
4 Quận King không chịu trách nhiệm về tính hợp lệ hoặc 
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 Khu Vực Quốc Hội Số 1 

Kinh Nghiệm Bầu Cử: Không nộp thông tin

Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác: Nhân viên xã hội của DSHS từ năm 
1991; Người lập kế hoạch tài chính cho Công Ty Bảo Hiểm Nhân Thọ 
Metropolitan 1989-1991; Trợ giảng, Khoa học chính trị, Đại học Maritime, 
Szczecin, Poland, 1982-1984.

Giáo Dục: Bằng Thạc Sĩ Nghiên cứu quốc tế, Đại học Washington, 
Seattle, 1988; Bằng Thạc Sĩ quản trị kinh doanh, Đại học Szczecin, Ba 
Lan, 1982.

Phục Vụ Cộng Đồng: Ban giám đốc, Tổ chức Đại học Kỹ thuật Lake 
Washington, 1991-2003; Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng chày và Bóng mềm 
Ba Lan, 2004-2010; Uỷ Ban Kế Hoạch Người Tị Nạn Quận King.

Lời Tuyên Bố:Tôi tên là John Orlinski và tôi đang chạy đua vào vị trí thành 
viên Đảng Cộng Hoà theo chủ nghĩa dân tuý độc lập bảo thủ và ôn hoà về 
mặt tài chính trong các vấn đề xã hội. Tôi đang tranh cữ vào chức vụ vì tôi 
đặc biệt quan tâm về đất nước của chúng ta và tương lai của nó. Trong 
cuộc đua này, tôi muốn đại diện cho đa số những người im lặng, cảm 
thấy rằng tiếng nói của họ không được tổ chức của cả hai bên lắng nghe - 
những người mà sự tự do cá nhân và quyền lập hiến bị tấn công.

Chính phủ của chúng ta đang mở rộng và hành xử ngoài khả năng kiểm 
soát với nhiều nhiệm vụ mới, xâm nhập, vượt xa và chi tiêu quá mức khiến 
chúng ta bị thiếu hụt ngân sách, làm tăng khoản nợ quốc gia trong sáu 
năm qua. Chúng ta cần khôi phục Bộ Luật Glass-Steagall và áp đặt nhiều 
giới hạn khác lên hệ thống ngân hàng để chúng ta có thể tránh những 
khủng hoảng sau này. Nên tiến hành kiểm tra và giám sát Hệ Thống Dự 
Trữ Liên Bang.

Tỷ lệ thất nghiệp của chúng ta vẫn cao kể từ khi bắt đầu tình trạng suy 
thoái. Chúng ta cần làm nhiều hơn nữa trong lĩnh vực này nhưng phần 
lớn những nỗ lực của chúng ta đều tập trung vào việc phát triển tỷ lệ việc 
làm riêng. Chúng ta cần cho thấy nhiều hạn chế tài chính hơn, giảm quy 
mô chính phủ, và làm cho nó có hiệu quả hơn. Nếu không thực hiện sớm, 
chúng ta sẽ đối diện với hậu quả thật đáng sợ - đó là lạm phát và suy giảm 
kinh tế.

Chúng ta cần tiếp tục cải cách các hệ thống chăm sóc sức khoẻ, bảo vệ 
môi trường và an sinh của chúng ta. Tôi sẽ đôn đốc nhấn mạnh hơn nữa 
vào việc giáo dục kỹ thuật và dạy nghề, làm cho các trường học của chúng 
ta trở nên cạnh tranh hơn. Chúng ta cần nỗ lực hơn nữa để chấm dứt tình 
trạng vô gia cư, cải thiện các dịch vụ sức khoẻ tâm thần, khuyết tật và của 
cựu chiến binh, giảm tỷ lệ phá thai và mang thai ở tuổi thanh thiếu niên.

Tôi muốn chứng kiến một cuộc xem xét toàn bộ hệ thống nhập cư giới hạn, 
đặt trọng tâm hơn vào nhu cầu lao động của chúng ta. Chúng ta cần chấm 
dứt chiến tranh, giành lại quyền kiểm soát biên giới, bảo vệ luật pháp, nền 
tự do và chủ quyền của chúng ta.

 John Orlinski 
 5806 119th Ave SE #109 
 Bellevue, WA  98006 

 (425) 226-5810 
 johnorlinski@outlook.com 
    www.johnorlinski.com

(Theo Đảng Cộng Hòa)

Kinh Nghiệm Bầu Cử: Dân Biểu Hoa Kỳ, 
2012-Đương Nhiệm.
Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác: Có một sự nghiệp thành công trong 
cương vị là nữ thương gia và là nhà kinh doanh. Cựu nhân viên điều hành 
của Microsoft, đã lãnh đạo những thương nghiệp kỹ thuật cao mới khởi 
đầu của địa phương. Cựu Giám Đốc Sở Thuế Vụ Washington, là nơi tôi đã 
dẫn đầu những nỗ lực hầu đơn giản hóa hệ thống thuế và giúp đỡ các tiểu 
thương nghiệp.
Giáo Dục: Cử Nhân, Trường Đại Học Reed; Cao Học Quản Trị Kinh 
Doanh, Trường University of Washington.
Phục Vụ Cộng Đồng: Tôi đã kèm cặp cho các sinh viên ở Trường Kinh 
Doanh UW, đã sinh hoạt tích cực ở nhà thờ của mình, phục vụ trong 
cương vị ủy viên hội đồng. Phục vụ tình nguyện trong PTA, Tổ Chức Nữ 
Hướng Đạo và YWCA, ủng hộ nhà ở tạm thời, huấn nghệ và những dịch 
vụ hầu giúp cho các gia đình được trở lại sự bình thường của họ.
Lời Tuyên Bố: Khi tôi lớn lên, cha tôi đã bị mất việc làm và gia đình chúng 
tôi đã lâm vào cảnh khó khăn. Nhưng nhờ được trợ giúp tài chánh, có tiền 
vay đi học dành cho sinh viên và công sức làm việc cần mẫn, tôi đã có 
thể học đại học và gầy dựng một sự nghiệp thành công trong cương vị nữ 
thương gia và nhà kinh doanh.
Hiện nay, đang có rất nhiều gia đình trung lưu đang khốn đốn vì tình hình 
tài chánh bất ổn mà gia đình tôi đã gặp phải năm xưa. Đó là lý do tại sao 
tôi đang tranh đấu để cho tất cả mọi người có cơ hội để thành công.
Kết quả tốt, chứ không phải sự khoa trương. Trong một Quốc Hội bị tê liệt, 
chia rẽ đảng phái quá mức nhưng tôi đã cố gắng vượt qua ranh giới đảng 
phái để hoàn thành công việc – giúp soạn thảo Dự Luật Nông Trang (Farm 
Bill) để bảo đảm rằng dự luật này đem lại lợi ích cho nông dân Washington 
đồng thời giảm bớt thiếu hụt; tranh đấu thành công để hủy bỏ việc tăng lãi 
suất tiền vay đi học của sinh viên lên gấp đôi; và thông qua đạo luật để mở 
rộng các chương trình huấn nghệ và giáo dục cho những người hưởng 
food stamp để họ học hỏi những khả năng và có thể tự lập. Khi một phần 
của cầu I-5 bắc qua Sông Skagit bị sập vào năm ngoái, tôi đã làm việc để 
mau chóng có ngân khoản khẩn cấp để xây lại cây cầu này.
Mở Rộng Cơ Hội Kinh Tế. Tôi tranh đấu để tăng mức lương tối thiểu của 
liên bang lên $10.10 mỗi giờ, gia hạn tiền thất nghiệp để giúp những người 
đang tìm việc làm, và tôi đã đồng bảo trợ cho đạo luật giúp các thương 
nghiệp ở Main Street cạnh tranh với những nhà bán lẻ bên ngoài tiểu 
bang. Tôi đang nỗ lực để gia tăng đầu tư vào trường học, đường xá, trợ 
giúp tài chánh cho sinh viên và nghiên cứu tạo ra công việc làm.
Tranh đấu cho những giá trị chung của chúng ta. Tôi tranh đấu để bảo 
vệ An Sinh Xã Hội, Medicare và quyền phá thai của phụ nữ. Để bảo vệ 
quyền riêng tư của chúng ta, tôi đã đồng bảo trợ cho một dự luật hạn chế 
các chương trình giám sát của chính phủ và chấm dứt việc thu thập hàng 
loạt dữ kiện riêng tư của chúng ta. Tôi ủng hộ việc cải tổ hệ thống thuế để 
trở nên đơn giản và công bằng hơn. Để sửa đổi hệ thống di trú thất bại 
của chúng ta, tôi đã bảo trợ cho đạo luật hợp lý nhằm tạo ra việc làm cho 
người Mỹ, cắt giảm thiếu hụt và đặt ra một đường hướng được cấp quyền 
công dân.
Cùng nhau, chúng ta có thể xây dựng một nền kinh tế hiệu quả cho tất cả 
mọi người, tạo ra việc làm và mở rộng cơ hội.

 Suzan DelBene 
 PO Box 487 
 Bothell, WA  98041 

 (425) 483-1500 
 info@delbeneforcongress.com 
 www.delbeneforcongress.com 

(Theo Đảng Dân Chủ)
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Khu Vực Quốc Hội Số 1  

Kinh Nghiệm Bầu Cử: Không. Những vẫn sẽ 
cố gắng sau hai mươi sáu năm. Vẫn tiếp tục tìm kiếm.

Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác: Giữ Thương Hiệu Quốc Gia là as 
Mike the Mover trong hai mươi năm. Hoạt động với tư cách là người vận 
chuyển ‘hàng gia dụng’ trong ba mươi lăm năm. Được phong danh hiệu là 
NRCC ‘Doanh nhân của năm tại Tiểu Bang Washington’ năm 2003.

Giáo Dục: Tôi tốt nghiệp trung học và vào đại học. Sau đó tôi đến toà án. 
Phần lớn tôi tự đại diện cho mình và đã thực hiện tốt

Phục Vụ Cộng Đồng: Tôi làm điều này mỗi ngày, đó là một phần công 
việc của tôi.

Lời Tuyên Bố: Cách đây 150 năm, Abraham Lincoln được bầu lại làm 
Tổng Thống Hoa Kỳ nhiệm kỳ thứ hai, sau đó tham gia cuộc Nội chiến. 
Không như thành viên Đảng Cộng Hoà, nhưng chịu sự ảnh hưởng của 
Đảng phái khác. Đảng Thống Nhất Quốc Gia, Đảng của người dân.

Đó là một nhóm các cử tri trung lưu, cả thành viên Đảng Cộng Hoà và 
Đảng Dân Chủ, cùng với những người lính thuộc Quân Đội Liên Hiệp bảo 
vệ chiến thắng của Lincoln và chấm dứt cuộc xung đột đẫm máu.

Ngày nay, Quốc hội đang có chiến tranh với chính mình. Điều bất ngờ là 
các triệu phú/tỷ phú sẽ không thu thuế trên chính họ. Thay vì vậy, họ yêu 
cầu bạn, những người thuộc tầng lớp trung lưu giúp họ hình thành các 
buổi quyên góp, để nhét đầy túi của họ. Đổi lại, họ đem lại tem phiếu thực 
phẩm cho những người nghèo khổ và thất nghiệp.

Trên thực tế, các cuộc bầu cử trở thành trò chơi cho những người giàu 
có. Một sự cân bằng giữa Quốc hội, người giàu và quyền lợi chung của 
họ. Bạn có nghĩ về điều đó chưa? Tại sao các ứng cử viên thuộc tầng lớp 
trung lưu không tham gia. Tại sao, vì cá giá cạnh tranh quá lớn. Những 
người thuộc tầng lớp trung lưu không có các nguồn để chi tiêu (lãng phí) 
hàng triệu đôla, trong khi họ phải cố gắng mua nhà, nuôi và chăm sóc gia 
đình của mình.

Trong trường hợp của tôi, tôi say mê với mỗi lần ‘chạy đua vào chức vụ’, 
không chỉ là dự án tiếp thị, mà như là ‘cái gai ở chân’ đối với những người 
sử dụng c hân của họ để dậm chân lên tôi. Rất giống như Lincoln đã làm 
với chính Đảng của ông ấy.

Qua đó, tôi đề nghị tạm hoãn đối với tất cả vùng ‘mở rộng lộn xộn’ ở bắc 
sông Snohomish, cả ‘thương mại và dân cư’. Bao gồm việc khoan, thuỷ lực 
bẽ gãy (fracking), khai mỏ, hay bất kỳ dự án đề xuất nào bỏ qua Khu Vực 
số 1 ở bất kỳ hình thức nào. Tuy nhiên, tôi đồng ý với việc tạo ra một sân 
bay khu vực cùng chung với Vùng Dành Riêng Cho Tulalip Reservation để 
có thể giúp những người nhiệt tình Paine Field xúc tiến.

 Mike The Mover 
 16925 9th Ave SE 
 Mill Creek, WA  98012 

 (206) 546-9545 
 mike_the_mover@comcast.net 
    

(Theo Đảng Liên Minh Quốc Gia)

Kinh Nghiệm Bầu Cử: Ban Quản Trị, Hiệp 
Hội Chủ Nhà Birch Bay

Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác: 15 năm hành nghề pháp luật 7 năm 
làm nhân viên lập pháp 13 năm giảng dạy tại trường Đại Học FTE & Cao 
Đẳng Cộng Đồng

Giáo Dục: J.D. Luật, Bằng Thạc Sĩ Triết Học Đại Học Case Western 
Reserve, Bằng Thạc Sĩ Toán Học Đại Học Tiểu Bang Colorado, Đại Học 
Western Washington

Phục Vụ Cộng Đồng: Giáo Viên Trường Adult Sunday School, First 
Assembly of God, Thành phố Jefferson, Mo; Đồng chủ tịch Quận 
Snohomish, Koster cho Chiến dịch Quốc hội năm 2012

Lời Tuyên Bố: Đất nước chúng ta đang gặp vấn đề sâu sắc, và cuộc 
bầu cử này là về những sự lựa chọn. Một vài người cho rằng không có 
sự khác biệt giữa Thành viên Đảng Cộng Hoà và Đảng Dân Chủ. Nhưng 
Obamacare đã được thông qua mà không có một lá phiếu của Đảng Cộng 
Hoà. Chính thành viên Đảng Cộng Hoà yêu cầu sự độc lập về năng lượng, 
trong khi thành viên Đảng Dân Chủ khoá Đường Ống Dẫn Dầu Keystone, 
kìm hãm ngành dầu khí, và phá huỷ ngành than đá. Obamacare đang đè 
bẹp doanh nghiệp nhỏ, là công cụ chính để tạo việc làm trong nền kinh tế 
Hoa Kỳ, buộc nó phải cắt giảm việc làm và giờ làm. Chúng ta phải cứu lấy 
doanh nghiệp nhỏ và công nhân Hoa Kỳ khỏi vòng kiểm soát của chương 
trình Obamacare bằng cách chấm dứt thảm kịch này càng sớm càng tốt!

Lập trường của tôi về việc cải cách tình trạng nhập cư là “Trước tiên phải 
bảo vệ biên giới, sau đó hãy nói chuyện về cải cách!” Và khi chúng ta nói, 
nguyên tắc dẫn dắt cuộc trò chuyện đó phải là mục đích của chính sách 
nhập cư Hoa Kỳ là đem lại lợi ích cho Hoa Kỳ! 

Trong sáu năm qua, chúng ta đã chứng kiến Hoa Kỳ trở thành một quốc 
gia đang suy tàn khi chế độ Obama/Đảng Dân Chủ lãng phí sự ảnh hưởng 
của mình ra nước ngoài và làm suy yếu nền an ninh và kinh tế của quốc 
gia chúng ta tại nhà. Chúng ta đi từ việc được cả thế giới nể trọng đến việc 
không thích hợp, từ việc là một cường quốc kinh tế đến tỷ lệ thất nghiệp 
chưa từng thấy. Tôi nói rằng “Như thế là đủ yếu rồi! Nước Mỹ, hãy vững 
mạnh trở lại!”

Tôi có kỹ năng làm việc trong Quốc Hội do 15 năm kinh nghiệm hành nghề 
luật pháp của mình, 7 năm là nhân viên lập pháp, và có bằng thạc sĩ toán 
học và triết học. Tôi đã sẵn sàng bắt tay vào việc.

Hãy cùng tham gia vào chiến dịch của tôi để khôi phục lại sức mạnh và sự 
kính trọng đối với nước Mỹ mà chúng ta có thể một lần nữa là một quốc 
gia có tầm ảnh hưởng lớn vì sự thay đổi tích cực và sự tự do cho thế giới 
này!

Cám ơn các bạn đã bỏ phiếu cho tôi!

 Edwin F. Moats 
 PO Box 455 
 Arlington, WA  98223 

 (360) 435-8561
campaign@moatsforcongress.com
www.moatsforcongress.com     

(Theo Đảng G.O.P)
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 Khu Vực Quốc Hội Số 1 

Kinh Nghiệm Bầu Cử: Không có

Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác: Cựu Kỹ Sư Ưu Tú của Microsoft, 
Trưởng Ban Kỹ Thuật của Chi Nhánh SQL, Cựu Giáo Sư Khoa Học Điện 
Toán.

Giáo Dục: Cử Nhân, Kỹ Sư Điện Toán, ITESM (Học Viện Kỹ Thuật và 
Giáo Dục Bậc Cao Monterrey), Monterrey, Mexico; Cao Học (Toán Học) và 
Tiến Sĩ (Khoa Học Điện Toán), Trường University of Waterloo ở Ontario, 
Canada.

Phục Vụ Cộng Đồng: Cựu/Ủy Viên Hội Đồng Plaza Bank; Ủy Ban Cố Vấn 
Kỹ Thuật Thông Tin của Tổng Thống Hoa Kỳ (PITAC), 2003-2005; Ủy Viên 
Hội Đồng Stronger Families, tổ chức bất vụ lợi bênh vực một môi trường 
lành mạnh cho đời sống hôn nhân và gia đình; Ủy Viên Hội Đồng, Hội 
Đồng Washington News; Ủy Viên Hội Đồng, Phòng Thương Mại Người Mỹ 
Gốc Tây Ban Nha của Tiểu Bang Washington; Ủy Viên, Hội Đồng Quản Trị, 
ITESM, trường đại học mà ông đã từng học.

Lời Tuyên Bố: Tôi tranh cử vào Quốc Hội bởi vì tôi đã được sống trong 
Giấc Mơ Hoa Kỳ, và tôi muốn bảo tồn giấc mơ đó cho những thế hệ mai 
sau. Lớn lên trong một gia đình có 6 anh chị em được nuôi dạy bởi một 
người mẹ đơn thân, tôi đã rời khỏi Mễ Tây Cơ khi tôi khôn lớn với một giỏ 
quần áo và một thùng sách.

Tôi đã được đến Hoa Kỳ một cách hợp pháp, tôi tuân theo những luật lệ, 
và đã trở thành công dân nhập tịch vào năm 1993. Tôi là người Mỹ do tự 
tôi chọn, và đã hồi hưu từ cương vị Kỹ Sư Ưu Tú của Microsoft vào năm 
2012. Hiện nay, tôi thấy Giấc Mơ Hoa Kỳ đang bị đe dọa. Cơ hội đang thu 
hẹp dần và Giấc Mơ Hoa Kỳ đang bị tàn lụi. Leo lên các bậc thang kinh tế 
đã trở nên khó khăn hơn, và tự do cá nhân của chúng ta đang bị đe dọa.

Chính Phủ là một phần của vấn đề này.

Tôi sẽ nỗ lực để bảo vệ tự do của chúng ta, nhằm khuyến khích sự đổi 
mới và để khích lệ tăng trưởng kinh tế. Điều tối quan trọng là chúng ta phải 
cân bằng ngân sách của mình để dọn đường cho sự thịnh vượng mới và 
tầng lớp trung lưu đang phát triển của Hoa Kỳ. Chúng ta cũng phải loại 
bỏ những trở ngại đang làm cho nền kinh tế của chúng ta bị khóa chặt với 
hiện trạng… những quy định phi lý, gánh nặng tàn phá của những quy định 
bắt buộc mới.

Chúng ta phải thay thế Obamacare bằng một hệ thống y tế khích lệ sự 
chọn lựa của cá nhân và bảo vệ quyền của bệnh nhân, đồng thời giúp đỡ 
những người yếu đuối nhất trong chúng ta. Có một cách khác tốt hơn. 
Chúng ta cần những nhà lãnh đạo biết giải quyết những vấn đề khó khăn, 
phức tạp và tìm ra những giải pháp, những nhà lãnh đạo là người có thể 
hợp tác với những người có quan điểm đa dạng, là người có nhiệt huyết, 
là người đã va chạm với thời gian khó khăn, và là người biết cách giúp đỡ 
người khác vươn lên và thành công.

Tôi sẽ đưa kinh nghiệm của mình vào đường lối làm việc, giúp chuyển 
hướng Quốc Hội, và sửa đổi những thứ không hoạt động ở Washington 
bên kia. Tôi sẽ, luôn luôn, bỏ phiếu khích lệ cơ hội, bảo vệ tự do cá nhân, 
và đưa tình trạng tài chánh của quốc gia vào trong vòng kiểm soát. Nếu 
quý vị đồng ý với những ưu tiên đó, xin quý vị hãy Bầu cho Pedro.

 Pedro Celis 
 PO Box 2854 
 Redmond, WA  98073 

 (425) 212-1043
info@pedroforcongress.com
www.pedroforcongress.com     

(Theo Đảng Cộng Hòa)

Kinh Nghiệm Bầu Cử: Ủy ban chấp hành 
Đảng Cộng Hoà Quận Snohomish, Phó Chủ Tịch Khu Lập Pháp Số 44. Hỗ 
trợ cho các ứng cử viên Clint Didier, Elizabeth Scott, John Koster và James 
Watkins.

Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác: Nhà hoá sinh. Nghiên cứu & phát 
triển, các liệu pháp trị liệu ung thư phổi và vú. Phát triển phương pháp lấy 
DNA mới. Nghiên cứu của tôi đã bác bỏ các tuyên bố về hình thức DNA 
mới, giúp quản lý lại việc tài trợ nghiên cứu có giá trị cho các phòng thí 
nghiệm về ung thư.

Giáo Dục: Nhà hoá sinh, Đại học Gonzaga, Spokane.

Phục Vụ Cộng Đồng: Cựu chiến binh, Không Quân Hoa Kỳ. Quyên góp 
nghiên cứu lâm sàng cho sự kiện gây quỹ ung thư xe máy của Bệnh Viện 
Nhi Đồng Seattle “Trẻ em đi xe máy (Children’s Ride)”. Viên chức, 501(c)3, 
tổ chức phi lợi nhuận Scotland-Mỹ. Trao tặng các khoản trợ cấp cho những 
em theo đuổi đam mê âm nhạc và nghệ thuật Scotland.

Lời Tuyên Bố: Là một nhà hoá sinh, tôi dành cả sự nghiệp của mình để 
phát triển các liệu pháp điều trị ung thư. Từ khi nghỉ hưu, tôi được bầu làm 
“Viên Chức Uỷ Ban Khu Vực Đảng Cộng Hoà”, Phó chủ tịch Khu Lập Pháp 
Số 44 và Chủ tịch Uỷ Ban Hưu Trí PCO. Tôi là “Nhà chính trị công dân” 
như Ronald Reagan tự nhận về mình; một người gần gũi với người dân. 
Đó là những gì một Dân Biểu Hạ Viện được mong chờ.

Chúng ta đã chứng kiến thời kỳ suy thoái kinh tế có lần vững mạnh của Mỹ 
và sức mạnh tinh thần cũng như sự suy sụp của đồng đôla Mỹ. Chúng ta 
trải qua một tỷ lệ việc làm thấp nhất; giá xăng cao; sự suy giảm của tầng 
lớp trung lưu và sự bành trướng của tầng lớp giàu có. Cần phải thực hiện 
những hành động cần thiết để đảo ngược điều này. Đó là lý do tại sao tôi 
chạy đua vào Quốc Hội Hoa Kỳ: để cứu nước Mỹ cho thế hệ tương lai.

Khắc phục nền kinh tế. Việc bãi bỏ chính sách ObamaCare, giảm mức 
thuế doanh nghiệp, thay thế 74,000 trang luật thuế IRS bằng thuế suất 
thống nhất, chấp thuận các đường ống dẫn dầu năng lượng và tháo gỡ 
ràng buộc tinh thần người Mỹ của doanh nghiệp sẽ có tác dụng. “Thuyền 
lớn thì sóng lớn”. Cùng với việc khôi phục nền kinh tế, công việc khó khăn 
của người dân Mỹ được bù đắp bằng việc ngày càng có nhiều lực lượng 
lao động tham gia và tiền lương cho các gia đình nghèo và trung bình cao 
hơn.

“Nếu bạn cho một người con cá, thì chỉ nuôi anh ấy một ngày. Nhưng nếu 
bạn dạy cho họ cách câu cá, bạn sẽ nuôi anh ấy suốt cả đời.” Không phá 
hoại cuộc sống của mọi người bằng cách đem cho họ miễn phí những thức 
không giới hạn mà không yêu cầu họ ‘học cách câu cá’. Giúp họ trở thành 
một thành viên hữu ích trong xã hội thay vì chán nản, phụ thuộc chán nản 
vào Tiểu Bang. Đó là cách giải quyết “sự bất bình đẳng trong thu nhập”.

Những ưu tiên khác: Cân bằng ngân sách. Bảo vệ biên giới. Thực thi luật 
nhập cư hiện tại. Hệ thống chăm sóc sức khoẻ thị trường tự do có hiệu 
quả. Tài trợ giáo dục sau khi học sinh, Cha mẹ quyết định trường công, 
trường bán công, trường tư hoặc học tại nhà là điều tốt nhất cho con 
của họ. Quản lý NSA (National Security Agency), BLA (Biologic License 
Application), EPA (Environmental Protection Agency), DOE (Department 
of Energy), DHS (Department of Homeland Security) và ATF (Bureau of 
Alcohol, Tobacco) Cám ơn lá phiếu của các bạn.

 Robert J. Sutherland 
 PO Box 1945 
 Granite Falls, WA  98252 

 (425) 512-7784
robert@sutherlandusa.com
www.sutherlandusa.com     

(Theo Đảng Cộng Hòa)
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 Khu Vực Quốc Hội Số 1 

Kinh Nghiệm Bầu Cử: Không đệ trình chi tiết

Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác: Không đệ trình chi tiết

Giáo Dục: Không đệ trình chi tiết

Phục Vụ Cộng Đồng: Không đệ trình chi tiết

Lời Tuyên Bố: Richard Todd đã tham gia vào việc phát triển sớm và khẩn 
cấp ngành hàng không phản lực của Nước ta, làm việc với các hãng hàng 
không và cơ sở quân đội trong thời Chiến Tranh Lạnh từ năm 1950 đến 
năm 1970. Ưu thế về quân sự của Hoa Kỳ đã giúp cho những quốc gia tự 
do khác chống lại sự bành trướng toàn cầu của Liên Xô. Richard đã tham 
gia vào việc giới thiệu những hãng hàng không mới giúp cho việc chuyên 
chở nhiều người bằng đường hàng không được mở rộng băng qua Phía 
Bắc Đại Tây Dương, nối kết Âu Châu với tiểu lục địa Ấn Độ cũng như với 
toàn thể Phi Châu. Sự bất ổn chính trị hiện nay đang bùng lên ở Phi Châu 
và Á Châu đã thu hút sự chú ý của Richard và đã đưa đến sự khâm phục 
sâu sắc hơn nữa đối với Hiến Pháp Hoa Kỳ của chúng ta. Sự thành lập 
Chính Quyền Đại Diện bởi hội nghị Lập Hiến ở Philadelphia vào năm 1786 
gợi lên sự khâm phục mới ở Richard, với mục tiêu của hội nghị đó là mang 
đến một chính quyền vững vàng và cân bằng giữa hành pháp, lập pháp và 
tư pháp và bao gồm những giới hạn và xác định rõ quyền hạn cho chính 
quyền Liên Bang. Quyền tự do thành lập đảng đã không bị hạn chế trong 
sự tôn trọng niềm hân hoan vì đã lật đổ ách đô hộ của Nước Anh Quân 
Chủ. Số lượng đảng phái đã được thành lập được cho là đủ để tránh khỏi 
sự thống trị trong lập pháp của chúng ta bởi một nhóm nào đó. Lịch sử đã 
chứng minh rằng hai chính đảng lớn đã tránh né được mục tiêu đó.

Ngày nay Cử Tri Hoa Kỳ ngày càng trở nên độc lập hơn là trung thành với 
một chính đảng. Những Người Độc Lập (Indies) này đã làm việc để củng 
cố sự vững vàng và cân bằng quyền lực bên trong chính quyền Liên Bang 
của chúng ta và để đạt được mục tiêu của Các Nhà Lập Quốc là tránh khỏi 
sự thống trị trong lập pháp của chúng ta bởi một đảng duy nhất.

Tư cách ứng cử viên Độc Lập của Richard sẽ mang đến sự đại diện cho 
tất cả mọi người dân trong Địa Hạt Quốc Hội Một bất kể quan điểm của 
người đó nghiêng về phía nào trên sân khấu chính trị và không bị mâu 
thuẫn với quyền lợi của một chính đảng.

 Richard J. Todd 
 PO Box 540 
 Snoqualmie, WA  98065 

 (425) 888-3859 
 toddmarine@hotmail.com 
 www.Richard-Todd-for-congress.org 

 (Không Tuyên Bố Chính Đảng) 
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Khu Vực Quốc Hội Số 7  

Kinh Nghiệm Bầu Cử: Không

Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác: Thành viên Liên Hiệp UFCW 21 
trong hơn 28 năm.

Giáo Dục: Bằng hai năm về kế toán và chương trình vi tính. Tự học về 
Năng Lượng Tái Tạo trong hơn 24 năm.

Phục Vụ Cộng Đồng: Không

Lời Tuyên Bố: Tôi đang chạy đua tranh cữ vào Quốc Hội để thúc đẩy công 
nghệ năng lượng xanh, Trợ giúp nghiên cứu và trách nhiệm tài chính.

Năng lượng địa nhiệt Ngày nay chúng ta có công nghệ giúp năng lượng 
địa nhiệt trở thành một thực tiễn thiết thực. Chúng ta cần giảm việc phụ 
thuộc vào dầu. Năng lượng từ trái đất có thể được sử dụng để cấp nguồn 
điện cho máy điện phân, phân hoá nước thành khí oxy và khí hydro. Khí 
oxy này có thể được đốt bằng khí tự nhiên để tạo ra chất đốt nhiên liệu oxy 
và điện. Khí hydro và CO2 có thể được sử dụng để tạo ra nhiên liệu tổng 
hợp. Đây là loại thân thiện với môi trường và giúp chúng ta không phải phụ 
thuộc vào nguồn dầu nước ngoài.

Nghiên cứu AIDS Chúng ta phải ưu tiên phát triển các biện pháp điều trị 
tốt hơn cho những bệnh nhân HIV và vắcxin HIV có hiệu quả. Nghiên cứu 
nên tập trung vào cả vắcxin HIV/AIDS cho những ai đã mắc nhiễm và một 
vắc-xin HIV chung để ngăn chặn sự lây lan bệnh này. Vắcxin HIV chung 
dựa trên việc sử dụng virút HIV đã bị tiêu diệt khi phơi nhiễm phóng xạ 
hoặc tia cực tím. Điều này sẽ không thay đổi cấu trúc cơ bản của virút và 
có thể được sử dụng làm nền tảng cho vắc-xin. Vắcxin này dựa trên virút 
đã bị tiêu diệt sẽ cho phép hệ miễn dịch của cơ thể tích tụ các kháng thể 
để bảo vệ con người không bị lây nhiễm HIV. Vắcxin cá nhân sẽ được phát 
triển để điều trị cho những người đã mắc bệnh. Các tế bào T bị lây nhiễm 
từ các cá nhân sẽ được trích ra và các tế bào bị phá vỡ và virút bị tiêu diệt 
do phơi nhiễm phóng xạ hoặc tia cực tím. Sau đó những người có tế bào 
có thể được sử dụng làm chất nền cho một vắcxin HIV.

Chúng ta cần phải có trách nhiệm tài chính. Chúng ta cần ngưng sự lãng 
phí trong Quốc Hội. Tôi sẵn sàng gạch một đường đỏ dưới bất kỳ và tất cả 
các hoá đơn lãng phí từ bất kỳ thành viên Quốc Hội nào bất kể họ thuộc 
đảng phái nào.

 Scott Sutherland 
 PO Box 15215 
 Seattle, WA  98115 

 (206) 853-8662 
 ScottSutherlandRep7@hotmail.com 
 www.ScottSutherlandRep7.com 

(Theo Đảng Cộng Hòa)

Kinh Nghiệm Bầu Cử: GoodSpaceGuy giữ 
các chức vụ lãnh đạo trong nhiều tổ chức xã hội khác nhau.

Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác: Xây dựng sự thịnh vượng và tận 
hưởng cuộc sinh viên lâu dài, người hiểu biết sâu rộng Goodspaceguy 
đã làm nhiều loại công việc lao động thông thường từ cậu bé chất hàng 
đến người điều hành nhà máy hoá chất đến nhân viên kế toán đến chủ 
sở hữu. Công việc lao động thông thường và khoản đầu tư đã khiến 
GoodSpaceGuy trở nên giàu có.

Giáo Dục: Được sinh ra tại Minnesota, GoodSpaceGuy tốt nghiệp đại học 
tại Đức, Thuỵ Điển và Hoa Kỳ, lấy Bằng Cử Nhân Khoa Học và Bằng Thạc 
Sĩ kinh doanh với hai chuyên ngành phụ về kinh tế.

Phục Vụ Cộng Đồng: Là ứng cử viên chính trị thường xuyên, 
GoodSpaceGuy ủng hộ việc nâng cao chất lượng sống bằng cách tạo 
nhiều việc làm thông qua nền kinh tế và khuyến khích xây dựng lợi nhuận 
và sự giàu sang.

Lời Tuyên Bố: Không đẩy giá cả lên cao bằng cách tăng mức lương tối 
thiểu, thay vì huỷ bỏ mức lương tối thiểu làm phá huỷ công việc! Tiền 
lương phải được xác định theo Cung và Cầu, không theo mức lương tổi 
thiểu khiến cho những người chậm thua thiệt làm việc bất hợp pháp. Xin 
lưu ý rằng những người thất nghiệp và phạm tội là do bởi mức lương tối 
thiểu hiện tại. Những người tự do (bao gồm người vô gia cư) nên có quyền 
chấp nhận bất kỳ mức lương thấp nào mà thị trường sẽ trả cho họ. Lương 
thấp còn hơn là không có lương. Lao động là thứ duy nhất mà một vài 
người ít có năng suất phải bán, nhưng luật pháp này khiến cho việc họ làm 
việc trở thành bất hợp pháp. Tội phạm và phúc lợi tăng cao.

Thay vì ban chính phủ chịu trách nhiệm về vấn đề chăm sóc y tế của bạn, 
tốt hơn là các bạn nên chịu trách nhiệm. Nếu bạn, những người dân, trả 
tiền mặt để được chăm sóc y tế, thì việc chăm sóc sẽ trở nên ít đắc đỏ 
hơn.

Chính phủ không nên thổi phòng Vương quốc của các bạn. Xin hãy ngưng 
bầu cho những người chi tiêu lớn, chỉ phá hoại và phá hoại và áp đặt 
những khoản thuế nặng nề lên người dân, sau đó đưa tiền cho những 
người không làm việc.

Đừng xé nát những chiếc cầu có giá trị của chúng ta. Ngưng đào những 
gì không nên đào. Thay vì nhồi nhét mọi người với các khoản thuế đường 
hầm, hãy tô điểm và vững mạnh (cho một phần chi phí) Green Viaduct của 
chúng ta với các toà tháp và cầu cống.

Lãnh đạo không gian Hoa Kỳ: Cuộc sống từ biển lên đất liền và bây giờ có 
khả năng lên vũ trụ. Đối vơi các khoản thuế mà chúng ta đã nộp, bây giờ 
chúng ta có hơn 200 môi trường sống (được kết nối và tập hợp với nhau 
trong nhiều cấu hình khác nhau) trong quỹ đạo quanh Trái Đất, Mặt Trăng, 
Mặt Trời và Sao Hoả, và có nhiều người sinh sống, tìm hiểu cách sống 
trong vũ trụ. Hãy tiến lên với GoodSpaceGuy. Để phát triển công việc, hãy 
bảo vệ quyền tài sản.

 GoodSpaceGuy 
 10219 9th Ave S 
 Seattle, WA  98168 

 (206) 601-8172 
 goodspaceguy42@yahoo.com 
 http://colonizespace.blogspot.com 

(Theo Đảng Làm Việc và Giàu Có)
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 Khu Vực Quốc Hội Số 7 

Kinh Nghiệm Bầu Cử: Cơ Quan Lập Pháp 
Tiểu Bang Washington, Khu vực số 43 1970-1987; Quốc Hội Hoa Kỳ, Khu 
vực số 7 từ năm 1988-đến nay

Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác: Trợ giảng lâm sàng, Khoa tâm thần 
học, UW; Bác sĩ trưởng chuyên khoa tâm thần, Nhà tù quận Seattle/King; 
Cố vấn viên, Washington DSHS; Cố vấn viên, Washington L&I; Viên chức y 
tế khu vực, Dịch vụ đối ngoại Hoa Kỳ, Zaire

Giáo Dục: Bằng Cử Nhân Khoa Học Tự Nhiên, Cao đẳng Wheaton; MD, 
Đại học Illinois; Trường Y, Đại học Illinois và UW

Phục Vụ Cộng Đồng: Hội Đồng Cố Vấn Danh Dự, Tổ chức Henry M. 
Jackson; Hội Đồng Cố Vấn, Hội Đồng Cố Vấn Thế Giới, Seattle; Hội Đồng 
Cố Vấn Danh Dự, Trường Evans, UW; Tài Trợ Uỷ Ban, Bác Sĩ Washington 
chịu Trách nhiệm xã hội; Tổ chức liên hiệp, Trung Tâm Khoa Học Thái Bình 
Dương; Hội Đồng Cố Vấn, Child Haven; Ủy Ban Tư Vấn, Quỹ & Tổ Chức 
Đầu Tư Tom Wales; PCO, Khu vực số 36

Lời Tuyên Bố: Được đại diện cho Khu Vực Quốc Hội Số 7 của 
Washington là niềm vinh dự và là đặc ân. Đó cũng là một trách nhiệm 
quan trọng. Chúng ta tiếp tục đối mặt với nhiều thử thách khó khăn trong 
nhiều lĩnh vực - và cách chúng ta phản ứng trước chúng như thế nào sẽ là 
đường lối của chúng ta trong nhiều năm tới.

Chăm sóc sức khoẻ là điều đúng đắn cho tất cả mọi người. Tôi nóng lòng 
muốn trở lại Quốc Hội để hoàn thành Đạo Luật Chăm Sóc Giá Rẻ và cải 
thiện luật pháp nếu cần. Mỗi đứa trẻ đều xứng đáng được hưởng một nền 
giáo dục có chất lượng. Tôi sẽ tiếp tục sứ mệnh của mình là theo dõi xem 
chính phủ liên bang tăng cường đầu tư vào giáo dục. Là một quốc gia, 
chúng ta phải trân trọng và chăm sóc cho các cựu chiến binh của mình. Tôi 
hết lòng đấu tranh cho luật pháp của mình là bảo vệ sự an toàn sức khoẻ 
của các cựu chiến binh.

Chúng ta may mắn được sống trong một trong những nơi đẹp nhất trên đất 
nước. Chúng ta phải bảo vệ môi trường và tiến lên một nền kinh tế năng 
lượng sạch cho tiểu bang và đất nước của chúng ta. Tôi sẽ đấu tranh cho 
luật pháp của mình, ủng hộ nền kinh tế năng lượng sạch và bảo vệ tài sản 
của khu vực chúng ta. Tôi biết rằng mỗi người xứng đáng được nhận tiền 
lương công bằng cho một ngày làm việc chăm chỉ. Tôi hết mình đấu tranh 
vì một luật pháp mở rộng cơ hội kinh tế và đảm bảo mức lương tối thiểu 
thực sự cho tất cả.

Tôi đấu tranh cho những nguyên tắc quan trọng đối với chúng ta nhất như 
khi lần đầu tôi tranh cử vào chức vụ công cộng. Tôi cam kết thực hiện 
những mục tiêu của một xã hội vững mạnh và có năng suất: nhà ở giá rẻ; 
cơ hội việc làm; tiền lương và hệ thống thuế công bằng và cấp tiến; lựa 
chọn tái sản xuất; dân quyền và tự do không bị thoả hiệp; và các chính 
sách mậu dịch tôn trọng quyền của công nhân và bảo vệ môi trường. Tôi 
kêu gọi sự ủng hộ của các bạn bây giờ để tiếp tục công việc là tiếng nói 
vững mạnh và ân cần cho sự thay đổi cấp tiến. Các bạn có thể xem hồ sơ 
của tôi và bỏ phiếu cho tôi. Cám ơn các bạn đã hỗ trợ.

 Jim McDermott 
 PO Box 21786 
 Seattle, WA  98111 

 (425) 241-8153 
 dayna@mcdermottforcongress.com 
 www.mcdermottforcongress.com 

(Theo Đảng Dân Chủ)

Kinh Nghiệm Bầu Cử: Nhân viên ủy ban khu 
bầu cử, 20 năm. Nếu được cử tri tín nhiệm tôi hy vọng sẽ được phục vụ cho 
họ trong Quốc Hội sau khi đã tập sự ở đó cách đây rất lâu (năm 1984).
Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác: Tôi đại diện cho các nhà sản xuất thiết 
bị bảo vệ chống động đất hãnh diện được sản xuất tại Hoa Kỳ. Tôi còn quản 
lý danh mục đầu tư cho những người về hưu. Trước đây tôi đã từng cố vấn 
về hưu bổng công cộng và ngân khoản đầu tư của trường đại học. Tôi đã 
giúp cứu vãn được Seattle Sorbets và thậm chí đã từng đi hái táo trong một 
mùa thu.
Giáo Dục: Cử Nhân Trường Đại Học Hillsdale, ngành Kinh Tế, Chứng Chỉ 
Phân Tích Viên Tài Chánh (CFA)
Phục Vụ Cộng Đồng: Đồng Chủ Tịch PTA. Đồng sáng lập www.
RespectWashington.us và www.SaveOurChoice.us; những tổ chức chuyên 
tâm vận động trao quyền cho cử tri, tự do chọn lựa và quy tắc của luật pháp. 
Đã kết hôn, có hai người con gái.
Lời Tuyên Bố: Cũng như quý vị, tôi rất thất vọng bởi tình trạng công khai coi 
thường luật pháp của chúng ta. Không chỉ bởi bọn tội phạm mà bởi những 
Đảng Viên Đảng Cộng Hòa và Dân Chủ được bầu! Các đảng viên Đảng 
Cộng Hòa thuộc phái “Rovian” nay đã thông đồng với Đảng Dân Chủ ở Hạ 
Viện để phản bội tất cả những người làm công ở Hoa Kỳ bằng cách ân xá và 
mở rộng ồ ạt thị thực nhập cảnh dành cho nhân viên “kỹ thuật cao”.
Luật di trú chính là sự bảo vệ cho công việc làm của quý vị! Và tôi sẽ cương 
quyết bảo vệ quý vị, thanh thiếu niên thất nghiệp và sinh viên tốt nghiệp đại 
học của quý vị đang mang món nợ khổng lồ. Tôi xin được lá phiếu của quý vị.
Hãy suy nghĩ về điều này. Mức lương đáng buồn của quý vị là kết quả hợp lý 
của việc có từ 10-đến 20 triệu người làm công trái phép ở Hoa Kỳ và những 
hãng như McDonalds từ chối sử dụng phương tiện Kiểm Chứng Bằng Điện 
Tử để loại trừ những kẻ ăn cắp Số An Sinh Xã Hội của chúng ta. Hãy chọn 
tôi vào Quốc Hội và tôi sẽ bỏ phiếu chống lại cái vòng luẩn quẩn lợi dụng lẫn 
nhau này. Những người lao động bất hợp pháp đổ xô đến đây vì mức lương 
$15 một giờ và những vụ án bi thảm như vụ người quản lý chiếu khán H-1B 
của Microsoft hãm hiếp một nhân viên bảo quản người nước ngoài làm việc 
bất hợp pháp cho Microsoft không thể tiếp diễn! Những viên chức đương 
nhiệm chẳng làm được việc gì cả! Giống như tôi đã phục vụ quý vị bằng cách 
bảo trợ cho dự luật tiên khởi của người dân về Kiểm Chứng Bằng Điện Tử, 
tôi sẽ đồng bảo trợ cho đạo luật về Kiểm Chứng Bằng Điện Tử ở Quốc Hội 
mà chẳng qua chỉ là chu toàn một điều kiện trong lệnh ân xá của Reagan 
năm 1986.
Lợi ích thứ hai của việc thông qua Kiểm Chứng Bằng Điện Tử là sẽ giảm bớt 
số tiền $2.7 Tỷ hằng năm trợ giúp cho người dân đóng thuế đã bị bòn rút bởi 
những người nước ngoài cư ngụ bất hợp pháp trong tiểu bang của chúng 
ta và những kẻ kiếm lợi từ họ. Hãy xem xét nghiên cứu này: http://www.
respectwashington.us/FairWA2012.pdf
Bởi vì tôi đã từng làm việc cùng với những công nhân bất hợp pháp ngoài 
đồng ruộng và trong nhà máy nên tôi hết sức cảm thông với họ. Nhưng tôi 
cũng biết rằng cần phải chống lại nạn hối lộ chính trị đang ngày càng trầm 
kha và sự tham lam của các công ty bị cám dỗ bởi số lượng người nhập cư 
bất hợp pháp. Để giải quyết vấn đề nan giải này quý vị xứng đáng được có 
một Dân Biểu Quốc Hội đủ kiên định để đối đầu với những kẻ tự bán mình 
trong cả hai đảng.
Hoa Kỳ mà quý vị và tôi đều yêu quý không phải để đem bán! Lá phiếu quý vị 
bầu cho tôi là lá phiếu bầu cho hành động

 Craig Keller 
 PO Box 16716 
 Seattle, WA  98116 

 (206) 932-2243
info@Keller4America.us
www.Keller4America.us     

(Theo Đảng Cộng Hòa)
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Khu Vực Quốc Hội Số 7  

Kinh Nghiệm Bầu Cử: Ứng cử viên lần đầu.

Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác: Đã hành nghề luật ở Seattle từ năm 
1972. Chủ nhân/quản lý các thương nghiệp tư trong vùng phía Tây Seattle 
(từ năm 1996 - Đến Nay). Ứng cử viên Tòa Tối Cao Pháp Viện trong kỳ 
bầu cử sơ bộ năm 2012 hạng nhì trong số 3 ứng cử viên chiếu theo quy 
định 2 Ứng Cử Viên Đứng Đầu Trong Kỳ Bầu Cử Sơ Bộ của Washington, 
nhận được hơn 266,000 phiếu trong toàn tiểu bang, 24% tổng số phiếu 
bầu.

Giáo Dục: Trường University of Washington, Cử Nhân ngành Quản Trị 
Kinh Doanh (năm 1967); Trường Đại Học Luật Willamette University, Tiến 
Sĩ Luật (năm 1972).

Phục Vụ Cộng Đồng: Thường xuyên phục vụ miễn phí hoặc giảm giá cho 
các dịch vụ pháp lý, nhất là cho Cộng Đồng Người Á Châu; Tình nguyện 
viên điều trị và tổ chức tự cai nghiện rượu/ma túy (từ năm 2004 - Đến 
Nay); Đóng góp và tham gia vào nhiều tổ chức cộng đồng và từ thiện.

Lời Tuyên Bố: Tôi sinh ra tại Seattle năm 1945. Tôi đã sống và làm việc 
trọn đời trong vùng Greater Seattle, lớn lên ở Capital Hill. Tôi đã đáp lại 
lời kêu gọi nhập ngũ vì đất nước của mình vào năm 1968, giữa lúc đang 
học luật, hãnh diện phục vụ trong cương vị chiến sĩ bộ binh tham chiến 16 
tháng trong Chiến Tranh Việt Nam (từ năm 1969-đến năm 1970). Tôi đã 
được tặng thưởng nhiều huy chương dũng cảm trong chiến đấu. Sau khi 
trở về từ chiến tranh, tôi đã hoàn tất việc học luật tại Trường Willamette 
University ở Oregon và bắt đầu sự nghiệp của mình trong ngành luật vào 
năm 1972 ở một hãng luật có uy tín trong khu downtown Seattle. Tôi có 42 
năm hành nghề luật thành công ở tất cả các tòa tiểu bang và liên bang và 
đã góp phần vào sự phát triển và năng động của thành phố này.

Là ứng cử viên độc lập để được vào Quốc Hội tôi không cam kết với bất 
cứ một Chính Đảng nào. Dân Biểu không nên bị lệ thuộc vào những nhóm 
đặc quyền hay tham gia đề xướng những chương trình làm việc vì đảng 
phái. Tôi hứa sẽ là nhà lãnh đạo độc lập làm việc vì lợi ích lớn nhất của 
mỗi người dân trong Địa Hạt của tôi, bất kể nghị trình chính trị, dân tộc, 
chủng tộc hay khuynh hướng tình dục của người đó. Tôi cam kết về dân 
quyền tự do và hứa sẽ khách quan, không thiên vị và độc lập trong sự 
phán đoán của mình để phục vụ Địa Hạt của tôi. Tôi sẽ lắng nghe và làm 
việc với lòng tôn trọng cùng với các cử tri của tôi để mang đến những lợi 
ích lớn nhất cho họ với sự liêm chính và minh bạch tuyệt đối.

Chính trị đảng phái không thể lẫn lộn với sự lãnh đạo có hiệu quả. Tôi 
không có ý định xin đóng góp, ủng hộ hay xin tiền từ bất cứ người nào, tổ 
chức đảng phái hay nhóm nào làm việc cho bất cứ một nhóm đặc quyền 
nào. Chúng ta cần phải cùng nhau làm việc để chấm dứt sự chia rẽ không 
cần thiết, sự thù địch, và tư tưởng đảng phái ích kỷ chỉ tạo ra thế bế tắc và 
cản trở sự phát triển kinh tế và xã hội của đất nước hùng mạnh của chúng 
ta. Chúng ta hãy cùng nhau làm việc với một viễn kiến cao quý đã được 
khôi phục để phục hồi quyền “sống, tự do và mưu cầu hạnh phúc” cho tất 
cả người dân Hoa Kỳ. Hãy bầu cho sự thay đổi.

 Doug McQuaid 
 4752 41st Ave SW Ste A 
 Seattle, WA  98116 

 (206) 402-5110 
 mcquaid4congress@comcast.net 
    www.mcquaid4congress.com

(Theo Đảng Độc Lập)
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Khu Vực Quốc Hội Số 8  

Kinh Nghiệm Bầu Cử: Không có

Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác: Chủ Nhân hãng Handi Habitats 
Accessible Construction. Cựu Phụ Tá Giáo Sư.

Giáo Dục: Cử Nhân Lịch Sử/Khoa Học Chính Trị; Trường University of 
Michigan; Cao Học Lịch Sử, Trường Eastern Michigan University

Phục Vụ Cộng Đồng: Tình Nguyện Viên, Khu Học Chánh Issaquah

Lời Tuyên Bố: Quốc Hội đang làm cho quá nhiều người dân Washington 
phải thất vọng. Tôi quyết định tranh cử vào chức vụ này bởi vì sự tranh 
chấp đảng phái đã làm cho chính phủ phải đóng cửa và làm hại hàng ngàn 
tiểu thương nghiệp, trong đó có thương nghiệp của tôi. Đây không phải là 
Hoa Kỳ mà tôi muốn các con trai của tôi sẽ lớn lên ở đó.

Tôi đã sáng lập thương nghiệp của mình, Handi Habitats, như là một 
người yêu lao động sau một thời gian khó khăn đối với gia đình tôi. Khi 
cha tôi bị đột quỵ làm hạn chế khả năng cử động của ông, tôi đã lao vào 
giúp đỡ bằng cách sửa sang lại căn nhà của ông để ông ra vào được dễ 
dàng. Nhận thức được nhu cầu này quan trọng như thế nào, tôi đã muốn 
làm nhiều hơn nữa. Từ đó trở đi, tôi đã giúp đỡ hàng ngàn công nhân bị 
thương tật, cựu quân nhân và người cao niên sống an toàn ở nhà của 
mình.

Tôi chưa bao giờ tranh cử vào một chức vụ chính trị và tôi không có ý định 
trở thành một chính khách chuyên nghiệp. Tôi tranh cử là bởi vì tôi muốn 
đền đáp và tôi tin rằng người dân trong Địa Hạt 8 cần có sự lãnh đạo phù 
hợp với lý lẽ thông thường ở Quốc Hội. Chúng ta không cần phải chấp 
nhận sự bế tắc hiện nay. Chúng ta phải chú tâm vào những điều căn bản: 
tạo ra việc làm, khích lệ sự công bằng về kinh tế và bảo đảm chính quyền 
phục vụ người dân.

Khi dân biểu quốc hội của chúng ta bỏ phiếu chống lại việc bảo đảm cho 
phụ nữ được trả lương công bằng, ông ta đã phản bội những người phụ 
nữ đi làm trong địa hạt của chúng ta. Khi ông ta từ chối tranh đấu với đảng 
của mình để thông qua cuộc cải tổ di trú, ông ta đã quên rằng Hoa Kỳ vẫn 
còn là miền đất của cơ hội. Khi ông ta bỏ phiếu ủng hộ việc nghe lén mà 
không cần án lệnh, ông ta đã bỏ phiếu chống lại tự do của chúng ta và 
quyền riêng tư của chúng ta.

Tôi tin rằng gia đình tôi và tiểu thương nghiệp của tôi xứng đáng được đối 
xử tốt hơn từ chính quyền liên bang của chúng ta. Tôi tin rằng gia đình của 
quý vị cũng xứng đáng được đối xử tốt hơn. Cùng nhau, chúng ta có thể 
làm việc để hướng đến một chính phủ chú trọng vào lý lẽ thông thường và 
những kết quả thực tiễn. Để chấm dứt sự bế tắc trong Quốc Hội, tôi cần lá 
phiếu của quý vị.

Tôi hãnh diện vì nhận được sự ủng hộ của các kỹ sư hãng Boeing, những 
nhân viên ở chợ địa phương, các nhà lãnh đạo cộng đồng như Thượng 
Nghị Sĩ Mark Mullet, Dân Biểu Tana Senn, và nhiều người khác nữa.

 Jason Ritchie 
 275 1st Place NW 
 Issaquah, WA  98027 

 (425) 324-6888
jason@ritchieforcongress.com
www.ritchieforcongress.com/     

(Theo Đảng Dân Chủ)

Kinh Nghiệm Bầu Cử: Cảnh sát trưởng quận 
King, 1998-2005; Hạ Nghị Viện Hoa Kỳ, 2005-đến nay

Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác: Dave phục vụ trong Không Quân 
Trừ Bị Hoa Kỳ (1971-1976). Làm việc tại văn phòng cảnh sát trưởng quận 
King vào năm 1972. Vào năm 1998 trở thành cảnh sát trưởng được bầu 
cử của quận King đầu tiên trong 30 năm

Giáo Dục: Đại học Concordia Lutheran, AA

Phục Vụ Cộng Đồng: Làm việc tại Hội Đồng Chống Bạo Hành Gia Đình 
Quận King. Ban Giám Đốc Thế Vận Hội Đặc Biệt Washington. Đồng chủ 
tịch Liên Minh Methamphetamine Quận King. Cựu thành viên Uỷ Ban 
Chấm Dứt Tình Trạng Vô Gia Cư Quận King. Đồng sáng lập Liên Đoàn 
Hoạt Động Cảnh Sát của cảnh sát trưởng quận King. Huấn luyện viên và 
nhà tư vấn dành cho giới trẻ. Hai lần đoạt huy chương Dũng Cảm của 
Washington. Cảnh sát trưởng quốc gia của năm

Lời Tuyên Bố: Khả năng lãnh đạo. Là bầy tôi của cộng đồng, năng lượng 
của tôi tập trung vào việc khích lệ nền kinh tế của chúng ta, duy trì nghĩa 
vụ của mình đối với các cựu chiến binh, đảm bảo các trường học tốt cho 
con em chúng ta, bảo vệ sự tự do được thăm khám với các bác sĩ có chất 
lượng, cải cách hệ thống nhập cư và bảo vệ những người yếu thế. Tôi sẽ 
tiếp tục làm việc cải cách bộ luật thuế của chúng ta, cắt giảm chi tiêu, và 
giảm các quy định để cố gắng nâng cao đổi mới khu vực kinh tế tư nhân 
và tạo việc làm.

Tính chính trực. Trong giai đoạn khó khăn này, việc phục vụ cho quyền lợi 
cá nhân thật quá dễ dàng, quên đi nhu cầu của cộng đồng và bỏ qua tính 
chính trực. Tôi đã luôn luôn phụng sự cộng đồng của mình, tiểu bang và 
đất nước của chúng ta với một tinh thần lạc quan. Tôi tin rằng những ngày 
tươi đẹp nhất của chúng ta sẽ tới, và nước Mỹ sẽ tiếp tục là một cường 
quốc vì chúng ta không bao giờ từ bỏ và chúng ta luôn luôn cùng nhau. 
Chúng ta tự do và phải đấu tranh để giữ gìn sự tự do đó cho con cháu của 
chúng ta.

Dịch vụ. Từ ngày đầu tiên tôi mặc bộ quân phục không quân cho đến hôm 
nay, tôi tự cam kết là phải phục vụ. Làm một phó cảnh sát trưởng quận, tôi 
chứng kiến nhiều hành động phục vụ khiêm tốn nhất và sự hy sinh quên 
mình. Tôi có trái tim của một bầy tôi và muốn nước Mỹ thậm chí trở nên tốt 
hơn cho các thế hệ tương lai. Tôi hy vọng sẽ có được niềm tin của các bạn 
bằng những hoạt động phụng sụ chân thành và đại diện cho bạn với lòng 
chính trực.

Chung sức. Tôi là nhà lãnh đạo thực tế, tin rằng việc giải quyết vấn đề 
quan trọng hơn việc danh tiếng hoặc bị kẹt trong tinh thần đảng phái.  Dù 
điều hành một doanh nghiệp nhỏ, chăm sóc người bệnh, trông nom vườn 
cây quả, nuôi nấng gia đình, hoặc phục vụ trong quân đội, mỗi người đều 
tự hỏi tại sao vẫn tồn tại những vấn đề của chúng ta. Nước Mỹ được điều 
hành bởi sự đổi mới, được truyền cảm hứng bởi nền tự do, và được xác 
định để làm cho thế giới trở thành một nơi an toàn và tốt hơn. Với đức tính 
lãnh đạo có trong tính chính trực, phụng sự khiêm tốn, và tinh thần chung 
sức, chúng ta sẽ bỏ lại sau lưng mình những ngày tháng khó khăn và 
hướng năng lượng của mình về những cơ hội tương lai.

 Dave Reichert 
 PO Box 2032 
 Issaquah, WA  98027 

 (425) 455-3283 
 info@davereichert.com 
    www.davereichert.com

(Theo Đảng Cộng Hòa)



12 Quận King không chịu trách nhiệm về tính hợp lệ hoặc 
chính xác của lời tuyên bố, phát biểu hoặc bác bỏ. Liên Bang

Khu Vực Quốc Hội Số 8  

Kinh Nghiệm Bầu Cử: Tôi xin cám ơn hơn 
7,000 người đã bầu cho tôi vào năm 2012 cho dù ngân sách vận động hạn 
hẹp của tôi đã hạn chế công việc vận động chỉ bằng mạng điện toán và tập 
sách hướng dẫn cử tri mà thôi. Những cử tri này đã nhìn vào chính các ứng 
cử viên và đã chọn lựa ứng cử viên có sự quyết tâm mạnh mẽ vì sự công 
bằng bất kể đến ngân sách vận động. Tôi xin những cử tri còn lại trong Địa 
Hạt 8 hãy tham gia cùng với họ và tôi bỏ qua ngân sách vận động và chọn 
lựa sự quyết tâm hết mực vì sự công bằng của tôi trong năm 2014.
Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác: Hãnh diện là nhân viên liên bang, 
NOAA.
Giáo Dục: Cử Nhân Khoa Học, Ngành Kế Toán, Trường University of 
Illinois.
Phục Vụ Cộng Đồng: Đã đề nghị hoãn việc chuyển qua dtv vào năm 2009 
(cung cấp thiết bị thu sóng analog cho trọn tuổi thọ của truyền hình analog) 
và Đạo Luật Tư Pháp Năm 1993 về việc lạm dụng tòa án ở Quốc Hội. Giáo 
Phái Tin Lành.
Lời Tuyên Bố: Hãy bỏ phiếu để thay đổi cho sự công bằng ở Quốc Hội, 
hãy nói với mười người bạn của quý vị, bầu cho Keith Arnold.
Tôi tiếp tục tranh cử bởi vì chúng ta vẫn tiếp tục cần đến ngày càng nhiều 
hơn sự công bằng vốn đang không có ở Quốc Hội. Tôi sẽ đưa ra những 
quyết định dựa vào điều gì là công bằng, chứ không phải là chọn lựa công 
bằng được cánh tả ưa chuộng về một số vấn đề và cánh hữu về một số 
vấn đề khác, và không phải là điều mà bất cứ một chính đảng nào nói.
Sự bất công ở Quốc Hội làm cho cử tri muốn trừng phạt những người 
đương nhiệm bằng cách không bỏ phiếu nhưng điều đó có thể giúp cho 
những người đương nhiệm bất tài được tiếp tục giữ chức vụ. Cách tốt nhất 
để chống lại sự bất công và lạm dụng của các viên chức đương nhiệm 
là bầu cho một ứng cử viên nào tiếp tục tranh cử cho sự công bằng. Tôi 
khuyên quý vị, toàn thể Địa Hạt 8, hãy cùng cộng tác với hơn 7,000 cử tri 
của tôi (cám ơn quý vị một lần nữa) từ năm 2012 trong kỳ bầu cử này và 
bầu cho tôi là ứng cử viên quyết tâm đem lại sự công bằng.
Quốc Hội này đã làm cho chính quyền của chúng ta phải đóng cửa vào 
năm ngoái nhưng vẫn nhận tiền lương và quyền lợi của họ trong thời gian 
đóng cửa đó. Quốc Hội này đã ủng hộ chính quyền trả lương và quyền lợi 
cho họ chứ không phải cho bất cứ một ai khác.
Tôi được biết rằng các nhân viên liên bang phần nhiều bị cấm tranh cử vào 
Quốc Hội bởi một “luật” gọi là Đạo Luật Hatch. Nếu nhân viên liên bang 
không thuộc Quốc Hội phải đứng ngoài không được tranh cử vào Quốc 
Hội hoặc phải từ chức công việc của liên bang đó, thì những nhân viên liên 
bang là viên chức đương nhiệm trong Quốc Hội nên bị cấm tranh cử để 
được tái đắc cử trong khi còn ở trong Quốc Hội hoặc phải từ chức trước 
khi tranh cử. Nếu không, thì đây là một tiêu chuẩn thiên vị cực kỳ bất công, 
là sự gian lận bầu cử, làm cho chức vụ của các viên chức đương nhiệm trở 
thành của riêng họ, và phá hoại Nền Dân Chủ.
Thật đáng buồn, vì một phần quan trọng trong việc tranh đấu cho sự công 
bằng là luôn luôn chống lại và loại trừ sự bất công. Đây có thể là nhiệm vụ 
rất gian nan nhưng nếu không thì việc bỏ cuộc và bị lấn át bởi sự bất công 
đã đi đến cực độ và lừa dối rằng Nền Dân Chủ Hoa Kỳ của chúng ta kém 
cỏi hơn nhiều so với những gì mà Hoa Kỳ xứng đáng có được và tranh đấu 
vì những điều đó.

 Keith Arnold 

 PO Box 454 
 Auburn, WA  98071 

 (253) 333-8176
email@votekeitharnold.com
www.votekeitharnold.com 

(Theo Đảng Dân Chủ)
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 Khu Vực Quốc Hội Số 9 

Kinh Nghiệm Bầu Cử: Dân Biểu Hoa Kỳ, 
1997-hiện nay; thượng nghị sĩ tiểu bang Washington, 1991-1997.

Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác: Công Tố Viên, Thành phố Seattle, 
1993-1995; Luật sư, Cromwell, Mendoza và Belur.

Giáo Dục: Tiến Sĩ Luật Đại học Washington, 1990; Bằng Cử Nhân Khoa 
Học Xã Hội Đại học Fordham, 1987, Trung Học Phổ Thông Tyee, 1983.

Phục Vụ Cộng Đồng: thành viên, Hội Phụ Huynh-Giáo Viên Cougar 
Ridge; thành viên, Hội Phụ Huynh-Giáo Viên Trường Trung Học Cơ 
Sở Issaquah; thành viên, Ban giám đốc dự án Borgen; đi lễ nhà thờ St. 
Margaret’s Episcopal tại Bellevue; cựu huấn luyện viên tình nguyện, Câu 
lạc bộ bóng đá Issaquah; cựu thành viên, Hội Phụ Huynh-Giáo Viên trường 
tiểu học Northeast Tacoma nơi vợ tôi, Sara, làm Chủ tịch Hội Phụ Huynh-
Giáo Viên trong 2 năm; cựu thành viên, Câu lạc bộ Federal Way Kiwanis.

Lời Tuyên Bố: Tôi lớn lên ở thành phố SeaTac và sống cả cuộc đời của 
mình ở Khu vực số 9 này. Cha tôi là thợ sửa chữa các đoạn đường dốc, 
mẹ tôi là nội trợ. Quận này là một cộng đồng rất đa dạng, đánh giá cao sự 
chăm chỉ và tôi rất tự hào khi được đại diện cho nó. Vợ của tôi Sara và tôi 
hiện đang chăm sóc hai con, Kendall, và Jack, tại Khu vực số 9 này, và hai 
trẻ cũng học tại các trường công. Là một Công Tố Viên, thượng nghị sĩ tiểu 
bang, Hạ nghị sĩ Hoa Kỳ và là thành viên trong cộng đồng của chúng ta, tôi 
đã đi theo các giá trị mà cha mẹ tôi đã được dạy--chính trực, siêng năng, 
và tôn trọng đối với cộng đồng của các bạn.

Các gia đình tầng lớp lao động như gia đình của tôi không có nhiều cơ hội 
nhu những thế hệ trước đây. Điều này phải thay đổi. Chúng ta cần một bộ 
luật thuế công bằng hơn, hệ thống giáo dục vững chắc và cơ hội đào tạo 
việc làm, cơ sở hạ tầng vận chuyển được cải tiến, một mạng lưới an toàn 
xã hội chắc chắn cho những người lớn tuổi của chúng ta. Chúng ta cần tập 
trung vào những nguyên tắc cơ bản: nhiều người Mỹ trở lại làm việc hơn, 
sử dụng đồng tiền thuế hữu ích hơn và cơ hội công bằng cho tất cả mọi 
người.

Tôi đã phục vụ trong Ủy Ban Quân Lực trong suốt thời gian ở Quốc Hội và 
luôn luôn cố gắng đảm bảo rằng những người lính, phụ nữ và gia đình của 
họ đều được hỗ trợ cần thiết và xứng đáng. Tôi vẫn sẽ tiếp tục làm điều 
đó và cũng tin rằng đã đến lúc chúng ta rút quân đội khỏi Afghanistan càng 
sớm càng tốt.

Tôi vẫn cam kết tuyệt đối sẽ cố gắng tìm giải pháp cho các thách thức mà 
chúng ta đương đầu. Chúng ta phải đi từ tầng lớp trung lưu trở lên, đưa 
mọi người trở lại làm việc và đảm bảo rằng có nhiều công việc đủ sống 
hơn. Chúng ta phải tập trung tạo ra nhiều cơ hội đổi mới, giáo dục công 
nhân tốt hơn và phát triển các doanh nghiệp nhỏ.

Được phục vụ cho khu vực này trong Quốc Hội là một danh dự, và tôi 
mong muốn các bạn bỏ phiếu cho tôi.

 Adam Smith 
 PO Box 578 
 Renton, WA  98057 

 (253) 572-6125
info@electadamsmith.com
www.electadamsmith.com     

(Theo Đảng Dân Chủ)

Kinh Nghiệm Bầu Cử: Không đệ trình chi tiết

Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác: Không đệ trình chi tiết

Giáo Dục: Donovan Rivers tốt nghiệp từ Trường Trung Học Kettering. Ông 
học ngành Kinh Tế tại Trường Đại Học Green River. Ông đã học tại Trung 
Tâm Huấn Luyện San Francisco là nơi ông đã học về Quản Lý Nhân Lực.

Phục Vụ Cộng Đồng: Ông đã được sinh ra và lớn lên tại Detroit Michigan 
và đã sống ở Seattle hơn 40 năm. Trong khoảng thời gian đó Don đã làm 
việc cùng với Cộng Đồng, giáo sĩ, và Sở Cảnh Sát Seattle và Học Viện 
Cảnh Sát Seattle để giúp cho Seattle trở thành một nơi tốt đẹp hơn để 
sống. Ông đã luôn luôn là nguồn cảm hứng đối với người dân thuộc mọi 
dân tộc và tôn giáo để mang đến phẩm chất tốt hơn cho đời sống qua việc 
phát triển kinh tế, giáo dục, và kinh doanh.

Lời Tuyên Bố: Địa Hạt 9 của Washington cần đến những khả năng quan 
trọng của Thế Kỷ 21 để tạo nên “sự thay đổi ngay bây giờ”. Là dân biểu 
quốc hội của quý vị tôi sẽ tạo ra việc làm bằng cách lập ra một vùng trao 
quyền cho mậu dịch quốc tế và kinh doanh. Tôi có hơn 40 năm thành công 
trong việc vượt qua thử thách khi ủng hộ cho hơn 100 viên chức dân cử 
là những người đang là tác nhân thay đổi trong quốc gia chúng ta. Tại địa 
phương, tôi đã giúp soạn thảo hội nghị hòa giải. Tôi cũng đã sáng lập tổ 
chức trợ giúp cho tiểu thương nghiệp được chứng nhận đầu tiên ở Tiểu 
Bang Washington. Tôi sẽ tranh đấu cho các quân nhân của chúng ta được 
có quyền lợi, trợ cấp y tế, thực phẩm, và nhà ở cho họ, vốn là điều thiết 
yếu để họ được sống sung túc. Tôi sẽ tranh đấu để giữ cho các kho quân 
nhu và căn cứ quân đội tiếp tục hoạt động. Tôi kịch liệt phản đối bất cứ sự 
cắt giảm nào đối với quyền lợi của các chiến sĩ và việc cắt giảm của những 
Cựu Quân Nhân đã hồi hưu của chúng ta thật không thể nào chấp nhận 
được. Là Dân Biểu Quốc Hội của quý vị tôi sẽ tranh đấu để bảo vệ môi 
sinh và tái thiết hạ tầng cơ sở của chúng ta. Tôi ủng hộ năng lượng sạch 
và năng lượng thiên nhiên và những quy định nghiêm ngặt để giữ cho 
không khí và đường thủy của chúng ta được sạch sẽ. Là Dân Biểu Quốc 
Hội của quý vị tôi sẽ tranh đấu cho một chương trình giáo dục từ lúc mới 
ra đời đến khi vào trường đại học được gọi là chương trình “Như Đã Hứa” 
của Thế Kỷ 21. Tôi sẽ chấm dứt sự bế tắc ở Quốc Hội bằng cách làm việc 
với mọi thành phần và khuyến khích sự thỏa hiệp mà các nhà lập quốc đã 
nghĩ đến khi họ soạn thảo Hiến Pháp tuyệt vời của chúng ta. Tôi sẽ tranh 
đấu cho việc cải tổ di trú và chấm dứt việc phóng thích tù nhân của Ice. Tôi 
sẽ tranh đấu để ngăn chận việc bỏ tù số đông thanh thiếu niên bằng cách 
cải tổ nhà tù. Tôi sẽ dẫn đường để tạo nên ngày hôm nay tốt đẹp hơn cho 
ngày mai. Những hành động của tôi sẽ phản ảnh sự đa dạng về văn hóa 
và ngôn ngữ của cử tri trong địa hạt 9. Tôi ủng hộ mức lương tối thiểu $15. 
Chúng ta phải hiểu rằng mức lương đủ sống là một giải pháp để giúp cho 
người dân hướng đến sự tự lập. Tôi cần lá phiếu của quý vị để tạo nên 
một địa hạt 9 thịnh vượng trong Thế Kỷ 21 này. Hãy Bầu cho Don Rivers 
vào Quốc Hội.

 Don Rivers 
 PO Box 22525 
 Seattle, WA  98122 

 (503) 764-7582 
 rivers4congress2014@gmail.com 
 www.Rivers4Congress2014.com 

(Theo Đảng Dân Chủ)



14 Quận King không chịu trách nhiệm về tính hợp lệ hoặc 
chính xác của lời tuyên bố, phát biểu hoặc bác bỏ. Liên Bang

 Khu Vực Quốc Hội Số 9 

Kinh Nghiệm Bầu Cử: Giành được đa số 
phiếu bầu vào Hạ Nghị Viện Hoa Kỳ trong hai dịp khác nhau: 2000 & 2002, 
AK. Suýt dành thắng lợi quan trọng lần thứ ba trong cuộc bầu cử gây tranh 
cãi: dẫn đầu tổng số phiếu bầu tại hai trong ba quận khi các điểm bỏ phiếu 
đóng cửa vào Ngày Bầu Cử: 2004, WA – 9th CD.

Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác: Phụ tá pháp lý: Robins, Kaplan, 
Miller & Ciresi tại Minnesota (thực tập) và Georgia. U.S.M.C.: Văn phòng 
tuyển dụng, đào tạo và nhân sự lần lượt tại San Diego, Camp Pendleton, 
và Tustin, CA: 1972 – 1974.

Giáo Dục: Đại học Inver Hills, Inver Grove Heights, MN, A.A.S., Đại học 
Minnesota, Minneapolis

Phục Vụ Cộng Đồng: Giúp người dân đăng ký, sự vụ công dân và các 
vấn đề pháp lý.

Lời Tuyên Bố: Tại sao lại là Đảng Nhân Dân?

Nhấn mạnh tính chất quốc gia của chúng ta. Đảng này không cung cấp cho 
hội đồng không bầu chọn “một thế giới”. Các đảng lớn đã mất quan điểm 
về việc thế giới là một hệ thống nhà nước độc lập bình lặng, chủ đạo vì 
nó đã có từ rất lâu đời, và quyền công dân nên là lợi thế tại đất nước của 
chính bạn. Nếu Quốc Hội này nghĩ rằng chủ nghĩa quốc tế chơi bài chủ với 
chủ nghĩa dân tộc, họ nên nói như vậy, nhưng dĩ nhiên họ sẽ không làm 
như vậy vì điều đó sẽ hủy hoại khả năng được bầu chọn của họ. Các đại 
biểu quốc hội có thể làm tất cả những công việc của người theo chủ nghĩa 
quốc tế mà họ muốn trong phạm vi hạn hẹp của chính họ, nhưng không 
còn trong phạm vi của chúng ta nữa.

Phàn nàn nhưng không thay đổi?

Kể từ khi hai ứng cử viên nhận được nhiều phiếu bầu nhất ở cuộc bầu 
cử sơ bộ dành thắng lợi, không ứng cử viên độc lập/đảng thứ 3 nào trong 
số hai ứng cử viên nhận được nhiều phiếu bầu nhất ở cuộc bầu cử sơ 
bộ nếu cả hai Đảng Lớn được đại diện trong cuộc bầu cử sơ bộ. Đã đến 
lúc nhớ rằng Tổng Thống Đảng Cộng Hòa Theodore Roosevelt cho rằng 
cần phải thức tỉnh một hệ thống được gọi là 2 đảng thông qua Đảng “Bull 
Moose”. TR mong muốn có một môi trường, người bảo vệ cho các doanh 
nghiệp nhỏ và thường dân, và phá vỡ sự độc quyền. Hai đảng lớn ngày 
nay gần như nhận đơn đặt hàng từ doanh nghiệp lớn, và thay vì phá vỡ sự 
độc quyền, họ lại cho phép tìm nguồn bên ngoài ngành và tìm công việc ở 
nước ngoài, giảm các tiêu chuẩn môi trường và lao động ở đây và ở nước 
ngoài. Họ có thể nói như họ bị chia sẻ, nhưng 2 đảng này đồng bộ hơn 
bao giờ hết. Những người bạn thuộc Đảng Cộng Hòa của tôi, Adam Smith 
không thể bị đánh bại tại Khu vực số 9 mới với một người mới toanh thuộc 
Đảng Cộng Hòa, nhưng chỉ thông qua phương thức chính trị ba bên của 
Đảng Nhân Dân được áp dụng lại.

Lá Phiếu của Smith (từ năm 1999 – Đại Hội Triệu Phú thứ 113):

1999: Đối với Đạo Luật Gramm-Leach-Bliley (xóa bỏ Đạo Luật Glass-
Steagall); 2008: đối với H.R. 7081 (Thỏa Thuận Hạt Nhân Hoa Kỳ – Ấn 
Độ), đối với T.A.R.P. (cứu trợ tài chính Wall Street); 2011: đối với ’12 
N.D.A.A. (hủy bỏ Habeas Corpus); 2013: đối với H.R. 933 (Đạo Luật Bảo 
Vệ Monsanto).

 Mark Greene 
 PO Box 612 
 Bellevue, WA  98009 

 (253) 874-0103 
 poc_senator@yahoo.com 
 www.nationreform.blogspot.com 

(Theo Đảng Công Dân)

Kinh Nghiệm Bầu Cử: Hai lần được bầu làm 
PCO cho khu bầu cử của tôi. Tôi cũng đã làm việc với rất nhiều ứng cử 
viên và tổ chức chính trị để soạn thảo những tài liệu tiếp thị và quảng cáo, 
và thu mua các hãng truyền thông.

Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác: Sáng Lập Viên và Chủ Tịch của 
Broadcast Professionals Group Inc. và EZTVSpots.com, một thương 
nghiệp nhỏ ở Kent WA chuyên sản xuất và chiếu các đoạn phim quảng 
cáo thương mại trên TV và những nội dung phim ảnh khác. Nhà sản xuất 
chương trình TV đoạt giải thưởng. Nhân vật trên TV và Radio. Nhạc sĩ 
chuyên nghiệp. Cựu Huấn Luyện Viên Quản Lý của CARTOYS. Mục Sư 
Giới Trẻ

Giáo Dục: Tốt Nghiệp Trường Trung Học Central Valley, Veradale WA. Đã 
Học Trường Đại Học Multnomah Bible. Học rất nhiều lớp học về kỹ thuật 
sản xuất phim ảnh và âm thanh

Phục Vụ Cộng Đồng: Thiện nguyện viên của Rescue Mission, người lãnh 
đạo thanh thiếu niên ở nhiều nhà thờ.

Lời Tuyên Bố: Được sinh ra và lớn lên ở Tiểu Bang Washington, và đã kết 
hôn với người yêu trọn đời của tôi được hơn 30 năm. Tôi có năm người 
con tuyệt vời, Hai con gái lớn của tôi đã tốt nghiệp từ UW, con trai tôi làm 
việc trong ngành kỹ thuật và hai con gái nhỏ của tôi đang học tiểu học 
và trung học ở Kent. Chúng tôi yêu đời sống ở Washington và vui hưởng 
nhiều lợi ích về mặt văn hóa, giải trí và giáo dục trong vùng của chúng ta.

Tôi rất vui thích về cơ hội được trở thành người đại diện cho quý vị trong 
Quốc Hội Hoa Kỳ. Tôi hãnh diện về vị trí dẫn đầu của Washington tại 
những ngã rẽ quan trọng về thương mại, công nghiệp và giao thông. Ở 
đây tại Miền Tây Washington chúng ta có được giao lộ của hai xa lộ quan 
trọng nhất quốc gia, là I5 và I90, SeaTac International Airport và bến cảng 
nhộn nhịp ở Seattle và Tacoma, điều này khiến chúng ta trở thành một 
vùng rất quan trọng đối với toàn thể Hoa Kỳ và là cửa ngõ đi vào Vành 
Đai Thái Bình Dương. Các lãnh vực chế tạo, kỹ thuật và thương mại của 
chúng ta đều làm cho thế giới phải ghen tị và là một cỗ máy kinh tế hùng 
mạnh.

Là người đại diện cho quý vị ở Washington D.C., tôi quyết tâm làm việc 
cần mẫn để bảo vệ công việc làm và sự thịnh vượng của tất cả mọi công 
dân bằng cách bảo vệ nền kinh tế vững mạnh ở địa phương và khu vực 
mà chúng ta có. Tôi mong muốn làm việc với sự quan tâm trong cả hai 
lãnh vực công và tư để cho nền kinh tế của chúng ta duy trì được sự mạnh 
mẽ và tiếp tục là nơi dẫn đầu trên toàn quốc về tạo ra việc làm, giáo dục và 
sự tiến triển.

Tôi vô cùng hãnh diện về các căn cứ quân đội, quân nhân và cựu quân 
nhân của chúng ta, và tôi rất buồn vì những tiết lộ mới đây về sự thiếu 
hụt trong hệ thống y tế VA của chúng ta. Tôi sẽ đặt ra sứ mạng cho mình 
là sửa những sai lầm và khôi phục niềm tin và trách nhiệm để những cựu 
quân nhân và thương binh của chúng ta được nhận sự chăm sóc đạt đẳng 
cấp thế giới đã được hứa hẹn và họ xứng đáng được hưởng.

Tôi mong được làm việc cùng với quý vị cho một tương lai tốt đẹp.

 Doug Basler 
 22716 126th Pl SE 
 Kent, WA  98031 

 (877) 427-6534
candidate@dougbasler.com
dougbasler.com     

(Theo Đảng Cộng Hòa)
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 Dân Biểu Tiểu Bang - Vị Trí Số 1 

Kinh Nghiệm Bầu Cử: Dân Biểu Tiểu Bang; 
hiện đang phục vụ trong Ủy Ban Ngân Sách (phó chủ tịch), Ủy Ban Nông 
Nghiệp và Tài Nguyên Thiên Nhiên, và Ủy Ban Thương Nghiệp và Dịch Vụ 
Tài Chánh

Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác: Cựu Giám Đốc Phân Tích tại công 
ty viễn thông địa phương; chủ tiểu thương nghiệp, có trình độ chuyên môn 
về khoa học dữ kiện và thống kê bằng điện toán

Giáo Dục: Tiến Sĩ ngành Thống Kê từ Trường University of Washington

Phục Vụ Cộng Đồng: Hội Kiwanis Northshore, ủy viên Phòng Thương Mại 
Bothell

Lời Tuyên Bố: Bằng cách làm việc cùng nhau, chúng ta có thể cải thiện 
trường học, làm cho các cộng đồng trở nên an toàn hơn, và cổ võ những 
công việc làm có mức lương đủ sống. Chúng ta hãy tiếp tục chú tâm vào 
giáo dục để tạo ra những cơ hội cho con cháu chúng ta và để giữ cho nền 
kinh tế của chúng ta phát triển.

Là chuyên viên thống kê duy nhất trong lập pháp, tôi làm việc cùng với 
những nhà lập pháp khác để bảo đảm rằng các chính sách được dựa vào 
khoa học và những quyết định được dựa vào thực tế. Tôi đã nỗ lực trong 
những sự đầu tư mới vào các trường học và trường đại học, bao gồm cả 
tòa nhà khoa học tại trường UW Bothell. Tôi hãnh diện về công việc của 
mình để giúp cho ngân sách của chúng ta được vững vàng hơn. Tôi sẽ 
tiếp tục từ khước chính trị chia rẽ, giữ vững sự chú tâm vào những vấn đề 
ảnh hưởng đến gia đình của chúng ta.

 Derek Stanford 
 PO Box 2041 
 Bothell, WA  98041 

 (425) 481-6231 
 derekstanford2014@gmail.com 
    www.derekstanford.com

(Theo Đảng Dân Chủ)
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 Dân Biểu Tiểu Bang - Vị Trí Số 2 

Kinh Nghiệm Bầu Cử: Ủy Ban Quy Hoạch 
Thành Phố Mill Creek 2001-2006

Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác: Tôi có 20 năm kinh nghiệm kinh 
doanh và quản lý, bao gồm khả năng làm việc với các bên đối tác đa dạng 
và toàn cầu từ nhiều tầng lớp và các thành viên trong nhóm ở mọi cấp độ 
kinh nghiệm để đi đến các giải pháp thông thường và sinh lợi đến các vấn 
đề trong thế giới thực. Tôi có giấy phép CPA ở Washington. Tôi đã hoàn 
thành bậc cao đẳng với học bổng ROTC, làm việc với tư cách là Nhân 
Viên Kỹ Sư trong khi hỗ trợ các cộng đồng của chúng ta trong Lực Lượng 
Phòng Vệ.

Giáo Dục: JD - Northwestern California MBA - BBA Đại Học Syracuse - 
Đại Học Notre Dame

Phục Vụ Cộng Đồng: Hướng Đạo Sinh Trưởng Thành

Lời Tuyên Bố: Tôi tin rằng chúng ta cần một nhà lãnh đạo thông thường 
ở Olympia. Điều đó nghĩa là chính phủ tham gia vào cuộc sống của bạn 
ít hơn và tập trung nhiều hơn vào bốn vấn đề then chốt: (1) cung cấp một 
nền giáo dục có hiệu quả cho giới trẻ với những nhu cầu, nền văn hóa và 
gia đình đa dạng; (2) bảo vệ con người, tài sản và quyền lập hiến thông 
qua sự an toàn và nền giáo dục công cộng có hiệu quả; (3) thực hiện cơ 
sở hạ tầng an toàn như đường xá; và, (4) cung cấp một mạng lưới an toàn 
có hiệu quả và nhân văn cho những người nghèo khổ nhất. Thử tưởng 
tượng những việc Washington có thể hoàn thành nếu chúng ta loại bỏ sự 
lãng phí của chính phủ và tập trung vào bốn vấn đề này.

 Edward J. Barton 
 18932  28th Dr SE 
 Bothell, WA  98012 

 (206) 550-6442 
 admin@bartonforwa.com 
    www.bartonforwa.com

(Theo Đảng Cộng Hòa)

Kinh Nghiệm Bầu Cử: Đắc cử vào năm 
2010, Luis đã phục vụ trong cương vị Phó Chủ Tịch Ủy Ban Giao Thông 
Hạ Viện, bảo đảm tài trợ cho nhiều dự án kể cả Dự Án Giao Lộ Bothell. 
Ông cũng đã phục vụ trong Ủy Ban Trách Nhiệm và Giám Sát Chính 
Quyền và Ủy Ban An Toàn Công Cộng, lãnh đạo những nỗ lực để bảo vệ 
các cộng đồng bằng cách giảm bớt tội phạm và băng đảng bạo lực.

Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác: Chuyên Viên Cải Thiện Tổ Chức, 
Chuyên Chở Cộng Đồng; Giám Đốc Quan Hệ Chính Quyền, Hiệp Hội 
Nhân Viên Công Cộng Tiểu Bang Washington.

Giáo Dục: Khảo Cổ Học, Trường University of Iowa (năm 76), Cử Nhân, 
Trường University of Iowa (năm 74).

Phục Vụ Cộng Đồng: Hội Đồng Cố Vấn về An Ninh Cộng Đồng của 
Mountlake Terrace; Hội Đồng Chính Sách Giao Thông, Hội Đồng Vùng 
Puget Sound; Nhóm Lãnh Đạo Cộng Đồng, United Way, Quận Snohomish; 
Giám Đốc Hội Đồng, Neutral Zone

Lời Tuyên Bố: Là Dân Biểu Tiểu Bang, tôi đã làm việc cần mẫn để tăng 
thêm việc làm và giúp cho các cộng đồng địa phương được phát đạt. Tôi 
cũng đã làm để tạo nên những sự cải thiện rất cần thiết về giao thông 
trong địa hạt của chúng ta và trong khắp tiểu bang. Tôi đã tranh đấu để gia 
tăng sự minh bạch, trách nhiệm và những cuộc cải tổ trong chính quyền 
tiểu bang. Tôi đã làm để mở rộng tài trợ cho giáo dục bậc cao, đặc biệt là 
cho trường UW Bothell, và tôi sẽ tiếp tục tranh đấu để tài trợ trọn vẹn cho 
chương trình giáo dục K-12. Tôi hãnh diện vì đã lãnh đạo nỗ lực của Lập 
Pháp hầu giảm bớt băng đảng bạo lực. Chúng ta cònrất nhiều việc phải 
làm và đó là lý do tại sao tôi tranh cử thêm một nhiệm kỳ nữa. Tôi rất lấy 
làm vinh dự khi nhận được lá phiếu của quý vị.

 Luis Moscoso 
 PO Box 1236 
 Bothell, WA  98041 

 (206) 200-8663 
 lucho4@comcast.net 
    www.voteluis.com

(Theo Đảng Dân Chủ)
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 Dân Biểu Tiểu Bang - Vị Trí Số 2 

Kinh Nghiệm Bầu Cử: Không đệ trình chi tiết

Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác: Chuyên Viên Tái Chế của Manger 
Eco Foam, Operation Manger Pacifi c Bin Corp., Manger QFC, Người Pha 
Chế Rượu/Đầu Bếp ở tiệm McCorry’s, Nhân Viên Bảo Quản Bảo Trì Tòa 
Nhà Eastside.

Giáo Dục: Trường Trung Học Bothell, Trường Đại Học Cộng Đồng Everett, 
Trường Đại Học Bellevue

Phục Vụ Cộng Đồng: Giáo Dục Về Tái Chế Trong Cộng Đồng, Chủ Tịch 
Liên Đoàn Bóng Đá Thiếu Niên Redmond, Sáu năm làm Huấn Luyện Viên 
Bóng Đá Nữ Giải Trí

Lời Tuyên Bố: Đã đến lúc phải thay đổi. Tôi đã sẵn sàng xắn tay áo lên và 
làm việc cho quý vị là những cử tri. Chúng ta hãy làm xong công việc đúng 
thời hạn và đúng ngân sách. Chúng ta cần phải chú tâm vào trẻ em, người 
cao niên, và giao thông của chúng ta. Con em chúng ta xứng đáng được 
hưởng một nền giáo dục ưu tú được tài trợ. Người cao niên cần được lắng 
nghe và trân trọng. Hạ tầng cơ sở và giao thông là huyết mạch của cộng 
đồng chúng ta. Tất cả chúng ta cần phải làm việc cùng với nhau để đạt 
được những điều mà quý vị là người dân Washington trân quý nhất.

Tôi muốn được đại diện cho người dân của Tiểu Bang Washington hùng 
mạnh này, vì vậy tôi xin được lá phiếu của quý vị.

 Dave Griffi n 
 PO Box 2480 
 Woodinville, WA  98072 

 (206) 859-7692 
 griffi nforwashingtonstate@gmail.com 
    www.griffi n4wa.com

(Theo Đảng Dân Chủ)



18 Quận King không chịu trách nhiệm về tính hợp lệ hoặc 
chính xác của lời tuyên bố, phát biểu hoặc bác bỏ. Khu Vực Lập Pháp Số 5

 Dân Biểu Tiểu Bang - Vị Trí Số 1 

Kinh Nghiệm Bầu Cử: Không đệ trình chi tiết

Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác: Cựu chủ tiểu thương nghiệp; Nhà 
Giáo Dục, Trường Liệu Pháp Thiên Nhiên Alexandar

Giáo Dục: Cao Học ngành Quản Trị Công, Trường Seattle University; 
Bằng Cử Nhân, Hạng Danh Dự, Trường Washington State University; 
Chứng Chỉ về Công Vụ và Quản Lý Mâu Thuẫn, Bộ Sinh Thái Tiểu Bang 
Washington

Phục Vụ Cộng Đồng: Ủy Viên Kế Hoạch, Thành Phố Maple Valley; 
Liên Lạc Viên Lập Pháp, PTA Trường Tiểu Học Issaquah Valley; Ủy 
Viên Hội Đồng, Chợ Nông Sản Maple Valley; Giám Đốc Giao Tế, Hiệp 
Hội Liệu Pháp Xoa Bóp Hoa Kỳ ở Washington; Ủy Viên, Phòng Thương 
Mại Issaquah, Snoqualmie & Maple Valley; Ủy Viên, Women’s Business 
Exchange; Tình Nguyện Viên, Các Trường Học ở Issaquah; Tình Nguyện 
Viên, Vine Maple Place dành cho các gia đình vô gia cư ở Maple Valley; 
Nhà Giáo Dục, Hội Hồng Thập Tự Hoa Kỳ; Ủy Viên, Hội Nhân Viên Quản 
Trị Công Hoa Kỳ

Lời Tuyên Bố: Tôi tin rằng kinh nghiệm của tôi trong cương vị chủ thương 
nghiệp, kinh nghiệm phục vụ cộng đồng lâu dài của tôi, và là mẹ của 
những học sinh học tại các Trường Học Issaquah, tôi sẵn sàng bênh vực 
cho quý vị một cách hiệu quả ở Olympia. Là Dân Biểu của quý vị, tôi sẽ 
làm việc hằng ngày để tài trợ trọn vẹn cho giáo dục, đem lại những giải 
pháp hữu hiệu cho ngành giao thông của vùng chúng ta, và bảo tồn những 
nguồn tài nguyên thiên nhiên hiếm có của chúng ta. Tôi rất lấy làm vinh dự 
để nhận được sự ủng hộ của quý vị.

Ủng Hộ: Hội Cử Tri Bảo Tồn WA, Hội Đồng Lao Động Tiểu Bang WA, Hội 
Kỹ Sư Hàng Không, Đảng Dân Chủ Địa Hạt 5, Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang 
Mark Mullet, Dân Biểu Ross Hunter, Ủy Viên Hội Đồng Issaquah Tola Marts 
và Josh Schaer, nhà lãnh đạo môi sinh Micah McCarty

 Essie Hicks 
 1420 NW Gilman Blvd #2786 
 Issaquah, WA  98027 

 (425) 310-2441 
 rep.hicks@yahoo.com 
 www.essiehicks.com 

(Theo Đảng Dân Chủ)

Kinh Nghiệm Bầu Cử: Dân biểu tiểu bang, 
Hạ nghị viện bang Washington (2004-đến nay); Hội đồng thành phố 
Snoqualmie (2001-2004)

Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác: Tổng Tư Vấn, Bệnh viện công khu 
vực số 1 Quận King; Đại tá, Lực lượng Thủy quân Lục chiến trừ bị Hoa Kỳ 
(1990-đến nay)

Giáo Dục: Thạc sĩ Quản Trị Y Tế, Đại Học Washington (2012); Tiến Sĩ Luật 
hạng danh dự, Trường luật Gonzaga (1997); Bằng Cử Nhân Khoa Học Xã 
Hội Đại học Creighton (1988)

Phục Vụ Cộng Đồng: Jay rất tích cực trong nhiều tổ chức dịch vụ cộng 
đồng bao gồm: Hiệp Hội Các Thành Phố Anh Em Snoqualmie; Snoqualmie 
Valley Rotary; American Legion Post #0079; Cựu chiến binh Chiến trận 
nước ngoài khu số 137; Thành viên, Our Lady of Sorrows Catholic Parish; 
Luật sư tình nguyện, Hiệp Hội Luật Sư Quận King Chương trình Thực tập 
lâm sàng pháp lý khu vực lân cận (1999-2004)

Lời Tuyên Bố: Là dân biểu của các bạn, tôi sẽ làm việc vì các chính sách 
thông thường như tạo việc làm và giảm thuế cho các gia đình và các 
doanh nghiệp nhỏ. Chúng ta phải đòi hỏi người dân Olympia tiêu xài trong 
phạm vi mình có được và ưu tiên các nguyên tắc cơ bản như đặt nền giáo 
dục con trẻ lên hàng đầu của tiểu bang, giảm gánh nặng pháp lý lên các 
doanh nghiệp để tạo việc làm trong khu vực tư nhân, và thực hiện các 
khoản đầu tư thông minh vào cơ sở hạ tầng vận chuyển để giảm tình trạng 
tắc nghẽ và cải thiện thời gian di chuyển.

Chúng ta phải vượt lên trên những công việc chính trị theo đảng để giải 
quyết những thách thức phía trước một cách có hiệu quả. Xin hãy cùng 
tôi yêu cầu một hướng đi mới. Cùng nhau, chúng ta sẽ xây dựng một 
Washington tốt đẹp hơn!

 Jay Rodne 
 PO Box 2848 
 Issaquah, WA  98027 

 (425) 890-3336 
 jay_rodne@comcast.net 
 www.jayrodne.com 

(Theo Đảng Cộng Hòa)
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 Dân Biểu Tiểu Bang - Vị Trí Số 2 

Kinh Nghiệm Bầu Cử: Không đệ trình chi tiết

Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác: Issaquah Brew House, Hop Jacks, 
Tutta Bella, Roberto’s Pizza and Pasta

Giáo Dục: Trường Đại Học Cộng Đồng Seattle Central, Trường Eastern 
Washington University, Trường Đại Học Cộng Đồng Bellevue

Phục Vụ Cộng Đồng: Không đệ trình chi tiết

Lời Tuyên Bố: Để cho nhân loại có được một tương lai, chính quyền cần 
phải nghiên cứu quá khứ với một mục đích, đó là để cho chúng ta có thể 
sống trong hiện tại. Tôi tin rằng với kỳ bầu cử này chúng ta có thể tạo nên 
một chính quyền tiểu bang là nguồn trợ giúp cho người dân Washington, 
trong khi đồng thời đưa ra những chọn lựa sẽ đem lại lợi ích cho thế hệ 
thứ 7. Tôi đề nghị chúng ta nên chấn chỉnh lại chính quyền tiểu bang của 
mình để được chuẩn bị tốt hơn cho thế kỷ 21. Một chính quyền sẽ trở 
thành mẫu mực cho những tiểu bang khác ở quốc gia này. Quý vị có bao 
giờ nghĩ rằng ngay lúc này đây tôi đang sống trong tiểu sử của mình hay 
không

 Ryan Dean Burkett 
 201 Mt. Park Blvd. SW, Apt D202 
 Issaquah, WA  98027 

 (425) 531-5748 
 ryandeanburkett@gmail.com 
    

(Không Tuyên Bố Chính Đảng)

Kinh Nghiệm Bầu Cử: Phụ Tá Lãnh Đạo 
Phe Đa Số Ở Thượng Viện, Ủy Ban Giáo Dục Hạ Viện (Phó Chủ Tịch), Ủy 
Ban Giáo Dục Cấp Cao, Ủy Ban Phát Triển Kỹ Thuật & Kinh Tế, Hội Đồng 
Giáo Dục Ưu Tú, Toán Đặc Nhiệm Về Cơ Hội Giáo Dục Nghề Nghiệp, Ủy 
Ban Cố Vấn Chương Trình Học Trong Mạng Điện Toán, Cựu Chủ Tịch Hội 
Đồng Trường Issaquah

Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác: Sĩ quan tàu ngầm Hải Quân Hoa Kỳ 
(1985-97), nhân viên quản lý của Microsoft (1994-2004) cho 16 sản phẩm 
với hơn 20 bằng sáng chế độc quyền, cố vấn viên thiết kế nhu liệu (2004-)

Giáo Dục: Bằng Kỹ Sư Điện từ Trường Cornell University, Trường Năng 
Lượng Nguyên Tử Hải Quân, Học Viện Lãnh Đạo Jennifer Dunn

Phục Vụ Cộng Đồng: Người Bênh Vực Xuất Sắc cho PTA, Lãnh Đạo 
Nhóm Stand for Children, Hội Kiwanis ở Issaquah, Hội Safe Roads for 
Issaquah, Hội Giao Thông Eastside, Hội Cựu Quân Nhân Hoa Kỳ, đã kết 
hôn 25 năm và có 2 người con trai ở tuổi thiếu niên

Lời Tuyên Bố: Khi được đắc cử vào chức vụ này, tôi đã đến đây với lòng 
quyết tâm ủng hộ việc làm có mức lương đủ nuôi sống gia đình, cổ võ 
trách nhiệm tài khóa, khích lệ hệ thống giáo dục đẳng cấp thế giới và tranh 
đấu cho các quyền hiến định và tự do dân sự. Tôi đã luôn luôn làm theo 
những ưu tiên này, luôn luôn đặt trẻ em của chúng ta lên hàng đầu, hợp 
tác làm việc vượt qua ranh giới đảng phái, và cân bằng ngân sách tiểu 
bang mà không tạo ra gánh nặng tăng thuế. Chúng ta hãy tiếp tục công 
việc quan trọng này!

Được đánh giá là “xuất sắc” bởi Liên Đoàn Đô Thị Quận King và Liên 
Minh Công Dân ủng hộ Quyền Bất Động Sản. Được ủng hộ bởi: Seattle 
Times (7/12), Issaquah Press (10/12), Stand for Children, Liên Đoàn Cử Tri 
Ngành Giáo Dục, Hội Chuyên Viên Địa Ốc Quận King ở Seattle

 Chad Magendanz 
 PO Box 1362 
 Issaquah, WA  98027 

 (425) 395-4895 
 info@magendanz.com 
 www.vote4chad.com 

(Theo Đảng Cộng Hòa)



20 Quận King không chịu trách nhiệm về tính hợp lệ hoặc 
chính xác của lời tuyên bố, phát biểu hoặc bác bỏ. Khu Vực Lập Pháp Số 5

 Dân Biểu Tiểu Bang - Vị Trí Số 2 

Kinh Nghiệm Bầu Cử: Chủ Tịch Lập Pháp, 
PTA Trường Tiểu Học Opstad.

Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác: Giảng Viên, Trường Đại Học 
Bellevue. Nghiên Cứu Viên, Trường University of Washington. Chủ Nhân 
kiêm Quản Lý Tiểu Thương Nghiệp Thành Công. Giám Đốc, Liên Minh 
Tài Trợ Công Bằng Cho Trường Học, tổ chức giáo dục bất vụ lợi, phi 
đảng phái chuyên vận động phục hồi tài trợ cho trường học ở Tiểu Bang 
Washington.

Giáo Dục: Trường Washington State University: Cử Nhân Khoa Học Giáo 
Dục, Trường University of Washington: Bằng Cao Học Giáo Dục.

Phục Vụ Cộng Đồng: Sau khi tốt nghiệp đại học, David đã phục vụ tình 
nguyện trong VISTA khởi xướng một trường công lập thay thế dành cho 
thiếu niên có nguy cơ cao. Ông còn phục vụ trong Ủy Ban Tìm Kiếm 
và Cứu Trợ Quận King và Ủy Ban Kế Hoạch Quận King và Tiểu Bang 
Washington. David là phụ huynh, chủ nhà và nhà lãnh đạo của Liên Minh 
Washington Public Bank.

Lời Tuyên Bố: Con em chúng ta đang học tại những trường được tài trợ 
ít nhất và đông nhất tại Hoa Kỳ. Thế nhưng bất chấp việc đã có lệnh phục 
hồi tài trợ cho trường học từ Tòa Tối Cao Pháp Viện của chúng ta, đối thủ 
của tôi đã không soạn thảo được một dự luật nào để khôi phục tài trợ cho 
trường học.

Thay vì vậy, Chad đã bỏ phiếu để dành thêm $8.7 tỷ cho Boeing – là một 
trong những hãng giàu nhất trên thế giới. Sẽ chẳng có hại gì cho Boeing 
nếu họ đóng góp công bằng phần của mình – bởi vì họ có thể trừ thuế Tiểu 
Bang vào thuế liên bang của họ. Nhưng tước đoạt tài trợ từ các trường 
học của chúng ta sẽ gây hại cho con em chúng ta. Tôi xin quý vị bầu cho 
tôi để chúng ta có thể hủy bỏ việc miễn thuế cho công ty và phục hồi tài trợ 
cho trường học.

 David Spring 
 49006 SE 115th Street 
 North Bend, WA  98045 

 (425) 876-9149 
 springforschools@aol.com 
 www.springforhouse.org 

(Theo Đảng Dân Chủ)

Kinh Nghiệm Bầu Cử: Không có

Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác: Không đệ trình chi tiết

Giáo Dục: Trường Central Washington University, Cử Nhân Khoa Học, 
ngành Kinh Tế, Cử Nhân Nghệ Thuật, ngành Khoa Học Chính Trị

Phục Vụ Cộng Đồng: Snoqualmie Valley Veturing Crew 115, Cố Vấn Viên 
Hội Tráng Niên.

Lời Tuyên Bố: Đã trưởng thành tại Snoqualmie Valley, Colin J. Alexander 
biết rõ địa hạt này hơn hầu hết mọi người. Khoảng thời gian duy nhất ông 
từng ở bên ngoài địa hạt này là trong bốn năm đi học. Colin tốt nghiệp từ 
Trường Central Washington University, sau khi chuyển từ Trường Pacifi c 
Luther University, với bằng Cử Nhân Khoa Học Kinh Tế và bằng Cử Nhân 
Nghệ Thuật Khoa Học Chính Trị. Colin đã tốt nghiệp trong bốn năm, đồng 
thời tham gia thi đấu môn thể thao Thể Thao Phối Hợp. Mặc dù khi còn 
trẻ; Colin đã ý thức rất rõ về những vấn đề đang tàn phá hệ thống giáo dục 
của chúng ta, và vẫn chưa quên những chuyện đang thực sự diễn ra ở các 
trường học Washington.

 Colin J. Alexander 
 34127 SE 56th Pl 
 Fall City, WA  98024 

 (425) 577-4309 
 colin@votecolinjalexander.com 
 www.votecolinjalexander.com 

(Theo Đảng Dân Chủ)
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 Dân Biểu Tiểu Bang - Vị Trí Số 1 

Kinh Nghiệm Bầu Cử: Được bầu vào: Hạ 
Nghị Viện, Lãnh đạo Đảng Dân Chủ, và Chủ Tịch uỷ ban Phân Bổ Ngân 
Sách Chung của Chính Phủ và IT. Chủ tịch Uỷ Ban Xem Xét Các Quy Tắc 
Hành Chính.

Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác: Làm việc tại Amazon.com, Microsoft, 
và United Way của quận King.

Giáo Dục: Bằng Cử Nhân Khoa Học Xã Hội - Đại học Notre Dame

Phục Vụ Cộng Đồng: Cựu thành viên uỷ ban Mạng Lưới Phụ Nữ bị Bạo 
Hành Gia Đình. Thành viên sáng lập uỷ ban và Chủ tịch quỹ VA Puget 
Sound Fisher House giúp các gia đình quân nhân. Cựu giảng viên Chương 
Trình Phát Triển Lãnh Đạo Toàn cầu của trường Cao Đẳng Cộng Đồng 
Highline. Cựu thành viên Uỷ Ban liên tịch cựu chiến binh lập pháp và quân 
đội. Thành viên Uỷ Ban Nghệ Thuật Tiểu Bang Washington.

Lời Tuyên Bố: Zack Hudgins sống tại Tukwila cùng vợ và con trai nhỏ, ông 
tiếp tục đấu tranh vì những giá trị có thể giúp ông được bầu chọn: làm việc 
chăm chỉ, hợp tác giữa hai đảng, và tạo cơ hội thông qua giáo dục. Ông tin 
rằng Olympia nên tập trung vào những nguyên tắc cơ bản: tạo việc làm tốt, 
bảo vệ môi trường và cải thiện hệ thống giáo dục, trong khi thực hiện nhiều 
quyết định khó khăn để cân bằng ngân sách một cách có trách nhiệm về 
mặt tài chính. Phiên cuối cùng mà Zack làm việc với các thành viên Đảng 
Cộng Hoà để thông qua Đạo Luật Ước Mơ, giúp cho việc vào đại học của 
nhiều người trẻ tuổi trở thành có thể. Zack sẽ đưa mọi người lại với nhau 
và đấu tranh vì các bạn. Xin hãy bầu cho Zack Hudgins.

 Zack Hudgins 
 4511 S 136th St 
 Tukwila, WA  98168 

 (206) 860-9809 
 zack@zackhudgins.info 
 www.zackhudgins.info 

(Theo Đảng Dân Chủ)
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 Dân Biểu Tiểu Bang - Vị Trí Số 2 

Kinh Nghiệm Bầu Cử: Chỉ huy trưởng uỷ ban 
phân khu bầu cử phối hợp với các doanh nghiệp địa phương và người dân 
để luôn cập nhật cho cộng đồng về luật pháp và các vấn đề quan trọng.

Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác: Tự kinh doanh và là thông dịch viên 
chuyên nghiệp cho toà án và các vụ kiện khác.

Giáo Dục: 30 năm kinh nghiệm giảng dạy sau bậc trung học và hoàn tất 
Khoá Học Nguyên tắc cơ bản chăm sóc.

Phục Vụ Cộng Đồng: Thành viên Đảng Cộng Hoà khu vực 11, Cộng đồng 
Phillipin của Seattle, Bạn bè người Phillipin ở Hoa Kỳ, vợ của cựu chiến 
binh hải quân.

Lời Tuyên Bố: Chuyên gia về chính sách cộng đồng và kinh doanh với 
các giá trị thông thường và gia đình. Sarah sẽ đề xuất các giải pháp có 
hiệu quả cho cơ quan lập pháp. Các ưu tiên của chúng ta bao gồm: Việc 
tạo ra một Chính Phủ Tiểu Bang có trách nhiệm tài chính sẽ giữ thuế suất 
thuế thu nhập và tiêu thụ thấp, quản lý hệ thống doanh thu một cách hợp lý 
trong các chương trình bền vững và cân bằng ngân sách tiểu bang. Ngoài 
ra, mục tiêu của chúng ta là bảo vệ và cải thiện nền giáo dục với kết quả 
trọng tâm là sinh viên và có một chương trình vận chuyển ổn định.

Nói ít và hành động nhiều hơn là những gì chúng ta cần tại Olympia. Tôi 
chân thành cám ơn lá phiếu của các bạn. Cám ơn!

 Sarah Sanoy-Wright 
 PO Box 1832 
 Renton, WA  98057 

 (253) 302-1481 
 sarahm57@yahoo.com 
    www.votesarah4house.com

(Theo Đảng Cộng Hòa)

Kinh Nghiệm Bầu Cử: Dân Biểu Tiểu Bang

Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác: Giáo viên Trường Trung Học 
Lindbergh; Chủ Tiểu Thương Nghiệp Aces Tennis; Huấn Luyện Viên Đội 
Quần Vợt Nam Trường Trung Học Lindbergh; Lãnh đạo các chương trình 
quần vợt của Sở Công Viên và Giải Trí Thành Phố Renton.

Giáo Dục: Trường Trung Học Hazen, Renton; Bằng Cử Nhân Hai Ngành, 
Khoa Học Chính Trị và Lịch Sử, Trường University of Washington; Bằng 
Cao Học, Trường Western Washington University

Phục Vụ Cộng Đồng: Đã lãnh đạo một nỗ lực cộng đồng quyên góp được 
hơn $100,000, để giúp cứu nguy cho các đội gôn trong Khu Học Chánh 
Renton. Phục vụ tình nguyện tại Habitat for Humanity, Salvation Army 
Renton Food Bank, Ronald McDonald House, và Tín Quỹ Mountains to 
Sound Greenway. Ủy Viên Phòng Thương Mại Renton & Khu Phía Nam 
Quận King.

Lời Tuyên Bố: Là người cha mới có con và là giáo viên tích cực phục vụ 
trong lập pháp tôi đã có cơ hội để đóng góp quan điểm của mình hầu giúp 
định hình kế hoạch của tiểu bang chúng ta nhằm tài trợ trọn vẹn cho giáo 
dục. Tôi sẽ tiếp tục là người làm việc cần mẫn và nhà lãnh đạo kiên định 
cho cộng đồng chúng ta nhờ vào sự ủng hộ của quý vị!

Tôi hiểu phải làm thế nào để đạt được hiệu quả và tạo ra việc làm. Tôi 
hãnh diện vì được ủng hộ bởi các giáo viên, nhân viên cứu hỏa của quý 
vị, cựu Thượng Nghị Sĩ Margarita Prentice, Đảng Dân Chủ Địa Hạt 11, 
Thượng Nghị Sĩ Bob Hasegawa, Dân Biểu Tiểu Bang Zack Hudgins, Thị 
Trưởng Tukwila Jim Haggerton, Thị Trưởng Renton Denis Law, Cảnh Sát 
Trưởng Quận King John Urquhart, và nhiều người khác nữa.

 Steve Bergquist 
 PO Box 2050 
 Renton, WA  98056 

 (425) 306-7569
steve4house@gmail.com
www.steve4house.com 

(Theo Đảng Dân Chủ)
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 Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang 

Kinh Nghiệm Bầu Cử: Dân Biểu Tiểu Bang, 
99-13; Ủy Viên Hội Đồng, Sở cung ứng tiện ích công cộng khu Lakehaven, 
96-99

Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác: Giáo viên dạy thế của trường Công 
và Công Giáo FW; Giám Định Viên Tình Nguyện (kiểm toán viên) cho 
Chương Trình Chất Lượng Quốc Gia Baldrige; USAF B-52 Pilot; Giám 
Đốc Tacoma Goodwill quản lý ba doanh nghiệp phục vụ cho những người 
khuyết tật. Giải thưởng Housing Hero, Liên minh nhà ở cho người có thu 
nhập thấp của WA

Giáo Dục: Bằng Cử Nhân Khoa Học Tự Nhiên, Kỹ thuật, Học viện USAF; 
Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh, Đại Học ND; MS, Nhà tâm lý học lâm sàng, 
Đại Học Chapman

Phục Vụ Cộng Đồng: Tôi tích cực tham gia Federal Way trong 29 năm: 
Uỷ Ban Hội Thanh Thiếu Niên Nam Nữ FW; Lake Dolloff PTA VP; Chủ Tịch 
Uỷ Ban Mạng Lưới Chăm Sóc Cộng Đồng FW phục vụ bữa ăn cho những 
người nghèo khó và cung cấp chỗ ở cho phụ nữ vô gia cư có con nhỏ.

Lời Tuyên Bố: Gốc gác của tôi là ở tại cộng đồng của chúng ta. Tôi được 
hân hạnh đại diện cho khu vực của chúng ta trong 14 năm trong Nghị Viện 
Tiểu Bang. Tôi và vợ là Meschell có ba con nhỏ và chúng tôi giúp nuôi sáu 
người cháu tại Federal Way.

Tôi sẽ làm việc trong mọi phạm vi đảng để tài trợ và cải thiện trường học 
của chúng ta, cắt giảm lãng phí trong chính phủ và cải thiện trách nhiệm, 
bảo vệ những người đóng thuế trong khi vẫn đảm bảo “điều tối thiểu trong 
chúng ta” được quan tâm. Đó là lý do tại sao Thành viên Đảng Dân Chủ 
như Ủy Viên Hội Đồng Federal Way Martin Moore, các viên chức phi đảng 
phái như Pete von Reichbauer, và Thành viên Đảng Cộng Hoà bao gồm 
Rep. Linda Kochmar, đã ủng hộ tôi. 

Những đồng thuế khó kiếm của chúng ta quá quý giá để lãng phí. Mỗi 
đồng tiền bị lãng phí nghĩa là nguồn tài nguyên trong lớp ít đi, các dịch vụ 
dành cho người cao niên và những người nghèo khó cũng ít đi, đồng thời 
tăng thêm áp lực tăng thuế. Lòng trắc ẩn của chúng ta yêu cầu chúng ta 
phải điều hành một chính phủ có hiệu quả. Cộng đồng của chúng ta xứng 
đáng có các giải pháp hợp lý, hai đảng hơn là những ý tưởng đắc đỏ có 
thể khắc phục Seattle, nhưng không phải ở đây. Với sức mạnh và sự đang 
dạng trong cộng đồng của chúng ta, nhiều người chăm sóc công cộng 
hoặc cá nhân, nhiều doanh nghiệp nhỏ - chúng ta có thể tìm được những 
giải pháp cộng tác.

Tôi cảm kích sự ủng hộ của các bạn. Vui lòng bỏ phiếu cho Người lãnh 
đạo nhiều kinh nghiệm, giàu lòng trắc ẩn, có nguyên tắc, nói thẳng, không 
vô lý.

 Mark Miloscia 
 30720  19th Ave S 
 Federal Way, WA  98003 

 (253) 839-7087 
 miloscia@comcast.net 
    www.markmiloscia.com

(Theo Đảng Cộng Hòa)

Kinh Nghiệm Bầu Cử: Trước đây Shari Song 
chưa từng giữ chức vụ dân cử nào.

Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác: Sáng Lập Viên và là cựu giám đốc 
Nhà Trẻ và Trung Tâm Học Vấn Nhà Thờ Federal Way’s Mission; Chuyên 
Viên Quản Lý Môi Giới, Berkshire Hathaway Real Estate; Cựu chủ nhân 
của những thương nghiệp nhỏ khác trong vùng.

Giáo Dục: Bằng Cử Nhân Nghệ Thuật, Trường University of Illinois

Phục Vụ Cộng Đồng: Hội Đồng Cố Vấn Cộng Đồng Cho Cảnh Sát; Giải 
Thưởng Phục Vụ Cộng Đồng của Quận King; Ủy Viên, Ủy Ban Tính Cách 
Đa Dạng Federal Way; Danh hiệu “Phụ Nữ Xuất Sắc” của Soroptomist 
International of Federal Way; Năm lần làm chủ tịch của ba nhóm cộng 
đồng khác nhau, bao gồm Phòng Thương Mại Người Mỹ Gốc Đại Hàn.

Lời Tuyên Bố: Shari Song có nhiệt huyết để đưa Washington tiến lên bằng 
cách chú tâm vào nền kinh tế, giao thông và cải thiện các trường học của 
chúng ta. Shari hiểu rõ những khó khăn mà các thương nghiệp phải đương 
đầu trong việc trả lương và tạo ra việc làm. Bà muốn giữ lại việc làm tại 
đây bằng đạo luật “Made in Washington,” giúp cho các công ty trong tiểu 
bang được ưu tiên khi ký những hợp đồng của tiểu bang.

Là người tiên phong trong việc học tập sớm, người đã sáng lập Nhà Trẻ 
ở Nhà Thờ Mission tại Federal Way, Shari biết rằng chúng ta cần phải bắt 
đầu đặt trẻ em lên hàng đầu. Trong sáu năm qua, học phí đại học đã tăng 
gấp đôi, và sĩ số lớp học và lương giáo viên đã ở mức gần hạng chót ở 
Washington. Shari sẽ cắt giảm chi tiêu và sự lãng phí để giúp tài trợ cho 
giáo dục.

Tự do là ưu tiên hàng đầu của Shari. Chính quyền nên tránh khỏi đời sống 
riêng tư của chúng ta. Bà là người ủng hộ quyền phá thai, ủng hộ ngừa 
thai và trả lương công bằng cho phụ nữ làm công việc giống như đàn ông. 
Shari biết rằng chúng ta đang bị kẹt xe trong khi những dự án lớn đang 
được xây cất ở nơi khác .

Rất tiếc là, Thượng Viện đã từ chối bầu cho dự án giao thông trong hai 
năm liên tiếp. Chúng ta cần phải giữ cho vùng của chúng ta tiếp tục tiến 
lên vì người dân và nền kinh tế của chúng ta. Bà được ủng hộ bởi Thượng 
Nghị Sĩ sắp hồi hưu Tracey Eide, Thượng Nghị Sĩ Patty Murray, Dân Biểu 
Quốc Hội Adam Smith, Hội Đồng Lao Động Tiểu Bang, Bầu Cho Planned 
Parenthood, Quỹ Chiến Dịch Trẻ Em. Thêm những người ủng hộ khác 
trong website.

 Shari Song 
 31811 Pacifi c Highway S, Suite B-325 
 Federal Way, WA  98003 

 (253) 459-3332 
 info@votesharisong.com 
    www.votesharisong.com

(Theo Đảng Dân Chủ)



24 Quận King không chịu trách nhiệm về tính hợp lệ hoặc 
chính xác của lời tuyên bố, phát biểu hoặc bác bỏ. Khu Vực Lập Pháp Số 30

 Dân Biểu Tiểu Bang - Vị Trí Số 1 

Kinh Nghiệm Bầu Cử: Dân Biểu Tiểu Bang 
Quận số 30, Vị trí số 1, 2012-đến nay; Hội Đồng Thành Phố Federal Way, 
1997-201, Phó thị trưởng (2000-01 & 2004-05), Thị trưởng (2010)

Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác: Giám Đốc Quản Lý Rủi Ro Được 
Chứng Nhận (ARM); Quản Trị Viên Chương Trình; Hiệp Hội Nhà Lãnh 
Đạo Thành Phố Được Chứng Nhận Washington; Liên Đoàn Chứng Nhận 
Thành Tích Lãnh Đạo Quốc Gia

Giáo Dục: Bằng cử nhân văn chương - Tốt nghiệp Đại học 
Marylhurst,1968; Luận án Thạc Sĩ về Quản Trị Công Cộng, Đại học Seattle

Phục Vụ Cộng Đồng: Chủ tịch, Uỷ Ban về các Vấn Đề Công Cộng thuộc 
Hiệp Hội các Thành Phố Ngoại Ô; Uỷ Ban Hội Đồng Khu Vực Puget 
Sound; Uỷ Ban Điều Hành về Nạn Buôn Bán Người; Ban Trung Tâm Đa 
Dịch Vụ; Ban Tổ Chức Kiwanis; Soroptomists; Hiệp Hội Phụ Nữ Đại Học 
Hoa Kỳ; NCEA Distinguished Graduate; Phụ Nữ Ưu Tú Soroptomists

Lời Tuyên Bố: Được phục vụ các bạn với tư cách là Dân Biểu Tiểu Bang 
là điều vinh dự. Tôi đã làm việc chăm chỉ trong 16 năm qua ở nhiều chức 
vụ khác nhau để là tiếng nói của lẽ phải cũng như là người ủng hộ cho lẽ 
thông thường và trách nhiệm tài chính. Được bầu chọn hai lần là người 
lãnh đạo thành phố tốt nhất tại Federal Way, tôi cố gắng trở thành người 
lãnh đạo với tính chính trực và ủng hộ cho các gia đình. Tôi cần phiếu 
bầu của các bạn để tôi có thể tiếp tục làm việc chăm chỉ, giúp tháo gỡ tình 
trạng tắc nghẽn giao thông, gây quỹ cho nền giáo dục và phát triển cơ hội 
việc làm.

Lá phiếu dành cho Linda Kochmar sẽ đưa Người Lãnh Đạo Được Tín 
Nhiệm trở lại Olympia.

 Linda Kochmar 
 PO Box 3676 
 Federal Way, WA  98063 

 (253) 640-0469 
 Linda@LindaKochmar.com 
 www.LindaKochmar.com 

(Theo Đảng Cộng Hòa)

Kinh Nghiệm Bầu Cử: Uỷ Ban Điều Hành 
Cứu Hỏa Địa Phương 1257; Chủ tịch Uỷ Ban Học Viện Phát Triển Viên 
Chức; Thủ Quỹ/Phó chủ tịch Hiệp Hội Lính Cứu Hỏa của Dân tộc thiểu số; 
Lính cứu hoả của năm

Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác: Đội Trưởng Phòng Cháy Chữa 
Cháy; Nhân viên đánh giá của Tiểu Bang Washington và Viên chức kiểm 
soát kiểm tra; Thành viên nhóm Haz-Mat; Viên chức An toàn được chứng 
nhận; Uỷ Ban Quản Lý Lao Động

Giáo Dục: Bằng Cao Đẳng Khoa Học Xã Hội Nhân Văn, Phi Theta Kappa, 
Danh sách sinh viên ưu tú quốc gia/Cao Đẳng Cộng Đồng Miền Trung 
Seattle; Học viện Phát triển Viên chức; Bằng Cao Đẳng Khoa Học Xã Hội 
Lính cứu hoả/Đại học Bellevue có danh hiệu

Phục Vụ Cộng Đồng: Bằng Cao Đẳng Khoa Học Xã Hội Nhân Văn, Phi 
Theta Kappa, Danh sách sinh viên ưu tú quốc gia/Cao Đẳng Cộng Đồng 
Miền Trung Seattle; Học viện Phát triển Viên chức; Bằng Cao Đẳng Khoa 
Học Xã Hội Lính cứu hoả/Đại học Bellevue có danh hiệu

Lời Tuyên Bố: Greg Baruso cống hiến cuộc sống của mình vào dịch vụ 
công cộng. Với tư cách là Đội trưởng cứu hoả, ông đặt nhu cầu của người 
khác lên trên nhu cầu cá nhân ông -- cứu người và giúp đỡ những người 
gặp hoạn nạn. Trong Uỷ Ban Đa Dạng, ông ấy đã đẩy mạnh cơ hội và 
là một tình nguyện viên được tặng thưởng của cộng đồng. Greg có kinh 
nghiệm quản lý tài chính để chính phủ có hiệu quả hơn. Ông ấy sẽ ưu tiên 
hàng đầu cho nền giáo dục và phối hợp cải thiện an toàn công cộng. Greg 
sẽ đề ra các ưu tiên, thực hiện nhiều quyết định khó khăn, và tìm kiếm các 
giải pháp đổi mới cho những vấn đề hiện tại. Là một người phóng khoáng, 
độc lập và có trách nhiệm, Greg là sự lựa chọn đúng đắn cho vị trí Dân 
Biểu Tiểu Bang.

 Greg Baruso 
 PO Box 26542 
 Federal Way, WA  98023 

 (206) 799-3222 
 greg@electgregbaruso.com 
    www.electgregbaruso.com

(Theo Đảng Dân Chủ)

 Dân Biểu Tiểu Bang - Vị Trí Số 2 

Kinh Nghiệm Bầu Cử: Cựu thị trưởng 
Federal Way; Ủy Viên Hội Đồng Thành phố Federal Way, 14 năm.

Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác: Làm việc cho IBM, AT&T, và Truyền 
Thông New Vector. Khởi nghiệp với một công ty điện thoại không dây nhỏ 
vào năm 1987 cho đến nay.

Giáo Dục: Thành viên của lớp đầu tiên tốt nghiệp Trường Trung Học Phổ 
Thông Decatur vào năm 1973. Bằng Cử Nhân Khoa Học Tự Nhiên về Địa 
lý, Đại học bang Oregon.

Phục Vụ Cộng Đồng: Huấn luyện viên thể thao thanh niên; Rotary 
International; Hướng Đạo Sinh Trưởng Thành; Cố vấn viên các cộng đồng 
trường học; hướng dẫn viên trượt tuyết ở Crystal Mountain cho lứa tuổi 
5-7 tuổi. Jack và Jennifer cùng chăm sóc và nuôi hai con của họ tại Federal 
Way. Người con trai, Jackson, là giám đốc xây dựng. Con gái, Jeneca, làm 
việc trong Tổ Chứa Hoà Bình và là giáo viên hoá học trung học phổ thông.

Lời Tuyên Bố: Đây là lần đầu tiên Jack Dovey chạy đua vào chức vụ cộng 
đồng với tư cách là người cha quan tâm đến các hoạt động của con cho 
rằng chúng ta cần nhiều sân thể thao hơn nữa cho trẻ và đường phố an 
toàn hơn. Chúng ta đã bầu cho ông ấy và ông ấy giúp xây dựng Công Viên 
và thành lập Sở Cảnh Sát Federal Way.

“Niềm đam mê của tôi là lắng nghe mọi người trong cộng đồng của chúng 
ta, sau đó đáp lại những nhu cầu này. Là Dân Biểu của các bạn, tôi sẽ để 
lại các cuộc tranh cãi phe phái ở ngoài cửa và ghi nhớ rằng tôi làm việc 
cho các bạn. Tôi sẽ hạn chế các khoản thuế và sử dụng ngân sách của 
tiểu bang vào các ưu tiên hàng đầu của địa phương như giáo dục, khắc 
phục tình trạng giao thông và an toàn công cộng.”

 Jack Dovey 
 28904 8th Ave S 
 Federal Way, WA  98003 

 (206) 730-2612 
 jackdovey@gmail.com 
    www.jackdovey.com

(Theo Đảng Cộng Hòa)

Kinh Nghiệm Bầu Cử: Dân Biểu Tiểu Bang 
được bổ nhiệm làm Phó chủ tịch Uỷ Ban Dịch Vụ Nhân Đạo Học Sớm, 
được bổ nhiệm vào Uỷ Ban Vận Chuyển và Uỷ Ban Kỹ Thuật và Phát Triển 
Kinh Tế. Nguyên thành viên Hội Đồng Thành Phố Federal Way.

Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác: Luật sư/Society of Council, hà nh 
luật biện hộ công cộng. Được thăng tiến làm Luật Sư Quản Trị/hành nghề 
Luật phụ thuộc.

Giáo Dục: Bằng Tiến Sĩ Luật, Đại học Washburn, Bằng cử nhân Khoa Học 
Chính Trị Đại học Tiểu Bang Iowa.

Phục Vụ Cộng Đồng: Uỷ Viên Ban Dịch Vụ Nhân Đạo Thành phố Federal 
Way, nhà tổ chức MLK Celebration, Tì nh nguyện viên Adelaide Elementary, 
Tì nh nguyện viên FW National Little League, giám đốc mục sư cầu kinh 
CTKBF, thành viên tham gia Relay for Life nên được Quận King và Đảng 
viên đảng dân chủ Khu 30 công nhận, WEA, Lính Cứu Hỏa.

Lời Tuyên Bố: Là Dân Biểu Tiểu Bang và là luật sư với 19 năm kinh 
nghiệm, tôi đã  hoàn thành một vài mục tiêu. Tôi đã  gây quỹ được $2.6 triệu 
để tài trợ cho trung tâm nghệ thuật biểu diễn tại Federal Way, cải thiện 
hoạt động của trung tâm ở Milton và một trung tâm cộng đồng ở Algona. 
Tôi đã  thông qua pháp luật bảo vệ các cảnh sát và lính cứu hoả bị thương 
khi làm nhiệm vụ, cho phép và bảo vệ quyền làm cha mẹ của những người 
khuyết tật. Tôi đã  ủng hộ $1 tỉ đầu tư vào giáo dục, thông qua ngân sách 
vận chuyển để giảm tì nh trạng kẹt xe cũng như khuyến khích tạo việc làm, 
ủng hộ việc xoá các lỗ hỗng luật pháp về thuế để tài trợ cho giáo viên của 
COLA. Là Người ủng hộ cộng đồng của bạn, tôi cảm kích lá phiếu của các 
bạn.

 Roger Freeman 
 1600-B SW Dash Point Rd, PMB 88 
 Federal Way, WA  98023 

 (253) 335-5058
electrogerfreeman@comcast.net
www.freemanmyadvocate.com 

(Theo Đảng Dân Chủ)



Jurisdiction King County Elections is not authorized to edit statements, 
nor is it responsible for the contents therein. 25Quận King không chịu trách nhiệm về tính hợp lệ hoặc 
chính xác của lời tuyên bố, phát biểu hoặc bác bỏ. Khu Vực Lập Pháp Số 30

 Dân Biểu Tiểu Bang - Vị Trí Số 2 

Kinh Nghiệm Bầu Cử: Cựu thị trưởng 
Federal Way; Ủy Viên Hội Đồng Thành phố Federal Way, 14 năm.

Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác: Làm việc cho IBM, AT&T, và Truyền 
Thông New Vector. Khởi nghiệp với một công ty điện thoại không dây nhỏ 
vào năm 1987 cho đến nay.

Giáo Dục: Thành viên của lớp đầu tiên tốt nghiệp Trường Trung Học Phổ 
Thông Decatur vào năm 1973. Bằng Cử Nhân Khoa Học Tự Nhiên về Địa 
lý, Đại học bang Oregon.

Phục Vụ Cộng Đồng: Huấn luyện viên thể thao thanh niên; Rotary 
International; Hướng Đạo Sinh Trưởng Thành; Cố vấn viên các cộng đồng 
trường học; hướng dẫn viên trượt tuyết ở Crystal Mountain cho lứa tuổi 
5-7 tuổi. Jack và Jennifer cùng chăm sóc và nuôi hai con của họ tại Federal 
Way. Người con trai, Jackson, là giám đốc xây dựng. Con gái, Jeneca, làm 
việc trong Tổ Chứa Hoà Bình và là giáo viên hoá học trung học phổ thông.

Lời Tuyên Bố: Đây là lần đầu tiên Jack Dovey chạy đua vào chức vụ cộng 
đồng với tư cách là người cha quan tâm đến các hoạt động của con cho 
rằng chúng ta cần nhiều sân thể thao hơn nữa cho trẻ và đường phố an 
toàn hơn. Chúng ta đã bầu cho ông ấy và ông ấy giúp xây dựng Công Viên 
và thành lập Sở Cảnh Sát Federal Way.

“Niềm đam mê của tôi là lắng nghe mọi người trong cộng đồng của chúng 
ta, sau đó đáp lại những nhu cầu này. Là Dân Biểu của các bạn, tôi sẽ để 
lại các cuộc tranh cãi phe phái ở ngoài cửa và ghi nhớ rằng tôi làm việc 
cho các bạn. Tôi sẽ hạn chế các khoản thuế và sử dụng ngân sách của 
tiểu bang vào các ưu tiên hàng đầu của địa phương như giáo dục, khắc 
phục tình trạng giao thông và an toàn công cộng.”

 Jack Dovey 
 28904 8th Ave S 
 Federal Way, WA  98003 

 (206) 730-2612 
 jackdovey@gmail.com 
    www.jackdovey.com

(Theo Đảng Cộng Hòa)

Kinh Nghiệm Bầu Cử: Dân Biểu Tiểu Bang 
được bổ nhiệm làm Phó chủ tịch Uỷ Ban Dịch Vụ Nhân Đạo Học Sớm, 
được bổ nhiệm vào Uỷ Ban Vận Chuyển và Uỷ Ban Kỹ Thuật và Phát Triển 
Kinh Tế. Nguyên thành viên Hội Đồng Thành Phố Federal Way.

Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác: Luật sư/Society of Council, hà nh 
luật biện hộ công cộng. Được thăng tiến làm Luật Sư Quản Trị/hành nghề 
Luật phụ thuộc.

Giáo Dục: Bằng Tiến Sĩ Luật, Đại học Washburn, Bằng cử nhân Khoa Học 
Chính Trị Đại học Tiểu Bang Iowa.

Phục Vụ Cộng Đồng: Uỷ Viên Ban Dịch Vụ Nhân Đạo Thành phố Federal 
Way, nhà tổ chức MLK Celebration, Tì nh nguyện viên Adelaide Elementary, 
Tì nh nguyện viên FW National Little League, giám đốc mục sư cầu kinh 
CTKBF, thành viên tham gia Relay for Life nên được Quận King và Đảng 
viên đảng dân chủ Khu 30 công nhận, WEA, Lính Cứu Hỏa.

Lời Tuyên Bố: Là Dân Biểu Tiểu Bang và là luật sư với 19 năm kinh 
nghiệm, tôi đã  hoàn thành một vài mục tiêu. Tôi đã  gây quỹ được $2.6 triệu 
để tài trợ cho trung tâm nghệ thuật biểu diễn tại Federal Way, cải thiện 
hoạt động của trung tâm ở Milton và một trung tâm cộng đồng ở Algona. 
Tôi đã  thông qua pháp luật bảo vệ các cảnh sát và lính cứu hoả bị thương 
khi làm nhiệm vụ, cho phép và bảo vệ quyền làm cha mẹ của những người 
khuyết tật. Tôi đã  ủng hộ $1 tỉ đầu tư vào giáo dục, thông qua ngân sách 
vận chuyển để giảm tì nh trạng kẹt xe cũng như khuyến khích tạo việc làm, 
ủng hộ việc xoá các lỗ hỗng luật pháp về thuế để tài trợ cho giáo viên của 
COLA. Là Người ủng hộ cộng đồng của bạn, tôi cảm kích lá phiếu của các 
bạn.

 Roger Freeman 
 1600-B SW Dash Point Rd, PMB 88 
 Federal Way, WA  98023 

 (253) 335-5058
electrogerfreeman@comcast.net
www.freemanmyadvocate.com 

(Theo Đảng Dân Chủ)



26 Quận King không chịu trách nhiệm về tính hợp lệ hoặc 
chính xác của lời tuyên bố, phát biểu hoặc bác bỏ. Khu Vực Lập Pháp Số 31

 Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang 

Kinh Nghiệm Bầu Cử: Hiện là Dân Biểu Tiểu 
Bang; Uỷ Ban Giáo Dục, thành viên cao cấp; Giám đốc Học Khu, giữ chức 
vụ Chủ tịch uỷ ban hai nhiệm kỳ

Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác: Tác giả bộ luật Tài Trợ Giáo Dục 
Trước Tiên; đồng sở hữu công ty kiến trúc nhỏ

Giáo Dục: Bằng Cử Nhân Khoa Học Tự Nhiên, Đại học Alabama; Thạc Sĩ 
Năng Lượng Cấp Cao, Đại học Idaho

Phục Vụ Cộng Đồng: Lực Lượng Đặc Nhiệm Chung về Tài Trợ Giáo Dục; 
“Nhà lập pháp của năm” Cảnh Sát Bảo An Fraternal; Giải thưởng Người 
giám hộ của các doanh nghiệp nhỏ, NFIB; Hội Đồng Chất Lượng Giáo 
Dục; Giải thưởng Hiệp Hội Người Điếc của Tiểu bang Washington. Ba 
người con đă trưởng thành: Hannah bắt đầu vào đại học vào mùa thu này, 
Jeffery phục vụ trong Quân đội Hoa Kỳ, và Jennifer đồng sở hữu nhà hàng 
cửa hàng và là mẹ của hai đứa cháu tuyệt vời của Cathy.

Lời Tuyên Bố: “Nhiều người cho rằng đời sống chính trị như là một môn 
thể thao đồng đội, ở đó bạn chọn các bên và chúng tôi chống lại họ.’ Tôi 
không cho là như vậy. Chúng ta có thể có những ngôi trường tốt nhất, việc 
làm tốt, dịch vụ chăm sóc sức khoẻ có chất lượng và môi trường trong sạch 
nếu chúng ta bỏ qua ý  nghĩ đảng phái và cùng nhau làm việc.”

Cathy Dahlquist là nhà lã nh đạo quỹ giáo dục và là nhà tài trợ của “Tài 
Trợ Giáo Dục Trước Tiên” dành ưu tiên trong ngân sách tiểu bang cho các 
trường học. Bà phục vụ trong Hội Đồng Giáo Dục Có Chất Lượng và giúp 
soạn thảo ngân sách hai đảng đầu tư thêm $1 tỷ vào giáo dục.

Cathy Dahlquist nổi tiếng là tiếng nói độc lập thay mặt quận của chúng ta. 
Không đầu hàng trước áp lực từ ban lã nh đạo đảng hoặc các lợi ích đặc 
biệt, bà tì m kiếm giải pháp trung hoà và đấu tranh chống tì nh trạng kẹt xe 
làm cản trở bước tiến bộ của chúng ta. Bà nhận được “Giải thưởng Nhà 
Lập Pháp của Năm” từ các nhóm hành pháp, và bà được cả người lao 
động và doanh nghiệp, thành viên Đảng cộng hoà và đảng dân chủ kính 
trọng và ủng hộ.

Cathy tin rằng hợp tác và làm việc theo nhóm không chỉ là cách tốt nhất để 
điều hành mọi việc, mà người dân nên mong chờ điều đó từ các nhà lã nh 
đạo của mì nh. Cathy Dahlquist sẽ là tiếng nói cho người dân quận của 
chúng ta mà bấy lâu nay cṇ thiếu trong Thượng viện.

 Cathy Dahlquist 
 1348 Florence St 
 Enumclaw, WA  98022 

 (253) 653-3163 
 cathydahlquist@comcast.net 
    www.CathyDahlquist.com

(Theo Đảng Cộng Hòa)

Kinh Nghiệm Bầu Cử: Thượng Nghị Sĩ Tiểu 
Bang; Chủ Tịch, Ủy Ban Tư Pháp Thượng Viện; Chủ Tịch, Ủy Ban Hoạt 
Động Chính Quyền và Bầu Cử của Thượng Viện; Đồng Chủ Tịch Ủy Ban 
Sự Vụ Quân Đội và Cựu Quân Nhân; Ủy Ban Bài Trừ Buôn Lậu Tình Dục 
Toàn Tiểu Bang

Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác: Trưởng Điều Hành của Ủy Viên Hội 
Đồng Quận King Kent Pullen; Dịch Vụ Bưu Điện; Chủ Tịch Lập Pháp Hội 
Kín Của Vận Động Viên Thể Thao; Sáng Lập Viên, “School of Hope,” tổ 
chức bất vụ lợi phục vụ trẻ em ở Honduras

Giáo Dục: Trường Brigham Young University, Cử Nhân; chứng chỉ sư 
phạm

Phục Vụ Cộng Đồng: Hội Đồng Food Bank của Auburn và hãng Valley 
Cities Counseling and Consultation; thành viên sáng lập Toán Đặc Nhiệm 
Lake Tapps; Ủy Ban Chính Quyền Cởi Mở “Thái Dương”; Ủy Ban Hướng 
Dẫn Tuyên Án; Hội Hướng Đạo Nam; Ủy Viên Phòng Thương Mại vùng; 
Ban Nông Trang; Hội Người Dân Đóng Thuế Washington; Hội Đồng Bệnh 
Tâm Thần Tiểu Bang; Soos Creek Action Response, sáng lập viên

Lời Tuyên Bố: Thượng Nghị Sĩ Pam Roach tranh đấu cho người dân. Bà 
bảo vệ tất cả các Quyền Hiến Định. Bà tôn trọng mong muốn của những 
người dân đóng thuế và bầu chống lại việc tăng thuế vốn làm hại các gia 
đình và nền kinh tế. Bà ủng hộ 2/3 đa số phiếu bầu tăng thuế.

Pam có được danh tiếng là một chuyên gia về chính quyền cởi mở, bầu 
cử và an toàn công cộng. Bà đã tranh đấu cho chúng ta và đã thắng, giữ 
cho những kẻ phạm tội tình dục phải ở xa các khu phố của chúng ta. Bà 
có phương pháp làm việc cân bằng và được ủng hộ bởi cả Hội Thương 
Nghiệp Washington lẫn Hội Đồng Lao Động Tiểu Bang Washington vượt 
qua những đối thủ của bà.

Để cổ võ một chính quyền cởi mở, Thượng Nghị Sĩ Roach đã bảo trợ cho 
đạo luật thanh tra đã giúp phát hiện ra tiền triệu bị chi tiêu phung phí. Bà 
được trao giải thưởng cho những nỗ lực bảo vệ quá trình tiên khởi. Dự luật 
Bảo Đảm Cho Chương Trình Song Ngữ khuyến khích giảng dạy ngoại ngữ 
ở trường học, nay đã thành luật.

Qua những thành tích phục vụ xuất sắc, Pam được ủng hộ bởi: Dân Biểu 
Quốc Hội Dave Reichert; lãnh đạo Đảng Cộng Hòa ở Thượng Viện; Liên 
Đoàn Nhân Viên Tiểu Bang; Những Thành Viên Tích Cực; SEIU; Tuần 
Cảnh Tiểu Bang; Nhân Viên Cứu Hỏa Auburn; Cảnh Sát Viên Quận King; 
Các Hãng Bán Xe Tại Washington; Chuyên Viên Địa Ốc Washington; Hiệp 
Hội Công Lý; Hội Đồng Cảnh Sát và Cảnh Sát Trưởng Washington; Liên 
Minh Người Dân ủng hộ Quyền Bất Động Sản; IBEW#46; Ủy Viên Hội 
Đồng Quận King và Pierce, Pete von Reichbauer, Reagan Dunn, Joyce 
McDonald và Dan Roach; Hội Thương Nghiệp Washington, và COPE.

 Pam Roach 
 PO Box 682 
 Auburn, WA  98071 

 (253) 735-4210 
 pamroach@comcast.net 
 www.pamroach.com 

(Theo Đảng Cộng Hòa)
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 Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang 

Kinh Nghiệm Bầu Cử: Cựu ứng cử viên Hội 
Đồng Thành Phố Bonney Lake năm 2007 và 2009; Ứng cử viên đảng dân 
chủ cho chức vụ thượng nghị viện tiểu bang, 2014, Dự luật hiến chương 
cho Công dân Thành Phố Bonney Lake.

Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác: Kiến thức xây dựng, Các dịch vụ kế 
toán và khai thuế; hội thảo thuế IRS và giáo dục liên tục; Việc thiết lập các 
biện pháp kinh doanh và kế toán đem lại hiệu quả cao nhất và kiểm toán 
luồng thông tin có sẵn cũng như lưu giữ hỗ sơ cho các doanh nghiệp khác.

Giáo Dục: Bằng trung học phổ thông, hội thảo IRS, Khai thuế, kinh nghiệm 
quản lý công trình xây dựng.

Phục Vụ Cộng Đồng: Mẹ của 3 con, 4 cháu, 10 năm tham gia PTA và Đào 
Tạo Thủ Quỹ với Hội đồng Puyallup PTSA, Dự án khôi phục vùng đầm lầy 
Friends of White River.

Lời Tuyên Bố: Nếu được bầu chọn bởi các cử tri của khu vực số 31, tôi 
sẽ đem đến một khả năng lãnh đạo giàu lòng trắc ẩn và hợp lý cho chính 
phủ tiểu bang. Là thượng nghị sĩ tiểu bang của các bạn, tôi sẽ tiếp tục giúp 
chính phủ khơi lại và tập trung cung cấp các dịch vụ thiết yếu, hỗ trợ tốt 
nhất cho nhu cầu cộng đồng của chúng ta. Mục tiêu chính của tôi là chất 
lượng giáo dục từ mẫu giáo đến lớp 12, giao thông vận tải hỗ trợ thương 
mại và tăng trưởng, thực thi pháp luật và các chương trình xây dựng hỗ trợ 
cộng đồng như nhà ở và việc làm.

Là thành viên Đảng Dân Chủ, tôi tin rằng chính phủ không nên làm luật 
xâm nhập vào đời sống cá nhân chúng ta.

Là một nữ doanh nhân, tôi vận dụng những kiến thức học được và kinh 
nghiệm của mình vào việc phát triển các công cụ quản lý kinh doanh bằng 
cách giúp các doanh nghiệp khác đánh giá các vấn đề của họ, tìm giải 
pháp, kết hợp các vấn đề chấp hành và hiểu rõ các quy trình của họ. Tôi 
tin rằng những kỹ năng này có thể áp dụng vào việc quản lý của tiểu bang 
để đại diện chất lượng và phục vụ cộng đồng của chúng ta với tư cách là 
Thượng Nghị Sĩ của các bạn.

Mặc dù có nhiều thử thách tài chính trong chính phủ tiểu bang trong giai 
đoạn kinh tế khó khăn này, các thông lệ kinh doanh hợp lý nên được thực 
hiện - không chỉ cân bằng ngân sách trên lưng của các gia đình lao động. 
Tôi là cư dân lâu năm của tiểu bang Washington và với sự ủng hộ của các 
bạn, chúng ta có thể gửi một người lãnh đạo dũng cảm, có trách nhiệm 
đến Olympia. Tôi rất vinh dự có lá phiếu của các bạn.

 Lynda Messner 
 9409 205th Ave E 
 Bonney Lake, WA  98391 

 (253) 228-5669 
 lynda.dabson@gmail.com 
    

(Theo Đảng Dân Chủ)
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 Dân Biểu Tiểu Bang - Vị Trí Số 1 

Kinh Nghiệm Bầu Cử: Nhân Viên Ủy Ban 
Khu Bầu Cử (2006-2008)

Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác: Phụ tá Chính Sách Hội Đồng Quận 
King; luật sư làm việc với những thân chủ tiểu thương; thành viên Hội Luật 
Sư Đoàn Tiểu Bang Washington.

Giáo Dục: Tiến Sĩ hạng danh dự, Trường Luật University of Notre Dame; 
Cử Nhân Kinh Tế, Trường Duke University.

Phục Vụ Cộng Đồng: Tình nguyện viên IRS VITA (giúp cho các gia đình 
có lợi tức thấp); luật sư miễn phí phục vụ cho những thân chủ nghèo cần 
giúp; lãnh đạo Hội Young Life; huấn luyện viên tình nguyện môn baseball ở 
trường trung học; tình nguyện viên Hội Thanh Thiếu Niên Nam & Nữ.

Lời Tuyên Bố: Drew Stokesbary biết rằng Olympia cần thêm những người 
tin rằng chính quyền giới hạn quyền lực là chính quyền tốt. Ông tranh cử 
để giúp tiểu bang phục hồi sự chú tâm vào những vấn đề quan trọng nhất 
trong cộng đồng của chúng ta: Trường Học, Việc Làm, và Giao Thông.

Drew Stokesbary sẽ tài trợ trước tiên cho giáo dục. Là người cha mới có 
con, ông biết các trường học xứng đáng được nhận đồng tiền đầu tiên của 
chúng ta, chứ không phải đồng xu cuối cùng. Các tiểu thương nghiệp địa 
phương cần có một người bênh vực ở Olympia, và Drew nói, “không nên 
cần đến một luật sư để mở một thương nghiệp mới.” Drew quyết tâm hoàn 
tất Xa Lộ 167, việc này sẽ tạo ra việc làm, giúp rút ngắn thời gian chạy xe, 
và cải thiện phẩm chất đời sống của chúng ta.

 Drew Stokesbary 
 PO Box 92 
 Auburn, WA  98071 

 (253) 501-1756 
 drew@drewstokesbary.com 
    www.drewstokesbary.com

(Theo Đảng Cộng Hòa)

Kinh Nghiệm Bầu Cử: Lần đầu tiên ứng cử 
viên sau khi phục vụ trong Quân Đội Hoa Kỳ và Khu Vực Kinh Tế Tư Nhân.

Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác: Cố vấn công nghệ sinh học và Nhà 
khoa học; Chủ doanh nghiệp nhỏ; Phục vụ trong Quân đội Hoa Kỳ về các 
hoạt động thí nghiệm y khoa; Trợ giáo cho các học sinh gặp rủi ro.

Giáo Dục: Bằng cấp về Quan Hệ Quốc Tế, Đại học Fatih; Chứng nhận tốt 
nghiệp, Khoa học thí nghiệm y khoa, Đại học George Washington.

Phục Vụ Cộng Đồng: Ban Giám Đốc của Tổ Chức Gia Cư Di Dân và Giáo 
Dục Đột Phá. Jonathon chăm sóc hai anh em của mình và vẫn đang chăm 
sóc họ trong khi làm việc cho nhóm bảo trợ tạm thời trên toàn tiểu bang. 
Jonathon, vợ của ông, Kimberly, và những người con của họ làm việc tự 
nguyện tại Tổ chức nhân đạo bảo vệ động vật Auburn và chăm sóc cho 
những người vô gia cư vào Chủ Nhật.

Lời Tuyên Bố: Olympia cần những nhà lãnh đạo mới, độc lập, những 
người hiểu rõ các thử thách mà các gia đình tại đia phương đang đối mặt. 
Được nuôi nấng trong môi trường bảo trợ tạm thời, tôi hiểu rõ tầm quan 
trọng của các giáo viên, và một mạng lưới an toàn để bảo vệ trẻ em. Bị 
thương khi tại ngũ, tôi trân trọng sự hi sinh của các cựu chiến binh–và nhu 
cầu được chăm sóc và đào tạo tại nhà. Là chuyên gia về kỹ thuật chăm 
sóc sức khoẻ, tôi hiểu rõ nhu cầu cần đầu tư vào sự phát triển các khu vực 
kinh tế. Là một người cha, tôi muốn gia đình của mình sống trong các cộng 
đồng an toàn và giá cả phải chăng.

Với lá phiếu của các bạn, tôi sẽ là tiếng nói tin cậy và là Dân biểu mà 
chúng ta có thể tự hào.

 Jonathon Dunn 
 PO Box 525 
 Sumner, WA  98390 

 (206) 486-4016 
 jonathon@jonathondunn.org 
 www.jonathondunn.org 

(Theo Đảng Dân Chủ Độc Lập)
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 Dân Biểu Tiểu Bang - Vị Trí Số 1 

Kinh Nghiệm Bầu Cử: Hội Đồng Thành Phố 
Enumclaw, 2013- Đến nay

Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác: Giáo viên lịch sử/Nhà nước và Huấn 
luyện viên, Trường Trung Học Phổ Thông Enumclaw; Uỷ Ban Kế Hoạch 
Thành Phố Enumclaw; Trợ Lý  Lập Pháp, Thượng nghị sĩ tiểu bang Valoria 
Loveland

Giáo Dục: Bằng Cử Nhân Khoa Học Xã  Hội, Đại Học Western 
Washington; Chứng chỉ sư phạm, Đại học St Martin’s

Phục Vụ Cộng Đồng: Tì nh nguyện viên cho các sự kiện cộng đồng và thể 
thao thanh niên; Thành viên, Phòng Thương mại Enumclaw

Lời Tuyên Bố: Nhiều vấn đề trong cộng đồng và trường học mà chúng ta 
đang đối diện đang ngày càng xấu đi tại Olympia vớ i các tranh cã i chính 
trị - Tôi muốn thay đổi điều đó. Là một giáo viên, tôi hiểu các đồng tiền thuế 
có thể được sử dụng một cách sáng suốt hơn như thế nào trong các hệ 
thống trường học của chúng ta. Là Thành Viên Hội Đồng Thành Phố, tôi 
biết cách có thể tạo việc làm và giúp cộng đồng của chúng ta phát triển. 
Tôi muốn trở thành nhà lã nh đạo tì m kiếm những giải pháp tích cực cho 
các vấn đề của chúng ta.

Đã  đến lúc áp dụng biện pháp lẽ thường để đạt được kết quả, đó là lý  do 
tại sao tôi đề nghị các bạn bỏ phiếu cho tôi.

 Mike Sando 
 1459 Loraine St 
 Enumclaw, WA  98022 

 (360) 825-5449 
 mike@mikesando.org 
    www.mikesando.org

(Theo Đảng Dân Chủ)
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 Dân Biểu Tiểu Bang - Vị Trí Số 2 

Kinh Nghiệm Bầu Cử: Dân Biểu Tiểu Bang 
Địa Hạt 47 năm 1998-2000, Ủy Ban Nông Nghiệp & Sinh Thái, Ủy Ban 
Chính Quyền Địa Phương & Giao Thông

Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác: Huấn luyện và cố vấn về môi sinh, 
mậu dịch quốc tế ở Âu Châu & Á Châu, tiểu thương nghiệp ký hợp đồng, 
giám đốc sáng lập & chủ tịch thứ nhất của Hội Kiểm Soát Sự Xói Mòn 
PNW

Giáo Dục: Trường Đại Học Cook, Trường Đại Học Nông Nghiệp, Trường 
Rutgers University, Trường New Brunswick N.J, Kiến Trúc Phong Cảnh

Phục Vụ Cộng Đồng: Tôi đã kết hôn 38 năm và có 5 người con, 3 người 
gia nhập Binh Đoàn Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ & 2 người vẫn còn đang 
phục vụ, tôi hoạt động tích cực để trợ giúp cho những nỗ lực từ thiện trong 
cộng đồng chẳng hạn như Áo Len cho Cựu Quân Nhân (Sweats for Vets), 
Áo Khoác cho Trẻ Em (Coats for Kids), Relay for Life & Olympics Đặc Biệt.

Lời Tuyên Bố: Là một tiểu thương gia trong hơn 40 năm và là cha của 3 
Chiến Sĩ Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ, tôi hiểu rõ sự quan trọng của việc 
quản lý tài khóa đúng đắn. Có hơn 14,600 gia đình có trẻ em bị khuyết tật 
hội đủ điều kiện nhưng không được phục vụ vì thiếu tài trợ. Quý vị có thể 
cân bằng ngân sách bằng cách chi tiêu trong mức lợi tức hiện thời hay 
tăng thuế. Tôi ủng hộ một tu chính hiến pháp nhằm quy định phải đạt được 
2/3 số phiếu bầu để tăng thuế và bắt buộc chính quyền tiểu bang phải biết 
cách quản lý tài khóa. Đã đến lúc phải bảo vệ gia đình chúng ta và quên 
đi thứ chính trị đảng phái. Được ủng hộ bởi Rob McKenna, Dave Reichert, 
Dan Roach

 Phil Fortunato 
 PO Box 2201 
 Auburn, WA  98071 

 (253) 680-9545 
 phil@VoteFortunato.org 
 www.VoteFortunato.org 

(Theo Đảng Cộng Hòa Độc Lập)

Kinh Nghiệm Bầu Cử: Được bầu vào Hạ 
Nghị Viện Tiểu Bang Washington cho Khu Lập Pháp Số 31. Chủ tịch Uỷ 
Ban Trách Nhiệm và Giám Sát Phủ Toàn Quyền.

Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác: Cựu trinh sát cảnh sát 25 năm và 
Chỉ huy Biệt Đội Tội phạm giết người & Bạo lực 15 thành phố. Chris cũng 
là Phi công vận chuyển hàng không được FAA chứng nhận.

Giáo Dục: Bằng cao đẳng Hàng không và đào tạo chuyên sâu từ chính 
phủ tiểu bang và liên bang về thực thi pháp luật.

Phục Vụ Cộng Đồng: Chris lập gia đình với April được 35 năm; người con 
trai tên Andrew, phục vụ trong Quân đội Hoa Kỳ, và con gái là Kimberly, ở 
Enumclaw. Thành viên Nhà thờ Calvary Presbyterian ở Enumclaw.

Lời Tuyên Bố: Là cựu trinh sát cảnh sát 25 năm, chồng của một chủ 
doanh nghiệp nhỏ và cha của binh sĩ bị thương ở Iraq, Christopher Hurst 
hiểu rõ những mối quan ngại và ưu tiên của chúng ta. Với tư cách là tiếng 
nói độc lập ở Olympia, Chris bỏ phiếu thông qua việc tái cơ cấu ngân sách 
của tiểu bang và phản đối tăng thuế, thực hiện các khoản đầu tư thông 
minh vào giáo dục, và áp đặt những bản án khắc nghiệt đối với các tội 
phạm tình dục và bạo lực. Chris hiện đang phối hợp khuyến khích nền 
kinh tế của chúng ta; duy trì ngân sách cân bằng đầy trách nhiệm; tạo 
việc làm; bảo vệ người dân khỏi những kẻ phạm tội; và đấu tranh để thấy 
những đồng tiền thuế của chúng ta được sử dụng một cách đúng đắn. 
Christopher Hurst: Tiếng nói độc lập cho những người dân muốn các giải 
pháp, không phải cho các hoạt động chính trị đảng phái.

 Christopher Hurst 
 62504 Indian Summer Way E 
 Enumclaw, WA  98022 

 (360) 663-2608 
 chrishurst2010@q.com 
    www.christopherhurst.org

(Theo Đảng Dân Chủ Độc Lập)



Jurisdiction King County Elections is not authorized to edit statements, 
nor is it responsible for the contents therein. 31Quận King không chịu trách nhiệm về tính hợp lệ hoặc 
chính xác của lời tuyên bố, phát biểu hoặc bác bỏ. Khu Vực Lập Pháp Số 32

 Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang 

Kinh Nghiệm Bầu Cử: Đã phục vụ 8 năm ở 
Hạ Viện Tiểu Bang Washington và 4 năm ở Thượng Viện.

Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác: chủ, hãng thầu tổng quát 25 năm; 
đã làm giám đốc chương trình huấn nghệ cho người khuyết tật và có hoàn 
cảnh bất hạnh trong năm năm; giảng dạy tại Trường UW và Trường Đại 
Học Cộng Đồng Bellevue; làm việc tại Liên Đoàn Đô Thị Seattle về nhà ở, 
các chương trình huấn luyện nhân lực và tuyển dụng.

Giáo Dục: Cử Nhân, Cao Học ngành Khoa Học Chính Trị, Trường UW

Phục Vụ Cộng Đồng: Ủy viên hội đồng Phòng Thương Mại Shoreline; Hội 
Đồng Phát Triển Nhân Lực Seattle-Quận King; Dự Án Năng Lượng Mặt 
Trời Shoreline; Peace Action Tiểu Bang WA; Trung Tâm Người Da Đỏ 
Seattle và ủy viên OPIEU 8.

Lời Tuyên Bố: Gia đình của chúng ta, các tiểu thương nghiệp, trường học, 
và môi sinh của chúng ta trong Địa Hạt 32 là những ưu tiên của tôi. Tôi đã 
gặp quý vị, đã lắng nghe quý vị, và đã đại diện cho quý vị về việc phát triển 
kinh tế, thực phẩm an toàn, không khí trong lành, tài trợ cho các trường 
đại học cộng đồng và K-12, và để cho quý vị được tham gia và góp ý nhiều 
hơn vào tất cả những quyết định của chính quyền có ảnh hưởng đến đời 
sống của quý vị.

Các trường đại học nghiên cứu phải chịu trách nhiệm về việc sử dụng tiền 
học phí của họ - tôi đã ngăn chận đề nghị của họ về việc sử dụng tiền học 
phí để đầu tư cổ phần vào công ty, và tôi đang cố gắng để chấm dứt sự lợi 
dụng tài chánh của các sinh viên giáo dục bậc cao của chúng ta khiến họ 
phải mang món nợ nặng nề.

Tôi đã lãnh đạo những nỗ lực nhằm cải tổ các chương trình phát triển kinh 
tế của tiểu bang hầu làm cho những chương trình đó trở nên có ích hơn 
đối với các thương nghiệp địa phương và những việc làm mà họ tạo ra góp 
phần củng cố các cộng đồng của chúng ta. Tôi xin hứa sẽ tiếp tục làm việc 
để cải tổ thuế hầu chấm dứt những trường hợp miễn thuế lỗi thời, vô ích, 
khôi phục tài trợ cho giáo dục, các dịch vụ xã hội và những công trình công 
chánh thiết yếu đem lại lợi ích cho tất cả chúng ta, hiện tại và trong tương 
lai.

Thật là vinh dự khi được đại diện cho quý vị, và tôi xin quý vị tiếp tục ủng 
hộ và bỏ phiếu cho tôi. Được ủng hộ bởi Đảng Dân Chủ Địa Hạt 32, Hội 
Giáo Dục Washington, Liên Đoàn Cử Tri Bảo Tồn Washington, Hội Đồng 
Lao Động Tiểu Bang Washington, NARAL Pro-Choice Washington, và 
những người khác.

 Maralyn Chase 
 PO Box 77267 
 Seattle, WA  98177 

 (425) 312-3056 
 maralyn@maralynchase.com 
    www.maralynchase.com

(Theo Đảng Dân Chủ)

Kinh Nghiệm Bầu Cử: Tự hào phục vụ 
nhiệm kỳ hai trong Hội Đồng Thành Phố Shoreline; hai lần được bầu làm 
Phó Thị Trưởng. Cam kết hợp tác, tiến bộ khu vực, được bầu vào Uỷ Ban 
Điều Hành Hiệp Hội Các Thành Phố Sound. Người ủng hộ giao thông công 
cộng được bổ nhiệm vào nhiều uỷ ban Giao Thông Công Cộng Khu Vực.

Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác: Viên chức radar Không Quân Hoa 
Kỳ 1969-1973. Kỹ Sư Giám Sát Nghiên Cứu UW 1975-2008.

Giáo Dục: Đại Học Washington, Bằng Cử Nhân Khoa Học Tự Nhiên và 
Thạc Sĩ Vật Lý, Bằng Thạc Sĩ Kỹ Thuật Điện.

Phục Vụ Cộng Đồng: Chris cùng vợ là Donna nhận nuôi hai trẻ và Chris 
huấn luyện và làm trọng tài cho đội đá banh, bóng chày và bóng rỗ thanh 
niên. Nhà môi trường học tích cực và người ủng hộ nhà ở giá rẻ, Chris làm 
việc trong Dự Án Shoreline Solar, Uỷ Ban Tư Vấn Shoreline Bền Vững và 
Nhà Ở Shoreline. PCO, Thành viên Đảng Dân Chủ Khu Lập Pháp Số 32.

Lời Tuyên Bố: Chúng ta cần một người lãnh đạo mới, có hiệu quả thuộc 
Đảng Dân Chủ trong thượng nghị viện tiểu bang. Chris Eggen sẽ chấm dứt 
tình trạng tranh luận và đấu đá trong nội bộ, ngăn cản hành động tài trợ 
cho trường học của chúng ta, đầu tư vào xe buýt và đường phố, bảo vệ 
dịch vụ nhân sinh quan trọng. 

Nhà lãnh đạo địa phương và khu vực được chứng minh, Chris là thành 
viên đảng Dân Chủ đem lại kết quả/ Là người ủng hộ giáo dục công cộng 
lâu năm, Chris sẽ là tiếng nói vững mạnh để tài trợ đầy đủ vào các trường 
học của chúng ta với khoản thu nhập ổn định-chấm dứt các trò bịp trước 
đây. Chris cũng hỗ trợ các trường cao đẳng và đại học của chúng ta, sẽ 
làm việc để giữ cho nền giáo dục đại học ở mức hợp lý và có thể tiếp cận. 
Ông sẽ vận dụng các mối quan hệ khu vực của mình vào công việc và 
đảm bảo tài trợ cần thiết cho Giao Thông Vận Tải Cộng Đồng, Tàu Điện 
Ngầm và đường phố và cầu cống tại khu vực địa phương của chúng ta. Đã 
từng phục vụ trong quân đội và làm việc trong dự án nhà ở giá rẻ, Chris sẽ 
bảo vệ quyền lợi của những người yếu thế bao gồm bác sĩ thú y, người lớn 
tuổi và trẻ em. Chris là ủng hộ 100% quyền lựa chọn-thật đáng hổ thẹn khi 
Thượng Nghị Viện đã hai lần không thông qua được luật bảo vệ chăm sóc 
sức khoẻ của phụ nữ.

Đối với Chris, dịch vụ công cộng không phải là việc chứng minh quan 
điểm, mà là việc thực hiện cho các gia đình, cộng đồng và doanh nghiệp 
nhỏ ở địa phương. Với lá phiếu của các bạn, anh ấy sẽ vận dụng thành 
tích lãnh đạo thực tiễn của mình và tiếng nói mới có hiệu quả vào một 
Thượng Nghị Viện bị rạn nứt không cần thiết.

 Chris Eggen 
 15104  11th Ave NE 
 Shoreline, WA  98155 

 (206) 271-3936 
 chriseggen@comcast.net 
    www.chriseggenforsenate.com

(Theo Đảng Dân Chủ)



32 Quận King không chịu trách nhiệm về tính hợp lệ hoặc 
chính xác của lời tuyên bố, phát biểu hoặc bác bỏ. Khu Vực Lập Pháp Số 32

 Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang 

Kinh Nghiệm Bầu Cử: Chưa từng giữ chức 
vụ dân cử nào

Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác: Nhân viên bán bảo hiểm có giấy 
phép

Giáo Dục: Trường Đại Học Cộng Đồng Edmonds lấy bằng AAS năm 1975, 
2008, 2010 Trường Central Washington University bằng Cử Nhân năm 
1987 Trường Pacifi c Western University bằng Cao Học và Tiến Sĩ, Trường 
Y Khoa Mini University of Washington

Phục Vụ Cộng Đồng: Hội Đồng Thư Viện Hội Đồng Công Viên Mountlake 
Terrace (ở một thành phố khác)

Lời Tuyên Bố: Tôi phản đối thuế lợi tức của tiểu bang. Ý kiến cho rằng 
tiểu bang không thu được đủ tiền không phải là lời giải đáp, chúng ta hãy 
khôn ngoan và tiết kiệm tiền của người dân đóng thuế.

Vấn đề quan trọng nhất mà người dân hiện đang đương đầu là nền kinh tế 
èo uột. Nhiều người vẫn chưa nhận thấy được sự phục hồi, và hầu hết các 
gia đình đều không có thời giờ. Chúng ta cần phải cải tổ kinh tế và cần làm 
điều đó sớm. Chúng ta cần việc làm, việc làm lương hậu để đủ nuôi gia 
đình. Chính quyền cần phải làm việc cùng với thương nghiệp, kể cả tiểu 
thương nghiệp để tạo ra việc làm lương hậu. Nếu chúng ta cần phải thay 
đổi các quy tắc để cho những điều tốt đẹp có thể xảy ra, thì chúng ta hãy 
làm điều đó.

Chúng Ta Là Người Dân Shoreline đã hành động đúng khi bầukhông cho 
dự luật 1.

Hãy chắc chắn chúng ta chú tâm một cách tích cực hướng về các cựu 
quân nhân của chúng ta. Họ đã có mặt khi chúng ta cần đến họ, vì vậy 
nay chúng ta phải có mặt khi họ cần đến chúng ta. Hãy làm cho sự trân 
quý được trở lại cho người Cựu Quân Nhân. Quyết định mới đây của 
McCleary, xét một cách toàn diện, có thể lại là điều tốt. Tôi nghĩ rằng nó 
giúp cho chúng ta, Chúng Ta là Người Dân, xác định lại giáo dục là gì và 
chúng ta sẽ làm như thế nào để trả tiền cho điều đó. Đã đến lúc phải xem 
người dân là một phần của giải pháp. Cám ơn quý vị.

 Robert Reedy 
 PO Box 61 
 Mountlake Terrace, WA  98043 

 (425) 672-4042 
 drbob1954_9@hotmail.com 
 www.reedy4state.com 

(Theo Đảng Cộng Hòa)



Jurisdiction King County Elections is not authorized to edit statements, 
nor is it responsible for the contents therein. 33Quận King không chịu trách nhiệm về tính hợp lệ hoặc 
chính xác của lời tuyên bố, phát biểu hoặc bác bỏ. Khu Vực Lập Pháp Số 32

 Dân Biểu Tiểu Bang - Vị Trí Số 1 

Kinh Nghiệm Bầu Cử: Dân Biểu Tiểu Bang 
năm 2010, 2012. Thị trưởng Shoreline năm 2008, Hội đồng Thành phố 
năm 2006. Các uỷ ban: Các dịch vụ kinh doanh và tài chính – Phó chủ tịch; 
Vận chuyển; Công nghệ, Phát triển kinh tế, và Năng lượng; và Quy tắc. 
Ban Chính Sách Vận Chuyển PSRC.

Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác: Đại lý bảo hiểm khu vực Allstate. 
Gia đình sở hữu và quản lý tài sản thương mại. Nhà phân tích sổ sách 
ghi chép và hệ thống, Thành phố Seattle. Viên chức Thu thập thông tin 
Medicaid, Bệnh viện trường đại học. Viên chức tiếp nhận, Trung tâm y tế 
Harborview.

Giáo Dục: Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh, UW 1983. Bằng Cử Nhân Khoa 
Học Tự Nhiên- Vi trùng học, UW 1980.

Phục Vụ Cộng Đồng: Các ban: Giáo dục dạy nghề và kỹ thuật trường 
Shoreline; Trung tâm tư vấn và phát triển kinh doanh UW; Phát triển kinh tế 
Lynnwood; Hội Cộng Đồng Richmond Beach; Shoreline Chamber; Tài trợ 
học bổng. Giáo viên trường Presbyterian Sunday, Chương trình Bồi dưỡng 
hè.

Lời Tuyên Bố: Là người dân Washington từ năm 1969, tôi lớn lên, hái trái 
việt quất vào mùa hè. Tôi hân hạnh được đại diện cho các bạn ở Olympia. 
Những ưu tiên của tôi là tài trợ hoàn toàn cho hệ thống giáo dục công và 
bảo vệ người tiêu dùng, các gia đình đi làm, và môi trường trong khi đảm 
bảo sự an toàn của các cộng đồng. Chúng ta phải thông qua ngân sách 
xây dựng và gói vận chuyển. Tiểu bang của chúng ta đang lớn mạnh, 
chúng ta cần xây dựng nhiều lớp học trong khi sửa chữa những cây cầu 
già cỗi, đường cao tốc và mặt đường. Sự khôi phục kinh tế của chúng ta 
không thể bị sa lầy bởi tình trạng kẹt xe.

Cuộc bầu cử lại được chấp thuận bởi: Thành viên đảng Dân chủ Khu Lập 
Pháp Số 32, Câu lạc bộ Sierra, Hội giáo dục Washington, Hội Đồng Xây 
Dựng và Giao Thương Xây Cất bang WA.

 Cindy Ryu 
 PO Box 33548 
 Seattle, WA  98133 

 (206) 605-1588 
 friendsforcindyryu@yahoo.com 
    www.cindyryu.com

(Theo Đảng Dân Chủ)



34 Quận King không chịu trách nhiệm về tính hợp lệ hoặc 
chính xác của lời tuyên bố, phát biểu hoặc bác bỏ. Khu Vực Lập Pháp Số 32

 Dân Biểu Tiểu Bang - Vị Trí Số 2 

Kinh Nghiệm Bầu Cử: Dân Biểu Tiểu Bang 
từ năm 1999 đến nay.

Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác: Nghề nghiệp chuyên môn của tôi đã 
được cống hiến cho dịch vụ công cộng, bao gồm quản lý các chương trình 
việc làm công cộng và đào tạo, tư vấn chính sách công, và phối hợp với 
United Way của Quận Snohomish và Văn Phòng Sự Vụ Trẻ Em ở Quận 
Snohomish về chính sách chăm sóc trẻ.

Giáo Dục: Bằng Cử Nhân Khoa Học Xã Hội Đại học Washington; Bằng 
Thạc Sĩ về Quản lý công cộng, Đại học Syracuse.

Phục Vụ Cộng Đồng: Phó chủ tịch, Thrive by Five Washington; Trước 
đây: Chủ tịch ban, Trung Tâm Dịch Vụ Nhân Sinh; Phó chủ tịch, Liên đoàn 
các cử tri nữ của Washington; Chủ tịch, Uỷ Ban Trẻ Em và Thanh Niên 
Seattle; Ban tổ chức cao đẳng cộng đồng Shoreline; Hội đồng Shorecrest 
Site; Shoreline Rotary và những tổ chức khác.

Lời Tuyên Bố: Trọng tâm chính của tôi ở cơ quan lập pháp là giáo dục, 
bao gồm giáo dục mầm non, và dịch vụ nhân sinh. Là chủ tịch của Uỷ Ban 
Giáo Dục Mầm Non và Dịch Vụ Nhân Sinh, tôi đã làm việc để cải thiện 
cách cơ cấu và tài trợ các dịch vụ của tiểu bang, bao gồm cải cách trợ cấp 
xã hội cho trẻ, Khởi đầu sớm để hoà nhập và cải thiện chất lượng của các 
chương trình giáo dục mầm non, cải cách phán quyết về thuốc. Ưu tiên 
cao nhất của tôi là tiếp tục bảo vệ, hỗ trợ và giáo dục trẻ nhỏ, hỗ trợ cha 
mẹ với tư cách là những người thầy đầu tiên và quan trọng nhất của trẻ, 
đảm bảo rằng các gia đình nghèo khó có bàn tay giúp đỡ để có cuộc sống 
tốt hơn.

 Ruth Kagi 
 13504   8th Ave NW 
 Seattle, WA  98177 

 (206) 365-1137 
 kagi@seanet.com 
    www.ruthkagi.org

(Theo Đảng Dân Chủ)

Kinh Nghiệm Bầu Cử: Không có

Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác: Chủ—Thương nghiệp giao hàng 
bán lẻ

Giáo Dục: Trường Trung Học Bishop Blanchet. Trường Đại Học Cộng 
Đồng Everett

Phục Vụ Cộng Đồng: Đã tình nguyện phục vụ trong -- Hội “Friend of 
Athletic Fields” Quận King Lions Sight , Hearing, Kidney Foundation. Save 
Our Neighborhood Sherwood Park. Buổi Trình Diễn Xe Hơi Của Cộng 
Đồng – “Those in need.” Đã nhận được quà lưu niệm từ Gary Haakenson, 
Thị Trưởng Edmonds vì đã bầu “Có” làm việc với “Ủy Ban Thư viện 
Edmonds” để sáp nhập thư viện vào hệ thống Thư Viện Sno-Isle. Accolade 
từ Variety Club Telethon. Edmonds Food Bank & Hội Kiwanis. Hội South 
County & Viện Bảo Tàng “Save Our Log Cabin.” Quan Tâm về Thành Phố 
Shoreline. “Trưởng Phòng Bầu Cử” Quận King.

Lời Tuyên Bố: “Giáo dục” cần phải được định nghĩa lại ở tiểu bang này. 
Mỗi năm tiền triệu được chi vào “giáo dục” thế nhưng Quận King, chẳng 
hạn, đang có tỷ lệ học sinh bỏ học ở cấp trung học là 32%. Tại Sao? Tiền 
thuế của chúng ta đã đi đâu? Ngoài việc thanh tra “giáo dục” tôi sẽ bảo trợ 
cho những điều sau đây: 1) Giới hạn nhiệm kỳ cho các viên chức dân cử. 
(2) Lập quỹ 1% dành cho thương binh bằng cách dành ra 1% chi phí của 
các dự án chính. (3) Củng cố luật bãi nhiệm để loại bỏ người đương nhiệm 
không chỉ vì nguyên nhân mà còn vì sự bất xứng và vi phạm luật.

 Alvin A. Rutledge 
 7101 Lake Ballinger Way 
 Edmonds, WA  98026 

 (425) 776-7130 
 vote_al@yahoo.com 
    

(Theo Đảng Cộng Hòa)
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 Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang 

Kinh Nghiệm Bầu Cử: Tôi nói trước Hội 
Đồng Thành Phố Seattle tại Seattle, Washington về các vi phạm Thành 
phố; Tôi ói trước Hội Đồng Quận King về các vi phạm Quận. Trưởng nhóm 
Cổ động đầu tiên, do tôi sáng lập tại Trường Đại Học Alaska; Ứng cử viên 
tài năng và cho chức vụ Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang. Tacoma News Tribune 
muốn tôi ký hợp đồng làm Biên tập viên cho họ, vì các kỹ năng viết lách 
chuyên nghiệp của tôi từ năm lớp 8.

Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác: Hỗ trợ hành chính, Văn phòng Công 
Dân Cao Niên của Thị Trưởng, Thành phố Seattle, Washington.

Giáo Dục: 6 năm đại học; Khoa Học Chính Trị, Luật, và Quản Trị Kinh 
Doanh. 

Phục Vụ Cộng Đồng: Tình nguyện cho các bác sĩ, Trung tâm y tế Thuỵ 
Điển, Seattle, Washington. 

Lời Tuyên Bố: Chúng ta xứng đáng có một Thượng Nghị Sĩ Hoa Kỳ biết 
lắng nghe những ý kiến, mối quan ngại của chúng ta và hành động vì họ, ví 
dụ như tình trạng đói khổ và vô gia cư. Là một Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang 
Washington năng động, không chỉ tác động trong việc ra quyết định.

Chúng ta xứng đáng có một Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang biết quan tâm 
về việc phục vụ công dân hơn là được bầu cử lại. Chúng ta xứng đáng 
có một Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang có thể làm việc với các doanh nghiệp 
địa phương, toà án, Hội Đồng Thành Phố, Hội Đồng Quận King, Các cựu 
chiến binh, người cao niên và những người có kiến thức đem thành công 
đến Tiểu Bang Washington, không chỉ vài năm tới, mà trong nhiều thập kỷ. 

Tôi sẽ đại diện cho tiểu bang Washington, với sự giúp đỡ của các bạn, tôi 
sẽ đấu tranh vì nền giáo dục có chất lượng, các cơ hội kinh tế, nhà ở giá 
rẻ, và công lý xã hội. Tôi hứa với các bạn là tôi sẽ bảo vệ quyền của mọi 
người Mỹ và ý kiến của dân tộc thiểu số trong một hệ thống chính quyền 
tham nhũng đem lại quyền lợi lớn hơn cho một chính phủ nhà nước thối 
nát. Tôi muốn thành phố của chúng ta trở thành nơi tốt nhất có thể; cùng 
nhau chúng ta có thể làm nên sự khác biệt. Tôi trân trọng đề nghị các bạn 
bỏ phiếu cho tôi! Để thực hiện một thay đổi mới trong các chính sách và 
thủ tục nhà nước.

Đã đến lúc thay đổi, hỡi các nhà lãnh đạo! Hãy làm cho chính quyền tiểu 
bang thêm minh bạch, có trách nhiệm về những hành động của mình.

 Marylin J. Taylor 
 3426 S. 162nd Street 
 SeaTac, WA  98188 

 (206) 251-8429 
 marylintaylor46@yahoo.com 
    

(Theo Đảng Dân Chủ)

Kinh Nghiệm Bầu Cử: Thượng Nghị Sĩ Tiểu 
Bang, Khu Lập Pháp Số 33, Dân Biểu Tiểu Bang Khu Lập Pháp Số 33

Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác: Giám Đốc Truyền Thông, Hội Đồng 
Lao Động Tiểu Bang Washington, Nhà báo KGW-TV, KSTW-TV, Ủy viên 
quản trị, Cao Đẳng Cộng Đồng Highline, Chủ tịch, Nhóm Công Tác Cấp 
Tiến Tiểu Bang của Nhà Lập Pháp Tiểu Bang về Chăm Sóc Sức Khỏe, Phó 
chủ tịch, Hội Nghị Quốc Gia Ủy Ban Sức Khỏe Nhà Lập Pháp Tiểu Bang

Giáo Dục: Tốt nghiệp Trung Học Rancho Alamitos, Garden Grove, CA., 
Bằng cử nhân Khoa Học Chính Trị Đại Học California, Thạc sĩ Báo chí, 
Trường John F. Kennedy, Đại học Harvard, Chương Trình Giáo Dục Quản 
Trị

Phục Vụ Cộng Đồng: Ban Cộng Đồng Hưu Trí Judson Park, Ban Cơ Hội 
Kinh Tế, Ủy Ban Mạng Lưới Các Tiểu Bang Cấp Tiến, Thành viên Nhà Thờ 
Highline AAUW và Grace Lutheran 

Lời Tuyên Bố: Tôi kêu gọi các cử tri của Khu Lập Pháp Số 33 bầu lại cho 
tôi vào chức vụ thượng nghị viện tiểu bang vì tôi làm việc cần mẫn như là 
người bênh vực có hiệu quả cho người dân trong khu của chúng ta. Tôi 
tiếp tục tập trung vào những vấn đề then chốt mà khu của chúng ta đang 
đối mặt. Trong khi giữ chức vụ Chủ Tịch Uỷ Ban Sức Khoẻ Thượng Viện, 
tôi đã cố gắng cải cách việc chăm sóc sức khoẻ thực tế tại Olympia. Tôi 
nhiệt tình với việc cải cách sức khoẻ vì người dân tại khu vực số 33 có tỷ 
lệ không bảo hiểm cao nhất trong quận với tỷ lệ mắc bệnh mạn tính rất 
cao. Tôi cũng cam kết sâu sắc đáp ứng nhu cầu của người cao tuổi. Tôi 
đã tài trợ cho luật pháp chương trình Alzheimer mới của tiểu bang, và có 
thể tài trợ thêm vào ngân sách của chúng ta trong năm nay để duy trì các 
dịch vụ Kiểm Tra Chăm Sóc Lâu Dài của tiểu bang chúng ta. Đó là một 
đặc quyền khi phục vụ với tư cách là Thượng Nghị Sĩ của các bạn và tôi 
kêu gọi sự ủng hộ tiếp tục của các bạn. Tôi thích được đại diện cho các 
bạn. Không có điều gì vui sướng hơn khi các bạn có thể nhìn vào mắt một 
người khi họ nói với bạn rằng “cám ơn vì đã làm cho cuộc sống của tôi tốt 
hơn”. Theo tôi, dịch vụ công cộng là một công việc hạnh phúc nhất và bổ 
ích nhất.

 Karen Keiser 
 PO Box 13290 
 Des Moines, WA  98198 

 (206) 399-0801 
 karenkeiser@comcast.net 
 www.karenkeiser.org 

(Theo Đảng Dân Chủ)
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 Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang 

Kinh Nghiệm Bầu Cử: Phục vụ với tư cách 
là Viên Chức Ủy Ban Phân Khu Bầu Cử số 33 đại diện cho các cử tri địa 
phương và cộng đồng với chủ nghĩa tích cực cơ sở; hỗ trợ Chủ Tịch Phân 
Khu Bầu Cử số 33, Đảng Cộng Hòa Quận King, và các chiến dịch ứng cử 
viên khác.

Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác: Quân nhân nghỉ hưu với khả năng 
lãnh đạo trực tiếp và kinh nghiệm giải quyết vấn đề, xử lý nhiều cơ cấu tổ 
chức phức tạp bằng các phương thức đổi mới trong khi đạt được mục tiêu 
yêu cầu với áp lực rất lớn và thời gian hạn hẹp. Điều này đã được kiểm 
chứng trong khi triển khai Hoạt Động Tự Do Iraq ở nước ngoài.

Giáo Dục: Bằng Cử Nhân Khoa Học Xã Hội của Đại Học Bang Wichita; hệ 
đại học chuyên môn từ quân đội và Bộ Quốc Phòng.

Phục Vụ Cộng Đồng: Thành viên Hiệp Hội Hướng Đạo Sinh Alumni, Các 
tổ chức cựu chiến binh và quân đội khác nhau, nhà tái chế lâu năm.

Lời Tuyên Bố: Tôi cùng vợ sống tại Des Moines từ năm 1994, chúng tôi 
có một con gái đang sống tại Kent cùng với chồng và hai người con trai 
của cô ấy. Chúng tôi đi lễ tại nhà thờ St Luke ở Federal Way.

Tôi không phải là một chính trị gia chuyên nghiệp, nhưng biết cách hành 
động có hiệu quả và chăm sóc mọi người. Các dịch vụ lập hiến sẽ luôn là 
ưu tiên hàng âầu của tôi - giúp các cá nhân và gia đình giải quyết các vấn 
đề đặc biệt khi tương tác với chính phủ. Chúng ta có thể có một tương lai 
tươi sáng hơn bằng cách đầu tư vào giáo dục, khuyến khích các doanh 
nghiệp tạo việc làm, và các nhà lãnh đạo chính phủ có trách nhiệm.

Tôi sẽ phối hợp giảm gánh nặng chính phủ lên các doanh nghiệp và cộng 
đồng địa phương, khuyến khích việc làm và phát triển kinh tế, cải thiện 
trường học. Những quy định hạn chế phải được giảm thiểu. Ngân sách 
Tiểu Bang phải được tiếp cận khi chúng ta lập ngân sách cá nhân bằng 
cách tiết kiệm nhiều hơn, sử dụng ít hơn, và dành ưu tiên. Nền giáo dục 
trẻ em thế kỷ thứ 21 cần được tài trợ đầy đủ. Cha mẹ phải được phép yêu 
cầu nhà trường có trách nhiệm và giảm quy mô lớp học. Nhu cầu cơ cấu 
hạ tầng giao thông vận tải phải là một phần trong sự phát triển kinh tế khu 
vực.

Tôi muốn là tiếng nói vững mạnh của các bạn cho Quận South King trong 
khi đưa các công dân khu vực đến với nhau để có các quyết định quan 
trọng và vận dụng các nguyên tắc lên đảng nhằm giải quyết các vấn đề 
khó khăn theo cách hai đảng.

 Martin Metz 
 PO Box 98408 
 Des Moines, WA  98198 

 (206) 304-2341 
 manager@martinmetz.org 
 www.martinmetz.org 

(Theo Đảng Cộng Hòa)
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 Dân Biểu Tiểu Bang - Vị Trí Số 1 

Kinh Nghiệm Bầu Cử: Tôi làm việc trong Hội 
Đồng thành phố SeaTac vào năm 2003 sau khi làm việc cho Uỷ Ban Kế 
Hoạch SeaTac.

Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác: Tôi là một luật sư hành nghề trong 
gần mười bảy năm. Tôi điều hành doanh nghiệp riêng của mình trong 
mười ba năm qua.

Giáo Dục: Tôi lấy Bằng Cao Đẳng của trường Cao Đẳng Cộng Đồng 
Highline vào năm 1993. Tôi có Bằng cử nhân Khoa học chính trị của 
trường Đại Học Washington vào năm 1994. Tôi lấy Bằng Tiến Sĩ Luật và 
Bằng Thạc Sĩ quản trị kinh doanh của trường Đại Học Kansas vào năm 
1997.

Phục Vụ Cộng Đồng: Tôi hoạt động rất tích cực trong nhà thờ và chương 
trình Hội Nam Hướng Đạo.

Lời Tuyên Bố: Các bạn xứng đáng có một Dân biểu hiểu rõ tác động của 
những quyết định lên đời sống của chúng ta tại Olympia. Là một luật sư, 
chủ doanh nghiệp nhỏ, một người chồng và một người cha nên tôi rất hiểu. 
Tôi cam kết: Giáo Dục: Là một người cha của sáu đứa con, tôi được trao 
quyền đích thân đảm bảo rằng các trường học của chúng ta sẽ đem lại 
một nền giáo dục tốt nhất. Giao Thông Vận Tải: Những bất cập trong giao 
thông vận tải của Olympia cần được khắc phục. Việc làm: Chúng ta có 
quyết tâm và có thể làm việc. Điều quan trọng là họ được tạo cơ hội đó. 
Tôi đề nghị các bạn bỏ phiếu cho tôi vì tôi có thể là đại diện tốt nhất cho 
bạn tại Olympia.

 Michael J. Siefkes 
 19439 1st Avenue S B-1 
 Normandy Park, WA  98188 

 (206) 431-5152 
 mike@fi xolympia.com
www.fi xolympia.com 

(Theo Đảng Cộng Hòa)

Kinh Nghiệm Bầu Cử: Hạ nghị viện tiểu bang 
Washington 2009-2014; Phó Chủ Tịch Hạ Viện Tạm Thời; Đồng chủ tịch, 
Uỷ ban liên tịch cựu chiến binh và quân đội.

Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác: Chủ sở hữu duy nhất: nhà tư vấn/
người viết nghiên cứu. 20 năm kinh nghiệm lãnh đạo làm việc với chính 
phủ và các tổ chức thành phố, quận, tiểu bang và liên bang để thúc đẩy 
việc sử dụng các thông lệ đổi mới cho một cộng đồng tốt đẹp hơn.

Giáo Dục: Bằng Thạc Sĩ Quản trị công tác xã hội, Đại học Washington; 
Bằng cử nhân tâm lý, Đại học Washington

Phục Vụ Cộng Đồng: Des Moines Rotary, Phòng thương mại Kent, 
Highline Citizens for Schools, thành viên Ban Cộng Đồng Hưu Trí Judson, 
Hội đồng United Way Impact, Viện cơ hội kinh tế

Lời Tuyên Bố: Tôi hân hạnh được phục vụ các bạn ở Olympia. Là Dân 
Biểu của bạn, tôi là người bảo vệ cho trách nhiệm của chính phủ, tối đa 
hoá các khoản đầu tư trong gia đình và cộng đồng của chúng ta. Công việc 
đó bao gồm đóng băng học phí đại học trong năm thứ hai liên tiếp, tăng 
cường bảo vệ các quân nhân và phụ nữ, tài trợ giáo dục về trang thiết bị 
và công nghệ từ mẫu giáo đến lớp 12, các khoản đầu tư quan trọng trong 
dịch vụ sức khoẻ tâm thần.

Với sự hỗ trợ của các bạn, tôi hy vọng sẽ quay lại Olympia để tiếp tục đấu 
tranh để tài trợ đầy đủ cho trường học của chúng ta, đảm bảo cơ hội cho 
mọi người dân Washington, hỗ trợ các cựu chiến binh và bảo vệ mạng lưới 
an toàn cho những người nghèo khó.

 Tina Orwall 
 17837 1st  Avenue S, PMB 299 
 Normandy Park, WA  98148 

 (206) 409-3038 
 tina.orwall@gmail.com 
 www.electtinaorwall.com 

(Theo Đảng Dân Chủ)
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 Dân Biểu Tiểu Bang - Vị Trí Số 2 

Kinh Nghiệm Bầu Cử: Dân Biểu Tiểu Bang, 
tháng 12 năm 2013 - đến nay, Thị trưởng Thành phố SeaTac, 2014, Ủy 
Viên Hội Đồng thành phố SeaTac, 2007 - 2013

Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác: Phi công riêng, Thành viên uỷ ban 
chấp hành khu vực Puget Sound, Thành viên uỷ ban hiệp hội các thành 
phố Sound

Giáo Dục: Bằng Cử Nhân Khoa Học Xã Hội; Đại học Washington, Bằng 
Cao Đẳng Khoa Học Xã Hội; Cao đẳng cộng đồng Highline

Phục Vụ Cộng Đồng: Học viện công dân FBI, Nghiên cứu và cứu hộ quận 
King, Thành viên Văn phòng Luật và giám sát, Ủy ban chấp hành lãnh đạo 
quận King

Lời Tuyên Bố: Dân Biểu Tiểu Bang Mia Gregerson là một nhà lãnh đạo 
đã được chứng minh nổi tiếng là “ngôi sao mới nổi”. Cô ấy nổi tiếng về 
tính hiệu quả và làm việc chăm chỉ. Là chủ tịch Uỷ Ban Các Vấn Đề Cộng 
Đồng thành phố Sound, cô ấy cố gắng cải cách các tuyến tàu điện ngầm 
và tài trợ thích hợp cho hệ thống vận chuyển của chúng ta. Trong khi làm 
Thị trưởng, cô điều hành hội đồng với những sáng kiến an toàn công cộng 
và xây dựng cộng đồng thành công. Là thành viên sáng lập của Liên Hiệp 
Cộng Đồng Highline, cô ấy là người đi tiên phong nỗ lực đem đến một nền 
giáo dục có chất lượng và trách nhiệm cho trẻ em. Mia làm việc công minh, 
có tiếng nói vững mạnh đối với người dân Quận King, và đem lại kết quả 
tốt đẹp.

 Mia Su-Ling Gregerson 
 PO Box 297 
 Seahurst, WA  98062 

 (206) 795-1950 
 peopleformia@gmail.com 
 www.miagregerson.com 

(Theo Đảng Dân Chủ)

Kinh Nghiệm Bầu Cử: Ủy Viên Hội Đồng, 
Hội Đồng Thành Phố DesMoines; Nguyên Dân Biểu Tiểu Bang, Burien; 
Nguyên Thẩm Phán, Tò a Thượng Thẩm Quận King

Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác: Nguyên Phó Công tố viên, Quận 
Snohomish; Nguyên Giám Đốc Điều Hành, Quỹ Northwest Legal; Nguyên 
Nhà Phân Tích Ngân Sách, Uỷ Ban Bệnh Viện Tiểu Bang WA; Nguyên 
Giáo Viên Dạy Thế, Trường Highline

Giáo Dục: Bằng Tiến Sĩ Luật, Đại Học Luật Washington; BA Quản Trị Kinh 
Doanh, Đại Học Washington; AA, Đại Học Highline

Phục Vụ Cộng Đồng:  Đồng lã nh đạo, Liên Minh Tây Nam Phò ng Chống 
Nạn Buôn Lậu; Uỷ viên quản trị, Câu lạc bộ cộng đồng North Hill; Đại biểu 
công nhân, Teamsters địa phương 763; Nguyên Thành Viên Hội Đồng 
Quản Trị, Citizens to Save Puget Sound

Lời Tuyên Bố: Jeanette Burrage sống tại cộng đồng của chúng ta hơn 50 
năm, chăm sóc gia đì nh và phục vụ cộng đồng với tư cách là người lã nh 
đạo trong chính phủ địa phương. Chồng của bà là John có một cơ sở kinh 
doanh nhỏ. Bà làm việc cho Học Khu Highline. Jeanette tin rằng Olympia 
phải tập trung vào những vấn đề quan trọng nhất đối với cộng đồng của 
chúng ta: trường học, công việc và vận chuyển.

Trước tiên, Jeanette ủng hộ tài trợ cho các trường học, sau đó sẽ ưu tiên 
giáo dục cho trẻ em. Jeanette ủng hộ việc chi tiêu ngân sách vào dịch vụ 
vận chuyển một cách sáng suốt hơn, chống lã ng phí, và dành nhiều nguồn 
tài nguyên hơn cho các dự án địa phương. Jeanette sẽ là tiếng nói về 
việc làm bằng cách ủng hộ các doanh nghiệp nhỏ tại địa phương và tăng 
cường nhiều chỗ đăng ký  trong các trường đại học.

 Jeanette Burrage 
 905 S 209th St. 
 Des Moines, WA  98198 

 (206) 824-2233 
 jeanette@jeanetteburrage.com 
 www.jeanetteburrage.com 

(Theo Đảng Cộng Hòa)



Jurisdiction King County Elections is not authorized to edit statements, 
nor is it responsible for the contents therein. 39Quận King không chịu trách nhiệm về tính hợp lệ hoặc 
chính xác của lời tuyên bố, phát biểu hoặc bác bỏ. Khu Vực Lập Pháp Số 33

 Dân Biểu Tiểu Bang - Vị Trí Số 2 

Kinh Nghiệm Bầu Cử: 11 năm trong Hội 
Đồng Thành Phố Kent, Thành Viên Hội Đồng Quận King; 5 năm trong Hạ 
Nghị Viện Bang Washington.

Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác: Nhân viên thẩm định nghiên cứu đá 
quý được chứng nhận (CGA), chủ doanh nghiệp bán lẻ trong 20 năm tại 
Kent, giảng viên trường Cao Đẳng Cộng Đồng Highline và Cựu chiến binh 
quân đội Hoa Kỳ.

Giáo Dục: Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh của trường Đại Học Puget Sound, 
Bằng Cử Nhân Khoa Học Xã Hội Tiếp Thị của trường Đại Học Washington 
và Nhân viên thẩm định nghiên cứu đá quý được chứng nhận (AGS).

Phục Vụ Cộng Đồng: Chủ tịch Hội Kiwanis của Kent, Cựu chủ tịch Uỷ 
Ban Lập Pháp Phòng Thương Mại Kent, Cựu chủ tịch Uỷ Ban Bán Lẻ, 
Hiệp Hội Buôn Bán Kent, Hội Phụ Huynh-Giáo Viên Scenic Hill và thành 
viên Hiệp Hội Phát Triển Kent.

Lời Tuyên Bố: Tại sao tôi lại chạy đua tranh cử với tư cách là người Độc 
Lập? Quá nhiều cuộc tranh cãi đảng phái! Là Thành Viên Hội Đồng Thành 
Phố Kent phi đảng phái, tôi đã nhiều lần chứng minh rằng mình là người 
biết lắng nghe cả hai phía vấn đề một cách có hiệu quả, kết hợp các bên 
lại với nhau và hoàn thành công việc cho thành phố của chúng ta. Tôi là 
một người nhiều kinh nghiệm nhất khi tranh cử vào vị trí này với 11 năm 
trong Hội Đồng Thành Phố Kent cũng như Hội Đồng Quận King và Dân 
Biểu Tiểu Bang Quận của chúng ta cần một người có khả năng phán đoán, 
kinh nghiệm và sự hiểu biết. Tôi tin rằng người đó chính là tôi. Tôi muốn là 
“Tiếng nói độc lập của các bạn tại Olympia”.

 Les Thomas 
 10321 SE 270th Pl 
 Kent, WA  98030 

 (253) 854-3623 
 lthomas370@aol.com 
    www.lesthomas.org

(Theo Đảng Độc Lập)



40 Quận King không chịu trách nhiệm về tính hợp lệ hoặc 
chính xác của lời tuyên bố, phát biểu hoặc bác bỏ. Khu Vực Lập Pháp Số 34

 Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang 

Kinh Nghiệm Bầu Cử: Thượng nghị sĩ tiểu 
bang, Khu Lập Pháp Số 34, 2010 đến nay. Dân Biểu Tiểu Bang Quận số 
34, vị trí số 2, 2007 – 2010.

Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác: Là Tham Mưu Trưởng của Ủy Viên 
Hội Đồng Quận King Dow Constantine

Giáo Dục: Cao đẳng Whitman, Bằng Cử Nhân Khoa Học Xã Hội Tâm Lý 
Học

Phục Vụ Cộng Đồng: Nhà sáng lập, Giữ gìn Đảo của chúng ta (Phi lợi 
nhuận môi trường ngừng khai thác mỏ trên Đảo Maury)

Lời Tuyên Bố: Là Thượng nghị sĩ của các bạn, tôi sẽ tiếp tục tài trợ giảm 
quy mô lớp học, trường mẫu giáo cả ngày, và cải thiện trường học của 
chúng ta. Tôi cũng sẽ tiếp tục làm việc cải thiện việc tiếp cận cơ hội chăm 
sóc trẻ có chất lượng và giáo dục mầm non dành cho con em của chúng 
ta. Mỗi đứa trẻ nên chuẩn bị sẵn sàng để thành công khi các em vào mẫu 
giáo và việc chắc chắn rằng mỗi đứa trẻ đều được hưởng một nền giáo 
dục có chất lượng là nhiệm vụ tối cao của tiểu bang chúng ta.

Tôi sẽ tiếp tục đấu tranh bảo vệ chất lượng cuộc sống của chúng ta thông 
qua việc bảo vệ môi trường. Trận chiến đấu đã bắt đầu chống lại số tàu 
lửa chở than và dầu việc ngày càng tăng ở tiểu bang Washington và tôi sẽ 
tiếp tục là một phần của trận đấu đó. Nỗ lực bảo vệ cộng đồng của chúng 
ta cũng như các con sông, con suối và Puget Sound của chúng ta rất quan 
trọng.

Kể từ khi được bầu vào Cơ Quan Lập Pháp, tôi đã là mũi nhọn dẫn đầu 
trong việc cải cách ngành cho vay ngắn hạn để ngăn các gia đình khỏi bị 
rơi vào bẫy nợ từ khoản vay ngắn hạn. Bảo vệ người tiêu dùng rất quan 
trọng đối với các gia đình của chúng ta và tôi sẽ cố gắng đảo ngược những 
hạn chế trong cho van ngắn hạn.

Cuối cùng, tôi sẽ tiếp tục làm việc để chấm dứt tình trạng vô gia cư. Việc 
tài trợ Tiểu Bang có tầm quan trọng để giúp các gia đình đang khủng 
hoảng.

 Sharon K. Nelson 
 7318 SW 258th Place 
 Vashon, WA  98070 

 (206) 463-5296 
 sharonknelson49@yahoo.com 
 www.sharonnelson.org 

(Theo Đảng Dân Chủ)



Jurisdiction King County Elections is not authorized to edit statements, 
nor is it responsible for the contents therein. 41Quận King không chịu trách nhiệm về tính hợp lệ hoặc 
chính xác của lời tuyên bố, phát biểu hoặc bác bỏ. Khu Vực Lập Pháp Số 34

 Dân Biểu Tiểu Bang - Vị Trí Số 1 

Kinh Nghiệm Bầu Cử: Dân Biểu Tiểu Bang 
Khu vực số 11, vị trí số 1, 1994-2002, Dân Biểu Tiểu Bang Khu vực số 34, 
Vị trí số 1, 2002-đến nay

Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác: Nhân viên y tá tại Liên Doanh Y Tế 
Nhóm từ năm 1978 đến nay

Giáo Dục: Bằng cao đẳng về điều dưỡng, Cao đẳng St Mary 1976, Bằng 
Cử Nhân Khoa Học Tự Nhiên về điều dưỡng, Đại học Creighton, 1977

Phục Vụ Cộng Đồng: Dịch Vụ Thanh Niên và Gia Đình Tây Nam, Thành 
viên uỷ ban hiện hành. Đường dây trợ giúp West Seattle, Cựu Thành viên 
uỷ ban. Hội Đa Xơ Cứng Quận King, Cựu thành viên uỷ ban.

Lời Tuyên Bố: Là Dân Biểu Tiểu Bang của các bạn, tôi hy vọng tiếp tục 
làm việc để đảm bảo việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khoẻ có chất 
lượng cho tất cả người dân Washington. Trong hai năm tới, tiểu bang của 
chúng ta sẽ đối diện với thách thức tài trợ đầy đủ cho nền giáo dục từ mẫu 
giáo đến lớp 12 mà không gây ảnh hưởng đến mạng lưới an toàn xã hội 
bảo vệ những người dễ bị tổn thương nhất. Chúng ta không thể cho phép 
leo thang chi phí chăm sóc sức khoẻ để tiếp tục huỷ hoại khả năng tài trợ 
cho nền giáo dục. Chúng ta phải tiến đến mục tiêu giảm chi phí trong khi 
vẫn duy trì chất lượng. Tôi kêu gọi các bạn bỏ phiếu cho tôi để tôi trở lại 
Olympia và có thể tiếp tục tiến đến mục tiêu đó.

 Eileen L. Cody 
 6714 38th Ave SW 
 Seattle, WA  98126 

 (206) 935-9176 
 eileenlcody@comcast.net 
    

(Theo Đảng Dân Chủ)



42 Quận King không chịu trách nhiệm về tính hợp lệ hoặc 
chính xác của lời tuyên bố, phát biểu hoặc bác bỏ. Khu Vực Lập Pháp Số 34

 Dân Biểu Tiểu Bang - Vị Trí Số 2 

Kinh Nghiệm Bầu Cử: Không có

Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác: Trước đây là phụ tá giảng huấn 
dự bị cho các Trường Công Lập Seattle. Đã được Sở Cảnh Sát Seattle 
tuyển vào năm 2008, phục vụ trong cương vị sĩ quan tuần cảnh khu North 
Precinct. Hiện nay là điều tra viên trong Đơn Vị Chính Sách. Phụ tá giáo sư 
Trường Argosy University.

Giáo Dục: Trường Trung Học Jesuit, Sacramento, năm 2001. Cử Nhân 
ngành Khoa Học Chính Trị từ Trường Gonzaga University, năm 2005. Cao 
Học ngành Khoa Học Chính Trị (Chính Trị So Sánh và Quốc Tế) từ Trường 
Marquette University, năm 2007.

Phục Vụ Cộng Đồng: Năm thứ 7 phục vụ trong Hội Đồng Giám Đốc 
Amici, đã phục vụ hai năm vừa qua trong cương vị chủ tịch. Trước đây 
phục vụ trong Hội Đồng Chưởng Quản Tổ Chức Fulcrum, hiện đang phục 
vụ trong Hội Đồng Cố Vấn và Ủy Ban Phân Bổ.

Lời Tuyên Bố: Chúng ta sẽ tuân hành như thế nào với vụ McCleary kiện 
Tiểu Bang trong khi đồng thời vẫn giới thiệu những trường tự quản? Các 
trường tư tiết kiệm cho người dân đóng thuế hàng trăm triệu mỹ kim mỗi 
năm, nhưng lịch sử cho chúng ta thấy rằng các trường tự quản công lập có 
thể gây cho nhiều trường tư bắt buộc phải đóng cửa. Washington không 
thể cáng đáng nổi dòng chảy ồ ạt của học sinh vào các trường công lập, 
nhất là khi chúng ta cần phải tăng chi phí cho mỗi học sinh. Tôi đang đề 
nghị Tiểu Bang nên khuyến khích người dân ủng hộ các trường tư bằng 
cách cấp cho một phần tài trợ của trường công lập như là bồi hoàn cho 
những sự đóng góp. Điều này sẽ đưa đến lợi nhuận và giúp thêm cho 
nhiều gia đình biến ước mơ của mình thành hiện thực.

 Brendan B. Kolding 
 PO Box 941 
 Seattle, WA  98111 

 (206) 458-4408 
 kolding34@gmail.com 
 www.facebook.com/kolding34 

(Theo Đảng Dân Chủ)

Kinh Nghiệm Bầu Cử: Dân Biểu Tiểu Bang 
từ năm 2010 đến nay

Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác: Phụ tá pháp lý

Giáo Dục: Bằng Cử Nhân Khoa Học Xã Hội, Lịch sử & Khoa học chính trị

Phục Vụ Cộng Đồng: Chủ tịch, Uỷ Ban Kế Hoạch Burien; Ban giám đốc, 
Công trình bền vững; Ban giám đốc, Washington Bus

Lời Tuyên Bố: Trong bốn năm, chúng ta đã cùng nhau phối hợp giải quyết 
các thách thức lớn nhất của tiểu bang chúng ta: tài trợ cho giáo dục, cải 
cách thuế công bằng và bền vững, và bảo vệ môi trường của chúng ta. Dù 
là đấu tranh chấm dứt các lỗ hỗng thuế lãng phí trong Uỷ Ban Tài Chính, 
đảm bảo tài trợ đường phố, xe buýt và phà trong Uỷ Ban Giao Thông Vận 
Tải, hay chấm dứt những công kích đối với việc bảo vệ môi trường và thúc 
đẩy luật về không khí và nước sạch với tư cách là Chủ tịch Uỷ Ban Môi 
Trường, tôi đã làm việc vì một tương lai tươi sáng cho Washington. Công 
việc này cần nhiều đối tác–bất kể nhiều hơn số cử tri mà tôi phục vụ. Đại 
diện cho các bạn là niềm vinh dự của tôi và tôi đề nghị được tiếp tục cùng 
nhau chiến đấu.

 Joe Fitzgibbon 
 PO Box 66235 
 Burien, WA  98166 

 (206) 949-5127 
 jcfi tzgibbon@gmail.com 
 www.joefi tzgibbon.com 

(Theo Đảng Dân Chủ)



Jurisdiction King County Elections is not authorized to edit statements, 
nor is it responsible for the contents therein. 43Quận King không chịu trách nhiệm về tính hợp lệ hoặc 
chính xác của lời tuyên bố, phát biểu hoặc bác bỏ. Khu Vực Lập Pháp Số 36

 Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang 

Kinh Nghiệm Bầu Cử: Ba nhiệm kỳ làm 
PCO, LD 36

Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác: Quản Lý Điều Dưỡng cho Bà Mẹ/
Em Bé, và Sức Khỏe Phụ Nữ; Giám Đốc Home Health Clinical Services; 
Nhân Viên Xã Hội, Chương Trình Phục Vụ Người Cao Niên; Y Tá Không 
Cố Định; Y Tá Nhận Bệnh Nhân cho Home Health and Hospice; Ủy Viên, 
Công Đoàn Quốc Tế Nhân Viên Phục Vụ; Đại Úy USAF.

Giáo Dục: Cử Nhân Trường Pepperdine University; Cử Nhân Điều Dưỡng, 
Trường University of Southern California; Cao Học Lịch Sử Kiến Trúc, 
Trường University of Virginia; thi tốt nghiệp Tiến Sĩ, Trung Tâm Cao Học 
Bard, Manhattan.

Phục Vụ Cộng Đồng: Habitat for Humanity; Nhà Giáo Dục Về Sinh Nở; 
Trung Tâm Phụ Nữ Gulf Coast Ủng Hộ Không Bạo Lực; New Horizons 
Ministries; Kid’s Ministry Nhà Thờ Grace Seattle; sinh viên tốt nghiệp Học 
Viện Cảnh Sát Cộng Đồng Seattle; Hội Đồng Tuyển Chọn Nghệ Sĩ, dự án 
Bell Street Park; Honor Flights Network.

Lời Tuyên Bố: Tôi quan tâm đến người dân và về người dân. Tôi sẽ là 
tiếng nói độc lập cho quý vị.

Lập Pháp Tiểu Bang của chúng ta đã thất bại vì sự chia rẽ và tư tưởng bè 
phái thân cận. Sự tự do của chúng ta đang bị xóa bỏ bằng luật hóa trong 
khi tầng lớp trung lưu bị đánh thuế đến mức trở thành nghèo khó. Các viên 
chức đương nhiệm tham quyền cố vị đã làm cho chúng ta phải gánh vác 
gánh nặng của nền kinh tế èo uột, có quá ít việc làm, và không đủ trường 
học.

Hãy sửa đổi tình trạng hỗn độn này. Là một phế binh, tôi nhiệt tâm tranh 
đấu cho tự do, cơ hội và sự tôn trọng dành cho tất cả mọi người, chứ 
không phải chỉ cho một số người. Chính quyền có trách nhiệm cần những 
nhà lãnh đạo trung thực là người có thể trao quyền cho người dân để 
được thành công. Không ai muốn thấy bạn hữu và người thân trong gia 
đình của mình bị thất nghiệp và sau đó hưởng mức lương tối thiểu là $0 
mỗi giờ. Hãy gìn giữ các tiểu thương nghiệp để việc làm không hủy hoại 
đồng thời trả tiền cho những tiểu tương nghiệp khác một cách tùy tiện hơn. 
Và không có tiềm năng nào của học sinh nên bị giới hạn bởi những Môn 
Học Phồ Thông hoặc thiếu sự chọn lựa trong trường học. Tôi muốn tất cả 
con em của chúng ta được nhìn thấy một tương lai tốt đẹp hơn hiện nay.

Tôi xin quý vị bỏ phiếu cho tôi. Chúng ta cần một chính quyền làm việc 
cho người dân, chứ không phải kiểm soát người dân. Khi chính quyền can 
thiệp vào tất cả mọi mặt trong đời sống của chúng ta, thì sự bình an và 
thịnh vượng của chúng ta sẽ bị đe dọa. Nếu không có quyền tự do chọn 
lựa thì không có dân chủ. Hãy Bầu cho Sarina Forbes làm Thượng Nghị Sĩ 
Tiểu Bang. Quan Tâm. Độc Lập. Vì quý vị.

 Sarina Forbes 
 PO Box 4734 
 Seattle, WA  98194 

 (206) 708-7864 
 sarina@sarinaforsenate.com 
 www.sarinaforsenate.com 

(Theo Đảng Cộng Hòa)

Kinh Nghiệm Bầu Cử: Thượng nghị sĩ tiểu 
bang Khu Lập Pháp Số 36, 1994-đến nay; Dân Biểu Tiểu Bang 1992-1994. 
Thành viên cấp cao nhất (cựu chủ tịch), Uỷ ban giáo dục đại học. Cựu chủ 
tịch, Uỷ ban Lao động & Thương mại

Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác: Trợ giảng UW; Chuyên gia xoá bỏ 
nạn phân biệt chủng tộc của Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ; Phó chủ nhiệm khoa 
UC Irvine; giáo viên trường công; tác giả; nhà nghiên cứu; chuyên gia 
cung cấp thông tin chuyên môn tại toà; Uỷ Ban Giáo Dục Đại Học Western 
Interstate

Giáo Dục: Tiến sĩ, Thạc sĩ, Đại Học California tại Los Angeles; Thạc sĩ, 
Bằng Cử Nhân Khoa Học Xã Hội, CSUN; Chứng chỉ trường Harvard 
Kennedy.

Phục Vụ Cộng Đồng: Văn phòng Chủ Tịch Hạ Viện Nhân Sự Washington 
(về nạn buôn người); thành viên uỷ ban (hiện tại, cựu) Đường dây trợ giúp 
Queen Anne, Bayview Manor, YouthCare, Uỷ Ban Trẻ Em, Uỷ Ban Nghệ 
Thuật tiểu bang, Lực Lượng Đặc Nhiệm Chống Nạn Buôn Người Trung 
Tâm Phụ Nữ UW, Trung Tâm Lao Động UW Harry Bridges, Lực Lượng 
Đặc Nhiệm Liên Minh Hải Quân

Lời Tuyên Bố: Tôi muốn tiếp tục làm đối tác của bạn tại Olympia. Tôi phối 
hợp để đạt đến các giải pháp hợp lý về những vấn đề khó khăn. Mục tiêu 
của tôi phản ánh sự công bằng xã hội và cơ hội kinh tế. Tôi ủng hộ sự bình 
đẳng thu nhập và công bằng về thuế; nhà ở giá rẻ, các dịch vụ sức khoẻ 
tâm thần và chương trình vô gia cư; giáo dục mầm non, từ mẫu giáo đến 
lớp 12 và đại học; bền vững môi trường; và doanh thu giao thông công 
cộng/  giao thông vận tải.

Các ưu tiên năm 2015 của tôi là thiết lập một nguồn tài trợ chuyên biệt 
cho nền giáo dục đại học và đảo ngược leo thang học phí để đảm bảo mọi 
học sinh đủ điều kiện có thể đủ tiền theo học đại học và hoàn tất học vị 
của mình; đấu tranh lao động và buôn bán nô lệ tình dục, bóc lột tình dục 
thương mại đối với trẻ vị thành niên (mười bốn dự luật chống buôn người 
của tôi đã trở thành luật); đảm bảo việc sử dụng cần sa y tế an toàn và giá 
rẻ dành cho những bệnh nhân đủ điều kiện.

Một vài giải thưởng mà tôi nhận được gồm có Giải thưởng thành tựu cuộc 
sống MDC, Giải thưởng nhà lãnh đạo nhìn xa trông rộng của Uỷ ban trẻ 
em, Thượng nghị sĩ cấp tiến nhất tiểu bang thuộc Thành viên Đảng dân 
chủ cấp tiến, Người được vinh dự nhận giải phụ nữ dũng cảm của Trung 
tâm phụ nữ UW, Giải thưởng Tự Do Lincoln Seattle chống nạn nô lệ, 
Anh hùng nhà ở của Liên Minh Nhà Ở dành cho người có thu nhập thấp 
Washington.

Tôi giữ chức vụ quận, tổ chức họp thị trấn, và tham gia vào các cộng đồng 
của chúng ta. Tôi nhận được nhiều sự ủng hộ các tổ chức Dân chủ, giáo 
dục, lao động, phụ nữ, trẻ em, môi trường, an toàn công cộng, và ủng hộ 
cộng đồng. Tiếp tục đại diện cho các bạn là niềm vinh dự của tôi.

 Jeanne Kohl-Welles 
(Theo Đảng Dân Chủ)

 PO Box 9100
 Seattle, WA  98109  

  (206) 285-1869
sen.jeannekohlwellescampaign@gmail.com
www.jeannekohlwelles.com



44 Quận King không chịu trách nhiệm về tính hợp lệ hoặc 
chính xác của lời tuyên bố, phát biểu hoặc bác bỏ. Khu Vực Lập Pháp Số 36

 Dân Biểu Tiểu Bang - Vị Trí Số 1 

Kinh Nghiệm Bầu Cử: Nhà lập pháp công 
dân từ năm 2009

Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác: Nhà doanh nghiệp kinh doanh vô 
tuyến và phần mềm, đem đến nhiều công nghệ tiên tiến cho các thị trường 
thế giới. Giúp xây dựng nhiều công ty ở Seattle, phục vụ an toàn công 
cộng, giao thông vận tải và người tiêu dùng. Các kỹ năng tài chính và kỹ 
thuật vững chắc áp dụng vào các thách thức chính sách công cộng khó 
khăn.

Giáo Dục: Đại học Harvard, Bằng Thạc Sĩ Hành Chính Công. Đại học 
Massachusetts, Bằng Cử Nhân Khoa Học Xã Hội

Phục Vụ Cộng Đồng: Kết hôn với bác sĩ người Thụy Điển dòng dõi tên là 
Wendy Carlyle; bốn người con tuyệt vời theo học tại các trường trong khu 
vực. Gia đình Queen Anne của chúng ta tích cực trong nhiều dự án giải trí, 
tôn giáo và cộng đồng. Đồng sáng lập chi hội City Year AmeriCorp. Thúc 
đẩy nền giáo dục thanh niên và ủng hộ các dịch vụ. Làm việc trong Ủy Ban 
Cao Đẳng Cộng Đồng và Kỹ Thuật phục vụ 500,000 học sinh.

Lời Tuyên Bố: Với tinh thần hai đảng, tôi tiếp tục thực hiện công việc trong 
nhà nước tiểu bang. Là chủ tịch Tài chính, tôi dành ưu tiên cho sự minh 
bạch và hiện đại hóa của cơ cấu thuế không hiệu quả của Washington và 
đấu tranh cho doanh nghiệp nhỏ. Tôi là một nhà lập pháp công dân độc 
lập, cấp tiến và có trách nhiệm tài chính cam kết đầu tư khôn ngoan các 
khoản tiền thuế của các bạn vào nền giáo dục công và chất lượng cuộc 
sống của chúng ta. Tôi đề nghị các bạn bỏ phiếu cho tôi. Cám ơn!

Những điều người khác nói: Thời Báo Seattle: “Ai có nó? Carlyle.” 
Seattlepi.com: “nhà lập pháp xuất sắc.” Người lạ: “Thông minh nhất trong 
hoạt động chính trị Seattle.” Tạp Chí Chính Phủ: “những nhà lập pháp bảo 
vệ.” Xác nhận: Liên đoàn cử tri giáo dục, Hội Sierra, các Cử Tri Bảo Tồn 
Washington, Lính cứu hỏa Seattle.

 Reuven Carlyle 
 PO Box 9100 
 Seattle, WA  98109 

 (206) 286-9663 
 mail@reuvencarlyle.com 
 www.reuvencarlyle.com 

(Theo Đảng Dân Chủ)

Kinh Nghiệm Bầu Cử: Viên Chức Ủy Ban 
Phân Khu Bầu Cử, Thành viên đảng Cộng Hoà Khu vực số 36 trong 14 
năm.

Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác: Tôi đã phục vụ trong Không Quân 
Hoa Kỳ được hai mươi năm với tư cách là gián điệp, giáo viên và là Người 
Quản Lý Hợp Đồng. Tôi quản lý các hợp đồng đầu tiên hệ thống tác chiến 
điện tử bây giờ có trong máy bay khu trục F-22 Raptor. Tôi giảng dạy 
về Chính Sách Đối Ngoại của Hoa Kỳ tại trường Đại Học Washington ở 
Seattle. Hiện tôi đang giảng dạy các lớp học dành cho người lớn tiếp tục 
học tại trường Cao Đẳng Bellevue.

Giáo Dục: Bằng Kỹ Thuật BS ở Metallurgy; Bằng Thạc Sĩ về Kỹ Thuật 
Làm Gốm, cả hai bằng cấp này đều từ trường Đại Học Case Western, 
Cleveland, Ohio.

Phục Vụ Cộng Đồng: Hội Đồng Khu Vực Ballard; Viện Bảo Tàng Di Sản 
Nordic.

Lời Tuyên Bố: Các cử tri phải thôi chấp nhận tình trạng trì trệ kinh tế như 
một điều chắc chắn xảy ra. Đã đến lúc phải để cho các nhà chính trị đương 
nhiệm giải quyết. Hãy chọn một người có thể thúc đẩy những chính sách 
thực sự có ích cho mọi người! Sự thay đổi đòi hỏi phải chọn ra một người 
thách thức điều thông thường. Người đó chính là tôi. Tôi đang tiến hành 
sửa đổi Obamacare trong tiểu bang này. Điều đó đã làm tổn hại đến nhiều 
bạn bè thuộc đảng Dân Chủ và Cộng Hoà của tôi. Ngoài ra, Các cử tri 
đăng ký trong khu vực số 36 bỏ phiếu qua email để xác định số phiếu lập 
pháp của tôi về nhiều vấn đề sắp đến đối với tôi. Lần đầu tiên trong lịch sử, 
bạn sẽ quyết định tương lai của mình một cách trực tiếp hơn.

 Leslie Klein 
 2808 NW 63rd St 
 Seattle, WA  98107 

 (206) 854-3868 
 electleslie2014@earthlink.net 
 www.electleslie2014.wordpress.com 

(Theo Đảng Tinh Thần Cộng Hòa)
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chính xác của lời tuyên bố, phát biểu hoặc bác bỏ. Khu Vực Lập Pháp Số 36

 Dân Biểu Tiểu Bang - Vị Trí Số 2 

Kinh Nghiệm Bầu Cử: Được bầu vào Cơ 
Quan Lập Pháp năm 2012. Là Dân Biểu Tiểu Bang, Gael phục vụ trong 
các Ủy ban chính sách hạ viện cho nền giáo dục đại học, công nghệ, phát 
triển kinh tế và giao thông vận tải. Được bầu vào Ủy Ban Cảng Seattle 
năm 2007, Gael là Chủ tịch Ủy Ban Kiểm Toán năm 2010 và Chủ tịch ủy 
ban năm 2012.

Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác: Người cố vấn nghiên cứu, Đại học 
Washington; Giám đốc, Công nghệ toàn cầu SAIC; Nhà phân tích cấp cao, 
Cục tình báo quốc phòng.

Giáo Dục: Bằng Thạc Sĩ Nghệ Thuật, Chính Phủ và An Ninh Quốc 
Gia; Bằng Cử Nhân Khoa Học Tự Nhiên, Dịch vụ nước ngoài, Đại học 
Georgetown.

Phục Vụ Cộng Đồng: Thành viên Nhóm vận động lập pháp của phụ nữ; 
Hội Đồng Cố Vấn Khu Vực Kinh Tế Tây Bắc Thái Bình Dương; Viện Lập 
Pháp Energy Horizons; Lực Lượng Đặc Nhiệm Chống nạn buôn người của 
Trung Tâm Phụ Nữ UW; và Hội Hàng Không Tiểu Bang.

Lời Tuyên Bố: Tôi sẽ phối hợp hỗ trợ công việc hàng hải, đem đến một 
nền giáo dục đại học vừa phải, cải thiện chăm sóc sức khỏe, và bảo vệ môi 
trường của chúng ta. Tôi đã thông qua dự luật thành lập Lực Lượng Đặc 
Nhiệm Lập Pháp về Sức bật kinh tế trong ngành Hàng hải và sản xuất. 
Chúng ta đã đóng băng học phí đại học trong hai năm. Một trong những 
dự luật của tôi cho phép nhân viên chăm sóc sức khỏe lành nghề, có giấy 
phép ngoài tiểu bang Washington làm việc tình nguyện ở đây. Dự luật của 
tôi cho phép sinh khối lỏng đủ điều kiện làm năng lượng có thể phục hồi 
giúp chúng ta đấu tranh chống lại sự thay đổi khí hậu.

Cám ơn đặc ân được phục vụ các bạn và tôi đề nghị các bạn bỏ phiếu 
cho tôi. Xác thực: Thành viên Đảng dân chủ khu vực số 36, Hội Đồng Lao 
Động Bang WA, Cử Tri Bảo Tồn WA, NARAL Ủng Hộ Quyền Lựa Chọn 
WA.

 Gael Tarleton 
 PO Box 9100 
 Seattle, WA  98109 

 (206) 619-1730 
 gael@gaeltarleton.com 
 www.voteforgael.org 

(Theo Đảng Dân Chủ)

Kinh Nghiệm Bầu Cử: VP, Hội Đồng Cộng 
Đồng Belltown (2014); PCO, Khu Lập Pháp Số 1 (2012)

Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác: Giám đốc dự án (Tài chính), Hãng 
hàng không Alaska; Chuyên gia kế toán, Hãng hàng không Delta; CEO, 
Life Spring Ministry International; Nhà ngôn ngữ học mật mã, Tình báo lục 
quân Hoa Kỳ

Giáo Dục: BBA, Quản lý (Đại học bang Georgia)

Phục Vụ Cộng Đồng: Dịch vụ giao thức ăn tận nhà (Điều phối viên khu 
vực); YearUp! (Người cố vấn); Hội Đồng Cộng Đồng Belltown (Phó chủ 
tịch); City Fruit (Tình nguyện viên); Nhóm Alaska Air Green (Thành viên)

Lời Tuyên Bố: Cách quản lý tốt nhất là biến quy trình lập pháp thành nơi 
mà mọi người dân có thể tiếp cận. Lợi ích doanh nghiệp khiến cho điều 
đó ngày càng trở nên khó khăn do sự ảnh hưởng của họ lên việc tài trợ 
cho chiến dịch. Tôi sẽ không chấp nhận các khoản đóng góp từ các doanh 
nghiệp hay các lợi ích đặc biệt. Điều này đặc biệt đảm bảo rằng tôi sẽ ủng 
hộ luật pháp nào tốt nhất cho các cử tri. Tôi có kiến thức, kinh nghiệm và 
kỹ năng để thúc đẩy luật pháp có lợi cho người dân của khu vực số 36. Tôi 
tin rằng tự do dân dụng và kinh tế đem lại sự thịnh vượng và hạnh phúc tối 
đa cho xã hội. Hãy cùng nhau làm cho điều đó xảy ra.

 Paul Addis 
 2621 2nd Ave #305 
 Seattle, WA  98121 

 (253) 709-8173 
 pauladdislp@gmail.com 
 www.electpauladdis.com 

(Theo Đảng Tự Do)



46 Quận King không chịu trách nhiệm về tính hợp lệ hoặc 
chính xác của lời tuyên bố, phát biểu hoặc bác bỏ. Khu Vực Lập Pháp Số 37

 Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang 

Kinh Nghiệm Bầu Cử: Đây là lần tranh cử 
vào chức vụ bầu cử đầu tiên của tôi.

Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác: Nhà sáng lập và cựu Giám Đốc 
Điều Hành, OneAmerica; Tác giả; Distinguished Fellow, Trường Luật UW; 
Distinguished Taconic Fellow, Trung Tâm Thay Đổi Cộng Đồng; Chủ Tịch, 
We Belong Together; làm việc vì sự phát triển kinh tế, sức khoẻ phụ nữ, 
dân quyền và nhân quyền

Giáo Dục: Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh của Trường Kellogg tại Trường 
Đại Học Northwestern; Bằng Cử Nhân Khoa Học Xã Hội của trường Đại 
Học Georgetown

Phục Vụ Cộng Đồng: Ủng Hộ Thay Đổi Nhà Trắng, Pramila tham gia 
nhiều vào các vấn đề của Liên bang, Tiểu bang và Địa phương, bao gồm 
Đồngc hủ tịch uỷ ban để chọn ra một Cảnh Sát Trưởng mới của Seattle và 
thành viên Uỷ Ban về Bất Bình Đẳng Thu Nhập của Thị Trường, ban hành 
quy định về mức lương tối thiểu $15.

Lời Tuyên Bố: Chúng ta sống trong một khu vực đa dạng và năng động 
nhất của Washington. Là người ủng hộ dân quyền, an toàn công cộng và 
mức lương tối thiểu, tôi làm việc mỗi ngày để tôn vinh và ủng hộ các cộng 
đồng của chúng ta. Tôi là một người mẹ có con học trường công, là một 
tình nguyện viên công dân, và là một người ủng hộ phụ nữ, người trẻ tuổi, 
các gia đình nhập cư và các doanh nghiệp trong khu vực.

Chúng ta cần một lãnh đạo hăng hái tại Olympia cam kết cải thiện cơ hội 
cho tất cả mọi người. Điều này có nghĩa là tài trợ đầy đủ cho trường học 
của chúng ta và đầu tư vào các chương trình có thể giúp mỗi đứa trẻ thành 
công. Điều đó có nghĩa là cải cách hệ thống thuế cấp tiến, hỗ trợ cho các 
doanh nghiệp và công nhân, không phải các tập đoàn ngoài tiểu bang. 
Điều đó có nghĩa là đảm bảo tài trợ ổn định cho ngành giao thông vận 
tải, không đè nặng lên những người lao động, và cơ bản giảm tình trạng 
bất bình đẳng về thu nhập. Và điều này có nghĩa là ủng hộ cho tất cả các 
quyền công dân, người nhập cư và nhân quyền.

Với lá phiếu của các bạn, chúng ta có thể cùng nhau làm được nhiều việc 
tuyệt vời!

Sự ủng hộ duy nhất: Các thành viên Đảng Dân Chủ Khu vực số 37; Hội 
Đồng Lao Động Bang Washington; Cử Tri Bảo Tồn Washington; Tổ chức 
quốc gia dành cho phụ nữ, WA PAC; SEIU 775, 1199, 925, 6; UFCW 21; 
Hiệp Hội Giáo Dục Washington; Thượng Nghị Sĩ Hoa Kỳ Patty Murray; 
Quận Trưởng Dow Constantine và cựu Quận Trưởng Ron Sims; Ủy Viên 
Hội Đồng Quận Larry Gossett; Thị trưởng Seattle Ed Murray; cựu Thẩm 
Phán Tối Cao Pháp Viện WA Charles Smith; Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang 
nghỉ hưu Adam Kline; các nhà lãnh đạo cộng đồng Estela Ortega, Diane 
Narasaki, và còn nữa!

 Pramila Jayapal 
 PO Box 28505 
 Seattle, WA  98118 

 (206) 905-1117 
 pramila@electpramila.com 
 www.electpramila.com 

(Theo Đảng Dân Chủ)

Kinh Nghiệm Bầu Cử: Các chức vụ trong khu 
lập pháp này không có đối phương trong quá 
nhiều cuộc bầu cử. Hãy cho chúng tôi hy vọng rằng luật pháp của chúng ta 
vẫn chưa trở nên quá phức tạp, hay quá nhiều, hay nhiều lời một cách khó 
hiểu rằng chỉ những chính trị gia chuyên nghiệp mới có thể nắm giữ chức 
vụ. Tôi tham gia tranh cử nhằm đem lại sự chọn lựa và một đối thủ cho 
chính quyền tiểu bang thuộc quyền kiểm soát của một đảng quá lâu.

Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác: Giám đốc dự án và kỹ sư của nhiều 
dự án nhiều triệu đôla. Phát triển điều khiển và các giao diện con người-
máy móc cho các thiết bị tự động hoá.

Giáo Dục: Bằng Cử Nhân Khoa Học Tự Nhiên Toán Học, Bằng Cử Nhân 
Khoa Học Tự Nhiên Kỹ thuật hoá chất, Kỹ sư chuyên nghiệp được cấp 
phép, Bằng thạc sĩ về hệ thống thông tin

Phục Vụ Cộng Đồng: Bảo tồn và môi trường.

Lời Tuyên Bố: Chúng ta đã tạo ra một hệ thống chính phủ không còn 
đem lại lợi ích và đánh giá cao cá nhân, mà thay vì vậy khiến chúng ta 
trở nên quỵ luỵ. Mọi người nói về sự chênh lệch thu nhập, xu hướng này 
ngày càng tăng trong một thế kỷ. Xu hướng thông thường, nguyên nhân 
căn cơ, là sự can thiệp của chính phủ ngày càng tăng. Sự chênh lệch này 
sẽ không giảm nếu những người làm luật chuyên nghiệp và các nhà hoạt 
động xã hội vấn đề duy nhất có khuynh hướng phát triển chính phủ hơn 
nắm giữ chức vụ.

Hiện nay tôi thuộc một đảng đối lập, nguyên tắc của tôi là sự tự do kinh 
điển, nghĩa là tôi ủng hộ sự tự do cá nhân có trật tự trong mọi hình thức, 
nhất là quyền sở hữu và quản lý tài sản và khoản tiết kiệm mà chúng ta có 
được.

Tôi quan tâm đến các quan điểm phản khoa học, chống kỹ thuật của các 
nhà hoạt động xã hội ngăn chặn hoặc cản trở những điều mới mẻ và quan 
hệ thương mại mà họ đem lại. Và tôi đặc biệt quan tâm đến việc thiếu 
cơ hội và gánh nặng thuế của những người trẻ tuổi. Chúng ta đánh trượt 
người trẻ tuổi trong hệ thống giáo dục công cộng, và chúng ta cũng đánh 
trượt họ ở cấp bậc đại học. Nền kinh tế Washington khá tốt nhưng mức độ 
cơ hội vẫn không đủ.

Sẽ không có sự tăng trưởng tiền lương có ý nghĩa cho tất cả mọi người 
cho đến khi chúng ta loại bỏ những rào cản trong nền kinh tế.

 Rowland Martin 
 661 Taylor Ave NW 
 Renton, WA  98057 

 (206) 772-6290 
 martin4senate@yahoo.com 
 www.martin4senate.com 

(Theo Đảng Cộng Hòa)
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 Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang 

Kinh Nghiệm Bầu Cử: Không giữ chức vụ 
được bầu trước đây

Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác: Liên Đoàn Đô Thị Seattle, Giám Đốc 
Chương Trình; Hiệp Hội Xã Hội Công Bằng, Nhà phân tích chính sách; 
Văn phòng luật Sheley Secrest, Chủ doanh nghiệp; Hiệp Hội Luật Sư Bào 
Chữa, Luật sư; Tòa án quận Washington, Thư ký luật liên bang; Hội Đồng 
Thành Phố Seattle, Uỷ Ban Đánh Giá Trách Nhiệm Văn Phòng Cảnh Sát; 
Hội Đồng Thành Phố Tacoma, Văn Phòng Harold Moss; Văn Phòng Thống 
Đốc, Uỷ Ban Đặc Trách Sự Vụ Người Mỹ gốc Phi; Cơ Quan Lập Pháp Tiểu 
Bang Washington, Văn phòng của thượng nghị sĩ tiểu bang Rosa Franklin

Giáo Dục: Bằng Tiến Sĩ Luật, Trường Luật Đại Học Seattle; Bằng Cử 
Nhân Khoa Học Xã Hội, Cao đẳng tiểu bang Evergreen

Phục Vụ Cộng Đồng: Phó chủ tịch NAACP, Chủ tịch FirstThursday 
Seattle, Lãnh đạo WSBA Institute Fellow; thành viên Chương Trình Khoảng 
Trống Cơ Hội Cải Cách Giáo Dục.

Lời Tuyên Bố: Người ủng hộ cơ hội kinh tế và sự công bằng, thành tích 
của Sheley Secrest nói lên điều đó!

Cô ấy trợ giúp cho những chủ nhà đang đối diện với khả năng bị tịch thu 
tài sản; bảo vệ các chủ doanh nghiệp khỏi nạn phân biệt đối xử trong việc 
ký kết hợp đồng với chính phủ; nâng cao sự an toàn công cộng bằng cách 
thay đổi các chính sách sử dụng quyền lực; và là người ủng hộ sự thay đổi 
trong các chính sách kỷ luật quy định môn học nhà trường.

Từ những ngày làm thư lý luật liên bang cho Toà Án Quận Western 
Washington đến việc phục vụ với tư cách là Chủ Tịch NAACP của Seattle, 
khả năng lãnh đạo của Sheley là những gì mà những người uỷ thác tin 
tưởng. Công việc trong ngành dịch vụ công cộng của Sheley bắt đầu 
trong phiên lập pháp năm 1998 trong khi tập sự cho thượng nghị sĩ Rosa 
Franklin. Kể từ lúc đó, cô ấy làm việc cho Uỷ Ban Đặc Trách Các Sự Vụ 
của Người Mỹ gốc Phi Văn Phòng của Thống Đốc, và Văn Phòng Trách 
Nhiệm Chuyên Môn của Hội Đồng Thành Phố Seattle. Bị ấn tượng trước 
sự nhạy bén chính trị của cô ấy, Sheley được thống đốc Gregoire bổ nhiệm 
vào làm việc trong ủy ban tư vấn đảm trách việc xoá bỏ khoảng trống cơ 
hội trong giáo dục, một thách thức mà người mẹ của ba con này hăng hái 
đảm nhận. Các đề xuất cải cách giáo dục được đưa vào luật trong phiên 
lập pháp năm 2010.

Sheley sẽ làm việc chăm chỉ để trở thành tiếng nói của Khu Lập Pháp Số 
37 và sẽ thực hiện các chính sách đưa Washington tiến lên phía trước. 
Hãy bỏ phiếu cho Sheley Secrest để trở thành Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang 
của các bạn!

 Sheley Secrest 
 PO Box 9100 
 Seattle, WA   

 (206) 312-7549 
 Info@votesecrest.com 
 www.votesecrest.com 

(Theo Đảng Dân Chủ)

Kinh Nghiệm Bầu Cử: Không đệ trình chi tiết

Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác: Không đệ trình chi tiết

Giáo Dục: Không đệ trình chi tiết

Phục Vụ Cộng Đồng: Không đệ trình chi tiết

Lời Tuyên Bố: Không đệ trình chi tiết.

 Claude Burfect 
 11243 57th Ave S 
 Seattle, WA  98178 

   burfe2@gmail.com 
    

(Theo Đảng Dân Chủ)
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 Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang 

Kinh Nghiệm Bầu Cử: Không Có.

Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác: Cố Vấn Quản Lý và Nhà Giáo 
Dục. Giáo Viên Dạy Thế cho các Trường Công Lập Seattle với kinh nghiệm 
tại mọi trường học trong địa hạt (14 năm). Trước đây, là cộng tác viên với 
Hội Kế Hoạch Chiến Lược, là một công ty cố vấn quản lý tư vấn về việc 
quản lý cao cấp của các công ty Fortune 500 về chiến lược kinh doanh. Đã 
từng phục vụ trong các dự án cố vấn y tế công cộng tại Pakistan, 
Bangladesh và Denmark.

Giáo Dục: Bằng Cử Nhân Lịch Sử, Trường Đại Học Dartmouth. Bằng 
Cao Học Sư Phạm, Trường Howard University/St. Trường Martin 
University. Hoàn tất Bằng Cao Học Lịch Sử, Trường Học Thêm của 
Harvard.

Phục Vụ Cộng Đồng: Trọng Tài Baseball tại Hội Trọng Tài Baseball Tây 
Bắc. Ba năm là thủ quỹ cho Arts in Motion, là trường bất vụ lợi về nghệ 
thuật cho giới trẻ.

Lời Tuyên Bố: Tiểu Bang Washington đang đương đầu với nhiều thử 
thách quan trọng vốn không được giải quyết thỏa đáng: sự chênh lệch 
to lớn về lợi tức; mức độ ảnh hưởng quá đáng của các công ty trong hệ 
thống chính trị của chúng ta; chi tiêu thiếu hụt cho nền giáo dục công lập; 
và sự hồi đáp không thỏa đáng với tình trạng thay đổi về khí hậu.

John Stafford đề nghị ba biện pháp để giải quyết những khó khăn này. 
Trước tiên, hủy bỏ các khoản cắt giảm thuế lớn cho công ty ở Tiểu Bang 
Washington. Thứ hai, tăng nhiều thêm trong khoản tiền dành cho mỗi học 
sinh đi học từ K-12 (nghĩa là, làm theo McCleary). Thứ ba, đưa ra thuế khí 
thải ở Tiểu Bang Washington. Thuế này sẽ giảm bớt mức khói thải và cân 
bằng lợi tức -- tiền thu sẽ được sử dụng để giảm bớt các khoản thuế khác.

John còn ủng hộ mức lương tối thiểu là $15, sử dụng ACA để chuyển sang 
hệ thống Bảo Hiểm Sức Khỏe Do Chính Phủ Đài Thọ, và đường hướng 
nâng cao ngân sách chuyên chở để kích thích cho nền kinh tế. Ông không 
ủng hộ các trường tự quản hoặc sử dụng điểm bài thi của học sinh làm 
điểm chính trong các đánh giá của giáo viên.

Kinh nghiệm của John trong cả hai lãnh vực công và tư mang lại sự thấu 
hiểu về những vấn đề này từ nhiều viễn cảnh -- kinh doanh, kinh tế, giáo 
dục, các tổ chức bất vụ lợi, sức khỏe công cộng và môi trường. John đã 
tận tâm trong việc đại diện cho Địa Hạt 37 sử dụng cách tiếp cận trực 
tiếp, độc lập để tạo ra những thay đổi quan trọng về cơ cấu cho Tiểu Bang 
Washington.

 John Stafford 
 1723 13th Ave. South, #404 
 Seattle, WA  98144 

 (206) 722-6338 
 john@staffordforsenate.org 
 www.staffordforsenate.org 

(Theo Đảng Dân Chủ)

Kinh Nghiệm Bầu Cử: Giữ chức vụ Viên 
Chức Ủy Ban Phân Khu Bầu Cử từ năm 2012.

Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác: Giáo sư, nhà hoạt động công đoàn, 
nhà lã nh đạo cộng đồng, nhà cố vấn doanh nghiệp và cơ sở nhỏ bao 
gồm giảng dạy tại trường Đại Học Bellevue, đại diện khoa trong các cuộc 
thương lượng, làm việc với người nhập cư South Seattle, thành lập công 
ty phần mềm thành công và tư vấn cho các chủ doanh nghiệp nhỏ.

Giáo Dục: MBA, Đại học Loyola Marymount; Bằng cử nhân Toán/Khoa học 
ứng dụng UCLA

Phục Vụ Cộng Đồng: Thành viên, nhóm cố vấn doanh nghiệp nhỏ và 
công nghệ cho Hạ Nghị Sĩ Adam Smith; làm việc ở vị trí nghiên cứu tiền 
lương của uỷ ban đại học cộng đồng tiểu bang và các ban Trung Tâm Tư 
Vấn & Phát Triển Kinh Doanh thuộc Đại Học Washington, Dịch Vụ Cố Vấn 
và Giới Thiệu Châu Á, Liên Đoàn Công Dân Mỹ gốc Nhật, và Tổ Chức Đại 
Học Bellevue.

Lời Tuyên Bố: Câu chuyện của gia đì nh tôi cũng như nhiều gia đì nh khác 
trong quận của chúng ta là phải làm việc chăm chỉ và dũng cảm. Gia đì nh 
của cha tôi làm nông dọc Sông Green River và bán rau củ ở Chợ Pike 
Place. Trong Thế Chiến Thứ II, họ bị đuổi đi. Ngày nay, có nhiều gia đì nh 
trong quận của chúng ta tự nhận thấy họ đứng sau dây kẽm gai vớ i giấc 
mơ Mỹ quá xa rời đối với họ. Chúng ta phải vượt qua các rào cản xã  hội và 
kinh tế để có mức lương tối thiểu, có nhà giá rẻ và các dịch vụ quan trọng.

Mỗi trẻ em xứng đáng đạt được tiềm năng của mì nh. Giáo dục công cộng 
phải được tài trợ đầy đủ như được công nhận tại Hiến Pháp Tiểu Bang. Là 
một giáo viên, tôi muốn con em chúng ta sẵn sàng đối diện với những thử 
thách của thế kỷ 21 và có kinh nghiệm để thực hiện.

Tôi tin rằng chương trì nh xã  hội lớn nhất là việc làm. Tôi lo ngại về vấn nạn 
bạo lực ngày càng tăng mạnh trong quận của chúng ta do thiếu cơ hội. Là 
một người thành lập công ty riêng của mì nh và phát triển kinh tế trong 20 
năm, tôi muốn xây dựng một cộng đồng bằng cách tạo nhiều cơ hội cho 
các gia đì nh phát triển công việc kinh doanh và làm việc gần nhà.

Tôi đã  tranh đấu để cất tiếng nói đại diện cho mọi người và tôi vinh dự là 
tiếng nói của các bạn.

 Louis Watanabe 
 2907 18th Ave S 
 Seattle, WA  98144 

 (206) 325-3091 
 louis@louiswatanabe.com 
 www.louiswatanabe.com 

(Theo Đảng Dân Chủ)
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 Dân Biểu Tiểu Bang - Vị Trí Số 1 

Kinh Nghiệm Bầu Cử: Viên Chức Ủy Ban 
Phân Khu Bầu Cử

Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác: Nhà môi giới bất động sản tại Better 
Properties Real Estate, người quản lý và nhà phát triển tài sản cư trú, Đại 
lý bất động sản cao cấp tại Thành phố Seattle, Kỹ sư đánh giá phát triển tại 
Thành phố Mercer Island, Kỹ sư đánh giá phát triển và người lập kế hoạch 
tại Thành phố Shoreline, Kỹ thuật viên xây dựng dân cư và thương mại tại 
Quận King.

Giáo Dục: Bằng Cử Nhân Nghệ Thuật Tạo Hình và Bằng Cử Nhân Khoa 
Học Xã Hội về Triết học của trường Đại Học Seattle; Bằng Cử Nhân Khoa 
Học Xã Hội của trường Cao Đẳng Bang Evergreen; Chứng chỉ quản lý xây 
dựng và bất động sản thương mại của Đại học Washington.

Phục Vụ Cộng Đồng: Hội South Atlantic Street Neighborhood, nhóm Let 
Us Cook Together của Seattle.

Lời Tuyên Bố: Tôi là người có quan điểm ôn hòa về xã hội và làm việc 
cho Đảng Cộng Hòa. Kinh nghiệm làm việc trong chính phủ địa phương đã 
dạy cho tôi rằng các khoản tiền thuế cần phải được sử dụng có hiệu quả 
và được đánh thuế thích hợp. Tôi sẽ đem lại một phương thức cân bằng 
để giải quyết nguồn tài trợ và sử dụng ngân sách giao thông vận tải và 
giáo dục của Tiểu bang chúng ta. Tôi đấu tranh cho các doanh nghiệp nhỏ 
và xí nghiệp tự do, sẽ phối hợp thay đổi luật pháp Tiểu bang, cho phép các 
chính quyền địa phương hạn chế số lượng giấy phép cho các dịch vụ giao 
thông vận tải cá nhân. Tôi là công dân 33 tuổi của khu vực số 37.

 Daniel Bretzke 
 9215 56th Avenue South #10 
 Seattle, WA  98118 

 (206) 310-2190 
 danielbretzke@gmail.com 
 www.37thforbretzke.org 

(Theo Đảng Cộng Hòa)

Kinh Nghiệm Bầu Cử: Hạ Nghị Viện 
Washington: Chủ tịch, Uỷ Ban Giáo Dục; Uỷ Ban Dịch Vụ Kinh Doanh và 
Tài Chính; Uỷ Ban Phát Triển Cộng Đồng, Nhà Ở & Sự Vụ Bộ Lạc. Chủ 
tịch, Hiệp Hội Công Cộng Tư Nhân Giáo Dục Tài Chính Washington; Đồng 
chủ tịch, Uỷ Ban Trách Nhiệm và Giám Sát Trách Nhiệm xoá bỏ Khoảng 
Trống Cơ Hội Giáo Dục Washington; Đồng chủ tịch, Hội nghị quốc gia về 
Lực Lượng Đặc Nhiệm về Vấn Đề Nhập Cư của Tiểu Bang

Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác: Quản lý phi lợi nhuận và thành lập 
các tổ chức địa phương và quốc gia; Chính sách nhà nước địa phương và 
các quan hệ cộng đồng; Các hoạt động dịch vụ khách hàng và nghiệp vụ 
ngân hàng

Giáo Dục: Tốt nghiệp, Trung học phổ thông Franklin, Seattle, WA; Bằng 
Cử Nhân Khoa Học Xã Hội, Cao Đẳng Tiểu Bang Evergreen, Olympia, WA; 
Bằng Thạc Sĩ Nghệ Thuật, Đại học Northeastern, Boston, MA

Phục Vụ Cộng Đồng: Thành lập chủ tịch Hội đồng quản trị, các trung tâm 
cho lãnh đạo đạo Đức; Nhật bản công dân Mỹ League; Ban cố vấn thanh 
thiếu niên YMCA và chính phủ

Lời Tuyên Bố: Tôi hân hạnh được phục vụ các cộng đồng đa dạng mà tôi 
biết được rằng lý tưởng dân chủ của đất nước chúng ta đòi hỏi phải thận 
cẩn trọng và không ngừng cảnh giác sự phát triển mạnh mẽ. Đó là lý do tại 
sao tôi cam kết cải thiện giáo dục công cộng cho tất cả các học sinh, đẩy 
mạnh phát triển kinh tế, đem lại lợi ích cho mọi người, và, trên hết là bảo 
vệ quyền công dân chung của chúng ta. Tôi ủng hộ nỗ lực tăng cường các 
nguồn tài nguyên vì sự công bằng và tính ưu việc của các học sinh và nhà 
trường. Tôi chịu trách nhiệm của các cơ quan cộng đồng về việc cho phép 
tiếp cận công bằng với các cơ hội ký kết hợp đồng đối với phụ nữ và các 
doanh nghiệp thiểu số. Tôi tự hào làm đại diện cho Khu vực số 37 và kêu 
gọi các bạn tiếp tục bỏ phiếu ủng hộ. Cám ơn.

 Sharon Tomiko Santos 
 P. O. Box 78606 
 Seattle, WA  98178 

 (206) 326-9042 
 FriendsofSTS@aol.com 
    

(Theo Đảng Dân Chủ)



50 Quận King không chịu trách nhiệm về tính hợp lệ hoặc 
chính xác của lời tuyên bố, phát biểu hoặc bác bỏ. Khu Vực Lập Pháp Số 37

 Dân Biểu Tiểu Bang - Vị Trí Số 1 

Kinh Nghiệm Bầu Cử: Tôi là người đồng 
sáng lập và từng được bầu làm đồng chủ tịch cho nhiều tổ chức ở Thành 
Phố Seattle từ năm 1971: Hội Đồng Chi Nhánh Kế Hoạch; Ban Kế Hoạch 
Rainier Beach; Dự Án Năng Lượng Khu Phố Rainier Beach; Hội Đồng 
Cố Vấn Trường Trung Học Rainier Beach; Trung Tâm Cộng Đồng Rainier 
Beach.

Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác: Tôi đã quản lý Jodi Rothfi eld Casting 
CSA từ năm 1990 kể từ khi Sleepless in Seattle. bit.ly/ELECT

Giáo Dục: Bằng Cử Nhân và Cao Học ngành Quản Trị Công, SU 1992, 
1995. bit.ly/John-Richard

Phục Vụ Cộng Đồng: : bit.ly/Dickinson bit.ly/Position-1 bit.ly/37-District 

Lời Tuyên Bố: Sự tiếp cận dẫn dắt cho các hoạt động của tôi. =Sự tiếp 
cận, là lời tuyên bố về sứ mệnh một chữ của tôi, dẫn đầu các bài báo tập 
thể cho USPERC vào năm 1991. =Sự tiếp cận đòi hỏi minh bạch qua việc 
giữ công khai mọi thứ để có được tinh thần trách nhiệm. Tôi tranh cử vào 
chức vụ là để giúp các công bộc khác thi hành trách nhiệm đại diện cho cử 
tri của họ. Tôi chú trọng đến sai lầm ở khía cạnh tinh thần trách nhiệm. Các 
cử tri trong địa hạt của tôi và mọi người sống hoặc làm việc ở địa hạt 37 
sẽ biết rõ không chỉ về những gì tôi ủng hộ vì quyền lợi của họ, nhưng còn 
biết rõ về nguyên nhân thực hiện những quyết định của tôi. Tôi đã sống ở 
địa hạt 37 gần 50 năm, mỗi ngày tôi càng yêu mến nơi này hơn.

 John Dickinson 
 5242 South Fontanelle Place 
 Seattle, WA  98118 

 (206) 721-3113 
 John@JohnDickinson.info 
 www.JohnDickinson.info 

(Theo Đảng Cộng Hòa)



Jurisdiction King County Elections is not authorized to edit statements, 
nor is it responsible for the contents therein. 51Quận King không chịu trách nhiệm về tính hợp lệ hoặc 
chính xác của lời tuyên bố, phát biểu hoặc bác bỏ. Khu Vực Lập Pháp Số 37

 Dân Biểu Tiểu Bang - Vị Trí Số 2 

Kinh Nghiệm Bầu Cử: Nhân Viên Ủy Ban 
Khu Bầu Cử, Chủ Tịch Hội Khu Phố Othello. Cựu Chỉ Tịch Hội Kín Địa Hạt 
trong kỳ bầu cử Tổng Thống, cựu Chủ Tịch Địa Hạt Lập Pháp.

Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác: Tham gia vào đạo luật nhằm giúp 
giữ lại tiền lương mình làm được. Nhà thầu tư ở các trường công và tư. 
Chuyên viên thương lượng về hợp đồng nhà ở. Đã từng làm việc cho Sở 
Công Viên và Giải Trí và Trung Tâm Atlantic Street (tổ chức bất vụ lợi giúp 
đỡ các gia đình và trẻ em). Quản lý kinh doanh.

Giáo Dục: Cử Nhân Xã Hội Học, Cử Nhân ngành Trợ Cấp Xã Hội Trường 
UW; AAS chuyên về Tư Pháp Hình Sự. Đã học về chương trình sử dụng 
đất đai thuộc Nghị Trình 21 và học trình trong trường học, Phát Triển Bền 
Vững.

Phục Vụ Cộng Đồng: Thành viên SKAR, SOWB. Cựu ủy viên Ủy Ban Kỷ 
Luật Trường Học trong các Trường Seattle. Phối trí viên tham dự cho các 
tòa thị chánh Lập Pháp, những chương trình tham quan riêng để giảng dạy 
về lập pháp Tiểu Bang.

Lời Tuyên Bố: Đảo ngược thuế lạc hậu là điều ưu tiên. Người dân đồng 
ý để cho một hội đồng phi dân cử áp đặt thuế kỳ thị đối với những người 
dân sống gần phương tiện chuyên chở công cộng là phi dân chủ, trừng 
phạt giới công nhân vì họ có một lối sống bền vững. Chúng ta phải duy 
trì một lối sống hợp với khả năng bằng cách công nhận đề nghị của lập 
pháp về Thuế Tính Trên Số Dặm Chạy Của Xe là không công bằng! Bảo 
vệ Dân Quyền: phản đối những chương trình giám sát bất hợp pháp và tôn 
trọng sức khỏe của người dân; thực thi kỹ thuật địa lý của công ty và chính 
quyền về khí quyển trong vùng Puget Sound đặt ra rủi ro đối với những 
người yếu đuối về y khoa và có những ảnh hưởng hậu quả đối với môi 
trường! Cám ơn quý vị bầu cho công lý, an toàn và phúc lợi của chúng ta! 
Tôi mong muốn được phục vụ!

 Tamra Smilanich 
 PO Box 69791 
 Seattle, WA  98168 

 (206) 673-6524 
 neighbortamra@gmail.com 
 www.progressforgood.com 

(Theo Đảng Phi Đảng Phái)

Kinh Nghiệm Bầu Cử: Được Bầu Vào Hạ 
Viện Tiểu Bang Washington tháng Mười Một năm 2002-Đến Nay, Chủ Tịch 
Khối Đa Số Buổi Họp Kín 2011-Đến Nay

Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác: Chuyên Gia Chính Sách Công, Liên 
Minh Trẻ Em; Phó Ban An Toàn Công Cộng, Thị Trưởng Norman Rice; 
Trưởng Ban Quản Lý Khẩn Cấp, Thành Phố Seattle

Giáo Dục: Trường Oregon State University – Bằng Cử Nhân, Xã Hội Học, 
Cố Vấn Tâm Lý; Trường University of Washington – Bằng Cao Học ngành 
Công Tác Xã Hội, Chứng Chỉ Quản Trị Kinh Doanh

Phục Vụ Cộng Đồng: Chủ Tịch, Phòng Thương Mại Rainier; Huấn Luyện 
Viên, Liên Đoàn Baseball và Bóng Rổ Thiếu Niên; Ủy Viên Hội Đồng, Nhà 
Hát ACT; 2011 Giải Thưởng Các Thiên Thần Được Nhận Nuôi; 2010 Giải 
Thưởng Cựu Sinh Viên Xuất Sắc, Trường Công Tác Xã Hội UW; 2009 
Giải Thưởng Bênh Vực Trẻ Em, Liên Minh Trẻ Em; 2007 Giải Thưởng Tinh 
Thần Liên Đoàn Đô Thị; Giải Thưởng Dịch Vụ Công Ike Ikeda

Lời Tuyên Bố: Là Dân Biểu của quý vị, tôi đã thông qua dự luật bảo vệ 
trẻ em, giúp các sinh viên thành công, và tạo ra việc làm có mức lương đủ 
nuôi sống gia đình trong cộng đồng của chúng ta. Tôi đang tranh cử một 
lần nữa bởi vì còn nhiều việc phải làm. Tôi nhiệt tâm trong việc khiến đời 
sống hàng ngày dễ dàng hơn và tương lai tươi sáng hơn cho các cư dân 
của địa hạt 37. Điều này có nghĩa là phải nỗ lực để chấm dứt sự bế tắc ở 
Olympia nhằm bảo đảm các trường học của chúng ta có đầy đủ ngân quỹ, 
tìm ra các giải pháp chuyên chở công cộng hữu hiệu cho địa hạt, và làm 
cho Seattle trở thành một nơi có mọi thứ hợp với khả năng tài chánh để 
sinh sống.

Tôi vinh dự có được cơ hội để tiếp tục phục vụ quý vị. Tôi xin được lá 
phiếu của quý vị.

 Eric Pettigrew 
 PO Box 28660 
 Seattle, WA  98118 

  (206) 486-5320
eric@electpettigrew.com
www.electpettigrew.com    

(Theo Đảng Dân Chủ)



52 Quận King không chịu trách nhiệm về tính hợp lệ hoặc 
chính xác của lời tuyên bố, phát biểu hoặc bác bỏ. Khu Vực Lập Pháp Số 39

 Dân Biểu Tiểu Bang - Vị Trí Số 1 

Kinh Nghiệm Bầu Cử: Dan Kristiansen đã 
phục vụ tại Hạ Viện Washington từ năm 2003.

Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác: Làm việc gần 30 năm trong lãnh 
vực tư, Dan có kinh nghiệm bao quát với ngân sách công ty, lập kế hoạch 
tài khóa, quản lý nhân lực, và phối hợp giải quyết với các cơ quan chính 
quyền về dự án trong cương vị là nhà quản lý và là chủ tiểu thương 
nghiệp.

Giáo Dục: Tốt nghiệp Trường Trung Học Shorecrest; học tại Trường Đại 
Học Cộng Đồng Shoreline.

Phục Vụ Cộng Đồng: Dan đã nhận được nhiều giải thưởng từ các Phòng 
Thương Mại địa phương, ủy viên ủy ban cứu hỏa, Sở Nông Nghiệp, các 
Cựu Quân Nhân, và cộng đồng người tàn tật. Dan và vợ ông có ba người 
con trưởng thành. Họ đã sống ở Snohomish/Monroe hơn 27 năm.

Lời Tuyên Bố: Tôi tin tưởng vào lý tưởng để khiến quốc gia này vượt trội: 
chính quyền có giới hạn, ngân sách cân bằng, quyền sở hữu tài sản tư 
nhân, sự kiểm soát cá nhân về chăm sóc sức khỏe, nền giáo dục có phẩm 
chất, hạ tầng cơ sở chuyên chở vững mạnh và nguyên tắc chính quyền 
phục vụ người dân -- người dân không phục vụ chính quyền.

Chúng ta hãy làm cho Washington là nơi tốt đẹp nhất để sinh sống, làm 
việc và kinh doanh. Điều này có nghĩa là cải thiện tiến trình cấp giấy phép, 
cơ cấu thuế đơn giản với mức thuế thấp, giảm tiền chăm sóc sức khỏe và 
bảo hiểm, cắt giảm các quy định quá đáng và khuyến khích tạo ra việc làm 
trong lãnh vực tư nhân. Tôi xin được sự ủng hộ của quý vị cho tương lai tốt 
đẹp hơn cho các gia đình và tiểu bang của chúng ta.

 Dan Kristiansen 
 PO Box 2007 
 Snohomish, WA  98291 

 (360) 563-0507 
 dk39@clearwire.net 
 www.dankristiansen.org 

(Theo Đảng Cộng Hòa)



Jurisdiction King County Elections is not authorized to edit statements, 
nor is it responsible for the contents therein. 53Quận King không chịu trách nhiệm về tính hợp lệ hoặc 
chính xác của lời tuyên bố, phát biểu hoặc bác bỏ. Khu Vực Lập Pháp Số 39

 Dân Biểu Tiểu Bang - Vị Trí Số 2 

Kinh Nghiệm Bầu Cử: Đây là lần đầu tôi 
tranh cử vào chức vụ công.

Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác: Không Quân Hoa Kỳ; Vệ Binh Quốc 
Gia Không Quân Washington; Giáo Viên Trường Trung Học Concrete; Giáo 
Viên Trường Trung Học Sedro-Woolley; Giáo Viên Trường Trung Học State 
Street tại Trung Tâm Hỗ Trợ Việc Làm; Hội Đồng Điều Hành Hội Giáo Dục 
Sedro-Woolley; Đại Diện Xây Dựng SWEA; Hội Đồng Đại Diện WEA 

Giáo Dục: Bằng Cao Học Giáo Dục, Trường City University, Renton, 
WA; Bằng Cử Nhân Giáo Dục, Trường Western Washington University, 
Bellingham, WA; Khoa Học Nhân Văn, Trường Đại Học Cộng Đồng 
Spokane Falls, Spokane, WA; Trường Trung Học Cấp Ba Sumner

Phục Vụ Cộng Đồng: Hội Cựu Quân Nhân Hoa Kỳ Đồn 43; Nghi Lễ 
Thành Đạt Trung Tâm Hỗ Trợ Việc Làm; Các Hoạt Động Giải Trí Trung 
Tâm Hỗ Trợ Việc Làm; Ấu Sinh Hướng Đạo; Huấn Luyện Viên Liên Đoàn 
Bóng Đá, Baseball, và Bóng Rổ Thiếu Niên

Lời Tuyên Bố: Tôi đã phục vụ trong ngành Không Quân Hoa Kỳ và Vệ 
Binh Quốc Gia Không Quân Washington, trở thành giáo viên, gầy dựng gia 
đình, và hiện đang làm việc với các thiếu niên có nguy cơ cao ở Sedro-
Woolley. Tôi đã ở trong khu này 18 năm, thuộc về Hội Cựu Quân Nhân 
Hoa Kỳ, có súng, và có sự gắn bó sâu sắc với cộng đồng của chúng ta. 
Chúng ta cần việc làm ổn định, lương cao và những cải thiện cho US 2 và 
Xa Lộ 9. Tôi sẽ mang lại sự đại diện vững mạnh, công bằng ở Olympia. Tôi 
cam kết đặt cộng đồng của chúng ta lên trên đảng phái với mỗi lá phiếu. 
Tôi sẽ lắng nghe từ mọi phía và xem xét mọi viễn kiến. Tôi chân thành biết 
ơn lá phiếu của quý vị.

 Charles Jensen 
 PO Box 131 
 Stanwood, WA  98292 

 (360) 630-9562 
 charlieforrep@gmail.com 
    www.electcharlesjensen.com

(Theo Đảng Dân Chủ)

Kinh Nghiệm Bầu Cử: Dân Biểu Tiểu Bang 
từ năm 2013

Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác: Cố Vấn Viên, Phân Tích Viên 
Nghiên Cứu, trồng trọt 80 mẫu của nông trại gia đình thế hệ thứ 4, dạy 
ESL tại trường đại học (Edmonds CC, North Seattle, Cascadia, Lake 
Washington; Illinois, Trung Quốc, Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống 
Nhất), người dạy kèm lớp K-12, tình nguyện viên YWCA, giám khảo các 
vòng thi trung học về Diễn Thuyết và Tranh Luận.

Giáo Dục: Bằng Cử Nhân Trường Seattle Pacifi c University; Bằng Cao 
Học Trường Southern Illinois University

Phục Vụ Cộng Đồng: Giải thưởng Người Bảo Vệ Tiểu Thương Nghiệp, 
NFIB. Dự luật thành công: các quyền lợi tử vong cho tình nguyện viên là 
nhân viên cứu hỏa; đơn giản hóa dự luật nhà trẻ. Thuyết trình viên chính/
người sống sót, Dịch Vụ Chống Bạo Hành Trong Gia Đình của Quận 
Snohomish. Thành Viên NRA (Trọn Đời), Sở Nông Nghiệp, Liên Minh Công 
Dân ủng hộ Quyền Bất Động Sản, nhà thờ. Người vợ, người mẹ; Cư dân 
Quận Snohomish 14 năm, Washington 19 năm.

Lời Tuyên Bố: Tưởng tượng Cơ Quan Lập Pháp của chúng ta mang trở 
lại việc làm bằng cách giảm thuế và giảm bớt các điều luật, chi tiêu tiền 
thuế một cách cẩn trọng, và gây quỹ trước tiên cho các điều ưu tiên theo 
Hiến Pháp Tiểu Bang: nền giáo dục, an toàn công cộng, và chăm sóc cho 
người cao niên và những người yếu đuối nhất. Đó là điều mà tôi tranh đấu: 
các giải pháp hợp lý nhằm khôi phục sự tự do, cơ hội, các chọn lựa giáo 
dục, sự riêng tư về dữ liệu của học sinh sinh viên, riêng tư cá nhân, và 
quyền của quý vị trong việc bảo vệ gia đình và tài sản. Xin cảm ơn lá phiếu 
của quý vị!

Sự Ủng Hộ: Liên Đoàn Doanh Nghiệp Độc Lập của Quốc Gia (NFIB), Val 
Stevens, Ken Klein, Pam Fritchman, Gloria Hulst, Geno Cuevas, Pete 
Espinoza, Bill và Julie Martinoli, Ed và Roxanne Husmann, Pat Macken, 
Christian Burns. Sự can đảm mà chúng ta có thể tin tưởng!

 Elizabeth Scott 
 14751 N Kelsey St Ste 105-386 
 Monroe, WA  98272 

 (206) 303-9489 
 elizabeth@elizabeth4state.com 
    www.elizabeth4state.com

(Theo Đảng Cộng Hòa)



54 Quận King không chịu trách nhiệm về tính hợp lệ hoặc 
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 Dân Biểu Tiểu Bang - Vị Trí Số 1 

Kinh Nghiệm Bầu Cử: Đại Biểu Tổ Chức 
Chính Trị GOP của Khu Lập Pháp Số 41 năm 2012; Thượng Viện ASUW 
– Liên Lạc Viên Thượng Viện ASUW cho Uỷ Ban Phân Bổ Ngân Sách Đặc 
Biệt.

Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác: Quản Trị Viên Tiếp Thị - Văn Phò ng 
GLF; Sinh Viên với Tự Do – Điều phối viên cho Khu trường sở.

Giáo Dục: Trường Trung Học Phổ Thông Bellevue; Học tại trường Đại học 
Washington.

Phục Vụ Cộng Đồng: Tì nh nguyện viên Hội Thanh Thiếu Niên Nam Nữ 
với Phi Kappa Psi.

Lời Tuyên Bố: Tôi đã   sống và làm việc tại Khu vực số 41 này trong hơn 
20 năm và có quyền lợi được bảo đảm trong tương lai và chất lượng cuộc 
sống cho cộng đồng của tôi. Là Thành viên đảng Cộng hoà Millennial, 
tôi có nhiệm vụ đảm bảo tương lai kinh tế của thế hệ chúng ta với những 
nguyên tắc về trách nhiệm tài chính và tự do cá nhân được nâng cao.

Các nhà lập pháp có cơ hội nâng cao việc ra quyết định chính trị có kỹ 
thuật. Tôi mong đợi được trao đổi với các bạn trong những năm tháng sắp 
tới khi chúng ta cùng nhau tham gia vào việc quyết định chính sách để 
giải quyết những vấn đề quan trọng; vận chuyển, giáo dục và tiếp tục tăng 
trưởng nền kinh tế tại địa phương của chúng ta.

 Bill Stinson 
 422  98th Ave NE 
 Bellevue, WA  98004 

 (425) 590-7226 
 info@billstinson.com 
 www.billstinson.com 

(Theo Đảng Cộng Hòa)

Kinh Nghiệm Bầu Cử: Dân Biểu Tiểu Bang 
Khu Lập Pháp Số 41, được mọi người trong Hội Đồng Quận Kinh nhất trí 
bổ nhiệm vào năm 2013. Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố Mercer Island.

Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác: Hai mươi năm kinh nghiệm trong 
các giao tiếp và mối quan hệ với chính phủ cho các tổ chức phi lợi nhuận 
và các quỹ.

Giáo Dục: Thạc sĩ Chính Sách Công Cộng và Hành Chính Công của 
trường Đại Học Columbia. Bằng Cử Nhân Khoa Học Xã  Hội về lĩnh vực Sư 
Phạm của trường Đại học Washington tại St. Louis.

Phục Vụ Cộng Đồng: Làm việc trong các ban Island Park Elementary 
PTA, Tổ Chức Dịch Vụ Thanh Niên và Gia Đì nh Mercer Island, Liên Đoàn 
Do Thái Vùng Đô Thị Seattle, và Hội Liên Hiệp Ung Thư Vú Quốc Gia. Làm 
việc tự nguyện trong các chiến dịch liên kết giữa trạm cứu hoả và trường 
học.

Lời Tuyên Bố: Chúng ta không có đủ các nhà lập pháp tại Olympia hiểu 
rõ  những thách thức mà các gia đì nh đang đối diện. Với hai đứa con học 
trường công, tôi hiểu rõ  về tầm quan trọng của nền giáo dục có chất lượng 
cao. Đồng thời, chúng ta cũng cần đưa mọi người thoát khỏi dò ng xe cộ 
đông đúc và trở về với gia đì nh của họ. Hã y chấm dứt tì nh trạng kẹ t xe 
ở Olympia để chấm dứt tì nh trạng tắc nghẽn giao thông trên những con 
đường của chúng ta.

Chúng ta có thể tiến lên phía trước trong khi vẫn cân bằng ngân sách và 
bảo vệ người dân đóng thuế. Tôi đã  được sáu thị trưởng địa phương, Quỹ 
Chiến Dịch Trẻ Em, NARAL, Cử Tri Bảo Tồn Washington, và nhiều người 
khác chấp thuận. Tôi hân hạnh được tiếp tục làm đại diện cho các bạn và 
gia đì nh của các bạn tại Olympia.

 Tana Senn 
 PO Box 910 
 Mercer Island, WA  98040 

 (206) 369-1253 
 Tana@electtanasenn.org 
 www.electtanasenn.org 

(Theo Đảng Dân Chủ)
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 Dân Biểu Tiểu Bang - Vị Trí Số 2 

Kinh Nghiệm Bầu Cử: Không đệ trình chi tiết

Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác: Không đệ trình chi tiết

Giáo Dục: Không đệ trình chi tiết

Phục Vụ Cộng Đồng: Không đệ trình chi tiết

Lời Tuyên Bố: Không đệ trình chi tiết.

 Alex O’Neil 
 2100 Lake Washington Blvd N. Apt N-102 
 Renton, WA  98056 

 (912) 308-6266 
 b22u@yahoo.com 
    

(Không Tuyên Bố Chính Đảng)

Kinh Nghiệm Bầu Cử: Dân Biểu Tiểu Bang 
cho khu vực số 41, 2002-đến nay. Thành viên/chủ tịch, Hiệp hội các thành 
phố khu ngoại ô năm 1995-2001. Thị trưởng, Thành phố Mercer Island, 
1994-2000. Ủy Viên Hội Đồng, Thành phố Mercer Island, 1990-2001.

Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác: Cựu giám đốc chấp hành của Phòng 
Thương Mại Mercer Island. Cựu y tá Harborview. Mẹ và Bà.

Giáo Dục: Bằng Cử Nhân Khoa Học Tự Nhiên về Điều Dưỡng của Đại 
Học Washington.

Phục Vụ Cộng Đồng: Rotary International, Mercer Island, 2003-hiện 
tại. Thành viên/Chủ tịch, Hiệp Hội Thành Phố vùng Ngoại Ô, 1994-2000. 
Thành viên, Hội Đồng Quản Lý Quy Hoạch Tăng Triển, 1998-2000. Thành 
viên/Chủ tịch, Dịch vụ nhân sự Roundtable, 1994-2000. Thành viên/Chủ 
tịch, Hội Đồng Nghệ Thuật, Mercer Island, 1984-1986. Thành viên/Chủ 
tịch, Park Board, Mercer Island, 1980-1986.

Lời Tuyên Bố: Judy Clibborn tập trung vào kết quả lãnh đạo lập pháp của 
mình. Judy loại bỏ tình trạng kẹt xe ở Olympia - bà dẫn dắt Hạ viện đi qua 
gói giao thông vận tải cân bằng, hai đảng. Chúng ta cần Judy tiếp tục hành 
động thúc ép để đầu tư vào đường cao tốc và mặt đường của chúng ta, cải 
thiện sự an toàn, tài trợ giao thông công cộng, và tạo việc làm.

Judy bắt đầu nghề nghiệp của mình ở vị trí y tá, và vẫn ưu tiên cho việc 
tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khoẻ và khả năng chi trả. Một người mẹ 
và người bà cam kết tạo cơ hội cho từng đứa trẻ, cô ấy tài trợ đầy đủ cho 
các trường học của chúng ta, mở rộng từ nhà trẻ, và duy trì mức giá phải 
chăng của trường cao đẳng. Hãy để Judy tiếp tục làm việc cho chúng ta!

 Judy Clibborn 
 PO Box 808 
 Mercer Island, WA  98040 

 (206) 232-8941 
 jclibborn@comcast.net 
 www.judyclibborn.com 

(Theo Đảng Dân Chủ)



56 Quận King không chịu trách nhiệm về tính hợp lệ hoặc 
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 Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang 

Kinh Nghiệm Bầu Cử: Dân Biểu Tiểu Bang 
(2007-2013), Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang 
(2013-hiện tại), Khu vực số 43.

Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác: Phó chủ tịch và Tổng Tư Vấn tại 
McKinstry, hãng xây dựng và kỹ thuật địa phương có hàng trăm công 
nhân lành nghề xuất sắc về kỹ năng xây dựng có trách nhiệm với môi 
trường. Luật sư, K&L Gates (1995-2012).

Giáo Dục: Trung học phổ thông Puyallup, Đại học Yale, Trường luật Yale.

Phục Vụ Cộng Đồng: Hỗ trợ pháp lý miễn phí cho các tổ chức phi lợi 
nhuận địa phương, như Tổ Chức Pride, Dàn hợp xướng của nam giới 
Seattle, và Đối tác kinh doanh xã hội. Giúp đỡ những người tị nạn xin tị 
nạn chính trị. Trưởng nhóm luật sư tình nguyện cho Lambda Legal trong 
vụ kiện hôn nhân của tiểu bang Washington. Thủ Quỹ và giáo viên trường 
Sunday tại Nhà Thờ Central Lutheran trên Capitol Hill.

Lời Tuyên Bố: Jamie Pedersen làm việc cho người dân Khu vực số 43 từ 
năm 2007. Với tư cách là Chủ tịch Ủy ban Hạ viện đặc trách về Tư pháp, 
ông đóng vai trò dẫn đầu trong việc thông qua sự bình đẳng hôn nhân, 
đảm bảo các quyền làm cha mẹ cho các gia đình, và thành lập các công 
ty nhằm mục đích xã hội, cho phép các doanh nghiệp đặt sự bảo vệ công 
nhân và môi trường của họ lên trên lợi nhuận. Ông tổ chức thách thức toà 
án thành công đánh đổ ba phát kiến của Tim Eyman, vì vậy bây giờ đa số 
lập pháp đơn giản có thể chấm dứt lỗ hỗng thuế không cân bằng.

Jamie được bổ nhiệm làm Thượng Viện vào tháng 12. Ông phụng sự với 
tư cách là thành viên Đảng Dân Chủ cấp cao ở Uỷ Ban Chăm Sóc Sức 
Khoẻ của Thượng Viện, ở đó ông ủng hộ kế hoạch hoá gia đình, chọn 
lựa cách sinh sản và tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khoẻ. Ông ấy đang 
đấu tranh bảo vệ các khu vực lân cận quanh dự án 520 chiếc cầu và tăng 
cường hỗ trợ xe buýt và đường sắt hạng nhẹ của tiểu bang để xoá bỏ tình 
trạng kẹt xe.

Jamie cũng cố gắng tài trợ đầy đủ cho các trường công, từ mẫu giáo đến 
cao đẳng, nên mỗi trẻ em có thể được hưởng một nền giáo dục có chất 
lượng cao. Jamie và chồng của mình là Eric, cựu giáo viên và hiệu phó 
trung học phổ thông, là những cha mẹ đầy tự hào của bốn cậu bé. Họ 
sống ở Capitol Hill.

Được chứng nhận bởi: Đảng Dân Chủ, Planned Parenthood Votes 
Northwest, NARAL Ủng Hộ Quyền Lựa Chọn Washington, Cử Tri Bảo Tồn 
Washington, Liên đoàn cử tri giáo dục, Hội giáo dục Seattle, Hội Sierra.

 Jamie Pedersen 
 815 First Ave., #111 
 Seattle, WA  98104 

 (206) 832-8174 
 jamie@peopleforpedersen.org 
 www.peopleforpedersen.org 

(Theo Đảng Dân Chủ)
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 Dân Biểu Tiểu Bang - Vị Trí Số 1 

Kinh Nghiệm Bầu Cử: Dân Biểu Tiểu Bang, 
Địa Hạt 43, 2013 – Hiện Tại (được bổ nhiệm)

Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác: Nhân Viên Chương Trình, Phát 
Triển Nông Nghiệp, Quỹ Tài Trợ Bill & Melinda Gates (2008 – 2013), Học 
Bổng Fulbright, Honduras (2006 – 2007).

Giáo Dục: Trường Princeton University (Bằng Cử Nhân, 2006), Trường 
Trung Học Nooksack Valley, Everson, WA (2002)

Phục Vụ Cộng Đồng: Nhà sáng lập và là ủy viên hội đồng, Proyecto Villa 
Nueva, là tổ chức bất vụ lợi khuyến khích sự lãnh đạo của giới trẻ và ngăn 
chận bạo lực ở Honduras; Phó Chủ Tịch, Hội Đồng Cố Vấn Tiểu Bang 
Washington về Sự Tin Tưởng đối với Đất Đai Công Cộng; Ủy viên Hội 
Đồng, Nhà Hát Intiman; Tình Nguyện Viên AmeriCorps (Princeton, New 
Jersey).

Lời Tuyên Bố: Dân Biểu Tiểu Bang Brady Walkinshaw phản ảnh sự đa 
dạng và tinh thần đổi mới của cộng đồng chúng ta. Lớn lên ở vùng nông 
thôn Quận Whatcom, mẹ của Brady, giáo viên trường công lập di cư từ 
Cuba, và cha của ông, nhà giáo dục về nông nghiệp, đã làm thấm nhuần 
các giá trị vững mạnh của cơ hội cho tất cả các con của mình. Là người 
được hưởng Học Bổng Fullbright trước đây và là nhân viên chương trình 
Quỹ Tài Trợ Gates, Brady là người ủng hộ cho sự tăng trưởng bình đẳng, 
gây quỹ chuyên chở, và hành động vì khí quyển. Vào năm 2014, Brady đã 
giới thiệu dự luật để cải thiện hệ thống tư pháp hình sự của chúng ta và 
giúp thông qua Dự Luật Giấc Mơ. Ông sẽ đấu tranh để gây quỹ cho các 
trường học và ủng hộ các gia đình lao động ở Tiểu Bang của chúng ta. 
Hãy giữ cho Brady làm việc vì chúng ta!

 Brady Walkinshaw 
 3518 Fremont Avenue North, #545 
 Seattle, WA  98103 

 (206) 258-7274
campaign@bradywalkinshaw.com
www.bradywalkinshaw.com 

(Theo Đảng Dân Chủ)
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 Dân Biểu Tiểu Bang - Vị Trí Số 2 

Kinh Nghiệm Bầu Cử: Tôi chưa bao giờ trở 
thành một chính trị gia.

Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác: Tôi là nhà khoa học thời tiết và 
trước đây làm việc cho Viện bảo tàng Burke tại UW và Khảo Sát Địa Chất 
Hoa Kỳ.

Giáo Dục: MS Khoa Học Hàng Hải, Đại Học South Florida, Bằng Cử Nhân 
Khoa Học Tự Nhiên về Sinh Vật Học, Cao Đẳng Randolph.

Phục Vụ Cộng Đồng: Tôi là Giám Đốc Tổ Chức 15 Now, một tổ chức cơ 
sở hướng dẫn cách đạt được mức lương tối thiểu $15 tại Seattle. Tôi làm 
việc với tư cách là Điều Phối Viên Tự Nguyện cho chiến dịch lịch sử bầu 
Kshama Sawant vào Hội Đồng Thành Phố Seattle. Là một người tổ chức 
cho Đảng Chính Trị Xã Hội, tôi ủng hộ một đảng mới để đại diện cho tầng 
lớp công nhân, phụ nữ, những người LGBTQ và mọi người thuộc mọi màu 
da.

Lời Tuyên Bố: Doanh nghiệp lớn giữ độc quyền chính trị trong Tiểu Bang 
Washington. Đối thủ của tôi, một người giữ chức vụ 20 năm Frank Chopp, 
dẫn đầu trong việc đem lại cho hãng Boeing một khoản thuế lớn nhất trong 
lịch sử Hoa Kỳ ($8.7 tỷ), trong khi không đảm bảo tài trợ cho giao thông 
vận tải hay giáo dục. Tôi sẽ ủng hộ cho nhu cầu của tầng lớp lao động, bao 
gồm mở rộng giao thông vận tải, năng lượng tái tạo, và giáo dục – bằng 
việc đánh thuế lên người giàu. Đứng lên chống lại các hoạt động chính trị 
tập đoàn, và gửi đến Olympia một người ủng hộ tầng lớp lao động kiêm 
nhà khoa học thời tiết để chấm dứt sự giàu sang thịnh vượng của tập đoàn 
và biến tiển bang của chúng ta trở thành người dẫn đầu về thay đổi thời 
tiết trên toàn thế giới.

 Jessica Spear 
 2000 Minor Ave E # 8 
 Seattle, WA  98102 

(206) 538-0055
VoteSpear@gmail.com
www.VoteSpear.org  

(Theo Đảng Thay Thế Xã Hội)

Kinh Nghiệm Bầu Cử: Frank đại diện cho Địa 
Hạt 43 và phục vụ trong cương vị là Chủ Tịch 
Hạ Viện.

Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác: Cựu Giám Đốc Điều Hành, Solid 
Ground: một tổ chức bất vụ lợi cung cấp dịch vụ xã hội cho 30,000 người 
có lợi tức thấp và ủng hộ cho sự công bằng trong xã hội.

Giáo Dục: UW, Bằng Cử Nhân, hạng danh dự

Phục Vụ Cộng Đồng: Nhà hoạt động cộng đồng về các đạo luật tiên khởi 
nhằm xây dựng nhà ở giá phải chăng và tăng lương tối thiểu lên mức cao 
nhất trên toàn quốc. Ủng hộ không ngừng cho các quyền của người di cư. 
Nhà lãnh đạo lập pháp chịu trách nhiệm cho việc tăng thuế đối với người 
giàu để gây quỹ cho nền giáo dục; bành trướng to lớn sự tiếp cận với các 
dịch vụ về sức khỏe và sức khỏe tâm thần; và bảo vệ việc làm ở Puget 
Sound, quyền tổ chức, và mở rộng các quyền của người lao động.

Lời Tuyên Bố: Đại diện cho Địa Hạt 43 ở Hạ Viện Tiểu Bang, tôi đã ban 
hành nghị trình tiến bộ chú trọng vào giáo dục, chăm sóc sức khỏe, và bình 
đẳng xã hội. Với sự lãnh đạo của tôi, chúng ta đã đầu tư $1 tỷ vào việc gây 
quỹ mới cho giáo dục; làm cho Washington trở thành nhà lãnh đạo trong 
việc thực hiện chăm sóc sức khỏe cho mọi trẻ em; bảo vệ Lifeline Cho 
Người Tàn Tật; mở rộng chăm sóc nha khoa cho 600,000 người trưởng 
thành; đóng các kẽ hở về thuế tại các ngân hàng và công ty dầu hỏa lớn 
ở Wall Street. Tôi đã mở rộng sự hỗ trợ tài chánh cho sinh viên; mang lại 
nguồn tài trợ $150 triệu mỗi năm cho chuyên chở công cộng, và đạt được 
$1 tỷ cho nhà ở dành cho người có lợi tức thấp. Chúng tôi đã thông qua 
Sự Bình Đẳng Trong Hôn Nhân; nghỉ bệnh có lương, và Đạo Luật Dream 
đối xử bình đẳng với tất cả thanh thiếu niên.

 Frank Chopp 
 1000 Aurora Ave N #100 
 Seattle, WA  98109 

  (206) 381-1220
info@frankchopp.com
www.frankchopp.com    

(Theo Đảng Dân Chủ)
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 Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang 

Kinh Nghiệm Bầu Cử: Sau nhiều năm phục 
vụ công ở Eastside và phục vụ trong cương vị Trung Úy tại Hải Quân Hoa 
Kỳ, tôi ứng cử lần đầu tiên vào chức vụ công.

Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác: Amazon.com: Trưởng Ban Quản Lý 
Sản Phẩm. Công Ty Burger King: Trưởng Giám Đốc, Điều Hành. Sĩ Quan 
Hải Quân Hoa Kỳ: Điều quân đến Đông Bắc Phi và Nam Mỹ, và đóng quân 
tại Trung Tâm Chỉ Huy Quân Sự Quốc Gia của Ngũ Giác Đài.

Giáo Dục: Bằng Cao Học Quản Trị Kinh Doanh, Trường Kinh Doanh 
Harvard. Bằng Cử Nhân, Học Viện Hải Quân Hoa Kỳ. Trường Trung Học 
Redmond.

Phục Vụ Cộng Đồng: Chưởng Quản Quỹ Tài Trợ Các Trường Học Lake 
Washington và Đại Sứ PTSA Trường Tiểu Học Horace Mann, Ủy Viên Hội 
Đồng Cố Vấn Chương Trình Cựu Quân Nhân Quận King, tình nguyện viên 
tích cực tại Nhà Thờ Lutheran Sammamish Hills.

Lời Tuyên Bố: Tôi tranh cử để mang lại sự lãnh đạo mới mẻ, tích cực cho 
Thượng Viện Tiểu Bang hiện đang bế tắc trong sự mâu thuẫn đảng phái 
và sự đe dọa. Sự trì trệ phải trả giá cao: các trường học của chúng ta quá 
đông, chúng ta bị tắc nghẽn khi giao thông và nền kinh tế của chúng ta 
bị kéo lùi không hoạt động hết tiềm năng của mình. Các gia đình và tiểu 
thương nghiệp của chúng ta xứng đáng được hưởng những điều tốt đẹp. 
Sự nghiệp của tôi được xây dựng dựa trên hai điều mà chúng ta hết sức 
cần phải có tại Olympia: là lòng can đảm và thành quả. Cho dù trong Hải 
Quân hay trong lãnh vực tư, chuyên môn của tôi đã giải quyết những thử 
thách khó khăn với các giải pháp mới mẻ - và làm việc với nhiều người có 
nhiều ý kiến đa dạng để đạt được thành quả. Tôi muốn mang lại cho quý 
vị khả năng lãnh đạo hiệu quả hơn để giải quyết những thử thách của tiểu 
bang của chúng ta.

Là thượng nghị sĩ của quý vị, tôi sẽ là tiếng nói tận tâm cho các trường học 
tuyệt vời và nền giáo dục bậc cao - không có thêm những lời bào chữa 
và những mánh lới về ngân sách. Tôi sẽ hành động để sửa đổi những lo 
lắng về giao thông của chúng ta - nền kinh tế và phẩm chất đời sống của 
chúng ta đang bị đe dọa. Và tôi sẽ đấu tranh để khôi phục trách nhiệm tài 
khóa về ngân sách tiểu bang, đặt ý muốn của người dân lên trên đảng 
phái chính trị. Tôi rất lấy làm vinh dự khi nhận được lá phiếu của quý vị. 
Được ủng hộ bởi Giám Đốc Điều Hành Dow Constantine, Cảnh Sát Trưởng 
John Urquhart, các ủy viên hội đồng thành phố từ Kirkland, Redmond, 
Woodinville, và Sammamish, nhân viên cứu hỏa, giáo viên, Hội Cử Tri Bảo 
Tồn Washington và Planned Parenthood.

 Matt Isenhower 
 PO Box 2788 
 Redmond, WA  98073 

 (425) 522-2494 
 Matt@VoteIsenhower.com 
 www.VoteIsenhower.com 

(Theo Đảng Dân Chủ)

Kinh Nghiệm Bầu Cử: Thượng Nghị Sĩ Tiểu 
Bang (đắc cử năm 2010)

Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác: Microsoft: Quản Lý Nhóm, Quản Lý 
Chương Trình, Ban Windows. Trung Tâm NASA Goddard Space Flight: trợ 
tá nghiên cứu.

Giáo Dục: Bằng Cao Học Quản Trị Kinh Doanh, Trường Kinh Doanh 
Harvard. Bằng Cử Nhân, Trường Colgate University, hạng danh dự, Ưu Tú 
về Vật Lý. Ngoài ra chú trọng vào Khoa Học Điện Toán/Toán Học.

Phục Vụ Cộng Đồng: Trường Tiểu Học Emily Dickinson: Chủ Tịch PTSA, 
Người Dạy Kèm, Cố Vấn. Huấn Luyện Viên: Bóng Đá Crossfi re, Lacrosse 
Eagles Girls Eastside. Giải Thưởng: Người Ủng Hộ cho Trẻ Em Liên Minh 
Trẻ Em; Người Ủng Hộ Đáng Tin Cậy Mountains to Sound Greenway; 
Người Bảo Vệ Tiểu Thương Nghiệp; Người Ủng Hộ Ngân Sách Liên Minh 
Phụ Huynh ARC Quận King; Các Hội Đồng: Bóng Đá Thanh Thiếu Niên 
Lake Washington (Cựu Chủ Tịch); Quỹ Tài Trợ Chăm Sóc Sức Khỏe 
Evergreen; Liên Minh Thú Hoang & Giải Trí Washington; Hội Đồng Cố Vấn 
Chiến Dịch Hopelink

Lời Tuyên Bố: Lần đầu khi tôi tranh cử vào chức vụ này, tôi cam kết lắng 
nghe quý vị, dẫn đầu những cải tổ và làm việc để thay đổi các điều được 
ưu tiên của Olympia. Và tôi đã giữ lời hứa của tôi với quý vị.

Tôi là phụ huynh PTSA và là huấn luyện viên bóng đá thanh thiếu niên với 
nền tảng sâu sắc trong cộng đồng của chúng ta. Là người sống sót sau 
căn bệnh ung thư, tôi quyết tâm tạo nên sự thay đổi. Tôi được ủng hộ bởi 
các Đảng Viên Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa bởi vì tôi tin vào những 
giải pháp từ hai đảng chứ không phải sự tranh chấp đảng phái.

Là Chủ Tịch Ngân Sách Thượng Viện, tôi đã chuyển khoản thiếu hụt $1 tỷ 
thành ngân sách cân bằng với $1 tỷ dự trữ, không có thuế tổng quát mới 
và đóng các kẽ hở bất công. Điều đó đã được đa số lưỡng đảng mạnh 
mẽ thông qua. Ngân sách của tôi đã làm đảo ngược hàng thập niên bỏ bê 
về ngân quỹ trường học, thêm $1 tỷ vào khoản chi tiêu giáo dục mới và 
ngưng tăng học phí đại học, chấm dứt 30 năm tăng vọt học phí.

Tôi tiên phong trong các giải pháp đổi mới để giúp thực hiện những điều 
đó lúc cần thiết. Dự Luật Ưu Tiên Cho Các Cá Nhân Yếu Đuối của tôi đã 
giúp hàng ngàn người không bị thuế mới. Tôi bảo vệ việc tăng ngân quỹ để 
khám dò tìm và chữa trị ung thư cho phụ nữ và giúp xây dựng các sân thể 
thao cho trẻ em ở Redmond, Woodinville và Kirkland. Với sự ủng hộ của 
quý vị, tôi sẽ tiếp tục làm việc để mang lại cho học sinh các trường học của 
thế kỷ 21 mà các em xứng đáng được hưởng, buộc guồng máy quan liêu 
chịu trách nhiệm về sự lãng phí và gian lận và làm cho các trường đại học 
có giá phải chăng hơn cho các gia đình.

 Andy Hill 
 23515 NE Novelty Hill Rd Ste B221 #170 
 Redmond, WA  98053 

 (425) 577-7269 
 andy@hillyes.com 
 www.HillYes.com 

(Theo Đảng Cộng Hòa)
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 Dân Biểu Tiểu Bang - Vị Trí Số 1 

Kinh Nghiệm Bầu Cử: Dân Biểu Tiểu Bang, 
Địa Hạt 45, 2006 - 2014; Chủ Tịch, Ủy Ban An Toàn Công Cộng Hạ Viện; 
Ủy Ban Tư Pháp; Ủy Ban Học Tập Sớm & Dịch Vụ Nhân Sinh.

Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác: Hội Luật Sư Đoàn Quận King, 
2000-08; Giám Đốc, Ủy Ban Chỉ Đạo Tuyên Án Tiểu Bang Washington; Hội 
Đồng Cố Vấn Luật và Tư Pháp Tiểu Bang Washington; Trưởng Điều Hành, 
Giám Đốc Lập Pháp, Dân Biểu Quốc Hội Hoa Kỳ Bob Wise (WV) và Rick 
Boucher (VA), 1988-1995.

Giáo Dục: Trường Đại Học Dartmouth, Bằng Cử Nhân; Trường George 
Washington University, Tiến Sĩ Luật; Trường Harvard University, Bằng Cao 
Học ngành Quản Trị Công.

Phục Vụ Cộng Đồng: Hopelink, Hội Đồng Giám Đốc; Chủ Tịch, Hội 
Khu Phố Lakeview Kirkland; Hội Rotary; Hội Đồng Quản Trị Chất Gây 
Nghiện Quận King. MADD Nhà Lập Pháp Xuất Sắc trong Năm của Quốc 
Gia. Roger là cha của hai người con nhỏ tuyệt vời, và sống ở Kirkland.

Lời Tuyên Bố: Roger Goodman đặt các gia đình vùng Phía Đông lên hàng 
đầu. Roger làm việc với các Đảng Viên Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa 
để thông qua ngân sách được cân bằng vốn đòi hỏi tinh thần trách nhiệm, 
và tránh những cắt giảm đối với giáo dục và các chương trình cho người 
cao niên và cựu quân nhân. Ông đã đóng các kẽ hở về thuế cho các ngân 
hàng Wall Street và bảo trợ cho dự luật chấm dứt sự cắt giảm thuế cho 
các công ty dầu hỏa lớn để gây quỹ cho các chương trình học tập sớm.

Là người cha tận tụy và là nhà lãnh đạo an toàn công cộng, Roger đã 
thông qua luật DUI được toàn quốc hoan nghênh, và các dự luật then chốt 
để bảo vệ việc nuôi dưỡng trẻ em và các nạn nhân bị bạo hành trong gia 
đình. Roger biết rõ nền kinh tế vững mạnh đòi hỏi sự đầu tư khôn ngoan— 
từ nền giáo dục bậc cao cho đến cầu 520. Roger Goodman: nhà lãnh đạo 
hợp lý biết lắng nghe.

 Roger Goodman 
 218 Main St. PMB 763 
 Kirkland, WA  98033 

 (425) 283-9344 
 roger@rogergoodman.org 
 www.rogergoodman.org 

(Theo Đảng Dân Chủ)

Kinh Nghiệm Bầu Cử: Cựu Chủ Tịch, Hội 
Bóng Đá Thanh Thiếu Niên Lake Washington; Cựu Chủ Tịch Hội Đồng 
Trường, Trường Bellevue Christian

Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác: Hơn 25 năm lãnh đạo cả các tiểu 
thương nghiệp lẫn các công ty quốc tế. Hiện là Chủ Tịch của Tailwind 
Capital, công ty cho thuê, tiếp thị và quản lý máy bay toàn cầu.

Giáo Dục: Bằng Cao Học Quản Trị Kinh Doanh, Trường University of 
Washington Bằng Cử Nhân, Trường Seattle Pacifi c University

Phục Vụ Cộng Đồng: Là Chủ Tịch LWYSA, phục vụ hơn 6,000 cầu thủ 
bóng đá thanh thiếu niên, dẫn đầu việc tái tổ chức và làm việc để phát triển 
các sân thể thao mới và trả đất đai để trồng trọt bằng chất hữu cơ. Chủ 
Tịch Hội Đồng Trường Bellevue Christian, giáo dục hơn 1,200 học sinh từ 
lớp vườn trẻ-K đến các học sinh lớp 12. Chủ Tịch Ủy Ban BSA Đội 423, 
tình nguyện viên Thân Hữu của Hướng Đạo Sinh, huấn luyện viên thể thao 
giới trẻ và người dạy kèm môn toán.

Lời Tuyên Bố: Là nhà lãnh đạo cộng đồng và thương gia thành công, tôi 
đã chứng kiến tận mắt những điều tuyệt vời mà chúng ta có thể làm khi 
đoàn kết với nhau. Nếu đắc cử, việc gây quỹ đầy đủ cho nền giáo dục sẽ 
là điều ưu tiên hàng đầu của tôi. Trong suốt thời gian tại chức, đối thủ của 
tôi đã cắt giảm việc gây quỹ cho trường học và tăng học phí đại học đối với 
các gia đình. Năm vừa qua đối thủ của tôi đã ủng hộ $1.3 tỷ cho các khoản 
thuế mới mà không hề kềm chế chi tiêu. Tôi sẽ đại diện cho quyền lợi của 
các cử tri và các gia đình, chứ không phải các nhóm đặc quyền cực đoan, 
bằng cách giữ cho học phí đại học ở mức thấp và ủng hộ những sự cải 
tổ ngân sách. Chúng ta cần các giải pháp cân bằng và khả năng lãnh đạo 
độc lập để giải quyết các vấn đề của chúng ta. Tôi chân thành biết ơn lá 
phiếu của quý vị.

 Joel Hussey 
 23515 NE Novelty Hill Rd, Ste B221, #231 
 Redmond, WA  98053 

 (425) 658-3998 
 info@joelhussey.com 
 www.joelhussey.com 

(Theo Đảng Cộng Hòa)
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 Dân Biểu Tiểu Bang - Vị Trí Số 2 

Kinh Nghiệm Bầu Cử: Chưa bao giờ tranh 
cử vào chức vụ công

Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác: Trung Úy, Thủy Quân Lục Chiến 
Hoa Kỳ (dự bị); Nhà Kinh Doanh và chủ tiểu thương nghiệp Quản Lý Dự 
Án Wetland Bank

Giáo Dục: Bằng Cử Nhân, Quan Hệ Quốc Tế, Hạng Danh Dự - Trường 
Đại Học Wheaton, IL; Trường Sĩ Quan Thủy Quân Lục Chiến, Trường Căn 
Bản, Khóa Học Sĩ Quan Liên Lạc

Phục Vụ Cộng Đồng: Lãnh đạo thanh thiếu niên nhà thờ Hướng Đạo Sinh 
Đại Bàng

Lời Tuyên Bố: Larry Springer là một người tốt và là công bộc tận tụy. Ông 
đã từng đại điện cho chúng ta trong cương vị là người chủ trương ôn hòa 
vượt qua ranh giới đảng phái để hoàn thành công việc, nhưng việc đó 
không còn như thế nữa. Olympia đã thay đổi ông. Những lá phiếu gần đây 
của Larry đã khiến chính quyền to lớn hơn nhưng không tốt đẹp hơn. Sau 
10 năm phục vụ địa hạt này, đã đến lúc phải thay đổi. Xin hãy thay đổi lá 
phiếu của quý vị để cho phép thế hệ mới được phục vụ.

Tôi quan tâm về việc gây quỹ cho giáo dục trước tiên thay vì sau cùng 
trong ngân sách tiểu bang. Tôi quan tâm về việc bảo tồn môi trường tươi 
đẹp của chúng ta. Tôi quan tâm về việc giảm bớt thời gian đi làm cho 
những người lái xe vùng Phía Đông.

 Brendan Woodward 
 PO Box 2624 
 Woodinville, WA  98072 

 (425) 780-6244 
 Brendan@Brendanwoodward.com 
 www.brendanwoodward.com 

(Theo Đảng Cộng Hòa)

Kinh Nghiệm Bầu Cử: Larry phục vụ trong 
Hội Đồng Thành Phố Kirkland 11 năm, 4 năm làm Thị trưởng trước khi 
phục vụ 5 nhiệm kỳ trong Hạ Nghị Viện Tiểu Bang.

Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác: Chủ sở hữu/Người điều hành cửa 
hàng rượu Grape Choice ở Kirkland--29 năm. Larry dạy học ở trường tiểu 
học trước khi khởi nghiệp của riêng mình.

Giáo Dục: Trung Học Phổ Thông Bellevue, Bằng Cử Nhân Khoa Học Xã 
Hội-Cao đẳng Tiểu bang Western Washington, Bằng Thạc Sĩ Khoa Học-
Đại học Oregon.

Phục Vụ Cộng Đồng: Thành viên uỷ ban Hopelink, thành viên sáng lập 
Leadership Eastside. Cựu thành viên uỷ ban Hội Đồng Phát Triển Kinh Tế 
Quận King- Seattle, Eastside Transportation Partnership, Hội đồng khu 
vực Puget Sound, Trung Tâm Thực Hiện Kirkland và Chủ tịch Hiệp hội Các 
thành phố vùng ngoại ô.

Lời Tuyên Bố: Chủ sở hữu doanh nghiệp nhỏ 40 tuổi, cựu Thị trưởng 
Kirkland và giáo viên, Larry Springer là tiếng nói thẳng thắn, độc lập cho 
gia đình và cộng đồng của chúng ta. Larry yêu cầu một ngân sách cân 
bằng, có trách nhiệm tăng chi tiêu đáng kể cho nền giáo dục từ mẫu giáo 
đến lớp 12 và đại học. Larry phối hợp chấm dứt lỗ hỗng thuế, cải cách 
dịch vụ chính phủ để tăng tính hiệu quả, và giảm gánh nặng lên các doanh 
nghiệp nhỏ và gia đình. Larry luôn đặt kết quả lên hoạt động chính trị đảng 
phái. Ông cam kết hoàn tất dự án 520 chiếc cầu, mạng lưới an toàn cho 
những người yếu thế, đảm bảo an toàn công cộng, tài trợ giáo dục, và 
luôn luôn xem xét cải thiện nền kinh tế của chúng ta. Hãy bầu lại cho Larry 
Springer.

 Larry Springer 
 700 20th Avenue West 
 Kirkland, WA  98033 

 (425) 822-2907 
 larry@larryspringer.org 
 www.larryspringer.org 

(Theo Đảng Dân Chủ)
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 Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang 

Kinh Nghiệm Bầu Cử: Hạ nghị viện tiểu bang 
Washington năm 2011; Thượng Viện bang Washington 2012-2014; Đại 
biểu được bầu chọn, Nội Nghị Dân Chủ Quốc Gia năm 2000.

Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác: Viện trợ lập pháp Hạ Nghị Viện Hoa 
Kỳ; Luật sư thành lập, Bergman, Draper & Ladenburg PLLC; Phó luật sư, 
Riddell Williams P.S.; Sự vụ tiếp thị-công cộng, Truyền Thông WCT; Trợ lý 
nghiên cứu, Đại học California, San Francisco, Trường Y Công Cộng.

Giáo Dục: Đại học Pennsylvania, Bằng Cử Nhân Khoa Học Xã Hội, 1991; 
Trường luật UCLA, Tiến Sĩ Luật, 1998.

Phục Vụ Cộng Đồng: Tham gia Lực Lượng Đặc Nhiệm về tài trợ giáo 
dục; Ủy Ban Tư Vấn Lập Pháp về Thanh toán học phí nâng cao (GET); 
Cựuu Thành viên uỷ ban liên minh Puget Soundkeeper

Lời Tuyên Bố: Vào mùa thu này, hàng trăm học sinh trường công ở 
Seattle sẽ vào học tại trường học mới được sửa chữa John Marshall gần 
Greenlake. Tôi dẫn đầu đoàn Seattle trong việc đảm bảo các nguồn quỹ 
quan trọng để giúp sửa chữa trường học này nhằm giảm bớt tình trạng 
quá tải ở đầu bắc. Tôi sẽ tiếp tục làm việc vì các trường công ở khu vực 
của chúng ta, các ưu tiên giao thông vận tải của Kenmore và nỗ lực kiểm 
soát tình trạng ngập lụt của công viên Lake Forest. Đó là vì trở thành nhà 
lập pháp cấp tiến nghĩa là đấu tranh vì những nhu cầu địa phương và ủng 
hộ tính công bằng trong hôn nhân, quyền sinh sản, người vô gia cư, sự 
công bằng trong xiết nợ, chăm sóc sức khoẻ, giao thông công cộng, luật 
DUI vững chắc hơn, cải cách thuế và kiểm tra lý lịch súng ngắn.

Điều này cũng có nghĩa là đảm bảo rằng chính phủ tiểu bang và các dự án 
giao thông vận tải có hiệu quả và có trách nhiệm trước người đóng thuế. 
Hiệu quả yêu cầu phải phối hợp trong toàn bộ các bên để tìm giải pháp 
thúc đẩy các ngành công nghệ và khoa học đời sống của chúng ta, đấu 
tranh cho việc tài trợ nền đại học và đáp ứng nghĩa vụ giáo dục từ mẫu 
giáo đến lớp 12. Tôi tự hào về việc thông qua hệ thống lập pháp cấp tiến 
với sự hỗ trợ của ba đảng và số điểm bầu cử ủng hộ môi trường 95% của 
mình.

Vinh dự được sự ủng hộ của những người ủng hộ giáo dục, giáo viên, các 
tổ chức môi trường và lao động hàng đầu, các nhà lãnh đạo được bầu 
chọn đến từ Seattle, Kenmore và Lake Forest Park. Tôi sẽ tiếp tục làm việc 
để những công việc này được thực hiện. Tôi trân trọng đề nghị các bạn bỏ 
phiếu cho tôi.

 David Frockt 
 PO Box 2114 
 Seattle, WA  98111 

 (206) 305-8083 
 info@davidfrockt.org 
 www.davidfrockt.org 

(Theo Đảng Dân Chủ)

Kinh Nghiệm Bầu Cử: Nhân Viên Ủy Ban 
Khu Bầu Cử Kenmore, từ năm 1998-đến năm 2000.

Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác: RN tại Bệnh Viện Nhi Đồng Seattle 
từ năm 1988, phục vụ cho những bệnh nhân điều trị ở nhiều khu chuyên 
môn khác nhau.

Giáo Dục: Cử Nhân ngành Sinh Vật Học Nhân Loại từ Trường Newman 
University, Wichita, Kansas, năm 1975. Bằng điều dưỡng AA, Trường 
Đại Học Cộng Đồng Everett, Everett, Washington, năm 1987, Cao Học 
ngành Chính Sách Công Cộng, Trường Regent University, Virginia Beach, 
Virginia.

Phục Vụ Cộng Đồng: Đã làm việc cùng với những Người Dân cho một 
Kenmore Tốt Đẹp Hơn, chống đối thành công ý định của ngành cờ bạc 
muốn lập những sòng bài mới trong thành phố chúng ta.

Lời Tuyên Bố: Là người dân trong vùng Puget Sound từ thập niên 1950, 
tôi đã chứng kiến nhiều sự thay đổi tốt đẹp và một số thay đổi đó đã tạo ra 
trở ngại không cần thiết đối với nền kinh tế, sự phong phú trong đời sống 
cộng đồng, và thanh danh của chúng ta như là một tiểu bang. Là thượng 
nghị sĩ tiểu bang của quý vị, tôi sẽ làm việc với cả hai cánh, với những 
thực thể công và tư, hầu phá bỏ sự bế tắc và khích lệ cho sự phát triển 
thiết yếu về đường xá và hạ tầng cơ sở của chúng ta. Tôi sẽ làm việc với 
Bến Cảng, những đường giao thông chính và trung tâm phân phối ở cả 
hai bên những dãy núi nối liền hai biên giới. Chúng ta cần phải đầu tư vào 
sự phát triển việc làm và phục hồi kinh tế trong vùng này. Điều tối quan 
trọng là phải thúc đẩy chương trình K-12 và những chương trình giáo dục 
bậc cao cần thiết để đổi mới và phát triển lực lượng nhân viên. Điều này 
sẽ đem lại cho những cựu quân nhân của chúng ta những dịch vụ mà họ 
xứng đáng được hưởng và sự trợ giúp thực tiễn dành cho những người 
kém may mắn. Chúng ta phải mang đến sự gắn bó và lý lẽ thông thường 
cho những quy định nặng nề và thuế đang làm hại những nơi hợp tác 
với công ty và tiểu thương nghiệp của chúng ta. Quan trọng không kém, 
đối với ảnh hưởng về sự tăng trưởng kinh tế và phẩm chất đời sống của 
chúng ta, chính là môi trường của chúng ta. Những nỗ lực để bảo vệ 
không khí trong lành và nước sạch là những ưu tiên quan trọng, nhưng 
không được để cho quyền lợi kinh tế suy giảm đến mức bị tan vỡ. Cám ơn 
quý vị đã cân nhắc đến việc ứng cử của tôi.

 Van Sperry 
 6830 NE Bothell, Way Suite C-173 
 Kenmore, WA  98028 

 (206) 375-5169 
 sperry4senate@gmail.com 
 www.sperry4senate.com 

(Theo Đảng Cộng Hòa)
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 Dân Biểu Tiểu Bang - Vị Trí Số 1 

Kinh Nghiệm Bầu Cử: Dân Biểu Tiểu Bang 
Của Quý Vị từ tháng Mười Hai, năm 2011

Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác: Giám đốc và luật sư về quyền 
lợi công cộng của Heart of America Northwest, nhóm công dân dẫn đầu 
những nỗ lực để dọn sạch Hanford, đồng thời làm việc để dọn sạch sự ô 
nhiễm ở Công Viên Magnuson và phía bắc Lake Washington. Trường Y Tế 
Công Cộng UW, Giảng Viên Y Học.

Giáo Dục: Trường Luật UW

Phục Vụ Cộng Đồng: Trường Y Tế Công Cộng UW, Người Đoạt Giải 
Thưởng Phục Vụ Cộng Đồng năm 2010; Liên Minh Washington vì Chính 
Quyền Công Khai, Ủy Viên Hội Đồng từ năm 2007-đến nay; PTSA, tình 
nguyện viên trong các lớp học, gây quỹ cho các buổi tổ chức và diễn đàn ở 
các Trường Công Lập Seattle trong nhiều năm, và gây quỹ cho trường học 
trên toàn tiểu bang và các vấn đề về giáo dục; Liên Minh tổ chức để giảm 
bớt sĩ số quá đông tại các trường học của chúng ta

Lời Tuyên Bố: Tôi yêu cầu được tiếp tục phục vụ trong cương vị Dân Biểu 
Tiểu Bang của quý vị, để làm cho hệ thống thuế của chúng ta công bằng 
hơn, ủng hộ các trường học, tăng sự tiếp cận với nền giáo dục bậc cao, 
bảo vệ môi trường và những người tiêu dùng của chúng ta.

Tôi luôn luôn chống lại các nhóm đặc quyền để làm những điều đúng. Đó 
là lời cam kết của tôi đối với quý vị. Đó là lý do tại sao tôi dẫn đầu những 
nỗ lực để làm cho chính quyền minh bạch hơn đồng thời giám sát tiền thuế 
của quý vị, đóng các kẽ hở về đặc quyền, và chấm dứt tình trạng lấy lệ 
phí với giá cắt cổ khi kéo xe. Ủng Hộ: Các Đảng Viên Đảng Dân Chủ Địa 
Hạt 46, Hội Đồng Lao Động, các giáo viên của chúng ta, Hội Sierra/WCV, 
NARAL, AG Bob Ferguson, cựu Dân Biểu Phyllis Gutierrez Kenney, Thị 
Trưởng Kenmore David Baker, hàng trăm láng giềng.

 Gerry Pollet 
 7750 17th Ave NE 
 Seattle, WA  98115 

 (206) 528-0078 
 info@gerrypollet.com 
 www.gerrypollet.com 

(Theo Đảng Dân Chủ)
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 Dân Biểu Tiểu Bang - Vị Trí Số 2 

Kinh Nghiệm Bầu Cử: Đội Trưởng Đội Foot 
Ball Eisenhower 

Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác: Không đệ trình chi tiết 

Giáo Dục: Tốt nghiệp Trường Trung Học Eisenhower, Yakima, WA., 
Trường Đại Học Cộng Đồng Shoreline, Seattle, WA

Phục Vụ Cộng Đồng: North Helpline Food Bank, Hội Trại Football Giới 
Trẻ, Hiến Máu Hồng Thập Tự

Lời Tuyên Bố: Tôi tên là Branden Curtis và tôi vinh dự được phục vụ và 
đại diện cho quý vị ở Địa Hạt 46. Là sinh viên Trường Đại Học Cộng Đồng 
Shoreline đã giúp tôi nhìn ra được nhiều sự khói khăn mà các sinh viên 
phải đương đầu với chi phí giáo dục. Tôi theo đuổi trở thành điều gì khác 
hơn việc chỉ là sinh viên, tôi muốn trở thành nhà lãnh đạo biết lắng nghe 
cử tri của mình và mang lại các giải pháp đúng đắn và hợp lý cho Olympia. 
Tôi tin tưởng vào chính quyền nhỏ và làm việc hữu hiệu, hạ thấp chi phí 
giáo dục, hạ tầng cơ sở vững mạnh, củng cố hệ thống thị trường tự do của 
chúng ta, và có trách nhiệm về môi trường. Xin cảm ơn quý vị.

 Branden Curtis 
 12726 35th Ave NE, Unit C 
 Seattle, WA  98125 

 (509) 945-1909 
 curtis9@uw.edu 
    

(Theo Đảng Cộng Hòa)

Kinh Nghiệm Bầu Cử: Dân Biểu Tiểu Bang, 
từ năm 2013 đến Hiện Nay. Được biết đến qua việc liên kết mọi người lại 
với nhau, tôi đã cải thiện phẩm chất lớp vườn trẻ cho các trẻ em nghèo khó 
nhất của chúng ta, cải thiện sự hiệu quả tại Sở Giao Thông Washington, 
đấu tranh để bảo tồn dịch vụ xe bus, cổ võ mức lương để đủ sống cho tất 
cả những người lao động ở Washington, và luôn chú tâm đến việc bảo vệ 
môi trường. Tôi sẽ tiếp tục mang lại sinh lực và sự hiệu quả này cho các 
vấn đề mà chúng ta quan tâm.

Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác: Cựu giám đốc điều hành (Liên Minh 
Chọn Lựa Giao Thông), luật sư (Pierce Transit, WashPIRG), giáo viên 
(Chương Trình Dạy Kèm Giới Trẻ).

Giáo Dục: Trường Luật Đại Học Boston; Trường University of Washington; 
Các trường công lập Shoreline (Trường Tiểu Học Lake Forest Park, 
Kellogg, và Shorecrest).

Phục Vụ Cộng Đồng: Ban Giám Sát Công Dân Về Giao Thông Vùng 
Sound; Ủy Viên Americorps

Lời Tuyên Bố: Tôi là dân biểu tiểu bang, nhà lãnh đạo giao thông, bảo vệ 
môi trường, luật sư, và là người mẹ với khả năng đã được chứng minh 
về giải quyết vấn đề, có kinh nghiệm về lập pháp, và sự đam mê phục vụ 
công cộng. Chúng ta có thể đạt được tiềm năng của mình trong cương 
vị là cộng đồng bằng cách đầu tư vào các trường công lập, nền giáo dục 
bậc cao, các khu phố với sự giao thông dễ dàng, và nền tảng kinh tế đa 
dạng của chúng ta. Tôi sẽ bảo vệ cho kế hoạch hóa gia đình và sự tiếp 
cận chăm sóc sức khỏe cho tất cả các gia đình. Các sự ủng hộ bao gồm: 
Hội Sierra, Liên Đoàn Cử Tri Giáo Dục, WEA, Giám Đốc Điều Hành Quận 
King Dow Constantine, Thị Trưởng Kenmore Dave Baker, Phó Thị Trưởng 
Lake Forest Park Catherine Stanford, các Ủy Viên Hội Đồng Seattle Mike 
O’Brien và Sally Bagshaw, và rất nhiều cá nhân và doanh nghiệp trên toàn 
địa hạt 46.

 Jessyn Farrell 
 PO Box 20792 
 Seattle, WA  98102 

 (206) 856-1669 
 info@electjessyn.com 
 www.electjessyn.com 

(Theo Đảng Dân Chủ)
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 Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang 

Kinh Nghiệm Bầu Cử: Không đệ trình chi tiết

Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác: Không đệ trình chi tiết

Giáo Dục: Không đệ trình chi tiết

Phục Vụ Cộng Đồng: Không đệ trình chi tiết

Lời Tuyên Bố: Tôi sinh ra ở Seattle và đã sinh sống ở nơi này suốt cuộc 
đời mình. Tôi tốt nghiệp Trường Trung Học Renton và có bằng Cử Nhân và 
Cao Học từ Trường Central Washington University. Tôi là chủ tiểu thương 
nghiệp.

Tôi tin rằng các cử tri ở phía Nam Quận King cần có sự lựa chọn. Nền 
chính trị của chúng ta bị bế tắc và chúng ta đang ganh đua với Washington 
bên kia. Chúng ta cần giải quyết những vấn đề về giao thông và tài trợ đầy 
đủ cho giáo dục. Chúng ta cần mở rộng nền tảng thuế của chúng ta.

Tất cả mọi người cần được trao cho cơ hội công bằng để thành công. Nhu 
cầu của một người là có thể sinh tồn nếu làm việc toàn thời gian. Mức 
lương đủ sống chính là câu trả lời. Chúng ta có thể đạt được điều này nếu 
chúng ta ủng hộ các tiểu thương nghiệp và chấm dứt việc cho không mọi 
thứ cho các công tư vốn không hỗ trợ người làm công.

Nếu giới giàu sang làm ra hàng triệu mỹ kim mỗi năm họ có thể có đủ khả 
năng để trả mức lương đủ sống. Họ vẫn sẽ giàu và những người còn lại 
như chúng ta có thể làm việc để đạt được giấc mơ Hoa Kỳ. Các cử tri cần 
và xứng đáng được chọn lựa. Hãy bầu cho các giá trị của quý vị!

 Carol Barber 
 10216 SE 256  Ste 130 PMB 496 
 Kent, WA  98030 

(253) 630-3614

(Theo Đảng Dân Chủ)

Kinh Nghiệm Bầu Cử: Thượng Nghị Sĩ Tiểu 
Bang (đắc cử năm 2010)

Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác: Phó Công Tố Viên (hợp đồng), 
Quận King; Trưởng Điều Hành, Hội Đồng Địa Hạt 7 Quận King; Phụ Tá Tư 
Pháp, Tòa Án Địa Hạt Quận King; Quản Lý, Câu Lạc Bộ Bơi Lội Olympic 
View; Huấn Luyện Viên Bơi Lội, Khu Học Chánh Renton & Highline

Giáo Dục: Bằng Cao Học Quản Trị Kinh Doanh, Bằng Luật – Trường 
Seattle University; Bằng Cử Nhân – Trường University of Washington

Phục Vụ Cộng Đồng: Giải Thưởng: Nhà Lập Pháp Xuất Sắc của Năm - 
Liên Minh Tương Lai Không Gian, Hội Đồng Cảnh Sát & Cảnh Sát Trưởng 
Đô Thị, Phòng Thương Mại Kent; Giải Thưởng Tinh Thần Cộng Đồng - 
Kent PTA; Nhà Lãnh Đạo Nổi Bật về Khuyết Tật Bẩm Sinh - ARC của Quận 
King; Người Ủng Hộ cho Trẻ Em - Liên Minh của Trẻ Em; Sự Phục Vụ Hội 
Đồng: Thể Thao Trong Trường Học; Nguồn Trợ Giúp Cho Giới Trẻ Auburn; 
Quỹ Tài Trợ Trường Công Lập Auburn; và những hội đồng khác

Lời Tuyên Bố: Vợ tôi, Steffanie, và tôi phải đương đầu với những khó 
khăn giống như những gia đình khác trong cộng đồng của chúng ta: nạn 
kẹt xe trên xa lộ; bạn bè gặp khó khăn để tìm việc làm; tìm những trường 
học xuất sắc và các khu phố an toàn. Chính quyền có thể là một phần của 
giải pháp, nhưng chỉ thực hiện được khi có những sự ưu tiên rõ ràng và 
khả năng lãnh đạo độc lập.

Là cựu huấn luyện viên trung học và là con trai của hai nhà giáo lâu đời, tôi 
biết rõ tầm quan trọng nền giáo dục công lập. Là nhà lãnh đạo ở Thượng 
Viện Tiểu Bang, tôi đã cố gắng đặt ưu tiên giáo dục ở tất cả mọi cấp độ. 
Tôi đã giúp phát triển ngân sách nhằm giữ cho mức học phí không được 
tăng tại các trường đại học Washington đồng thời thêm $1 tỷ vào các lớp 
học mà không tăng thuế.

Tôi được ủng hộ bởi các Đảng Viên Đảng Tự Do, Dân Chủ và Cộng Hòa 
bởi vì tôi làm việc với mọi thành phần. Cùng nhau, chúng ta mở rộng sự 
chăm sóc và cơ hội việc làm cho những người bị khuyết tật bẩm sinh và bị 
hình phạt nghiêm khắc do DUI. Chúng ta đã thông qua đòi hỏi về cân bằng 
ngân sách trong 4 năm, và đóng các kẽ hở không công bằng về thuế đồng 
thời bảo vệ việc giảm thuế cho các gia đình và tiểu thương nghiệp. Tôi 
mong nhận được lá phiếu của quý vị để tiếp tục làm việc thay cho quý vị. 
Xin liên lạc với tôi và cho tôi biết cách làm thế nào để có thể phục vụ quý vị 
được tốt hơn!

Được ủng hộ bởi: Liên Đoàn Cử Tri Giáo Dục; Tranh Đấu cho Trẻ Em; 
Nhân Viên Cứu Hỏa Auburn & Kent; Hội Cảnh Sát Tiểu Bang Washington; 
và những tổ chức khác

 Joe Fain 
 PO Box 7809 
 Covington, WA  98042 

 (253) 293-5633 
 joe@votefain.com 
 www.votefain.com 

(Theo Đảng Cộng Hòa)
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 Dân Biểu Tiểu Bang - Vị Trí Số 1 

Kinh Nghiệm Bầu Cử: Dân Biểu Tiểu Bang 
từ năm 2011-Đến Nay; Nhân Viên Ủy Ban Phân Khu từ năm 2006-Đến 
Nay; Thư Ký Liên Đoàn AMPA/Thủ Quỹ 2006-2010

Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác: Không Quân Hoa Kỳ (8 năm) 
- Phi Công Chuyên Chở, Giảng Viên Toán Trường Dân Lập Học Viện 
USAF. Hãng Boeing (27 năm) - Giảng Viên Huấn Luyện Bay và Giảng Viên 
Phi Công 737, 747, 757, 767, 777, 787, Nhân Viên Sáng Lập và là Thư Ký/
Thủ Quỹ của AMPA (công đoàn Giảng Viên Phi Công Boeing, nay là một 
phần của SPEEA)

Giáo Dục: Bằng Cử Nhân Kỹ Thuật Cơ Khí, Học Viện Không Quân Hoa Kỳ

Phục Vụ Cộng Đồng: Các dự án Nhà Thờ Lake Sawyer Christian, Nhóm 
Học Kinh Thánh, Cuộc Đời Giới Trẻ, Bạn Tù, Tạo Nên Ngày Khác Biệt, 
PTSA, dạy kèm toán, người ủng hộ bóng chuyền trung học, gây quỹ cho 
bữa ăn tối, huấn luyện viên Công Viên Kent

Lời Tuyên Bố: Mark tốt nghiệp Học Viện Không Quân, đã kết hôn 35 năm 
có hai người con gái đã lập gia đình và ba cháu ngoại, là phi công giảng 
viên Boeing và là cư dân của Kent/Covington 27 năm. Mark sẽ đấu tranh 
để tài trợ cho những ưu tiên hàng đầu của chúng ta: giáo dục, an toàn 
công cộng và bảo vệ những người yếu đuối, để không bao giờ có ai bị thao 
túng khi tăng thuế.

Mark tận tâm làm việc để cắt giảm từ hai đảng về cách chi tiêu lãng phí 
của chính quyền tiểu bang, giúp các tiểu thương nghiệp phát đạt và giữ lại 
các doanh nghiệp thiết yếu như Boeing ở Washington. Ông tận tâm trong 
việc giữ cho quý vị có việc làm và chi tiêu tiền của chính quý vị. Hãy gọi 
điện thoại di động của Mark bất cứ lúc nào (253)632-0736.

 Mark Hargrove 
 PO Box 7341 
 Covington, WA  98042 

 (253) 630-3064 
 Mark@MarkHargrove.org 
 www.MarkHargrove.org 

(Theo Đảng Cộng Hòa)

Kinh Nghiệm Bầu Cử: Không đệ trình chi tiết

Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác: Hiện là Trưởng Điều Hành cho Cảnh 
Sát Trưởng Quận King John Urquhart - Giúp bảo vệ ngân quỹ để mở lại 
phân khu Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng ở phía Nam Quận King và tuyển 
tám phó cảnh sát. Tăng thêm ngân sách huấn luyện. Trước Đây: Là Phó 
Công Tố Viên, Văn Phòng Luật Sư Thành Phố Bellevue; Giám Đốc Địa Hạt 
cho Ủy Viên Hội Đồng Quận King Reagan Dunn - Dẫn đầu chính sách về 
cải tổ chính quyền và các dự luật an toàn công cộng, như Đạo Luật Khởi 
Đầu Minh Bạch Về Thuế của Quận King, và Sắc Lệnh An Toàn Khu Phố.

Giáo Dục: Bằng Luật, Trường Seattle University School of Law; Bằng Cử 
Nhân, Trường Seattle Pacifi c University

Phục Vụ Cộng Đồng: Tình Nguyện Viên, Thế Vận Hội Đặc Biệt của 
Washington; Ủy Ban Chỉ Đạo, Ủy Ban An Toàn Luật Khu Vực và Tư Pháp; 
Ủy Viên, Ủy Ban Cố Vấn Tư Pháp Hình Sự Trường Seattle University

Lời Tuyên Bố: Tôi tranh cử vì tôi yêu mến cộng đồng phía Nam Quận 
King của chúng ta, là nơi tôi đã phục vụ các công dân gần một thập niên 
qua. Chúng ta cần sự lãnh đạo mới mẻ ở Olympia. Tôi không phải là chính 
trị gia chuyên nghiệp, nhưng tôi có kinh nghiệm vững mạnh trong cách làm 
việc với các Đảng Viên Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ để tìm ra các 
giải pháp nhằm bảo vệ điểm mấu chốt về giáo dục cho con em của chúng 
ta, và điểm mấu chốt về kinh tế cho các tiểu thương nghiệp và các gia 
đình.

Washington có nhiệm vụ rõ ràng là phải tài trợ đầy đủ cho giáo dục. Việc 
thiết yếu là cho các học sinh của chúng ta có thể học tập trong một môi 
trường an toàn và đầy đủ, và đó là ưu tiên hàng đầu của tôi. Tôi mong 
được nhận lá phiếu của quý vị.

 Chris Barringer 
 PO Box 1978 
 Auburn, WA  98002 

 (253) 315-3373 
 Chris@chrisforhouse.com 
 www.chrisforhouse.com 

(Theo Đảng Dân Chủ)
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 Dân Biểu Tiểu Bang - Vị Trí Số 2 

Kinh Nghiệm Bầu Cử: Pat đã phục vụ trong 
cương vị ủy viên hội đồng và là thị trưởng của Covington và đã đại diện 
cho chúng ta tại Olympia từ năm 2005. Ông đã phục vụ với tư cách là Nhà 
Lãnh Đạo Khối Đa Số Tại Hạ Viện trong 4 năm qua.

Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác: Pat có kinh nghiệm trong vai trò phụ 
tá lập pháp tại cấp địa phương, khu vực và tiểu bang. Ông còn làm chủ tịch 
ủy ban phát triển kinh tế địa phương của ông.

Giáo Dục: Pat có bằng Cử Nhân từ Trường University of Washington.

Phục Vụ Cộng Đồng: Pat có kinh nghiệm hoạt động lâu đời trong cộng 
đồng của mình phục vụ trong cương vị huấn luyện viên thể thao giới trẻ, 
chủ tịch Hội PTA, ủy viên tổ chức phục vụ và trong nhiều hội đồng tổ chức 
cộng đồng.

Lời Tuyên Bố: Pat Sullivan tranh cử vào Hạ Viện Tiểu Bang bởi vì ông 
có sự cam kết chân thành trong việc làm cho chính quyền được hữu hiệu 
hơn, hiệu quả hơn, và có trách nhiệm hơn. Trong những thời điểm khó 
khăn, Pat tin tưởng rằng các viên chức dân cử sẽ lãnh đạo qua hành động. 
Đó là lý do tại sao ông từ chối gửi thư gây quỹ đến những người đóng thuế 
và phản đối việc công du ngoài tiểu bang và chi xài xa hoa. Pat ủng hộ các 
sự đầu tư và cải thiện thiết yếu cho hệ thống giáo dục K-12 của chúng ta 
và chú tâm vào các khoản tăng học phí. Ông ủng hộ rất nhiều cho những 
cải thiện cần thiết về hạ tầng cơ sở và làm việc để hỗ trợ cơ hội phát triển 
kinh tế tại địa phương. Pat tiếp tục làm việc theo phong cách lưỡng đảng 
để giải quyết các vấn đề cấp thiết nhất của chúng ta.

 Pat Sullivan 
 26513 168th PL SE 
 Covington, WA  98042 

 (253) 740-6772 
 pat@votepatsullivan.com 
 www.votepatsullivan.com 

(Theo Đảng Dân Chủ)

Kinh Nghiệm Bầu Cử: Không nộp thông tin

Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác: Tôi quản lý và điều hành doanh 
nghiệp xây dựng. Tôi soạn thảo và xem xét hợp đồng, kiểm tra công việc 
của nhà thầu phụ. Tôi tuyển dụng và sa thải nhà thầu phụ. Khả năng đem 
lại lợi nhuận và sống còn của công ty là trách nhiệm của tôi. (Một kỹ năng 
xác định nhu cầu của tiểu bang). Tôi là người phát minh và người tổ chức 
sản phẩm. Tôi sở hữu công ty của mình trong 24 năm.

Giáo Dục: Tôi phục vụ trong các lực lượng vũ trang được bảy năm và 
tham gia nhiều lớp học quân sự. Tôi là một nhà xây dựng tự học, nhà phát 
minh và một doanh nhân.

Phục Vụ Cộng Đồng: Không nộp thông tin

Lời Tuyên Bố: Tôi không ủng hộ việc tăng thuế nhiên liệu hay thuế phát 
thải carbon như thống đốc đề xuất. Hồ sơ bầu cử của đối thủ của tôi đề 
xuất là anh ấy sẽ làm như vậy. Thay đổi khí hậu không phải là một sự kiện 
chịu thuế. Tôi sẽ ủng hộ quyết định McLeary để tài trợ đầy đủ cho các 
trường học mà không chịu thuế. Tôi sẽ bỏ phiếu bảo vệ nền tự do công 
dân và quyền về sự riêng tư của công dân. Tiểu bang này phải tuân theo 
ngân sách của mình. Cần phải nhận biết và loại bỏ sự lãng phí của chính 
phủ. Tôi sẽ không bao giờ cản trở một cách lén lút sáng kiến tăng thuế của 
người dân, như đối thủ của tôi đã làm. Lá phiếu của bạn sẽ rất có ý nghĩa.

 Barry Knowles 
 27111 167th Pl SE Suite 105 Box 200 
 Covington, WA  98042 

 (206) 574-8232 
 electbarry@barryknowles.com 
 www.electbarryknowles.com 

(Theo Đảng Cộng Hòa)
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 Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang 

Kinh Nghiệm Bầu Cử: Đại biểu dân cử, Hội 
Nghị Đảng Viên Đảng Cộng Hòa Tiểu Bang năm 2012. Nhà hoạt động 
công dân, không phải chính trị gia chuyên nghiệp.

Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác: 21 năm trong vai trò một người mẹ 
của bốn người con tuyệt vời. Phụ tá pháp lý chống lại việc tịch thu nhà 
ở và là đại diện hòa giải cho các chủ nhà đang phải đương đầu với việc 
bị tịch thu nhà để thế nợ. Giám Đốc Phòng Hòa Giải Luật Công Bằng Về 
Tịch Thu Nhà Ở của Washington cho công ty luật ở địa phương Chủ tiểu 
thương nghiệp.

Giáo Dục: Trường Trung Học Ferndale. Trường Đại Học Cộng Đồng 
Whatcom. Trường Đại Học Skagit Valley.

Phục Vụ Cộng Đồng: 15 năm hoạt động tích cực trong nhà thờ; giáo 
viên trường ngày Chủ Nhật, hướng dẫn chương trình giới trẻ. Ủy viên hội 
đồng ủy ban lớp vườn trẻ trong 5 năm. Dẫn đầu nhiều buổi hội thảo giáo 
dục miễn phí chống lại việc tịch thu nhà cho các chủ nhà vốn bị đối xử bất 
công.

Lời Tuyên Bố: Chúng ta hãy khôi phục lại sự hợp lý, đam mê, và công 
bằng cho tiến trình chính trị của chúng ta đồng thời chống lại chính sách 
thuế hiện thời và cách chi tiêu của chính quyền to lớn. Chúng ta cần giảm 
bớt sự quá ôm đồm của Olympia đến đời sống của chúng ta và khuyến 
khích sự lựa chọn của phụ huynh trong giáo dục. Chúng ta nên khuyến 
khích sự kiểm soát cộng đồng tại địa phương - được dẫn dắt bởi các tiểu 
thương nghiệp và được trao quyền bởi cơ cấu thuế đơn giản hơn và công 
bằng hơn với ít quy định hơn và ít cản trở về kinh tế để tiếp cận. Không 
còn liên lạc được các nhà lãnh đạo tiểu bang với cảnh ngộ hiện tại của các 
người dân Washington trung lưu và chính sách hiện thời có khuynh hướng 
chỉ mang lại lợi ích cho những ai có thể gây ảnh hưởng đến chính sách đó. 
Chúng ta cần tiếng nói cho những người còn lại là chúng ta.

Một thí dụ điển hình là việc giảm $8 Tỷ tiền thuế mới đây cho Boeing 
“không có điều kiện ràng buộc đi kèm” của Cơ Quan Lập Pháp, mà đối 
thủ của tôi đã bỏ phiếu, cùng với với sự thất bại của Cơ Quan Lập Pháp 
trong việc tuân theo quyết định của McCleary để “có số tiền phòng hờ cho 
nền giáo dục của tất cả các trẻ em.” Tôi sẽ giảm thuế B&O cho các doanh 
nghiệp nhưng không chỉ các doanh nghiệp lớn - và khích lệ việc tăng 
tiền lương do kết quả của nền kinh tế vững mạnh. Chúng ta hãy làm cho 
Washington trở thành guồng máy kinh tế thịnh vượng cho tất cả mọi người. 
Chúng ta cấp thiết cần những nhà lãnh đạo khác biệt và những ưu tiên tốt 
hơn trong cơ quan lập pháp. Hãy để tôi là tiếng nói của quý vị ở Olympia.

 Michelle Darnell 
 830 Kirkland Way #203 
 Kirkland, WA  98033 

 (360) 720-6899 
 michelledarnell7@gmail.com
www.michelledarnellforsenate.com 

(Theo Đảng Cộng Hòa)

Kinh Nghiệm Bầu Cử: Dân Biểu Habib phục 
vụ trong Hạ Viện Tiểu Bang, là nơi ông đã được bầu làm Phó Chủ Tịch Ủy 
Ban Kỹ Thuật và Phát Triển Kinh Tế.

Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác: Dân Biểu Habib là luật sư với 
Perkins Coie, và là giáo sư luật tại Trường Seattle University.

Giáo Dục: Dân Biểu Habib bị mất đi thị giác do bệnh ung thư từ thuở nhỏ, 
nhưng, nhờ các trường công lập Bellevue, ông đã được học tại Columbia, 
Oxford trong cương vị Học Giả Rhodes, và Trường Luật Yale.

Phục Vụ Cộng Đồng: Dân Biểu Habib là ủy viên hội đồng Quỹ Tài Trợ 
Trường Đại Học Bellevue, Hội Downtown của Bellevue, và 5th Avenue 
Theatre. Ông còn là cựu Ủy Viên Ủy Ban Dịch Vụ Nhân Sinh Bellevue.

Lời Tuyên Bố: Phục vụ quý vị trong Cơ Quan Lập Pháp là một vinh dự 
lớn. Tôi hãnh diện được làm việc với cả các Đảng Viên Đảng Dân Chủ 
lẫn Cộng Hòa để giải quyết các vấn đề khó khăn và mở rộng cơ hội cho 
các gia đình và doanh nghiệp địa phương. Tôi là tác giả dự luật then chốt 
cho phép các doanh nghiệp sử dụng việc gây quỹ từ số đông để phát triển 
doanh nghiệp của họ. Tôi đã mang lại tinh thần trách nhiệm cho việc thu 
lộ phí SR-520, đưa ra thẩm quyền phán quyết để giảm bớt hoặc bỏ các 
khoản lệ phí trễ hạn khi việc trì hoãn là do lỗi của tiểu bang. Những thành 
công này và các thành công khác về lập pháp là khả dĩ bởi vì tôi đặt ưu 
tiên cho chính sách tốt lên trên các quan điểm chính trị.

Là Thượng Nghị Sĩ của quý vị, tôi sẽ tiếp tục chú trọng vào nền giáo dục 
K-12, học phí đại học có giá phải chăng, giảm thuế cho tiểu thương nghiệp, 
và đầu tư vào giao thông để chuyên chở, giải tỏa tình trạng kẹt xe, và 
hoàn tất công trình 520 đúng ngân sách. Tôi sẽ đấu tranh cho môi trường 
ổn định, quyền của phụ nữ để thực hiện những chọn lựa của riêng họ về 
chăm sóc sức khỏe, và bảo vệ người tiêu dùng hầu giữ cho các gia đình 
của chúng ta được an toàn.

Sự Ủng Hộ: Các Nhân Viên Cứu Hỏa Bellevue, Kirkland, Redmond, 
Quỹ Chiến Dịch Trẻ Em, Hội Giáo Dục Washington, Bầu Cho Planned 
Parenthood, Hội Cử Tri Bảo Tồn Washington, Thượng Nghị Sĩ Patty 
Murray và Maria Cantwell, Thống Đốc Inslee, Dân Biểu Quốc Hội Adam 
Smith và Nữ Dân Biểu Quốc Hội Suzan DelBene, Giám Đốc Điều Hành 
Quận Dow Constantine, Dân Biểu Ross Hunter, Thị Trưởng của Bellevue, 
Kirkland, Redmond, và Medina, toàn thể Hội Đồng Thành Phố Bellevue, đa 
số các Hội Đồng Kirkland và Redmond, nhiều tổ chức khác.

 Cyrus Habib 
 PO Box 2004 
 Kirkland, WA  98083 

 (425) 679-9103 
 cyrus@cyrushabib.com 
 www.cyrushabib.com 

(Theo Đảng Dân Chủ)
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 Dân Biểu Tiểu Bang - Vị Trí Số 1 

Kinh Nghiệm Bầu Cử: Không nộp thông tin

Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác: Tôi là một Kỹ sư máy bay Boeing 
đã nghỉ hưu, sống cùng với vợ trong ngôi nhà hiện tại trong 47 năm. Kinh 
nghiệm về giao thông vận tải của tôi bao gồm 15 năm đi làm bằng xe buýt 
và hoàn toàn sử dụng phương tiện công cộng khắp Châu Âu. Mối quan 
ngại ST của tôi xuất phát từ việc họ thậm chí không xem xét BRT hai chiều 
cho giao thông ở cross-lake trong 2008 DEIS. Tôi đã tạo một trang blog 
http://stopeastlink.blogspot.com trình bày chi tiết những mối quan ngại này 
và nộp hồ sơ với tư cách là ứng cử viên để thu hút người xem. Sau đó, nó 
trở thành vấn đề ST rõ ràng vượt quá East Link. Tôi tự tin rằng những ai 
truy cập vào trang blog của tôi cũng sẽ đồng ý.

Giáo Dục: Không nộp thông tin

Phục Vụ Cộng Đồng: Không nộp thông tin

Lời Tuyên Bố: Tuyên bố tranh cử của tôi chủ yếu là trình bày sự thất 
bại hoàn toàn đang chờ khu vực từ các khu mở rộng đường sắt hạng 
nhẹ Prop I của Sound Transit. East Link sẽ không bao giờ có khả năng 
cần thiết cho giao thông vận tải công cộng cross-lake. Nó không chỉ tàn 
phá các phần Bellevue và vi phạm luật môi trường, mà chắc chắn nó sẽ 
dẫn đến tình trạng tắc nghẽn giao thông trên 1-90. Các khu vực mở rộng 
Central Link đến Federal Way và Lynnwood sẽ không bao giờ có hành 
khách để chứng minh cho việc vận hành các xe lửa hạng nhẹ tốn kém 
chưa nói đến hàng tỷ đôla chi cho việc khởi xướng dịch vụ. Kết quả sẽ là 
một “lỗ đen” cho các nguồn quỹ giao thông vận tải trong khu vực, sẽ làm 
cho sự thâm hụt ngân sách Metro hiện tại ít đi.

 Bill Hirt 
 2615 170th Ave SE 
 Bellevue, WA  98008 

   (425) 747-4185 
wjhirt2014@gmail.com 
 stopeastlinknow.blogspot.com 

(Theo Đảng Cộng Hòa)

Kinh Nghiệm Bầu Cử: Dân Biểu Tiểu Bang 
được bầu chọn năm 2002-2014. Chủ tịch, Uỷ Ban Phân Bổ Ngân Sách 
của Hạ Nghị Viện, Hội Đồng Dự Báo Kinh Tế và Doanh Thu của Tiểu Bang 
Washington. Cựu chủ tịch, Uỷ Ban Liên Tịch Kiểm Toán và Xem Xét Pháp 
Lý.

Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác: Tập đoàn Microsoft năm 1983-2000. 
Giám đốc chương trình Microsoft Access đến Tổng giám đốc Hệ Thống 
Mạng Nội Bộ Thương Mại Microsoft. Có nhiều bằng sáng chế liên quan 
đến công nghệ cơ sở dữ liệu và giao diện người dùng.

Giáo Dục: Đại học Yale Bằng Cử Nhân Khoa Học Tự Nhiên về Khoa Học 
Máy Tính năm 1983

Phục Vụ Cộng Đồng: Uỷ Viên Tổ Chức Trường Bellevue năm 2001-2010. 
Ban Giám Đốc Hopelink 2004-2010. Cựu trưởng nhóm Sói Con Nhóm 435 
và phó chủ tịch Hội Nam Hướng Đạo của Quận America Cascade. Được 
nhận phần thưởng của quận.

Lời Tuyên Bố: Cám ơn các bạn đã tạo cơ hội cho tôi phục vụ cộng đồng 
của mình và xây dựng một nền kinh tế vững mạnh cho Washington.

Là chủ tịch uỷ ban ngân sách của nghị viện, tôi đã thương lượng bốn thoả 
thuận ngân sách hai đảng mới nhất và lãnh đạo nghị viện cố gắng giữ lại 
777x việc làm của Boeing. Ngân sách năm nay được bổ sung thêm một 
tỷ đôla cho nền giáo dục từ mẫu giáo đến lớp 12, đóng băng mức học phí 
đại học, và áp dụng điểm mạnh nhất của tiểu bang vào luật ngân sách 
quốc gia cân bằng. Với sự hỗ trợ của các bạn, tôi sẽ tiếp tục nhấn mạnh 
hệ thống giáo dục vững mạnh và được tài trợ âầy đủ, ngân sách tiểu bang 
cần bằng, và đảm bảo hoàn tất dự án 520 chiếc cầu.

 Ross Hunter 
 PO Box 4204 
 Bellevue, WA  98009 

 (425) 610-7677 
 ross@rosshunter.com 
 www.rosshunter.com 

(Theo Đảng Dân Chủ)
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 Dân Biểu Tiểu Bang - Vị Trí Số 2 

Kinh Nghiệm Bầu Cử: Không

Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác: Kỹ sư phát triển phần mềm, 
Microsoft (Volt),Garmin; Giảng viên thiết kế trò chơi trung học phổ thông 
tại Trung Tâm Kỹ Năng Quận Pierce (Viện công nghệ DigiPen); Thợ máy 
phụ việc/Nhân viên kỹ thuật phòng thí nghiệm (MM2 SS/ELT), Hải Quân 
Hoa Kỳ; Dịch vụ khách hàng, ngành nhà hàng; Tác giả quyển Học thuyết 
tỷ lệ đàm phán lợi nhuận – Sản xuất, Phân phối, và Tiêu dùng Giá trị con 
người(The Profi t Bargaining Ratio Theory – The Production, Distribution, 
and Consumption of Human Valu)

Giáo Dục: Đại học DeVry, Bằng Cử Nhân Khoa Học Tự Nhiên Lập trình trò 
chơi và mô phỏng, hạng danh dự năm 2009; Đơn vị đào tạo động lực hạt 
nhân Hải quân Hoa Kỳ, Chứng nhận ELT năm 2003

Phục Vụ Cộng Đồng: Ủy Ban Tư Vấn Viện Công Nghệ DigiPen

Lời Tuyên Bố: Tôi tự hào được phục vụ trong Hải quân để bảo vệ cuộc 
sống đa dạng của Washington. Tôi dạy học ở trường trung học phổ thông, 
đem đến cho học sinh một lựa chọn cho tương lai của họ. Mỗi chúng ta 
đều có ước mơ và mục tiêu. Mỗi chúng ta đều có cách bước vào thế giới 
khác nhau. Không có một quy chuẩn phù hợp cho mọi giải pháp. Không 
một chính trị gia nào có quyền quyết định cho bạn về những vấn đề ảnh 
hưởng đến sức khỏe, lối sống hay gia đình của các bạn. Washington thuộc 
về người dân của nó, không thuộc về các liên minh quyền lợi đặc biệt, các 
ủy ban hành động chính trị, hay người vận động hành lang nào. Hãy giúp 
tôi giữ Washington trong tay của người dân. Sống, Hãy sống.

 Tim Turner 
 PO Box 395 
 Redmond, WA 98073 

 (360) 536-5789 
 TimTurner@ElectTimTurner.com 
 www.ElectTimTurner.com 

(Theo Đảng Tự Do)

Kinh Nghiệm Bầu Cử: Thị Trưởng Kirkland, 
2010-2013; Phó Thị Trưởng, 2000-2010; Ủy Viên Hội Đồng, 1998-2000; 
Hội Đồng Cộng Đồng Houghton, 1992-1997

Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác: Trường Bastyr University, Trưởng 
Nhân Viên Phát Triển; Thân Hữu của Giới Trẻ, Phát Triển/Giao Tế Công 
Cộng

Giáo Dục: Trường Đại Học Evergreen State, Bằng Cử Nhân

Phục Vụ Cộng Đồng: Tôi vinh dự được phục vụ trong các hội đồng của 
Trung Tâm Trình Diễn Nghệ Thuật Kirkland, Thân Hữu của Giới Trẻ, Trung 
Tâm Nghệ Thuật Kirkland, Feet First, Together Center, Mạng Lưới Kirkland 
Interfaith, và Washington Bikes. Tôi còn phục vụ trong PTA tại Trường Tiểu 
Học Lakeview, Trường Trung Học Cấp Hai Kirkland, và Trường Trung Học 
Cấp Ba Lake Washington và được Giải Thưởng Golden Acorn cho sự phục 
vụ của mình.

Lời Tuyên Bố: Chúng ta cần những nhà lãnh đạo khu vực có kinh nghiệm 
để phá bỏ sự bế tắc ở Olympia và tạo nên sự tiến triển cho ngành giao 
thông, giáo dục, và phát triển kinh tế. Là Thị Trưởng của Kirkland, tôi 
đã làm việc để tạo thêm sinh lực cho nền kinh tế, cổ võ cho tiểu thương 
nghiệp, và bảo vệ cho các gia đình và khu phố của chúng ta. Là Dân Biểu 
của quý vị, tôi sẽ thêm vào thành tích này—hoàn thành Cầu 520 và tài trợ 
cho giao thông, đòi hỏi việc đầu tư vào các trường học, duy trì mạng lưới 
an toàn xã hội, và giải quyết sự thay đổi khí hậu. Những sự ủng hộ của tôi 
phản ảnh sự gắn bó sâu sắc của tôi với các cộng đồng Eastside và bao 
gồm các Thị Trưởng của Bellevue, Kirkland, và Redmond; Dân Biểu Hunter 
và Habib; nhân viên cứu hỏa tại địa phương; và các nhà lãnh đạo doanh 
nghiệp và lao động. Tôi chân thành biết ơn lá phiếu của quý vị.

 Joan McBride 
 PO Box 2707 
 Redmond, WA  98073 

 (206) 300-8173 
 joan@joanmcbride.com 
 www.joanmcbride.com 

(Theo Đảng Dân Chủ)
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Công Tố Viên 

Giáo Dục: Đại Học Washington, bằng cử 
nhân và khoa luật

Nghề nghiệp: Công Tố Viên Quận King

Lời tuyên bố: Là Công Tố Viên Quận King, tôi cam kết sẽ lãnh đạo văn 
phòng tốt nhất trong cả nước, thu hút các luật sư và nhân viên tốt nhất tận 
tâm với sứ mệnh thực thi công lý, và cải cách hệ thống tư pháp hình sự.   
Hơn 30 năm đảm nhiệm chức vụ, tôi đã nhận ra một số chân lý mà dẫn dắt 
tôi trong chức vụ này, bao gồm: 

Đưa trẻ em đến trường là chiến lược phòng chống tội phạm tốt nhất, và 
chuyển hướng thanh thiếu niên bị buộc tội vị thành niên từ tòa án đến một 
cộng đồng biết quan tâm có thể thay đổi cách chúng suy nghĩ.   Nhiều vấn 
đề xã hội phức tạp chúng ta đối mặt không thể xử lý trong phòng xử án 
hoặc nhà tù, nhưng luật pháp có thể là một công cụ hiệu quả để đạt được 
kết quả mong muốn, ví dụ như điều trị nghiện ngập hoặc bệnh tâm thần. 

Ngoài ra, không có điều gì tốt xảy ra khi trẻ em mang súng bất hợp pháp.  
Nạn trộm cắp xe và ăn trộm là tội phạm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc 
sống, chứ không chỉ đến tài sản.   Ít có tội phạm nào gây tổn thương đến 
gia đình như mất đi người thân vì người lái xe say rượu.  Nguồn lực cộng 
đồng mạnh mẽ có thể giúp các nạn nhân của nạn bạo hành gia đình và 
lạm dụng tình dục trở thành những người sống sót.  Ngăn chặn tình trạng 
lạm dụng người cao niên là trách nhiệm chung. 

Sự thật là tình trạng mất cân đối chủng tộc trong hệ thống tư pháp làm suy 
yếu sự tín nhiệm của chúng tôi đối với những người bị ảnh hưởng nhiều 
nhất bởi tội phạm.   Mục tiêu của bất kỳ hệ thống tư pháp nào cũng là giảm 
thiểu tình trạng tái phạm, tuy nhiên hai trong số ba người được ra tù hôm 
nay sẽ lại vào tù trong vòng ba năm.   Nếu chúng ta có thể thực hiện bất kỳ 
tiến độ nào trong việc giảm tỷ lệ giam giữ của quốc gia, chúng ta phải xây 
dựng một hệ thống tái vào tù hiệu quả. 

Cùng nhau, chúng ta có quyền định hình một hệ thống tư pháp hình sự 
công bằng và phục vụ nhu cầu của cộng đồng năng động của chúng ta.   
Được đại diện cho quý vị với tư cách Công Tố Viên là niềm vinh hạnh và 
đặc ân của tôi. 

 Dan Satterberg 
 800 5th Avenue Box 101-254 
 Seattle, WA  98104 

 (206) 229-7008 
 dan@satterberg.com 
 www.dansatterberg.com 

(Theo Đảng Cộng Hòa)



72 Quận King không chịu trách nhiệm về tính hợp lệ hoặc 
chính xác của lời tuyên bố, phát biểu hoặc bác bỏ. Khu Vực Bầu Cử Phía Đông Bắc

Giáo Dục: Tiến Sĩ Luật, Khoa Luật Đại Học 
Seattle, Bằng Cử Nhân Khoa Học Xã Hội, Đại Học Trinity Lutheran

Nghề nghiệp: Luật Sư Giám Sát, Sở Biện Hộ Công Cộng Quận King; 
Thẩm Phán Tạm Thời, Tòa Án Khu Vực

Lời tuyên bố: Tòa án của chúng ta phải dễ tiếp cận và tạo cơ hội để lắng 
nghe người dân.   Tôi muốn đấu tranh cho quyền lợi đó và giúp công dân 
hiểu luật pháp được áp dụng vào trường hợp của họ như thế nào.   Tôi 
mang lại 22 năm kinh nghiệm làm việc/giám sát ở nhiều tòa án khác nhau, 
đại diện cho hàng ngàn công dân và đảm bảo quyền lợi của họ được bảo 
vệ. 

Không giống như các quan chức dân cử khác, là những người coi trọng 
các mối quan hệ chính trị, thẩm phán phải nắm vững luật pháp và can 
đảm để đưa ra các quyết định khó khăn.   Tôi được xác nhận bởi những 
người nhận ra những nét tiêu biểu đó:  hơn 30 thẩm phán từ Quận 
King, Chánh Thẩm Barbara Madsen và Thẩm Phán Yu (Tối Cao Pháp 
Viện Washington), Chánh Thẩm Michael Spearman (Tòa Kháng Án 
Washington); hơn 100 luật sư; Viên Chức Cải Huấn/Quản Chế, Lục Sự, và 
Chấp Hành Viên, tất cả nhân viên đã tận mắt thấy tôi làm việc. 

Liêm chính, từ bi, và công lý là mục tiêu của tôi.   Tôi sinh ra ở Nam Hàn 
Quốc, sống trong trại trẻ mồ côi đến khi 9 tuổi, rồi được Cha Mẹ Người Mỹ 
tốt bụng nhận làm con nuôi.   Với sự hỗ trợ của họ, tôi trở thành một luật 
sư.   Tôi tự hào được phục vụ với tư cách là thẩm phán bán thời gian trong 
nhiều năm và với sự hỗ trợ của quý vị, tôi sẽ phục vụ với tư cách là thẩm 
phán toàn thời gian. 

Chọn đúng thẩm phán là rất quan trọng.   Tôi tin rằng lý lịch, kinh nghiệm, 
và các xác nhận của tôi đã chứng minh điều đó.   Truy cập vào www.
marcusnaylor.com để biết thêm thông tin.

 Marcus Naylor 
 3518 Fremont Ave N Suite 545 
 Seattle, WA  98103 

 (206) 941-4440 
 naylorforjudge@gmail.com 
 www.marcusnaylor.com 

Giáo Dục: Tiến Sĩ Luật, Trường Luật 
Columbus; Bằng Thạc Sĩ và Cử Nhân Khoa Học Xã Hội, Tư Pháp Hình 
Sự, Đại Học Tiểu Bang NY, Albany

Nghề nghiệp: Thẩm Phán Bán Thời Gian, Tòa Án Khu Vực và Tòa Án 
Thành Phố Quận King và Snohomish 

Lời tuyên bố: Luật Sư Đoàn Quận King đánh giá Rick Leo “Vượt Tiêu 
Chuẩn,” đánh giá cao nhất của đoàn và chỉ có một được đưa ra trong 
cuộc tranh cử này.   Được biết đến là người làm việc chăm chỉ, công bằng, 
và có lòng cam kết thực thi pháp luật, Rick là ứng cử viên duy nhất nhận 
được ba đánh giá “Vượt Tiêu Chuẩn”: Luật Sư Đoàn Đồng Tính Nam, 
Đồng Tính Nữ, Lưỡng Tính, Chuyển Đổi Giới Tính và Hiệp Hội Cardozo 
(Liên Đoàn Do Thái)  Luật Sư Đoàn Mỹ Latinh và Ủy Ban Liên Hợp Châu Á 
đã trao đánh giá cao nhất cho Rick trong cuộc tranh cử này.   

Sáu năm qua, Rick rất vinh dự được làm Thẩm Phán Bán Thời Gian tại 
Tòa Án Khu Vực và Tòa Án Thành Phố Quận King và Snohomish.   Vị trí 
này là vị trí duy nhất bao gồm cả hai quận; Rick là ứng cử viên duy nhất 
thường xuyên chủ trì ở cả hai quận.  Sự quen thuộc này sẽ cho phép Rick 
bắt tay vào việc và phục vụ người dân ngay từ ngày đầu tiên. 

Với mười sáu năm kinh nghiệm không ai sánh kịp trong vị trí thẩm phán, 
công tố viên, luật sư biện hộ công cộng, và luật sư hành nghề tư, Rick sẽ 
làm cho tòa án có hiệu quả, thuận lợi, và dễ tiếp cận hơn. 

Đa số thẩm phán tòa án khu vực và tòa án thành phố, những người xác 
nhận một ứng cử viên, đã xác nhận Rick.   Hơn 150 công tố viên, luật sư 
biện hộ công cộng, luật sư dân sự, những người đã hầu phiên tòa của 
Rick, công nhận ông là người có đủ tiêu chuẩn nhất.   Thẩm Phán Tối Cao 
Pháp Viện (đã về hưu) Faith Ireland, Tổng Thư Ký Tiểu Bang (cựu) Ralph 
Munro, Công Tố Viên Quận Snohomish Mark Roe, và Đảng Dân Chủ Quận 
King làm nổi bật danh sách những người xác nhận Rick. 

 Rick Leo 
 PO Box 9100 
 Seattle, WA  98109 

 (206) 335-7773 
 info@leoforjudge.com 
 www.leoforjudge.com 
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Giáo Dục: Tiến Sĩ Luật, hạng ưu, Khoa Luật 
Đại Học Seattle; Bằng Cử Nhân Khoa Học Xã 
Hội, Đại Học Whitman

Nghề nghiệp: Thẩm Phán Tạm Thời và cựu Phó Công Tố Viên, Quận 
King

Lời tuyên bố: Được mọi Hội Luật Sư Đoàn công nhận là “Vượt Tiêu 
Chuẩn” và “Đạt Tiêu Chuẩn,” Lisa O’Toole đã chứng minh lòng cam kết với 
tiếp cận công lý cho tất cả mọi người, và kinh nghiệm để tăng an ninh công 
cộng và làm cho công chúng tin tưởng hơn vào hệ thống pháp luật. 

Lisa mang hai mươi bảy năm kinh nghiệm đến với Tòa Án Khu Vực, hiện 
là Thẩm Phán Tạm Thời tại Tòa Án Khu Vực Quận King, cựu Phó Công Tố 
Viên Quận King, và luật sư dân sự hành nghề tư. 

Được xác nhận bởi Thẩm Phán Tòa Kháng Án, Tòa Thượng Thẩm và Tòa 
Án Khu Vực, bao gồm Thẩm Phán sắp về hưu Linda Jacke, là người hiện 
đang giữ chức vụ này, Lisa có tiếng là thẩm phán liêm chính, công bằng, 
tôn trọng, hiểu biết, và từ bi.   Là Thẩm Phán Tòa Án Khu Vực, cô sẽ tiếp 
tục đảm bảo công lý được thực thi công bằng, hiệu quả, và bình đẳng cho 
tất cả mọi người. 

Được xác nhận rộng rãi:  Công Tố Viên Quận King Satterberg; Cảnh 
Sát Trưởng Quận King Urquhart; Dân Biểu Tiểu Bang Habib, Clibborn, 
và Goodman; Thành Viên Hội Đồng Quận Hague và Dunn; Thị Trưởng 
Bellevue Balducci, Thành Viên Hội Đồng Chelminiak và Lee; Thị Trưởng 
Mercer Island Bassett, Thành Viên Hội Đồng Cero; Thị Trưởng Newcastle 
Buri, và Thành Viên Hội Đồng Redmond Allen

Hiệp Hội Cảnh Sát Quận King; Hiệp Hội Cảnh Sát Kirkland; Lính Cứu Hỏa 
Kirkland và Bellevue; cựu Cảnh Sát Trưởng Bellevue Linda Pillo; Hội Đồng 
Lao Động Quận King; Đảng Dân Chủ Quận King; Đảng Dân Chủ Khu Vực 
1 và 48.

 Lisa O’Toole 
 6947 Coal Creek Parkway SE #238 
 Newcastle, WA  98059 

 (206) 799-8236 
 otooleforjudge@gmail.com 
 www.lisaotooleforjudge.com 
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