
AI LÀ AI TRÊN CHÍNH 
TRƯỜNG OREGON? 
Chính Trị Oregon

Sự tham gia của công dân giúp mọi người dân được 
tham gia vào những quyết định sẽ ảnh hưởng đến gia 
đình và cộng đồng của họ. Mùa bầu cử là thời điểm 
quan trọng để chúng ta nói lên những ý nghĩ của mình, 
và có rất nhiều cách tham gia trong quá trình đó, bất kể 
địa vị công dân của bạn là ai. 

Cộng đồng Châu Á và Thái Bình Dương (API) hiểu được 
những quyết định do các nhà lãnh đạo được bầu lên 
sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống hằng ngày của bạn. Ngày 
nay, có hơn 250.000 API ở Oregon, và cộng đồng của 
chúng ta đang ngày càng phát triển. Những gia đình 
API đến từ hơn 100 dân tộc, văn hoá và ngôn ngữ khác 
nhau - chúng ta có những nhu cầu và trải nghiệm khác 
biệt. 

Nhiều gia đình API đang gặp khó khăn với chi phí nhà ở 
ngày càng tăng, chúng ta bị buộc đẩy ra khỏi cộng đồng 
và nơi đang sinh sống vì giá thuê nhà quá cao, ngoài ra 
chúng ta phải vất vả để nuôi con em vẫn còn đang đi 
học, thêm vào đó vẫn phải cố gắng tìm kiếm những hỗ 
trợ chăm sóc y tế mà chúng ta có đủ khả năng để chi trả. 
Những nhà lãnh đạo được bầu lên có quyền hạn thông 
qua những chính sách, thành lập và gây quỹ cho các 

chương trình, ngoài ra họ còn lắng nghe cộng đồng API 
trước khi đưa ra những quyết định cuối cùng.   

Hướng dẫn này tập trung vào những chức vụ bầu cử 
trên toàn tiểu bang Oregon và tại địa phương. Bạn có 
thể tìm thêm thông tin về văn phòng bầu cử liên bang 
cũng như những ứng viên có tên trên lá phiếu trong 
hướng dẫn cử tri. 

Bầu cử là nói một cách công khai, “Gia 
đình của chúng tôi được quan tâm đến, 
và tiếng nói của chúng tôi quan trọng!”

TÔI CÓ THỂ BỎ PHIẾU KHÔNG?
Bạn phải là công dân Hoa Kỳ và tối thiểu phải 18 tuổi 
vào thời điểm bầu cử. Dựa trên điều luật Motor Voter tại 
Oregon, những cử tri chưa ghi danh nhưng hội đủ điều 
kiện, sẽ được tự động ghi danh khi đến DMV để xin, đổi mới, 
hoặc thay thế bằng lái xe tại Oregon, thẻ nhận dạng, hoặc 
giấy phép bằng viết. 

Trong năm 2016, 50% những cử tri API, khoảng 
20,000 người, chưa ghi danh nhưng hội đủ điều 
kiện sẽ được ghi danh thông qua điều luật Motor 
Voter.  

Nếu bạn có tiền án, bạn có thể ghi danh bầu cử lại sau khi 
thọ án, và những người được tạm tha và quản chế vẫn 
có thể bỏ phiếu. Bạn không chắc mình đã ghi danh bỏ 
phiếu chưa? Hãy kiểm lại tại: sos.oregon.gov

Bất kể tư cách bầu cử của bạn là gì, bạn 
vẫn có thể tạo nên sự khác biệt!
• Khuyến khích và chỉ dẫn những người có thể bỏ phiếu
• Chia sẻ chỉ dẫn này tại nhà thờ hay với hàng xóm của bạn
• Viết thư gửi đến các tờ báo địa phương về những vấn đề 

bạn quan tâm

Điền đầy đủ vào lá phiếu 
của bạn, bỏ vào bì thư 
kín, đóng dấu và đặt vào 
trong bì thư gửi lại.

Ký tên vào bì thư gửi 
lại sau khi đã kiểm tra 
tên và địa chỉ của bạn là 
chính xác.

Dán tem lên bì thư và 
gửi trở lại.

Nếu gửi đi sau ngày 2 tháng 11, bạn sẽ phải 
bỏ lá phiếu của mình tại một địa điểm bỏ 
phiếu chính thức. 
Tất cả lá phiếu phải được nhận trước 
8:00pm của Ngày Bầu Cử để được tính. 

Oregon là tiểu bang 
bỏ phiếu bằng thư. 
Lá phiếu sẽ được 
gửi đến tất cả các 
cử tri.
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LÀM THẾ NÀO ĐỂ BỎ 
PHIẾU TẠI OREGON



NHỮNG CHỨC VỤ BẦU CỬ TRÊN TOÀN TIỂU BANG OREGON 

THỐNG ĐỐC TRÁCH NHIỆM CHỦ YẾU ĐIỀU NÀY CÓ NGHĨA GÌ CHO BẠN?

Đứng đầu tiểu bang. 
Được bầu lên mỗi bốn 
năm. 

• Tư lệnh của các lực lượng quân 
sự và vũ trang tại tiểu bang

• Bổ nhiệm các đại diện, uỷ viên 
và các vị trí cơ quan bỏ trống.

 Có thể phủ quyết lập pháp, đề nghị luật, 
và đảm bảo pháp luật hiện hành đang 
được thực thi đúng cách.
Ký dự luật trở thành luật.

BỘ TRƯỞNG TƯ PHÁP TRÁCH NHIỆM CHỦ YẾU ĐIỀU NÀY CÓ NGHĨA GÌ CHO BẠN?

Trưởng văn phòng luật và 
thực thi pháp luật của tiểu 
bang. Được bầu lên mỗi 
bốn năm. 

• Đại diện tiểu bang về những 
vấn đề pháp lý.

• Hỗ trợ cho những chương 
trình phục vụ cho các nạn 
nhân trong các vụ án.

Đại diện cho tiểu bang trong tất cả các 
vấn đề pháp lý tại toà án, bao gồm những 
kỳ thị về chương trình trợ cấp nhà và 

phân biệt chủng tộc.  
Đưa ra quan điểm và giải thích luật lệ tại 
Oregon hoặc đề xuất pháp luật, trong đó 
có quyền được bỏ phiếu, nhập cư và chấp 

hành những điều luật chăm sóc sức khoẻ. 

TỔNG THƯ KÝ CỦA TIỂU BANG TRÁCH NHIỆM CHỦ YẾU ĐIỀU NÀY CÓ NGHĨA GÌ CHO BẠN?

Trưởng ban tuyển cử của 
Oregon. Người đầu tiên 
kế vị cho chức vụ Thống 
Đốc. Được bầu lên mỗi 
bốn năm.

• Giúp người dân bảo đảm quyền 
được tham gia vào liên bang, 
tiểu bang và các cuộc bầu cử tại 
địa phương. 

• Phục vụ như kiểm toán viên của 
tiểu bang, bảo đảm tiền công 
được sử dụng một cách hợp lý. 

Giúp bảo đảm không bất cứ một 
người dân Oregon nào bị tước quyền 

bỏ phiếu một cách bất công. 

CƠ QUAN LẬP PHÁP TIỂU BANG OREGON  •  Cơ quan Lập Pháp Oregon được chia làm hai viện: Thượng Nghị Viện Oregon và Hạ 
Nghị Viện Oregon. Cơ quan Lập Pháp Oregon sẽ họp mặt 160 ngày vào những năm lẻ và sẽ họp 35 ngày vào những năm chẵn. 

THƯỢNG VIỆN TIỂU BANG 
OREGON

TRÁCH NHIỆM CHỦ YẾU ĐIỀU NÀY CÓ NGHĨA GÌ CHO BẠN?

Oregon chia làm 30 Quận 
Hạt Thuộc Thượng Nghị 
Viện Tiểu Bang, và mỗi địa 
hạt chọn lên một thượng 
nghị sĩ. Chức vụ Thượng 
Viện Tiểu Bang được đề 
cử để bầu mỗi bốn năm. 

• Ban hành pháp luật của tiểu 
bang trong nhiều lĩnh vực 
chẳng hạn như thuế tại tiểu 
bang, giáo dục, chương trình 
chăm sóc trẻ em và bảo tồn 
tài nguyên thiên nhiên. 

• Chia sẻ trách nhiệm dự thảo 
ngân sách với Thống Đốc. 

Quyết định các quỹ ưu tiên tài trợ, chẳng 
hạn như những trường công lập tại 
Oregon và các dịch vụ khác bao gồm 

chương trình học Anh Ngữ trên toàn tiểu bang. 
Mở rộng tiếp cận chăm sóc sức khỏe cho 
cộng đồng API đang phải đối mặt với những 
rào cản do tình trạng công dân hoặc mức 

thu nhập. 
Có thể thay đổi kế hoạch quy định để bảo 
đảm chương trình trợ cấp nhà dành cho 
những hộ dân có thu nhập thấp và trung 

bình. 

HẠ VIỆN TIỂU BANG OREGON TRÁCH NHIỆM CHỦ YẾU ĐIỀU NÀY CÓ NGHĨA GÌ CHO BẠN?

Có 60 Quận Hạt Thuộc Hạ 
Nghị Viện Tiểu Bang. Mỗi địa 
hạt chọn lên một dân biểu. 
Tất cả các chức vụ tại hạ viện 
được chọn lại mỗi hai năm.

Giống như trên. Giống như trên.



CÁC VỊ TRÍ D N CỬ TẠI ĐỊA PHƯƠNG

Các vị trí trong chính quyền địa phương có thể được bầu bởi các cử tri đang ở một quận đặc biệt hoặc thành phố hay tại quận đó. 
Chính quyền thành phố tại Oregon có những cơ cấu khác nhau, tại một vài nơi Thị Trưởng là người có quyền lực nhất, và cũng có 
những nơi Hội Đồng Thành Phố có nhiều quyền hạn hơn.  Hãy tìm hiểu thêm về cơ cấu chính quyền tại thành phố của bạn để bỏ 
phiếu. 

THỊ TRƯỞNG THÀNH PHỐ TRÁCH NHIỆM CHỦ YẾU ĐIỀU NÀY CÓ NGHĨA GÌ CHO BẠN?

Viên chức dân cử để điều 
hành chính quyền thành 
phố. Phục vụ nhiệm kỳ 
bốn năm. 

• Xác định chính sách cho tất cả 
các dịch vụ thành phố cũng 
như đề xuất ngân sách cho 
thành phố.

Có thể cung cấp hỗ trợ tài chính cho các 
dịch vụ cộng đồng và các gia đình có thu 
nhập thấp.
Quy hoạch và quyết định những ngân 
sách có thể thúc đẩy hoặc ngăn chặn sự 
phát triển nhà trợ cấp tạm thời hoặc nhà 

trợ cấp với giá cả phải chăng, chẳng hạn như 
nơi trú ẩn khẩn cấp cho những người dân vô 
gia cư dành cho các bà mẹ và trẻ em.

Có thể đề nghị thuế mới hoặc lệ phí cho 
một cuộc bỏ phiếu của hội đồng. 

HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ TRÁCH NHIỆM CHỦ YẾU ĐIỀU NÀY CÓ NGHĨA GÌ CHO BẠN?

Thành phần hội đồng có 
thể thay đổi theo thành 
phố. Vị trí đắc cử này làm 
việc với thị trưởng để quản 
lý chính quyền thành phố. 
Mỗi thành viên có nhiệm kỳ 
bốn năm. Một nửa trong 
số các thành viên hội đồng 
thành phố sẽ chuẩn bị cho 
tái tranh cử mỗi hai năm. 

• Xác định chính sách cho tất cả 
các dịch vụ thành phố, chẳng 
hạn như mã số xây dựng, quy 
hoạch và quản lý các dịch vụ 
công cộng.

• Đáp ứng nhu cầu các vấn đề 
đang xảy ra tại cộng đồng.

Có thể cung cấp hỗ trợ tài chính cho các 
dịch vụ cộng đồng và các gia đình có thu 
nhập thấp.
 Quy hoạch và quyết định những ngân 
sách có thể thúc đẩy hoặc ngăn chặn sự 
phát triển nhà trợ cấp tạm thời hoặc nhà 

trợ cấp với giá cả phải chăng, chẳng hạn như 
nơi trú ẩn khẩn cấp cho những người dân vô 
gia cư dành cho các bà mẹ và trẻ em.

UỶ VIÊN QUẬN TRÁCH NHIỆM CHỦ YẾU ĐIỀU NÀY CÓ NGHĨA GÌ CHO BẠN?

Viên chức dân cử để điều 
hành chính quyền quận. 
Mỗi uỷ ban có từ ba đến 
năm thành viên. 

• Xác định chính sách cho tất cả 
các dịch vụ được cung cấp bởi 
các cơ quan quận.

• Cung cấp các dịch vụ cộng 
đồng như sở y tế quận, giao 
thông công cộng, trợ cấp nhà 
ở công cộng và thư viện.

Giống như trên.

CẢNH SÁT TRƯỞNG QUẬN TRÁCH NHIỆM CHỦ YẾU ĐIỀU NÀY CÓ NGHĨA GÌ CHO BẠN?

Cảnh sát trưởng là các vị 
trí thực thi pháp luật chỉ 
được bầu tại địa phương. 
Mỗi một quận trong 36 
địa hạt bầu lên một cảnh 
sát trưởng. 

• Đưa ra những thi hành pháp 
luật trong các lĩnh vực chưa 
được pháp lý hoá tại quận 
đó, cảnh sát trưởng thường 
không tuần tra trong những 
thành phố có cơ quan cảnh 
sát riêng của họ.

• Quản lý trại giam của quận. 

Thực hiện giấy phép và các giấy tờ dân 
sự. 

Có toàn quyền thực thi tạm giam đối với 
những người dân nhập cư liên bang tại 
các nhà tù của quận.

Bắt giữ. 



ASIAN PACIFIC AMERICAN NETWORK OF 
OREGON (APANO) là một tổ chức cơ bản  trên 
toàn tiểu bang với mục đích đoàn kết những 
người dân châu Á và Thái Bình Dương để đạt 
được những công bằng trong xã hội. Chúng tôi 
sử dụng sức mạnh tập thể để tiến tới sự công 
bằng thông qua việc uỷ quyền, tổ chức và vận 
động với các thành viên trong cộng đồng của 
chúng ta. 

Để biết thêm thông tin, xin liên lạc với Kathy 
Wai là Giám Đốc Điều Hành thuộc chương trình 
Tham Gia Của Công Dân, tại điện thư kathy@
apano.org hoặc gọi vào số (971) 340-4861.

STRONG FAMILIES nằm trong chương trình 
Forward Together. APANO là thành viên của 
Strong Families kết hợp hơn 170 các nhóm để 
thay đổi cách chúng ta suy nghĩ, cảm nhận, 
hành động và thực hiện các chính sách về gia 
đình. 

“Thích” chúng tôi trên Facebook tại FB/
APANONews hoặc FB/
StrongFamiliesFBPage

Theo dõi chúng tôi trên Twitter tại @
APANONews hoặc @StrongFams

CÔNG TỐ VIÊN TRÁCH NHIỆM CHỦ YẾU ĐIỀU NÀY CÓ NGHĨA GÌ CHO BẠN?

Truy tố tất cả các trọng 
tội, tội nhẹ, và các vi phạm 
giao thông nghiêm trọng.

• Xem xét, lưu giữ hồ sơ và truy 
tố các vụ án hình sự tại quận.

• Có toàn quyền quyết định 
trường hợp nào có thể tiến 
hành và làm thế nào để tiến 
hành nó.

• Cung cấp hỗ trợ cho các nạn 
nhân bao gồm chỉ dẫn đến 
các chương trình Bồi Thường 
Dành Cho Nạn Nhân.

Quyết định buộc tội gì trong các vụ 
khởi tố từ bạo lực gia đình đến các 

chất gây nghiện.

Quyết định xem trường hợp nào nên 
được chuyển đến tòa án về các chất 

gây nghiện hoặc chuyển đến các chương 
trình tuyên án chuyển đổi khác.

HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC TẠI ĐỊA 
PHƯƠNG 

TRÁCH NHIỆM CHỦ YẾU ĐIỀU NÀY CÓ NGHĨA GÌ CHO BẠN?

Oregon có 220 sở học chánh, 
và mỗi nơi có hội đồng học 
đường riêng được đề cử tại 
địa phương. Hội đồng học 
đường thường có năm đến 
bảy thành viên, được tự bầu 
lên hoặc bởi quận.

• Thông qua chính sách để 
hướng dẫn học khu.

• Mướn và đánh giá giám thị 
học khu.

• Thông qua ngân sách hàng 
năm.

Quyết định những gì sẽ được dạy trong các 
trường công lập tại địa phương, chẳng hạn 
như những giờ học về dân tộc mà APANO 

đã vận động thành công trong năm 2016.

Đưa ra quyết định về an ninh học đường, 
bao gồm mức độ giao tiếp của cảnh sát với 
các thanh thiếu niên.
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