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2 Thông điệp từ Phó Tổng Thư ký Tiểu bang Mark Neary

#TrustedInfo2020 là gì?

• #TrustedInfo2020 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, tôi xin hân hạnh được giới thiệu Sách Hướng 
dẫn Cử tri cho cuộc Tổng tuyển cử Năm 2020. Chúng tôi cung cấp sách hướng dẫn toàn diện 
này như là tài liệu tham khảo để giúp quý vị biết thêm thông tin về các ứng cử viên và dự 
luật trên toàn tiểu bang mà sẽ xuất hiện trên lá phiếu của quý vị. 

Cuộc tổng tuyển cử này mang đến cho quý vị cơ hội được đóng góp ý kiến cho chính quyền 
của chúng ta, ở cấp địa phương, tiểu bang và quốc gia, đồng thời chọn ra người sẽ là tổng 
thống tiếp theo. Để ý kiến của mình được lắng nghe, quý vị phải đăng ký bỏ phiếu. Đơn đăng 
ký cử tri được gửi qua thư bưu điện hoặc nộp trực tuyến phải được nhận không trễ hơn 
ngày 26 tháng 10, và chúng tôi khuyến khích quý vị nên kiểm tra thông tin đăng ký của mình 
ngay hôm nay tại VoteWA.gov. Nếu quý vị đọc được thông báo này sau ngày 26 tháng 10 và 
quý vị chưa đăng ký, đã chuyển chỗ ở kể từ lần cuối quý vị bỏ phiếu, hoặc chưa nhận được lá 
phiếu, quý vị có thể đến văn phòng bầu cử địa phương hoặc trung tâm bầu cử trong giờ làm 
việc thông thường cho đến 8 giờ tối vào Ngày Bầu cử để đăng ký bỏ phiếu và nhận lá phiếu.

Sau khi hoàn thành lá phiếu của mình, quý vị có thể gửi lá phiếu qua bưu điện Hoa Kỳ — 
không phải trả bưu phí –– nhưng xin nhớ, tất cả các lá phiếu phải được đóng dấu bưu điện 
không trễ hơn ngày 3 tháng 11. Đóng dấu bưu điện muộn có thể khiến lá phiếu của quý vị 
không đủ tiêu chuẩn. Cơ quan Dịch vụ Bưu chính Hoa Kỳ (USPS) khuyến nghị quý vị nên gửi 
lại lá phiếu trước Ngày Bầu cử một tuần. Sau thời gian đó, chúng tôi khuyến nghị quý vị nên 
sử dụng thùng phiếu chính thức. Thùng phiếu sẽ mở cho đến 8 giờ tối ngày 3 tháng 11.

Chúng tôi cam kết với việc đảm bảo một cuộc bầu cử an toàn và an ninh cho toàn thể người 
dân Washington, đặc biệt là trong giai đoạn khó khăn này. Việc gửi lại lá phiếu của quý vị 
qua đường bưu điện hoặc tại một trong gần 500 thùng phiếu trên toàn tiểu bang có thể giúp 
quý vị duy trì giãn cách xã hội phù hợp và giữ gìn sức khỏe. Để tìm một thùng phiếu, xin vui 
lòng truy cập vào VoteWA.gov. Để biết thêm thông tin về COVID-19, xin vui lòng truy cập 
vào coronavirus.wa.gov.

Trân trọng, 

Mark Neary 
Phó Tổng Thư ký Tiểu bang
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Thời hạn
Lá phiếu được gửi tới cử tri qua đường bưu 
điện không trễ hơn: ngày 16 tháng 10

Đăng ký qua đường bưu điện trước: ngày 26 
tháng Mười

Đăng ký trực tuyến trước: ngày 26 tháng Mười

Đăng ký trực tiếp không trễ hơn: 8 giờ tối, ngày 
3 tháng 11

Ngày Bầu cử: ngày 3 tháng Mười Một

Mục lục | Cuộc Tổng tuyển cử Ngày 3 Tháng 11 Năm 2020

Ai đã đóng góp cho các chiến dịch?
Xem thông tin về những người đóng góp 
tài chính cho các ứng cử viên tổng thống và 
quốc hội:

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

Xem những người đóng góp tài chính cho 
các ứng cử viên và dự luật của tiểu bang và 
địa phương:

Ủy ban Công bố Thông tin Công cộng 
www.pdc.wa.gov  
Điện thoại miễn phí (877) 601-2828

Các ứng cử viên và dự luật địa 
phương

Tập sách hướng dẫn này cung cấp thông tin 
dành cho các ứng cử viên và dự luật của tiểu 
bang.

Quý vị sẽ nhận được Sách Hướng dẫn Cử tri 
Địa phương từ sở bầu cử tại quận của quý 
vị cùng với các thông tin về ứng cử viên địa 
phương và những vấn đề.  

Nếu quý vị nhận được Tập sách Hướng dẫn 
Cử tri Địa phương trước khi nhận được lá 
phiếu của mình, xin vui lòng gọi cho Sở Bầu 
cử Quận King theo số (206) 296-8683.

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

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 
caleb@wsrp.org 
www.wsrp.org



4 Làm sao để đăng ký bỏ phiếu tại Washington?

Tiêu chuẩn
Quý vị phải từ 18 tuổi trở lên, 
là công dân Hoa Kỳ, đang 
sinh sống tại Washington, 
và không bị Department of 
Corrections (Sở Cải huấn) 
giám sát do phạm trọng tội tại Washington. 
Những thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 16 
đến 17 tuổi có thể đăng ký để trở thành Cử 
tri Tương lai và sẽ được đăng ký bỏ phiếu khi 
bước sang tuổi 18.

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 đơn đăng ký bằng giấy được gửi qua đường 
bưu điện đến cho quý vị sos.wa.gov/elections

Nếu tôi không có interne thì sao? Xin gọi số (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 26 tháng 10.

Trực tiếp: Đến trung 
tâm bỏ phiếu tại địa 
phương không trễ 
hơn 8 giờ tối ngày 3 
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 26 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 3 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!

Những thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 16 đến 17 tuổi có thể 
sử dụng đơn Đăng ký Cử tri để đăng ký làm Cử tri Tương lai và 
sẽ tự động được đăng ký bỏ phiếu khi bước sang tuổi 18.

Mỗi tháng 1 vào Ngày Bổn phận Công dân Tốt và Ôn hòa những 
học sinh trung học phổ thông từ 16 tuổi trở lên sẽ có cơ hội 
được đăng ký bỏ phiếu ngay tại trường.

Cử tri  
Tương lai

Cử tri

ngày 

26
tháng

10

ngày 

3
tháng

11



5Tôi bỏ phiếu bằng cách nào?
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Bỏ phiếu bằng cách đánh dấu vào 
lá phiếu và ký tên vào phong bì gửi 
lại. 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 3 tháng 11. Đóng dấu bưu 
điện muộn có thể khiến 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 3 tháng 11. Tìm địa 
điểm thùng phiếu tại trang web 
VoteWA.gov.

Lá phiếu của quý vị sẽ được gửi qua 
đường bưu điện không trễ hơn ngày 16 
tháng 10 đến địa chỉ mà quý vị đã cung 
cấp trong phần 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 
sos.wa.gov/elections

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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Lá phiếu của tôi được đếm như thế nào?

Xem xét và quét lá phiếu
Chúng tôi sẽ mở phong bì bảo mật 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.

Quận sẽ tiếp nhận lá phiếu của quý vị
Bỏ lá phiếu vào thùng phiếu chính thức không trễ hơn 8 giờ  
tối vào Ngày Bầu cử, hoặc gửi lại lá phiếu qua đường bưu  
điện — bưu phí đã được trả trước — nhưng cần đảm bảo rằng lá 
phiếu được đóng dấu bưu điện không trễ hơn Ngày Bầu cử! Đóng 
dấu bưu điện muộn có thể khiến 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.

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.

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
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

SecureBảo mật
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Dự luật Tiên khởi
Bất kỳ cử tri nào cũng đều có thể đề xuất 
một dự luật tiên khởi để lập ra luật tiểu bang 
mới hoặc sửa đổi luật hiện có.

Dự luật Tiên khởi trình đến Người dân 
là luật pháp được đề xuất được trình trực 
tiếp đến cho các cử tri. 

Dự luật Tiên khởi dành cho Cơ quan Lập 
pháp là luật pháp được đề xuất gửi lên Cơ 
quan lập pháp.

Trưng cầu Dân ý
Dự luật Trưng cầu Dân ý là luật được đề 
xuất mà Cơ quan Lập pháp trình đến cử tri.

Dự luật Trưng cầu thông qua gần đây ý là 
luật pháp được Cơ quan Lập pháp thông qua 
gần đây mà các cử tri yêu cầu đưa vào lá phiếu.

Bất kỳ cử tri nào cũng có thể yêu cầu luật pháp 
do Cơ quan Lập pháp đề xuất được trình đến các 
cử tri trước khi có hiệu lực. 

Trước khi một Dự luật Tiên khởi trình đến 
Người dân hoặc một Dự luật Tiên khởi 
trình đến Cơ quan Lập pháp có thể xuất 
hiện trên lá phiếu, người đưa ra dự luật phải 
thu thập... 

Trước khi Dự luật Trưng cầu Dân ý có thể 
xuất hiện trên lá phiếu, người đưa ra dự 
luật phải thu thập... 

Dự luật tiên khởi và trưng cầu dân ý  
trở thành luật  
với một   
phiếu bầu đa số đơn giản

129,811
chữ ký của cử tri

4% phiếu bầu trong cuộc tranh 
cử Thống đốc gần đây nhất

259,622
chữ ký của cử tri

8% phiếu bầu trong cuộc tranh 
cử Thống đốc gần đây nhất

Dự luật lá phiếu là gì?

A A

B

Dự luật tiên khởi và trưng cầu dân ý được người dân sử dụng 
để lập ra luật bang
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Cơ quan lập pháp đã thông qua Dự luật Thượng viện Thay thế 
đã được Sửa đổi 5395 về giáo dục sức khỏe giới tính toàn diện.

Dự luật này sẽ yêu cầu các học khu thực hiện hoặc xây dựng 
chương trình giáo dục sức khỏe giới tính toàn diện, phù hợp 
với lứa tuổi, theo các tiêu chuẩn của tiểu bang, như được định 
rõ, cho tất cả học sinh, và miễn cho các học sinh nếu cha mẹ 
của các học sinh đó yêu cầu.

Dự luật này nên được:

[   ]  Chấp thuận
[   ]  Bác bỏ

Phát biểu Giải trình                                        9
Báo Cáo Tác Động Tài Chính                          10
Phát biểu Ủng hộ và Chống lại                       12

Tổng Thư ký Tiểu bang không chịu trách 
nhiệm về nội dung của các phát biểu hoặc 
tranh luận (WAC 434-381-180).

Dự luật Trưng cầu Dân ý Số 

90

Quý vị sẽ bỏ phiếu để Chấp thuận 
hoặc Bác bỏ dự luật được Cơ quan 
Lập pháp thông qua
Chấp thuận — quý vị ủng hộ dự luật được 
Cơ quan Lập pháp thông qua
Bác bỏ — quý vị không ủng hộ dự luật được 
Cơ quan Lập pháp thông qua

Phiếu bầu Cuối cùng của Cơ quan Lập pháp
Thượng viện: Phiếu thuận, 27; Phiếu chống, 21; Khiếm 
diện, 0; Được miễn, 1
Hạ Viện: Phiếu thuận, 56; Phiếu chống, 40; Khiếm diện, 0; 
Được miễn, 2
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Phát biểu Giải trình
Được viết bởi Văn phòng Bộ Trưởng Tư pháp

Luật pháp Hiện hành
Các học khu có thể chọn cung cấp, hoặc không cung cấp 
chương trình giáo dục sức khỏe giới tính. Phụ huynh hoặc 
người giám hộ hợp pháp có thể cho phép con cái của họ 
không tham gia vào bất kỳ hướng dẫn đã lên kế hoạch nào về 
chương trình giáo dục sức khỏe giới tính. 

Nếu học khu cung cấp chương trình giáo dục sức khỏe giới 
tính, chương trình này phải chính xác về mặt y tế và khoa học. 
Chương trình này cũng phải phù hợp với độ tuổi và phù hợp 
với học sinh thuộc mọi giới tính, chủng tộc, tình trạng khuyết 
tật hoặc, khuynh hướng tình dục. Chương trình phải bao gồm 
thông tin về kiêng không quan hệ tình dục và các biện pháp 
tránh thai khác cũng như các bệnh lây truyền qua đường tình 
dục. Chương trình không thể chỉ bao gồm thông tin về việc 
kiêng không quan hệ tình dục.

Học khu có thể chọn cung cấp chương trình giáo dục giới tính 
toàn diện bằng cách sử dụng các diễn giả riêng bên ngoài hoặc 
chương trình giảng dạy được chuẩn bị. Chương trình giáo dục 
giới tính phải phù hợp với hướng dẫn do Bộ Y Tế tiểu bang và 
Văn phòng Tổng Giám đốc Học chánh Công huấn phát triển. 
Tổng Giám đốc Học chánh Công huấn và Bộ Y tế tiểu bang 
phải đăng tải các hướng dẫn này lên trang web của mình.

Tổng Giám đốc Học chánh Công huấn, tham vấn với Bộ Y Tế 
tiểu bang, lập danh sách chương trình giáo dục giới tính phù 
hợp với hướng dẫn của tiểu bang. Luật pháp tiểu bang khuyến 
khích các học khu nào chọn cung cấp chương trình giáo dục 
giới tính nên xem xét chương trình của mình đồng thời chọn 
một chương trình giảng dạy từ danh sách của tiểu bang. Học 
khu có thể chọn hoặc xây dựng bất kỳ chương trình giảng dạy 
nào khác tuân theo luật pháp tiểu bang. 

Bất kỳ phụ huynh hoặc người giám hộ hợp pháp nào cũng có 
thể xem xét chương trình giảng dạy được cung cấp tại học khu 
của họ.

Tác động của Dự luật được Đề xuất nếu được 
Chấp thuận
Cơ quan Lập pháp gần đây đã thông qua dự luật thay đổi 
luật về giáo dục sức khỏe giới tính. Nếu các cử tri chấp thuận 
Trưng cầu Dân ý 90, luật sẽ thay đổi như mô tả bên dưới. Nếu 
các cử tri bác bỏ Trưng cầu Dân ý 90, luật sẽ vẫn như tóm tắt 
ở trên. 

Trưng cầu Dân ý 90 sẽ yêu cầu các trường công lập cung cấp 
chương trình giáo dục sức khỏe giới tính toàn diện, phù hợp 
với độ tuổi. Phụ huynh và người giám hộ hợp pháp sẽ tiếp tục 
được chọn không cho con mình tham gia vào chương trình 
giáo dục sức khỏe giới tính.

Chương trình giáo dục sức khỏe giới tính toàn diện có nghĩa là 
giảng dạy về sự phát triển và sinh sản của con người phù hợp 

Dự luật Trưng cầu Dân ý Số 90

với độ tuổi. Học khu sẽ sử dụng chương trình giảng dạy, biện 
pháp giảng dạy và tài liệu chính xác về mặt y tế và khoa học. 
Biện pháp giảng dạy phải sử dụng ngôn ngữ và phương pháp 
tránh phân biệt đối xử đối với học sinh. Chương trình giáo 
dục sức khỏe giới tính toàn diện phải bao gồm thông tin về sự 
đồng ý khẳng định và huấn luyện cho người chứng kiến. Điều 
này có nghĩa là giảng dạy về một yêu cầu cần thiết là sự đồng 
ý có ý thức và tự nguyện để tham gia vào hoạt động tình dục 
trước khi hoạt động tình dục. 

Chương trình giảng dạy, biện pháp giảng dạy, và tài liệu phải 
khác nhau theo cấp lớp. Đối với học sinh mẫu giáo đến lớp ba 
phải là hướng dẫn trong chương trình học tập cảm xúc xã hội, 
phù hợp với các tiêu chuẩn và chuẩn mực học tập được Văn 
phòng Tổng Giám đốc Học chánh Công huấn xây dựng. Đối 
với học sinh từ lớp bốn đến lớp mười hai, chương trình phải 
bao gồm thông tin về sáu chủ đề. Đó là:

• Quá trình phát triển sinh lý, tâm lý, và xã hội mà một 
người trải qua;

• Sự phát triển các kỹ năng hướng nội và kỹ năng xã hội 
để giao tiếp một cách tôn trọng và hiệu quả, để giảm các 
nguy cơ về sức khỏe và chọn các hành vi và mối quan 
hệ lành mạnh trên cơ sở tôn trọng và yêu mến lẫn nhau, 
đồng thời không có hành vi bạo lực, ép buộc, hoặc hăm 
dọa;

• Các nguồn thông tin về chăm sóc y tế và phòng ngừa;
• Sự phát triển của các mối quan hệ có ý nghĩa và tránh các 

mối quan hệ lợi dụng;
• Hiểu được sự ảnh hưởng của gia đình, bạn bè, cộng đồng, 

và truyền thông trong suốt cuộc đời đến các mối quan hệ 
tình dục lành mạnh; và

• Sự đồng ý khẳng định và nhận biết và đối phó một cách 
an toàn và hiệu quả khi hành vi bạo lực, hoặc nguy cơ 
xảy ra hành vi bạo lực, xảy ra hoặc có thể xảy ra với các 
phương pháp trong đó có huấn luyện dành cho người 
chứng kiến.

Luật này sẽ thực hiện từng bước theo thời gian. Các trường 
công lập phải cung cấp chương trình giáo dục sức khỏe giới 
tính toàn diện từ lớp sáu đến lớp mười hai bắt đầu từ năm 
học 2021-2022. Các trường phải bắt đầu thực hiện ở tất cả các 
cấp lớp vào năm học 2022-2023. Các học khu công lập phải 
cung cấp chương trình giáo dục sức khỏe giới tính toàn diện 
ít nhất là một lần cho các học sinh mẫu giáo đến lớp ba, một 
lần cho học sinh lớp bốn đến lớp năm, hai lần cho học sinh 
lớp sáu đến lớp tám, và hai lần cho học sinh lớp chín đến lớp 
mười hai.

Văn phòng Tổng Giám đốc Học chánh Công huấn phải cập 
nhật các tài liệu huấn luyện. Học khu công lập có thể chọn 
chương trình giảng dạy từ danh sách được lập ở cấp tiểu 
bang hoặc chọn chương trình giảng dạy khác. Học khu chọn 
chương trình giảng dạy không nằm trong danh sách của tiểu 
bang phải đảm bảo chương trình đó tuân thủ luật của tiểu 
bang và tham vấn với Văn phòng Tổng Giám đốc Học chánh 
Công huấn. Văn phòng Tổng Giám đốc Học chánh Công huấn 
phải cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các trường công lập.
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Báo cáo Tác động Tài chính
Được viết bởi Văn Phòng Quản Lý Tài Chính
Để biết thêm thông tin, xin truy cập www ofm wa gov/ballot

TÓM LƯỢC TÁC ĐỘNG TÀI CHÍNH 
Dự luật Thượng viện Thay thế đã được Sửa đổi 5395 (ESSB 
5395) đã được ban hành trong phiên họp lập pháp năm 
2020, nhưng vẫn chưa có hiệu lực vì các cử tri đã đệ đơn 
xin đưa dự luật này vào lá phiếu bầu cử trong cuộc tổng 
tuyển cử sẽ diễn ra vào tháng 11 năm 2020. Nếu các cử 
tri chấp thuận trưng cầu dân ý, ESSB 5395 sẽ có hiệu lực.  
Sẽ không có tác động tài chính lên chính quyền tiểu bang 
trong giai đoạn hai năm 2019–2021 và sau đó.  Sẽ có tác 
động tài chính lên chính quyền địa phương (các học khu), 
nhưng không xác định được tác động. Việc dự luật được 
thông qua được biết là không có tác động gì đến các khoản 
thu của tiểu bang hoặc địa phương. 

TÓM TẮT 
Trưng cầu Dân ý 90 đưa Dự luật Thượng viện Thay thế đã 
được Sửa đổi 5395 (ESSB 5395) vào lá phiếu trong cuộc 
tổng tuyển cử năm 2020 để các cử tri chấp thuận hoặc bác 
bỏ. 

Bắt đầu từ ngày 1 tháng 9 năm 2021, ESSB 5395 sẽ yêu 
cầu mọi học khu công lập cung cấp chương trình giáo 
dục sức khỏe giới tính toàn diện từ danh sách các chương 
trình giảng dạy cung cấp trên trang web của Văn phòng 
Tổng Giám đốc Học chánh Công huấn (OSPI) hoặc chọn 
chương trình giảng dạy riêng của học khu bằng cách sử 
dụng công cụ do OSPI cung cấp. Ngoài ra, OSPI phải báo 
cáo cho Cơ quan Lập pháp dữ liệu đã thu thập từ các học 
khu về chương trình giảng dạy mà họ sử dụng để cung cấp 
chương trình giáo dục sức khỏe giới tính toàn diện. Mục 
1(5)(a) của ESSB 5395 yêu cầu Bộ Y tế (DOH) tham vấn OSPI 
về việc lập danh sách chương trình giáo dục sức khỏe giới 
tính toàn diện phù hợp với hướng dẫn năm 2005 về thông 
tin sức khỏe giới tính và phòng ngừa bệnh tật cũng như 
các tiêu chuẩn học tập từ cấp mẫu giáo đến lớp 12 về giáo 
dục thể chất và sức khỏe của tiểu bang Washington. 

Vào đầu năm học 2021-2022, các trường công lập phải cho 
phụ huynh và người giám hộ hợp pháp biết rằng họ sẽ cung 
cấp chương trình giáo dục sức khỏe giới tính toàn diện. Học 
khu phải cung cấp quyền tiếp cận mọi tài liệu của khóa học 
mà học khu sẽ sử dụng trong năm học. 

Các học khu công lập phải báo cáo cho Văn phòng Tổng Giám 
đốc Học chánh Công huấn chương trình giảng dạy sử dụng để 
cung cấp chương trình giáo dục sức khỏe giới tính toàn diện. 
Báo cáo này phải mô tả chương trình giảng dạy phù hợp với 
các yêu cầu của luật tiểu bang như thế nào. Văn phòng Tổng 
Giám đốc Học chánh Công huấn phải tóm tắt thông tin này và 
báo cáo cho Cơ quan Lập pháp.

GIẢ ĐỊNH CHUNG 
• Nếu được chấp thuận, ngày có hiệu lực của trưng cầu dân 
ý này sẽ là ngày 3 tháng 12 năm 2020. 
• Các ước tính về tài chính sử dụng năm tài chính của tiểu 
bang từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 30 tháng 6. Năm tài chính 
2021 bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2020 đến ngày 30 
tháng 6 năm 2021. 

DOANH THU 
Trưng cầu dân ý này chưa gây ra tác động gì đến doanh 
thu của tiểu bang hoặc địa phương. 

CHI TIÊU 
Bỏ phiếu chấp thuận trưng cầu dân ý sẽ không gây ra tổn 
thất chi phí cho chính quyền tiểu bang, đặc biệt là OSPI 
và DOH. Học khu có thể mất phí, nhưng các chi phí đó 
không xác định được và phụ thuộc vào quyết định của địa 
phương liên quan đến quá trình tiếp nhận và đào tạo cho 
bất kỳ chương trình giảng dạy mới được thông qua.

Chi tiêu của tiểu bang
Chương trình giảng dạy. OSPI hiện cung cấp một danh 
sách các chương trình giảng dạy thuộc các nguồn tài 
nguyên giáo dục mở.  Không có thêm chi phí liên quan đến 
việc duy trì các chương trình giáo dục sức khỏe giới tính.

Công cụ đánh giá. OSPI hiện cung cấp công cụ đánh giá 
cho các học khu sử dụng khi chọn chương trình giáo dục 
sức khỏe giới tính toàn diện.  Công cụ này không cần điều 
chỉnh nhiều để sử dụng như hướng dẫn trong dự luật. 
Không có tác động tài chính khác liên quan đến thời gian 
mà nhân viên cần để thực hiện công việc này.

Thu thập dữ liệu. OSPI hiện thu thập dữ liệu cấp học khu 
liên quan đến chương trình giáo dục sức khỏe giới tính 
toàn diện. Dự đoán không có tác động về chi tiêu do yêu 
cầu thu thập dữ liệu bổ sung này.

Báo cáo: OSPI hiện phải báo cáo về chương trình giáo dục 
sức khỏe giới tính cho Cơ quan Lập pháp. Thời gian liên 
quan đến báo cáo kết quả của báo cáo dữ liệu được cho là 
đã ghi lại; vì vậy, dự kiến không có tác động về chi phí.

Chi tiêu của học khu
Chương trình giảng dạy. Học khu có thể sử dụng chương 
trình giáo dục sức khỏe giới tính miễn phí sẵn có. Bất kỳ 
chi phí chương trình giảng dạy nào đối với học khu hiện 
không cung cấp chương trình giáo dục sức khỏe giới tính 
toàn diện hoặc không sử dụng chương trình giảng dạy đáp 
ứng tiêu chuẩn trong ESSB 5395 đều là chi phí tùy ý.  Nếu 
học khu chọn chương trình giảng dạy tốn phí, thì có sẵn 
hai chương trình trợ cấp do liên bang tài trợ để hỗ trợ tài 
chính cho học khu thực hiện. DOH điều hành Chương trình 
Giáo dục Trách nhiệm Cá nhân (PREP), và tổ chức Planned 
Parenthood of the Great Northwest and Hawaiian Islands 
điều hành Chương trình Phòng tránh Thai ở tuổi Vị thành 
niên (TPPP). Cả hai chương trình đều được Văn phòng Sức 
khỏe Vị thành niên thuộc Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa 
Kỳ tài trợ.
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dụng các quy trình thực hiện hiện tại và các nguồn lực tài 
chính có sẵn, do đó, sẽ không phát sinh thêm chi phí. Tuy 
nhiên, học khu có thể chịu tác động từ việc thay đổi lịch 
thông qua chương trình giảng dạy của họ, thay thế việc áp 
dụng chương trình giáo dục sức khỏe giới tính cho chương 
trình giảng dạy cập nhật hiện đang được lên kế hoạch.  
Nếu học khu chọn thêm chương trình giáo dục sức khỏe 
giới tính vào quy trình thông qua của mình, điều này có thể 
phát sinh thêm chi phí xem xét chương trình, các cuộc họp, 
và nhận xét của công chúng. Không có cách nào để ước 
tính chi phí của toàn tiểu bang về quy trình thực hiện; do 
đó, không xác định được tác động tài chính lên học khu.

Phát triển Chuyên môn: ESSB 5395 không yêu cầu học khu 
gửi các giáo viên đi đào tạo hoặc cung cấp các cơ hội phát 
triển chuyên môn khác về chương trình giáo dục sức khỏe 
giới tính toàn diện. Bất kỳ chi phí nào phát sinh do học khu 
phát triển chuyên môn đều là chi phí tùy ý. Để quản lý các 
chi phí tùy ý, các học khu có thể chọn gửi giáo viên đi học 
tập phát triển chuyên môn theo các cơ hội do OSPI cung 
cấp miễn phí. Học khu có thể mất chi phí đi lại và bồi hoàn 
cho giáo viên thay thế. 

Thực hiện Chương trình Giảng dạy. Chi phí thực hiện phụ 
thuộc vào hoạt động của học khu địa phương. Giả định 
rằng việc học khu thay đổi chương trình giảng dạy sẽ sử 

Sinh viên đại học thường sống xa nhà. Các trường đại học công lập hiện đang 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

Thông tin mới! Trung tâm Kết nối Sinh viên

Dự luật Trưng cầu Dân ý Số 90
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Phát biểu ủng hộ Phát biểu phản đối

Bác bỏ phát biểu phản đối
Phụ huynh, giáo viên và bác sĩ nhi khoa biết rằng tại những tiểu 
bang cung cấp chương trình giáo dục giới tính chất lượng, thanh 
thiếu niên đang trò chuyện về sự đồng thuận, chờ đợi lâu hơn để 
quan hệ tình dục, có biện pháp tránh thai, và giữ an toàn cho bản 
thân. Trưng cầu Dân ý 90 cung cấp cho phụ huynh khả năng từ 
chối cho trẻ tham gia nếu họ không thoải mái với nội dung, và mọi 
học khu phải hợp tác với các cộng đồng để lựa chọn chương trình 
giảng dạy. Trưng cầu Dân ý 90 yêu cầu cung cấp chương trình giáo 
dục phù hợp với lứa tuổi, nghĩa là giáo dục kỹ năng cảm xúc xã hội 
để tự kiểm soát bản thân và các kỹ năng giao tiếp giữa các học sinh 
thuộc khối Mẫu giáo - Lớp 3. Hãy bỏ phiếu Chấp thuận Trưng cầu 
Dân ý 90.

Được viết bởi
Nikki Otero Lockwood, phụ huynh, thành viên hội đồng nhà 
trường, Spokane; Kevin S  Wang, M.D., giám đốc y khoa phụ trách 
Dự luật Tiên khởi vì LGBTQI+ của Swedish, Seattle; Leah Griffin, 
giáo viên thư viện, hội đồng Trung tâm Thực thi Luật Phòng chống 
Bạo lực Tình dục, Seattle; Jen Cole, phụ huynh, Tổ chức Quan hệ Đối 
tác để Hành động, Tiếng nói để Trao quyền, Everett; Peter Asante, 
M.D., WA Chapter, Viện hàn lâm Nhi khoa Hoa Kỳ, Yakima; Nichole 
Johnson, phụ huynh, giáo viên trung học cơ sở, Vancouver
Liên Lạc:  info@approve90wa.org; www.approve90wa.org

Bác bỏ phát biểu ủng hộ
Trưng cầu Dân ý 90 là một cuộc thâu tóm quyền lực trắng trợn của 
các quan chức Olympia nhằm tước bỏ quyền kiểm soát của phụ 
huynh và áp đặt một chương trình giáo dục giới tính toàn diện bắt 
đầu từ cấp mẫu giáo. Phụ huynh và các trường học địa phương 
hiện đang làm rất tốt việc này. HHS.gov báo cáo theo dữ liệu trong 
25 năm qua, tỷ lệ sinh đẻ của thanh thiếu niên ở Washington đã 
giảm 69%. Luật Erin, được thông qua năm 2018, giúp giải quyết vấn 
nạn lạm dụng tình dục, phòng chống hành vi lạm dụng tình dục và 
an toàn trên mạng. Hãy bỏ phiếu bác bỏ để duy trì quyền kiểm soát 
của phụ huynh và địa phương.

Chấp thuận Dự luật Trưng cầu Dân ý Số 90 vì Sự An toàn và Sức 
khỏe của Con Em Chúng ta 
Giới trẻ trong mọi cộng đồng xứng đáng nhận được thông tin phù 
hợp với lứa tuổi và các nguồn lực hỗ trợ để đưa ra quyết định đúng 
đắn về vấn đề tình dục và các mối quan hệ, giúp họ bảo vệ sức 
khỏe, giữ an toàn cho bản thân và xây dựng tương lai cho mình. 
Hiện nay, có quá nhiều học sinh không được tham gia vào các 
chương trình giáo dục sức khỏe giới tính chất lượng cao, với kiến 
thức chính xác về mặt y khoa, khiến họ có nguy cơ dễ bị tổn hại. 
Việc chấp thuận Dự luật Trưng cầu Dân ý Số 90 sẽ giúp duy trì luật 
mới của Washington với quy định rằng tất cả các trường công lập 
phải cung cấp chương trình giáo dục giới tính toàn diện, bao quát, 
phù hợp với lứa tuổi. Chương trình này bắt đầu bằng nội dung giáo 
dục về xã hội và cảm xúc dành cho các em học sinh nhỏ tuổi và 
bao gồm nội dung giảng dạy dành cho những học sinh lớn tuổi hơn 
về cách phòng tránh thai và đưa ra sự đồng ý khẳng định. 
Chương trình này sẽ giúp bảo vệ sức khỏe của con em chúng ta 
Các nghiên cứu cho thấy những người trẻ được tham gia chương 
trình giáo dục giới tính chất lượng ít khả năng có hành vi tình dục 
nguy cơ, mang thai ngoài ý muốn hoặc mắc bệnh lây truyền qua 
quan hệ tình dục. 
Giáo dục giới tính cũng là cách phòng tránh hành vi lạm dụng 
tình dục và cưỡng hiếp 
Những người trẻ tuổi cần thông tin và nguồn tài nguyên về các 
mối quan hệ lành mạnh để hiểu cách tôn trọng những ranh giới cá 
nhân, yêu cầu sự đồng ý, học cách nói “không” và đón nhận “sự từ 
chối.” Trẻ em bị lạm dụng trong trường hợp cấp bách cần biết cách 
yêu cầu sự giúp đỡ. Trẻ em bị lạm dụng tình dục thường không 
hiểu chuyện gì đang xảy ra cho đến khi ai đó cung cấp cho trẻ công 
cụ để giao tiếp với một người lớn đáng tin cậy. 
Năm nay, các bậc phụ huynh, nhà giáo dục và chuyên gia y tế trên 
toàn Washington đã làm việc cùng nhau để thông qua luật giáo 
dục giới tính toàn diện. Hãy bảo vệ luật đó và tương lai của giới trẻ 
bằng cách chấp thuận Dự luật Trưng cầu Dân ý Số 90.

Bác bỏ Dự luật Trưng cầu Dân ý Số 90  Bãi bỏ quy định về 
chương trình giáo dục giới tính toàn diện dành cho học sinh 
thuộc khối Mẫu giáo - Lớp 12  
Cơ quan lập pháp đã thông qua dự luật yêu cầu cung cấp một 
chương trình giáo dục giới tính toàn diện (CSE) mới dành cho tất cả 
học sinh thuộc khối Mẫu giáo - Lớp 12. Rất nhiều học sinh không 
qua được môn toán, khoa học và Tiếng Anh. Olympia nên ưu tiên 
cải thiện khả năng đọc viết và giúp học sinh tốt nghiệp, chứ không 
phải tạo ra một quy định mới.   
Bác bỏ Dự luật Trưng cầu Dân ý Số 90  Khôi phục quyền kiểm 
soát tại địa phương cho phụ huynh và hội đồng nhà trường tại 
địa phương  
Dự luật CSE mới có nghĩa là các quan chức không phải do dân bầu, 
không chịu trách nhiệm, không thuộc các cộng đồng địa phương, 
sẽ phải xây dựng các tiêu chuẩn giáo dục giới tính trên toàn tiểu 
bang dành cho tất cả học sinh. Dự luật này yêu cầu các học khu 
phải thông qua một chương trình giáo dục giới tính đáp ứng những 
tiêu chuẩn đó. Phụ huynh và các đại biểu dân cử địa phương của 
họ sẽ có rất ít thông tin về việc xác định cách họ muốn con em 
mình được dạy dỗ.  
Bác bỏ Dự luật Trưng cầu Dân ý Số 90  Ngăn ngừa tình trạng 
hình thành giới tính sớm cho con em của chúng ta  
Học sinh mẫu giáo cần học các kỹ năng xã hội và học sinh tiểu học 
nên tập trung vào chương trình học cơ bản. Tài liệu hiện đáp ứng 
các tiêu chuẩn của tiểu bang, bao gồm chủ đề giáo dục giới tính 
bằng hình ảnh. Đây là những quyết định nên được để cho phụ 
huynh và các cộng đồng địa phương đưa ra.  
Bác bỏ Dự luật Trưng cầu Dân ý Số 90  Một quy định gây tốn 
kém vào thời điểm ngân sách dành cho các trường học đang bị 
cắt giảm  
Ngân sách tiểu bang và địa phương đang đối mặt với khoản thâm 
hụt lớn có khả năng đe dọa đến nguồn tài trợ dành cho các chương 
trình cơ bản. Các trường học không có đủ khả năng để đưa ra thêm 
một yêu cầu mới đắt tiền hoặc thiết kế chương trình giáo dục giới 
tính đáp ứng các tiêu chuẩn của tiểu bang cho riêng mình.   
Hãy tin tưởng vào phụ huynh và các cộng đồng địa phương để cùng 
hợp tác phát triển chương trình giảng dạy tại nhà trường. Bảo vệ 
Quyền Kiểm soát tại Địa phương. Bác bỏ Dự luật Trưng cầu Dân ý Số 90.  

Dự luật Trưng cầu Dân ý Số 90

Được viết bởi
Mindie Wirth, một người mẹ, cựu Chủ tịch Ủy ban Vận động, Hội 
Phụ huynh, Giáo viên và Học sinh Northshore; Suzanne Burke, 
Chủ tịch đã nghỉ hưu, Công ty Fremont Dock, bà cố, Rotarian; Jude 
Verzosa, MD, FACP, Giám đốc Y khoa, Tổ chức Mạng lưới Y tế 
Rainier; Brian Donovan, MA, Giáo viên Lớp 4 có Chứng nhận tại 
Trường Công lập Washington; Dawn McCravey, một người mẹ, 
giáo viên đã nghỉ hưu, Giám đốc Hội đồng Học khu Northshore 
trong hai nhiệm kỳ; Mark Clements, Hiệu trưởng đã nghỉ hưu, 
River Home Link, Học khu Battle Ground
Liên Lạc: (253) 260-3642; parentsforsafeschools2020@gmail.com; 
www.parentsforsafeschools.com 
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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.

Lá phiếu tham vấn không có giá trị ràng buộc 

Các kết quả sẽ không thay đổi luật pháp 

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.
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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

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, 48; Phiếu chống, 0; Khiếm diện, 0; Được miễn, 1 
Hạ viện: Phiếu thuận, 53; Phiếu chống, 44; Khiếm diện, 0; Được miễn, 1

Phiếu bầu Cuối cùng của Cơ quan Lập pháp
Thượng viện: Phiếu thuận, 33; Phiếu chống, 15; Khiếm diện, 0; Được miễn, 1 
Hạ viện: Phiếu thuận, 67; Phiếu chống, 29; Khiếm diện, 0; Được miễn, 2

Lá phiếu Tham vấn Số

32
Dự luật Thượng viện Thay 
thế đã được Sửa đổi 5323 
Cơ quan lập pháp, không thông qua 
cuộc bỏ phiếu của người dân, đã đánh 
thuế bán lẻ lên các lệ phí chuyển qua 
mà các cơ sở bán lẻ thu cho các túi 
đựng hàng mang đi mà đã được định 
rõ, thu về $32,000,000 trong mười năm 
đầu, 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 5323  
(ESSB 5323)

Năm 
Tài chính

Bộ Thuế vụ Bộ 
Sinh 
thái 
học

Văn phòng 
Điều trần về 

Môi trường và 
Sử dụng Đất

Bộ Tài 
nguyên 

Thiên 
nhiên

Tổng 
cộng

2020  $                0                      0       0        0  $                0 

2021 $  3,800,000  0     0      0  $  3,800,000 

2022 $  3,700,000  0 0  0 $  3,700,000 

2023 $  3,700,000  0 0  0  $  3,700,000 

2024 $  3,600,000  0    0 0 $  3,600,000 

2025 $  3,600,000  0  0  0 $  3,600,000 

2026 $  3,600,000  0  0 0 $  3,600,000 

2027 $  3,500,000  0 0  0 $  3,500,000 

2028 $  3,500,000  0 0  0 $  3,500,000 

2029 $  3,400,000  0 0  0 $  3,400,000 

Tổng cộng: $32,400,000 $0  $0  $0  $32,400,000 
 

Lá phiếu Tham vấn Số

33
Dự luật Thượng viện Thay thế 
5628
Cơ quan lập pháp, không thông qua cuộc 
bỏ phiếu của người dân, đã áp đặt một 
khoản thuế lên việc cho thuê các thiết 
bị hạng nặng đến người tiêu dùng bởi 
những người cho thuê thiết bị hạng nặng, 
thu về $103,000,000 trong mười năm 
đầu, cho chi tiêu của chính phủ.
Khoản tăng thuế này nên được:

[   ]  Bãi bỏ 
[   ]  Duy trì

Dự luật Thượng viện Thay thế 5628 (SSB 5628)
Năm 

Tài chính
Bộ Thuế vụ

2020                    $                  0

2021 $                  0

2022 $    4,800,000

2023 $  12,000,000

2024 $  12,600,000

2025 $  13,300,000

2026 $  13,900,000

2027 $  14,600,000

2028 $  15,400,000

2029 $  16,100,000

Tổng cộng: $102,700,000
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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

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, 45; Phiếu chống, 4; Khiếm diện, 0;  Được miễn, 0 
Hạ viện: Phiếu thuận, 73; Phiếu chống, 24; Khiếm diện, 0; Được miễn, 1 

Lá phiếu Tham vấn Số

34
Dự luật Thượng viện Thay 
thế đã được Sửa đổi 6492
Cơ quan lập pháp, không thông qua 
cuộc bỏ phiếu của người dân, đã tăng 
thuế kinh doanh và nghề nghiệp đối 
với một số doanh nghiệp nhất định, 
đồng thời giảm một số phụ phí, thu về 
$843,000,000 trong mười năm đầu, cho 
chi tiêu của chính phủ.
Khoản tăng thuế này nên được:

[   ]  Bãi bỏ 
[   ]  Duy trì

Lá phiếu Tham vấn Số

35
Dự luật Thượng viện đã 
được Sửa đổi 6690 
Cơ quan lập pháp, không thông qua cuộc 
bỏ phiếu của người dân, đã tăng thuế 
kinh doanh và nghề nghiệp đối với các 
nhà sản xuất máy bay thương mại, bao 
gồm cả bộ phận hoặc dụng cụ máy móc, 
thu về $1,024,000,000 trong mười năm 
đầu, cho chi tiêu của chính phủ.
Khoản tăng thuế này nên được:

[   ]  Bãi bỏ 
[   ]  Duy trì

Dự luật Thượng viện đã được Sửa đổi 6690 (ESB 6690)
Năm 

Tài chính
Thuế Kinh doanh 

và Nghề nghiệp
Tổng cộng trong 

Năm Tài chính
Tổng cộng 

trong Hai năm

2020      $     18,000,000 $     18,000,000

2021    $   116,000,000 $   116,000,000 $   134,000,000

2022    $   115,000,000 $   115,000,000

2023    $   114,000,000 $   114,000,000 $   229,000,000

2024    $   113,000,000 $   113,000,000

2025    $   112,000,000 $   112,000,000 $   225,000,000

2026    $   111,000,000 $   111,000,000

2027    $   110,000,000 $   110,000,000 $   221,000,000

2028    $   108,000,000 $   108,000,000

2029    $   107,000,000 $   107,000,000 $   215,000,000

Tổng cộng: $1,024,000,000 $1,024,000,000 $1,024,000,000

Phiếu bầu Cuối cùng của Cơ quan Lập pháp
Thượng viện: Phiếu thuận, 28; Phiếu chống, 21; Khiếm diện, 0; Được miễn, 0 
Hạ viện: Phiếu thuận, 52; Phiếu chống, 45; Khiếm diện, 0; Được miễn, 1

Dự luật Thượng viện Thay thế đã được Sửa đổi 6492 
(ESSB 6492)

Năm 
Tài chính

Thuế Kinh doanh 
và Nghề nghiệp

Tổng cộng trong 
Năm Tài chính

Tổng cộng 
trong Hai năm

2020 ($ 68,000,000) ($ 68,000,000)

2021    $  38,400,000 $  38,400,000 ($ 29,600,000)

2022  $115,300,000 $115,300,000

2023  $119,000,000 $119,000,000 $234,300,000

2024  $117,800,000 $117,800,000

2025     $  98,200,000 $  98,200,000 $216,000,000

2026  $101,000,000 $101,000,000

2027  $104,000,000 $104,000,000 $205,000,000

2028  $107,100,000 $107,100,000

2029  $110,100,000 $110,100,000 $217,200,000

Tổng cộng: $842,900,000 $842,900,000 $842,900,0000



16

Phiếu bầu Cuối cùng bởi Mỗi Nhà Lập pháp 

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.

Lá phiếu Tham vấn

Khu vực 1

Thượng nghị sĩ 
Derek Stanford
(D, Bothell), (360) 786-7600 
derek.stanford@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): Phiếu thuận
SSB 5628 (AV33): Phiếu thuận
ESSB 6492 (AV34): Phiếu thuận
ESB 6690 (AV35): Phiếu thuận

Dân biểu Davina Duerr
(D, Bothell), (360) 786-7928 
davina.duerr@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): Phiếu thuận
SSB 5628 (AV33): Phiếu thuận
ESSB 6492 (AV34): Phiếu thuận
ESB 6690 (AV35): Phiếu thuận

Dân biểu Shelley Kloba 
(D, Kirkland), (360) 786-7900  
shelley.kloba@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): Phiếu thuận
SSB 5628 (AV33): Phiếu thuận
ESSB 6492 (AV34): Phiếu thuận
ESB 6690 (AV35): Phiếu chống

Khu vực 2

Thượng nghị sĩ 
Randi Becker
(R, Eatonville), (360) 786-7602 
randi.becker@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): Phiếu chống
SSB 5628 (AV33): Phiếu thuận
ESSB 6492 (AV34): Phiếu chống
ESB 6690 (AV35): Phiếu thuận

Dân biểu Andrew Barkis
(R, Olympia), (360) 786-7824 
andrew.barkis@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): Phiếu chống
SSB 5628 (AV33): Phiếu chống
ESSB 6492 (AV34): Phiếu chống
ESB 6690 (AV35): Phiếu thuận

Dân biểu J T  Wilcox
(R, Yelm), (360) 786-7912
jt.wilcox@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): Phiếu chống
SSB 5628 (AV33): Phiếu chống
ESSB 6492 (AV34): Phiếu chống
ESB 6690 (AV35): Phiếu thuận

Khu vực 3

Thượng nghị sĩ 
Andy Billig
(D, Spokane), (360) 786-7604 
andy.billig@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): Phiếu thuận
SSB 5628 (AV33): Phiếu thuận
ESSB 6492 (AV34): Phiếu thuận
ESB 6690 (AV35): Phiếu thuận

Dân biểu Marcus Riccelli
(D, Spokane), (360) 786-7888 
marcus.riccelli@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): Phiếu thuận
SSB 5628 (AV33): Phiếu thuận
ESSB 6492 (AV34): Phiếu thuận
ESB 6690 (AV35): Phiếu thuận

Dân biểu Timm Ormsby
(D, Spokane), (360) 786-7946 
timm.ormsby@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): Phiếu thuận
SSB 5628 (AV33): Phiếu thuận
ESSB 6492 (AV34): Phiếu thuận
ESB 6690 (AV35): Phiếu thuận

Khu vực 4

Thượng nghị sĩ 
Mike Padden
(R, Spokane Valley), (360) 786-7606 
mike.padden@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): Phiếu chống
SSB 5628 (AV33): Phiếu thuận
ESSB 6492 (AV34): Phiếu chống
ESB 6690 (AV35): Phiếu chống

Dân biểu Matt Shea
(R, Spokane Valley), (360) 786-7984 
matt.shea@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): Phiếu chống
SSB 5628 (AV33): Phiếu chống
ESSB 6492 (AV34): Phiếu chống
ESB 6690 (AV35): Phiếu chống

Dân biểu Bob McCaslin
(R, Spokane Valley), (360) 786-7820 
bob.mccaslin@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): Phiếu chống
SSB 5628 (AV33): Phiếu chống
ESSB 6492 (AV34): Phiếu chống
ESB 6690 (AV35): Phiếu chống

Khu vực 5

Thượng nghị sĩ 
Mark Mullet
(D, Issaquah), (360) 786-7608
mark.mullet@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): Phiếu thuận
SSB 5628 (AV33): Phiếu thuận
ESSB 6492 (AV34): Phiếu thuận
ESB 6690 (AV35): Phiếu thuận

Dân biểu Bill Ramos
(D, Issaquah), (360) 786-7852 
bill.ramos@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): Phiếu thuận
SSB 5628 (AV33): Phiếu chống
ESSB 6492 (AV34): Phiếu chống
ESB 6690 (AV35): Phiếu thuận

Dân biểu Lisa Callan
(D, Issaquah), (360) 786-7876
lisa.callan@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): Phiếu thuận
SSB 5628 (AV33): Phiếu chống
ESSB 6492 (AV34): Phiếu thuận
ESB 6690 (AV35): Phiếu thuận

Khu vực 6

Thượng nghị sĩ 
Jeff Holy
(R, Spokane), (360) 786-7610 
jeff.holy@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): Phiếu chống
SSB 5628 (AV33): Phiếu thuận
ESSB 6492 (AV34): Phiếu chống
ESB 6690 (AV35): Phiếu thuận

Dân biểu Mike Volz
(R, Spokane), (360) 786-7922
mike.volz@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): Phiếu chống
SSB 5628 (AV33): Phiếu chống
ESSB 6492 (AV34): Phiếu chống
ESB 6690 (AV35): Phiếu chống

Dân biểu Jenny Graham
(R, Spokane), (360) 786-7962 
jenny.graham@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): Phiếu chống
SSB 5628 (AV33): Phiếu chống
ESSB 6492 (AV34): Phiếu chống
ESB 6690 (AV35): Phiếu thuận

Khu vực 7

Thượng nghị sĩ 
Shelly Short
(R, Addy), (360) 786-7612
shelly.short@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): Phiếu chống
SSB 5628 (AV33): Phiếu thuận
ESSB 6492 (AV34): Phiếu chống
ESB 6690 (AV35): Phiếu thuận

Dân biểu 
Jacquelin Maycumber
(R, Republic), (360) 786-7908  
jacquelin.maycumber@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): Phiếu chống
SSB 5628 (AV33): Phiếu chống
ESSB 6492 (AV34): Phiếu chống
ESB 6690 (AV35): Phiếu thuận

Dân biểu Joel Kretz
(R, Wauconda), (360) 786-7988  
joel.kretz@leg.wa.gov
ESSB 5323 (AV32): Phiếu chống
SSB 5628 (AV33): Phiếu chống
ESSB 6492 (AV34): Phiếu chống
ESB 6690 (AV35): Phiếu thuận

Khu vực 8

Thượng nghị sĩ 
Sharon Brown
(R, Kennewick), (360) 786-7614  
sharon.brown@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): Phiếu chống
SSB 5628 (AV33): Phiếu thuận
ESSB 6492 (AV34): Phiếu chống
ESB 6690 (AV35): Phiếu thuận

Dân biểu Brad Klippert
(R, Kennewick), (360) 786-7882  
brad.klippert@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): Phiếu chống
SSB 5628 (AV33): Phiếu chống
ESSB 6492 (AV34): Phiếu chống
ESB 6690 (AV35): Phiếu thuận

Dân biểu Matt Boehnke
(R, Kennewick), (360) 786-7986  
matt.boehnke@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): Phiếu thuận
SSB 5628 (AV33): Phiếu chống
ESSB 6492 (AV34): Được Miễn
ESB 6690 (AV35): 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.

Lá phiếu Tham vấn

Khu vực 9

Thượng nghị sĩ 
Mark Schoesler
(R, Ritzville), (360) 786-7620  
mark.schoesler@leg.wa.gov
ESSB 5323 (AV32): Phiếu chống
SSB 5628 (AV33): Phiếu thuận
ESSB 6492 (AV34): Phiếu chống
ESB 6690 (AV35): Phiếu thuận

Dân biểu Mary Dye
(R, Pomeroy), (360) 786-7942  
mary.dye@leg.wa.gov
ESSB 5323 (AV32): Phiếu thuận
SSB 5628 (AV33): Phiếu chống
ESSB 6492 (AV34): Phiếu chống
ESB 6690 (AV35): Phiếu thuận

Dân biểu Joe Schmick
(R, Colfax), (360) 786-7844
joe.schmick@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): Phiếu chống
SSB 5628 (AV33): Phiếu chống
ESSB 6492 (AV34): Phiếu chống
ESB 6690 (AV35): Phiếu thuận

Khu vực 10

Thượng nghị sĩ 
Ron Muzzall
(R, Oak Harbor), (360) 786-7618  
ron.muzzall@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): Phiếu thuận
SSB 5628 (AV33): Phiếu thuận
ESSB 6492 (AV34): Phiếu chống
ESB 6690 (AV35): Phiếu thuận

Dân biểu Norma Smith
(R, Clinton), (360) 786-7884  
norma.smith@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): Phiếu thuận
SSB 5628 (AV33): Phiếu chống
ESSB 6492 (AV34): Phiếu chống
ESB 6690 (AV35): Phiếu thuận

Dân biểu Dave Paul
(D, Oak Harbor), (360) 786-7914  
dave.paul@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): Được Miễn
SSB 5628 (AV33): Được Miễn
ESSB 6492 (AV34): Phiếu chống
ESB 6690 (AV35): Được Miễn

Khu vực 11

Thượng nghị sĩ 
Bob Hasegawa
(D, Seattle), (360) 786-7616
bob.hasegawa@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): Phiếu thuận
SSB 5628 (AV33): Phiếu thuận
ESSB 6492 (AV34): Phiếu thuận
ESB 6690 (AV35): Phiếu thuận

Dân biểu Zack Hudgins
(D, Tukwila), (360) 786-7956
zack.hudgins@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): Phiếu thuận
SSB 5628 (AV33): Phiếu thuận
ESSB 6492 (AV34): Phiếu thuận
ESB 6690 (AV35): Phiếu thuận

Dân biểu Steve Bergquist
(D, Renton), (360) 786-7862  
steve.bergquist@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): Phiếu thuận
SSB 5628 (AV33): Phiếu thuận
ESSB 6492 (AV34): Phiếu thuận
ESB 6690 (AV35): Phiếu thuận

Khu vực 12

Thượng nghị sĩ 
Brad Hawkins
(R, East Wenatchee), (360) 786-7622 
brad.hawkins@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): Phiếu thuận
SSB 5628 (AV33): Phiếu thuận
ESSB 6492 (AV34): Phiếu chống
ESB 6690 (AV35): Phiếu thuận

Dân biểu Keith Goehner
(R, Dryden), (360) 786-7954  
keith.goehner@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): Phiếu thuận
SSB 5628 (AV33): Phiếu chống
ESSB 6492 (AV34): Phiếu chống
ESB 6690 (AV35): Phiếu thuận

Dân biểu Mike Steele
(R, Chelan), (360) 786-7832
mike.steele@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): Phiếu thuận
SSB 5628 (AV33): Phiếu chống
ESSB 6492 (AV34): Phiếu chống
ESB 6690 (AV35): Phiếu thuận

Khu vực 13

Thượng nghị sĩ 
Judy Warnick
(R, Moses Lake), (360) 786-7624  
judith.warnick@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): Phiếu thuận
SSB 5628 (AV33): Phiếu thuận
ESSB 6492 (AV34): Phiếu chống
ESB 6690 (AV35): Phiếu thuận

Dân biểu Tom Dent
(R, Moses Lake), (360) 786-7932  
tom.dent@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): Phiếu chống
SSB 5628 (AV33): Phiếu chống
ESSB 6492 (AV34): Phiếu chống
ESB 6690 (AV35): Phiếu thuận

Dân biểu Alex Ybarra
(R, Quincy), (360) 786-7808  
alex.ybarra@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): Phiếu thuận
SSB 5628 (AV33): Phiếu chống
ESSB 6492 (AV34): Phiếu chống
ESB 6690 (AV35): Phiếu thuận

Khu vực 14

Thượng nghị sĩ 
Curtis King
(R, Yakima), (360) 786-7626  
curtis.king@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): Phiếu chống
SSB 5628 (AV33): Phiếu thuận
ESSB 6492 (AV34): Phiếu chống
ESB 6690 (AV35): Phiếu thuận

Dân biểu Chris Corry
(R, Yakima), (360) 786-7810  
chris.corry@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): Phiếu chống
SSB 5628 (AV33): Phiếu chống
ESSB 6492 (AV34): Phiếu chống
ESB 6690 (AV35): Phiếu thuận

Dân biểu Gina Mosbrucker
(R, Goldendale), (360) 786-7856  
gina.mosbrucker@leg.wa.gov
ESSB 5323 (AV32): Phiếu chống
SSB 5628 (AV33): Phiếu chống
ESSB 6492 (AV34): Phiếu chống
ESB 6690 (AV35): Phiếu thuận

Khu vực 15

Thượng nghị sĩ 
Jim Honeyford
(R, Sunnyside), (360) 786-7684  
jim.honeyford@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): Phiếu chống
SSB 5628 (AV33): Phiếu thuận
ESSB 6492 (AV34): Phiếu chống
ESB 6690 (AV35): Phiếu thuận

Dân biểu Bruce Chandler
(R, Granger), (360) 786-7960  
bruce.chandler@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): Phiếu chống
SSB 5628 (AV33): Phiếu chống
ESSB 6492 (AV34): Phiếu chống
ESB 6690 (AV35): Phiếu thuận

Dân biểu Jeremie Dufault
(R, Selah), (360) 786-7874  
jeremie.dufault@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): Phiếu chống
SSB 5628 (AV33): Phiếu chống
ESSB 6492 (AV34): Phiếu chống
ESB 6690 (AV35): Phiếu thuận

Khu vực 16

Thượng nghị sĩ 
Maureen Walsh
(R, Walla Walla), (360) 786-7630 
maureen.walsh@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): Phiếu thuận
SSB 5628 (AV33): Phiếu thuận
ESSB 6492 (AV34): Phiếu chống
ESB 6690 (AV35): Phiếu thuận

Dân biểu Bill Jenkin
(R, Prosser), (360) 786-7836
bill.jenkin@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): Phiếu chống
SSB 5628 (AV33): Phiếu chống
ESSB 6492 (AV34): Phiếu chống
ESB 6690 (AV35): Phiếu chống

Dân biểu Skyler Rude
(R, Walla Walla), (360) 786-7828
skyler.rude@leg.wa.gov
ESSB 5323 (AV32): Phiếu chống
SSB 5628 (AV33): Phiếu chống
ESSB 6492 (AV34): Phiếu chống
ESB 6690 (AV35): Phiếu chống
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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.

Lá phiếu Tham vấn

Khu vực 17

Thượng nghị sĩ 
Lynda Wilson
(R, Vancouver), (360) 786-7632  
lynda.wilson@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): Phiếu chống
SSB 5628 (AV33): Phiếu thuận
ESSB 6492 (AV34): Phiếu chống
ESB 6690 (AV35): Phiếu thuận 

Dân biểu Vicki Kraft
(R, Vancouver), (360) 786-7994  
vicki.kraft@leg.wa.gov
ESSB 5323 (AV32): Phiếu chống
SSB 5628 (AV33): Phiếu chống
ESSB 6492 (AV34): Phiếu chống
ESB 6690 (AV35): Phiếu chống

Dân biểu Paul Harris
(R, Vancouver), (360) 786-7976  
paul.harris@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): Phiếu thuận
SSB 5628 (AV33): Phiếu chống
ESSB 6492 (AV34): Phiếu chống
ESB 6690 (AV35): Phiếu thuận

Khu vực 18

Thượng nghị sĩ 
Ann Rivers
(R, La Center), (360) 786-7634    
ann.rivers@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): Phiếu chống
SSB 5628 (AV33): Được Miễn
ESSB 6492 (AV34): Phiếu chống
ESB 6690 (AV35): Phiếu thuận

Dân biểu Brandon Vick
(R, Vancouver), (360) 786-7850  
brandon.vick@leg.wa.gov
ESSB 5323 (AV32): Phiếu chống
SSB 5628 (AV33): Phiếu chống
ESSB 6492 (AV34): Phiếu chống
ESB 6690 (AV35): Phiếu thuận

Dân biểu Larry Hoff
(R, Vancouver), (360) 786-7812
larry.hoff@leg.wa.gov
ESSB 5323 (AV32): Phiếu chống
SSB 5628 (AV33): Phiếu chống
ESSB 6492 (AV34): Phiếu chống
ESB 6690 (AV35): Phiếu thuận

Khu vực 19

Thượng nghị sĩ 
Dean Takko
(D, Longview), (360) 786-7636  
dean.takko@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): Phiếu thuận
SSB 5628 (AV33): Phiếu thuận
ESSB 6492 (AV34): Phiếu thuận
ESB 6690 (AV35): Phiếu thuận

Dân biểu Jim Walsh
(R, Aberdeen), (360) 786-7806  
jim.walsh@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): Phiếu thuận
SSB 5628 (AV33): Phiếu chống
ESSB 6492 (AV34): Phiếu chống
ESB 6690 (AV35): Phiếu chống

Dân biểu Brian Blake
(D, Aberdeen), (360) 786-7870  
brian.blake@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): Phiếu chống
SSB 5628 (AV33): Phiếu thuận
ESSB 6492 (AV34): Phiếu thuận
ESB 6690 (AV35): Phiếu thuận

Khu vực 20

Thượng nghị sĩ 
John Braun
(R, Centralia), (360) 786-7638  
john.braun@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): Phiếu thuận
SSB 5628 (AV33): Phiếu thuận
ESSB 6492 (AV34): Phiếu chống
ESB 6690 (AV35): Phiếu thuận

Dân biểu Richard DeBolt
(R, Chehalis), (360) 786-7896  
richard.debolt@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): Phiếu thuận
SSB 5628 (AV33): Phiếu thuận
ESSB 6492 (AV34): Phiếu chống
ESB 6690 (AV35): Phiếu thuận

Dân biểu Ed Orcutt
(R, Kalama), (360) 786-7990  
ed.orcutt@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): Phiếu chống
SSB 5628 (AV33): Phiếu chống
ESSB 6492 (AV34): Phiếu chống
ESB 6690 (AV35): Phiếu chống

Khu vực 21

Thượng nghị sĩ 
Marko Liias
(D, Lynnwood), (360) 786-7640  
marko.liias@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): Phiếu thuận
SSB 5628 (AV33): Phiếu thuận
ESSB 6492 (AV34): Phiếu thuận
ESB 6690 (AV35): Phiếu thuận

Dân biểu Strom Peterson
(D, Edmonds), (360) 786-7950  
strom.peterson@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): Phiếu thuận
SSB 5628 (AV33): Phiếu thuận
ESSB 6492 (AV34): Phiếu thuận
ESB 6690 (AV35): Phiếu thuận

Dân biểu Lillian Ortiz-Self
(D, Mukilteo), (360) 786-7972  
lillian.ortiz-self@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): Phiếu thuận
SSB 5628 (AV33): Phiếu thuận
ESSB 6492 (AV34): Phiếu thuận
ESB 6690 (AV35): Phiếu thuận

Khu vực 22

Thượng nghị sĩ 
Sam Hunt
(D, Olympia), (360) 786-7642  
sam.hunt@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): Phiếu thuận
SSB 5628 (AV33): Phiếu thuận
ESSB 6492 (AV34): Phiếu thuận
ESB 6690 (AV35): Phiếu thuận

Dân biểu Laurie Dolan
(D, Olympia), (360) 786-7940  
laurie.dolan@leg.wa.gov
ESSB 5323 (AV32): Phiếu thuận
SSB 5628 (AV33): Phiếu thuận
ESSB 6492 (AV34): Phiếu thuận
ESB 6690 (AV35): Phiếu thuận

Dân biểu Beth Doglio
(D, Olympia), (360) 786-7992  
beth.doglio@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): Phiếu thuận
SSB 5628 (AV33): Phiếu thuận
ESSB 6492 (AV34): Phiếu thuận
ESB 6690 (AV35): Phiếu thuận

Khu vực 23

Thượng nghị sĩ 
Christine Rolfes
(D, Bainbridge Island), (360) 786-7644  
christine.rolfes@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): Phiếu thuận
SSB 5628 (AV33): Phiếu thuận
ESSB 6492 (AV34): Phiếu thuận
ESB 6690 (AV35): Phiếu thuận

Dân biểu Sherry Appleton
(D, Poulsbo), (360) 786-7934  
sherry.appleton@leg.wa.gov
ESSB 5323 (AV32): Được Miễn
SSB 5628 (AV33): Phiếu thuận
ESSB 6492 (AV34): Phiếu thuận
ESB 6690 (AV35): Phiếu chống

Dân biểu Drew Hansen
(D, Bainbridge Island), (360) 786-7842 
drew.hansen@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): Phiếu thuận
SSB 5628 (AV33): Phiếu thuận
ESSB 6492 (AV34): Phiếu thuận
ESB 6690 (AV35): Phiếu thuận

Khu vực 24

Thượng nghị sĩ 
Kevin Van De Wege 
(D, Sequim), (360) 786-7646  
kevin.vandewege@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): Phiếu thuận
SSB 5628 (AV33): Phiếu thuận
ESSB 6492 (AV34): Phiếu thuận
ESB 6690 (AV35): Phiếu thuận

Dân biểu Mike Chapman
(D, Port Angeles), (360) 786-7916 
mike.chapman@leg.wa.gov
ESSB 5323 (AV32): Phiếu thuận
SSB 5628 (AV33): Phiếu chống
ESSB 6492 (AV34): Phiếu thuận
ESB 6690 (AV35): Phiếu thuận

Dân biểu Steve Tharinger
(D, Port Townsend), (360) 786-7904  
steve.tharinger@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): Phiếu thuận
SSB 5628 (AV33): Phiếu thuận
ESSB 6492 (AV34): Phiếu thuận
ESB 6690 (AV35): 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.

Lá phiếu Tham vấn

Khu vực 25

Thượng nghị sĩ 
Hans Zeiger
(R, Puyallup), (360) 786-7648  
hans.zeiger@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): Phiếu chống
SSB 5628 (AV33): Phiếu thuận
ESSB 6492 (AV34): Phiếu chống
ESB 6690 (AV35): Phiếu thuận

Dân biểu Kelly Chambers
(R, Puyallup), (360) 786-7948  
kelly.chambers@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): Phiếu thuận
SSB 5628 (AV33): Phiếu chống
ESSB 6492 (AV34): Phiếu chống
ESB 6690 (AV35): Phiếu thuận

Dân biểu Chris Gildon
(R, Puyallup), (360) 786-7968  
chris.gildon@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): Phiếu thuận
SSB 5628 (AV33): Phiếu chống
ESSB 6492 (AV34): Phiếu chống
ESB 6690 (AV35): Phiếu thuận

Khu vực 26

Thượng nghị sĩ 
Emily Randall 
(D, Bremerton), (360) 786-7650 
emily.randall@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): Phiếu thuận
SSB 5628 (AV33): Phiếu thuận
ESSB 6492 (AV34): Phiếu thuận
ESB 6690 (AV35): Phiếu thuận

Dân biểu Jesse Young
(R, Gig Harbor), (360) 786-7964  
jesse.young@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): Phiếu thuận
SSB 5628 (AV33): Phiếu chống
ESSB 6492 (AV34): Phiếu chống
ESB 6690 (AV35): Phiếu chống

Dân biểu Michelle Caldier
(R, Port Orchard), (360) 786-7802  
michelle.caldier@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): Phiếu chống
SSB 5628 (AV33): Phiếu chống
ESSB 6492 (AV34): Phiếu chống
ESB 6690 (AV35): Phiếu chống

Khu vực 27

Thượng nghị sĩ 
Jeannie Darneille
(D, Tacoma), (360) 786-7652  
j.darneille@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): Phiếu thuận
SSB 5628 (AV33): Phiếu thuận
ESSB 6492 (AV34): Phiếu thuận
ESB 6690 (AV35): Phiếu thuận

Dân biểu Laurie Jinkins
(D, Tacoma), (360) 786-7930  
laurie.jinkins@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): Phiếu thuận
SSB 5628 (AV33): Phiếu thuận
ESSB 6492 (AV34): Phiếu thuận
ESB 6690 (AV35): Phiếu thuận

Dân biểu Jake Fey
(D, Tacoma), (360) 786-7974  
jake.fey@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): Phiếu thuận
SSB 5628 (AV33): Phiếu thuận
ESSB 6492 (AV34): Phiếu thuận
ESB 6690 (AV35): Phiếu thuận

Khu vực 28

Thượng nghị sĩ 
Steve O’Ban
(R, Tacoma), (360) 786-7654  
steve.oban@leg.wa.gov
ESSB 5323 (AV32): Phiếu chống
SSB 5628 (AV33): Phiếu thuận
ESSB 6492 (AV34): Phiếu chống
ESB 6690 (AV35): Phiếu thuận

Dân biểu Mari Leavitt 
(D, University Place), (360) 786-7890  
mari.leavitt@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): Phiếu chống
SSB 5628 (AV33): Phiếu chống
ESSB 6492 (AV34): Phiếu chống
ESB 6690 (AV35): Phiếu thuận

Dân biểu Christine Kilduff
(D, University Place), (360) 786-7958  
christine.kilduff@leg.wa.gov
ESSB 5323 (AV32): Phiếu thuận
SSB 5628 (AV33): Phiếu thuận
ESSB 6492 (AV34): Phiếu thuận
ESB 6690 (AV35): Phiếu thuận

Khu vực 29

Thượng nghị sĩ 
Steve Conway
(D, Tacoma), (360) 786-7656  
steve.conway@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): Phiếu thuận
SSB 5628 (AV33): Phiếu thuận
ESSB 6492 (AV34): Phiếu thuận
ESB 6690 (AV35): Phiếu thuận

Dân biểu Melanie Morgan
(D, Parkland), (360) 786-7906  
melanie.morgan@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): Phiếu thuận
SSB 5628 (AV33): Phiếu thuận
ESSB 6492 (AV34): Phiếu thuận
ESB 6690 (AV35): Phiếu thuận

Dân biểu Steve Kirby 
(D, Tacoma), (360) 786-7996  
steve.kirby@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): Phiếu thuận
SSB 5628 (AV33): Phiếu thuận
ESSB 6492 (AV34): Phiếu thuận
ESB 6690 (AV35): Phiếu thuận

Khu vực 30

Thượng nghị sĩ 
Claire Wilson
(D, Auburn), (360) 786-7658  
claire.wilson@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): Phiếu thuận
SSB 5628 (AV33): Phiếu thuận
ESSB 6492 (AV34): Phiếu thuận
ESB 6690 (AV35): Phiếu thuận

Dân biểu Mike Pellicciotti
(D, Federal Way), (360) 786-7898 
mike.pellicciotti@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): Phiếu thuận
SSB 5628 (AV33): Phiếu thuận
ESSB 6492 (AV34): Phiếu thuận
ESB 6690 (AV35): Phiếu thuận

Dân biểu Jesse Johnson
(D, Federal Way), (360) 786-7830  
jesse.johnson@leg.wa.gov
ESSB 5323 (AV32): Phiếu thuận
SSB 5628 (AV33): Phiếu thuận
ESSB 6492 (AV34): Phiếu thuận
ESB 6690 (AV35): Phiếu thuận

Khu vực 31

Thượng nghị sĩ 
Phil Fortunato
(R, Auburn), (360) 786-7660 
phil.fortunato@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): Phiếu chống
SSB 5628 (AV33): Phiếu thuận
ESSB 6492 (AV34): Phiếu chống
ESB 6690 (AV35): Phiếu thuận

Dân biểu Drew Stokesbary
(R, Auburn), (360) 786-7846  
drew.stokesbary@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): Phiếu chống
SSB 5628 (AV33): Phiếu thuận
ESSB 6492 (AV34): Phiếu chống
ESB 6690 (AV35): Phiếu chống

Dân biểu Morgan Irwin
(R, Enumclaw), (360) 786-7866  
morgan.irwin@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): Phiếu chống
SSB 5628 (AV33): Phiếu chống
ESSB 6492 (AV34): Phiếu chống
ESB 6690 (AV35): Phiếu chống

Khu vực 32

Thượng nghị sĩ 
Jesse Salomon
(D, Shoreline), (360) 786-7662  
jesse.salomon@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): Phiếu thuận
SSB 5628 (AV33): Phiếu thuận
ESSB 6492 (AV34): Phiếu thuận
ESB 6690 (AV35): Phiếu thuận

Dân biểu Cindy Ryu
(D, Shoreline), (360) 786-7880  
cindy.ryu@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): Phiếu thuận
SSB 5628 (AV33): Phiếu thuận
ESSB 6492 (AV34): Phiếu thuận
ESB 6690 (AV35): Phiếu thuận

Dân biểu Lauren Davis
(D, Shoreline), (360) 786-7910
lauren.davis@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): Phiếu thuận
SSB 5628 (AV33): Phiếu thuận
ESSB 6492 (AV34): Phiếu thuận
ESB 6690 (AV35): 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.

Lá phiếu Tham vấn

Khu vực 33

Thượng nghị sĩ 
Karen Keiser
(D, Des Moines), (360) 786-7664  
karen.keiser@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): Phiếu thuận
SSB 5628 (AV33): Phiếu thuận
ESSB 6492 (AV34): Phiếu thuận
ESB 6690 (AV35): Phiếu thuận

Dân biểu Tina Orwall
(D, Des Moines), (360) 786-7834  
tina.orwall@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): Phiếu thuận
SSB 5628 (AV33): Phiếu thuận
ESSB 6492 (AV34): Phiếu thuận
ESB 6690 (AV35): Phiếu thuận

Dân biểu Mia Gregerson
(D, SeaTac), (360) 786-7868
mia.gregerson@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): Phiếu thuận
SSB 5628 (AV33): Phiếu thuận
ESSB 6492 (AV34): Phiếu thuận
ESB 6690 (AV35): Phiếu thuận

Khu vực 34

Thượng nghị sĩ 
Joe Nguyen
(D, White Center), (360) 786-7667  
joe.nguyen@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): Phiếu thuận
SSB 5628 (AV33): Phiếu thuận
ESSB 6492 (AV34): Phiếu thuận
ESB 6690 (AV35): Phiếu thuận

Dân biểu Eileen Cody
(D, West Seattle), (360) 786-7978 
eileen.cody@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): Phiếu thuận
SSB 5628 (AV33): Phiếu thuận
ESSB 6492 (AV34): Phiếu thuận
ESB 6690 (AV35): Phiếu thuận

Dân biểu Joe Fitzgibbon
(D, West Seattle), (360) 786-7952 
joe.fitzgibbon@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): Phiếu thuận
SSB 5628 (AV33): Phiếu thuận
ESSB 6492 (AV34): Phiếu thuận
ESB 6690 (AV35): Phiếu chống

Khu vực 35

Thượng nghị sĩ 
Tim Sheldon
(D, Hoodsport), (360) 786-7668  
timothy.sheldon@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): Phiếu chống
SSB 5628 (AV33): Phiếu thuận
ESSB 6492 (AV34): Phiếu chống
ESB 6690 (AV35): Phiếu thuận

Dân biểu Dan Griffey
(R, Allyn), (360) 786-7966
dan.griffey@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): Phiếu chống
SSB 5628 (AV33): Phiếu chống
ESSB 6492 (AV34): Phiếu chống
ESB 6690 (AV35): Phiếu chống

Dân biểu Drew MacEwen
(R, Union), (360) 786-7902
drew.macewen@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): Phiếu chống
SSB 5628 (AV33): Phiếu chống
ESSB 6492 (AV34): Phiếu chống
ESB 6690 (AV35): Phiếu chống

Khu vực 36

Thượng nghị sĩ 
Reuven Carlyle
(D, Seattle), (360) 786-7670  
reuven.carlyle@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): Phiếu thuận
SSB 5628 (AV33): Phiếu thuận
ESSB 6492 (AV34): Phiếu thuận
ESB 6690 (AV35): Phiếu thuận

Dân biểu Noel Frame
(D, Seattle), (360) 786-7814
noel.frame@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): Phiếu thuận
SSB 5628 (AV33): Phiếu thuận
ESSB 6492 (AV34): Phiếu thuận
ESB 6690 (AV35): Phiếu chống

Dân biểu Gael Tarleton
(D, Ballard), (360) 786-7860
gael.tarleton@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): Phiếu thuận
SSB 5628 (AV33): Phiếu thuận
ESSB 6492 (AV34): Phiếu thuận
ESB 6690 (AV35): Phiếu thuận

Khu vực 37

Thượng nghị sĩ 
Rebecca Saldaña
(D, Seattle), (360) 786-7688 
rebecca.saldana@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): Phiếu thuận
SSB 5628 (AV33): Phiếu thuận
ESSB 6492 (AV34): Phiếu thuận
ESB 6690 (AV35): Phiếu chống

Dân biểu
Sharon Tomiko Santos
(D, Seattle), (360) 786-7944  
sharontomiko.santos@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): Phiếu thuận
SSB 5628 (AV33): Phiếu thuận
ESSB 6492 (AV34): Phiếu thuận
ESB 6690 (AV35): Phiếu thuận

Dân biểu Eric Pettigrew
(D, Seattle), (360) 786-7838
eric.pettigrew@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): Phiếu thuận
SSB 5628 (AV33): Phiếu thuận
ESSB 6492 (AV34): Phiếu thuận
ESB 6690 (AV35): Phiếu thuận

Khu vực 38

Thượng nghị sĩ 
John McCoy
(D, Tulalip) 
(được tái bổ nhiệm 4/17/2020) 
ESSB 5323 (AV32): Phiếu thuận
SSB 5628 (AV33): Phiếu thuận
ESSB 6492 (AV34): Phiếu thuận
ESB 6690 (AV35): Phiếu thuận

Dân biểu June Robinson
(D, Everett), (360) 786-7674
june.robinson@leg.wa.gov
ESSB 5323 (AV32): Phiếu thuận
SSB 5628 (AV33): Phiếu thuận
ESSB 6492 (AV34): Phiếu thuận
ESB 6690 (AV35): Phiếu thuận

Dân biểu Mike Sells
(D, Everett), (360) 786-7840
mike.sells@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): Phiếu thuận
SSB 5628 (AV33): Phiếu thuận
ESSB 6492 (AV34): Phiếu thuận
ESB 6690 (AV35): Phiếu thuận

Khu vực 39

Thượng nghị sĩ 
Keith Wagoner
(R, Sedro-Woolley), (360) 786-7676 
keith.wagoner@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): Phiếu chống
SSB 5628 (AV33): Phiếu thuận
ESSB 6492 (AV34): Phiếu chống
ESB 6690 (AV35): Phiếu thuận

Dân biểu 
Robert Sutherland
(R, Granite Falls), (360) 786-7967
robert.sutherland@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): Phiếu chống
SSB 5628 (AV33): Phiếu chống
ESSB 6492 (AV34): Phiếu chống
ESB 6690 (AV35): Phiếu chống

Dân biểu Carolyn Eslick
(R, Sultan), (360) 786-7816  
carolyn.eslick@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): Phiếu thuận
SSB 5628 (AV33): Phiếu chống
ESSB 6492 (AV34): Phiếu chống
ESB 6690 (AV35): Phiếu chống

Khu vực 40

Thượng nghị sĩ 
Liz Lovelett
(D, Anacortes), (360) 786-7678  
liz.lovelett@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): Phiếu thuận
SSB 5628 (AV33): Phiếu thuận
ESSB 6492 (AV34): Phiếu thuận
ESB 6690 (AV35): Phiếu chống

Dân biểu Debra Lekanoff
(D, Bow), (360) 786-7800  
debra.lekanoff@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): Phiếu thuận
SSB 5628 (AV33): Phiếu thuận
ESSB 6492 (AV34): Phiếu thuận
ESB 6690 (AV35): Phiếu chống

Dân biểu Alex Ramel
(D, Bellingham), (360) 786-7970  
alex.ramel@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): Phiếu thuận
SSB 5628 (AV33): Phiếu thuận
ESSB 6492 (AV34): Phiếu thuận
ESB 6690 (AV35): 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.

Lá phiếu Tham vấn

Khu vực 41

Thượng nghị sĩ 
Lisa Wellman
(D, Mercer Island), (360) 786-7641  
lisa.wellman@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): Phiếu thuận
SSB 5628 (AV33): Phiếu thuận
ESSB 6492 (AV34): Phiếu thuận
ESB 6690 (AV35): Phiếu thuận

Dân biểu Tana Senn
(D, Mercer Island), (360) 786-7894  
tana.senn@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): Phiếu thuận
SSB 5628 (AV33): Phiếu thuận
ESSB 6492 (AV34): Phiếu thuận
ESB 6690 (AV35): Phiếu thuận

Dân biểu My-Linh Thai
(D, Bellevue), (360) 786-7926  
my-linh.thai@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): Phiếu thuận
SSB 5628 (AV33): Phiếu thuận
ESSB 6492 (AV34): Phiếu thuận
ESB 6690 (AV35): Phiếu thuận

Khu vực 42

Thượng nghị sĩ 
Doug Ericksen
(R, Ferndale), (360) 786-7682   
doug.ericksen@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): Được Miễn
SSB 5628 (AV33): Phiếu thuận
ESSB 6492 (AV34): Phiếu chống
ESB 6690 (AV35): Phiếu chống

Dân biểu 
Luanne Van Werven
(R, Lynden), (360) 786-7980  
luanne.vanwerven@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): Phiếu thuận
SSB 5628 (AV33): Phiếu chống
ESSB 6492 (AV34): Phiếu chống
ESB 6690 (AV35): Phiếu chống

Dân biểu 
Sharon Shewmake
(D, Bellingham), (360) 786-7854  
sharon.shewmake@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): Phiếu thuận
SSB 5628 (AV33): Phiếu thuận
ESSB 6492 (AV34): Phiếu chống
ESB 6690 (AV35): Phiếu thuận

Khu vực 43

Thượng nghị sĩ 
Jamie Pedersen
(D, Seattle), (360) 786-7628  
jamie.pedersen@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): Phiếu thuận
SSB 5628 (AV33): Phiếu thuận
ESSB 6492 (AV34): Phiếu thuận
ESB 6690 (AV35): Phiếu thuận

Dân biểu Nicole Macri
(D, Seattle), (360) 786-7826  
nicole.macri@leg.wa.gov
ESSB 5323 (AV32): Phiếu thuận
SSB 5628 (AV33): Phiếu thuận
ESSB 6492 (AV34): Phiếu thuận
ESB 6690 (AV35): Phiếu chống

Dân biểu Frank Chopp
(D, Seattle), (360) 786-7920  
frank.chopp@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): Phiếu thuận
SSB 5628 (AV33): Phiếu chống
ESSB 6492 (AV34): Phiếu thuận
ESB 6690 (AV35): Phiếu chống

Khu vực 44

Thượng nghị sĩ 
Steve Hobbs
(D, Lake Stevens), (360) 786-7686 
steve.hobbs@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): Phiếu thuận
SSB 5628 (AV33): Phiếu thuận
ESSB 6492 (AV34): Phiếu thuận
ESB 6690 (AV35): Phiếu thuận

Dân biểu John Lovick
(D, Mill Creek), (360) 786-7804  
john.lovick@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): Phiếu thuận
SSB 5628 (AV33): Phiếu thuận
ESSB 6492 (AV34): Phiếu thuận
ESB 6690 (AV35): Phiếu thuận

Dân biểu Jared Mead
(D, Mill Creek), (360) 786-7892  
jared.mead@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): Phiếu thuận
SSB 5628 (AV33): Phiếu thuận
ESSB 6492 (AV34): Phiếu chống
ESB 6690 (AV35): Phiếu thuận

Khu vực 45

Thượng nghị sĩ 
Manka Dhingra
(D, Redmond), (360) 786-7672  
manka.dhingra@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): Phiếu thuận
SSB 5628 (AV33): Phiếu thuận
ESSB 6492 (AV34): Phiếu thuận
ESB 6690 (AV35): Phiếu thuận

Dân biểu Roger Goodman
(D, Kirkland), (360) 786-7878  
roger.goodman@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): Phiếu thuận
SSB 5628 (AV33): Phiếu thuận
ESSB 6492 (AV34): Phiếu thuận
ESB 6690 (AV35): Phiếu thuận

Dân biểu Larry Springer
(D, Kirkland), (360) 786-7822  
larry.springer@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): Phiếu thuận
SSB 5628 (AV33): Phiếu thuận
ESSB 6492 (AV34): Phiếu thuận
ESB 6690 (AV35): Phiếu thuận

Khu vực 46

Thượng nghị sĩ 
David Frockt
(D, Seattle), (360) 786-7690  
david.frockt@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): Phiếu thuận
SSB 5628 (AV33): Phiếu thuận
ESSB 6492 (AV34): Phiếu thuận
ESB 6690 (AV35): Phiếu thuận

Dân biểu Gerry Pollet
(D, Seattle), (360) 786-7886  
gerry.pollet@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): Phiếu thuận
SSB 5628 (AV33): Phiếu thuận
ESSB 6492 (AV34): Phiếu thuận
ESB 6690 (AV35): Phiếu thuận

Dân biểu Javier Valdez
(D, Seattle), (360) 786-7818  
javier.valdez@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): Phiếu thuận
SSB 5628 (AV33): Phiếu thuận
ESSB 6492 (AV34): Phiếu thuận
ESB 6690 (AV35): Phiếu thuận

Khu vực 47

Thượng nghị sĩ 
Mona Das
(D, Kent), (360) 786-7692
mona.das@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): Phiếu thuận
SSB 5628 (AV33): Phiếu thuận
ESSB 6492 (AV34): Phiếu thuận
ESB 6690 (AV35): Phiếu thuận

Dân biểu Debra Entenman
(D, Kent), (360) 786-7918  
debra.entenman@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): Phiếu thuận
SSB 5628 (AV33): Phiếu thuận
ESSB 6492 (AV34): Phiếu thuận
ESB 6690 (AV35): Phiếu thuận

Dân biểu Pat Sullivan
(D, Covington), (360) 786-7858    
pat.sullivan@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): Phiếu thuận
SSB 5628 (AV33): Phiếu thuận
ESSB 6492 (AV34): Phiếu thuận
ESB 6690 (AV35): Phiếu thuận

Khu vực 48

Thượng nghị sĩ 
Patty Kuderer
(D, Bellevue), (360) 786-7694  
patty.kuderer@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): Phiếu thuận
SSB 5628 (AV33): Phiếu thuận
ESSB 6492 (AV34): Phiếu thuận
ESB 6690 (AV35): Phiếu thuận

Dân biểu Vandana Slatter
(D, Bellevue), (360) 786-7936  
vandana.slatter@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): Phiếu thuận
SSB 5628 (AV33): Phiếu thuận
ESSB 6492 (AV34): Phiếu thuận
ESB 6690 (AV35): Phiếu thuận

Dân biểu Amy Walen 
(D, Kirkland), (360) 786-7848  
amy.walen@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): Phiếu thuận
SSB 5628 (AV33): Phiếu thuận
ESSB 6492 (AV34): Phiếu thuận
ESB 6690 (AV35): 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 5323 (AV32): Phiếu thuận
SSB 5628 (AV33): Phiếu thuận
ESSB 6492 (AV34): Phiếu thuận
ESB 6690 (AV35): Phiếu thuận

Dân biểu Sharon Wylie
(D, Vancouver), (360) 786-7924  
sharon.wylie@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): Phiếu thuận
SSB 5628 (AV33): Phiếu thuận
ESSB 6492 (AV34): Phiếu thuận
ESB 6690 (AV35): Phiếu thuận

Dân biểu 
Monica Jurado Stonier
(D, Vancouver), (360) 786-7872  
monica.stonier@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): Phiếu thuận
SSB 5628 (AV33): Phiếu thuận
ESSB 6492 (AV34): Phiếu thuận
ESB 6690 (AV35): Phiếu thuận

Giữ kín địa chỉ bỏ phiếu của quý vị
Nếu quý vị là nạn nhân của bạo lực gia đình, xâm hại 
tình dục, buôn người, theo dõi, hoặc quý vị là nhân 
viên tư pháp hình sự và là mục tiêu của hành vi quấy 
rối nghiêm trọng tại nơi làm việc, quý vị có thể ghi 
danh vào Chương trình Bảo mật Địa chỉ và đăng ký làm 
Cử tri có Hồ sơ được Bảo vệ.

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

• Trước tiên quý vị phải gặp Nhân viên được Chứng 
nhận, 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.

• Quý vị phải mới chuyển đến một nơi mới mà kẻ gây 
án không biết và nơi đó chưa được ghi vào hồ sơ 
công khai.

Nếu tôi là nạn nhân của tội ác, liệu tôi có thể bỏ phiếu một cách 
an toàn không?

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



23Nghị quyết chung Thượng viện đã được Sửa đổi Số 8212

Cơ quan lập pháp đã đề xuất một tu chính án hiến pháp liên 
quan đến hoạt động đầu tư bằng công quỹ. 
Tu chính án này sẽ cho phép công quỹ được giữ trong một quỹ 
dành cho các dịch vụ và hỗ trợ chăm sóc dài hạn và sẽ được 
chính phủ đầu tư như luật pháp tiểu bang cho phép, bao gồm 
cả những khoản đầu tư vào cổ phiếu của các công ty tư nhân.
Tu chính án hiến pháp này nên được:  

[   ]  Chấp thuận
[   ]  Bác bỏ 

Phát biểu Giải trình                                      24
Phát biểu Ủng hộ và Chống lại                       25

Tổng Thư ký Tiểu bang không chịu trách 
nhiệm về nội dung của các phát biểu hoặc 
tranh luận (WAC 434-381-180).

Nghị quyết chung Thượng viện 
đã được Sửa đổi Số

8212

Phiếu Bầu Cuối Cùng của Cơ Quan Lập Pháp
Thượng viện: Phiếu thuận, 45; Phiếu chống, 3; Khiếm 
diện, 0; Được miễn, 1
Hạ viện: Phiếu thuận, 96; Phiếu chống, 1; Khiếm diện, 0; 
Được miễn, 1
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Phát biểu Giải trình
Được viết bởi Văn phòng Bộ Trưởng Tư pháp

Điều khoản Hiến pháp Hiện hành
Theo như lệ thường, Hiến pháp Washington nghiêm cấm 
việc đầu tư công quỹ vào hoạt động mua cổ phiếu của các 
công ty tư nhân. Điều này có nghĩa là chính phủ tiểu bang 
và địa phương bị hạn chế trong việc đầu tư công quỹ để 
mua chứng khoán có mức thu nhập cố định, chẳng hạn 
như: trái phiếu chính phủ và doanh nghiệp và chứng chỉ 
tiền gửi. 

Hiến pháp hiện đang miễn trừ lệnh hạn chế này đối với 
một số quỹ. Các trường hợp được miễn bao gồm các quỹ 
lương hưu hoặc hưu trí công, quỹ ủy thác bảo hiểm lao 
động và quỹ ủy thác vì quyền lợi của những người khuyết 
tật về mặt phát triển. Việc miễn trừ này sẽ cho phép chính 
phủ tiểu bang và địa phương đầu tư tiền cho những quỹ 
này theo quy định của pháp luật, bao gồm việc đầu tư mua 
cổ phiếu như được Cơ quan Lập pháp cho phép.

Năm 2019, Cơ quan Lập pháp đã ban hành luật quy định 
về chương trình bảo hiểm chăm sóc dài hạn. Theo luật 
này, người lao động sẽ trả phí bảo hiểm cho các quyền lợi 
chăm sóc dài hạn được tiểu bang tài trợ thông qua hình 
thức khấu trừ lương, bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. 
Các khoản phí bảo hiểm này sẽ được chuyển vào một Tài 
khoản Ủy thác Dịch vụ và Hỗ trợ Chăm sóc Dài hạn mới 
(Tài khoản Ủy thác). Theo luật hiện hành, tiền được giữ 
trong Tài khoản Ủy thác không được sử dụng để đầu tư 
vào cổ phiếu. 

Tác động của Tu chính án được Đề xuất nếu 
được Chấp thuận
Tu chính án này sẽ đưa Tài khoản Ủy thác vào danh sách 
các quỹ được miễn lệnh cấm đầu tư công quỹ vào hoạt 
động mua cổ phiếu của các công ty tư nhân. Điều này sẽ 
cho phép tiền trong Tài khoản Ủy thác được đầu tư vào cổ 
phiếu nếu Cơ quan Lập pháp cho phép hình thức đầu tư 
đó.

Báo cáo Tác động Tài chính

Không được luật pháp yêu cầu

Nghị quyết chung Thượng viện đã được Sửa đổi Số 8212

Lời khuyên cho cử tri:
Xin quý vị nhớ ký tên và ghi 
ngày ký vào phong bì gửi lại 
lá phiếu của mình. Nhân viên 
bầu cử xác minh mọi phong 
bì đã được ký với chữ ký có 
trong hồ sơ đăng ký cử tri.
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Phát biểu ủng hộ Phát biểu phản đối

Bác bỏ phát biểu phản đối
Ủng hộ ESJR 8212 là lựa chọn có trách nhiệm về mặt tài chính. 
Với sự phê duyệt của cử tri, các quỹ sẽ được đầu tưnhư quỹ 
lương hưu và quỹ ABLE của Tiểu bang hiện đang được đầu 
tư, cho phép đạt được mức tăng trưởng đầu tư lớn hơn. Thị 
trường đã hồi phục qua mỗi đợt suy thoái kinh tế, cho thấy 
sức mạnh tổng thể trong dài hạn của nền kinh tế. Các lựa 
chọn đầu tư có lợi nhuận cao hơn đem lại lợi ích cho người 
dân Washington và đặc biệt quan trọng đối với các chương 
trình Hỗ trợ và Dịch vụ Dài hạn trong tương lai.

Được viết bởi
Cathleen MacCaul, Giám đốc Vận động, AARP Tiểu bang 
Washington; Susie Young, Nhân viên Chăm sóc Tại nhà & 
Thành viên Ban Điều hành, SEIU 775; Jim Wilgus, Lãnh đạo 
Khu vực & Giám đốc Điều hành, Hiệp hội Bệnh Alzheimer; 
Dan Murphy, Chủ tịch Chính sách, Hiệp hội các Cơ Quan Khu 
vực Quản lý Người Cao tuổi Washington; Walt Bowen, Chủ 
tịch, Nhóm Vận động của Công dân Cao tuổi Washington; 
Lauri St  Ours, Phó Chủ tịch Điều hành phụ trách Quan hệ với 
Chính phủ, Hiệp hội Chăm sóc Y tế Washington
Liên lạc: (206) 218-5915; cmaccaul@aarp.org; 
http://www.aarp.org/wa

Bác bỏ phát biểu ủng hộ
Việc quý vị bỏ phiếu Không sẽ bảo vệ sự ổn định trong dài hạn 
của Quỹ Ủy thác để không bị đưa ra đánh cược trên Phố Wall. 
Việc thông qua SJR 8212 hoàn toàn không bảo đảm các khoản 
phúc lợi chăm sóc dài hạn sẽ thực sự được thanh toán cho 
những người dân Washington hội đủ điều kiện. Đừng đánh 
cược với số tiền mà người dân vất vả kiếm được. Chúng ta có 
thể bảo vệ tiền bạc của mình một cách hiệu quả hơn và biết số 
tiền đó được đầu tư thận trọng một cách có trách nhiệm khi 
kiên định bỏ phiếu không cho SJR 8212.

Được viết bởi
Mike Padden, Thượng nghị sĩ Tiểu bang, Khu 4 (Đảng Cộng 
hòa); Bob Hasegawa, Thượng nghị sĩ Tiểu bang, Khu 11 (Đảng 
Dân chủ)

Liên lạc: (360) 786-7616

Người dân Washington Ủng hộ ESJR 8212 – một quyết định 
đầu tư có trách nhiệm về mặt tài chính
Năm 2019, Cơ quan Lập pháp Tiểu bang Washington đã thông 
qua Đạo luật Ủy thác Chăm sóc Dài hạn để giải quyết cuộc khủng 
hoảng chăm sóc dài hạn đang gia tăng. 70% người trên 65 tuổi 
sẽ cần được chăm sóc dài hạn dưới một hình thức nào đó nhưng 
90% không có bảo hiểm cho dịch vụ chăm sóc dài hạn. Quỹ Ủy 
thác Chăm sóc Dài hạn sẽ giúp các gia đình tiếp cận và chi trả 
những dịch vụ vô cùng quan trọng này với khoản phúc lợi lên tới 
$36,500 tính theo lạm phát. Quỹ này dành cho người dân Wash-
ington khi họ cần được hỗ trợ từ ba hoạt động thường lệ hằng 
ngày trở lên, ví dụ như ăn uống, tắm gội, hoặc trợ giúp về thuốc 
men và đủ điều kiện được hưởng lợi ích bằng cách đóng tiền vào 
chương trình.

Các khoản phúc lợi sẽ bắt đầu được thanh toán trong năm 2025 
và không được tính là thu nhập để xác định tình trạng hội đủ điều 
kiện cho Medicaid hoặc các chương trình mạng lưới an toàn khác 
của tiểu bang. 

Việc bỏ phiếu thuận cho dự luật lá phiếu này sẽ góp phần đảm 
bảo quỹ Ủy thác Chăm sóc Dài hạn có thể thanh toán các phúc lợi 
cho người dân Washington hội đủ điều kiện trong dài hạn. Dự luật 
lá phiếu, ESJR 8212, này sẽ cho phép đưa quỹ Ủy thác Chăm sóc 
Dài hạn vào danh sách công quỹ được miễn trừ khỏi các hạn chế 
đầu tư theo hiến pháp hiện hành. Nếu các cử tri phê duyệt dự luật 
lá phiếu này, quỹ Ủy thác Chăm sóc Dài hạn có thể được đầu tư 
theo cách giống với các quỹ lương hưu và quỹ ABLE mà tiểu bang 
chúng ta hiện đang đầu tư. Quỹ Ủy thác này là quỹ tự gây với một 
ủy ban độc lập và chuyên viên tính toán bảo hiểm của tiểu bang 
có trách nhiệm chứng nhận thường xuyên về khả năng có thể 
thanh toán của chương trình. 

Năm 1889, vì muốn bảo vệ công quỹ tránh các tổn thất có thể xảy 
ra do các khoản đầu tư rủi ro, những người sáng lập sáng suốt 
của tiểu bang Washington đã thiết lập các biện pháp bảo vệ trong 
Hiến pháp của tiểu bang chúng ta, nghiêm cấm đầu tư vào thị 
trường cổ phiếu bằng công quỹ.

SJR 8212 sẽ lật đổ biện pháp bảo vệ đó bằng Chương trình Ủy thác 
Hỗ trợ và Chăm sóc Dài hạn mới, một chương trình tiêu tốn hàng 
Tỷ đô-la được thiết lập trong phiên lập pháp này để chuẩn bị ứng 
phó với “Làn sóng Dân số Già” sắp tới, gồm những người cao tuổi 
có nhu cầu về các dịch vụ.  Với chi phí quá lớn như vậy, chúng ta 
không được quên rủi ro cao của thị trường cổ phiếu cùng với giá 
trị đạo đức cốt yếu đáng ngờ của một vài nhà môi giới của Phố 
Wall.

Từ năm 2000-2003, Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones 
(DJIA) đã mất một phần ba giá trị. Khoảng năm 2008-2009, DJIA đã 
mất một nửa giá trị trong cuộc Đại Suy thoái.  Năm nay, DJIA đã 
giảm hơn 37% chỉ trong chưa đầy sáu tuần, tính từ ngày 12 tháng 
2 năm 2020 đến ngày 23 tháng 3 năm 2020.  Ai biết được sau này 
mọi chuyện còn diễn biến như thế nào nữa? Vẫn chưa rõ các tác 
động dài hạn về kinh tế của đại dịch COVID-19.

Lá phiếu của quý vị là vì sự quản lý tài chính thận trọng đối với các 
khoản tiền thuế của chúng ta. Một ý tưởng hay hơn cho việc đầu 
tư công quỹ vào các trái phiếu của thành phố, tiểu bang và liên 
bang nhằm hỗ trợ cho các công trình công cộng mà tất cả chúng 
ta đều cần tại Washington.  Đó là những khoản đầu tư an toàn.  
Đừng để những nhà môi giới của Phố Wall đánh cược với tiền thuế 
mà chúng ta vất vả kiếm được. 

Những người sáng lập đã không tin tưởng thị trường cổ phiếu tại 
thời điểm đó, và chúng ta cũng không nên tin tưởng thị trường cổ 
phiếu vào thời điểm này.  Hãy bỏ phiếu chống cho SJR 8212.

Nghị quyết chung Thượng viện đã được Sửa đổi Số 8212
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Con số kỳ diệu
Cả nước có tổng số 538 phiếu đại biểu cử tri. Một 
ứng cử viên tổng thống sẽ cần ít nhất 270 phiếu 
đại biểu cử tri trên toàn quốc để giành chiến 
thắng. Nếu không ứng cử viên tổng thống nào 
nhận được đa số phiếu đại biểu cử tri, Hạ viện 
Hoa Kỳ sẽ chọn Tổng thống và Thượng viện Hoa 
Kỳ sẽ chọn Phó Tổng thống.

Đại cử tri Đoàn là gì?

Đại cử tri Đoàn là một quy trình, 
không phải là một địa điểm  
Khi quý vị bỏ phiếu cho Tổng thống và Phó 
Tổng thống, tức là quý vị sẽ xác định một nhóm 
người được gọi là các đại biểu cử tri (hay còn 
gọi là danh sách ứng cử viên để bầu cử) để đại 
diện cho tiểu bang Washington trong Đại cử tri 
Đoàn. Các đại biểu cử tri sẽ tập trung vào ngày 
14 tháng 12 năm 2020 để bỏ phiếu cho vị trí Tổng 
thống dựa trên kết quả bầu cử của tiểu bang.

Mỗi đảng chính trị lớn sẽ lựa chọn các đại biểu 
cử tri của mình thông qua quy trình cuộc họp nội 
bộ và đại hội.

Washington có 12  
đại biểu cử tri tổng thống
Mọi tiểu bang đều bắt đầu với hai phiếu đại biểu 
cử tri vì mỗi tiểu bang có hai Thượng nghị sĩ Hoa 
Kỳ. Dựa trên quy mô dân số, mỗi tiểu bang sẽ 
được quyền thêm một đại biểu cử tri cho mỗi 
Khu vực Quốc hội.

 2  Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ 
 +10  Khu vực Quốc hội 

 =12  Đại biểu Cử tri

Cách thức phân bổ phiếu đại 
biểu cử tri
Tiểu bang Washington là một trong 48 tiểu 
bang sử dụng nguyên tắc “được ăn cả, ngã 
về không”; ứng cử viên tổng thống nào nhận 
được nhiều phiếu bầu nhất tại tiểu bang sẽ có 
quyền nhận được tất cả phiếu đại biểu cử tri 
của Washington.

Đại cử tri Đoàn được thành lập theo Hiến pháp Hoa Kỳ và được quản lý bởi Cơ quan Quản lý Hồ sơ và 
Văn khố Quốc gia (NARA). Quý vị có thể tìm hiểu thêm tại www.archives.gov.

Cử tri 12 Đại biểu Cử tri Tổng thống
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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.

Trừ Tổng thống và Phó Tổng thống, mọi viên chức liên bang được bầu chọn tại 
Washington phải là cử tri đã đăng ký 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.

Trong năm 2020, không có vị trí Thượng nghị sĩ Hoa 
Kỳ nào đến hạn bầu cử tại tiểu bang Washington. 
Cuộc bầu cử theo kế hoạch tiếp theo sẽ diễn ra vào 
năm 2022.

Dân biểu Hoa Kỳ
Các dân biểu phải ít nhất 25 tuổi và là công dân Hoa Kỳ trong 
ít nhất bảy năm. Các dân biểu không cần phải là cử tri đăng ký 
trong khu vực của mình, nhưng phải là cử tri đăng ký của tiểu 
bang. Dân biểu phục vụ trong nhiệm kỳ hai năm.

Hạ viện có 435 thành viên, tất cả đều 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.

Tổng thống & Phó Tổng thống
Tổng thống phải ít nhất 35 tuổi và là công dân Hoa Kỳ được sinh 
ra ở Mỹ hoặc có cha mẹ là công dân Mỹ. Các cử tri bầu trực tiếp 
Tổng thống thông qua Đại cử tri Đoàn. Tổng thống được bầu 
chọn vào nhiệm kỳ bốn năm và không được phục vụ hơn hai 
nhiệm kỳ được bầu chọn.

Nhiệm vụ lãnh đạo của Tổng thống là đảm bảo hệ thống luật 
pháp của quốc gia được thi hành chính xác. Nhiệm vụ này được 
thực hiện rộng rãi thông qua việc bổ nhiệm hàng ngàn vị trí 
liên bang, bao gồm bộ trưởng các cơ quan cấp chính phủ và 
thẩm phán liên bang (theo sự xác nhận của Thượng viện). Tổng 
thống là Tổng tư lệnh của lực lượng vũ trang Hoa Kỳ, có quyền 
ký và phủ quyết (bác bỏ) luật pháp do Quốc hội thông qua, và 
thực hiện các hiệp ước với chính phủ nước ngoài (có sự chấp 
thuận của Thượng viện).

Phó Tổng thống phục vụ với tư cách là viên chức chỉ huy của 
Thượng viện. Phó Tổng thống trở thành Tổng thống nếu vị trí 
này bị khuyết.

Thứ tự của các đảng chính trị lớn được xác định 
theo số lượng phiếu bầu tại tiểu bang này cho chức 
vụ Tổng thống Hoa Kỳ tại cuộc bầu cử tổng thống 
gần nhất. Trong năm 2016, Đảng Dân chủ đã nhận 

được số phiếu bầu cao nhất tại tiểu bang Washington và phải 
có tên trên lá phiếu trước tiên. 

Các ứng cử viên độc lập và ứng cử viên của đảng nhỏ sẽ xếp 
sau các đảng lớn theo thứ tự chứng minh đủ tiêu chuẩn với 
Tổng Thư ký Tiểu bang. (RCW 29A.36.161)
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Tầm nhìn của ông với nước Mỹ dựa trên nguyên tắc cơ hội 
bình đẳng cho tất cả mọi người. Đối xử với mọi người với 
phẩm cách. Một tầng lớp trung lưu nơi mà tất cả mọi người - 
bất kể chủng tộc, giới tính, khuynh hướng tình dục, hoặc tình 
trạng khuyết tật - đều được bình đẳng. 
Nếu trở thành Tổng thống, Joe sẽ mở rộng tiến trình lịch sử 
của chính quyền Obama-Biden và xây dựng lại một tầng lớp 
trung lưu mạnh mẽ, toàn diện. Ông sẽ bảo vệ và xây dựng 
dựa vào chương trình Obamacare với một lựa chọn bảo hiểm 
do chính phủ cung cấp. Ông sẽ khôi phục lại vị thế của chúng 
ta trên thế giới. 
Joe có khả năng đã được minh chứng để gắn kết mọi người 
lại với nhau và mang lại kết quả cho tầng lớp trung lưu. Tại 
thời điểm mang tính quyết định này trong lịch sử quốc gia, Joe 
sẽ phải dùng khả năng lãnh đạo mạnh mẽ để đoàn kết toàn 
nước Mỹ và đưa đất nước chúng ta tiến lên.
Liên lạc
info@joebiden.com; www.joebiden.com

Phát biểu
Nguyên Phó Tổng thống Joe Biden tin rằng chúng ta đang 
trong cuộc chiến vì linh hồn của quốc gia. Vị tổng thống hiện 
tại đã đe dọa tất cả mọi thứ mà chúng ta đang bảo vệ bằng 
cách thổi bùng ngọn lửa của các nhóm thù địch, chia rẽ người 
Mỹ, và phá vỡ nền tảng xã hội của quốc gia. Cuộc bầu cử 
này quá quan trọng, và sẽ không có gì thay đổi nếu chúng ta 
không đánh bại vị tổng thống hiện tại. 
Cha mẹ của Joe khiến ông thấm nhuần tư tưởng rằng khi 
ta thấy sự lạm dụng quyền lực, thì ta có nghĩa vụ phải đứng 
lên để chống lại nó. Điều đó đã thôi thúc ông hành động 
trong suốt cuộc đời mình - với tư cách là Thượng nghị sĩ của 
Delaware trong 36 năm và Phó Tổng thống dưới quyền Tổng 
thống Obama trong 8 năm.
Joe đã kề vai sát cánh cùng Tổng thống Obama để thông qua 
Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Hợp túi tiền, mở rộng dịch vụ 
chăm sóc y tế cho 20 triệu người dân. Ông đã viết và thông 
qua Đạo luật Chống Bạo hành Phụ nữ, khi vấn đề bạo lực gia 
đình còn được coi là một vấn đề ở mức gia đình. Ông đã đối 
đầu với NRA và giành chiến thắng – hai lần – bao gồm cả việc 
thông qua lệnh cấm sử dụng vũ khí tấn công. Và, ông đã bắt 
đầu nói về vấn đề biến đổi khí hậu như là một vấn đề đạo đức 
của thời đại chúng ta từ lâu trước khi nó trở thành vấn đề phổ 
biến. 

Kinh nghiệm Bầu cử
Phó Tổng thống Hoa Kỳ; Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đến từ Tiểu 
bang Delaware; Hội đồng Quận New Castle
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Ứng cử viên không nộp thông tin
Học vấn
Đại học Delaware; Khoa Luật Trường Đại học Syracuse
Phục vụ Cộng đồng
Ứng cử viên không nộp thông tin

Joseph R.

Biden
Ứng cử viên Đảng Dân chủ
Tổng thống

Kamala D.

Harris
Ứng cử viên Đảng Dân chủ
Phó Tổng thống

Kinh nghiệm Bầu cử
Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ từ California; Bộ trưởng Tư pháp Tiểu 
bang California; Công tố viên Quận San Francisco
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Phó Công tố viên Quận Alameda
Học vấn
Đại học California, Trường Luật Hastings (Tiến sĩ Luật); Đại học 
Howard (Cử nhân)
Phục vụ Cộng đồng
Trước đây từng phục vụ trong Hội đồng Quản trị của Bảo tàng 
Nghệ thuật Hiện đại San Francisco
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Kinh nghiệm Bầu cử
Tổng thống Hoa Kỳ
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Tổng Giám đốc Điều hành, Trump Organization
Học vấn
Trường Kinh doanh Wharton, Đại học Pennsylvania, 
Philadelphia; Học viện Quân sự New York
Phục vụ Cộng đồng
Ứng cử viên không nộp thông tin

Kinh nghiệm Bầu cử
Phó Tổng thống Hoa Kỳ; Thống đốc Tiểu bang Indiana; Nghị sĩ 
Quốc hội cho Khu vực Quốc hội Số 6 tại Indiana
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Ứng cử viên không nộp thông tin
Học vấn
Trường Luật Robert H. McKinney thuộc Đại học Indiana; Đại 
học Hanover
Phục vụ Cộng đồng
Ứng cử viên không nộp thông tin

Donald J.

Trump
Ứng cử viên Đảng Cộng hòa
Tổng thống

Michael R.

Pence
Ứng cử viên Đảng Cộng hòa
Phó Tổng thống

Phát biểu
Bốn năm trước, Tổng thống Donald J. Trump đã tranh cử với 
lời hứa sẽ đặt nước Mỹ lên Hàng đầu, và ông đã giữ lời hứa 
đó. Tổng thống Trump đã đấu tranh với tầng lớp lãnh đạo để 
giảm thuế cho các gia đình trung lưu chăm chỉ, tạo ra các thỏa 
thuận thương mại tốt hơn để ngăn chặn tuyển dụng người 
nước ngoài nhằm giữ công việc cho người Mỹ, và xây dựng lại 
quân đội của chúng ta.

Tổng thống Trump giữ vững lời tuyên thệ nhằm bênh vực và 
bảo vệ cho người dân Mỹ. Đó là lý do tại sao, với tư cách là 
Tổng thống của quý vị, Donald J. Trump đã chống lại phe cánh 
tả cực đoan, những người sẽ cắt giảm kinh phí cho lực lượng 
cảnh sát, khiến các thành phố trở thành những khu vực không 
luật lệ và khiến các gia đình trở nên kém an toàn hơn.

Các khu vực không luật lệ như CHOP, CHAZ, hay bất cứ cái tên 
nào mà phe cánh tả cực đoan muốn gọi đều không được phép 
tái diễn, và Tổng thống Trump cam kết sẽ ngăn chặn điều đó. 
Đây không phải là các cuộc tụ tập ôn hòa của những người 
biểu tình. Những cuộc biểu tình đó là cái ổ tội ác, khuyến 
khích việc phá hoại nhà cửa, doanh nghiệp, và mạng sống của 
những người vô tội một cách bừa bãi.  

Đó là lý do tại sao Tổng thống Trump tự hào đứng về phía cơ 
quan thực thi pháp luật của chúng ta, những người mà ngày 
này qua ngày khác, đang mạo hiểm tính mạng của mình để 
bảo vệ gia đình và con cái chúng ta được an toàn trước những 

tên tội phạm nguy hiểm. Những người đàn ông và phụ nữ 
mặc đồng phục màu xanh của chúng ta xứng đáng có được 
một vị Tổng thống có thể hỗ trợ họ, hợp tác với họ để đảm 
bảo tội phạm được đưa ra trước công lý, chứ không phải một 
người nào đó mà sẽ đứng về phía những kẻ bạo loạn đốt cháy 
các tòa nhà và phá hủy cộng đồng của chúng ta.

Với tư cách là Tổng thống của quý vị, Donald J. Trump sẽ tiếp 
tục thực hiện lời hứa của mình, đó là Khiến Nước Mỹ Vĩ đại Trở 
lại, bằng cách buộc Trung Quốc phải chịu trách nhiệm về loại 
virus mà họ đã phát tán ra thế giới. Chúng ta có thể và chúng 
ta sẽ đánh bại kẻ thù vô hình, để duy trì sự thịnh vượng kinh 
tế mà Tổng thống Trump đã mang lại khi ông đắc cử.

Hãy bỏ phiếu để đặt Nước Mỹ lên Hàng đầu và Khiến Nước Mỹ 
Vĩ đại Trở lại. Hãy bỏ phiếu cho Donald J. Trump vào chức vụ 
Tổng thống.

Liên lạc
(646) 736-1779; Info@DonaldTrump.com; 
www.DonaldJTrump.com
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Kinh nghiệm Bầu cử
Người được đề cử vào chức phó tổng thống Đảng Tự do cùng với 
Harry Browne vào năm 1996; Ứng cử viên Đảng Tự do vào Hạ 
viện Hoa Kỳ (SC-04) năm 1992. Không có kinh nghiệm về tăng 
thuế, gửi quân đội của chúng ta tham chiến trong các cuộc chiến 
tranh không cần thiết, tiến hành Cuộc chiến chống Ma túy thất 
bại, can thiệp vào thị trường tự do, hoặc bội chi số tiền cực khổ 
kiếm được của người nộp thuế.

Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Giảng viên cấp cao toàn thời gian chuyên ngành tâm lý học tại 
Đại học Clemson; đối tác kinh doanh tại một công ty cố vấn; đại 
diện bộ phận tiếp thị cho IBM; chủ sở hữu và chủ tịch của một 
công ty sao chép phần mềm.

Học vấn
Ph.D., Tâm lý học Công nghiệp/Tổ chức, Đại học Clemson; MBA, 
Đại học Southern Methodist; B.S., Tâm lý học, Đại học Baylor

Phục vụ Cộng đồng
Chủ tịch Đảng Tự do, Quận Greenville, SC; Lãnh đạo tổ chức 
Camp Fire Girls cho cộng đồng người khiếm thính

Kinh nghiệm Bầu cử
Không có kinh nghiệm về tăng thuế, gửi quân đội của chúng ta 
tham chiến trong các cuộc chiến tranh không cần thiết, tiến hành 
Cuộc chiến chống Ma túy thất bại, can thiệp vào thị trường tự do, 
hoặc bội chi số tiền cực khổ kiếm được của người nộp thuế.

Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Ở tuổi mười sáu, Jeremy “Spike” Cohen đã xây dựng một doanh 
nghiệp thiết kế trang web phục vụ cho các doanh nghiệp nhỏ. 
Việc kinh doanh thành công đến mức ông Cohen đã có thể nghỉ 
hưu ở tuổi 30 và tập trung vào việc truyền bá thông điệp về sự 
Tự do.

Học vấn
Học được khả năng lãnh đạo, tiếp thị và truyền thông từ việc khởi 
nghiệp, phát triển và quản lý các doanh nghiệp nhỏ.

Phục vụ Cộng đồng
Tình nguyện viên cho Bosko Ministries, Nhà thờ Giáo hội Giám lý 
Liên hiệp Little River, Street Reach Ministries, Dignity Ministry, Tổ 
chức Humane Society của North Myrtle Beach.

Jo

Jorgensen
Ứng cử viên Đảng Tự do
Tổng thống

Jeremy “Spike”

Cohen
Ứng cử viên Đảng Tự do
Phó Tổng thống

Phát biểu
Mặc dù Olympia xa Washington, DC tới 3,000 dặm, nhưng đôi 
khi chúng ta đều cảm thấy rằng có một khoảng cách còn lớn hơn 
giữa người dân Washington với các chính trị gia đã tuyên bố trở 
thành người đại diện cho họ. Tiểu bang Evergreen có chung tên 
gọi với thủ đô của quốc gia chúng ta, nhưng không có chung thái 
độ từ chối thử những ý tưởng mới.

Có lẽ đó là lý do tại sao có nhiều người ở tiểu bang Washington 
đã bỏ phiếu cho Đảng Tự do vào năm 2016 hơn bao giờ hết.

Những người dân Washington đã nói rõ rằng họ sẽ không 
đợi chính quyền liên bang hành động, và hết lần này đến lần 
khác, họ đã đi trước so với các chính trị gia nhà nghề. Rốt cuộc, 
Washington là tiểu bang đầu tiên mà quyền được chết trong 
phẩm giá, bình đẳng trong hôn nhân, và cần sa tiêu khiển đều 
được hợp pháp hóa cùng lúc.

Cũng giống như các công dân tại tiểu bang Washington, những 
người theo Đảng Tự do đều biết rằng mọi chuyện không nhất 
thiết phải diễn ra theo cách này. 

Chúng ta có thể giảm chi phí chăm sóc sức khỏe mà không để 
chính phủ phải chịu trách nhiệm về các quyết định y tế mang 
tính cá nhân cao và tạo ra một hệ thống phù hợp với tất cả. 

Chúng ta có thể ưu tiên an ninh quốc gia mà không phải tham 
gia vào các cuộc chiến tranh không cần thiết ở nước ngoài và 
đóng quân trên khắp thế giới tại hàng tá quốc gia, cách xa gia 
đình của họ. Chúng ta có thể bảo vệ cộng đồng của mình mà 
không phải hy sinh sự tự do thông qua các dự luật tiên khởi thất 
bại như tịch thu tài sản dân sự, lệnh khám xét không gõ cửa, đặc 
quyền miễn trừ có giới hạn và Cuộc chiến chống Ma túy. Chúng 
ta có thể coi trọng trách nhiệm cần thiết đối với người lao động 
và chủ sử dụng lao động mà không cần vô số các rào cản gia 
nhập nghề nghiệp và doanh nghiệp mới. Chúng ta có thể cân đối 
ngân sách mà không cần tăng thuế. Bằng cách kết thúc việc bội 
chi quá mức của chính phủ, chúng ta cũng có thể loại bỏ thuế 
thu nhập liên bang. 

Tôi tranh cử vị trí Tổng thống không chỉ để trình bày một cách 
thức mới về việc giải quyết các vấn đề quan trọng. Tôi tranh cử 
vì tiểu bang Washington xứng đáng có một phương hướng tốt 
hơn  — các giải pháp tạo ra sự thay đổi thực sự cho những người 
dân thực sự.

Liên lạc
(864) 535-5400; contact@joj2020.com; joj2020.com

 tiếp tục



31Tổng thống và Phó Tổng thống Hoa Kỳ | Nhiệm kỳ 4 năm

 tiếp tục

Kinh nghiệm Bầu cử
Ứng cử viên Đảng Xanh ba lần tranh cử chức thống đốc New 
York vào năm 2010, 2014 và 2018, mỗi lần đều nhận được đủ 
số phiếu để Đảng Xanh đủ điều kiện có trên lá phiếu trong 
4 năm. Ứng cử viên Hoa Kỳ đầu tiên tham gia vận động cho 
Thỏa thuận Xanh Mới vào năm 2010.

Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Công nhân xây dựng, Teamster và UPS đã nghỉ hưu .

Học vấn
Đại học Dartmouth, 1975

Phục vụ Cộng đồng
Tổ chức Teamster vì một Công đoàn Dân chủ, Hội Cựu chiến 
binh Hoa Kỳ American Legion Dunbar Post 1643, Tổ chức Cựu 
chiến binh Việt Nam Phản đối Chiến tranh, Liên hiệp Cộng 
đồng Southside (Syracuse, NY).

Kinh nghiệm Bầu cử
Ứng cử viên xã hội chủ nghĩa độc lập tranh cử chức vụ Cảnh 
sát trưởng của Quận Milwaukee, WI, 2014, nhận được 20% số 
phiếu bầu. Ứng cử viên Phó tổng thống của Đảng Xã hội Chủ 
nghĩa Hoa Kỳ, 2016.

Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Tài xế xe buýt, tài xế xe tải, giáo viên trường học, nhà tổ chức 
cộng đồng.

Học vấn
Trung học Phổ thông Bay View, Milwaukee, 1992. Đại học 
North Florida, 2001.

Phục vụ Cộng đồng
Là Giám đốc Lập pháp của Công đoàn Giao thông Công cộng 
Hợp nhất Chi đoàn 998, đã lãnh đạo chi đoàn của bà tham 
gia vào cuộc biểu tình Wisconsin Uprising vào năm 2011 đòi 
quyền thương lượng tập thể cho nhân viên chính phủ. Điều 
phối viên Chiến dịch Cộng đồng, Wisconsin Jobs Now, 2015-
2016.

Howie

Hawkins
Ứng cử viên Đảng Xanh
Tổng thống

Angela

Walker
Ứng cử viên Đảng Xanh
Phó Tổng thống

Phát biểu
Danh sách ứng cử tổng thống của Đảng Xanh chúng tôi đang 
tham gia chiến dịch vận động cho những giải pháp thiết thực đối 
với các vấn đề sinh tử. Các giải pháp thiết thực không thể bị trì 
hoãn!

Đại dịch COVID-19: Số ca mắc bệnh và tử vong do COVID-19 ngày 
càng gia tăng tại Hoa Kỳ cho thấy hai đảng cầm quyền đang điều 
hành một chính quyền yếu kém. Các quốc gia có tổ chức tốt trên 
thế giới đã ngăn chặn được virus. Chúng tôi sẽ ban hành một 
chương trình Xét nghiệm, Theo dõi Tiếp xúc, và Cách ly Kiểm dịch 
toàn diện để ngăn chặn sự lây lan của virus trong cộng đồng để 
chúng ta có thể mở cửa lại nền kinh tế và trường học một cách 
an toàn.

Hành vi Tàn bạo của Cảnh sát và sự Phân biệt Chủng tộc có Hệ 
thống: Chúng tôi kêu gọi cộng đồng kiểm soát cảnh sát thông 
qua các ủy ban do cộng đồng lựa chọn với quyền bổ nhiệm cảnh 
sát trưởng, thiết lập chính sách và ngân sách cũng như điều 
tra và kỷ luật hành vi sai trái của cảnh sát. Chúng tôi hỗ trợ bồi 
thường, bao gồm một khoản đầu tư lớn của liên bang vào vấn đề 
việc làm, nhà ở, trường học, y tế, và doanh nghiệp trong các cộng 
đồng bị áp bức về mặt chủng tộc đã bị bần cùng hóa bởi hàng 
thế hệ bị phân biệt, kỳ thị, và bóc lột.

Sự Bất bình đẳng về Kinh tế: Sau 45 năm nhận các khoản tiền 
lương trì trệ và sự bất bình đẳng ngày càng gia tăng, tuổi thọ 
trung bình của tầng lớp lao động đang giảm đi. Chúng tôi sẽ ban 

hành Tuyên ngôn Nhân quyền Kinh tế để chấm dứt tình trạng 
nghèo đói và tuyệt vọng về kinh tế, bao gồm đảm bảo việc làm, 
thu nhập trên mức nghèo, nhà ở với giá cả phải chăng, Medicare 
for All, giáo dục công lập miễn phí từ cấp mẫu giáo đến đại học, 
và nhân đôi quyền lợi phúc lợi An sinh Xã hội để mỗi người cao 
tuổi đều được đảm bảo khi nghỉ hưu.

Khủng hoảng Khí hậu: Chúng tôi sẽ ban hành Thỏa thuận Xanh 
Mới khẩn cấp để đạt mục tiêu hoàn toàn không phát thải khí 
carbon và 100% năng lượng sạch trước năm 2030. Chúng tôi 
sẽ nghiêm cấm hoạt động thủy lực cắt phá và cơ sở hạ tầng sử 
dụng nhiên liệu hóa thạch mới.

Cuộc đua Vũ khí Hạt nhân: Chúng tôi sẽ cắt giảm 75% mức chi tiêu 
cho hoạt động quân sự, rút khỏi các cuộc chiến tranh bất tận ở 
nước ngoài, cam kết không sử dụng đầu tiên vũ khí hạt nhân và 
giải trừ vũ khí hạt nhân ở mức tối thiểu đáng tin cậy. Trên cơ sở 
các khởi xướng về nền hòa bình để giảm căng thẳng này, chúng 
tôi sẽ đi đến các cường quốc hạt nhân khác để đàm phán giải trừ 
vũ khí hạt nhân hoàn toàn và cho cả đôi bên.

Liên lạc
(315) 220-0101; mobilize@howie2020.com; 
www.howiehawkins.us
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Kinh nghiệm Bầu cử
1994, 1998: ứng cử viên Đảng Hòa bình và Tự do California 
ra tranh cử chức vụ Thống đốc California. 2016, 2020: ứng cử 
viên Đảng Chủ nghĩa Xã hội và Giải phóng và Đảng Hòa bình 
và Tự do, Tổng thống Hoa Kỳ.
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
2002-08: chủ tịch Công đoàn In ấn Vùng Vịnh, CWA, Lo. 39521. 
2008-đến nay: Phó Chủ tịch, Hiệp hội Truyền thông Thái Bình 
Dương, CWA. Nhà sản xuất video đoạt giải thưởng, “Genocide 
by Sanctions” (“Sự Diệt chủng bởi các Sắc lệnh Trừng phạt”) 
(Iraq 1998). “NATO Targets” (“Các Mục tiêu NATO”) (Yugoslavia 
1999).
Học vấn
Đại học Brandeis
Phục vụ Cộng đồng
Nhà Sáng lập, Tổ chức Cứu trợ Khẩn cấp cho Công nhân Nông 
nghiệp; Nhà Sáng lập; Tổ chức Ủy ban Quốc gia Giải phóng 
Năm người Cuba; Nhà Tổ chức, Liên minh ANSWER-Hành 
động Ngay để Ngăn chặn Chiến tranh & Chấm dứt Nạn Phân 
biệt Chủng tộc; Nhà Hoạt động chống nạn phân biệt chủng tộc 
và hành vi lạm quyền của cảnh sát, đồng thời ủng hộ quyền 
của phụ nữ, người nhập cư và cộng đồng LGBTQ.

Kinh nghiệm Bầu cử
Không có thông tin
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Nhà tổ chức phong trào phản đối chiến tranh Hoa Kỳ tại Iraq. 
Đã tham gia và tổ chức nhiều sự kiện phản đối các cuộc chiến 
tranh của Hoa Kỳ, lệnh phong tỏa đối với Cuba và các sắc lệnh 
trừng phạt áp dụng đối với nhiều quốc gia. Đã tham gia đóng 
góp và biên tập cho các tạp chí văn học lớn, và là tác giả của 
một số tập thơ và văn xuôi.
Học vấn
Bằng Cử nhân chuyên ngành báo chí từ Đại học Maryland, 
College Park, Maryland.
Phục vụ Cộng đồng
Nhà hoạt động vì quyền của người khuyết tật, nỗ lực giúp tất 
cả mọi người có thể tiếp cận đến tất cả các khía cạnh xã hội.

Gloria

La Riva
Ứng cử viên Đảng Chủ 
nghĩa Xã hội & Giải phóng
Tổng thống

Sunil

Freeman
Ứng cử viên Đảng Chủ 
nghĩa Xã hội & Giải phóng
Phó Tổng thống

Phát biểu
Hãy Bỏ phiếu cho Đảng viên Đảng Chủ nghĩa Xã hội vào Năm 2020!
Gloria La Riva, nhà hoạt động phản đối chiến tranh và ủng hộ 
người lao động, là ứng cử viên của Đảng Chủ nghĩa Xã hội và Giải 
phóng đang ra tranh cử vị trí Tổng thống trong cuộc bầu cử năm 
2020. Sinh ra tại Albuquerque, New Mexico, cha bà là một người 
đưa thư, mẹ bà là một người nhập cư đến từ Mexico và là công 
nhân may mặc. La Riva là đại biểu của Hội đồng Lao động San 
Francisco. 
Chương trình gồm 10 điểm trọng tâm của La Riva kêu gọi quyền 
lợi về công ăn việc làm hoặc thu nhập, các quyền chăm sóc sức 
khỏe, giáo dục, sự no đủ và nhà ở với giá phải chăng là những 
quyền theo Hiến pháp; Bãi bỏ các khoản tiền thuê nhà và tiền 
nợ nhà cho người thuê nhà, chủ nhà nhỏ và doanh nghiệp nhỏ 
trong thời gian bùng phát đại dịch COVID-19; Chấm dứt nạn 
phân biệt chủng tộc, sự tàn bạo của cảnh sát và việc tống giam 
hàng loạt, thả tự do cho Leonard Peltier, Mumia Abu Jamal, Jalil 
Muntaqim và tất cả các tù nhân chính trị; Đóng cửa tất cả các căn 
cứ quân sự của quân đội Hoa Kỳ trên khắp thế giới và ngăn chặn 
chiều hướng tiến tới chiến tranh chống lại Trung Quốc và Nga; 
Chấm dứt viện trợ của Hoa Kỳ cho Israel - quyền tự quyết cho 
người dân Palestine; Dỡ bỏ các sắc lệnh trừng phạt/phong tỏa 
đối với Cuba, Venezuela, Iran, Triều Tiên và các quốc gia khác; Sự 
độc lập cho Puerto Rico; Thực hiện đúng các hiệp ước với Người 

Mỹ Bản địa; Bảo vệ các công đoàn và mức lương tối thiểu $20/
giờ; Quyền bình đẳng cho phụ nữ, bao gồm tất cả các quyền sinh 
sản; Sự bình đẳng hoàn toàn cho cộng đồng LGBTQ; Toàn bộ 
quyền lợi cho tất cả người nhập cư; Quốc hữu hóa các ngân hàng 
và tập đoàn, sử dụng khối tài sản khổng lồ mà họ đã đánh cắp 
để chu cấp cho nhu cầu của người dân.
La Riva cho biết: “Ngày nay, trong khi khối tài sản khủng khiếp 
của giới siêu giàu tăng lên mỗi ngày, thì một nửa dân số Hoa Kỳ 
đang sống trong nghèo đói hoặc cận nghèo.” “Khi các chủ ngân 
hàng tư bản đốt phá nền kinh tế, thì chính quyền liên bang lại 
bảo lãnh họ với số tiền hàng nghìn tỷ đô la. Bây giờ đã đến lúc 
giải cứu người dân!
“Để Trái đất còn tồn tại, chủ nghĩa tư bản phải ra đi. Các cuộc khủng 
hoảng liên tiếp về sự bất bình đẳng, bất công, chiến tranh không 
hồi kết, nạn tàn phá môi trường và nhiều khủng hoảng khác chỉ có 
thể bị đánh bại bằng cách thay thế chủ nghĩa tư bản bằng một hệ 
thống dựa trên sự đáp ứng nhu cầu của người dân – chủ nghĩa xã 
hội. Nếu quý vị đồng ý, hãy tham gia chiến dịch của chúng tôi!”
Liên lạc
(425) 310-2576; info@LaRiva2020.org; www.LaRiva2020.org

 tiếp tục
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Kinh nghiệm Bầu cử
Tranh cử vị trí Tổng thống năm 2016; tranh cử vị trí Thị trưởng 
Dallas, Texas năm 2019.

Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Công nhân khai thác mỏ than ở Utah tham gia tổ chức công 
đoàn cùng những công nhân đến từ Mexico đấu tranh đòi tiền 
lương, điều kiện làm việc an toàn. Nhân viên Walmart tại Dallas.

Học vấn
Phản đối các cuộc chiến tranh của Hoa Kỳ từ Việt Nam đến Trung 
Đông. Tháng 5 năm 2020, tham gia đình công cùng các công 
nhân đóng gói tại Yakima, WA.

Phục vụ Cộng đồng
Đã tham gia các cuộc biểu tình tại Minneapolis, Houston và 
Louisville nhằm phản đối vụ giết George Floyd và Brionna Taylor. 
Tham gia đình công cùng với các thành viên công đoàn nhằm 
chống lại ASARCO tại Arizona và Texas.  Vào tháng 6, đã đoàn kết 
4,300 công đoàn viên chống lại nhà máy đóng tàu hải quân tại 
Bath, Maine. Ủng hộ quyền lựa chọn phá thai của phụ nữ.

Kinh nghiệm Bầu cử
Tranh cử vào Hội đồng Thành phố Pittsburgh năm 2019

Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Nấu ăn tại công ty dịch vụ ăn uống. Đã tham gia hành động cùng 
với các giáo viên tại West Virginia, Oklahoma, North Carolina và 
Pennsylvania vào năm 2018. Đã tham gia đình công cùng công 
nhân UAW chống lại GM, Ford và Fiat Chrysler.

Học vấn
Đã đến Cuba và phản đối lệnh cấm vận của Hoa Kỳ. Ủng hộ cuộc 
cách mạng xã hội chủ nghĩa của Cuba.

Phục vụ Cộng đồng
Vào năm 2018, đã cùng những người khác tham gia biểu tình 
phản đối vụ giết hại mười một người Do Thái tại Tree of Life 
Synagogue ở Pittsburgh. Từng tham gia đấu tranh chống lại 
hành động tàn bạo của cảnh sát, từ vụ giết Jonny Gammage tại 
Pittsburgh vào năm 1997 cho đến việc tham gia các cuộc biểu 
tình phản đối vụ giết George Floyd và Breonna Taylor. Ủng hộ 
quyền lựa chọn phá thai của phụ nữ. 

Alyson

Kennedy
Ứng cử viên Đảng Công 
nhân Xã hội
Tổng thống

Malcolm M.

Jarrett
Ứng cử viên Đảng Công 
nhân Xã hội
Phó Tổng thống

Phát biểu
Đảng Công nhân Xã hội đòi hỏi chính quyền liên bang phải tài 
trợ ngay cho một chương trình tài trợ to lớn để cung cấp việc làm 
với mức lương theo quy mô công đoàn cho hàng triệu người bị 
mất việc làm. Virus COVID-19 đã phơi bày cuộc khủng hoảng của 
chủ nghĩa tư bản. Người lao động có thể xây dựng bệnh viện, 
nhà ở, trường học, trung tâm chăm sóc trẻ em ban ngày và thay 
thế cơ sở hạ tầng đổ nát.

Những người chủ chia rẽ người lao động bằng cách đổ lỗi cho 
những công nhân nhập cư mà họ bóc lột. Chiến dịch vận động 
của tôi đòi hỏi sự ân xá cho những người lao động không có giấy 
tờ tại Hoa Kỳ.

Người lao động Kiểm soát Hoạt động Sản xuất. Người lao động 
cần phải làm việc! Chỉ khi làm việc, bằng cách hành động cùng 
nhau, chúng ta mới tận dụng được sức mạnh của mình và đứng 
lên chống lại những người chủ. Sự phản kháng như vậy đã diễn 
ra giữa những công nhân Walmart, công nhân đóng gói trái cây 
tại Yakima, công nhân xưởng đóng tàu đến từ công đoàn thợ 
máy trong cuộc đình công tại Bath, Maine, cùng với các công 
nhân khai thác mỏ đồng mà đã tham gia đình công tại Arizona 
và Texas và cùng với các công nhân làm việc trên những tuyến 
đường sắt – tất cả bọn họ đều yêu cầu điều kiện làm việc an 
toàn, quyền kiểm soát đối với tốc độ dây chuyền sản xuất, tăng 
lương và bốn mươi giờ làm việc trong tuần.

Chiến dịch của chúng tôi chỉ ra những việc khả thi và cần thiết. 
Nếu người lao động giành được quyền kiểm soát hoạt động sản 
xuất, chúng ta có thể thành lập các ủy ban tại nơi làm việc để 
chống lại việc sản xuất hàng hóa kém chất lượng của các ông 
chủ, phơi bày quy trình xử lý chất thải của họ cũng như hoạt 
động bảo vệ môi trường. 

Người lao động cần đảng của riêng họ—một đảng lao động – để 
đấu tranh giành quyền lực chính trị khỏi tay các người chủ và chủ 
ngân hàng cũng như đảng viên Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa 
đại diện cho họ. Chúng ta cần phải tích cực noi gương những gì 
mà công nhân và nông dân Cuba đã làm khi họ thực hiện cuộc 
cách mạng vào năm 1959 - -thành lập chính phủ dành cho công 
nhân và nông dân. Chúng ta cần kêu gọi bắt giữ và truy tố tất cả 
cảnh sát có hành vi giết người lao động và chúng ta sẽ đấu tranh 
nhằm chống lại nạn áp bức phụ nữ và bảo vệ quyền lựa chọn 
phá thai của phụ nữ.

Hãy tham gia chiến dịch vận động của Đảng Công nhân Xã hội 
năm 2020! Hãy đọc và đăng ký nhận bản tin từ tờ báo vận động 
Militant  của chúng tôi.

Liên lạc
(206) 323-1755; SWPSEATTLE@gmail.com; www.themilitant.com

kết thúc
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 tiếp tục

Suzan

Kinh nghiệm Bầu cử
Dân biểu Hoa Kỳ, 2012 đến nay. Ủy ban Tài chính và Ủy ban 
Chọn lọc để Hiện đại hóa Quốc hội.
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Sự nghiệp thành công với tư cách là nữ doanh nhân và người 
khởi nghiệp. Từng là viên chức cao cấp của Microsoft, hướng 
dẫn 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
Cử nhân, Sinh học, Đại học Reed; Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, 
Đại học Washington.
Phục vụ Cộng đồng
Tôi đã hướng dẫn cho các sinh viên tại Trường Kinh doanh 
thuộc 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 Hội Nữ Thanh niên Cơ 
Đốc, hỗ trợ nhà ở chuyển tiếp, đào tạo việc làm và cung cấp 
các dịch vụ hỗ trợ những gia đình cần gầy dựng lại cuộc sống.

Phát biểu
Trong đại dịch này, các gia đình trong Khu Quốc hội 1 đang 
phải vất vả xoay xở và lo ngại về tương lai. Hơn bao giờ hết, 
giờ đây, chúng ta cần người lãnh đạo mạnh mẽ, tập trung vào 
việc giúp đỡ những người cần được giúp đỡ, bảo vệ sức khỏe 
và sự an toàn của chúng ta, đồng thời hồi phục nền kinh tế 
của chúng ta. Là Nữ Nghị sĩ Hoa Kỳ của quý vị, tôi quyết tâm 
sẽ đưa chúng ta vượt qua thời kỳ căng thẳng khó khăn này và 
trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tôi sẽ tập trung vào việc 
dẹp đảng phái qua một bên và cho mọi người thấy kết quả. 
Ca nhiễm COVID-19 đầu tiên được biết đến xảy ra tại chính 
Tiểu bang Washington trước bất kỳ nơi nào khác. Tổng thống 
Trump đã phủ nhận mối đe dọa và để lỡ thời gian quý giá. 
Ngược lại, tôi đã nhanh chóng hành động, đảm bảo nguồn 
quỹ để bổ sung cho các tài khoản y tế công cộng của tiểu bang 
và địa phương. Tiểu bang Washington ngay lập tức nhận được 
hơn $11 triệu và vẫn tiếp tục được hỗ trợ. Tôi cũng ủng hộ 
tín dụng thuế giữ lại nhân viên để đảm bảo khoảng 60 triệu 
người vẫn giữ được việc làm kèm theo phúc lợi. Những khoản 
tiền này đã được hợp nhất vào Đạo luật Những Người Anh 
hùng để cứu trợ cho đại dịch. 
Khi nền kinh tế mở cửa trở lại, chúng ta sẽ phải đối mặt với 
sự hồi phục không chắc chắn. Chúng ta cần hành động khéo 
léo và quyết đoán để phục hồi nền kinh tế. Với lý lịch và kinh 
nghiệm của một nữ doanh nhân và người khởi nghiệp thành 
công tôi biết cách làm thế nào để đưa các doanh nghiệp hoạt 
động trở lại và tạo công ăn việc làm. 
Đề xuất của tôi về việc mở rộng tín dụng thuế trẻ em có thể 
giảm 38 phần trăm tình trạng nghèo khó ở trẻ em đã được 
đưa vào luật cứu trợ đại dịch. Tôi cũng xây dựng các quy định 
được thông qua vào năm ngoái để quy trình đăng ký viện trợ 
tài chính trở nên dễ dàng hơn cho đối tượng sinh viên. Tôi đã 
thúc đẩy việc mở rộng khả năng tiếp cận của nông dân với 
thị trường, cải thiện quyền truy cập băng thông rộng, và tăng 
nguồn cung nhà ở có giá cả phải chăng. 
Các giá trị cốt lõi của tôi vẫn giữ nguyên không thay đổi. Như 
tôi vẫn luôn thực hiện kể từ ngày nhậm chức, tôi sẽ bảo vệ 
Quỹ Phúc lợi Xã hội, Trợ cấp Y tế và quyền lựa chọn của phụ 
nữ. Tôi đã nhận được sự tán thành từ các nhóm Đảng Dân 
Chủ, người lao động, các lãnh đạo ở địa phương và nhiều cá 
nhân và tổ chức khác. 
Điều không mong muốn từ đại dịch này rất khó khăn nhưng 
tôi cam kết sẽ đưa mọi người trở lại làm việc và bảo vệ tầng 
lớp trung lưu. Tôi 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)
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kết thúc

Jeffrey

Kinh nghiệm Bầu cử
Hội đồng Thành phố Sultan 2009 đến Nay, Ban Chính sách 
Giao thông Vận tải Hội đồng Khu vực Puget Sound 2014 - 
2015, Ủy ban LEOFF1 2016 đến Nay, Viên chức Ủy ban Phân 
khu Bầu cử 2019 đến Nay.
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Chủ Doanh nghiệp Nhỏ Thành công 1988 đến Nay, Tài xế Xe 
buýt Thay thế 2018 đến Nay.
Học vấn
Tốt nghiệp Trường Trung học Phổ thông Mariner 1987, Tham 
dự Trường Cao đẳng Cộng đồng Shoreline 1987 -1988.
Phục vụ Cộng đồng
Huấn luyện viên Bóng rổ Hội Nam Thanh niên Cơ đốc Monroe 
4 năm; Tham gia Nhiều Chương trình dành cho Thanh thiếu 
niên tại Nhà thờ Của tôi; Thành viên Hội đồng Liên minh vì An 
toàn Đường cao tốc U.S. 2 2007 đến Nay; Chủ tịch Hiệp hội 
Chủ nhà 2019 đến Nay.

Phát biểu
Là chủ một doanh nghiệp nhỏ, Chủ tịch HOA và Thành viên 
Hội đồng Thành phố Sultan, tôi có nhiều kinh nghiệm quản 
lý ngân sách, thuế, và các quy định. Tôi đã học được cách thể 
hiện các quan điểm đa dạng của mình trong cộng đồng một 
cách trung thực, giữ vai trò giám sát chống chi tiêu lãng phí và 
giúp thành phố của chúng ta đạt được định giá trái phiếu cao 
nhất.
Quốc hội có nhiệm vụ đại diện cho quý vị và nỗ lực giải quyết 
các vấn đề quan trọng nhất. Tình hình nhập cư vẫn vô cùng 
bất ổn, ngân sách An sinh Xã hội sẽ cạn kiệt vào năm 2035, và 
khoản nợ quốc gia của chúng ta tăng lên con số hàng nghìn tỷ 
đô la mỗi năm. Rõ ràng là quốc gia chúng ta cần phải tự chủ 
hơn, sản xuất nhiều loại hàng hóa quan trọng hơn trong nước 
và không được chuyển việc làm và tiền bạc ra nước ngoài. 
Quý vị xứng đáng có một hệ thống thuế công bằng, hiệu quả, 
hỗ trợ kinh doanh, tạo công ăn việc làm cũng như hỗ trợ 
người nộp thuế hằng ngày, đồng thời đáp ứng các nhu cầu 
xã hội và trách nhiệm cốt lõi như cơ sở hạ tầng - cầu đường, 
đường cao tốc, đường sắt, và lưới điện của chúng ta. Nếu cơ 
sở hạ tầng được đầu tư có trách nhiệm thì có thể đã ngăn 
được vụ sập Cầu bắc qua Sông Skagit trên I-5. Là thành viên 
hội đồng trong Liên minh vì An toàn Đường cao tốc U.S. 2, tôi 
là người đã mang về hơn $200 Triệu cho công tác cải thiện an 
toàn đường cao tốc nông thôn của chúng ta. Tôi sẽ mang kinh 
nghiệm hoạt động ở lĩnh vực này khi làm việc trong Quốc Hội.
Tôi sẽ chống lại mọi nỗ lực làm suy yếu hoặc phá hoại các 
quyền được bảo vệ theo hiến pháp của quý vị, đặc biệt là Tu 
chính án Thứ 1 của chúng ta - tự do ngôn luận, hội họp, tôn 
giáo, báo chí và Tu chính án Thứ 2 của chúng ta - quyền sở 
hữu vũ khí để bảo vệ bản thân và những người thân yêu của 
quý vị. Chúng ta đặc biệt nên phục vụ và nâng đỡ các cựu 
chiến binh và gia đình quân nhân, những người đã hy sinh để 
giành lấy tất cả các quyền tự do này. 
Cuối cùng, tôi tin rằng phục vụ trong Quốc hội chỉ nên là một 
đặc quyền ngắn hạn, không phải là sự nghiệp, với mục tiêu 
khôi phục nước Mỹ trở về các giá trị từ buổi đầu sáng lập - 
một vùng đất nơi tất cả mọi người có cơ hội bình đẳng để trải 
nghiệm cuộc sống tươi đẹp, quyền tự do, và mưu cầu hạnh 
phúc. Tôi khiêm tốn xin quý vị bỏ phiếu cho tôi.
Liên lạc
(425) 522-3360; jeffrey@beeler4congress.org; 
www.beeler4congress.org

Beeler, Sr.
(Theo đảng Cộng hòa) 
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Pramila

Kinh nghiệm Bầu cử
Dân biểu Hoa Kỳ, 2017 đến nay; Thượng nghị sĩ Tiểu bang 
Washington, 2015-2017
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Người sáng lập/Giám đốc Điều hành OneAmerica; Giám đốc 
Quỹ Chuyển giao Công nghệ PATH; Chuyên gia Phân tích Tài 
chính; Tác giả
Học vấn
Cử nhân Anh ngữ và Kinh tế học, Đại học Georgetown; Thạc sĩ 
Quản trị Kinh doanh, Đại học Northwestern
Phục vụ Cộng đồng
Đồng Chủ tịch Nhóm Cấp tiến thuộc Quốc hội; Chủ tịch Chính 
sách Y tế Quốc gia, Chiến dịch Tranh cử Tổng thống của Bernie 
Sanders; Đồng Chủ tịch Ủy ban Chăm sóc Sức khỏe, Lực lượng 
Đặc nhiệm Đoàn kết Biden-Sanders; Phó Chủ tịch, Nhóm Bình 
đẳng LGBT thuộc Quốc hội; Đồng Chủ tịch Lực lượng Đặc nhiệm 
Thống nhất về Công bằng Khí hậu và Môi trường; Đồng Chủ 
tịch Nhóm Công tác của Phụ nữ về Cải cách Nhập cư; Chủ tịch 
chuyên trách Nhập cư, Nhóm Người Mỹ gốc Châu Á Thái Bình 
Dương thuộc Quốc hội; Thành viên Ủy ban Tư vấn Bất bình đẳng 
Thu nhập của Thành phố Seattle – ban hành đạo luật cho con 
đường hướng đến mức lương tối thiểu $15

Phát biểu
Tôi rất tự hào được đại diện và đấu tranh cho cộng đồng của 
chúng ta khi làm việc trong Quốc hội. Tôi đến Mỹ một mình khi 
tôi 16 tuổi và tôi là cư dân Seattle trong ba mươi năm qua. Là 
Dân biểu Hoa Kỳ của quý vị, tôi tập trung vào việc đảm bảo mọi 
người đều nhận được dịch vụ chăm sóc sức khỏe có chất lượng, 
đảm bảo quyền lợi của người lao động, bảo vệ môi trường và 
đất đai công cộng, chào đón người nhập cư, đấu tranh cho 
quyền sinh sản và bình đẳng LGBTQ, làm cho đại học miễn phí, 
và mở rộng An sinh Xã hội và Medicare.
Với tư cách là Đồng Chủ tịch Nhóm Cấp tiến thuộc Quốc hội, 
tôi đã đưa ra luật để đạt được Medicare cho Tất cả Mọi người, 
thành lập trường đại học miễn học phí, mở rộng thương lượng 
tập thể, và cung cấp cứu trợ trực tiếp cho công nhân và doanh 
nghiệp trong đại dịch COVID-19. Tôi cũng đã tham gia vào các 
cuộc đấu tranh lớn khác, bao gồm chuyển tiếp sang một tương 
lai sử dụng năng lượng tái tạo 100%, cải tổ các cuộc bầu cử của 
chúng ta và rút tiền ra khỏi chính trị, tăng mức lương tối thiểu 
toàn quốc, và thúc đẩy cải cách nhập cư nhân đạo.
Trong thời gian làm Nữ Dân biểu Hoa Kỳ của quý vị, tôi đã tổ 
chức 96 cuộc họp với người dân để lắng nghe ý kiến của quý vị 
và đấu tranh giành các ưu tiên như nhà ở giá cả phải chăng và 
cơ sở hạ tầng và giao thông công cộng mạnh mẽ. Tôi đã giúp đỡ 
hàng trăm cử tri – trong đó có các cựu chiến binh và người cao 
tuổi – nhận hơn $3.8 triệu từ các lợi ích liên bang.
Là một Thành viên của Ủy ban Tư pháp, tôi đã buộc chính quyền 
tham nhũng này phải chịu trách nhiệm và đứng lên chống lại 
các nỗ lực phân biệt chủng tộc và bài ngoại nhằm chia rẽ chúng 
ta. Và tôi sẽ tiếp tục làm việc để xây dựng một nền kinh tế phù 
hợp với tất cả mọi người.
Tôi tự hào đại diện cho một khu vực phong phú về tính đổi mới, 
đa dạng, và lòng trắc ẩn. Tôi không lấy tiền PAC từ doanh nghiệp 
vì tôi ở đây để đấu tranh cho quý vị và gia đình quý vị chứ không 
phải những người giàu có và có quen biết rộng. Tôi sẽ rất vinh 
dự khi có phiếu bầu của quý vị.
Các tổ chức và cá nhân ủng hộ: Tổ chức Đảng viên Dân chủ 
Trẻ Tiểu bang Washington, Liên minh về Trách nhiệm Sử dụng 
Súng, Hiệp hội Giáo dục Quốc gia, Tổ chức Y tá Quốc gia, Tổ 
chức Planned Parenthood , NARAL, Hội đồng Lao động Tiểu 
bang Washington, Sierra Club, Đảng viên Đảng Dân chủ Quận 
Snohomish 
Liên lạc
INFO@PRAMILAFORCONGRESS.COM; 
https://www.pramilaforcongress.com/

Jayapal
(Theo đảng Dân chủ)
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Craig

Kinh nghiệm Bầu cử
Viên chức ủy ban phân khu bầu cử, 26 năm.  Với sự tin tưởng 
của các cử tri, tôi hy vọng sẽ được phục vụ họ trong Quốc hội 
sau khi đã thực tập ở đó đã lâu rồi (1984).
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Tôi đại diện cho các nhà sản xuất dụng cụ bảo vệ khi xảy ra 
động đất, tự hào được mang nhãn sản xuất tại Hoa Kỳ  Tôi quản 
lý các danh mục đầu tư dành cho người hưu trí.  Tôi đã góp 
phần cứu giúp Seattle Sorbets và thậm chí đã từng đi nhặt táo 
vào một mùa thu.
Học vấn
Cử nhân Đại học Hillsdale, Kinh tế học; Chuyên gia Phân tích Tài 
chính có Chứng chỉ
Phục vụ Cộng đồng
Đồng Chủ tịch Hội Phụ huynh - Giáo viên. Đồng sáng 
lập RespectWashington.us để bảo vệ công dân và người nhập 
cư hợp pháp chống lại các chính trị gia lợi dụng hành vi lừa đảo 
nhập cư.  Các đơn kiến nghị bãi bỏ “nơi trú ẩn” thành công tại 
Spokane và Burien.  Đồng sáng lập SaveOurChoice.us để bảo vệ 
lựa chọn của người tiêu dùng (các đơn kiến nghị để loại bỏ thuế 
nước ngọt, cấm sử dụng túi ni-lông và mức lương dẫn đến tình 
trạng mất việc làm).

Phát biểu
Đây là việc nghiêm túc! Đã đến lúc chúng ta loại bỏ những kẻ lợi 
dụng đại dịch để “cướp giật” từ các doanh nghiệp phát triển y tế 
và dược phẩm của chúng ta. Hãy bầu tôi vào Quốc hội để bảo 
vệ các chuyên gia và nhà sản xuất trong lĩnh vực y tế của nước 
Mỹ vì họ cứu tính mạng mọi người. Hãy tin tưởng Bác sĩ Y khoa 
Fauci. 
Tôi sẽ bảo vệ các cơ hội việc làm và tiền lương của quý vị thông 
qua việc bỏ phiếu ủng hộ hình thức xác minh điện tử E-verify 
bắt buộc để chặn đứng những kẻ đánh cắp Số An sinh Xã hội. 
Tôi cũng sẽ bảo vệ các cử nhân công nghệ mới tốt nghiệp đầy 
hoài bão thông qua việc tạm dừng lượng người dùng thị thực 
H-1B tràn vào nước Mỹ (là những người không đóng Quỹ An 
sinh Xã hội như người lao động Mỹ phải đóng). Tôi sẽ bảo vệ 
chất lượng và nguồn cung cấp thuốc thông qua việc bỏ phiếu 
ủng hộ hồi phục nền sản xuất của nước Mỹ.
Tôi sẽ bảo vệ những nhân viên bưu điện tuyệt vời phục vụ 
chúng ta hằng ngày nhưng vẫn kiên trì với Dịch vụ Bưu chính Mỹ 
đã phá sản vì các hợp đồng chuyển hàng không bền vững, qua 
đó cũng làm suy yếu hoạt động bán lẻ trên Main Street đang bị 
tàn phá của chúng ta. Tôi sẽ bỏ phiếu cấm mọi cuộc gọi tự động 
lập trình sẵn. 
Trong một thập kỷ qua, tôi đã tình nguyện phục vụ công chúng 
hướng đến việc triệt phá hành vi buôn người và ma túy vốn 
được tiếp tay bởi những bến đỗ “trú ẩn”. Nỗ lực lãnh đạo còn 
bao gồm các đơn kiến nghị dự luật tiên khởi công dân thành 
công tại Spokane và Burien. Nỗ lực bảo vệ Tu Chính án Thứ 
Nhất của tôi cho các cử tri Burien nay là Đơn Kiến nghị Tòa án 
Tối cao Hoa Kỳ 19-1219 [respectwashington.us]. Tại Quốc hội, 
tôi sẽ ngăn chặn lệnh ân xá và vấn nạn bòn rút tài sản bảo đảm 
từ Quỹ An sinh Xã hội bởi những kẻ đã lừa gạt luật việc làm của 
chúng ta. Những ai nghi ngờ có thể xem lại lá phiếu của người 
đương nhiệm ủng hộ việc giảm điều kiện hưởng khoản viện trợ 
do đại dịch $1200 từ Số An sinh Xã hội xuống chỉ còn Số Định 
dạng Người nộp Thuế (được cấp cho cả người không cư trú và 
người nước ngoài bất hợp pháp) [HR6800 Roll Call 108].
Mặc dù vậy, không nghị sĩ nào có thể cứu quý vị khỏi thảm họa 
tài chính này, vốn do những tên cộng sản dối trá gây ra. Chỉ 
quý vị mới có thể cứu gia đình của mình bằng cách 1) đầu tư 
vào vàng và 2) sở hữu một khẩu súng. Đơn giản là những vị anh 
hùng thực thi luật pháp của chúng ta không thể thay thế quý vị 
chịu trách nhiệm tối đa cho sự an toàn của gia đình quý vị trong 
thời điểm gay go này. Cuối cùng, đối với vị trí Thống đốc, xin hãy 
cùng tôi bỏ phiếu cho Phil Fortunato, với Dự luật Thượng viện 
6030 để giải phóng Washington khỏi lời nguyền không có pháp 
luật của nơi “trú ẩn.”
Liên lạc
(206) 932-2243; info@Keller4America.us; 
www.Keller4America.us

Keller
(Theo đảng Cộng hòa)
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Kim

Kinh nghiệm Bầu cử
Dân biểu Hoa Kỳ, từ năm 2019 đến nay, Ủy ban Giáo dục & 
Lao động và Ủy ban Nông nghiệp
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Bác sĩ nhi khoa ở Issaquah trong 17 năm; Được cha mẹ 
bệnh nhân trong khu vực vùng đô thị Seattle bình chọn là 
Bác sĩ Nhi khoa Tốt nhất (Tạp chí Parent Map, 2013)
Học vấn
Bác sĩ 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 Vật lý Thiên văn, Phi 
Beta Kappa, 1991
Phục vụ Cộng đồng
Khôi phục môi trường sống dọc theo sông Green River 
và các tuyến đường thủy khác. Làm việc với Mountains to 
Sound Greenway.

Phát biểu
Cách đây hai năm, quý vị đã bầu tôi vào Quốc Hội vì quý 
vị biết rằng tôi sẽ ủng hộ cho quý vị giống như cách tôi đã 
ủng hộ cho trẻ em và các gia đình trong hơn 20 năm qua 
trong cương vị là bác sĩ nhi khoa. Quý vị đã tin tưởng rằng 
tôi sẽ nỗ lực đấu tranh vì hệ thống chăm sóc sức khỏe phổ 
thông, giá cả phải chăng, giá thuốc kê đơn thấp hơn, môi 
trường trong sạch hơn, kiến thức cơ bản về an toàn sử 
dụng súng, và quyền tự ra quyết định chăm sóc sức khỏe 
của nữ giới. Tôi đã và sẽ làm như vậy. 
Là bác sĩ nhi khoa đầu tiên và là nữ bác sĩ duy nhất trong 
Quốc hội, tôi đã nỗ lực bảo vệ trẻ em và định hình chính 
sách chăm sóc sức khỏe của quốc gia. Kể từ khi đại dịch 
COVID-19 bùng phát, tôi vẫn luôn ủng hộ rõ ràng việc tăng 
cường thử nghiệm, thiết bị bảo hộ cho các chuyên gia 
chăm sóc sức khỏe và các nhân viên tuyến đầu của chúng 
ta, đồng thời hỗ trợ cho các gia đình và doanh nghiệp nhỏ. 
Là con gái của một giáo viên và tốt nghiệp trường công lập, 
tôi đã tham gia Ủy ban Giáo dục & Lao động — vì chúng ta 
cần một nền kinh tế hiệu quả cho toàn thể người dân Mỹ. 
Tôi đã nỗ lực để đảm bảo mọi trẻ em đều được hưởng nền 
giáo dục công lập tuyệt vời và đào tạo nâng cao để các em 
sẵn sàng cho sự nghiệp. Điều đó có nghĩa là giáo dục nghề 
nghiệp và kỹ thuật, giáo dục đại học hoặc đào tạo học 
nghề. Tôi ủng hộ mạnh mẽ quyền thương lượng tập thể 
của người lao động. 
Tôi là thành viên duy nhất trong Ủy ban Nông nghiệp của 
Quốc hội đến từ khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương. Tôi 
đã làm việc với cả hai đảng vì cộng đồng nông nghiệp của 
chúng ta thông qua việc tài trợ nghiên cứu, hỗ trợ thương 
mại, khuyến khích một nền nông nghiệp bền vững, ủng hộ 
cải cách nhập cư hợp lý, và thúc đẩy việc đưa Quy hoạch 
Lưu vực Sông Yakima thành luật. Tôi sẽ tiếp tục nỗ lực giải 
quyết vấn đề biến đổi khí hậu, bảo vệ các cuộc bầu cử, và 
bảo vệ các chủng loài đang bị đe dọa và những vùng đất 
hoang dã . 
Với hơn 35 tòa thị chính trên toàn khu vực rộng 7000 dặm 
vuông này, việc gặp gỡ với quý vị đã giúp tôi phục vụ quý vị 
tốt hơn. 
Việc đại diện cho quý vị với tư cách thành viên Quốc hội là 
một đặc quyền và tôi mong sẽ có vinh dự nhận được phiếu 
bầu của quý vị.
Liên lạc
(425) 395-4775; info@drkimschrier.com; 
www.drkimschrier.com

Schrier
(Theo đảng Dân chủ)
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Jesse

Kinh nghiệm Bầu cử
Ứng cử viên lần đầu ra tranh cử cho chức vụ dân cử với 
lý lịch và kinh nghiệm toàn diện mà sẽ hỗ trợ cho việc đại 
diện cho toàn thể cử tri trong Khu vực 8.
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Sự nghiệp thành công với vai trò Giám đốc của một công ty 
Chăm sóc Sức khỏe kiêm Quản lý Chương trình trong các 
hoạt động kinh doanh Công nghệ. Đại úy trong Tác chiến 
Đặc biệt của Quân đội Hoa Kỳ (Tiểu đoàn Biệt kích Số 2), 
nơi tôi đã nhận được huy hiệu Lính Bộ binh Chiến đấu, Huy 
chương Tuyên dương của Quân đội và hai Huy chương Sao 
Đồng vì Phục vụ Quân đội.
Học vấn
Trường Kinh doanh Columbia, Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, 
có tên trong Danh sách của Trưởng Khoa, 2016; Trường 
Đào tạo Biệt kích của Quân đội Hoa Kỳ, 2009; Khóa Đào tạo 
Sĩ quan Bộ binh Cơ bản, 2008; Đại học George Washington, 
Cử nhân Khoa học Chính trị - Chính sách Công, 2006.
Phục vụ Cộng đồng
Tham gia Tổ chức VFW và Hội Cựu chiến binh Hoa Kỳ.

Phát biểu
Trong những năm đầu sự nghiệp, tôi đã làm việc ở Capitol 
Hill để tìm hiểu về chính sách công và khả năng lãnh đạo 
của chính phủ. Nhưng mãi đến khi ghé thăm một người 
lính bị thương trong thời kỳ đỉnh điểm của cuộc chiến 
tranh Iraq, tôi mới được truyền cảm hứng để tòng quân 
phục vụ tổ quốc dưới màu áo lính. Là Đại úy trong Quân 
đội Hoa Kỳ và là thành viên của Trung đoàn Biệt kích tinh 
nhuệ, tôi đã trải qua khóa đào tạo dữ dội nhất trong quân 
đội và tham gia bốn trận đánh. Chính trong khoảng thời 
gian này, tôi đã hiểu được rằng những nhà lãnh đạo tốt 
nhất là người phục vụ cho những người tin tưởng giao phó 
để họ lãnh đạo. Tôi đã quyết định ra tranh cử Quốc hội vì 
đã có quá nhiều người ở D.C. thất bại trong công tác phục 
vụ người dân. Lý lịch quân sự kết hợp với kinh nghiệm làm 
việc trong khu vực Kinh tế Tư nhân, quản lý các cơ sở chăm 
sóc sức khỏe và nhiệt huyết đối với hoạt động lãnh đạo 
phục vụ nhân dân chính là hành trang mà tôi đã chuẩn bị 
để phục vụ quý vị trong Quốc hội. 
Tôi sẵn sàng chiến đấu cho các Cựu chiến binh, Chủ Doanh 
nghiệp Nhỏ và người lao động. Người dân của Khu Quốc 
hội 8 đa dạng xứng đáng có được người nào đó trên 
Capitol Hill đại diện cho họ. Tôi dự định tập trung xây dựng 
sự thịnh vượng cho tầng lớp trung lưu thông qua hạn chế 
chi tiêu không kiểm soát và các quy định phiền hà. Tôi sẽ 
đấu tranh để loại bỏ ý thức hệ Chủ nghĩa Xã hội đối với 
cánh tả cấp tiến, đồng thời giảm chi phí chăm sóc sức khỏe 
và bảo vệ đài thọ cho các bệnh trạng sẵn có. Tôi sẽ đấu 
tranh cho các quyền Hiến pháp của chúng ta, mà theo đó, 
những người sáng lập đã biết sẽ đảm bảo cơ hội công bằng 
cho mọi người, môi trường và Quốc phòng, đồng thời duy 
trì sự thịnh vượng về kinh tế. 
Tôi yêu Đất nước mình và có niềm tin mạnh mẽ rằng tất cả 
mọi người đều có thể đạt được Giấc mơ Mỹ. Mong quý vị 
hãy ủng hộ tôi để chúng ta có thể cùng nhau hiện thực hóa 
giấc mơ đó.
Những người ủng hộ: Dave Reichert, Reagan Dunn, Slade 
Gorton, Rob McKenna, Jan Shabro, Clay Myers, các Nghị sĩ 
Dan Crenshaw, Mike Gallagher, Mike Waltz, và Tổ chức Quỹ 
Cựu chiến binh Chiến tranh.
Liên lạc
info@jessejensen2020.com; www.jessejensen2020.com

Jensen
(Theo đảng Cộng hòa)

kết thúc
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 tiếp tục

Adam

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

Phát biểu
Khu vực của chúng ta là một cộng đồng vô cùng đa dạng và 
chăm chỉ, một cộng đồng khiến tôi tự hào gọi là quê hương 
trong suốt cuộc đời. Tôi lớn lên tại thành phố SeaTac, từng 
sống tại Kent, Tacoma và giờ là Bellevue, tại đó tôi sống 
cùng người vợ Sara và các con Kendall và Jack. Kendall là 
Sinh viên Năm Hai tại UW, còn Jack đang theo học Lớp 11 
tại Trường Trung học Phổ thông Issaquah.
Vì đất nước chúng ta đang phải đối mặt với những khó 
khăn chưa từng có, tôi sẽ tập trung vào việc tăng cường 
tầng lớp trung lưu, đảm bảo 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. Các gia đình thuộc tầng lớp lao động, 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 
với 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 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 hướng tới quyền 
tiếp cận phổ biến tới dịch vụ chăm sóc sức khỏe thông qua 
một chương trình như Medicare for All. 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, 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 điều 
đúng đắn để làm, mà còn bởi vì đây là nhà của tôi—là 
chuyện cá nhân đối với tôi. 
Thực sự là một đặc quyền khi được phục vụ cho cộng đồng 
chúng ta và tôi sễ rất vinh dự khi có được phiếu bầu của 
quý vị.
Liên lạc
(253) 572-6125; info@electadamsmith.com; 
www.electadamsmith.com

Smith
(Theo đảng Dân chủ)
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Doug

Kinh nghiệm Bầu cử
Viên chức Ủy ban Phân khu Bầu cử. Nguyên Phó Chủ tịch 
Cấp cao của Đảng Cộng hòa Quận King. Đã tham gia vô số 
chiến dịch chính trị. Từng là ứng cử viên vào Quốc hội Hoa 
Kỳ.
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Chủ tịch kiêm người sáng lập của EZTVSpots.com, Doanh 
nhân, Giám đốc Kinh doanh, Chủ Doanh nghiệp, Huấn 
luyện viên Quốc gia và Diễn giả Hội nghị. Nhân vật Truyền 
hình và Truyền thanh. Nhà Sản xuất Phương tiện Truyền 
thông.
Học vấn
Trường Trung học Phổ thông Central Valley, Spokane 
Valley, Washington. Đại học Multnomah, Portland, Oregon
Phục vụ Cộng đồng
Tình nguyện viên tại Rescue Mission, Salvation Army và các 
tổ chức từ thiện khác để cung cấp thức ăn, quần áo và nhà 
ở cho người vô gia cư và các gia đình gặp rủi ro. Nhà lãnh 
đạo tình nguyện viên thanh niên ở nhà thờ trong hơn 30 
năm để phục vụ giới trẻ, từ trung học cơ sở đến Trung học 
Phổ thông.

Phát biểu
Quý vị Xứng đáng Có Đại diện trong Quốc hội mà lắng 
nghe quý vị! 
Quý vị xứng đáng được lắng nghe và thấu hiểu. Hạ viện 
Hoa Kỳ là đại diện gần gũi nhất với người dân và là cơ quan 
có trách nhiệm nhất của chính quyền, được bầu 2 năm 
một lần. Hạ Viện cũng là cơ quan có quyền lực nhất của 
chính quyền, với quyền kiểm soát kho bạc và quyền giám 
sát. Dân biểu phải phục vụ cử tri!
Tôi tin rằng phục vụ công cộng nên như “bổn phận tham 
gia bồi thẩm đoàn,” những người dân thường như quý vị 
và tôi nên tham gia và phục vụ trong một thời gian, sau 
đó quay về nhà và sống theo luật pháp mà chúng ta góp 
phần thông qua. Đó là trách nhiệm thực tế. Các chính trị 
gia theo đuổi sự nghiệp là vấn đề lớn nhất trong chính phủ 
ngày nay. Điều này đã được chứng tỏ trong thời gian thực 
với cách xử lý các lệnh đóng cửa do virus corona. Các dự 
định tốt khởi đầu quy trình nhanh chóng trút thành thiên 
vị chính trị và các cơ hội để thúc đẩy chương trình nghị 
sự. Điều này không nên xảy ra trong tình huống khẩn cấp 
hoặc bất kỳ thời điểm nào khác. Việc “đình chỉ” quyền công 
dân của chúng ta là một hành vi xúc phạm và không người 
Mỹ yêu tự do nào nên chịu đựng điều đó. Tôi sẽ luôn đấu 
tranh để bảo vệ các quyền được Chúa trao cho quý vị và 
được Hiến pháp bảo vệ. Tôi sẽ đấu tranh để đảm bảo quý 
vị thoải mái sống cuộc đời mình theo cách quý vị thấy phù 
hợp và đảm bảo quý vị không bị chính quyền can thiệp 
không cần thiết tại nhà, nơi thờ cúng và khu học chánh của 
quý vị.
Tôi ủng hộ Tổng thống Trump và chính sách đưa nước Mỹ 
lên vị thế số 1 của ông. Tôi ủng hộ chính sách cứng rắn ở 
biên giới và ngăn chặn các hành vi nhập cư, buôn người và 
hoạt động băng nhóm liên quan đến ma túy, tất cả đều bất 
hợp pháp, do biên giới có nhiều lỗ hổng tạo ra. Chúng ta 
cần rào chắn vật lý càng sớm càng tốt. Tôi cũng sẽ cố gắng 
giảm mạnh chương trình thị thực cho người lao động nước 
ngoài H1B rất tai hại. Các công ty của Mỹ cần thuê người 
lao động Mỹ trước tiên!
Tôi là người vì cuộc sống, ủng hộ bảo thủ theo hiến pháp 
của Trump và tôi cam kết sẽ phục vụ quý vị trong Quốc hội 
Mỹ với lòng nhiệt thành, sự chính trực, và tận tụy.
Liên lạc
(877) 427-6534; info@dougbasler.com; 
https://www.dougbasler.com

Basler
(Theo đảng Cộng hòa)

kết thúc
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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.

Tội phạm bị kết án
Nếu quý vị bị kết án do phạm 
trọng tội ở Washington, quyền 
bỏ phiếu của quý vị sẽ được 
khôi phục khi quý vị không 
còn chịu sự giám sát của Sở 
Cải huấn nữa. Để nhận được 
lá phiếu, quý vị phải đăng ký bỏ 
phiếu.

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.
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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   

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

Phó Thống đốc 
Phó Thống đốc được bầu độc lập, không phụ thuộc vào chức 
vụ Thống đốc, và là viên chức chủ tọa của Thượng viện tiểu 
bang. Phó Thống đốc là người đầu tiên kế nhiệm và trở thành 
Quyền Thống đốc bất cứ khi nào Thống đốc rời tiểu bang hoặc 
không thể phục vụ.

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.

Bộ trưởng Ngân khố Tiểu bang  
Là viên chức tài chính của tiểu bang, Bộ trưởng Ngân khố 
quản lý dòng tiền, các khoản đầu tư, và nợ của tất cả các tài 
khoản chính của tiểu bang. Bộ trưởng Ngân khố phục vụ trong 
Ủy ban Đầu tư Tiểu bang, cung cấp hướng dẫn quản lý nợ và 
các khoản đầu tư dài hạn, đồng thời Chủ trì Ủy ban Bảo vệ 
Tiền gửi Công, đảm bảo cho sự an toàn của tiền gửi công tại 
các ngân hàng đủ tiêu chuẩn.

Kiểm toán viên Tiểu bang  
Kiểm toán viên làm việc với chính quyền tiểu bang và địa 
phương để tiến hành kiểm toán hoạt động và tài chính độc 
lập. Kiểm toán viên công khai điều tra các khiếu nại tố giác của 
nhân viên tiểu bang về các cơ quan và báo cáo gian lận, lãng 
phí, và lạm dụng tiền thuế của người nộp thuế nhận được 
thông qua đường dây nóng của công dân.

 

Bộ trưởng Tư pháp Tiểu bang 
Bộ trưởng Tư pháp là tư vấn pháp lý cho Thống đốc, các 
thành viên của Cơ quan Lập pháp, quan chức tiểu bang, và 
hơn 200 cơ quan, ủy ban, hội đồng, trường cao đẳng, và đại 
học của tiểu bang. Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp bảo vệ công 
chúng bằng cách giữ gìn Đạo luật Bảo vệ Người tiêu dùng và 
cung cấp thông tin công khai về quyền của người tiêu dùng 
cũng như các vụ lừa đảo.

Ủy viên Đất đai Công cộng  
Ủy viên Đất đai Công cộng là người đứng đầu Bộ Tài nguyên 
Thiên nhiên, giám sát việc quản lý hơn 5 triệu acres rừng, đất 
nông nghiệp, đất đồng cỏ, đất thủy sinh, và đất thương mại 
của tiểu bang. Ủy viên Đất đai Công cộng quản lý sở cứu hỏa 
lớn nhất của tiểu bang, phòng cháy và chữa cháy rừng trên 
13 triệu acres đất rừng thuộc sở hữu của tư nhân, tiểu bang 
và bộ lạc.

Tổng Giám đốc Học chánh Công huấn 
Tổng Giám đốc Học chánh Công huấn đứng đầu cơ quan giáo 
dục tiểu bang và là giám đốc điều hành của Hội đồng Giáo 
dục tiểu bang. Tổng Giám đốc Học chánh Công huấn chịu 
trách nhiệm quản lý chương trình giáo dục từ cấp mẫu giáo 
đến hết lớp mười hai của tiểu bang. Văn phòng chứng nhận 
nhân viên giảng dạy, phê duyệt và công nhận các chương 
trình, cũng như phân phối kinh phí của tiểu bang và địa 
phương.

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

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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 tiếp tục

Jay

Kinh nghiệm Bầu cử
Hạ viện Tiểu bang Washington 1989-1992 đại diện cho Yakima 
Valley; Hạ viện Hoa Kỳ 1993-1994 đại diện cho Phía Đông 
Washington; Hạ viện Hoa Kỳ 1999-2012 đại diện cho các Quận 
Kitsap, King và Snohomish; Thống đốc Tiểu bang Washington 
2013 đến nay.
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Luật sư; Tác giả, Apollo’s Fire: Igniting America’s Clean Energy 
Economy (Ngọn lửa Apollo: Kích hoạt nền Kinh tế Năng lượng 
Sạch của Mỹ).
Học vấn
Trường Trung học Phổ thông Ingraham, Seattle, WA; tốt 
nghiệp Đại học Washington với bằng Cử nhân kinh tế, 1972; 
tốt nghiệp hạng Magna Cum Laude từ Trường Luật Đại học 
Willamette, 1976.
Phục vụ Cộng đồng
Thành viên điều lệ của Hoopaholics để gây quỹ cho 
Childhaven; huấn luyện thể thao thanh thiếu niên; phục vụ 
với tư cách thành viên ban danh dự của Liên minh Động vật 
Hoang dã và Giải trí Washington.

Phát biểu
Người dân Washington kiên cường và xứng đáng nhận được 
sự lãnh đạo phản ánh tính cách của họ. Kinh nghiệm đã được 
chứng minh của Jay Inslee trong những thời điểm khó khăn 
và tầm nhìn kinh tế thành công của ông ấy chính là những 
gì Washington cần khi chúng ta xây dựng lại nền kinh tế của 
chúng ta và hỗ trợ các gia đình và doanh nghiệp phục hồi sau 
đại dịch. 
Thước đo của các nhà lãnh đạo của chúng ta là cách họ phản 
ứng trước những cuộc khủng hoảng bất ngờ. Khi Washington 
trở thành điểm bắt đầu COVID-19 của quốc gia, Thống đốc Jay 
Inslee đã đối diện với cuộc khủng hoảng y tế và kinh tế, với 
hành động táo bạo dựa theo khoa học và theo hướng dẫn của 
các chuyên gia y tế công cộng. 
Tờ báo Daily Record của Ellensburg đã ca ngợi Thống đốc 
Inslee, viết rằng, “Trong giấy phút khi ông ấy đã bị thử thách 
trước những gì gay go nhất, Inslee đã bước lên, thực hiện 
những hành động kiên quyết và cho thấy khả năng lãnh 
đạo cần thiết để đưa tiểu bang này vượt qua cuộc khủng 
hoảng COVID-19.” Chủ tịch Ban Y tế Toàn cầu của Đại học 
Washington đã ca ngợi khả năng lãnh đạo của Inslee là “đã 
cứu vô số sinh mạng.” 
Dưới sự lãnh đạo của Inslee, Washington đã phục hồi từ cuộc 
đại suy thoái vừa qua để trở thành nền kinh tế được xếp hạng 
số 1 của đất nước, và tiểu bang của chúng ta được giữ thế cân 
bằng để hồi phục nhanh hơn, nhờ những chính sách tiến bộ 
của Thống đốc. Tiểu bang của chúng ta có chính sách Nghỉ 
phép Chăm sóc Gia đình và Y tế Được Trả lương tốt nhất cả 
nước, chúng ta đã mở rộng bảo hiểm y tế cho 800,000 người 
dân Washington và đã tạo ra quyền lợi chăm sóc lâu dài cho 
người cao niên, điều này đưa chúng ta vào vị thế tốt hơn để 
giải quyết những mối nguy về sức khỏe công cộng và những 
khó khăn tức thời về kinh tế.   
Chương trình Career Connect (Kết nối Nghề nghiệp) của Inslee 
đem đến việc đào tạo tại chỗ và học việc cho hàng ngàn sinh 
viên, những người có những kế hoạch khác ngoài bốn năm đại 
học, và những đầu tư của ông ấy vào các ngành công nghiệp 
năng lượng tái tạo với tư duy tiên phong đã chuẩn bị cho 
chúng ta chịu đựng được và phục hồi từ nỗi đau kinh tế mà rất 
nhiều người hiện đang trải qua. 
Chính khả năng lãnh đạo vững vàng và tầm nhìn tiên phong 
của Thống đốc Inslee đưa ông ấy trở thành thống đốc mà 
chúng ta cần có ngay bây giờ để hướng dẫn chúng ta đi đến 
một tương lai tốt đẹp hơn, mạnh mẽ hơn và công bằng hơn 
cho Washington.
Liên lạc
(206) 573-1187; contact@jayinslee.com; 
www.jayinslee.com

Inslee
(Theo đảng Dân chủ)
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Loren

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
Loren Culp sinh ra tại Everett, Washington (Washington, WA) 
và là một cư dân lâu đời ở Washington—chỉ trừ thời gian ông 
phục vụ trong Sư đoàn Không quân Số 101 của Quân đội Hoa 
Kỳ.  Ông hiện là Cảnh sát Trưởng tại Republic, WA và là tác giả 
có sách bán chạy nhất.  Ông sở hữu và điều hành một công ty 
xây dựng tại Olympia, WA trong hơn 20 năm trước khi chuyển 
đến Republic và tham gia cộng đồng thực thi pháp luật.  Ông 
đã kết hôn với bạn gái từ thời còn học trung học phổ thông là 
Barb được 43 năm.  Họ có hai người con trai trưởng thành và 
bảy người cháu.  Nền tảng chiến dịch của ông ủng hộ việc tôn 
trọng các quyền công dân và trách nhiệm của chính phủ tiểu 
bang.
Liên lạc
(541) 870-3000; cgergen@culpforgovernor.com

Culp
(Theo đảng Cộng hòa)

kết thúc
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Denny

Heck
(Theo đảng Dân chủ)

Marko

Liias
(Theo đảng Dân chủ)

Kinh nghiệm Bầu cử
Dân biểu Hoa Kỳ, thành viên Ủy ban 
Giám sát Thường trực về Hoạt động 
Tình báo và Ủy ban Dịch vụ Tài chính 

thuộc Hạ viện. Dân biểu Tiểu bang Washington, đắc cử năm 
nhiệm kỳ. Chủ tịch Tiểu ban Giáo dục Cơ bản mang tính lịch sử. 
Viên chức Ủy ban Phân khu Bầu cử thuộc Đảng Dân chủ.
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Người Đồng Sáng lập, Intrepid Learning Solutions; Người Đồng 
Sáng lập và Chủ tịch, TVW - Phiên bản C-SPAN của Washington; 
Chánh Văn phòng, Thống đốc Booth Gardner
Học vấn
Cử nhân, Đại học Tiểu bang Evergreen
Phục vụ Cộng đồng
Denny và người vợ 44 năm của mình, Paula (hiệu trưởng trường 
trung học cơ sở đã về hưu), thành viên sáng lập Quỹ Hỗ trợ Khẩn 
cấp bằng Sổ Séc của Hiệu trưởng thuộc Quỹ Giáo dục Khu học 
chánh Olympia, đã hỗ trợ con em của các hộ gia đình có thu 
nhập thấp để giúp các em thành công ở trường.
Phát biểu
Vì chúng ta đều hướng đến những thách thức chưa từng xảy 
ra đang chờ phía trước nên điều quan trọng là chúng ta cần có 
những nhà lãnh đạo tiểu bang có kinh nghiệm, năng lực và văn 
minh để dẫn dắt chính quyền của chúng ta trên con đường tiến 
tới một tương lai thịnh vượng hơn cho tất cả mọi người.  
Là một cư dân lâu đời tại Tiểu bang Washington và là người theo 
Đảng Dân chủ,  tôi đã trải qua nhiều năm làm việc ở mọi cấp 
chính quyền và tôi xin cam kết thúc đẩy các giá trị của một hệ 
thống kinh tế công bằng và bình đẳng hơn, một hệ thống giáo 
dục công lập mạnh mẽ và cam kết bảo vệ môi trường của chúng 
ta để đảm bảo các thế hệ tương lai có thể tận hưởng vẻ đẹp 
thiên nhiên tuyệt vời tại tiểu bang chúng ta.  Tôi sẽ tiếp tục đấu 
tranh vì những mục tiêu này, đồng thời hoàn thành các nhiệm vụ 
khác được phân công theo quy định của hiến pháp trong vai trò 
Phó Thống đốc. 
Với niềm tin quý vị luôn dành cho tôi trong vị trí này, tôi có thể 
đảm bảo rằng chúng ta sẽ không bao giờ bị tụt lùi vì chúng ta đã 
làm việc rất chăm chỉ tại Tiểu bang Washington. Chúng ta sẽ có 
cơ hội xây dựng một tiểu bang tốt đẹp hơn so với trước đây và 
không bao giờ nhân danh sự tiến bộ để gây tổn hại đến những 
người yếu thế. 
Tôi cảm thấy vô cùng vinh dự khi biết rằng nhiều nhà lãnh đạo 
của tiểu bang và cộng đồng đương chức và đã về hưu, các nhà 
môi trường học, các nhà lãnh đạo người lao động và doanh 
nghiệp, và rất nhiều các vị lãnh đạo ở các khu vực lân cận khác 
đã ủng hộ chiến dịch và tầm nhìn của chúng tôi vì một tương lai 
tốt đẹp hơn. Tôi mong nhận được sự ủng hộ của quý vị. 
Liên lạc
(360) 359-1514; info@dennyheck.com; DennyHeck.com

Kinh nghiệm Bầu cử
Lãnh đạo Đa số Thượng viện Tiểu bang, 
2018 – Hiện nay; Lãnh đạo Thiểu số, 
2017-18; Thượng nghị sĩ Tiểu bang, Khu 

21, 2014 – Hiện nay; Dân biểu Tiểu bang, Khu 21, 2008-2014;  Ủy 
viên Hội đồng Thành phố Mukilteo, 2006-2008.
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Giáo sư tại Cao đẳng Cộng đồng Everett, tự hào là thành viên của 
công đoàn AFT; sáng lập một công ty xây dựng nhỏ do gia đình 
làm chủ tập trung vào các công trình xây dựng xanh.
Học vấn
Cử nhân Đại học Georgetown (2003); Thạc sĩ Đại học Washington 
(2017). Người đầu tiên trong gia đình học đại học.
Phục vụ Cộng đồng
Ban Giám đốc, Viện Chính sách Công Washington; Hội đồng Quản 
trị, Nhà hát Kịch Seattle; Ủy viên Quản trị Danh dự, Bảo tàng Bắc 
Âu Quốc gia. Đã từng Phục vụ trong các Hội đồng: Chương trình 
Phòng ngừa Tự sát ở Thanh Thiếu niên, Phương tiện Giao thông 
Công cộng cho Cộng đồng, Ban Y tế Quận Snohomish.
Phát biểu
Là con trai của một thợ mộc và nữ nhân viên nấu bữa trưa ở 
trường học, tôi đã học được tầm quan trọng của việc lao động 
chăm chỉ, giáo dục, và cơ hội cho tất cả mọi người. Những giá trị 
này đã dẫn dắt tôi trong việc phục vụ công cộng và bảo vệ người 
lao động và người dễ bị tổn thương. Tôi sẽ dùng hồ sơ lãnh đạo 
đã được chứng minh của mình và phá bỏ những rào cản với tư 
cách là ủy viên ban quản trị tiểu bang đồng tính nam công khai 
đầu tiên của Washington.  
Công việc quan trọng nhất của Phó Thống đốc là phục vụ với tư 
cách Chủ tịch Thượng viện. Là ứng cử viên duy nhất đã phục vụ 
trong Thượng viện, tôi hoàn toàn phù hợp với vị trí này. Tôi đã 
dùng chức vụ của mình với tư cách Lãnh đạo Đa số để thiết lập 
chương trình nghỉ phép vì lý do chăm sóc gia đình có trả lương 
rộng rãi nhất trong nước, đóng các lỗ hổng lớn trong luật thuế 
doanh nghiệp, mở rộng quyền bỏ phiếu, bảo vệ dịch vụ chăm sóc 
sức khỏe sinh sản, xây dựng đường sắt đô thị nhẹ, và thông qua 
giải cứu COVID thiết yếu.  
Trong khi Quốc hội bị đẩy vào tình trạng bế tắc và tiền của nhóm 
lợi ích đặc biệt, tại Washington này, chúng tôi đã hành động táo 
bạo, thường với sự ủng hộ của lưỡng đảng. Là Phó Thống đốc, 
tôi sẽ tiếp tục đấu tranh vì sự phục hồi kinh tế toàn diện, y tế phổ 
thông, và nền giáo dục có chất lượng có thể tiếp cận cho tất cả 
mọi người.
Những ủng hộ: Phó Thống đốc Cyrus Habib; Hội đồng Lao động 
Tiểu bang Washington; Cử tri Bảo vệ Môi trường Washington; 
Liên minh Trách nhiệm Súng ống; UFCW 21 (y tá và nhân viên cửa 
hàng tạp phẩm); hơn 50 đồng nghiệp ở Thượng viện và Hạ viện; 
nhiều tổ chức Dân chủ; hàng trăm thành phố, quận, các lãnh đạo 
bộ tộc và cộng đồng trên toàn tiểu bang.
Liên lạc
(425) 610-8683; marko@markoforwa.com; 
http://www.markoforwa.com
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Kim

Wyman
(Theo đảng Cộng hòa)

Gael

Tarleton
(Theo đảng Dân chủ)

Kinh nghiệm Bầu cử
Phục vụ với tư cách Tổng Thư ký Tiểu bang Washington từ 
2013 đến nay; Kiểm toán viên Quận Thurston, 2001 – 2013.
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Mười năm phục vụ với tư cách Quản lý Bầu cử Quận Thurston 
và Phó Quản lý Văn thư. Nghiên cứu sinh Aspen Institute 
Rodel. Đồng Chủ tịch Quốc gia của Ủy ban Sáng kiến Bầu cử 
cho Cử tri ở Nước ngoài và Ngày Đăng ký Cử tri Quốc gia; 
Đồng Chủ tịch của Circle of Advisors, Viện Vote at Home.
Học vấn
Quản lý Bầu cử được Chứng nhận Tiểu bang Washington, kể 
từ năm 1995; Quản lý Đăng ký Bầu cử được Chứng nhận, Đại 
học Auburn/Trung tâm Bầu cử, kể từ năm 2004; Thạc sĩ Quản 
lý Công, Đại học Troy; Cử nhân, Đại học Tiểu bang California, 
Long Beach.
Phục vụ Cộng đồng
Ban Giám đốc TVW. Ban Cố vấn Thanh thiếu niên và Chính 
quyền YMCA. Ban Giám đốc Hội Lịch sử Washington.
Phát biểu
Là Tổng Thư ký Tiểu bang, trách nhiệm quan trọng nhất của 
tôi là truyền niềm tin cho mọi người vào những cuộc bầu cử 
ở Washington. Chúng ta đạt được điều đó khi cân đối được 
việc tiếp cận và an ninh. Đó là lý do tại sao chúng tôi đã tạo ra 
một hệ thống đăng ký cử tri toàn tiểu bang để tiến hành việc 
đăng ký cử tri có thể tiếp cận cùng ngày; thiết lập Trung tâm 
Điều hành An ninh Bầu cử để ứng phó trước những mối đe 
dọa về sự can thiệp của nước ngoài và an ninh mạng; và điều 
phối những nỗ lực để phát triển những kế hoạch liên tục hoạt 
động mạnh mẽ của tiểu bang và quận để ứng phó trong cơn 
đại dịch. 
Vì Washington là một tiểu bang đi đầu được quốc gia công 
nhận, chúng ta đã có thể giúp các tiểu bang khác cải tiến và 
bảo đảm an ninh cho các cuộc bầu cử bằng cách mở rộng 
những lựa chọn bỏ phiếu qua thư trong cơn đại dịch do virus 
corona. Tôi tự hào là ứng cử viên duy nhất có kinh nghiệm 
bầu cử -- thực tế, tôi đã điều hành hơn 120 cuộc bầu cử ở 
Washington.
Điều này đã giúp tôi có được sự ủng hộ của tất cả ba cựu Tổng 
Thư ký Tiểu bang và hơn 50 Kiểm toán viên Quận và Giám đốc 
Bầu cử của Đảng Dân chủ, Đảng Cộng hòa và độc lập. Họ hiểu 
sự phức tạp của công việc này và chia sẻ niềm đam mê của 
tôi về những cuộc bầu cử dễ dàng tiếp cận và an ninh, dịch vụ 
doanh nghiệp đem lại hiệu quả, hồ sơ công cộng được công 
khai, và bảo tồn lịch sử tiểu bang.
Tôi xin quý vị bỏ phiếu cho tôi để tiếp tục sự nghiệp quan 
trọng này và duy trì tính toàn vẹn không đảng phái và những 
triết lý hướng về công dân của chức vụ này.
Liên lạc
(360) 763-4992; kim@kimwyman.com; KimWyman.com

Kinh nghiệm Bầu cử
Tôi đã nhận được một đặc ân lớn khi được đại diện cho Khu 
Lập pháp Số 36 với tư cách là Dân biểu Tiểu bang kể từ năm 
2013. Ngoài ra, tôi đã từng là Ủy viên Hội đồng Cảng Seattle 
trong khoảng thời gian 2008-2013 và giữ chức Chủ tịch Ủy ban 
Cảng trước khi đắc cử vào Hạ viện Tiểu bang.
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Cố vấn Nghiên cứu, Đại học Washington; Giám đốc, SAIC 
Global Technology; Chuyên viên Phân tích Cấp cao, Cơ quan 
Tình báo Quốc phòng Hoa Kỳ.
Học vấn
Thạc sĩ chuyên ngành An ninh Chính quyền và Quốc gia; Cử 
nhân chuyên ngành Dịch vụ Đối ngoại Đại học Georgetown.
Phục vụ Cộng đồng
Người Đồng sáng lập, Hội nghị Bàn tròn Công dân về Chính 
trị và Dân chủ; Đồng Chủ tịch, Lực lượng Đặc nhiệm Hàng hải 
Xanh của Thống đốc; Đồng Chủ tịch, Lực lượng Đặc nhiệm 
Phục hồi Hoạt động Hàng hải/Sản xuất; Đại biểu Lập pháp, 
Hội đồng Cố vấn Lập pháp về Kế hoạch Tiết kiệm cho Đại học; 
Thành viên Hội đồng, Ủy ban Cố vấn Ban Giám đốc Lực lượng 
An ninh Quốc gia PNNL.
Phát biểu
Quyền bỏ phiếu và an ninh bầu cử đang bị tấn công trên toàn 
quốc. Trong thời điểm vấn đề đàn áp cử tri và gây trở ngại cho 
các cuộc bầu cử kéo dài, chúng ta cần một Tổng Thư ký Tiểu 
bang mà sẽ dũng cảm bảo vệ mọi lá phiếu và mọi cử tri.
Tôi đang tranh cử chức Tổng Thư ký Tiểu bang vì tôi đã có 30 
năm kinh nghiệm làm tình báo quốc phòng cấp cao và chuyên 
viên phân tích an ninh quốc gia đảm trách nhiệm vụ bảo vệ 
đất nước tránh các cuộc tấn công. Tôi tin rằng vị trí này cần 
một nhà lãnh đạo kiểu mới có thể bảo vệ các hệ thống bầu cử 
của chúng ta cũng như thông tin của cử tri trước các mối đe 
dọa hiện hữu và mới xuất hiện.
Hiện nay, các quan chức bầu cử quốc gia và tiểu bang đang 
đặt đảng phái lên trước quyền dân chủ của chúng ta. Quan 
chức bầu cử đứng đầu của tiểu bang chúng ta đã không tố 
giác các mối đe dọa đến việc cắt ngân sách của Cơ quan Dịch 
vụ Bưu chính Hoa Kỳ hay lên án các cuộc tấn công nguy hiểm 
tới hình thức bỏ phiếu qua đường bưu điện. Chúng ta không 
được bỏ qua những mối đe dọa về an ninh bầu cử này. Ngược 
lại, với tư cách là một nhà lập pháp, tôi đã ủng hộ mọi nỗ lực 
mở rộng quyền bầu cử và thông qua các luật lưỡng đảng để 
bảo vệ các cuộc bầu cử và nhân viên bầu cử cho tất cả chúng 
ta.
Yêu cầu cho vị trí này đã thay đổi. Đã đến lúc bắt đầu một kỷ 
nguyên bầu cử mới ở tiểu bang Washington. Tôi đã sẵn sàng 
đối mặt với những thách thức này và dẫn dắt người dân vượt 
qua những thời điểm bất ổn trước mắt. Tôi sẽ rất vinh dự khi 
nhận được phiếu bầu của quý vị.
Liên lạc
(206) 619-1730; info@voteforgael.org; 
https://www.voteforgael.org

:
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Mike

Pellicciotti
(Theo đảng Dân chủ)

Duane A.

Davidson
(Theo đảng Cộng hòa)

Kinh nghiệm Bầu cử
Dân biểu Tiểu bang Washington; Thành viên Ủy ban Ngân sách 
Vốn Nhà ở.
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Chúng ta cần kinh nghiệm sâu rộng của Mike để dẫn dắt chúng ta 
vượt qua những khó khăn tài chính pháp lý phức tạp hiện nay. Là 
một công tố viên tội phạm kinh tế (Trợ lý Tổng Chưởng lý), Mike 
chịu trách nhiệm quản lý một đơn vị trong Tiểu bang gồm các 
thanh tra tài chính, kiểm toán viên và các nhà phân tích tài chính 
đã phải hoàn trả hơn $30 triệu cho người nộp thuế do hành vi 
gian lận tài chính và lãng phí của chính quyền.
Học vấn
Bằng Cử nhân (chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, chuyên 
ngành phụ Kinh tế); Thạc sĩ Phát triển Nông thôn (Học giả 
Fulbright, chuyên ngành phát triển kinh tế); Bằng Luật, Gonzaga.
Phục vụ Cộng đồng
Với tư cách là Chủ tịch Liên minh Công lý Bình đẳng Washington, 
Mike ủng hộ các chủ sở hữu nhà ở bị tịch thu nhà bất hợp pháp, 
các cựu chiến binh bị từ chối quyền lợi và những nạn nhân của 
hình thức cho vay lãi “cắt cổ”. Phòng Thương mại Federal Way. 
Giáo dân của Nhà thờ St. Theresa.
Phát biểu
Mike sẽ trở thành một Bộ trưởng Ngân khố độc lập. Ông chưa 
bao giờ nhận các khoản quyên góp cho chiến dịch từ công ty. Ông 
sẽ dừng hợp tác lâu dài với các thủ quỹ đang đầu tư vào cùng các 
tập đoàn tài trợ cho các chiến dịch của họ. Mike có chung giá trị 
với Tiểu bang Washington chúng ta; Bộ trưởng Ngân khố đương 
nhiệm ủng hộ Donald Trump cho chức vụ Tổng Thống. 
Là người ủng hộ tài chính minh bạch, Mike luôn nỗ lực để công 
khai hồ sơ của cơ quan lập pháp trước công chúng. Ông đã 
thông qua các đạo luật để vạch trần “khoản tiền đen tối” trong 
giới chính trị. Ông đã soạn thảo Đạo luật Tội phạm Doanh nghiệp 
để tăng các hình phạt tài chính lên gấp 100 lần. Văn phòng Bộ 
trưởng Ngân khố đã cảm ơn Mike vì ông đã nỗ lực thông qua các 
đạo luật cải thiện đầu tư ngân khố. 
Mike sẽ đặt nhu cầu của các gia đình lao động và những người 
nghỉ hưu lên hàng đầu. Ông sẽ đấu tranh để hoàn trả một tỷ đô 
la tiền không chủ của người dân Washington hiện đang mắc kẹt 
trong ngân khố về tay quý vị. Mike phản đối thuế thu nhập cá 
nhân và đã ủng hộ thành công các luật giảm thuế bất động sản.
Là con trai của hai nhà giáo dục, Mike sẽ theo dõi sát sao các 
khoản đầu tư lương hưu trí trị giá $100 tỷ của quý vị. Ông sẽ 
không bỏ lỡ các cuộc họp bắt buộc của Ủy ban Đầu tư. Bộ 
trưởng Ngân khố đương nhiệm chỉ tham dự 3 trong số 18 cuộc 
họp quan trọng về vấn đề hưu trí kể từ mùa thu năm 2017. Được 
ủng hộ bởi: Hiệp hội Giáo dục Washington, Hiệp hội Y Tá Tiểu 
bang, Hội đồng Lao động Tiểu bang, Cử tri Bảo vệ Môi trường 
Washington, Thượng nghị sĩ Patty Murray và các nhà lãnh đạo 
trên khắp Tiểu bang Washington. 
Liên lạc
(253) 874-7934; Mike@electmikep.com; www.electmikep.com

Kinh nghiệm Bầu cử
Bộ trưởng Ngân khố Tiểu bang Washington, 2016 đến nay; Bộ 
trưởng Ngân khố Quận Benton, 2003-2016.
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Kế toán viên Công chứng (CPA); Chứng nhận về Quản lý Công 
khố (CPTM); cựu Giám đốc Tài chính của Văn phòng Kiểm toán 
viên Quận Benton; cựu Trợ lý Kiểm toán viên Tiểu bang, Giải 
thưởng Lãnh đạo Thanh niên & Chính quyền Robert Utter YMCA 
2018.
Học vấn
Bằng Cử nhân Kế toán, Đại học Central Washington; Bằng Cao 
đẳng, Cao đẳng Cộng đồng Bellevue, Bellevue, WA.
Phục vụ Cộng đồng
Chủ tịch Ủy ban Ngân hàng, Hiệp hội Thủ quỹ Tiểu bang Quốc 
gia (NAST); Cựu Phó chủ tịch Khu vực Phía Tây, NAST; Cựu Chủ 
tịch, Hiệp hội Thủ quỹ Quận Tiểu bang Washington; Cựu Chủ 
tịch, Atomic City Kiwanis và Tri-City Industry Kiwanis; Cựu Thủ 
quỹ Tri-City Kiwanis Foundation; cựu Thủ quỹ Nhà thờ.
Phát biểu
Thật vinh dự được phục vụ quý vị với tư cách là Bộ trưởng Ngân 
khố Tiểu bang. Tôi tự hào về những thành quả mà văn phòng 
của tôi đã đạt được với sự trợ giúp của một đội ngũ xuất sắc của 
Bộ Tài chính. 
Tôi ủng hộ mạnh mẽ Quỹ Dự phòng được tài trợ đầy đủ và sẽ 
tiếp tục kiên định bảo vệ nguồn dự trữ lương hưu và làm việc để 
loại bỏ trách nhiệm lương hưu cho người chưa đóng. Tôi sẽ tiếp 
tục tư vấn cho cơ quan lập pháp về việc giảm số nợ tiểu bang 
quá cao. Tôi tự hào về việc xin tái tài trợ món nợ tiểu bang mà 
đã tiết kiệm cho tiểu bang trên $450 triệu tiền lãi và đã đạt được 
mức xếp hạng AAA lần đầu tiên trong lịch sử tiểu bang. Chúng 
tôi sẽ tiếp tục mở rộng những chương trình mà hỗ trợ các chính 
quyền địa phương về những cơ hội tài trợ và đầu tư, và tiếp tục 
phát triển chương trình kiến thức tài chính. 
Việc quản lý các công quỹ không nên phụ thuộc vào đảng phái 
chính trị. Đó là lý do tại sao tôi tự hào và thấy vinh dự khi được 
sự ủng hộ của các Cựu Thủ quỹ Tiểu bang Mike Murphy và Dan 
Grimm, cả hai đều là Đảng viên Đảng Dân chủ. Sự ủng hộ lưỡng 
đảng cũng cho thấy rõ ràng trong việc hơn 50 Thủ quỹ Quận và 
Viên chức Quận hiện thời và trước đây đã ủng hộ việc tái tuyển 
cử của tôi. 
Tôi khiêm tốn xin quý vị bỏ phiếu cho tôi để tôi tiếp tục công việc 
bảo vệ công quỹ và gia tăng tính minh bạch trong các vấn đề tài 
chính của tiểu bang.
Liên lạc
(206) 775-8762; info@DavidsonforWA.com; 
https://davidsonforwa.com/
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Pat (Patrice)

McCarthy
(Theo đảng Dân chủ)

Chris

Leyba
(Theo đảng Cộng hòa)

Kinh nghiệm Bầu cử
HIện là Kiểm toán viên Tiểu bang Washington 2017-nay; Quận 
Trưởng Quận Pierce 2009-2016; Kiểm toán viên Quận Pierce 
2003-2008; Giám đốc Trường Tacoma 1987-1999.
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Hiện là thành viên Hiệp hội Kiểm toán viên Tiểu bang Toàn 
quốc; Hiệp hội Kiểm toán viên Tiểu bang Toàn quốc; Kiểm 
soát viên và Thủ quỹ.
Học vấn
Cử nhân, Đại học Washington ở Tacoma
Phục vụ Cộng đồng
Ban Cố vấn Trung tâm Văn hóa Châu Á Thái Bình Dương 
(Hiện nay). Trung tâm Hỗ trợ Nạn nhân Bị Tấn công Tình dục 
Quận Pierce, Danh dự. Tacoma South Rotary 1999-2016, 
Chỉ huy Danh dự, Không đoàn Không vận Số 62, 2005-2009. 
Các giải thưởng về bảo tồn đất đai, tiếp cận công lý và chính 
quyền mở; Giải thưởng Star of Destiny, Hội Lịch sử Tacoma; 
Giải thưởng Cựu Sinh viên Xuất sắc, Đại học Washington ở 
Tacoma; Kiểm toán viên của Tổng Thư ký Tiểu bang của Năm, 
2005.
Phát biểu
Tôi đã có được vinh dự phục vụ với tư cách là Kiểm toán viên 
Tiểu bang Washington được bầu chọn trong bốn năm qua. 
Tôi tự hào là người phụ nữ đầu tiên giữ vị trí này. Trước khi 
làm Kiểm toán viên Tiểu bang, tôi đã phục vụ với tư cách là 
Quận Trưởng Quận Pierce và Kiểm toán viên Quận Pierce. Tôi 
có quá trình lãnh đạo công khai được chứng minh và qua thử 
thách.
Là Kiểm toán viên Tiểu bang, đó là một đặc ân được lãnh đạo 
trên 400 nhân viên làm việc trên khắp tiểu bang để cung cấp 
việc kiểm toán tài chính và trách nhiệm giải trình cho tất cả 
các chính quyền địa phương và tiểu bang. Chúng tôi đã tăng 
cường số lượng an ninh mạng và kiểm toán việc thực hiện, 
trong khi tiến hành nhiều cuộc điều tra bao gồm việc phát 
hiện vụ giả mạo hồ sơ lớn nhất.
Tầm nhìn “tăng niềm tin vào chính phủ” của tôi có nghĩa là 
tính minh bạch và trách nhiệm giải trình về công quỹ cao hơn. 
Để đạt được mục tiêu này, tôi đã lập một trang mạng thân 
thiện với người dùng, tương tác và cung cấp thông tin quan 
trọng cho quý vị về từng chính quyền phục vụ quý vị. Việc 
duyệt xét quỹ công một cách khách quan, độc lập là sự xác 
nhận phẩm chất trong công việc của tôi tại Văn phòng Kiểm 
toán viên Tiểu bang.
Tôi đã nhận được sự ủng hộ từ nhiều người và tổ chức được 
liệt kê tại trang mạng của tôi: www.patmccarthyauditor.com. 
Tôi mong muốn được tái đắc cử để tiếp tục công việc quan 
trọng này và mong quý vị sẽ ủng hộ tôi.
Liên lạc
(206) 682-7328; patmccarthy4auditor@gmail.com; 
www.patmccarthyauditor.com

Kinh nghiệm Bầu cử
Không nộp thông tin
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Tôi đã làm cảnh sát và thám tử trong 11 năm, trong đó 3 năm 
làm kiểm toán hiệu quả thi hành pháp luật. Trước đây, tôi 
từng điều hành một bộ phận tạp hóa với khoảng 50 nhân viên 
và doanh số $400-500k mỗi tuần.
Học vấn
Tôi nhận bằng Cử nhân chuyên ngành Sinh học Phân tử từ 
UW năm 2007. Tôi cũng sắp hoàn thành bằng Thạc sĩ Quản 
trị Kinh doanh chuyên ngành Tài chính từ WSU. Ngoài ra, tôi 
còn có nhiều chứng nhận chuyên nghiệp từ công việc trong 
ngành thực thi pháp luật, bao gồm cả chứng nhận kiểm toán 
hiệu quả từ Hiệp hội Kiểm toán viên Thực thi Pháp luật Quốc 
tế (ILEAA).
Phục vụ Cộng đồng
Tôi điều hành một trung tâm giải cứu động vật mang tên 
Secondhand Hearts tại trang trại của chúng tôi và cũng giải 
cứu các chú ngựa khỏi tay những trạm giết mổ trên khắp 
Washington.
Phát biểu
Văn phòng Kiểm toán viên Tiểu bang xứng đáng có người nào 
đó mà cuối cùng sẽ giải phóng hoàn toàn tiềm năng để phục 
vụ Washington. Vị trí này có vai trò vô cùng quan trọng trong 
việc giám sát quỹ công nhưng cũng có quyền hạn thực hiện 
kiểm toán mà có thể thay đổi cách chi tiêu tiền của các cơ 
quan chính phủ sao cho hiệu quả hơn. 
Trong tranh cử này, tôi là ứng cử viên có nhiều kinh nghiệm 
trực tiếp nhất với kiểm toán chính phủ và quy trình chính phủ 
ở cấp độ điều tra. Tôi cũng có quan điểm về mọi loại chính 
quyền của Washington thay vì chỉ tập trung vào chính quyền 
trong các thành phố lớn. 
Chúng ta cần một kiểm toán viên kết hợp tất cả những kinh 
nghiệm này với mong muốn đem đến các thông lệ kinh doanh 
tinh gọn cho văn phòng và đưa ra khuyến nghị tại các cơ quan 
của Washington mà sẽ tạo việc làm và cơ hội trên toàn tiểu 
bang của chúng ta. Vào bất kỳ lúc nào văn phòng của tôi có 
thể tìm thấy cơ hội để chi tiền cho sản phẩm và vật liệu do các 
doanh nghiệp Washington sản xuất, chúng tôi sẽ khuyến nghị 
chính quyền tiểu bang của chúng ta ưu tiên những cơ hội đó. 
Tháng 11 này, hãy nhớ rằng kiểm toán viên của quý vị nên bớt 
chú trọng đến đảng của họ và tập trung hơn vào sếp của họ: 
chính là Quý vị.
Liên lạc
leybaaudits@gmail.com; www.leybaaudits.com
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Bob

Ferguson
(Theo đảng Dân chủ)

Matt

Larkin
(Theo đảng Cộng hòa)

Kinh nghiệm Bầu cử
Tám năm giữ chức Tổng chưởng lý. 
Là một nhà lãnh đạo độc lập, Bob 

đang điều hành văn phòng luật lớn nhất Washington.
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Bob bắt đầu sự nghiệp pháp lý của mình tại Spokane. Ông đã 
từng đảm nhận chức vụ thư ký luật cho hai vị thẩm phán liên 
bang thuộc cả hai đảng do Tổng thống bổ nhiệm. Ông hoạt 
động trong vai trò luật sư biện hộ cho người nộp thuế và các 
doanh nghiệp tại Preston, Gates & Ellis.
Học vấn
Bằng Luật, Đại học New York; Cử nhân, Đại học Washington 
Phục vụ Cộng đồng
Bob và gia đình hoạt động tích cực tại Nhà thờ St. Catherine. 
Ông phục vụ trong Quân đoàn Tình nguyện viên Dòng Tên, 
hiện đang quản lý một văn phòng ứng cứu khẩn cấp hỗ trợ 
những khách hàng yếu thế. Tình nguyện viên trong Chương 
trình Thúc đẩy Khu vực Trung tâm. Biện hộ cho Người Bản địa 
Yaqui khi còn là sinh viên luật.
Phát biểu
Là một người chồng, người cha và người dân Washington 
thuộc thế hệ thứ tư, Bob Ferguson đã tạo ra những lợi ích 
mạnh mẽ, bảo vệ người nộp thuế và khởi tố tội phạm bạo lực.
Bob đã đưa nhiều vụ kiện bảo vệ người tiêu dùng ra tòa hơn 
so với tất cả các Tổng Chưởng lý trước đây – và ông chưa từng 
thua. Bob đã đánh bại Comcast trong phiên tòa xét xử. Hiện 
tại, họ đang chi hàng triệu đô la mà họ đã lấy đi của người dân 
Washington. Ông bảo vệ người tiêu dùng từ việc nâng giá của 
các công ty dược phẩm và truy tố các tập đoàn lừa gạt người 
nộp thuế. Ông đã khiến những tập đoàn hoạt động bất hợp 
pháp phải chi trả hơn $500 triệu cho người nộp thuế, trong 
đó có $170 triệu trả bằng chi phiếu trực tiếp cho người dân 
Washington.
Bob hỗ trợ chấm dứt tình trạng tồn đọng của các bộ dụng cụ 
điều tra các vụ cưỡng dâm chưa qua kiểm tra. Ông truy tố 
những kẻ săn mồi tình dục trẻ em. Ông đấu tranh thành công 
yêu cầu ban hành các hình phạt cứng rắn hơn cho những kẻ 
buôn người và những người phạm tội DUI nhiều lần. Ông hợp 
tác với AARP để chống lại tội phạm mạng. Bob sinh ra trong 
một gia đình cựu chiến binh. Ông đã đấu tranh chống lại hành 
vi phân biệt đối xử về nhà ở cho các cựu chiến binh khuyết tật 
và vận động pháp lý miễn phí cho các quân nhân.
Bob đã thành lập một Ban Bảo vệ Môi trường để bảo vệ 
nguồn không khí và nước sạch. Ông ngăn chặn lượng chất 
thải nguy hại thải ra tại Puget Sound và bảo vệ bờ biển của 
Washington tránh khỏi hoạt động khoan dầu ngoài khơi. Bob 
là một người độc lập. Ông thực thi triệt để các đạo luật bảo vệ 
tính minh bạch trong chiến dịch tranh cử đối với cả hai đảng. 
Là con trai của một giáo viên trường công lập và nhân viên 
của hãng Boeing, Bob hiện đang cống hiến cho quý vị – ông từ 
chối các khoản quyên góp chiến dịch từ những tập đoàn lớn.
Liên lạc
 (206) 588-5705; info@electbobferguson.com; 
www.electbobferguson.com

Kinh nghiệm Bầu cử
Tôi không phải là chính trị gia nhà 
nghề và tôi sẽ mang đến một viễn 

cảnh tươi mới cho văn phòng Tổng Chưởng lý.
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Luật sư cựu chiến binh được cấp phép để hành nghề luật tại 
Washington và Oregon; Luật sư tại Nhà Trắng cho cựu Tổng 
thống Hoa Kỳ, làm công việc truy tố ở quận Pierce và Spokane, 
Trưởng nhóm Cố vấn Pháp luật cho công ty sản xuất thế hệ 
thứ ba của gia đình tôi.
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) Đại học Westmont 
Phục vụ Cộng đồng
Ban Quản trị Bệnh viện Evergreen; Bóng rổ Thanh thiếu niên 
YMCA; Đội bóng chày Woodinville Little League; Nhà thờ 
Timberlake;  Seattle’s Union Gospel Mission; Vision House;  
Stronger Families; Ngân hàng Thực phẩm Maltby
Phát biểu
Tôi tranh cử để trở thành Tổng Chưởng lý của quý vị vì là một 
người sống cả đời ở Washington và là cha của bốn con nhỏ, tôi 
tin rằng chúng xứng đáng được sống tại một Washington tốt 
hơn và an toàn hơn. Mọi người đồng ý rằng tình hình vô gia cư 
trong các thành phố của chúng ta đã gia tăng không kiểm soát 
được, và không ai làm gì về điều đó. Điều này không thể chấp 
nhận được! Đã 8 năm, tình trạng vô gia cư, lạm dụng ma túy 
và tội phạm đã và đang gia tăng. Là Tổng Chưởng lý, tôi sẽ ưu 
tiên những vấn đề này! Tôi làm việc tận tâm để bảo đảm bên 
thi hành pháp luật và những nhân viên cấp cứu có công cụ, 
được đào tạo, và nguồn hỗ trợ cần thiết để làm tốt công việc 
của họ. 
Là chủ của một nhà máy sản xuất thế hệ thứ 3, tôi hiểu những 
khó khăn mà các doanh nghiệp Washington phải đương đầu 
mỗi ngày, và tôi sẽ đấu tranh để giúp cho Washington trở 
thành một tiểu bang thân thiện hơn với các doanh nghiệp. 
Tôi tự hào nhận được sự ủng hộ của một cựu Tổng chưởng lý 
Washington, các Thượng nghị sĩ Tiểu bang, các Nhà Lập pháp 
Tiểu bang, các Cảnh sát Trưởng Quận, các Nhân viên Phản 
ứng Đầu tiên, những người dẫn chương trình trò chuyện trên 
đài phát thanh, các chủ doanh nghiệp, các nhà lãnh đạo cộng 
đồng, và nhiều viên chức dân cử khác từ khắp tiểu bang! 
Cảm ơn quý vị đã bỏ phiếu cho tôi — đã đến lúc cần xắn tay 
áo lên, làm việc, và lấy lại những đường phố và công viên của 
chúng ta!
Liên lạc
(206) 734-8460; info@MattLarkinforAG.com; 
www.MattLarkinforAG.com
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Hilary

Franz
(Theo đảng Dân chủ)

Sue Kuehl

Pederson
(Theo đảng Cộng hòa)

Kinh nghiệm Bầu cử
Ủy viên Đất đai Công cộng 2017 đến nay;  Hội đồng Thành phố 
Bainbridge Island 2008-2011; đã phục vụ trong Lực lượng Đặc 
nhiệm Tương lai Ngành Giao thông Vận tải Puget Sound; Ban 
Phát triển Kinh tế của Hội đồng Khu vực Puget Sound; và Hội 
đồng Hồi phục Cá Hồi Puget Sound.
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Giám đốc Điều hành Tổ chức Phi lợi nhuận 2011-2015, phát 
triển các giải pháp cho những vấn đề tài nguyên thiên nhiên 
và phát triển kinh tế toàn tiểu bang; Luật sư, đại diện cho các 
cộng đồng, chính quyền địa phương, bộ tộc, công đoàn và các 
tổ chức phi chính phủ về các vấn đề nông nghiệp, lâm nghiệp, 
cá và loài hoang dã, thủy sinh, và lao động.
Học vấn
Tiến sĩ Luật, Đại Học Northeastern; Cử nhân Khoa học Xã hội, 
Đại học Smith.
Phục vụ Cộng đồng
Cựu thành viên ban Bảo tồn Tây Bắc và Hội đồng Môi trường 
Washington
Phát biểu
Hilary Franz tự hào được phục vụ với tư cách là Ủy viên Đất 
đai Công cộng. Cô ấy không ngừng tạo ra sự thay đổi táo bạo, 
mang tính chuyển đổi. Là người đứng đầu trong lực lượng 
chữa cháy rừng, Hilary thúc đẩy những chiến lược mới để tiếp 
cận các đám cháy nhanh chóng và giữ cho chúng không lan 
rộng. Sau đó cô ấy đã bảo đảm nguồn tài trợ kỷ lục cho lính 
chữa cháy rừng.
Hilary là người bảo vệ đất đai công cộng của chúng ta. Khi 
chính quyền liên bang cố gắng mở hải phận để khoan ngoài 
khơi , Hilary đã từ chối cho phép thiết bị khoan đi qua bờ biển 
của chúng ta. Với vấn đề biến đổi khí hậu, Hilary sẽ ưu tiên 
năng lượng gió và mặt trời và đầu tư để cứu những cánh rừng 
của chúng ta. 
Hilary lãnh đạo bằng cách làm cầu nối những nhóm chia rẽ và 
mang mọi người lại với nhau. Cô ấy đã nhận được những đánh 
giá cao từ những nhà lãnh đạo trên khắp tiểu bang, kể cả từ 
những nhà lãnh đạo bảo thủ ở vùng nông thôn Washington, 
những người này đã ca ngợi sự sẵn lòng của cô ấy trong việc 
giải quyết những vấn đề ở địa phương, gia tăng tài trợ cho 
trường học, đầu tư vào việc phát triển kinh tế nông thôn, và 
xử lý cuộc khủng hoảng chất lượng rừng của chúng ta.
Nguồn cội ở Washington của Hilary bắt nguồn từ trại gia 
súc của ông bà của cô ấy ở Quận Pierce cho đến việc cô 
ấy nuôi nấng ba cậu con trai của mình trên một nông trại 
ở Bainbridge Island. Được ủng hộ bởi Hội đồng Lao động 
Tiểu bang Washington, Hội Phụ nữ Chính trị Quốc gia, Cử tri 
Bảo tồn Washington, Câu lạc bộ Sierra, Hiệp hội Giáo dục 
Washington, và các nhà lãnh đạo Dân chủ và Cộng hòa trên 
khắp Washington.
Liên lạc
(206) 682-7328; info@hilaryfranz.com; www.hilaryfranz.com

Kinh nghiệm Bầu cử
Cựu Chủ tịch, Đảng Cộng hòa Grays Habor
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Nhà Sinh học Ngư nghiệp, UW, Ngư nghiệp NOAA, Liên đoàn 
Kỹ sư Quân đội (WA, OR, AK), Sở Cá và Động vật Hoang dã 
WA, DNR Quận King. Quản lý Năng lượng, Grays Harbor PUD; 
Phân tích viên Cao cấp về Năng lượng, Sở Điện lực Thành 
phố Seattle; Phân tích viên Cao cấp về Môi trường, Sở Điện 
lực Thành phố Seattle; Nhà Khoa học Nghiên cứu/Quản lý Ấn 
phẩm, BioSonics, Inc. 
Học vấn
Bằng Thạc sĩ về Hành chính Công, Đại học Washington; Bằng 
Cử nhân Khoa học Tự nhiên về Sinh học (chuyên ngành phụ 
về Hóa học và tiếng Đức), Đại học Western Washington.
Phục vụ Cộng đồng
Thành viên Hội đồng, Trung tâm Phát triển Trẻ em Small 
Faces; Thành viên Hội đồng, Ghana Together; Thành viên 
Hội đồng, Câu lạc bộ Chèo Thuyền Vịnh Commencement 
(chương trình thanh thiếu niên).
Phát biểu
Đất đai công cộng của chúng ta đã bị tàn phá bởi những thảm 
họa thiên nhiên, kể cả việc cây cối bị phá hoại và cháy rừng. 
Đất công cũng đã bị tổn hại do một thảm họa chính trị: các 
nhà quản lý tiểu bang đã tập trung vào việc phục vụ các nhóm 
lợi ích đặc biệt thay vì cung cấp cho những người đóng thuế, 
khu học chánh, và người đam mê giải trí ngoài trời. 
Hãy thôi những hội nghị chính sách qua báo chí, hoặc việc 
nhắm đến chức vụ chính trị cao hơn. Đã đến lúc cần có vai trò 
lãnh đạo mới. Sue tranh cử để mang đến khả năng lãnh đạo 
mới cho DNR, cơ quan chịu trách nhiệm quản lý 3 triệu acre 
đất ủy thác của tiểu bang chúng ta. 
Nắm vững thông tin do cả cuộc đời quản lý tài nguyên thiên 
nhiên, Sue sẽ làm việc để bảo đảm rằng những cánh rừng 
đang hoạt động của Washington tiếp tục đem lại nguồn thu 
nhập ổn định, đáng tin cậy cho các trường công lập của chúng 
ta. Chúng ta làm việc này bằng cách sử dụng các kỹ thuật 
quản lý rừng đã được chứng minh giúp giảm bớt số lượng 
bệnh tật và nhiên liệu dư thừa trong những cánh rừng của 
chúng ta, mà chính những điều này làm gia tăng những đám 
cháy tàn phá rừng. Sue sẽ sử dụng kinh nghiệm của mình với 
tư cách là một nhà sinh vật ngư nghiệp và môi trường sống 
của UW và NOAA để tạo sự cân đối phù hợp giữa việc bảo vệ 
loài hoang dã và bảo vệ nền kinh tế rừng của Washington.
Lớn lên tại vùng nông thôn Washington, Sue có một sự nghiệp 
nổi bật về quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên, bao gồm cả 
việc phục vụ với tư cách là liên lạc viên về quy định cho dự án 
xây dựng thủy điện lớn. Cô đã nuôi dạy hai người con trưởng 
thành và là người chiến thắng căn bệnh ung thư vú.
Liên lạc
sue@citizensforsue.com; CitizensForSue.com



52 Tổng Giám đốc Học chánh Công huấn | Nhiệm kỳ 4 năm

Chris

Reykdal
(Phi đảng phái)

Maia

Espinoza
(Phi đảng phái)

Kinh nghiệm Bầu cử
Giám đốc Học chánh Công huấn, 
Giám đốc Hội đồng Giáo dục Địa 

phương, Nhà Lập pháp.
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Giáo viên Đứng lớp; Ủy viên Ngân sách và Tài chính, Chuyên 
viên Phân tích Tài chính cho Thượng Nghị viện Tiểu bang 
Washington.
Học vấn
Bằng Cử nhân chuyên ngành Nghiên cứu Xã hội và Chứng chỉ 
Giảng dạy, Đại học Tiểu bang Washington. Bằng Thạc sĩ chuyên 
ngành Hành chính Công với trọng tâm về Ngân sách, Tài chính, 
và Quản lý Năng suất, Trường Đại học North Carolina - Chapel 
Hill.
Phục vụ Cộng đồng
Là phụ huynh tham gia tình nguyện tại các trường học, huấn 
luyện viên bóng đá cho thanh thiếu niên, ủy viên quy hoạch 
thành phố của địa phương, tình nguyện viên của ngân hàng 
thực phẩm, thành viên hội đồng tổ chức giáo dục, người sáng 
lập quỹ học bổng giáo dục và người gây quỹ cho tổ chức phi lợi 
nhuận.
Phát biểu
Xin cảm ơn các cử tri Washington, tôi rất biết ơn khi được phục 
vụ quý vị với vai trò Giám đốc Học chánh Công huấn Tiểu bang.  
Chúng ta đã cùng nhau đạt được nhiều thành tựu: Tỷ lệ tốt 
nghiệp kỷ lục với việc tham gia khóa học chặt chẽ hơn; Chương 
trình học song ngữ đang được mở rộng; Hỗ trợ cho học sinh 
khuyết tật đang được nhanh chóng mở rộng; Các khóa học cao 
đẳng, đại học đang gia tăng trong các trường trung học phổ 
thông của chúng ta, giúp các gia đình tiết kiệm hàng chục triệu 
đô la học phí; một lần nữa, Giáo dục Công dân lại trở thành một 
môn bắt buộc để tốt nghiệp; Đào tạo nghề và kỹ thuật hiện nay 
là một lựa chọn lộ trình tốt nghiệp; Việc xây dựng trường học 
ở mức cao so với mọi thời điểm, tạo ra hàng nghìn việc làm; 
Các giáo viên cuối cùng cũng có mức lương cạnh tranh trên thị 
trường; và chăm sóc y tế đã được mở rộng tới hàng nghìn nhân 
viên trường học khác.
Trước mắt, chúng ta vẫn còn nhiều việc lớn: 1) Đứng lên sau đại 
dịch COVID-19 kết nối tốt hơn; 2) Tăng cường hỗ trợ sức khỏe 
tinh thần và các hỗ trợ khác cho học sinh; 3) Cải thiện mức độ 
sẵn sàng của cấp mẫu giáo; 4) Xây dựng thêm các chương trình 
đào tạo nghề và kỹ thuật; và 5) Chúng ta phải đảm bảo các cộng 
đồng nông thôn có khả năng tiếp cận công bằng đến các tài 
nguyên giáo dục.
Sẽ cần có bộ phận lãnh đạo giàu kinh nghiệm để duy trì các 
khoản đầu tư của chúng ta và cải thiện hơn nữa thành tích 
của học sinh.  Tôi là Giám đốc Học chánh Cong huấn đầu tiên 
trong hơn 30 năm cho con theo học trường công trong suốt 
nhiệm kỳ của mình. Tôi nhận được sự ủng hộ của các Giáo viên 
Washington! Tôi sẽ rất vinh dự khi nhận được phiếu bầu của 
quý vị.
Liên lạc
chris4wakids@gmail.com; www.chrisreykdal.org

Kinh nghiệm Bầu cử
Không phải là một chính trị gia, mang 
đến một viễn cảnh mới, rất cần thiết 

cho hệ thống trường học của chúng ta!
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Chủ doanh nghiệp; Giáo viên trường học; Lực lượng Đặc biệt 
Dữ liệu Học sinh OSPI, Ủy ban Giám sát Khoảng cách Cơ hội; Ủy 
ban Sự vụ Người gốc Châu Mỹ La Tinh Tiểu bang Washington; 
Người được Học bổng Marshall của Đức, người Washington đầu 
tiên được lựa chọn cho diễn đàn giáo dục toàn cầu.
Học vấn
Thạc sĩ Khoa học, Chương trình Giảng dạy và Giáo dục, Đại học 
Western Governors; Cử nhân Quản trị Kinh doanh, Đại học 
Pacific Lutheran; Cao đẳng Hai năm, chương trình Running 
Start, Cao đẳng Pierce; Trung học Phổ thông Clover Park, đã 
tham gia hàng chục trường công lập trên toàn quốc.
Phục vụ Cộng đồng
Giám đốc Trung tâm Lãnh đạo Người La Tinh; Huấn luyện viên 
Bóng đá Thanh thiếu niên; Chủ tọa Đấu giá của Trường Học, 
Thành viên Chính của nhà tạm trú cho thanh thiếu niên Coffee 
Oasis; Thành viên Ban Điều hành Tacoma Arts Live; Hiệp hội 
Con gái Công giáo; Tuần tra Hàng không Dân sự; Ban Điều 
hành Mạng lưới Doanh nghiệp PLU.
Phát biểu
Các trường học của chúng ta đang đối mặt với thời điểm quyết 
định. Giáo viên không hài lòng, gia đình bị căng thẳng, học sinh 
thì gặp khó khăn và khoảng cách cơ hội đang càng lớn. Việc 
cung cấp giáo dục công đã thay đổi lớn, và chúng ta buộc phải 
thích nghi. Bây giờ là cơ hội của chúng ta để hình dung lại một 
hệ thống giáo dục tốt hơn vì hiện trạng không còn là một lựa 
chọn.
Để cải thiện hệ thống trường học của chúng ta, chúng ta cần: 
sử dụng công nghệ để cải tiến lớp học và mở ra những khả năng 
cho việc học được cá nhân hóa; cung cấp lịch học phù hợp nhu 
cầu của các gia đình đi làm và giáo viên; và dạy cho học sinh 
những kỹ năng sống quan trọng như quản lý tài chính, sống độc 
lập và giải quyết mâu thuẫn.
Có con học ở trường công lập, tôi ủng hộ lựa chọn của phụ 
huynh và kiểm soát của địa phương. Người đương nhiệm đã phớt 
lờ ý kiến của phụ huynh và các nhà giáo dục bằng việc bênh vực 
một chính sách mà giảng dạy tư thế quan hệ tình dục cho học sinh 
lớp 4! Trong khi đó, gần một nửa học sinh của Washington hiện 
không đạt được các tiêu chuẩn của tiểu bang ở các môn học 
chính. Tôi nhận được sự ủng hộ của phụ huynh, giáo viên và 
thành viên hội đồng trường học trên toàn Washington vì tôi tôn 
trọng ý kiến đóng góp của cộng đồng.
Tôi tranh cử chức Tổng Giám đốc Học chánh Công huấn vì tôi 
tin con em chúng ta xứng đáng nhận được những điều tốt hơn và 
có thể đạt được nhiều thành quả hơn. Nếu được chọn, chúng 
tôi sẽ cập nhật hệ thống trường học của chúng ta để đáp ứng 
nhu cầu của các gia đình, giáo viên và nền kinh tế trong tương 
lai.
Liên lạc
(253) 224-1410; info@maiaforus.com; www.MaiaForUs.com
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Mike

Kreidler
(Theo đảng Dân chủ)

Chirayu Avinash

Patel
(Theo đảng Cộng hòa)

Kinh nghiệm Bầu cử
Mike Kreidler đã cống hiến xuất sắc 

trên cương vị Ủy viên Bảo hiểm kể từ năm 2001. Mike cũng 
từng là thành viên của hội đồng quản trị khu học chánh, 
Dân biểu Tiểu bang, Thượng nghị sĩ Tiểu bang và Nghị sĩ 
Hoa Kỳ.
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Mike từng làm Bác sĩ Nhãn khoa trong 20 năm. Ông từng 
sở hữu một doanh nghiệp nhỏ và từng là Giám đốc Khu 
vực 10 thuộc Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ.
Học vấn
Mike nhận bằng Bác sĩ Nhãn khoa từ Đại học Pacific và 
bằng thạc sĩ về y tế công cộng từ UCLA.
Phục vụ Cộng đồng
Mike là Trung tá trong Quân đội Dự bị Hoa Kỳ, đã về hưu. 
Ông là thành viên của một số tổ chức phục vụ cộng đồng.
Phát biểu
Mike Kreidler là một người có tiếng nói mạnh mẽ và độc 
lập, vẫn luôn đứng lên vì những quyền lợi có tác động 
mạnh trong ngành với tư cách là người ủng hộ khách hàng 
bảo hiểm. Trong năm nhiệm kỳ đầu tiên làm Ủy viên Bảo 
hiểm, Mike Kreidler đã tiết kiệm cho các khách hàng tại 
tiểu bang của chúng ta hơn $300 triệu tiền bảo hiểm xe hơi 
và bảo hiểm chủ nhà thông qua việc cắt giảm phí bảo hiểm 
quá mức. 
Đội ngũ nhân viên bảo vệ người tiêu dùng của ông đã 
giúp hàng nghìn người dân Washington giải quyết các 
vấn đề bảo hiểm, thu hồi hơn $200 triệu từ các yêu cầu 
bồi thường bị trì hoãn hoặc từ chối trái luật. Người dân 
Washington xứng đáng có được bảo hiểm y tế chất lượng. 
Mike Kreidler đã làm việc không mệt mỏi để đảm bảo các 
công ty bảo hiểm không thể từ chối hạng mục bảo hiểm 
nữa. Ông đã thuyết phục Cơ quan Lập pháp thông qua luật 
bảo vệ người tiêu dùng không phải nhận các hóa đơn y tế 
bất ngờ từ các dịch vụ cấp cứu. 
Ông sẽ tiếp tục làm việc với các nhà lãnh đạo cộng đồng, 
doanh nghiệp, và cơ quan lập pháp để cải thiện hơn nữa 
khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế giá cả phải chăng 
và giảm số lượng người không có bảo hiểm trong tiểu bang 
của chúng ta, đặc biệt là trong khoảng thời gian nhu cầu 
bảo hiểm cao nhất. Mike Kreidler là nhà lãnh đạo đã được 
chứng minh, luôn phục vụ người dân Washington với sự 
tận tâm, công bằng và chăm chỉ. 
Ông không ngừng nhận được sự ủng hộ từ các tổ chức 
người tiêu dùng, lao động, doanh nghiệp, hưu trí, giáo 
dục, chăm sóc y tế, và các cá nhân trên khắp tiểu bang 
của chúng ta. Hãy tham gia cùng họ bằng cách bầu Mike 
Kreidler làm Ủy viên Bảo hiểm thêm một nhiệm kỳ nữa.
Liên lạc
(509) 768-8523; mike@mikekreidler.com; 
www.mikekreidler.com

Kinh nghiệm Bầu cử
Đây sẽ là vị trí được bầu đầu tiên 

của tôi vì hiện tôi đã đến tuổi để giữ chức vụ.
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Nhân viên Bảo hiểm được Cấp phép Đầy đủ với các Giấy 
phép Bảo hiểm về Bất động sản, Tai nạn, Nhân thọ và 
Khuyết tật. Đã tham gia vào ngành này được 21 năm.
Học vấn
Tôi sẽ sử dụng O.I.C. để thu được và quản lý 168 sinh viên 
cần thiết để có thể học chuyên ngành về Mọi Bằng cấp tại 
UW.
Phục vụ Cộng đồng
Tôi đã làm việc tình nguyện với Hiệp hội Đa Xơ cứng Quốc 
gia và hội Hole in the Wall Camps và sẽ tìm kiếm nhiều nỗ 
lực bác ái nhất theo khả năng của tôi để kết hợp vào lịch 
trình của tôi với tư cách là Ủy viên Bảo hiểm.
Phát biểu
Tôi là một nhà bác học tự kỷ có hiểu biết rộng và có đa 
phần khả năng của Tổng thống Reagan và Tổng thống 
Jefferson mà tôi sẽ kết hợp vào việc điều hành O.I.C. một 
cách đối ngoại như Chính quyền Reagan và một cách 
đối nội (trong phạm vi Washington) như Chính quyền 
Jefferson. Tôi là ứng cử viên duy nhất mà đã kết hợp 
những Vai trò Cụ thể cho Ông Kriedler và Ông Welti ở 
Chức vụ Ủy viên Bảo Hiểm. Tôi sẽ là Ủy viên Bảo hiểm Đối 
ngoại trong 60% thời gian. Ông Kriedler và Ông Welti, mỗi 
người sẽ là Ủy viên Bảo hiểm Đối ngoại trong 20% thời gian 
nếu tôi được bầu làm Ủy viên Bảo hiểm. Tôi sẽ đảm nhận 
những vai trò của Ronald, Nancy và Nixon, và Ông Kriedler 
sẽ được phân công vai trò của Carter và Ông Welti sẽ là 
Gerald Ford.
Còn về mặt Đối nội, tôi đã tìm được 168 Nhân viên Bảo 
hiểm Danh dự, tất cả trong số đó đều hội đủ điều kiện hơn 
tôi để mỗi người phục vụ trong những khoảng thời gian 1 
giờ với tư cách là những Ủy viên Bảo hiểm Đối nội của tiểu 
bang Washington. Đây là cách phong trào ủng hộ Jefferson 
Đối trọng và ổn định Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Hợp túi 
tiền.
Ngoài ra, tôi hoàn toàn sẵn sàng và chuẩn bị làm việc với 
Chính quyền Trump hay Biden.
Liên lạc
(206) 778-4127; chirayu777@hotmail.com; 
www.onemanrepublicanthinktank.com
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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.
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Derek

Stanford
(Theo đảng Dân chủ)

Art

Coday
(Theo đảng Cộng hòa)

Kinh nghiệm Bầu cử
Nhà Lập pháp Tiểu bang kể từ năm 
2011, phục vụ trong Ủy ban Phát 

triển Lực lượng Lao động và Giáo dục Cấp cao; Ủy ban Môi 
trường, Năng lượng và Công nghệ; và Ủy ban Lao động và 
Thương mại
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Derek đã dành hai mươi năm làm việc trong cương vị một nhà 
khoa học về thống kê và dữ liệu. Ông hiện đang điều hành 
một doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực tư vấn khoa học dữ liệu. 
Trước đây, ông từng là giám đốc phân tích cho một công ty 
viễn thông và nhà khoa học nghiên cứu tại một công ty phần 
mềm.
Học vấn
Cử nhân Toán học, Đại học Harvey Mudd; Thạc sĩ Toán học, 
Đại học Claremont Graduate; Tiến sĩ Thống kê, Đại học 
Washington
Phục vụ Cộng đồng
Hội Phụ huynh - Giáo viên Northshore, Phòng Thương mại 
Bothell và Vùng phụ cận, chủ tịch Hội đồng Dự báo Khối lượng 
Hồ sơ Tiểu Bang Washington
Phát biểu
Chúng ta đang trong giai đoạn khó khăn khi phải giải quyết 
những tác động của dịch COVID-19 đối với cộng đồng và nền 
kinh tế của chúng ta. Là chuyên gia thống kê duy nhất trong 
Cơ quan Lập pháp Tiểu bang, tôi sẽ luôn dựa vào khoa học, dữ 
liệu và dữ kiện để đưa ra các quyết định tốt nhất cho sức khỏe 
cá nhân và nền kinh tế của chúng ta.
Tiểu bang của chúng ta đang phải đối mặt với các quyết định 
khó khăn về ngân sách do những tác động của việc đóng cửa 
khiến kinh tế trì trệ và đưa đến mức thất nghiệp kỷ lục. Khi 
chúng ta cân bằng ngân sách tiểu bang, các ưu tiên của chúng 
ta phải là bảo vệ hệ thống trường công lập, đảm bảo dịch vụ 
chăm sóc sức khỏe có giá cả phải chăng và có thể tiếp cận 
được, đồng thời cung cấp một mạng an toàn xã hội mạnh mẽ.
Đây không phải là thời điểm cho tinh thần đảng phái hay bất 
hòa. Chúng ta cần hợp sức với nhau và đưa mọi người trở lại 
làm việc an toàn, để các doanh nghiệp nhỏ tăng trưởng một 
lần nữa, tiếp tục thu hút các công ty đẳng cấp thế giới đem 
đến cho các hộ gia đình tiền công và những lợi ích tốt, đồng 
thời vẫn bảo vệ chất lượng cuộc sống mà chúng ta hưởng thụ 
tại khu vực Tây Bắc Thái bình dương.
Tôi sẽ đóng góp kinh nghiệm kinh doanh, phân tích dựa trên 
dữ liệu, kinh nghiệm với chính quyền tiểu bang và các giá trị 
của cộng đồng chúng ta cho công việc mỗi ngày để giúp tiểu 
bang và nền kinh tế của chúng ta hồi phục và hoạt động mạnh 
mẽ một lần nữa. Được ủng hộ bởi: các giáo viên, y tá, nhân 
viên chăm sóc sức khỏe, nhân viên thực thi pháp luật, Hội 
đồng Lao động Tiểu bang Washington và nhiều người khác.
Liên lạc
(425) 481-6231; derekstanford@pm.me; 
www.DerekStanford.com

Kinh nghiệm Bầu cử
Viên chức Ủy ban Phân khu Bầu cử
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác

Art đã dành sáu năm nghiên cứu về hóa sinh và về tim. Là bác 
sĩ chăm sóc chính, phạm vi hành nghề của ông bao gồm khám 
tại phòng khám, khám tại nhà, chăm sóc tại nhà điều dưỡng 
và đánh giá thể chất hằng năm cho lính cứu hỏa địa phương. 
Hầu hết các bệnh nhân của Art đều có Medicare (cho người 
cao tuổi, khuyết tật), Medicaid (cho người nghèo), và những 
người không có bảo hiểm.
Học vấn
Trường Lakeside (Bằng Tốt nghiệp Trung học Phổ thông); Cao 
đẳng Cộng đồng Shoreline và Bellevue; Đại học Washington 
(Cử nhân chuyên ngành Sinh học Tế bào và Phân tử; danh dự, 
magnum cum laude); Trường Y Harvard (Bác sĩ Y khoa).
Phục vụ Cộng đồng
Art đã có sáu năm làm tình nguyện tại Trại hè Bệnh viện Chỉnh 
hình Nhi Seattle, làm việc với những trẻ em có nhu cầu y tế 
đặc biệt. Ông phục vụ trong các ban phi lợi nhuận.
Phát biểu
Hãy bầu cho Art, một bác sĩ kiêm doanh nhân giàu kinh 
nghiệm, để bảo vệ những đối tượng dễ bị tổn thương trước 
virus corona mà không gây ra tổn hại thêm nữa đến quý vị và 
nền kinh tế.
Art sẽ xem xét lại Medicaid; sau vài thập kỷ, cuối cùng chương 
trình này cũng sẽ cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất 
lượng cao cho người nghèo. Điều đó đòi hỏi phải tăng khả 
năng tiếp cận, sự tham gia của bác sĩ và chăm sóc nha khoa. 
Việc khám sàng lọc và điều trị cho bệnh tâm thần và lạm dụng 
thuốc được cải thiện sẽ giảm tình trạng vô gia cư và phạm tội 
theo cách nhân đạo.
Art hỗ trợ cho những cải thiện đáng kể trong chuẩn bị ứng 
phó với thảm họa, bao gồm cả các khoản đầu tư cho bệnh 
viện, thực thi pháp luật và dịch vụ cứu nạn & cứu hỏa.
Việc hồi sinh nền kinh tế để thúc đẩy kinh doanh và tăng việc 
làm đòi hỏi phải có chính quyền hiệu quả, thuế thấp hơn, cải 
thiện về giao thông vận tải và giảm bớt các quy định phiền 
hà, qua đó bảo vệ tốt hơn cho người lao động, người tiêu 
dùng và môi trường. Là một người cha, Art ủng hộ các khu 
học chánh an toàn, được tài trợ đúng đắn và đặt học sinh, gia 
đình và giáo viên lên ưu tiên hàng đầu. Các trường học phải 
công nhận điều độc đáo riêng ở mỗi học sinh bằng cách đưa 
ra nhiều lộ trình và lựa chọn giáo dục hơn. Art yêu cầu các 
trường cao đẳng và đại học công có giá cả phải chăng ưu tiên 
cho người Washington. Art coi trọng công bằng, lòng trắc ẩn, 
sự thật, công lý, tôn trọng lẫn nhau, phép lịch sự và ý thức mới 
về cộng đồng, trong đó mỗi người đều là một thành viên và có 
quyền góp ý kiến. Là người bảo vệ cho bệnh nhân, người cao 
tuổi, người yếu thế, người nghèo và người bình thường trong 
suốt cuộc đời, Art sẽ kiên trì bảo vệ các quyền theo hiến pháp 
và phẩm giá của quý vị. Art rất vinh dự khi có được phiếu bầu 
của quý vị.
Liên lạc
votecodaytoday2020@yahoo.com; www.artcoday.com
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Davina

Duerr
(Theo đảng Dân chủ)

Adam

Bartholomew
(Theo đảng Cộng hòa)

Kinh nghiệm Bầu cử
Dân biểu Tiểu bang; Ủy viên Hội đồng Thành phố Bothell
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Kiến trúc sư, Hiệp hội Vận tải Dịch vụ Eastside; Nhóm Cố 
vấn Điều hành WSDOT; Nhóm Lãnh đạo Được bầu Xe buýt 
Vận chuyển Nhanh của Sound Transit; và Ban Chính sách 
Giao thông Vận tải Hội đồng Khu vực Puget Sound (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, Đại học Syracuse
Phục vụ Cộng đồng
Phục vụ cho Tổ chức các Trường học Northshore 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. Money; Phục vụ cho Ban Bảo tồn Điểm mốc 
Bothell, Chủ tịch 2008-2015, Thành viên Hội đồng 2005-
2015
Phát biểu
Chúng ta phải hợp tác với nhau để hồi phục từ cuộc khủng 
hoảng virus corona và đưa nền kinh tế của chúng ta hoạt 
động trở lại. Trong phiên lập pháp đầu tiên của tôi, chúng 
tôi đã đầu tư hơn $200 triệu để trao cho các cơ quan y tế 
công cộng và bệnh viện những công cụ mà họ cần để giúp 
bệnh nhân hồi phục và trợ cấp thất nghiệp cho những 
người bị mất việc làm. Tôi sẽ tiếp tục ủng hộ các khoản đầu 
tư cho giáo dục công lập, nhà ở giá cả phải chăng, bảo vệ 
môi trường và giảm tắc nghẽn giao thông cũng như bạo 
lực súng ống. Hãy dừng việc phân chia, chính trị theo tinh 
thần đảng phái và gặt hái kết quả cho người dân của Tiểu 
bang Washington.
Được ủng hộ bởi: Hiệp hội Giáo dục Washington, Hội Phụ 
nữ Chính trị Quốc gia, Trưởng Khu Cứu hỏa Washington, 
Hiệp hội Y tá và nhiều tổ chức khác.
Liên lạc
(206) 321-9890; davina@electdavina.com; electdavina.com

Kinh nghiệm Bầu cử
Ứng cử viên tranh cử lần đầu.
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Chuyên về ngành công nghiệp ô tô, là người đã và đang 
tạo công ăn việc làm cho thanh niên ở địa phương và giải 
quyết vấn đề với các doanh nghiệp tại Washington trong 
gần 2 thập kỷ qua.
Học vấn
Tốt nghiệp Trường Trung học Phổ thông Payson, Payson 
UT. 
Phục vụ Cộng đồng
Người tích cực ủng hộ 4H.
Phát biểu
Tại thời điểm Olympia đang quyết định người thắng và kẻ 
thua trong lĩnh vực kinh tế, Adam sẽ đứng lên để bảo vệ 
các doanh nghiệp nhỏ và các gia đình thuộc tầng lớp lao 
động.  Ông sẽ tập trung vào việc cắt giảm thuế, chi phí cấp 
phép và chăm sóc sức khỏe mà những người lao động tại 
Washington đã phải gồng gánh, đồng thời phản đối chính 
sách thuế thu nhập của tiểu bang.   Chúng ta cần cải thiện 
các lựa chọn giáo dục mầm non và dạy nghề cho con em 
chúng ta bên cạnh những kế hoạch thực tế để giúp doanh 
nghiệp nhỏ có thể phục hồi đồng thời bảo vệ môi trường 
mà tất cả chúng ta đều đã thân thuộc và yêu mến.  
Vợ chồng Adam là cư dân lâu năm tại Mountlake Terrace, 
Bothell và Quận Snohomish.
Liên lạc
(360) 348-7816; electadam4wa@gmail.com; 
www.adam4wa.com
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Shelley

Kloba
(Theo đảng Dân chủ)

Jeb

Brewer
(Theo đảng Cộng hòa)

Kinh nghiệm Bầu cử
Dân biểu Tiểu bang; Phó Chủ tịch về Đổi mới, Công nghệ 
& Phát triển Kinh tế, Phó Chủ tịch về Thương mại & Trò 
chơi và thành viên của Ủy ban Giao thông Vận tải; đồng 
sáng lập Nhóm công tác Lưỡng đảng Hạ viện; thành viên 
mặc nhiên của Ủy ban Cờ bạc; thành viên của Lực lượng 
Đặc biệt Chuyên trách Vấn nạn Đánh bạc; thành viên của 
Nhóm Quản lý Phương tiện Tự hành. Trước đây: 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 sức khỏe với hơn 20 năm 
kinh nghiệm
Học vấn
Cử nhân Vận động học, Đại học Illinois; Chứng chỉ Hoạch 
định Chính sách Năng lượng, Đại học Idaho; Trường 
Massage Seattle
Phục vụ Cộng đồng
Câu lạc bộ Kirkland Kiwanis, Trước đây; Ủy viên Quản trị Tổ 
chức các Khu học chánh Lake Washington, Thành viên Ban 
Công viên Kirkland, Giám đốc Lập pháp Hội Phụ huynh - 
Giáo viên Tiểu bang Washington (WA)
Phát biểu
Gốc rễ sâu xa trong cộng đồng trong cương vị luật sư bào 
chữa đã dẫn dắt tôi đến chức vụ dân cử và tạo nên phương 
pháp tiếp cận của tôi.  Tôi sẽ ưu tiên giúp đỡ những người 
bị mất việc làm mà không phải do lỗi ở bản thân họ; cung 
cấp dịch vục chăm sóc sức khỏe không gắn liền với công 
việc của họ; gia tăng các cơ hội chăm sóc trẻ em và người 
cao tuổi cho các gia đình có người đi làm; đồng thời sửa bộ 
luật thuế phi lý để mọi người đều nộp phần thuế của mình 
một cách công bằng. Tôi biết là khi hợp tác với nhau, chúng 
ta có thể vượt qua những thách thức hiện tại và đảm bảo 
cơ hội, an ninh cho tất cả mọi người.
Người ủng hộ: Tổ chức Đảng Dân chủ Khu Lập pháp 1, Hội 
đồng Lao động Tiểu bang WA, Planned Parenthood, Hiệp hội 
Giáo dục Washington, Liên minh vì Trách nhiệm Súng ống WA, 
Cử tri Bảo vệ Môi trường WA 
Liên lạc
(425) 522-2096; info@votekloba.com; www.votekloba.com

Kinh nghiệm Bầu cử
Tôi là Jeb Brewer và gia đình tôi tự hào khi được gọi tiểu 
bang Washington là quê nhà trong suốt 16 năm qua. Trong 
sự nghiệp của mình, tôi đã giữ nhiều cương vị ủng hộ các 
ngành xây dựng và nhà hàng, trong đó, một phần đáng kể 
trong công tác của tôi là làm việc với mọi người để giảm 
lượng rác thải, mức độ phức tạp và chi phí trong các doanh 
nghiệp của họ, đồng thời cải thiện hiệu suất. Tôi đã giúp 
cả những công ty lớn trong danh sách Fortune 500 và các 
doanh nghiệp nhỏ thuộc sở hữu tư nhân, nhờ đó tôi hiểu 
được những thách thức mà nền kinh tế của chúng ta đang 
phải đối mặt.
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Thanh tra Nhà cửa có Giấy phép của Tiểu bang WA
Học vấn
Cử nhân Công nghệ Công nghiệp tại Đại học Tiểu bang 
Colorado
Phục vụ Cộng đồng
Không nộp thông tin
Phát biểu
Tiểu bang của chúng ta đang bị tổn thương. Các quan chức 
của chúng ta đã quên rằng chính phủ được thành lập là để 
hỗ trợ người dân. Chúng ta có những phần đường dành 
cho xe chạy đông đúc và nứt nẻ, tình trạng vô gia cư ngoài 
tầm kiểm soát, và tỷ lệ thất nghiệp và đóng cửa doanh 
nghiệp chưa từng có.
Hiện trạng rất bất ổn. Chúng ta cần phải đặt ra kỳ vọng về 
kết quả trên số tiền thuế mà chúng ta đã nộp. Nếu có thứ 
gì đó không hiệu quả, chúng ta cần thay đổi điều đó và 
dừng lãng phí các tài nguyên. Chúng ta cần làm mọi thứ có 
thể để việc xây dựng các doanh nghiệp tại tiểu bang chúng 
ta trở nên dễ dàng và an toàn hơn.
Liên lạc
www.voteforjeb.com
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Ingrid

Anderson
(Theo đảng Dân chủ)

Mark

Mullet
(Theo đảng Dân chủ)

Kinh nghiệm Bầu cử
Ứng cử viên lần đầu; Sẽ là y tá duy 
nhất trong Thượng viện Tiểu bang.

Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Y tá được Cấp phép Hành nghề, Bệnh viện Overlake; 13 năm 
làm việc trong Phòng Cấp cứu, Đơn vị Chăm sóc Sức khỏe Tâm 
thần, và Y tá Giám định Xâm hại Tình dục.
Học vấn
Bằng Hai năm về Y tá, Cao đẳng Bellevue; Bằng Cử nhân Y tá, 
UW; Hoàn thành chương trình cử nhân cho Y tá Hành nghề 
Tâm thần, Đại học Gonzaga. Con trai của Ingrid sẽ theo học tại 
Tiểu học Snoqualmie, cùng ngôi trường cô đã theo học. 
Phục vụ Cộng đồng
Thành viên Hội đồng của Hiệp hội Y tá Tiểu bang WA, tình 
nguyện viên của Hiệp hội Giáo dục và Văn hóa North Bend, 
thành viên của Tổ chức 100 Women Who Care  - Greater 
Snoqualmie Valley, tình nguyện viên của Liên minh Quốc gia về 
Bệnh Tâm thần (NAMI), quỹ tài trợ học bổng cho thanh thiếu 
niên ở địa phương, thành viên tích cực của nhà thờ, và hơn thế 
nữa.
Phát biểu
Ngay cả trước dịch COVID-19, các gia đình lao động và thuộc 
tầng lớp trung lưu đã bị bỏ rơi lại phía sau trong cấu trúc thuế 
bất công của chúng ta và nhiều gia đình đã không thể trụ vững 
trong cộng đồng của chúng ta. Giờ đây, tình hình còn tệ hơn: 
Các khoản tiết kiệm bị tiêu hết, rơi vào tình trạng mất việc làm 
hoặc có nguy cơ mất việc làm, các doanh nghiệp nhỏ buộc phải 
đóng cửa, trong khi các doanh nghiệp giàu có được cứu trợ tài 
chính bằng tiền của chúng ta. 
Chúng ta cần những nhà lãnh đạo mới hiểu được trải nghiệm 
của các gia đình ở địa phương, với chuyên môn để giúp chúng 
ta luôn an toàn và khỏe mạnh. Với phiếu bầu của quý vị, tôi sẽ 
là y tá DUY NHẤT trong Thượng viện Tiểu bang, một người cung 
cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tuyến đầu với các quan điểm 
quan trọng như một người mẹ lao động sống ngay cạnh nhà 
nơi tôi lớn lên. 
Tôi là ứng cử viên duy nhất từ chối tiền của các tập đoàn – Tôi sẽ 
chịu trách nhiệm giải trình trước quý vị chứ không phải các nhà 
vận động hành lang. Tôi sẽ đấu tranh để loại bỏ thủ thuật tránh 
né thuế của doanh nghiệp và giảm thuế cho người cao tuổi, 
cựu chiến binh, các gia đình và doanh nghiệp nhỏ đang gặp 
khó khăn. Tôi sẽ giúp đưa mọi người quay lại làm việc an toàn, 
đồng thời thúc đẩy các giải pháp có trách nhiệm về tính hợp lý 
về giá cả, chăm sóc sức khỏe, các khoản đầu tư vào chăm sóc 
trẻ em và K-12, an toàn trên SR18 và các phần đường dành cho 
xe chạy ở địa phương, không khí và nước trong lành, cũng như 
bạo lực súng ống. Tôi đã điều trị cho các nạn nhân bị ngược đãi 
và sẽ bảo vệ phụ nữ cùng gia đình họ. 
Tự hào khi nhận được sự ủng hộ của các giáo viên; y tá; nhân 
viên trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tuyến đầu, và nhân viên 
trong các ngành nghề thiết yếu ở địa phương; công đoàn thợ 
máy hàng không vũ trụ; Cử tri Bảo vệ Môi trường WA và nhiều 
cá nhân và tổ chức khác. Hãy đưa một y tá đến Olympia! 
Liên lạc
(425) 223-9620; ingridforstatesenate@gmail.com; 
IngridForStateSenate.com

Kinh nghiệm Bầu cử
Mark hiện là Thượng nghị sĩ Tiểu 
bang và ông đã đấu tranh để đại diện 

cho tất cả các thành viên trong cộng đồng của chúng ta, bất kể 
liên kết chính trị của họ, kể từ năm 2012.
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Mark sở hữu ba tiệm kem Ben & Jerry và nhà hàng Zeeks 
Pizza. Là một chủ doanh nghiệp nhỏ, Mark hiểu được tầm 
quan trọng của các doanh nghiệp địa phương và điều gì là cần 
thiết để giúp họ hồi phục.
Học vấn
Bằng Cử nhân Tài chính, Đại học Indiana, đã cung cấp 
cho Mark nền tảng tài chính để có thể nắm rõ ngân sách 
tiểu bang. Bằng Thạc sĩ chuyên ngành Công Vụ tại Đại học 
Washington đã dạy Mark rằng những người chịu khó lắng 
nghe sẽ trở thành những nhà lãnh đạo giỏi nhất.
Phục vụ Cộng đồng
Cựu Thành viên Hội đồng Ngân hàng Thực phẩm Issaquah. 
Rotary Club. Tình nguyện viên tại lớp học của con.
Phát biểu
Mark đã đấu tranh để đại diện cho toàn bộ cộng đồng của 
chúng ta trong tám năm phục vụ tại Thượng viện. Mark tin 
rằng thế giới của chúng ta có quá nhiều sự đả kích giữa các 
đảng phái và đã tập trung làm việc theo hướng mang đến kết 
quả cho các thành phố và thị trấn địa phương của chúng ta. 
Để có thể phục hồi sau đại dịch COVID, chúng ta cần các nhà 
lãnh đạo, chứ không phải các chính trị gia.
Lối lãnh đạo thực tế của Mark đã lập ra quỹ tài trợ cho hoạt 
động mở rộng Đường cao tốc 18, thay thế ngã ba có đường 
hầm và cầu chui ở Snoqualmie, bổ sung thêm làn đường mới 
trên I-90 giữa Issaquah và Bellevue, xây dựng Trường Trung 
học Phổ thông Tahoma mới và tái sinh Công viên Tiểu bang 
Hồ Sammamish. Mark luôn là người ủng hộ các trường công 
lập với sáu người con đang theo học và vợ ông cũng đang 
giảng dạy lớp hai tại hệ thống trường công lập của chúng ta. 
Mark cũng là một nhà lãnh đạo toàn tiểu bang về khả năng chi 
trả cho đại học. 
Được ủng hộ bởi: Dân biểu Đảng Dân chủ tại Hạ viện - Lisa 
Callan và Bill Ramos, Lãnh đạo Đa số Đảng Dân chủ tại 
Thượng viện - Andy Billig, Thượng Nghị sĩ Tiểu bang Đảng 
Cộng hòa - Curtis King và John Braun, Ủy viên Hội đồng Quận 
King - Kathy Lambert và Reagan Dunn, Thị trưởng Thành phố 
Issaquah - Pauly, Thị trưởng Thành phố Maple Valley - Kelly, 
Thị trưởng Thành phố Snoqualmie - Larson, Thị trưởng Thành 
phố Black Diamond - Benson, Thị trưởng Thành phố North 
Bend - McFarland, Cựu Thị trưởng Thành phố North Bend 
- Herring, Chủ tịch Hội đồng Học khu Snoqualmie - Carolyn 
Simpson, Sở Cứu hỏa và Cứu hộ Eastside, và nhiều cá nhân và 
tổ chức khác.
Hãy bỏ phiếu để Đưa Mullet Trở lại!
Liên lạc
(425) 306-9554, emily@electmarkmullet.com; 
www.electmarkmullet.com
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Bill

Ramos
(Theo đảng Dân chủ)

Ken

Moninski
(Theo đảng Cộng hòa)

Kinh nghiệm Bầu cử
Dân biểu Tiểu bang, Khu 5; Trước đây là Ủy viên Hội đồng 
Thành phố Issaquah, 2015-2018
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Sở hữu các doanh nghiệp nhỏ có trụ sở tại Issaquah, 
chuyên phát triển các dự án giao thông vận tải. Từng làm 
việc cho Cơ quan Quản lý Giao thông Công cộng Liên bang 
của Bộ Giao thông Vận tải Hoa Kỳ ở vị trí Nhân viên Quy 
hoạch Cộng đồng và Cục Kiểm lâm Hoa Kỳ tại North Bend 
với cương vị Giám đốc Quản lý Rừng, Giải trí và Dịch vụ 
Công, Quản lý Hệ Sinh thái. Sở hữu một doanh nghiệp nhỏ 
ở North Bend trong 17 năm.
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
Phục vụ trong Ủy ban Sinh lực Kinh tế của Issaquah, Ủy 
ban Quy hoạch và Chính sách và Chủ tịch Ủy ban Dịch vụ 
Nhân sự.
Phát biểu
Tôi đã ra tranh cử hai năm trước vì tin rằng có nhiều lý do 
để chúng ta đoàn kết lại với nhau hơn là lý do để không 
đoàn kết. Điều đó đúng hơn bao giờ hết khi chúng ta trải 
qua đại dịch này và tái thiết nền kinh tế. Tôi sẽ đóng góp 
kinh nghiệm làm việc với chính quyền liên bang, tiểu bang 
và địa phương cùng nền tảng kinh doanh của mình để 
đưa chúng ta khôi phục cuộc sống.  Trong nhiệm kỳ đầu 
tiên của mình, tôi đã chỉ đạo xây dựng mới cho nút giao 
thông SR-18/I-90 và mở rộng SR-18, hỗ trợ các khoản đầu 
tư thông minh cho giáo dục, tăng khả năng tiếp cận dịch vụ 
chăm sóc sức khỏe, bảo vệ quần thể cá hồi và môi trường 
của chúng ta, đồng thời cải thiện các lựa chọn giao thông 
công cộng.
Được ủng hộ bởi Lính Cứu hỏa Phía Đông, các Giáo viên, Y 
tá, Lực lượng Cảnh sát của Washington và nhiều cá nhân 
và tổ chức khác.
Liên lạc
(425) 208-5882; bill@voteramos.org; www.voteramos.org

Kinh nghiệm Bầu cử
Không có
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Chủ Sở hữu kiêm Chủ tịch Global Aircraft Services và 
Safeair Media. Nguyên nhân viên điều hành phát triển 
kinh doanh tại hãng hàng không Virgin Atlantic Airways và 
Evergreen International Aviation.
Học vấn
Cử nhân Quản trị Kinh doanh, Đại học Alaska, Fairbanks
Phục vụ Cộng đồng
Thành viên Hội đồng kiêm Thủ quỹ, Tổ chức Xơ cứng bì, Chi 
nhánh Tây Bắc. Nguyên tình nguyện viên của tổ chức Big 
Brothers Big Sisters ở Puget Sound.
Phát biểu
Là một công dân, một người cha và chủ doanh nghiệp 
nhỏ, tôi biết đại dịch vi-rút Corona đã tác động đến tất cả 
các gia đình trong Khu vực của chúng ta và hơn thế nữa. 
Tôi đang ra tranh cử Dân biểu Tiểu bang để tập trung tái 
thiết nền kinh tế của chúng ta; nâng cao kết quả trong các 
trường học và có cuộc sống thực sự một lần nữa với sự tự 
tin là sức khỏe và sự an toàn của chúng ta trong tương lai 
sẽ được bảo đảm. 
Đây chính là thời điểm để lắng nghe những ý kiến đóng 
góp mới tại Olympia để lan tỏa thường thức, các giá trị 
chung và các giải pháp thiết thực vì lợi ích của tất cả chúng 
ta. 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; ken2020@kenmoninski.com; 
kenmoninski.com
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Lisa

Callan
(Theo đảng Dân chủ)

Không có ứng cử viên đối lập

Kinh nghiệm Bầu cử
Dân biểu Tiểu bang hiện tại, Phó Chủ tịch Ủy ban Ngân 
sách Vốn và Dịch vụ Nhân sự & Giáo dục Mầm non; Ủy ban 
Giáo dục Khối Mầm non - Lớp 12 tại Hạ viện; Nguyên 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 và quản lý dự án cho Boeing. Cựu 
chuyên gia tư vấn quản lý các chương trình phát triển phần 
mềm quy mô lớn cho các doanh nghiệp.
Học vấn
Cử nhân Toán học, chuyên ngành khoa học máy tính từ 
Đại học Northern Arizona.
Phục vụ Cộng đồng
Là thành viên hội đồng tại Trung tâm Thanh thiếu niên The 
Garage và Liên minh Ngăn ngừa Thanh thiếu niên Sử dụng 
Ma túy Tác động đến Lựa chọn. Tình nguyện viên tích cực 
tại Kiwanis và Phòng Thương mại Issaquah. Cựu giám đốc 
chuyển nhượng tạm thời cho United Way của Quận King.
Phát biểu
Các cộng đồng của chúng ta đã chịu ảnh hưởng bởi virus 
Corona và đang choáng váng do cuộc khủng hoảng kinh 
tế. Đây không phải là thời điểm dành cho chính trị theo 
tinh thần đảng phái, chia rẽ. Ưu tiên của tôi bao gồm đưa 
các doanh nghiệp trở lại và hoạt động, đầu tư vào cơ sở hạ 
tầng y tế công cộng, cung cấp cho các khu học chánh công 
cụ cần thiết để thành công và đảm bảo ngân sách tiểu 
bang phù hợp với các giá trị của chúng ta. Khi chúng ta đối 
mặt với những thách thức trước mắt, tôi sẽ tiếp tục ủng hộ 
dịch vụ chăm sóc trẻ em chất lượng, giá cả phải chăng và 
nỗ lực để đảm bảo thanh thiếu niên không có chỗ trú chân 
sẽ có nơi an toàn để các em có thể gọi là nhà.
Được ủng hộ bởi Tổng chưởng lý Bob Ferguson, Thượng 
nghị sĩ Hoa Kỳ Patty Murray, Hiệp hội Y tá Tiểu bang, Hiệp 
hội Giáo dục Washington, Quỹ Chiến dịch Bảo vệ Trẻ em và 
nhiều cá nhân và tổ chức khác.
Liên lạc
(425) 260-4878; elect.lisacallan@gmail.com; LisaCallan.org
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Không có ứng cử viên đối lập
Bob

Hasegawa
(Theo đảng Dân chủ)

Kinh nghiệm Bầu cử
Khu vực 11: Thượng nghị sĩ (2 nhiệm 
kỳ), Dân biểu (4 nhiệm kỳ); Đại hội 

Đại biểu Toàn quốc Đảng Dân chủ: Đại biểu cho Bernie (2016), 
Đại biểu cho Obama (2012)
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Hội đồng Lao động Tiểu bang Washington, AFL-CIO, Phó Chủ 
tịch; Teamsters Khu 174, Thư ký-Thủ quỹ (3 nhiệm kỳ, 34 năm 
hội viên, bằng lái xe CDL Hạng A); Người Vận hành có Chứng 
chỉ ATU; Kỹ sư Vận hành Hành trình; Ủy viên Quản trị Chương 
trình Chăm sóc Sức khỏe Teamster
Học vấn
Thạc sĩ Hành chính Công, Trường Chính sách và Quản trị Công 
Evans, UW; Cử nhân, với AOC về 1) Nghiên cứu Lao động, 
2) Thay đổi về Tổ chức & Xã hội, Trường Đại học Antioch; 
Bằng Liên kết, Nghiên cứu Lao động, Cao đẳng Cộng đồng 
Shoreline; Trung học Phổ thông Cleveland, Seattle
Phục vụ Cộng đồng
Ban Cố vấn: Trường Chính sách và Quản trị Công Evans 
UW; Trung tâm Cầu nối cho Nghiên cứu Lao động UW; Liên 
đoàn Công dân Người Mỹ gốc Nhật
Phát biểu
Tôi là người tổ chức lao động và nhà hoạt động vì công bằng 
xã hội từ lâu. Là một cư dân lâu năm của Khu vực 11, tôi hiểu 
đâu là điều quan trọng và nỗ lực mỗi ngày để phục vụ các 
gia đình lao động. Tôi đã dành sự nghiệp của mình đấu tranh 
cho các công việc đủ để trang trải cho gia đình và thông qua 
nhiều quy định luật pháp quan trọng - ngay cả khi cơ quan lập 
pháp bị chia rẽ. Tôi giữ vững các nguyên tắc của mình và hoàn 
thành công việc. Tôi thể hiện đạo đức làm việc vững chắc của 
cộng đồng chúng ta và vinh dự khi đưa các giá trị về công 
bằng xã hội và kinh tế của chúng ta đến với Olympia.
Tôi tin vào sự thận trọng tài chính (bao gồm cả tính minh bạch 
và trách nhiệm giải trình) và đang tạo ra doanh thu mới mà 
không nâng thuế lũy thoái. Việc xây dựng một ngân hàng tiểu 
bang thuộc sở hữu công thực hiện tất cả những việc đó. Ngân 
hàng này sẽ tạo ra hàng chục nghìn việc làm, tiết kiệm tiền 
cho chúng ta, gia tăng khả năng tài trợ cho cơ sở hạ tầng của 
chúng ta, giúp hỗ trợ các chương trình có nhu cầu (đặc biệt 
là sau cuộc khủng hoảng COVID-19), đồng thời đảm bảo tiền 
thuế của chúng ta được chi tiêu cho người dân Washington 
thay vì tạo lợi nhuận cho Phố Wall. Có nhu cầu cấp bách hơn 
bao giờ hết đối với các giải pháp tài khóa đổi mới và tôi tự hào 
khi được dẫn dắt nỗ lực này tại Olympia.
Đoàn kết lại với nhau, chúng ta sẽ tiếp tục phát triển dựa trên 
công việc lập pháp và tạo ra hy vọng cho những thế hệ mai 
sau. 
Cảm ơn quý vị đã luôn tin tưởng để tôi đại diện cho quý vị ở 
Olympia.
Liên lạc
(360) 556-1410; info@bobhasegawa.com; 
www.BobHasegawa.com
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David

Hackney
(Theo đảng Dân chủ)

Zack

Hudgins
(Theo đảng Dân chủ)

Kinh nghiệm Bầu cử
Viên chức Ủy ban Phân khu Bầu cử thuộc Đảng Dân chủ 
(Tuk 11-1167)
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Cựu Trợ lý Luật sư Hoa Kỳ, Cựu Công tố viên Tòa án Tội 
phạm Chiến tranh của Liên Hợp Quốc, Cựu Cố vấn Cấp cao 
về Nhân sự Toàn cầu tại The Nature Conservancy, Hiện là 
Giám đốc phụ trách Vấn đề Pháp lý và Nhân sự tại Raise 
Wages Now, một tổ chức phi lợi nhuận ủng hộ người lao 
động.
Học vấn
Cử nhân, Đại học Cornell; Thạc sĩ Hành chính Công, Đại 
học Harvard; Tiến sĩ Luật, Trường Luật Harvard
Phục vụ Cộng đồng
Ủy viên Hội đồng, Quỹ Trẻ em Tukwila, Thành viên Hội 
đồng, Liên hiệp vì Trách nhiệm Sử dụng Súng, Thành viên 
Hội đồng, Tabor 100 (Phòng Kinh doanh dành cho Người 
Mỹ gốc Phi), được Thống đốc Inslee bổ nhiệm vào vai trò 
thành viên của Ủy ban Nhân quyền Tiểu bang Washington, 
Cựu Tình nguyện viên, Dự án Cải cách Tư pháp Hình sự tại 
Uzbekistan
Phát biểu
Sự đại diện cần được coi trọng và học khu của chúng ta 
đã sẵn sàng để thay đổi. Tôi đang tranh cử để trở thành 
người đấu tranh cho các cộng đồng đa dạng của chúng ta. 
Sự bất bình đẳng về thu nhập trong khu vực đã gia tăng 
trong những thập kỷ qua và có nguy cơ trở nên tồi tệ hơn 
nếu chúng ta không có các chính sách kinh tế đổi mới, toàn 
diện, và ngay tức thì. 
Tôi xuất thân từ một gia đình là những thành viên công 
đoàn, một luật sư và người thuê nhà, và là ứng cử viên duy 
nhất được ủng hộ bởi một tổ chức Dân chủ địa phương. 
Khu học chánh của chúng ta cần một người có thể chia sẻ 
các giá trị và giải quyết được những vấn đề: sự bất bình 
đẳng về thu nhập, ngăn chặn tình trạng bạo lực súng đạn, 
khả năng tiếp cận giáo dục công bằng và cải cách tư pháp 
hình sự. Với sự ủng hộ của quý vị, chúng ta sẽ đòi hỏi 
nhiều hơn từ Olympia.
Liên lạc
info@hackneyforthe11th.com; 
https://www.hackneyforthe11th.com/

Kinh nghiệm Bầu cử
Hạ viện 2002-2020
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Làm việc tại Amazon.com, Microsoft, NDI ở Iraq, tổ chức 
United Way của Quận King.
Học vấn
Thạc sĩ Luật - Đại học Washington, Trường Luật Gates; Cử 
nhân - Đại học Notre Dame
Phục vụ Cộng đồng
Thành viên thành lập hội đồng quản trị kiêm Chủ tịch hội 
đồng quản trị – tổ chức Seattle VA Fisher House, chuyên 
giúp đỡ các gia đình cựu chiến binh. Nguyên thành viên 
hội đồng - Mạng lưới Phụ nữ bị Bạo hành Gia đình. Nguyên 
giảng viên - Chương trình Phát triển Lãnh đạo Toàn cầu 
của Trường Cao đẳng Cộng đồng Highline. Chủ tịch Ủy ban 
Cố vấn South Seattle. Cựu Thành viên Ủy ban Lập pháp - 
Cục Quân sự và Cựu Chiến binh; Công việc Thuê ngoài; Ủy 
ban Nghệ thuật Tiểu bang Washington. Ban Công nghệ 
Thông tin Tiểu bang, Ủy ban Giám sát Công nghệ Thông tin 
Lập pháp, Lực lượng Đặc nhiệm An ninh Mạng NCSL. South 
King Foodfighters
Phát biểu
Là một người cha, người chồng và nhà lập pháp cấp tiến, 
tôi luon đặt lợi ích của mọi người trong khu vực của mình 
lên trên mọi thứ. Trong đại dịch COVID, chúng ta có những 
mối lo mới và tôi đang lắng nghe mối lo ngại của quý vị. Với 
khả năng lãnh đạo đã được chứng minh của mình, tôi sẽ 
đấu tranh để mang tới công việc và giúp các khu học chánh 
và cộng đồng phát triển tốt hơn. Đó là khi chính phủ cần 
hành động, đầu tư cho các gia đình lao động và người cao 
tuổi của chúng ta, bảo vệ nền giáo dục, môi trường, thúc 
đẩy công bằng và công lý, đồng thời đảm bảo tất cả chúng 
ta đều được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe mà chúng 
ta cần. Tôi thật nhỏ bé trước sự ủng hộ trước đây và kính 
mong quý vị bỏ phiếu cho tôi. Những người ủng hộ: Hội 
đồng Lao động Tiểu bang, Tổ chức Planned Parenthood 
Votes, các Y tá, WEA, Cử tri Bảo vệ Môi trường, Đảng viên 
Đảng Dân chủ WAStonewall.
Liên lạc
zack@zackhudgins.com; www.zackhudgins.com
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Steve

Bergquist
(Theo đảng Dân chủ)

Kinh nghiệm Bầu cử
Dân biểu Tiểu bang
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Giáo viên Lịch sử/Nghiên cứu Xã hội tại Khu học chánh 
Renton; 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, hai chuyên ngành về Khoa học Chính trị và Lịch sử, 
Đại học Washington; Bằng Thạc sĩ về Sư phạm, Đại học 
Western Washington
Phục vụ Cộng đồng
Tình nguyện làm Giám đốc Giải đấu Quần vợt cho Renton 
River Days, đem lại lợi ích cho các Đội Thể thao Khu học 
chánh Renton. Ứng phó với đại dịch Covid-19, đã bắt đầu 
Cuộc Đấu tranh vì Thực phẩm South King, hợp tác với 
Phòng Thương mại Renton, Khu Thực phẩm Tukwila và các 
đơn vị khác, cho đến nay đã cung cấp hơn 5000 bữa ăn 
cộng thêm 15,000 pound thực phẩm cho các gia đình gặp 
khó khăn tại địa phương.
Phát biểu
Trong giai đoạn khó khăn này, kinh nghiệm của tôi với vai 
trò là cha mẹ lao động kiếm tiền và là một trong một vài 
giáo viên 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 của chúng ta và gia đình của họ sẽ có cơ hội thành 
công trong thế giới mới này.  Tôi xin cảm ơn quý vị đã hỗ 
trợ, tôi sẽ tiếp tục tích cực tham gia cùng quý vị và liên lạc 
để hợp tác với các tổ chức và doanh nghiệp để cùng làm 
việc chăm chỉ nhằm khôi phục lại nền kinh tế của chúng ta.
Tôi tự hào được ủng hộ bởi các giáo viên, lính cứu hỏa, 
Đảng viên Đảng Dân chủ Khu 11, và nhiều ủy viên cộng 
đồng cũng như các nhà lãnh đạo được bầu.
Liên lạc
(425) 306-7569; steve4house@gmail.com; 
www.steve4house.com

Sean

Atchison
(Theo đảng Cộng hòa)

Kinh nghiệm Bầu cử
Hiện là Chủ tịch Phân khu Bầu cử cho khu vực 11. Trước đó 
là Đại diện lập pháp PTA
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Lý lịch và kinh nghiệm chuyên môn của Sean liên quan đến 
các dự án phức tạp hàng đầu về công nghệ cho nhiều công 
ty lớn nhất trên thế giới, phân tích các ưu tiên, tạo lập kế 
hoạch, và thực hiện đến khi hoàn thành. Sean hiện đang 
sở hữu một vài doanh nghiệp nhỏ có trụ sở ở Renton.
Học vấn
Cao đẳng Bellevue, chuyên ngành Kế Toán
Phục vụ Cộng đồng
Thành viên Hội đồng Quản trị Thành lập Tổ chức Bóng 
bầu dục Patriot, với một sứ mệnh là khai thác khả năng 
tuyệt vời từ các chú bé và cô bé mà chúng tôi huấn luyện 
và khiến họ trở thành những người trưởng thành lãnh đạo 
bằng sự đồng cảm và liêm chính.
Phát biểu
Sean có kinh nghiệm phù hợp để đưa ra các quyết định 
nhằm đem lại kết quả tốt nhất cho cộng đồng của chúng 
ta. Sự nghiệp của ông được xây dựng để hiểu rõ các điểm 
đau, thu thập dữ liệu, tạo lập kế hoạch, và đưa ra các quyết 
định nhằm đạt được mục tiêu theo cách có trách nhiệm. 
Sean đã làm việc với nhiều nhóm người có các nền tảng 
khác nhau để hoàn thành công việc và ông có thể mang 
lợi thế này đến Hạ viện. Ưu tiên của ông là đảm bảo rằng 
các nhu cầu của người dân và các doanh nghiệp nhỏ tại 
khu vực 11 được đáp ứng trong giai đoạn mở cửa lại sau 
COVID, giải quyết vấn đề về vô gia cư, đảm bảo giáo dục và 
chăm sóc y tế có giá phải chăng và dễ tiếp cận cho tất cả 
mọi người.
Liên lạc
(425) 445-7326; Sean@SeanForHouse.org; 
www.SeanForHouse.org
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Jamila

Taylor
(Theo đảng Dân chủ)

Martin A.

Moore
(Theo đảng Cộng hòa Độc lập)

Kinh nghiệm Bầu cử
Không có; tôi là luật sư và chủ doanh nghiệp nhỏ, đang ra 
tranh cử để tạo nên sự khác biệt cho cộng đồng của chúng 
ta.
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Luật Sư: Nguyên Cố vấn Bào chữa Toàn Tiểu bang cho Dự 
án Công lý tại Vùng Tây Bắc—quản lý các luật sư hỗ trợ 
pháp lý trợ giúp những người sống sót sau nạn bạo hành 
gia đình và nạn nhân của các tội ác khác. Người Bào chữa 
cho Thanh thiếu niên: Trước đây từng tham gia các chương 
trình can thiệp dành cho thanh thiếu niên và những nỗ lực 
giảm thiểu tình trạng bạo lực. Chủ doanh nghiệp nhỏ: Hành 
nghề luật tư nhân và tư vấn phi lợi nhuận
Học vấn
Tiến sĩ Luật, Trường Luật Đại học Oregon; Cử nhân, Đại học 
Tiểu bang Virginia
Phục vụ Cộng đồng
Ủy ban Dịch vụ Nhân sự của Federal Way; BlackPast.org; 
Quỹ Cao đẳng Highline; Phong trào Nữ Hướng đạo sinh; 
Dự án Công bằng Nhà Ở; người chăm sóc cho các thành 
viên gia đình có bệnh mãn tính
Phát biểu
Chúng ta cần những nhà lãnh đạo chú trọng đến hoạt 
động phục hồi kinh tế, tình trạng vô gia cư, nhà ở hợp túi 
tiền, an ninh công cộng và dịch vụ chăm sóc sức khỏe có 
chất lượng. Tôi đã dành sự nghiệp của mình để đấu tranh 
cho những người sống sót sau nạn bạo hành gia đình, 
người cao tuổi có nguy cơ bị lợi dụng, cũng như thanh 
thiếu niên và các gia đình dễ bị tổn thương. Trong những 
thời điểm bất ổn, tôi sẽ đảm bảo ý kiến của quý vị luôn 
được lắng nghe. 
Tôi sẽ ủng hộ cho chính quyền có trách nhiệm giải trình—
đầu tư để phục hồi nền kinh tế của chúng ta, chứ không 
cứu trợ cho những người giàu có. Tôi sẽ tận dụng kiến 
thức pháp lý và kỹ năng quản lý phi lợi nhuận của mình để 
tối ưu hóa mỗi đồng đô la trong ngân sách tiểu bang của 
chúng ta. Tôi đã nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ tổ chức 
Đảng Dân chủ Khu 30, Nghị sĩ Adam Smith, Thượng nghị sĩ 
Hoa Kỳ Claire Wilson và nhiều người khác. Tôi rất vinh dự 
khi có được phiếu bầu của quý vị!
Liên lạc
(206) 486-5493; info@electjamilataylor.com; 
www.electjamilataylor.com

Kinh nghiệm Bầu cử
Ủy viên Hội đồng Thành phố Federal Way, 2013 đến nay
Kinh nghiệm Chuyên môn khác
Giám đốc Điều hành trong tổ chức phi lợi nhuận tại địa 
phương; Giáo viên Thỉnh giảng tại Hệ thống Trường Công 
lập Federal Way; Tình nguyện tham gia vào Mạng lưới 
Chăm sóc Cộng đồng Federal Way, AmeriCorps, Ủy ban 
Công viên của Thành Phố Federal Way
Học vấn
Tốt nghiệp Trường Trung học Phổ thông Decatur; nhận 
Bằng Cử nhân từ Đại học Saint Martin; Giấy Chứng nhận 
Lãnh đạo Thành phố và Lãnh đạo Thành phố Tiên tiến từ 
Hiệp hội Thành phố Washington; Giấy Chứng nhận cho 
Trường hợp Khẩn cấp được CERT chứng nhận
Phục vụ Cộng đồng
Ban giám đốc và thành viên của Trung tâm Đa Dịch vụ, tổ 
chức Federal Way Symphony, Câu lạc bộ Lions Federal Way
Phát biểu
Tôi là Ủy viên Hội đồng Thành phố Federal Way, Martin 
Moore, tôi rất mong quý vị sẽ bỏ phiếu cho tôi. Sau khi 
được nhận nuôi từ Bulgaria lúc 8 tuổi, tôi thật may mắn vì 
được sống tại quận này 28 năm qua. Tôi hiểu về cộng đồng 
này và tôi biết cần lãnh đạo như thế nào.
Trong những thời điểm bất ổn này, Olympia cần những 
nhà lãnh đạo luôn đặt Con người Lên trên Chính trị. Là dân 
biểu của quý vị, tôi sẽ đấu tranh vì người cao niên, bảo vệ 
các gia đình lao động, tìm kiếm các nguồn lực giáo dục đổi 
mới cho con em chúng ta và hỗ trợ cho những nhân viên 
phản ứng đầu tiên bằng khả năng lãnh đạo độc lập. Đây là 
thời điểm khó khăn. Cùng nhau hợp tác sẽ giúp chúng ta 
vượt qua.
Liên lạc
(253) 642-6019; Martin@VoteMoore.org; 
www.VoteMoore.org
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Jesse

Johnson
(Theo đảng Dân chủ)

Jack

Walsh
(Theo đảng Cộng hòa)

Kinh nghiệm Bầu cử
Dân biểu Tiểu bang (từ tháng 1 năm 2020 đến nay); Ủy 
viên Hội đồng Thành phố Federal Way (2017-2020)
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Chuyên gia Phân tích, Quy hoạch và Phát triển Lực lượng 
Lao động – Hệ thống Trường Công lập Highline; trước đó là 
Cố vấn Trang bị cho Sự nghiệp và Đại học tại Trường Trung 
học Phổ thông, Điều phối viên Sự tham gia của Gia đình
Học vấn
Trung học Phổ thông Federal Way; Cử nhân Khoa học 
Chính trị và Thạc sĩ Giáo dục, Đại Học Washington; Chứng 
nhận Quản trị Lãnh đạo Danforth
Phục vụ Cộng đồng
Lớn lên tại Federal Way và hiện giờ sở hữu nhà cùng vợ, 
Jesse đã dẫn dắt cộng đồng, tổ chức các diễn đàn thanh 
thiếu niên và các chương trình ngăn chặn bạo hành, kết 
nối mọi người với các tổ chức thương mại, công ty và 
chương trình học việc, đồng thời đấu tranh để tài trợ cho 
việc ủng hộ các gia đình và người cao niên. Jesse cũng làm 
tình nguyện viên trong các dự án nhà thờ ở địa phương và 
hướng dẫn cho sinh viên với tổ chức Young Life. 
Phát biểu
Là Dân biểu của quý vị, tôi đang đấu tranh cho các gia 
đình, người cao niên và doanh nghiệp nhỏ trong suốt thời 
điểm khó khăn này. Tôi cũng tập trung vào sức khỏe của 
cộng đồng khi chúng ta xây dựng lại nền kinh tế và đưa 
người lao động trở lại làm việc. Nền kinh tế của chúng ta 
phải có hiệu quả đối với mọi người. Tôi vẫn sẽ tiếp tục đấu 
tranh cho dịch vụ chăm sóc trẻ em có giá cả phải chăng, 
dịch vụ chăm sóc y tế có thể tiếp cận được, cơ sở hạ tầng 
giao thông vận tải được cải thiện và tạo việc làm có mức 
lương tốt ở địa phương. Tôi sẽ mở rộng công việc tôi đã bắt 
đầu tại Hội đồng Thành phố để giúp người cao niên có thể 
ở trong chính ngôi nhà của họ, bảo vệ thanh thiếu niên có 
nguy cơ và hỗ trợ các gia đình dễ bị tổn thương.
Các tổ chức và cá nhân ủng hộ: Hiệp hội Giáo dục 
Washington, Y tá Địa phương, Lính Cứu hỏa South King, Hội 
đồng Lao động Tiểu bang, Thượng Nghị sĩ Patty Murray, Tổng 
chưởng lý Bob Ferguson, Nghị sĩ Adam Smith
Liên lạc
(253) 678-2658; info@votejessejohnson.com; 
www.votejessejohnson.com

Kinh nghiệm Bầu cử
Walsh đã hai lần chỉ đạo thành công các chiến dịch bỏ 
phiếu cố vấn để đảm bảo các cửa hiệu bán lẻ cần sa nằm 
ngoài khu vực Federal Way.
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Doanh nghiệp của ông đã tuyển dụng hơn 100 thanh thiếu 
niên trong suốt chín năm qua. Đối với hầu hết các em, 
đó là công việc đầu tiên và là bước đầu làm quen với môi 
trường làm việc.
Học vấn
Là một cư dân đã sinh sống tại Federal Way trong 35 năm 
kiêm chủ doanh nghiệp nhỏ, Walsh và vợ ông là Judy hiện 
có năm người con và bảy người cháu. Nguyên là phóng 
viên và biên tập báo, Walsh có bằng Cử nhân Khoa học Xã 
hội (B.A.) chuyên ngành Truyền thông.
Phục vụ Cộng đồng
Walsh chứng minh tình yêu của ông dành cho cộng đồng 
thông qua nhiều năm làm tình nguyện và phục vụ trong Ủy 
ban Dịch vụ Nhân sinh của Federal Way.
Phát biểu
Sức ảnh hưởng của Seattle lên Olympia đã dẫn đến những 
khoản thuế không bình đẳng và công bằng—chúng ta phải 
chấm dứt tình trạng này. Mặc dù có thặng dư nguồn thu, 
nhưng lãnh đạo hiện tại của chúng ta vẫn thông qua hơn 
$25 Tỷ tiền thuế mới trong ngân sách gần đây nhất. Theo 
dự đoán hiện tại, sẽ có các khoản thiếu hụt ngân sách lớn. 
Tôi đang ra tranh cử vì tôi sợ rằng bước tiếp theo của họ sẽ 
là thuế thu nhập.   
Tôi có kinh nghiệm với doanh nghiệp nhỏ để góp phần tái 
khởi động nền kinh tế. Những vấn đề khác mà tôi sẽ ưu 
tiên bao gồm giải quyết cuộc khủng hoảng vô gia cư, đưa 
ra các giải pháp nhà ở hợp túi tiền, đảm bảo chúng ta có 
các phương án tài trợ giáo dục công bằng và buộc Sound 
Transit phải chịu trách nhiệm với những người nộp thuế. 
Liên lạc
jack@electwalsh.com; ElectWalsh.com
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Drew

Stokesbary
(Theo đảng Cộng hòa)

Katie

Young
(Theo đảng Dân chủ)

Kinh nghiệm Bầu cử
Dân biểu Tiểu bang, 2015-nay (Thành viên Thiểu số Lâu 
năm nhất trong Ủy ban Phân bổ Hạ viện, thành viên của 
Ủy ban Tài chính Hạ viện, nguyên Lãnh đạo Đảng Thiểu số)
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), Đại học Notre Dame; Cử nhân 
chuyên ngành Kinh tế Học, Đại học Duke
Phục vụ Cộng đồng
Thành viên Hội đồng Quản trị của Hội Nam Thanh niên Cơ 
đốc (YMCA) tại Thung lũng Auburn, Ủy ban Giám sát Văn 
phòng Trợ giúp Pháp lý Dân sự và Quan hệ Đối tác Công-
Tư trong lĩnh vực Giáo dục Tài chính; tình nguyện viên kê 
khai thuế cho United Way VITA; nhà cung cấp dịch vụ tư 
vấn pháp lý miễn phí cho các nhà thờ và tổ chức phi lợi 
nhuận ở địa phương
Phát biểu
Tôi đang tranh cử để tái đắc cử và tiếp tục ưu tiên cho 
những vấn đề quan trọng đối với cộng đồng chúng ta: một 
nền kinh tế vững mạnh, các cơ hội giáo dục đẳng cấp thế 
giới và những khu phố an toàn, lành mạnh. Tôi đã góp 
phần bãi bỏ hàng tỷ đô-la tiền thuế không cần thiết, đề 
xuất các kế hoạch tổng thể để khắc phục tình trạng vô gia 
cư, các cuộc khủng hoảng về sức khỏe tâm thần và lạm 
dụng thuốc trong khu vực của chúng ta, đồng thời bảo vệ 
khoản tài trợ cho các khu học chánh, công viên và đường 
phố của địa phương.
Khi chúng ta hồi phục từ cuộc khủng hoảng y tế công cộng 
chưa từng có này, tôi sẽ đấu tranh để khôi phục việc làm 
một cách an toàn, kích thích nền kinh tế và duy trì các dịch 
vụ thiết yếu cho các gia đình khó khăn, đồng thời vẫn tiếp 
tục các nỗ lực để các dịch vụ chăm sóc trẻ, trường cao 
đẳng và thuốc dễ tiếp cận và hợp túi tiền hơn cho toàn thể 
người dân Washington.
Liên lạc
(253) 501-1756; drew@drewstokesbary.com; 
www.drewstokesbary.com

Kinh nghiệm Bầu cử
Ứng cử viên lần đầu tranh cử.
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Đang làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật với vai trò Giám 
đốc và Quản lý Sân khấu làm việc tự do trong hơn một 
thập kỷ, công việc của Katie là sự kết hợp giữa giải quyết 
vấn đề một cách sáng tạo, sử dụng tài chính hiệu quả và 
hợp tác để đạt được kết quả. Là thành viên đáng tự hào 
của công đoàn Hội đoàn Quyền lợi Diễn viên, nơi bà phục 
vụ trong các ủy ban Quản lý Sân khấu và Giáo dục.
Học vấn
Theo học tại hệ thống Trường Công lập Sumner-Bonney 
Lake; Tốt nghiệp Charles Wright; Cử nhân chuyên ngành 
Nghiên cứu Cá nhân Hóa tập trung vào Nhà hát, Kinh 
doanh và Nghiên cứu về Tội Diệt chủng từ Đại Học New 
York.
Phục vụ Cộng đồng
Katie tham gia tình nguyện tại và ủng hộ cho các tổ chức 
giải cứu động vật và nghệ thuật, trong đó có De-Cruit với 
sứ mệnh cung cấp liệu pháp nghệ thuật miễn phí cho các 
cựu chiến binh trong quân đội.
Phát biểu
Tôi ưu tiên hỗ trợ giáo dục có chất lượng cho tất cả mọi 
người, đầu tư cho tương lai nền kinh tế của chúng ta để tạo 
việc làm có mức lương đủ sống cho mọi người trong cộng 
đồng của chúng ta, đồng thời đảm bảo họ được tiếp cận 
dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng, hợp túi tiền. Mỗi 
quyết định lập pháp chúng ta đưa ra phải cân nhắc đến 
cuộc khủng hoảng khí hậu và tập trung vào việc tạo dựng 
nền kinh tế và tương lai thịnh vượng, bền vững. 
Tôi là người giải quyết vấn đề sáng tạo và tôi muốn nghe ý 
kiến của quý vị về những ưu tiên của quý vị, để nếu được 
bầu, tôi có thể cùng các đồng nghiệp của mình xây dựng 
những giải pháp lưỡng đảng có hiệu quả cho mỗi người coi 
khu vực của chúng ta là nhà.
Liên lạc
(253) 987-6760; ElectKatieYoung@gmail.com; 
www.ElectKatieYoung.com
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Eric E.

Robertson
(Theo đảng Cộng hòa)

Thomas R.

Clark
(Theo đảng Dân chủ)

Kinh nghiệm Bầu cử
Dân biểu Tiểu bang (1994–1998), Chủ tịch Cuộc họp Nội 
đảng của Đảng Đa Số (1996-1998), nhận nhiều giải thưởng 
“Nhà Lập pháp của Năm”.
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Lính trong lực lượng cảnh sát của bang & Đội trưởng 
WSP (1983–2002); được Tổng thống Bush bổ nhiệm vào 
cơ quan Cảnh sát Tư pháp Hoa Kỳ cho khu vực Phía Tây 
Washington (2002 – 2007), Quản trị Cơ quan Phòng cháy 
Chữa cháy Khu vực Valley (2007 – 2018).
Học vấn
Trường White River, Cao đẳng Cộng đồng Green River, Đại 
học City, Học viện Tuần tra Tiểu bang Washington (1985), 
Học viện Quốc gia FBI (1999).
Phục vụ Cộng đồng
Câu lạc bộ Auburn Noon Lions (1994-đến nay), Chủ tịch 
(2009), Giải thưởng Lion of the Year (2011), giải thưởng 
phục vụ cộng đồng Melvin Jones Fellow (2012), Ban Giám 
đốc (hiện tại); Tổ chức Community in Schools Auburn, 
Chủ tịch (2013 – 2017); Tổ chức Fraternal Order of Eagles; 
Chương trình Học bổng Auburn Rotary; Hiệp hội Bóng đá 
Thanh thiếu niên Auburn.
Phát biểu
Kinh nghiệm lãnh đạo giúp tôi sẵn sàng dẫn đường cho 
tiểu bang của chúng ta vượt qua các giai đoạn khó khăn 
này và trở thành người ủng hộ hiệu quả cho quý vị ngay từ 
ngày đầu, đấu tranh vì các giá trị của chúng ta. Tôi sẽ mang 
lại thắng lợi cho quý vị tại Olympia, tôi sẽ làm việc để giảm 
thuế, dự thảo ngân sách có trách nhiệm, và bảo vệ quyền lợi 
của quý vị.
Tôi đã dành cả cuộc đời mình để làm cho cộng đồng của 
chúng ta tốt đẹp hơn, trong ngành thực thi pháp luật lẫn 
phi lợi nhuận. Tôi từng làm việc với nhiều người khác để 
tìm ra giải pháp cho các vấn đề phức tạp, đó là lý do tôi 
được Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ tín nhiệm. Tôi sẽ rất 
vinh dự khi quý vị tin tưởng bỏ phiếu cho tôi.
Liên lạc
(253) 266-2800; Eric@VoteEricRobertson.com; 
www.VoteEricRobertson.com

Kinh nghiệm Bầu cử
Không nộp thông tin
Kinh Nghiệm Chuyên môn Khác
Cựu chiến binh từng phục vụ Hải Quân Hoa Kỳ trong sáu 
năm, được giải ngũ danh dự. Nghỉ hưu sau 33 năm làm 
việc tại Boeing ở vị trí hỗ trợ phát triển kỹ thuật và thử 
nghiệm hệ thống. Khi làm việc cùng với Lực lượng Phòng 
không Hoa Kỳ và Quốc tế, tôi đã có đặc quyền được cộng 
tác với một số người giỏi nhất và thông minh nhất. Chúng 
tôi đã xây dựng các quy trình chi tiết và hiệu quả để hoàn 
thành những mục tiêu chung và đã đạt được kết quả đáng 
kinh ngạc. Những nỗ lực này đòi hỏi sự tương tác trực tiếp 
với khách hàng và các cơ quan quản lý của chính phủ. Làm 
việc theo nhóm, chúng tôi đảm bảo rằng lợi ích và yêu cầu 
của tất cả các thành viên đều được nhìn nhận và tích hợp. 
Thông qua các chuyến du lịch quốc tế, điều tôi đã học hỏi 
được là phải đánh giá cao các nền văn hóa đa dạng, tôn 
trọng giá trị của tinh thần tập thể, liên minh và mục tiêu 
chung.
Học vấn
Không nộp thông tin
Phục vụ Cộng đồng
Không nộp thông tin
Phát biểu
Triết lý cơ bản của tôi là chúng ta, những người dân Mỹ, 
có nhiều điểm chung hơn là những điểm khác biệt. Tôi tin 
rằng một chút đồng cảm sẽ giúp chúng ta đạt được mục 
tiêu lớn hơn. Tôi có bạn bè thuộc mọi tầng lớp và có tư 
tưởng chính trị khác nhau. Tôi tập trung vào sự hợp tác 
và thỏa hiệp để đạt được các mục tiêu chung. Tôi tự nhận 
mình là một đảng viên Đảng Dân chủ, nhưng tôi tin rằng 
có chỗ cho sự độc lập trong một Đảng. Tôi coi trọng danh 
dự và sự Liêm chính. Tôi đã đạt được thành công, nhưng 
cũng đã phải trải qua những bi kịch lớn.  Trong hành trình 
tìm kiếm sự vĩ đại, chúng ta cũng nên nhớ phải làm những 
người tốt.  Tôi sẽ làm việc chăm chỉ vì quý vị và sẽ rất cảm 
kích nếu quý vị bỏ phiếu cho tôi.
Liên lạc 
(206) 979-6977; TRClark.WA.LD31@gmail.com
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Cindy

Ryu
(Theo đảng Dân chủ)

Shirley

Sutton
(Theo đảng Dân chủ)

Kinh nghiệm Bầu cử
Dân biểu Tiểu bang 2010-2020. Thị trưởng Shoreline, Ủy 
viên Hội đồng Thành phố Shoreline 2006-2009. Chủ tịch 
Ủy ban Nhà ở, Phát triển Cộng đồng, và Ủy ban Cựu Chiến 
binh. Đồng thời hiện đang làm việc trong Ủy ban Phân bổ 
Ngân sách và Ủy ban Bảo vệ Người Tiêu dùng & Doanh 
nghiệp.
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Chủ sở hữu doanh nghiệp nhỏ và quản lý bất động sản 
thương mại. Chuyên viên Phân tích Hệ thống 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, 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; Tổ chức 
Dollars for Scholars; Phụ nữ trong Chính quyền. Giáo viên 
Trường học Chủ nhật PC-USA, chương trình Cấp phát Thực 
phẩm Mùa hè.
Phát biểu
Tôi thật vinh dự khi được trở thành Dân biểu Tiểu bang 
của quý vị. Cơ quan lập pháp của chúng ta có quá nhiều 
việc ở phía trước khi khôi phục nền kinh tế và hỗ trợ người 
lao động và các doanh nghiệp ở địa phương. Tôi dành sự 
ưu tiên cho việc bảo vệ quỹ giáo dục, đảm bảo an toàn 
cho các cộng đồng, bảo vệ môi trường và thúc đẩy để có 
thêm nhà ở với giá cả phải chăng. 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 nâng đỡ cho các gia đình của chúng ta.
Tôi tự hào khi nhận được sự ủng hộ của các tổ chức lao 
động như Hiệp hội Giáo dục Washington và Hội đồng Lao 
động Tiểu bang Washington, Thị trưởng các Thành phố 
Lynnwood, Edmonds, và Mountlake Terrace, Đảng viên 
Đảng Dân chủ Trẻ Quận King, Tổ chức Planned Parenthood 
Votes.
Liên lạc
(206) 605-1588; friendsforcindyryu@yahoo.com; 
https://cindyryu.com

Kinh nghiệm Bầu cử
Ủy viên Hội đồng Thành phố Lynnwood; Viên chức Ủy ban 
Phân khu Bầu Cử
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Cao đẳng Cộng đồng Edmonds: Giáo đốc Điều hành Các 
Vấn đề về Đa dạng, 2006-2013; Giám đốc Công bằng và 
Đa dạng, 2001-2006; Cao đẳng Cộng đồng Yakima Valley: 
Giám đốc Giáo dục Cơ bản cho Người Lớn/tiếng Anh như 
Ngôn ngữ Thứ Hai, 1998-2001; Khu Học chánh Yakima Số 
7: Giám đốc Chương trình cho Người Vô gia cư, 1994-1998; 
Quản trị Các Hoạt động Cộng đồng và Sự nghiệp, 1992-
1995; Giám đốc Dịch vụ Nhân viên và Học sinh, 1989-1992; 
Quản lý Quan hệ Lao động, 1986-1988; Đường Sắt Bắc 
Burlington: Quản lý Quan hệ Lao động và Khu vực, 1984-
1988; Quản lý Bộ phận Yêu cầu Bồi thường, 1980-1984
Học vấn
Thạc sĩ Giáo dục, 1997; Cử nhân Luật & Tư pháp, 1995
Phục vụ Cộng đồng
Chủ tịch, Ủy ban Đa dạng Nhân khẩu Khu phố, Lynnwood; 
Liên đoàn Đô thị; NAACP; Liên minh Phụ nữ Da Đen
Phát biểu
Đại dịch virus Corona nhấn mạnh nhu cầu củng cố các hệ 
thống công ngay lúc này và đảm bảo khả năng phục hồi 
trong tương lai. Kinh nghiệm của tôi tại Hội đồng Thành 
phố Lynnwood đã dạy tôi rằng cấp độ nào của mạng lưới 
công và cộng đồng kinh doanh của chúng ta cũng đều cần 
thiết cho nền kinh tế mạnh mẽ của chúng ta. Ngay lúc này 
chúng ta phải hỗ trợ việc làm, các doanh nghiệp nhỏ và 
quyền tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Chúng ta cũng 
phải hỗ trợ cho những chủ nhà và người thuê nhà. Với 
tư cách là nhà lập pháp của quý vị, tôi sẽ tiếp tục ủng hộ 
chính sách nhà ở giá rẻ, thuế công bằng, duy trì các trường 
công lập vẫn là công lập để cung cấp chương trình giáo 
dục tuyệt vời, đồng thời tạo lập ra các tổ chức tài chính 
giúp chúng ta đảm bảo tiền thuế của chúng ta phục vụ cho 
chính chúng ta tại Tiểu bang Washington.
Liên lạc
(425) 742-9398; shirley@shirleypsutton.com; 
voteshirleysutton.com
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Lauren

Davis
(Theo đảng Dân chủ)

Tamra

Smilanich
(Theo đảng Phi đảng phái)

Kinh nghiệm Bầu cử
Dân biểu Tiểu bang, Khu 32
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Là Giám đốc Điều hành sáng lập Tổ chức Washington 
Recovery Alliance (Liên minh Hồi phục Washington), tôi 
đã định hình chính sách công về sức khỏe tâm thần và 
tình trạng nghiện ngập. Tại chương trình Ngăn ngừa Tự 
sát Hàng đầu của UW, tôi đã hướng dẫn các chương trình 
tại trường học. Trước đây, tôi làm việc trong lĩnh vực phát 
triển quốc tế tại Quỹ Gates và nhận Học bổng Fulbright ở 
Tây Phi. Trong những năm đầu sự nghiệp, tôi là giáo viên 
mầm non chương trình Head Start và bắt đầu kinh doanh 
nhỏ tại Ghana để tài trợ giáo dục cho các bé gái.
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; hướng dẫn chương trình học Anh ngữ 
dành cho người lớn
Phát biểu
Là Dân biểu của quý vị, tôi đã thành công ủng hộ các biện 
pháp bảo vệ Affordable Care Act (Đạo luật Chăm sóc Hợp 
túi tiền), các khoản đầu tư lớn để cai nghiện, cải cách mang 
tính bước ngoặc cho hệ thống tư pháp hình sự của chúng 
ta và khả năng tiếp cận y tế và nha khoa cho người dân 
thu nhập thấp. Khi các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe hành vi và tài xế xe buýt không có khẩu trang, tôi đã 
đảm bảo những nhân viên trong các ngành nghề thiết yếu 
đó được bảo vệ. Trọng tâm của tôi tới đây sẽ là giữ gìn y 
tế công cộng và đấu tranh cho những người bị tổn thương 
nhất do đại dịch COVID—là những người bị mất việc làm, 
người cao tuổi, các gia đình không có giấy tờ và các doanh 
nghiệp nhỏ. 
Các cá nhân và tổ chức: Đảng viên Đảng Dân chủ Trẻ Quận 
King, Tổ chức NARAL Pro-Choice Washington, các Công 
đoàn đại diện cho giáo viên, y tá và nhân viên tiệm tạp hóa, 
Liên minh vì Trách nhiệm Súng ống
Liên lạc
(206) 745-2010; lauren@electlaurendavis.com; 
www.electlaurendavis.com

Kinh nghiệm Bầu cử
Là chủ tịch hiệp hội khu phố, tôi đã quản lý việc tuyên 
truyền thông tin cộng đồng và chính sách của Tiểu bang, 
điều phối các diễn giả khách mời như viên chức thành phố 
và ứng cử viên tư pháp, tạo điều kiện để thảo luận nhóm 
và giám sát bầu cử hội đồng.  Là Viên chức Ủy ban Phân 
khu Bầu cử, tôi đã môi giới trách nhiệm giải trình thực thi 
pháp luật và giám sát viên chức.
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Nhà thầu Mùa vụ cho các trường công lập và tư nhân. Làm 
việc cho tổ chức phi chính phủ. Hiện đang sở hữu một 
doanh nghiệp. 
Học vấn
Cử nhân Xã hội Học và Phúc lợi Xã hội với bối cảnh tư pháp 
hình sự, thống kê và bệnh tâm thần. Tôi đã được đào tạo 
về Chương trình Nghị sự 21 và Năng lượng Xanh- ủng hộ 
quyền sở hữu tài sản. Tôi có phương pháp tổng thể để giải 
quyết vấn đề.
Phục vụ Cộng đồng
Huấn luyện viên điền kinh liên trường. Người trả lời công 
dân trong các phiên điều trần.
Phát biểu
Tôi đã làm việc trong nhiều năm để hạn chế hành vi bạo 
hành gia đình và khôi phục các quyền cơ bản tự nhiên bị 
cướp đoạt.  Công việc xét xử tư pháp của tôi hợp tác với 
các luật sư nhằm mục đích giảm bớt các phòng xử án đông 
đúc.  Là người đàm phán hợp đồng giàu kinh nghiệm, tôi 
sẽ thúc đẩy doanh nghiệp nhỏ tăng trưởng nhờ tái cơ cấu 
thuế.Sở hữu một doanh nghiệp, giải pháp này sẽ hiệu quả.  
Để giải quyết thâm hụt, tôi sẽ hợp tác với Ủy ban Tài chính 
ARM để giảm bớt tiền thuế cho các doanh nghiệp nhỏ và 
chúng ta vẫn sẽ có nguồn lực để tài trợ cho hoạt động 
nghệ thuật & giáo dục công lập.  Chúng ta có thể tránh 
thuế thu nhập tiểu bang.
Sự sơ suất trong kéo dài ngành y tế làm cho mọi người 
dễ bị phân biệt đối xử.  Luật đề xuất của tôi bảo vệ quyền 
riêng tư của quý vị và quyền được đối xử công bằng và 
chống phân biệt đối xử. 
Liên lạc
(253) 880-9200; Tamrepresents@gmail.com
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Tina L.

Orwall
(Theo đảng Dân chủ)

Kinh nghiệm Bầu cử
Dân biểu Tiểu bang, 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 Sự vụ Quân sự & Cựu Chiến binh NCSL
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Giảng viên cơ hữu ở UW, Tư vấn/người lập hồ sơ 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 Tâm lý học, Đại học Washington
Phục vụ Cộng đồng
Phòng Thương mại Kent, Hội đồng Tác động của United 
Way, Des Moines Rotary, Ban Cộng đồng Hưu trí Judson 
Park,
Phát biểu
Tôi vinh dự khi được phục vụ cho quý vị với tư cách là 
người ủng hộ chính phủ minh bạch và đảm bảo mọi ý kiến 
đều được lắng nghe. Tôi đã nỗ lực giải quyết các vấn đề về 
tiếng ồn sân bay và chất lượng không khí, và thông qua các 
biện pháp mạnh mẽ để bảo vệ người tiêu dùng liên quan 
đến ngăn chặn tịch thu tài sản và nợ vay của sinh viên.  Tôi 
cũng đã thông qua luật nổi bật, yêu cầu kiểm định các bộ 
xét nghiệm tội hiếp dâm, buộc những kẻ hiếp dâm hàng 
loạt phải chịu trách nhiệm và đầu tư vào việc ngăn chặn 
hành vi tự sát, bao gồm cả các chương trình cho cựu chiến 
binh.  
Tôi cam kết sẽ giúp đỡ các gia đình và doanh nghiệp nhỏ 
đang phải vất vả xoay xở trong khoảng thời gian chưa từng 
có này. Hợp sức lại, chúng ta có thể tiếp tục đấu tranh 
để giành lấy cơ hội và công bằng cho toàn thể người dân 
Washington, đồng thời khôi phục để xây dựng một tương 
lai tốt đẹp hơn cho mọi người. 
Liên lạc
(206) 409-3038; tina.orwall@gmail.com; 
www.electtinaorwall

Kerry

French
(Theo Đảng R)

Kinh nghiệm Bầu cử
Viên chức Ủy ban Phân khu Bầu cử; Trợ lý Chủ tịch Khu Lập 
pháp Thứ 33 .
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Cựu chiến binh phục vụ trong Hải quân 20 năm; Trợ 
lý Hành chính Bộ Quân sự WA; Chủ tịch tổ chức phi lợi 
nhuận; Giám đốc Tiểu bang & Giám đốc Cấp Quốc gia của 
tổ chức phi lợi nhuận An ninh Quốc gia; Giành được kinh 
phí pháp lý cho công viên địa phương; Ủy viên Hội đồng 
Quản lý Sử dụng Đất; Ủy viên Hội đồng Nghệ thuật; thành 
viên Hội đồng Cộng đồng; Ca sĩ chuyên nghiệp. 
Học vấn
Bằng Cao đẳng về Pháp y & Phụ tá Pháp lý; Cử nhân 
chuyên ngành Chính phủ (dự bị ngành luật), Đại học 
Regent.
Phục vụ Cộng đồng
Hiệp hội Phổi Hoa Kỳ; Tổ chức March of Dimes; Tổ chức 
Habitat for Humanity; Chương trình Adopt a Highway; Dự 
án Handclasp (ở nước ngoài); Mẹ nuôi tạm thời trong 8 
năm; Tổ chức The Compassionate Friends; các nhóm khác 
hỗ trợ về việc mất người thân; Tình nguyện viên của Năm 
của United Way Năm 2001; ca sĩ cho nhiều sự kiện dân sự 
tại địa phương.
Phát biểu
Tất cả chúng ta đều quan trọng. Chúng ta cần trở lại làm 
việc và học tập. Các chính sách đóng cửa tiểu bang của 
chúng ta đã khiến người dân bị tổn thương, phải vật lộn để 
kiếm sống và giáo dục con cái của họ. Các doanh nghiệp 
đóng cửa và chúng ta không thể tiếp tục tình trạng này. Tôi 
sẽ nỗ lực để giảm thuế cho người lao động, doanh nghiệp, 
và chủ nhà, bảo vệ quyền lợi của quý vị với tư cách là phụ 
huynh và cá nhân, đồng thời duy trì sự an toàn cho các 
thành phố của chúng ta. Tôi đã làm việc với cơ quan lập 
pháp để đưa ra các dự luật bảo vệ sự bình đẳng cho mọi 
người trước tòa, dán nhãn trung thực cho các sản phẩm 
tiêu dùng và bảo vệ các bé gái dễ bị tổn thương.
Hãy gọi cho tôi và cùng trao đổi về cách giúp cộng đồng 
chúng ta trở nên tốt đẹp hơn
Liên lạc
(253) 951-3721; ElectKerryFrench@gmail.com; 
ElectKerryFrench.com
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Mia Su-Ling

Gregerson
(Theo đảng Dân chủ)

Marliza

Melzer
(Theo đảng Tự do)

Kinh nghiệm Bầu cử
Mia phục vụ trong Hội đồng Thành phố SeaTac và giữ chức 
Thị trưởng SeaTac. Bà đã phục vụ ba nhiệm kỳ tại Hạ viện.
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 Hai năm, Kinh doanh, Cao đẳng Highline; 
Cử nhân, Lịch sử, Đại học Washington.
Phục vụ Cộng đồng
Bà dành phần lớn thời gian của mình để ghé thăm các cử 
tri, các nhóm dựa vào cộng đồng và các đối tác kinh doanh 
để tìm hiểu về các vấn đề trong khu vực và địa phương.
Phát biểu
Cuộc khủng hoảng kinh tế do đại dịch COVID-19 đã khiến 
cho quá nhiều người sống chỉ dựa vào tiền lương hằng 
tháng và phải vật lộn để kiếm sống. Hơn bao giờ hết, 
chúng ta có thể xây dựng lại nền kinh tế này để ưu tiên các 
gia đình trung lưu với công ăn việc làm tốt, chăm sóc sức 
khỏe với giá phải chăng, chăm sóc trẻ em, hưu trí tốt hơn 
và mạng lưới an toàn xã hội vững mạnh hơn. 
Tôi đã tăng tài trợ cho công tác chăm sóc sức khỏe cộng 
đồng, đấu tranh giành nhà ở giá rẻ, tăng cường an toàn 
cho y tá, tăng cường đầu tư vào các trường công lập và bảo 
vệ môi trường của chúng ta. Tôi sẽ rất vinh dự khi nhận 
được phiếu bầu của quý vị. Được ủng hộ bởi: Hội đồng Lao 
động Tiểu bang, Hiệp hội Giáo dục Washington, NARAL 
Pro-Choice Washington, Y tá, Nhân viên Cửa hàng Tạp hóa 
và nhiều cá nhân và tổ chức khác.
Liên lạc
www.miagregerson.com

Kinh nghiệm Bầu cử
Phục vụ bốn năm, với sự liêm chính, tại Hội đồng Khu vực 
Không Hợp nhất North Highline. 
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Là người mẹ, nhà hoạt động, nhà nghiên cứu thảo mộc, 
người làm vườn, nhà nghiên cứu, quản lý tài sản, nhà cung 
cấp dịch vụ kiểm soát căng thẳng
Học vấn
Cử nhân ngành Truyền thông từ Đại học Central 
Washington, các chứng chỉ về dịch vụ kiểm soát căng thẳng 
thông qua các cơ sở tư nhân
Phục vụ Cộng đồng
Phục vụ hai năm tại Hội đồng Cộng đồng Công viên 
Boulevard. Phục vụ tám năm là Đội Trưởng Bảo vệ Khu 
phố. Phục vụ một nhiệm kỳ tại Ủy ban Khu học chánh 
Highline với vai trò giáo dục về sức khỏe.
Phát biểu
Ban đầu, tôi quyết tâm tranh cử vị trí tại cơ quan lập pháp 
Tiểu bang để giải quyết các vấn đề về thuế quá mức, khôi 
phục quyền của cha mẹ, chăm sóc sức khỏe, giao thông 
vận tải, giáo dục, vô gia cư và tội phạm.
Sau đó, đại dịch bùng nổ.  Bây giờ là tháng 5 năm 2020 và 
cơ quan lập pháp của chúng ta vẫn chưa tổ chức phiên 
họp đặc biệt – chính lúc này, khi chúng ta rất cần sự lãnh 
đạo.  Vậy còn việc giảm thuế để cung cấp một số khoản trợ 
cấp thì sao? Vấn đề đảm bảo và bảo vệ chuỗi thực phẩm 
thì thế nào? Việc bảo vệ chống lại vấn đề tịch thu nhà tràn 
lan, bảo vệ cho những người bị lạm dụng trong thời kỳ 
phong tỏa và khuyến khích các doanh nghiệp mở cửa thì ra 
sao?   Với tư cách là nhà lập pháp của quý vị, công việc của 
tôi là bảo vệ quyền tự do và công việc của quý vị để bảo vệ 
bản thân quý vị. 
Liên lạc
(206) 909-6247; marliza4washington@gmail.com; 
marliza4wa.com
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Eileen L.

Cody
(Theo đảng Dân chủ)

Không có ứng cử viên đối lập

Kinh nghiệm Bầu cử
Dân biểu Tiểu bang, Khu 11, Vị trí 1, 1994-2002; Dân biểu 
Tiểu bang, Khu 34, Vị trí 1, 2002 đến nay
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Y tá tại Kaiser Permanente Washington (trước đây là Group 
Health Cooperative) 1978 đến 2019
Học vấn
Bằng Cao đẳng Y tá, Cao đẳng St Mary, 1976. Cử nhân Y tá, 
Đại học Creighton, 1977
Phục vụ Cộng đồng
Cựu Thành viên Ủy ban, Cơ quan Dịch vụ Thanh Thiếu niên 
và Gia đình Tây Nam; Cựu Thành viên Ủy ban, Đường dây 
Hỗ trợ West Seattle; Cựu Thành viên Ủy ban, Hiệp hội Đa 
Xơ cứng Quận King
Phát biểu
Là Dân biểu Tiểu bang của quý vị, tôi sẽ tiếp tục công việc 
của mình để đảm bảo khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc 
y tế chất lượng cho toàn thể người dân Washington.  Đại 
dịch COVID-19 đã cho thấy nhu cầu đối với dịch vụ chăm 
sóc y tế cho mọi người và nêu bật những vấn đề trong 
hệ thống chăm sóc y tế hiện tại của chúng ta.  Khi chúng 
ta đối mặt với sự suy giảm về kinh tế, tôi sẽ tập trung tìm 
kiếm những thay đổi mang tính hệ thống sẽ giảm nhẹ 
các khác biệt trong dịch vụ chăm sóc y tế thay vì gia tăng 
chúng.  Tất cả chúng ta phải đoàn kết lại với nhau để đưa 
tiểu bang của chúng ta trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết.  
Tôi kêu gọi quý vị bỏ phiếu cho tôi để tôi có thể tiếp tục 
làm việc để hướng tới những mục tiêu đó.
Liên lạc
(206) 935-9176; eileencody@comcast.net
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Không có ứng cử viên đối lập
Joe

Fitzgibbon
(Theo đảng Dân chủ)

Kinh nghiệm Bầu cử
Dân biểu Tiểu bang, 2010 đến nay. Chủ tịch, Ủy ban Môi 
trường & Năng lượng thuộc Hạ viện, 2014 đến nay. Chủ 
tịch, Ủy Ban Giám sát Chính sách Hưu trí, 2019 đến nay. 
Thành viên, Ủy ban Đặc trách Chi tiêu thuộc Hạ viện.
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Nhân viên Hạ viện
Học vấn
Cử nhân, Lịch sử và Khoa học Chính trị, Đại học Principia
Phục vụ Cộng đồng
Chủ tịch, Ủy ban Chiến dịch Đảng Dân chủ thuộc Hạ viện, 
2015 đến nay; thành viên hội đồng, Futurewise, 2016-2019
Phát biểu
Đại dịch COVID-19 đã củng cố niềm tin rằng chúng ta sẽ an 
toàn và khỏe mạnh hơn nếu chúng ta lắng nghe khuyến 
cáo từ các nhà khoa học và có hành động sớm. Chúng ta 
phải áp dụng những bài học đó trong cuộc chiến chống 
biến đổi khí hậu. Mặc dù chúng ta đã thông qua các đạo 
luật mới về ứng phó biến đổi khí hậu, song vẫn còn nhiều 
việc phải làm để bảo vệ các thế hệ hiện tại và tương lai.
Tôi sẽ tiếp tục đấu tranh cho các giải pháp chống biến đổi 
khí hậu, không khí sạch và nguồn nước sạch, để đảm bảo 
tiểu bang xây dựng lại Cầu West Seattle, đáp ứng nhu cầu 
của các gia đình lao động và lực lượng lao động thiết yếu, 
tạo ra doanh thu và ngân sách bền vững nhằm hỗ trợ 
mang tới sức khỏe, sự công bằng, và an toàn cho các cộng 
đồng. Xin quý vị hãy bỏ phiếu cho tôi.
Liên lạc
http://www.joefitzgibbon.com
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Noel Christina

Frame
(Theo đảng Dân chủ)

Không có ứng cử viên đối lập

Kinh nghiệm Bầu cử
Dân biểu Tiểu bang, 2016-nay; Phó Chủ tịch, Ủy ban Dịch 
vụ Nhân sự & Giáo dục Mầm non; Thành viên, các Ủy ban 
Tài chính và Nhà ở, Phát triển Cộng đồng & Cựu chiến binh; 
Đồng Chủ tịch, các Nhóm Hoạt động về Sức khỏe Tâm thần 
Trẻ em và Cơ cấu Thuế; Thành viên, Ủy ban Chung về Kiểm 
tra & Duyệt xét Lập pháp, Hội đồng Đối tác Tư pháp Thanh 
thiếu niên
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Cố vấn phát triển và lập kế hoạch cộng đồng, Hoạch định 
và Thiết kế Đô thị BDS (2016-hiện nay); Giám đốc, Ủy ban 
Đa số Tiến bộ (hiện nay là Mở rộng) (2010-2015); cố vấn 
quản lý và truyền thông (2005-2010)
Học vấn
Cử nhân, Truyền thông Chính trị, Thạc sĩ, Quản lý Chính trị, 
Đại học George Washington, Washington, DC
Phục vụ Cộng đồng
Cha mẹ Nuôi dưỡng Tạm thời (2012-2015); Hội Phụ huynh 
- Giáo viên (PTA) tại Trường Trung học Phổ thông Ballard 
và Garfield và Trường Trung học Cơ sở Hamilton (một 
phần năm 2005-2014); Cử tri Bảo vệ Môi trường Quận King 
(2008-2009)
Phát biểu
Tôi xin chân thành cảm ơn vì đặc quyền đại diện cho quý vị 
tại Olympia. Tôi luôn ủng hộ trẻ em và thanh thiếu niên dễ 
bị tổn thương nhất trong cộng đồng chúng ta, đồng thời ưu 
tiên tái cơ cấu bộ luật thuế không công bằng và lỗi thời của 
tiểu bang chúng ta. Giờ tôi sẽ đấu tranh để đảm bảo các nỗ 
lực hồi phục kinh tế giải quyết được những chênh lệch vốn 
tồn tại từ lâu được khuếch đại bởi đại dịch này.
Tôi đã nhận được huy chương từ các tổ chức đại diện cho 
những cá nhân khuyết tật, phụ huynh nuôi tạm và thanh 
thiếu niên, cũng như các tổ chức tập trung vào sức khỏe 
hành vi và tư pháp thanh thiếu niên. Tôi nhận được sự ủng 
hộ từ các công đoàn lao động, giáo viên, y tá; nhân viên 
cửa hàng tạp hóa, nhân viên chăm sóc sức khỏe hành vi 
và nhà ở; Tổ chức NARAL Pro-Choice Washington và Liên 
minh vì Trách nhiệm Súng ống. Mong quý vị hãy bỏ phiếu 
cho tôi.
Liên lạc
(206) 701-0344; campaign@noelframe.com; 
www.noelframe.com
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Liz

Berry
(Theo đảng Dân chủ)

Sarah

Reyneveld
(Theo đảng Dân chủ)

Kinh nghiệm Bầu cử
Viên chức Ủy ban Phân khu Bầu cử
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Là Giám đốc Điều hành của Hiệp hội vì Công lý Tiểu bang 
Washington, tôi đã lãnh đạo một tổ chức phi lợi nhuận 
chuyên bảo vệ quyền của người tiêu dùng, công nhân viên 
và bệnh nhân. Trước đây, tôi là Giám đốc Lập pháp cho Nữ 
Nghị sĩ Gabby Giffords nơi tôi đã thông qua luật để giúp đỡ 
cho các gia đình và thúc đẩy năng lượng sạch.
Học vấn
Cử nhân, Truyền thông, Luật, Kinh tế và Chính phủ, Đại 
Học American
Phục vụ Cộng đồng
Cựu Chủ tịch Hội Phụ nữ Chính trị Quốc gia của 
Washington, tôi đã đào tạo và hỗ trợ hàng trăm phụ nữ 
tranh cử các chức vụ công. Tôi đã phục vụ trong hội đồng 
của Tổ chức Ủng hộ Quyền Lựa chọn Washington NARAL 
và tôi là thành viên tích cực trong các nhóm phụ huynh với 
tư cách là mẹ của George (4) và Eleanor (1).
Phát biểu
Hơn bao giờ hết, hiện giờ, chúng ta phải bầu ra các nhà 
lãnh đạo có thể giúp chúng ta được an toàn và khôi phục 
nền kinh tế bị thiệt hại của chúng ta. Tôi đã dành cả sự 
nghiệp của mình để đấu tranh vì người dân, thúc đẩy sự 
công bằng và thay đổi táo bạo. Từ việc điều chỉnh luật “tử 
vong bất đáng” có sự phân biệt đối xử đến việc xây dựng 
luật pháp bảo vệ công nhân viên nhằm cân bằng ngân 
sách hàng triệu đô la, tôi có kinh nghiệm và khả năng lãnh 
đạo đã được chứng minh, cần thiết để đấu tranh cho chăm 
sóc cho trẻ em với mức giá phải chăng, chăm sóc sức khỏe 
phổ thông, nhà ở cho tất cả mọi người, giáo dục công lập 
và môi trường.
Tôi tự hào khi nhận được sự ủng hộ của các tổ chức lao 
động đại diện cho hơn 550,000 y tá, nhân viên của ngành 
tạp hóa, chăm sóc sức khỏe, nhân viên tuyến đầu; Pramila 
Jayapal; Dow Constantine; Lorena Gonzalez; Teresa 
Mosqueda; Liên minh vì Trách nhiệm Súng đạn; và nhiều 
cá nhân và tổ chức khác.
Liên lạc
(206) 923-9296; info@lizberry.com; lizberry.com

Kinh nghiệm Bầu cử
Viên chức Ủy ban Phân khu Bầu Cử thuộc Đảng Dân chủ 
Khu vực 36.
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Trợ lý Quản lý Tổng chưởng lý, Văn phòng Tổng chưởng lý 
Tiểu bang Washington từ năm 2012. Trước đây: Trợ lý Lập 
pháp, Cơ quan Lập pháp Tiểu bang Washington.
Học vấn
Bằng Luật -- Trường Luật Đại học Washington; Bằng Thạc 
sĩ – Trường Chính Sách Công và Quản Trị Evans Đại học 
Washington; Cử nhân– Đại Học Smith.
Phục vụ Cộng đồng
Là Chủ tịch Ban Cố vấn của Phụ nữ Quận King, tôi đã hỗ 
trợ cải thiện khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc trẻ em 
và sự công bằng về lương bổng. Hiện là Thành viên Hội 
đồng của tổ chức Nhiệm vụ Tối cao của Washington và 
Ủy viên Quản trị Hội Cựu Sinh viên Đại học Washington, 
tôi đã đấu tranh cho giáo dục. Thành viên công đoàn 
WFSE. Cựu Thành viên Hội đồng, Cử tri Bảo vệ Môi trường 
Washington. Cựu Giám đốc Chính trị, Đảng Dân chủ Khu 
vực 36
Phát biểu
Luật pháp của chúng ta phải đặt con người lên hàng đầu. 
Khu vực 36 xứng đáng có được bộ phận lãnh đạo táo bạo 
để giải quyết các khủng hoảng về y tế công cộng COVID, 
nhà ở, và vô gia cư; đầu tư vào giao thông vận tải, giáo dục 
và chăm sóc trẻ em; khiến việc nộp thuế công bằng hơn, 
giải quyết vấn đề bất bình đẳng trong hệ thống và chống 
biến đổi khí hậu. Là cư dân sống tại khu vực đã 20 năm, là 
công chức 15 năm, và là người mẹ, tôi đã chứng minh kinh 
nghiệm làm việc với quý vị để ưu tiên các nhu cầu của cộng 
đồng chúng ta. Tôi làm việc với Tổng chưởng lý Ferguson 
nhằm bảo vệ người lao động và đấu tranh cho giáo dục và 
môi trường. 
Các cá nhân và tổ chức ủng hộ: Tổng chưởng lý Ferguson, 
Cử tri Bảo vệ Môi trường Washington, Hiệp hội Giáo dục 
Washington, Liên minh vì Trách nhiệm Súng đạn, các 
công đoàn, Ủy viên Hội đồng Kohl-Welles, cựu Nghị sĩ 
McDermott, Thượng nghị sĩ Nguyen.
Liên lạc
together@sarahreyneveld.com; www.sarahreyneveld.com
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Sharon Tomiko

Santos
(Theo đảng Dân chủ)

John

Stafford
(Theo đảng Dân chủ)

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
Tốt nghiệp trường Trung học Phổ thông Franklin, Hệ thống 
Trường Công lập Seattle; Cử nhân, Đại học Tiểu bang 
Evergreen; Thạc sĩ, Đại học Northeastern
Phục vụ Cộng đồng
Thành viên hội đồng Seattle Chapter JACL; thành viên Hội 
đồng danh dự, Quỹ Giáo dục cho Người vô gia cư J. Kim; 
thành viên Liên minh Dân Quyền Washington; thành viên 
thành lập hội đồng Hate Free Zone of Washington (nay gọi 
là OneAmerica); Chủ tịch thành lập Diễn đàn Phụ nữ Mỹ 
gốc Châu Á - Thái Bình Dương Quốc gia; thành viên thành 
lập hội đồng Đài phát thanh Công cộng Puget Sound, 
KUOW; thành viên thành lập Liên minh vì Công bằng Thuế 
Washington; cựu thành viên Hội đồng Thiếu niên và Chính 
phủ YMCA.
Phát biểu
Tôi rất vinh dự được phục vụ các cộng đồng của Khu vực 
37 đa dạng nơi tôi học được rằng khả năng phát triển của 
chúng ta như những cá nhân phụ thuộc vào cam kết vì lợi 
ích tập thể của chúng ta. Hiện tại, bài học này đang được 
thử nghiệm theo cách thức chưa từng có trước đây. Cuộc 
khủng hoảng COVID-19 nhấn mạnh đến những điều thiết 
yếu như sức khỏe, trường học, và khả năng ứng phó với 
tình huống khẩn cấp, duy trì các dịch vụ cơ bản và cung 
cấp mạng lưới an toàn. Tôi tin tưởng vào dịch vụ công 
cộng, vì vậy tôi làm việc chăm chỉ để hỗ trợ những phản 
ứng viên, y tá, giáo viên, và những người lao động cần thiết 
khác. Tôi xin được có đặc quyền tiếp tục đại diện cho quý 
vị.
Liên lạc
(206) 326-9042; FriendsofSTS@aol.com; 
https://friendsofsantos.nationbuilder.com

Kinh nghiệm Bầu cử
Không có kinh nghiệm bầu cử.
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Thành viên, Strategic Planning Associates, một Hãng 
Tư vấn Quản lý Quốc tế về Chiến lược Doanh nghiệp, 
Washington, D.C.; Giáo viên, trước tiên là cho Hệ thống 
Trường Công lập Seattle và giờ là cho Trường Trung học 
Phổ thông Mercer Island (Lịch sử A.P).
Học vấn
Đại học Dartmouth, Cử nhân Lịch sử, 1984. Đại học St. 
Martin, Thạc sĩ Sư phạm, 2000. Trường Harvard Mở rộng, 
Thạc sĩ Lịch Sử, 2020.
Phục vụ Cộng đồng
Ban Điều hành, Tổ chức Đảng Dân chủ Khu 37. Viên 
chức Ủy ban Phân khu Bầu cử. Ủy ban Lãnh đạo, Mạng 
lưới Hành động vì Khí hậu Phía Nam Seattle. Thủ quỹ, 
Hội Môi trường và Khí hậu của Đảng Dân chủ Tiểu bang 
Washington. Thành viên, Hội Môi trường và Khí hậu Khu 
37. Tác giả của Hơn 40 Bài viết về Chính sách Công cho 
South Seattle Emerald.
Phát biểu
Chiến dịch của tôi xoay quanh Thay đổi Cơ cấu Táo bạo 
chứ không chỉ là những điều chỉnh nhỏ. Các cuộc khủng 
hoảng y tế công cộng và kinh tế bắt nguồn từ đại dịch, kết 
hợp với khủng hoảng biến đổi khí hậu, cho thấy cần những 
thay đổi lớn trong chính sách của tiểu bang. Tôi ủng hộ chế 
độ chăm sóc sức khỏe hoàn toàn do nhà nước chi trả để 
tách hoạt động chăm sóc sức khỏe ra khỏi việc làm và đài 
thọ chăm sóc sức khỏe chung. Tiểu bang cũng rất cần một 
nguồn thu cấp tiến mới vì có hệ thống thuế lũy thoái nhất 
cả nước. Và điều cấp bách mà tiểu bang phải thực hiện là 
mạnh mẽ giải quyết mối đe dọa biến đổi khí hậu hiện hữu. 
Tôi tranh cử là để tận tâm giải quyết những thách thức 
chính này.
Liên lạc
(206) 722-6338; 
staffordforstaterepresentative@gmail.com; 
www.staffordforstaterepresentative.org
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Kirsten

Harris-Talley
(Theo đảng Dân chủ)

Chukundi

Salisbury
(Theo đảng Dân chủ)

Kinh nghiệm Bầu cử
Ủy viên Hội đồng Thành phố Seattle, Vị trí 8 (Tạm thời, 
2017)
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Là nhà lãnh đạo đã được xác minh trong hoạt động từ 
thiện, quản lý tổ chức phi lợi nhuận, vận động chính 
sách, và phát triển tổ chức trong vai trò là Giám đốc Điều 
hành của tổ chức NARAL Ủng hộ Quyền Tự do Lựa chọn 
Washington, Giám đốc Chính trị và Chương trình của Liên 
minh vì Sự Tiến bộ của Washington, và các vị trí khác
Học vấn
Đại học Washington, Cử nhân – Khoa học Xã hội: Luật, 
Chính trị và Kinh tế
Phục vụ Cộng đồng
Thành viên Ủy ban Chương trình Cộng đồng của Tổ chức 
Seattle Foundation, Hội Phụ huynh - Giáo viên trong Hệ 
thống Trường Công lập Seattle, #NoNewYouthJail, Lãnh 
đạo Giving Circle của Quỹ Công bằng Xã hội, Nhóm Sáng 
lập Black & Tan Hall, Thành viên Thành lập Hội đồng 
Quản trị của tổ chức Công lý về Quyền Sinh sản Surge, 
#BlockTheBunker, Ủy ban Lãnh đạo Liên minh Thanh thiếu 
niên Khỏe mạnh
Phát biểu
Hàng xóm của chúng ta muốn tôi ra tranh cử cho vị trí 
Dân biểu Tiểu bang vì tôi đã dành 20 năm để xây dựng 
các phong trào nhằm tạo ra sự thay đổi mạnh mẽ. Từ 
công bằng nhà ở đến quyền sinh sản rồi đến môi trường, 
tôi đã chứng minh được bản thân mình ở cấp thành phố 
và tiểu bang. Hơn bao giờ hết, bây giờ chúng ta phải đầu 
tư vào việc tái xây dựng các cộng đồng vì các gia đình lao 
động. Khu vực 37 xứng đáng có một nhà lãnh đạo tiến bộ, 
người sẽ hành động vì và cùng với tất cả chúng ta—và đó là 
những gì tôi sẽ làm tại các phòng họp ở Olympia. 
Các cá nhân và tổ chức ủng hộ: Đảng Dân chủ Khu Lập 
pháp 37, Hiệp hội Giáo dục Washington, Cử tri Bảo vệ Môi 
trường Washington, Thượng nghị sĩ Tiểu bang Rebecca 
Saldaña (LD37), Ủy viên Hội đồng Thành phố Seattle 
Tammy Morales (D2), và nhiều cá nhân và tổ chức khác
Liên lạc
(206) 403-0448; info@electkht.org; www.electkht.org

Kinh nghiệm Bầu cử
Đắc cử Viên chức Ủy ban Phân khu Bầu cử 
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Quản lý tại Sở Công viên và Giải trí Seattle; Điều 
hành Chương trình Hiệp hội Bảo tồn Học sinh; Chủ 
Doanh nghiệp Nhỏ Seaspot Media Group Tiệm cắt tóc 
Metropolitan; DJ Quốc tế; Thành viên Lực lượng Đặc nhiệm 
Thuế Công viên Quận King
Học vấn
Đại học Tiểu bang Thành phố Elizabeth, Cử nhân Khoa học 
Máy tính; Trường Trung học Phổ thông Garfield; Trường 
Trung học Cơ sở Summit; Trường Tiểu học Leschi
Phục vụ Cộng đồng
Nhà sáng lập: Urbvote, 100 Black Parents; Thành viên Hội 
đồng: Báo Real Change News, Dịch vụ Cắm trại YMCA, Các 
Bà mẹ vì Trách nhiệm của Cảnh sát. Từng là Thành viên Hội 
đồng: Tổ chức Dịch vụ Thanh thiếu niên & Gia đình SE (Chủ 
tịch), Cố vấn Người Mỹ gốc Phi cho Cảnh sát Seattle, Lễ hội 
Umoja, Hội Phụ huynh, Giáo viên và Học sinh South Shore, 
Hội Phụ huynh, Giáo viên và Học sinh Trung học Phổ thông 
Garfield, Hội Cựu Học sinh Trung học Phổ thông Garfield, 
Tổ chức Volunteers of Outdoors Washington. Là tình 
nguyện viên của rất nhiều tổ chức và sự kiện khác.
Phát biểu
Tôi tranh cử để trở thành đại diện thực thụ mà người dân 
trong khu vực xứng đáng có. Tôi đến từ Central District và 
đã có nhà tại Rainier Valley trong 23 năm. Tôi là thành viên 
công đoàn 20 năm, là chủ doanh nghiệp, và đã phục vụ 
cộng đồng này trong suốt cuộc đời tôi.
Khu 37 cần một ứng cử viên hiểu về giới trẻ, các gia đình 
lao động và người cao niên với khả năng đưa các ý kiến của 
họ tới Olympia và mang lại kết quả cho các khu phố của 
chúng ta. Tôi đã được xác nhận bởi Tổ chức Cấp tiến Tiểu 
bang Washington, Larry Gossett, và nhiều cá nhân và tổ 
chức khác. Xin cảm ơn phiếu bầu của quý vị.
Liên lạc
(206) 551-5528; chukundi@chukundi.com; 
www.chukundi.com
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Keith L.

Wagoner
(Theo đảng Cộng hòa)

Kathryn A.

Lewandowsky
(Theo đảng Cấp tiến WA)

Kinh nghiệm Bầu cử
Thượng Nghị sĩ Khu vực Lập pháp 39 2018-nay, Thị trưởng 
Thành phố Sedro-Woolley 2016-2018, Hội đồng Thành phố 
Sedro-Woolley 2010-2015
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Phục vụ Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ và Hải quân Hoa Kỳ 
trong hơn 23 năm với vai trò Phi công Hải quân, lái máy bay 
trực thăng và máy bay cánh nâng cố định hoàn toàn. Thượng 
Nghị sĩ Wagoner đã nghỉ hưu từ Hải quân Hoa Kỳ với quân 
hàm Trung tá. Ông từng phục vụ hơn 13 năm ở nước ngoài, 
lái máy bay với các nhiệm vụ tái bổ sung vật tư và Tìm kiếm và 
Cứu hộ.
Học vấn
Đại học Tiểu bang Washington (năm nhất); Học viện Hải quân 
Hoa Kỳ, Annapolis MD. (Cử nhân, Hải dương Học Vật lý); Đại 
học San Diego (Thạc sĩ, Lãnh đạo Toàn cầu)
Phục vụ Cộng đồng
Câu lạc bộ Sedro-Woolley Rotary, tổ chức Fraternal Order of 
Eagles, Hội Cựu Chiến binh Hoa Kỳ Đồn 41
Phát biểu
Tôi thật vinh dự khi được phục vụ quý vị trong suốt các nhiệm 
kỳ lập pháp ba năm này. Sự nghiệp quân đội hai mươi ba năm 
của tôi với tư cách là sĩ quan hải quân kết hợp với kinh nghiệm 
điều hành khi là thị trưởng đã đem lại cho tôi một quan điểm 
độc đáo về việc lãnh đạo và hợp tác với người khác để đạt 
được các mục tiêu chung.
Lớn lên ở vùng nông thôn tại Quận Skagit, tôi có sự kết nối 
cá nhân sâu sắc với khu vực của chúng ta và người dân ở đó. 
Tôi hiểu tầm quan trọng của việc thúc đẩy các nông trại và 
doanh nghiệp. Khi chúng ta vươn lên hướng tới một tương lai 
hậu COVID-19, chính tại thời điểm này hơn bao giờ hết, chúng 
ta cần những người thể hiện giá trị và nhu cầu của các cộng 
đồng nông thôn của chúng ta và có thể lãnh đạo ổn định, thực 
tế. Chúng ta phải đưa Washington quay lại làm việc, đảm bảo 
duy trì những cải thiện đã đạt được về sức khỏe hành vi và 
chính phủ nỗ lực tạo việc làm và cơ hội kinh doanh thông qua 
giảm bớt các quy định phiền hà. Năm 2021 chắc chắn sẽ là 
một nhiệm kỳ lập pháp khó khăn khi chúng ta nỗ lực tìm các 
giải pháp đưa chúng ta thoát khỏi cuộc suy thoái do đại dịch 
COVID-19 gây ra. Tôi sẽ tiếp tục làm việc với các đảng phái 
hướng tới các giải pháp hợp tác.
Tôi sẽ ưu tiên giảm bớt gánh nặng thuế, tiếp tục tập trung 
vào giao thông vận tải và cơ sở hạ tầng, đảm bảo các quyết 
định về giáo dục được đưa ra ở cấp địa phương và bảo vệ các 
quyền theo hiến pháp của quý vị.
Liên lạc
wagonerforsenate.com

Kinh nghiệm Bầu cử
Chủ tịch Đơn vị Địa phương của Hiệp hội Y tá Tiểu bang 
Washington (WSNA), 1995
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Thành viên của WSNA & SEIU, Nhân viên Phụ trách Giải quyết 
Mối bất bình, Thành viên Nhóm Đàm phán trong nhiều năm. 
30 năm kinh nghiệm làm Y tá trong Khoa Ung thư, Chăm sóc 
Nguy kịch, Liệu pháp Truyền Tĩnh mạch, Chăm sóc Đặc biệt, 
Quản trị Điều dưỡng, Chủ Doanh nghiệp- Nhà Dưỡng lão 
MacLeod House
Học vấn
Chứng chỉ Y tá Hành nghề Được Cấp phép- Viện Dạy nghề 
- Đào tạo Kỹ thuật Clover Park, 1987; Bằng Hai năm Điều 
dưỡng- Cao đẳng Cộng đồng Tacoma, 1991; Cử nhân chuyên 
ngành Y tá- Đại học Western Washington, 2017
Phục vụ Cộng đồng
Là người vợ và người mẹ đầy tự hào của 3 Người con trai, 4 
Cháu gái, 2 Cháu trai; thành viên Hội đồng Quản trị Whole 
Washington, Inc.; One Payer States, Inc. Treasurer; Hội Phụ 
huynh - Giáo viên, Giải thưởng Hạt Sồi Vàng; Thành viên/Lãnh 
đạo 4-H
Phát biểu
Chúng ta cần sự thay đổi cơ bản và trách nhiệm giải trình từ 
các viên chức được bầu của chúng ta. Các doanh nghiệp lớn 
kiểm soát thời gian, sự chú ý và chi tiêu của các viên chức, sau 
đó các viên chức này lại ưu tiên quyền lợi của doanh nghiệp 
trước quyền lợi của các cử tri. Tôi đã nghe lời hứa hẹn thay đổi 
trong nhiều thập kỷ. Chúng ta không thể chịu đựng thêm nữa! 
Đại dịch đã để lộ ra thói tham lam và tham nhũng trong xã hội 
của chúng ta. Các nhà vận động hành lang vẫn bảo vệ cho hệ 
thống tài trợ chăm sóc sức khỏe đã tạo ra một trong những 
nhóm dân cư ít khỏe mạnh nhất trong thế giới phát triển với 
chi phí đắt đỏ nhất! Các chính trị gia, những người cho phép 
tư bản độc quyền kiểm soát họ, đã làm suy yếu hệ thống chủ 
nghĩa tư bản của chúng ta và nền kinh tế thị trường tự do. Đó 
không phải là viễn cảnh mà những người sáng lập ra đất nước 
chúng ta đã hình dung. Các doanh nghiệp đó đẩy mạnh lợi 
nhuận của họ bằng cách khai thác tài nguyên thiên nhiên mà 
không quan tâm đến tình trạng của trái đất. Chúng ta phải và 
giải quyết các nhu cầu của trái đất để bảo đảm cuộc sống cho 
tất cả con cháu chúng ta. Việc bầu lại các chính trị gia theo 
đuổi sự nghiệp và kỳ vọng kết quả khác đi đã không thành 
công. Đất nước chúng ta đang thiếu máu và cần truyền máu 
mới, ngay bây giờ! Khi đoàn kết, chúng ta có thể mang lại sức 
khỏe và sự hồi phục trong tiểu bang của chúng ta và hơn thế 
nữa khi chúng ta gửi các lãnh đạo mới, đầy năng lượng đến 
tòa nhà chính phủ. Có một cách tốt hơn!  Hãy bắt đầu ngay tại 
quê nhà ở Khu Lập pháp 39!
Liên lạc
(425) 737-4594; kathryn4WALD39@protonmail.com
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Robert J.

Sutherland
(Theo đảng Cộng hòa)

Claus

Joens
(Theo đảng Dân chủ)

Kinh nghiệm Bầu cử
Dân biểu Tiểu bang Washington Phó Chủ tịch Khu Lập 
pháp Đảng Cộng hòa Quận Snohomish. Viên chức Ủy ban 
Phân khu Bầu cử.
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Nhà hóa sinh. Chế tạo thuốc chống ung thư phổi và vú; 
Nghiên cứu DNA, Seattle. Đã phát triển phương pháp chiết 
tách và tinh lọc DNA mới. Nghiên cứu của tôi đã bác bỏ 
tuyên bố về một dạng DNA mới, khiến các quỹ nghiên cứu 
có giá trị chuyển hướng đến các phòng xét nghiệm nghiên 
cứu ung thư hiệu quả hơn.
Học vấn
Bằng hóa sinh, Đại học Gonzaga, Spokane.
Phục vụ Cộng đồng
Cựu chiến binh Không quân Hoa Kỳ. Đã gây quỹ quan 
trọng cho Bệnh viện Nhi Seattle. Người quyên góp cho Tổ 
chức Gospel Mission. Nhân viên/Thủ quỹ của tổ chức phi 
lợi nhuận Người Mỹ gốc Scotland 501(c)3. Huấn luyện viên 
bóng rổ thanh thiếu niên Câu lạc bộ Bé Trai và Bé Gái. Tình 
nguyện viên câu lạc bộ ngựa 4H Quận Snohomish. Tình 
nguyện viên từ thiện ‘Cigars for Veterans’ (‘Xì gà cho Cựu 
chiến binh’).
Phát biểu
Được đánh giá bởi: Liên minh Công dân về Quyền Sở hữu 
Tài sản là “Xuất sắc”. Hiệp hội Súng trường Quốc gia hạng 
“A.” Được ủng hộ bởi: Đảng Cộng hòa Khu Lập pháp 39. 
Ưu tiên: Giảm thuế tài sản để tăng khả năng chi trả cho 
nhà ở. Giảm tắc nghẽn giao thông bằng cách tăng diện 
tích đường bộ (tạo công ăn việc làm đủ sống) và sửa chữa 
phương tiện vận tải công suất lớn. Nhãn dán biển số xe 
$30.00. Lựa chọn giáo dục tuyệt vời hơn cho phụ huynh; 
hãy để số tiền đầu tư cho giáo dục đưa con em đến ngôi 
trường mà họ chọn. Quyền Tu chính án Thứ Nhất và Thứ 
Hai. Giới hạn Quyền của Thống đốc trong Trường hợp 
Khẩn cấp. Giảm tình trạng thất nghiệp, vô gia cư. Giảm tình 
trạng nghiện ma túy, tội phạm. Tôi sẽ đấu tranh chống lại: 
Giáo dục giới tính toàn diện bắt buộc. Thuế thu nhập. Thuế 
tính theo dặm. Lệ phí cầu đường. Phân biệt chủng tộc. Hãy 
cùng xây dựng một cộng đồng tốt đẹp hơn.
Liên lạc
(425) 512-7784; Info@sutherland4rep.com; 
www.sutherland4rep.com

Kinh nghiệm Bầu cử
Phó Chủ tịch Đảng Dân chủ Quận Skagit; Dân biểu Khu vực 
Lập pháp 39 Quận Skagit; Viên chức Ủy ban Phân khu Bầu 
cử
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Claus là giáo viên trường công lập thế hệ thứ ba về Giáo 
dục Kinh doanh và đã có Chứng chỉ Hiệu trưởng của Văn 
phòng Tổng Giám đốc Học chánh Công huấn. Ông đã làm 
việc thành công trong 20 năm tại Công ty Ô tô Ford ở bộ 
phận kế toán, kiểm toán, tài chính doanh nghiệp, dịch vụ 
khách hàng, bán hàng và tiếp thị, phát triển phần mềm và 
lập kế hoạch chiến lược.
Học vấn
Đại học Western Governors (Thạc sĩ, Lãnh đạo Giáo 
dục); Đại học Gonzaga (Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh); Đại 
học Eastern Washington (Cử nhân, Tài chính và Kinh tế 
Học); Cao đẳng Cộng đồng Spokane (Bằng Cao đẳng Hai 
Năm, Kinh doanh Nông nghiệp)
Phục vụ Cộng đồng
Câu lạc bộ Lions, Tổ chức United Way, Nhà nghỉ Rosalia 
Masonic, Scottish Rite, El Katif Shrine và phục vụ với vai trò 
thành viên hội đồng nhà thờ.
Phát biểu
Claus coi trọng Bốn Quyền Tự do của FDR - Tự do Ngôn 
luận; Tự do Tín ngưỡng; Tự do Thoát khỏi Nghèo đói; Tự 
do Thoát khỏi Nỗi khiếp sợ. Ông ủng hộ các dự luật tiên 
khởi về biến đổi khí hậu và môi trường; giáo dục công lập; 
các công đoàn lao động; chăm sóc sức khỏe chung; cải 
thiện nhà ở và giảm bớt tình trạng vô gia cư; đánh thuế cấp 
tiến và Học thuyết Công bằng, vốn đòi hỏi phải báo cáo 
một cách công bằng, vô tư.
Claus tin vào một chính phủ trong đó Đảng viên Đảng Dân 
chủ và Đảng viên Đảng Cộng hòa làm việc rất chặt chẽ với 
nhau vì toàn thể công dân, đồng thời coi trọng phép lịch 
sử cơ bản của người dân thường. Đây là điều trái ngược 
với người đương nhiệm mang theo súng, là người đã được 
trích dẫn đang kêu gọi nổi loạn chống lại thống đốc, đe dọa 
việc thực thi pháp luật và so sánh bản thân với Rosa Parks.
Liên lạc
(740) 641-5832; claus.joens@protonmail.com; joens39.com
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Carolyn

Eslick
(Theo đảng Cộng hòa)

Ryan

Johnson
(Theo đảng Dân chủ)

Kinh nghiệm Bầu cử
Dân biểu Tiểu bang - Khu vực Lập pháp 39 năm 2017-2020, 
phục vụ tại các Ủy ban Giao thông Vận tải Hạ viện, Ngân sách 
Vốn, Dịch vụ Nhân sinh và Giáo dục Sớm Nghệ thuật; Thị 
trưởng - Thành phố Sultan năm 2010-2017; Ủy viên Hội đồng 
Thành phố - Thành phố Sultan năm 1995-2001
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Nhà Sáng lập và Cựu Giám đốc Điều hành - Grow 
Washington, Chủ Doanh nghiệp - Nhà hàng Dutch Cup, Dân 
biểu Quận Snohomish - Trung tâm Nông nghiệp Tây Bắc, Phó 
Giám đốc - Trung tâm Doanh nghiệp Phụ nữ Tây Bắc
Học vấn
Cao đẳng Cộng đồng Everett, Đại học Tiểu bang Portland - 
Khoa học Máy tính
Phục vụ Cộng đồng
Câu lạc bộ Thanh niên Nam Nữ - Ban Giám đốc, Cao đẳng 
Cộng đồng Everett -Ban Cố vấn Doanh nghiệp, Tổ chức Giáo 
dục Sky Valley – Người sáng lập, Ngân hàng Thực phẩm 
Sultan – Người sáng lập, Hội đồng Tài nguyên Gỗ Quận 
Snohomish
Phát biểu
Dân biểu Eslick từng đem lại thành tựu cho người dân Khu 
Lập pháp 39. Ưu tiên trước mắt của Carolyn là sức khỏe của 
người dân, duy trì sự bền vững cho các doanh nghiệp và tạo 
việc làm thông qua khôi phục nền kinh tế. Bằng cách bãi bỏ 
thuế và các quy định, sử dụng các công nghệ mới sáng lập, 
đưa băng thông rộng đến các cộng đồng nông thôn và tập 
trung vào việc sử dụng các nguồn lực hiệu quả, cộng đồng 
của chúng ta có thể trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết. 
Carolyn sẽ đấu tranh để bảo vệ nguyện vọng của mọi người. 
Quá nhiều lần, số đông của Olympia đi ngược lại ý muốn của 
cử tri. Carolyn sẽ tiếp tục ủng hộ giảm thuế, vì các giá trị và tài 
sản của các gia đình và quyền công dân cá nhân. Xin quý vị 
hãy bỏ phiếu cho Dân biểu Eslick.
Liên lạc
(425) 327-2093; Eslick4State@gmail.com; 
www.Eslick4State.com

Kinh nghiệm Bầu cử
Không nộp thông tin
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Cựu chiến binh Hải quân, cựu Thợ cơ khí Máy bay, Tài xế 
Xe tải. Tôi tự hào là một thành viên công đoàn Teamster từ 
năm 2004.  Tôi đã gặp nhiều người trong số quý vị khi giao 
hàng đến nhà hoặc nơi kinh doanh của quý vị. Tôi hiểu rất 
rõ về Khu vực 39 và tôi muốn trở thành một Nhà lập pháp 
cho toàn khu vực, không chỉ là khu vực gần nhà tôi. Sau khi 
phiên họp lập pháp kết thúc, tôi sẽ quay trở lại làm việc, vì 
vậy tôi sẽ đi khắp khu vực và hỏi xem quý vị cần tôi làm gì 
cho quý vị.
Học vấn
Không nộp thông tin
Phục vụ Cộng đồng
Tình nguyện viên trong Hội đồng Lao động Quận 
Snohomish (SCLC), Người hướng dẫn Trade-Up SCLC.  Tình 
nguyện viên Ủy ban ACE Khu học chánh.  
Phát biểu
Các nhà lập pháp hiện tại của chúng ta đã phớt lờ nhiều 
vấn đề từ các gia đình ở WA. Giao thông, An toàn Trường 
học, Truy cập Internet Băng thông rộng ở Nông thôn, 
Chăm sóc Sức khỏe, Chăm sóc Trẻ em Giá cả Phải chăng 
và Sẵn có, và Mức lương Đủ sống cần được giải quyết theo 
cách thức có thể giúp tất cả người dân Washington. Tôi xin 
đón nhận mọi ý kiến đóng góp phù hợp từ bất cứ ai về bất 
kỳ vấn đề nào, liên kết đảng không phải là vấn đề quan 
trọng đối với tôi. Các nhà lập pháp của chúng ta nên sẵn 
sàng phục vụ cộng đồng hơn trước giờ. Tôi sẽ đến thăm 
nhà hoặc nơi kinh doanh của quý vị để trò chuyện trực tiếp 
hoặc liên lạc qua điện thoại hoặc e-mail với quý vị. Tôi dự 
định sẽ làm những gì cần thiết để phục vụ quý vị.
Liên lạc
(425) 312-3160; friendsofryanjohnson@gmail.com; 
www.friendsofryanjohnson.org
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Lisa

Wellman
(Theo đảng Dân chủ)

Mike

Nykreim
(Theo đảng Cộng hòa)

Kinh nghiệm Bầu cử
Thượng nghị sĩ Khu Lập pháp 41, 
Hiện nay. Chủ tịch, Ủy ban Giáo dục 
Mầm non & Khối Mẫu giáo - Lớp 12; 

Thành viên, Ủy ban Lao động và Thương mại và Ủy ban Năng 
lượng, Môi trường và Công nghệ. Viên chức Ủy ban Phân khu 
Bầu cử 2 Nhiệm kỳ 
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Giáo viên mầm non. Chuyên gia Phân tích và Lập trình Hệ 
thống. Giám đốc Tiếp thị, Letraset. Phó Chủ tịch, Xuất bản, 
Giải trí và Truyền thông Mới, Apple Computer. Chủ tịch & Tổng 
Giám đốc Điều hành (CEO), Deepcanyon. Chủ tịch & CEO, 
SustainCommWorld. Chủ tịch, Digital Marketing Corp.
Học vấn
Cử nhân chuyên ngành Giáo dục & Tâm lý học, Đại học 
Antioch & Đại học Barat, Summa Cum Laude
Phục vụ Cộng đồng
Thành viên Hội đồng; Washington CASH, Liên minh Kinh 
doanh Washington, Đối tác của Rural Washington, Ban Hồi 
phục Kinh tế Cộng đồng và Ban Công trình Công cộng. Cố 
vấn trong 13 Năm, Chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, 
Trường Kinh doanh Foster UW
Phát biểu
Cộng đồng chúng ta đang phải đối mặt với thời khắc nguy cấp 
với sự nổi lên của đại dịch toàn cầu và hậu quả là suy thoái 
kinh tế. Đáng tiếc là chúng ta vẫn chứng kiến quá nhiều tinh 
thần đảng phái và chia rẽ thay vì cùng nhau vực dậy nền kinh 
tế một lần nữa. 
Tôi rất hào hứng khi hành động để giải quyết khó khăn này. 
Tình huống này đòi hỏi phải có sự lãnh đạo. Tôi sẽ đóng góp 
kinh nghiệm kinh doanh, phương pháp căn cứ vào kết quả 
trong Thượng nghị viện Tiểu bang và tình yêu tôi dành cho 
cộng đồng này để mang nền kinh tế mạnh và khu vực Eastside 
thịnh vượng, sôi nổi quay trở lại. 
Là chủ tịch ủy ban giáo dục, tôi đã nỗ lực gia tăng các khoản 
đầu tư cho giáo dục, cải thiện nền kinh tế của chúng ta, đầu 
tư cho y tế công cộng, thông qua luật về các khu học chánh an 
toàn và dùng súng có trách nhiệm, gia tăng các chương trình 
khoa học máy tính cho học sinh, không ngừng ủng hộ mạnh 
mẽ cho các quyền sinh sản, đồng thời bảo vệ và ghi nhận 
vai trò quan trọng của người nhập cư trong nền kinh tế của 
chúng ta. Dự luật băng thông rộng kịp thời của tôi đang giúp 
xây dựng kết nối cho việc học từ xa trên khắp Washington. 
Chúng ta hãy cùng chấm dứt kiểu chính trị chia rẽ, đảng phái 
và cùng nhau nỗ lực xây dựng một nền kinh tế thậm chí còn 
bền vững hơn, công bằng hơn, tạo thêm cơ hội cho mỗi cư 
dân Washington. Tôi thật vinh dự khi được phục vụ quý vị 
tại Olympia và xin quý vị bỏ phiếu cho tôi. Tôi nhận được 
sự ủng hộ từ Liên minh vì Trách nhiệm Súng ống, Planned 
Parenthood Votes, Cử tri Bảo vệ Môi trường Washington, các 
Giáo viên, thành viên Hội đồng Khu học chánh và nhiều cá 
nhân và tổ chức khác.
Liên lạc
info@wellmanforwasenate.org; www.wellmanforwasenate.org

Kinh nghiệm Bầu cử
Không nộp thông tin
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Tôi đã xây dựng hàng chục ngôi nhà 

cho khách hàng trên toàn Khu 41. Sau khi nuôi dạy các con gái 
khôn lớn ở khu trung tâm Kirkland, vợ chồng tôi đã quay lại 
sống tại ngôi nhà thuở bé của vợ tôi ở Newport Hills.
Học vấn
Bảy năm sau khi tốt nghiệp UW với bằng Cử nhân chuyên 
ngành Quản lý Thi công, tôi đã chuyển sang nghề chính là 
người xây nhà.
Phục vụ Cộng đồng
Tôi có hơn 40 năm lãnh đạo các câu lạc bộ dịch vụ và nhà thờ 
địa phương. Một trong những mối quan tâm của tôi chính là 
việc sử dụng các nhiên liệu thay thế và công nghệ xe tiên tiến 
khi tôi tham gia Hiệp hội các Thành phố Sạch. Tôi giữ phong 
độ với các đồng đội cũ trong đội bóng bầu dục ở UW trong 
môn Điền Kinh cấp bậc Master.
Phát biểu
Mặc dù đã có lời cảnh báo từ những người bảo thủ về tài khóa 
trên toàn tiểu bang chúng ta, khẩn nài các Nhà lập pháp hiện 
tại của chúng ta hãy dành phần thặng dư ngân sách mang 
tính lịch sử cho quỹ dự phòng nhưng họ không chỉ tiêu số 
tiền đó mà còn tăng thuế đến mức được dự báo là không bền 
vững.
Đã đến lúc phải lấy các chuyên gia kinh doanh tài tình, cập 
nhật và bảo thủ ở khu vực kinh tế tư nhân để cứu vãn những 
gì còn sót lại từ thời đại cực kỳ khó khăn mà chúng ta đang 
phải trải qua này. Việc quản lý thận trọng số tiền thuế của 
chúng ta là vô cùng quan trọng để giải quyết các vấn đề tắc 
nghẽn giao thông, không đủ nhà ở có chi phí hợp túi tiền và 
các vấn đề khác đang gây khó khăn cho tiểu bang chúng ta.
Thông qua hợp tác và điều hành doanh nghiệp trong 35 
năm, tôi đã đối mặt với những tình huống thu hẹp ngân sách 
nghiêm trọng hàng triệu đô-la để sống sót thêm một ngày. Tôi 
cũng đã lãnh đạo 3 cuộc nổi loạn thành công của người nộp 
thuế chống lại các biện pháp công trái địa phương để ngăn 
chặn việc chi tiêu vô trách nhiệm hàng trăm triệu đô la của 
khu vực công.
Với sự nhạy bén đó, tôi hứa sẽ không nói những điều mà tôi 
nghĩ là quý vị muốn nghe. Thay vào đó, tôi sẽ nói ra sự thật 
lạnh lùng và khó chịu về những việc cần làm để cứu vãn nền 
kinh tế của tiểu bang chúng ta và cách sống mà tất cả chúng 
ta đều trân trọng. 
Liên lạc
(425) 201-0001; nykreim-senate41st@outlook.com; 
https://www.nykreim-senate41st.com/
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Tana

Senn
(Theo đảng Dân chủ)

Không có ứng cử viên đối lập

Kinh nghiệm Bầu cử
Ủy viên Hội đồng Thành phố Mercer Island, 2012-2015; 
Dân biểu Tiểu bang, 2013-nay
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Chuyên gia về truyền thông và quan hệ với chính phủ cho 
các tổ chức phi lợi nhuận và các quỹ
Học vấn
Trường Đại học Washington ở St. Louis, Cử nhân về Giáo 
dục; Đại học Columbia, Thạc sĩ Chính sách và Hành chính 
Công
Phục vụ Cộng đồng
Phục vụ trong hội đồng của Hopelink, WA Mental Health 
Summit, Hiệp hội Các Nhà Lập pháp Do Thái Toàn quốc, 
Thạc sĩ về Chương trình Tâm lý Ứng dụng cho Trẻ em và 
Thanh thiếu niên của Trường Đại học Washington (UW). 
Đồng Chủ tịch Ban Giám sát thuộc Sở Trẻ em, Thanh thiếu 
niên & Gia đình
Phát biểu
Tiền lương công bằng. Dịch vụ chăm sóc trẻ hợp túi tiền. 
Giáo dục có chất lượng. Sức khỏe tâm thần trẻ em. Trách 
nhiệm với súng ống. Giảm nhẹ biến đổi khí hậu. Nhà ở hợp 
túi tiền. Giao thông vận tải được cải thiện. Đây là những 
vấn đề và lý do mà tôi ủng hộ để giúp các gia đình bận rộn 
có cuộc sống dễ dàng hơn. Sự tham gia của cộng đồng 
vẫn luôn giúp tôi nhận ra những vấn đề đang tiếp diễn và 
mới nổi lên có ảnh hưởng đến các cộng đồng và đất nước 
chúng ta. 
Cho dù là cử tri đi bỏ phiếu lần đầu như cậu con trai 18 
tuổi của tôi hay người tham gia dày dặn trong đảng dân 
chủ của chúng ta, tôi đều vinh dự khi nhận được phiếu bầu 
của quý vị. Tự hào khi nhận được sự ủng hộ của tổ chức 
Planned Parenthood, Liên minh Trách nhiệm Súng ống, 
Hiệp hội Y tá WA, các nhóm lao động khác, Đảng viên Đảng 
Dân chủ, Quỹ Chiến dịch Trẻ em, Cử tri Bảo vệ Môi trường 
ở Washington, v.v.
Liên lạc
(206) 369-1253; ElectTanaSenn@gmail.com; 
ElectTanaSenn.org
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My-Linh

Thai
(Theo đảng Dân chủ)

Al

Rosenthal
(Theo đảng Cộng hòa)

Kinh nghiệm Bầu cử
Dân biểu Tiểu bang, 2018 đến nay; Cựu Chủ tịch, Hội đồng 
Khu học chánh Bellevue; Phó Chủ tịch, Hiệp hội Giám đốc 
Hội đồng Khu học chánh 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, Dược khoa, Đại học Washington; 
Trường Trung học Phổ thông Federal Way
Phục vụ Cộng đồng
Ban Giám đốc, Quỹ Học bổng Việt Nam; Liên kết Hội 
đồng Khu học chánh: Tổ chức Khu học chánh Bellevue, 
YouthLink, Eastside Pathways; Người nhận Giải thưởng 
Người Ủng hộ Vượt trội PTA Tiểu bang Washington
Phát biểu
Với tư cách là Dân biểu của quý vị, tôi đã làm việc để 
cải thiện kết quả giáo dục cho tất cả trẻ em và giúp các 
chương trình đào tạo đại học cao đẳng và đào tạo nghề có 
giá cả phải chăng hơn. Tôi đã bỏ phiếu ủng hộ các khoản 
đầu tư kỷ lục vào nhà ở giá cả phải chăng, sức khỏe tâm 
thần, y tế công cộng, luật sử dụng súng chặt chẽ hơn và 
năng lượng tái tạo 100%. Tôi sẽ dùng niềm đam mê này để 
khôi phục sau đại dịch, ủng hộ cho người lao động, doanh 
nghiệp nhỏ, và các gia đình đang gặp khó khăn. Là người 
tị nạn đầu tiên được bầu vào Hạ viện, tôi là tiếng nói của 
những người yếu thế và tin vào tiềm năng của chúng ta. 
Xin quý vị hãy bỏ phiếu cho tôi. Được ủng hộ bởi: Các Thị 
trưởng của Bellevue và Mercer Island, Ủy viên Hội đồng Quận 
Balducci, Hiệp hội Giáo dục WA, Tổ chức Lính Cứu hỏa và Y tá 
Địa phương, Tổ chức Planned Parenthood, và nhiều cá nhân 
và tổ chức khác!
Liên lạc
www.mylinhthai.com

Kinh nghiệm Bầu cử
Không có
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Tôi từng làm Chuyên gia Phân tích Kết cấu Máy bay trong 
khoảng 1977-2014 cho Grumman, McDonnell Douglas và 
Boeing. Là chủ sở hữu bất động sản thương mại tại Quận 
King trong 25 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
Tôi có Bằng Cử nhân chuyên ngành Xây dựng Dân dụng từ 
Đại học Manhattan, Bronx, NY.
Phục vụ Cộng đồng
Tôi từng phục vụ Lực lượng Đặc nhiệm về Vô gia cư của 
Thành Phố Redmond năm 2015.
Phát biểu
Tôi xin hứa sẽ: khắc phục tắc nghẽn giao thông bằng cách 
cải tạo khu Trung tâm Bellevue I-405 để tăng lưu lượng, ưu 
tiên chi tiêu tiền thuế của người nộp thuế, cho phép công 
dân tham gia quyết định các ưu tiên của họ trong an ninh 
công cộng cũng như chất lượng cuộc sống và giáo dục của 
chúng ta và cuối cùng thúc đẩy môi trường lành mạnh và 
bền vững để đem lại cơ hội cho mọi người. 
Là một kỹ sư, tôi làm việc dựa trên dữ kiện và dữ liệu. Tôi 
muốn tận dụng kinh nghiệm của mình để giải quyết các 
vấn đề. Tôi không muốn khu vực này trở thành một Seattle 
khác, chịu yêu sách của các dân biểu vô trách nhiệm không 
biết làm thế nào để chi tiêu hiệu quả. Tôi rất biết ơn lá 
phiếu của quý vị.
Liên lạc
 (425) 785-3925; alfrosenthal@aol.com; northwestal.us



84 Dân biểu Tiểu bang | Khu vực 43 Vị trí 1 | Nhiệm kỳ 2 năm

Nicole

Macri
(Theo đảng Dân chủ)

Leslie

Klein
(Theo đảng Cộng hòa)

Kinh nghiệm Bầu cử
Dân biểu Tiểu bang (2016 đến nay)
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Trong cương vị Phó Giám đốc tại DESC (Trung tâm Dịch vụ 
Cấp cứu Trung tâm Thành phố), tôi chỉ đạo chính sách và 
hỗ trợ giám sát ngân sách $58 triệu để cung cấp các dịch 
vụ Nhà ở Trước tiên được công nhận trên toàn quốc cho 
3,500 người đã gặp phải tình trạng vô gia cư. Trước đây 
tôi làm việc với những người sống sót từ nạn bạo hành gia 
đình, người sống với bệnh tâm thần, và khuyết tật về mặt 
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 
Seattle/ Quận King; Đồng Chủ tịch, Lực lượng Đặc nhiệm 
Ngân sách Thành phố, Liên minh Dịch vụ Nhân sinh 
Seattle; Thành viên, Hội đồng Xem xét Tổ chức Đại học 
Seattle 
Phát biểu
Năm tới, cơ quan lập pháp của chúng ta phải nỗ lực để bảo 
vệ người dân Washington tránh khỏi những tác động tàn 
phá của đại dịch COVID-19, tiếp tục công việc khó khăn xây 
dựng lại nền kinh tế của chúng ta, tạo công ăn việc làm và 
mở rộng bảo hiểm y tế, đồng thời không làm mất đi những 
lợi ích mà chúng ta đã có được từ dịch vụ nhà ở giá cả phải 
chăng, sức khỏe tâm thần, hành động chống biến đổi khí 
hậu, và giáo dục. 
Chúng ta phải đầu tư vào các doanh nghiệp nhỏ, bảo vệ 
công nhân và nâng đỡ những người đang vật lộn để kiếm 
sống. Trước mắt chúng ta có rất nhiều việc cần làm. Là Dân 
biểu Tiểu bang của quý vị, tôi đã có đặc quyền tuyệt vời 
đó là phục vụ quý vị và sẽ rất vinh dự khi nhận được phiếu 
bầu của quý vị một lần nữa.
Liên lạc
(206) 745-2010; info@votenicole.org; 
http://www.votenicole.org

Kinh nghiệm Bầu cử
Viên chức Ủy ban Phân khu Bầu cử, Khu 36 và Khu 43.
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Tôi đã phục vụ 20 năm trong Không quân Hoa Kỳ. Tôi 
quản lý các hợp đồng ban đầu cho hệ thống chiến tranh 
điện tử trong máy bay chiến đấu F-22 Raptor. Tôi giảng 
dạy bộ môn Chính sách Đối ngoại của Hoa Kỳ tại Đại học 
Washington ở Seattle. Tôi dạy các lớp tự lập nhóm cho 
đến người trưởng thành tại ba trường Cao đẳng Cộng 
đồng Seattle trong 20 năm. Tôi hiện đang là đồng chủ tịch 
Ủy ban Chương trình tại Mirabella, Seattle.  Tôi mời được 
những diễn giả thú vị để các cư dân có thể học hỏi từ họ.
Học vấn
Bằng Cử nhân chuyên ngành Kỹ Thuật Luyện Kim. Bằng 
Thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật Gốm sứ.
Phục vụ Cộng đồng
Cựu thành viên của Hội đồng Khu Ballard; Tình Nguyện 
viên tại Bảo Tàng Di sản Bắc Âu.
Phát biểu
Những người theo Đảng Cộng hòa: Tôi ra tranh cử để quý 
vị có lựa chọn bỏ phiếu khác ngoài Vịt Donald hay Chuột 
Minnie. Tôi ra tranh cử để khôi phục nền kinh tế tiểu bang 
sau đại dịch Covid-19.
Những người theo Đảng Độc lập và Đảng Dân chủ: Tôi ra 
tranh cử để ủng hộ các quyền của nhóm người cao niên. 
Sự cầm quyền đơn đảng luôn dẫn đến tham nhũng và làm 
mất quyền lợi của người thường. Tôi đoàn kết mọi người 
với nhau và đem lại ánh sáng thay đổi tươi sáng. Tôi sẽ làm 
việc với Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ. Một nền kinh tế 
thịnh vượng sẽ dẫn đến việc đạt được mọi mục tiêu của 
quý vị, không có gì là miễn phí. 
Liên lạc
leslieclass@earthlink.net
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Frank

Chopp
(Theo đảng Dân chủ)

Sherae

Lascelles
(Theo đảng Nhân dân Seattle)

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 thu nhập 
thấp.
Học vấn
UW, Cử nhân, 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 cung 
cấp dịch vụ xã hội cho hàng chục ngàn người có nhu cầu; 
thiết lập quan hệ đối tác đã tạo ra hàng nghìn ngôi nhà phi 
lợi nhuận, giá rẻ với hơn 300 tòa nhà chung cư có giới hạn 
thuê ở Seattle; ủng hộ việc tăng lương tối thiểu và mở rộng 
tổ chức công đoàn; và phục vụ như nhân tố kích thích cho 
vô số dự án cộng đồng.
Phát biểu
Thông qua thúc đẩy chương trình hoạt động tiến bộ, tôi đã 
ban hành luật về mốc miễn phí học phí đại học/cao đẳng 
cho tất cả học sinh đến từ gia đình thu nhập thấp thông 
qua việc đánh thuế các tập đoàn lớn, bắt buộc cung cấp 
100% điện sạch, giảm khí thải các-bon; và thực hiện các 
khoản đầu tư lịch sử vào giáo dục, sức khỏe tâm thần và 
giao thông công cộng. 
Tôi sẽ tiếp tục lãnh đạo các liên minh để ban hành doanh 
thu lũy tiến; tránh cắt giảm ngân sách kiểu thắt lưng buộc 
bụng; xây dựng nhà ở có giới hạn thuê; tăng cường chăm 
sóc sức khỏe cho tất cả mọi người; tăng cường chăm sóc trẻ 
em và giáo dục phổ cập sớm; và làm việc để điện khí hóa 
xe hơi và xe buýt. Được ủng hộ từ công nhân viên tuyến 
đầu: y tá, nhân viên chăm sóc nhà ở, nhân viên ngành tạp 
hóa, (SEIU, UFCW); Giáo viên (AFT), Trợ giảng/Trợ lý Nghiên 
cứu tại Đại học Washington (UAW 4121), Cử tri Bảo tồn 
Washington, Thượng nghị sĩ Pedersen, Dân biểu Macri và 
nhiều cá nhân và tổ chức khác!
Liên lạc
(206) 612-7071; frankchopp@comcast.net; 
www.frankchopp.com

Kinh nghiệm Bầu cử
Sherae là ứng cử viên lần đầu tranh cử vào chức vụ toàn 
tiểu bang.
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Nhà tổ chức cộng đồng và doanh nhân có kinh nghiệm làm 
việc trong nhiều doanh nghiệp nhỏ trên khắp Tiểu bang 
Washington trong vai trò người lao động, người quản lý, và 
chuyên gia tư vấn.
Học vấn
Tốt nghiệp trung học phổ thông.
Phục vụ Cộng đồng
Sherae không xem công việc của mình là phục vụ cộng 
đồng. Sherae xem đó là lẽ sống. Sherae biết rõ hệ thống 
chính trị vì Sherae cũng là người tồn tại từ trong hệ thống 
chính trị. Hằng ngày họ chia sẻ quyền lực này với những 
người khác bằng cách chỉ đạo các nguồn lực, gây ảnh 
hưởng tạo ra những thay đổi chính sách quan trọng, và hỗ 
trợ vận động cho những người dân Washington chịu thiệt 
thòi.
Phát biểu
Người dân ở Khu vực 43 xứng đáng có được một dân biểu 
hiểu rõ nhu cầu của họ và đấu tranh vì hạnh phúc của tất 
cả cư dân trong khu vực. Là một người theo chủ nghĩa bãi 
bỏ và giảm tác hại, Sherae đã tận mắt chứng kiến những 
thất bại của các tổ chức của chúng ta, đặc biệt là đối với 
các cộng đồng thu nhập thấp. Họ liên tục làm việc để gây 
tác động đến các tổ chức đó đồng thời vận động trực tiếp 
và hỗ trợ lẫn nhau để giảm tác hại tức thì cho mọi người. 
Trong nhiều năm, họ đã điều hướng các quy trình lập pháp 
thông qua các mối quan hệ hợp tác tại cơ sở, dựa vào cộng 
đồng. Khi trở thành dân biểu, họ sẽ đấu tranh để làm cho 
chính phủ trở nên công bằng hơn và dễ tiếp cận hơn đối 
với những người luôn bị loại trừ.
Liên lạc
info@sheraeforstate.com; 
https://www.sheraeforstate.com/
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Roger

Goodman
(Theo đảng Dân chủ)

John P.

Gibbons
(Theo đảng Cộng hòa)

Kinh nghiệm Bầu cử
Dân biểu Tiểu bang, 2007-nay; Chủ tịch, Ủy ban An toàn 
Công cộng của Hạ viện; Ủy ban Tư pháp; Ủy ban Dịch vụ 
Nhân sinh và Giáo dục Mầm non.
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Luật sư hành nghề tư nhân; Đoàn Luật sư 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; Đại học George Washington, 
Tiến sĩ Luật; 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; Nhà lập pháp của 
Hội đồng Cảnh sát và Cảnh sát Trưởng Washington (WA) 
Năm 2019; người cha của hai con đang học Trường Công 
lập.
Phát biểu
Tôi đã làm việc chăm chỉ để trở thành một nhà lập pháp 
phản ứng nhanh, có trách nhiệm, cải thiện an toàn công 
cộng, y tế và giáo dục. Tôi đã thông qua các luật được công 
nhận trên toàn quốc để giữ an toàn cho các con đường 
và cộng đồng của chúng ta, ban hành các luật chặt hơn về 
súng và cải cách tư pháp hình sự, giúp tiết kiệm tiền và giữ 
tính mạng cho mọi người. Tôi ủng hộ sức khỏe tâm thần và 
nhà ở hợp túi tiền, đồng thời ủng hộ các trường công lập 
Eastside. 
Tôi cam kết sẽ giải quyết các nhu cầu chăm sóc y tế trong 
ngắn và dài hạn, bảo vệ người cao tuổi và người dễ bị tổn 
thương, đặc biệt là trong chăm sóc dài hạn, đồng thời đảm 
bảo là người lao động, học sinh và các doanh nghiệp sẽ 
phát triển mạnh mẽ sau khi gián đoạn vì đại dịch. Với lá 
phiếu của quý vị, tôi sẽ tiếp tục đấu tranh vì các cộng đồng 
an toàn, khỏe mạnh, và có đủ khả năng chi trả.
Liên lạc
(425) 979-8584; roger@rogergoodman.org; 
rogergoodman.org

Kinh nghiệm Bầu cử
Không nộp thông tin
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Tôi đã có hơn 35 năm kinh nghiệm kinh doanh nhà hàng, 
đối phó với các vấn đề như An toàn Thực phẩm và vấn đề 
liên quan đến việc làm trong khu vực kinh tế tư nhân.  Một 
số quan chức được bầu của chúng ta nhiều lần không có 
kinh nghiệm với vấn đề tác động của các quy định từ chính 
phủ lên khu vực kinh tế tư nhân.
Học vấn
Tôi đã học tại Đại học Washington với chuyên ngành chính 
là Hóa học và Toán học cùng Kỹ thuật Chung.
Phục vụ Cộng đồng
Không nộp thông tin
Phát biểu
Chúng ta đang ở trong thời điểm phi thường khi phải đối 
mặt với những thách thức đặc biệt.  Thật không may, chính 
phủ đã không ứng phó phù hợp cùng với biện pháp kiềm 
chế hợp lý đối với tình trạng khẩn cấp do đại dịch.  Vì vậy 
chúng ta cần thay đổi.
1) Đặt giới hạn 30 ngày cho Thống đốc trong các trường 
hợp khẩn cấp.  Chỉ có thể gia hạn 14 ngày khi có sự chấp 
thuận của cơ quan lập pháp. 2) Sound Transit cần phải 
chịu trách nhiệm trước cử tri.  Vì vậy, Ban Giám đốc cần 
được cử tri bầu chọn 3) Quyền bảo hộ: Tội phạm nghiêm 
trọng bạo lực trong Tù cần được giao cho ICE
Liên lạc
Không nộp thông tin

Ứng cử viên 
không nộp ảnh
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Larry

Springer
(Theo đảng Dân chủ)

Amber

Krabach
(Theo đảng Cộng hòa)

Kinh nghiệm Bầu cử
Larry đã phục vụ 11 năm trong Hội đồng Thành phố 
Kirkland, 4 năm giữ chức Thị trưởng trước khi phục vụ 8 
nhiệm kỳ tại Hạ viện.
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Chủ sở hữu cửa hàng rượu The Grape Choice 35 năm tại 
Kirkland. Larry đã 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 Giáo dục 
tại Đại học Tiểu bang Western Washington, Bằng Thạc sĩ 
Khoa học Tự nhiên - Đại học Oregon.
Phục vụ Cộng đồng
Gần đây là Ủy viên Hội đồng của Hopelink, Thành viên 
sáng lập của Leadership Eastside, Cựu Ủy viên Hội đồng 
của Hội đồng Phát triển Kinh tế Quận Seattle-King, Hiệp 
hội Giao thông Vận tải Eastside, Hội đồng Khu vực Puget 
Sound, Trung tâm Biểu diễn Kirkland và Chủ tịch Hiệp hội 
Các Thành phố Ngoại ô.
Phát biểu
Là một chủ doanh nghiệp nhỏ lâu năm, cựu Thị trưởng 
Kirkland và giáo viên, Larry hiểu rõ những áp lực mà các 
gia đình và cộng đồng của chúng ta đang phải đối mặt khi 
chúng ta xây dựng lại nền kinh tế và đảm bảo chất lượng 
cuộc sống trong thời điểm đầy rủi ro này. Với lá phiếu của 
quý vị, Larry sẽ tiếp tục đấu tranh để bảo vệ ngân sách 
dành cho hoạt động đầu tư vào các trường học chất lượng, 
giáo dục đại học và đào tạo nghề, an toàn công cộng và 
chăm sóc sức khỏe với giá cả phải chăng. Ông sẽ đòi hỏi 
các chính sách thuế và cứu trợ công bằng dành cho những 
gia đình đang gặp khó khăn và những người có mức thu 
nhập cố định. Larry là một nhà lãnh đạo có lương tri 
thường thức nhận được sự ủng hộ của các cựu thị trưởng 
và thị trưởng địa phương đương nhiệm, các công đoàn, 
chủ doanh nghiệp, và những người ủng hộ trẻ em, môi 
trường và sự công bằng. Xin hãy tái cử Larry Springer.
Liên lạc 
www.larryspringer.org

Kinh nghiệm Bầu cử
Viên chức Ủy ban Phân khu Bầu cử; Đại biểu Nội đảng cho 
Quận King
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Trợ giảng cấp giáo dục mầm non tại Trường Akkerdoppies 
dành cho trẻ em khuyết tật (Stellenbosch, Nam Phi); Nhà 
giáo dục mầm non trong thành phố tại Toledo Country Day 
(Toledo, OH); Người Ủng hộ Chương trình Hỗ trợ Nạn nhân 
Bị Xâm hại Tình dục (Albion, MI); Bác sĩ Lâm sàng Nhãn 
khoa cho phòng khám nhãn khoa hàng năm của Venture 
Missions (San Jose de Valle, MX); Cố vấn tình nguyện về 
hôn nhân, sức khỏe tâm thần và nghiện rượu ma túy
Học vấn
Cử nhân chuyên ngành Tâm lý học và Âm nhạc (Đại học 
Albion, MI)
Phục vụ Cộng đồng
Người hướng dẫn thờ phụng tại Trường The Bear Creek 
(Redmond); Người hướng dẫn thờ phụng và giáo viên kinh 
thánh/thần học tại Nhà thờ Avondale Bible (Woodinville); 
Thành viên ủy ban lãnh đạo (Thư ký Lập pháp) cho 
Individuals United for Freedom 
Phát biểu
Khu 45 của Washington là nơi ở của gia đình, cộng đồng 
và văn hóa...nơi nguồn cội và phát triển—để lớn mạnh và 
thịnh vượng. Dù quý vị là ai hay dù quý vị đến từ đâu, quý 
vị làm việc chăm chỉ và hy sinh tại đây có nghĩa là cuộc 
sống của quý vị đang tốt lên mỗi năm.
Đã đến lúc: Giảm gánh nặng thuế. Khôi phục khả năng chi 
trả nhà ở. Giảm tắc nghẽn giao thông. Kiểm soát việc chi 
tiêu vô trách nhiệm của chính phủ. Hạn chế chế độ chính 
trị chi tiền cho hoạt động. Phục hồi lại cộng đồng không 
nhà cửa. Giải cứu các doanh nghiệp nhỏ khỏi các quy định 
bóp nghẹt. Tái ưu tiên cho các học sinh và gia đình là trung 
tâm của chương trình giáo dục dành cho khối Mầm non 
- Lớp 12. Quý vị có nhiều hơn sự trợ giúp được cung cấp...
cùng với nhau, chúng ta sẽ sớm nhận ra được điều đó!
Liên lạc
(425) 381-9113; amber@ak4wa.org; www.ak4wa.org



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

Gerry 

Pollet
(Theo đảng Dân chủ)

Eric J.

Brown
(Theo đảng Cộng hòa)

Kinh nghiệm Bầu cử
Dân biểu Tiểu bang từ năm 2011; Chủ tịch, Ủy ban Chính 
phủ Địa phương
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Trường 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 những nỗ lực dọn dẹp Hanford 
Học vấn
Trường Luật UW
Phục vụ Cộng đồng
Hai lần được công nhận là “Nhà Lập pháp của Năm” nhờ 
những nỗ lực chỉ đạo việc tiếp cận trường đại học và cao 
đẳng với chi phí hợp lý; Giải thưởng Chính quyền Mở của 
Liên đoàn Nữ Cử tri “Sunshine in Government”; Liên minh 
Washington vì Chính quyền Mở, Hội đồng; Khoa Y tế Công 
cộng UW, Người đoạt Giải thưởng Phục vụ Cộng đồng; nhà 
hoạt động lâu dài tại Hội Phụ huynh, Giáo viên và Học sinh, 
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
Là giảng viên tại Khoa Y tế Công cộng UW, tôi sẽ làm việc 
để đảm bảo rằng phản ứng của Tiểu bang trước COVID 
được dựa trên tiêu chí bảo vệ sức khỏe và sử dụng khoa 
học. 
Tôi mong muốn được tiếp tục phục vụ với tư cách là Dân 
biểu Tiểu bang của quý vị, để làm cho hệ thống thuế của 
chúng ta công bằng hơn, hỗ trợ toàn phần các trường 
công, làm cho học phí của trường đại học và cao đẳng 
với chi phí hợp lý, bảo vệ môi trường và cung cấp dịch vụ 
chăm sóc y tế cho tất cả mọi người. Tôi đã luôn chống lại 
các nhóm lợi ích đặc biệt để thực hiện lẽ phải. Đó là cam 
kết của tôi với quý vị. Được ủng hộ bởi: Đảng Dân chủ 
Khu 46; các giáo viên; y tá; Hội đồng Lao động; Planned 
Parenthood; NARAL; Cử tri Bảo vệ Môi trường Washington; 
Liên minh vì Trách nhiệm Súng ống; và hàng trăm người 
hàng xóm. 
Liên lạc
info@gerrypollet.com; https://gerrypollet.com/

Kinh nghiệm Bầu cử
Không có kinh nghiệm bầu cử trước đây
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Chuyên gia Bảo vệ được Chứng nhận, Allied Universal; Tài 
xế Xe buýt, Trường CRISTA—Trường King
Học vấn
Cử nhân chuyên ngành Tâm lý học, Đại học Morehouse, 
Georgia
Phục vụ Cộng đồng
Cố vấn, Hiệp hội Truyền giáo Phúc âm Billy Graham; thành 
viên tích cực, tình nguyện viên lễ tân tại Nhà thờ Redemp-
tion Church of Green Lake 
Phát biểu
Là một người cha, tôi muốn con mình có trách nhiệm và 
đặt ra những mục tiêu cao. Tôi tranh cử để trở thành dân 
biểu tiểu bang vì con tôi và vì toàn bộ trẻ em. Giáo dục ở 
tất cả các cấp cần phát huy sức mạnh của tính cách và học 
thuật mạnh mẽ để trang bị hành trang cho học sinh để tạo 
ra một lực lượng lao động phát triển mạnh.
Tôi vô cùng hào hứng với việc tranh cử vì những người cấp 
tiến đã thất bại trong việc đối mặt với vấn đề của hàng 
ngàn người đang sống bất hợp pháp ở Washington và thất 
bại trong việc trao quyền cho người vô gia cư. Không giống 
như những người cấp tiến, tôi mang lại một tầm nhìn đầy 
hy vọng. Đoàn kết sẽ khiến Washington trở nên mạnh mẽ. 
Tập trung vào vấn đề chủng tộc, giới tính, hoặc các phương 
diện khác sẽ tiếp tục chia rẽ chúng ta. Hãy bỏ phiếu cho tôi 
để có công lý cho tất cả mọi người. 
Liên lạc
(206) 331-7712; info@ericjbrown4you.com; 
EricJBrown4You.com
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Beth

Daranciang
(Theo đảng Cộng hòa)

Javier

Valdez
(Theo đảng Dân chủ)

Kinh nghiệm Bầu cử
Viên chức Ủy ban Phân khu Bầu cử, 2014–nay
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Nhân viên Quản lý Chương trình, Y tế Công cộng— Seattle 
và Quận King; Điều phối viên Nghiên cứu, Trung tâm Y tế 
Harborview; đã đóng góp cho các nghiên cứu ảnh hưởng 
đến các chính sách y tế công cộng cũng như can thiệp tình 
trạng nghiện rượu tại những trung tâm chấn thương; Đồng 
sở hữu một công ty tu sửa được xây bởi kiến trúc sư, Ditos 
Built, cùng chồng. 
Học vấn
Thạc sĩ chuyên ngành Y tế Công cộng, Đại học North 
Carolina tại Chapel Hill; Cử nhân Khoa học chuyên ngành 
Sinh học, Cao đẳng Wheaton, Illinois
Phục vụ Cộng đồng
Thủ quỹ, Những Người bạn của Trường Trung học 
Ingraham; Thủ quỹ, Hội Phụ huynh, Giáo viên và Học sinh 
(PTSA) Trường Trung học Phổ thông Nathan Hale; Chủ tịch, 
Phụ nữ Cộng hòa Bothell/Miền Bắc King; thành viên tích 
cực, tình nguyện viên dịch vụ lưu trú và giáo viên Trường 
học Chủ Nhật tại Nhà thờ University Presbyterian 

Phát biểu
Tôi đang ra tranh cử để mang tới cho các cử tri một lựa 
chọn khác. Tôi ủng hộ chính sách hạ mức thuế, minh bạch 
trong chính phủ, an toàn công cộng, các quyền của những 
người dễ bị tổn thương, các quyền của phụ huynh và các 
quyền tự do của Tu Chính án Thứ Nhất.
Nhiều cử tri, như tôi, đã bị những dân biểu tiểu bang 
của chúng ta phớt lờ. Chúng ta cảm thấy ý kiến của mình 
không được lắng nghe khi các chính trị gia thông qua chính 
sách tăng thuế chứ không phải là các kế hoạch giải quyết 
hiệu quả vấn đề vô gia cư. Chúng ta bị mất tinh thần bởi 
các dự luật gây tổn hại được thông qua bởi cơ quan lập 
pháp do một đảng chi phối, bao gồm cả dự luật giáo dục 
giới tính cấp tiến năm nay bị phản đối bởi hàng nghìn cư 
dân Washington. Nếu đắc cử, tôi sẽ bảo vệ quyền được 
lắng nghe của quý vị và sẽ bảo vệ các quyền của những 
người dễ bị tổn thương nhất, đặc biệt là con em chúng ta.
Liên lạc
(206) 979-1543; bethforstate@gmail.com; 
www.bethforstate.com

Kinh nghiệm Bầu cử
Dân biểu Tiểu bang, phục vụ trong các ủy ban Dân quyền 
và Tư pháp, Giáo dục và Giao thông Vận tải.
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Javier đã làm việc cho Thành phố Seattle trong hơn hai 
mươi năm, nơi ông đã lãnh đạo các chương trình để mở 
rộng cơ hội cho các doanh nghiệp do phụ nữ và người 
thiểu số làm chủ.
Học vấn
Là con trai và cháu trai của những người công nhân nông 
trại và người lao động, Javier đã học được bằng Cử nhân về 
Quản trị Kinh doanh từ Đại học Washington và bằng Thạc 
sĩ về Hành chính Công từ Trường Baruch, Đại học City ở 
New York.
Phục vụ Cộng đồng
Javier đã phục vụ cho hội đồng Phòng Thương mại Người 
gốc Tây Ban Nha Tiểu bang Washington, Chủ tịch Hispanic 
Seafair, và chủ tịch đầu tiên của AFSCME Chi đoàn 21C.
Phát biểu
COVID đã tấn công mạnh vào hệ thống chăm sóc sức khỏe 
và kinh tế của chúng ta. Khi phục hồi, tôi sẽ ưu tiên giữ an 
toàn và an ninh cho các gia đình đồng thời xây dựng lại 
nền kinh tế. Trong cơ quan lập pháp của tiểu bang, tôi đã 
dẫn dắt cuộc chiến chống lại súng in theo kiểu 3D, chống 
lại Hiệp hội Súng trường Quốc gia (NRA) và các nhà sản 
xuất súng. Tôi cũng đã thông qua các dự luật trừng phạt 
nghiêm khắc các tội ác vì thù ghét, xây dựng một tiểu bang 
công bằng hơn cho người da màu và mang tiền tài trợ cho 
giao thông vận tải tiểu bang đến cho Lake Forest Park và 
Kenmore.
Được chính thức ủng hộ bởi Quỹ Chiến thắng của Liên 
minh vì Trách nhiệm Súng ống, Planned Parenthood Votes, 
Hiệp hội Giáo dục Washington, Cử tri Bảo vệ Môi trường 
Washington, Hội đồng Lao động Tiểu bang Washington, 
Đảng viên Đảng Dân chủ Khu 46.
Liên lạc
(206) 251-6425; javiervaldez@comcast.net; 
www.javiervaldez.com
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Debra

Entenman
(Theo đảng Dân chủ)

Kyle

Lyebyedyev
(Theo đảng Cộng hòa)

Kinh nghiệm Bầu cử
Hiện tại là Dân biểu Tiểu bang; Phó Chủ tịch, Ủy ban Phát 
triển Lực lượng Lao động & Đại học; Thành viên, Ủy ban 
Giao thông và Sáng kiến, Ủy ban Phát triển Kinh tế & Công 
nghệ. Viên chức Ủy ban Phân khu Bầu cử được bầu.
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
12 năm kinh nghiệm làm việc cho Dân biểu Hoa Kỳ Adam 
Smith ở Phía Nam Quận King. Phục vụ ở nhiều vai trò khác 
nhau, bao gồm Giám đốc Khu vực tập trung vào tiếp cận 
cộng đồng và phát triển chính sách.
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
Đại dịch Covid-19 đã tác động đến tất cả chúng ta — mất 
việc làm, an ninh lương thực và các thách thức về y tế đã 
tấn công mạnh vào các cộng đồng của chúng ta. Nhưng 
hàng xóm đã tăng cường hỗ trợ lẫn nhau và những người 
dân bình thường cũng như các doanh nghiệp đã hi sinh để 
giữ an toàn cho chúng ta. Cam kết vì nhau đó khiến tôi tự 
hào đấu tranh cho khu vực của chúng ta với tư cách là Dân 
Biểu của quý vị. 
Tôi sẽ đảm bảo cho các cộng đồng, trường học và doanh 
nghiệp quay trở lại lớn mạnh hơn bao giờ hết sau cuộc 
khủng hoảng này thông qua việc hỗ trợ các ngân hàng 
thực phẩm tại địa phương, làm cho chính quyền dễ tiếp 
cận hơn và có trách nhiệm hơn với các cử tri cũng như 
quản lý kết hoạch khôi phục kinh tế. Tôi sẽ rất vinh dự khi 
nhận được phiếu bầu của quý vị.
Liên lạc
(253) 243-4819; Riall@prisimwashington.com; 
www.electdebraentenman.org

Kinh nghiệm Bầu cử
Ủy viên Đảng Cộng hòa Quận King Khu vực 8, Ủy viên Câu 
lạc bộ Đảng Cộng hòa Eastside, Viên chức Ủy ban Phân khu 
Bầu cử.
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Nhiều kinh nghiệm trong ngành máy tính, khách sạn và 
xây dựng. Chủ Doanh nghiệp Nhỏ từ năm 2005.
Học vấn
Tối nghiệp tại Ukraine trước khi đến Hoa Kỳ. Học viện Lãnh 
đạo Jennifer Dunn.
Phục vụ Cộng đồng
Giám đốc Trường học Chủ Nhật tại nhà thờ địa phương, 
cộng đồng và nhà tổ chức sự kiện. Một trong những nhà 
lãnh đạo trong cuộc Trưng cầu Dân Ý, tình nguyện viên tại 
Lễ hội Northwest Ukrainian hàng năm.
Phát biểu
Tôi tự hào là người Mỹ gốc Ukraine. Tôi hiểu thế nào là 
thiếu tự do từ chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa xã hội cũng 
như sự lạm quyền của chính quyền. Tôi có cuộc hôn nhân 
hạnh phúc với vợ tôi được 16 năm và có 3 con.
Tôi tin rằng cha mẹ có thể đưa ra các lựa chọn đúng về 
những gì tốt nhất cho sự nghiệp giáo dục của con cái, 
đây là điều quan trọng cho sự thành công của trẻ. Là 
chủ doanh nghiệp nhỏ, tôi sẽ làm việc để giúp các doanh 
nghiệp nhỏ phát triển mạnh và giúp các doanh nghiệp lớn 
mạnh, cung cấp việc làm tại Tiểu bang Washington. Tôi biết 
chúng ta có thể tìm ra giải pháp mà không cần tăng thuế. 
Hãy bỏ phiếu cho Kyle Lyebyedyev.
Liên lạc
Không nộp thông tin
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Pat

Sullivan
(Theo đảng Dân chủ)

Ted

Cooke
(Theo đảng Cộng hòa)

Kinh nghiệm Bầu cử
Pat đã phục vụ với tư cách là Ủy viên Hội đồng Thành phố 
và Thị trưởng của Covington và hiện là Dân biểu Tiểu bang 
tại Olympia.  Ông đã được đồng nghiệp bầu chọn phục vụ 
với tư cách là Lãnh đạo Đa số của Hạ viện.
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Pat có kinh nghiệm là trợ lý lập pháp tại cấp địa phương, 
khu vực và tiểu bang.  Ông cũng đã là chủ tịch của ủy ban 
phát triển kinh tế địa phương.
Học vấn
Pat có bằng Cử nhân từ Đại học Washington.
Phục vụ Cộng đồng
Pat đã phục vụ cộng đồng trong nhiều năm với tư cách là 
huấn luyện viên của các bộ môn thể thao dành cho thanh 
thiếu niên, Chủ tịch Hiệp hội Phụ huynh Giáo viên, thành 
viên của tổ chức dịch vụ và một số các hội đồng tổ chức 
cộng đồng.

Phát biểu
Pat Sullivan đang tranh cử vào vị trí Dân biểu Tiểu bang vì 
ông chân thành cam kết vì một chính quyền hiệu quả và 
có trách nhiệm hơn.  Ông từ chối gửi thư thông báo tài trợ 
cho người nộp thuế và phản đối việc đi du lịch và tiệc tùng 
của tiểu bang.
Đây là thời điểm khó khăn.  Trong thời điểm khó khăn đặc 
biệt về kinh tế và y tế mà các gia đình, doanh nghiệp và 
chính phủ phải đối mặt, khả năng lãnh đạo và kinh nghiệm 
vững chắc của Pat cần thiết hơn bao giờ hết. Pat tin rằng 
khả năng lãnh đạo có nghĩa là làm việc với các thành viên 
của cả hai đảng để giải quyết các vấn đề và không ngại từ 
chối bạn bè.  Đổi mới, tư duy hợp lý và tiếp cận hai đảng là 
cách ông hoàn thành công việc.
Liên lạc
(253) 740-6772; pat@votepatsullivan.com; 
www.votepatsullivan.com

Kinh nghiệm Bầu cử
Viên chức Ủy ban Phân khu Bầu cử từ năm 2009 đến nay, 
COV 3244, COV 1127; cựu giám đốc Hiệp hội Chủ Nhà 
Timberlane, Covington
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Chuyên viên Thử nghiệm Phần mềm Cấp cao, Giám đốc 
Phòng thí nghiệm
Học vấn
Cử nhân Thần học từ Đại học Beacon, 2000
Phục vụ Cộng đồng
Cựu giám đốc cho Bàn kê Máy tính Di động (phi lợi nhuận 
trong lĩnh vực giáo dục); Người chơi đàn bass và kỹ sư 
âm thanh cho các sự kiện phi lợi nhuận bao gồm Cops 
With Cancer, Boots & Badges và Trung tâm Trẻ em Echo 
Glen; Tình nguyện viên Ngày Trái đất; phục vụ ngắn hạn: 
xây dựng một trường học tại Nicaragua, giảng viên đại 
học tại Fiji, và dọn dẹp Khu dành cho Người Mỹ Bản địa 
Colville; cựu tình nguyện viên của các tổ chức từ thiện như: 
nhà tạm trú cho phụ nữ Vine Maple Place, Union Gospel 
Mission và Ngân hàng Thực phẩm Maple Valley; cựu huấn 
luyện viên cho Câu lạc bộ Bóng đá Nữ Nội bộ của WSU.
Phát biểu
Là một chuyên viên thử nghiệm phần mềm và cha của 
năm người con, tôi phân tích và sửa các hệ thống phức tạp. 
Tâm huyết của tôi là cứu Washington khỏi sự đánh thuế 
và quản lý quá mức bằng cách trao trả quyền tự do quyết 
định cuộc sống cho quý vị và gia đình quý vị.
Cơ quan lập pháp của chúng ta hiện đang yêu cầu phải 
giáo dục giới tính cho trẻ em từ năm tuổi, tăng mức thu phí 
đường cao tốc khi chất lượng đường không được cải thiện, 
cho phép nam giới vào phòng thay đồ nữ và gần như tăng 
gấp đôi gánh nặng thuế của chúng ta trong suốt thập kỷ 
qua. Tình trạng này sẽ không bao giờ thay đổi nếu chúng 
ta không thay đổi đội ngũ lãnh đạo. Tôi hy vọng rằng quý vị 
sẽ cùng tôi giúp đối thủ, Lãnh Đạo Đa số tại Hạ viện trong 
mười năm qua, về hưu theo như dự kiến ban đầu.
Liên lạc
(206) 779-8495; ted.cooke@outlook.com; 
http://www.tedcooke.org
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Vandana

Slatter
(Theo đảng Dân chủ)

Victor H.

Bishop
(Theo đảng Cộng hòa)

Kinh nghiệm Bầu cử
Dân biểu Tiểu bang (2017 - nay) phục vụ tại các Ủy ban 
Giao thông Vận tải, Đại học Cao đẳng & Lực lượng Lao 
động, và Phát triển Kinh tế & Công nghệ; Nhà Lập pháp 
STEM của Năm 2020; Đồng Chủ tịch, Hội Khoa học, Đổi mới 
& Công nghệ; cựu Ủy viên Hội đồng Bellevue
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Trên 20 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, UW; Thạc sĩ Hành chính Công, UW; Cử nhân, 
Dược khoa, UBC
Phục vụ Cộng đồng
Hội đồng Hopelink; Hội đồng Tư vấn Trường học Evans 
UW; Quan hệ Đối tác trong ngành Giao thông Vận tải 
Eastside; Lực lượng Đặc nhiệm Dịch vụ Y tế Khẩn cấp 
(EMS) Quận King; Ủy ban Dịch vụ Môi trường và Hội đồng 
Liên kết Thanh thiếu niên; Hội đồng Thành lập Bệnh viện 
Overlake; Hội đồng Dược Tiểu bang; Hội đồng Thành lập 
Pro-Choice NARAL; 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 khả năng phục hồi, đổi mới và đa dạng 
của cộng đồng chúng ta—hành động vì biến đổi khí hậu, 
chăm sóc sức khỏe cho tất cả mọi người, giải pháp giao 
thông vận tải, đầu tư vào sức khỏe tâm thần và nhà ở, tính 
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. Nhờ sự hỗ trợ 
của quý vị, tôi sẽ sử dụng kinh nghiệm của mình khi là nhà 
lãnh đạo công nghệ sinh học, chuyên gia chăm sóc sức 
khỏe, nhà lập pháp và một người mẹ—cùng với dữ liệu và 
giá trị chung của Eastside—để dẫn dắt chúng ta an toàn 
vượt qua đại dịch và xây dựng lại nền kinh tế cho tất cả 
mọi người. 
Được ủng hộ bởi: Lính cứu hỏa; Y tá, Liên minh vì Trách 
nhiệm Súng ống; Cử tri Bảo vệ Môi trường; Tổng chưởng lý 
Ferguson; Ủy viên Hội đồng Balducci; Đảng viên Đảng Dân 
chủ Khu 48; Thị trưởng Bellevue, Kirkland, Redmond!
Liên lạc
(360) 790-3496; friendsofvandanaslatter@gmail.com; 
vandanaslatter.com

Kinh nghiệm Bầu cử
Không nộp thông tin
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Chủ tịch, Transportation Planning & Engineering, Inc.,1969 
- 2005; Chủ Doanh nghiệp, VHB Consulting, PLLC; Thành 
viên Trọn đời, Cựu Chủ tịch và người nhận 1986 “Giải 
thưởng Cống hiến Nổi bật”, Viện Kỹ sư Giao thông Vận tải, 
Phân khu Tiểu bang Washington; Thành viên Trọn đời của 
Hiệp hội Kỹ sư Xây dựng Dân dụng Hoa Kỳ và Hiệp hội 
Công trình Công cộng Hoa Kỳ; Thủ quỹ, Hiệp hội Đường 
tốt Tiểu bang Washington, Kỹ sư Xây dựng Dân dụng Được 
Cấp phép Hành nghề, Tiểu bang Washington.
Học vấn
Cử nhân, Xây dựng Dân dụng, 1962, Đại học New 
Hampshire; Thạc sĩ Khoa học Tự nhiên, Kỹ thuật Giao 
thông và Vận tải, 1966, Học bổng của Tổ chức An toàn Xe 
hơi, Đại học Washington.
Phục vụ Cộng đồng
Chủ tịch, Ủy ban Giao thông Vận tải Thành phố Bellevue; Chủ 
tịch, Hiệp hội West Lake Sammamish; Chủ tịch Danh dự, 
Hiệp hội Giao thông Vận tải Eastside.
Phát biểu
Tôi tin rằng tắc nghẽn giao thông là vấn đề hàng đầu về chất 
lượng cuộc sống đối với các cử tri trong Khu 48. Tắc nghẽn 
là vấn đề giao thông vận tải trước mắt; chúng ta có thể hành 
động để giải quyết. Tôi là một người hay đi đường; thật 
vô lý khi chúng ta không thể khắc phục cơn ác mộng giao 
thông đó. Đúng vậy, chúng ta có thể.
Tôi là người kinh doanh nhỏ có trách nhiệm về tài khóa, là 
người ủng hộ hồi phục kinh tế cho Washington. Chúng ta 
tận hưởng chất lượng cuộc sống tuyệt hảo trong khu vực 48 
và tiểu bang của chúng ta; tôi thấy vẫn còn điểm cần cải 
thiện. Tôi sẽ ủng hộ việc hoàn tất Kế hoạch Tổng thể I-405 
được Phê duyệt, giảm đáng kể tắc nghẽn giao thông ở phía 
đông, đồng thời cứu các khu phố của chúng ta.
Liên lạc
(425) 518-3343; vic@bishopforhouse.com; 
www.bishopforhouse.com
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Amy

Walen
(Theo đảng Dân chủ)

Tim J.

Hickey
(Theo đảng Cộng hòa)

Kinh nghiệm Bầu cử
Dân biểu Tiểu bang Khu 48; Thị trưởng Kirkland 2014-2019; 
Ủy viên Hội đồng Thành phố Kirkland 2009 - 2019
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Hơn 20 năm kinh nghiệm điều hành kinh doanh
Học vấn
Cử nhân Luật, Trường Luật Đại học Queensland; Cử nhân, 
Khoa học Chính trị, Đại học Queensland
Phục vụ Cộng đồng
Trong các vai trò tình nguyện viên và công dân, tôi vẫn 
luôn nỗ lực để mọi người trong cộng đồng của tôi có được 
cuộc sống tốt đẹp hơn, bao gồm trợ giúp các tổ chức như 
Youth Eastside Services, Attain Housing, Hiệp hội Trung 
tâm Thành phố Kirkland và bảo đảm học bổng cho sinh 
viên 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
Trong nhiệm kỳ lập pháp đầu tiên của mình, tôi tự hào đã 
hỗ trợ các khoản đầu tư quan trọng cho nhà ở hợp túi tiền, 
các dịch vụ sức khỏe hành vi và dịch vụ cho người vô gia 
cư, năng lượng sạch, chi tiêu cho giao thông vận tải phục 
vụ các cộng đồng Eastside, cũng như tài trợ cho các khu 
học chánh và các nhà giáo dục của chúng ta. Tôi là người 
ủng hộ luật sử dụng súng có trách nhiệm, giúp đỡ các nạn 
nhân của nạn bạo hành gia đình, và bảo vệ các quyền của 
phụ nữ và những người trong cộng đồng LGBTQ. 
Là một người mẹ, chủ doanh nghiệp và nhà lập pháp, 
tôi quan ngại sâu sắc về những tác động của đại dịch 
COVID-19 dến các gia đình và doanh nghiệp. Tôi cam kết sẽ 
giải quyết những thiếu sót trong chăm sóc y tế, phòng bị 
trường hợp khẩn cấp— và ngân sách của chúng ta— một 
cách có trách nhiệm và với sự tận tụy mà tôi luôn dành cho 
sứ mệnh phục vụ công cộng.
Liên lạc
(425) 381-1909; amy@amywalen.com; www.amywalen.com

Kinh nghiệm Bầu cử
Không nộp thông tin
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Giáo sư dạy giờ (đã nghỉ hưu) – Đại học Nghệ thuật 
Cornish, Seattle, Washington; Nhà sản xuất, Giám đốc, 
Hướng dẫn viên – Trung tâm Người Cao tuổi Redmond, 
Ban Công viên; Chủ Doanh nghiệp-Người Điều hành, Red 
Kat Inc. – công ty tu sửa, Kirkland, WA; Nhà Sáng lập kiêm 
Tổng Giám đốc Điều hành (CEO), Trung tâm Nhảy múa 
Kirkland phi lợi nhuận; Người Sáng lập kiêm Chủ Doanh 
nghiệp/Người Điều hành, Phòng Khiêu vũ Tim Hickey, 
Kirkland, WA; Diễn viên lỗi lạc trong các vở kịch Broadway, 
bao gồm cả các chuyến lưu diễn quốc tế – New York.
Học vấn
Nghiên cứu tại Trường Quản lý, Đại học Boston; Khoa 
học Chính trị và Xã hội học, Đại học Massachusetts - 
Dartmouth
Phục vụ Cộng đồng
Phó Chủ tịch - Hội đồng Cấp cao Kirkland; Chủ tịch Tình 
nguyện Viên VIVA; 2019-2020 Nhóm Cố vấn An toàn Cộng 
đồng – Sở Cứu hỏa Kirkland; Gây quỹ và phát triển Trung 
tâm Biểu diễn Kirkland.
Phát biểu
Tôi đã sinh sống tại Kirkland trong 28 năm qua, hiện là ông 
bố đơn thân và chủ doanh nghiệp nhỏ. Con của tôi lần đầu 
sử dụng chất gây nghiện vào năm 14 tuổi, bỏ học khi đang 
học năm cuối cấp, và gần như đã chết vì heroin. Tôi chưa 
từng được nhà trường hay bác sĩ thông báo vì điều đó trái 
pháp luật. 
Là Dân biểu Tiểu bang của quý vị, tôi sẽ tập trung khôi 
phục tiểu bang của chúng ta sau đại dịch COVID-19 mà 
không tăng thuế. Tôi cũng sẽ tập trung vào khả năng tiếp 
cận dịch vụ chăm sóc y tế, các khu học chánh, giao thông 
vận tải tốt và sự an toàn của tất cả công dân chúng ta. Tôi 
sẽ đấu tranh để bảo vệ ngân sách cho nhân viên phản ứng 
đầu tiên và giáo viên.
Liên lạc
(425) 626-1620; timjhickey@yahoo.com; timjhickey.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 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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Dave

Larson
(Phi đảng phái)

Raquel

Montoya-Lewis
(Phi đảng phái)

Kinh nghiệm Pháp lý/Tòa án
23 năm hoạt động trong vai trò luật sư tố tụng được đánh giá 
cao, 12 năm làm thẩm phán.
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Thẩm phán Larson là một nhà lãnh đạo trong ngành tòa án, 
phục vụ trong các Ủy ban Lập pháp, Tòa án Trị liệu, Sự Tín 
nhiệm & Tin tưởng của Người dân; Hội đồng Học tập Dân 
sự, và Hội đồng Tòa án Độc lập. Người đạt Giải thưởng Thẩm 
phán William Nevins vì giáo dục công dân và Giải thưởng Chủ 
tịch DMCJA vì bảo vệ tính độc lập của tòa án.
Học vấn
Cử nhân, Hành chính Công, UPS; Tiến sĩ Luật, Trường Luật SU.
Phục vụ Cộng đồng
Giải thưởng “Hero” (Người hùng) năm 2018 của Khu học 
chánh Federal Way. Ông gia nhập Giáo xứ St. Vincent DePaul. 
Thành viên của Kiwanis, tại đây ông thành lập Câu lạc bộ 
Aktion dành cho những người bị khuyết tật về mặt phát triển.
Phát biểu
Thẩm phán Dave Larson là sự lựa chọn tốt nhất của chúng ta 
cho vị trí Thẩm phán Tòa án Tối cao tiểu bang vì ông sẽ bảo 
vệ các quyền công dân của chúng ta và duy trì luật pháp cũng 
như hiến pháp như đã được viết. Thẩm phán Larson có lý lịch 
công bằng và vô tư, đó là lý do tại sao ông nhận được sự ủng 
hộ mạnh mẽ từ Đảng Dân chủ, Đảng Cộng hòa, và Đảng Độc 
lập trong sự nghiệp của mình. Trong thời gian sự chia rẽ ngày 
càng được thể hiện rõ, chúng ta cần một vị Thẩm phán như 
Dave Larson. 
Thẩm phán Larson đã luôn là người đấu tranh để cải thiện tòa 
án của chúng ta. Là Thẩm phán Chủ tọa của Federal Way, ông 
ủng hộ các chính sách cải cách để giảm thiểu tình trạng bạo 
lực gia đình, phòng chống tệ nạn ma túy, và phục vụ tốt hơn 
cho những người mắc bệnh tâm thần. Thẩm phán Larson hiểu 
rõ rằng chúng ta có thể sử dụng các giải pháp tương tự này để 
làm giảm sự tác động của cuộc khủng hoảng vô gia cư, từ đó 
giúp các cộng đồng của chúng ta trở nên an toàn hơn.
Nếu quý vị biết đến Thẩm phán Larson, quý vị chắc hẳn đều 
sẽ biết ông quan tâm đến những người xuất hiện trong phòng 
xử án của mình như thế nào. Ông là người công bằng, có lòng 
trắc ẩn, và có sự tôn trọng. Dave cũng có bộ óc pháp lý tuyệt 
vời, ông nắm rõ luật pháp và Hiến pháp Tiểu bang. Là một 
thành viên giảng dạy của Trường Tư pháp tiểu bang, ông đã 
giảng dạy cho các thẩm phán khác về sự độc lập trong ngành 
tư pháp. 
Thẩm phán Larson có phẩm chất và kinh nghiệm pháp lý 
mà chúng ta cần ở vị Thẩm phán tiếp theo. Thẩm phán Dave 
Larson. Vì Công lý. Vì Tất cả Mọi mgười.
Liên lạc
(253) 344-4716; campaign@larsonforwa.org; 
www.larsonforwa.org

Kinh nghiệm Pháp lý/Tòa án
Thẩm phán Tòa án Tối cao Tiểu bang với 20 năm kinh nghiệm 
tòa án: Tòa thượng thẩm Quận Whatcom, 2015-2020;  Cựu 
Chánh Án của các bộ tộc Người Mỹ Bản địa  Lummi Nation, 
Upper Skagit và Nooksack.
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Cựu Giáo sư tại Đại học Western Washington; Nhà giáo dục 
được công nhận trên toàn quốc, đã đào tạo hàng trăm thẩm 
phán.
Học vấn
Cử nhân, Đại học New Mexico; Tiến sĩ Luật, Trường Luật UW, 
Thạc sĩ Công tác Xã hội, Trường Công tác Xã hội UW.
Phục vụ Cộng đồng
Thẩm phán Montoya-Lewis đã phục vụ trong Nhóm Cố vấn 
Tiểu bang Washington và Ủy ban Cố vấn Liên bang về Công lý 
Hình sự Thanh thiếu niên, Ban Cố vấn Bạo hành Gia đình của 
Hội đồng Thẩm phán Tòa án Thanh thiếu niên và Gia đình, và 
đồng chủ tịch Lực lượng Đặc nhiệm Chống Bóc lột Thương mại 
Tình dục Trẻ em Quận Whatcom.
Phát biểu
Tôi tự hào được phục vụ quý vị tạo tòa án cao nhất của chúng 
ta, nơi tôi mang đến kinh nghiệm về tòa án đa đạng và uy tín 
về sự công bằng và nhận thức cơ bản--bảo đảm luật pháp 
được áp dụng mà không có thành kiến hay ảnh hưởng chính 
trị. Tôi đã chủ trì những phiên tòa về thuốc trị liệu, phát triển 
những chương trình đổi mới cho trẻ em và gia đình, và điều 
khiển hàng trăm phiên xét xử, bao gồm những phiên xét xử 
kẻ phạm trọng tội và vụ kiện dân sự phức tạp. Tôi cam kết bảo 
đảm nạn nhân được lắng nghe và hỗ trợ.
Là Thẩm phán Người Mỹ Bản địa đầu tiên của Washington, tôi 
tự hào về hồ sơ thành tích của mình và trân trọng vai trò của 
mình là làm tiếng nói cho những cộng đồng không được đại 
diện đầy đủ. Tôi đã làm việc chăm chỉ để có được sự tôn trọng 
của đồng nghiệp, những người hiện diện trong phòng xử án, 
và cử tri mà muốn tìm những thẩm phán đủ điều kiện, khách 
quan, độc lập. 
Là một người đã được trao giải thưởng vì công tác bảo vệ trẻ 
em và thanh thiếu niên, tôi đã làm việc để phục hồi lại những 
cuộc đời trẻ tuổi hơn là tạo ra một vòng luẩn quẩn của tù tội. 
Chúng ta phải đầu tư vào việc can thiệp sớm để ngăn cản 
hành vi phạm tội, đem đến những con đường dẫn đến thành 
công cho những người đã phạm tội. 
Phương thức tiếp cận thận trọng của tôi được phản ánh bởi 
những đánh giá “đặc biệt có tiêu chuẩn cao.” Tôi nhận được 
sự ủng hộ của các đồng nghiệp Tòa án Tối cao, các thẩm phán 
trên toàn tiểu bang, cũng như Hội đồng Lao động Tiểu bang, 
Cử tri Bảo vệ Môi trường Washington, Hội Phụ nữ Chính trị 
Quốc gia-Washington, Phụ nữ Da màu trong Chính trị, và 
nhiều cá nhân và tổ chức khác. 
Liên lạc
justicemontoyalewis.com
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Charles W.

Johnson
(Phi đảng phái)

Không có ứng cử viên đối lập

Kinh nghiệm Pháp lý/Tòa án
Charles W. Johnson bắt đầu phục 
vụ cho Tòa án Tối cao Tiểu bang 

Washington vào tháng 1 năm 1991, và tái đắc cử vào năm 
1996, 2002, 2008, và 2014.
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Giáo sư phụ tại Trường Luật Đại học Seattle từ 1995-2010 và 
hiện là giáo sư danh dự hồi hưu.
Học vấn
Trường Trung học Phổ thông Curtis; Đại học Washington; 
Trường Luật - Đại học Puget Sound (nay là Trường Luật - Đại 
học Seattle).
Phục vụ Cộng đồng
Cam kết nỗ lực vì dịch vụ cộng đồng, ủng hộ các cơ hội giáo 
dục cho trẻ em và thanh thiếu niên chịu thiệt thòi và tại các 
trường đại học và cao đẳng trên toàn tiểu bang. Người đóng 
góp lâu dài cho các chương trình thanh thiếu niên của Hội 
Nam Thanh niên Cơ đốc (YMCA), các ngân hàng thực phẩm 
quận, các Câu Lạc bộ Rotary và Lions, Hiệp hội Đường mòn 
Washington, và các hội từ thiện tương tự khác.
Phát biểu
Thẩm phán Charles Johnson đã cho thấy ông hiểu và bảo vệ 
các quyền và sự tự do của chúng ta. Trong hơn 29 năm, hồ sơ 
tư pháp của ông cho thấy cam kết của ông với việc bảo vệ các 
quyền riêng tư và buộc chính phủ phải chịu trách nhiệm giải 
trình, kết hợp với sự dũng cảm và khả năng của ông để quyết 
định những vấn đề khó khăn mà tòa án phải đối mặt.
Hồ sơ của thẩm phán Johnson được các tổ chức luật sư đánh 
giá và xếp hạng “đặc biệt có trình độ tốt.” Sự công bằng, trí 
tuệ, lẽ thường, và tính vô tư của ông được phản ánh qua các 
nhóm ủng hộ cho ông tái đắc cử, bao gồm: Hội đồng Lao 
động Tiểu bang Washington, Hội đồng Lính Cứu hỏa Tiểu 
bang Washington, Hiệp hội Giáo dục Washington - Ủy ban 
Hành động Chính trị (WEA-PAC), Mainstream Republicans, 
Đảng viên Đảng Dân chủ Trẻ Quận King, Liên minh Người Lao 
động Tiểu bang Washington, và Hội đồng Liên tịch Teamster. 
Ủy viên Dịch vụ Pháp lý của Lực lượng Vũ trang đã ca ngợi 
ông vì việc phục vụ xuất sắc để ủng hộ luật lệ cho phép các 
luật sư quân đội được cấp phép tại Washington để đại diện 
trước tòa cho các thành viên phục vụ có thu nhập thấp đủ 
điều kiện.
Chúng ta cần các thẩm phán Tòa án Tối cao như Thẩm phán 
Johnson với kinh nghiệm đã được chứng minh. Làm việc 
chăm chỉ và những thách thức khó khăn là điểm nhấn cho 
cả cuộc đời ông. Ông đã làm việc như một người lao động để 
trang trải cho việc học, và ông hiểu được giá trị thời gian và 
tiền bạc của chúng ta. 
Một cư dân trọn đời ở Washington, Thẩm phán Johnson và 
vợ, Dana, sống ở Gig Harbor.
Liên lạc
charlesjohnson2020@comcast.net
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Richard S.

Serns
(Phi đảng phái)

G. Helen

Whitener
(Phi đảng phái)

Kinh nghiệm Pháp lý/Tòa án
(Xem phần Kinh nghiệm Chuyên môn 
Dưới đây)

Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Hòa giải viên, đàm phán viên, viên chức điều trần, điều tra 
viên, nhà tạo lập chính sách với tư cách là giám đốc nhân sự 
của khu học chánh Issaquah và Federal Way. Giám đốc Khu 
học chánh Winlock. Giáo sư phụ của Trường Luật cho các ứng 
cử viên trong chương trình chuẩn bị làm hiệu trưởng tại Đại 
học Seattle Pacific.
Học vấn
Tiến sĩ Luật - Trường Luật thuộc Đại học Washington; Tiến 
sĩ - Đại học Oregon nghiên cứu về Education Legislation in 
Washington State (Luật Giáo dục tại Tiểu bang Washington); 
Thạc sĩ Giáo dục - Đại học Walla Walla; Chứng thực Giám đốc 
Học chánh Công huấn - Đại học Western Washington; Các 
khóa học sau đại học về Hành chính Công - Đại học Eastern 
Washington
Phục vụ Cộng đồng
Cựu thành viên hội đồng, Tổ chức Habitat for Humanity 
Seattle/Nam Quận King; Thành viên Câu lạc bộ Winlock Lions. 
Thành viên Mạng lưới Cải tạo Winlock; Bloomsday Perennial.
Phát biểu
Việc bầu Dr. Serns vào Tòa án Tối cao sẽ mang tới kiến thức 
chuyên môn vô giá trong lĩnh vực luật giáo dục đầy quan 
trọng này. Sau thời gian giảng dạy bộ môn Lịch sử Tiểu bang 
Washington, và Chính phủ, Tiến sĩ Serns đã nắm giữ chức vụ 
hiệu trưởng khối Mẫu giáo - Lớp 12 và hoàn thành chương 
trình đào tạo cấp bằng Tiến sĩ với chuyên ngành nghiên cứu 
Luật Giáo dục tại Tiểu bang Washington. Sau khi hoàn thành 
chương trình đào tạo cấp bằng luật tại Đại học Washington, 
ông tiếp tục làm việc trong các khu học chánh ở Washington 
với tư cách là Giám đốc Phụ trách Quan hệ Nhân viên, Trợ 
lý Giám đốc Học chánh Công huấn, và Giám đốc Học chánh 
Công huấn.
Trong những vai trò này, Tiến sĩ Serns đã giải quyết được các 
vấn đề liên quan đến luật giáo dục đặc biệt; luật lao động và 
việc làm; quyền cá nhân và luật Hiến pháp; luật gia đình; Điều 
IX, luật chống phân biệt đối xử, quấy rối và bắt nạt. Ông cũng 
từng giảng dạy tại Trường Luật thuộc SPU. 
Phần giá trị của một phiên tòa phúc thẩm là lý lịch và kinh 
nghiệm đa dạng mà mỗi thẩm phán mang đến cho quá trình 
cân nhắc. Là một quản trị viên trường học hiện đang đối 
mặt với một loạt các vấn đề phức tạp liên quan đến nhiều 
bên liên quan, Tiến sĩ Serns đã nhận được sự tôn trọng trên 
phạm vi rộng bởi ông là một người biết lắng nghe, có sự tôn 
trọng và trân trọng các quyền và lợi ích của tất cả các bên, và 
hành động một cách chính trực và công bằng. Với bề dày kinh 
nghiệm, sự uyên bác, chính trực, niềm đam mê công lý và luôn 
ủng hộ tài sản quý giá nhất của chúng ta, đó chính là con em 
chúng ta, xin hãy ủng hộ Dr. Richard Serns ứng cử vào Tòa án 
Tối cao Tiểu bang.
Liên lạc
richardsernssc2020.com

Kinh nghiệm Pháp lý/Tòa án
Thẩm phán G. Helen Whitener phục 
vụ tại Tòa án Tối cao Tiểu bang 

Washington. Thẩm phán Whitener nguyên là Thẩm phán tại 
Tòa thượng thẩm Quận Pierce.
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Thẩm phán Whitener từng là Thẩm phán trong Hội đồng Phúc 
thẩm Bảo hiểm Công nghiệp  của Tiểu bang Washington và 
Thẩm phán Tạm thời tại Tòa án Quận và Thành phố. Bà cũng 
từng làm Công tố viên và Luật sư Bào chữa.
Học vấn
Thẩm phán Whitener nhận Bằng Tiến sĩ Luật từ Trường Luật 
- Đại học Seattle và bằng Cử nhân Quản trị Kinh doanh từ Đại 
học Baruch CUNY ở Thành phố New York.
Phục vụ Cộng đồng
Tôi ghi lại các hoạt động phục vụ cộng đồng bao quát của 
mình trên mạng vì tôi tin tưởng vào việc trao trả lại cộng đồng 
bằng cách phục vụ.
Phát biểu
Tôi có hơn 21 năm kinh nghiệm pháp lý và tôi kêu gọi quý vị 
bỏ phiếu và tiếp tục ủng hộ cho tôi. Kinh nghiệm pháp lý rất 
quan trọng đối với vị trí này và tôi là ứng cử viên giàu kinh 
nghiệm nhất trong cuộc tranh cử này. Tôi đã chủ trì hàng 
nghìn vụ kiện trong đó có các phiên tòa xét xử có bồi thẩm 
đoàn phức tạp về hình sự, dân sự, và luật gia đình. Tôi có 
danh tiếng về sự hiệu quả, công bằng, và đưa ra các quyết 
định hợp lý trong việc giải quyết các tranh chấp pháp lý phức 
tạp cho nhiều vấn đề đa dạng. 
Tôi giảng dạy cho các thành viên trong cộng đồng pháp lý và 
phi pháp lý của địa phương, quốc gia và quốc tế. Tôi là một 
thành viên trong đội ngũ giảng dạy của Học viện Tư pháp 
Tòa án Washington, tại đó tôi giảng dạy cho các Nhân viên Tư 
pháp mới được bầu hoặc bổ nhiệm. Tôi cũng dạy một lớp Giáo 
dục Công dân thuộc chương trình “Street Law” cho các em học 
sinh năm cuối trung học phổ thông tại trường Trung Học Phổ 
Thông Lincoln ở Tacoma. 
Tôi là đồng chủ tịch Ủy ban Người thiểu số và Công lý của Tiểu 
bang Washington và là thành viên trong Văn phòng Ủy ban 
Giám sát Trợ giúp Pháp lý Dân sự của Tiểu bang Washington, 
do Tòa án Tối cao Hoa Kỳ bổ nhiệm. Tôi phục vụ các tổ chức 
pháp lý của địa phương, quốc gia và quốc tế nhằm thúc đẩy 
quy trình đúng đắn và sự công bằng cho tất cả các bên trước 
Tòa án của chúng ta. 
Tôi đã kết hôn với luật sư và quân nhân Quân đội đã về hưu, 
Lynn Rainey (CSM Ret.) và chúng tôi hiện đang sống ở Quận 
Pierce.
Liên lạc
(253) 222-3673; keepwhitenerforjustice@gmail.com; 
www.keepwhitenerforjustice.com
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Debra L.

Stephens
(Phi đảng phái)

Không có ứng cử viên đối lập

Kinh nghiệm Pháp lý/Tòa án
Thẩm phán Tòa án Tối cao từ tháng 1 năm 2008; hiện là 
Chánh Án. Trước đây là Tòa Phúc thẩm Thẩm phán Phân khu 
III cho Eastern Washington. Hành nghề luật toàn tiểu bang. 
Trợ giáo, Trường Luật Gonzaga.
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Giám đốc, Viện Tòa án và Khoa học, Cao đẳng Tư pháp Quốc 
gia, Đội Phản ứng Nhanh nhằm Phục hồi Covid thuộc Hội nghị 
Chánh Án. Đồng Chủ tịch, Ủy ban Độc lập Tư pháp thuộc Hiệp 
hội Nữ Thẩm phán Quốc gia. Cựu Giảng viên Cao đẳng Cộng 
đồng.
Học vấn
Cử nhân (1987) và Tiến sĩ Luật (1993), Đại học Gonzaga. 
Trường Trung học Phổ thông West Valley, Spokane (1983)
Phục vụ Cộng đồng
Cựu giám đốc hội đồng khu học chánh, tình nguyện viên 
Upward Bound, thành viên Ủy ban Thiểu số và Công lý, tình 
nguyện viên tại Bệnh viện Nhi Sacred Heart, Trợ tế và Trưởng 
lão nhà thờ. Thành viên Hội đồng Rorary.
Phát biểu
Là Chánh Án của Washington, tôi hết sức ủng hộ nguyên pháp 
quyền theo một cách công bằng và khách quan. Tòa án là một 
chi nhánh thiết yếu của chính quyền, nơi mọi người— bất kể 
hoàn cảnh—phải được đối xử công bằng, với phẩm giá, và 
không chịu thành kiến. 
Trong những giai đoạn thử thách này, việc quản lý công lý 
công bằng phải chịu những mối đe dọa từ đại dịch và nhiều 
toan tính nhằm chính trị hóa tòa án. Tôi làm việc mỗi ngày để 
duy trì tính độc lập và tính liêm khiết của tòa án chúng ta, và 
tôi tin tưởng người dân Washington sẽ bầu chọn những thẩm 
phán mà bảo vệ việc tiếp cận công lý và tôn trọng pháp luật.
Là Thẩm phán hiện thời duy nhất đến từ Eastern Washington, 
tôi mang đến những viễn cảnh quan trọng cho Tòa án. Là một 
cựu giáo sư dạy luật hiến pháp, tôi tôn trọng những truyền 
thống pháp lý. Là một phụ huynh và cựu chủ tịch hội đồng 
nhà trường, tôi hiểu những quyết định của tòa án ảnh hưởng 
các gia đình Washington như thế nào.
Những ưu tiên năm nay bao gồm việc giải quyết những nhu 
cầu khẩn thiết và thiết yếu của hệ thống tòa án trong đại dịch: 
những bộ quy tắc mới cho những phiên xử từ xa, điều hành 
phòng xét xử an toàn, và bảo vệ tính an toàn công cộng và 
các quyền của người bị tố cáo và bắt giam. Tôi đã luôn nhận 
được sự ủng hộ rộng lớn, không đảng phái, và tôi xin quý vị bỏ 
phiếu cho tôi để tôi tiếp tục phục vụ quý vị và gìn giữ những 
quy định của luật pháp.
Liên lạc
(360) 628-8714; debra@debrastephenslaw.com; 
justicedebrastephens.com
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David S.

Mann
(Phi đảng phái)

Không có ứng cử viên đối lập

Kinh nghiệm Pháp lý/Tòa án
Chánh án, Phân khu I của Tòa Phúc thẩm, nơi ông phục 
vụ từ năm 2016. Hành nghề tư nhân tập trung vào luật 
và chính sách về môi trường, các quyền công dân, hồ sơ 
công cộng, sử dụng đất, xây dựng khu dân cư vững mạnh, 
và tranh tụng chính phủ công khai trong 25 năm. Các vụ 
kiện lớn bao gồm giúp bảo vệ Khu Bảo tồn Biển Đảo Maury 
không bị xây dựng thành một bến sà lan lớn. Đã tranh cãi 
thành công cho vụ việc Đạo luật Quyền Tự do Thông tin 
mang tính bước ngoặc trước Tòa án Tối cao Hoa Kỳ.
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Nhà địa chất/nhà địa vật lý chuyên nghiệp
Học Vấn
Tiến sĩ Luật, Trường Luật Đại học Northwestern, Đại học 
Lewis & Clark; Cử nhân, Đại học California, Santa Barbara
Phục vụ Cộng đồng
Từng là thành viên của các ban – Bảo tồn Tây Bắc, Quỹ Môi 
trường Tây Bắc, Hội đồng Môi trường Washington, Hiệp hội 
Đua Xe đạp Marymoor.
Phát Biểu
Thẩm phán David Mann được Thống đốc Jay Inslee bổ 
nhiệm vào Tòa Phúc thẩm Tiểu bang năm 2016 và được 
bầu giữ lại vị trí năm 2017. Hiện ông là Chánh án Phân 
khu I và là một trong những thẩm phán có thâm niên nhất 
trong tòa án gồm mười thành viên. Ông cũng là thành viên 
của Ban Quản trị Tư pháp Tiểu bang.
Sau sự nghiệp là một nhà địa vật lý, Thẩm phán Mann đã 
nhận bằng luật 29 năm trước và bắt đầu hành nghề thành 
công với tư cách là một luật sư về môi trường. Kỹ năng và 
kiến thức chuyên sâu của ông, cũng như cam kết của ông 
với các giá trị vùng Tây Bắc của chúng ta, đã giúp ích cho 
các nhóm công dân, các bộ lạc và gia đình trên khắp tiểu 
bang. Ông đã cãi nhiều vụ lớn trước các tòa án của tiểu 
bang và Liên bang, trong đó có một vụ kháng cáo thành 
công với Tòa án Tối cao Hoa Kỳ -- một chiến thắng mang 
tính bước ngoặc cho mọi công dân đang mong muốn sự 
minh bạch của chính phủ.
Hầu hết các vụ kiện kháng cáo từ Tòa Thượng thẩm đều 
trực tiếp chuyển lên Tòa Phúc thẩm và Tòa án phải chấp 
nhận mọi đơn kháng cáo đã nộp. Thẩm phán Mann đã 
chứng minh bản thân là một thành viên chăm chỉ của tòa 
án khi đưa ra hơn 70 ý kiến mỗi năm, giải quyết gần như 
mọi lĩnh vực trong luật Washington. Ông nhận được sự tán 
thành của tất cả chín thẩm phán trong Tòa án Tối cao Tiểu 
bang của chúng ta.
Liên lạc
(425) 466-0619; judgedavidmann@gmail.com
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Bill

Bowman
(Phi đảng phái)

Không có ứng cử viên đối lập

Kinh nghiệm Pháp lý/Tòa án
Được Thống đốc Jay Inslee bổ nhiệm vào Tòa Phúc thẩm 
Washington vào tháng 1 năm 2020; Thẩm phán Tòa Thượng 
thẩm Quận King (2011-2020); Chánh thẩm Tòa án Thành 
phố Black Diamond (2011); Luật sư Bào chữa Công Quận 
King, Phó Công tố viên Quận King và luật sư hành nghề tư 
nhân trong gần hai thập kỷ.
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Giáo sư Trợ giảng về Cố vấn Xét xử, Trường Luật Đại học 
Washington (2014-2020); Trưởng Khoa Đại học Tư pháp Tiểu 
bang Washington (2017).
Học vấn
Cử nhân, Đại học Washington; Tiến sĩ Luật, Trường Luật 
California Western
Phục vụ Cộng đồng
Tích cực hoạt động trong lĩnh vực giáo dục công dân tại các 
cấp lớp tiểu học đến trung học phổ thông và thường xuyên 
tham gia cố vấn cho các luật sư trẻ và sinh viên luật.
Phát biểu
Khi bổ nhiệm Thẩm phán Bowman vào Tòa Phúc thẩm 
Washington, Thống đốc Inslee cho biết: “Thẩm phán Bowman 
là một trong những thẩm phán được đánh giá cao nhất tại 
Quận King. Ngoài các kỹ năng quản lý phiên xét xử tuyệt vời, 
ông có kiến thức về quản lý tòa án và nổi tiếng là một người có 
tinh thần đồng đội cao”. 
Thẩm phán Bowman nắm giữ nhiều vai trò lãnh đạo trong 
Tòa Thượng thẩm Quận King và đã hợp tác với đồng nghiệp 
tại tòa án và nhóm cộng đồng để cung cấp các nguồn lực 
quan trọng cho những khu vực chưa được phục vụ tốt tại 
Quận King và giảm thiểu việc giam giữ trước khi xét xử theo 
cách an toàn. 
Ông đã nhận được điểm xếp hạng cao nhất về Năng lực 
Đặc biệt Cao từ bảy đoàn luật sư độc lập: Hội Nữ Luật sư 
Washington; Hiệp hội Luật sư Châu Mỹ La-tinh Washington; 
Ủy ban Đánh giá chung Luật Á Châu; Hiệp Hội Cardozo của 
Tiểu Bang Washington; Q-Law: Hiệp Hội Luật Sư Đồng Tính; 
Hiệp Hội Công Tố Viên của Washington; Hiệp Hội Luật Sư 
Cựu Chiến Binh Tiểu Bang Washington.
Judge Bowman lớn lên tại Laurel, Washington và tốt nghiệp 
Trường Trung học Phổ thông Sehome. Ông hiện sống trên 
một nông trại nhỏ với vợ ở phía nam Quận King và thích 
chạy bộ trên những con đường mòn ở Cascades và lướt 
sóng ở Westport. 
Liên lạc
(425) 466-0619; judgebillbowman@gmail.com
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Hillary

Madsen
(Phi đảng phái)

Andrea

Robertson
(Phi đảng phái)

Kinh nghiệm Pháp lý/Tòa án
Được đào tạo làm thẩm phán tạm 
thời; có kinh nghiệm đồng đều về kinh 
nghiệm ở phòng xử án và tranh tụng, 

bao gồm: Bất động sản (chủ nhà và người thuê nhà), Luật Gia 
đình (ly hôn, quyền giám hộ con cái), Kinh doanh (hợp đồng), 
Quyền Công dân, Phụ thuộc, và Hình sự (trọng tội).
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Các nỗ lực chuyên môn khác của Hillary tập trung vào trẻ em và 
gia đình, bao gồm: Luật sư Đặc biệt do Tòa Chỉ định cho Luật Gia 
đình của Quận King; luật sư đại diện cho những phụ nữ mang 
thai có nguy cơ khi tham gia hệ thống phúc lợi trẻ em; Thành 
viên Xét xử của Công tố viên Quận King.
Học vấn
Cử nhân, Đại học Washington; Tiến sĩ Luật, Đại học Seattle
Phục vụ Cộng đồng
Cố vấn trong các chương trình trại giam tại WCCW và Monroe (Tổ 
chức Phát triển La-tinh); đồng chủ tịch Tiểu ban Tư pháp Thanh 
thiếu niên WSBA; Phó Chủ tịch Hội đồng của Liên minh Trẻ em; 
Đại diện Ủy ban Luật Thành văn WSBA.
Phát biểu
Là một luật sư giàu kinh nghiệm được đào tạo như một thẩm 
phán tạm thời, một bà mẹ làm việc nuôi ba con và nguyên thành 
viên công đoàn, Hillary Madsen sẽ kết hợp lẽ thường với kinh 
nghiệm pháp lý phong phú trong các phán định của mình nhằm 
đảm bảo hệ thống pháp lý công bằng cho mọi người. 
Kinh nghiệm Pháp lý Phong phú: Hillary đã đại diện cho nhiều 
khách hàng đa dạng, bao gồm cả con nuôi, người nhập cư bị 
giam giữ, nạn nhân của hành vi phạm tội và các doanh nghiệp. 
Bà giảng dạy các lớp học cho luật sư và soạn giáo án cho các 
thẩm phán. Bà từng làm việc trong các hãng lớn, hãng nhỏ, chính 
phủ và tổ chức phi lợi nhuận. Hillary đại diện cho khách hàng 
trong các phiên tòa xét xử, kháng cáo và lập pháp tiểu bang. 
Cam kết với Cộng đồng: Hillary đã đấu tranh để củng cố luật niêm 
phong hồ sơ thanh thiếu niên, phản đối biệt giam thanh thiếu 
niên và điều tra các hành vi ngược đãi người nhập cư bị giữ lại. 
Làm việc với các thẩm phán, luật sư bào chữa công, công tố viên, 
người bảo vệ quyền trẻ em và người nhập cư, Hillary đưa ra 
cái nhìn tổng quan để giải quyết những vấn đề phức tạp mà hệ 
thống pháp lý của chúng ta phải đối mặt. Hillary tin rằng tất cả 
mọi người đều xứng đáng được hưởng công lý.
Khả năng Lãnh đạo được Tin tưởng: Hillary vinh dự khi nhận được 
sự ủng hộ của nguyên Thống đốc Christine Gregoire, Phó Thống 
đốc Cyrus Habib, Giám đốc Điều hành Quận Dow Constantine, 
Chánh án Tòa án Tối cao Washington Debra Stephens, và Thẩm 
phán đương nhiệm là Theresa Doyle. Hillary được các hiệp hội 
luật sư đánh giá cao. Hillary cũng được chứng thực bởi điểm số 
của các quan chức được bầu lưỡng đảng, các tổ chức Dân chủ, 
Chủ tịch Hiệp hội Thẩm phán Tòa Thượng thẩm và các lãnh đạo 
công đoàn.
Liên lạc
(206) 747-6232; campaign@hillaryforjudge.com; 
https://www.HillaryForJudge.com

Kinh nghiệm Pháp lý/Tòa án
22 năm đại diện cho hơn 1,500 thường 
dân tại các tòa án của chúng ta, cả 
trọng tội và tội nhẹ, các nạn nhân của 

nạn bạo hành gia đình mong muốn được bảo vệ, và các vụ kiện 
dân sự tập thể khác.
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Giáo sư Cao cấp về Cố vấn Xét xử, Trường Luật Đại học 
Washington (UW) Giảng viên về chọn bồi thẩm đoàn và các chiến 
lược xét xử. Được Thomson Reuters đánh giá là “Siêu Luật sư.”
Học vấn
Cử nhân, Trường Đại học Eastern Washington (1995); Tiến sĩ 
Luật, Trường Luật Đại học Washington (1998); Trường Luật 
sư Bào chữa Gerry Spence (2004); Chứng chỉ của Tòa án, UW 
Extension (1999).
Phục vụ Cộng đồng
Huấn luyện viên tình nguyện trong Phiên tòa Giả định và tranh 
biện tại trường trung học phổ thông. Đại diện pháp lý miễn phí 
cho những bị đơn chịu thiệt thòi. Tự hào là người ủng hộ tổ chức 
Mary’s Place, chuyên giúp đỡ phụ nữ và các gia đình vô gia cư.
Phát biểu
Chúng ta cần những vị thẩm phán khéo léo, công bằng, nhiệt 
huyết và giàu kinh nghiệm. Andrea Robertson sẵn sàng đảm 
nhiệm vị trí trống này ngày từ ngày đầu tiên. Bà là người đặc biệt 
đủ điều kiện: kinh nghiệm vô cùng phong phú được luyện nên 
từ hàng nghìn giờ làm việc trong phòng xử án, lòng trắc ẩn dành 
cho những người gặp khủng hoảng và kiến thức luật toàn diện.
Andrea tôn trọng tất cả những người cần tìm đến công lý. Bà 
giúp đỡ những người phải đối mặt với những vấn đề phức tạp 
nghiêm trọng trong cuộc sống, bao gồm cả các vấn đề về sức 
khỏe tâm thần và nghiện ngập. Là một người hòa giải và đàm 
phán tài tình, Andrea tìm ra được các giải pháp thiết thực và hiệu 
quả cho những vấn đề pháp lý.   Là chủ doanh nghiệp nhỏ và là 
một người mẹ, Andrea biết rõ những vấn đề phức tạp mà các gia 
đình lao động phải đối mặt.
Andrea đấu tranh để công lý chiếm ưu thế trong hầu hết các tình 
huống khó khăn; công kích hành vi sai trái của cảnh sát, phản 
biện bằng chứng khoa học không chính xác và yêu cầu chính phủ 
chịu trách nhiệm giải trình. Bà cũng là người phát ngôn cho các 
nạn nhân của bạo hành gia đình, xâm hại và quấy rối tình dục.
Andrea đã có được sự ủng hộ của những người lãnh đạo cộng 
đồng, các luật sư dân sự và hình sự, các công tố viên và nhân 
viên cảnh sát. Hơn 60 thẩm phán giàu kinh nghiệm và đáng kính 
đã ủng hộ Andrea vì họ biết tòa án cần những kinh nghiệm gì và 
cộng đồng chúng ta cần gì. Quý vị có thể tin tưởng nhận định của 
họ. Trong suốt khoảng thời gian nguy cấp này đối với nền dân 
chủ của chúng ta, chúng ta phải bầu ra những vị thẩm phán độc 
lập, có trí tuệ và dũng cảm.  Kinh nghiệm là Điều Quan trọng. Truy 
cập www.andreaforjudge.com để xem danh sách đầy đủ những 
người ủng hộ.
Liên lạc
(425) 466-0619; andreaforjudge@gmail.com; 
www.andreaforjudge.com
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Doug

North
(Phi đảng phái)

Carolyn

Ladd
(Phi đảng phái)

Kinh nghiệm Pháp lý/Tòa án 
ánThẩm phán North đã được bầu vào Tòa Thượng thẩm 
năm 2000. Theo khảo sát của Đoàn Luật sư Quận King 
năm 2020, trên 75% luật sư đã từng trình diện trước ông 
đã đánh giá ông là “xuất sắc” hoặc “rất tốt” vì sự chính trực, 
công bằng và việc đưa ra các quyết định về luật pháp.
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Thẩm phán North họp với các bên có tài chính eo hẹp để 
giúp họ giải quyết tranh chấp bên ngoài tòa án.
Học vấn
Trường Trung học Phổ thông Ingraham, 1970; Đại học 
Stanford, 1974; Trường Luật thuộc Đại học Washington, 
1977.
Phục vụ Cộng đồng
Trong hơn 35 năm, Thẩm phán North đã nỗ lực bảo tồn 
môi trường tự nhiên của chúng ta. Ông tham gia Ban Động 
vật Hoang dã và Hệ thống Sông Washington, đồng thời 
khởi đầu Hội đồng Sông Tây Bắc.
Phát biểu
Trong 20 năm qua, Thẩm phán North đã làm chủ tọa trong 
hàng trăm vụ kiện dân sự, hình sự và luật gia đình. Ông là 
một thẩm phán công bằng và thận trọng; là người nỗ lực 
để đảm bảo các bên đương sự thuộc mọi chủng tộc, dân 
tộc và tôn giáo trình diện trước ông đều được lắng nghe, 
tôn trọng và đối xử công bằng. 
Thẩm phán North tự hào khi được phục vụ cho một Tòa 
án có 53 thẩm phán, trong đó hơn một nửa là phụ nữ. Tuy 
nhiên, gần nửa số thẩm phán hiện tại mới được bổ nhiệm 
trong thời gian chưa đến bốn năm. Tòa án thật sự rất cần 
sự uyên thâm và hiểu biết trong nhiều năm của Thẩm 
phán North.
Thẩm phán North là một thẩm phán xét xử giàu kinh 
nghiệm, tâm huyết và chăm chỉ. Ông nhận được sự ủng 
hộ của hơn 85 thẩm phán của tòa sơ thẩm và phúc thẩm, 
các Thẩm phán Tối cao Pháp viện Charles Johnson, Debra 
Stephens, và Barbara Madsen. Ông cũng được ủng hộ bởi 
Tổ chức Đảng Dân chủ của Khu vực 46, Thị trưởng Jenny 
Durkan, nguyên Thị trưởng Tim Burgess, Cảnh sát Trưởng 
Mitzi Johanknecht, các Ủy viên Hội đồng Quận King Rod 
Dembowski, Reagan Dunn, Kathy Lambert, nguyên Thượng 
nghị sĩ Adam Kline, các Ủy viên Hội đồng Thành phố 
Bellevue Jennifer Robertson và John Stokes, cũng như Thị 
trưởng Federal Way Jim Farrell. Danh sách đầy đủ những 
người ủng hộ Thẩm phán North có trên trang web của ông 
tại địa chỉ www.reelectjudgedougnorth.com. Thẩm phán 
North sẽ rất vinh dự khi có được lá phiếu của quý vị. 
Liên lạc
reelectjudgedougnorth@gmail.com; 
www.reelectjudgedougnorth.com

Kinh nghiệm Pháp lý/Tòa án
30 năm kinh nghiệm làm luật sư; luật sư về việc làm trong 
khu vực kinh tế tư nhân, nỗ lực làm việc để đảm bảo sự đa 
dạng, công bằng và hòa nhập; Thẩm phán Tạm thời cho Tòa 
án Thành phố Seattle.
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Học viện Tư pháp, Trường Tư pháp Quốc gia. 
Học vấn
Cử nhân Đại học Washington, Tiến sĩ Luật Đại học Oregon, 
Thạc sĩ Luật Đại học Georgetown.
Phục vụ Cộng đồng
Tôi tin vào cơ hội thứ hai và tham gia tình nguyện tại Dự án 
Hồ sơ Đoàn Luật sư Quận King để hủy bỏ các kết án hình 
sự đủ điều kiện. Tôi tin vào các phương án thay thế cho tư 
pháp hình sự đối với thanh thiếu niên nên tham gia một ban 
chịu trách nhiệm giải trình trước cộng đồng cho Hiệp hội 
Tư pháp Thanh thiếu niên. Tôi có nhiệt huyết về bình đẳng 
giới và là Phó Chủ tịch Hội Nữ Luật sư Washington. 
Phát biểu
Tôi ra tranh cử để đem lại tiếng nói hòa nhập hơn cho Tòa 
Thượng thẩm Quận King. Tôi tin vào Pháp trị và việc áp 
dụng luật pháp như nhau đối với mọi người. Tôi sẽ đối xử 
tôn trọng với mỗi người đến phòng xử án của mình, cho 
họ cơ hội để chứng minh mình trong sạch ở tòa, lắng nghe 
và nỗ lực thực thi công lý. Tôi sẽ đảm bảo người da màu 
không bị loại trừ một cách bất công ra khỏi bồi thẩm đoàn. 
Trong cương vị thẩm phán, tôi sẽ thực hiện cam kết về công 
lý và công bằng xã hội tại tòa án. Tôi sẽ nỗ lực không ngừng 
nghỉ để giải quyết sự thiên vị có hệ thống trong hệ thống 
tư pháp của chúng ta và đảm bảo mọi người đều có cơ hội 
công bằng. 
Được đánh giá là “Có Trình độ Đặc biệt Tốt” bởi hai đoàn 
luật sư độc lập. Avvo.com chấm điểm 10 trên 10 “Xuất sắc”. 
Martindale-Hubbell đánh giá là “Xuất sắc AV”. 
Được ủng hộ bởi Thẩm phán Mary Yu của Tòa án Tối 
cao Tiểu bang Washington, và nguyên Thẩm phán Mary 
Fairhurst, Bobbe Bridge và Faith Ireland; nguyên Ủy viên 
Hội đồng Quận King Larry Gossett; Ủy viên Hội đồng Thành 
phố Seattle Andrew J. Lewis và nguyên Ủy viên Hội đồng 
Bruce Harrell và David Della; nguyên Thị trưởng Seattle 
Norm Rice; nguyên Chủ tịch Đoàn Luật sư Tiểu bang 
Washington Ron Ward; Người Sáng lập Đoàn Luật sư Loren 
Miller là Gary Gayton & Lem Howell. Khu Lập pháp Dân 
chủ 11, 37 và 48. Hội Phụ nữ Chính trị Quốc gia.
Liên lạc
(971) 259-8692; carolyn@carolynladdforjudge.com; 
www.carolynladdforjudge.com
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Hãy đánh dấu những ngày sắp tới này trên lịch của quý vị:

Ngày 26 tháng 10 năm 2020 — Hạn chót để cử 
tri đăng ký trực tuyến hoặc văn phòng nhận được 
đơn đăng ký được gửi qua đường bưu điện.

Ngày 27 tháng 10 năm 2020 — USPS khuyến 
nghị gửi lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện trước Ngày Bầu 
cử một tuần.

Ngày 3 tháng 11 năm 2020 — Hạn chót để bỏ phiếu, đăng ký, 
hoặc cập nhật thông tin trực tiếp tại trung tâm bầu cử không trễ 
hơn 8 giờ tối.

Ngày 3 tháng 11 năm 2020 — Ngày Bầu cử. Hạn chót đóng dấu 
bưu điện trên lá phiếu. Thùng phiếu sẽ mở đến 8 giờ tối.

Ngày 14 tháng 12 năm 2020 — Đại cử tri Đoàn bỏ phiếu.

Ngày 15 tháng 1 năm 2021 —  
Ngày Bổn phận Công dân Tốt và Ôn hòa

Ngày 9 tháng 2 năm 2021 —  
Cuộc Bầu cử Đặc biệt, chỉ áp dụng tại một số quận.

Ngày 27 tháng 4 năm 2021 —  
Cuộc Bầu cử Đặc biệt, chỉ áp dụng tại một số quận.

Tìm kiếm nội dung này vào Tháng 7 năm 2021 —  
Tuần lễ Đăng ký Cử tri dành cho Người khuyết tật Toàn quốc
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Bỏ phiếu qua đường 
bưu điện
Washington áp dụng hình thức bỏ phiếu qua đường bưu điện, 
không cần dán tem. 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 không 
trễ hơn 18 ngày trước mỗi cuộc bầu cử, để cử tri có thời gian suy 
xét kỹ lưỡng trước khi bỏ phiếu mà không cần phải 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 này 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. 

Đăng ký cùng ngày

Công dân có thể 
đăng ký và bỏ phiếu 
không trễ hơn 8 giờ 
tối vào Ngày Bầu cử.

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.

Ban Bầu cử Tiểu bang Washington

Cuộc Tổng tuyển cử
Ngày 3 Tháng 11

2020
Các lá phiếu được gửi qua đường bưu điện đến 

cử tri chậm nhất vào ngày 16 tháng 10

(800) 448-4881 | sos.wa.gov

Xuất bản Chính thức

Tổng Thư ký Tiểu bang

LÁ PHIẾU

TẬP SÁCH HƯỚNG DẪN CỬ TRI
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Quyền bỏ phiếu của chúng ta được các thành viên trong 
Lực lượng Vũ trang Hoa Kỳ bảo vệ. Giờ là cơ hội để quý vị 
bày tỏ lòng biết ơn đối với sự phục vụ của họ!

Chúng tôi mời quý vị tham gia cùng hàng trăm người khác, 
những người đã được ghi nhận là quân nhân tại ngũ và cựu 
chiến binh tại Washington, bằng cách đăng tải câu chuyện 
và hình ảnh cá nhân. Hãy truy cập vào trang web, nộp đơn 
tham gia, và chúng tôi sẽ gửi cho quý vị một chiếc ghim cài 
để quý vị có thể đeo lên một cách đầy tự hào nhằm tỏ lòng 
tôn trọng và biết ơn sự phục vụ của người cựu chiến binh 
của quý vị.

Chia sẻ câu chuyện của quý vị! 
sos.wa.gov/elections/civics

Quý vị biết một cựu chiến binh? Hãy bỏ phiếu để tỏ lòng tôn vinh họ!

Đăng tải câu chuyện 
của quý vị và một 
tấm hình

Truy cập trang web của 
chúng tôi
sos.wa.gov/elections/civics

Quý vị sẽ nhận được một 
ghim cài áo để đeo vào 
Ngày Bầu cử

1

2

3
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Đăng nhập vào VoteWA.gov để truy cập 
thông tin bỏ phiếu cá nhân của quý vị.

Sử dụng VoteWA để:
• Đăng ký bỏ phiếu
• Kiểm tra hoặc cập nhật thông tin đăng ký của cử tri
• Xem danh sách các viên chức được bầu của quý vị
• Liên lạc với văn phòng bầu cử ở quận của quý vị 
• Xem Hướng dẫn Cử tri trực tuyến
• Điền hoặc in lá phiếu thay thế
• Tìm địa điểm thùng phiếu chính thức
• Kiểm tra tình trạng lá phiếu của 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

Cử tri

Thùng 
phiếu
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Toàn bộ Văn bản
Dự luật Trưng cầu Dân ý Số 90

Làm thế nào để đọc văn bản dự luật?
Bất kỳ phần nào trong ngoặc đôi cùng với một 
hàng gạch ngang qua là nội dung luật tiểu 
bang hiện hành và sẽ bị xóa bỏ nếu dự luật 
được cử tri thông qua.
((văn bản mẫu sẽ bị xóa))
Các phần có gạch chân ở dưới không có 
trong luật tiểu bang hiện hành nhưng sẽ 
được thêm vào luật nếu dự luật được cử tri 
thông qua.

văn bản mẫu sẽ được thêm vào

 MỘT ĐẠO LUẬT Liên quan đến việc yêu cầu giáo dục sức 
khỏe giới tính toàn diện phù hợp với các tiêu chuẩn học tập 
dành cho khối Mẫu giáo - Lớp 12 (K-12) về y tế và giáo dục 
thể chất của tiểu bang Washington và yêu cầu chương trình 
giảng dạy về sự đồng ý khẳng định; đồng thời tu chính Bộ Luật 
Sửa đổi của Washington (Revised Code of Washington, RCW) 
28A.300.475.

DO CƠ QUAN LẬP PHÁP CỦA TIỂU BANG WASHINGTON BAN 
HÀNH: 

  Mục 1. Mỗi mục RCW 28A.300.475 và 2007 c 265 s 2 được 
tu chính với nội dung như sau:
 (1) ((Chậm nhất vào ngày 1 tháng 9 năm 2008,)) (a)(i) Theo 
các yêu cầu của mục này, mọi trường công lập ((mà cung cấp)) 
sẽ cung cấp giáo dục sức khỏe giới tính toàn diện ((phải đảm 
bảo rằng)) cho mỗi học sinh, chậm nhất là trong năm học 
2022-2023. Chương trình giảng dạy, hướng dẫn, và tài liệu 
được sử dụng để tiến hành giáo dục sức khỏe giới tính toàn 
diện ((mà)) phải chính xác về mặt y khoa và khoa học, phù hợp 
với độ tuổi, ((phù hợp với học sinh bất kể giới tính, chủng tộc, 
tình trạng khuyết tật, hoặc khuynh hướng tình dục)) và bao 
gồm toàn bộ học sinh, bất kể tình trạng nhóm được bảo vệ 
của các em theo chương 49.60 RCW, và phải bao gồm thông 
tin về việc kiêng không quan hệ tình dục và các biện pháp 
khác để tránh mang thai ngoài ý muốn và các bệnh lây truyền 
qua đường tình dục. ((Tất cả thông tin, hướng dẫn, và tài liệu 
về giáo dục giới tính phải chính xác về mặt y khoa và khoa 
học.)) Không được giảng dạy về việc kiêng không quan hệ tình 
dục nếu không có các tài liệu hoặc hướng dẫn khác về các 
biện pháp tránh thai và phòng ngừa bệnh tật.
 (ii)(A) Bắt đầu từ năm học 2020-2021, bất kỳ trường công 
lập nào tổ chức chương trình giáo dục sức khỏe giới tính toàn 
diện đều phải đảm bảo chương trình giảng dạy, hướng dẫn, 
và tài liệu bao gồm thông tin về sự đồng ý khẳng định và huấn 
luyện cho người chứng kiến.
 (B) Ban giám đốc học khu của một hoặc nhiều trường công 
lập mà không cung cấp chương trình giáo dục sức khỏe giới 
tính toàn diện trong năm học 2019-2020, năm học 2020-2021, 
hoặc cả hai năm học này phải chuẩn bị kết hợp thông tin về 

sự đồng ý khẳng định và huấn luyện cho người chứng kiến 
vào chương trình giảng dạy, hướng dẫn và tài liệu về giáo dục 
sức khỏe giới tính toàn diện mà mục này yêu cầu. Để đáp ứng 
các yêu cầu của tiểu mục (1)(a)(ii)(B) này, ban giám đốc học 
khu cũng phải hỏi ý kiến phụ huynh và người giám hộ của học 
sinh, các cộng đồng địa phương và hiệp hội giám đốc học khu 
của tiểu bang Washington, muộn nhất là trong năm học 2020-
2021.
 (b) Trường công lập có thể chọn thuê các diễn giả hoặc 
chương trình giảng dạy được soạn sẵn, bên ngoài để giảng 
dạy những lĩnh vực hoặc đơn vị nội dung khác nhau trong 
chương trình giáo dục sức khỏe giới tính toàn diện ((miễn 
là)) nếu tất cả các diễn giả, chương trình giảng dạy, và tài liệu 
được sử dụng tuân thủ mục này.
 (c) Chương trình giáo dục sức khỏe giới tính toàn diện phải 
nhất quán với các tiêu chuẩn học tập K-12 về y tế và giáo dục 
thể chất của tiểu bang Washington và hướng dẫn về thông tin 
sức khỏe giới tính và phòng ngừa bệnh tật tháng 1 năm 2005 
do bộ y tế và văn phòng tổng giám đốc học chánh công huấn 
xây dựng.
 (2) ((Như được sử dụng trong chương 265, Luật năm 2007, 
“chính xác về mặt y khoa và khoa học” có nghĩa là thông tin 
được xác minh hoặc chứng minh bằng nghiên cứu theo các 
phương pháp khoa học, được xuất bản trên các tập san bình 
duyệt, nếu thích hợp, và được công nhận là chính xác và khách 
quan bởi các tổ chức và cơ quan chuyên nghiệp có chuyên 
môn trong lĩnh vực sức khỏe giới tính, bao gồm nhưng không 
giới hạn đoàn bác sĩ sản khoa và phụ khoa Hoa Kỳ, bộ y tế tiểu 
bang Washington, và trung tâm kiểm soát và phòng chống 
dịch bệnh liên bang.)) (a) Bắt đầu từ năm học 2021-2022, phải 
tiến hành giáo dục sức khỏe giới tính toàn diện cho toàn thể 
học sinh trường công lập ở các khối lớp từ 6 đến 12.
 (b) Bắt đầu từ năm học 2022-2023, phải tiến hành giáo dục 
sức khỏe giới tính toàn diện cho toàn thể học sinh trường 
công lập.
 (c) Phải tiến hành giáo dục sức khỏe giới tính toàn diện cho 
học sinh trường công lập theo yêu cầu tại các đoạn (a) và (b) 
của tiểu mục (2) này tối thiểu như sau:
 (i) Một lần cho học sinh từ mẫu giáo đến lớp 3; 
 (ii) Một lần cho học sinh từ khối lớp 4 đến lớp 5; 
 (iii) Hai lần cho học sinh từ khối lớp 6 đến lớp 8; và 
 (iv) Hai lần cho học sinh từ khối lớp 9 đến lớp 12. 
 (3) Văn phòng tổng giám đốc học chánh công huấn và bộ y 
tế sẽ cung cấp các tiêu chuẩn học tập K-12 về y tế và giáo dục 
thể chất của tiểu bang Washington và hướng dẫn về thông 
tin sức khỏe giới tính và phòng ngừa bệnh tật tháng 1 năm 
2005 cho các trường công lập ((học khu)), giáo viên, và diễn 
giả khách mời trên trang web của các cơ quan này. Trong 
phạm vi nguồn lực sẵn có và trong phạm vi được phép theo 
luật liên bang hiện hành, văn phòng tổng giám đốc học chánh 
công huấn và bộ y tế cũng sẽ cung cấp bất kỳ thông tin có liên 
quan, các chính sách, chương trình giảng dạy mẫu hoặc các tài 
nguyên khác trên trang web của những cơ quan này. 
 (4) Văn phòng tổng giám đốc học chánh công huấn, sau khi 
tham khảo ý kiến của bộ y tế, sẽ lập danh sách chương trình 
giáo dục sức khỏe giới tính toàn diện phù hợp với hướng dẫn 
năm 2005 về thông tin sức khỏe giới tính và phòng ngừa bệnh 
tật, các tiêu chuẩn học tập K-12 về y tế và giáo dục thể chất 
của tiểu bang Washington và mục này. Danh sách này ((sẽ 
nhằm mục đích)) có thể trở thành một nguồn thông tin cho 
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các trường học, giáo viên, hoặc bất kỳ tổ chức hay nhóm cộng 
đồng nào khác ((và sẽ)) phải được cập nhật ((với tần suất tối 
thiểu)) tối thiểu là hằng năm, và phải được cung cấp trên trang 
web của văn phòng tổng giám đốc học chánh công huấn và bộ 
y tế.
 (5) Tùy vào số tiền có thể sử dụng được phân bổ cho mục 
đích cụ thể này, văn phòng tổng giám đốc học chánh công 
huấn sẽ định kỳ xét duyệt và sửa đổi tài liệu đào tạo, có thể ở 
định dạng điện tử, nếu cần thiết, cho các giáo viên lớp học và 
hiệu trưởng để thực hiện các yêu cầu có liên quan của mục 
này. Phải hoàn tất việc xét duyệt lần đầu theo yêu cầu của tiểu 
mục (5) này chậm nhất vào ngày 1 tháng 3 năm 2021.
 (6)(a) Các trường công lập ((cung cấp giáo dục sức khỏe giới 
tính)) được khuyến khích xem xét lại các chương trình giảng 
dạy giáo dục sức khỏe giới tính toàn diện và chọn một chương 
trình giảng dạy từ danh sách được lập theo tiểu mục (4) của 
mục này. Bất kỳ trường công lập nào ((cung cấp giáo dục sức 
khỏe giới tính)) đều có thể xác định, chọn hoặc xây dựng bất 
kỳ chương trình giảng dạy nào khác((,)) nếu ((chương trình 
giảng dạy được chọn hoặc xây dựng)) trường công lập đó tuân 
thủ các yêu cầu của mục này. 
 (b) Nếu một trường công lập chọn chương trình giảng dạy 
không thuộc danh sách được lập theo tiểu mục (4) của mục 
này thì sau khi tham khảo ý kiến của văn phòng tổng giám đốc 
học chánh công huấn, trường công lập hoặc học khu có liên 
quan phải tiến hành xét duyệt chương trình giảng dạy được 
chọn hoặc xây dựng để đảm bảo tuân thủ các yêu cầu của 
mục này, thông qua sử dụng công cụ phân tích chương trình 
giảng dạy giáo dục sức khỏe giới tính toàn diện của văn phòng 
tổng giám đốc học chánh công huấn.
 (c) Văn phòng tổng giám đốc học chánh công huấn sẽ hỗ trợ 
kỹ thuật cho các trường công lập và học khu phù hợp với các 
điều khoản về xét duyệt, lựa chọn và xây dựng chương trình 
giảng dạy tại đoạn (a) và (b) của tiểu mục (6) này.
 (((6))) (7)(a) Bất kỳ phụ huynh hoặc người giám hộ theo pháp 
luật nào muốn con mình được miễn bất kỳ hướng dẫn dự 
kiến nào về giáo dục sức khỏe giới tính toàn diện có thể đề 
nghị miễn khi gửi văn bản yêu cầu tới ban giám đốc học khu 
hoặc người được chỉ định của ban giám đốc hoặc hiệu trưởng 
trường con họ theo học hoặc người được chỉ định của hiệu 
trưởng. Người hoặc tổ chức nhận được yêu cầu phải cấp văn 
bản yêu cầu cho học sinh đó được miễn hướng dẫn này theo 
tiểu mục này. Ngoài ra, bất kỳ phụ huynh hay người giám hộ 
theo pháp luật nào đều có thể xem xét chương trình giảng dạy 
giáo dục sức khỏe giới tính toàn diện ((được cung cấp)) được 
cung cấp tại trường của con họ khi gửi văn bản yêu cầu tới 
ban giám đốc học khu, hiệu trưởng trường con họ theo học 
hoặc người được chỉ định của hiệu trưởng. 
 (((7) Thông qua khảo sát hồ sơ y tế trường học hoặc cơ 
chế báo cáo hiện hữu khác tại tiểu bang Washington, văn 
phòng tổng giám đốc học chánh công huấn sẽ hỏi ý kiến công 
chúng)) (b) Vào đầu năm học 2021-2022, mỗi trường tiến hành 
giáo dục sức khỏe giới tính toàn diện phải thông báo cho phụ 
huynh và người giám hộ, bằng văn bản hoặc theo các phương 
thức mà nhà trường cho là hiệu quả nhất để trao đổi với phụ 
huynh, rằng nhà trường sẽ tiến hành giáo dục sức khỏe giới 
tính toàn diện trong suốt năm học. Thông báo phải bao gồm 
hoặc cung cấp phương tiện để truy cập điện tử toàn bộ tài liệu 
của khóa học theo khối lớp sẽ được sử dụng tại trường trong 
quá trình hướng dẫn.

 (8)(a) Chậm nhất là ngày 1 tháng 9 hằng năm, các trường 
công lập sẽ xác định cho văn phòng tổng giám đốc học chánh 
công huấn biết bất kỳ chương trình giảng dạy nào được nhà 
trường sử dụng để tiến hành giáo dục sức khỏe giới tính toàn 
diện ((và sẽ báo cáo kết quả tìm hiểu cho cơ quan lập pháp hai 
năm một lần, bắt đầu từ năm học 2008-2009)) theo yêu cầu 
của mục này. Các tài liệu do nhà trường cung cấp theo tiểu 
mục (8)(a) này cũng phải trình bày việc hướng dẫn thực hiện 
tại lớp học phù hợp như thế nào với các yêu cầu của mục này.
 (b) Văn phòng tổng giám đốc học chánh công huấn sẽ tóm 
tắt và theo RCW 43.01.036, sẽ báo cáo kết quả được cung cấp 
tại đoạn (a) của tiểu mục (8) này cho ủy ban giáo dục của hạ 
viện và thượng viện hai năm một lần, bắt đầu sau năm học 
2022-2023.
 (((8) Yêu cầu)) (9) RCW 28A.600.480(2) khuyến khích nhân 
viên, học sinh và tình nguyện viên của nhà trường báo 
cáo hành vi quấy rối, hăm dọa, hoặc bắt nạt ((theo RCW 
28A.600.480(2))) được áp dụng cho mục này. 
 (10) Không có điều nào trong mục này thể hiện mục đích 
của cơ quan lập pháp yêu cầu giáo dục sức khỏe giới tính toàn 
diện hoặc các phần trong giáo dục sức khỏe giới tính toàn 
diện phải được hợp nhất trong chương trình giảng dạy, tài 
liệu, hoặc hướng dẫn trong các đề tài hoặc khóa học không 
liên quan.
 (11) Đối với mục đích của mục này:
 (a) “Đồng ý khẳng định” có nghĩa là đồng ý tự nguyện và tỉnh 
táo để tham gia hoạt động tình dục như một yêu cầu trước khi 
hoạt động tình dục;
 (b) “Giáo dục sức khỏe giới tính toàn diện” có nghĩa là hướng 
dẫn định kỳ về sự phát triển và sinh sản ở người, phù hợp 
với độ tuổi và bao hàm toàn thể học sinh, bất kể tình trạng 
nhóm được bảo vệ của họ theo chương 49.60 RCW. Tất cả các 
chương trình giảng dạy, hướng dẫn và tài liệu được sử dụng 
trong khi tiến hành giáo dục sức khỏe giới tính toàn diện phải 
chính xác về mặt y khoa và khoa học và phải sử dụng ngôn 
ngữ và các chiến lược ghi nhận tất cả các thành viên của các 
nhóm được bảo vệ theo chương 49.60 RCW. Giáo dục sức 
khỏe giới tính toàn diện cho học sinh mẫu giáo đến lớp 3 phải 
là hướng dẫn trong chương trình học tập cảm xúc xã hội, 
phù hợp với các tiêu chuẩn và chuẩn mực học tập được văn 
phòng giám đốc học chánh công huấn thông qua theo RCW 
28A.300.478. Giáo dục sức khỏe giới tính toàn diện cho học 
sinh từ khối lớp 4 đến lớp 12 phải bao gồm thông tin về:
 (i) Quá trình phát triển sinh lý, tâm lý và xã hội mà một 
người trải qua;
 (ii) Sự phát triển các kỹ năng hướng nội và kỹ năng giữa các 
cá nhân để giao tiếp, một cách tôn trọng và hiệu quả, để giảm 
các nguy cơ về sức khỏe và chọn các hành vi và mối quan hệ 
lành mạnh  trên cơ sở tôn trọng và sự yêu mến lẫn nhau, đồng 
thời không có hành vi bạo lực, ép buộc, hoặc hăm dọa;
 (iii) Các tài nguyên về chăm sóc y tế và phòng ngừa;
 (iv) Sự phát triển của các mối quan hệ có ý nghĩa và tránh 
các mối quan hệ lợi dụng;
 (v) Hiểu được sự ảnh hưởng của gia đình, bạn bè, cộng đồng 
và truyền thông xuyên suốt cuộc đời đến các mối quan hệ tình 
dục lành mạnh; và 
 (vi) Đồng ý khẳng định và nhận biết, phản đứng một cách an 
toàn và hiệu quả khi hành vi bạo lực, hoặc nguy cơ xảy ra bạo 
lực, xảy ra hoặc có thể xảy ra với các chiến lược mà bao gồm 
đào tạo dành cho người chứng kiến;
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 (c) “Chính xác về mặt y khoa và khoa học” có nghĩa là thông 
tin được xác minh hoặc chứng minh bằng nghiên cứu theo 
các phương pháp khoa học, được xuất bản trên các tạp san 
bình duyệt thích hợp và được công nhận là chính xác và khách 
quan bởi các tổ chức và cơ quan chuyên nghiệp có chuyên 
môn trong lĩnh vực sức khỏe giới tính, bao gồm nhưng không 
giới hạn đoàn bác sĩ sản khoa và phụ khoa Hoa Kỳ, bộ y tế tiểu 
bang Washington, và trung tâm kiểm soát và phòng chống 
dịch bệnh liên bang; và
 (d) “Trường công lập” có nghĩa như trong RCW 28A.150.010.

--- KẾT THÚC ---
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Toàn bộ Văn bản
Nghị quyết chung Thượng viện đã được 
Sửa đổi Số 8212

Văn phòng Bầu cử Quận

Văn phòng bầu cử tại quận của quý vị 
có thể hỗ trợ quý vị:

• đăng ký bỏ phiếu 
• cập nhật địa chỉ 
• nhận lá phiếu thay thế 
• sử dụng máy bỏ phiếu dành cho người 
khuyết tật 
• tìm thùng phiếu gần nhất với quý vị

Thông tin liên lạc của văn phòng bầu 
cử quận nằm ở phía sau tập sách này.  
 

NẾU THƯỢNG VIỆN VÀ HẠ VIỆN TIỂU BANG WASHINGTON 
ĐƯA RA QUYẾT ĐỊNH TRONG PHIÊN HỌP LẬP PHÁP: 

RẰNG, trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới sẽ được tổ chức tại 
tiểu bang này, tổng thư ký tiểu bang phải gửi tu chính Điều 
XXIX, mục 1 của Hiến pháp Tiểu bang Washington, đến những 
cử tri đủ tiêu chuẩn của tiểu bang để họ chấp thuận và phê 
chuẩn, hoặc bác bỏ. Nội dung tu chính như sau: 

Điều XXIX, mục 1. Bất kể các quy định của mục 5 và 7 Điều 
VIII và mục 9 Điều XII hoặc bất kỳ mục hay điều nào khác trong 
Hiến pháp tiểu bang Washington, có thể đầu tư tiền từ bất kỳ 
quỹ lương hưu hoặc hưu trí công, quỹ ủy thác bảo hiểm lao 
động nào, ((hoặc)) quỹ được giữ trong tài khoản ủy thác cho 
phúc lợi của những người khuyết tật về mặt phát triển, hoặc 
quỹ để chu cấp cho dịch vụ và hỗ trợ chăm sóc dài hạn theo 
quy định của pháp luật. 

NẾU CÓ THÊM QUYẾT ĐỊNH, rằng tổng thư ký tiểu bang 
phải đăng tải thông báo về tu chính án hiến pháp này trên mọi 
tờ báo hợp pháp tại tiểu bang ít nhất bốn lần trong suốt bốn 
tuần trước ngày diễn ra cuộc bầu cử. 

--- KẾT THÚC ---
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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
620 Market St 
Prosser, WA 99350 
(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, Ste 1 
Port Angeles, WA 98362 
(360) 417-2221 
elections@co.clallam.wa.us

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 
anne_higgins@co.columbia.wa.us

Cowlitz County
207 4th Ave N, Rm 107 
Kelso, WA 98626-4124 
(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 2704 
elections@grantcountywa.gov

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

Island County
400 N Main St 
Coupeville, WA 98239 
(360) 679-7366 
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 98366-4678 
(360) 337-7128 
auditor@co.kitsap.wa.us

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

Klickitat County
205 S Columbus Ave, 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@co.mason.wa.us

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@pacific.co.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 Vancounver Ave 
Stevenson, WA 98648 
(509) 427-3730 
elections@co.skamania.wa.us

Snohomish County
3000 Rockefeller Ave MS 505 
Everett, WA 98201-4060 
(425) 388-3444 
elections@snoco.org

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

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

Thurston County
SPSCC, 2011 Mottman Rd SW 
Olympia, WA 98512 
(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
310 W Poplar St 
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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