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Dù cho chúng ta thuộc chủng tộc nào 
hay chúng ta từ đâu đến, chúng ta 
đều gọi Oregon là quê hương.  Quê 
hương của chúng ta mạnh hơn, an 
toàn hơn và lành mạnh hơn khi chúng 
ta đến với nhau trong lúc khủng hoảng 
và lúc lành mạnh . Ngày nay, một vài 
chính trị gia thực dụng, có thiếu sót 
đối với việc lớn và không màng đến 
nền kinh tế thiếu vững vàng, đang làm 
ra những quyết định làm tổn thương 
mỗi người trong cộng đồng từ người 
già đến trẻ em.  Kế đến, họ đổ lỗi cho 
những khó khăn của chúng ta lên gia 
đình nghèo, người di dân mới, người 
da đen và người da nâu - chia rẻ chúng 
ta trong khi chúng ta cần nhau nhất.

APANO 
LÀ AI?
APANO là một tổ chức có cơ sở 
khắp tiểu bang, kết nối người 
châu Á và người các đảo Thái Bình 
Dương để đạt công bằng xã hội.  
Chúng tôi dùng những sức mạnh 

Tính khẩn cấp của vi rút corona chỉ rõ 
ràng rằng chúng ta cần những nhà 
lãnh đạo mạnh mẽ ở những cấp của 
chính phủ để đương đầu với những 
thử thách và thật sự giữ được những 
giá trị chia sẻ của chúng ta.  Chúng 
ta cần cả những vị lãnh đạo liều lĩnh 
chú tâm đến cộng đồng và những 
vị sẽ bảo vệ chúng ta vào những lúc 
bấp bênh.  Chúng ta phải hợp tác với 
người từ khắp thành phần trong cuộc 
sống và tranh đấu cho một Oregon 
làm việc cho tất cả mọi người - như 
chúng ta đã làm vào năm 2018 khi 
chúng ta chống lại sự ganh ghét bằng 
cách đánh bại một dự luật chống di 
dân, bảo vệ môi trường của chúng 
ta bằng cách tạo ra Quỹ Năng Lượng 
Sạch của Portland, và có những người 
tiên phong như Ủy viên Thành phố 
Portland được bầu Jo Ann Hardesty.

Bằng cách hợp tác với nhau trong 
tháng Năm này, chúng ta có thể 
chọn cả những người lãnh đạo 
liều lĩnh cho cộng đồng và những 
người sẽ tranh đấu cho tất cả chúng 
ta, không chỉ cho một thiểu số 
người giàu có.  Hãy bầu cho người 
biết chúng ta và người chúng ta 
tin cậy đặt người dân lên trước. 
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Giới thiệu



Chia sẻ hướng 
dẫn này tại trường học, 
cộng đồng tín ngưởng, 
người láng giềng và bạn 

Khích lệ và Chia sẻ 
Thông tin với cử tri 
trong cộng đồng

LÀM GÌ NẾU NHƯ 
TÔI KHÔNG THỂ 
BẦU CỬ?

 
Facebook,
 
Twitter, và 

Instagram để được 
cập nhật về những 
nỗ lực bầu cử của 
chúng tôi.

Hãy cùng với chúng tôi 
gọi điện thoại hay gửi tin 
nhắn đến những người 
láng giềng để họ bỏ phiếu.

m
t

Hãy theo dõi thông tin xã 
hội @APANONews trên
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Những điểm mạnh của Carmen là sự 
lãnh đạo và nối kết cộng đồng trong 
cương vị cháu gái của những người di 
dân đến đất nước này như là những 
công nhân di dân và là Giám Đốc Hành 
Chánh của Hệ Thống Mỹ La Tinh. Giờ 
đây, Hệ Thống Mỹ La Tinh nâng đỡ giới 
trẻ và gia đình bằng cách kết nối với 
phụ huynh, ủng hộ việc đi học sớm và 
hoàn tất trung học, làm việc với giới 
trẻ và gia đình với một hệ thống tích 
hợp, và cung cấp năng lực và giúp đỡ 
thuê nhà đối với những người cần 
sự giúp đỡ.  Carmen đã mở rộng tổ 
chức của mình để đáp ứng nhu cầu, 
và cô ta sẽ mang lại khả năng tương 
tự đối với chính quyền Thành phố.

Carmen Rubio
Ủy viên Thành phố Portland 
Đơn vị 1 (mở rộng) 

Tera Hurst
& Sam Chase
Ủy Viên Thành Phố Portland 
Đơn vị 2 (mở rộng) 

Tera Hurst có thành tích tiên phong 
trong việc thay đổi ở cấp thành phố 
trong vai trò cựu Chánh Văn Phòng 
của Thị trưởng Hale, hiện nay là 
Giám đốc Hành chánh của Renew 
Oregon, và cựu Bào Chữa Viên Đặc 
Biệt được Tòa Bổ Nhiệm (CASA) để 
giúp cho trẻ em bị bạo hành và ruồng 
bỏ. Tera sẽ làm việc để tạo ra một 
Portland ủng hộ mọi người-đặc biệt 
là người được phục hồi và người bị 
loại trừ trong tiến trình chính trị.

Sam Chase đã chứng minh nhiệm vụ 
của mình đi đầu với những giá trị và 
kết hợp cộng đồng thông qua thời gian 
làm Ủy viên hội đồng Metro, trong 
đó bao gồm giúp đỡ tạo nên Ủy ban 
Metro về Bình đẳng Chủng tộc. Ông 
đã thúc đẩy cho sự kết hợp cộng đồng 
trong tiến trình quyết định những 
vấn đề lớn như công việc, nhà ở hợp 
lý, không khí trong lành và nước.
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Ứng Cử Viên



Chloe Eudaly
Ủy Viên Thành Phố Đơn vị 4 
(mở rộng) 

Jessica 
Vega Pederson
Ủy Viên Hạt Multnomah Đơn vị 3 
(SE Portland)

Mike Schmidt
Luật Sư Quận Multnomah
 (mở rộng)

Với 15 năm ủng hộ người khuyết tật, 
Ủy viên Chloe Eudaly đã tranh đấu cho 
phương tiện giao thông dễ dàng và an 
toàn bằng cách cải thiện phương tiện 
di chuyển công cộng, trải nhựa đường, 
tạo ra những đường dành cho bộ hành 
và đường dành cho xe đạp, và lắp đèn 
đường.  Bà đã cải thiện quyền của 
người mướn nhà với những chính sách 
cung cấp sự giúp đỡ cho người mướn 
nhà bị chủ nhà thôi không cho mướn 
và bảo đảm tất cả những người dân 
Portland được đối xử công bằng khi 
nộp đơn xin thuê nhà. Chloe là người 
quan trọng đối với phản ứng của thành 
phố với COVID-19 trong việc giữ gìn 
an toàn cho người không nhà, người 
thuê nhà và an toàn cho những người 
lệ thuộc vào phương tiện công cộng. 

Jessica Vega Pederson là một người tự 
hào của phía Đông thành phố Port-
land, người dại diện cộng đồng tốt 
ở Ủy viên Hạt Multnomah. Jessica là 
người tiên phong tạo ra tương lai tốt 
hơn cho trẻ em, đang làm việc để mở 
rộng sự giáo dục sớm cho trẻ em bằng 
cách phục vụ Ủy Ban Portland Chil-
dren’s Levy Allocation và Chủ tịch Hội 
Preschool for All task force của Hạt.

Mike Schmidt thúc đẩy công bằng 
chủng tộc thông qua vai trò Giám 
Đốc Hành Chánh của Ủy Ban Tư Pháp 
hình sự Oregon. Ông đã tranh đấu 
cho những chính sách quan trọng 
như việc đầu tư về sức khỏe mang 
tính hành xử và tinh thần. Mike là 
một ứng cử viên tiến bộ với những 
kế hoạch rõ ràng cho văn phòng 
của Luật Sư Quận để nêu ra những 
vấn đề như tội phạm kỳ thị, trách 
nhiệm và sự minh bạch của cảnh 
sát, đem người Luật Sư Quận ra khỏi 
phòng xử án và đến với người dân.
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Lịch sử ứng cử  của Phạm Khanh là 
người Mỹ gốc Á châu đầu tiên trong 
cơ quan lập pháp tiểu bang trong một 
trong những quận có nhiều sắc dân 
khác nhau nhất- và là người Mỹ gốc 
Việt đầu tiên trong cơ quan lập pháp-
củng cố nền dân chủ bằng cách tạo ra 
một cuộc vận động phản ánh Portland 
ngày nay.  Bà đã tranh đấu với chúng 
tôi tại APANO trong cương vị Quản 
Đốc Tổ Chức Di Dân và tiếp tục ủng 
hộ Đông Portland trong vai trò Giám 
Đốc Điều Hành OPAL Environmental 
Justice Oregon, là nơi bà đã làm việc 
để thông qua Quỹ Năng Lượng Sạch 
Portland và xây dựng một phong 
trào cho Oregon Green New Deal.

Là người phụ nữ da màu đầu tiên 
trong Hội Đồng Quận Washington, 
Nafisa sẽ mang lại một triễn vọng 
mới, đã bắt rễ trong sự liên kết cộng 
đồng như tạo ra Pan African Festival 
để liên kết với cư dân Oregon thuộc 
những lí lịch khác nhau và làm việc 
với Upstream Public Health.  Là một 
người tỵ nạn Somali, Nafisa mang lại 
một lăng kính bình đẳng và tập trung 
vào những thay đổi có hệ thống để 
ủng hộ những cộng đồng chưa có 
đại diện thuộc Quận Washington.

Wlnsvey Campos
Hạt Beaverton/Washington Đơn 
vị 28 (Nam Beaverton)

Wlnsvey Campos sẽ đem lại một triển 
vọng mới đối với lập pháp với quá trình 
là một quản đốc công tác xã hội nơi 
bà đã làm việc với những gia đình  để 
chuyển họ đến những ngôi nhà có khả 
năng trả tiền nhà và an toàn.  Bà sẽ là 
người phụ nữ trẻ nhất được bầu vào cơ 
quan lập pháp và là người châu Mỹ La 
tinh đầu tiên đại diện cho quận của bà.

Nafisa Fai
Ủy Viên Quận Washington Đơn 
vị 1 (Trung Tâm Beaverton)

Khanh Pham
Quận Oregon House 46 (NE/SE 
Portland)
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Ứng Cử Viên



Làm việc trong 30 năm trong việc phục 
vụ công cộng với chức Giám Đốc Hành 
Chánh của 1000 Friends của Oregon, 
Chánh văn Phòng cho đến làm việc 
cho Nghị sĩ Earl Blumenauer, và Giám 
Đốc Hành Chánh cho Chính Sách và Kế 
Hoạch thuộc TriMet, ông Bob Stacey 
đã thiết lập thành tích liên kết cộng 
đồng và làm nhiều việc hoàn tất để 
tạo ra một Oregon bình đẳng hơn.

Lori Stegmann là nhà lãnh đạo người 
Mỹ gốc Hàn và cư dân lâu năm của 
East County. Lori có kinh nghiệm 
rộng trong vai trò một nhà lãnh đạo 
cộng đồng và chính quyền để ủng 
hộ cho sự bền vững về nhà ở, thịnh 
vượng cộng đồng, phát triển kinh 
tế và an toàn cộng cộng. Bà đi tiên 
phong trong những nỗ lực Thống Kê 
Dân Số  2020 của Hạt Multnomah và 
bảo vệ những tài nguyên để đạt tới 
những cộng đồng chưa được kể đến. 

Jamie McLeod-Skinner đã làm việc 
trong suốt thời gian trưởng thành để 
thách thức sự thực dụng và để phục vụ 
người khác bằng cách lãnh đạo những 
chương trình người tị nạn tái định cư, 
phụ trách Quản Đốc Thành Phố Phoe-
nix, Oregon và Ủy viên Hội Đồng Thành 
Phố Santa Clara.  Trong những cương 
vị này, bà tăng cường sự tin cậy và đạo 
đức của chính phủ và tạo ra cảm giác 
an toàn cho tất cả.  Là một thành viên 
Dân Chủ cấp tiến, bà có thể nối kết sự 
phân cách thị thành và nông thôn và 
nói lên tiếng nói của người dân Oregon

Bob Stacey
Hội Đồng Quận Metro Đơn vị 6 
(NE/SE Portland)

Lori Stegmann
Ủy Viên Hạt Multnomah Đơn vị 4 
(Hạt Phía đông)

Jamie McLeod 
Skinner
Tỗng Chưởng Lý

7Thông điệp của chương trình này được mang đến từ APANO, một tổ chức phi lợi nhuận 501(c)(4).



CÁC BIỆN 
PHÁP BỎ 
PHIẾU

Các biện pháp bỏ phiếu

ccux

taed
HẠT WASHINGTON
Yes trên Dự Luật 34-296: 
Public Safety Replacement 
Levy
Dự luật này cung cấp ngân sách cho các chương trình 
khác nhau về tội phạm, gia tăng sự giúp đỡ đối với nạn 
nhân và những nơi trú ngụ khẩn cấp, kết án các vụ giết 
người và những tội phạm nguy hiểm khác.  Mở rộng ngân 
sách đối với việc kết án và giám sát những bạo hành gia 
đình, hành hạ trẻ em và những tội ác về tình dục, mở rộng 
chương trình trẻ vị thành niên phạm tội, cung cấp những 
dịch vụ để giúp những người sống sót sau bạo hành 
gia đình chuyển tiếp từ nơi ẩn náu đến nơi ở ổn định.

Yes trên Dự Luật 34-297: 
Libarry Renewal Levy
Tiếp tục cung cấp ngân sách cho những hoạt động 
thư viện công cộng, những chương trình đọc sách 
cho trẻ em, tài nguyên cho những người tìm kiếm 
việc làm, ủng hộ trung tâm và những dịch vụ cho 
những thư viện, mua sách và sách điện tử.
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THÀNH PHỐ-RỘNG RÃI
YES để Ủng Hộ Dịch Vụ 
Phục Vụ Người Không 
Gia Cư : Dự Luật 26-210

Dự luật này đầu tư vào những chương trình để giúp 
đỡ và làm cho người dân không bị cảnh không gia cư, 
bao gồm huấn nghệ, dịch vụ cai nghiện và phục hồi, 
giúp đỡ về sức khỏe  tinh thần, giúp đỡ thuê nhà, gia 
tăng việc cấp nhà ở hợp lý và thay thế chỗ ở thông 
qua việc lấy 1% tiền thuế thu nhập trên người có thu 
nhập cao ($125,000 với người độc thân/$200,000 khai 
thuế chung) và 1% tiền thuế thu nhập trên những 
doanh nghiệp có tổng doanh thu hơn $5 triệu.

tTeygUTg
NHỮNG DỰ LUẬT 
CỦA PORTLAND
YES trên Sửa Chữa 
Đường: Dự Luật 26-209
Dự luật này sẽ cấp ngân sách cho Sở Công Chánh 
Giao thông Portland cung cấp việc cấp thiết sửa 
đường, những con đường an toàn, những con 
đường có bóng cây, và Những Con Đường An Toàn 
Đến Trường bằng cách xem lại thuế nhiên liệu.
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