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GHI DANH NGÀY 16 THÁNG 10

BỎ PHIẾU NGÀY 6 THÁNG 11
Thông điệp này được tài trợ bởi APANO Communities United Fund, một tổ chức phi lợi nhuận 501c3.



Asian Pacific American Network of Oregon (APANO) là hội tổ chức 
phi lợi nhuận ở trong Tiểu Bang Oregon. APANO kết hợp người châu 
Á và Thái Bình Dương để đạt được công bằng xã hội. Qua thống nhất 
sức mạnh tập thể của chúng tôi để thúc đẩy bình đẳng thông qua 
nâng cao vị thế, tổ chức, và ủng hộ với các cộng đồng của chúng tôi.

Mạng lưới Châu Á Thái Bình Dương tại Oregon 
(APANO) hết lòng muốn xây dựng một tương lai tốt 
đẹp hơn cho gia đình và cộng đồng của chúng ta.

Bất kể bạn có quốc tịch nào, sự tham gia của bạn vẫn quan trọng!
• Khuyến khích những người có thể ghi danh và gửi phiếu bầu của họ
• Chia sẻ tài liệu này tại nhà thờ, đền thờ của bạn, hoặc với hàng xóm và bạn bè.
• Viết thư cho tờ báo địa phương của bạn về các vấn đề mà bạn quan tâm.

Trong quá khứ, tổ chức chúng tôi đã đứng lên bảo 
vệ cho bảo hiểm sức khỏe tại Oregon bằng cách hỗ 
trợ Dự luật 101 và giúp dự thảo và thông qua Dự 
luật Bình đẳng Sức khỏe Sinh sản (RHEA). Tổ chức 
chúng tôi đã giúp chọn ra những người da màu trên 
khắp Oregon, kể cả Jackie Leung làm cho Hội đồng 
Thành phố Salem và Susheela Jayapal làm Ủy viên Hạt 
Multnomah (N / NE Portland). Lãnh đạo của nhóm 
thanh niên của chúng tôi (ALLY) đã giúp dự thảo 
và vận động cho việc thông qua môn học Nghiên 
cứu Dân tộc trên toàn tiểu bang. Tổ chức chúng tôi 
mạnh dạn trong việc dẫn đầu với giá trị của chúng 
tôi. Chúng tôi ủng hộ, đứng ra tổ chức và xây dựng 
quyền lực chính trị cho người Mỹ gốc Á và người dân 
đảo Thái Bình Dương (AAPI) ở Oregon vì chúng tôi tin 
rằng tất cả các gia đình đều xứng đáng được hưởng 
quyền lợi, sự vinh danh và các nguồn giúp đỡ khác 
nhau mà họ cần để phát triển.
Trong tháng 11 này, Oregon cố gắng tìm ra những 
gì đại diện cho tiểu bang thông qua những sự việc 
như chống nhập cư, chống sự lựa chọn và chống 
dân chủ, những sự việc đó khiến gia đình và cộng 
đồng của chúng ta gặp rủi ro, vì vậy chúng tôi yêu 
cầu bạn thêm tiếng nói của mình vào việc đó. Cử tri 
AAPI có thể tạo ra sự khác biệt. Cộng động Châu Á 
chúng ta không chỉ là một phần tư triệu người, mà 
còn là nhóm phát triển nhanh nhất ở Oregon. Bằng 

cách bỏ phiếu, chúng ta có thể cho thấy rằng chúng 
ta là những người Oregon muốn nâng cao và đầu 
tư vào cộng đồng của chính chúng ta và tương lai 
của chính mình. 
Giúp chúng tôi đấu tranh cho nhà ở giá rẻ, quyền tự 
do lựa chọn cho sức khỏe bản thân chúng ta, làm cho 
những người kiếm lợi nhiều nhất trả lại phần nhiều 
cho cộng đồng, để giữ cho gia đình của chúng ta với 
nhau, và cho một môi trường sạch hơn cho những 
người bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi biến đổi khí hậu 
và ô nhiễm . Các cử tri AAPI có cơ hội bỏ phiếu bầu 
cho những vị trí này trong tháng Mười Một sắp tới, 
và ủng hộ các nhà lãnh đạo được bầu có thể đưa ra 
quyết định mà nó ảnh hưởng đến cuộc sống hàng 
ngày của chúng ta.
Khi chúng ta bình chọn, chúng ta đang lựa chọn 
về tương lai của Oregon. Phiếu bầu của bạn và 
tiếng nói của bạn rất quan trọng.

Nếu như tôi không thể bỏ phiếu bầu?

APANO là gì?



CÁC DỰ LUẬT TRÊN LÁ PHIẾU TOÀN BANG

 
Biểu quyết không ủng 
hộ cho dự luật này vì 
việc sửa đổi cho dự luật 
là không cần thiết và 
đầy rủi ro. Nó sẽ vĩnh 
viễn tạo ra thêm những 
khoản giảm thuế cho 
một loạt các doanh 
nghiệp và phổ biến định 
nghĩa sai lệch về “hàng 
tạp hóa”. 

 
Dự luật này trực tiếp nhắm mục tiêu các 
cộng đồng da màu cũng như khoảng 15% số 
người không có giấy tờ di trú là người AAPI ở 
tiểu bang chúng ta.

 
Sửa đổi này tấn công vào phụ nữ, những 
người mang thai và những người có bảo 
hiểm sức khỏe bằng cách tước quyền sử 
dụng dịch vụ sức khỏe phụ sản của họ, bao 
gồm phá thai.

 
Dự luật này nói đến sự kiểm tra tình 
trạng di trú của Oregon, dự luật muốn 
sử dụng các cơ quan thực thi pháp luật 
của tiểu bang/địa phương để thi hành 
luật nhập cư của liên bang.

 
Sửa đổi Hiến pháp Oregon để cấm sử 
dụng quỹ công cộng trực tiếp hoặc gián 
tiếp (các chương trình y tế và bảo hiểm) 
để giúp thanh toán cho dịch vụ phá thai.

 
Khi bầu có cho dự luật 
này sẽ làm cho việc chi 
tiêu tiền thuế của người 
dân hiệu quả hơn, giúp 
xây dựng nhiều nhà ở giá 
rẻ hơn trong tiểu bang.

 
Dự luật này có nghĩa 
cho phép các thành phố 
và quận hạt sử dụng 
ngân quỹ để tài trợ các 
chương trình nhà ở giá 
rẻ cùng với các tổ chức 
phi chính phủ.

Biểu quyết ‘Yes’  
(Ủng hộ) cho Dự luật 102

 
Dự luật này nói đến việc 
cấm đánh thuế tiểu bang 
và thuế địa phương 
đến các tập đoàn bán 
và phân phối “hàng tạp 
hóa,” theo định nghĩa 
của các tập đoàn.

Biểu quyết ‘No’ (Không 
ủng hộ) cho Dự luật 103

 
Biểu quyết không ủng hộ 
vì dự luật này sẽ cản trở 
khả năng chính phủ đáp 
ứng nhu cầu của cộng 
đồng và làm giảm nguồn 
ngân quỹ dùng để tài trợ 
các dịch vụ và chương 
trình mà cộng đồng AAPI 
(Asian Americans and 
Pacific Islanders/Người 
Mỹ gốc Châu Á và Quần 
đảo Thái Bình Dương) 
chúng ta rất cần đến.

 
Dự luật yêu cầu phải 
có 3/5 số phiếu của các 
nhà lập pháp để thông 
qua bất kỳ dự luật 
“tăng ngân quỹ” nào.

Biểu quyết ‘No’ (Không 
ủng hộ) cho Dự luật 104

Biểu quyết ‘No’ (Không 
ủng hộ) cho Dự luật 105

Biểu quyết ‘No’ (Không 
ủng hộ) cho Dự luật 106

✔ ✗

✗ ✗

✗



Dự luật nói đến phần đông cộng đồng AAPI 
và các cộng đồng da màu khác cư trú trong 
các khu vực trọng điểm trên toàn vùng Met-
ro, và rất có thể họ sẽ phải đối mặt với tình 
trạng chỉnh trang đô thị cho hợp với tầng 
lớp trung lưu (gentrifi cation), tiền thuê nhà 
và chi phí sinh hoạt tăng cao, cũng như tình 
trạng vô gia cư và tái phát triển.

AAPI và các cộng đồng nhập cư đang phải 
đối mặt với rất nhiều rào cản để được 
hưởng lợi từ các chương trình năng lượng 
tái tạo và việc làm với mức lương đủ sống, 
đặc biệt là trong nền kinh tế xanh. Khi bầu 
có cho dự luật này sẽ giải quyết nhu cầu về 
việc làm và hành động khí hậu.

Bầu có cho dự luật này vì việc sửa đổi này 
sẽ loại bỏ ảnh hưởng của các tập đoàn 
lớn, có nhiều tiền khỏi hoạt động chính 
trị và giảm chi phí vận động tranh cử. Dự 
luật này giúp loại bỏ các rào cản tài chính 
và làm cân bằng “sân chơi chính trị” cho 
người da màu và những người có thu nhập 
thấp muốn tham gia tranh cử.

Dự luật này muốn phê duyệt một trái 
phiếu trị giá 652,8 triệu đô la để tài trợ dự 
án xây dựng và đầu tư vào nhà ở giá rẻ cho 
17-25 nghìn người trong khu vực Metro.
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CÁC DỰ LUẬT TRÊN LÁ PHIẾU ĐỊA PHƯƠNG

Dự luật đưa ra việc không công bố sự 
đóng góp của các mạnh thường quân cho 
các cuộc vận động chính trị và chi tiêu 
trong các cuộc bầu cử của ứng cử viên, 
và yêu cầu bên nhóm quảng cáo chính trị 
không tiết lộ tên tuổi các nhà tài trợ chính.

Dự luật này yêu cầu các công ty bán lẻ có 
doanh thu hơn 1 tỷ đô la trên toàn quốc 
và 500 nghìn đô la địa phương phải trả 
một khoản phí bổ sung là 1%. Số tiền này 
sẽ được đầu từ vào các dự án năng lượng 
sạch và tạo việc làm, ưu tiên cho các cộng 
đồng da màu có thu nhập thấp.

Biểu quyết ‘Yes’  
(Ủng hộ) cho 
Dự luật 26-199

✔
Biểu quyết ‘Yes’  
(Ủng hộ) cho 
Dự luật 26-200

Biểu quyết ‘Yes’  
(Ủng hộ) cho Dự 
luật 26-201
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✔

✔
PORTLAND

PORTLANDMETRO

Thông điệp này được tài trợ bởi APANO Communities United Fund, một tổ chức phi lợi nhuận 501c3.



 Hạ nghị sĩ Tiểu bang
HD 22
Teresa là người phụ nữ bản địa gốc La 
tinh đầu tiên được bầu vào Hạ viện Bang 
Oregon để đại diện cho Woodburn & 
North Salem. Là con gái của nông dân di 
cư, bà sẽ tiếp tục đấu tranh để tạo điều 
kiện cho nhiều học sinh vào sinh viên đại 
học hơn, một giải pháp nhằm nâng đỡ 
các cộng đồng người da màu.

Thống đốc bang Oregon
Toàn bang
Là Thống đốc, Kate đã làm việc để nâng 
cao mức lương tối thiểu của tiểu bang, 
đảm bảo quyền nghỉ ốm được trả lương, 
và giảm học phí đại học. Bà là thống đốc 
đầu tiên toàn quốc tham gia vào hoạt 
động năng lượng sạch, chấm dứt việc 
sử dụng điện than. Thống đốc Brown đã 
giúp thông qua môn nghiên cứu về dân 
tộc toàn diện từ lớp mẫu giáo - lớp 12, 
mở rộng bảo hiểm sức khỏe cho tất cả 
trẻ em, và tạo ra một dự luật về sức khỏe 
phụ sản công bằng và cấp tiến nhất trong 
cả nước. 

 Hội đồng thành phố
Portland
Jo Ann là cựu nhà lập pháp tiểu bang và 
là một nhà hoạt động cộng đồng lâu năm, 
bà được biết đến trong vai trò Chủ tịch 
NAACP Portland trong thời gian trước đây. 
Nếu đắc cử, Jo Ann sẽ là phụ nữ da màu 
đầu tiên được bầu vào Hội đồng Thành 
phố Portland. APANO tự hào ủng hộ bà 
vào tháng 5 năm 2018, khi bà giành được 
47% số phiếu bầu.

Hạ nghị sĩ Tiểu bang
HD 51
Janelle là con gái của nhà giáo, một 
trong những người ủng hộ việc ưu tiên 
trên hết là nền giáo dục của con em 
chúng ta. Bà cũng là một chủ doanh 
nghiệp nhỏ, đã từng trao học bổng cho 
nhân viên của mình, giúp họ theo đuổi 
ước mơ ngàhbgiáo dục và phát triển 
nghề nghiệp. Là một nhà lập pháp, 
Janelle đã ủng hộ việc tăng mức lương 
tối thiểu và áp dụng chính sách nghỉ ốm 

được hưởng lương.

DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN 

KATE BROWN TERESA ALONSO LEON

JO ANN HARDESTY JANELLE BYNUM



Hạ nghị sĩ Tiểu bang
HD 37

Rachel là một y tá đã nhiều năm phục 
vụ những người dễ bị tổn thương nhất 
trong cộng đồng chúng ta. Kinh nghiệm 
sống của bà đã thúc đẩy bà vận động cho 
việc ủng hộ bảo hiểm giá cả phải chăng, 
hệ thống giáo dục công cộng, và cải thiện 
hệ thống giao thông vận tải và cơ sở hạ 
tầng. 

Thượng nghị sĩ Tiểu bang
SD 19
Rob là thành viên Ban Thượng viện về 
Dịch vụ Nhân sinh và Ban Thượng viện 
về Tư pháp. Dưới vai trò Thượng nghị sĩ, 
ông đã giúp thông qua luật kiểm soát 
súng và tăng mức lương tối thiểu. Rob 
tin tưởng vào việc thực hiện chính sách 
qua lăn kính của sự công bằng, dành ưu 
tiên cho việc hỗ trợ nỗ lực đến các gia 
đình lao động với các chương trình giáo 
dục, bảo đảm sự an toàn cho học sinh, 
sinh viên, việc làm trong ngành năng 
lượng sạch, và bảo hiểm sức khỏe toàn 
cầu. 

Nghị sĩ Tiểu bang
HD 46
Alissa hiện là Trưởng Ban Hạ viện về 
Dịch vụ Nhân sinh và Nhà ở, và là thành 
viên Ban Hạ viện về Bảo hiểm Sức khỏe 
và Ban Hạ viện về Hỗ trợ Trẻ em Tuổi 
mầm non và Gia đình. Bà cam kết cống 
hiến công lao của mình để chấm dứt sự 
bất công liên quan đến phân biệt chủng 
tộc và giới tính thông qua chương trình 
nhà ở giá rẻ, cải cách ngân quỹ, và mở 
rộng hơn nữa bảo hiểm sức khỏe và 
dịch vụ nhân sinh.

Thông điệp này được tài trợ bởi APANO, một tổ chức phi lợi nhuận 501c4.

RACHEL PRUSAK ROB WAGNER

ALISSA KENY-GUYER

DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN 


