo vệ quyền tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản; 
bảo vệ quyền riêng tư của dữ liệu người tiêu dùng; đảm bảo 
mọi người được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe; tăng cơ 
hội cho các gia đình lao động; giảm bạo lực súng đạn và tình 
trạng vô gia cư; và sửa đổi quy định đảo ngược về thuế để mọi 
người nộp thuế công bằng. Tôi biết là khi hợp tác với nhau, 
chúng ta có thể vượt qua những thách thức hiện tại để tạo ra 
cơ hội và sự an toàn cho tất cả mọi người.
Được sự tán thành của: Tổ chức Những người theo Đảng Dân 
chủ Quận Snohomish, Câu lạc bộ Sierra, Liên minh về Trách 
nhiệm với Súng ở WA, Hội đồng Lao động Tiểu bang WA, Liên 
đoàn Giáo viên Hoa Kỳ
Liên lạc
(425) 522-2096; info@votekloba.com; www.votekloba.com

Kinh nghiệm Bầu cử
Viên chức Ủy ban Phân khu Bầu cử (4 năm)
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Môi giới Bất động sản Buccola Homes (1993 đến nay); 
Greenpoint Technologies (2012-2016); Hewlett-Packard/
Philips Medical (1981-1993)
Học vấn
Cử nhân Khoa học Tự nhiên (B.S.) Đại học Business-Cal-State 
Long Beach; Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (M.B.A.) - Đại học 
Tiểu bang Oregon
Phục vụ Cộng đồng
Hội viên tại Đại học Hillsdale; Nhà thờ St. Paul; Hiệp hội Hàng 
xóm Tốt bụng; Tổ chức Tự do; Viện Khám phá; Giám khảo cho 
Liên đoàn Tranh luận & Hùng biện ở Trường Trung học Phổ 
thông; Mục sư Bán thời gian của Trung tâm Hưu trí Fairwinds
Phát biểu
Công việc chính của chính phủ là bảo vệ các quyền tự do. Các 
quyền này đang bị vi phạm một cách rõ ràng. Tình trạng Khẩn 
cấp gần đây của Thống đốc không có ngày kết thúc và không 
có tiêu chí để kết thúc. Các quyền về tự do hội họp và thờ 
cúng theo hiến pháp, của chúng ta đang bị cấm cản. Quyền 
lực của Thống đốc về mặt pháp lý phải được thực hiện tùy 
thuộc vào tình trạng kiểm tra và cân bằng.
Quyền tài sản của con cái chúng ta đang bị vi phạm bởi Đạo 
luật Quản lý Phát triển. Để cung cấp nhà ở giá phải chăng cho 
con cái chúng ta, chúng ta cần có thêm đất để xây dựng. Trẻ 
sơ sinh ở Washington có thể bị sát hại khi vừa được sinh ra. 
Chúng ta phải bãi bỏ triệt để Quyền hạn Khẩn cấp, Quản lý 
Phát triển và Phá thai ở giai đoạn cuối thai kỳ.
Liên lạc
(206) 940-2814; JerryBuccola@gmail.com
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Bill

Ramos
(Theo đảng Dân chủ)

Kinh nghiệm Bầu cử
Dân biểu Tiểu bang, Khu vực 5 (2019-hiện tại); Ủy viên Hội 
đồng Thành phố Issaquah (2015-2018).
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Quản lý rừng và quyền tiếp cận đất công cho Bộ Lâm nghiệp 
Hoa Kỳ (16 năm). Hỗ trợ cải thiện khả năng tiếp cận phương 
tiện công cộng nông thôn với Bộ Giao thông Vận tải Hoa Kỳ (8 
năm). Làm chủ doanh nghiệp nhỏ ở North Bend trong 17 năm 
và một doanh nghiệp có trụ sở tại Issaquah chuyên phát triển 
các dự án giao thông.
Học vấn
Bằng Cử nhân Khoa học Tự nhiên, Đại học Tiểu bang 
Humboldt. Chứng chỉ Kỹ sư Lâm nghiệp, Đại học Tiểu bang 
Oregon, và Quản lý Giải trí, Đại học Tiểu bang Utah.
Phục vụ Cộng đồng
Issaquah Rotarian (2013-hiện tại); Cựu thành viên Hội đồng, 
Encompass (trước đây là Snoqualmie Valley Children’s 
Services); Phục vụ trong Issaquah’s Economic Vitality 
Commission, Hội đồng Chính sách và Hoạch định, và Chủ tịch 
Ủy ban Dịch vụ Nhân sinh.
Phát biểu
Tôi tự hào đại diện cho quý vị tìm ra các giải pháp có ý nghĩa 
bắt nguồn từ trách nhiệm giải trình và kết quả. Tôi vẫn ưu tiên 
việc duy trì an toàn cho cộng đồng của chúng ta, duy trì hoạt 
động của nền kinh tế cho tất cả mọi người và giải quyết cuộc 
khủng hoảng về khả năng chi trả nhà ở. Khả năng lãnh đạo 
trong lĩnh vực giao thông vận tải đang cung cấp các nguồn lực 
cải tiến đường bộ, an toàn và phương tiện công cộng trong 
khu vực của chúng ta. Tôi là người ủng hộ mạnh mẽ việc bảo 
vệ không khí, nước và rừng của chúng ta. 
Với lá phiếu của quý vị, tôi sẽ tiếp tục cải thiện an toàn công 
cộng, mở rộng nhà ở và dịch vụ cho những khu phố dễ bị ảnh 
hưởng và bảo vệ quyền sinh đẻ tại tiểu bang của chúng ta. 
Được ủng hộ bởi: Nhân viên cứu hỏa, Planned Parenthood, Cử tri 
Bảo vệ Môi trường ở Washington, Hội đồng Lao động Tiểu bang, 
các giáo viên, y tá, thị trưởng và ủy viên hội đồng trên toàn khu 
vực, v.v.
Liên lạc
(425) 208-5882; bill@voteramos.org; voteramos.org

Ken

Moninski
(Theo đảng Cộng hòa)

Kinh nghiệm Bầu cử
Viên chức Ủy ban Phân khu Bầu cử Đảng Cộng hòa (MV-05-
3601) và ứng cử viên Dân biểu Tiểu bang năm 2020.
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Chủ sở hữu kiêm Chủ tịch của hai công ty dịch vụ hàng không 
– Global Aircraft Services và Safeair Media. Tôi hiểu tác động 
của việc tăng thuế và các quy định đối với các doanh nghiệp 
nhỏ đang hoạt động để phát triển và tạo việc làm mới.
Học vấn
Cử nhân Quản trị Kinh doanh từ Đại học Alaska – Fairbanks
Phục vụ Cộng đồng
Thành viên Hội đồng kiêm Thủ quỹ của Tổ chức Bệnh Xơ cứng 
bì Quốc gia – Chi nhánh Tây Bắc. Tôi cũng là một tình nguyện 
viên của tổ chức Big Brothers/Big Sisters of Puget Sound, nơi 
tôi đã cố vấn cho một thiếu niên Seattle trong ba năm.
Phát biểu
Là một người chồng, người cha của hai cô con gái nhỏ và là 
chủ doanh nghiệp nhỏ, tôi hiểu những khó khăn mà nhiều gia 
đình phải đối mặt. Chúng ta đã chứng kiến các khu phố trở 
nên kém an toàn hơn, con cái chúng ta tụt hậu trong việc học 
hành, và hàng hóa thiết yếu cơ bản trở nên đắt đỏ hơn.
Khi Đảng Dân chủ ở Olympia biểu quyết hạn chế việc trị an, 
tội phạm đã gia tăng; khi Đảng Dân chủ biểu quyết tăng thuế 
một lần nữa, các gia đình đã phải gánh chịu hậu quả. Chúng ta 
cần một sự thay đổi. Tôi tranh cử để mang lại những giải pháp 
thông thường cho Olympia nhằm tạo ra những kết quả thực 
sự. Xin quý vị bỏ phiếu cho tôi để chúng ta có thể cùng nhau 
dẫn dắt Washington đến một Tương lai Tốt đẹp hơn ở Phía 
trước.
Liên lạc
(425) 264-0336; ken@ken4wa.com; ken4wa.com



32 Dân biểu Tiểu bang | Khu vực 5 Vị trí 2 | Nhiệm kỳ 2 năm

Chad

Magendanz
(Theo đảng Cộng hòa)

Lisa

Callan
(Theo đảng Dân chủ)

Kinh nghiệm Bầu cử
Cựu Chủ tịch Hội đồng Giáo dục Issaquah được bầu vào Hạ 
viện (2013-2017); Làm công tác Giáo dục (Thành viên Xếp 
hạng), Giáo dục Bậc cao, ủy ban Công nghệ & Phát triển Kinh 
tế, Quy tắc và Phân bổ Chi phí; Được bổ nhiệm vào năm đội 
tài trợ của trường lưỡng đảng và lực lượng đặc nhiệm chất 
lượng
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Giáo viên khoa học máy tính (Học khu Bellevue); Nhà phát 
triển phần mềm (Microsoft, Nike, Panasonic, v.v.); Sĩ quan tàu 
ngầm Hải quân Hoa Kỳ
Học vấn
Thạc sĩ Khoa học Xã hội chuyên ngành Giảng dạy từ Đại học 
Central Washington University (CWU); Cử nhân Khoa học Kỹ 
thuật Điện và Máy tính từ Đại học Cornell
Phục vụ Cộng đồng
Người ủng hộ Xuất sắc của Hội Phụ huynh - Giáo viên (Parent-
Teacher Association, PTA); Tình nguyện viên TEALS của 
Microsoft; quản lý AFS; Mạng lưới Giáo dục Eastside; Kiwanis; 
Quân đoàn Hoa Kỳ; Cư dân Tiger Mountain với vợ Galen (33 
tuổi) và hai con trai (tốt nghiệp MIT và Đại học Utah)
Phát biểu
Trong một thời đại chính trị siêu đảng phái, Chad đã giành 
được danh tiếng là người xây dựng sự kết nối. Một nhà quán 
quân về giáo dục ở Olympia, ông đã tăng gấp đôi tài trợ cho 
nhà trường trong khi giảm thuế bất động sản cho 44% các học 
khu. Ông đã thành lập các liên minh lưỡng đảng để thông qua 
đạo luật mang tính bước ngoặt về giáo dục khoa học máy tính, 
trường học sáng tạo, xe điện và tội phạm qua mạng.
Seattle Times ủng hộ Chad vào tất cả các cuộc đua vào Hạ 
Viện trước đây của ông, đã gọi Chad là “một trong những 
nhà tư tưởng sáng suốt nhất trong cơ quan Lập pháp”, người 
“mang đến tính cách trung dung và trí tuệ sắc bén rất cần 
thiết cho Olympia”. Liên đoàn Thành phố cũng đã liên tục 
đánh giá Chad là “Xuất sắc” trong các đánh giá ứng viên của 
họ. Tiểu bang Washington cần Chad trở lại Olympia.
Liên lạc
(425) 395-4895; info@magendanz.com; www.Vote4Chad.com

Kinh nghiệm Bầu cử
Dân biểu Tiểu bang hiện tại, Phó Chủ tịch Ủy ban Ngân sách 
Vốn; thành viên Ủy ban Giáo dục Khối Mẫu giáo - Lớp 12 (K-12) 
tại Hạ viện và thành viên Ủy ban Trẻ em, Thanh niên và Gia 
đình; Cựu Giám đốc Hội đồng Giáo dục Issaquah từng phục vụ 
với cương vị Chủ tịch Hội đồng.
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Cựu kỹ sư trưởng kiêm quản lý dự án cho Boeing. Cựu chuyên 
gia tư vấn quản lý các chương trình phát triển phần mềm quy 
mô lớn cho các doanh nghiệp.
Học vấn
Cử nhân Khoa học Tự nhiên Toán học, chuyên ngành khoa 
học máy tính ở Đại học Northern Arizona.
Phục vụ Cộng đồng
Thành viên Ban quản trị của Liên minh Phòng chống Ma 
túy cho Thanh niên Influence the Choice, thành viên Phòng 
Thương mại Kiwanis và Issaquah. Cựu cán bộ điều hành tiền 
vay làm việc cho United Way ở Quận King, cựu thành viên hội 
đồng quản trị của Trung tâm Thanh thiếu niên The Garage.
Phát biểu
Tôi bắt đầu hoạt động tình nguyện tại nhà trường và là thành 
viên Hội đồng Giáo dục Issaquah, hiện tại tôi vẫn tiếp tục làm 
công việc đó ở Olympia để phấn đấu đạt được thành tích xuất 
sắc cho hệ thống trường công lập của chúng ta. Tôi sẽ tiếp 
tục nỗ lực để giúp cho các khu dân cư trở nên an toàn và có 
mức chi phí bình dân, giúp đỡ các doanh nghiệp nhỏ, v.v. Đây 
không phải lúc để chúng ta chia rẽ và phân đảng phái. Tôi sẽ 
tiếp tục tập trung vào việc lắng nghe và hướng tới đạt được 
kết quả. Tôi rất hào hứng với những việc mình đã làm được 
nhưng rõ ràng là vẫn còn nhiều việc nữa phải làm. Tôi rất vinh 
dự khi có được phiếu bầu của quý vị.
Tôi nhận được sự ủng hộ của các Y tá, Giáo viên, Nhà giáo, 
Patty Murray, Mark Mullet, Sean Kelly, Planned Parenthood, 
Quỹ Vận động vì Trẻ em, Cử tri Bảo vệ Môi trường, v.v.
Liên lạc
(425) 260-4878; lisa@lisacallan.org; lisacallan.org
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David

Hackney
(Theo đảng Dân chủ)

Stephanie

Peters
(Theo đảng Cộng hòa)

Kinh nghiệm Bầu cử
Dân biểu Tiểu bang Khu vực Lập pháp 11, Vị trí 1 (2020-2022); 
Viên chức Ủy ban Phân khu Bầu cử (Tuk 11-1167)
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Cựu Phó Chưởng lý Hoa Kỳ, Cựu Ủy viên Công tố Tội phạm 
Chiến tranh làm việc cho Liên hợp quốc (United Nation, 
UN), Cựu Cố vấn Cấp cao cho bộ phận Nhân sự Toàn cầu tại 
The Nature Conservancy, hiện đang giữ chức Giám đốc Phát 
triển Kinh tế tại CleanTech Alliance.
Học vấn
Cử nhân Khoa học Tự nhiên (Bachelor of Sciences, BS), Đại 
học Cornell; Thạc sĩ Hành chính Công (Master of Public Admin-
istration, MPA), Đại học Harvard; Tiến sĩ Luật (Juris Doctor, JD), 
Trường Luật Harvard
Phục vụ Cộng đồng
Thành viên Hội đồng Tổ chức Trẻ em Tukwila, Cựu Thành viên 
Hội đồng Liên minh vì Trách nhiệm với Súng, Cựu Thành viên 
Hội đồng Tabor 100 (Phòng kinh doanh Người Mỹ gốc Phi ), 
Cựu Ủy viên Hội đồng Ủy ban Nhân quyền Tiểu bang Washing-
ton , Cựu Tình nguyện viên Dự án Cải cách Tư pháp Hình sự ở 
Uzbekistan.
Phát biểu
Trong suốt sự nghiệp của mình, tôi luôn nỗ lực để tạo ra tác 
động có ý nghĩa đến cuộc sống của người dân. Tôi rất vinh dự 
khi nhận được sự ủng hộ của quý vị cách đây hai năm và tôi 
hy vọng sẽ tiếp tục được phục vụ khu vực của chúng ta.
Trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, tôi tập trung vào các vấn 
đề ảnh hưởng đến Phía Nam Quận King. Tôi sẽ tiếp tục đấu 
tranh để tăng cường an toàn công cộng, đầu tư vào cơ sở hạ 
tầng đang đổ nát, giải quyết cuộc khủng hoảng nhà ở và khả 
năng chi trả, ngăn chặn bạo lực súng đạn và đảm bảo quá 
trình chuyển đổi thích hợp sang năng lượng sạch. Với lá phiếu 
của quý vị, tôi sẽ nỗ lực giải quyết những vấn đề phức tạp này 
và xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho khu vực của chúng 
ta và tất cả người dân Washington. 
Liên lạc
david@hackney4the11th.com; 
https://www.hackney4the11th.com/

Kinh nghiệm Bầu cử
Viên chức Ủy ban Phân khu Bầu cử (Precinct Committee Offi-
cer, PCO) Renton từ năm 2007. Không Chiến tranh-Chấm dứt 
Hoàn toàn. 
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
33 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý nguồn lực và tài 
chính, kiểm toán, thực hiện các biện pháp về hiệu quả, biến 
các vấn đề thành giải pháp. Phải được đánh giá đo lường thì 
mới cải thiện được. Chính quyền cũng vậy. Cần kiểm toán toàn 
bộ số tiền chi tiêu trong tiểu bang này, đồng thời thu hồi và 
hoàn trả toàn bộ số tiền bị sử dụng sai phạm. Trách nhiệm 
giải trình trong chính quyền - bất kể là ai!
Học vấn
Cử nhân Khoa học Xã hội ngành Viết Cao đẳng George Fox, 
Chứng nhận Sau Đại học (Postgraduate Certificate, PGC)-Khoa 
học Dữ liệu Đại học Texas
Phục vụ Cộng đồng
Tôi có kinh nghiệm làm việc tại Sở Bầu cử Quận King, trong 
tổng đài điện thoại, trông coi và đóng thùng phiếu. Tôi tham 
gia hội đồng nhà thờ và hỗ trợ tổ chức WIN (World Impact 
Network) giải quyết các vấn đề trong cộng đồng của chúng tôi.
Phát biểu
Quý vị có quyền được đảm bảo tính bảo mật và liêm chính 
trong bầu cử và các viên chức được bầu có nghĩa vụ cung cấp 
thông tin có thể xác minh được để quý vị có được sự đảm bảo 
đó. Việc Thiếu Thông tin là Không thể Chấp nhận được. Chúng ta 
muốn các cử tri Washington (WA) “Tin tưởng vào hệ thống,” 
nhưng lại không thể chắc chắn rằng chúng ta có danh sách cử 
tri trong sạch, hệ thống quản lý lá phiếu hợp lý, quy trình kiểm 
đếm liêm chính, các bộ định tuyến không dễ bị khai thác, hệ 
thống không bị lạm dụng hay hệ thống quản lý bầu cử đủ an 
toàn để chống lại các cuộc tấn công mạng.
Hãy cùng tôi…yêu cầu thay đổi. Tin tưởng, nhưng phải xác minh.
Liên lạc
(425) 306-6782; wagopdistrict11.com
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Steve

Bergquist
(Theo đảng Dân chủ)

Jeanette

Burrage
(Theo đảng Cộng hòa)

Kinh nghiệm Bầu cử
Dân biểu Tiểu bang
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Giáo viên Lịch sử/Nghiên cứu Xã hội tại Học khu Renton; trước 
đây tôi từng là Chủ Doanh nghiệp Nhỏ Aces Tennis, điều hành 
các Chương trình Quần vợt của Sở Công viên và Giải trí Thành 
phố Renton.
Học vấn
Trường Trung học Phổ thông Hazen, Renton; Bằng Cử nhân, 
song ngành Khoa học Chính trị và Lịch sử, Đại học Washing-
ton; Bằng Thạc sĩ Giảng dạy, Đại học Western Washington
Phục vụ Cộng đồng
Để ứng phó với đại dịch Covid, tôi đã sáng lập Hội những 
Người Đấu tranh vì Thực phẩm phía Nam Quận King, hợp 
tác với Phòng Thương mại Renton, Kho Thực phẩm Tukwila, 
United Way và các tổ chức khác để cung cấp bữa ăn mỗi tuần 
cho các gia đình có nhu cầu tại địa phương. Thành viên ban 
quản trị hiện tại của Cộng đồng trong hệ thống Trường của 
Tiểu bang Washington và Tổ chức Cộng đồng Khu vực Renton.
Phát biểu
Tôi thực sự cảm kích trước sự ủng hộ của quý vị! Kinh nghiệm 
của tôi với vai trò làm người lao động kiếm tiền nuôi gia đình 
và là một trong những giáo viên duy nhất tích cực phục vụ 
trong cơ quan lập pháp, sẽ đem đến viễn cảnh quan trọng 
cho các cuộc thảo luận ngân sách tiểu bang của chúng ta.  Tôi 
sẽ vẫn luôn cho rằng học sinh và gia đình sẽ có cơ hội thành 
công trong cộng đồng của chúng ta.  Tôi sẽ làm việc chăm chỉ 
để tiếp tục tích cực gắn bó với quý vị và đấu tranh để củng cố 
nền kinh tế của chúng ta. Tôi sẽ rất vinh dự khi nhận được 
phiếu bầu của quý vị!
Tôi tự hào khi nhận được sự ủng hộ của các giáo viên, lính cứu 
hỏa, tổ chức Những người theo đảng Dân chủ Khu vực Lập 
pháp 11 và các ủy viên, tổ chức cũng như các nhà lãnh đạo 
được bầu.
Liên lạc
(425) 390-4527; steve4house@gmail.com; steve4house.com

Kinh nghiệm Bầu cử
Dân biểu Tiểu bang tại phía nam Quận King 1981-1982; Thẩm 
phán, Tòa Thượng thẩm Quận King 1995-2001; Hội đồng 
Thành phố Des Moines, 2012-2015
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Chuyên viên Phân tích Ngân sách, Kế toán, Luật sư, Giáo viên 
Dạy thay, Ban Vận tải Khu vực Nam Quận King và Tài xế Xe 
buýt Trường học
Học vấn
Cử nhân Khoa học Xã hội , Quản trị Kinh doanh, Đại học 
Washington;  Tiến sĩ Luật, Khoa Luật Đại học Washington; 
Bằng Cao đẳng, Cao đẳng Highline
Phục vụ Cộng đồng
Hiện tại: Hỗ trợ người khuyết tật mua sắm, thanh toán hóa 
đơn và bảo trì nhà cửa; và Chủ tịch chi nhánh tổ chức giáo dục 
từ thiện. Trước đó: Tài xế xe tải tình nguyện - Mái ấm vô gia 
cư Kent Hope, Chủ tịch Ủy ban Hội Nam Hướng đạo và trưởng 
ban đi bộ đường dài, Chủ tịch Ủy ban Tài chính Nhà thờ, Chủ 
tịch Ủy ban Nhân sự và kiểm toán viên hàng năm
Phát biểu
Jeanette tin rằng chúng ta cần ưu tiên cao hơn cho việc khôi 
phục sự an toàn trong các cộng đồng của mình.  Bà tin rằng 
chúng ta cần khôi phục sự tôn trọng vai trò của cha mẹ đối với 
con cái của họ. Cơ quan lập pháp Tiểu bang đã thông qua một 
dự luật yêu cầu tất cả nhân viên trường công lập phải tìm hiểu 
các nguyên tắc nhận biết nạn nhân bị áp bức để có thể dạy 
các nguyên tắc đó cho học sinh. Con cái chúng ta sẽ được dạy 
rằng bản sắc dân tộc của các em sẽ quyết định số phận của 
các em. Cha mẹ sẽ có nhiều lựa chọn hơn.
Jeanette Burrage sẽ tìm ra nguyên nhân gốc rễ của các vấn đề 
và làm việc trên tinh thần chính trực để tìm ra các giải pháp 
lâu dài nhằm giữ cho khu học chánh của chúng ta trở thành 
một nơi phát triển thịnh vượng, đáng sống cho tất cả mọi 
người.
Liên lạc
(206) 794-7167; jburrage01@aol.com; jeanetteburrage.com
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Keith W.

Goehner
(Theo đảng Cộng hòa)

Không có ứng cử viên đối lập

Kinh nghiệm Bầu cử
Thành viên Hạ viện 2019-2022, Thành viên Cấp cao Ủy ban 
Chính quyền Địa phương, Ủy viên Hội đồng Quận Chelan 
2003-2018, Ủy ban Winter Pear, Hội đồng những Người Trồng 
Blue Star, Hội đồng Giáo dục Peshastin-Dryden, Viên chức Ủy 
ban Phân khu Bầu cử Đảng Cộng hòa, Chủ tịch đảng Cộng hòa 
Quận Chelan
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Giáo viên trường tiểu học, Chủ nhà vườn thế hệ thứ ba, Chủ tịch 
K&L, Inc., Nhân viên Môi giới Bất động sản, Tổ chức Washington 
Agriculture & Forestry Education, Đối tác tại Leavenworth Coffee 
Roasters, thành viên Hiệp hội Washington State Horticulture, 
thành viên Phòng Nông trại
Học vấn
Trường Trung học Phổ thông Peshastin-Dryden, Cao đẳng 
Wenatchee Valley, Đại học Seattle Pacific (Cử nhân Khoa học 
Xã hội ngành Giáo dục)
Phục vụ Cộng đồng
Ủy ban Cố vấn Tài nguyên Rừng Okanogan-Wenatchee, Hội 
đồng Leavenworth Church of the Nazarene, Rotary, Hội đồng 
Tổ chức Bệnh viện Confluence, Tổ chức Giáo dục Cascade, 
huấn luyện viên bóng rổ & bóng chày cho thanh thiếu niên
Phát biểu
Tôi đã có đặc ân được phục vụ Khu vực 12 trong 4 năm qua 
và mặc dù điều kiện địa lý đã thay đổi nhưng vẫn còn rất 
nhiều vấn đề phổ biến trên khắp Khu vực 12. An toàn công 
cộng, trách nhiệm tài khóa và trách nhiệm giải trình của chính 
quyền là những lĩnh vực cần quan tâm. Chúng ta đã chứng 
kiến số lượng tội phạm gia tăng đáng kể, các dịch vụ của chính 
quyền mở rộng mà không có nguồn tài trợ bền vững và cơ 
quan hoạt động kém hiệu quả mà không phải chịu hậu quả. 
Vẫn còn nhiều cơ hội lớn dành cho Tiểu bang nếu chúng ta 
quản lý tốt các nguồn lực của mình và các cam kết tài chính 
đảm bảo rằng chính quyền của chúng ta thực sự nỗ lực vì lợi 
ích của người dân.
Liên lạc
(509) 669-7338; kwgoehner@gmail.com; 
www.keithgoehner.com
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Drop
Box
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Lời khuyên cho cử tri:
Vào Ngày Bầu cử, hãy đến 
thùng phiếu không trễ 
hơn 8 giờ tối. Truy cập vào 
VoteWA.gov để tìm địa 
chỉ thùng phiếu gần nhất 
với địa chỉ mà quý vị dùng 
để đăng ký bỏ phiếu.
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Mike

Steele
(Theo đảng Cộng hòa)

Robert K

Amenn
(Theo đảng Cộng hòa)

Kinh nghiệm Bầu cử
Từ năm 2016 đến Hiện tại: Dân biểu Tiểu bang, Khu vực 12, Hạ 
viện Tiểu bang Washington; Hội đồng Thành phố Hai Nhiệm 
kỳ, Thành phố Chelan
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
White House Office of Political Affairs, Nhân viên Washington 
State House Republican Leadership, Giám đốc Điều hành Lake 
Chelan Chamber of Commerce, Giám đốc Tài chính của 5th 
generation Family Apple và Cherry Orchard.
Học vấn
Á khoa Trường Trung học Phổ thông Manson. Tốt nghiệp Đại 
học Pacific Lutheran được cấp bằng Quản trị Kinh doanh và 
Khoa học Chính trị.
Phục vụ Cộng đồng
Cựu Chủ tịch Câu lạc bộ Rotary Chelan, Chủ tịch Tổ chức Y tế 
và Sức khỏe Lake Chelan, Ủy viên Quản trị Tổ chức Cộng đồng 
của NCW, Cựu Chủ tịch điều hành Phòng Thương mại Tiểu 
bang Washington. Ủy viên Quản trị Hiệp hội Doanh nghiệp 
Washington
Phát biểu
Mike Steele hiện đang phục vụ nhiệm kỳ thứ ba ở Hạ viện Tiểu 
bang Washington. Trong sự nghiệp lập pháp và nghề nghiệp 
của mình, Mike chú trọng đến việc vận động ủng hộ nhu cầu 
của các doanh nghiệp nhỏ. Nền tảng gia đình trong ngành 
nông nghiệp và khi làm việc trực tiếp với hàng trăm doanh 
nghiệp thuộc nhiều ngành khác nhau hằng ngày đã giúp ông 
có nhận thức sâu sắc về việc các vấn đề và chính sách tác 
động trực tiếp như thế nào đến nền kinh tế ở khu 12. Mike có 
đủ điều kiện để làm việc thay mặt cho các doanh nghiệp đó 
ở Olympia. Mike mong muốn tiếp tục được cống hiến trong 
nhiệm kỳ thứ tư tại Hạ viện để tiếp tục tích cực phục vụ người 
dân Khu vực 12.
Liên lạc
(509) 679-7085; Mike@votemikesteele.com; 
Votemikesteele.com

Kinh nghiệm Bầu cử
Sau khi được bầu vào Hội đồng Thành phố Gold Bar, tôi đã phục 
vụ tại Snohomish County Tomorrow, Ban Giám đốc Community 
Transit và Ban Cố vấn Chính sách cho CDBG. Tôi đã hai lần được 
bầu làm Chủ tịch Thành phố và Thị trấn tại Snohomish. Tôi hiểu 
rõ điểm hoạt động tốt của hệ thống và điểm hệ thống hoạt động 
chưa tốt. Chính điều này tạo thành nền tảng vô cùng thuận lợi 
để tôi làm việc hiệu quả tại Olympia ngay cả khi không thuộc 
nhóm chiếm đa số.
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Giám đốc Công nghệ (Chief Technology Officer, CTO) tại một 
công ty khởi nghiệp công nghệ
Học vấn
Học chuyên ngành kỹ thuật
Phục vụ Cộng đồng
Cựu chiến binh của các cuộc Chiến tranh Hải ngoại (Veterans 
of Foreign Wars, VFW), Ngân hàng Thực phẩm, Ủy ban Tài 
chính của thành phố tôi, Phòng Thương mại Sky Valley và sáng 
lập Albion Skills
Phát biểu
Gia đình tôi chuyển đến Washington cách đây 26 năm và cảm 
thấy được cởi mở đón nhận ở nơi đây. Càng lớn, tôi càng thấy 
yêu mến nơi này. Tôi cảm thấy Washington năng động và sáng 
tạo, mang tới vô vàn cơ hội, khả năng cho mọi người dân. Tuy 
nhiên, những cơ hội, khả năng này đã giảm dần trong những 
năm qua do chính sách của chính phủ. Tôi tranh cử để mở ra 
lộ trình đưa chúng ta trở lại thành khối đa số trong cơ quan 
lập pháp với niềm tin rằng chúng ta có thể tạo ra những thay 
đổi có ý nghĩa. Điều quan trọng hơn đó là chúng ta có thể bắt 
đầu quá trình thay đổi này ngay ngày mai. Chỉ một mình tôi thì 
không thể làm được nhưng tôi tin tưởng sâu sắc rằng chúng ta 
cùng nhau có thể biến Washington thành tia sáng hy vọng cho 
đất nước của chúng ta.
Liên lạc
(360) 421-5119; robert@albionnet.com; 
www.robertamennforstaterep.com



37Thượng nghị sĩ Tiểu bang | Khu vực 30 | Nhiệm kỳ 4 năm

Claire

Wilson
(Theo đảng Dân chủ)

Linda

Kochmar
(Theo đảng Cộng hòa)

Kinh nghiệm Bầu cử
Thượng nghị sĩ Tiểu bang đương 
nhiệm; Giám đốc Hội đồng Giáo dục 
Trường Federal Way năm 2011-2019

Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
35 năm kinh nghiệm làm nhà giáo dục và quản trị viên lãnh đạo 
công tác giáo dục cho trẻ nhỏ, gắn kết gia đình và quản trị; Giám 
đốc Dự án Phụ nữ, Trẻ sơ sinh và Trẻ nhỏ (WIC); chủ doanh ng-
hiệp nhỏ. Công việc cả đời của tôi chính là giúp trẻ em, các bậc 
cha mẹ trẻ và gia đình học hỏi và thành công.
Học vấn
Bằng Cử nhân Khoa học Tự nhiên (BS) tại Đại học Tiểu bang 
Washington, chuyên ngành Nghiên cứu Thực phẩm và Dinh 
dưỡng, Trẻ em và Gia đình; Thạc sĩ Khoa học Xã hội (MA) tại Đại 
học Northern Colorado, Giáo dục Người lớn, Dạy nghề Nữ công 
Gia chánh
Phục vụ Cộng đồng
Tôi có nhiều kinh nghiệm làm tình nguyện viên ở phía Nam Quận 
King bao gồm làm việc cho Hiệp hội Giám đốc Học khu Tiểu bang 
Washington, Citizens for Federal Way Schools, Quỹ Tín thác Gắn 
kết Gia đình Washington, Hội Phụ huynh và Giáo viên (Parent 
Teacher Association, PTA), Chương trình Mentor and Me, và Side-
kick Collective.
Phát biểu
Tôi đã dành cả sự nghiệp của mình để cải thiện giáo dục, mở 
rộng cơ hội kinh tế và xây dựng cộng đồng an toàn, tương thân 
tương ái. Với tư cách là một nhà giáo dục lâu năm, cựu Giám đốc 
Hội đồng Giáo dục Trường Federal Way và hiện là Thượng nghị 
sĩ Tiểu bang của quý vị, tôi luôn đặt nhu cầu của các gia đình và 
doanh nghiệp nhỏ ở địa phương lên hàng đầu – không cần dùng 
đến các đoạn trích phát biểu để gây ấn tượng và chỉ chú trọng 
vào kết quả. 
Tôi nỗ lực cải thiện an ninh an toàn công cộng, bỏ phiếu yêu cầu 
tăng lương và đào tạo cho các nhân viên thực thi pháp luật, mở 
rộng các chương trình giải quyết tình trạng tội phạm từ gốc rễ và 
tài trợ cho công tác điều trị và phục hồi sau khi sử dụng ma túy.  
Tôi đã bảo trợ và thông qua các khoản đầu tư mang tính bước 
ngoặt vào dịch vụ chăm sóc trẻ em với giả cả phải chăng, dịch vụ 
giáo dục cho trẻ nhỏ có chất lượng và hỗ trợ gia đình – đặc biệt là 
cho trẻ em và phụ huynh bị chia rẽ do đại dịch. Tôi đã cung cấp 
các nguồn lực để xây dựng nhà ở giá cả phải chăng, bảo vệ người 
cao niên, các gia đình có thu nhập hạn chế và những đối tượng 
dễ chịu ảnh hưởng. Tôi cắt giảm chi phí cho các gia đình bằng 
cách tài trợ tín dụng thuế cho các gia đình lao động, giảm thuế 
cho 120,000 doanh nghiệp nhỏ và thông qua gói trợ cấp giao 
thông vận tải mà không cần tăng thuế xăng.
Tôi là ứng cử viên duy nhất trong vòng tranh cử này cam kết 
100% sẽ bảo vệ công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản – một điểm 
khác biệt rất quan trọng vào thời điểm các tiểu bang nhận trách 
nhiệm khẩn cấp để bảo vệ những quyền cơ bản này.
Tôi tự hào nhận được sự ủng hộ của Lực lượng Lính cứu hỏa, 
Planned Parenthood, Giáo viên, Y tá, Liên minh vì Trách nhiệm về 
Súng ống, Quỹ Vận động vì Trẻ em, Hội đồng Lao động Tiểu bang, 
Công đoàn Thợ máy Hàng không Vũ trụ.
Liên lạc
(206) 501-5772; info@claireforsenate.com; claireforsenate.com

Kinh nghiệm Bầu cử
Dân biểu Tiểu bang Khu 30, Vị trí 1, 2013-2016, Phó Thị trưởng/
Hội đồng Thành phố Federal Way, 1997-2009, Thị trưởng Federal 
Way 2010, Được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Suburban Cities Public 
Issues, Được bầu vào Hội đồng Federal Way vào năm 2020 và 
hiện đang giữ chức Chủ tịch Hội đồng.
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Quản lý Rủi ro được Chứng nhận trên Toàn quốc, Quản trị viên 
Chương trình, Hiệp hội Washington Cities Certified Municipal 
Leader, Thành tích Khả năng Lãnh đạo National League of 
Cities. Chứng thực bởi Stand Up Federal Way, Thị trưởng của 
Federal Way Jim Ferrell, Giám đốc Điều hành Quận Pierce Bruce 
Dammeier.
Học vấn
Cử nhân Khoa học Xã hội (B.A.) Bằng tốt nghiệp Đại học 
Marylhurst
Phục vụ Cộng đồng
Kiwanis, Hội viên liên đoàn quốc tế các câu lạc bộ phụ nữ, Tốt 
nghiệp Xuất sắc NCE, giải thưởng Hội viên nữ Xuất sắc trong liên 
đoàn quốc tế các câu lạc bộ phụ nữ, Nhà lập pháp Xuất sắc của 
Năm 2016 (Hiệp hội Water/Sewer), Phụ nữ Xuất sắc năm 2020 ở 
Tiểu bang Washington
Phát biểu
Quý vị có cảm thấy an toàn không? Nạn ăn cắp xe và trộm cắp 
tràn lan, người vô gia cư nghiện ma túy, phạm tội nhiều lần 
không bị bắt giữ, các vụ xả súng do lái xe gây ra và bạo lực học 
đường. Chúng ta không thể sống mãi như thế được! Quý vị có 
cảm thấy các Nhà lập pháp hiện nay đang làm quý vị thất vọng 
không? Đối thủ của tôi đã bỏ phiếu cho nhiều chính sách thất 
bại, khiến chúng ta rơi vào tình cảnh hỗn loạn hiện tại.
Là cựu Dân biểu Tiểu bang, Thị trưởng Federal Way và hiện đang 
giữ chức Chủ tịch Hội đồng Federal Way, tôi đã đấu tranh vì quý 
vị, những cư dân của Khu vực 30, bằng sự chính trực và cống 
hiến trong gần hai thập kỷ qua. Tôi đã đấu tranh cho an toàn 
công cộng, thu hút công việc có mức lương đủ sống và cơ hội 
giáo dục cho quý vị. Tôi đã đấu tranh để tìm ra các giải pháp hợp 
lý cho các vấn đề ảnh hưởng đến cộng đồng của chúng ta. Tôi 
đã đấu tranh chống lại việc tăng thuế và để chính phủ hoạt động 
trong khả năng của mình. Với tư cách là một quan chức được 
bầu, tôi đã giúp đưa hàng triệu đô la trở lại quận của chúng ta để 
cải tiến tài sản vật chất, giáo dục và giao thông.
Chính phủ phải minh bạch và chịu trách nhiệm trước người dân. 
Các gia đình làm việc chăm chỉ ở Khu vực 30 không đáng phải 
chịu tình trạng lạm phát và tội phạm gia tăng. Nếu tôi được bầu 
lại vào Cơ quan Lập pháp, trái tim và tâm hồn, kinh nghiệm và 
lòng quyết tâm của tôi sẽ đại diện cho quý vị! Mong quý vị hãy bỏ 
phiếu cho tôi. Vui lòng truy cập LindaKochmar.com.
Liên lạc
(253) 640-0469; LKochmar1@aol.com; www.LindaKochmar.com
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Jamila E.

Taylor
(Theo đảng Dân chủ)

Casey

Jones
(Theo đảng Cộng hòa)

Kinh nghiệm Bầu cử
Dân biểu Tiểu bang, Khu vực Lập pháp 30
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Luật sư: Cố vấn Hiện tại của chương trình Chuyển hướng có Hỗ 
trợ từ Cơ quan Thực thi Pháp luật (Law Enforcement Assisted 
Diversion, LEAD) – mối quan hệ hợp tác với cảnh sát nhằm làm 
giảm tình trạng tội phạm và sử dụng ma túy; Cựu Cố vấn Vận 
động Chính sách Toàn Tiểu bang, Dự án Tư pháp vùng Tây Bắc 
– quản lý các luật sư hỗ trợ pháp lý giúp đỡ những nạn nhân 
bạo hành gia đình và nạn nhân của các tội ác khác. Người Bênh 
vực Hỗ trợ Thanh niên: Trước đây từng quản lý các chương 
trình can thiệp dành cho thanh thiếu niên và những nỗ lực 
giảm tình trạng bạo lực. Chủ Doanh nghiệp Nhỏ: Hành nghề 
luật tư nhân và tư vấn cho các tổ chức phi lợi nhuận.
Học vấn
Tiến sĩ Luật (JD), Trường Luật thuộc Đại học Oregon; Cử nhân 
Khoa học Xã hội (BA), Đại học Tiểu bang Virginia
Phục vụ Cộng đồng
Ủy ban Dịch vụ Nhân sự của Federal Way; BlackPast.org; Quỹ 
Cao đẳng Highline; Nữ Hướng đạo sinh (Girl Scouts); Dự án 
Công bằng Nhà ở; người chăm sóc cho các thành viên gia đình 
mắc bệnh mãn tính.
Phát biểu
Với tư cách là luật sư và nhà lập pháp, tôi làm việc với cơ quan 
thực thi pháp luật, các nhà cung cấp dịch vụ, nạn nhân của 
tội ác và những người dễ bị ảnh hưởng để cải thiện độ an 
toàn, sức khỏe và lòng tin trong cộng đồng của chúng ta. Tôi 
sử dụng kiến thức chuyên môn của mình để tiến hành đầu 
tư tại địa phương nhằm cải thiện khả năng chi trả, giải quyết 
các nguyên nhân gốc rễ của tình trạng tội phạm về ma túy 
và tài sản cũng như cung cấp nhà ở cho những người dễ bị 
ảnh hưởng trong các khu dân cư. Với cam kết hướng tới một 
nền kinh tế vững mạnh, tôi xây dựng quan hệ đối tác với các 
doanh nghiệp, công đoàn và trường học địa phương để khôi 
phục việc làm, mở rộng cơ hội học nghề, và cung cấp lộ trình 
nghề nghiệp cho thanh niên.
Tôi nhận được sự ủng hộ từ Quỹ Vận động vì Trẻ em, Planned 
Parenthood, Hội đồng Lao động Tiểu bang, Hội Cử tri Đảng Bảo 
thủ, Quỹ Hành động của Liên minh Nhà ở, Tổ chức Những người 
theo Đảng Dân chủ Khu vực Lập pháp 30, giáo viên, nhân viên y 
tế địa phương, v.v.!
Liên lạc
(206) 486-5493; info@electjamilataylor.com; 
www.electjamilataylor.com

Kinh nghiệm Bầu cử
Không phải là một chính trị gia chuyên nghiệp. Nhận được sự 
tán thành của Stand Up Federal Way, Hội đồng Cảnh sát và 
Cảnh sát trưởng Washington, Hiệp hội Sĩ quan Cảnh sát Fed-
eral Way, Hiệp hội Trung úy Cảnh sát Federal Way, Hiệp hội Sĩ 
quan Cảnh sát Des Moines.
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Hiện đang làm chỉ huy cảnh sát. Trước đây làm trung úy cảnh 
sát, thám tử và sĩ quan với các nhiệm vụ là nhân viên sĩ quan 
trường học, thành viên Đội Chiến thuật và Vũ khí Đặc biệt 
(Special Weapons And Tactics, SWAT) và nhân viên cảnh sát đi 
xe đạp.
Học vấn
Cử nhân chuyên ngành Khoa học Chính trị ở WSU. Thạc sĩ 
Hành chính Công.
Phục vụ Cộng đồng
Cựu tình nguyện viên và lính cứu hỏa thường trú/Kỹ thuật 
viên Y tế Khẩn cấp (Emergency Medical Technician, EMT), tình 
nguyện viên kiểm soát tại trường tiểu học ở các Trường Công 
lập Federal Way, trợ lý huấn luyện viên bóng chày, tốt nghiệp 
chuyên ngành Lãnh đạo Cấp cao Federal Way.
Phát biểu
Gần như chắc chắn rằng quý vị hoặc người mà quý vị biết đã 
trải qua mức độ tội phạm gia tăng như sử dụng ma túy công 
khai, phá hoại, trộm cắp và ăn cắp số lượng lớn tại các trung 
tâm thương mại tại địa phương của chúng ta. Hành vi vi phạm 
pháp luật này đã ảnh hưởng đến các khu dân cư, doanh ng-
hiệp, trường học, gia đình và con cái của chúng ta.
Các nhóm cấp tiến đã đảm nhận việc phát triển chính sách ở 
Olympia. Các chính sách được đối thủ của tôi thông qua đặt 
gánh nặng tài chính lên gia đình và các doanh nghiệp nhỏ của 
chúng ta. Chính những nhóm này đã ngăn cản các sĩ quan 
bắt giữ những tên tội phạm cần bị bắt giữ. Hãy chọn ra người 
phản hồi đầu tiên đến Olympia để khắc phục tình trạng lộn 
xộn này.
Liên lạc
(253) 349-1150; Friendsofcaseyjones@comcast.net; 
www.friendsofcaseyjones.com
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Reeves
(Theo đảng Dân chủ)

Ashli

Tagoai
(Theo đảng Cộng hòa)

Kinh nghiệm Bầu cử
Nhà lập pháp Tiểu bang, 2017 - 2019
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Hiện đang sở hữu một doanh nghiệp nhỏ có trụ sở tại Federal 
Way; phục vụ với tư cách là Ủy viên Hội đồng phụ trách Hoạt 
động Đánh bạc của Tiểu bang Washington; và giữ vai trò giám 
đốc phát triển kinh tế của tiểu bang cho các gia đình quân 
nhân và cựu chiến binh tại Bộ Thương mại Tiểu bang Wash-
ington. Từng làm Điều phối viên Cử tri đoàn Cựu chiến binh 
Toàn tiểu bang và Giám đốc Khu vực cho Thượng nghị sĩ Hoa 
Kỳ Patty Murray.
Học vấn
Tốt nghiệp Trung học Phổ thông Moses Lake; Cử nhân Đại 
học Tiểu bang Washington (Pullman); Thạc sĩ Đại học Gonzaga 
(Spokane)
Phục vụ Cộng đồng
Tình nguyện viên tại tổ chức Minority Veterans of America; 
Thành viên của Hội nữ sinh Zeta Phi Beta; Thành viên PTA 
trường Tiểu học Brigadoon; Tình nguyện viên tại Liên đoàn 
nhỏ Federal Way; Tình nguyện viên tại Phòng Thương mại.
Phát biểu
Một cánh cửa rộng mở, một tâm hồn rộng mở và một cam kết 
sẽ đạt được kết quả. Đó là mục tiêu của hoạt động công ích 
mà tôi hướng tới và là công việc mà tôi rất muốn tiếp tục thực 
hiện. Tôi đã góp phần thông qua các chính sách tiến bộ, bao 
gồm cả chế độ nghỉ phép có lương. dịch vụ trông trẻ, học nghề 
và đào tạo việc làm với giá cả phải chăng cho hàng ngàn người 
không học cao đẳng, đại học, đồng thời đấu tranh để giảm 
thuế. Chúng ta cần chấm dứt trò chơi đảng phái mệt mỏi và 
khôi phục cam kết giải quyết các vấn đề của mọi người. Tôi có 
thành tích đấu tranh vì con em chúng ta, các gia đình lao động 
và một nền kinh tế phù hợp nhất cho tất cả chúng ta. Được 
chứng thực: Hội đồng Lao động Tiểu bang, các Giáo viên, Mike 
Pelliciotti, Hillary Franz và nhiều người khác…
Liên lạc
(360) 359-1910; electkristinereeves@gmail.com; 
https://www.kristinereeves.com

Kinh nghiệm Bầu cử
Ashli là ứng cử viên lần đầu tham gia tranh cử. Cư dân sinh 
sống lâu năm ở Khu vực 30. Bắt đầu vận động chính trị cho 
cựu Dân biểu Teri Hickel vào năm 2015. 
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Luật sư: vụ kiện dân sự; lập kế hoạch bất động sản; luật bất 
động sản; luật kinh doanh. 
Học vấn
Đại học Boston, cử nhân quan hệ quốc tế và khoa học chính 
trị. Trường Luật Đại học Seattle, Tiến sĩ Luật. Vận động viên 
của Hiệp hội Thể thao Trường đại học quốc gia (National 
Collegiate Athletic Association, NCAA) Phân Khu I tranh tài 
môn việt dã và điền kinh.
Phục vụ Cộng đồng
Một tình nguyện viên hợp pháp sáng lập Phòng khám 
Domestic Violence Pop-Up của Đại học Seattle. Hỗ trợ nạn 
nhân bạo lực gia đình nộp đơn yêu cầu lệnh bảo vệ chống bạo 
lực gia đình. Ashli và gia đình của mình là giáo dân của Giáo 
xứ St. Vincent de Paul ở Federal Way.
Phát biểu
Các quyết định được đưa ra ở Olympia đã làm cho cuộc sống 
nơi đây có chi phí cao hơn và kém an toàn hơn. Ashli Tagoai sẽ 
hỗ trợ cảnh sát và nhân viên ở tuyến đầu. Cô ấy sẽ đấu tranh 
chống lại các loại thuế lũy thoái gây tổn hại đến tầng lớp trung 
lưu và các gia đình có thu nhập thấp hơn. Là một người thực 
sự tin tưởng vào sức mạnh của luật pháp để mang lại những 
thay đổi tích cực, Ashli Tagoai sẽ có cách tiếp cận thông minh 
và nhân ái hơn đối với việc xây dựng luật pháp.
“Niềm đam mê của tôi đối với luật pháp là lý do để tôi theo 
học trường luật. Tôi tin tưởng vào sự công bằng, công lý và 
bình đẳng mà pháp luật có thể mang lại khi được áp dụng 
đúng cách. Tôi rất hân hạnh được phục vụ quý vị với tư cách là 
Dân biểu của quý vị.” -Ashli Tagoai
Liên lạc
(253) 237-3560; ashli@ashli4wa.com; www.ashli4wa.com
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Kinh nghiệm Bầu cử
Thượng nghị sĩ Tiểu bang Khu vực Lập pháp 31 kể từ năm 2017; 
đắc cử Dân biểu Tiểu bang Khu vực Lập pháp 31 năm 2016; 
Dân biểu Tiểu bang Khu vực Lập pháp 47 năm 1998-2000
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Huấn luyện và tư vấn về môi trường. Thương mại quốc tế ở 
châu Âu và châu Á. Chủ sở hữu doanh nghiệp nhỏ về đấu thầu. 
Giám đốc Sáng lập kiêm Chủ tịch đầu tiên của Hiệp hội Kiểm 
soát Xói mòn vùng Tây Bắc Thái Bình Dương.
Học vấn
Đại học Rutgers, Đại học Nông nghiệp Cook; Kiến trúc Cảnh 
quan.
Phục vụ Cộng đồng
Tôi đã kết hôn được 45 năm, có 5 người con, trong đó 3 người 
con là cựu chiến binh Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ được tặng 
huân chương. Thành viên Hội Hiệp sĩ Columbus - Bậc 4, Dự án 
Rachel, Fraternal Order of Eagles, Sons & Daughters of Italy, 
Hiệp hội Tự do Washington (WA).
Phát biểu
Với tư cách là Thượng nghị sĩ của quý vị, tôi phản đối việc Thống 
đốc tiếp tục lạm dụng quyền khẩn cấp của mình và bảo trợ cho 
việc ban hành luật pháp để hạn chế những quyền đó cũng như 
cấm phân biệt đối xử dựa trên trạng thái chủng ngừa.
Tình trạng tội phạm về tài sản và trộm xe đã tăng vọt, gây nguy 
hại đến an ninh an toàn công cộng. Tôi ủng hộ ban hành luật 
tăng cường công tác thực thi pháp luật trở lại trên đường phố. 
Mặc dù hàng tỷ đồng tiền thuế của quý vị đã được dùng để giải 
quyết tình trạng vô gia cư nhưng vấn đề chỉ trở nên trầm trọng 
hơn. Tôi đấu tranh đề xuất yêu cầu giải quyết tình trạng ma túy 
và rượu bia, bao gồm cả hỗ trợ sức khỏe tâm thần.
Chúng ta không cần tăng phí đăng ký ô tô hay giấy phép lái xe 
để tài trợ cho giao thông vận tải. Chúng ta có thể làm điều đó 
với số tiền mà quý vị đã đóng cho Olympia. Với toàn bộ khoản 
tiền không mong muốn đó, chúng ta có thể giúp đỡ người cao 
tuổi, người khuyết tật và những đối tượng khác dựa vào thu 
nhập cố định có cơ hội tránh được các loại thuế bất động sản, 
bán hàng và khí đốt ngoài tầm kiểm soát - chính là các chính 
sách mà tôi đã bảo trợ hoặc ủng hộ.
Tôi sẽ tiếp tục đấu tranh chống lại những nỗ lực không ngừng 
nhằm hạn chế quyền của Tu chính án Thứ hai của chúng ta 
và vận động chính sách để đảm bảo Olympia sẽ chi tiêu tiền 
thuế của quý vị một cách khôn ngoan hơn. Tôi kính xin quý vị 
tiếp tục ủng hộ tôi trong việc đấu tranh cho quyền và sự thịnh 
vượng của quý vị cũng như chống lại việc có thêm các khoản 
thuế và sự khuếch trương bất tận của chính phủ. Tôi nhận được 
sự ủng hộ của Cơ quan Thực thi Pháp luật và nhiều thị trưởng 
cũng như ủy viên hội đồng thành phố trong khu vực này.
Liên lạc
(253) 680-9545; Phil@VoteFortunato.org; 
www.VoteFortunato.org

Kinh nghiệm Bầu cử
Cựu thành viên, Hạ viện Tiểu bang Washington, Khu vực Lập 
pháp 31. Cựu thành viên, Hội đồng Đô thị Quận King
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Trợ lý Đặc biệt cho Chánh Văn phòng, Văn phòng Tổng Giám 
đốc Học chánh Công huấn. Chủ doanh nghiệp nhỏ. Trợ giáo, 
Đại học Washington, Trường Chính sách Công và Quản trị Ev-
ans. Giám đốc Truyền thông và Quan hệ Đối ngoại, Sở Đánh giá 
Quận King
Học vấn
Trung học Phổ thông Sumner, niên khóa năm 1980. Cử nhân 
Khoa học Xã hội ngành Khoa học Chính trị và Lịch sử, Đại học 
Western Washington, 1984
Phục vụ Cộng đồng
Chủ tịch trước đây, Hiệp hội Bóng đá Thanh niên Auburn. Huấn 
luyện bóng chày và bóng đá cho thanh niên trong nhiều 
năm. Cựu điều phối viên bữa ăn, chương trình nơi trú ẩn cho 
người vô gia cư của Reach Out Federal Way
Phát biểu
Tôi tranh cử vào Thượng nghị viện Tiểu bang với tư cách là một 
người độc lập ôn hòa bởi vì chủ nghĩa cực đoan và đảng phái 
nằm ngoài tầm kiểm soát trong hệ thống chính trị của chúng 
ta, quá nhiều chính trị gia ở cả hai đảng đã khiến chúng ta thất 
vọng, và cử tri xứng đáng có nhiều lựa chọn hơn.
Cộng đồng của chúng ta phải đối mặt với những thách thức 
thực sự. Thu nhập tiểu bang đang tăng; chúng ta không cần 
tăng thuế. Nhưng các trường học vẫn phụ thuộc vào các khoản 
thuế của địa phương. Hệ thống tài trợ cho trường học của 
chúng ta không ổn định và không công bằng. Tỷ lệ tội phạm 
đang gia tăng trong khi thiếu hụt số lượng cảnh sát, công tố 
viên, nhà tù và tòa án. Và có những lỗ hổng lớn trong hệ thống 
giao thông của chúng ta.
Quá nhiều chính trị gia ở cả hai đảng, bao gồm cả Thượng nghị 
sĩ Tiểu bang hiện tại của chúng ta, không tập trung vào giải 
quyết những vấn đề này. Thay vào đó, họ lãng phí thời gian với 
các chính sách cực đoan và các trò chơi chính trị giữa các đảng 
phái.
Từ trước đến nay, phần lớn thời gian tôi đã sống ở các quận 
phía nam King và phía đông Pierce. Đây là nơi vợ tôi, Ann, và tôi 
đã nuôi dạy các con, và tôi đã đại diện cho những cộng đồng 
này trong chính quyền tiểu bang và quận. Chúng ta xứng đáng 
nhận được điều tốt hơn, chứ không phải là tình trạng đảng phái 
và chia rẽ mà chúng ta đang chứng kiến. Tôi biết chúng ta có 
thể làm tốt hơn nếu chúng ta bầu chọn những người tập trung 
vào giải quyết vấn đề một cách hợp lý. Là một người độc lập 
ôn hòa, đó là điều tôi sẽ tập trung ở Olympia. Tôi rất biết ơn lá 
phiếu của quý vị.
Liên lạc
(253) 264-1791; cvapv1@gmail.com; 
https://www.chrisvanceforsenate.org/
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Holly

Stanton
(Theo đảng Dân chủ)

Drew

Stokesbary
(Theo đảng Cộng hòa)

Kinh nghiệm Bầu cử
Ứng cử viên lần đầu, không phải chính trị gia chuyên nghiệp.
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Tôi là một luật sư và là thành viên chính hiệu của cơ quan tư 
pháp tiểu bang chuyên cấp chứng chỉ và đánh giá luật sư, chủ 
doanh nghiệp địa phương và người sử dụng lao động trong 
hơn 20 năm. Tôi đã sinh sống ở Washington trong phần lớn 
cuộc đời mình và đã cư trú tại khu vực 31 trong hơn 20 năm.
Học vấn
Trường Luật Albany, Tiến sĩ Luật, Đại học Washington, Cử 
nhân Khoa học Xã hội (BA), Cao đẳng Cộng đồng Tacoma, 
Bằng Cao đẳng liên kết Khoa học Xã hội (AA).
Phục vụ Cộng đồng
Là một phụ huynh trong cộng đồng của chúng ta, tôi đã tình 
nguyện trở thành lãnh đạo nhóm nữ hướng đạo sinh, một 
trưởng nhóm và đồng trưởng nhóm nam hướng đạo sinh. 
Ngoài ra tôi còn hoạt động tình nguyện trong trường công lập.
Phát biểu
Tôi tin rằng nghĩa vụ công dân của chúng ta là phục vụ và 
cống hiến cho cộng đồng của mình. Tôi sẽ lắng nghe tất cả các 
khía cạnh của một vấn đề và nỗ lực để làm những gì tốt nhất 
cho tất cả chúng ta. Tôi sẽ luôn bênh vực hỗ trợ mọi quyền 
tự do, quyền lợi của mọi cá nhân, trách nhiệm giải trình về tài 
chính của chính phủ, tránh việc tăng thuế không cần thiết, ủng 
hộ cơ quan thực thi pháp luật, bảo vệ và cung cấp dịch vụ cho 
cộng đồng của chúng ta để giúp họ phát triển và thịnh vượng, 
bảo vệ môi trường của chúng ta, và đảm bảo dịch vụ chăm sóc 
y tế giá cả phải chăng.
Liên lạc
(253) 380-9700; hollystanton.candidate@gmail.com; 
www.electhollystanton.com

Kinh nghiệm Bầu cử
Dân biểu Tiểu bang, từ năm 2015 đến nay (Thành viên Thiểu 
số có Thứ hạng trong Ủy ban Phân bổ Hạ viện, Phó Chủ tịch 
Ủy ban Đặc biệt về Chính sách Lương hưu, thành viên Ủy ban 
Tài chính Hạ viện, cựu Lãnh đạo Đảng Cộng hòa); Viên chức Ủy 
ban Phân khu Bầu cử của Đảng Cộng hòa
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Luật sư Điều hành tại Stokesbary PLLC (tư vấn cho các công 
ty khởi nghiệp và doanh nghiệp nhỏ về các vấn đề luật doanh 
nghiệp và luật chứng khoán)
Học vấn
Tiến sĩ Luật (cum laude), Trường Luật thuộc Đại học Notre 
Dame; Cử nhân Khoa học Tự nhiên chuyên ngành Kinh tế học, 
Đại học Duke
Phục vụ Cộng đồng
Thành viên Ban Giám đốc của Hội Nam Thanh niên Cơ Đốc 
(YMCA) Auburn Valley; Chủ tịch Quỹ Bảo vệ Hành động Công 
dân (tự nguyện cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý chuyên ng-
hiệp miễn phí cho các nhà thờ địa phương, các tổ chức phi lợi 
nhuận và những tổ chức khác ủng hộ quyền hiến pháp); tình 
nguyện viên khai thuế
Phát biểu
Tôi đang tái tranh cử này để tiếp tục đấu tranh cho những 
điều có ý nghĩa quan trọng đối với cộng đồng của chúng ta. Đó 
là các khu dân cư an toàn hơn, trường học tốt hơn và một nền 
kinh tế vững mạnh hơn. Tôi đã giúp chốt chặn các địa điểm 
tiêm chích ma túy có giám sát, yêu cầu các trường học mở cửa 
trở lại sớm hơn và chốt việc cấp tài trợ cho chương trình hoàn 
thuế bán hàng lần đầu tiên trong lịch sử của tiểu bang.
Thật không may, trong thời gian gần đây luật pháp đang làm 
cho tiểu bang của chúng ta kém an toàn hơn và chi phí ít bình 
dân hơn. Tôi được cảnh sát, phụ huynh và các nhóm doanh 
nghiệp ủng hộ vì tôi đã dành thời gian trong Cơ quan Lập 
pháp để đấu tranh chống lại những chính sách thiếu khôn 
ngoan đó và vì tôi sẽ tiếp tục vận động chính sách để đảm bảo 
các khu dân cư an toàn hơn, trường học tốt hơn và một nền 
kinh tế vững mạnh hơn.
Liên lạc
(253) 501-1756; drew@drewstokesbary.com; 
drewstokesbary.com
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Eric E.

Robertson
(Theo đảng Cộng hòa)

Kinh nghiệm Bầu cử
Dân biểu Tiểu bang (1994-1998, 2020-2022), Chủ tịch Hội nghị 
Đa số (1996-1998), nhiều lần đạt giải thưởng “Nhà lập pháp 
của Năm”
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Chỉ huy Kỵ binh & Tuần tra Tiểu bang Washington (Washing-
ton State Patrol, WSP) (1983-2002); được Tổng thống Bush 
bổ nhiệm làm Thống chế Hoa Kỳ phụ trách khu vực phía Tây 
Washington (2002-2007), Quản trị viên Phòng cháy Chữa cháy 
Khu vực Valley (2007-2018)
Học vấn
Trường White River, Đại học Cộng đồng Green River, Đại học 
Thành phố, Học viện Washington State Patrol (1985), Học viện 
Quốc gia FBI (1999)
Phục vụ Cộng đồng
Câu lạc bộ Auburn Noon Lions (1994-hiện tại), Chủ tịch (2009), 
Lion of the Year (2011), giải thưởng phục vụ cộng đồng Melvin 
Jones Fellow (2012), Ban Giám đốc (Hiện tại); Chủ tịch Commu-
nity in Schools Auburn (2013-2017); Fraternal Order of Eagles; 
Auburn Rotary Scholarship Show; Hiệp hội Auburn Youth Soc-
cer
Phát biểu
Tôi rất vinh dự khi một lần nữa được phục vụ quý vị với tư 
cách là người ủng hộ quý vị tại Olympia. Tôi đã đấu tranh để 
ngăn chặn việc tăng thuế, chi tiêu lãng phí và các chính sách 
vi phạm quyền của quý vị. Tôi tái tranh cử vì nhận thấy còn 
nhiều việc phải làm, đặc biệt là khôi phục khả năng bảo vệ an 
toàn cho cộng đồng của chúng ta của các nhân viên thực thi 
pháp luật. Tôi cảm thấy vô cùng tự hào khi nhận được sự tán 
thành của cả doanh nghiệp và tổ chức lao động.
Tôi vẫn rất mong mỏi được tiếp cận với quý vị. Vui lòng gọi 
điện hoặc gửi email cho tôi nếu tôi có thể hỗ trợ cho quý vị. 
Xin quý vị hãy bỏ phiếu cho tôi để tôi có thể tiếp tục đấu tranh 
để bảo vệ các giá trị của chúng ta.
Liên lạc
(253) 266-2800; Eric.E.Robertson@outlook.com; 
VoteEricRobertson.com

Carrie

Wilbur
(Theo đảng Dân chủ)

Kinh nghiệm Bầu cử
Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Out of the Grey (2008 - nay); 
Thành viên hội đồng quản trị, Hiệp hội Chủ nhà Làng Wood-
briar (2014 - nay); Thủ quỹ kiêm Thành viên hội đồng quản trị, 
Hiệp hội Nghiên cứu và Giáo dục Suzuki (2014 - 2022)
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Tự kinh doanh: nghệ sĩ, chỉnh sửa bản sao (copy editing), dạy 
kèm, tư vấn
Học vấn
Một số trường cao đẳng (Giáo dục Trung học, đặc biệt là Tiếng 
Anh và Nghệ thuật)
Phục vụ Cộng đồng
Tham gia hoạt động tình nguyện viên với dàn nhạc thiếu nhi 
của những đứa trẻ của tôi; Các chương trình khoa học và nghệ 
thuật mùa hè dành cho trẻ em tại nhà thờ; Các cơ hội hợp 
tác với Nhà thờ cùng Northwest Harvest and His Kids (nguồn 
hỗ trợ tổ chức lễ hội Giáng sinh); Quản trị, Kết nối Đặc thù từ 
vùng Tây Bắc, điều phối các nguồn lực và vật tư; Đào tạo vận 
động chính sách lập pháp với Liên minh Người khuyết tật Phát 
triển Quận Pierce
Phát biểu
Sau gần 30 năm sinh sống ở nơi mà hiện nay là Khu vực 31, 
tôi muốn đại diện cho quý vị. Chúng ta phải đổi mới hệ thống 
thuế lũy thoái, đưa các quyền và tự do cá nhân vào hiến pháp 
của chúng ta, cũng như vận động tranh cử cho những người 
ít có khả năng tự vận động tranh cử nhất. Tôi nghĩ đến những 
người làm việc vất vả để kiếm được ít tiền sinh sống và những 
đứa trẻ cần nhận được dịch vụ chăm sóc mà họ không thể 
tiếp cận. Đại dịch là khoảng thời gian khó khăn nhất đối với 
các gia đình lao động, nhưng chúng ta đang phục hồi và sẵn 
sàng phục vụ quý vị hơn bao giờ hết trên tinh thần “chính phủ 
của dân, do dân và vì dân”. Quý vị đang bận rộn với những 
công việc đầy khó khăn? Dân biểu của quý vị tại Olympia nên 
nói thay cho quý vị. Chúng ta hãy bắt tay làm việc cùng với 
nhau.
Liên lạc
(253) 389-3635; CarrieWilburforLegislature@gmail.com; 
fb.me/carriewilburforlegislature
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Jesse

Salomon
(Theo đảng Dân chủ)

Patricia

Weber
(Theo đảng Dân chủ)

Kinh nghiệm Bầu cử
Thượng nghị sĩ Tiểu bang của quý vị 
kể từ năm 2019; Phó Chủ tịch Ủy ban 

Nông nghiệp, Nước, Tài nguyên & Công viên của Thượng viện; 
Ngoài ra tôi còn phục vụ trong Ủy ban Luật & Tư pháp và Ủy ban 
Nhà ở & Chính quyền Địa phương; Cựu Phó Thị trưởng Shoreline 
và Ủy viên Hội đồng Thành phố (từ năm 2012 đến 2018).
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Công tố viên về phúc lợi trẻ em chuyên bảo vệ trẻ em bị lạm 
dụng; luật sư bào chữa công chuyên bảo vệ các thành viên cộng 
đồng có thu nhập thấp.
Học vấn
Tiến sĩ Luật, Trường Luật Đại học Washington; Cử nhân Khoa học 
Xã hội, Đại học Western Washington.
Phục vụ Cộng đồng
Lực lượng Đặc trách Lập pháp về những Tội ác do Thù ghét, 
Ủy ban Cố vấn Tài nguyên Biển, Lực lượng Đặc trách Lập pháp 
Chung về Hạn hán, Hội đồng Lập pháp về Quản lý Sông ngòi. 
Cựu Thành viên Ban Quản trị, Dự luật Tiên khởi Best Starts for 
Kids của Quận King và Hiệp hội Khu dân cư Ridgecrest. Nguyên 
Ủy viên Quy hoạch.
Phát biểu
Việc phục vụ với tư cách là thượng nghị sĩ của quý vị có ý nghĩa 
rất sâu sắc với tôi. Tôi sẽ rất vinh dự nếu nhận được sự ủng hộ 
của quý vị để tôi có thể tiếp tục hoàn thành các ưu tiên của quý 
vị: cộng đồng an toàn và có mức chi phí bình dân, bảo vệ quyền 
được tiếp cận với dịch vụ nạo phá thai, bảo vệ môi trường của 
chúng ta và cải thiện hệ thống trường học của con cái chúng ta.
Trong chiến dịch gần đây nhất của mình, tôi đã gõ hơn 13,000 
cánh cửa để lắng nghe các vấn đề lo ngại của cộng đồng chúng 
ta. Tôi hứa sẽ ưu tiên giải quyết vấn đề giáo dục sớm chất lượng 
cao, giảm bạo lực súng đạn và chống biến đổi khí hậu. Trong 
nhiệm kỳ đầu tiên của tôi, tài trợ của tiểu bang cho giáo dục 
mầm non đã tăng 700%. Chúng ta đã thông qua các dự luật giúp 
giảm bạo lực súng đạn, bao gồm cả việc cấm sử dụng súng tại 
các trung tâm chăm sóc trẻ em và hạn chế sử dụng băng đạn có 
dung tích lớn. Washington dẫn đầu cả nước trong việc giải quyết 
vấn đề biến đổi khí hậu bằng cách thông qua các yêu cầu về 
năng lượng sạch và luật phục hồi cá hồi và cá voi sát thủ.
Tôi đã thông qua đạo luật để trợ giúp khả năng chi trả nhà ở và 
hỗ trợ kinh phí để giải quyết cuộc khủng hoảng vô gia cư. Là một 
người cha, tôi hiểu rõ nhu cầu phải đảm bảo các khu dân cư của 
chúng ta được an toàn và cởi mở đón nhận bằng cách giảm tình 
trạng tội phạm, đồng thời thúc đẩy trách nhiệm giải trình của 
cảnh sát.
Tôi nhận được sự ủng hộ từ các Dân biểu của Đảng Dân chủ 
Khu vực Lập pháp 32 Cindy Ryu và Lauren Davis; Thị trưởng của 
Shoreline, Lynnwood, Edmonds và Mountlake Terrace; Tổ chức 
Những người theo Đảng Dân chủ Quận Snohomish; Liên minh 
Trách nhiệm về Súng ống; các tổ chức Công đoàn bao gồm thợ 
máy Boeing, nhân viên cứu hỏa, giáo viên, y tá và nhân viên 
chăm sóc y tế. Tuy nhiên, chính sự ủng hộ của quý vị mới là điều 
quan trọng nhất!
Liên lạc
(206) 677-0461; Jesse@jessesalomon.com; www.votesalomon.com

Kinh nghiệm Bầu cử
Không nộp thông tin
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Không nộp thông tin
Học vấn
Bác sĩ Y khoa Patricia Weber Đã nhận Cử Nhân Khoa Học Tự 
Nhiên và Bác sĩ Y khoa tại Đại học Kentucky, chuyên ngành Nhi 
khoa. Sau đó, tôi chuyển đến Tiểu bang Washington, sống tại 
Shoreline trong hơn 30 năm, làm mẹ đơn thân và nuôi dạy con 
trai mình tại đây.Tôi đã dành thời gian đi khắp đất nước, làm MD 
cho Indian Health Service tại các cộng đồng có dịch vụ kém phát 
triển. Trong 30 năm qua, tôi đã làm việc tại Trung tâm Định cư 
(Residential Habilitation Center, RHC) Fircrest, một cơ sở điều trị 
và lưu trú của tiểu bang dành cho những người khuyết tật trí tuệ 
và mắc các loại khuyết tật khác, một nhóm dân số bị hiểu sai và 
chịu nhiều thiệt thòi.Tôi là thành viên Đảng Dân chủ Khu vực Lập 
Pháp 32 và phục vụ trong vai trò Viên chức Ủy ban Bầu cử trong 
10 năm.
Phục vụ Cộng đồng
Không nộp thông tin
Phát biểu
Tôi là bác sĩ y khoa đã nghỉ hưu và nuôi dạy con trai ở Shoreline. 
Tôi tham gia vào chính trị để bảo vệ quyền của phụ nữ và giúp 
đỡ những người hàng xóm của mình. Tôi cảm thấy tiếng nói của 
chúng ta không được đại diện chân thành tại Olympia. Chúng ta 
xứng đáng được hưởng những điều tốt đẹp hơn.
Tôi cam kết quan tâm đến mọi khía cạnh của dịch vụ chăm sóc 
y tế tốt hơn, với giá cả phải chăng hơn và đặc biệt là điều trị sức 
khỏe tâm thần cho mọi người dân. Tiểu bang Washington được 
xếp thứ 31 về khả năng tiếp cận điều trị sức khỏe tâm lý, một 
tình trạng thiếu hụt gây tổn hại đến trẻ em. Thực tế, người lao 
động đã không thể chi trả cho dịch vụ nhà ở trên thị trường. Hiện 
tại, chúng ta chứng kiến công trình phát triển mới nhưng cam 
kết về khả năng chi trả đã không được thực hiện. Chúng ta cần 
được phục vụ tốt hơn. Là Thượng nghị sĩ của quý vị, tôi sẽ hành 
xử chính trực và công bằng. Tôi ủng hộ những người lao động 
khi họ thành lập công đoàn để đấu tranh đạt được điều kiện việc 
làm và tiền lương tốt hơn. Tôi đứng về phía các gia đình và giáo 
viên trường công lập để cung cấp các dịch vụ cần thiết cho họ. 
Tôi sẽ bảo vệ con em chúng ta khỏi bạo lực súng đạn và bắt nạt. 
Các thành viên Đảng Dân chủ của Quận King và Khu vực 32 ủng 
hộ tôi vì họ biết tôi sẽ là một nhà lập pháp nhạy bén, ưu tiên các 
nhu cầu của cộng đồng. Tôi cảm kích lá phiếu của quý vị. 
Được sự ủng hộ của Tổ chức Đảng Dân chủ Khu vực Lập pháp 
32; Tổ chức Đảng Dân chủ Quận King và Salish Sea Chapter 
thuộc Liên đoàn Phụ nữ Dân chủ.
Liên lạc
(206) 670-8053; patweber@votepatweber.com; 
votepatweber.com
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Cindy

Ryu
(Theo đảng Dân chủ)

Lori

Theis
(Theo đảng Bầu cử Liêm chính)

Kinh nghiệm Bầu cử
Dân biểu Tiểu bang từ năm 2011 đến nay. Chủ tịch của Ủy ban 
Phát triển Kinh tế và Cộng đồng. Làm việc trong Ủy ban Phân 
bổ Ngân sách và Ủy ban Bảo vệ Người tiêu dùng và Doanh 
nghiệp. Thị Trưởng Shoreline, Ủy Viên Hội Đồng Thành phố 
Shoreline 2006-2009.
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Đại lý bảo hiểm. Chủ doanh nghiệp nhỏ. Người quản lý tài sản 
thương mại. Chuyên gia Phân tích Hệ thống và Quản lý Hồ 
sơ, Thành Phố Seattle. Nhân viên Tiếp nhận Medicaid, Bệnh 
viện Đại học. Nhân viên Tiếp nhận Bệnh nhân, Trung tâm Y tế 
Harborview.
Học vấn
Đại học Washington, Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh 1983, Cử 
nhân Khoa học Tự nhiên ngành Vi sinh học 1980.
Phục vụ Cộng đồng
Các Ban: Giáo dục Kỹ thuật và Nghề nghiệp cho các Trường ở 
Shoreline; Trung tâm Tư vấn và Phát triển Kinh doanh Đại học 
Washington; Phát triển Kinh tế Lynnwood; Hiệp hội Cộng đồng 
Bãi biển Richmond; Phòng Shoreline; Quỹ dành cho Học giả; 
Tổ chức Phụ nữ trong Chính quyền. Giáo viên Trường học Chủ 
nhật Presbyterian Church USA, chương trình Cấp phát Thực 
phẩm Mùa hè.
Phát biểu
Tôi rất vinh dự được phục vụ với tư cách là Dân biểu Tiểu bang 
của quý vị, làm việc không mệt mỏi trong Cơ quan Lập pháp 
Tiểu bang để giúp chúng ta phục hồi kinh tế sau đại dịch. Tôi 
đã nỗ lực để giảm tội phạm trộm cắp và tăng cường đầu tư 
vào băng thông rộng và cơ sở hạ tầng.
Các ưu tiên của tôi: Bảo vệ khoản tài trợ cho giáo dục, đảm 
bảo an toàn công cộng, bảo vệ môi trường và tăng thêm nhà 
ở giá phải chăng - đặc biệt cho các cộng đồng không có người 
đại diện. Tôi sẽ tiếp tục ủng hộ các doanh nghiệp và việc làm ở 
địa phương, đồng thời đưa Washington trở thành một nơi tốt 
hơn để sinh sống, làm việc và hỗ trợ các gia đình của chúng ta. 
Tôi rất vinh dự khi tiếp tục có được phiếu bầu của quý vị. Được 
ủng hộ bởi: Thị trưởng của Lynnwood, Mountlake Terrace, 
Edmonds, Shoreline và Seattle; Đảng viên đảng Dân chủ Quận 
Snohomish.
Liên lạc
(206) 605-1588; friendsforcindyryu@yahoo.com; 
https://cindyryu.com

Kinh nghiệm Bầu cử
Đây sẽ là lần đầu tiên tôi có cơ hội phục vụ người dân của Khu 
vực Lập pháp 32 với tư cách là dân biểu được bầu.
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Kể từ năm 2011, Người sáng lập kiêm Giám đốc Điều hành 
của một doanh nghiệp nhỏ thành công, cựu giám đốc của 
Liên minh vì sự Tiến bộ của Phúc lợi cho Chó, một tổ chức phi 
lợi nhuận gồm các chuyên gia về động vật chuyên cải thiện 
cuộc sống của những chú chó bằng cách tăng cường luật bảo 
vệ động vật, và thông qua việc xây dựng và chấp thuận các 
luật dựa trên các nguyên tắc khoa học hiện đại về hành vi của 
động vật.
Học vấn
Cử nhân Khoa học Xã hội, Chuyên gia Tư vấn Hành vi Động vật 
được Chứng nhận, Đại học Washington
Phục vụ Cộng đồng
Nhà tâm lý học hành vi tình nguyện và người huấn luyện 
người trẻ vô gia cư và động vật của họ, Đại học Washington
Phát biểu
Tội phạm, sức khỏe tâm lý và tính liêm chính trong bầu cử là 
những ưu tiên hàng đầu. Luật pháp hiện hành đang thất bại 
thảm hại. Quý vị có quyền được đảm bảo sự an toàn và tính 
liêm chính trong bầu cử. Các viên chức được bầu có nghĩa 
vụ cung cấp thông tin có thể xác minh được để chúng ta có 
được sự đảm bảo đó. Các cử tri Washington được kỳ vọng 
sẽ “tin tưởng hệ thống” nhưng lại không thể chắc chắn rằng 
chúng ta có danh sách cử tri trong sạch, hệ thống quản lý 
lá phiếu hợp lý, quy trình kiểm đếm liêm chính, các bộ định 
tuyến không dễ bị khai thác, hệ thống không bị lạm dụng hay 
hệ thống quản lý bầu cử đủ an toàn để chống lại các cuộc tấn 
công mạng. Tin tưởng, nhưng phải xác minh.
Liên lạc
(425) 201-0001; info@eiwa.vote; www.eiwa.vote
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Lauren

Davis
(Theo đảng Dân chủ)

Anthony

Hubbard
(Theo đảng Cộng hòa)

Kinh nghiệm Bầu cử
Dân biểu Tiểu bang, Khu vực Lập pháp 32
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Là Giám đốc Điều hành sáng lập Liên minh Phục hồi Wash-
ington, tôi định hình chính sách công về sức khỏe tâm thần và 
tình trạng nghiện ngập. Tại chương trình Phòng ngừa Tự sát 
Forefront của Đại học Washington (University of Washington, 
UW), tôi chỉ đạo các chương trình học đường. Trước đây, tôi 
làm việc trong lĩnh vực phát triển quốc tế thuộc Quỹ Gates và 
nhận Học bổng Fulbright ở Tây Phi, sau đó tôi thành lập một 
doanh nghiệp nhỏ ở Ghana để tài trợ công tác giáo dục cho 
trẻ em gái. Tôi đã trải qua giai đoạn đầu sự nghiệp của mình 
khi làm giáo viên ở trường mầm non Head Start.
Học vấn
Đại học Brown (Cử nhân, Nghiên cứu Sắc tộc)
Phục vụ Cộng đồng
Cựu Thành viên, Hội đồng Cố vấn Sức khỏe Hành vi Quận 
King; Ủy ban Chính sách, Liên minh Quốc gia về Bệnh Tâm 
thần – Washington; chỉ đạo chương trình học Anh ngữ dành 
cho người lớn
Phát biểu
Cảm ơn quý vị vì đã cho tôi vinh dự to lớn được đại diện cho 
quý vị tại Olympia trong bốn phiên lập pháp vừa qua. Tôi đã 
đấu tranh thành công để có được các khoản đầu tư lớn vào 
việc điều trị sức khỏe tâm thần và nghiện ngập cho thanh niên 
và người lớn, các dịch vụ phục hồi chức năng và tái hòa nhập 
cho những người bị giam giữ, phòng chống bạo lực súng đạn, 
giáo dục cho trẻ nhỏ và vấn đề nhà ở. Năm nay, tôi đã chốt 
việc cấp tài trợ $7 triệu để hỗ trợ những nạn nhân của bạo lực 
gia đình. Tôi cũng đi đầu trong việc thành lập và tài trợ toàn 
bộ tiền ($17 triệu) cho một trung tâm chống khủng hoảng 
sức khỏe hành vi có 31 giường ở Lynnwood. Tôi hy vọng sẽ có 
được lá phiếu bầu của quý vị!
Được sự ủng hộ của: Planned Parenthood, Liên minh Trách 
nhiệm về Súng đạn, các tổ chức Công đoàn đại diện cho y tá, 
giáo viên, thợ điện, và nhân viên cứu hỏa
Liên lạc
(206) 745-2010; lauren@electlaurendavis.com; 
www.electlaurendavis.com

Kinh nghiệm bầu cử
Không nộp thông tin
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Không nộp thông tin
Học vấn
Tốt nghiệp trường Cao đẳng Cộng đồng Shoreline với hai bằng 
về phim ảnh.
Phục vụ Cộng đồng
Tôi đã chỉnh sửa một video cho thành phố Shoreline/metro để 
vinh danh Edwin Pratt.
Phát biểu
Quý vị có quyền được đảm bảo tính bảo mật và liêm chính 
trong bầu cử và các viên chức được bầu có nghĩa vụ cung cấp 
thông tin có thể xác minh được để quý vị có được sự đảm 
bảo đó. Các cử tri Washington được kỳ vọng sẽ “Tin tưởng hệ 
thống” nhưng lại không thể chắc chắn rằng chúng ta có danh 
sách cử tri trong sạch, hệ thống quản lý lá phiếu hợp lý, quy 
trình kiểm đếm liêm chính, các bộ định tuyến không dễ bị khai 
thác, hệ thống không bị lạm dụng hay hệ thống quản lý bầu 
cử đủ an toàn để chống lại các cuộc tấn công mạng.
Hãy cùng tôi…thay đổi. Tin tưởng, nhưng phải xác minh.
Liên lạc
(833) 936-9854; Elect.Anthony2324@gmail.com; 
https://electanthony2324.wixsite.com/reverand-evelyn-anth
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Karen

Keiser
(Theo đảng Dân chủ)

Kinh nghiệm Bầu cử
Karen Keiser; Theo Đảng Dân chủ; Cử tri ở Khu vực Lập pháp 
33 đã bầu lại tôi vào Thượng nghị viện Tiểu bang bốn lần và 
đã chọn tôi làm Dân biểu Tiểu bang hai lần. 
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Tôi đã làm phóng viên trong mười năm trước khi làm giám 
đốc truyền thông cho Hội đồng Lao động Tiểu bang Washing-
ton trong hai mươi năm.
Học vấn
Tôi đã có bằng Cử nhân Khoa học Xã hội (Bachelor of Arts, BA) 
Khoa học Chính trị và Bằng Thạc sĩ Báo chí tại Đại học Califor-
nia, Berkeley. Tôi đã được bầu vào Phi Beta Kappa.
Phục vụ Cộng đồng
Hội đồng Cộng đồng Hưu trí Công viên Judson, thành viên 
Hiệp hội Phụ nữ các trường Đại học Mỹ (American Associa-
tion of University Women, AAUW) Highline, hội đồng Trung 
tâm Nghiên cứu Lao động Harry Bridges Đại học Washington 
(University of Washington, UW), thành viên Nhà thờ Grace 
Lutheran
Phát biểu
Được đại diện cho người dân của Khu vực Lập pháp 33 với tư 
cách là Thượng nghị sĩ tiểu bang của quý vị là một đặc ân và 
vinh dự của tôi. Tôi tập trung vào việc cải thiện cuộc sống và 
cơ hội cho những người đi bỏ phiếu của mình và đã làm việc 
chăm chỉ để thông qua luật nhằm thiết lập Luật Nghỉ phép vì 
Lý do Y tế và Gia đình có Hưởng lương thành công của tiểu 
bang chúng ta.
Tôi đã rất vui mừng khi thông qua sự mở rộng lớn của chương 
trình học nghề đã đăng ký của tiểu bang chúng ta sang các 
ngành nghề phi truyền thống trong lĩnh vực chăm sóc y tế, 
công nghệ và giáo dục. Tôi cũng có thể làm việc để đưa các 
chi phí thuốc theo toa, và đã vượt qua giới hạn $35 tiền đồng 
chi trả trả hàng tháng cho thuốc insulin, loại thuốc mà những 
người mắc bệnh tiểu đường cần có để duy trì sự sống.
Tại Olympia, tôi được toàn thể Thượng viện bầu giữ chức vụ 
Chủ tịch Thượng viện Tạm thời, chủ trì các phiên họp của 
Thượng viện khi Phó Thống đốc không có mặt. Tôi cũng là 
Chủ tịch Bộ Lao động, Thương mại và Bộ lạc, Phó Chủ tịch Ủy 
ban Quy tắc, và là thành viên của Ủy ban Chăm sóc Y tế và 
Ủy ban Tài chính & Thuế vụ. Những chức vụ đó khiến tôi bận 
rộn trong suốt nhiệm kỳ, nhưng tôi không bao giờ quá bận để 
không thể gặp gỡ các cử tri để lắng nghe những băn khoăn 
của quý vị.  
Quý vị có thể tin tưởng vào tôi vì tôi lắng nghe và học hỏi từ 
quý vị!
Liên lạc
(206) 399-0801; karenkeiser@comcast.net; 
https://www.karenkeiser.org

Marliza

Melzer
(Theo đảng Cộng hòa)

Kinh nghiệm Bầu cử
Bốn năm phục vụ trong Hội đồng Khu vực Chưa hợp nhất 
North Highline, nơi tôi đã tạo điều kiện triển khai dự án xây 
lắp khu vui chơi mới tại Trường Tiểu học Southern Heights, 
định hình lại và xây lắp vỉa hè và làn đường dành cho xe đạp 
trên đường Des Moines Memorial Drive. 
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Dịch vụ khách hàng trong ngành tạp hóa; Chăm sóc sức khỏe 
toàn diện; Kiểm toán viên Neilson và thực hiện công việc sản 
xuất cho Turner Broadcasting.
Học vấn
BA chuyên ngành Truyền thông tại CWU, tiếp tục các khóa học 
giáo dục về sức khỏe toàn diện.
Phục vụ Cộng đồng
Đã từng phục vụ trong Ban Giáo dục Sức khỏe của Học khu 
Highline; Đã từng phục vụ với tư cách là Chỉ huy Trưởng Bảo 
vệ Khu phố trong cộng đồng của tôi. 
Phát biểu
Các chính trị gia chuyên nghiệp hiện tại của chúng ta luôn nói 
dối, phá hoại nền kinh tế, đánh thuế nhà và xe của chúng ta, 
ủng hộ các chính sách khuyến khích tội phạm và các chính 
sách liên quan đến xâm hại tình dục trẻ em đồng thời gán 
cho các bậc cha mẹ liên quan là những kẻ khủng bố trong gia 
đình.
Đây không phải là cuộc bầu cử về các đảng chính trị, mà là 
để bỏ phiếu loại bỏ những người liên tục bỏ phiếu cho các 
chính sách có hại. Bằng cách bỏ phiếu để loại bỏ các chính trị 
gia chuyên nghiệp, như người đương nhiệm đã tại vị được 26 
năm, sẽ phải trải qua một chặng đường dài để xoay chuyển 
tình thế lộn xộn mà họ đã tạo ra. 
Nếu quý vị đang gặp khó khăn trong việc bảo vệ ngôi nhà của 
mình, chật vật để có tiền đổ xăng cho xe và mua thức ăn, hãy 
bỏ phiếu để loại họ. Nếu quý vị cảm thấy rằng cả quý vị và tài 
sản của quý vị đều không an toàn do việc ủng hộ các chính 
sách khuyến khích tội phạm mà họ đã ban hành, hãy bỏ phiếu 
để loại họ. Nếu quý vị cảm thấy kinh hãi trước việc con cái của 
chúng ta bị xâm hại tình dục và quyền của cha mẹ không được 
tôn trọng, hãy bỏ phiếu để loại họ. 
Hãy nhớ rằng họ đã ủng hộ chính sách đóng cửa, phá hủy các 
doanh nghiệp nhỏ, chấm dứt hoạt động giáo dục và “quyền 
hạn khẩn cấp” vô tận của Thống đốc, tất cả nhằm mục đích 
hỗ trợ tội phạm. Nếu chúng ta tiếp tục bỏ phiếu giống nhau, 
chúng ta sẽ nhận được nhiều kết quả giống nhau hơn. Cùng 
nhau, chúng ta có thể xoay chuyển tình thế lộn xộn này. Đã 
đến lúc bỏ phiếu để loại họ! MarlizaForSenate@gmail.com
Liên lạc
(206) 909-6247; MarlizaForSenate@gmail.com; 
marlizaforsenate.com
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Tina L. 

Orwall
(Theo đảng Dân chủ)

Không có ứng cử viên đối lập

Kinh nghiệm Bầu cử
Dân biểu Tiểu bang từ năm 2009 đến nay; Chủ tịch Hạ viện 
Tạm thời; Thành viên Ủy ban An toàn Công cộng; Thành viên 
Ủy ban Tài chính; Thành viên Ủy ban Tư pháp; Đồng Chủ tịch 
Ủy ban Các Vấn đề về Quân sự & Cựu chiến binh của Hội nghị 
Lập pháp Nhà nước Quốc gia
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Giảng viên liên kết của trường Đại học Washington, Tư vấn/
người viết đơn xin tài trợ với 20 năm kinh nghiệm làm việc với 
các cơ quan và tổ chức của địa phương, tiểu bang và liên bang. 
Công việc của tôi tập trung vào việc khuyến khích áp dụng các 
thực tiễn đổi mới để phục vụ cộng đồng tốt hơn.
Học vấn
Bằng Thạc sĩ, Quản trị Công tác Xã hội, Đại học Washington; 
Cử nhân Khoa học Tự nhiên về Tâm lý học, Đại học Washing-
ton
Phục vụ Cộng đồng
Phòng Thương mại Kent, thành viên Ban Cộng đồng Hưu trí 
Judson, Hội đồng Tác động của United Way
Phát biểu
Tôi vinh dự khi được phục vụ quý vị ở Olympia với tư cách là 
người ủng hộ chính phủ minh bạch và đảm bảo mọi ý kiến 
đều được lắng nghe. Tôi đã và đang dẫn đầu trong các nỗ lực 
cộng tác với những người sống sót và cơ quan thực thi pháp 
luật để tìm kiếm công lý và sự chữa lành cho những nạn nhân 
xâm hại tình dục và bắt những kẻ phạm tội hàng loạt phải 
chịu trách nhiệm. Tôi luôn nỗ lực chuẩn bị cho tiểu bang của 
chúng ta về 988, đường dây tư vấn khủng hoảng sức khỏe 
hành vi gồm ba chữ số và mở rộng các dịch vụ nhạy cảm về 
văn hóa và truyền đạt thông tin đầy đủ về chấn thương để hỗ 
trợ những người đang có nhu cầu và để cứu sống nhiều tính 
mạng. Chỉ cần quý vị ủng hộ, tôi sẽ tiếp tục làm việc để mở 
rộng các giải pháp nhà ở, bảo vệ nhân quyền, giải quyết vấn 
đề bạo lực súng đạn và đẩy nhanh hành động liên quan đến 
vấn đề khí hậu.
Liên lạc
(206) 409-3038; tina.orwall@gmail.com; 
www.electtinaorwall.com

Lời khuyên cho cử tri:
Phong bì gửi lại lá phiếu 
được miễn bưu phí, 
nhưng đừng để việc đóng 
dấu bưu điện muộn làm 
cho lá phiếu của quý vị không đủ tiêu chuẩn. 
Dịch vụ Bưu chính Hoa Kỳ (USPS) khuyến nghị 
quý vị nên gửi lá phiếu qua đường bưu điện một 
tuần trước Ngày Bầu cử. 
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Không có ứng cử viên đối lập

Kinh nghiệm Bầu cử
Cựu Ủy viên Hội đồng Thành phố SeaTac; Hiện là Dân biểu 
Tiểu bang thứ 33
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Hơn 20 năm kinh nghiệm làm nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc 
trung cấp và quản lý doanh nghiệp trong lĩnh vực nha khoa.
Học Vấn
Bằng Cao đẳng Khoa học Xã hội (Associate in Arts, AA) chuyên 
ngành Kinh doanh, Đại học Highline; Bằng Cử nhân Lịch sử 
Đại học Washington.
Phục vụ Cộng đồng
Tôi dành phần lớn thời gian của mình để ghé thăm các cử 
tri, các nhóm dựa trên cộng đồng và các đối tác kinh doanh 
để lắng nghe và tìm hiểu về các vấn đề trong khu vực và địa 
phương.
Phát biểu
Quá nhiều gia đình đang gặp khó khăn sau những thử thách 
trong vài năm qua. Tôi đã lắng nghe và nói chuyện với các 
nhóm cộng đồng trên toàn phía Nam Quận King. Tôi nghe nói 
rằng quý vị muốn giảm chi phí, đặc biệt là làm cho nhà ở có 
giá phải chăng hơn, giữ an toàn cho các khu phố, ủng hộ các 
trường công lập, đảm bảo tiền thuế của khu vực phía Nam 
Quận King duy trì theo tiêu chuẩn của phía Nam Quận King và 
tránh xa các cuộc tranh cãi đảng phái và chủ nghĩa cực đoan 
làm suy thoái chính trị của chúng ta ở thời điểm hiện tại. Tôi 
rất vui được tiếp tục làm việc cho quý vị và rất vinh dự khi 
nhận được phiếu bầu của quý vị. Được sự tán thành của Hội 
đồng Lao động Tiểu bang, Thượng nghị sĩ Karen Kaiser, Dân 
biểu Tina Orwall và những cá nhân khác….
Liên lạc
peopleformia@gmail.com; MiaGregerson.com
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Kinh nghiệm Bầu cử
Thượng nghị sĩ Tiểu bang đương nhiệm của Khu vực Lập pháp 34
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Chuyên gia tư vấn Công nghệ, Nhà lãnh đạo Phi Lợi nhuận
Học vấn
Cử nhân Khoa học Xã hội chuyên ngành Tài chính và Nhân văn 
và chuyên ngành phụ về Kinh tế, Đại học Seattle; Trường Trung 
học Phổ thông Công giáo Kennedy; Trường Trung học Cơ sở Cas-
cade; Trường Tiểu học Hazel Valley
Phục vụ Cộng đồng
Hội Phụ huynh và Giáo viên (Parent Teacher Association, PTA) 
Trường Tiểu học Genesee Hill, Trợ lý Huấn luyện viên Đội bóng 
chày West Seattle, Cựu thành viên Ban quản trị tại Wellspring 
Family Services
Phát biểu
Kể từ khi được bầu làm Thượng nghị sĩ Tiểu bang cách đây bốn 
năm, tôi đã đấu tranh để ban hành luật pháp giúp các gia đình 
lao động phát triển, xây dựng lại mạng lưới an sinh xã hội của 
chúng ta sau nhiều thập kỷ bị bỏ bê và giải quyết vấn đề biến 
đổi khí hậu bằng các chính sách mang tính đột phá, bao gồm 
đầu tư vào phương tiện giao thông công cộng thân thiện với môi 
trường. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều việc nữa phải làm.
Chúng ta phải hành động mạnh mẽ và dứt khoát để giải quyết 
cuộc khủng hoảng nhà ở và tình trạng vô gia cư, đồng thời ban 
hành các chính sách dựa trên dữ liệu đầy đủ để ngăn chặn tình 
trạng tội phạm và hỗ trợ những người sống sót. Chúng ta phải tài 
trợ đầy đủ cho các dịch vụ sức khỏe tâm thần và hành vi để đảm 
bảo luôn cung cấp kịp thời dịch vụ chăm sóc toàn diện, đồng 
thời phải tăng cường các lựa chọn phương tiện giao thông công 
cộng trong quận của chúng ta, thay thế lực lượng đội phà đang 
già hóa nhanh chóng và ban hành chính sách y tế công cộng 
khôn ngoan khi chúng ta vẫn đang phải tiếp tục đối phó với dịch 
COVID-19.
Là Thượng nghị sĩ Tiểu bang người Mỹ gốc Việt đầu tiên của 
Washington, tôi sẽ phục vụ những người dân đa dạng trong khu 
vực của chúng ta để nỗ lực tạo ra một Washington tốt đẹp hơn 
cho tất cả mọi người. Trên tất cả, tôi cam kết sẽ luôn đặt lợi ích 
người dân lên trên quan điểm chính trị để chúng ta gặt hái được kết 
quả cần thiết cho một tương lai thịnh vượng hơn. 
Được sự ủng hộ của: Nữ Dân biểu Hoa Kỳ Pramila Jayapal, Planned 
Parenthood, Hội đồng Lao động Tiểu bang Washington, Lực lượng 
Lính cứu hỏa (IAFF27), Giáo viên (SEA), Liên minh vì Trách nhiệm 
Súng đạn, và nhiều cá nhân và tổ chức khác.
Liên lạc
hello@meetjoenguyen.com; meetjoenguyen.com

Kinh nghiệm Bầu cử
Viên chức Ủy ban Phân khu Bầu cử (Precinct Committee Officer, 
PCO)
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Kể từ năm 2002, tôi đã làm việc với thanh thiếu niên có nhu cầu 
đặc biệt với tư cách là trợ giảng cho Học Khu Highline. Hiện tôi 
làm việc cho teamster Local 763, trước đây cũng là Liên đoàn 
Nhân công Dịch vụ Quốc tế (Service Employees International 
Union, SEIU). Tôi cũng là chủ doanh nghiệp nhỏ và nhà cung 
cấp dịch vụ cho thuê nhà ở giá phải chăng.
Học vấn
Tôi đã tham dự Cao đẳng Cộng đồng South Seattle (South Seat-
tle Community College, SSCC) và Đại học Washington (Universi-
ty of Washington, U of W), đồng thời còn tham gia các khóa học 
giáo dục thường xuyên
Phục vụ Cộng đồng
Tôi đã làm việc trong các tổ chức cộng đồng bao gồm Hội Nam 
Hướng đạo, giúp xây dựng một ngôi nhà ở Thung lũng Tecate 
trong chuyến đi tình nguyện và đã dẫn đầu các hoạt động và tổ 
chức huấn luyện mang tính khám phá cao. Bọn trẻ thật tuyệt 
còn tôi thì thực sự rất thích làm Ông của chúng!
Phát biểu
Tôi sẽ xin trình bày một số mục, nếu quý vị cũng có chung niềm 
tin với tôi về hầu hết những điều này thì tôi kính mong quý vị sẽ 
bỏ phiếu cho tôi.
Các quyết sách không nên dựa trên việc ai là người hay phá rối 
và hay hờn giận nhất. Tôi nhớ từng có thời việc cắt bỏ bộ phận 
sinh dục nữ được coi là một điều xấu thì nay việc đó lại là phẫu 
thuật chuyển giới. Phụ nữ hay khả năng sản sinh ra sự sống 
của họ cần được tôn vinh. Theo lịch sử, tôi được biết rằng đất 
nước của chúng ta được thành lập dựa trên các nguyên tắc đạo 
đức Do Thái - Cơ Đốc giáo. Mọi người sẽ có thể chúc nhau Hạnh 
phúc (tên Ngày lễ ở đây), bao gồm cả Lễ Giáng Sinh mà không 
sợ bị ai trả thù. Tôi tin chắc rằng cuộc sống của tất cả loài người 
đều có giá trị và đáng trân quý. Vậy tại sao rất nhiều trong số 
những người hô khẩu hiệu Mạng sống của Người Da đen cũng 
Đáng giá lại sẵn sàng kết thúc Mạng sống của Người Da đen 
ngay trong tử cung mà không cho họ cơ hội được sinh ra?
Bản Tuyên ngôn Nhân quyền của chúng ta rất quan trọng... 
không thể bỏ qua điều nào trong đó. Chúng ta nên đảm bảo 
an toàn cho con cái của mình, công viên là dành cho trẻ em vui 
chơi chứ không phải được biến thành khu vực dựng lều ở tạm. 
Những người đã chứng tỏ mình nguy hiểm cho xã hội thì không 
nên để họ đi khắp nơi và liên tục phá hoại. Thuế là cần thiết 
nhưng không nên tạo ra áp lực quá mức.
Đất nước này có lẽ không hoàn hảo nhưng nhiều người vẫn 
mong muốn được đến đây, vì vậy ít ra nơi này vẫn còn tốt hơn 
nhiều nơi khác.
Liên lạc
(206) 293-0217; info@JohnPotter.us
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Kinh nghiệm Bầu cử
Đây là lần đầu tiên tôi tham gia tranh cử
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Là nhà lãnh đạo của tổ chức phi lợi nhuận xây dựng các dịch 
vụ nhà ở chất lượng, giá cả bình dân, dịch vụ chăm sóc trẻ em 
và các dịch vụ hỗ trợ; cựu Giám đốc Văn phòng Gia cư Seattle, 
đã đầu tư $290 triệu để ngăn chặn việc di dời chỗ ở, hỗ trợ 
khả năng chống chịu với khí hậu, xây dựng nhà ở hỗ trợ cho 
những người vô gia cư trong các khu dân cư, bảo vệ người 
thuê nhà và mở rộng quyền sở hữu nhà; là nhà tổ chức từng 
đoạt giải thưởng của Tổ chức Kế hoạch hóa Gia đình; Luật sư
Học vấn
Cử nhân Khoa học Xã hội, Đại học Scripps (Summa Cum 
Laude); Tiến sĩ Luật, Trường Luật của Đại học Washington 
(nhận Học bổng Luật Dịch vụ Công từ Cha của Bill Gates) 
Phục vụ Cộng đồng
Thành viên Ban quản trị, Liên minh Nhà ở cho Người có Thu 
nhập Thấp Washington; cựu thành viên, Ủy ban Phụ nữ Seat-
tle; Luật sư Tình nguyện, Phòng khám Pháp lý Cộng đồng của 
Hiệp hội Luật sư gốc La-tinh Washington, phụ huynh trong Hội 
Phụ huynh và Giáo viên (Parent Teacher Association, PTA) có 
hai con đang theo học tại Trường Công lập Seattle
Phát biểu
Tôi là ủy viên ban chấp hành của tổ chức phi lợi nhuận và khu 
vực công, một người mẹ và một luật sư tận tâm với việc tạo ra 
các cộng đồng an toàn, tương thân tương ái. Tôi đi đầu trong 
nỗ lực xây dựng hàng nghìn ngôi nhà giá cả phải chăng cho 
người dân lao động, người cao niên, và những người chưa 
có nơi ở trong các khu dân cư, mở rộng dịch vụ chăm sóc trẻ 
em và cải thiện khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe 
hành vi và chăm sóc sinh đẻ. Tôi sẽ dựa vào kinh nghiệm của 
mình để tạo ra thay đổi lâu dài nhằm cải thiện việc tài trợ cho 
khối mầm non - Lớp 12 (K-12), mở rộng phát triển lực lượng 
lao động và giảm bạo lực súng đạn. 
Những sự ủng hộ dành cho tôi phản ánh mức độ cam kết của 
tôi đối với các gia đình lao động, vấn đề nhà ở cho tất cả mọi 
người và hành động mạnh dạn vì thế hệ tiếp theo: Hiệp hội Giáo 
dục Seattle, Hội đồng Lao động Tiểu bang, Quỹ Hành động của 
Liên minh Nhà ở, Công đoàn Thực phẩm và Thương mại UFCW 
3000 (người lao động trong ngành chăm sóc y tế và ngành thiết 
yếu), Giám đốc Điều hành Quận Constantine, Ủy viên Hội đồng 
Mosqueda, Colleen Echohawk, và nhiều cá nhân và tổ chức khác!
Liên lạc
(206) 745-2010; emily@emilyforwa.com; 
https://emilyforwa.com

Kinh nghiệm Bầu cử
Viên chức Ủy ban Phân khu Bầu cử (PCO) 34-3475
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Giáo viên tiếng Anh, Thủ thư Trường Trung học Phổ thông
Học vấn
Cử nhân Khoa học Xã hội (Bachelor of Arts, B.A.) Văn học, 
Chứng chỉ Giảng dạy, Đại học Seattle Pacific; Thạc sĩ Thư viện 
và Khoa học Thông tin (Master of Library and Information 
Science, MLIS), Khoa học Thông tin, Đại học Washington (Uni-
versity of Washington, UW)
Phục vụ Cộng đồng
Thành lập Lực lượng Đặc trách Kiểm tra Pháp y Xâm hại Tình 
dục (Sexual Assault Forensic Examination, SAFE) của tiểu 
bang, chúng ta đã thông qua luật yêu cầu bộ dụng cụ kiểm tra 
xâm hại tình dục phải được kiểm tra, theo dõi và lưu trữ; và 
yêu cầu đào tạo về kỹ thuật phỏng vấn báo cáo chấn thương 
cho cảnh sát. Hợp tác với Thượng nghị sĩ Murray để thông qua 
Đạo luật Tiếp cận Hỗ trợ của Nạn nhân của liên bang, phân 
bổ $150 triệu để đào tạo và trả lương cho các y tá. Tổ chức 
chiến dịch Approve R-90 nhằm duy trì việc giáo dục sức khỏe 
tình dục cho học sinh của chúng ta. Hỗ trợ xây dựng liên minh 
ủng hộ Đạo luật Keep our Care bảo vệ quyền tiếp cận dịch vụ 
chăm sóc sức khỏe sinh sản.
Phát biểu
Là một Thủ thư, tôi biết mỗi người đều có một câu chuyện của 
riêng mình. Câu chuyện của tôi là khi cảnh sát từ chối kiểm 
tra bộ dụng cụ xâm hại tình dục của tôi, tôi đã thông qua luật 
để bắt họ kiểm tra tất cả 11,000 bộ dụng cụ tồn đọng. Trải 
nghiệm này cho tôi thấy rằng khi làm việc chăm chỉ, chúng ta 
không cần phải chấp nhận hiện trạng. Chúng ta có thể thay 
đổi cách tiếp cận thất bại của mình về dịch vụ nhà ở và tình 
trạng vô gia cư, làm cho cộng đồng của chúng ta an toàn hơn, 
đầu tư vào giáo dục công và chăm sóc trẻ em xuất sắc, mở 
rộng các lựa chọn giao thông công cộng, giảm tình trạng bất 
bình đẳng giàu nghèo, đạt được dịch vụ chăm sóc y tế toàn 
dân và bảo vệ môi trường của chúng ta.
Được sự tán thành của Thượng nghị sĩ tiểu bang Joe Nguyen, các 
liên đoàn lao động, các tổ chức cộng đồng và các viên chức dân 
cử.
Liên lạc
(360) 708-4750; info@voteleahgriffin.com; 
www.voteleahgriffin.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 (từ năm 2010 đến nay); chủ tịch Ủy ban 
Môi trường & Năng lượng, thành viên Ủy ban Phân bổ Ngân 
sách, thành viên Ủy ban Nông nghiệp & Tài nguyên
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Trợ lý lập pháp
Học vấn
Cử nhân Khoa học Xã hội (Bachelor of Arts, BA) chuyên ngành 
Lịch sử và Khoa học Chính trị, Đại học Principia
Phục vụ Cộng đồng
Thành viên Ban quản trị, Futurewise (2016-2019); Chủ tịch, Ủy 
ban Vận động Dân chủ Hạ viện (2015 đến nay); Thành viên, Ủy 
ban Vận động Lập pháp Dân chủ Quốc gia (2019 đến nay)
Phát biểu
Trong hai năm qua, tôi đã hỗ trợ quá trình thông qua việc 
ban hành luật mang tính đột phá ở Olympia. Chúng ta đã đấu 
tranh để có khí hậu an toàn bằng cách xây dựng tiêu chuẩn 
về nhiên liệu sạch và hạn chế phát thải khí nhà kính. Chúng ta 
đã tăng thuế đối với những người giàu nhất để đầu tư nhiều 
hơn vào công tác giáo dục và chăm sóc trẻ em. Chúng ta đã 
mở rộng khả năng tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe 
sinh sản và hạn chế khả năng tiếp cận với các loại vũ khí nguy 
hiểm nhất để ngăn chặn bạo lực súng đạn. Chúng ta đã đầu tư 
vào giao thông vận tải: xe buýt, phà và sửa chữa các cây cầu. 
Chúng ta đã ưu tiên giải quyết vấn đề công bằng sắc tộc giữa 
tất cả mọi người.
Chúng ta vẫn còn nhiều việc phải làm để giải quyết khả năng 
chi trả, tính công bằng, tính bền vững và mang lại tiến bộ cho 
cộng đồng của chúng ta. Mong quý vị hãy bỏ phiếu cho tôi.
Liên lạc
(206) 682-7328; jcfitzgibbon@gmail.com; 
http://www.joefitzgibbon.com

Kinh nghiệm Bầu cử
Tôi không phải là một chính trị gia. Mục tiêu của tôi là giúp 
Seattle trở thành một nơi tốt hơn cho con gái tôi. Tôi muốn 
một chính phủ tôn trọng các cá nhân và cộng đồng.
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Tôi đảm bảo chất lượng cao trong công việc về phần mềm xử 
lý dữ liệu tại Google với tư cách là kỹ sư phần mềm hàng đầu 
về công nghệ. Công việc của tôi đòi hỏi phải xây dựng sự đồng 
lòng nhất trí giữa các cộng đồng đa dạng.
Học vấn
Tôi học Kỹ thuật Máy tính tại Đại học Tiểu bang Washington. 
Tiến lên, hỡi những chú Báo sư tử!
Phục vụ Cộng đồng
Tôi làm tình nguyện với tổ chức FIRST Washington. Chúng tôi 
dạy học sinh các kỹ năng sống quan trọng và tôn trọng giá trị 
của người khác thông qua chương trình chế tạo người máy 
theo nhóm. Dạy tư duy phản biện là điều cần thiết để duy trì 
nền dân chủ. Chúng ta có thể giải quyết được nhiều vấn đề 
bằng cách đặt giáo dục lên hàng đầu.
Phát biểu
Điều trị sức khỏe tâm lý và cai nghiện là điều thiết yếu để 
chấm dứt tình trạng vô gia cư. Tội phạm phải bị tống vào 
tù. Chúng ta phải hỗ trợ cảnh sát để bảo vệ những người dễ 
bị tổn thương. Tôi tin vào tự do y tế. Tôi sẽ đảm bảo việc nạo 
phá thai là an toàn và hợp pháp, đồng thời bảo vệ cho các thai 
nhi. Biến đổi khí hậu là có thật. Chọn năng lượng và công nghệ 
hạt nhân để cứu hành tinh của chúng ta thay vì thuế cacbon 
làm tăng giá khí đốt và hàng tạp hóa.
Quý vị đang lo lắng về hướng đi của tiểu bang chúng ta? Chính 
phủ đơn đảng của chúng ta đang chuyển quyền lực đến các 
cực. Hãy lấy lại cuộc sống của quý vị, bỏ phiếu cho Đảng Cộng 
hòa để đưa quyền lực trở lại trung tâm. Mong quý vị hãy bỏ 
phiếu theo ý thức chung.
Liên lạc
(206) 641-7654; andrew@AndrewForHouse.com; 
AndrewForHouse.com
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Noel

Frame
(Theo đảng Dân chủ)

Kate

Martin
(Theo đảng Dân chủ)

Kinh nghiệm Bầu cử
Dân biểu Tiểu bang, từ năm 2016 đến 
nay; Chủ tịch Ủy ban Tài chính; Thành 

viên Ủy ban Phân bổ, Phát triển Kinh tế và Cộng đồng; Đồng Chủ 
tịch Nhóm Cơ cấu Thuế và Nhóm Công tác Sức khỏe Hành vi Trẻ 
em & Thanh niên; Thành viên Ủy ban Kiểm toán & Xét duyệt Lập 
pháp Chung và Hội đồng Đối tác Tư pháp Vị thành niên; Viên chức 
Ủy ban Phân khu Bầu cử
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Giám đốc Chính sách & Quy hoạch, Thiết kế & Quy hoạch Đô thị 
của Bộ Dịch vụ Phát triển (Bureau of Development Services, BDS) 
(từ năm 2016 đến nay); giám đốc tổ chức phi lợi nhuận (2010-
2015); tư vấn quản lý & truyền thông (2005-2010)
Học vấn
Cử nhân Truyền thông Chính trị, Thạc sĩ Quản lý Chính trị, Đại học 
George Washington, Washington, DC
Phục vụ Cộng đồng
Công tác trong Hội Phụ huynh và Giáo viên (Parent - Teacher 
Association, PTA) tại các Trường Trung học Phổ thông Ballard và 
Garfield và Trường Phổ thông Cơ sở Quốc tế Hamilton, đồng thời là 
mẹ nuôi và người chăm sóc cho đại gia đình (giai đoạn 2005-2015); 
Hội Cử tri Khu vực King Conservation (2008-2009)
Phát biểu
Kể từ năm 2016 đến nay, tôi đã phục vụ hiệu quả người dân của 
Khu vực 36 với tư cách là Dân biểu Tiểu bang. Tôi có 15 lần được 
vinh danh vì công tác vận động chính sách để thanh niên được 
tham gia vào hệ thống chăm sóc nuôi dưỡng và hệ thống pháp luật 
tội phạm vị thành niên, bênh vực hỗ trợ cho các cá nhân bị khuyết 
tật về phát triển và gặp khó khăn về sức khỏe hành vi, cũng như 
được vinh danh vì những nỗ lực phát triển kinh tế và tái cân bằng 
bộ luật thuế lũy thoái của tiểu bang. Tôi tự hào về công việc chúng 
ta đã cùng nhau hoàn thành và hy vọng sẽ tiếp tục được phục vụ 
quý vị với tư cách là Thượng nghị sĩ Tiểu bang tiếp theo của quý vị. 
Trong thời gian tới, chúng ta phải cố gắng hơn nữa để giải quyết 
tình trạng chi phí sinh hoạt tăng vọt và các yếu tố khác làm trầm 
trọng thêm tình trạng bất bình đẳng kinh tế: tăng khả năng tiếp 
cận với nhà ở giá phải chăng, thay đổi  luật thuế để xử trí vấn đề 
khoảng cách giàu nghèo liên quan đến chủng tộc, đồng thời tài trợ 
đầy đủ cho các trường học và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe hành 
vi của chúng ta.
Để đạt được điều này, chúng ta cần một nhà lãnh đạo chính sách 
có kinh nghiệm và năng lực cao, nếu không chúng ta có nguy cơ sẽ 
thụt lùi dần. Tôi có một thành tích đã được ghi nhận trong quá khứ 
về sự cống hiến cho khu vực của chúng ta và nếu được quý vị tiếp 
tục ủng hộ, chúng ta có thể cùng biến Washington thành một nơi 
mà mọi người đều có cơ hội phát triển.
Tôi tự hào được ủng hộ bởi Thượng nghị sĩ Patty Murray, Dân biểu 
Pramila Jayapal, các Đảng viên Đảng Dân chủ ở Khu vực 36, Quỹ 
Victory của Liên minh về Trách nhiệm dùng Súng, Quỹ Hành động 
của Liên minh Nhà ở Sierra Club & Washington.
Liên lạc
(206) 701-0344; campaign@noelframe.com; www.noelframe.com

Kinh nghiệm Bầu cử
Tôi đã được bầu làm chủ tịch Hội đồng Cộng đồng Greenwood vào 
năm 2008.
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Tôi là một nhà tư vấn quy hoạch và thiết kế. Công việc của tôi chú 
trọng đến các ngôi nhà tranh có sân sau, các căn hộ phụ của nhà ở, 
cũng như quy hoạch và thiết kế các địa điểm và không gian ngoài 
trời.
Học vấn
Tôi đã nhận được bằng Cử nhân Kiến trúc Cảnh quan tại Đại học 
Tiểu bang New York (The State University of New York, SUNY) – cơ 
sở Syracuse. 
Phục vụ Cộng đồng
Hoạt động tình nguyện đã và đang là một phần quan trọng trong 
cuộc sống của tôi trong nhiều thập kỷ nay. Hiện tại, tôi đang làm 
tình nguyện cho We Heart Seattle chuyên tổ chức các hoạt động 
tiếp cận cộng đồng và nhặt rác tại các trại giam và mang tới sự bầu 
bạn, hỗ trợ và nhà ở để giúp người dân thoát khỏi cảnh phải sống 
trong các khu vực dựng lều ở tạm và xoa dịu những cơn đau đớn 
đến từ sự nghiện ngập và bệnh tật.
Phát biểu
Nền chính trị của tiểu bang chúng ta phản ánh bối cảnh quốc gia 
nơi cánh hữu và cánh tả đã dần tiến ra rìa, để lại quy trình lập pháp 
cho các đảng phái đa số và thiểu số đọ sức với nhau. Tôi từng là 
đảng viên Đảng Dân chủ, Đảng Cộng hòa và Đảng Độc lập. Nhìn 
chung, tôi nhận thấy rằng cả hai đảng đều cần phải di chuyển vào 
một vùng trung gian để có thể đưa ra các giải pháp thiết thực, hợp 
lý nhằm giải quyết các vấn đề, thay vì chỉ cố gắng kích hoạt cơ sở 
đảng phái. Sau 5 năm rời bỏ, tôi đã tái gia nhập Đảng Dân chủ vào 
năm 2021 chỉ để thực hiện điều đó thôi – tức là đại diện cho vùng 
trung gian vì các loại hình chính trị khác giống như một quả bóng 
lắc lư thay vì là một điểm tựa chính trị cân bằng cẩn trọng. Tôi 
không thuộc cánh tả cũng không thuộc cánh hữu. Tôi ở trong thể 
chế mà tôi gọi là cánh lưỡng đảng giữa các vạch 40 yard. Không 
phải người cấp tiến cũng không phải người tỉnh táo, tôi là người 
theo chủ nghĩa tự do và bảo thủ. Trọng tâm của tôi sẽ là mang lại 
những điều tốt đẹp nhất cho khu vực 36, tiểu bang của chúng ta 
và thế hệ tiếp theo, chứ không phải các hệ tư tưởng đảng phái. Tôi 
đang mường tượng tới việc cả hai đảng sẽ trao quyền cho vùng 
trung gian và họp kín với những người đắc cử tại vùng trung gian 
đó để tiến hành lập pháp ở Olympia. Trong 36 năm qua, khu vực 
36 là nhà của tôi. Tôi đã củng cố cộng đồng của mình, điều hành 
kinh doanh và nuôi dưỡng gia đình của mình ở đây. Tôi kính  mong 
quý vị bỏ phiếu cho tôi.
Liên lạc
(206) 579-3703; kate@martinforsenate.org; 
https://martinforsenate.org
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Julia G.

Reed
(Theo đảng Dân chủ)

Jeff 

Manson
(Theo đảng Dân chủ)

Kinh nghiệm Bầu cử
Cựu Chủ tịch Đảng Dân chủ tại Khu vực Lập pháp 36, đây là 
chiến dịch lập pháp đầu tiên của tôi
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Chuyên gia tư vấn tại Kinetic West, cung cấp các dịch vụ chính 
sách công, hoạch định chiến lược và quản lý tổ chức. Cựu 
Cố vấn Chính sách Cấp cao kiêm Giám đốc phụ trách Vấn đề 
trong Khu vực của Thành phố Seattle, lãnh đạo chính sách về 
việc làm cho thanh niên, lực lượng lao động, quyền công dân, 
phòng bị trường hợp khẩn cấp và chính sách về nghệ thuật. 
Cựu nhân viên chính quyền Obama, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và 
Văn phòng Quản lý và Ngân sách Hoa Kỳ.
Học vấn
Bằng Thạc sĩ Hành chính Công (Master of Public Administra-
tion, MPA), Đại học Princeton; Cử nhân Khoa học Xã hội (Bach-
elor of Arts, BA), Đại học Smith
Phục vụ Cộng đồng
Tôi lớn lên ở Seattle, là con gái của hai nhà giáo dục tại trường 
công lập. Tôi là một giáo dân tại Nhà thờ Công giáo St. Anne 
và tôi tự hào là thành viên ban quản trị của Trung tâm Tác 
động Xã hội YMCA, chuyên hỗ trợ thanh niên thoát khỏi nơi 
chăm sóc nuôi dưỡng và vô gia cư.
Phát biểu
Seattle cần có tiếng nói của người giàu kinh nghiệm và mang 
tính đổi mới tại Olympia nhằm cam kết đảm bảo giữ an toàn, 
giá cả phải chăng và cởi mở đón nhận cho các cộng đồng. Với 
lá phiếu của quý vị, tôi sẽ áp dụng kiến thức chuyên môn của 
mình để hỗ trợ cho thanh niên và phát triển lực lượng lao 
động – giúp thế hệ tiếp theo phát huy hết tiềm năng của họ. 
Tôi sẽ đưa ra các chính sách về nhà ở để đáp ứng nhu cầu cấp 
bách và lâu dài của Seattle, đầu tư vào giáo dục cho trẻ nhỏ và 
giáo dục khối Mầm Non - Lớp 12, bảo vệ quyền nạo phá thai 
và sẽ lên tiếng mạnh mẽ kêu gọi hành động liên quan đến vấn 
đề khí hậu.  
Được sự tán thành của: Liên đoàn Giáo viên Mỹ; Hội đồng Lao 
động Tiểu bang; FUSE Washington (WA); Đảng viên Đảng Dân 
chủ Quận King; Ủy viên Hội đồng Thành phố Juarez, Strauss; 
Ủy viên Hội đồng Quận Zahilay; Ủy viên Cảng Mohammed, 
Calkins, Cho; người lao động trong ngành chăm sóc y tế và 
ngành thiết yếu, các nhà lập pháp, lãnh đạo cộng đồng và 
nhiều người ủng hộ khác!
Liên lạc
(206) 682-7328; info@votejuliareed.com; 
www.votejuliareed.com

Kinh nghiệm Bầu cử
Viên chức Ủy ban Phân khu Bầu cử
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Hiện là Thẩm phán Luật Hành chính. Trước đây đại diện cho 
các khách hàng có thu nhập thấp trong các kháng cáo về hỗ 
trợ công cộng của tiểu bang tại Solid Ground.
Học vấn
Tiến sĩ Luật, Đại học Seattle. Cử nhân Khoa học Xã hội chuyên 
ngành Kinh tế học, Đại học Texas tại Austin
Phục vụ Cộng đồng
Đã làm việc để bảo vệ nền dân chủ và tính liêm chính của bầu 
cử thông qua công việc hội đồng quản trị của tôi với Honest 
Elections Seattle và Fix Democracy First. Đã giúp Ban Tiếp cận 
Công lý viết hướng dẫn về hỗ trợ người khuyết tật trong tố 
tụng pháp lý. Thống đốc bổ nhiệm vào Ban Quản trị Achieving 
a Better Life Experience nơi tôi làm Chủ tịch Ban Quản trị. 
Được nhất trí bầu làm Chủ tịch đầu tiên của Liên đoàn Nhân 
viên Tiểu bang Washington Địa phương 562. Đã phục vụ trong 
Ủy ban Giám sát Bầu cử của Công dân Quận King.
Phát biểu
Tôi tranh cử vào chức Dân biểu Tiểu bang để tiếp tục ủng hộ 
những người dễ bị tổn thương nhất ở tiểu bang của chúng ta, 
bao gồm cộng đồng người khuyết tật. Tôi sẽ ưu tiên cho người 
lao động và các gia đình lao động được hỗ trợ mở rộng về dịch 
vụ trông trẻ, cơ sở hạ tầng, giao thông công cộng và nhà ở giá 
phải chăng. Chúng ta phải đảm bảo an toàn cho cộng đồng 
bằng cách đảm bảo tài trợ cho an toàn công cộng và hỗ trợ 
sức khỏe hành vi và tâm lý. Là đảng viên Đảng Dân chủ, chúng 
ta phải làm nhiều hơn nữa để giải quyết vấn đề về khả năng 
chi trả và tình trạng vô gia cư. Tôi đã sẵn sàng bắt tay vào việc.
Được sự tán thành của Dân biểu Mary Lou Dickerson, Đảng 
viên Đảng Dân chủ Khu vực 36, Đảng viên Đảng Dân chủ Quận 
King, Hội đồng Lao động Tiểu bang Washington, Cuộc họp kín 
về Môi trường và Khí hậu của Đảng viên Đảng Dân chủ Tiểu 
bang Washington và hơn 70 tổ chức và nhà lãnh đạo cộng 
đồng.
Liên lạc
(206) 745-2010; info@votejeffmanson.com; 
votejeffmanson.com



54 Dân biểu Tiểu bang | Khu vực 36 Vị trí 2 | Nhiệm kỳ 2 năm

Liz

Berry
(Theo đảng Dân chủ)

Không có ứng cử viên đối lập

Kinh nghiệm Bầu cử
Dân biểu Tiểu bang, Khu vực Lập pháp 36, Viên chức ủy ban 
phân khu bầu cử
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Cựu Giám đốc Điều hành của một tổ chức phi lợi nhuận 
chuyên bảo vệ quyền của người tiêu dùng, người lao động và 
bệnh nhân. Tôi cũng từng là Giám đốc Lập pháp cho Nữ Dân 
biểu Hoa Kỳ Gabby Giffords nơi tôi đã xây dựng luật để giúp 
đỡ cho các gia đình và thúc đẩy năng lượng sạch.
Học vấn
Cử Nhân Khoa Học Xã Hội (Bachelor of Arts, B.A.) chuyên 
ngành Truyền Thông, Luật, Kinh Tế và Chính Quyền, Đại Học 
American
Phục vụ Cộng đồng
Với tư cách là cựu thành viên hội đồng của Tổ chức vì quyền 
tự do sinh con của phụ nữ Washington và là người ủng hộ 
quyền sinh sản trong nhiều năm, tôi đã đấu tranh để bảo vệ 
và mở rộng khả năng tiếp cận phá thai. Tôi đã nỗ lực để bầu 
chọn những phụ nữ ủng hộ làm Chủ tịch Hội Phụ nữ Chính 
trị Quốc gia ở Washington và là người mẹ đáng tự hào của 
George (6 tuổi) và Eleanor (3 tuổi).
Phát biểu
Tôi rất vinh dự khi được phục vụ với tư cách là Dân biểu Tiểu 
bang của quý vị khi chúng ta cùng nhau phục hồi sau đại 
dịch. Trong hai năm qua, tôi đã ủng hộ các khoản đầu tư công 
bằng vào việc cứu trợ kinh tế, chăm sóc trẻ em, nhà ở giá phải 
chăng và cơ sở hạ tầng dành cho xe đạp, người đi bộ và giao 
thông công cộng. Tôi đã thông qua các dự luật nhằm cấm 
súng ‘ma’ không thể truy nguyên nguồn gốc, bảo vệ các gia 
đình an toàn trước các hóa chất độc hại PFAS(Per- and Poly-
fluoroalkyl Substances, PFAS) và mở rộng chương trình Nghỉ 
phép chăm sóc Gia đình và Y tế được Trả lương vốn có của 
Washington.
Chúng ta phải bầu ra những nhà lãnh đạo địa phương có tâm 
huyết với việc bảo vệ các gia đình lao động, môi trường và sức 
khỏe của cộng đồng chúng ta. Đó là những gì tôi đã làm trong 
toàn bộ sự nghiệp của mình: đứng lên vì mọi người và thúc 
đẩy sự thay đổi táo bạo.
Liên lạc
(206) 923-9296; liz@lizberry.com; lizberry.com
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Rebecca

Saldaña
(Theo đảng Dân chủ)

Không có ứng cử viên đối lập

Kinh nghiệm Bầu cử
Thượng nghị sĩ Tiểu bang từ năm 2016; Phó Lãnh đạo Phe đa 
số trong Thượng viện; Phó Chủ tịch Ủy ban Thượng viện ; Ủy 
ban Lao động, Thương mại & Sự vụ Bộ lạc; Ủy ban Dịch vụ 
Nhân sinh, Tái hòa nhập & Phục hồi chức năng; Đồng Chủ tịch 
của Senate Members of Color Caucus; Công bằng Xã hội trong 
Lực lượng Đặc nhiệm về Cần sa; Ủy Ban Thanh tra và Đánh giá 
Lập pháp Chung
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Nhà tư vấn Phi lợi nhuận; Cựu Giám Đốc Điều Hành, Puget 
Sound Sage; Liên kết Cộng đồng, Nghị sĩ Jim McDermott; và 
Người tổ chức Nghiệp đoàn, SEIU Địa phương 6
Học vấn
Cử nhân, Thần học và Nhân văn, Đại học Seattle
Phục vụ Cộng đồng
Thành viên hội đồng với Liên minh Hành động Rainier Beach 
và Trung tâm Việc làm Công bằng. Cựu thành viên hội đồng 
của Liên minh vì Việc làm và Năng lượng Sạch và Quỹ Cộng 
đồng Châu Mỹ La Tinh của Washington.
Phát biểu
Thật là một đặc ân vinh dự khi được đại diện cho quý vị và cộng 
đồng đa dạng, sôi động của chúng ta tại Thượng nghị viện Tiểu 
bang. Lớn lên ở Delridge, chăm sóc gia đình ở Rainier Beach, 
làm việc và tình nguyện ở South Seattle và Skyway – Tôi có mối 
liên hệ sâu sắc với cộng đồng của chúng ta và hiểu rõ những 
thách thức cũng như cơ hội mà chúng ta phải đối mặt. 
Những năm qua đúng là thử thách đối với tất cả chúng ta. Đối 
mặt với đại dịch toàn cầu, lạm phát quốc gia và những yêu cầu 
chính đáng về cải cách có hệ thống sau vụ sát hại George Floyd, 
với tư cách là Thượng nghị sĩ Tiểu bang của quý vị, tôi đã sẵn 
sàng đứng lên và đấu tranh cho công bằng về kinh tế, chủng 
tộc, xã hội và khí hậu.
Chúng ta đã thực hiện đầu tư mang tính bước ngoặt vào lĩnh 
vực chăm sóc trẻ em, trường công lập và cơ sở hạ tầng giao 
thông bằng cách tăng thuế đối với những người giàu nhất và 
những người gây ô nhiễm nhiều nhất ở tiểu bang, đồng thời 
giảm thuế cho các gia đình lao động và hơn 120,000 doanh 
nghiệp nhỏ.
Vẫn còn nhiều việc phải làm để đảm bảo chúng ta có nhà ở giá 
phải chăng, trường học vững chắc, nền kinh tế công bằng và hệ 
thống giao thông phù hợp với tất cả mọi người. Tôi rất vinh dự 
khi được quý vị bầu chọn, mong rằng quý vị sẽ tham gia các liên 
đoàn công nhân thiết yếu, Planned Parenthood, Liên minh vì 
Trách nhiệm về Súng, Cử tri Bảo tồn Môi trường ở Washington, 
và nhiều hơn nữa để ủng hộ việc tái tranh cử của tôi.
Liên lạc
rebecca@rebeccasaldana.com; www.rebeccasaldana.com

Lời khuyên cho cử tri:
Hãy thận trọng với những cuộc gọi 
đề nghị giúp quý vị điền vào lá phiếu 
của mình. Nếu quý vị không thể tự 
gửi lại lá phiếu của mình, xin quý vị 
hãy chỉ nhờ người quý vị tin cậy gửi 
lại thay cho mình.



56 Dân biểu Tiểu bang | Khu vực 37 Vị trí 1 | Nhiệm kỳ 2 năm

Sharon Tomiko 

Santos
(Theo đảng Dân chủ)

John

Dickinson
(Theo đảng Cộng hòa)

Kinh nghiệm Bầu cử
Được bầu năm 1998. Chủ tịch, Ủy ban Giáo dục Hạ viện; 
Thành viên, Ủy ban Ngân sách Vốn Hạ viện và Ủy ban Kinh 
doanh và Bảo vệ Người tiêu dùng Hạ viện.
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Quản lý phi lợi nhuận; xây dựng chính sách địa phương; ngân 
hàng bán lẻ.
Học vấn
Trung học Phổ thông Franklin, Hệ thống Trường Công lập Se-
attle; Cử nhân Khoa học Xã hội Đại học Tiểu bang Evergreen; 
Thạc sĩ Khoa học Xã hội, Đại học Northeastern.
Phục vụ Cộng đồng
Thành viên sáng lập, Lực lượng Đặc nhiệm về Nhập cư và các 
Tiểu bang, Hội nghị Quốc gia của các Cơ quan Lập pháp Tiểu 
bang (NCSL); Đồng chủ tịch, Ủy ban Giáo dục của NCSL; Hội 
đồng sáng lập, Hate Free Zone of Washington (hiện tại là On-
eAmerica); cựu thành viên Hội đồng, tổ chức Seattle Chapter 
JACL; Hội đồng sáng lập, Puget Sound Public Radio, KUOW; 
thành viên, Liên minh Quyền Công dân Washington; thành 
viên sáng lập, Liên minh Công bằng về Thuế Washington; cựu 
thành viên Hội đồng, YMCA và Chính phủ.
Phát biểu
Tôi đã sinh sống tại Nam Seattle hơn 50 năm và tự hào được 
đại diện cho ý kiến của người dân tại Olympia. Tôi vẫn luôn 
ủng hộ quyền công dân và quyền tự do cho phụ nữ và những 
người dân Washington không nhận được sự phục vụ, cung cấp 
thêm nguồn hỗ trợ tài chính cho các trường công lập và nỗ 
lực hướng tới mục tiêu xóa bỏ chênh lệch cơ hội dành cho học 
sinh và thanh thiếu niên.
Khi tiếp tục giải quyết vấn đề bất bình đẳng trong giáo dục 
công lập, chúng ta phải áp dụng các mô hình thu hút tập trung 
vào học tập thông qua các hoạt động và cung cấp chương 
trình học tập chuyên sâu hơn. Tôi đã nỗ lực không ngừng nghỉ 
để chuyển đổi hệ thống giáo dục từ thế kỷ 19 của chúng ta 
nhằm đáp ứng các nhu cầu trong thế kỷ 21 của học sinh và xã 
hội, ở hiện tại và cho cả các thế hệ tương lai.
Liên lạc
(206) 326-9042; info@FriendsofSantos.com; 
https://friendsofsantos.nationbuilder.com

Kinh nghiệm Bầu cử
Được bầu làm chủ tịch hoặc đồng chủ tịch của các tổ chức 
cộng đồng.
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Thành lập US Post Enumeration Recovery Council, 1991; 
WorldPerc Casting, 1994 và Nghiên cứu Đông y và Cannabi-
noid, opioid tại Hoa Kỳ, 2015.
Học vấn
Học vấn bao gồm Trung học Phổ thông Irene S. Reed, Cử nhân 
Khoa học Xã hội và Bằng Thạc sĩ Hành chính Công Đại học 
Seattle, 1995; hơn 50 quốc gia; sống cùng cộng đồng nói 75 
ngôn ngữ tại khu dân cư Rainier Beach 
Phục vụ Cộng đồng
Là người đồng sáng lập/đồng chủ tịch và tình nguyện viên tại 
nhiều tổ chức kể từ khi chuyển đến Seattle làm việc tại Boeing 
năm 1966. Hội đồng Liên kết Quy hoạch, 1971; Dự án Năng 
lượng Khu dân cư Rainier Beach (RB); Hội đồng Cơ sở RBHS; 
Hội đồng Trung tâm Cộng đồng RB; RB2014 Planning và Lo-
Way.
Phát biểu
Thực hiện những bước quan trọng để hợp pháp hóa cây cần 
sa; khôi phục nghĩa trang Comet Lodge; phát triển LoWay trên 
đường mòn Chief Si’ahl tuân thủ Đạo luật Người Mỹ Khuyết tật 
(Americans with Disabilities Act, ADA) đoạn đi qua Thành phố 
và cộng đồng tại 08231999, dành cho những người khó khăn. 
Cần có những bước tiến quan trọng đối với chỉ trong một 
nhiệm kỳ vì giới hạn nhiệm kỳ đối với các viên chức được bầu.
Ủng hộ sự sống, tự do và theo đuổi hạnh phúc dựa trên niềm 
tin vào chân lý, công bằng và hòa giải mà không cần Animal 
Farm Speak hiện tại phá hủy chính quyền đại diện của chúng 
ta, định hướng cho chiến dịch này để sửa chữa sự thức tỉnh, 
cũng như phá vỡ hệ thống giáo dục không nghiêm túc, đồng 
thời tặng tín dụng sáu nghìn đô-la cho mỗi hộ gia đình.
Liên lạc
(206) 721-3113; John@JohnDickinson.info; 
http://www.johndickinson.info/
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Chipalo

Street
(Theo đảng Dân chủ)

Emijah

Smith
(Theo đảng Dân chủ)

Kinh nghiệm Bầu cử
Không nộp thông tin
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Tôi làm việc tại Microsoft cho Giám đốc Công nghệ, cố vấn 
cho ban lãnh đạo điều hành về công nghệ và chiến lược công 
ty. Ngoài ra, tôi còn là chủ doanh nghiệp nhỏ và là trọng tài 
bóng đá chuyên nghiệp. Tôi quan tâm nhiều đến vấn đề nhà ở 
giá rẻ và giới trẻ, đặc biệt là về thể thao và giáo dục Khoa học, 
Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học (Science, Technology, Engi-
neering and Math, STEM).
Học vấn
Cử nhân và Thạc sĩ Khoa học Máy tính, Đại học Brown
Phục vụ Cộng đồng
Tôi tâm huyết với công bằng kỹ thuật số và đã dạy khoa học 
máy tính cho sinh viên tại Tổ chức Tiếp cận Công nghệ. Tôi 
làm công tác tình nguyện với các tổ chức như Học viện vì một 
Tương lai Dân chủ  và Lãnh đạo Ngày mai, là thành viên của 
Hội đồng Tác động Chính sách Công tại United Way của Quận 
King, và là đồng Chủ tịch của Hiệp hội Kỹ sư Da đen Quốc gia.
Phát biểu
Tôi lớn lên trong một khu dân cư của tầng lớp lao động người 
Mỹ gốc Phi và là học sinh tốt nghiệp đáng tự hào của các 
trường công lập. Là một nhà đổi mới công nghệ, tôi đã đồng 
sáng lập một công ty khởi nghiệp phục hồi chức năng tim từ 
xa trước khi tốt nghiệp đại học và đã dành hơn 15 năm để 
thiết lập cơ sở tại Khu vực 37. Là một nhà lãnh đạo giàu kinh 
nghiệm với thành tích tạo ra sự thay đổi, tôi sẽ ủng hộ việc mở 
rộng khả năng tiếp cận với giáo dục và thương mại, đảm bảo 
bảo vệ môi trường, tăng thêm nhà ở giá rẻ và đầu tư vào giao 
thông công cộng.
Tôi rất tự hào khi nhận được sự tán thành của những người đã 
được bầu chọn như Ủy viên Hội đồng Cảng Hamdi Mohamed, 
cựu Dân biểu Khu vực 37 Eric Pettigrew, cựu Dân biểu Khu 
vực 43 Brady Walkinshaw, các nhà tổ chức cộng đồng, các nhà 
lãnh đạo công đoàn, và các doanh nghiệp nhỏ.
Liên lạc
(206) 705-3585; electcstreet@gmail.com; 
https://electchipalo.com/

Kinh nghiệm Bầu cử
Ứng cử viên lần đầu tiên
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Nhà lãnh đạo cộng đồng, phát triển doanh nghiệp nhỏ, y tế 
công cộng và tổ chức phi lợi nhuận cấp cơ sở với King County 
Equity Now, Liên minh Trẻ em ở Washington, Phòng khám Trẻ 
em Odessa Brown, Leadership Tomorrow, v.v.
Học vấn
Đại học Washington - Thạc sĩ Hành chính Công và Cử nhân Khoa 
học Xã hội (Bachelor of Arts, B.A.) ngành Luật, Xã hội và Tư pháp, 
Trường Trung học Phổ thông Garfield.
Phục vụ Cộng đồng
Trung tâm Sức khỏe và Tự do Harriet Tubman, Chủ tịch Hội 
Phụ huynh, Giáo viên và Học sinh (Parent Teacher Student 
Association, PTSA) Trường Phổ thông Cơ sở Mercer, Hội đồng 
Sức khỏe Trẻ em Quận King, Ủy ban Đầu tư Cộng đồng Quận 
King, Nhóm Cộng tác “Phân biệt Chủng tộc là một cuộc Khủng 
hoảng về Y tế Công cộng” Quận King, Ủy ban Tư vấn Kế hoạch 
Chiến lược cho Hệ thống Trường Công lập Seattle, Ủy ban Cố 
vấn Tốt nhất của Chúng ta ở Thành phố Seattle, Làng Hy vọng, 
v.v.
Phát biểu
Tầm nhìn của tôi rất đơn giản: gia đình khỏe mạnh và cộng 
đồng khỏe mạnh. Tôi phối hợp cùng tập thể, bằng sự chính 
trực và thấu hiểu giá trị của sức mạnh từ các cộng đồng đa 
dạng trong Khu vực của chúng ta. Tôi đã tổ chức với các gia 
đình để có được Nhà trẻ (Pre-kindergarten, Pre-K) tốt hơn, 
tài trợ công bằng cho giáo dục đặc biệt, nhà ở giá phải chăng, 
tiếp cận chăm sóc sức khỏe, khu dân cư an toàn hơn, cải cách 
tư pháp, v.v. Tôi đã chứng tỏ mình là một nhà lãnh đạo cộng 
đồng đáng tin cậy trong nhiều năm, và bây giờ tôi hy vọng quý 
vị sẽ bỏ phiếu cho tôi vào vị trí Dân biểu Tiểu bang.
Được sự tán thành của: Ủy viên Hội đồng Quận King Girmay 
Zahilay; Dân biểu Tiểu bang Jesse Johnson, Tarra Simmons, 
Jamila Taylor; Ủy viên Hội đồng Cảng Seattle Hamdi 
Mohamed; quán quân sức khỏe gia đình Bác sĩ Ben Danielson, 
Bác sĩ Y khoa (Doctor of Medicine, MD); và lãnh đạo quyền 
công dân Larry Gossett.
Liên lạc
info@electemijah.com; www.electemijah.com
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Tana

Senn
(Theo đảng Dân chủ)

Mike

Nykreim
(Theo đảng Liêm chính Bầu cử)

Kinh nghiệm Bầu cử
Dân biểu Tiểu bang, bao gồm cả với tư cách là Chủ tịch Ủy ban 
Trẻ em, Thanh thiếu niên và Gia đình; cựu Ủy viên Hội đồng 
Thành phố Mercer Island
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Kinh nghiệm hai mươi năm là một chuyên gia về quan hệ 
truyền thông và chính quyền cho những tổ chức phi lợi nhuận 
và tổ chức tài trợ
Học vấn
Thạc sĩ Chính sách & Hành chính Công tại Đại học Columbia; 
Cử nhân Giáo dục tại Đại học Washington ở St. Louis
Phục vụ Cộng đồng
Đồng Chủ tịch Hiệp hội Nhà lập pháp Do Thái Quốc gia; Thành 
viên hội đồng của Hopelink; Thành viên ban cố vấn chương 
trình Thạc sĩ Tâm lý Trẻ em & Thanh thiếu niên Ứng dụng của 
UW; Thành viên ban điều hành Tòa án Phân xử về Gia đình; 
Thành viên Nhóm công tác Blockchain của Washington
Phát biểu
Với tư cách là Dân biểu Tiểu bang của quý vị, tôi tập trung vào 
việc cải thiện cuộc sống cho những gia đình bận rộn. Là người 
mẹ của hai đứa trẻ ở độ tuổi thanh thiếu niên, tôi đã và đang 
nỗ lực để đảm bảo tất cả trẻ em đều được tiếp cận với nền 
giáo dục chất lượng cao. Các dự luật có chữ ký của tôi về việc 
trả lương bình đẳng và dịch vụ chăm sóc trẻ em giá cả hợp lý 
sẽ có tác động tích cực đến phụ nữ và các thế hệ tương lai. 
Giảm bạo lực súng đạn, mở rộng khả năng tiếp cận với dịch vụ 
chăm sóc sức khỏe tâm thần và giải quyết vấn đề biến đổi khí 
hậu tiếp tục là những ưu tiên hàng đầu của tôi. Mong quý vị 
hãy bỏ phiếu cho tôi.
Được sự ủng hộ của: Planned Parenthood, Liên minh Trách 
nhiệm về Súng đạn, Cử tri Bảo vệ Môi trường ở Washington, 
Quỹ Chiến dịch Trẻ em, Hội đồng Lao động Tiểu bang WA, 
Bob Ferguson, Hilary Franz, Dow Constantine, những người đã 
được bầu chọn ở địa phương...
Liên lạc
(206) 369-1253; ElectTanaSenn@gmail.com; 
ElectTanaSenn.org

Kinh nghiệm Bầu cử
Hơn 40 năm được bầu làm Viên chức Ủy ban Bầu cử (Precinct 
Committee Officer, PCO)
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Chỉ cần tìm tên tôi trên “Bing,” sẽ có rất nhiều thông tin về tôi 
trên trang web. Chỉ cần dành thời gian để đọc phát biểu của 
chúng tôi dưới đây.
Học vấn
Thành viên thứ 6 của Gia đình đạt được Big W = người chiến 
thắng huy chương dành cho Sinh viên tốt nghiệp và Đại học từ 
UW trong 110 năm qua. Con gái lớn nhất là thành viên thứ 7 
đạt được điều này vào năm 2003.
Phục vụ Cộng đồng
38 năm làm thành viên của Phòng Thương mại Eastside, 34 
năm làm thành viên của Hiệp hội Master Builders, 33 năm làm 
thành viên của Kiwanis, 22 năm làm thành viên của Hiệp sĩ 
Columbus. Và 44 năm duy trì cuộc hôn nhân đầu tiên.
Phát biểu
Quý vị có quyền được đảm bảo tính bảo mật và liêm chính 
trong bầu cử và các viên chức được bầu có nghĩa vụ cung cấp 
thông tin có thể xác minh được để quý vị có được sự đảm 
bảo đó. Chúng ta muốn các cử tri Washington “Tin tưởng” hệ 
thống nhưng lại không thể chắc chắn rằng chúng ta có danh 
sách cử tri trong sạch, hệ thống quản lý lá phiếu hợp lý, quy 
trình kiểm đếm liêm chính, các bộ định tuyến không dễ bị khai 
thác, hệ thống không bị lạm dụng hay hệ thống quản lý bầu 
cử đủ an toàn để chống lại các cuộc tấn công mạng.
Hãy cùng chúng tôi… yêu cầu thay đổi. Tin tưởng, nhưng phải 
xác minh.
Liên lạc
(425) 201-0001; info@eiwa.vote; eiwa.vote



59Dân biểu Tiểu bang | Khu vực 41 Vị trí 2 | Nhiệm kỳ 2 năm

My-Linh T.

Thai
(Theo đảng Dân chủ)

Al 

Rosenthal
(Theo đảng Cộng hòa)

Kinh nghiệm Bầu cử
Dân biểu Tiểu bang, 2018-hiện tại: Phó Chủ tịch Tiểu ban Đa 
số Hạ viện; Chủ tịch Ủy ban Duyệt xét Quy tắc Hành chính 
Chung; Phó Chủ tịch Quyền Công dân và Tư pháp; Phó Chủ 
tịch Tiểu ban Thành viên Da màu Đảng Dân chủ tại Hạ viện; 
Các ủy ban: Sức khỏe Thể chất và Tinh thần, Giáo dục, Quyền 
Công dân và Tư pháp, Nhà ở - Dịch vụ Nhân sinh - Cựu chiến 
binh, An toàn Công cộng, Tài chính. Cựu Chủ tịch, Giám đốc 
Hội đồng Quản trị Học khu Bellevue. Cựu Phó Chủ tịch, Hiệp 
hội Giám đốc các trường Tiểu bang Washington
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Dược sĩ; Quản lý, phòng khám Thần kinh Nhi khoa Wyoming; 
Người ủng hộ Người tị nạn; Y tế Công cộng Quận King; Giảng 
viên, Chương trình Thạc sĩ về Điều dưỡng Việt Nam
Học vấn
Cử nhân Khoa học Tự nhiên Khoa Dược, Đại học Washington
Phục vụ Cộng đồng
Ban Giám đốc, Tổ chức Học bổng Việt Nam; Liên lạc viên cho 
Hội đồng Giáo dục: Tổ chức Trường học Bellevue, YouthLink, 
Eastside Pathways; Giải thưởng Người ủng hộ Nổi trội của Hội 
Phụ huynh - Giáo viên Tiểu bang Washington
Phát biểu
Tôi rất vinh dự được đại diện cho các gia đình ở Eastside, tập 
trung vào an toàn và hỗ trợ các cộng đồng, các trường công 
lập chất lượng, dịch vụ giữ trẻ giá cả phải chăng và hành động 
chống biến đổi khí hậu. Là chuyên gia chăm sóc y tế, tôi đấu 
tranh bảo vệ các quyền sinh sản và quyền tiếp cận dịch vụ 
chăm sóc y tế giá cả phải chăng. Là người tị nạn đầu tiên được 
bầu chọn, tôi là người có tiếng nói mạnh mẽ chống lại tội ác 
thù hận và hướng tới một xã hội công bằng và bình đẳng hơn. 
Tôi tin rằng bằng việc ưu tiên nhà ở giá phải chăng, dịch vụ 
sức khỏe hành vi, phát triển lực lượng lao động và cải thiện 
giao thông vận tải cho khu vực của chúng ta, chúng ta sẽ đảm 
bảo cộng đồng của mình phát triển mạnh mẽ.
Tôi kính xin quý vị bỏ phiếu để tiếp tục công việc này với tư 
cách dân biểu của quý vị.
Liên lạc
www.mylinhthai.com

Kinh nghiệm Bầu cử
Không có
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Kỹ sư Kết cấu Máy bay từ năm 1977-2014 tại Grumman, Mc-
Donnell Douglas và Boeing. Là chủ sở hữu/người quản lý bất 
động sản thương mại tại Quận King trong 27 năm, tôi đã trực 
tiếp chứng kiến việc các cơ quan chính phủ giải quyết tình 
trạng vô gia cư một cách yếu kém đã dẫn đến thất bại như thế 
nào.
Học vấn
Bằng Cử nhân Khoa học Tự nhiên (Bachelor of Science, BS) 
chuyên ngành Xây dựng Dân dụng từ Đại học Manhattan, 
Bronx, NY.
Phục vụ Cộng đồng
Phục vụ Lực lượng Đặc nhiệm về Vô gia cư của Thành phố 
Redmond từ năm 2015-2017
Phát biểu
Tôi cùng người vợ 38 tuổi tên là Wafa đã sống ở đây từ năm 
1991, chúng tôi thích chăm sóc gia đình mình ở đây và chúng 
tôi cảm thấy an toàn. Để thực sự an toàn, chúng ta phải ngăn 
chặn tội phạm, không để tội phạm lan rộng. Tiểu bang phải 
cung cấp cơ sở vật chất để những người nghiện ma túy có 
hành vi phạm tội sẽ bị giam giữ và được điều trị bắt buộc, với 
mục tiêu giúp họ sau khi cai nghiện đoàn tụ với gia đình hoặc 
bạn bè, những người sẽ chung sống với họ. Chúng ta phải 
hỗ trợ con cái của chúng ta phát triển vượt trội trong học tập 
đồng thời đảm bảo rằng tất cả các bậc cha mẹ đều có tiếng 
nói.
Được sự tán thành của: Đảng Cộng hòa Safeside Eastside, WA 
Log Cabin (đại diện cho những người thuộc cộng đồng Đồng 
tính Nữ, Đồng tính Nam, Song tính, Chuyển giới (Lesbian, Gay, 
Bisexual, Transgender, LGBT))
Liên lạc
(425) 785-3925; electalrosenthal@gmail.com; northwestal.us
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Jamie

Pedersen
(Theo đảng Dân chủ)

Không có ứng cử viên đối lập

Kinh nghiệm Bầu cử
Thượng nghị sĩ Tiểu bang (2013 đến 
nay), Dân biểu Tiểu bang (2007-2013), 
Khu vực 43.

Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Phó Chủ tịch Điều hành kiêm Tổng Cố vấn tại McKinstry, một 
công ty xây dựng và kỹ thuật có trụ sở tại Seattle với hàng trăm 
công nhân công đoàn lành nghề xuất sắc trong việc xây dựng có 
trách nhiệm với môi trường. Luật sư, K&L Gates (1995-2012).
Học vấn
Trường Trung học Phổ thông Puyallup, Đại học Yale, Trường 
Luật Yale.
Phục vụ Cộng đồng
Hỗ trợ pháp lý miễn phí cho các tổ chức phi lợi nhuận địa 
phương, bao gồm Lambert House và Seattle Men’s Chorus. Giúp 
người tị nạn giành được quyền tị nạn chính trị. Trưởng luật sư 
tình nguyện của Lambda Legal trong vụ án bình đẳng hôn nhân 
của Tiểu bang Washington. Thủ quỹ và giáo viên Sunday School, 
nhà thờ Central Lutheran tại Capitol Hill. Trưởng đoàn hướng 
đạo sinh. Người đi làm bằng xe đạp.
Phát biểu
Jamie Pedersen đã làm việc cho người dân của Khu vực 43 từ 
năm 2007. Jamie cùng chồng là Eric, một giáo viên giáo dục đặc 
biệt tại Trường Trung học Phổ thông Roosevelt, có bốn con trai 
học tại Hệ thống Trường Công lập Seattle và sống tại Capitol Hill.
Với tư cách là Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện, Jamie đã dẫn 
đầu các nỗ lực thông qua bình đẳng hôn nhân, thiết lập quyền 
huyết thống cho tất cả các gia đình và thành lập các công ty vì 
mục đích xã hội để các doanh nghiệp có thể ưu tiên cho người 
lao động và việc bảo vệ môi trường trước lợi nhuận. Ông đã tổ 
chức các buổi thử thách ở tòa án nhằm bãi bỏ ba sáng kiến của 
Tim Eyman, từ đó cho phép các phe đa số lập pháp đánh thuế 
những cư dân giàu có nhất để cung cấp nguồn tài chính dồi dào 
cho hệ thống giáo dục sớm và các trường công lập.
Với tư cách là Lãnh đạo Đa số Thượng viện, Jamie đã đi đầu về 
vấn đề an toàn súng đạn, trách nhiệm giải trình của cảnh sát, cải 
cách tư pháp hình sự, quyền phá thai và bảo vệ người chuyển 
giới. Trong Ủy ban Tài chính & Thuế vụ, ông đã giúp đảm bảo tài 
trợ cho nhà ở giá phải chăng, hành động vì khí hậu, tiếp cận dịch 
vụ chăm sóc y tế, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, nghệ thuật và hỗ trợ 
pháp lý miễn phí.  Jamie cũng đã nỗ lực không ngừng để tài trợ 
cho việc mở rộng dịch vụ xe buýt và đường sắt đô thị nhẹ cũng 
như bảo vệ các khu phố quanh SR520 và I-5 khỏi tiếng ồn.
Các đơn vị ủng hộ bao gồm Liên minh về Trách nhiệm với Súng 
đạn, Những người ủng hộ Liên minh Planned Parenthood, Hiệp 
hội Giáo dục Seattle, Hiệp hội Y tá Tiểu bang Washington, Tàu 
điện ngầm Seattle, Cử tri Bảo vệ Môi trường ở Washington, Hội 
đồng Lao động Tiểu bang Washington và Lính cứu hỏa Seattle 
Địa phương 27.
Liên lạc
(206) 329-9221; jamie@peopleforpedersen.org; 
https://peopleforpedersen.org/
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Nicole

Macri
(Theo đảng Dân chủ)

Không có ứng cử viên đối lập

Kinh nghiệm Bầu cử
Dân biểu Tiểu bang (2017 đến nay)
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Với vai trò là Phó Giám đốc tại Trung tâm Dịch vụ Cấp cứu 
Trung tâm Thành phố (Downtown Emergency Service Center, 
DESC), tôi chỉ đạo chính sách và hỗ trợ giám sát ngân sách 
$90 triệu để cung cấp các dịch vụ Nhà ở là Trên hết được công 
nhận trên toàn quốc cho 3,500 người đã trong tình trạng vô 
gia cư. Trước đây tôi làm việc với những người sống sót từ nạn 
bạo hành gia đình, người sống với bệnh tâm thần và người 
mang khuyết tật chậm phát triển.
Học vấn
Thạc sĩ Hành chính Công, Trường Evans, Đại Học Washington; 
Cử Nhân, Xã Hội Học, Đại Học Rutgers
Phục vụ Cộng đồng
Cựu Chủ tịch Hội đồng, Liên kết Nhà ở Thu nhập Thấp 
Washington; Thành viên, Ủy ban Giám sát Thuế Nhà Seattle; 
Đồng Chủ tịch, Liên minh về Tình trạng Vô gia cư Quận King/ 
Seattle; Đồng Chủ tịch, Lực lượng Đặc nhiệm Ngân sách Thành 
phố, Liên minh Dịch vụ Nhân sinh Seattle; Thành viên, Hội 
đồng Duyệt xét Tổ chức Đại học Seattle
Phát biểu
Trong 20 năm, tôi đã và đang dành sự quan tâm cho các vấn 
đề ngày càng chồng chất, bao gồm tình trạng gia cư, nhà ở 
giá phải chăng, sức khỏe hành vi, phá thai và chăm sóc sức 
khỏe sinh sản. Trong hai năm qua, chúng ta đã phải dũng cảm 
thực hiện nhiều hành động trong khi tiếp tục phục hồi sau đại 
dịch; tôi tự hào rằng tôi đã ủng hộ các doanh nghiệp nhỏ và 
những người dễ bị tổn thương nhất. Năm nay, tôi đã ủng hộ 
luật pháp nhằm đầu tư hơn $800 triệu để giải quyết tình trạng 
vô gia cư và mở rộng dịch vụ nhà ở giá phải chăng, bảo vệ khả 
năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc phá thai, giảm bạo lực súng 
đạn, tăng cường các dịch vụ sức khỏe hành vi và giải quyết 
vấn đề biến đổi khí hậu. Tôi rất vinh dự khi được đại diện cho 
quý vị. Tôi hy vọng sẽ tiếp tục được quý vị bầu chọn.
Liên lạc
(206) 745-2010; nicole@votenicole.org; 
https://www.votenicole.org

Lời khuyên cho cử tri:
Nếu quý vị vẫn chưa 
nhận được lá phiếu của 
mình, xin vui lòng liên lạc 
với văn phòng bầu cử tại 
quận của quý vị hoặc truy 
cập vào VoteWA.gov để 
nhận lá phiếu.
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Frank

Chopp
(Theo đảng Dân chủ)

Không có ứng cử viên đối lập

Kinh nghiệm Bầu cử
Dân biểu Tiểu bang; Cựu Chủ tịch Hạ viện
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Cựu Giám đốc Điều hành, tổ chức phi lợi nhuận lớn cung cấp 
nhà ở và dịch vụ cho hàng nghìn người có mức thu nhập thấp.
Học vấn
Đại học Washington (University of Washington, UW), Cử nhân 
Khoa học Xã hội (Bachelor of Arts, BA), hạng magna cum laude
Phục vụ Cộng đồng
Năng động, hiệu quả và giàu kinh nghiệm. Hồ sơ ấn tượng về 
hoạt động vì người dân. Nhà tổ chức và nhà hoạt động lâu 
năm vì cộng đồng: những nỗ lực hàng đầu trong việc cung cấp 
dịch vụ xã hội cho hàng chục nghìn người; thiết lập quan hệ 
đối tác đã tạo ra hàng nghìn ngôi nhà phi lợi nhuận, giá phải 
chăng với hơn 300 tòa nhà có giới hạn tiền thuê ở Seattle; ban 
hành các khoản đầu tư vào giáo dục, sức khỏe tâm lý và giao 
thông công cộng; ủng hộ việc tăng lương và mở rộng công 
đoàn; có vai trò như nhân tố kích thích cho vô số dự án cộng 
đồng.
Phát biểu
Tôi đã ban hành luật pháp tiến bộ mang tính bước ngoặt 
nhằm cung cấp miễn phí học phí đại học cho tất cả các sinh 
viên có thu nhập thấp bằng cách đánh thuế các công ty lớn; 
tăng gấp đôi các khoản đầu tư vào chăm sóc trẻ em và giáo 
dục sớm; bắt buộc sử dụng điện sạch 100%, giảm phát thải 
các-bon; và thành lập Apple Health and Homes với tiền đề cơ 
bản: nếu quý vị là người vô gia cư vì tình trạng sức khỏe của 
mình, quý vị sẽ có một ngôi nhà, đó là một phần trong quá 
trình điều trị y tế của quý vị.
Tôi sẽ tiếp tục dẫn dắt các liên minh để đưa ra nguồn thu lũy 
tiến; xây dựng nhà ở cho người thu nhập thấp và nhà ở xã hội; 
và đảm bảo quyền phá thai và dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh 
sản luôn được cung cấp cho tất cả mọi người. Được sự tán 
thành của các y tá, nhân viên chăm sóc tại nhà, giáo viên, Hội 
đồng Lao động Tiểu bang, và nhiều người khác!
Liên lạc
(206) 612-7071; frankchopp@comcast.net; 
www.frankchopp.com
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Manka

Dhingra
(Theo đảng Dân chủ)

Ryika

Hooshangi
(Theo đảng Cộng hòa)

Kinh nghiệm Bầu cử
Thượng nghị sĩ, Khu vực 45
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác

Phó Lãnh đạo Phe đa số trong Thượng viện, Chủ tịch: Ủy ban Luật 
& Tư pháp, Thành viên: Ủy ban Sức khỏe Hành vi và Ủy ban Tài 
chính & Thuế vụ. Phó Công tố viên Cấp cao Quận King (19 năm), 
Thành lập và làm Chủ tịch: Ban Thay thế Trị liệu giám sát Tòa 
án Sức khỏe Tâm lý, Tòa án Cựu chiến binh và các chương trình 
chuyển hướng. Hướng dẫn viên Can thiệp Khủng hoảng để thực thi 
pháp luật.
Học vấn
Tiến sĩ Luật, Đại học Washington (University of Washington, UW); 
Cử nhân Khoa học Xã hội (Bachelor of Arts, B.A.), Đại học California 
(University of California, UC) Berkeley
Phục vụ Cộng đồng
Cư dân của Redmond (26 năm). Nhận giải thưởng: “Golden 
Acorn” của Hội Phụ huynh, Giáo viên và Học sinh, các giải thưởng 
“Champion for Kids” và “Behavioral Health Champion” của Liên 
minh Quốc gia về Bệnh Tâm thần (National Alliance on Mental 
Illness, NAMI). Người mẹ Bánh quy của Nữ Hướng đạo sinh; huấn 
luyện viên Câu lạc bộ Cờ vua, Toán học và Destination Imagination; 
Thành viên hội đồng quản trị của Hopelink; Đồng sáng lập API 
Chaya, một tổ chức hỗ trợ những người đã từng bị bạo lực giới.
Phát biểu
Là một nhà lãnh đạo giàu kinh nghiệm và giàu lòng nhân ái, tôi 
đã lắng nghe cộng đồng của chúng ta và tập hợp mọi người lại với 
nhau theo những cách thức mới để mang lại kết quả tích cực. Công 
việc của tôi được hướng dẫn bởi khoa học và dữ liệu và bắt nguồn 
từ sự cộng tác, trung thực và chính trực.
Với tư cách là một Công tố viên chuyên nghiệp, tôi đã và đang nỗ 
lực để tạo ra các cộng đồng an toàn. Với sự gia tăng tội phạm về tài 
sản và sự thù ghét, bạo lực gia đình và súng đạn, tôi đã dẫn đầu các 
nỗ lực củng cố luật về súng đạn, cải thiện các nguồn lực và đào tạo 
thực thi pháp luật. Tôi đã nhận được giải thưởng “Nhà lập pháp của 
Năm” (Hội đồng Cảnh sát và Cảnh sát trưởng Washington) và “Quán 
quân Công bằng Xã hội” (Hiệp hội Điều dưỡng). Tôi sẽ luôn bảo vệ 
quyền tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản toàn diện.
Tôi ưu tiên cho giáo dục và con cái của chúng ta. Con cái chúng ta 
phải tốt nghiệp để sẵn sàng tận dụng các cơ hội hiện tại và tương 
lai. Tôi vẫn mong muốn cải thiện và mở rộng khả năng tiếp cận 
các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm lý và cai nghiện. Tôi đã vinh dự 
nhận được giải thưởng dịch vụ công cao nhất của Hiệp hội Tâm 
thần học Hoa Kỳ.
Kể từ khi tôi gia nhập Thượng viện, tình trạng bế tắc đã được thay 
thế bằng sự tiến bộ và chúng tôi đã hoàn thành mọi giai đoạn 
đúng hạn với ngân sách cân đối. Khi đại dịch bắt đầu, tôi đã giúp 
thành lập ủy ban Phục hồi Kinh tế, ủy ban này đã xây dựng và thực 
hiện kế hoạch phục hồi kinh tế mạnh nhất của quốc gia. Được sự 
tán thành của: Planned Parenthood, Hội Phụ nữ Chính trị Quốc gia, 
Giáo viên, Lính cứu hỏa, v.v.!
Liên lạc
manka@electmanka.com; www.ElectManka.com

Kinh nghiệm Bầu cử
Ủy viên Hội đồng, Khu Thủy cục 
Sammamish Plateau. Chủ tịch Hội đồng, 

cam kết bảo vệ môi trường của chúng ta cho các thế hệ tương lai.
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Luật sư và chủ doanh nghiệp nhỏ với 18 năm kinh nghiệm. Nhà 
ngoại giao tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Thượng viện Hoa Kỳ, Cố vấn 
Cấp cao. Nghiên cứu sinh Brookings. Ủy ban Chất lượng Nước 
Khu vực Quận King. Liên minh Nước Cascade. Trợ giáo tại Đại học 
Washington (University of Washington, UW). Nói được tiếng Ba Tư, 
tiếng Ả Rập và tiếng Pháp.
Học vấn
Đại học Công giáo Hoa Kỳ, Tiến Sĩ Luật (Juris Doctor, J.D.); Đại học 
George Washington, Cử nhân Khoa học Xã hội (Bachelor of Arts, 
BA); trường Trung học Phổ thông Interlake.
Phục vụ Cộng đồng
Lãnh đạo cộng đồng năng động và Chủ tịch Hội Phụ huynh, Giáo 
viên và Học sinh (Parent Teacher Student Association, PTSA), hỗ trợ 
giáo viên và phụ huynh xây dựng bầu không khí học tập tốt nhất 
cho con em chúng ta. Chủ tịch tổ chức phi lợi nhuận về nghèo đói 
toàn cầu, Dự án Borgen. Từng là trưởng Đoàn Nữ Hướng đạo sinh. 
Cố vấn cho chương trình NELC của UW.
Phát biểu
Olympia đã bỏ rơi tầng lớp trung lưu. Sự phân cực trong cơ quan lập 
pháp đã và đang gây ảnh hưởng không lành mạnh đến tiểu bang 
của chúng ta. Tôi là một người ôn hòa đúng nghĩa với kinh nghiệm 
kết nối những mối quan tâm đa dạng để hướng tới những mục 
tiêu chung. Tôi sẽ mang đến các giải pháp thực sự, không phải là 
một chương trình nghị sự mang tính cá nhân hoặc theo đảng phái.
Các quyết định chính sách cực đoan đã gây ra những hậu quả 
khôn lường với tình trạng tội phạm ngày càng gia tăng, giá xăng 
tăng vọt, khủng hoảng về sức khỏe tâm lý và nghiện ngập. Lý do tôi 
tranh cử là vì chúng ta cần các nhà lập pháp có ý thức chung để đưa 
tiểu bang của chúng ta đi đúng hướng.
Chúng ta đang sống ngay trong tâm điểm của công nghệ và đổi 
mới. Tôi sẽ tham gia vào cộng đồng này để giúp cho các trường học 
của chúng ta được biết đến trên toàn thế giới và chuẩn bị đầy đủ 
cho sinh viên hành trang để cạnh tranh trên thị trường toàn cầu. 
Tôi sẽ hỗ trợ sự phục hồi cho rất nhiều gia đình và doanh nghiệp 
nhỏ do nhóm thiểu số làm chủ đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại 
dịch. Tôi sẽ bảo vệ quyền sinh sản của phụ nữ.
Sinh ra và lớn lên ở Redmond, tôi có niềm đam mê đưa cộng đồng 
yêu quý của ta đi đúng hướng. Tôi sẽ nỗ lực không ngừng để giải 
quyết những vấn đề cấp bách nhất mà cư dân trong Khu vực 45 
phải đối mặt: an toàn công cộng, khả năng chi trả và giáo dục. Nhờ 
có kiến thức chuyên môn về chính sách công và kinh nghiệm pháp 
lý, tôi chính là người duy nhất có đủ khả năng gắn kết cộng đồng 
của chúng ta vào thời điểm mà chúng ta rất cần tìm ra điểm chung.
Liên lạc
(425) 224-6008; info@ryika.com; www.ryika.com
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Roger

Goodman
(Theo đảng Dân chủ)

Cherese

Bourgoin
(Theo đảng Cộng hòa)

Kinh nghiệm Bầu cử
Dân biểu Tiểu bang, 2007-nay; Chủ tịch, Ủy ban An toàn Công 
cộng của Hạ viện; Ủy ban Dân quyền và Tư pháp; Ủy ban Trẻ 
em, Thanh thiếu niên và Gia đình.
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Luật sư hành nghề tư nhân; Hiệp hội Luật sư Đoàn Quận 
King, 2000-08; Giám Đốc, Ủy ban Hướng dẫn Kết án Tiểu bang 
Washington 1998-2000; Hội đồng Cố vấn Luật và Tư pháp Tiểu 
bang Washington; Chánh văn phòng kiêm Giám đốc Lập pháp 
Khu vực Quốc hội, 1988-1995.
Học vấn
Đại học Dartmouth, Cử nhân Khoa học Xã hội (AB), Senior 
Fellow; Đại học George Washington, Tiến sĩ Luật (JD); Trường 
Đại học Harvard, Thạc sĩ Hành chính Công (MPA).
Phục vụ Cộng đồng
Hopelink, Hội đồng Quản trị; Chủ tịch, Hiệp hội Khu phố 
Lakeview của Kirkland; Câu lạc bộ Rotary; Ban quản trị Lạm 
dụng Chất gây nghiện Quận King; người cha trong Hội Phụ 
huynh và Giáo viên (Parent Teacher Association, PTA) của hai 
con đang học Trường Công Lập.
Phát biểu
Tôi đã nỗ lực để trở thành một nhà lập pháp nhạy bén, có 
trách nhiệm, thông qua luật để bảo vệ nạn nhân và những 
người sống sót sau một vụ phạm tội, đồng thời nâng cao công 
tác đào tạo và trách nhiệm giải trình của cảnh sát. Tôi đã ban 
hành luật pháp hợp lý về súng đạn, các chiến lược sức khỏe 
tâm thần giúp khôi phục cuộc sống và các biện pháp hiệu quả 
của chính phủ để tiết kiệm tiền đóng thuế cho người dân. Tôi 
vận động vì học sinh, đầu tư vào các trường công lập ở East-
side và đào tạo lực lượng lao động, đồng thời giúp các gia đình 
và doanh nghiệp phục hồi sau đại dịch. Tôi sẽ tiếp tục ủng 
hộ các giải pháp cho người vô gia cư và nhà ở giá rẻ, đầu tư 
vào việc hỗ trợ những người trưởng thành phục hồi sau chấn 
thương và nghiện ngập, đồng thời bảo vệ quyền sinh sản. Nếu 
được bầu chọn, tôi sẽ tiếp tục nỗ lực – vì tất cả chúng ta.
Liên lạc
425-736-8009; roger@rogergoodman.org; rogergoodman.org

Kinh nghiệm Bầu cử
Tôi chưa từng được bầu. Đây là một điều tốt vì đã đến lúc cần 
phải thay đổi. Đã đến lúc thực hiện những giải pháp thiết thực 
tại Olympia để cải thiện cuộc sống của chúng ta. Tôi không 
thuộc các nhóm lợi ích đặc biệt, những người đóng góp cho 
chiến dịch trước đây hoặc những người vận động hành lang. 
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Đã phục vụ cộng đồng Kirkland được hơn 20 năm. Công việc 
kinh doanh của gia đình tôi phụ thuộc vào việc tôi là một 
người rất biết lắng nghe. 
Học vấn
Sinh viên tốt nghiệp tự hào của Học khu Lake Washington và 
Tập thể Giáo dục Nghề nghiệp Khu vực Đông Bắc. 
Phục vụ Cộng đồng
Phó Chủ tịch Phòng Thương mại Kirkland và Vùng phụ cận, 
Ban Giám đốc, Ủy ban Chính sách Công; Thành viên Hội đồng 
Liên minh Lập pháp CofC Quận East King; Ủy ban Quy hoạch 
Vịnh Moss. Nhận được Giải thưởng Phục vụ Cộng đồng Anne 
J. Owen. 
Phát biểu
Chỉ tốt thôi thì chưa đủ. Đây là thời điểm Olympia cần thay 
đổi. Đã đến lúc công chức phải phục vụ người dân. Tôi mang 
lại cho Olympia khả năng lãnh đạo cần thiết, thiết thực và dễ 
tiếp cận. Các chính trị gia hiện tại đã phớt lờ và làm chúng ta 
thất vọng, họ phát triển và tài trợ cho các dự luật gây chia rẽ, 
tốn kém và nhỏ nhen. Chúng ta xứng đáng nhận được những 
điều tốt hơn. Tôi cam kết đại diện cho quý vị và mang lại những 
điều tốt đẹp đó. Tôi là người phụ nữ vì công việc. Tôi sẽ làm 
việc vì sự an toàn, tăng cường lực lượng phản ứng thực thi 
pháp luật, đưa hiệu suất khối Mầm Non - Lớp 12 (Kindergar-
ten to Grade 12, K-12) trở lại đúng hướng, phối hợp với phụ 
huynh, chống tăng chi tiêu, tìm cách cung cấp các khoản giảm 
thuế cần thiết. Hãy bầu cho Cherese Bourgoin để mang đến 
các giải pháp lưỡng đảng, giá cả phải chăng và hợp lý.
Liên lạc
(425) 559-3412; hello@cheresebourgoin.com; 
www.cheresebourgoin.com
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Larry

Springer
(Theo đảng Dân chủ)

John P.

Gibbons
(Theo đảng Cộng hòa)

Kinh nghiệm Bầu cử
Tự hào là Dân biểu Tiểu bang của quý vị; cựu Ủy viên Hội đồng 
Thành phố Kirkland, trong đó có 4 năm làm Thị trưởng.
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Chủ sở hữu 37 năm của cửa hàng rượu The Grape Choice tại 
Kirkland. Larry đã tham gia giảng dạy tại trường tiểu học trước 
khi bắt đầu công việc kinh doanh riêng.
Học vấn
Trường Trung học Phổ thông Bellevue; Cử nhân Khoa học Xã hội 
(BA) tại Đại học Tiểu bang Western Washington, Thạc sĩ Khoa 
học Tự nhiên (MS) - Đại học Oregon.
Phục vụ Cộng đồng
Ủy viên Hội đồng Mới của Hopelink, Trung tâm Biểu diễn Kirk-
land và Trung tâm Nghệ thuật Kirkland, Thành viên sáng lập 
của Leadership Eastside, Ủy viên Hội đồng Cũ của Hội đồng 
Phát triển Kinh tế Quận Seattle-King, Hiệp hội Giao thông Vận 
tải Phía Đông, Hội đồng Khu vực Vịnh Puget và Chủ tịch Hiệp 
hội các Thành phố Ngoại ô.
Phát biểu
Là một chủ doanh nghiệp nhỏ lâu năm, cựu Thị trưởng Kirk-
land và giáo viên, Larry hiểu rõ những áp lực mà các gia đình 
và cộng đồng của chúng ta đang phải đối mặt. Ông lãnh đạo 
bằng lòng trắc ẩn, sự hợp tác và ý thức chung. Ông là người có 
tiếng nói mạnh mẽ trong việc cải thiện an toàn công cộng, các 
giải pháp nhà ở giá rẻ, đầu tư cho trẻ em và trường học của 
chúng ta.
Nếu được quý vị bầu chọn, Larry sẽ tiếp tục nỗ lực cho các 
chương trình và chính sách nhằm giảm tội phạm tài sản và 
bạo lực súng đạn, mở rộng chương trình giáo dục sớm và dịch 
vụ chăm sóc trẻ em có mức giá phù hợp, đảm bảo khả năng 
tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe có chất lượng, giá rẻ, 
bao gồm cả quyền sinh sản. Larry được sự tán thành của các 
Thị trưởng địa phương, lính cứu hỏa, y tá, giáo viên, v.v. Xin 
hãy tái bầu cho Larry Springer.
Liên lạc
(425) 761-9025; larry@larryspringer.org; larryspringer.org

Kinh nghiệm Bầu cử
Không nộp thông tin
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Không nộp thông tin 
Học vấn
Không nộp thông tin
Phục vụ Cộng đồng
Không nộp thông tin
Phát biểu
Không nộp thông tin
Liên lạc
(425) 260-2505; john98045@gmail.com; www.vote4john.com

Ứng cử viên không 
nộp ảnh



66 Thượng nghị sĩ Tiểu bang | Khu vực 46 | Nhiệm kỳ 4 năm

Javier

Valdez
(Theo đảng Dân chủ)

Matthew

Gross
(Theo đảng Dân chủ)

Kinh nghiệm Bầu cử
Dân biểu Tiểu bang, Chủ tịch Chính quyền Tiểu bang và ủy ban 
Quan hệ Bộ lạc.
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Javier đã làm việc cho Thành phố Seattle trong hơn hai mươi 
năm, nơi ông ấy đã lãnh đạo các chương trình để mở rộng các 
cơ hội cho phụ nữ và các doanh nghiệp do nhóm thiểu số làm 
chủ.
Học vấn
Là con trai và cháu trai của những người công nhân nông trại 
và người lao động, Javier nhận Bằng Cử nhân về Quản trị Kinh 
doanh từ Đại học Washington và Bằng Thạc sĩ về Hành chính 
Công từ Đại học Baruch, Đại học Thành phố New York.
Phục vụ Cộng đồng
Javier đã phục vụ cho hội đồng Phòng Thương mại Người nói 
Tiếng Tây Ban Nha Tiểu bang Washington, Chủ tịch Hispanic 
Seafair, và chủ tịch đầu tiên của Liên đoàn Nhân viên Tiểu bang, 
Quận và Thành phố Hoa Kỳ (American Federation of State, 
County and Municipal Employees, AFSCME) tại Địa phương 21C.
Phát biểu
Javier là nhà đấu tranh trong cơ quan lập pháp về ngăn chặn 
bạo lực súng đạn, viết luật cấm súng ma và các băng đạn có 
dung lượng lớn ở Washington, chống biến đổi khí hậu, đi đầu 
trong nỗ lực chuyển đổi hệ thống giao thông của chúng ta 
sang hệ thống thân thiện với môi trường và công bằng, lãnh 
đạo các liên minh chấm dứt lệnh cấm chính sách nâng đỡ ở 
Washington.
Năm nay Javier là nhà lãnh đạo quan trọng trong cơ quan lập 
pháp về việc: đảm bảo khoản đầu tư lớn nhất vào nhà ở giá 
phải chăng trong lịch sử, thông qua các khoản đầu tư lớn về 
giao thông vận tải bao gồm cơ sở hạ tầng dành cho giao thông 
công cộng, người đi bộ và người đi xe đạp, đồng thời giảm chi 
phí chăm sóc y tế và thuốc theo toa.
Các ưu tiên của Javier tại Thượng viện sẽ là cấm vũ khí tấn công, 
bảo vệ quyền tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và 
giải quyết cuộc khủng hoảng vô gia cư. Javier sẽ bổ sung thêm 
một tiếng nói còn thiếu ở Olympia, là một trong những người 
Latinh đầu tiên từ Washington làm việc tại Thượng viện, ông ấy 
sẽ mang đến một lăng kính công bằng cần thiết trong các quyết 
định chính sách.
Javier tự hào nhận được sự tán thành của các Đảng viên Đảng 
Dân chủ Khu vực 46, Liên minh Trách nhiệm về Súng, Hội đồng 
Lao động Tiểu bang Washington, Cử tri Bảo vệ Môi trường ở 
Washington, Hiệp hội Y tá Tiểu bang Washington, Liên đoàn 
Giáo viên Hoa Kỳ, Hiệp hội Giáo dục Seattle, Bộ trưởng Tư pháp 
Tiểu bang Bob Ferguson, Giám đốc Điều hành Quận King Dow 
Constantine, và các Ủy viên Hội đồng, Rod Dembowski, Jeanne 
Kohl-Wells, Girmay Zahilay, và nhiều tổ chức và lãnh đạo khác 
trong cộng đồng của chúng ta.
Liên lạc
javiervaldez46senate@gmail.com; www.javiervaldez.com

Kinh nghiệm Bầu cử
Viên chức Ủy ban Phân khu Bầu cử
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Trong 5 năm qua, tôi đã phục vụ Quận King với tư cách là Phó 
Công tố viên trong Ban Hình sự. Trước khi học luật, tôi đã làm 
nhân viên hành lý tại một khách sạn ở Seattle, làm lao công tại 
trường đại học tiểu bang của tôi và làm thu ngân tại một cửa 
hàng đồ chơi địa phương.
Học vấn
Trường Tiểu học Bryant, Trường Trung học Cơ sở Eckstein, 
Trường Trung học Phổ thông Roosevelt, Đại học Western Wash-
ington, Trường Luật thuộc Đại học Washington
Phục vụ Cộng đồng
Không nộp thông tin
Phát biểu
Vợ tôi và tôi muốn con trai mình lớn lên ở một thành phố nơi 
mọi khu phố đều an toàn và sạch sẽ. Chúng tôi muốn con có 
thể tự hào về cộng đồng của mình. Chúng tôi muốn con có đủ 
điều kiện để sống ở đây khi lớn lên. Tôi yêu Seattle, nhưng để 
điều đó xảy ra cần có đường lối lãnh đạo công dân mới.
Tôi tranh cử để trở thành tiếng nói mới. Là một công tố viên, tôi 
tin tưởng mạnh mẽ vào trách nhiệm giải trình của từng cá nhân 
nhưng việc trấn áp tội phạm cấp thấp không phải là cách tốt 
nhất để giúp chúng ta an toàn hơn. Thay vào đó, chúng ta cần 
chủ động đầu tư để mang đến sự ổn định cho người dân. Điều 
đó bắt đầu bằng việc cung cấp khả năng tiếp cận dịch vụ nhà ở, 
dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm lý và điều trị tình trạng nghiện 
ma túy cho tất cả mọi người bất kể thu nhập. 
Ở cấp độ tiểu bang, chúng ta phải đầu tư thỏa đáng vào việc 
phát triển nhà ở giá rẻ, nới lỏng các hạn chế về quy hoạch và 
cung cấp hỗ trợ tài chính cho những người chịu quá nhiều gánh 
nặng do giá thuê nhà tăng cao. Chúng ta cần khuyến khích sinh 
viên theo học các ngành nghề chăm sóc sức khỏe hành vi và tài 
trợ cho các chương trình sức khỏe tâm lý và điều trị tình trạng 
nghiện ma túy.
Nếu chúng ta làm được điều đó, chúng ta sẽ chấm dứt được 
tình trạng vô gia cư ở tiểu bang này và có được những khu 
dân cư sạch sẽ, an toàn. Đó là những gì tôi sẽ đấu tranh với tư 
cách là thượng nghị sĩ tiểu bang của quý vị. Mong quý vị hãy bỏ 
phiếu cho tôi.
Liên lạc
(206) 245-7005; matt@votemattg.com; www.votemattg.com
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Gerry

Pollet
(Theo đảng Dân chủ)

Hadeel

Jeanne
(Theo đảng Dân chủ)

Kinh nghiệm Bầu cử
Dân biểu Tiểu bang từ năm 2012; Chủ tịch, Ủy ban Chính phủ 
Địa phương
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Trường Đại học Washington (University of Washington, UW) 
với khoa Y tế Công cộng; Giám đốc và luật sư quyền lợi công 
cộng cho Heart of America Northwest, nhóm công dân chỉ đạo 
dọn dẹp Hanford
Học vấn
Trường Luật UW
Phục vụ Cộng đồng
Sáu lần được công nhận là “Nhà Lập pháp của Năm” nhờ 
những nỗ lực chỉ đạo việc tiếp cận trường đại học cao đẳng có 
học phí hợp lý, tính đa dạng và quyền của những người khuyết 
tật; Giải thưởng Chính quyền Mở của Liên đoàn Nữ Cử tri “Ánh 
mặt trời Chiếu sáng Chính quyền”; Liên minh Washington vì 
Chính quyền Mở, Hội đồng; Trường Y tế Cộng đồng thuộc Đại 
học Washington, Giải thưởng Phục vụ Cộng đồng; nhà hoạt 
động lâu năm tại Hội Phụ huynh, Giáo viên và Học sinh (Par-
ent Teacher Student Association, PTSA), đầu tư cho trường 
học tiểu bang, và giáo dục đặc biệt; “nhà ủng hộ giáo dục đặc 
biệt hàng đầu của Cơ Quan Lập Pháp” – KING5 News
Phát biểu
Với tư cách là một giảng viên Y tế Công cộng thuộc UW, tôi sẽ 
tiếp tục cung cấp vai trò lãnh đạo quan trọng trong việc ứng 
phó với đại dịch COVID. Tôi mong được tiếp tục làm Dân biểu 
Tiểu bang của quý vị để hỗ trợ toàn diện cho các trường công 
lập, làm cho đại học có giá cả phải chăng và chống lại biến đổi 
khí hậu. Với tư cách là Chủ tịch Chính quyền Địa phương, tôi 
đang nỗ lực để đảm bảo con cái của chúng ta có thể đủ khả 
năng sống ở Seattle và người cao niên được hưởng tuổi già.
Tôi đã luôn đấu tranh với nhóm lợi ích đặc biệt để thực hiện lẽ 
phải. Đó là cam kết của tôi với quý vị. Được sự tán thành của: 
Nữ Dân biểu Hoa Kỳ Pramila Jayapal; Bob Ferguson, các Đảng 
viên Đảng dân chủ Khu vực 46; các giáo viên; y tá; Planned 
Parenthood; Cử tri Bảo vệ Môi trường ở Washington; Hội đồng 
Lao động; Liên minh Chịu trách nhiệm về Súng đạn; hàng 
trăm người hàng xóm.
Liên lạc
info@gerrypollet.com; www.gerrypollet.com

Kinh nghiệm Bầu cử
Được bầu làm Viên chức Ủy ban Phân khu Bầu cử (PCO) Đảng 
Dân chủ (SEA 46-1311)
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Mười lăm năm kinh nghiệm làm việc với vai trò là một nhà 
thầu và nhân viên hợp đồng trong nhiều ngành khác nhau 
bao gồm công nghệ, giáo dục và chăm sóc y tế. Gần đây tôi đã 
quay lại học tiếp để lấy bằng.
Học vấn
Sinh viên năm ba tại Đại học Washington chuyên ngành Lịch 
sử và Nghiên cứu Lao động
Phục vụ Cộng đồng
Thành viên hội đồng (Familybike Seattle): vận động cho cơ 
sở hạ tầng dành cho người đi xe đạp an toàn và phong phú. 
Nhân viên (GeekGirlCon) và cố vấn trại (Trường Trung học 
Cơ sở Nữ sinh Lake Washington): tạo không gian an toàn cho 
thanh thiếu niên trong các cộng đồng chịu nhiều thiệt thòi 
đoàn kết với nhau và trở thành chính mình theo cách chân 
thật nhất, đồng thời thúc đẩy môi trường khám phá và cộng 
tác. 
Phát biểu
Tôi tranh cử vì một tương lai mà con của tôi và con của quý 
vị có thể ở trong khu phố này khi lớn lên. Một tương lai nơi 
chúng ta xây dựng đủ nhà ở để mọi người không bị buộc phải 
chuyển đi nơi khác hoặc phải ở ngoài đường. Một tương lai nơi 
chúng ta chào đón những gia đình trẻ như gia đình tôi bằng 
cách dịch vụ nhà ở, giao thông được cải thiện và một nền giáo 
dục đáng tự hào. Chúng ta có công cụ. Chúng ta thiếu ý chí 
chính trị để vượt qua hiện trạng nhằm hướng tới một tương 
lai tốt đẹp hơn. Tôi rất vui khi trở thành nhà vô địch Olympia 
của gia đình quý vị. Được sự ủng hộ của: Tổ chức Đảng Dân 
chủ Trẻ tuổi Quận King, Tổ chức Đảng Dân chủ Trẻ tuổi Đại 
học Washington, xem thêm trên trang web.
Liên lạc
info@hadeelfor46.com; hadeelfor46.com
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Darya

Farivar
(Theo đảng Dân chủ)

Lelach

Rave
(Theo đảng Dân chủ)

Kinh nghiệm Bầu cử
Darya là ứng cử viên lần đầu tranh cử. Bà sẽ là người phụ nữ 
Trung Đông đầu tiên được bầu vào Cơ quan Lập pháp Tiểu 
bang Washington.
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Với tư cách là Giám đốc Chính sách Công tại Bộ phận Quyền 
của Người khuyết tật Washington, Darya Farivar nỗ lực đáp 
ứng nhu cầu của những nhóm dân cư dễ bị tổn thương ở cấp 
tiểu bang. Darya tin rằng dịch vụ công không chỉ là tiếng nói 
cho những người dễ bị tổn thương – đó là nâng cấp tiếng nói 
của mọi đối tượng.
Học vấn
Cử nhân Khoa học Xã hội (Bachelor of Arts, B.A.), Đại học Red-
lands.
Phục vụ Cộng đồng
Ủy ban Phụ nữ Seattle, Đồng Chủ tịch; Hội đồng Cố vấn Giáo 
dục Đặc biệt của Tiểu bang, Chủ tịch Chính sách; Thành viên 
Hội đồng, Peyvand. Trong cuộc sống cá nhân của mình, Darya 
là ứng viên được giới thiệu năm 2020 của Đại sảnh Danh vọng 
Cố vấn Người khuyết tật Quốc gia.
Phát biểu
Tiểu bang Washington phải đối mặt với các cuộc khủng hoảng 
nhân đạo và an toàn công cộng. Chúng ta cần những nhà lãnh 
đạo hiểu rõ nhu cầu ở cấp độ cơ bản và có thể mang lại kết 
quả tiến bộ. Thông qua việc giám sát các chương trình sức 
khỏe hành vi và là Giám đốc Chính sách Công, Darya có kinh 
nghiệm ở Olympia và hiểu cách chúng tôi có thể cung cấp 
các dịch vụ nhân sự tốt nhất. Ở Hạ viện, bà sẽ nỗ lực để nâng 
tầm mọi ý kiến.
Olympia phải giải quyết tốt hơn về vấn đề vô gia cư và an 
toàn công cộng. Darya Farivar có kinh nghiệm tiến bộ để thực 
hiện! Được sự tán thành của: Thượng nghị sĩ Yasmin Trudeau, 
Dân biểu Roger Goodman, Dân biểu Jesse Johnson, Dân biểu Tina 
Orwall và những cá nhân khác. Darya là ứng cử viên duy nhất 
được các tổ chức Đảng Dân chủ địa phương ủng hộ.
Liên lạc
(206) 218-7450; info@daryaforhouse.com; 
https://www.daryaforhouse.com/

Kinh nghiệm Bầu cử
Cuộc vận động Đầu tiên cho Chức vụ Công
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Bác sĩ Nhi khoa Chăm sóc Chính cung cấp cho trẻ em và gia 
đình dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện, nhân ái; cựu Bác 
sĩ Phòng Cấp cứu, Bệnh viện Nhi đồng Seattle; cựu Bác sĩ Vận 
chuyển Chăm sóc Quan trọng, Trung tâm Y tế Khu vực Đại học 
California tại Los Angeles (University of California, Los Ange-
les, UCLA)
Học vấn
Cử nhân Khoa học Xã hội (Bachelor of Arts, BA), Đại học Tây 
Bắc; Bác sĩ Y khoa (Medical Doctor, MD), Đại học Washington 
ở St Louis
Phục vụ Cộng đồng
Với tư cách là Chủ tịch Lập pháp cho Chương Washington của 
Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ, tôi đã giúp thành lập Nhóm Công 
tác Sức khỏe Tâm lý cho Trẻ em và thiết lập điều kiện hội đủ 
của Medicaid để kiểm tra bệnh tự kỷ và chậm phát triển. Tôi 
đã ủng hộ chế độ Nghỉ phép Trả lương vì Gia đình, luật lái xe 
phân tâm và thúc đẩy an toàn súng đạn thông qua lưu trữ an 
toàn, ngăn chặn trẻ em tiếp cận súng, kiểm tra lý lịch chung và 
các lệnh bảo vệ rủi ro cao.
Phát biểu
Tôi là một bác sĩ nhi khoa, một bà mẹ và một người tiến bộ 
thực tế, nỗ lực để mở rộng khả năng tiếp cận sức khỏe hành 
vi, ngăn chặn bạo lực súng đạn và thông qua chế độ nghỉ 
phép vì lý do gia đình có hưởng lương. Tôi là ứng cử viên duy 
nhất đã cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản cho 
những người trẻ tuổi. Tôi sẽ đấu tranh để bảo vệ phụ nữ và 
các nhà cung cấp dịch vụ phá thai.  
Tôi sẽ mang niềm đam mê cá nhân, trọng tâm của một bác sĩ 
lâm sàng và lăng kính công bằng để xây dựng nhà ở giá phải 
chăng và nơi trú ẩn khẩn cấp, tài trợ cho các trường học và 
giáo dục đặc biệt, cải thiện an toàn công cộng, mở rộng dịch 
vụ chăm sóc trẻ em và đấu tranh chống khủng hoảng khí hậu 
với mức độ cấp bách mà con em chúng ta phải có. Tôi tự hào 
nhận được sự ủng hộ của Thượng nghị sĩ David Frockt, y tá, 
bác sĩ, công nhân thiết yếu, nhà môi trường, đức tin và các 
nhà lãnh đạo doanh nghiệp nhỏ.
Liên lạc
lelach@drlelachrave.com; drlelachrave.com
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Bill

Boyce
(Theo đảng Cộng hòa)

Claudia

Kauffman
(Theo đảng Dân chủ)

Kinh nghiệm Bầu cử
Chủ tịch Hội đồng Thành phố Kent. Phục vụ 16 năm trong Hội 
đồng Giáo dục Kent. Trong 25 năm, chúng ta đã và đang có 
thể tin tưởng rằng Bill Boyce luôn lắng nghe chúng ta.
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Lãnh đạo Nhân sự, Công ty Boeing.
Học vấn
Đại học Thành phố, Cử nhân Khoa học Tự nhiên.
Phục vụ Cộng đồng
Ủy viên Hội đồng, Cơ quan Phòng cháy Chữa cháy Khu vực. 
Hội đồng Thụ ủy Trung tâm Y tế Harbourview. Chủ tịch Ủy ban 
Lợi ích Công cộng của Hiệp hội các Thành phố Sound. Cựu 
Chủ tịch Kent Rotary. Được Thống đốc Gary Locke bổ nhiệm 
làm Công dân Trung lập đầu tiên cho Ủy viên Hội đồng Đào 
tạo Tư pháp Hình sự. Huấn luyện Little League trong 9 năm ở 
Kent/Covington.
Phát biểu
Tôi đã sống ở Kent hơn ba thập kỷ và nuôi dạy các con tôi ở 
đây. Trong vài năm gần đây, tôi đã thấy nhiều người tăng giá 
ngôi nhà của họ. Chúng ta cần giúp cho những người làm việc 
trong cộng đồng của chúng ta có thể sống trong cộng đồng 
của chúng ta. 
Tỷ lệ tội phạm ở địa phương đã tăng vọt, và mọi người không 
cảm thấy an toàn. Chúng ta phải khiến những kẻ phạm tội 
phải chịu trách nhiệm. Chúng ta cần hỗ trợ cảnh sát, để họ 
luôn đạt tiêu chuẩn cao và đảm bảo rằng họ có các công cụ 
cần thiết để có thể bảo vệ cộng đồng của chúng ta. Tôi sẽ đấu 
tranh chống lại việc tạo ra các loại thuế mới. Tôi sẽ đảm bảo 
các doanh nghiệp nhỏ và gia đình của chúng ta có thể tiếp tục 
làm việc. Tôi muốn thấy cộng đồng của chúng ta phát triển và 
trở nên mạnh mẽ hơn.
Ở Olympia, tôi sẽ là một Thượng nghị sĩ luôn lắng nghe và làm 
việc vì quý vị. Tôi sẽ đứng lên bảo vệ những gia đình đang làm 
việc chăm chỉ, những người giáo viên, những nhân viên phản 
ứng nhanh và tất cả mọi người. 
Khi còn nhỏ, tôi đã học ở một trường học tách biệt về chủng 
tộc. Chúng ta đã thấy được rất nhiều tiến bộ trong việc mở 
rộng Giấc mơ Mỹ cho mọi người, nhưng công việc vẫn chưa 
hoàn thành. Tôi sẽ rất vinh dự khi thấy lịch sử lặp lại và phục 
vụ với tư cách là Thượng nghị sĩ da đen đầu tiên từ Khu vực 
Lập pháp 47.
Liên lạc
(206) 915-0930; campaign@votebillboyce.com; 
votebillboyce.com

Kinh nghiệm Bầu cử
Thượng nghị sĩ Tiểu bang Khu vực Lập pháp 47, 2007-2011
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Liên lạc viên về Sự vụ Liên chính phủ cho Bộ lạc Da đỏ Muckle-
shoot; Đồng sáng lập, Native Action Network
Học vấn
Bằng cao đẳng, Cao đẳng Northwest Indian; Chứng chỉ Quản 
lý Dự án, Trường Kinh doanh của UW
Phục vụ Cộng đồng
Cựu Chủ tịch Ban Quản trị trường Cao đẳng Green River. Tôi 
cũng đã nhận được nhiều giải thưởng cho công tác phục vụ 
cộng đồng: Giải thưởng Phục vụ Cộng đồng Adeline Garcia, 
Hội đồng Y tế Người da đỏ Seattle; Công nhận Giải thưởng 
Phục vụ, Hội đồng Thụ ủy trường Cao đẳng Green River; 
Quán quân Giải thưởng về Trẻ em, Liên minh cho Trẻ em; Giải 
thưởng Bút chì màu Vàng, Liên minh Hành động Học tập Sớm; 
Giải thưởng Xuất sắc của Thống đốc cho công tác Tình nguyện 
Trọn đời, Thống đốc Christine Gregoire
Phát biểu
Tôi xuất thân từ một gia đình thuộc giai cấp công nhân có lịch 
sử lâu đời cống hiến cho cộng đồng của chúng ta ở khu vực 47 
này, và tôi tự hào tiếp tục truyền thống đó với tư cách là một 
cựu nhà lập pháp tiểu bang và là mẹ nuôi của hơn 10 người 
con. Tôi muốn mọi người đều có thể tiếp cận với cơ hội và khả 
năng vươn lên bằng cách làm việc chăm chỉ.
Cộng đồng của chúng ta phải đối mặt với những thách thức 
thực sự; lạm phát kỷ lục, nhà ở ngày càng đắt đỏ, tội phạm 
gia tăng, trẻ em phải vật lộn với các vấn đề sức khỏe tâm lý và 
hành vi sau hai năm qua, và cuộc khủng hoảng vô gia cư tiếp 
tục trở nên tồi tệ hơn. Chúng ta không thể tiếp tục duy trì hiện 
trạng và mong đợi mọi thứ thay đổi. Chúng ta cần người lãnh 
đạo không ngại thử một cách tiếp cận mới.
Nếu được chọn, tôi sẽ tập trung vào việc cải thiện an toàn 
công cộng và mối quan hệ với các cộng đồng chịu thiệt thòi 
trong suốt lịch sử của chúng ta, giảm thuế tài sản cho người 
cao tuổi và những người có thu nhập cố định, hỗ trợ các 
chương trình sở hữu nhà cho người mua lần đầu, giảm chi phí 
sinh hoạt, đầu tư vào các trường công lập xuất sắc, và tài trợ 
đầy đủ cho các dịch vụ sức khỏe tâm lý và hành vi.
Được sự ủng hộ của: Nghị sĩ Quốc hội Derek Kilmer, Tổng Thư ký 
Tiểu bang Steve Hobbs, Dân biểu Tiểu bang Debra Entenman, Ủy 
viên Hội đồng Thành phố Auburn Chris Stearns, cùng nhiều lãnh 
đạo và tổ chức địa phương khác
Liên lạc
(253) 335-1851; info@voteclaudiakauffman.com; 
www.voteclaudiakauffman.com
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Debra Jean

Entenman
(Theo đảng Dân chủ)

Kyle

Lyebyedyev
(Theo đảng Cộng hòa)

Kinh nghiệm Bầu cử
Dân biểu Tiểu bang từ năm 2018 đến nay; Phó Chủ tịch, Ủy 
ban Phát triển Lực lượng Lao động và Cao đẳng; Thành viên, 
Ủy ban Giao thông vận tải, Ủy ban Quyền Công dân và Tư 
pháp.
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
12 năm kinh nghiệm phục vụ khu vực Phía Nam Quận King tại 
văn phòng của Nghị sĩ Adam Smith, trong đó có ba năm làm 
Giám đốc Khu vực.
Học vấn
Bằng Cử nhân, Khoa học Chính trị, Đại học Seattle.
Phục vụ Cộng đồng
Ban Quản trị Đại học Kỹ thuật Renton; Thành viên của Liên 
đoàn Đô thị Thành phố Seattle; Từng phục vụ trong hội đồng 
Nhà ở tại Địa phương và Cơ quan Dịch vụ Thanh niên và Gia 
đình Kent.
Phát biểu
Với tư cách là Dân biểu Tiểu bang của quý vị, tôi đã thành 
công thông qua các dự luật nhằm tăng cường mạng lưới an 
toàn xã hội của chúng ta, giải quyết vấn đề an toàn công cộng, 
bảo vệ người lớn tuổi, hỗ trợ người lao động và đầu tư vào 
việc đào tạo cho những người phản ứng tuyến đầu. Tuy nhiên, 
còn nhiều việc phải làm.
Tuyến đầu và tuyến trung tâm trong các nỗ lực phục hồi kinh 
tế của tôi đang giúp phát triển các doanh nghiệp địa phương 
của chúng ta và giảm chi phí thực phẩm, nhà ở và chăm sóc 
y tế. Tôi cũng sẽ tập trung vào việc đảm bảo những người 
phản ứng đầu tiên có các nguồn lực cần thiết để bảo vệ sự an 
toàn của chúng ta một cách hiệu quả, nỗ lực để hợp lý hóa hệ 
thống giáo dục đại học và đầu tư vào dịch vụ chăm sóc trẻ em 
chất lượng cao. Tôi rất vinh dự khi có được lá phiếu của quý vị.
Liên lạc
ElectDebraEntenman.org

Kinh nghiệm Bầu cử
Không có
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Chủ doanh nghiệp nhỏ, hỗ trợ xây những ngôi nhà giá cả phải 
chăng ở khu vực Puget Sound
Học vấn
Trường Trung cấp Dạy nghề (Technikum) gần Lviv, Ukraine - 
Tốt nghiệp vào năm 1999
Phục vụ Cộng đồng
Chủ nhà hỗ trợ người tị nạn Ukraine; Northwest Ukrainian 
Festival, tình nguyện viên; giáo viên trường học vào Chủ nhật
Phát biểu
Tôi là chồng, cha của ba đứa con, chủ doanh nghiệp và là 
người nhập cư thế hệ đầu tiên sinh ra ở Ukraine dưới chế độ 
cầm quyền của đảng cộng sản. Tôi nhập cư vào Hoa Kỳ để 
theo đuổi tự do và hạnh phúc.
Tôi yêu tiểu bang của chúng ta, nhưng các chính trị gia Olym-
pia đã khiến chúng ta thất vọng. Với tư cách là Dân biểu của 
quý vị, tôi sẽ đảm bảo trẻ em nhận được một nền giáo dục 
chất lượng cao, giảm thuế, cải thiện an toàn công cộng và tạo 
điều kiện cho các chủ doanh nghiệp nhỏ tạo ra nhiều việc làm 
với mức lương đủ nuôi sống gia đình. Là người nhập cư thế hệ 
đầu tiên, tôi sẽ đưa vào một quan điểm quan trọng —thường 
bị bỏ qua. Tôi muốn đền ơn cho cộng đồng của chúng ta, họ 
đã cho tôi rất nhiều thứ. Mong quý vị hãy bỏ phiếu cho tôi.
Liên lạc
(206) 349-7851; kyle@peopleforkyle.org; PeopleForKyle.org
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Chris

Stearns
(Theo đảng Dân chủ)

Shukri

Olow
(Theo đảng Dân chủ)

Kinh nghiệm Bầu cử
Ủy viên Hội đồng Thành phố Auburn, dẫn đầu về các cộng 
đồng an toàn và lành mạnh, các giải pháp nhà ở, và khôi phục 
Green River và các công viên. Ủy viên Hội đồng Người Mỹ Bản 
địa Đầu tiên.
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Làm việc trong ngành Luật và Tư pháp – phối hợp với các bộ 
lạc và các cộng đồng nông thôn và chịu thiệt thòi để tạo việc 
làm, đầu tư vào năng lượng sạch và bảo vệ các quyền công 
dân; được Tổng thống Clinton bổ nhiệm làm Giám đốc đầu 
tiên phụ trách các Vấn đề Người da đỏ, Bộ Năng lượng Hoa Kỳ
Học vấn
Trường Luật Cornell, Tiến sĩ Luật (Juris Doctor, JD); Đại học 
Williams, Cử nhân Khoa học Xã hội (Bachelor of Arts, BA)
Phục vụ Cộng đồng
Ủy ban Nhà ở Giá phải chăng của Quận King; Ủy ban Giám sát 
Bệnh Tâm thần và Phụ thuộc vào Ma túy của Quận King; Lực 
lượng Đặc trách Phụ nữ và Người bản địa Mất tích và bị Giết 
của Tiểu bang Washington (WA); Cựu Chủ tịch, Ủy ban Y tế 
Người da đỏ Seattle
Phát biểu
Nhờ làm việc trong ngành luật, phát triển kinh tế và dịch vụ 
công, tôi đã tạo dựng được thành tích trong việc giải quyết 
các vấn đề, cải thiện cuộc sống và xây dựng cộng đồng vững 
mạnh. Là Ủy viên Hội đồng Auburn, tôi đã đấu tranh cho vấn 
đề an toàn công cộng, khả năng chi trả nhà ở và bảo vệ môi 
trường tự nhiên của chúng ta. Tại Olympia, tôi sẽ tiếp tục dẫn 
đầu về phát triển lực lượng lao động, cơ hội kinh tế, bảo vệ 
quyền công dân và phụ nữ cũng như bảo vệ rừng, cá hồi và tài 
nguyên thiên nhiên. 
Được sự tán thành của: Hội đồng Lao động Tiểu bang; Cử tri 
Bảo tồn WA; Quận King và Đảng Dân chủ 47; Dân biểu Sullivan; 
Giám đốc Điều hành Quận Constantine; Ủy viên Hội đồng Quận 
Upthegrove; Thị trưởng Auburn Backus và các Ủy viên Hội đồng 
Brown, Jeyaraj; Ủy viên Hội đồng Kent Kaur, Larimer; Ủy viên Hội 
đồng Covington Harjehausen, Smith; Ủy viên Hội đồng Cảng Mo-
hamed; Estela Ortega
Liên lạc
(253) 740-9701; chris@chris4wa.com; www.chris4wa.com

Kinh nghiệm Bầu cử
Không có
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Giám đốc Phân khu, Trao quyền cho Thanh thiếu niên và 
Gia đình, Thành phố Seattle và cựu Trưởng nhóm Phát triển 
Thanh thiếu niên, Best Starts for Kids, Quận King
Học vấn
Tốt nghiệp Trung học Phổ thông Auburn; Đại học Seattle: Tiến 
sĩ Giáo dục (Lãnh đạo Giáo dục và Học tập Có tổ chức); Bằng 
Thạc sĩ Hành chính Công (MPA), Cử Nhân Khoa Học Xã Hội 
Công vụ
Phục vụ Cộng đồng
(hiện tại)  Thành viên Ban quản lý: Hội Nam Thanh Niên Cơ 
Đốc (YMCA) Kent, Câu lạc bộ Rotary Kent, Dịch vụ Gia đình và 
Thanh niên Kent, Quỹ Trường học Kent và One America.
Phát biểu
Có quá nhiều đảng phái, quá nhiều cuộc tranh cãi cũng như 
thảo luận. Tôi đã tập trung vào nhiệm vụ của mình là giúp đỡ 
trẻ em và cải thiện cộng đồng của chúng ta. Tôi là cư dân Kent 
lâu năm và là mẹ của hai đứa trẻ. Tôi đã đến từng nhà để lắng 
nghe những mối quan ngại của quý vị. Tôi tìm hiểu được rằng 
chúng ta cần chi phí thấp hơn, khu dân cư an toàn, trường 
công lập tuyệt vời, nhà ở giá phải chăng và cần các nhà lãnh 
đạo được bầu của chúng ta tập trung hoàn thành công việc. 
Tôi rất vinh dự khi có được phiếu bầu của quý vị. Được sự ủng 
hộ của: Dân biểu Debra Entenman, Tổ chức Những Người Trẻ 
tuổi theo Đảng Dân chủ của Quận King, Hội đồng Lao động 
Tiểu bang Washington, Liên đoàn Giáo viên Hoa Kỳ, Nhân viên 
Tiểu bang, và nhiều cá nhân và tổ chức khác.
Liên lạc
(425) 499-3476; info@electshukri.com; electshukri.com
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Patty

Kuderer
(Theo đảng Dân chủ)

Michelle

Darnell
(Theo đảng Cộng hòa)

Kinh nghiệm Bầu cử
Dân biểu Tiểu bang, 2015-2016, 
Thượng nghị sĩ Tiểu bang, 2017-hiện 

tại. Chủ tịch, Nhà ở & Chính quyền Địa phương từ năm 2019; Phó 
Chủ tịch, Chính quyền & Bầu cử Tiểu bang từ năm 2018.
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Luật sư với hơn 35 năm kinh nghiệm; đại diện cho những người 
bị phân biệt đối xử trong việc làm và những người bị thương do 
những người lái xe khi nhắn tin, say rượu hoặc có hành vi bất cẩn 
khác gây ra.
Học vấn
Cử nhân Khoa học Xã hội (Bachelor of Arts, BA), Đại Học Minne-
sota. Tiến Sĩ Luật (Juris Doctor, JD), Đại học Luật William Mitchell.
Phục vụ Cộng đồng
Nhận giải thưởng “Golden Acorn” cho dịch vụ tình nguyện với Hội 
Phụ huynh, Giáo viên và Học sinh (Parent Teacher Student Asso-
ciation, PTSA) tại Trường Phổ thông Cơ sở Chinook. Hoạt động 
tình nguyện tại trường của các con tôi, Ủy  ban các Mối quan tâm 
Xã hội của tổ chức Thánh Tâm (Sacred Heart Social Concerns), 
Hội đoàn của những Người Vô gia cư, tổ chức NARAL Pro-Choice 
Washington, Virtue’s Children Nepal, Phòng khám Luật về Bạo 
lực Gia đình Chrysalis và Liên đoàn Chống-Phỉ bang Seattle - Ủy 
ban Dân quyền.
Phát biểu
Tôi vô cùng vinh dự khi được đại diện cho quý vị tại Thượng viện, 
đây là nơi tôi đã từng làm việc và phấn đấu để đảm bảo Eastside 
luôn là một địa điểm an toàn và được chào đón bằng cách lập 
ra các chính sách chung về các vấn đề như giáo dục, tình trạng 
vô gia cư, chăm sóc y tế, bạo lực súng đạn, bảo vệ quyền tiếp 
cận dịch vụ phá thai và nhiều vấn đề khác. Tôi có nhận thức 
rất rõ rằng vẫn còn nhiều việc phải làm và sẽ tiếp tục vận dụng 
khả năng lãnh đạo cấp cao của mình để giúp chúng ta vượt qua 
những thử thách, khó khăn mới.
Với kinh nghiệm của một luật sư và cựu công tố viên, tôi biết 
rằng chúng ta phải đối phó với những thử thách về an toàn công 
cộng bằng các chính sách thông minh, theo định hướng dữ liệu 
để ngăn chặn tội phạm, ấn định hậu quả thích hợp cho kẻ phạm 
tội và ưu tiên giải quyết nhu cầu cho nạn nhân.
Chúng tôi đã bắt đầu giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của tội 
phạm bằng động thái ứng phó mạnh mẽ với đại dịch. Tôi đã 
phối hợp với các nhà lãnh đạo trên toàn tiểu bang Washington 
để nhanh chóng triển khai hành động bảo vệ các dịch vụ xã hội, 
hỗ trợ trực tiếp cho các doanh nghiệp nhỏ và cung cấp nơi ở cho 
những người không có nhà ở để họ có thể duy trì giãn cách xã 
hội một cách hợp lý.
Nếu nhận được sự hỗ trợ của quý vị, tôi sẽ tiếp tục thay mặt quý 
vị nỗ lực để tạo ra kết quả thực sự cho Khu vực của chúng ta. 
Tôi sẽ ưu tiên công tác phục hồi nền kinh tế khi chúng ta phục 
hồi sau đại dịch, tăng cơ hội sở hữu nhà ở với giá cả phải chăng, 
tài trợ cho các trường công lập và tạo ra cơ sở hạ tầng mạnh mẽ 
với hệ thống giao thông công cộng tốt. Tôi kính mong quý vị bỏ 
phiếu cho tôi.
Liên lạc
(206) 923-8702; info@pattykuderer.com; www.pattykuderer.com

Kinh nghiệm Bầu cử
Đại biểu Tiểu bang WA: Hội nghị Đảng 
Cộng hòa Tiểu bang Năm 2012

Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Trưởng Phòng Nha khoa; Người vận động cho Chủ sở hữu nhà 
trong Chương trình Hòa giải Đạo luật Công bằng về Tịch thu nhà 
WA; Phụ tá Pháp lý; chủ doanh nghiệp nhỏ.
Học vấn
Trường Trung học Phổ thông Ferndale; Đại học Cộng đồng What-
com; Đại học Skagit Valley.
Phục vụ Cộng đồng
Thành viên hội đồng quản trị trường mầm non trong 5 năm; 
Hiệp hội Phụ huynh-Giáo viên (Parent-Teacher Association, PTA) 
Trường Tiểu học Fisher; Trợ lý Giám đốc Thanh niên Church on 
the Rock, Whidbey Island; công tác vận động bảo vệ người tiêu 
dùng từ năm 2011. Tình nguyện viên: chương trình 2016 One 
Night Count of Homeless ở King County-Eastside. Ủng hộ dự luật 
năm 2021, cho phép chủ nhà tham gia vào Chương trình Hòa 
giải WA FFA (Future Farmers of America). Được chứng thực từ: 
Cựu Ủy viên Hội đồng Thành phố Bellevue, Kevin Wallace; Hội 
đồng Cảnh sát và Cảnh sát trưởng Washington; Nhóm họp kín 
Thượng viện đảng Cộng hòa.
Phát biểu
Olympia đang mất cân bằng. Quá nhiều gia đình, người cao niên 
và doanh nghiệp đang cảm thấy tổn thương, ảnh hưởng bởi 
chính trị cấp tiến theo kiểu Seattle. Hệ thống giáo dục của chúng 
ta đang bỏ rơi trẻ em và thanh niên, và cuộc sống trở nên kém 
an toàn và có ít chi phí hợp lý hơn. “Các nhà lập pháp của chúng 
ta đã từng tiếp xúc với những người cha/mẹ đơn thân đang cố gắng 
nuôi con hoặc chủ doanh nghiệp hỗ trợ một số gia đình chưa? Họ 
có nhìn thấy những người vô gia cư trên đường phố hay họ có từng 
bị cướp hoặc hành hung chưa? Họ có nhận ra ảnh hưởng của hàng 
trăm dự luật được thông qua đối với người cao niên, gia đình, cha/
mẹ đơn thân và các doanh nghiệp không? Tôi không nghĩ vậy. Đó là 
lý do tôi tranh cử vào Thượng viện.” Michelle dẫn đầu những nỗ lực 
của lưỡng đảng để cố gắng sửa đổi các luật nhà ở không hoàn 
thiện, đồng thời vận hành văn phòng luật cùng với chồng trong 
một thập kỷ. Vô số khách hàng tham gia ngăn chặn tình trạng 
vô gia cư đánh giá cao việc bà đại diện cho những người nhận 
thế chấp trong cuộc khủng hoảng thế chấp ngày nay. Vấn đề 
nhà ở là chuyên môn của Michelle. Michelle đặt ưu tiên vào các 
khía cạnh như giảm tội phạm; tăng khả năng chi trả và tiếp cận 
nền giáo dục xuất sắc: “Tôi muốn sửa đổi các luật chịu trách nhiệm 
về làn sóng tội phạm gần đây. Tôi muốn giảm thuế. Tôi muốn đấu 
tranh cho quyền của phụ huynh và quyền lựa chọn trường học. Nói 
một cách đơn giản thì đó là kinh nghiệm của tôi.”
Liên lạc
(360) 720-6899; info@electmichelledarnell.com; 
https://electmichelledarnell.com/
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Vandana

Slatter
(Theo đảng Dân chủ)

Không có ứng cử viên đối lập

Kinh nghiệm Bầu cử
Dân biểu Tiểu bang (2017 - Hiện tại) phục vụ trong Ủy ban 
Giao thông Vận tải, Năng lượng & Môi trường và Chủ tịch Ủy 
ban Phát triển Lực lượng Lao động & Cao đẳng; 2021-22 Giải 
thưởng Nhà lập pháp của Năm của Hiệp hội Sinh viên WA; 
Đồng Chủ tịch, Tiểu ban Khoa học, Đổi mới & Công nghệ; cựu 
Ủy viên Hội đồng Bellevue.
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Hơn 20 năm kinh nghiệm là nhà khoa học y tế tại các công ty 
công nghệ sinh học hàng đầu bao gồm Amgen và Genentech; 
dược sĩ lâm sàng được cấp phép.
Học vấn
Tiến sĩ Dược, Đại học Washington (University of Washington, 
UW); Thạc sĩ Hành chính Công, UW; Cử nhân Khoa học Tự 
nhiên Ngành Dược, Đại học British Columbia (University of 
British Columbia, UBC).
Phục vụ Cộng đồng
Hội đồng Trưởng Khoa Trường Evans thuộc UW; Hội đồng Tư 
vấn Trung tâm Ruckelshaus; Ủy ban Dịch vụ Môi trường; Hội 
đồng Liên kết Thanh thiếu niên; Hội đồng Thành lập Bệnh 
viện Overlake; Hội đồng Dược Tiểu bang; Hội đồng Thành lập 
NARAL ProChoice; Trang trại Đô thị Lake Hills.
Phát biểu
Với vai trò là Dân biểu của quý vị, tôi đã làm việc vì một tương 
lai phản ánh các giá trị đổi mới, đa dạng và tốt đẹp của cộng 
đồng chúng ta—hành động vì biến đổi khí hậu; chăm sóc y tế 
cho tất cả mọi người, bao gồm chăm sóc sức khỏe sinh sản 
và hành vi; đầu tư vào các giải pháp nhà ở, an toàn và giao 
thông vận tải; hợp lý về giá cả cho người cao tuổi và các cơ hội 
có ý nghĩa cho học sinh, sinh viên và người lao động. Với kinh 
nghiệm là nhà lãnh đạo công nghệ sinh học, chuyên gia chăm 
sóc y tế và là một người mẹ, tôi sẽ xây dựng cộng đồng an 
toàn, lành mạnh và một nền kinh tế hoạt động vì mọi người. 
Được sự ủng hộ của: Nhân viên cứu hỏa Bellevue; Y tá; Planned 
Parenthood; Cử tri Bảo vệ Môi trường; Liên minh vì Trách nhiệm 
Súng đạn; Hội đồng Lao động Tiểu bang; APACE; Tổ chức Đảng 
Dân chủ Khu vực Lập pháp 48; Cựu Thống đốc Locke; Nữ Dân 
biểu Hoa Kỳ Delbene, Thị trưởng Bellevue, Redmond, Kirkland; và 
nhiều cá nhân và tổ chức khác! 
Liên lạc
(425) 777-0579; friendsofvandanaslatter@gmail.com; 
vandanaslatter.com
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Amy

Walen
(Theo đảng Dân chủ)

Không có ứng cử viên đối lập

Kinh nghiệm Bầu cử
Dân biểu Tiểu bang Khu vực 48; Thị trưởng Kirkland 2014-
2018; Ủy viên Hội đồng Thành phố Kirkland 2009-2019
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Hơn 20 năm kinh nghiệm đảm nhận vai trò giám đốc điều 
hành ở các doanh nghiệp gia đình
Học vấn
Cử Nhân Luật, Trường Luật Đại Học Queensland; Cử Nhân 
Khoa Học Xã Hội, Khoa Học Chính Trị, Đại Học Queensland
Phục vụ Cộng đồng
Tôi luôn cố gắng cải thiện điều kiện sống cho mọi người dân 
trong cộng đồng của mình, hoạt động tình nguyện và thực 
hiện nghĩa vụ công dân trong các tổ chức như Dịch vụ Thanh 
niên Eastside, Hiệp hội Imagine Housing and Kirkland Down-
town, đồng thời đảm bảo học bổng cho các sinh viên đang 
theo học tại Viện Công nghệ Lake Washington. Là người chiến 
thắng căn bệnh ung thư, tôi cũng ưu tiên việc hỗ trợ các dịch 
vụ dành cho những gia đình bị ảnh hưởng bởi bệnh ung thư.
Phát biểu
Tôi rất biết ơn sự hỗ trợ và cộng tác của quý vị khi đồng hành 
cùng với chúng tôi giải quyết các vấn đề cấp bách như tình 
trạng vô gia cư, trộm cắp tài sản và phục hồi kinh tế không 
đồng đều. Với tâm trí chú trọng vào các ưu tiên này, tôi đã bỏ 
phiếu cho các khoản đầu tư xây dựng nơi ăn chỗ ở ngay lập 
tức, các giải pháp nhà ở lâu dài và các dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe hành vi. Tôi đã hỗ trợ công tác đào tạo và triển khai các 
nguồn lực thực thi pháp luật cùng với những cải cách để nâng 
cao lòng tin của người dân. Tôi đã đưa ra yêu cầu phát triển 
lực lượng lao động mục tiêu và hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ.
Tôi đại diện cho một trong những tiếng nói mạnh mẽ nhất của 
Olympia về phòng chống bạo lực súng đạn, trên cơ sở đó, tôi 
sẽ tiếp tục nỗ lực để bảo vệ an toàn cho trẻ em và cộng đồng. 
Tôi đại diện cho cộng đồng Người Đồng tính Nam, Đồng tính 
Nữ, Song tính, Chuyển giới, Đa dạng Tính dục (Lesbian, Gay, 
Bisexual, Transgender, and Questioning, LGBTQ) và bảo vệ 
sức khỏe phụ nữ, tôi sẽ chống lại sự xâm phạm quyền lợi và 
các biện pháp bảo vệ pháp lý – bao gồm cả công tác chăm sóc 
sức khỏe sinh sản.
Liên lạc
(425) 381-1909; Amy@amywalen.com; amywalen.com
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Các thẩm phán ở Washington là những chức vụ phi đảng phái. Các thẩm phán phải là các 
cử tri đăng ký Washington.

Tiêu chuẩn & Trách nhiệm của các 
Chức vụ Tư pháp

Thẩm phán
Những ứng cử viên tư pháp phải hội đủ điều kiện để thực thi luật 
tại Washington và bị cấm đưa ra những phát ngôn mà có thể làm 
họ liên quan tới các vấn đề pháp lý có thể xảy ra trước tòa.  

Thẩm phán Tòa án Tối cao Tiểu bang Washington
Tòa án Tối cao Washington là bộ máy tư pháp cao nhất trong 
tiểu bang. Các thẩm phán Tòa án Tối cao 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 tòa án cấp thấp hơn. Tòa Thượng thẩm do quận tổ chức 
thành 30 khu vực. Các thẩm phán Tòa Thượng thẩm phục vụ 
trong nhiệm kỳ bốn năm.

Các ứng cử viên đã nộp thông tin liên lạc 
của họ trước khi in tập sách hướng dẫn 
này. Để biết thông tin liên lạc mới nhất, 
xin vui lòng truy cập VoteWA.gov và chọn 
“Hướng dẫn Cử tri.”

Các phát biểu của ứng cử viên được in chính xác 
như khi nộp. Văn phòng Tổng Thư ký Tiểu bang 
không chỉnh sửa dưới bất kỳ hình thức nào hoặc 
xác minh sự thật hoặc tính chính xác của các 
phát biểu này.



76 Thẩm phán Tòa án Tối cao | Vị trí 1 | Nhiệm kỳ 6 năm

Mary I.

Yu
(Phi đảng phái)

Không có ứng cử viên đối lập

Kinh nghiệm Pháp lý/Tòa án
Thẩm phán Tòa án Tối cao từ năm 2014; mười bốn năm làm 
thẩm phán tòa án cấp sơ thẩm; bảy năm làm phó luật sư công 
tố cho các vụ án cả dân sự và hình sự
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Chủ tịch, Ban Quản lý Tư pháp thuộc Ủy ban về sự Tín nhiệm 
& Niềm tin của Công chúng; Chủ tịch, Ủy ban Cố vấn Kỷ luật 
WSBA; Đồng chủ tịch: Ủy ban Tư pháp & Thiểu số; Đồng chủ 
tịch Ủy ban Quy tắc thuộc Tòa án Tối cao; Thẩm phán Tổ chức, 
Khoản Tài trợ từ Tòa án Quốc gia và Viện Khoa học; Luật gia 
Khoa Luật/Giáo sư Thỉnh giảng, Trường Luật Đại học Seattle
Học vấn
Cử nhân, Đại học Dominican; Thạc sĩ, Mundelein, Đại học 
Loyola; Tiến sĩ Luật (Juris Doctor, JD), Đại học Notre Dame
Phục vụ Cộng đồng
Viện Lãnh đạo Washington thuộc WSBA/UW; Lực lượng Đặc 
nhiệm ABA, Tiêu chuẩn Tư pháp Vị thành niên; Thẩm phán 
Phiên tòa Mô phỏng, Hiệp Hội Nam Thanh Niên Cơ Đốc 
(YMCA) và Trường Nữ Seattle Girls’ School; cựu thành viên hội 
đồng, FareStart
Phát biểu
Thẩm phán Yu có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tư pháp 
và nổi tiếng là người làm việc chăm chỉ và cởi mở trong mọi 
vụ việc. Với vai trò là thẩm phán xét xử, bà làm chủ tọa giải 
quyết nhiều vụ việc, bao gồm hàng trăm vụ nhận con nuôi 
và các vấn đề khác về luật gia đình. Bà quan tâm sâu sắc đến 
cách áp dụng luật đối với những người bình thường và hiểu 
rõ tầm quan trọng của các quyết định rõ ràng của tòa án tuân 
thủ pháp luật. Bà ủng hộ một hệ thống pháp luật dành cho 
tất cả mọi người mà không phân biệt chủng tộc hay thu nhập, 
và một nền tư pháp phản ánh các quan điểm đa dạng, công 
bằng, minh bạch, đồng thời bà cũng là người bảo vệ các quyền 
theo hiến pháp của chúng ta.
Thẩm phán Yu là người châu Á, Latinh và thành viên đầu tiên 
trong cộng đồng Người Đồng tính Nam, Đồng tính Nữ, Song 
tính, Chuyển giới, Đa dạng Tính dục phục vụ tại Tòa án Tối 
cao. Ngoài công việc ở tòa án, trong hai mươi hai năm qua, bà 
đã dành thời gian để tư vấn cho hàng trăm thẩm phán mới, 
luật sư trẻ và sinh viên luật.
Bà nhận được nhiều giải thưởng dân sự, đánh giá cao nhất, 
Xếp hạng Xuất sắc, từ mọi hiệp hội luật sư đoàn, và nhận được 
sự tán thành, ủng hộ của tất cả các đồng nghiệp tại Tòa án Tối 
cao, hàng trăm thẩm phán và các quan chức được bầu cử trên 
toàn tiểu bang, Hội đồng Lao động Tiểu bang WA, Hội Chính 
trị Phụ nữ Quốc gia-WA và các khu lập pháp trên toàn tiểu 
bang.
Liên lạc
(206) 382-5552; info@justicemaryyu.com; Justicemaryyu.com
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Barbara

Madsen
(Phi đảng phái)

Không có ứng cử viên đối lập
Kinh nghiệm Pháp lý/Tòa án
Thẩm phán Tòa án Tối cao (1992 đến 
nay); Chánh Án (2009-2017); Thẩm 
phán, Tòa án Thành phố Seattle (1988-

1992); Chánh Thẩm (1990-1992); Ủy viên Hội đồng, Tòa án Thành 
phố Seattle (1986-1988); Công tố viên Đặc biệt, Luật sư Thành 
phố Seattle (1981-1986); Luật sư, Luật sư Công Snohomish (1979-
1981); Luật sư, Luật sư cho Người bị buộc tội (1977-1979); Thực 
tập sinh, Dịch vụ Pháp lý Quận Spokane (1975-1976); Hỗ trợ Pháp 
lý Đại học (1976-1977).
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Nhân viên Sản xuất, Báo Công giáo Tây Bắc
Học vấn
Trường Luật thuộc Đại học Gonzaga, Tiến sĩ Luật; Đại học Wash-
ington, Cử nhân Khoa học Xã hội (Bachelor of Arts, B.A.) Khoa học 
Chính trị.
Phục vụ Cộng đồng
Sáng kiến Đa dạng của Washington; Ủy ban Tương lai của Dịch vụ 
Pháp lý thuộc Hiệp hội Luật sư đoàn Hoa Kỳ (American Bar Asso-
ciation, ABA); Viện Luật Hoa Kỳ; Hiệp hội Nữ Thẩm phán Quốc gia; 
Nữ Luật sư Washington; Thẩm phán Tòa án Moot; Nhiệm vụ Giải 
cứu Tacoma; Ủy ban Chăm sóc Nuôi dưỡng Trẻ em.
Phát biểu
Thẩm phán Madsen có kinh nghiệm, sự dũng cảm và khả năng 
lãnh đạo đã được chứng minh là cần thiết để bảo vệ các quyền tự 
do được đảm bảo cho những người dân Washington. Cho dù tiền 
tài trợ cho trường học, quyền của nông dân, thuế ở các ngân hàng 
lớn hay tranh chấp trong khu phố, Thẩm phán Madsen tin rằng 
mọi người đều được hưởng công lý bình đẳng theo luật pháp.
Kinh nghiệm: Với tư cách là luật sư bào chữa và công tố viên, Mad-
sen vừa bảo vệ những người bị buộc tội nghiêm trọng, vừa bảo vệ 
các nạn nhân của bạo lực gia đình và bạo hành trẻ em. Với tư cách 
là một thẩm phán, Barbara đã phát triển Hội nghị Bàn tròn về Bạo 
lực Gia đình. Với tư cách là một thẩm phán tòa án tối cao, Barbara 
chủ trì Ủy ban Giới tính và Tư pháp và hiện là Chủ tịch Ủy ban 
Chăm sóc Người nuôi dưỡng Trẻ em và Ủy ban Hệ thống Thông 
tin Tư pháp. Bà được nhiều nhóm đánh giá là «có trình độ đặc biệt 
xuất sắc» và được đồng nghiệp ủng hộ.
Một luật sư, thẩm phán, nhà tư pháp và là bà mẹ có bốn người 
con đang làm việc, Barbara đã thể hiện quan điểm cân bằng, cởi 
mở về những vấn đề ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc sống của con 
người.
Khả năng lãnh đạo: Thẩm phán Madsen đã được công nhận trong 
công tác bình đẳng chủng tộc với Giải thưởng Công bằng Xã hội từ 
Loren Miller Bar. Bà đã nhận được Giải thưởng Lãnh đạo và Công 
lý Betty Bins Fletcher cho vai trò lãnh đạo của mình trong lĩnh vực 
tư pháp. Madsen đã nhận được Giải thưởng Joan Dempsey Klein 
cho nhiều thập kỷ làm công việc khuyến khích và hỗ trợ phụ nữ 
trong nghề luật sư và Giải thưởng Sáng tạo cho thành tích đổi mới 
công nghệ.
Liên lạc
(206) 745-2010; info@retainmadsen.com; 
https://www.RetainMadsen.com

Lời khuyên cho cử tri:
Hãy nhớ ký tên và ghi ngày ký vào phong bì gửi 
lại lá phiếu của quý vị. Chữ 
ký của quý vị rất quan trọng 
và chúng tôi cần chữ ký đó 
để chấp nhận lá phiếu của 
quý vị.
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G. Helen

Whitener
(Phi đảng phái)

Không có ứng cử viên đối lập

Kinh nghiệm Pháp lý/Tòa án
Thẩm phán G. Helen Whitener làm việc tại Tòa Thượng thẩm 
Tiểu bang. Trước đây bà từng là Thẩm phán Tòa Thượng thẩm 
Quận Pierce, cựu Thẩm phán Washington State Board of 
Industrial Insurance Appeals, và là cựu Thẩm phán Tạm thời ở 
các Tòa án Khu vực và Thành phố. 
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Whitener là cựu Công tố viên và là Luật sư Bào chữa Công và Tư. 
Bà hiện cũng đang là giảng viên của Trường Cao đẳng Tư pháp 
Quốc gia và Tiểu bang.
Học vấn
Whitener có bằng Tiến sĩ Luật của Trường Luật Đại học Seattle và 
bằng Cử nhân Quản trị Kinh doanh từ Đại học Baruch ở Thành 
phố New York.
Phục vụ Cộng đồng
Nhận được nhiều giải thưởng phục vụ cộng đồng.
Phát biểu
Xin quý vị hãy bỏ phiếu để Whitener vào vị trí Thẩm phán Tòa án 
Tối cao. Whitener đã nhận được đánh giá cao nhất về Đặc biệt 
Đủ tiêu chuẩn từ 14 Hiệp hội Luật sư đoàn Tiểu bang. Bà có hơn 
26 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực pháp lý và là tác giả 
của nhiều ý kiến bất đồng chính kiến và đa số. Whitener nhận 
được sự tán thành của tất cả 8 Thẩm phán Tòa án Tối cao và 
nhiều thẩm phán trên toàn tiểu bang. Bà là người phi đảng phái 
và được các quan chức bầu từ cả hai đảng chính trị tán thành. 
Whitener giữ chức Chủ tịch Ủy ban Giáo dục Phúc thẩm của tiểu 
bang, phụ trách giám sát công tác giáo dục hàng năm của tất cả 
các thẩm phán tiểu bang. Bà thuyết giảng tại địa phương, trong 
nước và quốc tế. Với tư cách là Thẩm phán Tòa Thượng thẩm, bà 
đã dạy “Luật Đường phố,” một lớp học công dân tại Trường Trung 
học Phổ thông Lincoln ở Tacoma trong 4 năm. Với tư cách là một 
thẩm phán xét xử, Whitener đã chủ trì giải quyết hàng nghìn 
vụ án bao gồm các phiên xét xử phức tạp bởi thẩm phán và bồi 
thẩm đoàn về Hình sự, Dân sự và Gia đình.
Whitener là đại diện của Tòa Phúc thẩm cho Ủy ban Phiên dịch 
của Tiểu bang và là cựu đồng chủ tịch của Ủy ban Tư pháp và 
Thiểu số Tiểu bang Washington. Bà có 5 năm phục vụ trong Ủy 
ban Giám sát Viện trợ Pháp lý của Văn phòng Tiểu bang Washing-
ton. Bà cũng phục vụ trong nhiều tổ chức pháp lý ở địa phương, 
quốc gia và quốc tế. Thẩm phán Whitener kết hôn với luật sư 
đồng thời là quân nhân quân đội đã về hưu, Lynn Rainey (CSM 
Ret.).
Liên lạc
(253) 222-3673; keepwhitenerforjustice@gmail.com; 
www.keepjusticewhitener.com
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Ian

Birk
(Phi đảng phái)

Không có ứng cử viên đối lập

Kinh nghiệm Pháp lý/Tòa án
Thẩm phán Tòa Phúc thẩm, bổ nhiệm năm 2022. Hành nghề tư 
trong 20 năm đại diện cho các cá nhân và gia đình về các yêu 
cầu bảo hiểm, bảo vệ người tiêu dùng và các vụ việc thương 
tật. Các vụ việc lớn bao gồm quyết định của Tòa án Tối cao Tiểu 
bang về việc các khoản dàn xếp hợp pháp phải được thanh 
toán trước cho các bên bị thương và gia đình của họ chứ không 
phải các công ty bảo hiểm
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Thẩm phán Birk là một trọng tài viên có kinh nghiệm và đã viết 
và thuyết trình sâu rộng về một loạt các vấn đề pháp lý phức 
tạp ảnh hưởng đến người tiêu dùng.
Học vấn
Đại học Washington – Cử nhân Khoa học Xã hội (Bachelor of 
Arts, B.A.) năm 1997 và Tiến sĩ Luật (Juris Doctor, JD) năm 2001
Phục vụ Cộng đồng
Hơn 10 năm làm luật sư tình nguyện, Văn phòng Pháp lý Khu 
phố của Hiệp hội Luật sư đoàn Quận King; thành viên hội đồng 
quản trị, Hiệp hội Lịch sử Tòa án Washington
Phát biểu
Thẩm phán Ian Birk được Thống đốc Jay Inslee  bổ nhiệm vào 
Tòa Phúc Thẩm Tiểu bang vào tháng 4 năm 2022.
Là cư dân suốt đời của Washington, Thẩm phán Birk bắt đầu sự 
nghiệp pháp lý của mình với tư cách là thư ký luật tư pháp cho 
Thẩm phán của Tòa án Tối cao Tiểu bang Washington. Trong 20 
năm qua, ông đã xây dựng sự nghiệp thành công đại diện cho 
các cá nhân và gia đình trong các vụ việc thương tật, bảo hiểm 
và bảo vệ người tiêu dùng. Ông đã phục vụ ở tất cả các cấp tòa 
án ở Washington, bao gồm cả việc xét xử các vụ án để tuyên án 
trước bồi thẩm đoàn và tranh luận thành công trước tòa án cao 
nhất của Tiểu bang. Với kiến thức sâu rộng, cũng như cam kết 
mang đến công lý cho tất cả mọi người, ông thường được yêu 
cầu hỗ trợ đào tạo các luật sư khác về việc bảo vệ quyền hợp 
pháp của cá nhân trước tòa.
Được sự tán thành của: các vị Đương nhiệm và nguyên là 
Thẩm phán Tòa án Tối cao Faith Ireland, Susan Owens, Charles 
Johnson, Phil Talmadge, Barbara Madsen, Debra Stephens, 
Gerry Alexander, Sheryl Gordon McCloud, và Richard Guy, và 
hàng chục thẩm phán khác trên toàn tiểu bang; các Thượng 
nghị sĩ Patty Kuderer (Khu vực Lập pháp 48), Jamie Pedersen 
(Khu vực Lập pháp 43); các Dân biểu Vandana Slatter (Khu 
vực Lập pháp 48), Drew Hansen (Khu vực Lập pháp 23) và Liz 
Berry (Khu vực Lập pháp 36); Ủy viên Hội đồng Quận King Rod 
Dembowski; cựu Thị trưởng Bellevue Terry Lukens; và cựu Thị 
trưởng Mercer Island Benson Wong; Đảng viên Đảng Dân chủ 
Quận King và Đảng viên Đảng Dân chủ Thanh niên
Liên lạc
(425) 466-0619; judgeianbirk@gmail.com

Lời khuyên cho cử tri:

Truy cập VoteWA.gov để:

    Đăng ký bỏ phiếu
    Cập nhật thông tin của quý vị
    Xem tình trạng lá phiếu
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Janet S.

Chung
(Phi đảng phái)

Không có ứng cử viên đối lập

Kinh nghiệm Pháp lý/Tòa án
Được bổ nhiệm vào Tòa Phúc thẩm 
năm 2022; Giám đốc Vận động cho tổ 
chức trợ giúp pháp lý dân sự; luật sư 

tại tổ chức phi lợi nhuận về bình đẳng giới; luật sư kinh doanh và 
việc làm khu vực kinh tế tư nhân; thư ký luật cho thẩm phán liên 
bang.
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Phụ tá giáo sư chuyên viết về pháp lý, Trường Luật thuộc Đại học 
Seattle; nhà giáo dục công dân ở D.C.
Học vấn
Cử nhân Khoa học Xã hội (Bachelor of Arts, BA), Đại học Yale, 
hạng summa cum laude; Tiến sĩ Luật (Juris Doctor, J.D.), Trường 
Luật thuộc Đại học Columbia; chương trình học bổng về Luật 
Phụ nữ và Chính sách Công, Trường Luật thuộc Đại học George-
town.
Phục vụ Cộng đồng
Trước đây: Hội Phụ huynh, Giáo viên và Học sinh (Parent Teacher 
Student Association, PTSA) Trung học Phổ thông Garfield, Ủy ban 
Cố vấn Tiêu chuẩn Lao động Seattle, Hội Người Mỹ ở Đảo Châu 
Á Thái Bình Dương vì Quyền Công dân, Đội Đặc trách Công bằng 
Giới tính trong Thành phố Seattle, Ban trong Chương trình Hỗ trợ 
Phụ huynh Sớm.
Phát biểu
Thẩm phán Chung có hơn 25 năm kinh nghiệm làm luật sư tranh 
tụng tại các tòa án tiểu bang và liên bang và là một người ủng 
hộ lập pháp. Khi bổ nhiệm bà ấy vào Tòa Phúc thẩm, Thống đốc 
Inslee cho biết:
“Janet đã cống hiến sự nghiệp của mình để phục vụ cộng đồng của 
chúng ta hết mình. Bà ấy hiểu những thách thức quan trọng mà rất 
nhiều người dân Washington không được phục vụ phải đối mặt—
những thách thức thường dẫn họ đến hệ thống công lý.”
Hoạt động của Thẩm phán Chung tập trung vào trợ giúp pháp 
lý, tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế, bảo vệ người lao động và công 
bằng giới. Bà đã vận động để đảm bảo bệnh nhân được tiếp cận 
với các loại thuốc theo toa, bảo vệ những nạn nhân của bạo lực 
tình dục và chăm sóc sức khỏe cho những phạm nhân trong tù. 
Bà phối hợp với các liên minh đã thành công trong việc thông 
qua các luật về gia đình và nghỉ phép có lương, đồng thời trả 
lương cho những ngày nghỉ ốm và chăm sóc gia đình có người 
bị bệnh, luật về trả lương bình đẳng và điều kiện mang thai cũng 
như bảo vệ sức khỏe sinh sản.
Thẩm phán Chung nhận được sự tán thành của cả chín Thẩm phán 
Tòa án Tối cao Tiểu bang, tất cả các thẩm phán Tòa Phúc thẩm, Bộ 
trưởng Tư pháp Tiểu bang Bob Ferguson và nhiều vị khác nữa. Bà 
nhận được đánh giá cao nhất về Đủ tiêu chuẩn Đặc biệt Xuất sắc 
từ các Nữ Luật sư ở Washington, QLaw: Hiệp hội luật sư đoàn Đồng 
Tính Nam, Đồng Tính Nữ, Song Tính, Chuyển Giới, Đa Dạng Tính Dục 
(Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, and Questioning, LGBTQ+) và 
Hiệp hội Luật sư đoàn Loren Miller, và xếp hạng Đủ tiêu chuẩn từ 
Ủy ban Đánh giá Tư pháp Chung châu Á và Hiệp hội Luật sư đoàn 
Latina của Washington.
Liên lạc
(425) 224-6296; info@retainjudgejanetchung.com; 
www.retainjudgejanetchung.com
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Cử tri trong quân đội hoặc ở 
nước ngoài
Đăng ký bỏ phiếu bất kỳ lúc nào vào 
hoặc trước Ngày Bầu cử. Quý vị có thể 
nhận lá phiếu qua đường bưu điện, thư 
điện tử, hoặc fax. Vợ/chồng và người 
phụ thuộc đang ở xa nhà cũng có quyền 
bỏ phiếu tương tự.

Cư dân mới chuyển đến Washington

Sinh viên
Đăng ký bỏ phiếu theo địa 
chỉ nhà hoặc địa chỉ trường, 
nhưng quý vị không được 
bỏ phiếu ở nhiều nơi. Quý 
vị có thể nhận được lá phiếu qua 
đường bưu điện dù ở bất kỳ đâu trên 
thế giới; tuy nhiên, địa chỉ cư trú phải 
ở Washington.

Cử tri sử dụng địa chỉ không phải là địa chỉ 
thường trú
Sử dụng bất kỳ vị trí thực tế nào mà 
quý vị coi là nơi cư trú của mình như 
nơi tạm trú, công viên, hoặc bến đậu 
thuyền. Địa chỉ nhận thư của quý vị 
có thể là hòm thư lưu tại bưu điện 
địa phương, Hộp thư Bưu điện, hoặc 
địa chỉ của bạn bè hay người thân 
đáng tin cậy. Một bộ lạc được liên bang công 
nhận có thể chỉ định các tòa nhà trụ sở của chính 
quyền bộ lạc làm địa chỉ cư trú hoặc địa chỉ nhận 
thư cho những cử tri hiện đang sinh sống trên 
vùng đất của bộ lạc.

Cư dân tạm trú
Bỏ phiếu ở Washington ngay 
cả khi quý vị đi vắng trong thời 
gian diễn ra cuộc bầu cử. Để 
đảm bảo quý vị nhận được lá 
phiếu, xin vui lòng cập nhật 
địa chỉ nhận thư của quý vị tại 
VoteWA.gov hoặc với văn phòng bầu cử quận. 
Quý vị có thể nhận lá phiếu qua đường bưu điện 
dù ở bất kỳ đâu trên thế giới; tuy nhiên, địa chỉ 
cư trú phải ở Washington. Quý vị không được bỏ 
phiếu ở nhiều nơi.

Xin chào! Hãy đăng ký bỏ phiếu 
trực tuyến, qua đường bưu 
điện, trực tiếp đến văn phòng, 
hoặc khi quý vị nhận giấy phép 
lái xe hoặc thẻ căn cước tại Sở 
Cấp Giấy phép. Quý vị không 
được bỏ phiếu ở nhiều nơi, do 
đó, hãy hủy hồ sơ đăng ký cử 
tri trước đây.

Người bị kết án phạm trọng tội
Nếu quý vị bị kết án phạm 
trọng tội tại Washington, 
quyền bỏ phiếu của quý vị 
sẽ được khôi phục khi quý vị 
không còn phải thi hành bản 
án giam giữ hoàn toàn trong 
tù. Sau khi quyền bỏ phiếu 
của quý vị được khôi phục, 
quý vị phải đăng ký bỏ phiếu 
lại để nhận được lá phiếu.
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Đăng nhập vào VoteWA.gov để truy cập thông tin bỏ phiếu được cá 
nhân hóa riêng cho quý vị.

VoteWA là sự hợp tác giữa Văn phòng Tổng thư ký Tiểu bang và tất cả 39 
quận ở Washington để tạo ra một hệ thống tập trung, tiên tiến cho hệ 
thống đăng ký cử tri và quản lý bầu cử.

 

Thông tin bỏ phiếu của quý vị

Sử dụng VoteWA để:

Kiểm tra hoặc cập 
nhật thông tin đăng 
ký của cử tri

Liên lạc với 
văn phòng 
bầu cử ở quận 
của quý vị

Xem danh sách các 
viên chức được bầu 
của quý vị

Điền hoặc in lá phiếu 
thay thế

Xem Hướng dẫn Cử 
tri dành riêng cho 
quý vị

Kiểm tra 
tình trạng 
lá phiếu của 
quý vị 

Tìm địa điểm 
thùng phiếu 
chính thức

Đăng ký bỏ phiếu

Thùng 
phiếu

Cử tri
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Cần có chữ ký của quý vị để đảm bảo lá phiếu 
của quý vị được tính.

Tại sao chữ ký của tôi lại quan trọng?

Cử tri có thể theo dõi và kiểm tra 
tình trạng lá phiếu của mình tại 
VoteWA.gov.

 Nếu chữ ký của quý vị bị thiếu 
hoặc không khớp với hồ sơ đăng 
ký cử tri của quý vị, văn phòng 
bầu cử quận sẽ liên lạc với quý vị 
qua đường bưu điện trước khi 
chứng nhận. Họ có thể gọi điện 
thoại hoặc gửi email nếu quý vị 
cung cấp cho họ thông tin này.

Nếu quý vị đã đăng ký bỏ phiếu 
trực tuyến hoặc thông qua Bộ Cấp 
phép, chữ ký từ bằng lái xe hoặc 
thẻ căn cước do tiểu bang cấp sẽ 
có trong hồ sơ đăng ký cử tri của 
quý vị.

Chúng tôi sẽ đối chiếu chữ ký 
trên phong bì gửi lại của quý vị 
với chữ ký trên hồ sơ đăng ký cử 
tri của quý vị. Viên chức bầu cử 
sẽ xác minh mọi và từng chữ ký.
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Ngày 31 tháng 10, 2022 — Hạn chót để nhận đăng 
ký cử tri trực tuyến hoặc qua đường bưu điện hoặc 
các cập nhật.

Ngày 1 tháng 11, 2022 — USPS khuyến nghị gửi lá 
phiếu đã bỏ phiếu qua đường bưu điện ít nhất một tuần trước 
Ngày Bầu cử.

Ngày 8 tháng 11, 2022 — Ngày Bầu cử 
•  Đăng ký hoặc cập nhật thông tin và bỏ phiếu trực tiếp tại 

trung tâm bầu cử vào hoặc trước 8 giờ tối.

•  Lá phiếu được gửi qua đường bưu điện phải được đóng dấu 
bưu điện vào hoặc trước ngày hôm nay, vui lòng kiểm tra 
thời gian gom thư. 

•  Thùng phiếu chính thức sẽ mở đến 8 giờ tối.

Ngày 13 tháng 1 năm 2023 — 
Ngày Bổn phận Công dân Tốt và Ôn hòa

Ngày 14 tháng 2 năm 2023 —  
Cuộc Bầu cử Đặc biệt, chỉ áp dụng tại một số quận.

Ngày 25 tháng 4 năm 2023 —  
Cuộc Bầu cử Đặc biệt, chỉ áp dụng tại một số quận.

Ngày 1 tháng 8 năm 2023 — Bầu cử sơ bộ

Ngày 7 tháng 11 năm 2023 — Cuộc Tổng tuyển cử
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Bỏ phiếu qua đường 
bưu điện

Washington bỏ phiếu qua đường bưu điện vào mỗi cuộc bầu cử.  
Chúng tôi là tiểu bang thứ hai trên cả nước đã thông qua hình 
thức bỏ phiếu qua đường bưu điện và là tiểu bang đầu tiên áp 
dụng hình thức trả trước bưu phí cho tất cả các lá phiếu. Lá phiếu 
sẽ được gửi đến cử tri qua đường bưu điện ít nhất 18 ngày trước 
mỗi cuộc bầu cử, để cử tri có thời gian suy xét kỹ lưỡng trước khi 
bỏ phiếu mà không cần xếp hàng chờ.

Tập sách Hướng dẫn Cử tri
Chỉ một vài tiểu bang cung cấp Tập sách 
Hướng dẫn Cử tri như cuốn sách này. 
Tập sách hướng dẫn cử tri của tiểu bang 
sẽ được gửi qua đường bưu điện đến 
từng hộ gia đình trước mỗi cuộc Tổng 
tuyển cử.

Đăng ký cử tri trực tuyến
Chúng tôi cung cấp chương trình đăng 
ký cử tri trực tuyến. Đăng ký bỏ phiếu 
hoặc cập nhật địa chỉ tại VoteWA.gov

Bỏ phiếu tại Washington có gì khác biệt?

5

Hai ứng cử viên nhận được nhiều lá 
phiếu nhất ở Cuộc Bầu cử Sơ bộ

4

6

Không đăng ký theo đảng
Cử tri Washington 
không đăng ký bỏ phiếu 
theo đảng. Bỏ phiếu cho 
bất kỳ ứng cử viên nào 
bất kể họ ủng hộ cho 
đảng nào. 

1 2

3

Washington sử dụng hệ thống Hai Ứng cử 
viên Đứng đầu trong cuộc Bầu cử Sơ bộ, theo 
đó, hai ứng cử viên nhận được nhiều phiếu 
bầu nhất trong cuộc Bầu cử Sơ bộ vào Tháng 
8 sẽ bước vào cuộc Tổng tuyển cử sẽ diễn ra 
vào Tháng 11, bất kể họ ủng hộ cho đảng nào.

LÁ PHIẾU

Ban Bầu cử Tiểu bang Washington

Xuất bản Chính thức

TẬP SÁCH HƯỚNG DẪN CỬ TRI

Tổng Thư ký Tiểu bang

Đăng ký cùng ngày

Công dân có thể đăng 
ký và bỏ phiếu trực 
tiếp trong suốt thời Hôm nay

gian bỏ phiếu cho đến 
8 giờ tối Ngày Bầu cử.
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Adams County
210 W Broadway Ave, Ste 200 
Ritzville, WA 99169 
(509) 659-3249 
elections@co.adams.wa.us

Asotin County
135 2nd St 
Asotin, WA 99402 
(509) 243-2084 
dmckay@co.asotin.wa.us

Benton County
2618 N Columbia Center Blvd 
Richland, WA 99352 
(509) 736-3085 
elections@co.benton.wa.us

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

Clallam County
223 E 4th St, Rm 042 
Port Angeles, WA 98362 
(360) 417-2221 
elections@clallamcountywa.gov

Clark County
1408 Franklin St 
Vancouver, WA 98660 
(564) 397-2345 
elections@clark.wa.gov

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

Cowlitz County
207 4th Ave N, Rm 205 
Kelso, WA 98626 
(360) 577-3005 
elections@co.cowlitz.wa.us

Douglas County
213 S Rainier St 
Waterville, WA 98858 
(509) 888-6402 
elections@co.douglas.wa.us

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

Franklin County
1016 N 4th Ave, Ste A206 
Pasco, WA 99301 
(509) 545-3538 
elections@co.franklin.wa.us

Garfield County
789 Main St 
Pomeroy, WA 99347 
(509) 843-1411 
mlueck@co.garfield.wa.us

Grant County
35 C St NW, Rm 203 
Ephrata, WA 98823 
(509) 754-2011 ext. 2706 
elections@grantcountywa.gov

Grays Harbor County
100 Broadway Ave W, Ste 2 
Montesano, WA 98563 
(360) 249-4232  
elections@graysharbor.us

Island County
400 N Main St 
Coupeville, WA 98239 
(360) 678-8290 
elections@islandcountywa.gov

Jefferson County
1820 Jefferson St 
Port Townsend, WA 98368 
(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
619 Division St 
Port Orchard, WA 98366 
(360) 337-7128 
auditor@kitsap.gov

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

Klickitat County
205 S Columbus Ave, Rm 203 
Goldendale, WA 98620 
(509) 773-4001 
voting@klickitatcounty.org
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Lewis County
351 NW North St 
Chehalis, WA 98532 
(360) 740-1164 
elections@lewiscountywa.gov

Lincoln County
450 Logan St 
Davenport, WA 99122 
(509) 725-4971 
elections@co.lincoln.wa.us

Mason County
411 N 5th St 
Shelton, WA 98584 
(360) 427-9670 ext. 470 
elections@masoncountywa.gov

Okanogan County
149 3rd Ave N, Rm 104 
Okanogan, WA 98840 
(509) 422-7240 
elections@co.okanogan.wa.us

Pacific County
300 Memorial Dr 
South Bend, WA 98586 
(360) 875-9317 
elections@co.pacific.wa.us

Pend Oreille County
625 W 4th St 
Newport, WA 99156 
(509) 447-6472 
elections@pendoreille.org

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

San Juan County
55 2nd St, Ste A 
Friday Harbor, WA 98250 
(360) 378-3357 
elections@sanjuanco.com

Skagit County
700 S 2nd St, Rm 201 
Mount Vernon, WA 98273 
(360) 416-1702 
scelections@co.skagit.wa.us

Skamania County
240 NW Vancouver Ave 
Stevenson, WA 98648 
(509) 427-3730 
elections@co.skamania.wa.us

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

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

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

Thurston County
2400 Evergreen Park Dr SW 
Olympia, WA 98502 
(360) 786-5408 
elections@co.thurston.wa.us

Wahkiakum County
64 Main St 
Cathlamet, WA 98612 
(360) 795-3219 
elections@co.wahkiakum.wa.us

Walla Walla County
315 W Main St, Rm 203 
Walla Walla, WA 99362 
(509) 524-2530 
elections@co.walla-walla.wa.us

Whatcom County
311 Grand Ave, Ste 103 
Bellingham, WA 98225 
(360) 778-5102 
elections@co.whatcom.wa.us

Whitman County
304 N Main St 
Colfax, WA 99111 
(509) 397-5284 
elections@co.whitman.wa.us

Yakima County
128 N 2nd St, Rm 117 
Yakima, WA 98901 
(509) 574-1340 
iVote@co.yakima.wa.us
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