Giới thiệu về ứng cử viên
Tên ứng cử viên: Bruce Harrell
Tên chiến dịch: Bruce vì Seattle
Trang web của chiến dịch: BruceForSeattle.com
Vị trí trong thành phố: Thị trưởng
Số điện thoại của chiến dịch: (206) 486-0377
Giới thiệu về ứng cử viên:
Tôi đang tranh cử vào chức Thị trưởng để đoàn kết Seattle xung
quanh các giá trị tập thể của chúng ta về cơ hội, sự hòa nhập và
công bằng. Cùng nhau, chúng ta sẽ hành động táo bạo để giải
quyết cuộc khủng hoảng về vấn đề vô gia cư, dẫn dắt đến một sự
phục hồi kinh tế mạnh mẽ cho các doanh nghiệp nhỏ và các gia đình ở Seattle, đồng thời thực hiện các
cải cách của ngành cảnh sát nhằm thay đổi phong cách giữ an ninh trật tự chứ không chỉ là cách thực
hành, để đảm bảo TẤT CẢ các gia đình của chúng ta được an toàn.
Lớn lên trong một gia đình thuộc tầng lớp lao động, có hai chủng tộc, tôi đã dành cả cuộc đời và sự
nghiệp của mình ở Seattle. Tôi yêu Thành phố này – chúng ta là ai và chúng ta có thể là ai. Tại Hội đồng
Thành phố, tôi đã làm việc để phá bỏ các rào cản dẫn đến thành công – thông qua luật cảnh sát chống
thiên vị đầu tiên của Seattle, ban-the-box (chiến dịch đòi bỏ cái ô vuông, hỏi người xin việc là đã từng có
tiền án chưa) để ngăn chặn sự phân biệt đối xử tại nơi làm việc và tăng cường hỗ trợ cho trẻ em BIPOC
trong các trường công lập của chúng ta.
Tôi đã khởi động chiến dịch của mình với các kế hoạch có thể thực hiện hành động để giải quyết các vấn
đề cấp bách nhất của Seattle và sẽ giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu, giảm bạo lực súng đạn, mở rộng
dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho TẤT CẢ cư dân Seattle và đầu tư vào cơ sở hạ tầng giao thông và vận tải.
Chiến dịch cấp cơ sở của chúng tôi được xác nhận một cách tự hào bởi tập hợp đa dạng nhất của bất kỳ
ứng cử viên thị trưởng nào, bao gồm cả các nhà lãnh đạo cộng đồng Da đen và AAPI (chống phận biệt
sắc dân), cựu Thống đốc Gary Locke, cựu Thị trưởng Norm Rice, những người ủng hộ quyền công dân và
cải cách cảnh sát, và những người lân cận trên khắp Seattle. Tôi rất vinh dự khi có được sự ủng hộ của
quý vị.

Ứng cử viên này sẽ tham gia Chương trình Voucher Dân chủ.

Ngôn ngữ: Tiếng Việt
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Giới thiệu về ứng cử viên
Tên ứng cử viên: Lorena González
Tên chiến dịch: Lorena vì Seattle
Trang web của chiến dịch: www.Lorenaforseattle.com
Vị trí trong thành phố: Thị trưởng
Số điện thoại của chiến dịch: 206.651.5668
Giới thiệu về ứng cử viên:
Tôi là một người Mỹ thế hệ đầu tiên được nuôi dưỡng bởi các
công nhân nông trại nhập cư ở vùng Trung tâm của tiểu bang
Washington. Lớn lên, Seattle là giấc mơ của tôi và tôi đã cống
hiến hết mình cho nơi này khi tôi học hết đại học, lấy bằng
luật tại Seattle U, trở thành luật sư dân sự và lập gia đình ở đây.
Tôi ứng cử vào hội đồng thành phố và phải làm việc để đưa mọi người đến cùng làm việc với
nhau để quyền được hưởng lương khi phải nghỉ việc vì chuyện gia đình và giảm bớt áp lực cho
các lớp từ mầm non đến mẫu giáo và quyền lợi của nhóm LGBTQ được thông qua, bảo vệ nạn
nhân của sự lạm dụng tình dục, cải cách bầu cử và hỗ trợ đại dịch cho người lao động và doanh
nghiệp nhỏ.
Seattle đang ở bước ngoặt quan trọng, và bây giờ là lúc cho những hành động tiến bộ táo bạo
nhằm khắc phục hiện trạng và mở đường dẫn đến thịnh vượng chung cho tập thể Seattle. Một
Seattle, nơi mà sự đa dạng là thế mạnh của chúng ta, mọi loại hình kinh doanh đều có thể phát
triển và công việc của chúng ta có mức lương đủ sống. Một Seattle dẫn đầu thế giới trong việc
bảo vệ khí hậu, có nhà ở an toàn, giá cả phải chăng cho tất cả người dân và chuyển đổi tư pháp
hình sự và an toàn công cộng để đáp ứng thời điểm dân quyền này.
Ứng cử viên này sẽ tham gia Chương trình Voucher Dân chủ.

Ngôn ngữ: Tiếng Việt
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Giới thiệu về ứng cử viên
Tên ứng cử viên: Ann Davison
Tên chiến dịch: Những người hàng xóm vì Ann (Neighbors for
Ann)
Trang web của chiến dịch: https://www.neighborsforann.com/
Vị trí trong thành phố: Luật sư Thành phố
Số điện thoại của chiến dịch: 206-775-8838
Giới thiệu về ứng cử viên:
Tôi đang tranh cử vào chức Luật sư Thành phố Seattle vì thành
phố của chúng ta phải thừa nhận rằng thành phố không đáp ứng
được nhu cầu của những người yếu thế nhất cũng như các chức
năng cơ bản về bảo vệ sức khỏe và an toàn cộng đồng.
Năm 2008, đường đi bộ đến tòa án trung tâm thành phố rất an
toàn. Vào thời điểm tôi sinh đứa con thứ hai, năm 2011, đường phố của chúng ta đã trở nên nguy
hiểm. Giờ đây, các nhân viên và bồi thẩm đoàn được yêu cầu không sử dụng lối vào chính vì rất
không an toàn. Nhiều khu dân cư của chúng ta cũng có tình trạng tương tự.
Các con tôi bắt đầu đặt câu hỏi tại sao những người sống dọc theo các con đường của Seattle
trong điều kiện vô lương tâm, kém nhân đạo hơn so với trong một trại tị nạn của Liên Hợp Quốc,
nơi tôi đã làm việc với những người chạy trốn nội chiến. Ngay cả các con tôi cũng hiểu những gì
đang xảy ra trong thành phố của chúng ta là không ổn.
Tôi sẽ mang đến khả năng lãnh đạo cân đối giúp chúng ta giải quyết vấn đề tội phạm một cách
thông minh: chủ động, không bị động. Tôi sẽ là một lãnh đạo sẳn sàng cộng tác để mang lại tình
nhân ái, tìm kiếm sự phát triển và thiết lập các mối quan hệ làm việc hiệu quả trong thành phố
và khu vực của chúng ta để khôi phục sự an toàn công cộng.
Bằng cách sửa chữa mối liên hệ sức khỏe và an toàn cộng đồng quan trọng này, chúng ta sẽ bắt
đầu thấy sự cải thiện về khả năng sinh sống của thành phố chúng ta. Với lá phiếu bầu của quý vị,
chúng ta có thể tạo ra một thành phố an toàn hơn, nhân ái hơn cho tất cả mọi người.
Ứng cử viên này sẽ tham gia Chương trình Voucher Dân chủ.

Ngôn ngữ: Tiếng Việt
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Giới thiệu về ứng cử viên
Tên ứng cử viên: Nicole Thomas- Kennedy
Tên chiến dịch: NTK4Justice
Trang web của chiến dịch: https://ntk4justice.com/
Vị trí trong thành phố: Luật sư Thành phố
Số điện thoại của chiến dịch:
Giới thiệu về ứng cử viên:
Seattle đã sẵn sàng cho một kế hoạch công lý và an toàn công cộng
mới; chấm dứt việc hình sự hóa sự nghèo đói và khuyết tật, đồng thời
tái đầu tư vào các cộng đồng lành mạnh cho tất cả mọi người. Chúng
ta cần một Luật sư Thành phố hiểu rằng trừng phạt tội phạm nhẹ chỉ
gây bất ổn cho những người đã bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi sự bất
bình đẳng của Seattle. Hình phạt đã không làm cho cộng đồng của chúng ta an toàn hơn, chưa kể
thành phố chi hàng triệu đô mỗi năm để truy tố các thành viên cộng đồng không có nhà ở, nhóm
BIPOC, người nghèo và người khuyết tật. Đã tới lúc cần thay đổi.
Chúng ta cần một kế hoạch xoay trục mạnh mẽ ra khỏi các mô hình bị động và sử dụng biện
pháp trừng phạt của thập kỷ trước. Thay vì lãng phí tiền bạc để truy tố các cá nhân về những lỗi
hệ thống, tôi sẽ tập trung vào việc kiện tụng để cho phép Seattle bảo vệ và nâng cao sức khỏe, sự
an toàn, môi trường và phúc lợi chung của người dân. Tôi sẽ đấu tranh cho quyền của người thuê
nhà và người lao động, nhà ở giá rẻ và cắt giảm việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch.
Seattle sẽ an toàn hơn khi chúng ta ngừng gây bất ổn cho những người yếu thế nhất thông qua
các cuộc càn quét và giam giữ. Nếu được làm Luật sư Thành phố, tôi sẽ phá bỏ hệ thống mà
chúng ta biết là không hiệu quả. Chúng ta có thể chấm dứt việc giam giữ hàng loạt và thay vào
đó, cung cấp những nhu cầu cơ bản của con người. Khi làm như vậy, chúng ta sẽ xây dựng nền
tảng quan trọng cần thiết để mang lại công lý thực sự và sự an toàn đích thực cho tất cả người
dân Seattle.
Ứng cử viên này sẽ tham gia Chương trình Voucher Dân chủ.

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Vietnamese

4

Xuất bản 09_01_2021

Giới thiệu về ứng cử viên
Tên ứng cử viên: Kenneth Wilson
Tên chiến dịch: Ken tranh cử vào Vị trí thứ 8 trong Hội đồng
Trang web của chiến dịch: KenForCouncil8.com
Vị trí trong thành phố: Vị trí thứ 8 trong Hội đồng Thành
phố
Số điện thoại của chiến dịch: 206-637-4994
Giới thiệu về ứng cử viên:
Hội đồng đang đi sai hướng. Các chính trị gia đương nhiệm
không thể tìm ra giải pháp cho tình trạng vô gia cư gia tăng,
đường xá và cơ sở hạ tầng xuống cấp, và các doanh nghiệp
phải đóng cửa. Tôi xin quý vị bỏ phiếu cho tôi để tôi có thể để
đưa ra các giải pháp hợp lý giúp thay thế sự quản lý yếu kém
hiện nay.
Với sự thất vọng, tôi chứng kiến trung tâm thành phố trở nên vô luật pháp và ngột ngạt, thời gian
đáp ứng với cuộc gọi 911 lâu hơn, một cảnh sát trưởng giỏi bị buộc phải từ chức và West Seattle
bị chia cắt với thành phố do bảo trì kém và liên tục mắc sai lầm trong quản lý cơ sở hạ tầng có
giá trị. Những thách thức liên quan đến người vô gia cư đã trở nên khắc nghiệt và không có sự
trợ giúp, trong khi các công viên và trường học được coi là nơi trú ẩn cho những người nghiện
ngập và những người có các vấn đề tâm thần. Với mỗi sự phát triển mới, chúng ta mất đi những
tán cây/cây cổ thụ quan trọng, cùng với đó là những căn nhà cho thuê với giá phải chăng được
thay thế bằng những căn nhà đắt đỏ có tỷ lệ cư trú tăng 5 lần gây quá tải cho hệ thống nước thải
hiện có.
Tôi đã sống 28 năm ở Seattle, vợ tôi và hai con gái tôi sinh ra ở đây. Tôi là một kỹ sư xây dựng
cầu được cấp phép (PE SE). Tôi có một doanh nghiệp kỹ thuật nhỏ của riêng mình từ năm 2005.
Nếu được bầu làm thành viên hội đồng của quý vị, tôi sẽ dựa nhiều vào khả năng phân tích, trình
độ kỹ thuật và 30 năm kinh nghiệm làm việc trong các dự án giao thông và cơ sở hạ tầng để đưa
ra các quyết định hợp lý và kiểm soát tiến độ theo các hành động của Hội đồng. Tôi có kiến thức
chuyên môn cần thiết để khôi phục Seattle thành thành phố mà chúng ta muốn.
Ứng viên này sẽ không tham gia Chương trình Voucher Dân chủ.

Ngôn ngữ: Tiếng Việt
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Giới thiệu về ứng cử viên
Tên ứng cử viên: Teresa Mosqueda
Tên chiến dịch: People for Teresa (Mọi người ủng hộ Teresa)
Trang web của cài đặt: TeamTeresa.org
Vị trí trong thành phố: Vị trí thứ 8 trong Hội đồng Thành phố
Seattle
Số điện thoại của chiến dịch:
Giới thiệu về ứng cử viên:
Tôi đang tranh cử lại vì thành phố của chúng ta đang ở một bước
ngoặc. Những người trong số chúng ta, những ai làm việc, sinh
sống và ghé thăm Seattle có nhiều điểm chung hơn những gì mà
sự chia rẽ trong công chúng khiến chúng ta tin vào. Trong thời gian làm việc trong Hội đồng, tôi
đã tập hợp các liên minh khác nhau để vượt qua với sức ảnh hưởng lớn trên sự thay đổi chính
sách. Từ việc thông qua Dự luật Nhân quyền cho Người giúp việc Gia đình đến Kế hoạch doanh
thu lũy tiến JumpStart Seattle bằng cách tập hợp các nhóm có vẻ đồng minh tập trung vào một
nhu cầu chung, chúng tôi đã cùng nhau xắn tay áo và xây dựng một Seattle phản ánh các giá trị
chung của chúng ta.
Tôi đã cống hiến sự nghiệp của mình để đảm bảo không ai bị bỏ rơi hoặc bị bỏ lại phía sau. Tôi
đã sát cánh cùng các gia đình lao động, phụ nữ, người da màu, người nhập cư và những người có
mức lương thấp nhất để đảm bảo giải quyết các vấn đề cấp bách nhất của thành phố chúng ta.
Với sự hỗ trợ liên tục của quý vị, chúng ta có thể giúp tất cả những người hàng xóm của mình
phục hồi sau cuộc khủng hoảng y tế công do COVID và suy thoái kinh tế, giải quyết các vấn đề
về người vô gia cư và nhà ở giá rẻ, tạo ra nhiều cơ hội giáo dục và chăm sóc trẻ em, tạo việc làm
có mức lương đủ sống và đầu tư vào y tế, giao thông và cơ sở hạ tầng của chúng ta. Cảm ơn quý
vị đã cân nhắc tặng Voucher Dân chủ của quý vị cho tôi – từng voucher, từng người một, hãy
cùng xây dựng một Seattle mạnh mẽ hơn.
Ứng cử viên này sẽ tham gia Chương trình Voucher Dân chủ.

Ngôn ngữ: Tiếng Việt
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Giới thiệu về ứng cử viên
Tên ứng cử viên: Nikkita Oliver (họ/họ/của họ)
Tên chiến dịch: Nikkita vì người dân
Trang web của chiến dịch: www.nikkita4nine.com
Vị trí trong thành phố: Vị trí thứ 9 trong Hội đồng Thành phố
Seattle
Số điện thoại của chiến dịch: (206) 712-2778
Giới thiệu về ứng cử viên:
Cuộc khủng hoảng chưa từng có đòi hỏi một phản ứng biến
đổi. Các giải pháp mang tính biến đổi nhất đến từ những
người bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi các cuộc khủng hoảng
mà chúng ta đang phải đối mặt.
Tôi là nhà biện hộ, nhà giáo dục, người nghệ sĩ, nhà tổ chức cộng đồng và luật sư. Tôi là một
người thuê nhà. Tôi đã học qua đại học, trường luật và trường cao học. Tôi đã gặp bất ổn về nhà
ở và từng ngủ trong xe hơi của mình. Là một người sống sót sau bạo lực gia đình, tôi biết thế nào
là sống trong hoàn cảnh tồi tệ vì không có nhà ở giá rẻ và không có ai để cầu cứu. Tôi là một
giám đốc điều hành phi lợi nhuận, người khởi đầu như là một nhà cung cấp dịch vụ tuyến đầu.
Là một luật sư, tôi đã hỗ trợ các thân chủ trong các vụ cho nghỉ học, đuổi học và phân biệt đối
xử.
Tôi đã giúp thiết lập một trong những chương trình công lý phục hồi (RJ) đổi mới trong khu vực
của chúng ta – Công lý Sáng tạo. Tôi tiếp tục là một phần của việc phát triển các chiến lược RJ ở
Quận King, chẳng hạn như Restorative Community Pathways mới do cộng đồng lãnh đạo và
Youth Achievement Center (YAC) với Community Passageways và Africatown Community
Land Trust. YAC sẽ cùng tìm kiếm các dịch vụ và nhà ở miễn phí và chi phí thấp cho thanh thiếu
niên ở SE Seattle.
Công việc tôi làm dựa trên cả kinh nghiệm sống và nghề nghiệp của tôi, nhưng quan trọng nhất
là được thực hiện trong và cùng với những cộng đồng bị va chạm nhiều nhất.
Ứng cử viên này sẽ tham gia Chương trình Voucher Dân chủ.

Ngôn ngữ: Tiếng Việt
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Giới thiệu về ứng cử viên
Tên ứng cử viên: Sara Nelson
Tên chiến dịch: Sara tranh cử vào Hội đồng Thành phố
Trang web của chiến dịch: Saraforcitycouncil.com
Vị trí trong thành phố: Vị trí thứ 9 trong Hội đồng Thành
phố Seattle
Số điện thoại của chiến dịch: (206) 910-8762
Giới thiệu về ứng cử viên:
Seattle là một thành phố tuyệt vời, may mắn. Chúng ta
được ban phước với các nguồn tài nguyên tuyệt vời và
những khu phố lân cận thực sự quan tâm đến nhau. Nhưng chúng ta đang phải đối mặt với thời
kỳ khó khăn và thành phố của chúng ta không cung cấp - ngay cả những dịch vụ cơ bản. Tôi ứng
cử vào Hội đồng Thành phố vì tôi biết chúng ta có thể cải thiện cuộc sống của người dân Seattle
bằng cách hợp tác cùng nhau để có được những kết quả trông thấy.
Trong khi phục hồi sau COVID, chúng ta cần sự lãnh đạo có thể đưa các khu phố của chúng ta
trở lại mạnh mẽ. Là người đồng sáng lập một doanh nghiệp gia đình nhỏ, tôi biết cách xây dựng
điều chủ yếu của cộng đồng ngay từ đầu. Tại Fremont Brewing, chúng tôi đối xử công bằng với
nhân viên của mình, cống hiến cho cộng đồng và hướng ngành tới sự phát triển bền vững. Thêm
vào đó, chúng tôi làm ra bia ngon!
Chúng tôi đã thấy rất nhiều lời khoa trương về tình trạng vô gia cư và các dịch vụ cơ bản, nhưng
không thấy nhiều kết quả. Tôi luôn tập trung vào việc hoàn thành công việc. Với tư cách là cố
vấn chính sách tại Hội đồng Thành phố, tôi đã viết luật giúp đưa Seattle trở thành thành phố dẫn
đầu toàn quốc về chính sách môi trường. Nếu quý vị bầu cho tôi làm Ủy viên Hội đồng, tôi sẽ
sửa chữa những con đường và những cây cầu của chúng ta, duy trì các công viên của chúng ta,
giảm số người vô gia cư và khôi phục lòng tin vào chính quyền thành phố.
Đã đến lúc thành phố của chúng ta trở lại những điều cơ bản và thực hiện những lời hứa. Hãy
bầu cho Sara Nelson vào Hội đồng Thành phố!
Ứng viên này sẽ không tham gia Chương Trình Voucher Dân Chủ.

Ngôn ngữ: Tiếng Việt
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