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APANO
là ai?

APANO hợp nhất Người Châu Á và Người Dân Đảo Thái Bình 
Dương để xây dựng quyền lực, phát triển nhà lãnh đạo, và 
thúc đẩy tính công bằng thông qua tổ chức, ủng hộ, phát triển 
cộng đồng, và công tác văn hóa. Chúng tôi hình dung một thế 
giới công bằng, nơi Người Châu Á và Người Dân Đảo Thái Bình 
Dương và các cộng đồng có cùng chung khát vọng và khó khăn 
với chúng tôi có sức mạnh, nguồn lực, và tiếng nói để xác định 
tương lai, và nơi chúng tôi làm việc đoàn kết để hướng tới thay 
đổi chính trị, xã hội, kinh tế, và văn hóa.

Giới thiệu
Thông điệp lập trình này được đem đến cho quý vị bởi APANO, một tổ chức phi lợi nhuận theo 501(c)(4).2



Nếu tôi 

Không thể bỏ 
phiếu thì sao?

CHIA SẺ THÔNG TIN với các 
cử tri trong cộng đồng của quý vị 
và KHUYẾN KHÍCH họ bỏ phiếu

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI TRONG  
SUỐT CẢ NĂM ĐỂ LÀM VIỆC VỀ CHÍNH SÁCH, 
CHIA SẺ LỜI KHAI, VÀ HƠN THẾ NỮA!

CHIA SẺ hướng dẫn này 
với bạn cùng lớp, cộng đồng 
tín ngưỡng, hàng xóm và bạn 
bè của quý vị.

THEO DÕI TRUYỀN THÔNG 
XÃ HỘI CỦA CHÚNG TÔI  
@APANONEWS TRÊN FACEBOOK, 
TWITTER, VÀ INSTAGRAM ĐỂ DUY 
TRÌ CẬP NHẬT NHỮNG NỖ LỰC BẦU  
CỬ CỦA CHÚNG TÔI.

THAM GIA CÙNG 
CHÚNG TÔI trong cuộc 
bầu cử này để gọi và nhắn tin 
động viên hàng xóm của quý 
vị đi bỏ phiếu.

Giới thiệu
Thông điệp lập trình này được đem đến cho quý vị bởi APANO, một tổ chức phi lợi nhuận theo 501(c)(4). 3



Nadia Hasan
Hội Đồng Thành Phố Beaverton Vị Trí 6 

Công việc của Nadia gắn 
liền với trải nghiệm của bà 
là Người Hồi Giáo, con gái 
có bố mẹ là người di cư, giáo 
viên, nhà tổ chức cộng đồng, 
người mẹ, và cư dân lâu năm 
tại Beaverton. 

Trong thời gian làm việc với 
tư cách là giáo viên trường 
công tại Beaverton và Trường 
Trung Học Phổ Thông Sunset, 
Nadia trực tiếp chứng kiến 
tác động của các nhà chính 
trị, nhà quản trị và Ủy Viên 
Hội Đồng lên học sinh.

Học Khu Beaverton có tỷ lệ 
học sinh vô gia cư cao nhất tại 
Oregon với khoảng 1.900 học 
sinh là người vô gia cư. Nadia 
đấu tranh chống lại việc thiếu 
hỗ trợ cho học sinh và tiếp tục 
làm điều đó cho đến nay.

Khi các trường quyết định 
bỏ chương trình ăn trưa ở 
trường trong thời gian khởi 
phát COVID-19, Nadia đã 
đấu tranh cho đến khi các 
bữa trưa ở trường được khôi 
phục, làm việc với hội đồng 
nhà trường và Hội Đồng 
Thành Phố.

Nadia là nhà lãnh đạo dũng 
cảm, sáng tạo mà chúng ta cần 
trong thời điểm này. Nếu được 
bầu chọn, Nadia sẽ là người 
phụ nữ Pakistan gốc Ấn đầu 
tiên và người Hồi Giáo đầu tiên 

trong Hội Đồng Thành Phố. 

Ứng Cử Viên
Thông điệp lập trình này được đem đến cho quý vị bởi APANO, một tổ chức phi lợi nhuận theo 501(c)(4).4



Khanh Pham
Khu Quốc Hội Oregon 46 (NE/SE Portland)

Việc ứng cử mang tính lịch sử của Khanh Pham trở thành nhà lập pháp tiểu 
bang người Mỹ gốc Á tiến bộ đầu tiên tại một trong những khu Quốc Hội đa 
dạng về chủng tộc nhất—và là quan chức tiểu bang người Mỹ gốc Việt đầu 
tiên—củng cố nền dân chủ của chúng ta bằng cách tạo ra một chiến dịch 
phản ánh Portland. Với tư cách là Giám Đốc Tổ Chức Người Nhập Cư của 
APANO, Khanh đã làm việc để thông qua Quỹ Năng Lượng Sạch Portland, 
tạo ra việc làm xanh và một tương lai trong sạch hơn cho Portland. Với vai 
trò hiện tại là Giám Đốc Tổ Chức của OPAL Environmental Justice Oregon, 
bà tiếp tục xây dựng một Portland tốt đẹp hơn cho tất cả chúng ta, gần đây 
nhất là thông qua công việc của bà về Thỏa Thuận Mới Xanh Oregon.

Eddy Morales
Thị Trưởng Gresham

Eddy Morales đã và đang đấu tranh cho các cộng đồng cơ sở và cung 
cấp cho họ thông tin và công cụ cần thiết để tác động đến các quyết 
định và đầu tư ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. Ông đã liên tục đấu 
tranh để tiếng nói của chúng ta được lắng nghe với tư cách là Ủy Viên 
Hội Đồng Thành Phố Gresham và người sáng lập East County Rising, 
một cơ quan tổ chức nuôi dưỡng sức mạnh của người dân để bảo vệ 

các giá trị và cộng đồng của chúng ta.

Chloe Eudaly
Hội Đồng Thành Phố Portland Vị Trí 4 (nói chung)

Với 15 năm kinh nghiệm vận động cho người khuyết tật, Chloe Eudaly đã 
đấu tranh cho phương tiện giao thông an toàn, dễ tiếp cận bằng cách cải 
thiện phương tiện công cộng, trải nhựa đường, xây thêm vỉa hè và làn 
đường cho xe đạp, đồng thời lắp đặt đèn đường. Bà đã cải thiện quyền của 
người thuê nhà bằng cách thông qua các chính sách hỗ trợ người thuê nhà 
bị chủ nhà đuổi đi và đảm bảo tất cả người dân Portland được đối xử công 
bằng khi nộp đơn xin thuê nhà. Chloe đã đóng vai trò quan trọng trong việc 
ứng phó với COVID-19 của thành phố bằng cách làm việc để giữ an toàn cho 
cộng đồng vô gia cư của chúng ta, những người thuê nhà trong nhà của họ 
và những người phụ thuộc vào phương tiện công cộng được an toàn.

Ứng Cử Viên
Thông điệp lập trình này được đem đến cho quý vị bởi APANO, một tổ chức phi lợi nhuận theo 501(c)(4). 5



Ricki Ruiz
Khu Quốc Hội Oregon 50 (Gresham)

Ricki Ruiz gắn liền với Khu Quốc Hội 50 từ khi lớn lên trong khu và là người 
đầu tiên trong gia đình tốt nghiệp trung học phổ thông tại Trường Trung 
Học Phổ Thông Reynolds tới vai trò hiện tại là điều phối viên dịch vụ cộng 
đồng và thông dịch viên tiếng Tây Ban Nha toàn thành phố cho Thành Phố 
Gresham. Ông là nhà lãnh đạo gắn kết mọi người trong cộng đồng một 
cách chu đáo trong mọi khía cạnh của đời sống công dân vì ông đã trải 
nghiệm việc nói một ngôn ngữ khác mọi người và những rào cản đối với sự 
tham gia của công dân. 

Wlnsvey Campos
Khu Quốc Hội Oregon 28 (Aloha & S. Beaverton)

Wlnsvey Campos sẽ mang lại một góc nhìn mới mẻ cho cơ quan lập 
pháp với lý lịch độc đáo là một người quản lý hồ sơ công tác xã hội, 
nơi bà làm việc với các gia đình cần chuyển đến những ngôi nhà an 
toàn, giá cả phải chăng. Bà sẽ là người phụ nữ trẻ nhất từng được 
bầu chọn vào cơ quan lập pháp và là người Latina đầu tiên đại diện 

cho khu của mình.

Deb Patterson
Khu Thượng Viện Oregon 10 (N & W Salem)

Kinh nghiệm của Deb Patterson với tư cách là nhà đấu tranh cho quyền 
chăm sóc sức khỏe và người khuyết tật trong Ban Cố Vấn Y Tế, Ban Quản Trị 
Viện Dưỡng Lão Oregon và Ủy Ban Người Khuyết Tật Oregon mang đến cho 
bà một góc nhìn độc đáo mà bà sẽ đưa vào Thượng Viện Oregon. Bà cam 
kết vận động để cộng đồng được tiếp cận với việc ra quyết định và chính 
sách ở Điện Capitol. 

Ứng Cử Viên
Thông điệp lập trình này được đem đến cho quý vị bởi APANO, một tổ chức phi lợi nhuận theo 501(c)(4).6



Nafisa Fai
Ủy Ban Quận Washington

Là một người tị nạn Somali, 
mẹ của 2 đứa con nhỏ và một 
cư dân Beaverton 22 năm, 
Nafisa dành nhiều công sức 
để xây dựng một thành phố 
nơi mà gia đình bà có thể 
phát triển khỏe mạnh, an 

toàn và mạnh mẽ. 

Nafisa là một người ủng hộ 
sức khỏe cộng đồng táo bạo. 
Nafisa đã làm việc với Hội Chữ 
Thập Đỏ Hoa Kỳ và ban Y Tế 
Quận Multnomah trong nhiều 
năm, phục vụ trong nhóm ứng 
phó với Đại Dịch Hội Chứng 
Hô Hấp Trung Đông (MERS).

COVID-19 đã khuếch đại nhiều 
vấn đề mà cộng đồng Người 
Da Đen, Thổ Dân và Người 
Da Màu (BIPOC) phải đối mặt, 
đặc biệt là khi nói đến khả 
năng tiếp cận các nguồn lực 
và chăm sóc sức khỏe của họ. 
Trong đại dịch này, Nafisa đã 
đóng một vai trò quan trọng 
trong việc giữ an toàn cho 
cộng đồng của chúng ta bằng 
cách tiến hành truy dấu tiếp 
xúc ở Quận Washington.

Nếu được bầu chọn, Nafisa sẽ là người phụ nữ da màu 
đầu tiên trong Ủy Ban Quận Washington, mang đến một 
góc nhìn mới cho văn phòng công và kinh nghiệm trực 
tiếp của việc là người tị nạn, người ủng hộ sức khỏe, 

người mẹ và nhà lãnh đạo cộng đồng ở Beaverton.

Ứng Cử Viên
Thông điệp lập trình này được đem đến cho quý vị bởi APANO, một tổ chức phi lợi nhuận theo 501(c)(4). 7



Jackie Leung
Khu Quốc Hội 19

Là một nhà tổ chức cộng đồng, một Ủy Viên 
Hội Đồng Thành Phố Salem và mẹ của bốn đứa 
con nhỏ, Jackie cam kết tạo ra một tương lai nơi 
cộng đồng và con cái của bà có thể phát triển. 
Các cử tri đã bầu chọn Jackie vào Hội Đồng 
Thành Phố Salem vì kinh nghiệm sống của bà 
và việc bà tiếp tục vận động cho các cộng đồng 
ở Salem bao gồm BIPOC, cộng đồng người vô 

gia cư và cư dân nông thôn

Là một người ủng hộ sức khỏe cộng đồng lâu 
năm, Jackie đã làm việc với nhiều cộng đồng công 
nhân nông trại nhập cư, tập trung vào việc tiếp 
cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe và tiếp tục đấu 
tranh để tất cả cộng đồng của chúng ta có thể 
tiếp cận nhà ở, thực phẩm và dịch vụ chăm sóc 

sức khỏe toàn diện và giá cả phải chăng.

Là một Ủy Viên Hội Đồng 
Thành Phố, Jackie đã đạt 
được những thành tích cho 
thấy cam kết mạnh mẽ của 
bà trong việc làm cho chính 
quyền trở nên minh bạch và 
chịu trách nhiệm giải trình. 
Jackie là người duy nhất bỏ 
phiếu cho sắc lệnh Sit-Lie 
nhằm tội phạm hóa những 
người vô gia cư ngồi lê hoặc 
nằm vạ vật trong thành 

phố Salem.
Nếu được bầu chọn, Jackie 
sẽ là người Mỹ gốc Á đầu 
tiên đại diện cho Khu 19, 
mang theo cộng đồng và 
kinh nghiệm sống của bà  

đến Điện Capitol.

Ứng Cử Viên
Thông điệp lập trình này được đem đến cho quý vị bởi APANO, một tổ chức phi lợi nhuận theo 501(c)(4).8



Cal Mukumoto
Khu Quốc Hội Oregon 9

Cal Mukumoto có nhiều kinh nghiệm về ủng hộ các cộng đồng Bộ Lạc và 
cộng đồng da màu tại khu của mình thông qua vai trò làm việc tại tập đoàn 
phát triển Bộ Lạc Coquille, hỗ trợ tạo điều kiện phát triển kinh tế và bền 
vững tại khu vực bờ biển. Cal có thể tạo ra các giải pháp công để hỗ trợ 
các cộng đồng bị ảnh hưởng và đưa ra các khuôn khổ mới ưu tiên sự bình 
đẳng và cộng tác cộng đồng.

Joel Iboa
Ủy Viên Quận Lane

Joel Iboa đã đấu tranh cho quê hương trong suốt cuộc đời mình. 
Mong muốn tạo ra một Quận Lane hòa nhập của ông được mở rộng 
thông qua kinh nghiệm tổ chức sâu rộng của mình. Thông qua kinh 
nghiệm làm Giám Đốc Liên Minh tại Causa, Joel có thành tích về việc 
gắn kết cộng đồng và thúc đẩy thay đổi đối với các vấn đề ảnh hưởng 
sâu sắc đến Quận Lane, chẳng hạn như việc thông qua Dự Luật Quốc 
Hội năm 2015, cho phép mọi người thi lấy bằng lái xe. Joel hình dung 
một quận có chi phí giá cả phải chăng, an toàn cho tất cả mọi người 
và có một nền kinh tế phục hồi trên toàn quận với các lợi ích về môi 

trường và xã hội cho các thế hệ hiện tại và tương lai. 

Shemia Fagan
Bộ Trưởng Ngoại Giao

Shemia Fagan là người đấu tranh mà chúng ta cần cho cộng đồng của mình 
để giữ an toàn cho cuộc bầu cử và đảm bảo tiếng nói của chúng ta được 
lắng nghe trong quá trình dân chủ. Bà sẽ tiếp tục ủng hộ các cộng đồng 
của chúng ta bằng cách đảm bảo các hồ sơ công khai và kiểm toán có trách 
nhiệm giải trình với cộng đồng mà họ phục vụ.

Ứng Cử Viên
Thông điệp lập trình này được đem đến cho quý vị bởi APANO, một tổ chức phi lợi nhuận theo 501(c)(4). 9



Toàn Metro
CÓ cho Đến Đích Cùng Nhau (Dự Luật 26-218)
Dự luật này xây dựng các cộng đồng có thể sống được thông qua việc 
đầu tư vào hệ thống giao thông trong khu vực, để đường phố của chúng 
ta được an toàn và dễ tiếp cận; đầu tư vào các tuyến xe buýt & MAX mới; 
đảm bảo các khoản đầu tư giao thông vận tải minh bạch và có trách 
nhiệm giải trình với cộng đồng; ngăn chặn việc di dời hàng loạt và khôi 
phục khả năng chi trả nhà ở; và đảm bảo tài trợ cho các chương trình 
tăng khả năng tiếp cận các phương án vận chuyển. Dự luật được tài trợ 
thông qua thuế tiền lương của các doanh nghiệp.

Quận Multnomah
CÓ cho Giáo Dục Mầm Non 
cho Tất Cả, (Dự Luật 26-214)
Giáo Dục Mầm Non cho Tất Cả là một kế hoạch 
định hướng cộng đồng nhằm tạo ra lớp mầm non 
phổ cập chất lượng cao, ưu tiên cho trẻ em, gia 
đình và nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe 
Người Da Đen, Da Nâu và Bản Địa trong cộng 
đồng. Dự luật này đầu tư cho tương lai của cộng 
đồng ở mọi cấp độ, đảm bảo rằng các nhà cung 
cấp dịch vụ được trả mức lương cạnh tranh và tất 
cả trẻ em của Quận Multnomah đều được tiếp 
cận chương trình giáo dục chất lượng miễn phí.

Dự Luật Đưa Vào Lá Phiếu
Thông điệp lập trình này được đem đến cho quý vị bởi APANO, một tổ chức phi lợi nhuận theo 501(c)(4).10



Quận Multnomah
CÓ cho Thư Viện của Chúng Ta
(Dự Luật 26-211)
Dự luật này sẽ cải thiện các thư viện của Quận Multnomah, 
vốn không được đầu tư nhiều so với các quận xung quanh. 
Dự luật sẽ mở rộng các thư viện hiện có và tạo ra một 
thư viện hàng đầu mới ở Gresham. Mở rộng, đổi mới và 
tạo không gian thư viện là một khoản đầu tư dài hạn 
để đảm bảo khả năng tiếp cận thư viện, ngay cả trong 
COVID-19 khi không gian hạn hẹp gần như đã ngăn cản 
việc giữ khoảng cách tiếp xúc và hạn chế cơ hội sử dụng 
tài nguyên thư viện của một số người. Dự luật này được tài 
trợ thông qua thuế bất động sản.

Toàn Portland
CÓ cho các Trường Công Lập 
Portland Gia Hạn Công Khố Phiếu 
(Dự Luật 26-215)
Đề xuất bao gồm cập nhật chương trình giảng dạy và 
công nghệ; khả năng tiếp cận lớn hơn cho học sinh 
khuyết tật; hỗ trợ các dự án an toàn và sức khỏe bao 
gồm sửa chữa mái nhà và thay thế hệ thống sưởi và làm 
mát trong các tòa nhà; và hiện đại hóa Trường Trung 
Học Phổ Thông Jefferson, cùng với việc lập kế hoạch và 
thiết kế cho các Trường Trung Học Phổ Thông Cleveland 
và Wilson. Có cho Việc Gia Hạn Công Khố Phiếu Trường 
PPS sẽ tăng khả năng tiếp cận giáo dục và đầu tư vào 
tương lai của học sinh.

Mức thuế đề xuất này là cần thiết vì nó sẽ khôi phục 
khoản thâm hụt kinh phí do đóng cửa các trung tâm 
cộng đồng và hồ bơi và hủy bỏ các hoạt động giải trí do 
COVID-19. Dự luật cũng sẽ loại bỏ sự phụ thuộc vào công 
viên và phí vui chơi giải trí, mở rộng khả năng tiếp cận 
các hoạt động vui chơi giải trí cho cộng đồng của chúng 
ta. Khoản thu này cũng sẽ giữ cho các công viên và nhà 
vệ sinh sạch sẽ và an toàn hơn, cải thiện dịch vụ trong 
các công viên hiện có và bảo vệ các khu vực tự nhiên.

CÓ cho Người Dân Portland vì 
Công Viên (Dự Luật 26-213)

Thông điệp lập trình này được đem đến cho quý vị bởi APANO, một tổ chức phi lợi nhuận theo 501(c)(4). 11
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