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#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 quan 
chức dân cử chính thức của tiểu bang, cùng với các quan 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.

Ngày 10 tháng 3, các cử tri tại tiểu bang của chúng ta sẽ có cơ hội tham gia Bầu cử Sơ bộ Tổng thống của 
Washington. Đó là cơ hội để quý vị được đưa ra ý kiến về quy trình đề cử chức Tổng Thống Hoa Kỳ.
Bầu cử Sơ bộ Tổng thống được tạo lập năm 1989 có chức năng như một Dự Luật Tiên Khởi đến Cơ Quan Lập 
Pháp của công dân. Trước đây, hai đảng phái chính trị lớn đã sử dụng kết quả họp kín để phân bổ một số hoặc 
tất cả các đại biểu của mình cho các hội nghị quốc gia, thay vì sử dụng kết quả của cuộc bầu cử sơ bộ. Ngoài ra, 
Bầu cử Sơ bộ Tổng thống diễn ra vào tháng 5, ngay sau khi các ứng cử viên đã được chọn lọc. 
Sau nhiều năm làm việc với Cơ Quan Lập Pháp để đưa cuộc bầu cử sơ bộ diễn ra sớm hơn, các nhà lập pháp 
đã phê duyệt một dự luật vào năm 2019 để tiến hành cuộc bầu cử sơ bộ vào tháng 3. Hiện nay, người dân 
Washington sẽ có tiếng nói mang trọng lượng hơn trong việc bầu chọn ứng viên cho chức Tổng thống. Lần đầu 
tiên trong lịch sử tiểu bang, cả hai đảng phái chính trị lớn sẽ sử dụng kết quả của Bầu cử Sơ bộ Tổng thống để 
phân bổ các đại biểu của mình cho các hội nghị quốc gia. 
Các ứng cử viên của cả hai đảng phái sẽ xuất hiện trên lá phiếu bầu cử sơ bộ của quý vị. Điều quan trọng là cần 
lưu ý rằng quý vị cần phải tuyên bố đảng phái chính trị mà quý vị bỏ phiếu cho trong cuộc bầu cử sơ bộ này. Các 
tuyên bố này, do các đảng phái ghi rõ, có trên các phong bì gửi lại. Nếu không có chữ ký và quý vị chưa chọn 
đảng phái, phiếu của quý vị sẽ không được tính. Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Tổng Thống chỉ là việc bầu chọn toàn tiểu 
bang mà quý vị cần phải lựa chọn một đảng phái chính trị.
Tôi hân hạnh được cung cấp cho quý vị Sách Hướng Dẫn Cử Tri cho Bầu cử Sơ bộ Tổng thống năm 2020 đặc 
biệt này và hi vọng quý vị sẽ nhận thấy nó hữu ích cho việc bỏ lá phiếu của quý vị. Tại Văn Phòng của Tổng Thư 
Ký Tiểu Bang, chúng tôi nỗ lực cung cấp một nguồn thông tin đáng tin cậy dành cho các cử tri để sử dụng trong 
việc đưa ra các quyết định sáng suốt trong các cuộc bầu cử của Washington. Sách hướng dẫn này là một trong 
nhiều nguồn thông tin mà chúng tôi cung cấp, bao gồm thông tin từ các ứng cử viên về trình độ học vấn và quan 
điểm của họ, cũng như thông tin liên lạc cho chiến dịch của họ. 
Tất cả cử tri đã đăng ký của Washington đều được khuyến khích tham gia vào cuộc bầu cử quan trọng này. 
Phong bì gửi lại lá phiếu của quý vị đi kèm với bưu phí trả trước, vì vậy, quý vị có thể bỏ nó vào thùng phiếu hoặc 
bất kỳ Hộp thư nào ở Hoa Kỳ. Nếu được gửi qua đường bưu điện, lá phiếu của quý vị phải được đóng dấu bưu 
điện trước ngày 10 tháng 3. Nếu không, hãy sử dụng thùng phiếu chính thức trước 8 giờ tối ngày 10 tháng 3. Để 
biết vị trí của thùng phiếu và để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang web sos.wa.gov/elections.
Trân trọng, 

Mark Neary
Trợ Lý Tổng Thư Ký Tiểu Bang

Bầu cử Sơ bộ Tổng thống
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Thời hạn
Đăng ký qua đường bưu điện 
không trễ hơn: ngày 2 tháng 3
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Liên hệ với văn phòng bỏ phiếu quận của quý vị ..23

Ai đóng góp cho các chiến 
dịch vận động?
Xem thông tin về những người tài trợ về mặt 
tài chính cho các ứng cử viên tổng thống:

Ủy Ban Tuyển Cử Liên Bang 
www.fec.gov  
Số Điện Thoại Miễn Phí  (800) 424-9530

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

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

Mục Lục | Bầu cử Sơ bộ Tổng thống Ngày 10 Tháng 3 năm 2020 

@secstatewa
/WashingtonStateElections
/WASecretaryofState

Thứ tự của các đảng chính trị được xác định 
theo số lượng phiếu bầu tại tiểu bang này 
cho vị trí Tổng Thống Hoa Kỳ tại cuộc bầu cử 
tổng thống gần nhất.
Trong năm 2016, Dảng Dân chủ nhận được 
số phiếu bầu cao nhất và phải có tên trên 
phiếu trước tiên. Các ứng cử viên được liệt 
kê theo thứ tự của bảng mẫu tự trong mỗi 
đảng. (WAC 434-219-155)
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Đánh dấu vào một ô 
trống tuyên bố đảng 
chính trị (bắt buộc).

Ký tên và ghi ngày ký 
dưới lời tuyên thệ (bắt 
buộc).

Đọc lời tuyên thệ trên 
phong bì gửi lại của 
quý vị.

4

5

1

2

3

Bỏ phiếu cho một ứng cử viên của 
đảng chính trị mà quý vị đã đánh dấu ở 
Bước 2.

Thực hiện theo những bước có trong tờ thông 
tin trong tập phiếu của quý vị để gửi lại lá 
phiếu.

Lá phiếu của quý vị sẽ được gửi qua đường bưu điện không trễ 
hơn ngày 21 tháng 2.
Hãy làm theo những bước sau để lá phiếu của quý vị được đếm.

Bỏ phiếu cho một ứng cử viên.
Quý vị chỉ có thể bỏ phiếu cho một ứng cử viên hoặc lựa chọn “Đại biểu Chưa quyết định” nhưng 
không thể chọn cả hai

• Bầu chọn cho một ứng cử viên có tên trong lá phiếu sẽ chỉ định các đại biểu của đảng chính trị để 
ủng hộ ứng cử viên đó tại đại hội toàn quốc.

• Bầu chọn Đại biểu Chưa quyết định sẽ cho phép các đại biểu chưa quyết định của đảng chính trị, 
những người đại diện cho Washington, đưa ra quyết định chọn ứng cử viên trong đại hội toàn quốc.

Tại sao tôi cần phải đánh 
dấu vào một ô chọn 
đảng chính trị?

Chỉ đối với cuộc bầu cử này, quý 
vị phải đánh dấu và ký tên vào phần 
tuyên bố chọn đảng chính trị để lá 
phiếu của quý vị được đếm. Các 
đảng chính trị chính yêu cầu các cử 
tri phải đánh dấu vào một ô chọn 
đảng chính trị. 
Nếu quý vị đánh dấu vào ô Đảng 
Dân chủ, quý vị phải bầu cho một 
ứng cử viên Đảng Dân chủ.
Nếu quý vị đánh dấu vào ô Đảng 
Cộng hòa, quý vị phải bầu cho một 
ứng cử viên Đảng Cộng hòa.
Việc cố tình thay đổi từ ngữ trong lời 
tuyên bố của đảng chính trị có thể 
làm cho lá phiếu của quý vị không 
được đếm.
Lựa chọn đảng chính trị của quý vị 
sẽ không ảnh hưởng đến cách thức 
mà quý vị có thể bỏ phiếu cho các 
cuộc bầu cử trong tương lai. 

Vào ngày 7 tháng 1, mỗi đảng chính trị đã quyết định ứng cử viên nào sẽ được in tên 
trong phần của họ trên lá phiếu. Đảng Dân chủ đã yêu cầu phần lựa chọn chưa quyết 
định. Đảng Cộng hòa đã không yêu cầu phần lựa chọn chưa quyết định. Một khi danh 
sách các ứng cử viên đã được nộp cho Văn phòng Tổng Thư ký Tiểu bang thì không thể 
thay đổi được nữa. (RCW 29A.56)

ngày 

7
tháng

1
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Điều kiện
Quý vị phải từ 18 tuổi trở lên, 
là công dân Hoa Kỳ, đang 
sinh sống tại Washington 
và không bị Department 
of Corrections (Cơ quan 
Quản giáo) giám sát do phạm trọng tội tại 
Washington. Những thanh thiếu niên trong 
độ tuổi từ 16 đến 17 tuổi có thể đăng ký trở 
thành Cử tri Tương lai và sẽ được quyền 
đăng ký bỏ phiếu khi bước sang tuổi 18.

Tôi lấy phiếu đăng ký bằng 
cách nào?
Trực tuyến: Đăng ký tại địa chỉ: votewa.gov
Qua đường bưu điện: Yêu cầu gửi mẫu đơn 
giấy qua đường bưu điện cho quý vị hoặc quý vị 
tự in mẫu tại sos.wa.gov/elections
Nếu không có kết nối mạng thì sao? Xin gọi số 
(800) 448-4881.
Trực tiếp: Đến các văn phòng bầu cử tại quận 
của quý vị (được liệt kê ở trang cuối của cuốn  
sổ tay cử tri này).

Nếu tôi chuyển đi rồi  
thì sao? Hãy cập nhật  
địa chỉ bỏ phiếu 
của quý vị
Liên hệ với phòng bầu cử tại 
quận của quý vị để xin lá phiếu 
tại địa chỉ mới.
Không trễ hơn ngày 2 tháng 3: Đơn đăng 
ký của quý vị phải được tiếp nhận qua đường 
bưu điện hoặc được cập nhật trực tuyến. 
Hoặc
Không trễ hơn ngày 10 tháng 3: Trực tiếp 
đến trung tâm bỏ phiếu tại địa phương.

Điều gì xảy ra nếu tôi chưa đủ 18 tuổi?
Nếu quý vị hiện đang 16 hoặc 17 tuổi, hãy đăng ký trở thành Cử tri Tương lai!

Những thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 16 đến 17 tuổi có thể 
sử dụng phiếu Đăng ký Cử tri để đăng ký làm Cử tri Tương lai 
và sẽ tự động được quyền đăng ký bỏ phiếu khi bước sang 
tuổi 18.
Mỗi năm, vào Ngày Tuân Thủ Luật Công Dân Tốt và Ôn Hòa 
(ngày 16 tháng 1), những học sinh trung học phổ thông từ 16 
tuổi trở lên sẽ có cơ hội được đăng ký cử tri ngay tại trường.

Cử tri  
Tương lai

Cử tri

Thời hạn đăng ký
Qua đường bưu 
điện hoặc trực 
tuyến: Bộ phận 
tiếp nhận phải nhận 
được đơn đăng ký 
của quý vị trước 
ngày 2 tháng 3.
Trực tiếp: Đến 
trung tâm bỏ phiếu 
tại địa phương 
trước 8 giờ tối ngày 
10 tháng 3.

ngày 

2
tháng

3

ngày 

10
tháng

3
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Bỏ phiếu cho một ứng cử viên trên 
lá phiếu và ký tên vào phong bì gửi 
lại. Chỉ trong cuộc bầu cử này, 
quý vị phải đánh dấu và ký tên 
vào phần tuyên bố chọn đảng 
chính trị để lá phiếu của quý vị 
được đếm.

Có người đề nghị gửi lại lá phiếu hộ 
quý vị? Chỉ đưa lá phiếu của quý vị 
cho người đáng tin cậy. Chúng tôi 
khuyên quý vị nên gửi lại lá phiếu qua 
đường bưu điện hoặc tại một thùng 
phiếu chính thức.

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.

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
• Quý vị không đánh dấu vào ô chọn 

đảng chính trị

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 10 tháng 3.
Hoặc sử dụng thùng phiếu chính thức 
cho đến 8 giờ tối ngày 10 tháng 3. 

Lá phiếu của quý vị sẽ được gửi qua 
đường bưu điện không trễ hơn ngày 
21 tháng 2 đến địa chỉ mà quý vị đã 
cung cấp trong hồ sơ đăng ký cử 
tri. Nếu quý vị cần lá phiếu thay thế, 
xin vui lòng liên lạc với văn phòng bầu 
cử tại quận của quý vị theo thông tin 
liên lạc ở trang cuối của 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.

Tôi bỏ phiếu bằng cách nào?

LÁ PHIẾU

LÁ PHIẾU
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Lá phiếu của tôi được đếm như thế nào?

Duyệt xét và quét lá phiếu
Chúng tôi sẽ mở lớp bọc và phong bì bảo mật ra và nhân viên 
bầu cử sẽ duyệt 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 tkhông trễ hơn Ngày Bầu cử! 

Đếm lá phiếu
Vào lúc 8 giờ tối vào Ngày Bầu cử, tất cả những lá phiếu đã 
được quét thành công sẽ được đếm Chúng tôi sẽ quét và đếm 
lá phiếu trong vài ngày sau đó cho đến khi tất cả các lá phiếu 
đã được đếm.

A
B

Tách riêng các phong bì và vỏ ngoài
Chúng tôi sẽ mở phong bì gửi lại và lấy lớp bọc hoặc phong bì 
bảo mật có chứa lá phiếu của quý vị ra. Chúng sẽ được tách 
riêng ra 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 lá phiếu của quý vị với chữ ký 
trong hồ sơ đăng ký cử tri của quý vị. Nếu chữ ký trùng khớp, quý 
vị sẽ được ghi nhận là đã bỏ phiếu, bước này để đảm bảo rằng 
chỉ một lá phiếu được đếm cho quý vị.

3

LÁ PHIẾU

Thùng  
phiếu

Kết quả

SecureBẢO MẬT

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

• Quý vị không đánh dấu vào ô 
chọn đảng chính trị
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Michael

Bennet
(Ứng cử viên Đảng Dân chủ)

Thông tin Liên lạc
(720) 432-7682
info@michaelbennet.com
MichaelBennet.com
Kinh nghiệm Bầu cử
Được bổ nhiệm vào Thượng viện Hoa Kỳ từ Colorado vào năm 
2009; Tái đắc cử vào năm 2010 và 2016
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Tổng Giám đốc - Học khu Công lập Denver; Chánh Văn phòng - 
Thị trưởng Thành phố Denver, CO; Giám đốc Điều hành - Công ty 
Đầu tư; Luật sư & Thư ký Luật
Học vấn
Đại học Wesleyan (Cử nhân Khoa Học Xã hội); Đại học Yale (Tiến 
sĩ Luật)
Phục vụ Cộng đồng
Ứng cử viên không nộp thông tin

Phát biểu
Để đánh bại Donald Trump, chúng ta cần đưa ra những gì trái 
ngược với Donald Trump. Đó là những gì tôi sẽ mang lại. Một khí 
chất khác biệt. Một tập hợp những giá trị khác nhau. Một hướng 
đi mới mà sẽ hợp nhất người dân Mỹ.
Donald Trump không quan tâm đến con cháu của quý vị hay 
của tôi, và tương lai của con cháu chúng ta phải là một phần 
trong mỗi quyết định mà chúng ta đưa ra. Con cháu của chúng 
ta không có thời gian để chúng ta có thể lãng phí trong một 
cuộc chiến nhất định thất bại trong 10 năm tới với chương trình 
Medicare cho Tất cả mà sẽ lấy đi bảo hiểm của hàng triệu người 
và tiêu tốn hàng nghìn tỷ đô la. Chúng không cần thêm những lời 
hứa suông về những thứ miễn phí. Thay vào đó, chúng ta cần chi 
trả bảo hiểm cho tất cả mọi người trong ba năm và giảm chi phí 
với tùy chọn mua chương trình chăm sóc sức khỏe từ chính phủ; 
tạo ra cơ hội kinh tế; chấm dứt tình trạng đói nghèo thời thơ ấu; 
và xây dựng một giải pháp bảo vệ khí hậu kéo dài một thế hệ.
Nhiệm vụ của chúng ta là để lại nhiều hơn, chứ không phải ít hơn, 
cho thế hệ tương lai, và đó là lý do tại sao tôi ra tranh cử chức vụ 
Tổng thống — để mở rộng cơ hội cho mọi người dân Mỹ và xây 
dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả chúng ta.

Bài phát biểu của ứng cử viên sẽ được in chính xác như khi được nộp. Văn Phòng Tổng Thư Ký Tiểu Bang 
không chỉnh sửa bất kỳ nội dung gì hay xác minh liệu bài phát biểu có đúng hoặc chính xác hay không.

Ứng cử viên Tổng thống | Đảng Dân chủ
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Bầu cử Sơ bộ Tổng thống của Washington được thành lập lần đầu vào năm 1989 bởi Dự Luật Tiên Khởi 99, một bản kiến nghị được đệ trình lên Cơ 
Quan Lập Pháp. Chỉ trong lần bầu cử này, quý vị sẽ phải đánh dấu và ký phần tuyên bố chọn đảng để phiếu bầu của quý vị được tính.

Ứng cử viên Tổng thống | Đảng Dân chủ

Joseph R.

Biden
(Ứng cử viên Đảng Dân chủ)

Thông tin Liên lạc
info@joebiden.com
www.joebiden.com
Kinh nghiệm Bầu cử
Phó Tổng thống Hoa Kỳ; Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ từ Delaware; 
Hội đồng Quận New Castle
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Ứng cử viên không nộp thông tin
Học vấn
Đại học Delaware; Trường Luật Đại học Syracuse
Phục vụ Cộng đồng
Ứng cử viên không nộp thông tin

Phát biểu
Nguyên Phó Tổng thống Joe Biden tin rằng chúng ta đang trong 
cuộc chiến vì linh hồn 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 hận, chia rẽ người Mỹ, và xé tan cơ 
cấu xã hội của quốc gia. Cuộc bầu cử này không thể quan trọng 
hơn, 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 nghĩa vụ của ta là đứng lên chống lại 
nó. Điều đó đã là động cơ thúc đẩy ông trong suốt cuộc đời mình -  
với tư cách là Thượng nghị sĩ từ Delaware trong 36 năm và là Phó 
Tổng thống của 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 soạn thảo và thông qua 
Đạo luật Chống Bạo hành Phụ nữ, khi bạo lực gia đình được coi 
là một vấn đề gia đình. Ông đã đối đầu với Hiệp hội Súng trường 
Quốc gia 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 trước khi nó trở thành vấn đề chính.
Tầm nhìn của ông về nước Mỹ dựa trên nguyên tắc cơ hội bình 
đẳng cho tất cả mọi người. Đối xử với mọi người với phẩm giá. 
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 
có cơ hội.
Nếu trở thành Tổng thống, Joe sẽ mở rộng tiến trình mang tính 
lịch sử của chính quyền Obama-Biden và tái xây dựng một tầng 
lớp trung lưu mạnh mẽ, toàn diện. Ông sẽ bảo vệ và mở rộng 
chương trình Obamacare với một lựa chọn. Ông sẽ khôi phục lại 
vị thế của chúng ta trên toàn thế giới. 
Joe có khả năng đã được chứng minh để đưa 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, chúng ta sẽ cần 
khả năng lãnh đạo mạnh mẽ của Joe để đoàn kết toàn nước Mỹ 
và đưa đất nước chúng ta tiến lên.
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Michael

Bloomberg
(Ứng cử viên Đảng Dân chủ)

Thông tin Liên lạc
(212) 205-7446
info@mikebloomberg.com
www.mikebloomberg.com
Kinh nghiệm Bầu cử
Thị trưởng Thành phố New York, 2002-2013
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Người sáng lập Bloomberg LP và Bloomberg Philanthropies
Học vấn
Cử nhân Khoa học từ Đại học Johns Hopkins; Thạc sĩ Quản trị 
Kinh doanh từ Trường Kinh doanh Đại học Harvard
Phục vụ Cộng đồng
Khi còn nhỏ, Mike đã trở thành một trong những Hướng đạo 
sinh Đại bàng trẻ tuổi nhất từ trước đến nay, và ông đã lấy việc 
đóng góp cho cộng đồng làm ưu tiên trong sự nghiệp của mình. 
Ông đã phát động thành lập các liên minh thường dân quốc gia 
để tiến hành giải quyết những vấn đề thách thức cấp bách, và 
ông đã tạo ra chức vụ Giám đốc Dịch vụ đầu tiên của quốc gia 
tại Thành phố New York, huy động hàng triệu tình nguyện viên và 
giúp hơn 270 thành phố trong công tác giúp người dân tham gia 
phục vụ cộng đồng. Bloomberg Philanthropies hoạt động để giải 
cứu và cải thiện cuộc sống của người dân tại 510 thành phố và 
129 quốc gia.

Phát biểu
Mike Bloomberg là một doanh nhân và thị trưởng ba nhiệm kỳ 
của Thành phố New York, những sáng kiến của ông trong lĩnh 
vực kinh doanh, chính phủ, và từ thiện đã đưa ông trở thành một 
nhà lãnh đạo tiên phong về các vấn đề quan trọng mà nước Mỹ 
và cả thế giới đang phải đối mặt. Ông đã phát động thành lập các 
liên minh lớn để giải cứu và cải thiện cuộc sống cho người dân, 
bao gồm các chiến dịch lớn nhất của nước Mỹ để nhằm ngăn 
chặn tình trạng bạo lực súng đạn và chống khủng hoảng khí hậu, 
cũng như nỗ lực để khắc phục hệ thống nhập cư của chúng ta.
Ông được bầu làm thị trưởng chỉ vài tuần sau các cuộc tấn công 
vào ngày 11 tháng 9 năm 2001, Mike đã lãnh đạo làm hồi sinh 
Thành phố New York. Ông là người đi đầu trong công tác xây 
dựng lại Lower Manhattan, đấu tranh chống đói nghèo bằng các 
chương trình mới mà sau này đã trở thành mô hình quốc gia, và 
phục hồi lại một hệ thống trường học đang suy yếu. Mike đã giảm 
14% lượng khí thải carbon, tăng tuổi thọ của người dân New York 
lên ba năm, và giảm một phần ba số vụ phạm tội, đồng thời giảm 
39% số lượng tù nhân. Bất chấp tình hình suy thoái kinh tế quốc 
gia, ông đã lãnh đạo thành phố đạt mức tăng trưởng việc làm kỷ 
lục. 
Sau nhiệm kỳ thứ ba của mình, Mike lại tiếp tục lãnh đạo 
Bloomberg LP, công ty công nghệ và truyền thông được ông 
thành lập vào năm 1981. Bloomberg LP hiện có khoảng 20,000 
nhân viên.
Thông qua Bloomberg Philanthropies, Mike áp dụng phương 
pháp tiếp cận dựa trên dữ liệu độc đáo để thúc đẩy sự tiến bộ 
trong năm lĩnh vực trọng tâm – giáo dục, môi trường, y tế công 
cộng, và đổi mới chính phủ, và nghệ thuật. Ông đã quyên tặng 
$10 tỷ. 
Mike lớn lên trong một gia đình trung lưu ở Medford, 
Massachusetts. Ông đã mượn nợ từ chính phủ và làm việc trong 
suốt quãng thời gian đi học, tốt nghiệp từ Đại học Johns Hopkins 
và Khoa Kinh doanh Đại học Harvard. Ông có hai cô con gái là 
Emma và Georgina, và hai người cháu.

Bài phát biểu của ứng cử viên sẽ được in chính xác như khi được nộp. Văn Phòng Tổng Thư Ký Tiểu Bang 
không chỉnh sửa bất kỳ nội dung gì hay xác minh liệu bài phát biểu có đúng hoặc chính xác hay không.

Ứng cử viên Tổng thống | Đảng Dân chủ
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Bầu cử Sơ bộ Tổng thống của Washington được thành lập lần đầu vào năm 1989 bởi Dự Luật Tiên Khởi 99, một bản kiến nghị được đệ trình lên Cơ 
Quan Lập Pháp. Chỉ trong lần bầu cử này, quý vị sẽ phải đánh dấu và ký phần tuyên bố chọn đảng để phiếu bầu của quý vị được tính.

Ứng cử viên Tổng thống | Đảng Dân chủ

Cory

Booker
(Ứng cử viên Đảng Dân chủ)

Thông tin Liên lạc
(973) 310-7253
washington@corybooker.com
www.corybooker.com
Kinh nghiệm Bầu cử
Là người Mỹ gốc Châu Phi đầu tiên được bầu vào Thượng viện 
Hoa Kỳ từ NJ, Cory đã giúp thông qua các luật pháp chống giam 
giữ hàng loạt và chỉ đạo đầu tư vào những cộng đồng dễ bị tổn 
thương. Từ năm 2006 đến 2013, ông giữ chức thị trưởng Newark, 
nơi ông đã hợp nhất một liên minh đa dạng để tạo ra sự thay đổi.
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Cory đã thành lập một tổ chức phi lợi nhuận chuyên cung cấp 
các dịch vụ hỗ trợ pháp lý và những dịch vụ khác cho các gia 
đình có mức thu nhập thấp.
Học vấn
Đại học Stanford, sau đó là Đại học Oxford theo Học bổng 
Rhodes và Trường Luật Đại học Yale.
Phục vụ Cộng đồng
Sự phục vụ và cam kết đóng góp cho cộng đồng của ông đã và 
sẽ luôn là trọng tâm trong cuộc đời của Cory.

Phát biểu
Cory Booker đã thực hiện sứ mệnh của mình, đó là gắn kết mọi 
người lại với nhau để làm nên những điều phi thường kể từ khi 
ông bắt đầu sự nghiệp của mình trong ngành dịch vụ công. Khi 
còn nhỏ, cha mẹ ông đã chuyển đến sống tại Harrington Park, 
NJ và đấu tranh chống lại sự phân biệt đối xử về nhà ở để giúp 
Cory và anh/em trai ông được theo học tại các trường công lập 
tốt. Cha Cory luôn nói với ông rằng cuộc sống không thể hiện trên 
những bằng cấp ta nhận được – mà nó thể hiện ở quá trình phục 
vụ cộng đồng của chúng ta. Và Cory đã luôn đi theo những giá 
trị đó trong suốt sự nghiệp của mình, từ khi ông còn là thị trưởng 
của Newark, rồi đến bài phát biểu hội nghị DNC năm 2016, cho 
đến khi khởi động chiến dịch này vào Tháng 2 năm 2019.
Cuộc bầu cử này thể hiện cách chúng ta có thể đoàn kết và hàn 
gắn nước Mỹ sau nhiều năm thù hận và chia rẽ dưới chính quyền 
Trump. Chúng ta cần một tổng thống có thể khắc phục những 
thiệt hại mà Trump đã gây ra và biến công lý và cơ hội thành hiện 
thực cho mọi người dân Mỹ. Chúng ta cần một tổng thống không 
ngại giải quyết những vấn đề lớn nhất của đất nước, như đại 
dịch bạo lực súng đạn, khủng hoảng biến đổi khí hậu, hệ thống tư 
pháp hình sự bị phá vỡ, và hệ thống nhập cư đã chia tách trẻ em 
khỏi gia đình của chúng. 
Trong suốt chiến dịch này, Cory đã thể hiện rằng ông có thành 
tích, ý tưởng, và cam kết ưu tiên giải quyết những thách thức này, 
vì ông đã dành toàn bộ sự nghiệp của mình để giải quyết những 
thách thức khó khăn nhất và gắn kết mọi người lại với nhau để 
hoàn thành những việc mà người ta cho là không thể. Trong 
Thượng viện, ông đã đi đầu trong nỗ lực tăng lương và đảm bảo 
những người làm việc vất vả được đền đáp xứng đáng, mở rộng 
cơ hội kinh tế và bảo vệ quyền được hít thở không khí trong lành 
và uống nước sạch của tất cả người dân Mỹ.
Khi các đảng viên Đảng Dân chủ thống nhất về các giá trị chung, 
chúng ta sẽ không chỉ giành lại Nhà Trắng – mà còn khôi phục 
ý thức về mục đích chung, mở rộng cơ hội, và đảm bảo công lý 
cho mọi người dân Mỹ.
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Pete

Buttigieg
(Ứng cử viên Đảng Dân chủ)

Thông tin Liên lạc
info@peteforamerica.com
peteforamerica.com
Kinh nghiệm Bầu cử
Thị trưởng South Bend, Indiana
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Đại úy, Hải quân Trừ bị Hoa Kỳ (2009-2017)
Học vấn
Đại học Harvard, Cử nhân Khoa học Xã hội; Đại học Oxford, Cử 
nhân Khoa học Xã hội
Phục vụ Cộng đồng
Thành viên Hội đồng Tổ chức Hội nghị Thị trưởng Hoa Kỳ; Cựu 
Chủ tịch Diễn đàn Thị trưởng Đô thị Indiana; Cựu Chủ tịch Hội 
nghị Bàn tròn Thị trưởng Bắc Indiana; Cựu Thành viên Hội đồng 
Dự án An ninh Quốc gia Truman

Phát biểu
Trong một cuộc bầu cử mà sẽ quyết định ai sẽ lãnh đạo sau ngày 
Donald Trump rời nhiệm sở, Pete Buttigieg sẽ là một tổng thống 
sẵn sàng hàn gắn đất nước bị chia rẽ của chúng ta, tập hợp đại 
đa số người Mỹ đang khao khát thay đổi, và khởi đầu kỷ nguyên 
phải đến tiếp theo. 
Là một người dân miền Trung Tây, thị trưởng, và cựu chiến binh, 
Pete mang đến một tầm nhìn khác về chính trị và chính phủ so 
với những gì chúng ta thấy được từ Washington, DC. 
Sinh ra tại South Bend, là con của người nhập cư đến từ Malta 
và người Hoosier thế hệ thứ năm, Pete lớn lên tại một thành phố 
công nghiệp vẫn đang trong giai đoạn hồi phục sau khi mất động 
cơ kinh tế, Studebaker, nhiều thập kỷ trước và các quyết định 
được đưa ra tại thủ đô của đất nước chúng ta kể từ những năm 
đó. 
Báo chí quốc gia đã viết về quê hương ông là thành phố “đang 
chết,” nhưng Pete biết rằng với những ý tưởng mới mẻ và cách 
tiếp cận mới lạ về chính trị, thành phố của ông có thể phát triển 
trở lại. Là một thị trưởng phục vụ hai nhiệm kỳ, Pete đã cải tổ 
chính quyền, thu hút các doanh nghiệp mới và thực hiện các 
chương trình đầu tư thông minh cho thành phố. Dưới sự lãnh đạo 
của ông, mức thu nhập hộ gia đình đã tăng gần một phần ba, tình 
trạng đói nghèo giảm một phần ba, và nạn thất nghiệp đã giảm 
đi một nửa. Trong nhiệm kỳ làm thị trưởng đầu tiên của Pete, ông 
đã nghỉ phép để thực hiện nghĩa vụ quân sự ở Afghanistan trong 
cương vị là đại úy Hải quân.
Nếu trở thành tổng thống, Pete sẽ áp dụng kiểu lãnh đạo mới, tập 
hợp người dân Mỹ cùng nhau ủng hộ những ý tưởng táo bạo để 
ứng phó với tình trạng biến đổi khí hậu, bạo lực súng đạn, tiền 
lương trì trệ, và những thách thức cấp bách khác mà chúng ta 
đang phải đối mặt trước khi quá muộn.

Bài phát biểu của ứng cử viên sẽ được in chính xác như khi được nộp. Văn Phòng Tổng Thư Ký Tiểu Bang 
không chỉnh sửa bất kỳ nội dung gì hay xác minh liệu bài phát biểu có đúng hoặc chính xác hay không.

Ứng cử viên Tổng thống | Đảng Dân chủ
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Bầu cử Sơ bộ Tổng thống của Washington được thành lập lần đầu vào năm 1989 bởi Dự Luật Tiên Khởi 99, một bản kiến nghị được đệ trình lên Cơ 
Quan Lập Pháp. Chỉ trong lần bầu cử này, quý vị sẽ phải đánh dấu và ký phần tuyên bố chọn đảng để phiếu bầu của quý vị được tính.

Ứng cử viên Tổng thống | Đảng Dân chủ

John

Delaney
(Ứng cử viên Đảng Dân chủ)

Thông tin Liên lạc
(301) 500-8643
info@johnkdelaney.com
https://www.johndelaney.com/
Kinh nghiệm Bầu cử
Phục vụ trong Hạ viện Hoa Kỳ từ năm 2013 đến 2019, đại diện 
cho Khu Quốc hội Thứ 6 của Maryland.
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Giám đốc Điều hành của HealthCare Financial Partners, do ông 
thành lập năm 1993; Giám đốc Điều hành của CapitalSource, do 
ông thành lập năm 2000
Học vấn
Đại học Columbia (Cử nhân Khoa học Xã hội); Đại học 
Georgetown (Tiến sĩ Luật)
Phục vụ Cộng đồng
Các Tổ chức Từ thiện Công giáo; Cùng với vợ ông, April 
McClain-Delaney, Giải thưởng Người Từ thiện Xuất sắc Năm 
2007 của Ngày hội Từ thiện Quốc gia ở Greater Washington, DC

Phát biểu
John K. Delaney lớn lên trong một gia đình lao động công đoàn 
ở phía bắc New Jersey và cha mẹ ông không theo học đại học. 
Delaney đã thành lập và lãnh đạo hai công ty giao dịch cổ phiếu 
đại chúng và đại diện cho Khu Quốc hội Thứ Sáu của Maryland 
ở Hạ viện Hoa Kỳ từ năm 2013 đến 2019. Các doanh nghiệp 
của Delaney chủ yếu cung cấp vốn cho các công ty vừa và nhỏ, 
giúp hàng ngàn doanh nghiệp phát triển. Delaney từng giành giải 
thưởng Doanh nhân của Năm từ Ernst & Young và doanh nghiệp 
của ông đã nhận được Giải thưởng Doanh nghiệp Ngân hàng từ 
Chính quyền Obama cho việc đầu tư vào các cộng đồng gặp khó 
khăn về kinh tế. Tại Quốc hội, John được biết đến với công việc 
đổi mới xây dựng luật pháp lưỡng đảng để tái xây dựng cơ sở 
hạ tầng của nước Mỹ. Năm 2017, Delaney được Tạp chí Fortune 
vinh danh là một trong Những Nhà Lãnh đạo Vĩ đại Nhất Thế 
giới. Delaney đã xây dựng luật pháp để tạo ra thuế carbon, thiết 
lập quyền tiếp cận chương trình mầm non trên toàn quốc, chấm 
dứt tình trạng sắp xếp gian lận khu vực bầu cử để giành phần 
thắng trong cuộc tuyển cử, tạo ra một chiến lược trí tuệ nhân tạo 
quốc gia, nghiên cứu tác động của truyền thông xã hội đến trẻ vị 
thành niên và hỗ trợ cựu chiến binh. John được xếp hạng là một 
trong những thành viên lưỡng đảng nhất của Quốc hội. Là thành 
viên của Hạ viện Hoa Kỳ, ông thành lập Hội đồng Trí tuệ Nhân 
tạo Quốc hội, một nhóm các nhà lập pháp lưỡng đảng chuyên 
hướng dẫn cho Quốc hội về công nghệ và tương lai của các vấn 
đề liên quan đến công việc. John sống cùng vợ là April McClain-
Delaney ở Potomac Maryland và có bốn người con gái. 
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Tulsi

Gabbard
(Ứng cử viên Đảng Dân chủ)

Thông tin Liên lạc
(808) 861-0793
info@tulsi2020.com
www.tulsi2020.com
Kinh nghiệm Bầu cử
Tulsi là nữ cựu chiến binh chiến đấu đầu tiên tranh cử Tổng thống. 
Bà được bầu vào Quốc hội từ Hawaii vào năm 2012 và đã phục 
vụ ở Bộ An ninh Nội vụ, Bộ Đối ngoại, và Ủy ban Quân vụ.
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Tulsi là Thiếu tá trong Vệ binh Quốc gia, đã phục vụ hơn 16 năm, 
hai lần tham chiến ở Trung Đông.
Học vấn
Trường Sĩ quan Cấp tốc, Học viện Quân sự Alabama; Đại học 
Hawaii Pacific, Cử nhân Khoa học Tự nhiên & Cử nhân Khoa học 
Xã hội.
Phục vụ Cộng đồng
Tulsi đã nhận ra rằng bà hạnh phúc nhất khi được phục vụ người 
khác, từ việc đi đầu trong nỗ lực làm sạch các đại dương và bãi 
biển ở Hawaii cho đến nỗ lực thông qua Đạo luật về Nhiên liệu 
Hóa thạch tại Quốc hội.

Phát biểu
Tôi xin cam kết với quý vị, tất cả đồng bào người Mỹ của tôi, rằng 
tôi sẽ đối xử với quý vị bằng sự tôn trọng và lòng trắc ẩn, điều mà 
người Hawaii gọi là Aloha. Mỗi người đều xứng đáng được đối 
xử tôn trọng bất kể chủng tộc, tôn giáo, hay giới tính, hoặc thậm 
chí cả quan điểm chính trị. Hòa nhập, thống nhất, tôn trọng, aloha 

-- đây sẽ là những nguyên tắc hoạt động dưới chính quyền của tôi.
Chúng ta sẽ cùng bước sang một thế kỷ mới, nơi không có nỗi 
sợ chiến tranh hạt nhân, một thế giới hòa bình thực sự nơi con 
người có thời gian mưu cầu hạnh phúc chứ không phải bị bắt 
buộc làm việc chỉ để tồn tại, nơi chúng ta xây dựng các cộng 
đồng lớn mạnh mà quan tâm, chăm sóc lẫn nhau và chăm sóc 
hành tinh này. Nền kinh tế của chúng ta phải không phụ thuộc 
vào chiến tranh mà phải được thúc đẩy từ sự đổi mới, công nghệ 
xanh và các ngành công nghiệp tái tạo.
Mọi người đều xứng đáng có được nước sạch để uống, không 
khí sạch để thở và tiếp cận nguồn thực phẩm bổ dưỡng; mọi 
người đều nhận được sự chăm sóc y tế mà họ cần, có nơi trú 
ngụ, nhận được nền giáo dục mà họ cần và có thể tìm được 
công việc mơ ước với mức lương tốt. Người Mỹ xứng đáng 
được đảm bảo về tài chính. Chúng ta hiện đang sống tại một 
quốc gia giàu có nhất, lớn mạnh nhất trên thế giới. Đáng lý ra 
người Mỹ không cần phải sống chỉ mong chờ vào tiền lương, một 
vài người trong chúng ta còn không bao giờ có thể nghỉ hưu.
Thành công trong cuộc sống của chúng ta được đo bằng sự 
hạnh phúc và hài lòng chứ không phải sự tích lũy của cải và địa 
vị. Chúng ta yêu thương và chăm sóc những người hàng xóm, 
tôn trọng lẫn nhau bất kể màu da, cách chúng ta thờ phụng hay 
người chúng ta yêu thương.
Trong thế kỷ mới này, chúng ta cần nhìn nhận sự khác biệt với 
người khác bằng sự tôn trọng và lòng khoan dung; chúng ta đàm 
phán với các quốc gia khác và giải quyết vấn đề thông qua thỏa 
hiệp và ngoại giao. Chúng ta sẽ vượt qua thời điểm hiện tại mà 
đang kéo chúng ta đến với chiến tranh, và mở ra một kỷ nguyên 
mới với hòa bình và thịnh vượng trên toàn thế giới, được xây 
dựng dựa trên sự hợp tác chứ không phải xung đột.

Bài phát biểu của ứng cử viên sẽ được in chính xác như khi được nộp. Văn Phòng Tổng Thư Ký Tiểu Bang 
không chỉnh sửa bất kỳ nội dung gì hay xác minh liệu bài phát biểu có đúng hoặc chính xác hay không.

Ứng cử viên Tổng thống | Đảng Dân chủ
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Bầu cử Sơ bộ Tổng thống của Washington được thành lập lần đầu vào năm 1989 bởi Dự Luật Tiên Khởi 99, một bản kiến nghị được đệ trình lên Cơ 
Quan Lập Pháp. Chỉ trong lần bầu cử này, quý vị sẽ phải đánh dấu và ký phần tuyên bố chọn đảng để phiếu bầu của quý vị được tính.

Ứng cử viên Tổng thống | Đảng Dân chủ

Amy

Klobuchar
(Ứng cử viên Đảng Dân chủ)

Thông tin Liên lạc
info@amyklobuchar.com
https://amyklobuchar.com/ 
Kinh nghiệm Bầu cử
Luật sư Quận Hennepin: 1999 – 2007; Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ từ 
Minnesota: 2007 - Hiện Tại
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Ứng cử viên không nộp thông tin
Học vấn
Tốt nghiệp hạng magna cum laude từ Đại học Yale và Trường 
Luật Đại học Chicago.
Phục vụ Cộng đồng
Ứng cử viên không nộp thông tin

Phát biểu
Thượng nghị sĩ Amy Klobuchar luôn đi theo các giá trị mà bà đã 
học được trong suốt quá trình trưởng thành ở Minnesota. Ông 
của bà đã làm việc dưới lòng đất ở khoảng cách 1,500 feet tại 
các mỏ quặng sắt ở phía Bắc Minnesota. Cha của bà là nhà báo 
và mẹ của bà là giáo viên tiểu học, bà ấy đã dạy lớp hai cho đến 
khi 70 tuổi.
Con gái bà, Abigail, bị ốm ngay từ khi sinh ra. Mặc dù Abigail 
được chăm sóc đặc biệt theo các quy định của bảo hiểm, nhưng 
Thượng nghị sĩ Klobuchar được cho xuất viện chỉ sau 24 giờ. Bà 
lấy đó làm kinh nghiệm và trở thành người ủng hộ hàng đầu cho 
việc thông qua thành công một trong những luật pháp đầu tiên tại 
quốc gia này để đảm bảo thời gian nằm viện đủ 48 giờ cho các 
bà mẹ và con của họ.
Bà đã phục vụ với tư cách là Luật sư Quận Hennepin trong tám 
năm và vào năm 2006, bà trở thành người phụ nữ đầu tiên được 
bầu vào Thượng viện Hoa Kỳ trong lịch sử Tiểu bang Minnesota. 
Tại Thượng viện, bà đã làm việc chăm chỉ để hoàn thành công 
việc, thông qua hơn 100 dự luật với tư cách là người lãnh đạo 
Đảng Dân chủ.
Thượng nghị sĩ Klobuchar được biết đến với việc đấu tranh với 
những nhóm có quyền lợi lớn để cắt giảm chi phí hằng ngày cho 
các gia đình và bảo vệ người tiêu dùng. Bà đang làm việc để 
mang lại sự công bằng về kinh tế cho người dân Mỹ -- tập trung 
vào vấn đề nhà ở, chăm sóc trẻ em, an ninh hưu trí và giáo dục 

-- và đấu tranh để bảo vệ quyền bầu cử. Là một phần trong chiến 
dịch của bà, bà đã đưa ra một kế hoạch phác thảo hơn 100 bước 
cụ thể mà bà sẽ thực hiện trong 100 ngày đầu tiên nếu đắc cử 
chức vụ Tổng thống để đương đầu với những thách thức lớn 
nhất mà chúng ta đang phải đối mặt, bao gồm chăm sóc sức 
khỏe, sự thịnh vượng kinh tế chung, tình trạng biến đổi khí hậu và 
khôi phục vị thế của nước Mỹ trên thế giới.
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Deval

Patrick
(Ứng cử viên Đảng Dân chủ)

Thông tin Liên lạc
(202) 417-6287
info@devalpatrick2020.com
www.devalpatrick2020.com
Kinh nghiệm Bầu cử
Thống đốc Massachusetts, 2007 đến 2015
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Quỹ Quốc phòng Pháp lý thuộc Hiệp hội Quốc gia vì Sự Tiến bộ 
của Người Da màu; Vụ Dân quyền, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ; Bain 
Capital - Double Impact
Học vấn
Đại học Harvard; Trường Luật Harvard
Phục vụ Cộng đồng
Dự án 351 – một dự luật tiên khởi phục vụ cộng đồng dành cho 
học sinh lớp 8 tại Massachusetts; Year Up - một chương trình 
phi lợi nhuận nhằm giúp giới trẻ thu hẹp khoảng cách cơ hội; 
Tổ chức Cradles to Crayons; Ngân hàng Thực phẩm Greater 
Boston; Tổ chức về Sự thật, Hàn gắn Chủng tộc, và Biến đổi 
thuộc Tổ chức W.K. Kellogg 

Phát biểu
Tôi đã có cơ hội được trực tiếp hiện thực hóa Giấc mơ Mỹ, và tôi 
tranh cử chức Tổng thống để đảm bảo con đường đến với Giấc 
mơ đó được mở ra cho tất cả mọi người, ở mọi nơi.
Tôi lớn lên tại Phía Nam Chicago, chủ yếu sống nhờ vào phúc lợi, 
học tại các trường công lập lớn, không đảm bảo chất lượng, và 
quá tải. Trong tất cả những thứ mà chúng tôi không có, chúng tôi 
có một thứ đó là một cộng đồng mạnh mẽ. Những bài học mà tôi 
đã học được từ cộng đồng đó đã dẫn dắt tôi trong mọi công việc 
mà tôi làm.
Tôi đã giữ chức vụ Thống đốc Massachusetts được hai nhiệm kỳ 
với nhiều thành tích và cải cách, có một thành tích lãnh đạo thành 
công trong công việc, đã chứng minh được cam kết đấu tranh 
bảo vệ những người dễ bị tổn thương nhất với vai trò là người 
biện hộ, và một cuộc sống theo đúng Giấc mơ Mỹ.
Chúng ta cần nhà lãnh đạo đoàn kết chúng ta lại với nhau, chứ 
không phải chia rẽ chúng ta. Chúng ta cần nhà lãnh đạo có thể 
để lại những điều tốt đẹp hơn cho thế hệ mai sau. Chúng ta cần 
nhà lãnh đạo hiểu rằng tinh thần đoàn kết không chỉ làm chúng ta 
mạnh mẽ hơn, mà còn giúp chúng ta thành công hơn. 
Đó là tinh thần lãnh đạo đã mang lại kết quả tại Massachusetts. 
Chúng ta đã đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất 
trong một thế hệ và, vì chúng ta đã đoàn kết với nhau và cùng 
nhau hy sinh, chúng ta đã trở nên mạnh mẽ hơn.
Tôi sẽ giữ nguyên phong cách lãnh đạo đó khi được làm Tổng 
thống. Người dân đang đặt ra những câu hỏi ngày càng lớn và 
cần những giải pháp phù hợp. Làm mới Giấc mơ Mỹ đòi hỏi 
chúng ta phải đưa ra các đề xuất chiến dịch táo bạo của mình: Kế 
hoạch về Cơ Hội, Kế hoạch về Cải cách, Kế hoạch về Dân chủ, 
và Kế hoạch về Tinh thần Lãnh đạo. Cuộc bầu cử lần này không 
chỉ là về tính cách của các ứng cử viên. Cuộc bầu cử lần này là 
về đặc điểm của quốc gia. Cuộc bầu cử lần này là về việc khôi 
phục Giấc mơ Mỹ dành cho mọi người, ở mọi nơi. Cuộc bầu cử 
lần này là về việc chúng ta có được chuẩn bị để thực hiện công 
việc tái thiết lại cộng đồng quốc gia, cho hôm nay và mai sau 
không.

Bài phát biểu của ứng cử viên sẽ được in chính xác như khi được nộp. Văn Phòng Tổng Thư Ký Tiểu Bang 
không chỉnh sửa bất kỳ nội dung gì hay xác minh liệu bài phát biểu có đúng hoặc chính xác hay không.

Ứng cử viên Tổng thống | Đảng Dân chủ
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Bầu cử Sơ bộ Tổng thống của Washington được thành lập lần đầu vào năm 1989 bởi Dự Luật Tiên Khởi 99, một bản kiến nghị được đệ trình lên Cơ 
Quan Lập Pháp. Chỉ trong lần bầu cử này, quý vị sẽ phải đánh dấu và ký phần tuyên bố chọn đảng để phiếu bầu của quý vị được tính.

Ứng cử viên Tổng thống | Đảng Dân chủ

Bernie

Sanders
(Ứng cử viên Đảng Dân chủ)

Thông tin Liên lạc
(802) 862–1505
info@berniesanders.com
www.berniesanders.com
Kinh nghiệm Bầu cử
Thượng nghị sĩ Bernie Sanders đã phục vụ Vermont tại Hạ viện 
trong 16 năm, và vào năm 2018, ông được tái đắc cử nhiệm kỳ 
thứ ba tại Thượng viện Hoa Kỳ. Ông lần đầu ra tranh cử Tổng 
thống vào năm 2016, và cùng với hàng triệu người dân, ông bắt 
đầu một cuộc cách mạng chính trị.
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Bernie từng là thợ mộc và nhà làm phim tài liệu trước khi được 
bầu làm Thị trưởng Thành phố Burlington.
Học vấn
Bernie theo học tại Đại học Brooklyn và Đại học Chicago, nơi ông 
trở thành nhà lãnh đạo phong trào chống phân biệt đối xử về vấn 
đề nhà ở.
Phục vụ Cộng đồng
Bernie đấu tranh không mệt mỏi cho các gia đình lao động, tập 
trung vào tầng lớp trung lưu đang dần bị thu hẹp và khoảng cách 
chênh lệch ngày càng lớn giữa tầng lớp người giàu với những 
tầng lớp khác.

Phát biểu
Tôi tranh cử tổng thống để thực hiện chiến dịch cấp cơ sở chưa 
từng có và mang tính lịch sử không chỉ nhằm giành lại Nhà Trắng 
mà còn nhằm xây dựng một phong trào để cuối cùng tạo ra sự 
thay đổi mang tính tiến bộ mà chúng ta cần.
Chiến dịch của chúng tôi là về việc đối đầu với những nhóm lợi 
ích đặc biệt có quyền lực lớn đang chi phối đời sống kinh tế và 
chính trị của chúng ta, bao gồm Phố Wall, các tập đoàn bảo hiểm 
y tế, ngành dược phẩm, ngành nhiên liệu hóa thạch, khu công 
nghiệp quân sự, và ngành công nghiệp nhà tù tư nhân. Chiến 
dịch của chúng tôi đang xây dựng một phong trào nhằm chấm 
dứt nạn phân biệt chủng tộc, phân biệt giới tính, kỳ thị những 
người bị đồng tính luyến ái, không khoan dung về mặt tôn giáo 
và tất cả các hình thức phân biệt đối xử. Chiến dịch của chúng 
tôi hướng đến mục đích đối xử nhân đạo và công bằng với 
người nhập cư. Chiến dịch của chúng tôi hướng đến mục đích 
cải tạo đất nước chúng ta và xây dựng một chính phủ dựa trên 
các nguyên tắc công bằng về kinh tế, xã hội, chủng tộc và môi 
trường. Chiến dịch của chúng tôi hướng đến mục đích xây dựng 
một chính phủ và nền kinh tế hoạt động cho đông đảo người dân, 
chứ không phải chỉ cho số ít người dân. Chiến dịch của chúng tôi 
hướng đến mục đích đảm bảo chăm sóc sức khỏe như là một 
quyền của con người. 
Tôi tranh cử tổng thống bởi vì, chúng ta cần người lãnh đạo gắn 
kết chúng ta lại với nhau – chứ không phải chia rẽ chúng ta. Phụ 
nữ và đàn ông, người da đen, người da trắng, người La-tinh, 
người Mỹ bản địa, người Mỹ gốc Á, người đồng tính và người dị 
tính, người trẻ và người già, người bản xứ và người nhập cư. Đã 
đến lúc chúng ta đoàn kết lại với nhau.
Không còn nghi ngờ gì nữa. Những nhóm lợi ích đặc biệt có 
quyền lực lớn tại quốc gia này có quyền lực đáng kinh ngạc và 
họ lại muốn duy trì hiện trạng này. Cách duy nhất mà chúng ta sẽ 
thắng trong cuộc bầu cử này và xây dựng một chính phủ và nền 
kinh tế phù hợp cho tất cả mọi người là bằng một phong trào ở 
cấp cơ sở – một phong trào chưa từng thấy trong lịch sử Hoa Kỳ. 
Họ có thể có tiền bạc và quyền lực. Nhưng chúng ta có người 
dân.
Cùng nhau, chúng ta có thể tạo ra một quốc gia dẫn đầu thế 
giới trong cuộc đấu tranh vì hòa bình và vì công bằng về kinh tế, 
chủng tộc, xã hội và môi trường. Và cùng nhau, chúng ta có thể 
đánh bại Donald Trump.
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Tom

Steyer
(Ứng cử viên Đảng Dân chủ)

Thông tin Liên lạc
(415) 757-6600
info@tomsteyer.com
www.tomsteyer.com
Kinh nghiệm Bầu cử
Ứng cử viên không nộp thông tin
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Người sáng lập và cựu đối tác quản lý của Farallon.
Học vấn
Đại học Yale (Cử nhân Khoa học Xã hội), Trường Kinh doanh Đại 
học Stanford (Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh).
Phục vụ Cộng đồng
Người sáng lập và từng là người đứng đầu NextGen America, 
một tổ chức phi lợi nhuận thúc đẩy những mục tiêu cấp tiến, nơi 
đó ông đã nỗ lực lãnh đạo số cử tri trẻ tuổi đi bầu lớn nhất tổ 
chức các sinh viên tại hàng trăm trường cao đẳng và đại học. Tại 
California, ông đã giúp giành được tiền làm thêm giờ cho các 
công nhân nông trại và chấm dứt tình trạng bảo lãnh tiền mặt. 
Cùng với vợ là Kat Taylor, là một trong những người đầu tiên ký 
Cam kết Cho đi. Cùng nhau thành lập Beneficial State Bank, một 
ngân hàng cộng đồng cho những người lao động và các dự án 
vay tiền với mức lãi suất phải chăng để giúp cải thiện chất lượng 
cuộc sống trong cộng đồng địa phương ,và tổ chức Thực phẩm 
California cho Trẻ em California.

Phát biểu
Tom Steyer ra tranh cử tổng thống để phá vỡ sự kìm hãm mà các 
tập đoàn đang tạo ra trong nền dân chủ của chúng ta. Chính phủ 
của chúng ta đã bị phá vỡ bởi các tập đoàn đã mua chuộc và đặt 
lợi nhuận của họ lên trên người dân. Cách khắc phục tình trạng 
này là cung cấp thêm sức mạnh cho người dân Mỹ. Tom cam 
kết tạo ra những thay đổi lớn về cơ cấu thông qua các giới hạn 
nhiệm kỳ và một cuộc trưng cầu dân ý quốc gia, lật đổ tổ chức 
Citizens United, và chấm dứt sự sắp xếp mang tính gian lận tại 
khu vực bầu cử để giành phần thắng trong cuộc tuyển cử. Ông 
tin rằng chúng ta cần làm điều này trước tiên nếu chúng ta muốn 
giải quyết những vấn đề lớn mà đất nước đang phải đối mặt. 
Đấu tranh chống biến đổi khí hậu sẽ là ưu tiên hàng đầu dưới 
nhiệm kỳ của tổng thống Steyer. Ông sẽ tuyên bố tình trạng 
khẩn cấp quốc gia vào Ngày Đầu nhậm chức, sử dụng quyền 
hạn khẩn cấp để giải quyết vấn đề khủng hoảng. Thông qua Kế 
hoạch Khí hậu Tập trung vào Công bằng của mình, Tom sẽ tạo 
ra 46 triệu việc làm trong 10 năm, ưu tiên các khoản đầu tư vào 
những việc làm công đoàn được trả lương cao và các cộng đồng 
sẽ bị ảnh hưởng trước tiên. Ông tin rằng việc đối mặt với mối đe 
dọa tồn vong này sẽ giúp gắn kết nước Mỹ trở lại.
Kế hoạch về 5 Quyền của Tom, một “tuyên ngôn nhân quyền thế 
kỷ 21,” liệt kê các quyền thiết yếu mà mỗi người dân Mỹ cần phải 
có để sống một cuộc sống có nhân phẩm, bao gồm bảo hiểm y tế 
phổ thông, bỏ phiếu công bằng và bình đẳng, bầu không khí và 
nguồn nước sạch, giáo dục, và mức lương đủ để trang trải cuộc 
sống. 
Là một tỷ phú tự thân, Tom là ứng cử viên sáng giá nhất có thể 
đối đầu với Donald Trump về mặt kinh tế và vạch trần ông ta là ai 

— gian lận và thất bại. Sau khi gây dựng và phát triển một công 
ty đầu tư quốc tế thành công từ con số không, ông đã rời bỏ vị trí 
vào năm 2012 để tập trung năng lượng và nguồn lực của mình 
vào hoạt động chống biến đổi khí hậu. Kế hoạch Kinh tế Người 
dân Trước Lợi nhuận của ông sẽ thực hiện các khoản đầu tư lớn 
cho đội ngũ người lao động, cơ sở hạ tầng, và hoạt động đổi mới 
của Mỹ. Tom và vợ ông, Kat Taylor, là một trong những người đầu 
tiên ký Cam kết Cho đi — một cam kết cho đi phần lớn tài sản cá 
nhân của họ trong suốt cuộc đời.

Bài phát biểu của ứng cử viên sẽ được in chính xác như khi được nộp. Văn Phòng Tổng Thư Ký Tiểu Bang 
không chỉnh sửa bất kỳ nội dung gì hay xác minh liệu bài phát biểu có đúng hoặc chính xác hay không.

Ứng cử viên Tổng thống | Đảng Dân chủ
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Bầu cử Sơ bộ Tổng thống của Washington được thành lập lần đầu vào năm 1989 bởi Dự Luật Tiên Khởi 99, một bản kiến nghị được đệ trình lên Cơ 
Quan Lập Pháp. Chỉ trong lần bầu cử này, quý vị sẽ phải đánh dấu và ký phần tuyên bố chọn đảng để phiếu bầu của quý vị được tính.

Ứng cử viên Tổng thống | Đảng Dân chủ

Elizabeth

Warren
(Ứng cử viên Đảng Dân chủ)

Thông tin Liên lạc
(425) 233-8215
info@elizabethwarren.com
elizabethwarren.com
Kinh nghiệm Bầu cử 
Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ, Massachusetts (từ năm 2012 đến nay).
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Giáo sư luật tại Đại học Rutgers, Đại học Houston, Đại học 
Texas-Austin, Đại học Michigan, Đại học Pennsylvania và Đại học 
Harvard, trợ lý của Tổng thống Barack Obama và cố vấn đặc biệt 
cho Bộ Trưởng Bộ Tài chính.
Học vấn
Tiến sĩ Luật, Đại học Rutgers; Cử nhân Khoa học Tự nhiên, Đại 
học Houston.
Phục vụ Cộng đồng
Giáo viên trường Chúa Nhật, cuối thập niên 1970/đầu thập niên 
1980; thành viên, Ủy ban Hòa nhập Kinh tế, Công ty Bảo hiểm 
Ký thác Liên bang, 2007-2010; phóng viên, Ủy ban Đánh giá Phá 
sản Quốc gia, 1995-1997; Trung tâm Tư pháp Liên bang về Giáo 
dục Tư pháp, 1990-1999.

Phát biểu
Elizabeth Warren lớn lên ở Oklahoma trong một gia đình trung 
lưu với cuộc sống bấp bênh. Cha của bà bán hàng rào và thảm 
tại Montgomery Ward, và cuối cùng làm lao công. Bà có ba người 
anh trai đã phục vụ trong quân đội, và anh trai cả của bà phục vụ 
trong Không quân và lái máy bay chiến đấu tại Việt Nam.
Khi Elizabeth lên mười hai tuổi, cha của bà bị đau tim. Ông bị mất 
việc và gia đình bà phải gánh trên vai những hóa đơn y tế chồng 
chất. Họ bị mất chiếc xe wagon của gia đình và gần như mất đi 
ngôi nhà đang ở, khi mẹ của bà nhận được một công việc trả 
lời điện thoại với mức lương tối thiểu tại Sears. Vào thời đó, một 
công việc với mức lương tối thiểu có thể trang trải cho một gia 
đình ba người. Công việc đó đã giúp gia đình cô/bà giữ lại được 
ngôi nhà của mình và cứu sống họ.
Elizabeth đã dành toàn bộ sự nghiệp của mình để nghiên cứu 
lý do tại sao tầng lớp trung lưu của Mỹ lại bị suy giảm. Bà không 
ngại đối đầu với những nhóm lợi ích đặc biệt từ các tập đoàn 
khổng lồ như các ngân hàng lớn và công ty thẻ tín dụng lừa đảo 
người tiêu dùng và phá hoại các doanh nghiệp nhỏ. Bà xử lý 
những ngôi trường vì lợi nhuận có hoạt động mờ ám nhằm bóc 
lột học sinh, cựu chiến binh, và người nộp thuế. Bà không ngừng 
đấu tranh để chấm dứt tầm ảnh hưởng của các khoản tiền lớn 
trong chính trị.
Elizabeth được trở thành một giáo viên, một giáo sư ngành luật, 
và thượng nghị sĩ cấp cao đến từ Massachusetts bởi vì nước Mỹ 
đã đầu tư vào những đứa trẻ như bà. Bà đang đấu tranh để xây 
dựng một nước Mỹ dành cho tất cả mọi người.
Elizabeth và chồng bà, Bruce, đã kết hôn được 38 năm. Họ có ba 
người cháu và một chú chó golden retriever tên Bailey. Elizabeth 
vô cùng biết ơn lá phiếu của quý vị để giúp bà thắng cử chức 
vụ Tổng thống Hoa Kỳ. Bà sẽ đấu tranh cho gia đình của quý vị 
giống như đấu tranh cho chính gia đình bà.
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Andrew

Yang
(Ứng cử viên Đảng Dân chủ)

Thông tin Liên lạc
info@yang2020.com
Yang2020.com
Kinh nghiệm Bầu cử
Không có
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
Sau khi trải qua năm tháng không mấy hài lòng với tư cách là một 
luật sư, Andrew Yang đã thay đổi và trở thành một người khởi 
nghiệp và nhà lãnh đạo phi lợi nhuận, đạt được sự thành công 
với tư cách là Giám đốc Điều hành của một công ty luyện thi. Sau 
đó, ông đã thành lập Venture for America và đã giúp tạo ra hàng 
nghìn việc làm tại các thành phố trên khắp nước Mỹ.
Học vấn
Andrew Yang nhận bằng Cử nhân Khoa học Xã hội chuyên 
ngành Kinh tế từ Đại học Brown và bằng Tiến sĩ Luật từ Đại học 
Columbia.
Phục vụ Cộng đồng
Nhiệm vụ của Andrew Yang trong thập kỷ qua là giúp các doanh 
nhân hồi sinh cộng đồng của họ thông qua hoạt động tạo việc 
làm. Andrew được Chính quyền Obama vinh danh là Nhà vô địch 
về sự Thay đổi năm 2012 và Đại sứ Doanh nhân Toàn cầu năm 
2015. 

Phát biểu
Tôi là Andrew Yang, và tôi tranh cử cho chức vụ Tổng thống với tư 
cách là thành viên Đảng Dân chủ năm 2020 vì tôi lo sợ về tương 
lai của đất nước chúng ta. Tôi không phải là một chính trị gia 
chuyên nghiệp—tôi là một người tạo ra việc làm và hiểu biết về 
nền kinh tế. Sau khi điều hành một tổ chức phi lợi nhuận chuyên 
tạo việc làm cho những cộng đồng đang gặp khó khăn, tôi thấy 
rõ rằng chúng ta cần tạo ra một sự thay đổi chưa từng có khi mà 
ngày càng có nhiều người Mỹ mất việc làm vì sự tự động hóa.
Tôi đã đến Washington, DC, để hỏi những gì đang được làm, 
nhưng không ai đưa ra được giải pháp thực tế cho vấn đề này. Tổ 
chức này không sẵn sàng thực hiện các bước cần thiết để giải 
quyết nền kinh tế của thế kỷ 21. 
Tôi ưu tiên thực hiện các giải pháp mà nước Mỹ cần để trở lại 
đúng hướng. 78% người Mỹ đang sống chỉ dựa vào tiền lương, 
và 40% số người không đủ khả năng chi trả cho một hóa đơn 
$400 ngoài dự kiến. Đồng thời, các công ty công nghệ lớn nhất 
đang trả $0 tiền thuế trong khi họ ngày càng lấy đi nhiều tiền từ 
nền kinh tế tại địa phương của chúng ta.
Chúng ta cần áp dụng một hệ thống mới để đảm bảo người dân 
Mỹ nhận được một phần trong mỗi đơn hàng trên Amazon, tìm 
kiếm trên Google, và mỗi dặm của xe tải tự lái. Bằng cách đầu tư 
số tiền này vào bản thân, chúng ta có thể xây dựng một nền kinh 
tế đẩy lên (trickle-up economy) mà đặt người dân lên hàng đầu.
Tôi là một người cha và là một người yêu nước. Tôi có hai cậu 
con trai, và tôi muốn nhìn lại cuộc đời mình và biết được rằng tôi 
đã làm mọi điều trong khả năng của mình để tạo ra một tương lai 
mà con cháu chúng ta xứng đáng được hưởng—một tương lai 
với một một nước Mỹ nhiều cơ hội, tự do, và bình đẳng.
Một cuộc khủng hoảng đang diễn ra—chúng ta phải hợp tác để 
ngăn chặn nó. Sau khi tôi hiểu được tầm nghiêm trọng của vấn 
đề này, và chính phủ của chúng ta sẽ không thực hiện các bước 
cần thiết để ngăn chặn nó, tôi không còn lựa chọn nào khác 
ngoài hành động. Đó là lý do vì sao tôi ra tranh cử chức vụ Tổng 
thống.

Bài phát biểu của ứng cử viên sẽ được in chính xác như khi được nộp. Văn Phòng Tổng Thư Ký Tiểu Bang 
không chỉnh sửa bất kỳ nội dung gì hay xác minh liệu bài phát biểu có đúng hoặc chính xác hay không.

Ứng cử viên Tổng thống | Đảng Dân chủ
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Bầu cử Sơ bộ Tổng thống của Washington được thành lập lần đầu vào năm 1989 bởi Dự Luật Tiên Khởi 99, một bản kiến nghị được đệ trình lên Cơ 
Quan Lập Pháp. Chỉ trong lần bầu cử này, quý vị sẽ phải đánh dấu và ký phần tuyên bố chọn đảng để phiếu bầu của quý vị được tính.

Thông tin Liên lạc
(646) 736-1779
Info@DonaldTrump.com
www.DonaldJTrump.com
Kinh nghiệm Bầu cử
Tổng thống Hoa Kỳ
Kinh nghiệm Chuyên môn Khác
CEO, Tổ chức Trump 
Học vấn
Trường Kinh doanh Wharton
Phục vụ Cộng đồng
Ứng cử viên không nộp thông tin

Phát biểu
Tổng thống Donald Trump luôn đặt nước Mỹ lên hàng đầu, thực 
hiện những cam kết mà ông đã đưa ra khi tuyên bố tranh cử lần 
đầu tiên hơn bốn năm trước.
Dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Trump, Quốc hội đã thông qua 
chính sách cắt giảm và cứu trợ thuế mang tính lịch sử cho những 
người dân Mỹ đang làm việc chăm chỉ. Đạo luật Cắt giảm Thuế 
và Việc làm là cuộc cải cách thuế lớn đầu tiên được ký kết sau 30 
năm, giúp giảm thuế cho 82% hộ gia đình trung lưu và nhân đôi 
Tín dụng Thuế cho Trẻ em.
Tổng thống Trump thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế và việc làm. Kể 
từ khi đắc cử, chính sách ủng hộ tăng trưởng của chính quyền 
Trump đã tạo ra 6 triệu việc làm mới, tỷ lệ thất nghiệp đã giảm 
xuống mức thấp nhất trong 50 năm qua, và mức lương đã tăng 
hơn 3% trong 10 tháng liên tiếp. Ngành công nghiệp sản xuất đã 
tạo ra gần nửa triệu việc làm mới, với 625,000 việc làm mới được 
tạo ra kể từ khi Tổng thống Trump nhậm chức. 
Chính quyền Trump ưu tiên trao quyền kinh tế cho phụ nữ trong 
nước và trên toàn cầu, phát động Sáng kiến Phát triển và Thịnh 
vượng Toàn cầu dành cho Phụ nữ, cách tiếp cận mang tính toàn 
diện, phối hợp giữa các cơ quan trong toàn chính phủ lần đầu 
tiên tập trung vào sự thúc đẩy tham gia đầy đủ và tự do của phụ 
nữ vào nền kinh tế toàn cầu và phân bổ $50 triệu cho quỹ này.
Tổng thống Trump cũng đảm bảo các Cựu chiến binh của chúng 
ta sẽ nhận được những dịch vụ mà họ cần và xứng đáng được 
hưởng. Điều này bắt đầu bằng việc ký Đạo luật Bảo vệ Người 
Tiết lộ Thông tin và Trách nhiệm Giải trình Cựu chiến binh cho 
phép các quan chức cấp cao của Bộ Cựu chiến binh sa thải các 
nhân viên không đạt yêu cầu và thiết lập các biện pháp bảo vệ an 
toàn cho người tiết lộ thông tin.
Tháng 8 năm 2017, Tổng thống đã ký Đạo luật Hỗ trợ Giáo dục 
Cựu chiến binh Harry W. Colmery, một bước tiến quan trọng 
trong hoạt động cung cấp cho các anh hùng của quốc gia dịch vụ 
hỗ trợ mà họ đã giành được. Đạo luật này đã tài trợ cho Dự luật 
GI được ban hành sau ngày 11/9, cung cấp trợ cấp giáo dục cho 
các cựu chiến binh, thành viên tại ngũ và thành viên gia đình của 
họ, bao gồm học phí, lệ phí, sách, nhà ở, và các chi phí bổ sung.

Donald J.

Trump
(Ứng cử viên Đảng Cộng hòa)
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Mỗi 10 năm, theo quy định của Hiến pháp Hoa Kỳ, Cục Thống kê Dân 
số Hoa Kỳ đếm đầy đủ dân số của nước này. Mỗi người sống ở Hoa Kỳ 
được dự kiến là có tham gia. Cục Thống kê Dân số chỉ thu thập dữ liệu 
cho mục đích thống kê và được luật pháp yêu cầu bảo vệ danh tính cá 
nhân của quý vị.

Có thông tin điều tra dân số chính xác, được cập nhật là cực kỳ quan 
trọng. Các thông tin được Quốc hội sử dụng để phân phối hơn $880 tỉ 
quỹ y tế liên bang, giáo dục, và cơ sở hạ tầng cho các tiểu bang, quận, 
và thành phố dựa trên dân số. Thông tin điều tra dân số cũng được sử 
dụng bởi ủy ban tái phân khu của hai đảng ở Washington để tạo ra các 
khu lập pháp và khu quốc hội mới mà phản ánh sự tăng trưởng dân số 
và sự thay đổi dân số trong thập kỷ qua.

Cục Thống kê Dân số sẽ bắt đầu thu thập thông tin vào tháng 3 năm 
2020 và quý vị có thể trả lời trực tuyến, bằng thư, qua điện thoại, hoặc 
đến phỏng vấn trực tiếp. Quý vị sẽ được yêu cầu hoàn thành một bản 
câu hỏi với một vài sự kiện cơ bản về những người trong gia đình của quý vị. Thật 
dễ dàng và bảo mật. Hãy nhớ rằng, tất cả mọi người đều tính – vì vậy khi quý vị 
nhận được bản câu hỏi chính thức, hãy hoàn thành bản câu hỏi cho từng người 
trong gia đình của quý vị.

Tại sao Điều tra Dân số 2020 lại quan trọng

Tôn vinh phụ nữ ở Washington
Washington đã và đang Dẫn đầu Xu thế kể từ khi tiểu bang lần đầu cho 
phép phụ nữ bầu cử (quyền bỏ phiếu) vào năm 1883. Sau đó bị thu hồi, 

vào năm 1910, tiểu bang của chúng ta đã trở thành bang thứ năm bao 
gồm quyền bầu cử của phụ nữ trong hiến pháp của tiểu bang – dẫn 

đầu cả nước một thập kỷ.

Legacy Washington đang chuẩn bị cho lễ kỷ niệm một trăm năm 
về quyền bầu cử của phụ nữ tại Hoa Kỳ vào năm 2020 bằng 
cách nêu bật tinh thần tiên phong của một số phụ nữ tiêu biểu 
và những câu chuyện ít được biết đến với tác động lớn đến tiểu 
bang, quốc gia của chúng ta, và xa hơn 
nữa. Phụ nữ Washington tiên phong trong 
các lĩnh vực từ khoa học đến xây dựng cầu.

Hãy ghé thăm triển lãm Ahead of The Curve 
(Dẫn đầu Xu thế) tại Thủ phủ Tiểu bang 

Washington ở Olympia, hoặc đọc trực tuyến 
hồ sơ chi tiết của tất cả các cá nhân.

www.sos.wa.gov/legacy
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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
PO Box 129 
Asotin, WA 99402 
(509) 243-2084 
dmckay@co.asotin.wa.us

Benton County
PO Box 1440 
Prosser, WA 99350-9995 
(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
PO Box 8815 
Vancouver, WA 98666-8815 
(564) 397-2345 
elections@clark.wa.gov

Columbia County
341 E Main St, Ste 3 
Dayton, WA 99328 
(509) 382-4541 
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
PO Box 456 
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 
Pasco, WA 99301 
(509) 545-3538 
elections@co.franklin.wa.us

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

Grant County
PO Box 37 
Ephrata, WA 98823 
(509) 754-2011 ext 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
PO Box 1410 
Coupeville, WA 98239 
(360) 679-7366 
elections@co.island.wa.us

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

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

Kitsap County
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, Room 203 
Goldendale, WA 98620 
(509) 773-4001 
voting@klickitatcounty.org

Lewis County
PO Box 29 
Chehalis, WA 98532-0029 
(360) 740-1164 
elections@lewiscountywa.gov

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Snohomish County
3000 Rockefeller Ave, MS 505 
Everett, WA 98201-4060 
(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
2000 Lakeridge Dr SW, Bldg 1, Rm 118 
Olympia, WA 98502-6090 
(360) 786-5408 
elections@co.thurston.wa.us

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

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

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

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

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

Văn Phòng Bỏ Phiếu của Quận
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