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Gia đình của chúng ta đang dần thay đổi, từ khi sinh ra, 
chết đi, tăng trưởng cho đến chia ly. Chúng ta có những 
hình dạng, kích thước, độ tuổi khác nhau; ruột thịt hay 
lựa chọn, sống liên đới ở giữa các thế hệ hay vượt qua 
những biên giới quốc gia; giai cấp công nhân hay giàu 
có; có giấy tờ, hay không giấy tờ hoặc đang trong tình 
trạng hỗn hợp; có con trẻ hay không. Tất cả mọi gia 
đình đều có quyền xứng đáng được công nhận và trợ 
giúp các nguồn lực cần thiết để phát triển.  

Đó là lý do vì sao mùa bầu cử này rất quan trọng. Trong 
năm qua, APANO theo dấu nhóm thù ghét chống dân 
di trú, nhóm này được vận hành bởi tiền từ tiểu bang, 
họ dùng những quá trình tiên khởi để chủ 
động thay đổi luật pháp Oregon. 

Rất may, vì chúng tôi có những liên minh 
mạnh mẽ, nhiều người chống dân nhập 
cư, chống sự lựa chọn, và đề xuất chống 
công nhân viên đã không đủ điều kiện để 
xuất hiện trên lá phiếu của bạn vào tháng 
Mười Một này. Tham gia APANO vì chúng 
tôi chống lại sự cuồng tín, phe bảo thủ cực 
đoan và những ý kiến chống lại dân nhâp cư 
tại địa phương hay trên toàn quốc.

Cùng nhau chúng ta có sức mạnh tạo nên 
sự khác biệt. Từ những năm 2000 và 2010, 
người dân bản địa Hawaii và cộng đồng Thái 
Bình Dương (NHPI) đã tăng 61%, cũng như 

các cộng đồng người Mỹ gốc Á tăng 46%. Cộng đồng 
của chúng ta đứng thứ 2 và thứ 3 phát triển nhanh nhất 
của các dân tộc tại Oregon. Các cộng đồng API  có thể 
là một tiếng nói quan trọng trong việc quyết định 5 vị 
trí trong cuộc vận động vào hạ viện. Nhưng chúng ta 
cần phải bỏ phiếu và khuyến khích người khác cùng bỏ 
phiếu! 

APANO đã làm việc với các thành viên của cộng đồng 
để nghiên cứu và thông qua các dự luật mà chúng tôi 
tin sẽ hỗ trợ sức khỏe, hạnh phúc, và sự sống còn của 
cộng đồng API, và đảm bảo rằng Oregon là một nơi 
công bằng cho tất cả các gia đình. 

2016 là một năm quan trọng đối với người dân Châu Á và Thái Bình Dương (APIs) 
khi các khoản đầu tư cho gia đình và cộng đồng của chúng ta đang bị đe doạ. 

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.

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.  

LÀM CÁCH NÀO 
ĐỂ BỎ PHIẾU 
TRONG BA BƯỚC 
ĐƠN GIẢN

1. Ghi danh trước 
ngày 18 tháng 10 
    ... trên mạng

. . . bằng cách 
gửi thư

. . . hoặc trực tiếp 
đến văn phòng bầu 
cử tại quận, thư viện 
công cộng hoặc bưu 
điện

2. Điền đầy đủ và ký tên vào 
lá phiếu (lá phiếu sẽ được 
gửi đến qua thư vào ngày 
19 tháng 10)

3. Gửi lại lá phiếu đã được ký tên . . .
. . . qua thư trước ngày 2 tháng 11 hoặc

. . . tại các thùng 
phiếu trước ngày 
8 tháng 11

Các địa điểm để thả 
phiếu sẽ mở đến 
8 giờ tối 

NHỮNG 
PHIẾU CỦA 
CHÚNG TA 
ĐỀU ĐƯỢC 
TÍNH!
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97 Tăng thuế tối thiểu lên doanh số 
bán hàng hằng năm tại Oregon 
của các tập đoàn C lên $25 triệu 
Mỹ kim - hiện tại, ước tính tác 
động đến các công ty đăng ký tại 
Oregon ít hơn một phần tư của 
1%. 

Oregon có mức đánh thuế các doanh 
nghiệp thấp nhất trong toàn nước. Dự 
luật này sẽ mang đến 3 tỉ Mỹ kim thâu 
nhập hàng năm cho các trường công lập, 
các dịch vụ y tế và những người lớn tuổi.

CÓ

98 Phân phát $800 đồng Mỹ kim cho 
mỗi học sinh từ ngân quỹ mới 
chưa được phân bổ để hỗ trợ học 
sinh lên kế hoạch tốt nghiệp đã 
được chứng minh chẳng hạn như 
giáo dục dạy nghề kỹ thuật, các 
khoá học cao đẳng, và tư vấn. 

Mặc dầu chúng ta thấy được rất nhiều 
thành công trong học tập trong cộng 
đồng của chúng ta, nhưng rất nhiều học 
sinh API bị bỏ lại phía sau. Học sinh NHPI 
là một trong những nhóm có tỷ lệ bỏ học 
cao nhất, ngoài ra các học sinh Lào và 
Campuchia là những em ít có khả năng 
nhất để tốt nghiệp trung học.

CÓ

99 Dành một phần số tiền thu 
được từ xổ số cho chương trình 
Outdoor School trên toàn tiểu 
bang, để các em học sinh lớp 5 
hoặc lớp 6 có thể tham dự một 
tuần của giáo dục ngoài trời dựa 
trên những cơ sở khoa học. 

Outdoor School giúp giữ các em tại 
trường học, nâng cao chất lượng chuyên 
cần, và hứng thú của các em trong 
những môn học STEM, song song với việc 
kết nối các em với môi trường tự nhiên 
của tiểu bang Oregon. Hiện nay có ít hơn 
một nửa số học sinh tại Oregon có cơ hội 
để tham gia vào chương trình vì nguồn 
lực của học khu. 

CÓ

100 Nghiêm cấm việc mua, bán các 
bộ phận hoặc các sản phẩm từ 
12 loài động vật đang trên bờ 
vực tuyệt chủng như rùa biển, 
cá mập, và voi, theo sau luật 
nghiêm cấm buôn bán động vật 
hoang dã vừa được thông qua tại 
Washington, California và Hawaii. 
Nếu bị bắt quả tang buôn bán 
những bộ phận động vật sẽ bị 
phạt. 

Mặc dù nhiều nền văn hoá API dùng 
những sản phẩm từ động vật cho mục 
đích y tế và văn hoá, nhưng nạn tuyệt 
chủng trong các loài vật sẽ làm mất đi sự 
ổn định trong hệ sinh thái đã và đang bị 
ảnh hưởng từng ngày bởi sự thay đổi khí 
hậu, điều này ảnh hưởng đến cộng đồng 
của chúng ta trên toàn cầu và ngay tại 
địa phương. Dự luật này sẽ bảo vệ tính 
đa dạng sinh học trong một thời gian 
dài, ngoài ra cũng đảm bảo khả năng 
bền vững của việc sử dụng động vật làm 
thuốc và tầm quan trọng của động vật 
trong các nền văn hoá. 

CÓ

NẾU TÔI KHÔNG THỂ BỎ 
PHIẾU THÌ SAO? 

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. 



ĐỊA HẠT MULTNOMAH

DỰ LUẬT DỰ LUẬT NÀY SẼ LÀM GÌ DỰ LUẬT NÀY SẼ HỖ TRỢ CỘNG 
ĐỒNG CỦA CHÚNG TA NHƯ THẾ NÀO

APANO 
NÓI…

CHỨC VỤ 
CẢNH SÁT 
TRƯỞNG 
QUẬN 

Đề nghị thay đổi cảnh sát trưởng 
từ một vị trí được bầu lên để trở 
thành vị trí có thể được bổ nhiệm 
vào từ lãnh đạo của địa hạt đó. 

Có thể có những đánh giá chuẩn mực hơn 
trong nội bộ cho chức vụ này, đồng thời 
có thể sắp xếp, liên kết với các ưu tiên tại 
văn phòng điều hành của quận.

Trung tính 

BẢN TU CHÍNH 
ĐIỀU LỆ BẦU 
CỬ TRUNG 
THỰC

Giới hạn chiến dịch đóng góp 
cho các cuộc vận động tranh cử 
tại quận ở mức 500 đồng Mỹ kim 
cho mỗi người, ở mỗi kỳ.

Viên chức dân cử của tiểu bang Oregon 
không phản ánh số liệu thống kê liên quan 
đến các nhóm dân cư đã và đang thay đổi 
tại Oregon. Giới hạn chiến dịch có thể tạo ra 
một cuộc vận động bình đẳng hơn và tăng 
cơ hội cho những người dân có thu nhập 
thấp và người da màu để tranh cử chức vụ 
trong chính quyền. 

CÓ

THÀNH PHỐ PORTLAND

DỰ LUẬT DỰ LUẬT NÀY SẼ LÀM GÌ DỰ LUẬT NÀY SẼ HỖ TRỢ CỘNG 
ĐỒNG CỦA CHÚNG TA NHƯ THẾ NÀO

APANO 
NÓI…

26-179 Trái phiếu sẽ hỗ trợ nhà ở với giá cả 
phải chăng và ổn định nhà ở với giá 
rẻ đang hiện có, tạo ra hơn 2.000 
ngôi nhà trợ cấp với giá cả phải 
chăng cho những người cần chúng 
nhất.. Trợ cấp nhà ở giá rẻ được 
định nghĩa là những gia đình có 
mức thu nhập 60% hoặc ít hơn so 
với các gia đình có mức thu nhập 
trung bình (thu nhập trung bình 
cho thành phố). Ví dụ, một gia đình 
bốn người kiếm được  43.980 Mỹ 
kim một năm hoặc ít hơn để hội đủ 
điều kiện.

Portland đang đối mặt với chi phí nhà ở 
tăng cao. 40% người châu Á tại Oregon là 
người thuê nhà, trong khi đó 61% người 
dân NHPI là người thuê nhà. Hơn một 
nửa số hộ gia đình NHPI và hộ gia đình 
người Mỹ gốc Việt thuê nhà đang chịu chi 
phí gánh nặng về nhà ở. Nhiều nhà ở giá 
cả phải chăng có thể đem lại lợi ích cho 
gia đình chúng ta có nguy cơ bị di dời.

CÓ

KHU VỰC ĐÔ THỊ 
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26-178 Đổi mới các công viên đô thị  và 
các khu vực tự nhiên thu phí đến 
năm 2023, để bảo tồn và bảo vệ 
nguồn nước của khu vực được 
sạch sẽ, không khí trong lành, 
môi trường sống và động vật 
hoang dã. Bao gồm kinh phí để 
tăng cơ hội cải thiện truy cập 
công cộng, chương trình giáo 
dục và các chương trình tài trợ 
của cộng đồng nhằm vào những 
cộng đồng đã bị tước đi quyền 
bầu cử trong lịch sử. 

Cho dù công viên có sẵn, đang trong tình 
trạng tốt, và có các chương trình tiếp cận 
cộng đồng để xác định ai sẽ được hưởng 
lợi từ những điều đó. Một cuộc khảo sát 
quốc gia nhận thấy những khu vực với 
thu nhập thấp và những khu dân cư của 
người da màu có ít hơn 50% khả năng để 
có một cơ sở vui chơi giải trí trong cộng 
đồng của họ hơn là người da trắng và các 
khu phố có thu nhập cao.

CÓ



THAY ĐỔI THEO KHU VỰC
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TRÁI PHIẾU 
TRƯỜNG 
HỌC 

Trái phiếu trường học phân bổ 
tiền đến các địa hạt hoặc các tòa 
nhà. Số tiền này thường được 
gây quỹ cho việc tu bổ, cải thiện 
môi trường, nâng cấp động đất, 
sửa chữa ngay lập tức, và nhiều 
hơn nữa.

Có nhiều dự luật liên quan đến 
những sở học chánh khác nhau. 
Chúng tôi khuyến khích bạn tìm 
hiểu thêm về bầu cử tại sở học 
chánh địa phương!

Cộng đồng của chúng ta có nhiều khả 
năng sẽ theo học tại các trường không 
có đủ các nguồn trợ tài khắp tiểu bang. 
Những khu vực nông thôn cũng phải đối 
mặt với những thử thách về nguồn tài trợ. 

Các tòa nhà cũ và không an toàn ảnh 
hưởng đến sức khỏe và sự an toàn của các 
giáo viên, học sinh, nhân viên và gây trở 
ngại cho việc học tập của các em

CÓ

THUẾ CẦN SA Chính quyền địa phương trên 
toàn tiểu bang đang đề xuất 
những thuế mới về việc sử dụng 
cần sa như một thứ tiêu khiển. 

Phân bổ doanh thu có thể khác 
nhau. Ví dụ, những người dân 
Portland sẽ bỏ phiếu cho một 
khoản thuế khoảng 3 triệu Mỹ 
kim hàng năm, để dành riêng cho 
các chương trình giáo dục, cải 
thiện rượu hay các chất kích thích 
và chữa bệnh, phục hồi chức 
năng, hoặc hỗ trợ cho các doanh 
nghiệp nhỏ. 

Những doanh thu mới có tiềm năng có 
thể được phân bổ cho các dịch vụ địa 
phương, các dịch vụ phục hồi chức năng 
nghiện, và hỗ trợ cho cộng đồng những 
người bị giam giữ và bị phạt với mức án 
không tương ứng với việc phạm tội có liên 
quan đến chất kích thích 

CÓ

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
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