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CẦN THẺ CĂN CƯỚC CÓ HÌNH ĐỂ BẦU TRỰC TIẾP TRONG TẤT CẢ CÁC CUỘC BẦU 
CỬ Ở TEXAS 
Những người trực tiếp đến bầu, cho dù là bầu sớm hoặc vào đúng Ngày Bầu Cử, sẽ phải xuất trình 
thẻ căn cước có hình hoặc một giấy nhận dạng thay thế khác được pháp luật cho phép . Vui lòng xem 
trang 2 bản Hướng Dẫn Cử Tri này để biết thêm thông tin . Cử tri bầu qua thư thì không cần ID có hình . 
 BẦU SỚM 
Cuộc bầu sớm sẽ bắt đầu vào Thứ Hai, ngày 22 tháng 10 và kết thúc vào Thứ Sáu, ngày 2 tháng 11 . 
Xem mặt sau của tờ Hướng Dẫn Cử Tri này để biết địa điểm và thời gian .
Bất kỳ cử tri nào ghi danh tại Quận Harris đều có thể bỏ phiếu sớm tại bất cứ điểm bầu cử sớm nào 
trong Quận Harris .
  BẦU CỬ QUA THƯ
Cử tri có thể bỏ phiếu qua thư nếu họ từ 65 tuổi trở lên, nếu họ ra khỏi Quận Harris trong thời gian Bầu 
Sớm và vào đúng Ngày Bầu Cử, nếu họ bị ốm hoặc tàn tật hoặc nếu họ bị giam trong tù nhưng vẫn đủ 
điều kiện bầu cử . Có thể yêu cầu nhận lá phiếu  qua thư bằng cách truy cập vào trang harrisvotes .com 
hoặc gọi điện tới 713-755-6965 . Yêu cầu của quý vị phải được nhận muộn nhất là Thứ Sáu ngày 26 
tháng 10 . Để biết thêm thông tin hãy đọc trang 3 của tờ Hướng Dẫn Cử Tri này .

THÔNG ĐIỆP ĐẶC BIỆT DÀNH CHO NHỮNG CỬ TRI BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI CƠN BÃO 
HARVEY:
QUÝ VỊ VẪN CÓ QUYỀN BẦU CỬ!
Nếu đang tạm sống xa nơi thường trú, thì quý vị vẫn có thể bầu cử trong cuộc Tổng Tuyển Cử vào ngày 
6 tháng 11 . Sau đây là các lựa chọn của quý vị:

1 . Nếu quý vị hiện sống ngoài Quận Harris, quý vị có thể yêu cầu Bầu qua Thư . Hãy đọc những 
thông tin bên trên và trang 3 của bản Hướng Dẫn Cử Tri này để tìm hiểu xem quý vị có đủ điều 
kiện bầu qua thư hay không và làm thế nào để yêu cầu, hoàn tất và gửi lại phiếu bầu của mình .

2 . Quý vị có thể Bầu Sớm tại bất kỳ địa điểm Bầu sớm 46 nào trong Quận Harris, xem trang 
12 của bản Hướng Dẫn Cử Tri này để có đầy đủ thông tin về Bầu Sớm . Rất khuyến khích .

3 . Quý vị có thể Bầu Cử-Trực tiếp vào Ngày Bầu Cử bằng cách quay lại Địa Điểm Bỏ Phiếu nằm 
trong KHU BẦU CỬ GẦN NHÀ của mình, đây là khu bầu cử theo địa chỉ thường trú của quý vị 
trước bão Harvey . Nếu quý vị không biết chắc Số Hiệu Khu Bầu Cử của mình, hãy vào trang www .
harrisvotes .com, điền tên và địa chỉ thường trú của quý vị để tìm Số Hiệu Khu Bầu Cử và Địa Điểm 
Bỏ Phiếu . Vào Ngày Bầu Cử, quý vị chỉ có thể bỏ phiếu bằng cách quay về khu bầu cử gần nhà .

Nếu gặp trở ngại tại điểm bỏ phiếu, thì quý vị luôn có thể xin Bỏ Phiếu Tạm . Quý vị cũng có thể liên 
lạc với văn phòng Chánh Lục Sự Quận theo số 713-755-6965, Trưởng Ban Bầu Cử Tiểu Bang Texas 
theo số 1-800-252-8683, hoặc Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ theo số 1-800-253-3931 nếu quý vị tin rằng quyền 
bầu cử của mình bị tước đoạt hoặc cản trở bất hợp pháp .

VOTERS GUIDE
THÔNG TIN BẦU CỬ VÔ ĐẢNG PHÁI

 NGÀY 6 THÁNG 11 NĂM 2018   •  TỔNG TUYỂN CỬ  •  ĐIỂM BỎ PHIẾU MỞ TỪ 7 GIỜ SÁNG TỚI 7 GIỜ TỐI

NHỮNG ĐIỀU CỬ TRI 
NÊN BIẾT

Về Liên Hiệp Nữ Cử Tri và bản Hướng Dẫn Cử Tri này
Liên Hiệp Nữ Cử Tri là một tổ chức phi đảng phái .  Liên Hiệp Nữ Cử Tri và 
Quỹ Giáo Dục Liên Hiệp Nữ Cử Tri không ủng hộ hay phản đối bất kỳ đảng 
phái chính trị hay ứng cử viên nào .  Trong vòng hơn 90 năm, sứ mệnh của 
Liên Hiệp là hỗ trợ công chúng tham gia vào chính phủ một cách chủ động 
và hiểu biết .  Liên Hiệp tin rằng bầu cử là một phần tối quan trọng để có 
được Nền Dân Chủ Hiệu Quả .
Liên Hiệp Nữ Cử Tri của Quỹ Giáo Dục Houston phát hành bản Hướng Dẫn 
Cử Tri để giúp mỗi cử tri bỏ phiếu với đầy đủ thông tin . Bên trong, quý vị 
sẽ tìm thấy thông tin về quá trình bầu cử, nghĩa vụ và trách nhiệm của các 
ban ngành trong cuộc bầu cử này, tên các ứng cử viên đang muốn được 
đảng của họ đề cử vào cuộc Tổng Tuyển Cử và câu trả lời cho các câu 
hỏi về lựa chọn chính sách do ứng viên cung cấp khi tranh cử khi có nhiều 

hơn một ứng viên tham gia . Bản Hướng Dẫn Cử Tri này chỉ bao gồm các 
cuộc tranh cử và vấn đề bỏ phiếu trong cuộc Tổng Tuyển Cử ngày 6 tháng 
11 năm 2018 .
Những hồi đáp do các ứng cử viên cung cấp sẽ được sao chép mà không 
chỉnh sửa hay kiểm chứng . Chỉ có ứng cử viên tự chịu trách nhiệm cho nội 
dung hồi đáp của họ . Các ứng cử viên được liệt kê theo thứ tự in trên lá 
phiếu . (Có thể đọc thêm thông tin về quá trình soạn bản Hướng Dẫn Cử 
Tri này tại trang 4 .)
Bất kỳ phần nào trong bản Hướng Dẫn Cử Tri này sẽ không được sao chép 
để dùng trong các chiến dịch chính trị hoặc quảng cáo . Các mục đích sử 
dụng khác chỉ được phép nếu có ủy quyền trước bằng văn bản của Liên 
Hiệp Nữ Cử Tri của Quỹ Giáo dục Houston .

LWV/QUỸ GIÁO DỤC 
TEXAS CUNG CẤP 
THÔNG TIN VỀ CÁC ỨNG 
CỬ VIÊN THƯỢNG VIỆN 
HOA KỲ VÀ CÁC ỨNG CỬ 
VIÊN TRÊN TOÀN BANG  
Chúng tôi xin cảm ơn tổ chức tiểu bang 
Liên Đoàn Nữ Cử Tri Texas đã liên 
lạc với tất cả các ứng viên tranh cử 
vào chức vụ Thượng Nghị Sĩ, Thống 
Đốc, Phó Thống Đốc, Bộ Trưởng Bộ 
Tư Pháp, Kiểm Soát Viên, Ủy Viên Đất 
đai, Ủy Viên Đường Sắt Hoa Kỳ, Tòa 
Án Tối Cao, Tòa Phúc Thẩm Hình Sự, 
Tòa Phúc Thẩm và Hội Đồng Giáo Dục 
Tiểu Bang Texas . LWV/TX cung cấp 
câu trả lời của ứng viên bằng tiếng 
Anh và tiếng Tây Ban Nha . Chúng tôi 
sao chép câu trả lời từ những ứng viên 
này chính xác như LWV/TX cung cấp .

XIN CẢM ƠN NHỮNG NHÀ TÀI TRỢ 
VÀ NGƯỜI ỦNG HỘ CHÚNG TA
Liên Hiệp Nữ Cử Tri Houston Quỹ Giáo Dục 
muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả những người 
ủng hộ công việc hướng dẫn và hỗ trợ cử tri 
bằng việc đóng góp về tiền bạc và thời gian . 
Nếu không có họ thì bản Hướng Dẫn Cử Tri này 
không thể hoàn thành được .

Xin gửi lời cảm ơn đặc biệt tới Tổ Chức Houston
Hành Động vì đã cấp vốn giúp chúng tôi phát 
hành bản Hướng Dẫn Cử Tri này bằng tiếng 
Tây Ban Nha và tiếng Việt và xin cảm ơn những 
đối tác là tổ chức dân sự, SOS Thuyền Nhân, vì 
đã giúp chỉnh sửa và phân phát bản Hướng Dẫn 
Cử Tri bản tiếng Việt này tới mọi người .

ĐI METRO TỚI ĐIỂM BỎ PHIẾU VÀO NGÀY BẦU CỬ - ĐI XE MIỄN PHÍ! 
METRO chở khách miễn phí tới điểm bầu cử vào [thông báo sau] để Bầu Cử Sớm và vào Ngày Bầu Cử, thứ 

Ba, ngày 6 tháng 11 năm 2018 . Để biết thêm thông tin hãy truy cập www .ridemetro .org hoặc gọi tới số 
713-635-4000 . 

L E A G U E  O F  W O M E N  V O T E R S  O F  H O U S T O N  E D U C A T I O N  F U N D

http://www.lwvhouston.org
http://harrisvotes.com
http://www.harrisvotes.com
http://www.harrisvotes.com
http://www.ridemetro.org
https://www.ymcahouston.org/
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BẦU TRỰC TIẾP? QUÝ VỊ PHẢI MANG MỘT TRONG 
NHỮNG THẺ CĂN CƯỚC CÓ HÌNH SAU

Bằng lái xe Texas do 
Sở An Toàn Công Cộng 
Texas (DPS) cấp; chưa 
hết hạn hoặc hết hạn 
không quá 4 năm

Thẻ căn cước cá nhân 
Texas do DPS cấp; chưa 
hết hạn hoặc hết hạn 
không quá 4 năm

Giấy phép mang súng 
giấu kín Texas do DPS 
cấp; chưa hết hạn hoặc 
hết hạn không quá 4 năm

Hộ chiếu Hoa Kỳ; chưa 
hết hạn hoặc hết hạn 
không quá 4 năm

Bằng quốc tịch Hoa Kỳ có 
hình của cử tri

Thẻ căn cước cá nhân 
Texas do DPS cấp; chưa 
hết hạn hoặc hết hạn 
không quá 4 năm

Thẻ Quân Nhân Hoa Kỳ 
có hình của cử tri; chưa 
hết hạn hoặc hết hạn 
không quá 4 năm

Cử tri nào hiện chưa có thẻ căn cước có hình được chấp thuận có thể 
nộp đơn xin Giấy Chứng Nhận Căn Cước Bầu Cử (EIC) mà không phải 
trả phí tại Sở An Toàn Công Cộng . Để biết thêm thông tin:

HÃY GỌI (512) 424-2600 

HOẶC TRUY CẬP 
http://www .txdps .state .tx .us/DriverLicense/electionID .htm

If you have questions or concerns about acceptable form of ID, check before heading to the polling place by 
calling 713.755.6965 or visiting www.harrisvotes.com

Nếu quý vị không có và không thể có được một trong những loại thẻ căn cước này một cách hợp lý thì 
sao? Hãy mang một trong những giấy tờ hỗ trợ này tới điểm bỏ phiếu . Viên chức bầu cử sẽ giúp quý vị 
hoàn thành mẫu đơn và quý vị sẽ được bầu cử . 

• Chứng Nhận Ghi Danh Cử Tri Còn Hiệu Lực
• Giấy Khai Sinh Đã Được Chứng Nhận (phải là bản gốc)
• Bản sao Sao Kê Ngân Hàng bản gốc
• Bản sao hoặc bản gốc chi phiếu hoặc chi phiếu trả lương 

từ Chính Phủ
• Bản sao hoặc bản gốc Hóa Đơn Tiện Ích hiện tại
• Bản sao hoặc bản gốc giấy tờ từ chính phủ với tên và địa 

chỉ của quý vị trên đó (cần bản gốc nếu có hình)

Cử tri nào không thể xuất trình thẻ căn cước có hình được 
chấp thuận hoặc giấy tờ hỗ trợ được chấp thuận thì có thể bỏ 
phiếu tạm thời . Cử tri sẽ cần ký một chứng thư tạm thời và phải 
tới Văn Phòng Ghi Danh Cử Tri muộn nhất là Thứ Hai, ngày 12 
tháng 11 năm 2018 để xuất trình mẫu thẻ căn cước được chấp 
thuận để lá phiếu của họ được tính . 

MIỄN TRỪ: Cử tri khuyết tật có thể nộp đơn cho văn phòng 
cử tri quận để xin miễn trừ vĩnh viễn không phải xuất trình thẻ 
căn cước tại điểm bỏ phiếu . Những cử tri từ chối chụp hình vì 
lý do tôn giáo hoặc cử tri không còn bất kỳ giấy tờ nhận dạng 
do gặp những trường hợp thiên tai nhất định có thể xin miễn 
trừ tạm thời không xuất trình thẻ căn cước tại điểm bỏ phiếu . 
Vui lòng liên hệ văn phòng ghi danh cử tri của quý vị để biết 
thêm chi tiết .

http://www.lwvhouston.org
http://www.txdps.state.tx.us/DriverLicense/electionID.htm
http://www.harrisvotes.com
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Tôi bỏ phiếu ở đâu?
Trong khoảng Thời Gian Bầu Cử Sớm; từ thứ Hai, ngày 22 tháng 10 năm 2018 tới thứ 
Sáu, ngày 2 tháng 11 năm 2018; quý vị có thể bầu cử tại bất kỳ Địa Điểm Bầu Sớm nào 
đã được chỉ định . Xem danh sách các địa điểm này tại trang xxx . Chúng cũng được đăng 
trên trang web www .harrisvotes .com hoặc quý vị có thể gọi số 713-755-6965 .
Vào Ngày Bầu Cử, thứ Ba, ngày 6 tháng 11 năm 2018 quý vị phải bầu tại địa điểm 
bỏ phiếu đã được chỉ định gần nơi cư trú của mình . Điểm bỏ phiếu cho mỗi khu bầu 
cử thường được liệt kê trên báo vào tuần bầu cử . Thông tin này cũng có trên www .
harrisvotes .com hoặc quý vị có thể gọi tới số 713-755-6965 . Vui lòng lưu ý rằng địa điểm 
bỏ phiếu hiện tại có thể khác với địa điểm bỏ phiếu của quý vị trong các kỳ bầu cử trước .

Tôi tìm Số Hiệu Khu Bầu Cử của mình ở đâu?
Số Hiệu Khu Bầu Cử (Số Pct .) nằm ở đoạn giữa phía bên trái Chứng nhận Ghi danh Cử 
Tri (VRC) màu vàng và trắng của quý vị . Nếu muốn, quý vị có thể xác nhận số hiệu khu 
bầu cử của mình bằng cách liên lạc Văn Phòng Ghi Danh Cử Tri theo số 713-273-VOTE 
(8683) hoặc xem phần “voter search” tại hcvoter .net . Mẹo hữu ích:Biết được số hiệu khu 
bầu cử của mình sẽ giúp quý vị định vị đúng điểm bỏ phiểu để bầu vào Ngày Bầu Cử .

Phòng phiếu yêu cầu loại căn cước nào?
Mỗi cử tri phải xuất trình một trong các dạng căn cước có hình dưới đây để bỏ phiếu tại 
phòng  phiếu .
• Bằng lái xe Texas – chưa hết hạn hoặc hết hạn dưới 4 năm – do Sở An Toàn Công 
Cộng Texas cấp (DPS)
• Giấy chứng nhận căn cước Bầu cử Texas (EIC) do DPS cấp . Để biết thêm thông tin 
về quá trình nộp đơn xin EIC vui lòng truy cập www .txdps .state .tx .us/DriverLicense/
electionID .htm .
• Thẻ căn cước cá nhân Texas do DPS cấp – chưa hết hạn hoặc hết hạn không quá 4 
năm
• Giấy phép mang súng giấu kín Texas do DPS cấp – chưa hết hạn hoặc hết hạn không 
quá 4 năm
• Thẻ Quân Nhân Hoa Kỳ có hình của cử tri – chưa hết hạn hoặc hết hạn không quá 4 
năm
• Bằng quốc tịch Hoa Kỳ có hình của cử tri
• Hộ chiếu Hoa Kỳ - chưa hết hạn hoặc hết hạn không quá 4 năm
Cử tri nếu không xuất trình thẻ căn cước có hình hợp lệ sẽ được phép bỏ phiếu bằng 
phiếu bầu tạm thời . Những cử tri này sẽ phải xuất trình thẻ căn cước có hình phù hợp 
muộn nhất là Thứ Hai, ngày 12 tháng 11 năm 2018 tại bất kỳ văn phòng nào của Ban 
Tính Thuế – Thu Thuế Quận Harris (Văn phòng Chi Nhánh: thứ Hai – thứ Sáu, 8:00 sáng 
– 4:30 chiều; Trụ Sở Chính/Trung Tâm Thành Phố: thứ Hai – thứ Sáu 8:00 sáng – 5:00 
chiều) . Một khi quý vị đáp ứng được điều này và mọi đòi hỏi khác, thì phiếu bầu tạm thời 
sẽ được chấp nhận .
Trường Hợp Ngoại Lệ hay được Miễn thẻ căn cước có hình:
Cử tri bị tàn tật có thể nộp đơn tới văn phòng ghi danh cử tri quận để xin miễn căn cước 
vĩnh viễn . Đơn xin phải kèm theo văn bản từ Sở An Sinh Xã Hội Hoa Kỳ chứng minh 
rằng họ đã được xác nhận là bị tàn tật, hoặc từ Bộ Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ chứng minh 
tỷ lệ tàn tật ít nhất là 50 phần trăm . Hơn nữa, người nộp đơn phải chứng minh họ không 
còn thẻ căn cước có hình hợp lệ nào khác . Những người được miễn do tàn tật sẽ được 
phép bỏ phiếu sau khi xuất trình chứng nhận ghi danh cử tri có ghi rõ là được miễn . Vui 
lòng liên lạc văn phòng ghi danh cử tri theo số 713-274-VOTE (8683) để biết thêm chi tiết .
Những cử tri nhất quyết từ chối chụp hình vì lý do tôn giáo và cử tri không còn bất kỳ giấy 
tờ nhận dạng có hình nào hợp lệ do gặp những trường hợp thiên tai nhất định theo tuyên 
bố của Tổng Thống Hoa Kỳ hay Thống Đốc Texas, thì có thể bỏ phiếu bằng phiếu bầu 
tạm thời, phải có mặt tại văn phòng ghi danh cử tri trong vòng sáu (6) ngày theo lịch kể từ 
Ngày Bầu Cử, và ký một bản chứng thư tuyên thệ rằng việc từ chối chụp hình là vì lý do 
tôn giáo hoặc không có giấy tờ có hình vì thiên tai, để phiếu bầu đó được tính .

Tôi phải mang theo những gì khi tới Phòng Phiếu?
Nếu tiện, chúng tôi khuyến khích quý vị mang theo Chứng nhận Ghi danh Cử Tri màu 
vàng và trắng của mình vì trong đó có các thông tin hữu ích cho cử tri .
Quý vị có thể mang theo bản Hướng Dẫn Cử Tri này hoặc tài liệu viết tay hay in ấn nào 
khác để dùng riêng cho mình . Cử tri không được phép trưng bày hay chia sẻ bất kỳ tài 
liệu nào về chiến dịch tranh cử tại nơi bỏ phiếu . Cử tri KHÔNG được phép xem các ghi 
chú lưu trong thiết bị điện tử . KHÔNG được dùng các thiết bị điện tử, bao gồm điện thoại 
di động và máy tính bảng với bất kỳ mục đích gì tại các phòng phiếu .

Tên giấy chứng nhận cử tri có phải trùng với tên trên ID có hình của quý vị không?
Luật Texas quy định các viên chức bầu cử phải kiểm tra xem tên của cử tri trên thẻ căn 
cước có trùng với tên trong danh sách ghi danh cử tri chính thức hay không . Nếu tên 
không trùng khớp nhưng “khá giống” thì cử tri sẽ được yêu cầu ký tắt vào ô để xác nhận 
là đúng tên của mình . Quá trình bỏ phiếu sau đó sẽ được tiến hành như bình thường .

Nếu tôi đã ghi danh nhưng nhân viên bầu cử không thể tìm thấy tên tôi thì sao?
Thẩm Phán Khu Bầu Cử sẽ liên lạc với Văn Phòng Ghi Danh Cử Tri bằng điện thoại 
ngay lập tức . Nếu không thể xác thực được việc ghi danh của quý vị, thì quý vị có thể bỏ 
phiếu bằng phiếu bầu tạm thời . Phiếu bầu tạm thời này có chỗ trống để mô tả tình huống 

cụ thể của quý vị và sẽ được ban kiểm phiếu xem xét trong cuộc họp sau Ngày Bầu Cử .
Quý vị sẽ nhận được một lá thư trong đó giải thích liệu phiếu bầu tạm thời của mình được 
chấp thuận hay từ chối .

Nếu tôi cần hỗ trợ hoặc bị giới hạn về thể chất và cần giúp đỡ thì sao?
Cử tri có nhu cầu đặc biệt sẽ được hỗ trợ tại tất cả các địa điểm bỏ phiếu . Không cần 
giải thích về mặt y học và không cần bằng chứng về bệnh tình hay tàn tật . Cử tri có thể 
chọn bất kỳ người nào để hỗ trợ họ khi bỏ phiếu . Tuy nhiên, cử tri không được chủ lao 
động hoặc nhân viên của chủ lao động, hoặc thành viên tổ chức công đoàn của họ hỗ trợ . 
Người hỗ trợ sẽ được yêu cầu ký tên vào bản tuyên thệ hỗ trợ . Cử tri cũng có thể được 
nhân viên phòng phiếu hỗ trợ . Để giúp đỡ cho những cử tri gặp khó khăn trong di chuyển 
hoặc bị giới hạn về sức khỏe, mọi điểm bỏ phiếu đều có một đường dốc dành cho xe 
lăn và ít nhất một máy bỏ phiếu eSlate “DAU” (dành cho người tàn tật) có chức năng bỏ 
phiếu bằng giọng nói, bỏ phiểu bằng cách thở và có bệ thấp dành cho những người trên 
xe lăn hoặc muốn ngồi . Cũng có nơi bỏ phiếu ngay bên lề đường dành cho những ai cần 
ngồi trong xe do vấn đề về sức khỏe và an toàn . Cử tri muốn bỏ phiếu bên lề đường phải 
cử người vào phòng phiếu mang theo thẻ căn cước của cử tri và máy eSlate sẽ được 
mang ra tận xe của cử tri .

Khi nào thì tôi có thể bầu cử được?
Quý vị có thể bầu cử:
• Trực tiếp vào Ngày Bầu Cử tại phòng phiếu trong khu bầu cử đã được chỉ định của quý 
vị
• Trực tiếp với thời gian và địa điểm được chỉ định trong thời gian Bầu Cử Sớm, từ thứ 
Hai, ngày 22 tháng 10 năm 2018 tới thứ Sáu, ngày 2 tháng 11 năm 2018 - xem lịch trình 
tại trang ??
• Qua thư nếu quý vị từ 65 tuổi trở lên, tàn tật, bị giam trong tù nhưng vẫn đủ điều kiện bầu 
cử, hoặc nếu quý vị không có mặt tại quận nên không bỏ phiếu được trong thời gian Bầu 
Cử Sớm và vào Ngày Bầu Cử . Trong cuộc bầu cử này họ phải nhận được đơn xin bầu 
qua thư của quý vị qua fax hay đường bưu điện muộn nhất là thứ Sáu, ngày 26 tháng 10 
năm 2018 . Hãy liên lạc với Văn Phòng Chánh Lục Sự Quận, số 713 .755 .6965 hoặc vào 
trang www .harrisvotes .com để in đơn xin bầu qua thư .

Làm sao để bầu qua thư?
Một vài cử tri hội đủ điều kiện bầu cử qua thư . Đơn xin Bầu qua Thư phải được văn 
phòng Chánh Lục Sự Quận nhận được muộn nhất là thứ Sáu, ngày 26 tháng 10 . Ngoại 
trừ những phiếu bầu được gởi từ nước ngoài hoặc từ quân đội, tất cả các phiếu bầu qua 
thư phải được hoàn tất và gửi tới văn phòng Chánh Lục Sự Quận trước 7:00 tối Ngày 
Bầu Cử, nếu phong bì bên ngoài không có dấu bưu điện, HOẶC trước 5:00 chiều thứ 
Tư, ngày 7 tháng 11, nếu phong bì bên ngoài có dấu bưu điện đóng trước 7:00 tối tại địa 
điểm bỏ phiếu vào Ngày Bầu Cử . Nếu quý vị nộp đơn xin bầu qua thư nhưng sau đó lại 
quyết định đi bầu trực tiếp, thì quý vị sẽ được yêu cầu hủy phiếu bầu qua thư khi tới địa 
điểm bỏ phiếu . Nếu quý vị không mang theo lá phiếu của mình, thì vẫn có thể bầu cử trực 
tiếp, bằng cách dùng phiếu bầu tạm thời .

Thế còn sinh viên đã ghi danh bầu cử theo địa chỉ nhà, nhưng vào Mùa Bầu Cử lại 
ở trong ký túc xá của trường thì phải làm sao?
Sinh viên có thể về nhà để bầu cử vào Ngày Bầu Cử hoặc trong thời gian Bầu Cử Sớm .
Nếu địa chỉ trường học của sinh viên nằm bên ngoài Quận Harris, thì họ có thể bầu cử 
qua thư . Vui lòng xem hướng dẫn cách bầu qua thư bên trên .

Nếu tôi đã thay đổi địa chỉ vĩnh viễn nhưng vẫn sống trong Quận Harris thì tôi có 
thể bầu cử không?
Quý vị có thể bỏ phiếu chính thức theo đúng khu bầu cử trước đây của quý vị . Xem 
hướng dẫn ở trang ?? về việc thông báo thay đổi địa chỉ với Văn Phòng Ghi Danh Cử Tri 
Quận . Nếu quý vị không cập nhập thông tin về địa chỉ của mình thì điều này có thể ảnh 
hưởng đến tư cách bầu cử trong tương lai . Quý vị có thể bầu tại khu bầu cử mới trong 
vòng 30 ngày kể từ khi Văn Phòng Ghi Danh Cử Tri nhận được thông báo của quý vị .

Nếu tôi thay đổi địa chỉ và chuyển sang một quận khác thì tôi có thể bầu cử được 
không?
Quý vị phải hoàn tất một biểu mẫu ghi danh mới khi chuyển sang quận khác . Tuy nhiên, 
quý vị có thể đủ điều kiện bầu cử bằng lá phiếu giới hạn tại quận mới (ví dụ theo các 
phương thức chung giữa quận cũ và quận mới của quý vị) nếu quý vị chỉ bầu cử trong 
khoảng thời gian Bầu Cử Sớm . Quý vị phải ghi danh lại tại quận cư ngụ mới của quý vị 
muộn nhất là ngày 9 tháng 10 năm 2018 để có thể bầu cử tại nơi cư trú mới cho cuộc 
Bầu Cử này . Xem hướng dẫn ở trang ?? về việc ghi danh bầu cử tại quận cư trú mới .
Nếu quý vị không ghi danh tại quận cư trú mới thì tư cách bầu cử của quý vị trong tương 
lai sẽ bị ảnh hưởng .

Đối với Cử Tri trong Quân Đội và ở Nước Ngoài
Nhân Viên Quân Sự, Người Phối Ngẫu hoặc Người Phụ thuộc của Quân Nhân, và Công 
Dân đang sống ở Nước Ngoài đủ điều kiện bầu cử nay có thể làm đơn Ghi Danh Bầu Cử 
Vắng mặt Liên Bang (FPCA) trực tuyến . Vui lòng truy cập www .harrisvotes .com hoặc gọi 
713-755-6965 để biết thêm thông tin chi tiết .

THÔNG TIN HỮU ÍCH CHO TẤT CẢ CÁC CỬ TRI
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TẠI SAO BẦU CỬ THẨM PHÁN LẠI QUAN 
TRỌNG?
Thẩm phán ra quyết định về các vấn đề căn bản ảnh hưởng đến tất cả chúng ta 
– cuộc sống gia đình, giáo dục, chăm sóc sức khỏe, nhà cửa, việc làm, tài chính, 
phân biệt đối xử, quyền dân sự, an toàn công cộng, và các hành động của chính 
phủ . Những quyết định đó có thể có tác động lâu dài tới các cá nhân, tập thể, và 
cả cộng đồng . Điều quan trọng là các thẩm phán của chúng ta ra các quyết định 
công bằng sau khi cân nhắc một cách cởi mở và vô tư về các sự việc và pháp 
luật trong từng vụ án . Thẩm phán phải hiểu luật và không bị ảnh hưởng bởi các 
nhân tố chính trị và kinh tế bên ngoài . 

Cử tri nên chú ý đến điều gì khi bầu cử thẩm 
phán? Các thẩm phán phải duy trì quy tắc của 
pháp luật.
Không giống như các ứng viên trong hầu hết các văn phòng chính trị, các ứng 
viên thẩm phán không thể hứa hẹn sẽ ra quyết định thế nào khi xảy ra các vụ án 
hay vấn đề nhất định trong tòa án của họ .
Vậy nên các câu hỏi nêu ra cho thẩm phán tập trung vào khả năng họ có thể cải 
thiện tòa án của mình như thế nào, nhu cầu xét xử vô tư ra sao và họ sẽ làm thế 
nào để gia tăng sự công bằng .

 Hệ thống tòa án Texas được tổ chức thế nào?
Hệ thống tòa án Texas được thiết lập dựa trên mạng lưới các tòa sơ thẩm và tòa 
phúc thẩm trên toàn tiểu bang . Trong các phiên tòa sơ thẩm, thẩm phán và/hoặc 
bồi thẩm đoàn sẽ đánh giá sự việc và luật, và ra quyết định trong một vụ tranh 
chấp pháp lý dân sự hay hình sự . Khi quyết định tại hầu hết các tòa sơ thẩm 
bị kháng cáo, chúng sẽ được chuyển tới tòa phúc thẩm nơi các thẩm phán cân 
nhắc những gì đã xảy ra tại tòa sơ thẩm, đánh giá các tranh luận pháp lý, và sau 
đó ra quyết định xem có sai lầm gì không . Xem biểu đồ kết cấu hệ thống tòa án 
Texas tại http://www .courts .
state .tx .us/pubs/court-overview .pdf .

Hai tòa án cao nhất liên bang, Tòa Thượng Thẩm Texas và Tòa Phúc Thẩm Hình 
Sự, gánh cả trách nhiệm về hành chính và phúc thẩm . Tòa Thượng Thẩm là tòa 
phúc thẩm cuối cùng trong phạm vi Texas đối với các vụ án dân sự và trẻ vị thành 
niên . Tòa Phúc Thẩm Hình Sự xét xử các vụ án hình sự được kháng cáo từ một 
trong 14 Tòa Phúc Thẩm và các vụ tử hình theo luật sẽ được chuyển thẳng tới 
Tòa Phúc Thẩm Hình Sự .

Các thành viên của Tòa Thượng Thẩm Texas và Tòa Phúc Thẩm Hình Sự được 
bầu theo nhiệm kỳ sáu năm, cứ hai năm bầu ra ba người . Các vị trí còn thiếu 
trong cả hai tòa án này sẽ được thống đốc chỉ định cho tới lần tổng tuyển cử tới .

BẦU CÁC THẨM PHÁN TẠI TEXAS
Mặc dù trong một vài tiểu bang thẩm phán được bổ nhiệm, nhưng tại Texas hầu hết các thẩm phán được bầu ra . Quyết định bầu ai trong 
các cuộc tranh cử thẩm phán là một trong những quyết định quan trọng nhất của cử tri Texas .

LIÊN HIỆP NỮ CỬ TRI THU THẬP THÔNG TIN CHO BẢN HƯỚNG DẪN CỬ TRI NHƯ THẾ NÀO

Liên Hiệp Nữ Cử Tri Houston liên lạc với tất cả các ứng viên ra tranh cử vào các chức vụ, cơ quan chính phủ địa phương dưới đây: Hạ Viện Hoa Kỳ, Thượng Viện 
Texas, Hạ Viện Texas, Tòa Án Hình Sự và Dân Sự Khu Vực, Tòa Án Hình Sự và Dân Sự Quận, Tòa Án Chứng Nhận Di Chúc Quận, Thẩm Phán Tòa Án Quận, Ủy 
Viên Tòa Án, Chánh Lục Sự Khu Vực, Chánh Lục Sự Quận, Thủ Quỹ Quận, Ủy Viên Hội Đồng Giáo Dục Quận và Chánh Án Hòa Giải . Những ứng viên này được yêu 
cầu trả lời một bản câu hỏi dành cho ứng cử viên của chúng tôi, trong đó có những câu hỏi về tiểu sử của ứng viên và các vấn đề quan trọng . Mỗi câu trả lời của ứng 
viên sẽ được sao chép chính xác như khi họ trả lời mà không hề chỉnh sửa hay xác thực . Mỗi cá nhân ứng cử viên tự chịu trách nhiệm cho nội dung trả lời của họ .
Các ứng viên được khuyến khích trả lời trong phạm vi giới hạn số ký tự . Ứng viên nào không phản hồi lại lời mời tham gia bản Hướng Dẫn Cử Tri của chúng tôi sẽ 
được liệt kê với ghi chú, “Không nhận được phản hồi .” Ứng viên không có hình chụp tức là họ đã không nộp lên .
LWV Houston thuê dịch vụ dịch thuật chuyên nghiệp từ tiếng Anh sang tiếng Tây Ban Nha và từ tiếng Anh sang tiếng Việt để bảo đảm tất cả các câu trả lời của ứng 
viên địa phương và các nội dung khác trong bản Hướng Dẫn Cử Tri có cả bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha và phiên bản dịch thể hiện trung thực nội dung của 
tài liệu gốc .
Liên Hiệp Nữ Cử Tri không yêu cầu câu trả lời từ các ứng viên không đối thủ . Tên của những ứng viên không đối thủ được liệt kê trong bản Hướng Dẫn Cử Tri, với 
ghi chú “Không Đối Thủ .” Các ứng viên hiểu rằng Liên Hiệp Nữ Cử Tri có quyền không in những thông tin khiêu dâm, vu khống, hoặc công kích cá nhân quá đáng .
Các ứng viên và cuộc tranh cử được liệt kê theo thứ tự trên lá phiếu chính thức in bởi Chánh Lục Sự Quận Harris .

Hãy nhớ: Tất cả các tòa án có tên trên lá phiếu của quý vị đều có thẩm quyền xét xử các vụ án được đưa ra tại Quận Harris.

1 . Truy cập www .harrisvotes .com
2 . Chọn tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt hoặc tiếng Trung Quốc .
3 . Nhấn “Tìm quý vị Bầu Cử vào Ngày Bầu Cử” và “Xem Lá Phiếu Dành 

Riêng cho Cử Tri .”
4 . Nhập tên, địa chỉ hoặc Số Hiệu Chứng Nhận Ghi Danh Cử Tri của 

quý vị .
5 . Nhấn “Tìm Kiếm .” Số hiệu khu bầu cử, tên, địa chỉ, điểm bỏ phiếu và 

từ “Mẫu Lá Phiếu” sẽ xuất hiện . Hãy bảo đảm thông tin cá nhân của 
quý vị là chính xác, sau đó nhấn “Mẫu Lá Phiếu” để xem lá phiếu của 
mình sẽ như thế nào khi quý vị đi bầu .

5 BƯỚC ĐƠN GIẢN ĐỂ 
XEM LÁ PHIẾU DÀNH 

RIÊNG CHO QUÝ VỊ 
TRÊN MẠNG ĐIỆN TOÁN

http://www.lwvhouston.org
http://www.courts
http://state.tx.us/pubs/court-overview.pdf.
http://www.harrisvotes.com
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Giáo dục / Bằng cấp: Cử nhân, Đại học Tufts, 2006 . Thạc sĩ Quản trị Công, Trường quản lý hành chính công Kennedy thuộc Đại học Harvard, 2016 . | Kinh Nghiệm Chuyên Môn: Thiếu Tá, Đặc nhiệm SEAL Hải quân Hoa Kỳ . Phụ tá Lập pháp Quân sự, Viện Dân biểu Hoa Kỳ . | Tham 
Gia Hoạt Động Cộng Đồng: Làm tình nguyện cùng Team Rubicon sau Bão Harvey . Thành viên Nhà thờ Công giáo Thánh Anne . | Email Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: contact@CrenshawForCongress .com | Email Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: http://CrenshawForCongress .
com | Địa Chỉ Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: 5900 Memorial Dr . Ste 215 Houston, TX 77007  | Số Điện Thoại Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: (832) 834-3128 | Facebook: http://www .facebook .com/CrenshawforCongress/ | Twitter: twitter .com/DanCrenshawTX

Thông tin cơ bản: Quá trình được đào tạo, kinh nghiệm và nền tảng nào giúp quý vị có đủ năng lực cho vị trí này?
Chăm sóc sức khỏe: Quý vị đề xuất những cải cách cụ thể nào, nếu có, trong chính sách chăm sóc sức khỏe để giải quyết vấn đề chi phí và cách tiếp cận dịch vụ chăm sóc 
sức khỏe?
Nhập cư: Quốc Hội nên tiến hành những thay đổi nào, nếu có, trong các chính sách nhập cư?
An toàn công cộng: Quý vị nghĩ cách nào là tốt nhất để giải quyết các vụ xả súng hàng loạt như vụ ở Santa Fe, Sutherland Springs và Las Vegas?
Các vấn đề khác: Quý vị cho rằng những vấn đề nào khác sẽ gây áp lực nhất lên phiên họp Quốc Hội tiếp theo, và quan điểm của quý vị trong các vấn đề này là gì?

THƯỢNG NGHỊ SĨ HOA KỲ
NHIỆM KỲ 6-NĂM. PHẢI ÍT NHẤT 30 TUỔI, CƯ TRÚ TẠI HOA KỲ ÍT NHẤT LÀ CHÍN NĂM, VÀ ĐANG CƯ TRÚ TẠI TEXAS. LÀ MỘT TRONG 100 THÀNH VIÊN CỦA THƯỢNG VIỆN HOA KỲ CÓ QUYỀN 
LỰC ĐẶC BIỆT TRONG VIỆC CỐ VẤN VÀ TÁN THÀNH CÁC LẦN TỔNG THỐNG BỔ NHIỆM NGƯỜI VÀ HIỆP ĐỊNH VÀ XÉT XỬ LUẬN TỘI. QUYỀN LỰC MÀ THƯỢNG VIỆN CHIA SẺ VỚI HẠ VIỆN 
HOA KỲ BAO GỒM QUYỀN ĐÁNH THUẾ, VAY TIỀN, THIẾT LẬP QUY ĐỊNH THƯƠNG MẠI LIÊN BANG, VÀ TUYÊN BỐ CHIẾN TRANH.
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Thông tin cơ bản: Là một thành viên của Hội Đồng Thành Phố, tôi đã cân đối ngân sách mỗi năm 
và bảo đảm chúng tôi tạo ra cơ hội cho tất cả mọi người -- tranh đấu vì trường công, việc làm 
được trả công cao và một cộng đồng cư xử tôn trọng mọi người . Là một Nghị Sĩ, tôi đã làm việc 
với cả hai đảng để soạn ra hệ thống pháp lý bao gồm các luật giúp cải thiện việc cựu chiến binh 
tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe .

Chăm sóc sức khỏe: Là tiểu bang được bảo hiểm ít nhất, chúng tôi phải làm việc để bảo đảm 
mọi người dân Texas đều có thể đi khám bác sĩ, đủ tiền mua thuốc theo đơn, và được chăm sóc 
khi cần để họ đủ khỏe mạnh để đi học, làm việc, và sống với tất cả tiềm lực của mình .Chúng ta 
cũng phải phối hợp làm việc để chấm dứt tình trạng khủng khoảng thai phụ chết khi sinh nở ở Hoa 
Kỳ . Cuối cùng, chúng ta hãy giảm chi phí thuốc theo đơn, bảo vệ Medicare, mở rộng Medicaid, 
bảo vệ việc bảo hiểm cho bệnh nhận đã mắc bệnh sẵn và đạt được dịch vụ chăm sóc sức khỏe 
toàn diện, bảo đảm .

Nhập cư: Chúng ta cần soạn lại luật nhập cư để phản ánh lợi ích, giá trị của chúng ta và tình hình 
thực tế tại tiểu bang Texas . Cần thấy rằng chúng ta là một quốc gia tuân thủ pháp luật và có thể 
duy trì quyền lực ở biên giới mà không hành xử phi nhân tính với ai, chúng ta phải chấm dứt chia 
rẽ gia đình, bảo đảm mọi gia đình đã chia cách được đoàn tụ, thông qua Đạo Luật DREAM, giúp 

người nhập cư được làm việc và có quốc tịch một cách công bằng, và bảo đảm bất kỳ ai tới quốc 
gia này đều có thể đóng góp bằng toàn bộ tiềm lực của họ .

An toàn công cộng: Texas cần dẫn đầu trong việc duy trì Tu Chính Án 2 trong khi vẫn bảo đảm 
mọi người có thể sống mà không sợ bạo lực súng đạn trong các nhà thờ, trường học, buổi hòa 
nhạc và tại các cộng đồng . Chúng ta hãy yêu cầu phải kiểm tra hồ sơ tiểu sử mọi giao dịch mua 
bán súng và đóng tất cả các lỗ hổng pháp luật; hỗ trợ chính quyền liên bang giúp học khu cải thiện 
sự an toàn trong trường học; chấm dứt việc bán những vũ khí chiến tranh được thiết kế để giết 
người càng hiệu quả càng tốt; và hỗ trợ việc nghiên cứu bạo lực súng đạn để hiểu rõ hơn và giải 
quyết nguyên nhân gốc .

Các vấn đề khác: Mọi trẻ em đều xứng đáng được tiếp cận nền giáo dục chất lượng cao . Chúng 
ta phải duy trì việc tiêu tiền thuế trong các lớp học trường công, bảo đảm cấp tiền cho các quỹ, 
và trao quyền cho giáo viên dạy học sinh -- chứ không phải các bài kiểm tra được tiêu chuẩn hóa 
mang tính đánh cược . Ưu tiên cho giáo dục cũng có nghĩa là cuối cùng phải trả lương cao cho 
giáo viên, chấm dứt Điều Khoản Loại Trừ Trường Hợp Hưởng Quyền Lợi Kép, và chăm sóc các 
giáo viên về hưu . Chúng ta hãy bảo đảm các chương trình giáo dục cấp cao hơn nằm trong mức 
chi trả được, bao gồm việc tiếp cận các khoản vay dành cho sinh viên và chương trình đào tạo .

Trang web: http://betofortexas .com | Số Điện Thoại của Chiến Dịch: (915) 730-3876 | Facebook:http://www .facebook .com/betoorourke | Twitter: twitter .com/BetoORourke | Email: beto@betofortexas .com | Video:  | https://www .youtube .com/v/RZUFA67aS1Q

BETO O’ROURKE (D)

NEAL M. DIKEMAN (L)

TED CRUZ (R) |  KHÔNG NHẬN ĐƯỢC PHẢN HỒI

TRANH CỬ ĐƯỢC TIẾP TỤC Ở TRANG 6

DÂN BIỂU HOA KỲ
ỦNG HỘ KHU VỰC CỦA MÌNH. HẠ VIÊN CÓ CHỨC NĂNG PHÁP LÝ VÀ QUYỀN LỰC TƯƠNG ĐƯƠNG THƯỢNG VIỆN; TUY NHIÊN, CHỈ HẠ VIỆN MỚI CÓ THỂ TẠO THU NHẬP VÀ PHÂN BỔ NHÂN 
SÁCH. CHIA SẺ QUYỀN LỰC VỚI HẠ VIỆN TRONG VIỆC ĐÁNH THUẾ, VAY TIỀN, THIẾT LẬP QUY ĐỊNH THƯƠNG MẠI LIÊN BANG VÀ TUYÊN BỐ CHIẾN TRANH.
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 2 DAN CRENSHAW (R)

Hãy xác định 2 vấn đề quan trọng nhất có tầm 
ảnh hưởng đến người dân trong địa hạt của 
quý vị và đưa ra một vài ví dụ hành động cụ thể 
có thể đo lường mà quý vị sẽ thực hiện để giải 
quyết những vấn đề này?

Quý vị nghĩ điều gì là quan trọng nhất trong 
cuộc tranh luận về chính sách nhập cư hiện tại 
và kế hoach hợp lý mà quý vị đề xuất?

Quốc Hội nên đóng vai trò gì để bảo đảm tất cả 
các nhóm nhân khẩu học đều có thể tiếp cận 
hệ thống chăm sóc sức khỏe Mỹ với giá cả phải 
chăng?

Đâu là vai trò thích đáng của chính phủ Liên 
Bang trong việc bảo vệ tính vẹn toàn trong các 
cuộc bầu cử của Mỹ?

Lũ lụt là vấn đề quan trọng trong khắp Khu 
vực Quốc hội 2 . Tôi có một chính sách giải 
quyết lũ lụt chi tiết trên trang web của tôi, 
crenshawforcongress .com/flood-policy/ . Thêm 
vào đó, tôi sẽ làm việc hằng ngày để duy trì 
cuộc mở rộng nền kinh tế to lớn mà chúng 
ta hưởng lợi trong mười tám tháng trước . Để 
làm được, chúng ta sẽ tiếp tục hạ thấp và đơn 
giản hóa các khoản thuế cũng như giảm gánh 
nặng từ quy định đang cản trở việc tiếp nhận 
và mở rộng .

Ưu tiên hàng đầu là an ninh . Từ góc độ hành 
pháp và tư pháp, biên giới rộng mở không phải 
là điều tốt về lâu dài . Đây không chỉ là vấn đề 
nhập cư, nó còn là vấn đề an ninh quốc gia và 
kinh tế . Chúng ta kiểm soát dòng nhập cư bất 
hợp pháp bằng việc xây tường ngăn ở những 
nơi thích hợp . Chúng ta nên làm rõ ràng việc 
chúng ta hỗ trợ và chào đón người nhập cư 
hợp pháp, họ thường bị quên mất trong những 
cuộc bàn thảo về chính sách nhập cư .

Quốc hội nên xem xét thị trường dựa trên các 
giải pháp không có sự chen chân của chính 
quyền giữa bác sĩ và bệnh nhân . Chúng ta nên 
làm rõ rằng vấn đề không phải là chất lượng 
chăm sóc sức khỏe mà là ở việc chi trả bảo 
hiểm . Đạo luật ACA đi quá xa, nó có hại hơn là 
có lợi, và tôi tin nên bãi bỏ hoặc thay thế nó . Tôi 
tin việc chi trả cho những bệnh mắc sẵn là vấn 
đề chúng ta có thể, và nên, có sự đồng thuận 
từ hai đảng . Hãy xem thông tin chi tiết rên trang 
web của tôi, crenshawforcongress .com .

Chính quyền liên bang nên dẫn đầu việc bảo 
vệ tính minh bạch của cuộc bầu cử, tránh để bị 
ảnh hưởng bởi thế lực nước ngoài cũng như 
các mối đe dọa khác . Việc vận hành bề ngoài 
và quản lý các đợt bầu cử nên được tiến hành 
ở cấp địa phương .

CHÚ Ý QUAN TRỌNG ĐỐI VỚI TOÀN BỘ CÁC CỬ TRI: LUẬT TEXAS KHÔNG 
CHO PHÉP CỬ TRI XEM THÔNG TIN HOẶC GHI CHÚ CÁ NHÂN BẰNG 
THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ (NHƯ ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG HOẶC MÁY TÍNH BẢNG) TẠI 
ĐIỂM BỎ PHIẾU . TUY NHIÊN, QUÝ VỊ CÓ THỂ MANG THEO GHI CHÚ BẢN 
IN HOẶC VIẾT TAY VÀO PHÒNG BỎ PHIẾU, BAO GỒM CẢ BẢN SAO CỦA 
HƯỚNG DẪN CỬ TRI NÀY .
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ĐỐI VỚI TOÀN BỘ CÁC 

CỬ TRI:

THÔNG TIN CƠ BẢN: Tôi là người Texas thế hệ thứ 6 trong một gia đình trẻ, tích cực trong các hoạt động 
nhà thờ và cộng đồng . Tôi đã sáng lập 7 công ty khởi nghiệp về kỹ nghệ, làm mọi vị trí quản lý từ CEO, 
CFO, tới thành viên Ban Giám Đốc . Tôi học ngành kinh tế và có một sự nghiệp mang tính quốc tế . Tôi có 
hiểu biết về lĩnh vực năng lượng, kỹ nghệ, tài chính, nông nghiệp & Texas . Tuy không phải là một chính 
trị gia hay nhân viên cấp cao của chính phủ liên bang, nhưng tôi am hiểu về chính sách và tôi cung cấp

CHĂM SÓC SỨC KHỎE: Ngày nay bác sĩ làm việc cho công ty bảo hiểm; công ty bảo hiểm làm việc cho 
ông chủ của quý vị; không ai làm việc cho quý vị cả; nên hệ thống này không hiệu quả . Chúng ta cần một 
hệ thống có Hàng triệu người Trả tiền: bảo hiểm sức khỏe không gắn liền với công việc của quý vị vốn 
có chi phí tăng dần theo đường xoắn ốc bị ẩn đi do sự can thiệp của chính phủ cùng việc thỏa thuận thuế 
doanh nghiệp những năm 1940 rất tệ .  Khi quý vị mua bảo hiểm trực tiếp, nó sẽ hữu dụng ở bất kỳ đâu 
chứ không phải chỉ trong mạng lưới riêng của công ty bảo hiểm . Giúp quý vị có được thỏa thuận về thuế 
doanh nghiệp, khai thông các mạng lưới, yêu cầu các con số ước tính đáng tin cậy . Giải quyết vấn đề chi 
phí và lựa chọn, không giới hạn giá cả và dịch vụ .

NHẬP CƯ: Suốt đời tôi nghe Quốc Hội thảo luận về việc sửa luật nhập cư mãi - mà không bên nào có 
hành động . Điều này cần phải thay đổi .  Hệ thống hiện tại của chúng ta hoạt động không cho riêng một ai . 
Nhập cư là một sức mạnh của Mỹ . Chúng ta cần nhiều dân nhập cư hợp pháp hơn, để các công ty và việc 
làm của chúng ta ở lại Mỹ, và Mỹ thu được lợi ích từ tính đa chủng tộc và từ các nhà máy . Chúng ta cần 

làm rõ con đường dành cho dân nhập cư khi họ tới đất nước này để làm việc, cho dù họ có ở lại để kiếm 
quốc tịch hay không, kết hợp với việc áp dụng luật của chúng ta . 

AN TOÀN CÔNG CỘNG: Nếu tôi có một giải pháp siêu hiệu quả, thì tôi hẵn đã trình bày rồi . Nhưng không 
ai có giải pháp siêu hiệu quả cả . Điều này không đơn giản hay chính phủ liên bang có thể điều chỉnh được .
Chúng ta có nên thông qua luật về súng mới, bào mòn quyền tự vệ cơ bản nhất do các tổ phụ lập quốc lập 
nên để chống lại khi chính phủ đi quá xa, và giả vờ rằng điều đó có thể cứu chữa được sự tàn phá văn hóa, 
để chúng ta có thể có cảm giác như thể mình đã làm gì đó để cải thiện tình hình? Chúng ta sẽ làm gì khi vẫn 
xảy ra nổ súng dù đã có luật mới, và phương pháp “siêu hiệu quả” của chúng ta không hiệu quả? Chúng 
ta hãy giải quyết khủng hoảng cộng đồng trong cộng đồng của chúng ta, chứ không phải từ Washington .

CÁC VẤN ĐỀ KHÁC: Quốc hội không thể thông qua ngân sách, nợ nần đã lên tới mức như hồi Chiến 
Tranh Thế Giới thứ II, mỗi đồng đô la vay tới 20%, lờ đi cảnh bảo từ chính kế toán viên của họ . Các khoản 
nợ Medicare, Medicaid & An sinh Xã hội trôi nổi lên tới 21 Nghìn tỷ đô la do định giá quá thấp và hứa nhiều 
nhưng làm ít, có hại cho những người Mỹ làm việc chăm chỉ . Về vấn đề con người: $340K/gia đình Mỹ, 
gấp đôi mức vay thế chấp của người Mỹ .  Họ định vay mới thêm 12 Nghìn Tỷ đô la khi đứa con 5 tuổi của 
tôi tới tuổi công dân, vậy là khoản nợ của chúng ta có giá trị bằng toàn bộ tăng trưởng GDP . Chúng ta cần 
quản lý ngân khố đúng nguyên tắc cơ bản trước . 

Website: http://www .nealdikeman .com | Số Điện Thoại của Chiến Dịch: (281)624-5504 | Facebook: http://www .facebook .com/nealdikemanforsenate | Twitter: twitter .com/nealdikeman | Email: info@dikeman .net

http://www.lwvhouston.org
mailto:contact@CrenshawForCongress.com
http://CrenshawForCongress.com
http://CrenshawForCongress.com
http://www.facebook.com/CrenshawforCongress/
http://twitter.com/DanCrenshawTX
http://betofortexas.com
http://www.facebook.com/betoorourke
http://twitter.com/BetoORourke
mailto:beto@betofortexas.com
https://www.youtube.com/v/RZUFA67aS1Q
http://crenshawforcongress.com/flood-policy/.
http://crenshawforcongress.com
http://www.nealdikeman.com
http://www.facebook.com/nealdikemanforsenate
http://twitter.com/nealdikeman
mailto:info@dikeman.net
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TODD LITTON (D)

SCOTT CUBBLER (I)

PATRICK GUNNELS (L)
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JOHN CULBERSON (R)

LIZZIE PANNILL FLETCHER (D)

Giáo dục / Bằng cấp: Đại học Trinity - 1988 - Cử nhân Khoa học . Quản trị Kinh doanh: Kế toán/Tài chính Đại học Trinity - 1988 - Cử nhân Khoa học . Khoa học máy tính, Cao học Trường Hải Quân - 2010, An ninh Nội địa | Kinh Nghiệm Chuyên Môn: Sở 
hữu Semper Fi Contractors - 1 năm Bộ An ninh Nội địa Hoa kỳ - 11 năm tại văn phòng An ninh Nội địa Hoa Kỳ - 3 năm Marine Corps Hoa Kỳ- 9 năm Arthur Andersen - 3 năm | Tham Gia Hoạt Động Cộng Đồng: - Spring Branch North Super Neighborhood 
- Super Neighborhood Alliance - Teach Sunday School @ Houston’s First Baptist Church - Hurricane Harvey Relief (HFBC) - Widows Assist | Email Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: info@cubblerforcongress .com | Trang Web Công Khai Dành Cho Chiến 
Dịch: http://www .cubblerforcongress .com | Địa Chỉ Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: PO Box 79891 Houston, TX 77279 | Số Điện Thoại Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: (713) 797-2161 | Facebook: http://scottcubbler | Twitter: twitter .com/scottcubbler

Là trung tâm xuất/nhập khẩu lớn trên toàn 
cảng, các khoản thuế hiện tại và tương lai ảnh 
hưởng nghiêm trọng đến khu vực Địa Phận 
Houston . Chi phí gỗ và thép tăng quá cao, làm 
ảnh hưởng đến những Khu vực hiện còn đang 
phục hồi . Hạt Harris gần đây thông qua công 
khố phiếu 2,5 Tỷ đô la để chi cho các dự án 
giảm ảnh hưởng lũ lụt để bảo vệ Hạt Houston/
Harris trước một cơn bão tưởng tự như Bão 
Harvey . Chúng ta cần những giải pháp sáng 
tạo mà các đảng chính trị chưa nghĩ ra, và phải 
có người đứng ra chịu trách nhiệm nếu không 
bảo vệ được người dân .

Bàn về vấn đề nhập cư theo kiểu “ân xá” hay 
“xây tường ngăn” như phớt lờ tính toàn vẹn của 
các vấn đề liên quan đến biên giới . Chính sách 
Giải quyết Vấn đề Biên giới để được xem là sâu 
rộng, có sự kết hợp và mang tầm chiến lược 
phải xét đến: các vấn đề nhập cư, thương mại, 
ma túy, vận tải, năng lượng, nông nghiệp, chăm 
sóc sức khỏe, công bằng và ngoại giao . Những 
vấn đề phức tạp không thể giải quyết chỉ bằng 
cách giương khẩu hiệu .

Có ba lãnh vực mà tất cả chúng ta có thể đồng 
ý rằng chính quyền Liên bang nên tham gia 
trong chương trình chăm sóc sức khỏe Quốc 
gia: - tất cả trẻ em (tuổi 0-18/23 (tùy vào tình 
trạng học tập)) nên được chi trả . Trẻ em không 
nên bị bỏ ngoài chỉ vì chúng được sinh ra . - 
không ai phải nộp hồ sơ phá sản do phí chăm 
sóc ý tế . Chính quyền Liên bang nên đưa ra 
mức trần chi phí y tế y tế, tiền của Liên bang để 
chi cho phí vượt trần . - nên có chăm sóc sức 
khỏe tối thiểu cho người nghèo

Vai trò của chính quyền Liên bang trong bầu cử 
là phải bảo đảm những người đủ điều kiện thì 
được bỏ phiếu; và việc này phải diễn ra công 
bằng, chính xác . Vì các hệ thống vận chuyển và 
liên lạc của chúng ta đã thay đổi rất nhiều từ khi 
bầu cử diễn ra vào những năm 1700, đã đến lúc 
chính quyền liên bang ra tiêu chuẩn và quy trình 
quốc gia để bảo đảm sự công bằng cho tất cả 
các tiểu bang và vùng lãnh thổ . Nên dùng các tổ 
chức giám sát bên ngoài để bảo đảm việc thực 
hiện và tuân thủ

Giáo dục / Bằng cấp: Đại học Duke, Cử nhân Anh; Đại học Texas, Trường Luật, Tiến sĩ Luật học .; Đại học Rice, Thạc sĩ Quản trị Dinh doanh . | Kinh Nghiệm Chuyên Môn: Luật sư Biện hộ Dân sự, Hays, McConn; Cố vấn Tài chính, UBS; Giám đốc, Preschool 
for ALL; Giám đốc Điều hành, Citizen Schools Texas; Nhà sáng lập và CEO, C Change Consulting | Tham Gia Hoạt Động Cộng Đồng: Chủ tịch, Tower Commission Thành phố Houston; Southgate Civic Club và Thành viên điều hành Hội Đại học Place  . 
; Tài trợ Nhà thờ Công giáo St . Anne; Huấn luyện viên West U LL; ALF & Hội đồng svc khác | Email Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: info@toddlitton .com | Trang Web Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: http://toddlitton .com | Địa Chỉ Công Khai Dành Cho 
Chiến Dịch: 4617 Montrose Suite C202 Houston, TX 77006 | Facebook: http://www .facebook .com/toddlittonforcongress/ | Twitter: twitter .com/toddlitton

Chăm sóc sức khỏe . Tôi nghe thấy có những 
mối quan tâm của người dân khắp quận chúng 
ta về chi phí thuốc men cao và sợ mất phí bảo 
hiểm cho những bệnh mắc sẵn . Tôi sẽ bảo vệ 
và cải thiện Đạo luật ACA (Chăm sóc Sức khỏe 
Với Mức phí Phải chăng) Lũ lụt . Khả năng hồi 
phục và độ linh hoạt của cộng đồng chúng ta 
vẫn chưa được hỗ trợ trong tình huống khó 
khăn . Tôi sẽ làm việc khắp các quận, thành 
phố, hạt, tiểu bang và đảng để có nguồn lực và 
hành động mà chúng ta cần NGAY để bảo vệ 
cộng đồng mình trước lũ lụt .

Chia cắt các gia đình và xây dựng một bức 
tường ngăn là chính sách xấu và không phải 
là tinh thần làm nên quốc gia này . Những lời 
nhức tai như “Xây tường đi” và “Bỏ ICE” về mặt 
chính sách thật vô nghĩa và làm mọi thứ lệch 
lạc . Chúng ta cần thông qua Đạo luật DREAM 
và thỏa hiệp về cải cách nhập cư sâu rộng giúp 
bảo vệ biên giới của chúng ta, mở ra đường để 
có địa vị xã hội hợp pháp hoặc được nhập tịch 
cho người nhập cư biết tuân thủ luật và đóng 
góp cho đất nước, và cho phép các cộng đồng 
và đơn vị kinh doanh của chúng ta phát triển và 
lớn mạnh hơn .

Trong Quốc hội, tôi sẽ làm việc để Medicare có 
thể thương lượng với các công ty dược, việc 
này sẽ giúp giảm mạnh chi phí kê đơn thuốc 
đang rất cao . Tôi cũng sẽ bảo vệ hàng triệu 
người Mỹ đã mắc bệnh được mua bảo hiểm 
giá phải chăng . Chúng ta không thể lùi trở về 
những ngày người mắc bệnh sẵn thì không 
được bảo hiểm . Cuối cùng, tôi sẽ làm việc để 
các hạt được đăng ký mở rộng Medicaid ở các 
tiểu bang vẫn chưa có, giống như Texas .

Bầu cử tự do và công bằng là nền tảng của nền 
dân chủ . Chính quyền Liên bang nên đóng vai 
trò dẫn đầu trong việc bảo vệ tính minh bạch 
của bầu cử tại Hoa Kỳ . Tôi muốn có động thái 
thật mạnh chống lại bất kỳ kẻ thù nào của Hoa 
Kỳ, đặc biệt là Nga vốn đang làm rối cuộc bầu 
cử của chúng ta . Khi các cuộc tấn công mạng 
đe dọa nhiều cuộc bầu cử ở các tiểu bang 
và phát tán thông tin sai lệch gây lo sợ, chính 
quyền liên bang phải hành động mạnh mẽ để 
chặn những hành động này và bảo đảm chúng 
ta có bầu cử tự do và công bằng .

Giáo dục / Bằng cấp: Cử nhân Toán học trường Đại học Texas tại Austin | Kinh Nghiệm Chuyên Môn: Bán phầm mềm và dạy toán | Tham Gia Hoạt Động Cộng Đồng: Biến thế giới thành nơi an toàn cho người làm kiểm soát | Email Công Khai Dành Cho 
Chiến Dịch: pgunnels@gmail .com | Trang Web Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: http://twitter .com/pgunnels | Facebook: http://patrickgunnels | Twitter: twitter .com/pgunnels

Vấn đề hàng đầu là Chính quyền Liên bang quá 
bành trướng, cần giảm quy mô xuống hai phần 
ba . Vấn đề thứ hai là sự liện kết giữa thành 
viên đảng dân chủ và đảng cộng hòa cấu kết 
để cản trở mọi nỗ lực của Tổng thống trong 
giải quyết vấn đề .

Xây cái bức tường quái quỷ ấy đi . Quốc hội nên hủy hết mọi can thiệp của chính 
quyền liên bang khỏi hệ thống chăm sóc sức 
khỏe .

Họ nên hăng hái giám sát tất cả các đợt bầu 
cử để phát hiện sự gian trá và chúng ta nên có 
luật áp dụng trên toàn quốc đòi hỏi cử tri phải 
có ID khi bỏ phiếu .

Giáo dục / Bằng cấp: Bằng cử nhân, Đại học Nam Methodist; Bằng Luật, Cao đẳng Nam Texas | Kinh Nghiệm Chuyên Môn: Hiện là Dân biểu Hoa Kỳ, được bầu lần đầu năm 2001 . Cựu thành viên Viện Dân biểu tiểu bang Texas (1986-2001); Cựu luật sư 
biện hộ án dân sự trước khi được bầu vào Quốc hội . | Tham Gia Hoạt Động Cộng Đồng: Thành viên Memorial Drive United Methodist Church và Thành viên Tạm thời của Second Baptist Church; Hội Thiên văn Houston; Hội Bảo tồn Houston Audubon
Email Công Khai Dành Cho Chiến Dịch:  JohnC@CulbersonForCongress .com | Trang Web Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: http://www .culbersonforcongress .com | Địa Chỉ Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: P .O . Box 41964 Houston, TX 77241 | Số Điện 
Thoại Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: (281) 304-0093 | Facebook: http://www .facebook .com/johnculberson/ | Twitter: twitter .com/johnculberson

Hai vấn đề lớn nhất mà Quận 7 đang đối mặt 
là cải thiện mạng lưới kiểm soát lũ lụt và phát 
triển nền kinh tế . Là thành viên Ủy Ban Chuẩn 
Chi Ngân Sách, tôi giữ an toàn cho hàng tỷ đô 
la của Hạt Harris giúp cũng cố mạng lưới kiểm 
soát lũ lụt của chúng ta, gồm cả gói khắc phục 
dành cho nạn nhân Bão Harvey, Irma và Maria 
đến mức kỷ lục 141 tỷ . Tôi cũng hỗ trợ thông 
qua khoản cắt giảm thuế lớn nhất lịch sử Hoa 
Kỳ và giúp bỏ lệnh cấm xuất khẩu dầu .

Chúng ta cần bảo đảm an ninh biên giới và 
thực thi pháp luật sao cho hỗ trợ tốt hơn sự 
luân chuyển hợp pháp con người và hàng hóa . 
Là Chủ tịch Phân ban phụ trách chi cho việc 
thực thi luật của liên bang, tôi đã tăng ngân 
sách để thuê công tố viên và điều tra viên liên 
bang có đủ năng lực giữ an ninh vùng biên 
giới phía nam và chống nạn buôn người . Tôi 
cũng hỗ trợ việc lập pháp nhằm bảo đảm trẻ 
em không bị tách khỏi cha mẹ . Tôi cũng hỗ trợ 
việc làm cho hệ thống cấp visa nhanh gọn hơn .

Chúng ta cần phải làm cho việc chăm sóc sức 
khỏe dễ tiếp cận hơn, phải chăng hơn và gọn 
hơn . Chúng ta nên cho các công ty bán bảo 
hiểm theo ranh giới các tiểu bang để người tiêu 
dùng có nhiều lựa chọn hơn . Chúng ta nên để 
cho các đơn vị kinh doanh nhỏ dễ gom ngân 
sách mua bảo hiểm tư nhân hơn . Tôi cũng ủng 
hộ việc chi bảo hiểm cho các bệnh mắc sẵn 
và cho trẻ em vị thanh niên được hưởng bảo 
hiểm của cha mẹ cho đến khi chúng lên 26 
tuổi . Tôi sẽ tiếp tục chi ngân sách cho nghiên 
cứu tiểu đường ở trẻ vị thành niên, MS và các 
bệnh khác .

Theo Hiến pháp, luật Tiểu bang và quy định 
chính quyền địa phương và kiểm soát bầu cử . 
Do đó, vai trò của chính quyền liên bang bị giới 
hạn . Tôi vẫn hỗ trợ kinh phí liên bang cho Nhà 
nước và các chính quyền địa phương để giúp 
họ quản lý việc bầu cử và giúp học bảo vệ tính 
minh bạch của thùng phiếu .

Tôi là cộng tác luật tại AZA, tôi tham gia vào năm 2009 sau khi bắt đầu nghiệp luật tại Vinson & Elkins và làm trong phân khúc phi lợi nhuận và tư nhân trong sáu năm . | Tham Gia Hoạt Động Cộng Đồng: Tôi hiện là giám đốc Writers in the Schools và 
Open Dance Project, cựu giám đốc Planned Parenthood Gulf Coast, và tình nguyện viên cộng đồng . | Email Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: info@lizziefletcher .com | Trang Web Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: http://lizziefletcher .com | Địa Chỉ Công 
Khai Dành Cho Chiến Dịch: 3262 Westheimer Road, PMB 636 Houston, TX 77098 | Số Điện Thoại Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: (281) 645-9388 | Facebook: http://facebook .com/LizzieForCongress | Twitter: twitter .com/Lizzie4Congress

1 . Chăm sóc sức khỏe: Chúng ta có lợi thế rất 
lớn ở đây, thế nhưng nhiều cộng đồng lại không 
có chương trình chăm sóc sức khỏe chất 
lượng . Bảo đảm việc chăm sóc sức khỏe dễ 
tiếp cận và phải chăng là cực kỳ quan trọng—
từ cải thiện ACA đến vận động hành lang để 
giảm chi phí, đặc biệt là phí kê đơn thuốc . 2 . 
Cơ sở hạ tầng: Chúng ta cần cải thiện cơ sở hạ 
tầng xử lý lũ lụt và giao thông để được an toàn 
và phát triển . Tôi sẽ hợp tác với các thành phố, 
các hạt và các METRO để mang đến sự tiến bộ 
và tăng ngân sách cho chúng ta .

Chúng ta cần chương trình cải cách nhập cư 
sâu rộng có thể giải quyết nhiều nhu cầu trong 
hệ thống phức tạp này . Kế hoạch cải cách phải 
thật chu đáo, thực tế và công bằng, giúp tăng 
cường an ninh biên giới và bảo vệ các cộng 
đồng gần biên giới, bảo đảm việc thực thi pháp 
luật làm tốt việc bảo đảm an toàn cho các cộng 
đồng, giữ lời hứa với Người hưởng chương 
trình DACA, kết thúc thảm họa chia cắt các gia 
đình ở biên giới, và tạo lộ trình cấp địa vị hợp 
pháp cho người nhập cư có đóng góp cho xã 
hội chúng ta .

Quốc hội có vai trò quan trọng trong việc giúp 
bảo đảm mọi người dân Hoa Kỳ được tiếp cận 
chăm sóc sức khỏe giá phải chăng . Nếu cùng 
hợp tác, Quốc hội có thể giải quyết thất bại của 
ACA và cải thiện nó, có thể tiếp tục mở rộng 
Medicaid và các chương trình phụ để giảm 
mức phí chung cho mọi người, đưa ra các 
giải pháp có ý nghĩa, tiết kiệm chi phí như cho 
phép Medicare thương lượng với các công ty 
dược để giảm giá thuốc, và bảo đảm chi trả cho 
người mắc bệnh từ trước .

Nền dân chủ của chúng ta dựa vào bầu cử tự 
do và công bằng với sự tham gia thực sự của 
các công dân . Chính quyền  liên bang có trách 
nhiệm bảo về quyền hợp hiến của chúng ta, 
đặc biệt là quyền bỏ phiếu . Chúng ta cần phải 
phục hồi hoàn toàn và thi hành Đạo luật Quyền 
Bỏ phiếu, và giải quyết các thách thức mang 
tính hệ thống cũng như các mối đe dọa đến 
việc bầu cử . Bảo vệ tính minh bạch của quy 
trình bầu cử cũng bao gồm việc xóa ủng hộ 
gian lận và yêu cầu phải có minh bạch trong hệ 
thống tài chính cho chiến dịch tranh cử .

DÂN BIỂU HOA KỲ
ỦNG HỘ KHU VỰC CỦA MÌNH. HẠ VIÊN CÓ CHỨC NĂNG PHÁP LÝ VÀ QUYỀN LỰC TƯƠNG ĐƯƠNG THƯỢNG VIỆN; TUY NHIÊN, CHỈ HẠ VIỆN MỚI CÓ THỂ TẠO THU NHẬP VÀ PH N BỔ NG N 
SÁCH. CHIA SẺ QUYỀN LỰC VỚI THƯỢNG VIỆN TRONG VIỆC ĐÁNH THUẾ, VAY TIỀN, THIẾT LẬP QUY ĐỊNH THƯƠNG MẠI LIÊN BANG VÀ TUYÊN BỐ CHIẾN TRANH.

CÂU HỎI 
DÀNH CHO 

ỨNG CỬ VIÊN:

Hãy xác định 2 vấn đề quan trọng nhất có tầm 
ảnh hưởng đến người dân trong địa hạt của 
quý vị và đưa ra một vài ví dụ hành động cụ thể 
có thể đo lường mà quý vị sẽ thực hiện để giải 
quyết những vấn đề này?

Quý vị nghĩ điều gì là quan trọng nhất trong 
cuộc tranh luận về chính sách nhập cư hiện tại 
và kế hoach hợp lý mà quý vị đề xuất?

Quốc Hội nên đóng vai trò gì để bảo đảm tất cả 
các nhóm quần thể nhân khẩu đều có thể tiếp 
cận hệ thống chăm sóc sức khỏe Mỹ với giá cả 
phải chăng?

Đâu là vai trò thích đáng của chính phủ Liên 
Bang trong việc bảo vệ tính vẹn toàn trong các 
cuộc bầu cử của Mỹ?

http://www.lwvhouston.org
mailto:info@cubblerforcongress.com
http://www.cubblerforcongress.com
http://twitter.com/scottcubbler
mailto:info@toddlitton.com
http://toddlitton.com
http://www.facebook.com/toddlittonforcongress/
http://twitter.com/toddlitton
mailto:pgunnels@gmail.com
http://twitter.com/pgunnels
http://twitter.com/pgunnels
mailto:JohnC@CulbersonForCongress.com
http://www.culbersonforcongress.com
http://www.facebook.com/johnculberson/
http://twitter.com/johnculberson
mailto:info@lizziefletcher.com
http://lizziefletcher.com
http://facebook.com/LizzieForCongress
http://twitter.com/Lizzie4Congress
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Giáo dục: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Cử nhân Đại học Rice . Đã theo học Trường Tiểu Học, Trung học cơ sở và Trung Học Phổ thông South Houston ở phía đông nam Houston . | Kinh nghiệm: Giám đốc tài chính tại Houston Health . Quản lý hơn $150 
triệu đô la và gần 100 nhân viên . | Hoạt động Cộng đồng: Thành viên Hội đồng Quản trị tại The Beacon phục vụ cộng đồng vô gia cư Houston, Thành viên Hội đồng Quản trị tại AAMA giúp đỡ thanh thiếu niên có nguy cơ tại Houston, Thành viên Hội 
đồng Quản trị tại Hiệp hội Y tế Công cộng Hoa Kỳ . | Email: benjamin@peoplecampaign .org | Website: http://www .benjaminforcongress .com | Địa chỉ: 10223 Broadway Street, Suite P, #229 Pearland, Texas 77584 | Điện thoại: (713) 855-4789 | Facebook: 
http://www .facebook .com/benjaminforcongress | Twitter: twitter .com/BenjaminTX09

Hãy xác định 2 vấn đề quan trọng nhất có tầm 
ảnh hưởng đến người dân trong địa hạt của 
quý vị và đưa ra một vài ví dụ hành động cụ thể 
có thể đo lường mà quý vị sẽ thực hiện để giải 
quyết những vấn đề này?

Quý vị nghĩ điều gì là quan trọng nhất trong 
cuộc tranh luận về chính sách nhập cư hiện tại 
và kế hoach hợp lý mà quý vị đề xuất?

Quốc Hội nên đóng vai trò gì để bảo đảm tất cả 
các nhóm nhân khẩu học đều có thể tiếp cận 
hệ thống chăm sóc sức khỏe Mỹ với giá cả phải 
chăng?

Đâu là vai trò thích đáng của chính phủ Liên 
Bang trong việc bảo vệ tính vẹn toàn trong các 
cuộc bầu cử của Mỹ?

Thuế - việc thu thuế quá mức là lấy từ trong túi 
công dân số tiền đáng ra họ có thể chi ra để cải 
thiện cuộc sống . Người dân Hoa Kỳ đóng thuế 
còn nhiều hơn số tiền mua thực phẩm, quần áo 
và nhà cửa cộng lại . Tôi sẽ hỗ trợ bất kỳ biện 
pháp nào giúp giảm gánh nặng thuế của tất cả 
người dân Hoa Kỳ và trả tiền trở lại cho người 
đi bầu . Không tội phạm hóa cần sa - Hoa Kỳ sẽ 
thành nhà tù lớn nếu chúng ta giam người chọn 
đưa vào bụng một chất có nguồn gốc tự nhiên . 
Tôi ủng hộ việc hợp pháp hóa nó .

Là thành viên Đảng Tự do, tôi tin vào quyền mọi 
người được tự do di chuyển đi bất cứ đâu họ 
muốn . Tôi không tin rằng chia cắt các gia đình 
hay đẩy người khác vào cảnh khốn cùng . Tôi 
không tin vào việc lấy tiền của người đóng thuế 
cho người không đóng thuế, tuy nhiên, và tôi 
không tin chính quyền nào lại chấp thuận hành 
vi tồi . Miễn là người nhập cư lao động hiệu 
quả và chấp hành pháp luật, tôi tin họ cũng có 
quyền được ở đây như chúng ta . Thực tế thì tất 
cả chúng ta đều là người nhập cư mà .

Là người theo Đảng Tụ do, tôi không tin vào 
việc xã hội hóa thuốc men . Tôi tin rằng một hệ 
thống tư  nhân, hoàn toàn không bị chính quyền 
can thiệp hay làm rối loạn, sẽ cho ra kết quả 
tổng thể tốt hơn . Tôi tin rằng các bác sĩ nhân 
ái sẽ phục vụ người có thu nhập thấp, và các 
tổ chức từ thiện sẽ giúp các gia đình thu nhập 
thấp có sự chăm sóc sức khỏe họ cần . Sự can 
thiệp của chính quyền tạo ra sự phân phối sai 
về chăm sóc sức khỏe, đó là lý do khiến mất 
kiểm soát chi phí . Không có sự can thiệp của 
chính quyền, phí y tế sẽ giảm .

Quyền quản lý việc bầu cử được trao cho các 
tiểu bang . Điều này có mục đích là giữ ảnh 
hưởng của liên bang ra khỏi bầu cử liên bang 
và gìn giữ hệ thống liên bang mà các nhà lập 
quốc tốn công gầy dựng . Tôi tin tốt nhất nên để 
cho các tiểu bang, và chính người dân được 
đứng ra giám sát tính minh bạch và các cuộc 
bầu cử cũng như bảo đảm các tiểu bang làm 
theo đúng quy trình .
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KEVIN BRADY (R) |  KHÔNG NHẬN ĐƯỢC PHẢN HỒI .

CHRIS DUNCAN (L)
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AL GREEN (D)

PHIL KURTZ (L)

STEVEN DAVID (D) 

BENJAMIN HERNANDEZ (I)

Giáo dục / Bằng cấp: Bằng cử nhân khoa học Khoa học Chính trị, Đại học Bang Arizona | Kinh Nghiệm Chuyên Môn: 5 năm quản lý Cơ sở dữ liệu . 10 năm làm việc cho ứng cử viên hoặc triển khai chiến dịch . 7 năm làm việc cho Thành phố Houston với 
vai trò Kiểm kê tài chính và hiệu quả . | Tham Gia Hoạt Động Cộng Đồng: Tình nguyện viên của các đảng chính trị trong khu vực hạt, Food Bank, Big Brothers Big Sisters, SPCA . 5 năm trong Hội đồng MUD tập trung vào cải thiện rút thoát nước . | Email 
Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: steven@electstevendavid .com | Trang Web Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: http://electstevendavid .com | Địa Chỉ Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: PO Box 11794 Spring, TX 77391 | Số Điện Thoại Công Khai Dành 
Cho Chiến Dịch: (832) 304-4558 | Facebook: http://www .facebook .com/stevenforcongress/ | Twitter: twitter .com/stevedavid

Tôi tin rằng chăm sóc sức khỏe là vấn đề quan 
trọng nhất . Bất kể là việc tiếp cận, phí mua và được 
chi trả bao nhiêu cũng đều là vấn đề người dân 
đang lo lắng hay gánh chịu . Tôi tin rằng giải pháp 
cho vấn đề này là củng cố Đạo luật ACA (Chăm sóc 
Sức khỏe Với Mức phí Phải chăng), và tôi cam kết 
bảo đảm rằng chúng tôi sẽ tập trung vào bệnh nhân 
chứ không phải lợi nhuận của các công ty . Tôi cũng 
tin rằng chúng ta phải giải quyết vấn đề chi phí giáo 
dục ở Hoa Kỳ . Về tổng thể, người dân Hoa Kỳ nợ 
1,2 nghìn tỷ đô la và học phí vẫn cứ tăng .

Tôi tin rằng quan trọng nhất là phải giải quyết 
sự vô năng của Đảng Cộng hòa khi bàn về vấn 
đề nhập cư mà không kết hợp giải quyết vấn 
đề tội phạm . Tôi đã thấy những cuộc biểu tình 
ngoan cố của người nhập cư và việc này phải 
chấm dứt . Chúng ta cần ngay lập tức làm mới 
chương trình DACA và giữ nó vĩnh viễn . Thứ 
hai, phải chấm dứt chính sách tách trẻ em khỏi 
cha mẹ, trong khi phải ngay lập tức thay đổi 
chính sách trại tạm trú, cho phép vào trại nếu 
vượt biên bất hợp pháp .

Quốc hội có vai trò quan trọng nhất trong việc 
bảo đảm hệ thống chăm sóc sức khỏe thành 
một lựa chọn khả dĩ và trong khả năng chi trả 
của người dân Hoa Kỳ . Họ không chỉ là người 
tạo ra luật quản lý ngành này, đối với người 
quản lý họ có quyền kiểm tra và cân bằng . 
Chúng ta chứng kiến có số lượng công ty y tế 
nhiều chưa từng thấy lợi dụng kẻ hở pháp luật 
mà không phải chịu hậu quả, mà chính người 
dân Hoa Kỳ phải gánh chịu .

Tôi tin rằng vai trò thích hợp của chính quyền 
Liên bang là cấp ngân sách để hiện đại hóa 
máy móc và quy trình bỏ phiếu để bảo đảm an 
toàn cho dữ liệu, đánh giá và giải quyết tính dễ 
tổn thương của hệ thống trên cả nước, và truy 
tố hành vi xâm nhập vào hệ thống bỏ phiếu, dù 
là thành công hay không thành công .

Giáo dục / Bằng cấp: Đại học Texas A&M - Cử nhân khoa học ngành Kinh tế, ngành phụ là Toán học và Lý học, tốt nghiệm danh dự đặc biệt Trung tâm Luật Đại học Houston - Ứng viên Tiến sĩ Luật | Kinh Nghiệm Chuyên Môn: Phân tích hoạt động, Giám 
đốc Bán hàng Oil Field | Tham Gia Hoạt Động Cộng Đồng: Thực tập tại Văn phòng DA Hạt Montgomery | Facebook: http://www .facebook .com/ChrisDuncanLPTexas/notifications/

Hai vấn đề quan trọng nhất đó là: 1 . Chăm sóc sức 
khỏe giá cả phải chăng cho tất cả mọi người, bao 
gồm tất cả các điều kiện hiện có từ trước đến nay 
sẽ là điều mà tôi tiếp tục đấu tranh và ủng hộ . 2 . 
Những bất công hàng ngày mà người nhập cư và 
di dân không có giấy tờ, người da màu, thành viên 
của cộng đồng LGBTQ, phụ nữ và người tàn tật 
phải gánh chịu liên quan tới tìm việc làm, giữ việc 
làm và thăng tiến trong công việc . Tôi sẽ tiếp tục 
đấu tranh với mọi bất công trong chính sách, đặc 
biệt là những bất công không thể chấp nhận được 
trong chính sách mà Tổng thống đưa ra .

Vấn đề nhập cư quan trọng nhất là liệu dấu 
hiệu xác nhận của người Mỹ, lý tưởng cao quý 
của Mỹ về “tự do và công lý cho tất cả” có được 
áp dụng cho toàn thể mọi người hay không, kể 
cả hàng triệu người tuân thủ luật pháp, nỗ lực 
làm việc nhưng không có giấy tờ tại đất nước 
chúng ta . Cách duy nhất để phát triển là cải 
cách nhập cư toàn diện với một lộ trình rõ ràng 
về quyền công dân nhằm ngăn chặn việc có 
những người hạng hai ở quốc gia hạng nhất 
của chúng ta . Đó chính là cách hành động của 
người Mỹ .

Quốc hội nên ngăn chặn biến việc “chăm sóc 
sức khỏe cho mọi người” trở thành “chăm sóc 
sức khỏe cho những người đủ tiền trang trải” . 
Chúng ta có thể ngăn chặn điều đó thông qua 
tranh luận và thông qua một chương trình chăm 
sóc sức khỏe bao gồm tất cả các điều kiện đã 
có từ trước đến nay tương tự như Medicare .

Vai trò thích hợp của Chính phủ Liên bang là 
đặt ra các tiêu chuẩn quốc gia bao gồm quy 
định giấy tờ có thể xác minh cũng như các tiêu 
chuẩn nhằm ngăn chặn việc cản trở cử tri bỏ 
phiếu .

Giáo dục: Tiến sĩ Luật, Trường Luật Thurgood Marshall, Đại học Nam Texas . | Kinh nghiệm: Luật sư trong 44 năm, Cựu Thẩm phán Tòa án Tư pháp trong 25 năm, Thành viên Quốc hội trong 13 năm . | Hoạt động Cộng đồng: Cựu Chủ Tịch Houston 
NAACP, Cựu Thành Viên Hội Đồng Thành Phố Khu Vực Houston, Thành Viên của AFSCME Local 1550 . Được ủng hộ bởi: YMCA, Trung tâm S .H .A .P .E ., TSU và các tổ chức khác . | Email: algreenforcongress@gmail .com | Website: http://algreen .org | 
Địa chỉ: 3003 S . Loop West Suite 321 Houston, TX 77054 | Điện thoại: (346) 330-8476 | Facebook: http://www .facebook .com/Congressman-Al-Green-224027854297805/ | Twitter: twitter .com/RepAlGreenTX

Cải cách Tư pháp Hình sự . Tôi sẽ bảo đảm để 
pháp luật giải quyết việc sử dụng vũ lực tại các sở 
cảnh sát, thúc đẩy quan hệ công bằng và chính 
đáng với các cộng đồng da màu, loại bỏ việc giam 
giữ hàng loạt, hỗ trợ các chương trình tái nhập 
cảnh, và cải cách hệ thống bảo lãnh bằng tiền 
mặt hiện tại . Nhập cư . Tôi sẽ bảo đảm để pháp 
luật chấm dứt sự xa cách của các gia đình, đưa 
ra lộ trình đạt được trạng thái pháp lý hợp pháp 
cho “Những người mang theo giấc mơ” cũng như 
khoảng 11 triệu người nhập cư không có giấy tờ 
đang sống tại đất nước chúng ta Tôi sẽ luôn là 
người bênh vực cho họ .

Quốc hội nên thông qua luật để thường xuyên giải 
quyết vấn đề trạng thái pháp lý của những người 
nhận DACA, đưa ra lộ trình đến đạt được trạng 
thái pháp lý hợp pháp cho 11 triệu người nhập cư 
không có giấy tờ sống tại đất nước chúng ta, đưa 
ra chính sách đoàn tụ gia đình công bằng, đưa ra 
các lựa chọn công bằng và thích đáng cho những 
người đang tìm nơi ẩn náu tránh khỏi bạo lực hoặc 
khủng bố, chấm dứt chia cách gia đình, tiếp tục 
cấp thị thực để thu hút nhân tài, và cuối cùng là 
trao quyền độc lập cho các tòa án nhập cư bằng 
cách chuyển các tòa án này từ Bộ Tư pháp sang 
Ngành Tư pháp .

Sức khỏe là một quyền con người . Sức khỏe tốt 
bắt đầu từ những người có cơ hội tiếp cận bình 
đẳng với dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt bất kể họ 
kiếm được bao nhiêu tiền hoặc họ sinh sống ở khu 
vực có mã số zip nào . Đạo luật Chăm sóc Giá cả 
Phải chăng là một khởi đầu tốt và bước tiếp theo 
là Medicare For All (Medicare Cho Tất Cả Mọi 
Người) . Nếu không sớm đạt được mục tiêu đó, 
chúng ta ít nhất cần giải quyết những thiếu sót của 
ACA: mở rộng Medicaid, ổn định thị trường, bán 
thuốc theo toa với giá cả phải chăng, và bảo đảm 
rằng có nguồn tài trợ dài hạn cho Chương trình 
Bảo hiểm Y tế cho Trẻ em .

Bầu cử là cốt lõi của nền dân chủ của chúng ta . 
Việc bảo vệ các cuộc bầu cử của Mỹ khỏi sự 
can thiệp từ nước ngoài phải là ưu tiên hàng 
đầu . Điều này bao gồm: lên án các thế lực 
nước ngoài can thiệp hoặc cố can thiệp vào 
các cuộc bầu cử của chúng ta và triển khai các 
biện pháp đối phó tích cực nhằm theo dõi và 
ngăn chặn sự can thiệp . Chính phủ Liên bang 
cũng nên có biện pháp hỗ trợ kỹ thuật và cung 
cấp nguồn tài chính cho các tiểu bang để nâng 
cấp cơ sở hạ tầng bỏ phiếu và chỉ thị rằng công 
cụ bầu cử phải bao gồm cách thức bầu cử giấy .

Thuế và cụ thể hơn là chi tiêu chính phủ .  Bạn có 
biết rằng thành phố Stafford, ở TX CD9 không có 
thuế tài sản? Tôi sẽ giới thiệu và ủng hộ các hóa 
đơn giúp tái cơ cấu hệ thống thuế liên bang dựa 
trên mô hình được các thành phố địa phương 
sử dụng thành công .  Tôi ủng hộ cân bằng ngân 
sách và giới hạn chi tiêu xuống dưới mức thu 
ngân sách .  Tôi sẽ ủng hộ các học khu và các cá 
nhân chăm lo cho sự an toàn của chính mình mà 
nỗ lực xóa bỏ các hạn chế về quyền 2A . Tôi ủng 
hộ chương trình huấn luyện “Chăm sóc các con 
của chúng ta” .

Tôi được người Mỹ xác thực về Nhập cảnh Hợp 
pháp và nhận được đánh giá là NGƯỜI CẢI 
CÁCH THỰC SỰ từ tổ chức NumbersUSA . Tôi 
ủng hộ những người nhập cư muốn đến Mỹ và trở 
thành công dân nhập tịch .  Chúng ta vẫn phải bảo 
vệ biên giới và tổ chức hợp lý các chính sách nhập 
cư của mình .  Tôi đề xuất, giảm bớt hoặc loại bỏ 
phúc lợi, quyền công dân cho nghĩa vụ quân sự 
(có thể thời hạn bất hợp pháp được kéo dài), giảm 
chuỗi di cư từ 4 cấp độ xuống một cấp độ, (chỉ 
dành cho Vợ/Chồng và Con cái), tính chi phí trục 
xuất về nước xuất cảnh .

Tôi ủng hộ bãi bỏ hoàn toàn PPACA, (Obamacare) 
và bãi bỏ quy định về ngành dược và bảo hiểm y 
tế . Quốc hội cần làm việc để loại bỏ những trở 
ngại ảnh hưởng đến giải pháp thị trường tự do 
và khuyến khích cạnh tranh trong tất cả các lĩnh 
vực của ngành này .  Chỉ bằng cách cho phép đổi 
mới kinh doanh thì chi phí về phí bảo hiểm, dược 
phẩm, cơ sở chăm sóc y tế, bệnh viện, cơ sở 
điều dưỡng và các lĩnh vực khác của mảng thị 
trường này mới có giá cả phải chăng cho tất cả 
người dân .

Chính sách bầu cử là lĩnh vực chủ đạo của 
các Tiểu bang .  Tôi tin rằng Ủy ban Bầu cử 
Liên bang có vai trò khi Ủy ban tham gia vào 
các cuộc bầu cử liên quan đến Cơ quan Liên 
bang .  Có hai yêu cầu để được bầu làm Viên 
chức Liên bang .  Là một cư dân tại Tiểu bang 
và là một công dân Mỹ .  Điều này được chứng 
minh bằng thực tế rằng công dân Mỹ cư trú tại 
các Vùng Amer như (PR, Guam, Mariannes, 
US Virgin Isle, Amer .  Samoa) không được bỏ 
phiếu trong các cuộc bầu cử liên bang . FEC 
nên xác nhận Tính tuân thủ của mỗi Tiểu bang .

Giáo dục: Thạc sĩ, Phát triển Kinh doanh, Trường Kinh doanh Bauer, Đại học Houston MIE, Thạc sĩ Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Kỹ thuật Cullen, Cử nhân Khoa học Đại học H BSIE | Kinh nghiệm: Hơn 30 năm Bán hàng và Phát triển Kinh doanh trong 
lĩnh vực Hóa chất, Thiết bị Công nghiệp và Dịch vụ Thực địa | Hoạt động Cộng đồng: Thành viên Hội đồng quản trị của ACTS Apostolate trong 2 năm, Thành viên của ACTS Core Team trong 3 năm, Cộng đồng Công giáo St . Justin Martyr .  m nhạc và 
Tôn giáo, Thành viên Virtus Trained Catechist & Confirmation T | Email: PhilKurtz4Congress2018@gmail .com | Website: http://philkurtzforcongress .nationbuilder .com | Địa chỉ: PO Box 1073 Katy, Texas 77492 | Điện thoại: (281) 574-4652 | Facebook: 
http://www .facebook .com/TexasCongressionalDistrict9 | Twitter: twitter .com/PhilKurtz3

DÂN BIỂU HOA KỲ
ỦNG HỘ KHU VỰC CỦA MÌNH. HẠ VIÊN CÓ CHỨC NĂNG PHÁP LÝ VÀ QUYỀN LỰC TƯƠNG ĐƯƠNG THƯỢNG VIỆN; TUY NHIÊN, CHỈ HẠ VIỆN MỚI CÓ THỂ TẠO THU NHẬP VÀ PH N BỔ NG N 
SÁCH. CHIA SẺ QUYỀN LỰC VỚI THƯỢNG VIỆN TRONG VIỆC ĐÁNH THUẾ, VAY TIỀN, THIẾT LẬP QUY ĐỊNH THƯƠNG MẠI LIÊN BANG VÀ TUYÊN BỐ CHIẾN TRANH.

CÂU HỎI 
DÀNH CHO 

ỨNG CỬ VIÊN:

TRANH CỬ ĐƯỢC TIẾP TỤC Ở TRANG 8
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MICHAEL T. MCCAUL (R) |  KHÔNG NHẬN ĐƯỢC PHẢN HỒI .

MIKE RYAN (L)
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AVA REYNERO PATE (R)

SHEILA JACKSON LEE (D)

MIKE SIEGEL (D) 

KESHA ROGERS (I) 

H
Ạ

 V
IỆ

N
 H

O
A 

K
Ỳ

, Q
U

Ậ
N

 9 (1) Nghèo đói có hệ thống và (2) thiếu việc làm có 
thu nhập cao .  Chúng ta phải chấm dứt nền kinh tế 
dịch vụ hậu cách mạng công nghiệp và trở thành 
một quốc gia sản xuất tạo ra các dự án lớn .  Điều 
này đòi hỏi phải phục hồi việc phân tách ngân 
hàng theo Đạo luật Glass-Steagall, cấp tín dụng 
liên bang (như trong New Deal hoặc Apollo) để 
xây dựng cơ sở hạ tầng hiện đại, kiểm soát lũ lụt 
ở Houston, xây dựng mạng lưới đường sắt tốc độ 
cao, thám hiểm mặt trăng hoàn toàn do con người 
thực hiện và sử dụng năng lượng nhiệt nung chảy .  
Một Đoàn Bảo trì Dân sự mới sẽ hướng dẫn mọi 
người thực hiện điều này .

Chúng ta phải giải quyết nguyên nhân kinh tế cơ 
bản cho vấn đề di dân hàng loạt .  Các hiệp định 
thương mại tự do như NAFTA đã làm cho các 
quốc gia ở phía nam biên giới của chúng ta trở nên 
nghèo khó, điều này khiến các liên minh ma túy và 
công xưởng bóc lột sức lao động hoành hành, và 
vì vậy người dân chạy trốn sang Hoa Kỳ .  Chúng ta 
cần những giao dịch thương mại mới đem lại lợi ích 
cho tất cả các nước tham gia, giảm nghèo đói với 
các dự án lớn về thương mại toàn cầu, giao thông 
vận tải, điện, nước và thực phẩm tự cung tự cấp, 
đồng thời tăng cường lực lượng cảnh sát và quân 
sự để loại bỏ buôn bán ma túy và buôn bán người .

Quốc hội phải ban hành trở lại tiêu chuẩn Hill-
Burton đối với vấn đề tiếp cận chăm sóc y tế đã ra 
đời trước khi hệ thống Obamacare và HMO thất 
bại .  Vì chăm sóc sức khỏe là quyền con người, 
Quốc hội phải tài trợ một hệ thống bảo đảm mọi 
người có thể tiếp cận với loại thuốc tốt nhất, điều 
mà hệ thống dược phẩm và y tế được tư nhân 
hóa và cổ phần hóa hiện tại của chúng ta không 
thể làm được . Các đề xuất phát triển kinh tế mà 
tôi phác thảo ở trên sẽ mở rộng nền kinh tế, dễ 
dàng cung cấp kinh phí liên bang cho một chương 
trình như vậy .

Vụ bê bối “Russiagate” là trò lừa chính trị và là một 
bước tiến nguy hiểm tới chiến tranh .  Người Mỹ đủ 
thông minh để hiểu họ đang ở đâu trong các vấn 
đề khác nhau, và kiểm duyệt bài phát biểu trên 
phương tiện truyền thông xã hội là trái pháp luật .  
Chính phủ liên bang bảo đảm rằng các hệ thống 
tiểu bang về đăng ký và bỏ phiếu phải tuân thủ 
bảo mật lá phiếu cơ bản bằng cách ban hành và 
thi hành các tiêu chuẩn bảo mật lá phiếu cơ bản 
trong các cuộc bầu cử liên bang .  Việc bỏ phiếu 
thực tế phải luôn được thực hiện bằng cách sử 
dụng hồ sơ giấy có thể kiểm chứng và yêu cầu ID 
ảnh do tiểu bang cấp .

Giáo dục: 2001, Cử nhân Đại học Tiểu bang Texas Khoa học Chính trị & Truyền thông | Kinh nghiệm: Hội viên của LaRouche PAC trong 15 năm, thuộc Ủy ban Lãnh đạo Quốc gia kể từ năm 2010 . Diễn giả chính và điều hành tại các hội nghị quốc tế do 
Schiller Institute tổ chức . | Hoạt động Cộng đồng: Hoạt động như một tình nguyện viên trongg Dàn hợp xướng cổ điển . Thường xuyên tổ chức các hội thảo giáo dục về kinh tế, khoa học và văn hóa để thu hút cộng đồng . | Email: campaign@kesharogers .
com | Website: http://kesharogers .com | Địa chỉ: PO Box 740412 Houston, TX 77274 | Điện thoại: (713) 999-3716 | Facebook: http://facebook .com/KeshaRogersTX | Twitter: twitter .com/KeshaRogersTX

Nhập cư bất hợp pháp và tổn hao chi phí . Chúng 
ta cần Phủ quyết Tổng thống Từng phần để cắt 
giảm chi phí . Cần có một Hội nghị Các Tiểu bang 
để đạt được mục tiêu này cũng như giới hạn 
nhiệm kỳ . Không có khác biệt nào giữ Cộng hòa 
hay Dân chủ; đảng Cộng hòa sẽ cắt An sinh Xã 
hội trước . Tôi sẽ cắt hết tất cả các chương trình 
khác TRƯỚC KHI động đến An sinh Xã hội - tôi 
là ứng cử viên duy nhất hứa điều này . Trung quốc 
đang đánh cắp các ngành của chúng to - họ là 
nhà sản xuất penicillin và vắc xin bệnh than duy 
nhất - chúng ta cần đặt thuế thương mại qua lại .

Người ở Hoa Kỳ thì phải tuân thủ pháp luật . Chúng ta 
nên xây bức tường để ngăn tội phạm tổn hại đến gia 
đình chúng ta . Vai trò hàng đầu của chính quyền là 
giữ chúng ta an toàn . Tôi sẽ biến xác minh qua mạng 
và kiểm tra nhân thân thành việc bắt buộc thông qua 
hai điều khoản mới; chủ sử dụng lao động tạm từ 
nước ngoài phải trả bảo hiểm để giảm gánh nặng cho 
người đóng thuế; hiện chính việc này khiến các bệnh 
viện phá sản! Tôi sẽ thêm một điều khoản để người 
lao động nước ngoài KHÔNG BAO GIỜ được nhập 
tịch; sẽ có hai lộ trình riêng .

Chính quyền Liên bang nên lập chính sách và 
tránh sang một bên . Hệ thống bảo hiểm sức khỏe 
cũ trước năm 1976 và HMO tốt - bên chi trả thứ ba 
phải bị xóa đi . Chúng ta nên được phép mua bảo 
hiểm giống như xe và nhà - mô tả cụ thể những 
khoản nào được chi trả và phí bao nhiêu . Các 
ý tưởng như mua bán xuyên Tiểu bang rất hay, 
nhưng các Tiểu bang phải đi trước trong việc quản 
lý các vấn đề này . Tôi tin rằng vấn đề này liên quan 
đến Tu chính án số 10 . Chính quyền Liên bang rất 
dễ rơi vào việc cất nhắc người quen .

Texas vừa thắng một quyết định ngày 18 tháng 
9 năm 2018 từ Tòa án Lưu động số 5 (tòa phúc 
thẩm) tán thành luật ID cho người bỏ phiếu khi bầu 
cử . SB5 . Đây nên là mô hình chung cho cả quốc 
gia . Texas đã lập hồ sơ nhiều vụ án lừa đảo bỏ 
phiếu và những kẻ tội phạm phải bị truy tố . Nếu tôi 
cần một ID để lái xe hay lên máy bay, những việc 
vốn ít nghiêm trọng hơn, thì cũng có thể buộc phải 
có ID để bỏ phiếu chứ . Việc California cho phép 
NGƯỜI NHẬP CƯ BẤT HỢP PHÁP bỏ phiếu biến 
việc này rất quan trọng đối với chủ quyền quốc gia 
trong tương lai .

Giáo dục / Bằng cấp: Cử nhân, Văn học So Sánh, Đại học Brandeis, Teaching Credential, Đại học Bang California - East Bay; Tiến sĩ Luật học, Trường Luật Cornell | Kinh Nghiệm Chuyên Môn: Giáo viên trường công; Đại diện Hội giáo viên; Giám đốc điều 
hành cơ quan giáo dục phi lợi nhuận; Luật sư Nhân quyền; Trợ lý Chưởng lý Thành phố; Thành phố Austin | Email Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: mike@siegelfortexas .org | Trang Web Công Khai | Dành Cho Chiến Dịch: http://www .siegelfortexas .org | 
Địa Chỉ Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: Mike Siegel for Congress PO Box 2409 Austin, TX 78701 | Số Điện Thoại Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: (512) 993-8832 | Facebook: http://www .facebook .com/siegelfortexas | Twitter: twitter .com/siegelfortexas

Vấn đề hàng đầu: chăm sóc sức khỏe và cơ sở hạ 
tầng Chăm sóc sức khỏe bao gồm tiếp cận bảo 
hiểm và tiếp cận cơ sở bệnh viện chất lượng . Tôi 
sẽ bỏ phiếu ủng hộ chăm sóc sức khỏe toàn diện 
-- ví dụ, Medicare cho mọi người -- và cấp ngân 
sách cho các cơ sở bệnh viện vùng nông thôn . Cơ 
sở hạ tầng hàng đầu phải có khả năng kiểm soát 
lũ lụt và vùng nông thôn có Internet tốc độ cao . 
Tôi sẽ chiến đấu cải thiện khả năng hồi phục của 
Houston trước lũ lụt cho 50, 100 và 500 năm . Và 
tôi sẽ tìm cách cấp ngân sách để tất cả các hạt của 
Texas có mạng Internet tốc độ cao .

Chúng ta phải khởi đầu với lòng nhiệt thành và thái độ 
tôn trọng, phải gìn giữ ý nghĩa của Tượng Nữ Thần 
Tự Do . Hệ thống an ninh biên giới phải bảo vệ chúng 
ta trước chủ nghĩa khủng bố và các tập đoàn buôn 
ma túy . Cùng lúc, chúng ta nên đối xử với những cá 
nhân và gia đình sống trong trung tâm tị nạn với thái 
độ tôn trọng . Tôi hỗ trợ việc nhập tịch cho những 
Người hưởng chương trình DACA trong chúng ta, và 
một cuộc cải cách sâu rộng về vấn đề nhập cư để giải 
quyết vấn đề của quy trình cấp visa và nhập tịch hiện 
tại . Không như đối thủ của tôi là Dân biểu McCaul, 
ông ấy ủng hộ việc Chia cắt Gia đình, tôi sẽ chiến đấu 
để giữ các gia đình được bên nhau .

Quốc hội nên bảo đảm rằng mọi người dân Hoa 
Kỳ được tiếp cận chăm sóc y tế chất lượng--bất 
chấp việc họ mắc bệnh từ trước . Chúng ta là một 
quốc gia thịnh vượng, và các lợi ích từ hệ thống 
chăm sóc sức khỏe diện rộng sẽ rất lớn: an bình 
về tâm trí, tuổi thọ lâu, kinh doanh tốt, nền kinh tế 
mạnh . Tôi ủng hộ việc cung cấp Medicare cho Mọi 
người, nó sẽ giúp tiết kiệm hàng tỷ đô la do giảm 
phí kê đơn thuốc, giảm thăm khám tại phòng cấp 
cứu và chuyển việc chi tiêu sang hướng tạo ra 
kết quả quan trọng nhất: thể chất tốt và tinh thần 
lành mạnh .

Chính quyền phải bảo đảm tính thiêng liêng của 
từng lá phiếu, đó là quyền cơ bản nhất của nền 
dân chủ . Tôi rất thất vọng rằng đối thủ của tôi, Dân 
biểu McCaul, ông ấy thất bại trong việc tiến hành 
điều tra sự can thiệp của thế lực nước ngoài vào 
việc bầu cử của chúng ta, dù ông ấy là Chủ tịch Ủy 
ban An ninh Nội địa . Chúng ta phải củng cố Đạo 
luật Quyền Bỏ phiếu để bảo ngăn luật nào tước 
quyền công dân của người bỏ phiếu (như luật ID 
Người bỏ phiếu ở Texas) . Chúng ta cần tự động 
hóa việc bỏ phiếu và ngày lễ trong ngày bầu cử .

Giáo dục / Bằng cấp: BSEE General Motors Institute (hiện là Đại học Kettering), Chương trình Đào tạo Chuyên viên, Trường Kinh doanh Mendoza, Đại học Notre Dame | Kinh Nghiệm Chuyên Môn: Hơn 30 năm kinh doanh quốc tế, tài chính, sản xuất, 
năng lượng, chăm sóc sức khỏe và IT, chuyên viên cấp C trong khởi nghiệp và công ty công . | Tham Gia Hoạt Động Cộng Đồng: Tình nguyện viên UTHSC và trường kinh doanh HBU, Katy Little League, thành viên Hội đồng ST . Trường Trung học Nhà 
thờ John 23 Catholic và Katy HS Band Boosters, Thành viên NRA, Bayou Rifles, Katy Cruizer | Email Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: mikeryantexas@gmail .com | Trang Web Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: http://www .mikeryantexas .com | Facebook: 
http://@mikeryanforcongress

Phát triển công việc là điều hết sức quan trọng ở 
Quận 18 . Tôi sẽ đề suất ra luật cho phép giảm thuế 
cho Đơn vị Kinh doanh Nhỏ và Trường Thương 
mại nếu họ sẵn sàng giúp những người đang 
tìm việc phù hợp với mình nhất . Tôi thậm chí sẽ 
đề xuất mở rộng nó cho thanh thiếu nhiên/người 
trưởng thành và cựu chiến binh gặp khó khăn . 
Tôi muốn thấy cựu chiến binh nhận được lợi ích 
chăm sóc sức khỏe tương đương với Tổng thống 
và Dân biểu Thượng / Hạ viện .

Chúng ta phải phục hồi tính minh bạch của hệ thống 
nhập cư mà luật yêu cầu . Đến lúc phải bảo đảm biên 
giới có tường ngăn, đây không chỉ là vấn đề nhập cư 
bất hợp pháp, nó còn là an ninh quốc gia . Con cháu 
chúng ta đang gặp nguy hiểm nếu chúng ta để biên 
giới rộng mở cho tổ chức buôn ma túy và buôn mại 
dâm . Cũng có việc các công ty lạm dụng nhân viên (là 
công dân Hoa Kỳ) ở biên giới để thuê lao động HB1, 
đây là việc tôi muốn đưa ra trước Quốc hội .

Chúng ta có thể giảm chi phí bằng cách cho bán 
bảo hiểm y tế dọc đường ranh tiểu bang, làm nó 
thật cạnh tranh, cho phép người tiêu dùng được 
chọn . Tôi ủng hộ việc trả quyền lực cho các tiểu 
bang như trong Hiến pháp, Tu chính án số 10 và 
vấn đề chăm sóc sức khỏe nằm trong hạng mục 
này . Hoa Kỳ phải cẩn thận để không rơi vào việc 
xã hội hóa chăm sóc sức khỏe . Thực tế ai cũng 
biết rằng bất kỳ quốc gia nào theo hướng xã hội 
hóa chăm sóc sức khỏe, người dân mất quyền lựa 
chọn thời gian, địa điểm và phương thức được 
chăm sóc .

Để bảo vệ tính minh bạch của bầu cử Liên bang, 
chúng tôi lập ra luật buộc phải trình ID hợp pháp 
chứng minh mình là công dân Hợp Chúng Quốc 
Hoa Kỳ . Chúng ta phải bảo vệ bầu cử khỏi ảnh 
hưởng của nước ngoài .

Giáo dục / Bằng cấp: Tôi tốt nghiệp Trung học Sam Rayburn năm 1984 tại Pasadena Texas, rồi trở thành công dân tham gia tầng lớp lao dộng và có sự nghiệp chăm sóc sắc đẹp rất thành công . | Kinh Nghiệm Chuyên Môn: Tôi có 30 năm làm dịch vụ 
chăm sóc khách hàng trong ngành tóc và cũng có cơ hội sở hữu doanh nghiệp nhỏ trong 15 năm . Sự nghiệp lớn của đời tôi là ở Quận 18 . | Tham Gia Hoạt Động Cộng Đồng: Với tôi Chúa là điều cao cả nhất, tôi hạnh phúc khi được giúp đỡ bất kỳ nhà 
thờ nào trong khu vực của mình . Làm tình nguyện tại Houston Livestock Show & Rodeo, Điều phối viên Tình nguyện và Chủ tịch của Parent Teacher League | Email Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: ava@avapateforuscongress .com | Trang Web Công 

Chúng ta đã đối mặt với thảm họa trong năm 2017, 
Bão Harvey, đây là một trong những thảm họa 
thiên nhiên lớn nhất ở Hoa Kỳ . Những cơ sở của 
chúng ta ở khắp thành phố vẫn còn phải xử lý việc 
xây dựng lại nhà cửa và bảo đảm cơ sở hạ tầng 
chống lũ lụt . Nhiệm vụ quan trọng nhất của tôi là 
bảo đảm có ngân sách cho nhu cầu xây dựng lại; 
xác định số tiền cần cho Corp of Engineers để 
đúng với mức Harris Co . Flood District cần; và 
sửa hoàn toàn hệ thống Bayou sau này sẽ kiểm 
soát lũ lụt .

Chúng ta đã phá vỡ hệ thống nhập cư và tình hình 
quản lý hiện tại góp phần làm hệ thóng kém hiệu quả . 
Rất cần phải thông qua một cuộc cải cách hoàn chỉnh 
để cho phép người ta được nhập tịch và có an ninh 
biên giới tốt qua việc nâng cao công nghệ và huấn 
luyện tốt lực lượng nhân sự . Chúng ta cần phải sửa 
các chính sách bị lỗi và đang tách trẻ em khỏi cha mẹ 
chúng . Chúng ta sẽ tiếp tục làm việc để giúp trẻ em 
đoàn tụ gia đình và hợp pháp hóa luật bảo vệ Người 
hưởng chương trình DACA .

Một trong những điểm quan trọng nhất của chăm 
sóc sức khỏe đã được thông qua vài năm trước, 
đó là điều khoản cấp bảo hiểm cho cá nhân mắc 
bệnh từ trước . Không may, phần đông rất muốn 
xóa điều khoản đã giúp cứu sinh mạng hàng nghìn 
người . Tôi cam kết làm việc với các thành viên 
Quốc hội để bảo đảm hệ thống vừa phải chăng 
vừa dễ tiếp cận để bảo vệ toàn bộ người tiêu 
dùng; và cung cấp sự hỗ trợ cho hệ thống bệnh 
viện của chúng ta qua việc mở rồng Medicaid .

Là thành viên Ủy ban An ninh Nội địa, cần phải 
công nhận rằng cuộc bầu cử 2016 đã bị vi phạm 
do ảnh hưởng của Nga . Có nhiều vấn đề gồm: bảo 
vệ tính minh bạch của quy trình bỏ phiếu và đếm 
người bỏ phiếu . Tôi đã tham gia vào nỗ lực bảo 
đảm mọi người không bị gỡ khỏi danh sách bầu 
cử, để bảo đảm mọi người đủ điều kiện có thể bỏ 
phiếu cũng như làm cho mọi người có thể dể dàng 
đi bỏ phiếu . Tôi yêu cầu Bộ Tư pháp và An ninh 
Nội địa có mặt trong Ngày Bầu cử .

Giáo dục / Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học Luật Virginia - Tiến sĩ Luật và Cử nhân Khoa học Chính trị Đại học yale | Kinh Nghiệm Chuyên Môn: Thành viên nữ trong Quốc hội của Khu vực Quốc hội 18; Cựu Thành viên Hội đồng Thành phố Houston | Tham 
Gia Hoạt Động Cộng Đồng: Các đóng góp gồm: Quà Hằng năm cho Sự kiện Trẻ em, Beat the Heat trong Chương trình Seniors Air Conditioning, Phát Thức ăn Hằng năm cho Chuyên viên, và nhiều việc khác . | Email Công Khai Dành Cho Chiến Dịch:  
Info@sheilajacksonlee18 .com | Trang Web Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: http://sheilajacksonlee18 .com | Địa Chỉ Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: 4412 Almeda Houston, TX 77004 | Số Điện Thoại Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: (713) 737-8350 

Hãy xác định 2 vấn đề quan trọng nhất có tầm 
ảnh hưởng đến người dân trong địa hạt của 
quý vị và đưa ra một vài ví dụ hành động cụ thể 
có thể đo lường mà quý vị sẽ thực hiện để giải 
quyết những vấn đề này?

Quý vị nghĩ điều gì là quan trọng nhất trong 
cuộc tranh luận về chính sách nhập cư hiện tại 
và kế hoach hợp lý mà quý vị đề xuất?

Quốc Hội nên đóng vai trò gì để bảo đảm tất cả 
các nhóm nhân khẩu học đều có thể tiếp cận 
hệ thống chăm sóc sức khỏe Mỹ với giá cả phải 
chăng?

Đâu là vai trò thích đáng của chính phủ Liên 
Bang trong việc bảo vệ tính vẹn toàn trong các 
cuộc bầu cử của Mỹ?

DÂN BIỂU HOA KỲ
ỦNG HỘ KHU VỰC CỦA MÌNH. HẠ VIÊN CÓ CHỨC NĂNG PHÁP LÝ VÀ QUYỀN LỰC TƯƠNG ĐƯƠNG THƯỢNG VIỆN; TUY NHIÊN, CHỈ HẠ VIỆN MỚI CÓ THỂ TẠO THU NHẬP VÀ PH N BỔ NG N 
SÁCH. CHIA SẺ QUYỀN LỰC VỚI THƯỢNG VIỆN TRONG VIỆC ĐÁNH THUẾ, VAY TIỀN, THIẾT LẬP QUY ĐỊNH THƯƠNG MẠI LIÊN BANG VÀ TUYÊN BỐ CHIẾN TRANH.

CÂU HỎI 
DÀNH CHO 

ỨNG CỬ VIÊN:

TRANH CỬ ĐƯỢC TIẾP TỤC Ở TRANG 9

http://www.lwvhouston.org
mailto:campaign@kesharogers.com
mailto:campaign@kesharogers.com
http://kesharogers.com
http://facebook.com/KeshaRogersTX
http://twitter.com/KeshaRogersTX
mailto:mikeryantexas@gmail.com
http://www.mikeryantexas.com
mailto:ava@avapateforuscongress.com
mailto:Info@sheilajacksonlee18.com
http://sheilajacksonlee18.com
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PETE OLSON (R)  |  KHÔNG NHẬN ĐƯỢC PHẢN HỒI .
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SRI PRESTON KULKARNI (D)

KELLEN SWENY (I)

LUKE SPENCER (L) 

JOHN B. MCELLIGOTT (L) )  |  KHÔNG NHẬN ĐƯỢC PHẢN HỒI .

GIỚI HẠN NHIỆM KỲ - Người bỏ phiếu ở quận 
tôi thấy Sheila Jackson Lee là ví dụ điển hình cho 
việc phải giới hạn số nhiệm kỳ . Khi đã được bầu 
lên, kể cả kẻ bất tài cũng được nắm quyền lực . 
Giới hạn thời gian ở Hạ viện xuống 5 nhiệm kỳ 
và Thượng viện xuống 2 nhiệm kỳ . CẤM - Cuộc 
chiến Chống Ma túy gây hại cho người dân Mỹ 
nhiều hơn cả ma túy . Và chúng ta cũng xuất khẩu 
rất nhiều bạo lực sang Mỹ Latin . Bảo vệ chương 
trình hành pháp của liên bang . Hủy luật tuyên mức 
án tối thiểu quá hà khắc .

Nguyên hệ thống quản lý nhập cư của chúng ta cần 
phải xóa bỏ . Bỏ nó đi và thay cái khác . CHƯƠNG 
TRÌNH NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI - Chúng 
ta từng có một chương trình cho đến năm 1965 
khi liên đoàn lao động và đảng Dân chủ xóa bỏ nó . 
Không phải ai cũng muốn thành công dân Hoa Kỳ . 
Nhiều người muốn làm việc vài tháng hay vài năm rồi 
về nhà . CHƯƠNG TRÌNH CÔNG D N - Cho lộ trình 
thành công dân với tay nghề cao *và người nhập cư 
tay nghề thấp* chiếm 1% dân số mỗi năm . 3,1 triệu 
người theo chương trình này, tức vượt mức 1,5 triệu 
người tham gia gần đây .

Quốc hội đã tạo ra một con quái vật . Những bên 
thứ ba trả tiền đã cướp dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe . Chúng ta cần luật giúp tạo không gian cho 
người tiêu dùng và người cung cấp dịch vụ trực 
tiếp làm việc với nhau . Từ các tương tác này GIÁ 
sẽ tăng, sau đó là CÁC THỊ TRƯỜNG . Chi phí sẽ 
giảm và chất lượng sẽ tăng . Bảo hiểm đích thực 
sẽ được giữ cho trường hợp thảm họa và bất ngờ . 
Các bệnh viện từ thiện như chúng ta từng có sẽ 
xuất hiện trở lại và giúp đỡ khi cần thiết .

Chính quyền nước ngoài sẽ luôn tìm cách làm ảnh 
hưởng đến kết quả . FBI, Bộ Ngoại giao và NSA 
sẽ cần phải thật cảnh giác . Tôi tin với khoản tiền 
chính quyền liên bang cấp cho các tiểu bang thì 
có thể yêu cầu dùng máy bỏ phiếu in được phiếu 
giấy . Hệ thống kỹ thuật số hay nối mạng rồi cũng 
sẽ bị phá . Việc đó sẽ gây hậu quả lớn và thậm chí 
không khắc phục được đến lòng tin vào tiến trình 
dân chủ, thậm chí còn hơn cả bê bối Đảng Dân 
chủ của tổng thống năm 2016 .

Giáo dục / Bằng cấp: Cử nhân - Kinh tế | Kinh Nghiệm Chuyên Môn: Quản lý Chuỗi Cung ứng tại công ty đường ống Midstream | Tham Gia Hoạt Động Cộng Đồng: Thành viên sáng lập và nhân viên RKH Lodge # 1259 . | Email Công Khai Dành Cho 
Chiến Dịch: communications@spencercampaign .com | Trang Web Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: http://lukespencerforcongress .com | Địa Chỉ Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: 2450 Louisiana Street Suite 400 #780 Houston, TX 77006 | Số Điện 
Thoại Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: (281) 949-8221 | Facebook: http://www .facebook .com/LukeSpencerforCongress | Twitter: twitter .com/SpencerCongress

1 . Nhà ở . . Sửa chửa và Phục hồi sau Bão Harvey 
Vẫn là một trong những Ưu tiên của 80% Thành 
viên Khu vực Quốc hội 18 . Có hàng nghìn hàng 
nghìn nhà trống ở Quận 18, có trường hợp cư 
cân có rất ít hoặc không có bảo hiểm . Trường 
hợp khác thì cư dân có thể không đạt chuẩn để 
nhận trợ cấp của chính quyền vì họ kiếm được 
quá nhiều tiền, còn một số trường hợp là thiếu lao 
động tay nghề cao .2 . An ninh Việc làm, Chúng ta 
mất nhiều đơn vị kinh doanh ở Harvey, họ vốn tạo 
ra việc làm cho Cư dân của Quận .

Chúng ta phải là một Quốc gia tuân thủ Luật, Chúng 
ta phải Chống việc Chủ sử dụng Lao động Hoa Kỳ dụ 
dỗ và lôi kéo người khác vượt biên phi pháp vào Hoa 
Kỳ . Chúng ta phải đổi việc tường thuật sang việc Các 
nhà lãnh đạo quốc gia là ai, sao họ không mang đến 
sự an toàn và bảo đảm về môi trường, việc làm, cơ 
hội giáo dục cho các công dân mà họ lãnh đạo . Việc 
nhập cư có thể là Ưu tiên Hàng đầu của Quốc gia, An 
toàn và An ninh Nội địa, cơ hội việc làm cũng là Ưu 
tiên Hàng đầu của Quốc gia .

Quốc Hội Nên Tái Cơ Cấu Chăm Sóc Sức Khỏe 
Và Giá Bảo Hiểm Để Kiểm Soát Chi Phí Chăm 
Sóc Sức Khỏe . Ngành nào khác ở Hoa Kỳ chúng 
ta chưa có sự minh bạch? Ví dụ, nếu bạn mua 
một chiếc xe hơi hay xe tải, bạn biết giá, còn với 
Chăm sóc Sức khỏe thì chúng ta lại không biết 
mình sẽ được chi trả những gì . Quốc hội có quyền 
kiểm soát Medicare và Medicaid chống lạm dụng 
ngân sách, chính sách và quy trình, Quốc hội phải 
có ý chí muốn hành động vì lợi ích cao nhất của 
công dân .

Hãy Cân nhắc Luật Cải cách hạt Harris www .
vinceforus .com Voting Process . . Chúng ta phải 
lập các Trung tâm Bỏ phiếu để tách khỏi trường 
học và các nhà thờ hay nơi tương tự . Mỗi Người 
Bỏ phiếu Nên có phiếu xác nhận từ Ứng cử viên 
Và Lời hứa mà họ nói khi ứng cử vào bất cứ thời 
điểm nào trong quá trình bầu cử để xác nhận rằng 
lá phiếu của họ đã được ghi nhận cẩn thận .

Giáo dục / Bằng cấp: Không có | Kinh Nghiệm Chuyên Môn: Thiết kế Bản vẽ Kỹ thuật, Xây Nhà và Làm Đồ Nội thất . | Tham Gia Hoạt Động Cộng Đồng: Người làm ra Luật Cải cách Hạt Harris, Phó chủ tịch Groveland civic club, Làm việc Tự do để hỗ trợ 
Defeat The Houston HERO Ordinance . | Email Công Khai Dành Cho Chiến Dịch:  Vinceforus@gmail .com | Trang Web Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: http://www .vinceforus .com | Địa Chỉ Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: 4007 Amoor Street Houston, 
TX 77029 | Số Điện Thoại Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: (713) 252-2436 | Facebook: http://Vince Duncan For Congress

Bão Harvey đã tàn phá phần lớn cộng đồng của 
chúng ta . Chúng ta phải tăng nguồn tài trợ cứu trợ 
khẩn cấp để giúp đồng bào của chúng ta chống 
lại thiên tai, cũng như biến đổi khí hậu nhằm ngăn 
chặn những sự cố như vậy trong tương lai . Chúng 
ta cũng phải hỗ trợ giáo dục ở mọi cấp - chúng 
ta nên đầu tư vào cấp giáo dục cao hơn để tất 
cả sinh viên có thể tốt nghiệp từ trường đại học, 
trường cao đẳng hoặc trường dạy nghề công lập 
mà không bị mắc nợ, cung cấp đủ nguồn lực cho 
tất cả các trường công lập và tăng lương cho 
những giáo viên chăm chỉ .

Nước Mỹ là và luôn là một quốc gia nhập cư - chính 
sách nhập cư của chúng ta phải phản ánh điều đó . 
Trong khi chúng ta phải bảo vệ biên giới của mình, 
chúng ta cũng phải bảo vệ những đứa trẻ chỉ biết tới 
nước Mỹ từ khi sinh ra . Chúng ta cần phải xem xét lại 
toàn bộ hoạt động nhập cư, lao động có tay nghề cao 
và thị thực cho du học sinh để có thể tiếp tục thu hút 
những người ưu tú nhất và thông minh nhất từ khắp 
nơi trên thế giới . Hơn nữa, chúng ta phải chấm dứt 
các chính sách vô nhân đạo của Chính sách Quản lý 
vấn đề này khi tách trẻ em khỏi cha mẹ mình .

Khi tôi còn là một thiếu niên, gia đình tôi gần như bị 
phá sản khi cố gắng chi trả cho việc điều trị của người 
cha đang chết dần của tôi (dù khi đó chúng tôi đã có 
bảo hiểm y tế) . Một thực tế đơn giản là không ai đáng 
bị chết ở Mỹ bởi vì họ không có khả năng chi trả cho 
dịch vụ chăm sóc sức khỏe . Thiết lập một hệ thống 
chăm sóc sức khỏe toàn cầu không chỉ là điều cần 
thực thi về mặt đạo đức, mà còn là quyết định sáng 
suốt . Chúng tôi đã chi trả cho những người không có 
bảo hiểm - chúng ta chỉ cần trả nhiều hơn để thiết lập 
một hệ thống như vậy . Tạo điều kiện để tất cả mọi 
người được hưởng quyền lợi trong hệ thống chăm 
sóc sức khỏe của chúng ta sẽ giúp bảo vệ cộng đồng 
của chúng ta trong khi vẫn giảm trừ được chi phí .

Đã đấu tranh với việc tuyên truyền thông tin sai 
lệch của Nga trong khi đảm nhận vai trò là một 
Cán bộ Ngoại giao, tôi hiểu rõ tầm quan trọng của 
việc bảo vệ tính liêm chính của các cuộc bầu cử 
chống lại các mối đe dọa từ nước ngoài . Nhưng 
nền dân chủ của chúng ta cũng đang bị đe dọa 
ngay trong nội bộ quốc gia . Chúng ta phải ngừng 
ngay những hành động dàn xếp trong bầu cử - các 
chính trị gia không nên chọn cử tri của họ, mà các 
cử tri nên chọn chính trị gia của mình . Tôi không 
lấy tiền từ PAC doanh nghiệp bởi vì chúng ta cũng 
phải chống lại ảnh hưởng xấu của các nhóm lợi 
ích đặc biệt .

Giáo dục: Cử nhân Đại học Texas, Chương trình II Honors M .P .A . Đại học Harvard, Trường Kennedy | Kinh nghiệm: 14 năm làm việc như một Cán bộ Ngoại giao với các kỳ làm việc tại Iraq, Israel, Nga, Đài Loan và Jamaica . Cố vấn Chính sách đối ngoại 
và Quốc phòng tại Capitol Hill, trợ lý cho Thượng nghị sĩ Gillibrand . | Hoạt động Cộng đồng: Key Club, Big Brother Big Sister, Texas Coalition of Black Democrats, Ft . Bend Tejanos, đồng sáng lập Pearland to Parkland, Rally for Our Children organizer | 
Email: Sri@KulkarniforCongress .com | Website: http://www .KulkarniforCongress .com | Địa chỉ: 1470 First Colony Blvd . Suite 310 Sugar Land, TX 77479 | Điện thoại: (346) 291-4793 | Facebook: http://facebook .com/KulkarniforCongress | Twitter: twitter .

Hoa Kỳ xếp hạng thứ 38 về toán học và 24 về khoa 
học trên toàn thế giới, nhưng cũng chi tiêu nhiều 
nhất cho mỗi sinh viên . Chúng ta cần loại bỏ các 
bài kiểm tra chuẩn hóa theo hình thức hiện nay, 
đưa sáng tạo trở lại các lớp học, và cho phép giáo 
viên tự do giải quyết nhu cầu cá nhân của học 
sinh . Ngân sách Liên bang: Trong khi nợ quốc gia 
chiếm gần 21 nghìn tỷ đô la, và ngân sách tiếp 
tục thâm hụt, nên kết hợp CBO & OMB, đồng thời 
chấm dứt chi tiêu quá mức một cách thiếu thận 
trọng . Chúng ta phải chấm dứt việc gây ra những 
thất bại kinh tế cho các thế hệ tương lai .

Chính sách nhập cư hiện tại không có hiệu quả . 
Chiến lược sai lầm đã dẫn tới gia tăng số lượng 
người sinh sống ở Hoa Kỳ mà không có tư cách pháp 
lý dù chúng ta liên tục tăng chi tiêu cho việc thực thi . 
Lộ trình sắp tới là mở rộng chương trình cấp thị thực 
và đề ra lộ trình đạt được trạng thái pháp lý hợp pháp 
cho những người hiện đã và đang sinh sống tại đất 
nước chúng ta . Biên giới sẽ an toàn hơn khi buôn lậu 
và gian lận giấy tờ giảm xuống; đồng thời tiểu bang 
và các cộng đồng địa phương sẽ được hưởng lợi 
từ tăng trưởng hoạt động kinh tế, với 244 triệu USD 
doanh thu thuế từ ‘Những người mang theo ước mơ’ 
vào năm 2018 .

Quốc hội nên ban hành các chính sách giải 
quyết các nhu cầu sức khỏe duy nhất của mọi 
người . Nuôi dưỡng các cộng đồng khỏe mạnh, 
năng động không chỉ mang lại giá trị về mặt tài 
chính và xã hội, mà còn là một vấn đề đạo đức 
cấp bách . Hệ thống chăm sóc sức khỏe phải 
cung cấp lựa chọn, bao gồm các điều kiện đã 
có từ trước đến nay và cung cấp một mạng 
lưới an toàn để hỗ trợ cho những người bị thiệt 
thòi . Các cá nhân, doanh nghiệp nhỏ và các 
tập đoàn lớn đều phải có khả năng tiếp cận hệ 
thống này như nhau, và không bao giờ họ phải 
suy nghĩ lựa chọn giữa sức khỏe hoặc sự chăm 
sóc cần thiết .

Chính phủ Liên bang phải đi đầu trong việc bảo 
vệ tính liêm chính của các cuộc bầu cử . Cử tri đi 
bầu ở mức thấp nhất mọi thời đại; sự can thiệp 
không được kiểm soát của nước ngoài sẽ chỉ làm 
suy yếu niềm tin và sự tích cực tham gia của quốc 
gia . Thay vì chỉ đổ lỗi và làm việc theo cấu trúc 
silo, tất cả các bên chịu trách nhiệm - cộng đồng 
tình báo, các tập đoàn, và cả ba chi nhánh - phải 
cùng nhau bảo vệ dân chủ . Chính phủ Liên bang 
nên bảo đảm quyền tiếp cận công bằng vào các 
cuộc thăm dò và làm cho Ngày bầu cử trở thành 
ngày lễ quốc gia .

Giáo dục: Bằng Cử nhân Nghệ thuật: Khoa học Chính trị và tiếng Tây Ban Nha, Chuyên ngành Kép; Bằng Danh dự Xuất sắc; Đại học Công nghệ Texas; Tháng 12 năm 2009 | Kinh nghiệm: Văn phòng Thống kê Hộ tịch, Thành phố Houston Trưởng phòng 
và Hộ tịch viên, từ 2016 đến nay; Buc-ee’s: Trưởng nhóm Quà tặng từ 2015-2016; The Home Depot: Trợ lý Giám đốc từ 2010-2015 | Hoạt động Cộng đồng: Thành viên tích cực tại The Harvest United Methodist Church; Huấn luyện cha mẹ nuôi dạy con 
cái tại Câu lạc bộ Shadow Creek Soccer Club; Tất cả các khoản đóng góp cho chiến dịch tranh cử được tái quyên góp cho các tổ chức phi lợi nhuận địa phương | Email: kellen@peoplecampaign .org | Website: http://kellenforcongress .com | Địa chỉ: 10223 

Hãy xác định 2 vấn đề quan trọng nhất có tầm 
ảnh hưởng đến người dân trong địa hạt của 
quý vị và đưa ra một vài ví dụ hành động cụ thể 
có thể đo lường mà quý vị sẽ thực hiện để giải 
quyết những vấn đề này?

Quý vị nghĩ điều gì là quan trọng nhất trong 
cuộc tranh luận về chính sách nhập cư hiện tại 
và kế hoach hợp lý mà quý vị đề xuất?

Quốc Hội nên đóng vai trò gì để bảo đảm tất cả 
các nhóm nhân khẩu học đều có thể tiếp cận 
hệ thống chăm sóc sức khỏe Mỹ với giá cả phải 
chăng?

Đâu là vai trò thích đáng của chính phủ Liên 
Bang trong việc bảo vệ tính vẹn toàn trong các 
cuộc bầu cử của Mỹ?

DÂN BIỂU HOA KỲ
ỦNG HỘ KHU VỰC CỦA MÌNH. HẠ VIÊN CÓ CHỨC NĂNG PHÁP LÝ VÀ QUYỀN LỰC TƯƠNG ĐƯƠNG THƯỢNG VIỆN; TUY NHIÊN, CHỈ HẠ VIỆN MỚI CÓ THỂ TẠO THU NHẬP VÀ PH N BỔ NG N 
SÁCH. CHIA SẺ QUYỀN LỰC VỚI THƯỢNG VIỆN TRONG VIỆC ĐÁNH THUẾ, VAY TIỀN, THIẾT LẬP QUY ĐỊNH THƯƠNG MẠI LIÊN BANG VÀ TUYÊN BỐ CHIẾN TRANH.

CÂU HỎI 
DÀNH CHO 

ỨNG CỬ VIÊN:

http://www.lwvhouston.org
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http://lukespencerforcongress.com
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http://twitter.com/SpencerCongress
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http://www.vinceforus.com
mailto:Sri@KulkarniforCongress.com
http://www.KulkarniforCongress.com
http://facebook.com/KulkarniforCongress
http://twitter.com/SriPKulkarni
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http://kellenforcongress.com
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CULLEN BURNS (L)  |  KHÔNG NHẬN ĐƯỢC PHẢN HỒI .

SYLVIA R. GARCIA (D)
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DAYNA STEELE (D)

PHILLIP ARONOFF (R)

BRIAN BABIN (R) |  KHÔNG NHẬN ĐƯỢC PHẢN HỒI .

JOHNATHAN GARZA (I)  |  ỨNG CỬ VIÊN GHI THÊM - KHÔNG THỂ LIÊN LẠC 

TRONG SUỐT THỜI GIAN BẦU SỚM, TỪ THỨ HAI, NGÀY 22 THÁNG 10 TỚI 
THỨ SÁU, NGÀY 2 THÁNG 11, NĂM 2018, CƯ DÂN QUẬN HARRIS CÓ THỂ BỎ 
PHIẾU TẠI BẤT KỲ ĐIỂM BẦU SỚM THEO CHỈ ĐỊNH NÀO TẠI QUẬN HARRIS . 

ĐỂ XEM BẢN ĐỒ VÀ DANH SÁCH TOÀN BỘ NHỮNG ĐIỂM BẦU SỚM, NGÀY 
VÀ THỜI GIAN BẦU SỚM, VUI LÒNG XEM TRANG CUỐI BẢN HƯỚNG DẪN CỬ 
TRI NÀY .
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Tiếp cận Chăm sóc Sức khỏe - Khóa ngân sách 
Medicaid trả cho các tiểu bang, như thế chung ta 
có thể kiểm tra các chương trình như giải pháp 
Health Savings Account . Vần đề không phải là 
việc chi trả . Vấn đề là khả năng tiếp cận . Với tài 
khoản HSA, những người cần nó sẽ có thể gặp 
bất kỳ bác sĩ nào khi họ cần . Cải cách Nhập cư- 
Thông qua luật cho phép người hưởng chương 
trình DACA được nhập tịch . Thực hiện chương 
trình cấp visa mới giúp người nhập cư dễ đến 
Hoa Kỳ làm việc . (Bracero 2 - Houston Chronicle 
OP-ED)

Visa Lao động - Không phải lấy visa lúc nào cũng 
khó . Có những điều tiêu cực về chương trình 
Bracero nhiều thập kỹ trước, nhưng nếu chúng 
ta lấy phần tốt sử dụng, thì chúng ta sẽ vó cơ hội 
sửa chửa vấn đề . Bức Tường - Một bức tường là 
thứ tốn kém và không cần thiết . Phần đông quận 
của tôi không muốn có nó . Chúng ta có thể dùng 
công nghệ để giải quyết vấn đề an ninh . Nếu thay 
đổi chương trình visa lao động thì chúng ta có 
thể tập trung vào những tội phạm thực sự, không 
phải những người chỉ muốn nuôi gia đình .

1 . Khóa ngân sách Medicaid cho các tiểu bang . 
2 . Cho các tiểu bang thông qua các chương 
trình như bảo hiểm Health Savings Account 
cho người cần 3 . Giảm quy định cho các công 
ty bảo hiểm, như thế phí phải đóng sẽ thấp 
hơn . 4 . Cho phép bác sĩ ngoài tiểu bang được 
dùng công nghệ truyền thông để chữa bệnh 
nhân kháp cả nước . 5 . Dẹp tận gốc chuyện 
giúp người quen trong FDA .

1 . Bảo đảm các tiểu bang làm đúng việc của 
mình, à chú ý đến những phần đáng ngờ . 2 . 
Động viên hợp tác với truyền thông kỹ thuật số 
và cơ quan liên quan, từ đó tác động từ nước 
ngoài sẽ được phanh phui và ngăn chặn . 3 . 
Phạt những chính quyền ngoại quốc có bằng 
chứng cho thấy họ can thiệp vào bầu cử Hoa 
Kỳ .

Giáo dục / Bằng cấp: Đại học Houston - Cử nhân Kinh doanh- Kinh doanh Quốc tế | Kinh Nghiệm Chuyên Môn: 50 năm doanh nhân ngoại thương và 14 năm làm ngoại giao . | Tham Gia Hoạt Động Cộng Đồng: Cơ quan Thẩm quyền Nhà cửa Hạt Harris, 
Cơ quan Thẩm quyền Tài chính Hạt Harris, Chủ tịch truyền hình công cộng của Thành phố houston, Chủ tịch ADL - Houston, và nhiều việc khác . | Email Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: info@aronoffforcongres | Trang Web Công Khai Dành Cho Chiến 
Dịch: http://aronoffforcongress .com | Địa Chỉ Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: 7439 Almeda Houston, TX 77011 | Số Điện Thoại Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: (713) 825-1959 | Facebook: http://www .facebook .com/aronoffforcongress/ | Twitter: twitter .

Quận chúng ta hiện cần tiếp cận đến các cơ hội 
kinh tế và chương trình chăm sóc sức khỏe cho 
mọi người . 24% các gia đình ở quận chúng ta 
sống trong nghèo khó, và 38% thiếu bằng trung 
học . Để giải quyết vấn đề này tôi sẽ làm việc để 
tăng mức lương tối thiểu của liên bang, ủng hộ 
tăng ngân sách đào tạo lao động và giúp mang 
việc làm đến khu vực chúng ta . Cộng đồng chúng 
ta cũng cần tiếp cận chăm sóc sức khỏe trong khả 
năng chi trả, với 35% người dân không có bảo 
hiểm y tế . Tôi sẽ làm việc không mệt mỏi để bảo 
vệ và mở rộng đạo luật ACA .

Nếu được bầu vào Quốc hội, ưu tiên hàng đầu 
của tôi sẽ là kết thúc chính sách không khoan 
nhượng rất tàn nhẫn của Chính quyền Trump . 
Hạt chúng ta phải thôi chia cắt các gia đình; đây 
là việc phi nhân tính và đi ngược lại các giá trị 
của Hoa Kỳ . Tôi sẽ làm việc để thông qua Đạo 
luật Dream, và ủng hộ cải cách nhập cư sâu rộng 
bao gồm lộ trình cấp quyền công dân cho gia đình 
người nhập cư chăm chỉ ở Hoa Kỳ .

Được tiếp cận chăm sóc y tế là quyền con 
người, và Quốc hội phải làm mọi việc cần thiết 
để bảo đảm rằng người dân Hoa Kỳ được tiếp 
cận chăm sóc y tế chất lượng với giá vừa phải, 
bất kể địa vị kinh tế xã hội . Tôi sẽ làm việc để 
bảo vể Mediacare và Medicaid, chiến đấu để 
không chương trình nào bị cắt giảm cũng như 
ngăn cản việc biến Mediacare thành hệ thống 
dùng phiếu chọn dịch vụ bảo hiểm . Tôi cũng sẽ 
làm việc để tăng nguồn quỹ cho các bệnh xá xã 
hội hóa, đây là việc cực kỳ quan trọng đối với 
Quận chúng ta .

Tài liệu cho thấy rõ ràng việc bầu cử của quốc 
gia này bị đe dọa rất lớn từ các cuộc tấn công 
từ tội phạm mạng . Chúng ta không được để 
những kẻ độc tài phá hoại nền dân chủ của 
chúng ta . Quốc hội phải cho phép chi thêm 
cho việc bảo đảm an ninh bầu cử, từ đó các 
tiêu bang mới có nguồn lực để củng cố cơ sở 
hạ tầng an ninh mạng, kề đến là triển khai việc 
dùng hệ thống in ấn giấy tờ để xác các lá phiếu 
nếu hệ thống kỹ thuật số bị lỗi .

Giáo dục / Bằng cấp: Cử nhân, Công tác Xã hội, Đại học Nữ bang Texas; Tiến sĩ Luật, Trường Luật Thurgood Marshalltại Đại học Nam Texas | Kinh Nghiệm Chuyên Môn: Cựu nhân viên công tác xã họi, trợ lý luật sư, Tòa Houston Municipal, Quản lý 
Thành phố Houston, Ủy viên Hạt Harris, hiện là Thượng nghị sĩ đại diện Quận 6 . | Tham Gia Hoạt Động Cộng Đồng: Phục vụ hơn 25 năm trong ủy ban cộng đồng, bao gồm Hướng đạo sinh Nữ San Jacinto, Diễn đàn người Hispanic tại Houston, Diễn 
đàn Lãnh đạo Hoa kỳ và Quỹ Tàu chiến Texas . | Email Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: info@sylviaforcongress .com | Trang Web Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: http://www .sylviaforcongress .com | Địa Chỉ Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: 5601 

Chăm sóc sức khỏe: Vùng nông thôn phía đông 
bắc Texas thiếu cơ sở hạ tầng y tế cơ bản . Có 
những bệnh viện, bệnh xá và phòng khám gia 
đình đang đóng cửa . Chúng ta cần khuyến khích 
các chuyên gia chăm sóc sức khỏe di chuyển và 
ở lại khu vực này . Việc làm: Chúng ta cần nâng 
giờ công lên tối thiểu 15 đô la một giờ . Giảm thuế 
cho các công ty trả phí đào tạo lại và giáo dục lại 
lao động đang ở hoặc vừa về lại Hoa Kỳ . Khuyến 
khích việc hợp tác với các công ty hàng đầu để tạo 
ra công ăn việc làm .

Không nên chia cắt gia đình người khác và trục 
xuất người nhập cư vốn đã tham gia vào cộng 
đồng của chúng ta . Chúng ta cần một kết hoạch 
kỹ lưỡng cho vấn đề nhập cư, mở ra đường cho 
họ nhập tịch . Thông qua Đạo luật DREAM cân 
đối và không xây tường ngăn .

Phí chăm sóc sức khỏe phòng ngừa và bệnh 
mắc từ trước phải nằm trong mức mà các gia 
đình thực sự có khả năng chi trả . Quốc hội phải 
đặt ưu tiên cao nhất cho việc tìm giải pháp cho 
khủng hoảng y tế . Quốc hội nên cam kết triển 
khai hệ thống y tế cho công chúng, hệ thống 
nào cũng được .

Ngành lập pháp phải thông qua danh sách 
cử tri, bảo vệ thiết bị bỏ phiếu và bảo đảm an 
ninh cho quá trình bầu cử trước sự can thiệp 
từ bên ngoài . Làm không xong việc này không 
khác gì cho thế lực từ bên ngoài bỏ phiếu 
thẳng vào ngành Lập pháp và Hành pháp của 
chúng ta . Một cuộc tấn công vào việc bầu cử 
sẽ thành một đòn trực tiếp vào đất nước cũng 
như những nguyên tắc làm đất nước chúng ta 
vượt trội .

Giáo dục / Bằng cấp: Nghiên cứu truyền thông, Đại học Texas A&M | Kinh Nghiệm Chuyên Môn: Doanh nhân, Tác giả, Phát Ngôn viên, Cựu Phát thanh viên Radio Disc Jockey | Tham Gia Hoạt Động Cộng Đồng: Trong nhiều năm, chồng tôi và tôi tặng máy 
tính xách tay cho học sinh trung học có hoàn cảnh khó khăn với mong muốn giúp các em có tương lai tốt đẹp . | Email Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: info@daynasteele36 .com | Trang Web Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: http://www .daynasteele36 .
com | Địa Chỉ Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: 18044 Upper Bay Rd Houston, TX 77058 | Số Điện Thoại Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: (281) 339-7149 | Facebook: http://facebook .com/daynasteele36 | Twitter: twitter .com/daynasteele

Hãy xác định 2 vấn đề quan trọng nhất có tầm 
ảnh hưởng đến người dân trong địa hạt của 
quý vị và đưa ra một vài ví dụ hành động cụ thể 
có thể đo lường mà quý vị sẽ thực hiện để giải 
quyết những vấn đề này?

Quý vị nghĩ điều gì là quan trọng nhất trong 
cuộc tranh luận về chính sách nhập cư hiện tại 
và kế hoach hợp lý mà quý vị đề xuất?

Quốc Hội nên đóng vai trò gì để bảo đảm tất cả 
các nhóm nhân khẩu học đều có thể tiếp cận 
hệ thống chăm sóc sức khỏe Mỹ với giá cả phải 
chăng?

Đâu là vai trò thích đáng của chính phủ Liên 
Bang trong việc bảo vệ tính vẹn toàn trong các 
cuộc bầu cử của Mỹ?

DÂN BIỂU HOA KỲ
ỦNG HỘ KHU VỰC CỦA MÌNH. HẠ VIÊN CÓ CHỨC NĂNG PHÁP LÝ VÀ QUYỀN LỰC TƯƠNG ĐƯƠNG THƯỢNG VIỆN; TUY NHIÊN, CHỈ HẠ VIỆN MỚI CÓ THỂ TẠO THU NHẬP VÀ PH N BỔ NG N 
SÁCH. CHIA SẺ QUYỀN LỰC VỚI THƯỢNG VIỆN TRONG VIỆC ĐÁNH THUẾ, VAY TIỀN, THIẾT LẬP QUY ĐỊNH THƯƠNG MẠI LIÊN BANG VÀ TUYÊN BỐ CHIẾN TRANH.

CÂU HỎI 
DÀNH CHO 

ỨNG CỬ VIÊN:

http://www.lwvhouston.org
http://aronoffforcongress.com
http://www.facebook.com/aronoffforcongress/
http://twitter.com/Aronoff4USRep
mailto:info@sylviaforcongress.com
http://www.sylviaforcongress.com
mailto:info@daynasteele36.com
http://www.daynasteele36.com
http://www.daynasteele36.com
http://facebook.com/daynasteele36
http://twitter.com/daynasteele
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Ai có thể ghi danh?
Quý vị có thể ghi danh bầu cử nếu hội đủ các điều kiện sau:
• Quý vị là công dân Hoa Kỳ
• Quý vị là cư dân trong quận mà quý vị nộp đơn
• Quý vị ít nhất 17 tuổi và 10 tháng, nhưng phải đủ 18 tuổi vào Ngày Bầu Cử thì mới được quyền bỏ phiếu
• Quý vị không phạm trọng tội, nhưng có thể đủ điều kiện bầu cử nếu đã hoàn tất bản án, thời gian quản chế, hoặc được đặc xá .
• Quý vị không bị tuyên án bởi một tòa án thực thi thẩm quyền xét xử rằng quý vị mất năng lực tâm thần hoặc mất năng lực tâm thần một phần và không có quyền bầu cử .

Làm thế nào để ghi danh bầu cử?
Để ghi danh, quý vị phải hoàn tất, ký tên và nộp Đơn Ghi Danh Cử Tri . Mỗi quận tại Texas có riêng một Văn Phòng Ghi Danh Cử Tri . Tại Quận Harris thì Ban Giám Định Thuế - Thu Thuế 
cũng hoạt động như một Văn Phòng Ghi Danh Cử Tri .
Mẫu đơn hiện có tại tất cả các trụ sở Văn Phòng Chi Nhánh Thuế Vụ thuộc Quận Harris cũng như tại nhiều thư viện, trụ sở công quyền, trường trung học và bưu điện . Có thể tải mẫu 
đơn tại votetexas .gov/register-to-vote, yêu cầu đơn gởi qua email voters@hctx .net hoặc gọi tới số 713-274-VOTE (8683) .
Sau khi ghi danh, quý vị sẽ nhận được Chứng nhận Ghi danh Cử tri (VRC) trong vòng 30 ngày . Nếu không nhận được, hãy gọi Phòng Thuế Vụ thuộc Quận Harris theo số 713-274-8683 
để kiểm tra tình trạng đơn của quý vị .

Tôi ghi danh ở đâu?
Tôi nên làm gì nếu tôi đổi địa chỉ và vẫn sống trong Quận Harris?
Đổi địa chỉ trực tuyến tại votetexas .gov/register-to-vote/did-you-change-something hoặc bằng văn bản bằng cách hoàn tất đơn ghi danh cử tri hoặc sửa thông tin trên Chứng nhận Ghi 
danh Cử tri hiện tại của quý vị và gửi lại cho Văn Phòng Ghi Danh Cử Tri Quận Harris .
Quý vị sẽ được bỏ phiếu trong khu vực bầu cử mới của mình sau 30 ngày kể từ khi Văn Phòng Ghi Danh Cử Tri nhận được thông báo của quý vị .

Tôi nên làm gì nếu tôi đổi địa chỉ và chuyển tới một quận khác?
Quý vị phải hoàn tất mẫu đơn ghi danh mới với viên chức bầu cử thích hợp khi chuyển tới một quận khác trong bang Texas . Đơn ghi danh này phải nộp muộn nhất là vào Thứ Ba, ngày 
9 tháng 10 năm 2018 để quý vị có thể bầu cử theo địa chỉ cư ngụ mới trong cuộc Bầu Cử tháng 11 năm 2018 .

Việc ghi danh của tôi có hiệu lực trong bao lâu?
Việc ghi danh sẽ có hiệu lực cho tới khi quý vị chuyển chỗ ở hoặc đổi tên, và một chứng nhận mới sẽ được gửi tới quý vị hai năm một lần và quý vị không cần phải nộp đơn lại . Tuy nhiên 
nếu quý vị đổi chỗ ở thì chứng nhận ghi danh đó sẽ không được chuyển tiếp tới địa chỉ mới của quý vị . Nếu quý vị đổi chỗ ở trong cùng một quận hoặc đổi tên, thì quý vị phải thông báo 
càng sớm càng tốt cho chánh lục sự quận hoặc quản trị viên bầu cử bằng văn bản hoặc trực tuyến . Sau đó họ sẽ gửi chứng nhận mới tới cho quý vị qua thư . Nếu quý vị chuyển sang 
một quận khác, thì phải ghi danh lại bằng cách nộp đơn đến văn phòng bầu cử ở quận đó .

GHI DANH BẦU CỬ
Quý vị phải ghi danh bầu cử ít nhất 30 ngày trước ngày bẩu cử . Ngày cuối để ghi danh bầu cử cho kỳ Tổng Tuyển Cử 

Tháng 11 này là Thứ Ba, ngày 9 tháng 10 năm 2018 .

Quý vị có thể bầu sớm qua thư nếu đã ghi danh cử tri và đáp ứng được một trong 
những điều kiện sau đây:
• Tạm xa nơi (quận) thường trú vào Ngày Bầu Cử và trong khoảng thời gian bầu 
cử sớm;
• Bị bệnh hoặc tàn tật;
• 65 tuổi trở lên vào Ngày Bầu Cử; hoặc
• Bị giam trong tù, nhưng đủ điều kiện bầu cử .

LÀM THẾ NÀO ĐỂ NỘP ĐƠN XIN PHIẾU 
BẦU QUA THƯ
Đơn Xin Phiếu Bầu Cử Thường Niên qua Thư (ABBM) – Những ai từ 65 tuổi trở 
lên hoặc bị tàn tật đều đủ điều kiện nộp Đơn Xin Phiếu Bầu Cử Thường Niên Bằng 
Thư (ABBM) . Chọn phần ‘thường niên’ để bảo đảm người nộp nhận được lá phiếu 
qua thư cho tất cả các cuộc bầu cử được tổ chức trong suốt một năm theo lịch . Có 
thể bắt đầu nộp đơn xin phiếu bầu cử thường niên từ ngày đầu tiên của năm theo 
lịch (ngày 1 tháng 1) cho đến 11 ngày trước Ngày Bầu Cử .
Đơn Bình Thường – Những ai không đủ điều kiện nộp đơn xin phiếu bầu cử 
“Thường Niên” qua thư, nhưng đủ điều kiện bỏ phiếu sớm, có thể nộp đơn xin phiếu 
bầu cử một lần bắt đầu từ ngày đầu tiên của năm theo lịch (ngày 1 tháng 1) cho đến 
11 ngày trước Ngày Bầu Cử . Nếu ngày thứ 11 này rơi vào cuối tuần hoặc ngày lễ, 

thì thời hạn sẽ là ngày làm việc liền trước đó .
Hãy gửi đơn của quý vị qua:

• Thư thường đến địa chỉ:
 • Houston Harris County Clerk
 • Attn: Elections Division
 • P .O . Box 1148
 • Houston, TX 77251-1148

• Công ty vận chuyển thông thường hoặc theo hợp đồng tới:
 • Harris County Clerk
 • 1001 Preston, 4th Floor, Rm . 440
 • Houston, TX 77002

Nếu quý vị nộp đơn xin phiếu bầu qua thư qua fax hoặc email, thì quý vị cũng phải 
nộp thêm một bản đơn bằng giấy . Đơn này có thể gửi bằng thư hoặc qua công ty 
vận chuyển thông thường (xem bên trên) hoặc chuyển tay . Quý vị có thời hạn 4 
ngày làm việc để nộp thêm bản đơn bằng giấy kể từ ngày đơn nộp qua fax hoặc 
email được trao đến tay thư ký bầu cử . Để biết thêm thông tin hoặc kiểm tra tình 
trạng đơn của quý vị, hãy gọi Văn Phòng Thư Ký Quận theo số (713) 755-6965 .

BẦU CỬ QUA THƯ
BỎ PHIẾU QUA THƯ

http://www.lwvhouston.org
http://votetexas.gov/register-to-vote,
mailto:voters@hctx.net
http://votetexas.gov/register-to-vote/did-you-change-something
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Lịch Trình Bầu Cử Sớm Các Cuộc Tổng Tuyển Cử và Bầu Cử Đặc Biệt Ngày 6 

Để biết thêm chi tiết: www.harrisvotes.com

Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, Tiểu Bang Texas, Quận Hạt Harris, Thành Phố Baytown, Thành Phố Houston, Thành Phố League City, Thành Phố Missouri City, Thành Phố Nassau Bay, Thành Phố Webster, Hệ Thống Trường Cao 
Đẳng Lone Star, Khu Học Chánh Channelview, Khu Học Chánh Crosby, Khu Học Chánh Huffman, Khu Học Chánh Klein, Khu Học Chánh New Caney, Khu Học Chánh Sheldon, Khu Học Chánh Tomball, Cơ Quan Tiện Ích 
Bammel, Cơ Quan Tiện Ích Cypress-Klein, Cơ Quan Tiện Ích Parkway, Cơ Quan Tiện Ích Thành Phố Số 1 Cypress Hill, Cơ Quan Tiện Ích Thành Phố Số 105 Quận Harris, Cơ Quan Tiện Ích Thành Phố Số 149 Quận Harris, 
Cơ Quan Tiện Ích Thành Phố Số 166 Quận Harris, Cơ Quan Tiện Ích Thành Phố Số 16 Tây Bắc Quận Harris, Cơ Quan Kiểm Soát và Cải Tiến Nguồn Nước Số 89 Quận Harris, Cơ Quan Cải Tiến Old Town Spring, Cơ Quan 
Cải Tiến Timberlake, The Woodlands Township .

Giờ Mở Cửa Bầu Cử Sớm
Ngày 22 Tháng 10 - Ngày 26 Tháng 10: 8:00 sáng - 4:30 chiều

Ngày 27 Tháng 10: 7:00 sáng - 7:00 tối
Ngày 28 Tháng 10: 1:00 chiều - 6:00 tối

Ngày 29 Tháng 10 - Ngày 2 Tháng 11: 7:00 sáng - 7:00 tối

9. Galleria:  Harris County Public Health
 2223 West Loop South Fwy, 1st Floor, Houston, 77027
10. The Heights:  SPJST Lodge #88
 1435 Beall Street, Houston, 77008

Ngoài Vòng Đai 610
11. Northeast Houston:  Northeast Multi-Service Center
 9720 Spaulding Street, Building #4, Houston, 77016
12. Galena Park:  Galena Park Library
 1500 Keene Street, Galena Park, 77547
13. Hobby Area:  John Phelps Courthouse
 101 S. Richey Street, Pasadena, 77506
14. Sunnyside:  Sunnyside Multi Service Center
 9314 Cullen Boulevard, Houston, 77051
15. South Houston:  Hiram Clarke Multi-Service Center
 3810 W. Fuqua Street, Houston, 77045
16. SW. Houston:  Bayland Park Community Center
 6400 Bissonnet Street (near Hillcroft), Houston, 77074
17. Near West Side:  Tracy Gee Community Center
 3599 Westcenter Drive, Houston, 77042
 (One block East of Sam Houston Tollway)
18. Spring Branch:  Trini Mendenhall Community Center
 1414 Wirt Road, Houston, 77055
19. Victory Center:  Lone Star College - Victory Center
 4141 Victory Drive, Houston, 77088
20. Acres Homes:  Acres Homes Multi Service Center
 6719 W. Montgomery Road, Houston, 77091
21. North:  Hardy Senior Center
 11901 West Hardy Road, Houston, 77076

Ngoài Beltway 8
22. Humble:  Octavia Fields Branch Library
 1503 South Houston Avenue, Humble, 77338
23. Kingwood:  Kingwood Community Center
 4102 Rustic Woods Drive, Kingwood, 77345
24. Atascocita (*):  Atascocita Branch Library
 19520 Pinehurst Trail Drive, Humble, 77346
25. Crosby:  Crosby Branch Library
 135 Hare Road, Crosby, 77532
26. Wallisville Road:  North Channel Branch Library
 15741 Wallisville Road, Houston, 77049

27. Baytown:  Baytown Community Center
 2407 Market Street, Baytown, 77520
28. Pasadena:  East Harris County Activity Center
 7340 Spencer Highway, Pasadena, 77505
29. Clear Lake:  Freeman Branch Library
 16616 Diana Lane, Houston, 77062
30. Scarsdale:  Harris County Scarsdale Annex
 10851 Scarsdale Boulevard, Houston, 77089
31. Alief :  Alief ISD Administration Building
 4250 Cook Road, Houston, 77072
 (Entrance on High Star - South Entrance)
32. West Houston:  Nottingham Park
 926 Country Place Drive, Houston, 77079
33. Far West:  Harris County MUD 81
 805 Hidden Canyon Road, Katy, 77450
34. Katy:  Katy Branch Library
 5414 Franz Road, Katy, 77493
35. North Katy:  Lone Star College - Cypress Center
 19710 Clay Road, Katy, 77449
36. Bear Creek:  Living Word Church of Nazarene
 16607 Clay Road, Houston, 77084
37. Jersey Village:  City of Jersey Village - City Hall
 16327 Lakeview Drive, Jersey Village, 77040
38. South Cypress:  Richard & Meg Weekley Community Center
 8440 Greenhouse Road, Cypress, 77433
39. Cypress:  Juergen’s Hall Community Center
 26026 Hempstead Highway, Cypress, 77429
40. Northwest:  Prairie View A&M University - Northwest
 9449 Grant Road, Houston, 77070
41. Fallbrook:  Fallbrook Church
 12512 Walters Road, Houston, 77014
42. Champion Forest:  Champion Forest Baptist Church
 4840 Strack Road, Houston, 77069
43. Tomball:  Tomball Public Works Building
 501B James Street, Tomball, 77375
44. Far North:  Lone Star College - Creekside Center
 8747 West New Harmony Trail, Tomball, 77375
45. Spring:  Spring First Church
 1851 Spring Cypress Road, Spring, 77388
46. East Spring:  Big Stone Lodge
 709 Riley Fuzzel Road, Spring, 77373

Trong Vòng Đai 610
1. Downtown:   Harris County Law Library - Conference Center
  1019 Congress Avenue, Houston, 77002
2. Moody Park:  Moody Park Community Center
  3725 Fulton Street, Houston, 77009
3. Kashmere:  Kashmere Multi Service Center
  4802 Lockwood Drive, Houston, 77026
4. Downtown-East:  Ripley House Neighborhood Center
  4410 Navigation Boulevard, Houston, 77011
5. Southeast Houston:  H.C.C.S. Southeast College
  6960 Rustic Street, Parking Garage, Houston, 77087
6. Palm Center:  Young Neighborhood Library
  5107 Griggs Road, Houston, 77021
7. Astrodome Area:  Fiesta Mart
  8130 Kirby Drive, Houston, 77054
8. Near Town:  Metropolitan Multi-Service Center
  1475 W. Gray Street, Houston, 77019

http://www.lwvhouston.org
http://www.harrisvotes.com
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THỐNG ĐỐC
NHIỆM KỲ BỐN-NĂM. PHẢI ÍT NHẤT 30 TUỔI, LÀ CÔNG D N HOA KỲ, VÀ CƯ TRÚ TẠI TEXAS TRONG NĂM NĂM LIÊN TỤC TRƯỚC CUỘC BẦU CỬ. CÁC NHIỆM VỤ: THI HÀNH TẤT CẢ CÁC LUẬT 
VÀ TIẾN HÀNH KINH DOANH CÁC KIỂU VỚI CÁC TIỂU BANG KHÁC VÀ CHÍNH PHỦ LIÊN BANG; BỔ NHIỆM CÁC VIÊN CHỨC; CHỈ ĐỊNH CÁC VỊ TRÍ VIÊN CHỨC CÒN THIẾU LẼ RA ĐƯỢC BẦU 
TẠI QUẬN HOẶC TIỂU BANG; TỔ CHỨC CÁC PHIÊN HỌP ĐẶC BIỆT VỀ LẬP PHÁP VÀ THIẾT LẬP CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ; KÝ HOẶC BÁC BỎ ĐẠO LUẬT ĐÃ ĐƯỢC CƠ QUAN LẬP PHÁP 
CHẤP THUẬN.

Thông tin cơ bản: Quá trình được đào tạo, kinh nghiệm, và nền tảng nào giúp quý vị có đủ năng lực cho vị trí này?
Chăm sóc sức khỏe: Quý vị đề xuất những cải cách cụ thể nào, nếu có, trong chính sách chăm sóc sức khỏe của tiểu bang để giải quyết vấn đề chi phí và cách người dân 
Texas tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe?
Cơ sở hạ tầng: Quý vị đề xuất những phương thức cụ thể nào đáp ứng được nhu cầu về cơ sở hạ tầng đang tăng của tiểu bang (ví dụ như nước, năng lượng và vận chuyển)?
An toàn trường học: Có thể làm gì để bảo đảm an toàn cho con em chúng ta trong trường học?
Các vấn đề khác: Quý vị cho rằng những vấn đề nào khác sẽ gây áp lực nhất trong phiên họp tiếp theo của Cơ Quan Lập Pháp Texas, và quan điểm của quý vị trong các vấn 
đề này là gì?

GO
VE

RN
OR

LUPE VALDEZ (D)

GREG ABBOTT (R) |  KHÔNG NHẬN ĐƯỢC PHẢN HỒI

MARK JAY TIPPETTS (L)

THÔNG TIN BẦU CỬ VÔ ĐẢNG PHÁI

L E A G U E  O F  W O M E N  V O T E R S  O F  H O U S T O N  E D U C A T I O N  F U N D

VOTERS GUIDE

THÔNG TIN CƠ BẢN: Là con gái của dân nhập cư làm việc trong trang trại, tôi dành cả sự nghiệp 
của mình cho dịch vụ công và làm việc vì lợi ích của mọi người . Từ năm 2015-2017, tôi làm Trưởng 
Quận Dallas, quản lý ngân sách hơn 140 triệu đô la, và cải cách một bộ phận rất cần cải cách . 
Tôi tự hào là một cựu chiến binh và dành hầu hết sự nghiệp của mình làm nhân viên liên bang .

CHĂM SÓC SỨC KHỎE: Chúng ta đang gặp khủng khoảng dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại Texas . 
Một hệ thống chăm sóc sức khỏe tư không theo luật sẽ đặt lợi nhuận lên trên con người, trong khi 
chúng ta vẫn là tiểu bang ít được bảo hiểm nhất trong cả nước . Đã đến lúc chấp nhận mở rộng 
Medicaid, giúp bảo hiểm 1 .5 triệu người dân Texas . Chúng ta phải mở rộng việc tiếp cận dịch vụ 
chăm sóc sức khỏe trong các cộng đồng ở nông thôn, nơi đã trở thành sa mạc y tế sau khi Texas 
đóng cửa nhiều bệnh viện tại nông thôn hơn bất kỳ tiểu bang nào trong cả nước trong vòng 8 năm 
qua . Tôi cũng sẽ chiến đấu không mệt mỏi để bảo vệ quyền được chăm sóc sức khỏe của phụ nữ .

NHẬP CƯ: Đầu tiên, chúng ta cần ngừng tập trung vào các dự luật có hại, giảm việc làm và bắt 
đầu chú ý vào các vấn đề thực sự quan trọng với người dân Texas . Chúng ta nên quảng bá việc 
đầu tư tư nhân và công cộng về năng lượng có thể tái tạo và bảo đảm tất cả mọi cộng đồng đều 
được tiếp cận với nước uống được sạch sẽ và an toàn . Trên toàn tiểu bang, người dân Texas bị 
tắc đường vì chúng ta đã không đầu tư phù hợp . Đây là lý do tại sao việc cấp vốn cho ngành vận 

tải phải đáp ứng các nhu cầu hiện tại của chúng ta, để chúng ta sẵn sàng cho sự tăng trưởng 
trong tương lai .

AN TOÀN CÔNG CỘNG: Chúng ta không thể nói chuyện về an toàn trường học mà không đề 
cập đến bạo lực súng đạn và cách mà thống đốc của chúng ta hành động như thể điều đó là quen 
thuộc & tách biệt với trường học . Chúng ta KHÔNG bất lực trong việc ngăn chặn đổ máu, cho dù 
nó có xảy ra ở bất kỳ đâu . Các phương thức thông thường giúp tránh việc súng rơi vào các bàn 
tay nguy hiểm bao gồm kiểm tra toàn diện tiểu sử, đưa nó lên tầm vi phạm mức tiểu bang nếu nói 
dối khi khai tiểu sử, luật “cờ đỏ”, đóng lỗ hổng trong việc bạn trai có thể mua súng được, và cấm 
các tạp chí có nguy cơ cao & bán súng số lượng lớn .

CÁC VẤN ĐỀ KHÁC: Giáo Dục Công Cộng: Tiểu sử một đứa bé, mã bưu điện, chủng tộc, hoặc 
số tiền cha mẹ chúng làm ra được không thành vấn đề - mọi trẻ em đều xứng đáng có cơ hội 
thành công . Chúng ta cần giáo dục trước mẫu giáo toàn diện cho toàn bộ trẻ em Texas & xóa bỏ 
giới hạn trong việc cấp vốn cho giáo dục đặc biệt . Chúng ta phải trả & đối xử với giáo viên như là 
các chuyên gia & bảo đảm họ đang dạy con em chúng ta, chứ không phải một bài kiểm tra được 
tiêu chuẩn hóa . Đối với bất kỳ vấn đề nào đã nêu, tiểu bang phải đóng vai trò công bằng trong 
giáo dục công cộng & ngừng đặt gánh nặng lên các cộng đồng & người đóng thuế tại địa phương .

Website: http://www .lupevaldez .com | Số Điện Thoại của Chiến Dịch: (214) 942-2378 | Facebook: http://facebook .com/LupeforTexas | Twitter: twitter .com/LupeValdez | Email: info@lupevaldez .com | Video: https://www .youtube .com/v/3yl-h6lZBMU

THÔNG TIN CƠ BẢN: Tôi nói song ngữ và thừa hưởng hai nền văn hóa, và về mặt chuyên 
môn, tôi là Cố Vấn Luật & Kinh Doanh Quốc Tế tại Mexico và Mỹ Latin . Tôi đã đại diện Đảng 
Tự Do trong cuộc bầu cử năm 2010 cho vị trí Thẩm phán Quận Travis . Năm 2017, tôi được bổ 
nhiệm vào hội đồng thành phố ở Lago Vista, Texas . Tôi biết cách điều hành một văn phòng nhà 
nước và bảo vệ các quy tắc .

CHĂM SÓC SỨC KHỎE: Tôi tin rằng chính phủ không nên cung cấp, kiểm soát hay yêu cầu 
dịch vụ chăm sóc sức khỏe . Tôi không tin là mọi người có quyền được hưởng dịch vụ chăm sóc 
sức khỏe do người khác trả tiền . Tôi sẽ ủng hộ việc ngưng chương trình Medicare, Medicaid, 
và CHIPS . Tôi hỗ trợ thị trường tự do dựa trên hệ thống chăm sóc sức khỏe và bảo hiểm y tế . 
Tôi phản đối khái niệm “một người trả” và hệ thống luật pháp liên bang có tên là Bộ Luật Chăm 
Sóc Sức Khỏe và Tái Điều Giải Giáo Dục năm 2010 (Obama Care) .

NHẬP CƯ: Tôi ủng hộ xóa bỏ rào cản trong việc xây dựng thị trường tự do và duy trì cơ sở 
hạ tầng . Chúng ta nên để nhu cầu và ý chí thị trường tự quyết định cấp vốn cho tuyến đường 
nào cần phát triển . Tôi phản đối các dự án tốn nhiều tiền với ý định mang lại lợi ích cho công ty 
khai thác đất đai qua việc làm tổn hại các khu vực đặc biệt . Không bao giờ nên để các hội đồng 

không qua bầu cử chịu trách nhiệm lên kế hoạch hệ thống giao thông vận tải; vì những hội đồng 
như vậy không chịu trách nhiệm trước những cử tri hoặc chính quyền địa phương . Không nên 
sử dụng các đường thu phí để giới hạn việc mọi người được tự do di chuyển .

AN TOÀN CÔNG CỘNG: Tôi ủng hộ phương án phục hồi quyền cho phụ huynh, giáo viên, và 
hội đồng giáo dục địa phương ra quyết định liên quan đến giáo dục . Tôi từ chối việc để chính 
phủ liên bang can thiệp vào hệ thống trường học địa phương của chúng ta, bao gồm cả việc 
cấp vốn . Bằng cách này chúng ta có thể xóa bỏ nhất loạt các tiêu chuẩn đã khiến trường của 
chúng ta biến thành các trung tâm thử nghiệm nhỏ, hơn là nơi để học sinh phát triển kỹ năng, 
học hỏi cơ chế xử lý thử thách và sự thất vọng, và được đánh giá như là các cá nhân .

CÁC VẤN ĐỀ KHÁC: Chính Sách Về Chất Kích Thích: Tôi phản đối Chiến Tranh Chất Kích 
Thích . Thống nhất với các quy tắc về tự sở hữu, cho phép công dân không bị giới hạn trong 
việc tham gia vào các hoạt động không gây hại cho người khác . Điều này bao gồm việc sở 
hữu, tiêu dùng và/hoặc giao dịch trên thị trường các chất dùng làm dược phẩm, giải trí, hay các 
mục đích khác . Các cá nhân tìm kiếm hoặc cung cấp dược phẩm trị bệnh không nên bị truy tố .

Website: http://www .mark4gov .com | Số Điện Thoại của Chiến Dịch: (512) 567-3947 | Facebook: http://www .facebook .com/mark4gov/ | Twitter: twitter .com/mark4gov | Email: campaign@mark4gov .com | Video: https://www .youtube .com/v/r8IN_y15p7A

CÂU HỎI 
DÀNH CHO 

ỨNG CỬ VIÊN:

http://www.lwvhouston.org
http://www.lupevaldez.com
http://facebook.com/LupeforTexas
http://twitter.com/LupeValdez
mailto:info@lupevaldez.com
https://www.youtube.com/v/3yl-h6lZBMU
http://www.mark4gov.com
http://www.facebook.com/mark4gov/
http://twitter.com/mark4gov
mailto:campaign@mark4gov.com
https://www.youtube.com/v/r8IN_y15p7A
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Thông tin cơ bản: Quá trình được đào tạo, kinh nghiệm, và nền tảng nào giúp quý vị có đủ năng lực cho vị trí này?
Chăm sóc sức khỏe: Quý vị đề xuất những cải cách cụ thể nào, nếu có, trong chính sách chăm sóc sức khỏe của tiểu bang để giải quyết vấn đề chi phí và cách tiếp cận dịch 
vụ chăm sóc sức khỏe?
Cơ sở hạ tầng: Quý vị đề xuất những phương thức cụ thể nào đáp ứng được nhu cầu về cơ sở hạ tầng đang tăng của tiểu bang (ví dụ như nước, năng lượng, và vận 
chuyển)?
An toàn trường học: Có thể làm gì để bảo đảm an toàn cho con em chúng ta trong trường học?

PHÓ THỐNG ĐỐC
NHIỆM KỲ BỐN-NĂM. PHẢI ÍT NHẤT 30 TUỔI, LÀ CÔNG D N HOA KỲ, VÀ CƯ TRÚ TẠI TEXAS TRONG NĂM NĂM LIÊN TỤC TRƯỚC CUỘC BẦU CỬ. NHIỆM VỤ LÀ MỘT PHẦN CỦA CẢ HAI NHÁNH 
HÀNH PHÁP VÀ LẬP PHÁP: CÓ QUYỀN LỰC CỦA THỐNG ĐỐC KHI THỐNG ĐỐC VẮNG MẶT HOẶC KHÔNG THỂ LÀM VIỆC ĐƯỢC; HOẠT ĐỘNG NHƯ CHỦ TỊCH THƯỢNG VIỆN; THEO LUẬT, LÀ 
MỘT THÀNH VIÊN CỦA VÀI ỦY BAN VÀ HỘI ĐỒNG NHÁNH LẬP PHÁP.
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DAN PATRICK (R)

MIKE COLLIER (D)

KERRY DOUGLAS MCKENNON (L)

TỔNG CHƯỞNG LÝ
NHIỆM KỲ BỐN-NĂM. PHẢI ÍT NHẤT 18 TUỔI, LÀ CÔNG D N HOA KỲ, VÀ CƯ TRÚ TẠI TEXAS ÍT NHẤT 12 THÁNG. CÁC NHIỆM VỤ: LÀ LUẬT SƯ CHO TIỂU BANG; BẢO VỆ LUẬT VÀ HIẾN PHÁP 
CỦA TIỂU BANG; ĐẠI DIỆN TIỂU BANG TRONG KIỆN TỤNG; PHÊ DUYỆT CÁC VẤN ĐỀ TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ; THI HÀNH CÁC QUY ĐỊNH VỀ SỨC KHỎE, AN TOÀN VÀ NGƯỜI TIÊU DÙNG; 
THU TIỀN NUÔI CON THEO LỆNH TÒA ÁN; QUẢN LÝ QUỸ BỒI THƯỜNG NẠN NH N HÌNH SỰ.

THÔNG TIN CƠ BẢN: Tổng Chưởng Lý Texas phải có quyền kiểm tra kiểm soát, chứ không 
phải người dễ dãi tán thành . Tôi đã học về các quy tắc luật lệ từ Tòa Thượng Thẩm Sandra Day 
O’Connor . Tôi dạy ở Đại Dọc Luật Texas, và là một “Siêu Luật Sư Texas” vì là một trong số các 
luật sư làm việc có hiệu quả nhất Texas . Texas xứng đáng có một Tổng Chưởng Lý dám đấu 
tranh cho TẤT CẢ NGƯỜI D N TEXAS .

TRÁCH NHIỆM: Tổng Chưởng Lý Texas phải có quyền kiểm tra kiểm soát . Tôi sẽ bảo vệ quy 
tắc luật lệ . Tổng Chưởng Lý Texas không được là người dễ dãi tán thành với bất kỳ ai--cho dù 
là tại Washington D .C hay Austin . Không ai được đứng trên luật . Tôi sẽ đấu tranh chống tham 
nhũng, làm việc để bảo vệ trường hợp các bệnh có sẵn vẫn nằm trong phạm vi dịch vụ chăm 
sóc sức khỏe, chiến đấu cho giáo dục công, ủng hộ các nguồn lực chống lại khủng hoảng thuốc 
gây nghiện, và trừng trị thẳng tay nạn lừa đảo . 

BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG: Văn phòng của Tổng Chưởng Lý Texas phải chiến đấu chống 
nạn lừa đảo, tội phạm mạng, và tham nhũng để bảo đảm mọi người có được một sân chơi bình 
đẳng . Tôi bảo đảm rằng những doanh nghiệp nhỏ và cá nhân sẽ không là nạn nhân của nạn lừa 
đảo và lừa gạt . Điều này bao gồm việc chấm dứt kiện tụng người ủng hộ đảng tôi và tập trung 
vào các vụ điều tra lừa đảo người tiêu dùng không ủng hộ đảng tôi và bảo đảm Texas dẫn đầu 
trong việc xử lý nạn lừa đảo,bên cạnh thiên tai .

CÁC VẤN ĐỀ KHÁC: Tổng Chưởng Lý Texas có quyền lực rất rộng để bảo đảm công bằng . Tôi 
sẽ dọn dẹp văn phòng Tổng Chưởng Lý, chấm dứt tham nhũng, và xác định các vấn đề khẩn 
cấp nhất của chúng ta - đấu tranh chống khủng hoảng chất gây nghiện, bảo vệ người tiêu dùng 
khỏi các doanh nghiệp gian lận và ngược đãi, cải cách pháp luật hình sự, sửa đổi hệ thống tiền 
nuôi con, chấm dứt gian lận trong sắp xếp khu vực bầu cử . Tôi sẽ biến văn phòng này thành nơi 
đấu tranh cho từng người dân Texas .

TỔ
N

G
 C

H
Ư

Ở
N

G
 L

Ý

JUSTIN NELSON (D)

KEN PAXTON (R) |  KHÔNG NHẬN ĐƯỢC PHẢN HỒI

MICHAEL RAY HARRIS (L) |  KHÔNG NHẬN ĐƯỢC PHẢN HỒI

THÔNG TIN CƠ BẢN: Vui lòng tham khảo www .danpatrick .org/meet-dan để xem thông tin 
tiểu sử của tôi .

CHĂM SÓC SỨC KHỎE: Quan điểm của tôi về các vấn đề quan trọng mà Texas phải đối mặt 
được ghi chi tiết trong bản ghi chép của tôi với tư cách là Phó Thống Đốc Texas . Vui lòng tham 
khảo www .danpatrick .org, cũng như trang web chính thức, www .ltgov .state .tx .us, để biết thông 
tin cập nhập nhất về vị trí của tôi

CƠ SỞ HẠ TẦNG: Quan điểm của tôi về các vấn đề quan trọng mà Texas phải đối mặt được 
ghi chi tiết trong bản ghi chép của tôi với tư cách là Phó Thống Đốc Texas . Vui lòng tham khảo 
www .danpatrick .org, cũng như trang web chính thức, www .ltgov .state .tx .us, để biết thông tin 

cập nhập nhất về vị trí của tôi .

AN TOÀN TRƯỜNG HỌC: Quan điểm của tôi về các vấn đề quan trọng mà Texas phải đối 
mặt được ghi chi tiết trong bản ghi chép của tôi với tư cách là Phó Thống đốc Texas . Vui lòng 
tham khảo www .danpatrick .org, cũng như trang web chính thức, www .ltgov .state .tx .us, để biết 
thông tin cập nhập nhất về vị trí của tôi .

CÁC VẤN ĐỀ KHÁC: Quan điểm của tôi về các vấn đề quan trọng mà Texas phải đối mặt 
được ghi chi tiết trong bản ghi chép của tôi với tư cách là Phó Thống Đốc Texas . Vui lòng tham 
khảo www .danpatrick .org, cũng như trang web chính thức, www .ltgov .state .tx .us, để biết thông 
tin cập nhập nhất về vị trí của tôi .

Website: http://danpatrick .org/ | Số Điện Thoại của Chiến Dịch: (817) 223-4767 | Facebook: http://www .facebook .com/dan .patrick .texas/ | Twitter: twitter .com/DanPatrick | Email: hannah@danpatrick .org

THÔNG TIN CƠ BẢN: Tôi là cộng sự của PricewaterhouseCoopers trong nhiều năm, dẫn dắt các nhóm chuyên gia tiến hành 
kiểm toán và phân tích nghiêm ngặt tài chính và hoạt động . Tôi có bằng BBA và MBA do UT-Austin cấp . Suzanne và tôi đã kết hôn 
được 29 năm và chúng tôi có hai con trai đi học ở trường công (K-12) tại Texas . Cả hai bọn tôi đều tốt nghiệp trường UT-Austin .

CHĂM SÓC SỨC KHỎE: Đã đến lúc chúng ta mở rộng Medicaid . Đây là điều tốt cho Texas . Chúng ta cũng cần Dự Luật Quyền 
Tài Chính của Bệnh nhân, bao gồm (1) bảo vệ tuyệt đối người dân Texas với các bệnh mắc sẵn, (2) bảo vệ họ trước các khoản 
phí ngoài dự liệu trong mạng lưới và ngoài mạng lưới, (3) các hóa đơn minh bạch và bằng thứ Anh dễ hiểu, và (4) bắt buộc phải 
cho biết những lựa chọn ít tốn kém hơn (thuốc và quy trình điều trị) . Và chúng ta phải đầu tư vào sức khỏe phụ nữ, sức khỏe tinh 
thần và sức khỏe trẻ em, như chúng ta từng làm!

CƠ SỞ HẠ TẦNG: Chúng ta có một vấn đề về doanh thu tại Texas cần phải sửa đổi . Nếu không thì chúng ta không thể đầu tư 
hoàn chỉnh vào cơ sở hạ tầng . Khi làm vậy, sẽ không thể tăng thuế đánh vào chủ sở hữu nhà, vì chúng ta đã bị thu thuế quá mức 
rồi . Với cương vị là Phó Thống Đốc tôi sẽ tiến hành bước đầu tiên để giải quyết vấn đề này bằng cách đóng một lỗ hổng thu thuế 
tài sản của doanh nghiệp-lớn với đầy đủ giấy tờ (được coi là Công Bằng và Thống Nhất) giúp lấy lại 5 tỷ đô la thất thoát doanh 

thu (mỗi năm) . Các bước khác, nếu cần thiết, sẽ là mục tiêu trong chiến dịch tái tranh cử của tôi .

AN TOÀN TRƯỜNG HỌC: Tôi không ủng hộ việc nhắm vào giáo viên và “làm khô cứng mục tiêu .”  Theo tôi thì câu trả lời phần 
nhiều là các cố vấn và chuyên gia tâm lý được đào tạo có thể phát triển mối quan hệ với học sinh và ứng phó trước, chứ không 
phải sau, khi một khủng hoảng tiến triển . Chúng ta cũng cần kiểm tra lại nền tảng hệ thống đang hoạt động, và các luật cờ đỏ 
về súng . Chắc chắn vài viên chức địa phương sẽ kêu gọi nâng cấp an ninh hiện trường . Tiểu bang nên cấp vốn hợp lý và áp 
dụng luật theo các quy tắc này .

CÁC VẤN ĐỀ KHÁC: Chúng ta phải nâng mức đầu tư vào giáo dục công (lớp học quy mô nhỏ hơn, giáo viên giáo dục đặc biệt, 
trước mẫu giáo, trả lương cao hơn cho giáo viên và nhân viên hỗ trợ), cải cách mô hình đặc quyền để đạt được các mục tiêu 
ban đầu (tăng hiệu quả trường công), và kết thúc việc thảo luận thêm về thẻ chọn trường . Chúng ta phải khôi phục lại các lợi ích 
chăm sóc sức khỏe cho các giáo viên nghỉ hưu, và cấp vốn cho chương trình nghỉ hưu của giáo viên (TRS-Chăm sóc và các lợi 
ích hưu trí xác định) . Chúng ta phải chấm dứt gian lận phân vùng bầu cử và cải cách hệ thống tòa án hình sự

Website: http://CollierForTexas .com | Số Điện Thoại của Chiến Dịch: (832) 544-9050 | Facebook: http://Facebook .com/Mike Collier | Twitter: twitter .com/CollierForTexas | Email: campaign@CollierForTexas .com

THÔNG TIN CƠ BẢN: Tôi có hơn 20 năm kinh nghiệm quản lý . Tôi là Chủ Tịch Quốc Gia của 
Outright Libertarians, tham gia ban quản lý LPTexas hai nhiệm kỳ, và làm Chủ Tịch Chính Sách 
Công Khai cho LPTexas hai nhiệm kỳ . Tôi là Chủ Tịch Đảng Tự Do Quận Hale .

CHĂM SÓC SỨC KHỎE: Điều quan trong nhất mà tiểu bang có thể làm đối với dịch vụ chăm 
sóc sức khỏe là cho phép mua bán bảo hiểm liên bang . Điều này sẽ cho phép cạnh tranh thực 
sự và giảm chi phí . Tôi cũng muốn, nhưng lại không có quyền, giảm mạnh quy mô của FDA, 
điều đang gây ra kết cấu dễ tham nhũng làm giảm cạnh tranh trên thị trường .

CƠ SỞ HẠ TẦNG: TXDoT phải ưu tiên các kết quả cơ sở hạ tầng của TX được sửa chữa hơn 
là chắp vá . Nước là nhân tố quyết định ngành nông nghiệp, năng lượng và du lịch của Texas . 
Chúng ta phải làm việc với các ngành và khu vực đó để bảo đảm luôn có nước . Năng lượng và 
nước đi cùng nhau . Các chỉ dẫn hiện tại của chúng ta đã lỗi thời hàng thập kỷ, gây hư hại cơ 
sở hạ tầng, mất nước, có khả năng mất năng lượng, và mất mạng và tài sản . TX cần quy định 
và công nghệ hiện đại hơn thời giữa thế kỷ 20 .

AN TOÀN TRƯỜNG HỌC: Chúng ta có một hệ thống trường-công bắt buộc hợp hiến tại 
Texas, chúng ta phải bảo vệ an toàn cho nó trong khi vẫn tôn trọng các cá nhân và quyền của 
họ . Chúng ta phải cấp quyền cho các trường ở địa phương để họ quyết định giao thức an toàn 
của họ ngược lại với chỉ dẫn đã phát hành cho toàn bang . Một vài trường có thể cho phép giáo 
viên mang súng để tự vệ . Một vài trường khác có thể bố trí máy phát hiện kim loại . Nhiều trường 
sẽ tìm cách ra lệnh đóng cửa bảo vệ an ninh . Có những lựa chọn mang tính thị trường tự do 
liên quan đến sự an toàn của trường công, và tôi khuyến khích các trường nghiên cứu chúng .

CÁC VẤN ĐỀ KHÁC: Trách nhiệm của cảnh sát với toàn bộ hệ thống máy quay, yêu cầu cảnh 
sát đưa ra hệ thống bảo hiểm tai nạn của chính họ, và phi quân sự hóa các viên chức của chúng 
ta . Bãi bỏ tất cả các luật kết tội hình sự một người mà không có nạn nhân . Một tội ác cần có 
một nạn nhân .  Một ví dụ hoàn hảo cho việc này là sử dụng cần sa có trách nhiệm . Đối với tất 
cả các vụ không có nạn nhân tôi sẽ xóa các ghi chép về những người bị bỏ tù hiện nay hoặc 
trước đây .  Hủy bỏ tội tử hình . Bỏ tủ hàng trăm tội phạm vẫn tốt hơn là xử tử một người vô tội .

Website: http://mckennon4texas .com | ố Điện Thoại của Chiến Dịch: (682) 717-8075 | Facebook: http://www .facebook .com/McKennonforTexas/ | Email: mckennonfortexas@gmail .com

Thông tin cơ bản: Quá trình được đào tạo, kinh nghiệm, và nền tảng nào giúp quý vị có đủ năng lực cho vị trí này?
Trách nhiệm: Trách nhiệm nào của văn phòng Tổng chưởng lý là ưu tiên cao nhất của quý vị trong 4 năm tới, và quý vị định làm thế nào để hoàn thành chúng?
Bảo vệ người tiêu dùng: Vấn đề bảo vệ người tiêu dùng nào là quan trọng nhất mà người dân Texas phải đối mặt?
Các vấn đề khác: Các vấn đề khác mà quý vị cho là quan trọng nhất, và quý vị làm thế nào để giải quyết chúng?

Website: http://www .nelsonfortexas .com | Số Điện Thoại của Chiến Dịch: (512) 964-9323 | Facebook: http://www .facebook .com/NelsonforTexas/ | Twitter: twitter .com/NelsonForTexas | Email: info@nelsonfortexas .com
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GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH CÔNG
NHIỆM KỲ BỐN-NĂM. PHẢI ÍT NHẤT 18 TUỔI, LÀ CÔNG D N HOA KỲ, VÀ CƯ TRÚ TẠI TEXAS ÍT NHẤT 12 THÁNG. CÁC NHIỆM VỤ: THU THUẾ VÀ PHÍ CHO TIỂU BANG; BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI 
CHÍNH CỦA TIỂU BANG VỚI CƠ QUAN LẬP PHÁP VÀO CUỐI MỖI NĂM TÀI KHÓA VÀ NỘP ƯỚC TÍNH DOANH THU CHO NĂM TỚI; HỖ TRỢ CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ 
VÀ KINH DOANH; KIỂM TOÁN HOẠT ĐỘNG CÁC TRƯỜNG HỌC TẠI TEXAS.
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JOI CHEVALIER (D)

GLENN HEGAR (R) |  KHÔNG NHẬN ĐƯỢC PHẢN HỒI

BEN SANDERS (L)
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GEORGE P. BUSH (R)
THÔNG TIN CƠ BẢN: Tôi đã điều hành một Văn Phòng Đất Đai thận trọng và hiệu quả . Tôi 
tiết kiệm tiền nộp thuế của dân trong khi dành tiền cho Quỹ Trường Công nhiều nhất từ trước 
tới nay . GLO luôn là một văn phòng chính phủ làm việc vì người dân trong suốt nhiệm kỳ đầu 
tiên của tôi .
KẾ HOẠCH VÙNG DUYÊN HẢI: Việc khôi phục Khu Bảo Tồn Cuộc Sống Hoang Dã Quốc 
Gia McFaddin tại Quận Jefferson là một ví dụ về những gì chúng tôi đang cố làm trên vùng bờ 
biển . Khôi phục khu vực này rất quan trọng trong việc giúp bảo vệ Cảng Arthur và cơ sở hạ 
tầng dầu và khí gas của tiểu bang . GLO, cùng với các đối tác của nó, đã xác định khoảng 60 
dự án tương tự, với mức độ ưu tiên cao . 
CỰU CHIẾN BINH: Tổng Cục Đất đai có vài chương trình dành cho cựu chiến binh rất hay như 

cho vay mua nhà và hỗ trợ chăm sóc sức khỏe . Tôi cam đoan sẽ tiếp tục tìm hiểu tất cả các 
chương trình này tại GLO và dọc suốt tiểu bang tuyệt vời này để tìm ra phương cách cải thiện 
đời sống quân đội và mỗi gia đình chúng ta . Bất kỳ khi nào một cựu chiến binh cần giúp đỡ để đi 
học, tìm việc, hay chăm sóc sức khỏe thì chúng ta có thể thử và giúp đỡ họ bằng cách nào đó .
CÁC VẤN ĐỀ KHÁC: Tiếp tục cứu trợ Bão Harvey - Bờ biển Texas đã hoàn toàn bị hư hại 
do cơn bão Harvey mùa thu trước và chúng ta cần tiếp tục chiến đấu vì những người bị ảnh 
hưởng . Giúp Đỡ Cựu Chiến Binh-Bảo đảm cựu chiến binh tiếp cận được các dịch vụ chủ yếu 
là ưu tiên hàng đầu trong văn phòng của tôi . Cứu Alamo-Mục tiêu của tôi là bảo đảm Alamo 
kể lại câu chuyện anh hùng trong chiến đấu hay hơn bất cứ khi nào và cả trong nhiều năm 
tiếp theo nữa .

Website: http://www.georgepfortexas.org/ | Số Điện Thoại của Chiến Dịch: (512) 804-6068 | Facebook: http://www.facebook.com/georgepfortexas/ | Twitter: twitter.com/georgepbush | Email: teamp@georgepbush.com

MIGUEL SUAZO (D)

ỦY VIÊN TỔNG CỤC ĐẤT ĐAI
NHIỆM KỲ BỐN-NĂM. PHẢI ÍT NHẤT 18 TUỔI, LÀ CÔNG D N HOA KỲ, VÀ LÀ CƯ D N TEXAS ÍT NHẤT 12 THÁNG. CÁC NHIỆM VỤ: QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TIỂU BANG VÀ ĐẤT ĐAI CÓ QUYỀN KHAI KHOÁNG VỚI TỔNG DIỆN 
TÍCH 20.3 NGHÌN MẪU VÀ TẠO DOANH THU CHO QUỸ HỌC ĐƯỜNG THƯỜNG TRỰC; LƯU TRỮ HỒ SƠ ĐẤT ĐAI TIỂU BANG; CHỊU TRÁCH NHIỆM NGĂN NGỪA VÀ PHẢN ỨNG VỚI VIỆC TRÀN DẦU XẢY RA KHI “BỊ 
CHÌM” CÁCH ĐẤT LIỀN 10.3 DẶM TRONG VỊNH MEXICO. ỦY VIÊN CŨNG LÀ CHỦ TỊCH CỦA BẢY HỘI ĐỒNG TIỂU BANG, BAO GỒM BAN ĐẤT ĐAI TRƯỜNG HỌC, BAN ĐẤT ĐAI CỰU CHIẾN BINH, VÀ HỘI ĐỒNG HỢP 
TÁC VÙNG DUYÊN HẢI.

Thông tin cơ bản: Quá trình được đào tạo, kinh nghiệm, và nền tảng nào giúp quý vị có đủ năng lực cho vị trí này?
Doanh thu: Quý vị sẽ tiến hành phương thức nào để xác định các vấn đề tài chính tối quan trọng của tiểu bang Texas?
Trách nhiệm: Nhiệm vụ nào của văn phòng Giám Đốc Tài Chính công là ưu tiên hàng đầu của quý vị, và quý vị định làm thế nào để hoàn thành chúng?
Các vấn đề khác: Các vấn đề khác mà quý vị cho là quan trọng nhất, và quý vị làm thế nào để giải quyết chúng?

THÔNG TIN CƠ BẢN: Là một chiến lược gia cấp cao về sản phẩm sáng tạo đã mua lại thành 
công các công ty khởi nghiệp trong danh sách Fortune 100s, tôi đã lãnh đạo các nhóm lớn, đa 
dạng với các sản phẩm, chương trình, và kinh doanh nội bộ kiếm được hàng tỷ doanh thu . Hiện 
tại, tôi sở hữu một công ty nhỏ, tập trung vào việc đưa các công ty thực phẩm vào thị trường, 
tạo ra các sản phẩm thực phẩm, việc làm, và doanh nhân mới .

DOANH THU: Cắt giảm chi phí không thay thế được việc tạo ra doanh thu . Văn phòng của Giám 
Đốc phải làm việc để tăng doanh thu cùng với việc kiểm toán đại lý thường xuyên để hiểu/sửa 
các khoản lỗ doanh thu; hỗ trợ cải cách tài chính trường học thực; đóng các lỗ hổng trong đánh 
giá thương mại; tăng trưởng và mở rộng các doanh nghiệp nhỏ; cập nhập thuế tiêu dùng đã 
lỗi thời; tiến hành thu thuế Internet đầy đủ sau quyết định SCOTUS Wayfair; cắt giảm các lĩnh 
vực cũ sắp tàn; giảm nợ 50 Tỷ đô la cho Texas để giải thoát tài chính cho Texas để phục vụ các 
công dân của nó .

TRÁCH NHIỆM: Văn phòng Giám Đốc có thể gắn chặt đồng đô la với các hệ quả trong thế giới 

thực . Các giá trị của chương trình & cơ quan lập pháp phải trung lập, công bằng, và chính xác; 
tăng doanh thu trong khi vẫn kiểm soát chi phí, khuyến khích tăng trưởng doanh nghiệp lớn & 
nhỏ; là tiếng nói chủ động bảo vệ đời sống hàng ngày của người dân Texas bằng việc quản lý 
sáng tạo và nghĩ-cho tương lai tài chính của nó . Điều này bao gồm Báo Cáo Đặc Biệt về cơ hội 
kinh tế trong việc mở rộng ACA/Medicaid hoặc nỗ lực cải cách tài chính trường học, để các nhà 
lập pháp ra các quyết định về chính sách với đầy đủ hiểu biết .

CÁC VẤN ĐỀ KHÁC: Chăm sóc sức khỏe: Giám đốc phải nộp các báo cáo đặc biệt về chi phí 
cho Texas về việc không tiến hành mở rộng ACA / Medicaid . Người dân Texas trả chi phí cho các 
dịch vụ chăm sóc sức khỏe không được thanh toán hay cấp vốn, không được chăm sóc phòng 
ngừa, hoặc chăm sóc bắt buộc cho tội phạm hình sự và nhà cửa do không thực hiện ACA được 
và lãnh đạo đảng Cộng hòa không thể có dữ liệu thực và ưu tiên việc này . Chúng ta cần khôi 
phục lại đồng đô la của Texas và dùng chúng ở đây . Đó là một phần quá khổ của ngân sách và 
trì hoãn việc ưu tiên các khu vực khác .

Website: http://www .joifortexas .com | Số Điện Thoại của Chiến Dịch: (737) 808-4405 | Facebook: http://www .facebook .com/JoiForTexas/ | Email: chevaliercampaign@gmail .com

THÔNG TIN CƠ BẢN: Cả đời tôi được đào tạo để làm vị trí này . Trong suốt những năm 
tôi công tác tại NASA & Quân Đội Hoa Kỳ, tôi đã mài dũa các kỹ năng lãnh đạo, với sự 
công bằng, chính trực, và tự hào và sẽ tiếp tục truyền dẫn các giá trị này trong mười tám 
Văn Phòng Thực Địa dọc Texas . Với cương vị Giám Đốc Tài Chính tôi sẽ không dùng 
chiến thuật dọa nạt đối với người dân Texas để kiểm soát họ . Chúng ta có thể cùng nhau 
Thắng!

DOANH THU: Chức năng chủ yếu của chính phủ là để bảo vệ sự tự do, các quyền không 
thể xóa bỏ được của quý vị về Mạng Sống, Tự Do và Tài Sản, tất cả các quyền cốt yếu 
để xây dựng một xã hội tự do và thịnh vượng . Tầm nhìn về chính phủ của tôi giới hạn 
chặt chẽ trong vai trò theo hiến pháp của nó, một chính phủ tôn trọng quyền tự do công 
dân, thừa nhận rằng cá nhân quan trọng hơn Tiểu bang, tiến hành hạn chế tài chính và 
hiểu rằng chính phủ phải trả nợ, tin tưởng vào thị trường tự do .

TRÁCH NHIỆM: 1 .) Tạo ra một Chính Phủ Texas minh bạch về tài chính hơn bằng việc 
sử dụng công nghệ . 2 .) Hình thành một hệ thống giáo dục về tài chính vượt giới hạn cho 
người dân Texas .  Giúp đào tạo và quảng bá các doanh nghiệp nhỏ và người tiêu dùng về 
thuế và tiến trình kinh doanh để tạo ra việc làm tốt hơn . 3 .) Thực hiện trung thực lời thề 
của tôi với văn phòng và bảo vệ sự an toàn mà tôi và không ai trong quyền quản lý của tôi 
được có hành động vi phạm hiến pháp Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ hoặc Tiểu Bang Texas .

CÁC VẤN ĐỀ KHÁC: Bốn năm trước tôi đã cảnh báo hệ thống Hưu Trí Texas sẽ bị vỡ 
nợ và thiếu vốn toàn diện, rằng nó có thể không trả tiền nợ các thành viên được . Giờ 
thì lời cảnh báo đó đã thành sự thật . Là một Giám Đốc Tài Chính tại Texas tôi có một kế 
hoạch bảo vệ những Người Hưởng Hưu Trí Tiểu Bang, và gia đình của họ, bảo đảm an 
toàn về tài chính cho họ bằng cách cho họ quyền nghỉ hưu theo điều khoản của chính họ 
và kiểm soát tương lai của họ .

Website: http://www .vote4sanders .com | Số Điện Thoại của Chiến Dịch: (469) 262-6050 | Facebook: http://www .facebook .com/Ben-Sanders-for-Texas-Comptroller-2018-322830497867223/ | Twitter: twitter .com/vote4sanders | Email: 
ben@Vote4Sanders .com | Video: https://www .youtube .com/v/CfhhY1XNqHg

Thông tin cơ bản: Quá trình được đào tạo, kinh nghiệm, và nền tảng nào giúp quý vị có đủ năng lực cho vị trí này?
Kế hoạch vùng duyên hải: Quý vị sẽ thực hiện phương thức nào để khôi phục và bảo vệ vùng bờ biển, đất ngập nước, và môi trường đã được tạo dựng để tối thiểu hóa hư 
hại do các cơn bão lớn gây ra?
Cựu chiến binh: Vấn đề lớn nhất liên quan đến đất đai mà cựu chiến binh Texas phải đối mặt và Tổng cục Đất đai có thể làm gì để xác định các nhu cầu đó?
Các vấn đề khác: Các vấn đề khác mà quý vị cho là quan trọng nhất, và quý vị làm thế nào để giải quyết chúng?

THÔNG TIN CƠ BẢN: Là một cựu nhân viên trong Thượng Viện Hoa Kỳ, tôi đã làm việc về 
những vấn đề liên quan tới kế hoạch sử dụng đất, giáo dục, cựu chiến binh, bảo vệ môi trường, 
và phát triển kinh tế . Là một chuyên gia về năng lượng và một luật sư, tôi sẽ chỉ dẫn việc cho 
thuê khai khoáng để hỗ trợ giáo dục, một nhiệm vụ chủ chốt của GLO, và cũng quản lý đất đai 
của Texas chúng ta .
KẾ HOẠCH VÙNG DUYÊN HẢI: Ủy Viên Đất Đai phải chủ động bảo vệ vùng duyên hải trước 
những hiểm họa từ tự nhiên và do con người . Tôi sẽ dùng tự nhiên để bảo vệ nó và chính chúng 
ta và đây là điểm tập trung chính trong các nhiệm vụ của tôi . Ví dụ, khôi phục môi trường sống cho 
hàu, ngăn ngừa nước mặn xâm nhập khu vực nước ngọt, chiến đấu với các giống loài xâm nhập, 
xây dựng rãnh chặn và cồn cát, là tất cả những thành tố của một “bức tường duyên hải” giúp 
hạn chế lũ lụt và tất cả phải là một phần trong việc tiếp cận toàn diện để bảo vệ vùng duyên hải . 

CỰU CHIẾN BINH: Cựu chiến binh có thể phải đối mặt với các thử thách rất lớn khi quay lại với 
đời sống dân sự sau khi phụng sự quốc gia . Tôi quan tâm vấn đề VLB không cung cấp các khoản 
vay cạnh tranh phù hợp cho cựu chiến binh Texas so với nhiều chương trình khác trong Bộ cựu 
chiến binh và các tiểu bang khác . Tôi cũng nghĩ rằng với việc mở rộng thuê ngoài bên thứ ba của 
GLO thì cần kiểm tra nguồn gốc và việc cấp các khoản vay này .
CÁC VẤN ĐỀ KHÁC: Vấn đề trọng yếu nhất mà Ủy Viên Đất Đai tiếp theo phải đối mặt là sự 
lãnh đạo . Ủy Viên Đất Đai phải đánh giá hồ sơ các vấn đề chủ chốt mà người dân Texas phải đối 
mặt trong GLO và giải thích tới mọi người về những vấn đề này, đặc biệt là liên quan tới Alamo . 
Ủy viên hiện tại không thể thể hiện được khả năng quản lý thành công đối với Texas trong một 
loạt các vấn đề . Người dân Texas phải bầu ra một lãnh đạo với tiểu sử được chứng minh là có 
thành công và tôi tin rằng tôi là người lãnh đạo đó .

Website: http://www.miguelsuazo.org | Số Điện Thoại của Chiến Dịch: (903) 420-0621 | Facebook: http://www.facebook.com/MiguelSuazoForTXLandCommissioner/?ref=bookmarks | Twitter: twitter.com/
MrMiguelSuazo | Email: SuazoGLO2018@gmail.com
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Website: http://www .christicraddick .com | Số Điện Thoại của Chiến Dịch: (512) 271-4782 | Facebook: http://www .facebook .com/christicraddick/ | Twitter: twitter .com/christicraddick | Email: info@christicraddick .com | 
Video: https://www .youtube .com/v/R4kRzFGcEbQ
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KIM OLSON (D)

ỦY VIÊN NÔNG NGHIỆP
NHIỆM KỲ BỐN-NĂM. PHẢI ÍT NHẤT 18 TUỔI, LÀ CÔNG D N HOA KỲ, VÀ CƯ TRÚ TẠI TEXAS TRONG ÍT NHẤT 12 THÁNG. CÁC NHIỆM VỤ: THIẾT LẬP QUY ĐỊNH VỀ VIỆC BƠM NHIÊN LIỆU VÀ 
TRỌNG LƯỢNG VÀ CÁC THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG; THIẾT LẬP CÁC QUY ĐỊNH VỀ VIỆC DÙNG VÀ NỘP ĐƠN XIN THUỐC TRỪ S U; CHỨNG NHẬN NGUỒN GỐC SẢN PHẨM SẢN XUẤT; TẠO ĐIỀU 
KIỆN THUẬN LỢI ĐỂ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA NÔNG NGHIỆP.

SID MILLER (R)
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ỦY VIÊN ĐƯỜNG SẮT
NHIỆM KỲ 6-NĂM. PHẢI ÍT NHẤT 25 TUỔI, ĐANG CƯ TRÚ TẠI TEXAS, VÀ LÀ CỬ TRI ĐÃ GHI DANH. THIẾT LẬP QUY ĐỊNH CHO NGÀNH CÔNG NGHIỆP NĂNG LƯỢNG, BAO GỒM NGĂN NGỪA 
Ô NHIỄM, ĐẶT MÁY KHOAN HỢP LÝ VÀ SỬA CHỮA CÔNG TRƯỜNG, AN TOÀN ĐƯỜNG ỐNG VÀ NGĂN NGỪA HƯ HẠI, KHAI THÁC THAN VÀ URANIUM TRÊN BỀ MẶT, THIẾT LẬP GIÁ TIỆN ÍCH 

Ủ
Y

 V
IÊ

N
 Đ

Ư
Ờ

N
G

 S
Ắ

T

CHRISTI CRADDICK (R)

RICHARD CARPENTER (L) |  KHÔNG NHẬN ĐƯỢC PHẢN HỒI

THÔNG TIN CƠ BẢN: Đầu tiên, tôi được nuôi dạy ở Texas . Đối với vị trí này, một điều tuyệt đối 
quan trọng là người đó phải được nuôi dạy tại tiểu bang này vì nó kiểm soát hai vấn đề chính . 
Đất đai công của chúng ta, như Alamo, và quỹ trường công . Tôi có bằng cử nhân và thạc sĩ 
trong khoa học chính trị và hiện tại đang công tác tại Ủy Ban Vận Chuyển của San Antonio .KẾ 
HOẠCH VÙNG DUYÊN HẢI: Trong khi nhiều vịnh của chúng ta được bao quanh bởi các khu 
thành thị rộng hơn thì có rất nhiều đường bờ biển không được hỗ trợ hoặc duy trì tình trạng 
nguyên sơ hiện tại . Với việc đặt dàn khoan ngoài vùng nước sâu, tôi muốn có doanh thu từ việc 
thăm dò để duy trì không gian đó . 
CỰU CHIẾN BINH: Những cựu chiến binh bị tàn tật vĩnh viễn là người gặp khó khăn lớn nhất . 
Trong tiểu bang Texas, chúng ta đã làm rất ít việc để bảo đảm họ có thể sống trong điều kiện 

phù hợp cho phép họ có một cuộc sống độc lập và bình thường . H .E .B cung cấp trung bình 
2 ngôi nhà một năm trong chương trình Nhà Cho Quân Chúng Ta . Một tổ chức xây nhà cho 
những Cựu Chiến Binh tàn tật vĩnh viễn . Trong khi tôi hoan nghênh nỗ lực của các tổ chức này, 
thì Tổng Cục Đất Đai có thể hợp tác giúp những ngôi nhà này có giá rẻ hơn .
CÁC VẤN ĐỀ KHÁC: Alamo không thuộc phạm vi hoạt động của Ủy Viên Đất Đai . Vì ủy viên 
GLO hiện thời không phải là dân Texas gốc, tôi sẽ giải thích nhanh việc một nhóm phụ nữ là 
hậu duệ của những người sáng lập ra tiểu bang tuyệt vời này - Con Gái Đảng Cộng Hòa Texas 
đã cứu Alamo khỏi bị phá hủy . Những phụ nữ này đã rất nỗ lực trong việc mua và khôi phục 
Alamo cho toàn bộ người dân Texas . Nó nên được trở về với quyền quản lý hiệu quả của Con 
Gái Đảng Cộng Hòa Texas .

Website: http://mattpina.com | Số Điện Thoại của Chiến Dịch: (210)336-8389 | Facebook: http://www.facebook.com/VoteMattPina | Twitter: @votemattpina | Email: contact@mattpina.com

CÂU HỎI 
DÀNH CHO 

ỨNG CỬ VIÊN:

Thông tin cơ bản: Quá trình được đào tạo, kinh nghiệm, và nền tảng nào giúp quý vị có đủ năng lực cho vị trí này?
Nông nghiệp: Quý vị đề xuất gì để quảng bá nền nông nghiệp Texas với cấp độ tiểu bang, trong nước và quốc tế?
Sức khỏe: Quý vị có thể làm gì để bảo vệ người tiêu dùng và quảng bá phong cách sống lành mạnh trong các cộng đồng và trường học tại Texas?
Các vấn đề khác: Ưu tiên cao nhất của quý vị là gì, và quý vị định làm thế nào để hoàn thành chúng?

THÔNG TIN CƠ BẢN: Tôi rất vinh dự được làm Ủy Viên Nông Nghiệp thứ 12 của tiểu bang 
chúng ta . Tôi đã dành cả đời để chuẩn bị cho công việc này với tư cách là nông dân thế hệ thứ 
8, chủ trại chăn nuôi, người trông nom vườn ươm thương mại, Vô địch Thế giới trong cuộc thi 
cao bồi bắt bò, giáo viên trường nghề nông nghiệp, cố vấn FFA, nhà lập pháp Texas sáu-nhiệm 
kỳ, Chủ Tịch: Ủy Ban Nông Nghiệp Hạ Viện & Quốc Phòng và An Ninh Công Cộng
NÔNG NGHIỆP: Quảng Bá Nông Nghiệp Texas và quảng cáo thực phẩm và thực phẩm thô 
Texas khắp tiểu bang, đất nước, và toàn thế giới, đã, đang và sẽ vẫn là một trong những ưu 
tiên hàng đầu của tôi với tư cách là Ủy Viên Nông Nghiệp . Trong suốt nhiệm kỳ đầu tiên của 
mình, nhóm tôi và tôi đã có các chuyến đi quảng cáo tới từng lục địa trên toàn thế giới ngoại trừ 
Bắc Cực . Chúng tôi đã mở rộng và phát triển chương trình quảng cáo “TIẾN LÊN NGƯỜI D N 
TEXAS” của TDA thành công và đã khởi động chương trình đặc biệt để quảng bá rượu, bia tươi, 
và các đặc sản cây trồng đang phát triển tại Texas .
SỨC KHỎE: Trước khi tôi tiếp nhận nhiệm sở, chương trình bữa ăn tại trường của chúng tôi thất 

bại trong sứ mệnh giúp trẻ em luôn khỏe mạnh . Đó là lý do tôi đưa ra chương trình Trang Trại 
Tươi để kết nối các nông dân và chủ trại chăn nuôi, trường học, nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc 
trẻ em và các cộng đồng địa phương với nhau và với các công cụ và nguồn lực hiện có qua Bộ 
Nông Nghiệp Texas . Mục tiêu của Trang Trại Tươi là tăng cường nhận thức về vai trò tối quan 
trọng của nông nghiệp trong đời sống của chúng ta, trong đó nông nghiệp là chìa khóa để cải 
thiện sức khỏe toàn diện của trẻ em & cộng đồng của chúng ta .  
CÁC VẤN ĐỀ KHÁC: Tôi muốn mở rộng thêm chương trình quảng cáo “TIẾN LÊN NGƯỜI 
TEXAS” của TDA chúng ta để quảng cáo các nông sản của Texas trên toàn cầu . Tiếp tục khiến 
chương trình nấu bữa trưa trường học tại Texas tuyệt vời trở lại . Chúng tôi đã đạt được bước 
tiến lớn khi bãi bỏ tất cả các điều lệnh và quy tắc phiền phức của TDA về vấn đề trường học tại 
Texas . Tăng cường sức mạnh của ban bảo vệ người tiêu dùng của TDA và bảo đảm người dân 
Texas không phải mua đồ với giá quá đắt từ các doanh nghiệp thiếu đạo đức hoặc tội phạm có 
tổ chức chuyên quét thẻ tín dụng và các công cụ khác để ăn trộm thông tin định danh của họ .

Website: http://millerfortexas .com | Số Điện Thoại của Chiến Dịch: (265) 968-3535 | Facebook: http://facebook .com/MillerForTexas/ | Twitter: twitter .com/millerfortexas | Email: millerfortexas@gmail .com | Video: https://www .youtube .com/v/UA6HJ38yQWc

THÔNG TIN CƠ BẢN: Tôi là nông dân và người nuôi ong thế hệ thứ 4, cựu chiến binh 25 năm 
của U .S .A .F, và là công chức suốt đời . Công việc của tôi là quản trị viên cho học khu và CEO 
không hưởng lợi, cộng với nền tảng của tôi trong nông nghiệp và quân đội, giúp tôi có các kỹ 
năng và kinh nghiệm cần thiết để đảm nhiệm thành công vai trò Ủy Viên Nông Nghiệp Texas .
NÔNG NGHIỆP: Kế hoạch cụ thể của tôi trong việc quảng cáo nông sản Texas tại địa phương 
bao gồm hỗ trợ về cơ sở hạ tầng, như trong gia công hoặc cơ sở phân phối; mở rộng việc các 
trường học và dịch vụ thực phẩm có tổ chức, nhà hàng, và người bán lẻ mua thực phẩm tại địa 
phương, và cập nhập chương trình TIẾN LÊN NGƯỜI D N TEXAS . Cơ sở hạ tầng và quảng cáo 
do tiểu bang điều hành cũng phục vụ các nông dân tiếp cận thị trường quốc gia . Tôi sẽ hỗ trợ 
các nông dân Texas với tư cách là một người ủng hộ mạnh mẽ, bảo đảm lợi ích của họ được thể 
hiện trên các thỏa thuận và đàm phán thương mại .
SỨC KHỎE: Tôi sẽ cải thiện bữa trưa có dinh dưỡng tại trường học bằng cách đào tạo, giáo 
dục và chương trình từ Trang Trại tới Trường Học, và sẽ khuyến khích mọi người tham gia các 

chương trình bữa ăn sau khi đi học và bữa ăn mùa hè . Tôi sẽ quản lý việc quảng bá thực phẩm 
địa phương có thể được tiếp cận trước các cơ hội, như là chương trình sức khỏe toàn diện tại 
nơi làm việc, thị trường của nông dân, và khuyến khích bán lẻ . Và, chúng tôi sẽ xác định các tiêu 
chuẩn an toàn thực phẩm bằng cách bảo đảm các nông dân đáp ứng được tiêu chuẩn trong khi 
hướng dẫn người tiêu dùng về vai trò của họ trong việc xử lý và chuẩn bị thực phẩm an toàn, 
tốt cho sức khỏe .  
CÁC VẤN ĐỀ KHÁC: Một ưu tiên hàng đầu là tính khả thi về mặt kinh tế của nông nghiệp Texas 
trong việc tiếp cận các cơ hội về quảng cáo, cơ sở hạ tầng, và giáo dục . Chúng tôi cũng phải 
thể hiện văn phòng mình là đáng tôn trọng và chuyên nghiệp, để bảo đảm uy tín của TDA trong 
cơ quan lập pháp Texas và giữa các đối tác của tiểu bang, quốc gia và quốc tế . Ưu tiên tiếp theo 
-- bốn từ: internet băng thông rộng . Chúng tôi sẽ theo đuổi việc cấp vốn và hợp tác để bảo đảm 
hệ thống giáo dục, phát triển kinh tế và dịch vụ chăm sóc sức khỏe truy cập được internet tốc 
độ cao tại các khu vực nông thôn .

Website: http://votekimolson .org/ | Số Điện Thoại của Chiến Dịch: (903) 245-4233 | Facebook: http://www .facebook .com/KimOlson4TexasAg/ | Twitter: twitter .com/kimolson4txag | Email: info@votekimolson .org | Video: https://www .youtube .com/v/TEL_TJIA9fM

Thông tin cơ bản: Quá trình được đào tạo, kinh nghiệm, và nền tảng nào giúp quý vị có đủ năng lực cho vị trí này?
Tài nguyên thiên nhiên: Quý vị có kế hoạch như thế nào để cân bằng các lợi ích về dầu, khí gas và khai khoáng với việc bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường?
An toàn: Làm thế nào quý vị xác định được hàng loạt các vấn đề về an toàn liên quan đến đường ống, và sản xuất dầu và khí gas?
Các vấn đề khác: Các vấn đề khác mà quý vị cho là quan trọng nhất, và quý vị làm thế nào để giải quyết chúng?

THÔNG TIN CƠ BẢN: Tôi là nông dân và người nuôi ong thế hệ thứ 4, cựu chiến binh 
25 năm của U .S .A .F, và là công chức suốt đời . Công việc của tôi là quản trị viên cho học 
khu và CEO không hưởng lợi, cộng với nền tảng của tôi trong nông nghiệp và quân đội, 
giúp tôi có các kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết để đảm nhiệm thành công vai trò Ủy Viên 
Nông Nghiệp Texas .
TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN: Quy định thống nhất và công bằng cho phép chúng ta bảo 
vệ tài nguyên thiên nhiên trong khi ngành này vẫn sản xuất năng lượng cho Texas một 
cách an toàn, giúp tăng trưởng kinh tế và tạo việc làm . Trong suốt thời gian tôi làm việc 
tại Ủy Ban Đường Sắt, chúng tôi đã cập nhập các quy tắc để bảo đảm điều chỉnh có hiệu 
quả việc sản xuất năng lượng, và các công ty tiếp tục chọn làm ăn tại Texas .
AN TOÀN: Nhiệm Vụ của Ủy Ban Đường Sắt theo quy định là ngăn ngừa lãng phí tài 

nguyên thiên nhiên của tiểu bang, bảo vệ các quyền lợi chính đáng của chủ mỏ khai 
khoáng, và quản lý việc sản xuất an toàn dầu và khí gas . Thực thi các quy tắc, bao gồm 
các yêu cầu về việc cho phép và báo cáo và kiểm tra thực địa, cung cấp công cụ mà chúng 
ta cần để thực hiện sứ mệnh của mình thành công .  
CÁC VẤN ĐỀ KHÁC: Trong suốt thời điểm ngành năng lượng Texas tăng trưởng cực 
mạnh này, tại Ủy Ban Đường Sắt chúng ta phải lãnh đạo một cách thận trọng và cân 
bằng . Tôi sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các quá trình làm việc của chúng ta, tối 
đa hiệu quả của tổ chức trong khi vẫn duy trì hiệu quả của quy định . Tôi sẽ tăng cường 
tính minh bạch, đưa nhiều dữ liệu của chúng ta lên mạng hơn để mọi người có thể dùng . 
Tôi ủng hộ con đường giáo dục cho lực lượng lao động được đào tạo cao hơn, có kỹ 
năng về kỹ thuật .

CÂU HỎI 
DÀNH CHO 

ỨNG CỬ VIÊN:

ỦY VIÊN TỔNG CỤC ĐẤT ĐAI
NHIỆM KỲ BỐN-NĂM. PHẢI ÍT NHẤT 18 TUỔI, LÀ CÔNG D N HOA KỲ, VÀ LÀ CƯ D N TEXAS ÍT NHẤT 12 THÁNG. CÁC NHIỆM VỤ: QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TIỂU BANG VÀ ĐẤT ĐAI CÓ QUYỀN KHAI KHOÁNG VỚI TỔNG DIỆN 
TÍCH 20.3 NGHÌN MẪU VÀ TẠO DOANH THU CHO QUỸ HỌC ĐƯỜNG THƯỜNG TRỰC; LƯU TRỮ HỒ SƠ ĐẤT ĐAI TIỂU BANG; CHỊU TRÁCH NHIỆM NGĂN NGỪA VÀ PHẢN ỨNG VỚI VIỆC TRÀN DẦU XẢY RA KHI “BỊ 
CHÌM” CÁCH ĐẤT LIỀN 10.3 DẶM TRONG VỊNH MEXICO. ỦY VIÊN CŨNG LÀ CHỦ TỊCH CỦA BẢY HỘI ĐỒNG TIỂU BANG, BAO GỒM BAN ĐẤT ĐAI TRƯỜNG HỌC, BAN ĐẤT ĐAI CỰU CHIẾN BINH, VÀ HỘI ĐỒNG HỢP 
TÁC VÙNG DUYÊN HẢI.

Thông tin cơ bản: Quá trình được đào tạo, kinh nghiệm, và nền tảng nào giúp quý vị có đủ năng lực cho vị trí này?
Kế hoạch vùng duyên hải: Quý vị sẽ thực hiện phương thức nào để khôi phục và bảo vệ vùng bờ biển, đất ngập nước, và môi trường đã được tạo dựng để tối thiểu hóa hư 
hại do các cơn bão lớn gây ra?
Cựu chiến binh: Vấn đề lớn nhất liên quan đến đất đai mà cựu chiến binh Texas phải đối mặt và Tổng cục Đất đai có thể làm gì để xác định các nhu cầu đó?
Các vấn đề khác: Các vấn đề khác mà quý vị cho là quan trọng nhất, và quý vị làm thế nào để giải quyết chúng?

CÂU HỎI 
DÀNH CHO 

ỨNG CỬ VIÊN:

TRANH CỬ ĐƯỢC TIẾP TỤC Ở TRANG 17
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http://twitter.com/kimolson4txag
mailto:info@votekimolson.org
https://www.youtube.com/v/TEL_TJIA9fM
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MIKE WRIGHT (L)

ROMAN MCALLEN (D)

STEVEN KIRKLAND (D)

THẨM PHÁN, TÒA THƯỢNG THẨM, KHU 2
NHIỆM KỲ 6-NĂM. PHẢI TỪ 35-74 TUỔI, LÀ CÔNG D N HOA KỲ, ĐANG CƯ TRÚ TẠI TEXAS, CÓ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ LUẬT, LÀ CỬ TRI ĐÃ GHI DANH, VÀ CÓ KINH NGHIỆM ÍT NHẤT 10 NĂM 
HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ HOẶC THẨM PHÁN. XÉT XỬ CÁC PHIÊN PHÚC THẨM CUỐI CÙNG ĐỐI VỚI QUYẾT ĐỊNH CỦA CÁC VỤ ÁN D N SỰ VÀ KỶ LUẬT LUẬT SƯ, BAN HÀNH LỆNH BUỘC HOÀN 
THÀNH NGHĨA VỤ/LỆNH ĐÌNH QUYỀN GIAM GIỮ, VÀ TIẾN HÀNH THỰC HIỆN CHO THÔI VIỆC THẨM PHÁN.

JIMMY BLACKLOCK (R) |  KHÔNG NHẬN ĐƯỢC PHẢN HỒI
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THẨM PHÁN, TÒA THƯỢNG THẨM, KHU 4

JOHN DEVINE (R) |  KHÔNG NHẬN ĐƯỢC PHẢN HỒI

R.K. SANDILL (D) |  KHÔNG NHẬN ĐƯỢC PHẢN HỒI

THÔNG TIN CƠ BẢN: Tôi được đào tạo làm nhà quy hoạch đô thị, kiến trúc sư và nhà 
bảo tồn lịch sử; đầu tiên tôi thấy các quy định cho ngành dầu và khí gas tại TX có vẻ 
không phù hợp lắm . Thực tế là 88% người dân Texas sống ở thành thị . Dầu & khí gas có 
tác động trực tiếp tới đời sống đô thị .  Kinh nghiệm đa dạng của tôi cho phép tôi trở thành 
lãnh đạo trong vị trí quan trọng tầm cỡ tiểu bang này .
TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN: Ngay bây giờ tôi đang có kế hoạch cân bằng sứ mệnh này . 
Úy ban hiện tại hoàn toàn chịu ơn ngành này . Một bí mật được bật mí là ủy viên nhận các 
khoản đóng góp cho chiến dịch 24/7, 365 ngày một năm, từ ngành này . Tôi sẽ cân bằng 
sứ mệnh này bằng việc lắng nghe và tin tưởng các nhà khoa học, các người chủ có quyền 
trên mặt đất & các đô thị và hỗ trợ họ . Các ủy viên hiện tại phủ nhận sự khoa học đằng 
sau vấn đề thay đổi khí hậu . Tôi không phủ nhận và sẽ dẫn đầu nhu cầu tuyệt đối chuyển 
100% sang năng lượng tái tạo được .

AN TOÀN: Tôi sẽ vận động hành lang để đổi tên ủy ban này sang một tên cho công chúng, 
&chính các ủy viên biết ủy ban này có nhiệm vụ gì . Tôi sẽ đưa ra các yêu cầu báo cáo gia 
tăng về giếng đổ nước thải . Tôi sẽ hoàn thành việc đi cùng nhân viên trên thực địa để xem 
điều gì sẽ xảy ra đầu tiên trên mảnh đất Texas . Tôi sẽ tổ chức các cuộc họp công khai trên 
toàn Texas để lắng nghe xem mọi người quan tâm đến điều gì .  Có rất nhiều chuyên gia 
có các mối quan tâm mà chưa nói ra .  
CÁC VẤN ĐỀ KHÁC: Kiên trì thực hiện các quy định hiện hành về tất cả các vấn đề tối 
quan trọng . Các chi phí cộng thêm để hoàn thành việc này do ngành chi trả . Sức khỏe, an 
toàn và phúc lợi của tất cả người dân Texas ở đây hiện nay, và theo ý Chúa trong tương 
lai, tùy thuộc vào sự lãnh đạo thực thụ . Câu Lời nói không đáp ứng tiêu chí .  Chúng ta 
phải làm tốt hơn .

Website: http://www .mcallenfortexas .com/ | Số Điện Thoại của Chiến Dịch: (713) 384-5233 | Facebook: http://www .facebook .com/McAllenForTexas/ | Twitter: twitter .com/RomanMcAllen | Email: roman@
mcallenfortexas .com

THÔNG TIN CƠ BẢN: Tôi có bằng BS Kỹ Sư của Học Viện Quân Sự Hoa Kỳ (West Point) 
và MBA từ Trường Kinh Doanh Harvard . Nền tảng giáo dục này giúp tôi có khả năng phân 
tích để nghiên cứu các tình huống phức tạp và ra quyết định lý trí . Tôi cũng có mười năm 
kinh nghiệm về sản xuất thiết bị mỏ dầu . 
TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN: Nếu yêu cầu bỏ qua quy tắc hay quy định nào vốn có 
mục tiêu bảo vệ tài nguyên thiên nhiên hay môi trường, thì người điều hành cần nộp một 
bản kế hoạch kiểm soát các hoạt động xung quanh nguồn tài nguyên thiên nhiên hay môi 
trường mà quy tắc hay quy định đó muốn bảo vệ . Điều này cho phép phát hiện sớm các 
tác động tiêu cực tiềm năng lên tài nguyên thiên nhiên hay môi trường trước khi nó trở 
thành vấn đề nghiêm trọng .
AN TOÀN: Tôi nhấn mạnh rằng cần phải tuân theo tất cả các quy tắc và quy định an toàn . 
Tôi cũng muốn Ủy Ban Đường Sắt hay những người điều hành tiến hành các nghiên cứu 

địa chất khi họ tiến hành hoạt động trong các khu vực có dạng địa hình khác nhau hơn 
thay vì cách họ hoạt động trong thời gian vừa qua hoặc khi họ dùng nước áp suất cao 
hơn hay dung tích lớn hơn tại những nơi chưa có hoạt động địa chất nào được biết là đã 
thực hiện . Có rất nhiều lựa chọn về ảnh hưởng của việc dùng công nghệ fracking và thải 
nước vào giếng .  
CÁC VẤN ĐỀ KHÁC: Bảo đảm rằng có nguồn cấp nước và tìm ra phương án tiết kiệm 
để xử lý nước thải từ công nghệ fracking và sản xuất là các vấn đề quan trọng . Việc khử 
muối có thể cung cấp nước ngọt và có thể được dùng để tái chế nước có muối từ nứt vỡ 
thủy lực và sản xuất . Dựa trên các tính toán tạm thời, cho thấy có thể làm điều này một 
cách tiết kiệm . Người điều hành phải trả công cho việc làm này nhưng sẽ có tiền từ thuế/
phí sản xuất Dầu &Khí Gas mà họ hiện đang trả .

Website: http://mikewrightfortrc .com | Số Điện Thoại của Chiến Dịch: (281) 597-1693 | Facebook: http://www .facebook .com/Mike-Wright-for-Railroad-Commission-171585976780844/ | Email: mikewright47@usa .net

Thông tin cơ bản: Quá trình được đào tạo, kinh nghiệm, và nền tảng nào giúp quý vị có đủ năng lực cho vị trí này?
Bảo vệ cộng đồng: Những thay đổi nào trong các quy tắc và tiêu chuẩn trong ngành pháp luật, nếu có, là cần thiết để giúp bảo vệ cộng đồng tốt hơn?
Sức khỏe tâm thần: Mục tiêu của Tòa Thượng Thẩm là gì trong Ủy Ban Tư Pháp về Sức Khỏe Tâm Thần mới thành lập?
Trách nhiệm: Nhiệm vụ nào của thẩm phán Tòa Thượng Thẩm Texas là ưu tiên hàng đầu của quý vị và quý vị định làm thế nào để hoàn thành chúng?

CÂU HỎI 
DÀNH CHO 

ỨNG CỬ VIÊN:

THÔNG TIN CƠ BẢN: Trong 13 năm làm Thẩm Phán, tôi đã làm chủ tọa hơn 750 phiên 
xét xử và đấu tranh khiến hệ thống tòa án của chúng ta minh bạch, trách nhiệm và công 
bằng hơn . Là một người lãnh đạo cộng đồng, tôi đã đấu tranh mở rộng chương trình nhà ở 
có thể chi trả được và chấm dứt phân biệt đối xử . Là một luật sư, tôi đã kiện những người 
làm ô nhiễm môi trường để bảo vệ khu vực lân cận của chúng ta . Những kinh nghiệm này 
giúp tôi ra quyết định công bằng và khách quan hơn . 
BẢO VỆ CỘNG ĐỒNG: Ngành tư pháp đòi hỏi các tiêu chuẩn cao nhất, nhưng chỉ có mỗi 
quy tắc thì không đủ để bảo đảm tính đại diện cao . Những nghiên cứu gần đây cho thấy 
số lượng đáng cảnh báo các vấn đề về sức khỏe tâm thần và lạm dụng chất gây nghiện 
trong giới luật sư . Cuộc khủng hoảng này gây ra việc dịch vụ cung cấp cho khách hàng 
không đủ tiêu chuẩn và tăng chi phí cho mọi người . Tòa án phải dẫn đầu ngành trong việc 
giải quyết các vấn đề này, không chỉ qua việc kỷ luật mà còn phải ngăn ngừa . Tôi có lịch 
sử diễn thuyết lâu đời và ủng hộ việc phục hồi sau khi nghiện rượu và ma túy .
SỨC KHỎE TÂM THẦN: Ủy ban này cần xác định và loại bỏ các rào cản pháp lý mà mọi 

người phải đối mặt khi tìm sự giúp đỡ với các vấn đề về sức khỏe tâm thần . Điều này 
bao gồm mở rộng việc sử dụng các tòa án chuyên giải quyết vấn đề như tòa án cho cựu 
chiến binh và dân vô gia cư và tòa án cai rượu và ma túy . Ủy ban này cần xác định xem 
hệ thống pháp lý bị những người gặp khủng hoảng sức khỏe tâm thần tác động tiêu cực 
như thế nào và tìm giải pháp giải quyết các tác động này một cách nhân văn . Cuối cùng, 
ủy ban phải tìm cách hướng dẫn hệ thống Pháp Luật về các vấn đề này .  
TRÁCH NHIỆM: Người dân Texas xứng đáng nhận được sự công bằng, chứ không phải 
chính trị, từ Tòa án của họ . Tuy vậy, Tòa án đang đưa ra ngày càng nhiều ý kiến chỉ có thể 
giải thích bằng các chính sách ủng hộ cực đoan . Người dân Texas xứng đáng hơn thế . 
Vì chúng ta bầu ra thẩm phán bằng cách cho những người ủng hộ bầu, nó có thể không 
dễ dàng - nhưng là bắt buộc . Chúng ta phải đưa Tòa án về với vai trò hợp hiến của nó là 
người bảo vệ tự do và bình đẳng cho cá nhân trước luật pháp, và là tiếng nói độc lập của 
người dân Texas trong chính phủ mỗi ngày .

Website: http://judgestevenkirkland .com | Số Điện Thoại của Chiến Dịch: (832) 779-0118 | Facebook: http://www .facebook .com/JudgeSK/ | Twitter: twitter .com/stevenkirkland | Email: info@judgestevenkirkland .com

ỦY VIÊN ĐƯỜNG SẮT
NHIỆM KỲ 6-NĂM. PHẢI ÍT NHẤT 25 TUỔI, ĐANG CƯ TRÚ TẠI TEXAS, VÀ LÀ CỬ TRI ĐÃ GHI DANH. THIẾT LẬP QUY ĐỊNH CHO NGÀNH CÔNG NGHIỆP NĂNG LƯỢNG, BAO GỒM NGĂN NGỪA 
Ô NHIỄM, ĐẶT MÁY KHOAN HỢP LÝ VÀ SỬA CHỮA CÔNG TRƯỜNG, AN TOÀN ĐƯỜNG ỐNG VÀ NGĂN NGỪA HƯ HẠI, KHAI THÁC THAN VÀ URANIUM TRÊN BỀ MẶT, THIẾT LẬP GIÁ TIỆN ÍCH 

Thông tin cơ bản: Quá trình được đào tạo, kinh nghiệm, và nền tảng nào giúp quý vị có đủ năng lực cho vị trí này?
Tài nguyên thiên nhiên: Quý vị có kế hoạch như thế nào để cân bằng các lợi ích về dầu, khí gas và khai khoáng với việc bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường?
An toàn: Làm thế nào quý vị xác định được hàng loạt các vấn đề về an toàn liên quan đến đường ống, và sản xuất dầu và khí gas?
Các vấn đề khác: Các vấn đề khác mà quý vị cho là quan trọng nhất, và quý vị làm thế nào để giải quyết chúng?

CÂU HỎI 
DÀNH CHO 

ỨNG CỬ VIÊN:

NHIỆM KỲ 6-NĂM. PHẢI TỪ 35-74 TUỔI, LÀ CÔNG D N HOA KỲ, ĐANG CƯ TRÚ TẠI TEXAS, CÓ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ LUẬT, LÀ CỬ TRI ĐÃ GHI DANH, VÀ CÓ KINH NGHIỆM ÍT NHẤT 10 NĂM 
HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ HOẶC THẨM PHÁN. XÉT XỬ CÁC PHIÊN PHÚC THẨM CUỐI CÙNG ĐỐI VỚI QUYẾT ĐỊNH CỦA CÁC VỤ ÁN D N SỰ VÀ KỶ LUẬT LUẬT SƯ, BAN HÀNH LỆNH BUỘC HOÀN 
THÀNH NGHĨA VỤ/LỆNH ĐÌNH QUYỀN GIAM GIỮ, VÀ TIẾN HÀNH THỰC HIỆN CHO THÔI VIỆC THẨM PHÁN.

http://www.lwvhouston.org
http://www.mcallenfortexas.com/
http://www.facebook.com/McAllenForTexas/
http://twitter.com/RomanMcAllen
mailto:roman@mcallenfortexas.com
mailto:roman@mcallenfortexas.com
http://mikewrightfortrc.com
http://www.facebook.com/Mike-Wright-for-Railroad-Commission-171585976780844/
mailto:mikewright47@usa.net
http://judgestevenkirkland.com
http://www.facebook.com/JudgeSK/
http://twitter.com/stevenkirkland
mailto:info@judgestevenkirkland.com
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NHIỆM KỲ 6-NĂM. PHẢI TỪ 35-74 TUỔI, LÀ CÔNG D N HOA KỲ, ĐANG CƯ TRÚ TẠI TEXAS, CÓ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ LUẬT TẠI TEXAS, LÀ CỬ TRI ĐÃ GHI DANH, VÀ CÓ KINH NGHIỆM ÍT 
NHẤT 10 NĂM HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ HOẶC THẨM PHÁN. XEM XÉT TẤT CẢ CÁC VỤ ÁN TỬ HÌNH VÀ XIN LỆNH ĐÌNH QUYỀN GIAM GIỮ TRONG CÁC VỤ TRỌNG ÁN, XÉT XỬ PHIÊN PHÚC THẨM 
CUỐI CÙNG TRONG CÁC VỤ ÁN HÌNH SỰ, VÀ QUẢN TRỊ QUỸ CÔNG KHAI DÀNH CHO THẨM PHÁN VÀ ĐÀO TẠO LUẬT SƯ.

JEFF BROWN (R)

THẨM PHÁN, TÒA THƯỢNG THẨM, KHU 6
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KATHY CHENG (D)

THẨM PHÁN, TÒA PHÚC THẨM HÌNH SỰ
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SHARON KELLER (R) |  KHÔNG NHẬN ĐƯỢC PHẢN HỒI

MARIA T. (TERRI) JACKSON (D)

THẨM PHÁN, TÒA PHÚC THẨM HÌNH SỰ KHU 7

BARBARA PARKER HERVEY (R) |  KHÔNG NHẬN ĐƯỢC PHẢN HỒI

RAMONA FRANKLIN (D)
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WILLIAM BRYAN STRANGE III (L) |  KHÔNG NHẬN ĐƯỢC PHẢN HỒI .

Thông tin cơ bản: Quá trình được đào tạo, kinh nghiệm, và nền tảng nào giúp quý vị có đủ năng lực cho vị trí này?
Bảo vệ cộng đồng: Những thay đổi nào trong các quy tắc và tiêu chuẩn trong ngành pháp luật, nếu có, là cần thiết để giúp bảo vệ cộng đồng tốt hơn?
Sức khỏe tâm thần: Mục tiêu của Tòa Thượng Thẩm là gì trong Ủy Ban Tư Pháp về Sức Khỏe Tâm Thần mới thành lập?
Trách nhiệm: Nhiệm vụ nào của thẩm phán Tòa Thượng Thẩm Texas là ưu tiên hàng đầu của quý vị và quý vị định làm thế nào để hoàn thành chúng?

CÂU HỎI 
DÀNH CHO 

ỨNG CỬ VIÊN:

THÔNG TIN CƠ BẢN: Tôi làm thẩm phán gần 17 năm, đã phục vụ cả ba cấp độ tòa án 
của Texas--sáu năm làm thẩm phán khu vực, sáu năm làm tại tòa phúc thẩm cấp trung, và 
năm năm ở Tòa Thượng Thẩm . Tôi có giấy phép hành nghề luật xét xử dân sự và ba lần 
dành giải thẩm-phán-của-năm, bao gồm thẩm phán phúc thẩm Texas của năm . 
BẢO VỆ CỘNG ĐỒNG: Tôi làm việc với tư cách là đầu mối liên hệ giữa Tòa Thượng 
Thẩm và Hội đồng Khảo Thí Luật Sư Texas và Ủy Ban Giám Sát Khiếu Nại . Trong vai trò 
đầu tiên, tôi liên tục làm việc để bảo đảm chúng ta chỉ có những người có tư cách đạo 
đức cao được tham gia ngành luật . Trong vai trò thứ hai, tôi liên tục làm việc để bảo đảm 
các vụ khách hàng kiện lại luật sư của họ được điều tra thấu đáo và công bằng . Chúng 
ta phải bảo đảm các luật sư thực hiện trách nhiệm của họ với công chúng bằng năng lực 
và sự chính trực .
SỨC KHỎE TÂM THẦN: Tôi là đồng chủ tịch trong Ủy ban Tư Pháp về Sức Khỏe Tâm 

Thần mới thành lập . Mục đích của ủy ban này là phát triển, thực hiện, và điều phối các 
sáng kiến về chính sách được thiết kế để cải thiện tương tác giữa tòa án với - và sự thực 
thi công lý cho - trẻ em, người lớn, và gia đình có nhu cầu về sức khỏe-tâm thần . Chúng 
ta sẽ làm điều đó thông qua các đề xuất lập pháp và qua việc chia sẻ các thực tiễn tốt 
nhất để các thẩm phán có nguồn thông tin họ cần nhằm phục vụ những người tới tòa án 
của họ với nhu cầu về sức khỏe-tâm thần .  
TRÁCH NHIỆM: Ưu tiên hàng đầu của tôi với tư cách thẩm phán Tòa Thượng Thẩm 
Texas là ra quyết định trong các vụ án một cách công bằng, hiệu quả, và tuân thủ pháp 
luật . Đó là điều tôi nỗ lực thực hiện mỗi ngày . Cần làm việc chăm chỉ và cống hiến sâu 
sắc cho pháp luật . Tôi tự hào nói rằng tôi đã xây dựng được lý lịch và uy tín là một thẩm 
phán chăm chỉ, công bằng và không bao giờ bẻ cong luật pháp . Và tôi hy vọng sẽ tiếp tục 
công việc quan trọng này tới chừng nào người dân Texas còn cho phép tôi được làm nó .
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THÔNG TIN CƠ BẢN: Trong hơn mười bảy năm, tôi đã đại diện cho khách hàng trong 
các vụ kiện thương mại, ly hôn có tranh chấp phức tạp và các vụ kiện về di chúc, vấn đề 
về thuế, và bất động sản, là những kiểu vụ án mà Tòa Thượng Thẩm Texas có khả năng 
phải xét xử . 
BẢO VỆ CỘNG ĐỒNG: Các tổ phụ lập quốc của chúng ta đã tạo ra một hệ thống kiểm 
tra và cân đối do đó bộ máy tư pháp buộc phải công bằng . Trong gần một phần tư thập 
kỷ, Tòa Thượng Thẩm Texas đã tập hợp một nhóm các thẩm phán có cách tư duy thống 
nhất là kết quả của việc bầu cử thẳng thắn . Để sự công bằng, thẳng thắn và bình đẳng 
thành hiện thực, thì nhóm này phải bao gồm các thẩm phán có nền tảng, kinh nghiệm và 

kiến thức đa dạng để có thể cân nhắc luật áp dụng từ nhiều góc độ và áp dụng nó theo đó .
SỨC KHỎE TÂM THẦN: Tòa Thượng Thẩm Texas chỉ phải giám sát Ủy Ban Tư Pháp 
về Sức Khỏe Tâm Thần về mặt hành chính như tòa đang làm với Ban Khảo Thí Luật Sư 
Texas và Hội Đồng Kiểm Tra Luật Sư .  
TRÁCH NHIỆM: Hướng dẫn công chúng nói chung về việc ngành tư pháp tác động thế 
nào tới toàn bộ người dân Texas . Cách có được sự ưu tiên đó có thể bao gồm nhưng 
không giới hạn việc tổ chức các sự kiện để công dân được tiếp cận hoạt động pháp luật, 
soạn ra sổ tay nêu chi tiết các vai trò của thẩm phán trong hệ thống tư pháp hay là một 
diễn giả thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện khác nhau diễn ra trên toàn tiểu bang 

Website: http://chengforjustice .com | Số Điện Thoại của Chiến Dịch: (713) 623-1633 | Facebook: http://facebook .com/chengforjustice | Twitter: twitter .com/chengforjustice | Email: info@chengforjustice .com

Thông tin cơ bản: Quá trình được đào tạo, kinh nghiệm, và nền tảng nào giúp quý vị có đủ năng lực cho vị trí này?
Tiếp cận cơ quan pháp lý: Sự phát triển về mặt kỹ nghệ nào gần đây mang lại cơ hội cải thiện hệ thống bào chữa cho người nghèo của tiểu bang trong các vụ án dân sự và 
hình sự?
Sức khỏe tâm thần: Mục tiêu của Tòa Phúc Thẩm Hình Sự là gì trong Ủy Ban Tư Pháp về Sức Khỏe Tâm Thần mới thành lập?
Trách nhiệm: Nhiệm vụ nào của thẩm phán Tòa Phúc Thẩm Hình Sự là ưu tiên hàng đầu của quý vị và quý vị định làm thế nào để hoàn thành chúng?

CÂU HỎI 
DÀNH CHO 

ỨNG CỬ VIÊN:

THÔNG TIN CƠ BẢN: Tôi có kinh nghiệm, sự công bằng và sáng suốt mà Tòa Phúc 
Thẩm Hình Sự Texas cần . Là một thẩm phán tòa án khu vực, tôi đã làm chủ tọa hàng 
ngàn vụ phạm tội nghiêm trọng, từ phạm tội về chất kích thích mức độ thấp cho tới tội tử 
hình do giết người . Tôi đã làm chủ tọa hàng trăm phiên xét xử và có tổng cộng 15 năm 
kinh nghiệm về pháp luật .
TIẾP CẬN CƠ QUAN PHÁP LÝ: Một trong những tiến bộ gần đây hơn của Quận Harris 
là thực hiện nộp đơn kiện điện tử . Nộp đơn kiện điện tử cho phép luật sư và những người 
dùng khác nộp hồ sơ cho nhiều tòa án, tận dụng chữ ký điện tử, giảm chi phí tòa án và 
tạo ra một địa điểm trung gian lưu trữ hồ sơ . Việc giảm chi phí tòa án và tiếp cận các hồ 
sơ trọng yếu là hết sức quan trọng đối với hệ thống bào chữa cho người nghèo vì nó tiết 
kiệm tiền trong tương tác với người dùng .
SỨC KHỎE TÂM THẦN: Ủy Ban Tư Pháp về Sức Khỏe Tâm Thần được thành lập vào 

tháng 2 năm 2018 . Mục tiêu là phát triển, thực hiện và điều phối các sáng kiến về chính 
sách để cải thiện việc tòa án làm việc với cá nhân gặp khủng hoảng trong hệ thống tòa 
án . Theo ý tôi, mục tiêu đầu tiên là đưa ra giải pháp cho các vấn đề quan trọng gây khó 
khăn cho hệ thống tư pháp, bắt đầu từ sổ ghi án quá nhiều đăng ký, thiếu giao tiếp giữa 
các thẩm phán, nhân viên tòa án, luật sư và các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe 
tâm thần, và vấn đề cấp kinh phí .
TRÁCH NHIỆM: Tòa án cần các thẩm phán nhạy bén và có thể xác định các vấn đề phức 
tạp mà tòa phải đối mặt . Ưu tiên hàng đầu của tôi là đối xử công bằng với mọi người và 
luôn sẵn sàng khi có các vụ án gây tranh cãi, như các vụ án tử hình, tới trước tòa, thậm 
chí nếu xảy ra ngoài giờ từ 8 giờ sáng tới 5 giờ chiều . Cuối cùng, bắt buộc phải làm việc 
chặt chẽ với cơ quan lập pháp Texas, Thống đốc của chúng ta và các bên hữu quan khác 
trong cộng đồng để giải quyết các vấn đề cần phải cải cách trong hệ thống luật hình sự .
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Thông tin cơ bản: Quá trình được đào tạo, kinh nghiệm, và nền tảng nào giúp quý vị có đủ năng lực cho vị trí này?
Tiếp cận cơ quan pháp lý: Sự phát triển về mặt kỹ nghệ nào gần đây mang lại cơ hội cải thiện hệ thống bào chữa cho người nghèo của tiểu bang trong các vụ án dân sự và 
hình sự?
Sức khỏe tâm thần: Mục tiêu của Tòa Phúc Thẩm Hình Sự là gì trong Ủy Ban Tư Pháp về Sức Khỏe Tâm Thần mới thành lập?
Trách nhiệm: Nhiệm vụ nào của thẩm phán Tòa Phúc Thẩm Hình Sự là ưu tiên hàng đầu của quý vị và quý vị định làm thế nào để hoàn thành chúng?

CÂU HỎI 
DÀNH CHO 

ỨNG CỬ VIÊN:

THÔNG TIN CƠ BẢN: Kinh nghiệm làm cựu Trợ Lý Luật Sư Khu Vực Quận Harris, luật 
sư bào chữa cho những người tự kinh doanh và hiện tại là thẩm phán tòa án quận đã cho 
tôi những hiểu biết độc đáo với nền tảng pháp lý hiếm có . Làm việc trong tất cả các lĩnh 
vực này cho phép tôi có cơ hội trải nghiệm góc nhìn pháp lý từ tất cả các góc độ có ưu thế .
TIẾP CẬN CƠ QUAN PHÁP LÝ: Hệ thống nộp đơn diện điện tử mới được thực hiện 
trên toàn tiểu bang Texas là công cụ mới rất hữu dụng trong việc đơn giản hóa thủ tục hồ 
sơ tòa án . Là một nhà luật học Tòa Phúc Thẩm Hình Sự tôi sẽ không xâm phạm quyền 
tố tụng hợp pháp của một người bằng cách đưa ra thời hạn vô lý và khiến bị cáo phải thi 
hành án vì luật sư của anh ta không thể nộp đơn kháng án đúng thời hạn trước giờ đóng 
cửa tòa là 5 giờ chiều như đã xảy ra với Michael Richard .
SỨC KHỎE TÂM THẦN: Theo ý tôi, Tòa Phúc Thẩm Hình Sự phải làm tiên phong trước 
toàn bộ các tòa án hình sự tại Tiểu Bang Texas trong việc xử lý các vụ án về sức khỏe 

tâm thần . Tôi tán thành ý kiến đã nêu trong Atkins v . Virginia (2002) 536 U .S . 304 rằng, 
“Hơn bất kỳ yếu tố đơn lẻ nào khác, tổn hại về tâm thần được coi là một lý do để khoan 
dung trong hệ thống luật hình sự của chúng ta .” Tôi quan tâm đến bản chất các quyết 
định của Tòa Phúc Thẩm Hình Sự hiện tại của chúng ta liên quan đến các vấn đề sức 
khỏe tâm thần .
TRÁCH NHIỆM: Là một nhà luật học của Tòa Phúc Thẩm Hình sự tôi sẽ tiếp tục thực 
hiện khẩu hiệu mà tôi vẫn sử dụng hàng ngày với tư cách là thẩm phán Tòa Án Khu Vực 
Tiểu Bang, “Xét Xử Không Thiên Vị . . .Mỗi lần Một vụ .” Tôi sẽ tập trung nỗ lực để bảo đảm 
các bị cáo nghèo có thể chi trả được tất cả các công cụ cần thiết để thực hiện kháng cáo 
thành công . Tôi sẽ làm việc chăm chỉ để bảo đảm các kết quả như đã xảy ra trong vụ Ricky 
Kerr sẽ không bao giờ tái diễn tại Tiểu bang Texas nữa .
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NHIỆM KỲ 6-NĂM. PHẢI TỪ 35-74 TUỔI, LÀ CÔNG D N HOA KỲ, ĐANG CƯ TRÚ TẠI TEXAS, CÓ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ LUẬT, LÀ CỬ TRI ĐÃ GHI DANH, VÀ CÓ KINH NGHIỆM ÍT NHẤT 10 NĂM 
HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ HOẶC THẨM PHÁN. XÉT XỬ CÁC PHIÊN PHÚC THẨM CUỐI CÙNG ĐỐI VỚI QUYẾT ĐỊNH CỦA CÁC VỤ ÁN D N SỰ VÀ KỶ LUẬT LUẬT SƯ, BAN HÀNH LỆNH BUỘC HOÀN 
THÀNH NGHĨA VỤ/LỆNH ĐÌNH QUYỀN GIAM GIỮ, VÀ TIẾN HÀNH THỰC HIỆN CHO THÔI VIỆC THẨM PHÁN.

NHIỆM KỲ 6-NĂM. PHẢI TỪ 35-74 TUỔI, LÀ CÔNG D N HOA KỲ, ĐANG CƯ TRÚ TẠI TEXAS, CÓ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ LUẬT TẠI TEXAS, LÀ CỬ TRI ĐÃ GHI DANH, VÀ CÓ KINH NGHIỆM ÍT 
NHẤT 10 NĂM HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ HOẶC THẨM PHÁN. XEM XÉT TẤT CẢ CÁC VỤ ÁN TỬ HÌNH VÀ XIN LỆNH ĐÌNH QUYỀN GIAM GIỮ TRONG CÁC VỤ TRỌNG ÁN, XÉT XỬ PHIÊN PHÚC THẨM 
CUỐI CÙNG TRONG CÁC VỤ ÁN HÌNH SỰ, VÀ QUẢN TRỊ QUỸ CÔNG KHAI DÀNH CHO THẨM PHÁN VÀ ĐÀO TẠO LUẬT SƯ.
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THẨM PHÁN, TÒA PHÚC THẨM HÌNH SỰ KHU 8

MICHELLE SLAUGHTER (R)
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MARK ASH (L) |  KHÔNG NHẬN ĐƯỢC PHẢN HỒI

HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC TIỂU BANG
NHIỆM KỲ 4-NĂM. PHẢI TỪ 26 TUỔI TRỞ LÊN, LÀ CÔNG D N HOA KỲ, ĐANG CƯ TRÚ TẠI TEXAS, VÀ LÀ CỬ TRI ĐÃ GHI DANH. GIÁM SÁT CÁC TIÊU CHUẨN CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY, TÀI 
LIỆU HƯỚNG DẪN, YÊU CẦU TỐT NGHIỆP, ĐƠN XIN DUYỆT QUY ĐỊNH MỚI CỦA TRƯỜNG, VÀ QUỸ HỌC ĐƯỜNG THƯỜNG TRỰC TEXAS; BỔ NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG CHO DỰ BỊ QU N 

KHU VỰC 4 LAWRENCE ALLEN JR (D)  |  TRANH CỬ ĐỘC NHẤT

THƯỢNG NGHỊ SĨ TIỂU BANG
LÀ THÀNH VIÊN CỦA THƯỢNG VIỆN TRONG HỆ THỐNG LẬP PHÁP TEXAS. QUYỀN TÁN THÀNH TẠI QUỐC HỘI. VỚI CƠ QUAN LẬP PHÁP HẠ VIỆN TEXAS, XÁC NHẬN CÁC VỊ TRÍ MÀ THỐNG 
ĐỐC BỔ NHIỆM VỀ QUẢN TRỊ VÀ THẨM PHÁN, THAM GIA KHỞI XƯỚNG ĐỀ XUẤT SỬA HIẾN PHÁP, VÀ XÉT XỬ VIÊN CHỨC BỊ HẠ VIỆN TEXAS LUẬN TỘI. NHIỆM KỲ 4-NĂM.
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 7 Giáo dục/Bằng cấp: Bằng Cử Nhân Khoa Học tốt nghiệp Đại Học A&M Texas ngành Phân Phối Công Nghiệp | Kinh Nghiệm Chuyên Môn: Thượng Nghị Sĩ Bettencourt là Chủ Tịch và CEO Công ty Tư Vấn Thuế Bettencourt, LLC và là Thượng 
Nghị Sĩ Tiểu Bang Texas đại diện Khu Vực 7 . | Tham Gia Hoạt Động Cộng Đồng: Thượng Nghị Sĩ Bettencourt và vợ ông là những thành viên tích cực của Nhà Thờ Công Giáo St . John Vianney nơi ông là thành viên cấp bốn của Những 
Hiệp Sĩ Columbus . | Email Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: info@paulbettencourt .com | Trang Web Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: http://www .paulbettencourt .com | Địa Chỉ Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: 1 E Greenway PLaza, Ste 
225 Houston, TX 77046 | Số Điện Thoại Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: (713) 554-9208 | Facebook: http://www .facebook .com/VoteBettencourt/ | Twitter: twitter .com/TeamBettencourt

 Hãy xác định 2 vấn đề quan trọng nhất có tầm ảnh 
hưởng đến người dân trong địa hạt của quý vị và đưa 
ra một vài ví dụ hành động cụ thể có thể đo lường được 
mà quý vị sẽ thực hiện để giải quyết những vấn đề này?

Quý vị cho rằng đâu là sự cân bằng hợp lý giữa 
quyền sở hữu súng và những quan ngại về an 
toàn công cộng? Quý vị sẽ làm gì để đạt được 
điều đó?

Quý vị sẽ làm gì với tư cách là một thành viên 
của Cơ Quan Lập Pháp Texas để bảo đảm tất 
cả trẻ em sống tại Texas được hưởng nền giáo 
dục có chất lượng?

Làm thế nào tiểu bang Texas hợp tác tốt nhất với chính 
quyền địa phương và các nhà cung cấp tư nhân để 
bảo đảm người dân Texas có thể tiếp cận các dịch vụ 
sức khỏe tâm thần và điều trị nghiện ngập?

Hai vấn đề mà quận phải đối mặt là thuế tài sản 
và cải cách định giá và xây hồ chứa nước thứ 3 
ở khu phía Tây Houston . Tôi sẽ trình một bộ luật 
được Phó Thống Đốc Patrick ủng hộ mạnh mẽ 
để bảo đảm khi những giá trị tăng lên thì thuế 
suất tài sản sẽ quay lại mức cũ . Sau Cơn Bão 
Harvey một nhóm Thượng Nghị Sĩ bipartisan 
trong những khu bị ảnh hưởng đã chất vấn Phó 
Thống Đốc về những người tạm thời phụ trách 
vấn đề chính sách công về lũ lụt . Đã tổ chức họp 
suốt cả năm và sẽ sớm ra báo cáo .

Quyền mang vũ khí là một quyền cơ bản đã 
nêu trong Hiến Pháp và nên được bảo vệ . Luật 
hiện tại của Tiểu Bang Texas được phần lớn 
người dân Texas vui vẻ chấp nhận . Tôi rất kỳ 
vọng rằng ưu tiên hàng đầu của Thượng Nghị 
Viện Texas là luật an toàn trường học, SB 1, 
giúp cung cấp máy phát hiện kim loại và những 
phương tiện an ninh hữu dụng khác để giúp 
trường học của chúng ta được an toàn . Tôi có 
kế hoạch trình một luật tách biệt giúp tăng số 
lượng bảo vệ có vũ trang tại trường học để bảo 
vệ trường học của chúng ta .

Tôi đã soạn và thông qua SB1004 để mở rộng 
cơ hội học tín chỉ đôi cho sinh viên Quận Harris . 
Tôi có kế hoạch mở rộng luật đã thành công này 
trên toàn tiểu bang . Tôi tham gia soạn thảo SB 
1882 để khuyến khích sáng tạo và hợp tác giữa 
những tổ chức thuộc ISD và trường đặc cách . 
Là một thành viên của Ủy Ban Tài Chính Trường 
Công đã có chứng nhận cho thấy khi “tính hết” 
thì tiểu bang trả 50 .4% và địa phương, liên bang 
và những khoản thu hồi được dùng để trả phần 
còn lại . Tôi đã công bố rằng tiểu bang cần giảm 
dần tình trạng “Robin Hood .”

Là Chủ Tịch Hội Kín Đảng Cộng Hòa Thượng Viện 
Texas tôi biết “câu chuyện thực” rằng sức khỏe tâm 
thần đã là ưu tiên chính của Hội Kín Đảng Cộng Hòa và 
tôi tự hào vì đã bầu cử cho luật của chúng ta . Cơ Quan 
Lập Pháp Đảng Cộng Hòa, và Chủ Tịch Tài Chính 
Thượng Viện Nelson, đã ước tính khoảng 7 .6 tỷ đô 
la dành cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần vào 
năm 2018-2019, tăng 749 triệu đô la trong ngân sách 
năm 2016-2017 . Luật của Thượng Nghị Sĩ Huffman về 
chương trình chuyển hướng trước phiên xử sơ thẩm 
cho Quận Harris đã mang lại kết quả tốt và có thể mở 
rộng trên toàn tiểu bang .

DAVID ROMERO (D)

PAUL BETTENCOURT (R) 

TOM GLASS (L)

Thông tin cơ bản: Quá trình được đào tạo, kinh nghiệm, và nền tảng nào giúp quý vị có đủ năng lực cho vị trí này?
Tiếp cận cơ quan pháp lý: Sự phát triển về mặt kỹ nghệ nào gần đây mang lại cơ hội cải thiện hệ thống bào chữa cho người nghèo của tiểu bang trong các vụ án dân sự và 
hình sự?
Sức khỏe tâm thần: Mục tiêu của Tòa Phúc Thẩm Hình Sự là gì trong Ủy Ban Tư Pháp về Sức Khỏe Tâm Thần mới thành lập?
Trách nhiệm: Nhiệm vụ nào của thẩm phán Tòa Phúc Thẩm Hình Sự là ưu tiên hàng đầu của quý vị và quý vị định làm thế nào để hoàn thành chúng?

CÂU HỎI 
DÀNH CHO 

ỨNG CỬ VIÊN:

THÔNG TIN CƠ BẢN: Là thẩm phán quận trong vài năm qua, tôi đã chủ tọa hàng ngàn 
vụ án hình sự từ các vụ nghiêm trọng bị giam ở nhà tù tiểu bang cho tới tử hình do giết 
người . Hơn nữa, tôi có lý lịch đã được chứng minh là làm việc rất năng suất, hiệu quả, 
minh bạch và tiết kiệm tiền thuế, trong khi vẫn bảo đảm quyền được xét xử công bằng . 
TIẾP CẬN CƠ QUAN PHÁP LÝ: Có quá nhiều cơ hội cải thiện việc tiếp cận cơ quan 
pháp lý qua kỹ nghệ . Một ví dụ là nộp đơn điện tử . Bằng việc nộp đơn điện tử, người 
nghèo sẽ dễ tiếp cận với tòa án hơn nhiều . Có thể phát triển mẫu đơn và hướng dẫn trực 
tuyến cho phép cá nhân tự nộp đơn kiện và hồ sơ pháp lý nếu họ muốn tự đại diện cho 
mình . Hơn nữa, qua việc sử dụng ứng dụng trò chuyện qua video (ví dụ FaceTime), những 
người không di chuyển được vẫn có thể hiện diện và tham gia phiên tòa mà không sợ bị 
phạt vì bất tuân lệnh tòa .
SỨC KHỎE TÂM THẦN: Cần xác định mục tiêu và tiến hành xét xử theo cách có hiệu 

quả về chi phí đối với các vụ án hình sự liên quan đến bị cáo bị bệnh tâm thần . Trong khi 
phạt tù chắc chắn vẫn là mục tiêu của hệ thống luật hình sự, thì cải tạo cũng vậy . Chu kỳ 
hành vi phạm tội hình sự chỉ có thể bị phá vỡ nếu bị cáo có thể được cải tạo .Cải tạo đặc 
biệt khó khăn đối với các bị cáo bị bệnh tâm thần vì hệ thống luật hình sự thiếu các nguồn 
lực hợp lý . Phải điều chỉnh sự thiếu hụt này .  
TRÁCH NHIỆM: Duy trì và bảo vệ quyền hợp hiến của một cá nhân phải là ưu tiên cao 
nhất trong CCA . Là một thẩm phán thận trọng hợp hiến, quan điểm của tôi là thông báo 
cho công chúng các vấn đề về hiến pháp đúng lúc và quyết định của tôi sẽ tuân thủ nghiêm 
ngặt Hiến pháp của Hoa Kỳ và Texas . Minh bạch là một vấn đề được ưu tiên khác . Do đó, 
thậm chí nếu tôi ở bên thiểu số khi ra quyết định, tôi sẽ không sợ đưa ra ý kiến khác biệt 
nghiêm trọng gây chú ý tới việc vi phạm hiến pháp . 

Website: http://JudgeMichelleSlaughter .com | Facebook: http://www .facebook .com/Judge-Michelle-Slaughter-405th-District-Court-Candidate-TX-CCA-Pl-8-162255907440413/?ref=bookmarks | Email: 405thjudge@gmail .com

CÂU HỎI 
DÀNH CHO 

ỨNG CỬ VIÊN:

Giáo dục/Bằng cấp: Bằng Cao Đẳng trong Ngành Trợ Lý Luật Sư; Bằng Cử Nhân ngành Quản Trị Nhân Sự | Kinh Nghiệm Chuyên Môn: Là chủ chuỗi nhượng quyền và Đối Tác Quản Lý của Hỗ Trợ Tố Tụng Roadhouse Texas . | Tham Gia 
Hoạt Động Cộng Đồng: Hiện tại là Chủ Tịch Hội Sở Hữu Nhà | Email Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: davidromerotxsenate7@gmail .com | Trang Web Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: http://www .davidromerotxsenate .com | Địa Chỉ Công 
Khai Dành Cho Chiến Dịch: 1934 Fernspray Ln . Houston, Texas 77084 | Số Điện Thoại Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: (832) 773-9515 | Facebook: http://www .facebook .com/davidromerotxsenate7 | Twitter: twitter .com/davidromerosd7

Giáo Dục và Lũ Lụt . Giáo Dục: Tăng nguồn quỹ 
cấp cho học khu mà không tăng thuế, Xóa bỏ thi 
cử theo tiêu chuẩn, Chăm sóc sức khỏe tốt hơn 
cho những cá nhân đã và đang nghỉ hưu làm việc 
trong ngành giáo dục, và Phát triển một hệ thống 
tăng tiền công công bằng trên toàn bang; Lũ lụt: 
Thực thi một kế hoạch không chỉ khôi phục sau lũ 
ở khu chúng ta mà còn giải quyết những vấn đề 
hạn hán ở Texas . Nếu New Orleans có thể có hệ 
thống bơm nước thì tại sao chúng ta lại không? 
A&M Texas cần có cách chứa nước sáng tạo .

Là người tin tưởng vào Tu Chánh Án Thứ Hai 
tôi cảm thấy quyền sở hữu súng là quyền mà 
mọi người nên có . Tuy nhiên, tôi tin rằng luật 
cần nêu rõ cách thức và người nào có thể mua 
súng và cụ thể hơn về loại súng được mua và 
mua từ ai . Tôi sẽ yêu cầu cơ quan lập pháp 
xem lại luật và khiến chúng hợp lý hơn cho cả 
hai bên .

Để mọi trẻ em đều được hưởng nền giáo dục có 
chất lượng thì chúng ta phải cấp vốn hợp lý cho 
trường . Trả việc giáo dục về tay những nhà giáo 
và xóa bỏ chương trình thi cử theo tiêu chuẩn . 
Dùng tiền đã tiêu cho những công ty tư nhân để 
phá triển việc thi cử và dành cho học khu giúp 
con em chúng ta được hưởng nền giáo dục có 
chất lượng .

Chúng ta cần tăng khả năng tiếp cận bằng cách có 
nhiều cơ sở điều trị hơn, hỗ trợ những tổ chức của 
chính phủ liên bang tăng cấp vốn cho điều trị bằng 
Medicaid, và khuyến khích chương trình giáo dục thực 
tế tại mọi cấp độ trường học .

Giáo dục/Bằng cấp: Cử Nhân Khoa Học, A&M Texas, Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh, Khoa Kỹ Sư Hóa Học Trường Kinh Doanh Harvard, Tiến Sĩ Luật, Trường Luật Đại Học Houston | Kinh Nghiệm Chuyên Môn: ExxonMobil, 27 năm trong 
ngành Kỹ Nghệ Thông Tin . Việc làm đầu tiên ở Houston: Cameron Iron Works, dịch vụ dầu . (1981-82) . | Tham Gia Hoạt Động Cộng Đồng: Tích cực tham gia hoạt động pháp lý của Texas từ năm 1986 . Sáng lập và lãnh đạo: Hội Thi Hành 
Hiến Pháp Texas và Bảo Vệ Mạng Lưới Texas . | Email Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: info@tomglass .org | Trang Web Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: http://tomglass .org | Địa Chỉ Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: 22915 Three Pines 
Dr Hockley, Texas 77447-____ | Số Điện Thoại Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: (713) 467-2989 | Facebook: http://www .facebook .com/TomGlassforTexasSenate

1) Quý vị sẽ không bao giờ được sở hữu ngôi nhà 
của riêng mình nếu quý vị phải trả thuế tài sản . 
Chúng ta nên xóa bỏ thuế tài sản, bắt đầu bằng 
thuế tài sản trường học . Tạm thời, chúng ta nên 
thay thế quá trình định giá tài sản lãng phí, độc 
đoán và điên rồ bằng một hệ thống quy định giá 
tài sản bằng giá lúc mua . 2) Chính phủ liên bang 
vi phạm hiến pháp mỗi ngày, theo dõi chúng ta, 
dò dẫm chúng ta ở sân bay, và phá hủy công ăn 
việc làm bằng quy định . Texas nên bầu ra những 
viên chức tuân thủ Hiếp Pháp .

Mọi cá nhân đều có một quyền tự nhiên là bảo vệ 
mạng sống của mình và giữ và mang súng, điều đó 
được hiến pháp Texas và Hoa Kỳ bảo vệ . Bảo vệ 
nền dân chủ sẽ cải thiện sự an toàn . Cần dùng phản 
ứng được phân quyền để xử lý một mối họa được 
phân quyền . Để bảo vệ con em chúng ta tốt hơn, 
chúng ta nên thông qua hệ thống pháp luật cho phép 
những người lớn có trách nhiệm được mang súng 
trong trường học của chúng ta . Chúng ta nên thông 
qua luật mang súng hợp hiến giúp ngăn chặn người 
dân Texas phải xin phép khi thực hiện quyền của họ .

Hiếp Pháp Texas: “Truyền bá kiến thức nói chung 
là một phần tối quan trọng để bảo vệ và duy trì sự 
tự do và quyền con người, nhiệm vụ của Cơ quan 
Luật Pháp Tiểu Bang là phải thiết lập và soạn ra 
điều khoản phù hợp để hỗ trợ và duy trì một hệ 
thống trường công miễn phí và hiệu quả .” Trường 
học của chúng ta không được dạy về việc bảo vệ 
và duy trì tự do, nhưng đang truyền bá lại cho trẻ 
em về chủ nghĩa tập thể . Trường học của chúng 
ta cũng không hiệu quả . Cần thay đổi về cơ bản .

Vấn đề sức khỏe tâm thần đang ảnh hưởng lớn 
đến tất cả chúng ta, đặc biệt là cộng đồng hành 
pháp và giờ là ảnh hưởng tới an toàn trường 
học . Tôi không nghiên cứu sâu vấn đề này, 
nhưng tôi nghi là sẽ cần nhiều nguồn thuế hơn 
cho vấn đề chăm sóc sức khỏe tâm thần, nếu 
thành công thì sẽ giảm tải nhà tù và giải thoát cơ 
quan hành pháp khỏi một vấn đề mà họ thường 
xuyên phải đối mặt .

NHIỆM KỲ 6-NĂM. PHẢI TỪ 35-74 TUỔI, LÀ CÔNG D N HOA KỲ, ĐANG CƯ TRÚ TẠI TEXAS, CÓ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ LUẬT TẠI TEXAS, LÀ CỬ TRI ĐÃ GHI DANH, VÀ CÓ KINH NGHIỆM ÍT 
NHẤT 10 NĂM HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ HOẶC THẨM PHÁN. XEM XÉT TẤT CẢ CÁC VỤ ÁN TỬ HÌNH VÀ XIN LỆNH ĐÌNH QUYỀN GIAM GIỮ TRONG CÁC VỤ TRỌNG ÁN, XÉT XỬ PHIÊN PHÚC THẨM 
CUỐI CÙNG TRONG CÁC VỤ ÁN HÌNH SỰ, VÀ QUẢN TRỊ QUỸ CÔNG KHAI DÀNH CHO THẨM PHÁN VÀ ĐÀO TẠO LUẬT SƯ.

http://www.lwvhouston.org
mailto:info@paulbettencourt.com
http://www.paulbettencourt.com
http://www.facebook.com/VoteBettencourt/
http://twitter.com/TeamBettencourt
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http://www.facebook.com/Judge-Michelle-Slaughter-405th-District-Court-Candidate-TX-CCA-Pl-8-162255907440413/?ref=bookmarks
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http://www.facebook.com/TomGlassforTexasSenate
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JOHN WHITMIRE (D)

RANDY ORR (R) 

GILBERTO “GIL” VELASQUEZ, JR. (L) |  KHÔNG NHẬN ĐƯỢC PHẢN HỒI .
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RITA LUCIDO (D)

JOAN HUFFMAN (R) 

LAUREN LACOUNT (L)

Giáo dục/Bằng cấp: Bằng tú tài Năm mươi hai giờ tín chỉ cao đẳng | Kinh Nghiệm Chuyên Môn: Mười ba năm làm trưởng khu bầu cử Dân biểu Tiểu Bang từ năm 2016 Dân Biểu Quốc Gia năm 2018 Làm việc trong vài chiến 
dịch Cựu Ủy Viên và chủ tịch ESD 6 trong 8 năm . | Tham Gia Hoạt Động Cộng Đồng: Nhà thờ địa phương 52 năm Thành viên hội đồng 25 năm nhiều lần tuyên truyền cộng đồng từ nhà thờ của tôi ESD 6 (Dịch vụ khẩn cấp 
Bắc Channel Phòng Thương Mại Bắc Channel | Email Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: randy@randyorr .com | Trang Web Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: http://randyorr .com | Địa Chỉ Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: 
P .O . Box 1105 Sheldon Rd . Channelview, TX 77530 | Số Điện Thoại Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: (713) 806-1333 | Facebook: http://randy orr for texas senate | Twitter: twitter .com/RandyOrrTexas

Cơ sở hạ tầng (Lũ lụt, chất lượng nước), Thuế tài 
sản cao Nếu được bầu tôi cùng Quận Harris bảo 
đảm tiền công khố được dùng phù hợp trong khu 
vực 15 . Tôi sẽ không bỏ FPA một mình cho tới 
khi những khu vực dày đặc mạt bụi dọc sông San 
Jacinto được loại bỏ hoàn toàn . Tôi tin rằng đối 
với người cao tuổi (từ 65 tuổi trở lên) nên đóng 
băng thuế tài sản . Tôi tin rằng tiểu bang phải đóng 
vai trò chủ động hơn trong việc giúp cơ quan thuế 
địa phương

Tôi tin rằng cách tốt nhất để giúp mọi người trong 
vấn đề sở hữu súng là giáo dục cộng đồng . Cơ quan 
hành pháp địa phương hướng dẫn/tổ chức lớp học 
theo quy trình đúng đắn để xử lý việc sở hữu vũ trang 
và trách nhiệm của chủ sở hữu .

Là một người làm luật được bầu ra tôi bảo đảm 
sẽ cấp vốn cho việc giáo dục mỗi đứa trẻ, và học 
khu sẽ chịu trách nhiệm đáp ứng tiêu chuẩn do 
tiểu bang đưa ra .

Tôi nhìn nhận vấn đề sức khỏe tâm thần và dịch 
vụ điều trị nghiện ngập không chỉ là về vấn đề 
sức khỏe mà còn là vấn đề an toàn . Giúp đỡ 
những cá nhân này, cho dù là có hiệu quả hay 
không, là tối quan trọng với tiểu bang và mọi bên 
liên quan . Tôi tin rằng tiểu bang có thể làm nhiều 
hơn thế để giúp điều trị những cá nhân này . Nếu 
được bầu tôi sẽ làm việc chặt chẽ với những tổ 
chức này để giúp bảo đảm những công dân này 
được chăm sóc y tế .

Giáo dục/Bằng cấp: Bằng Cử Nhân, Đại Học Houston; Trường Luật Bates | Kinh Nghiệm Chuyên Môn: Luật Sư Tư Vấn, Locke Lord LLP | Tham Gia Hoạt Động Cộng Đồng: Công chức, 45 năm | Email Công Khai Dành 
Cho Chiến Dịch: johnwhitmire@johnwhitmire .com | Trang Web Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: http://www .johnwhitmire .com | Địa Chỉ Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: P .O . Box 7271 Houston, TX 77248 | Số Điện Thoại 
Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: (713) 868-5000 | Facebook: http://www .facebook .com/SenatorWhitmire/ | Twitter: twitter .com/whitmire_john

Chăm sóc sức khỏe: Tôi sẽ tiếp tục ủng hộ mở rộng 
Medicaid và tận dụng vị trí của mình trong Ban Tài 
Chính Thượng Nghị Viện để tán thành việc tăng cấp 
vốn và tiếp cận những dịch vụ chăm sóc sức khỏe 
thiết yếu và dịch vụ con người bao gồm sức khỏe tâm 
thần, chăm sóc sức khỏe sinh sản của phụ nữ, và dịch 
vụ cho trẻ em tàn tật và người già . Giáo dục phải là ưu 
tiên hàng đầu và chúng ta phải đầu tư quỹ chưa phân 
bổ thay vì dựa dẫm vào thuế tài sản để cấp vốn cho 
giáo dục . Tôi sẽ tiếp tục phản đối phiếu chọn trường và 
hỗ trợ một hệ thống có chất lượng và hợp tình hợp lý .

Tôi ủng hộ những quyền trong tu chính án số 
2, nhưng không có nghĩa là chúng ta không 
thể có luật kiểm soát súng có trách nhiệm bao 
gồm luật cờ đỏ, kiểm tra tiểu sử, thời gian 
chờ đợi, và cấm dùng vũ khí tấn công kiểu 
quân sự .

Chúng ta phải đưa giáo dục lên làm ưu tiên 
hàng đầu và cải tổ hệ thống tài chính trường 
học để mọi trẻ em được hưởng nền giáo dục 
phù hợp và công bằng vô tư . Chúng ta phải 
phản đổi phiếu chọn trường dưới bất cứ tên 
gọi nào .

Tiểu bang phải đầu tư nguồn lực để bảo đảm 
chúng ta có một hệ thống chăm sóc sức khỏe 
tâm thần toàn diện ở mức địa phương . Thật 
đáng buồn, hệ thống luật hình sự của chúng ta 
đã trở thành hệ thống chăm sóc sức khỏe tâm 
thần trong thực tế vì chúng ta không thể giúp 
cộng đồng tiếp cận những dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe tâm thần và điều trị . Chúng ta cần cấp vốn 
để mọi trường học đều có tư vấn viên chăm sóc 
sức khỏe tâm thần và hành vi .

Giáo dục/Bằng cấp: Đại Học Tiểu Bang Louisiana, Bằng Cử Nhân 1979 Cao Đẳng Luật Nam Texas, Tiến Sĩ Luật năm 1984 | Kinh Nghiệm Chuyên Môn: Công Tố Viên - Văn Phòng Luật Sư Khu Vực Quận Harris, 1984-1997, Trưởng Ban 
Công Tố Hình Sự, Công Tố Viên Chống Băng Đảng Hình Sự Đặc Biệt & Tư Vấn Pháp Lý cho Lực Lượng Chống Tội Phạm Ma Túy có Tổ Chức | Tham Gia Hoạt Động Cộng Đồng: Ban Giám Đốc, Cựu Ban Giám Đốc Biện Hộ Cho Trẻ Em, 
Trung Tâm Đánh Giá Trẻ Em | Email Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: senatorjoanhuffman@gmail .com | Trang Web Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: http://www .joanhuffman .com | Địa Chỉ Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: 3375 Westpark 
Drive Suite 135 Houston, TX 77005 | Số Điện Thoại Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: (713) 304-7868 | Facebook: http://www .facebook .com/senatorjoanhuffman | Twitter: twitter .com/joanhuffman

Kiểm soát lũ và an toàn công cộng . Trong phiên họp tới, 
tôi sẽ soạn luật bảo đảm thông báo rõ ràng tới những 
người mua tài sản tiềm năng cư trú tại vùng ngập lũ mà 
tài sản có nguy cơ bị ngập lũ . Tôi cũng hoàn toàn ủng 
hộ việc xây hồ chứa nước thứ ba và dùng Quỹ Ngày 
Mưa để cải thiện việc kiểm soát lũ . Là người dẫn đầu 
Thượng Nghị Viện trong cuộc chiến chống nạn buôn 
người, tôi sẽ tiếp tục soạn luật cấp quyền hoàn toàn 
cho cơ quan hành pháp và công tố viên truy đuổi bọn 
buôn người .

Là một cựu công tố viên và thẩm phán tòa án 
hình sự khu vực, tôi hoàn toàn hiểu những vấn 
đề nghiêm trọng và thực tế liên quan đến an 
toàn công cộng và tôi luôn ghi nhớ những vấn 
đề này . Tôi là người ủng hộ mãnh mẽ tu chính 
án số hai và hoàn toàn hiểu những người 
không muốn quyền hợp hiến của họ bị xâm 
phạm quan tâm đến vấn đề gì . Tôi đã làm việc 
chăm chỉ để bảo vệ mọi người trong suốt sự 
nghiệp của mình và là một thượng nghị sĩ tiểu 
bang, tôi sẽ luôn đấu tranh bảo vệ hiến pháp 
vì đó chính là nhiệm vụ của tôi .

Là thành viên cấp cao của Ủy Ban Tài Chính Thượng 
Viện, tôi sẽ làm việc để bảo đảm toàn hội đồng đồng 
ý tăng lương cho giáo viên . Tôi cũng sẽ đóng vai trò 
then chốt trong việc tái cấu trúc hệ thống tài chính 
trường học để chúng ta có thể trao quyền cho học 
khu và trường học sử dụng công cụ họ cần để giáo 
dục con em chúng ta theo kiểu thế kỷ 21, mà không 
phát sinh loại thuế mới nào . Tôi cũng sẽ tiếp tục dẫn 
đầu phong trào cải thiện chế độ về hưu và chăm sóc 
sức khỏe cho giáo viên, để chúng ta có thể thu hút 
những người giỏi nhất và thông minh nhất .

Năm 2013, tôi đã soạn và thông qua luật để 
thành lập Chương Trình Chuyển Hướng Nhà Tù 
Sức Khỏe Tâm Thần Quận Harris trong đó thay 
vì chuyển bệnh nhân tâm thần vào hệ thống luật 
hình sự thì chuyển họ vào cơ sở của cộng đồng . 
Kể từ đó, tôi đã có thể bảo đảm việc cấp vốn cho 
gần 20 chương trình chuyển hướng nhà tù khác 
trên khắp tiểu bang và tôi sẽ làm việc trong phiên 
họp tới để giúp tăng cường những nỗ lực này . 
Tôi cũng sẽ tiếp tục làm việc để cấp thêm vốn 
cho việc chăm sóc sức khỏe tâm thần và dịch vụ 
điều trị nghiện ngập .

Giáo dục/Bằng cấp: Bằng Cử Nhân Đại Học Trinity, San Antonio, TX -1979; Tiến Sĩ Luật Trung Tâm Luật Đại Học Houston -1982 | Kinh Nghiệm Chuyên Môn: Hỗ Trợ Pháp Lý cho Dân Biểu Tiểu Bang Debra Danburg -1982-1983; Viên Chức 
Luật của Rita Lucido - 1983-1997; Cothrun&Lucido, Đối Tác -1997 tới hiện tại | Tham Gia Hoạt Động Cộng Đồng: Dự Án Quyền Dân Sự Texas 2016 tới Hiện Tại, Hội Đồng Parenthood Gulf Coast Theo Kế Hoạch 2003-2013; Hội Đồng Trung 
Tâm của Phụ Nữ Khu Vực Houston 1988-1996; Thành Viên - Diễn Đàn Lãnh Đạo Người Mỹ XLII | Email Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: info@ritalucido .com | Trang Web Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: http://ritalucido .com | Địa Chỉ 
Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: 6316 Richmond Ave . Houston, TX 77057 | Facebook: http://@LUCIDOTXSD17 | Twitter: twitter .com/ritalucido

Giáo Dục Cộng Đồng và Chăm Sóc Sức Khỏe . Tôi hy 
vọng được làm việc tại Ủy Ban Giáo Dục nơi tôi là một 
cử tri & tiếng nói lớn trong vấn đề ngân sách giáo dục 
công khai trong việc dành doanh thu của tiểu bang để 
cấp vốn tương đương với vốn từ người nộp thuế địa 
phương & để sửa công thức cấp vốn cho giáo dục 
cộng đồng đã lạc hậu của chúng ta . Tôi cũng sẽ soạn 
thảo kế hoạch cho TX mở rộng phạm vi bảo hiểm của 
Medicaid cho số người không được bảo hiểm đang 
tăng trong tiểu bang bằng cách tận dụng tiền thuế liên 
bang đã bị từ chối .

Tôi tin rằng chúng ta có thể trở thành người 
sở hữu súng có trách nhiệm, ủng hộ Tu Chính 
Án thứ hai & dùng lý lẽ thông thường để khiến 
những người nguy hiểm không thể có súng . 
Tôi tin rằng cần yêu cầu kiểm tra tiểu sử khi 
bán súng . Tôi tin rằng luật cho phép sử dụng 
súng phải được tăng cường, chứ không phải 
loại bỏ . Tôi hỗ trợ luật “cờ đỏ” hiệu quả nhưng 
hợp hiến giúp bảo vệ chống lại những người 
rõ ràng là không được tiếp xúc với súng đạn .

Giải quyết cuộc khủng hoảng cấp vốn cho trường 
công là ưu tiên hàng đầu của tôi . Tiểu Bang phải 
đóng góp vào việc cấp vốn cho giáo dục tương 
đương với học khu địa phương . Với những đóng 
góp cấp vốn tương đương từ tiểu bang & khu vực 
thì cơ quan lập pháp của TX có thể thành công . Tán 
thành lời hứa trong Hiến Pháp TX về một nền giáo 
dục công miễn phí, có chất lượng cho mọi trẻ em TX; 
Mở rộng việc tiếp cận với chương trình trước mẫu 
giáo chất lượng cao; & Điều chỉnh công thức cấp 
vốn cho giáo dục cộng đồng để giảm thiểu tác động 
của xu hướng “Robin Hood” với học khu địa phương .

Tiểu bang có thể hướng tới việc chấp thuận 
những quỹ từ liên bang để cung cấp dịch vụ 
chăm sóc sức khỏe cho hàng triệu người dân 
Texas bao gồm chăm sóc cho những người lam 
dụng ma túy và sức khỏe tâm thần, qua việc mở 
rộng Medicaid . Hơn nữa, cơ quan lập pháp nên 
xem lại và cập nhật luật bảo hiểm và yêu cầu 
về pháp lý đối với sức khỏe tâm thần và điều trị 
nghiện ngập . Hiện tại thì tiêu chuẩn bảo hiểm 
cá nhân tại Texas không yêu cầu hay phản ảnh 
thực tiễn điều trị tốt nhất, đặc biệt là việc nghiện 
ma túy, được cập nhật lần cuối vào năm 1989 .

Giáo dục/Bằng cấp: Học ngành Quản Trị Kinh Doanh | Kinh Nghiệm Chuyên Môn: Chủ cũ của Tạp Chí Cuộc Sống Đông Texas, Hiện là Chủ và Người Sáng Lập Công Ty Lucky Dog, Cựu Nữ Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố và Thị Trưởng 
Tạm Quyền của Richwood, Texas | Tham Gia Hoạt Động Cộng Đồng: Hiện tại là Tình Nguyện Viên và Hỗ Trợ Viên vài tổ chức cứu nạn thú cưng không lợi nhuận . Tình Nguyện Viên Câu Lạc Bộ Sư Tử địa phương, Công Viên & Khu Giải Trí, 
CCPD, VFD & EDC . Thành viên của các Tổ Chức Kinh Doanh | Email Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: LaCount4SD17@gmail .com |  Trang Web Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: http://Www .LaCount4SD17 .com | Địa Chỉ Công Khai Dành 
Cho Chiến Dịch: 2000 Brazosport Blvd N Richwood, TX 77531 | Số Điện Thoại Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: (979) 248-7741 | Facebook: http://Www .facebook .com/LLLaCount | Twitter: twitter .com/LaurenLaCount

Thuế Tài Sản là vấn đề chính ảnh hưởng đến SD17 . 
Chúng ta thấy hàng năm nó tăng đến mức tối đa, thậm 
chí khi cơ sở hạ tầng bị hư hại và vùng lân cận bị lũ lụt . 
Là một Nữ Ủy Viên Hội Đồng tôi đã đấu tranh GIẢM 
thuế suất bằng cách cắt giảm chi tiêu lãng phí trong khi 
vẫn cấp vốn đủ cho những dịch vụ thiết yếu . Tôi ủng 
hộ việc xóa bỏ nhẹ nhàng và thay thế Thuế Tài Sản Cư 
Trú . Lũ lụt là ưu tiên thứ hai của tôi nếu trúng cử . Là 
người giải cứu, tình nguyện viên, và nạn nhân của lũ lụt 
tôi sẽ tiếp tục làm việc để tìm ra giải pháp trong SD17 .

Quyền sở hữu súng cá nhân và trách nhiệm cá nhân 
là những nhân tố thiết yếu đối với an toàn công cộng . 
Tu chính án thứ hai dành cho tự vệ cá nhân và bảo vệ 
sự tự do của những vấn đề khác của chúng ta . Tôi tôn 
trọng và trân trọng sự sẵn lòng của Cảnh Sát, Giáo 
Viên, và những người khác sẵn sàng hy sinh tính 
mạng để bảo vệ gia đình tôi, nhưng tôi sẽ không bao 
giờ để họ phải mất mạng bằng cách tước đi quyền tự 
vệ tốt nhất chống lại ý định phạm tội hình sự để hãm 
hại chúng ta . Tôi sẽ ủng hộ quyền của mọi người 
được an toàn về mặt cá nhân và công cộng .

Công thức cấp vốn cho trường học và hệ thống lương 
hưu công khai đã sai nhiều năm rồi và tôi sẽ đề xuất một 
cuộc cải tổ toàn diện bao gồm công thức cấp vốn mới và 
doanh thu mới nhờ vào những đóng góp cho ngân sách 
tiểu bang . Người sở hữu tài sản và khu vực địa phương 
không phải chịu gánh nặng bất công khi phải trả 60-40 
trong việc cấp vốn cho trường học, trong khi những dịch 
vụ chưa được Liên Bang và Tiểu Bang cấp vốn đã rút 
ngắn cơ hội cho con em chúng ta . Giáo viên và nhân 
viên chăm sóc trẻ em hằng ngày không nên bị phạt vì 
bất lực về mặt pháp lý . Trẻ em là số 1 .

Hủy luật sẽ gây ra những rào cản chi phí cao đối với 
dịch vụ công tình nguyện và từ thiện riêng tư và chuyển 
hướng những quỹ hiện tại sang giai đoạn được phê 
chuẩn thay vì cơ quan chính phủ bị thiếu vốn chạy 
chương trình . Việc cung cấp đồ ăn cho người bị đói phải 
luôn hợp pháp, cho dù họ có chết đói về mặt thể chất, 
tinh thần hay tâm lý . Tự do y tế bao gồm hợp pháp hóa 
ma túy đã được chứng minh là giảm lượng dùng thuốc 
giảm đau nhóm opioid và mất mạng do dùng thuốc quá 
liều và phụ thuộc vào thuốc tại những tiểu bang khác 
trong khi vẫn cấp vốn cho việc điều trị nghiện ngập và 
giáo dục cộng đồng . Kiểm Soát tại Địa Phương

THƯỢNG NGHỊ SĨ TIỂU BANG
LÀ THÀNH VIÊN CỦA THƯỢNG VIỆN TRONG HỆ THỐNG LẬP PHÁP TEXAS. QUYỀN TÁN THÀNH TẠI QUỐC HỘI. VỚI CƠ QUAN LẬP PHÁP HẠ VIỆN TEXAS, XÁC NHẬN CÁC VỊ TRÍ MÀ THỐNG 
ĐỐC BỔ NHIỆM VỀ QUẢN TRỊ VÀ THẨM PHÁN, THAM GIA KHỞI XƯỚNG ĐỀ XUẤT SỬA HIẾN PHÁP, VÀ XÉT XỬ VIÊN CHỨC BỊ HẠ VIỆN TEXAS LUẬN TỘI. NHIỆM KỲ 4-NĂM.

 Hãy xác định 2 vấn đề quan trọng nhất có tầm ảnh 
hưởng đến người dân trong địa hạt của quý vị và đưa 
ra một vài ví dụ hành động cụ thể có thể đo lường được 
mà quý vị sẽ thực hiện để giải quyết những vấn đề này?

Quý vị cho rằng đâu là sự cân bằng hợp lý giữa 
quyền sở hữu súng và những quan ngại về an 
toàn công cộng? Quý vị sẽ làm gì để đạt được 
điều đó?

Quý vị sẽ làm gì với tư cách là một thành viên 
của Cơ Quan Lập Pháp Texas để bảo đảm tất 
cả trẻ em sống tại Texas được hưởng nền giáo 
dục có chất lượng?

Làm thế nào tiểu bang Texas hợp tác tốt nhất với chính 
quyền địa phương và các nhà cung cấp tư nhân để 
bảo đảm người dân Texas có thể tiếp cận các dịch vụ 
sức khỏe tâm thần và điều trị nghiện ngập?

CÂU HỎI 
DÀNH CHO 

ỨNG CỬ VIÊN:

http://www.lwvhouston.org
mailto:randy@randyorr.com
http://randyorr.com
http://twitter.com/RandyOrrTexas
mailto:johnwhitmire@johnwhitmire.com
http://www.johnwhitmire.com
http://www.facebook.com/SenatorWhitmire/
http://twitter.com/whitmire_john
mailto:senatorjoanhuffman@gmail.com
http://www.joanhuffman.com
http://www.facebook.com/senatorjoanhuffman
http://twitter.com/joanhuffman
mailto:info@ritalucido.com
http://ritalucido.com
http://twitter.com/ritalucido
mailto:LaCount4SD17@gmail.com
http://Www.LaCount4SD17.com
http://Www.facebook.com/LLLaCount
http://twitter.com/LaurenLaCount
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Học vấn: Tốt nghiệp Đại Học Houston, BSCE, MSCE | Kinh nghiệm: Kỹ sư trong 12 năm; Sở hữu một công ty nhỏ tại HD 129 trong 16 năm | Cộng đồng: Tình nguyện viên cấp cơ sở hoạt động tích cực với vị trí chủ tịch khu 
vực bầu cử địa phương trong 16 năm và Ủy Viên Cấp Cao Đảng Cộng Hòa Tiểu Bang trong 8 năm . | Email: paulforhd129@gmail .com | Website: http://dennispaul .com | Địa chỉ: 626 1/2 Barringer Ln Suite A Webster, TX 77598 
| Điện thoại: (832) 479-7638 | Facebook: http://www .facebook .com/Dennis .Paul .HD129/ | Twitter: twitter .com/DennisPaul129

Hãy xác định 2 vấn đề quan trọng nhất 
có tầm ảnh hưởng đến người dân trong 
Quận Harris và đưa ra một vài ví dụ hành 
động cụ thể có thể đo lường mà quý vị sẽ 
thực hiện để giải quyết những vấn đề này.

Quý vị cho rằng phải đạt được tiêu chí cụ thể 
gì để biện minh cho việc chi tiêu vốn dự trữ 
trong Quỹ Bình ổn Kinh tế (Quỹ Ngày Mưa)? 
Cần có yêu cầu gì để bảo đảm phát triển được 
các giải pháp tài trợ dài hạn trong tương lai?

Quý vị sẽ làm gì với tư cách là một thành 
viên của Cơ Quan Lập Pháp Texas để bảo 
đảm tất cả trẻ em sống tại Texas được 
hưởng nền giáo dục có chất lượng?

 Làm thế nào tiểu bang Texas hợp tác tốt 
nhất với chính quyền địa phương và các 
nhà cung cấp tư nhân để bảo đảm người 
dân Texas có thể tiếp cận các dịch vụ sức 
khỏe tâm thần và điều trị nghiện ngập?

Lũ lụt . Chúng ta cần cấp vốn để xây thêm hồ 
chứa nước . Những nhánh sông hiện có của 
chúng ta cần được dọn sạch và đào sâu và 
rộng hơn tại những nơi có thể . Tạo thêm nhiều 
công khố hạn chế và công khố lưu trữ . Cả hai 
hồ chứa Barker và Addicks cần được dọn sạch 
và đào sâu hơn để chứa được nhiều nước hơn . 
Giảm bớt thuế tài sản . Thuế tài sản quá cao, nó 
đang đẩy mọi người ra khỏi ngôi nhà của chính 
họ . Tôi rất vui vì Thống Đốc Abbott và Phó 
Thống Đốc Patrick đã ưu tiên cải cách thuế tài 
sản trong phiên họp cơ quan lập pháp sắp tới .

Tôi nghĩ chỉ nên dùng Quỹ Bình Ổn trong những 
trường hợp khẩn cấp . Bão Harvey là một ví dụ 
hoàn hảo . Chúng ta không thể đứng đây và 
chẳng làm gì trong khi tài sản của những người 
sở hữu nhà bị lũ cuốn . Tại Quận Harris chúng 
ta đã bị lũ lụt nghiêm trọng trong vòng 3 năm 
qua . Đã đến lúc phải hành động .

Tôi tin rằng chúng ta cần cấp vốn công bằng 
và vô tư cho tất cả những trường công . Tiểu 
Bang nên trả phần tương đương của mình để 
giáo dục con em chúng ta . Hiện tại, Tiểu Bang 
chỉ trả khoảng 37% để giáo dục con em chúng 
ta, trong khi chủ sở hữu tài sản trả phần còn lại .

Tôi nghĩ Tiểu Bang cần tăng cấp vốn cho chăm 
sóc sức khỏe tâm thần . Nếu chúng ta cấp vốn 
đủ cho việc chăm sóc sức khỏe tâm thần ở lứa 
tuổi trẻ hơn thì sẽ có ít người có vấn đề về sức 
khỏe tâm thần bị bỏ tù hơn tức là tiết kiệm tiền 
ngân sách tương lai cho tiểu bang .

HẠ VIỆN TEXAS
THÀNH VIÊN CỦA CƠ QUAN LẬP PHÁP TEXAS. QUYỀN TÁN THÀNH TẠI QUỐC HỘI. SOẠN THẢO TẤT CẢ CÁC ĐẠO LUẬT VỀ DOANH THU VÀ PH N BỔ QUỸ CHO CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CHÍNH 
QUYỀN TIỂU BANG. LÀM VIỆC VỚI CƠ QUAN LẬP PHÁP THƯỢNG VIỆN TIỂU BANG, KHỞI XƯỚNG CÁC ĐỀ XUẤT SỬA HIẾN PHÁP, ĐƯA RA ÁN PHẠT KHI XÉT XỬ LUẬN TỘI TẠI THƯỢNG 
VIỆN. NHIỆM KỲ 2-NĂM.

H
Ạ

 V
IỆ

N
 T

E
X

A
S

, K
H

U
 V

Ự
C

 1
26

Học vấn: Đại Học Tiểu Bang Sam Houston 2 năm | Kinh nghiệm: Tôi là chủ, điều hành việc bán ô tô cũ trong Khu Vực 126 . Tôi làm trong hội đồng Cố Vấn Cảnh Sát Quận Harris tiếp tục đào tạo cơ quan hành pháp tới nay được 
15 năm . | Cộng đồng: Hỗ Trợ bảo tàng Pearl Fincher, NW Assistance Ministries, Centrum Arts League, Thành Viên Nhà Thờ Baptist Champions Forest, Thành Viên Suốt Đời của Houston Livestock Show & Rodeo . | Email: 
info@samharless126 .com | Website: http://samharless126 .com | Địa chỉ: 15814 Champion Forest PMB#312 Spring , TX 77379 | Điện thoại: (281) 655-0254 | Facebook: http://Sam Harless | Twitter: twitter .com/SamHarless126

E. SAM HARLESS (R) 

NATALI HURTADO (D) 

DAN HUBERTY (R) 
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RYAN WOODS (L) |  KHÔNG NHẬN ĐƯỢC PHẢN HỒI .

DENNIS PAUL (R) 
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KHU VỰC 128 BRISCOE CAIN (R)  | TRANH CỬ ĐỘC NHẤT

Bảo đảm cấp vốn cho những dự án giảm nhẹ 
hậu quả lũ lụt giúp xây hồ chứa nước thứ ba, 
quản lý việc mua cổ phần thôn tính công ty, cập 
nhật bản đồ bãi bồi hiện thời và cập nhật cơ sở 
hạ tầng hiện có . Tôi sẽ làm việc với những viên 
chức quận và liên bang và lên tiếng ủng hộ cho 
những dự án trong khu vực 126 . Tôi cũng ưu 
tiên giáo dục công lập - học sinh và giáo viên 
của chúng ta cần được cảm thấy mình quan 
trọng, nên chúng ta cần bảo đảm họ được cấp 
vốn công bằng hợp lý và tương xứng .

Tôi tin rằng những việc như vấn đề khẩn cấp - 
ví dụ như khôi phục sau thiên tai là lý do chính 
đáng để dùng Quỹ Ngày Mưa . Tôi cũng tin rằng 
việc cấp vốn cho giáo dục công lập giúp học 
khu có đủ giáo viên và nhân viên quản trị là tối 
quan trọng . Để bảo đảm cấp vốn dài lâu tôi rất 
tin tưởng rằng Texas nên hợp pháp hóa đánh 
bạc như một nguồn doanh thu . Tôi cũng tin 
rằng cần phải đóng các lỗ hổng thu thuế giúp 
những doanh nghiệp lớn trốn thuế .

Tôi sẽ nỗ lực tìm hiểu hệ thống tài chính trường 
học và điều gì là cần thiết để tạo nên một hệ 
thống hợp lý . Tôi sẽ làm việc chăm chỉ để bảo 
đảm những trường học, giáo viên, và học sinh 
được cấp vốn công bằng, hợp lý và tương 
xứng . Chúng ta cần nhận ra rằng con em 
chúng ta chính là tương lai của mình và cần 
được ưu tiên hàng đầu khi phân bổ vốn . Chúng 
ta cần bảo đảm giáo viên và quản trị viên của 
chúng ta có những công cụ cần thiết để thành 
công và không cần đáp ứng những yêu cầu 
không được cấp vốn .

Mở rộng việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe cho tất cả mọi người nhằm bảo đảm 
không ai gặp những trở ngại không cần thiết khi 
tìm dịch vụ chăm sóc y tế . Hiện tại thống đốc 
của chúng ta đã chọn từ chối mở rộng medicaid 
khiến người dân Texas không được nhận tiền 
của liên bang . Khoản tiền này nên được quay 
lại với người dân Texas để giúp họ được phòng 
ngừa bệnh cần thiết . Chúng ta nên ưu tiên sức 
khỏe của người dân Texas và không chơi trò 
chính trị đảng phái .

Học vấn: Thạc Sĩ ngành Chính Sách Công & Quản Trị - Đại Học St . Thomas Hai bằng Cử Nhân ngành Tâm Lý & Khoa Học Chính Trị - Đại Học Houston | Kinh nghiệm: Cựu nhân viên thực tập tại Hội Đồng Thành Phố Houston 
Cựu nhân viên thực tập tại DC cho nghị sĩ Gene Green Nhân Viên Lập Pháp cho dân biểu tiểu bang Kristi Thibaut | Cộng đồng: Ủy viên tổ chức Keep Houston Beautiful Cựu Thành Viên Hội Đồng Aldine YMCA Cựu Giám 
Đốc Khu Vực Đội Nam Sinh Hướng Đạo America Former Young Chuyên Gia Biện Hộ cho Trẻ Em | Email: Natali@NataliforTexas .com | Website: http://NataliforTexas .com | Điện thoại: (281) 826-4157 | Facebook: http://www .
facebook .com/NataliforTexas/ | Twitter: twitter .com/NataliforTexas

Lũ lụt sau Bão Harvey đã tàn phá cộng đồng 
của chúng ta . Sẽ mất vài năm mới khôi phục 
được hoàn toàn . Cho tới lúc đó, việc khôi phục 
sẽ vẫn là ưu tiên hàng đầu của tôi, như ngăn 
ngừa lũ lụt trong tương lai; thành lập cơ quan 
kiểm soát đường phân nước; và hiện đại hóa 
chính sách và giao thức của các cơ quan tiểu 
bang . Tôi cũng sẽ tiếp tục đấu tranh cho trường 
công . Cải Cách Tài Chính Trường Công là chủ 
đề chính trong phiên họp trước nhưng vẫn phải 
thực thi cải cách toàn diện . Tôi sẽ lại đưa ra 
những phương thức tốt nhất .

ESF tồn tại để bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ 
khi nền kinh tế bị suy sụp và tôi đã bỏ phiếu ủng 
hộ việc dùng quỹ này vài lần rồi . Bão Harvey gây 
ra thiệt hại về chi phí khá lớn do hư hại tài sản 
trường học, thêm vào đó là chi phí chăm sóc y tế 
và phương án giảm nhẹ thiệt hại do lũ lụt trong 
tương lai . Trong phiên họp tới, chúng ta sẽ bảo 
đảm thực hiện được những nghĩa vụ tín dụng 
theo luật định và ra những quyết định sáng suốt 
để tận dụng các nguồn lực còn lại . Cơ quan lập 
pháp cần dỡ bỏ những giới hạn để tạo thêm 
doanh thu từ thực tiễn đầu tư hiện nay .

Là Chủ Tịch Ủy Ban Giáo Dục Công Lập Hạ 
Viện, tôi sẽ tiếp tục đấu tranh cho sự hiệu quả 
và công bằng hợp lý ở trường công . Cải Cách 
Tài Chính Trường Công là chủ đề chính trong 
Phiên Họp Cơ Quan Lập Pháp lần thứ 85 và 
đã dẫn tới Ủy Ban mà tôi làm việc tạm thời hiện 
nay . Chúng ta đang đi những bước nhỏ nhưng 
cần thực thi cải cách toàn diện để hoàn toàn 
sửa chữa những vấn đề này và trong phiên 
họp tới, tôi sẽ tận dụng những gợi ý của Ủy 
Ban để đưa ra phương án tốt nhất cho toàn bộ 
học sinh Texas .

Sức khỏe tâm thần là tối quan trọng trong tất cả mọi 
cấp độ cuộc đời mỗi con người . Nhưng, vì tôi đang 
tập trung vào thế hệ trẻ, nên việc chúng ta tập trung 
nguồn lực vào trường học là vô cùng quan trọng . 
Việc này có thể hoàn thành bằng cách tăng số cố 
vấn trong trường PTCS và PTTH để giới hạn mỗi 
cố vấn phụ trách không quá 250 học sinh . Tương tự, 
nhân viên xã hội có thể giúp trẻ em ở tuổi đến trường 
hoặc phụ huynh của họ bằng cách cung cấp nguồn 
tin tại các trường học hoặc trong 20 ESC khắp Texas 
của chúng ta . Chúng ta càng giúp con em chúng ta 
thích nghi với thế giới, thì về lâu về dài càng có lợi .

Học vấn: Bằng Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh - Đại Học Phoenix - 1998 Bằng Cử Nhân Quản Trị Kinh Doanh - Đại Học Tiểu Bang Cleveland - 1991 | Kinh nghiệm: The Parking REIT (trước là MVP REITS), 2016-Hiện tại ; SP 
Plus Parking (trước là Standard Parking), 2014-2016; Central Parking, 2012-2014; Clean Energy Fuels, 2009-2012 | Cộng đồng: Khu Vực Hồ Houston, Phòng Thương Mại Kingwood & Crosby-Huffman; Hội Phụ Nữ Đảng 
Cộng Hòa Khu Vực Kingwood; Câu Lạc Bộ Hồ Houston Pachyderm; Hiệp Sĩ Columbus | Email: info@danhuberty .com | Website: http://www .danhuberty .com | Địa chỉ: 1 E . Greenway Plaza Ste, 225 Houston, Texas 77046 | 
Điện thoại: (281) 404-4699 | Facebook: http://www .facebook .com/danhubertysupporters/ | Twitter: twitter .com/danhuberty

Vấn đề quan trọng nhất mà khu vực của tôi phải 
đối mặt là lũ lụt . Tôi đã soạn thảo luật giúp tiểu 
bang xem xét lại vấn đề thoát nước để bảo đảm 
kiểm tra việc thoát nước của toàn bộ đường 
phân nước và bất kỳ công trình nào hoàn thành 
trong khu vực này cũng sẽ được đánh giá như 
toàn bộ đường phân nước . Chúng ta cũng sẽ 
cân nhắc việc tạo một nguồn vốn từ tiểu bang 
có thể giúp cho vay để trả chi phí cho hệ thống 
thoát nước . Vấn đề quan trọng thứ hai trong khu 
vực là thuế tài sản và làm thế nào chúng ta có 
thể điều chỉnh lại việc cấp vốn cho trường học .

Quỹ Bình Ổn Kinh Tế (ESF) được thiết lập 
nhằm cố gắng thu thập thêm tiền thuế dầu khi 
có thời điểm thích hợp và tiết kiệm những quỹ 
đó để dành khi ngân quỹ thấp . Cần dùng quỹ 
tại những nơi mà tiền thuế được thu . Khi nó 
tăng tới con số có thể chi trả những chi phí đó, 
thì có thể dùng để cấp vốn cho những vấn đề 
mà tiểu bang chỉ cần cấp vốn một-lần, như khi 
dùng 2 tỷ đô la tiền quỹ cho kế hoạch nước 
của tiểu bang .

Texas vẫn đang tiếp tục nỗ lực cấp vốn cho 
giáo dục công lập tại Texas . Giáo dục K-12 
chiếm khoảng 45% ngân sách tiểu bang và là 
khoản chi tiêu số một của chúng ta . Trong hai 
phiên họp vừa qua tôi đã làm việc trong cơ 
quan lập pháp chúng ta cũng đặt ra quy tắc 
giúp xác định cách tiêu tiền cho giáo dục và 
để bảo đảm trẻ em được hưởng nền giáo dục 
chuẩn . Hệ thống chấm điểm A-F là một cách 
tốt để phụ huynh có thể xem con em mình học 
ở trường thế nào .

Chúng ta có thể đánh giá toàn bộ kế hoạch hiện 
thời và gặp gỡ những viên chức địa phương 
và đối tác tư nhân để xem họ có thể phù hợp 
nhất với những trung tâm chăm sóc sức khỏe 
tâm thần và điều trị nghiện ngập nào của chúng 
ta và phát triển kế hoạch phải làm để đáp ứng 
những nhu cầu này . Trong suốt phiên họp 
Cơ Quan Lập Pháp lần thứ 85, rất nhiều việc 
đã hoàn thành để cải thiện việc cấp vốn cho 
những cơ sở chăm sóc sức khỏe tâm thần . 
Toàn hội đồng đồng ý tăng cấp vốn tới 3 .6 tỷ 
đô la cho Medicaid/CHIP và gần 7 .2 tỷ đô la và 
đã thông qua SB 1326 và SB 292 .

CÂU HỎI 
DÀNH CHO 

ỨNG CỬ VIÊN:
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Nếu chúng ta không xây dựng cơ sở hạ tầng 
chống lũ lụt để bảo vệ ngôi nhà của mình, thì con 
em chúng ta có thể sẽ không lớn lên ở đây . Theo 
số tiền thuế mà chúng ta phải nộp, thì đã đến lúc 
Austin giúp trả hóa đơn . Tôi sẽ đấu tranh cho 
những đồng đô la thuế của tiểu bang . Cử tri cũng 
muốn có người nhận trách nhiệm giải trình thực 
sự cho hệ thống bầu cử của chúng ta . Những 
người có chức vụ phải biết rằng khi họ chọn đảng 
thay vì cộng đồng và xem thường cử tri, thì tức là 
họ đã thua . Tôi sẽ đấu tranh để cởi mở về bầu cử 
để mọi người có lựa chọn thực sự bỏ phiếu cho 
ai thay vì chọn ứng cử viên “ít tệ nhất” .

“Trước lá cờ Texas; tôi thề sẽ trung thành với 
các bạn, Texas, tiểu bang dưới quyền Chúa, 
là duy nhất và không thể phân chia .” Điều đó 
nghĩa là tất cả chúng ta cùng tham gia . Khi 
miền Trung Texas hạn hán và cháy rừng, khi 
Bắc Texas gặp lốc xoáy và khi Gulf Coast gặp 
bão, thì Quỹ Ngày Mưa phải sẵn sàng khi 
người dân Texas cần giúp đỡ . Mục đích của 
quỹ này là giúp mọi người trong tình trạng khẩn 
cấp, không chỉ để cải thiện xếp hạng công khố 
phiếu của chúng ta hay tệ hơn là bị sử dụng 
cho trò chơi ngân quỹ và giải pháp tạm thời cho 
các vấn đề dài hạn .

Hiến Pháp Texas bảo đảm con em chúng ta có 
một “hệ thống trường công hiệu quả” . Tự hào 
là người tốt nghiệp từ CCISD, đối với tôi điều 
đó nghĩa là mọi trẻ em đều có quyền được 
hưởng nền giáo dục bằng hoặc tốt hơn của tôi . 
Chúng ta cần trả lương giáo viên xứng đáng 
và cấp vốn để mở rộng chương trình giáo dục 
trước mầm non của Thống Đốc Abbott . Chúng 
ta cũng cần chuẩn bị cho học sinh học và phát 
triển kỹ năng cả đời, chứ không chỉ đánh dấu 
vào ô trống và trả nợ tiền học . Đã từng làm 
việc trong ngành kỹ nghệ, tôi hiểu rằng con em 
chúng ta cần luôn nhanh nhạy trong thế kỷ 21 .

Tổ chức địa phương có vị trí tốt nhất để xác 
định những nhu cầu chăm sóc sức khỏe tâm 
thần/nghiện ngập của họ, nhưng nguồn lực thì 
hạn chế . ISD Clear Creek đã phát hành báo cáo 
thâm hụt ngân sách để trả công cho 15 tư vấn 
sức khỏe tâm thần mới . Chính phủ tiểu bang 
nên mở rộng Medicaid để mọi người dân Texas 
có thể tiếp cận những nhà cung cấp dịch vụ 
chăm sóc y tế hiện có với giá phải chăng . Và 
tiểu bang cần trao quyền cho những tổ chức tiên 
phong-- như trường học, sở cảnh sát, và trường 
đại học-- để mở rộng các chương trình này bằng 
cách cấp vốn cho những giải pháp sáng tạo .

Học vấn: Thạc Sĩ Chính Sách Công (MPP), Thạc Sĩ Kinh Tế, Đại Học Georgetown . Bằng Cử Nhân Khoa Học ngành Toán học, Bằng Cử Nhân ngành Kinh Tế, Đại Học Texas tại Austin . Trường PTTH Clear Lake, Khóa 2006 
| Kinh nghiệm: Liên Hiệp Chính Sách Công và Khoa Học Dữ Liệu, Uber Technologies, Inc .; Chuyên Gia Phân Tích Ngân hàng Đầu Tư (Công Khố Đô Thị), Morgan Stanley | Cộng đồng: Thành viên: Phòng Thương Mại Khu 
Vực Clear Lake, Phòng Thương Mại Nam Belt-Ellington Field, Giáo Đoàn K’nesseth Israel, Clear Creek ISD PTAs | Email: contact@alexkforthebay .com | Website: http://www .alexkforthebay .com | Địa chỉ: 17400 El Camino 

Lũ lụt là một trong những mối quan tâm nghiêm 
túc nhất của mọi người trong khu vực 129 . 
Chúng ta cần xem xét những mô hình thoát 
nước và hiểu lý do tại sao có vài khu vực lân cận 
luôn bị lụt khi những khu khác thì hầu như không 
bao giờ bị, và dùng thông tin đó để thực thi thay 
đổi . Một mối quan tâm chung hơn là quá nhiều 
luật điều chỉnh hoạt động kinh tế và cá nhân . Tôi 
muốn tìm cách xóa bỏ những luật dư thừa hiện 
hành và đơn giản hóa đời sống cho mọi người 
trong khu vực của mình và trên toàn bang .

Tôi nghĩ tiêu chuẩn rõ ràng để tiêu tiền của quỹ 
đó là để sửa chữa những hư hại trong cộng 
đồng sau khi gặp thiên tai như bão nhiệt đới và 
lũ lụt . Chúng ta cần xem xét việc tiêu dùng hiện 
tại là lãng phí hay hỗ trợ chủ nghĩa thân hữu, và 
xóa bỏ nó, trong khi chuyển hướng khoản tiền 
tiết kiệm được vào quỹ .

Tôi là người ủng hộ mạnh mẽ việc tăng lựa 
chọn và cạnh tranh trường học, thay vì lừa trẻ 
em vào những trường dạy kém .

Hợp pháp hóa hay hình sự hóa ma túy, và dùng 
mọi nguồn lực tiết kiệm được để bắt bớ, xử lý, 
xét xử, và bỏ tù những người phản đối không 
bạo lực để ủng hộ những việc như vậy .

Học vấn: Bằng Cử Nhân Tiếng Anh/Ngôn Ngữ Học, Đại Học Houston năm 2002 | Kinh nghiệm: Mười năm làm pha chế, mười năm làm kỹ sư phát triển phần mềm . | Cộng đồng: Tôi tham gia gây quỹ Extra Life mỗi năm trong 
năm năm qua, và đã thu được gần ba ngàn đô la cho Bệnh Viện Nhi Texas . | Email: josephmajsterski@gmail .com | Twitter: twitter .com/majsterski

Hai vấn đề lớn nhất khi tôi đi bầu cử là lũ lụt và 
tăng thuế tài sản . Để kiềm chế lũ lụt trong khu 
vực của chúng ta thì chúng ta cần 1) một hồ 
chứa thứ ba 2) cung cấp thông tin tốt hơn cho 
những người sở hữu nhà và doanh nghiệp địa 
phương về rủi ro lũ lụt thực sự 3) mở rộng các 
quyền chọn bảo hiểm lũ lụt trên thị trường . Để 
ngăn cản việc tăng thuế tài sản, tôi sẽ xin cơ 
quan lập pháp loại bỏ việc cấp vốn cho trường 
theo ngày (thuế M&O) từ thuế tài sản và tiết kiệm 
cho người sở hữu nhà trung bình là 30%-40% 
tiền nộp thuế .

Tôi nghĩ nên dùng ESF cho những khoản chi 
một lần và khẩn cấp . Tôi không nghĩ nên dùng 
nó như một nguồn doanh thu thêm cho những 
chương trình chi tiêu mới, vì như vậy sẽ phá 
hỏng mục đích của “quỹ ngày mưa” . Theo yêu 
cầu của tôi, Texas có thể dùng ESF giúp khôi 
phục sau bão Harvey .

Tôi sẽ bắt đầu bằng việc bảo đảm chúng ta sẽ 
cấp vốn công bằng, hợp lý và tương xứng cho 
giáo dục công lập . Tôi cũng sẽ cho các khu vực 
được “chọn không dùng” chương trình thi cử 
STAAR nếu họ có thể chứng minh rằng họ sẽ 
dùng một mô hình thi cử tiêu chuẩn khác được 
công nhận trên toàn quốc như chương trình 
Kiểm Tra Trình Độ Stanford hoặc Kỹ Năng Cơ 
Bản Iowa . Bằng cách này chúng ta có thể giảm 
nhẹ việc “dạy để thi .”

Chúng ta đã tiến một bước lớn trong phiên họp 
trước với việc thông qua HB10, yêu cầu chia 
sẻ bình đẳng lợi ích chăm sóc sức khỏe tâm 
thần giữa những công ty bảo hiểm . Điều này 
đã tăng khả năng mọi người tiếp cận bảo hiểm 
sức khỏe tâm thần có ý nghĩa lên rất nhiều . 
Chúng ta cũng cần làm nhiều hơn để khuyến 
khích hợp tác giữa những nhà cung cấp dịch vụ 
chăm sóc sức khỏe tâm thần và cơ quan hành 
pháp . Cần xác định danh tính những ai bị bệnh 
tâm thần có tương tác với cơ quan hành pháp 
để xếp vào cơ sở chăm sóc sức khỏe tâm thần 
thay vì cho vào tù .

Học vấn: Bằng Cử Nhân Khoa Học - Sinh Học, Đại Học Tiểu Bang Sam Houston | Bác Sĩ Y Khoa - Cao Đẳng Y Baylor | Bác Sĩ Nội Trú - Khoa Gây Mê, Đại Học Washington, St . Louis | Kinh nghiệm: Bác Sĩ Gây Mê có Giấy 
Phép Hành Nghề | Đối Tác, Đối Tác Gây Mê Hoa Kỳ | Hành nghề y hơn 15 | Cộng đồng: Người trợ tế và giáo viên Trường Học Chúa Nhật cho người lớn tại Nhà Thờ Baptist hampion Forest | Email: tom@tomoliverson .com 
| Website: http://tomoliverson .com | Địa chỉ: 1 Greenway Plaza #225 Houston, TX 77046 | Điện thoại: (713) 526-3399 | Facebook: http://www .facebook .com/TomOliverson/ | Twitter: twitter .com/tomoliverson

Tương lai của nền kinh tế tiểu bang phụ thuộc 
vào sự hấp dẫn của hệ thống giáo dục tiểu bang . 
Gánh nặng kéo dài của giá trị tính thuế bất động 
sản trong tương lai là không công bằng và cần 
phải đảo ngược lại . Phí tác động phải được 
dành cho học khu đang phát triển và dùng phí 
tác động từ những nhà phát triển để hỗ trợ . Việc 
quản lý vấn đề lũ lụt nên được quan tâm trên 
toàn bang thay vì chỉ ở một quận . Khu vực 130 
và Quận Harris nên được hỗ trợ từ ESF .

ESF tại Texas có số phần trăm trong ngân sách 
tiểu bang cao hơn thường thấy tại các tiểu 
bang khác . Các tiểu bang khác thường dùng 
mức chuẩn 6 .5% . Tiền có trên mức chuẩn 
6 .5% nên được dành để cải thiện giáo dục, cơ 
sở hạ tầng và thâm hụt ngân sách hưu trí . Hơn 
nữa, một phần ESF lớn hơn nên được đầu tư 
vào những khoản táo bạo hơn để tạo ra doanh 
thu tương lai cho tiểu bang .

Ưu tiên cấp vốn cho trường học . Tiểu bang đã 
cố tình bóp nghẹt hệ thống trường học trong 
thập kỷ qua, giảm phần trăm tiểu bang cấp vốn 
cho hệ thống trường học từ 50% xuống khoảng 
32% . Đóng góp của phí tác động từ những nhà 
xây dựng sẽ giúp phát triển học khu . Trả lương 
mức chuẩn cho giáo viên, giúp lôi kéo những 
giáo viên có trình độ ở lại và sự giàu có của họ 
sẽ mang lại lợi ích cho học sinh . Nên sửa đổi 
hoặc xóa bỏ chương trình thi cử STAR theo 
kiến nghị của những nhà giáo .

Việc Thống Đốc và những nhà lập pháp từ chối 
tham gia Medicare mở rộng là vô lương tâm . 
Thêm tiền sẽ giúp nâng cao các tỷ lệ của hệ 
thống y tế Texas . Nhiều vấn đề của tiểu bang 
xuất phát từ một cơ quan chính phủ không 
cân nhắc đến lợi ích của người dân . Hệ thống 
thuế hồi quy chuyển gánh nặng thuế từ doanh 
nghiệp lớn sang tầng lớp trung lưu và người 
nghèo .

Học vấn: Cử Nhân Khoa Học & Thạc Sĩ - ChE, Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh - Quản Trị & Tài Chính, Tiến Sĩ (DBA) ngành Văn Hóa Quản Trị và An Toàn | Kinh nghiệm: Ông đã dành cả đời làm kỹ sư an toàn và chống cháy, tư vấn 
hơn 1,500 nhà máy, cơ sở lọc hóa học, công nghiệp độc hại . | Cộng đồng: Tình Nguyện Viên Sở Cứu Hỏa - Lính Cứu Hỏa, Trung Úy, Đại Úy, và Ủy Viên . Phó Văn Phòng Ghi Danh Cử Tri, Nhà Hoạt Động Xã Hội Cộng Đồng . | Email: 
dr .fred .fortexashouse@comcast .net | Website: http://www .drfredfortexashouse .com | Địa chỉ: 11950 Spring Cypress RD #104 Tomball, Tx 77377 | Facebook: http://www .facebook .com/Dr .Fred .Infortunio | Twitter: twitter .com/Dr_Infortunio

1 . Giảm nhẹ thiệt hại sau lũ lụt - Phân bổ tiền dài 
hạn vào quỹ ngày mưa dành cho thiên tai . Mua 
mới và bảo dưỡng những máy đo lượng mưa 
hiện có, trạm dự báo thời tiết, và thiết bị dùng để 
thu thập dữ liệu GIS để đo nước ngầm . 2 . Chăm 
Sóc Sức Khỏe cho Nhà Giáo -- Bằng cách cấp 
thêm vốn cho học khu đặc biệt để trả phí bảo 
hiểm y tế, chi phí bảo hiểm cho giáo viên sẽ giảm 
đáng kể và giúp bảo hiểm y tế có giả cả phải 
chăng hơn đối với các giáo viên của chúng ta .

Nên dùng Quỹ Ngày Mưa chỉ cho mục đích 
khẩn cấp và không dùng để bù thâm hụt doanh 
thu, thâm hụt, hay các mục đích không khẩn 
cấp khác . Vì phần lớn vốn đến từ doanh thu 
thuế dầu và khí gas, nên cơ quan lập pháp cần 
tìm kiếm những ngành thay thế để có thể đa 
dạng nguồn doanh thu và không phụ thuộc vào 
duy nhất một ngành . Điều này sẽ giúp bảo đảm 
quỹ luôn đủ khả năng thanh toán và đầy đủ .

Tôi sẽ làm việc để khôi phục vốn cấp bằng với 
mức trước năm 2008 (đã điều chỉnh theo lạm 
phát) . Điều này sẽ cho phép các học khu có 
nguồn lực sẵn có để thuê và thuê lại những 
giáo viên có trình độ, trả lương cạnh tranh, tăng 
cường trải nghiệm học hành của học sinh, an 
ninh, phát triển tòa nhà, và hơn thế nữa . Tôi 
cũng sẽ kết thúc STAAR và chương trình thi 
cử tiêu chuẩn khác mà hiện tại là bắt buộc và 
ảnh hưởng tới cả kết quả hoạt động của học 
khu và học sinh .

HHS và DSHS nên làm việc cùng với chính 
quyền địa phương và những nhà cung cấp tư 
nhân, để mở rộng mạng lưới nhà cung cấp và 
những bệnh nhân này có thể được chăm sóc y 
tế theo nhu cầu của họ . Bằng việc tăng cấp vốn 
cho DSHS, có thể cộng tác nhiều hơn trong lĩnh 
vực tư nhân để mở rộng việc chăm sóc bệnh 
nhân và dịch vụ và giảm thời gian chờ chăm 
sóc y tế . Chất lượng y tế cũng sẽ tăng khi hợp 
tác với chính quyền địa phương và nhà cung 
cấp tư nhân .

Học vấn: Đại Học A&M Texas | Kinh nghiệm: 15 năm trong ngành Dịch Vụ và Tư Vấn Tài Chính | Cộng đồng: HLSR, Get Together NW Houston, và những tổ chức của nhà thờ trong khu vực . | Email: info@royeriksen .com | 
Website: http://www .royeriksen .com

Hãy xác định 2 vấn đề quan trọng nhất 
có tầm ảnh hưởng đến người dân trong 
Quận Harris và đưa ra một vài ví dụ hành 
động cụ thể có thể đo lường mà quý vị sẽ 
thực hiện để giải quyết những vấn đề này.

Quý vị cho rằng phải đạt được tiêu chí cụ thể 
gì để biện minh cho việc chi tiêu vốn dự trữ 
trong Quỹ Bình ổn Kinh tế (Quỹ Ngày Mưa)? 
Cần có yêu cầu gì để bảo đảm phát triển được 
các giải pháp tài trợ dài hạn trong tương lai?

Quý vị sẽ làm gì với tư cách là một thành 
viên của Cơ Quan Lập Pháp Texas để bảo 
đảm tất cả trẻ em sống tại Texas được 
hưởng nền giáo dục có chất lượng?

 Làm thế nào tiểu bang Texas hợp tác tốt 
nhất với chính quyền địa phương và các 
nhà cung cấp tư nhân để bảo đảm người 
dân Texas có thể tiếp cận các dịch vụ sức 
khỏe tâm thần và điều trị nghiện ngập?

HẠ VIỆN TEXAS
THÀNH VIÊN CỦA CƠ QUAN LẬP PHÁP TEXAS. QUYỀN TÁN THÀNH TẠI QUỐC HỘI. SOẠN THẢO TẤT CẢ CÁC ĐẠO LUẬT VỀ DOANH THU VÀ PH N BỔ QUỸ CHO CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CHÍNH 
QUYỀN TIỂU BANG. LÀM VIỆC VỚI CƠ QUAN LẬP PHÁP THƯỢNG VIỆN TIỂU BANG, KHỞI XƯỚNG CÁC ĐỀ XUẤT SỬA HIẾN PHÁP, ĐƯA RA ÁN PHẠT KHI XÉT XỬ LUẬN TỘI TẠI THƯỢNG 
VIỆN. NHIỆM KỲ 2-NĂM.

CÂU HỎI 
DÀNH CHO 

ỨNG CỬ VIÊN:

http://www.lwvhouston.org
mailto:contact@alexkforthebay.com
http://www.alexkforthebay.com
mailto:josephmajsterski@gmail.com
http://twitter.com/majsterski
mailto:tom@tomoliverson.com
http://tomoliverson.com
http://www.facebook.com/TomOliverson/
http://twitter.com/tomoliverson
mailto:dr.fred.fortexashouse@comcast.net
http://www.drfredfortexashouse.com
http://www.facebook.com/Dr.Fred.Infortunio
http://twitter.com/Dr_Infortunio
mailto:info@royeriksen.com
http://www.royeriksen.com


L I Ê N  Đ O À N  N Ữ C Ử T R I  Q U Ỹ G I Á O  D Ụ C  H O U S T O N   |   N G À Y 6  T H Á N G  11  N Ă M  2018   |   W W W. LW V H O U S T O N . O R G 23

An toàn công cộng là ưu tiên hàng đầu của mọi 
cấp độ cơ quan chính phủ . Tôi sẽ tiếp tục bảo 
đảm hệ thống luật hình sự của chúng ta hiệu quả 
và thúc đẩy Tiểu Bang giúp đỡ chúng ta trong 
vấn đề lũ lụt gây ảnh hưởng đến An Toàn Công 
Cộng . Một nền kinh tế khỏe mạnh sẽ mang đến 
những cơ hội việc làm có ý nghĩa, thu hút đầu tư, 
và tạo ra thu nhập hợp lý từ thuế giúp tiểu bang 
chúng ta thực hiện sứ mệnh ưu tiên thứ hai . Tôi 
sẽ tập trung mở rộng việc đào tạo lực lượng lao 
động, lập ra các thuế và quy định hợp lý .

Cơ Quan Lập Pháp Texas muốn tiếp cận nguồn 
vốn dự trữ trong Quỹ Bình Ổn Kinh Tế thì phải 
đáp ứng những yêu cầu sau: không được dùng 
cho việc đang chi tiêu, chỉ được dùng cho những 
hạng mục liên quan đến trường hợp khẩn cấp, 
chỉ tiêu dùng một lần, và dự án vốn . Bất kỳ khi 
nào sử dụng Quỹ Ngày Mưa thì phải được Cơ 
Quan Lập Pháp Texas bỏ phiếu đa số tuyệt đối 
thông qua .

Muốn cấp vốn hợp lý tất nhiên là phải cân nhắc 
việc bảo đảm mọi trẻ em đều được hưởng nền 
giáo dục có chất lượng nhưng vấn đề này lớn 
hơn nữa vì nó bao gồm mở rộng tư vấn nghề 
nghiệp, giáo dục phụ huynh, và đo lường hiệu 
quả hoạt động . Đây là những điểm sáng trong 
thế giới giáo dục công lập nhưng chúng ta không 
thể để trẻ em rơi vào những khoảng trống .

Sức khỏe tâm thần và điều trị nghiện ngập, đã 
được thực hiện chuẩn, có lợi cho cả những 
cá nhân được điều trị và cả cộng đồng và đây 
chính là lý do tại sao Texas đã tiến hành các 
bước để đạt được điều này trong vòng vài năm 
qua . Mở rất rộng việc cấp vốn từ tiểu bang, cấp 
quyền cho những tòa án mới, và thiết lập những 
chương trình chuyển hướng để giúp bị cáo 
không phải ngồi tù mà được đưa vào cơ sở điều 
trị . Những chương trình này tạo ra những kết 
quả tích cực và có thể đo lường được theo dự 
đoán của chúng ta . Tôi cũng như nhiều người 
khác đang trông chờ nó được mở rộng .

Cư dân đang lo ngại về vấn đề kiểm soát thuế bất 
động sản địa phương và chi tiêu của tiểu bang . 
Tôi sẽ tiếp tục thúc đẩy dự luật của tôi để giúp 
miễn giảm một phần trăm giá trị nhà ở của bạn - 
thay vì số tiền cố định $25,000 hiện tại - nhờ vậy 
số tiền được miễn tính thuế sẽ tự động tăng lên 
khi giá trị thẩm định tăng lên .  Ngoài ra, tôi sẽ đấu 
tranh để bảo đảm cân bằng ngân sách của chúng 
ta . Tôi sẽ đấu tranh để sửa đổi hiến pháp nhằm 
hạn chế tăng chi tiêu của tiểu bang, nhờ vậy 
chính phủ sẽ ngừng thu nhiều tiền hơn từ bạn .

Quỹ Rainy Day là tài khoản tiết kiệm của chính 
quyền tiểu bang chúng ta . Sử dụng quỹ này để 
tài trợ cho chi phí liên tục sẽ không bền vững 
vì quỹ sẽ cạn kiệt trong khi chi phí sẽ tiếp tục 
tăng lên . Tiểu bang nên duy trì đủ tiền trong quỹ 
Rainy Day để giữ xếp hạng tín dụng của tiểu 
bang chúng ta và bảo đảm số dư của quỹ một 
cách khôn ngoan .  Phần còn lại của quỹ nên 
được chi một lần, chẳng hạn như dành cho giao 
thông vận tải hoặc dự án phòng chống lũ lụt, và 
số tiền còn lại nên trả lại cho người nộp thuế .

Chúng ta cần đầu tư thêm nhiều tiền cho các lớp 
học . Trong khi Cơ quan Lập Pháp nỗ lực thay 
đổi hệ thống tài chính trường học của tiểu bang 
chúng ta, tôi sẽ bảo đảm rằng chúng tôi không 
bao giờ xa rời mục đích của hệ thống giáo dục 
công lập - giáo dục trẻ em và tạo cơ hội tốt nhất 
cho tương lai của trẻ em . Cách duy nhất để chi 
tiêu cho giáo dục công vì mục đích của ngành là 
khi tiền được đầu tư vào các lớp học, nơi những 
khoản đầu tư đó sẽ thực sự tác động được đến 
chất lượng giáo dục của học sinh .

Trong nhiều kỳ họp vừa qua, Cơ quan Lập pháp 
đã tăng cường nhấn mạnh về sức khỏe tâm 
thần trong việc xử lý nhiều vấn đề khác nhau, từ 
việc đặc biệt chú trọng đến những người trong 
nhà tù quận bị bệnh tâm thần đến nguyên nhân 
và cách phòng ngừa các sự cố trong trường học 
của chúng ta . Trước tiên, chúng ta phải xác định 
chương trình hoặc phương thức điều trị nào 
thực sự hiệu quả theo hướng chúng ta mong 
muốn và sau đó lên kế hoạch thực hiện với sự 
tính toán hợp lý nhằm đạt được mục tiêu đó .

Giáo dục công lập là vấn đề số một của Hạ Viện 
Texas Khu Vực 132 . Nếu được bầu tôi sẽ tập trung 
vào cải cách tài chính trường công để bảo đảm 
những trường công của chúng ta được cấp vốn đủ . 
Vấn đề quan trọng thứ hai là kiểm soát lũ . Chúng 
ta cần xây dựng hồ chứa nước thứ ba và cung cấp 
các biện pháp giảm nhẹ khác . Chúng ta cũng cần 
thành lập một lực lượng đặc nhiệm đánh giá kế 
hoạch hành động trước và sau khi xảy ra thời tiết 
thảm khốc trong mỗi quận của Texas . Chúng ta cần 
giúp các cộng đồng chuẩn bị tốt, cập nhật thông 
tin, và an toàn .

Nếu chúng ta dùng Quỹ Ngày Mưa cho bất kỳ 
vấn đề hiện tại nào, thì cần trình bày kế hoạch 
hành động xem chúng ta sẽ bổ sung số tiền đã 
tiêu thế nào và để bảo đảm vấn đề được giải 
quyết để chúng ta không cứ phải trông chờ vào 
quỹ ngày mưa như một nguồn tín dụng mở . 
Quỹ Ngày Mưa nên dùng vào những lúc khẩn 
cấp một cách hợp pháp để bảo đảm chúng ta 
ra quyết định khi có đủ thông tin về cách duy trì 
mạng lưới an toàn cho tiểu bang của chúng ta .

Tôi cam kết sẽ bảo đảm mọi trẻ em Texas đều 
được hưởng nền giáo dục công lập có chất 
lượng và tôi sẽ tập trung cải cách tài chính 
trường công để chắc chắn làm được việc này . 
Việc này bao gồm tăng lương cho giáo viên và 
giải quyết chi phí chăm sóc sức khỏe cho họ để 
bảo đảm chúng ta thu hút và giữ được những 
giáo viên giỏi nhất cho học sinh . Chúng ta cũng 
cần giới hạn số lượng bài thi theo tiêu chuẩn và 
chấm dứt việc bắt giáo viên dạy để thi .

Chúng ta cần tăng nhận thức về sức khỏe tâm 
thần và nghiện ngập cho những người dễ có 
nguy cơ và cung cấp dịch vụ trong trường học . 
Vấn đề cấp thiết là xã hội chúng ta cần hiểu 
sự thiết yếu của việc chăm sóc liên tục sức 
khỏe tâm thần và người dân Texas không cảm 
thấy bị cách ly hay lừa gạt . Texas cần mở rộng 
Medicaid giúp nhiều người dân Texas dễ tiếp 
cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe hơn và cho 
phép nhiều người tiếp cận với dịch vụ chăm 
sóc sức khỏe tâm thần hơn .

1 . Hành Động Làm Công - Đưa nhiều chủ lao 
động lại khu vực hơn, các công ty quốc gia .  
Phát triển kinh doanh trong khu bằng cách cung 
cấp cho họ thước đo quản lý và hỗ trợ tài chính 
để thành lập công ty . 2 . Hành Động an toàn/an 
ninh và giáo dục - Hướng dẫn mọi người trong 
khu vực cách thiết lập cấu trúc gia đình . Quan 
trọng hơn là được đào tạo, như giao thương kỹ 
thuật, v .v . . .

Quỹ này chỉ được dùng như “Quỹ Ngày Mưa”, 
phải thiết lập giải pháp lâu dài một cách cẩn 
thận theo nhu cầu và sự cần thiết của mọi 
người trong tiểu bang . Nếu khu vực có nhu cầu 
và cần thiết phải phát triển khu vực vì công ăn 
việc làm, giáo dục, đời sống người cao tuổi, thì 
tiểu bang phải cấp một phần vốn cho khu vực .

Giáo dục là ưu tiên hàng đầu trong chiến dịch 
của tôi, 1 . Trả thù lao tốt hơn cho giáo viên, 
lương cao và được tôn trọng mà giáo viên 
không vui vẻ, thì giáo dục không thể tốt được . 
Xã hội phải khâm phục và vinh danh những 
giáo viên xứng đáng được như vậy . 2 . Bảo đảm 
phụ huynh có tham gia vào hệ thống giáo dục, 
hướng dẫn tốt hơn cho trẻ em và đáp ứng nhu 
cầu của chúng . Một đứa trẻ vui vẻ, giáo viên vui 
vẻ bằng với = một xã hội tốt hơn .

Thuê nhiều chuyên gia y tế có trình độ hơn, mở 
nhiều trung tâm cộng đồng hơn để tư vấn cho 
những người bị căng thẳng, áp lực, có vấn đề bạo 
lực gia đình, vấn đề gia đình để họ được xả nỗi thất 
vọng của mình . Việc này thực sự có thể ngăn họ 
dùng các loại thuốc gây nghiện và bị căng thẳng 
tâm lý . Ý tôi là trước khi một người bị lâm vào tình 
trạng cực kỳ khó khăn, thì xã hội nhận ra và bắt đầu 
giúp đỡ, nhưng vậy là quá muộn . Nếu chúng ta có 
thể ngăn chặn điều này ngay từ đầu thì sẽ tốt hơn 
rất nhiều và sẽ giúp được cộng đồng của chúng ta .
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ALMA A. ALLEN (D) 

SYED S. ALI (R)

MIKE SCHOFIELD (R) 

H
Ạ

 V
IỆ

N
 T

E
X

A
S

, K
H

U
 V

Ự
C

 1
32

H
Ạ

 V
IỆ

N
 H

O
A 

K
Ỳ

, Q
U

Ậ
N

 1
33

JIM MURPHY (R) 

GINA CALANNI (D) 

DANIEL AREVALO (L)  |  KHÔNG NHẬN ĐƯỢC PHẢN HỒI .

Kinh nghiệm: Kinh nghiệm kinh doanh, dầu và khí gas, cửa hàng tiện lợi, nhà hàng, xuất nhập khẩu, vận tải, bảo hiểm . | Cộng đồng: Rất tích cực tham gia hoạt động cộng đồng, cộng đồng người có tín 
ngưỡng khác nhau, hiệp hội Hồi Giáo, tổ chức từ thiện khác, hội ung thư, hiệp hội bệnh tiểu đường, hiệp hội chủ sở hữu nhà . | Email: aliforstaterep131@gmail .com | Địa chỉ: 11849 Bissonnet St Houston, 
Tx 77099 | Điện thoại: (281) 250-7101 | Facebook: http://Syed Ali

Giáo dục và bầu không khí là hai vấn đề quan 
trọng nhất trong khu vực . Mặc dù liên tục cần 
giải quyết việc thiếu nguồn lực cho học sinh và 
giáo viên, tiểu bang yêu cầu khu vực liên tục đấu 
tranh để cấp vốn . Chúng ta cần kiểm soát chặt 
những lệnh không được cấp vốn . Liên quan đến 
chất lượng không khí, chúng ta cần cho TCEO 
quyền được từ chối cấp phép khi khu vực đã 
quá bão hòa những cơ sở gây ô nhiễm khu vực 
lân cận .

Tôi tin rằng mọi thứ cần được đưa lên bàn thảo 
luận khi chúng ta đối mặt với khủng hoảng cắt 
giảm ngân sách, và để giúp các cộng đồng 
phục hồi nhanh hơn sau thiên tai . Hơn nữa, 
chúng ta cần chịu trách nhiệm khi cắt giảm và 
xóa bỏ nguồn cấp vốn . Texas nhất quán giảm 
nguồn doanh thu, mà không nghĩ tới những vấn 
đề lớn về ngân sách trong tương lai .

Tôi đã làm việc trong nhiều năm để giảm sự 
phụ thuộc vào chương trình thi tiêu chuẩn . Tôi 
tin rằng chúng ta cần chịu trách nhiệm, nhưng 
hệ thống hiện tại không cho phép giáo viên có 
quyền kiểm soát hợp lý trong lớp học họ dạy . 
Bản chất trừng phạt của hệ thống trách nhiệm 
hiện tại kiềm chế tính sáng tạo của giáo viên, 
đổi lại họ dùng thời gian trên lớp để dạy kỹ 
năng thi cử . Mặc dù có trở ngại, nhưng chúng 
ta có vài giáo viên giỏi nhất nước .

Texas cần cấp vốn điều trị y tế ở mức cao hơn, 
trong khi vẫn giảm số người bị đẩy vào hệ 
thống luật hình sự của chúng ta . Chúng ta cần 
làm tốt hơn trong việc cung cấp những chương 
trình đa dạng giúp giải quyết vấn đề sức khỏe 
tâm thần và nghiện ngập . Mọi người thường 
kêu gọi giúp đỡ rất nhiều trước khi kết thúc 
trong hệ thống luật hình sự . Chúng ta cần giúp 
những phản ứng viên đầu tiên của mình bằng 
cách cho họ có nhiều lựa chọn hơn khi họ gặp 
những người cần can thiệp y tế .

Học vấn: Bằng Cử Nhân Khoa Học và Thạc Sĩ Y Khoa trong Hướng Dẫn và Giảng Dạy Đào Tạo Tiến Sĩ TSU, và Chứng Nhận Quản Trị và Giám Sát, từ Đại Học Houston . | Kinh nghiệm: HISD trong 39 năm . Giáo Viên Tiểu 
Học, Trợ Lý Hiệu Trưởng, Hiệu Trưởng, Nhân Sự và Quán Trị Trung Tâm . 10 năm SBOE, và Dân Biểu Tiểu Bang từ năm 2005 . | Cộng đồng: Hiệp Hội Quản Trị Chuyên Nghiệp Houston, Hiệp Hội Giám Sát và Hướng Dẫn 
Mỹ, Hiệp Hội Quản Trị Trường Học Texas, NAACP, Phòng Thương Mại của Hội Phụ Nữ… | Email: almaallen131@gmail .com

Trình độ Học vấn: Mike có bằng cử nhân khoa học chính trị của Đại học Rutgers và nhận bằng luật của trường Đại học bang Louisiana . | Kinh nghiệm: Trước khi gia nhập Văn phòng Thống đốc Perry, Schofield thực hành 
luật tại các công ty luật của Baker Botts LLP và Howrey & Simon, và tại bộ phận pháp chế của Equiva Services LLC . | Hoạt động Cộng đồng: Thành viên mang lại sinh khí của Houston Livestock Show and Rodeo, diễn giả 
của Văn phòng Cải cách Tố tụng Texas, giáo dân tích cực tại Nhà thờ Công giáo St . John Vianney . | Email: info@mikeschofield .com | Website: http://www .mikeschofield .com/ | Địa chỉ: 1 E Greenway Plz, Ste 225 Houston, 

Học vấn: Bằng Cử Nhân Đại Học St . Edward’s Khoa Học Chính Trị Đại Học Bắc Texas Chứng Nhận Trợ Giúp Luật Sư |Kinh nghiệm: Hơn hai mươi năm kinh nghiệm làm việc cho các công ty về năng lượng, tài chính và 
pháp luật của cả nhà nước và tư nhân . | Cộng đồng: Tình nguyện viên tích cực trong trường của con tôi, chủ tịch Gala Elijah Rising (tổ chức đấu tranh chống nạn buôn người), Môi Trường Sống cho Con Người, và nhiều 
ngân hàng thực phẩm . | Email: ginafortexas@gmail .com | Website: http://www .ginacalanni .com | Địa chỉ: P .O . Box 6733 Katy, TX 77491

Học vấn: Jim Murphy tốt nghiệp trường Strake Jesuit và UT Austin . . | Kinh nghiệm: Jim bắt đầu sự nghiệp chuyên môn là giáo viên tại Thành Phố Houston . Hai lần được bầu vào Hội Đồng Tín Thác HCC . Ông là Chủ Tịch Ban Quản Lý 
Khu Vực . | Cộng đồng: Làm việc cho những hội đồng: Phòng Thương Mại Tây Houston, Trung Tâm Y Tế Tây Houston, và Hiệp Hội Môi Giới Bất Động Sản Thương Mại và Ban Đất Đai Đô Thị Houston . . | Email: Jim@VoteJimMurphy .
com | Website: http://www .votejimmuprhy .com . | Address: 1 E Greenway Plz, Ste 225 Houston, TX 77046 . | Phone: (713) 278-7796 . | Facebook: http://www .facebook .com/JimMurphy133/ . | Twitter: twitter .com/JimMurphy133

Hãy xác định 2 vấn đề quan trọng nhất 
có tầm ảnh hưởng đến người dân trong 
Quận Harris và đưa ra một vài ví dụ hành 
động cụ thể có thể đo lường mà quý vị sẽ 
thực hiện để giải quyết những vấn đề này.

Quý vị cho rằng phải đạt được tiêu chí cụ thể 
gì để biện minh cho việc chi tiêu vốn dự trữ 
trong Quỹ Bình ổn Kinh tế (Quỹ Ngày Mưa)? 
Cần có yêu cầu gì để bảo đảm phát triển được 
các giải pháp tài trợ dài hạn trong tương lai?

Quý vị sẽ làm gì với tư cách là một thành 
viên của Cơ Quan Lập Pháp Texas để bảo 
đảm tất cả trẻ em sống tại Texas được 
hưởng nền giáo dục có chất lượng?

 Làm thế nào tiểu bang Texas hợp tác tốt 
nhất với chính quyền địa phương và các 
nhà cung cấp tư nhân để bảo đảm người 
dân Texas có thể tiếp cận các dịch vụ sức 
khỏe tâm thần và điều trị nghiện ngập?

HẠ VIỆN TEXAS
THÀNH VIÊN CỦA CƠ QUAN LẬP PHÁP TEXAS. QUYỀN TÁN THÀNH TẠI QUỐC HỘI. SOẠN THẢO TẤT CẢ CÁC ĐẠO LUẬT VỀ DOANH THU VÀ PH N BỔ QUỸ CHO CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CHÍNH 
QUYỀN TIỂU BANG. LÀM VIỆC VỚI CƠ QUAN LẬP PHÁP THƯỢNG VIỆN TIỂU BANG, KHỞI XƯỚNG CÁC ĐỀ XUẤT SỬA HIẾN PHÁP, ĐƯA RA ÁN PHẠT KHI XÉT XỬ LUẬN TỘI TẠI THƯỢNG 
VIỆN. NHIỆM KỲ 2-NĂM.

CÂU HỎI 
DÀNH CHO 

ỨNG CỬ VIÊN:

TRANH CỬ ĐƯỢC TIẾP TỤC Ở TRANG 24
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Hãy xác định 2 vấn đề quan trọng nhất 
có tầm ảnh hưởng đến người dân trong 
Quận Harris và đưa ra một vài ví dụ hành 
động cụ thể có thể đo lường mà quý vị sẽ 
thực hiện để giải quyết những vấn đề này.

Quý vị cho rằng phải đạt được tiêu chí cụ thể 
gì để biện minh cho việc chi tiêu vốn dự trữ 
trong Quỹ Bình ổn Kinh tế (Quỹ Ngày Mưa)? 
Cần có yêu cầu gì để bảo đảm phát triển được 
các giải pháp tài trợ dài hạn trong tương lai?

Quý vị sẽ làm gì với tư cách là một thành 
viên của Cơ Quan Lập Pháp Texas để bảo 
đảm tất cả trẻ em sống tại Texas được 
hưởng nền giáo dục có chất lượng?

 Làm thế nào tiểu bang Texas hợp tác tốt 
nhất với chính quyền địa phương và các 
nhà cung cấp tư nhân để bảo đảm người 
dân Texas có thể tiếp cận các dịch vụ sức 
khỏe tâm thần và điều trị nghiện ngập?

Cải cách giáo dục và thuế bất động sản Trong 
hơn 5 năm, chúng ta triển khai loại bỏ thuế giá trị 
gia tăng/thuế bất động sản ở Tiểu bang Texas và 
bãi bỏ Điều 7 Hiến pháp Texas kêu gọi chính phủ 
cung cấp giáo dục “miễn phí” cho trẻ em của tiểu 
bang chúng ta . Tại sao chúng ta trả tiền cho chính 
phủ để cung cấp các dịch vụ mà chúng ta có thể 
tự trả thông qua thị trường tự do? Bên trung gian 
(chính phủ) làm tăng thêm các lớp quản lý quan 
liêu, đầy lố bịch và không hiệu quả cho các dịch 
vụ này . Hãy loại bỏ chúng khỏi quy trình này .

Số tiền trong quỹ Rainy Day nên được trả lại 
cho người dân Texas và không được thu thêm 
nữa . Bất cứ điều gì tại tiểu bang này mà người 
dân đáng được hưởng, đều có thể được tài 
trợ bởi nhà cung cấp tư nhân và KHÔNG cần 
chính phủ đứng giữa . Người dân, có nhiều tiền 
hơn và phải đóng góp ít hơn cho nhà nước, sẽ 
tìm ra nguồn cung cho tất cả các dịch vụ hiện 
đang được nhận từ sự cung cấp độc quyền 
của chính phủ .

Tư nhân hóa tất cả hoạt động giáo dục ở 
Texas . Loại bỏ chính phủ khỏi hoạt động này 
bằng cách xóa bỏ sự tham gia của chính phủ 
trong mọi hoạt động giáo dục con cái chúng ta . 
Từ chối tất cả các nguồn tài trợ liên bang, ùy 
quyền và khôi phục quyền lực cho mỗi gia đình 
và cộng đồng . Điều này liệu có dễ dàng thực 
hiện? Vâng, sẽ không đơn giản . Tuy nhiên, tôi 
chắc chắn là một số gia đình và cộng đồng có 
thể, và sẽ, đưa ra một giải pháp mà không phải 
do chính phủ đề xuất . Chúng ta chỉ cần thực 
hiện bước đầu tiên . Chúng ta có thể làm được!

Chính phủ không nên cung cấp các dịch vụ 
điều trị sức khỏe tâm thần hoặc cai nghiện . 
Các tổ chức tư nhân được trang bị tốt hơn để 
cung cấp các dịch vụ này hiệu quả hơn và hữu 
ích hơn so với chính phủ . Mọi người nên ngừng 
trông đợi chính phủ giải quyết tất cả các vấn đề 
của thế giới . Chính phủ đã cho thấy hiệu quả 
hoạt động tồi tệ trong hơn 100 năm . Tại sao 
chúng ta phải tiếp tục đưa tiền cho chính phủ 
trong khi họ không có hoạt động nào hiệu quả? 
Hãy để thị trường tự do hoạt động .

SARAH DAVIS (R) 

ALLISON LAMI SAWYER (D) 
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MARTY SCHEXNAYDER (D) 
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GARY ELKINS (R)  |  KHÔNG NHẬN ĐƯỢC PHẢN HỒI .

H
Ạ

 V
IỆ

N
 H

O
A 

K
Ỳ

, Q
U

Ậ
N

 1
35

PAUL BILYEU (L) 

JON E. ROSENTHAL (D) 

1 . Cải cách Tài chính Giáo dục Công lập: Hệ 
thống tài chính giáo dục công lập ở Texas không 
hiệu quả và cần phải được cải cách . Tôi sẽ thúc 
đẩy tăng ngân sách nhà nước cho giáo dục công 
lập để các chủ sở hữu tài sản không phải chịu 
gánh nặng này thông qua việc tăng thuế bất động 
sản . 2 . Kiểm soát Lũ lụt . Quận 133 đã bị tàn phá 
nặng nề trong Cơn bão Harvey . Tôi sẽ ủng hộ 
việc tăng ngân sách cho kiểm soát lũ lụt, việc tiểu 
bang mua lại các vùng đất ngập nước chưa phát 
triển và thành lập một cơ quan tiểu bang để điều 
phối chi tiêu liên bang, tiểu bang và địa phương .

Khoản dự trữ của Quỹ Rainy Day nên được sử 
dụng để đáp ứng nhu cầu chi tiêu khẩn cấp, 
dành cho giáo dục công lập cũng như kiểm soát 
lũ lụt . Có thể nhận thêm ngân sách của tiểu 
bang thông qua cải cách luật thuế bất động sản 
nhằm bảo đảm những người có lợi ích thương 
mại phải trả phần thuế công bằng của họ . Tôi 
cũng sẽ loại bỏ các khoản cắt giảm thuế đặc 
quyền kinh doanh của tiểu bang .

Cải cách tài chính giáo dục công lập . Yêu cầu 
tiểu bang tài trợ ít nhất 50% cho tài chính giáo 
dục công lập . Tăng chi tiêu cho mỗi học sinh lên 
mức trước năm 2008 và tăng lương giáo viên . 
Tôi cũng phản đối các chứng từ .

Hãy Mở rộng Medicaid!!

Trình độ Học vấn: Cử nhân Đại học Texas Austin, 1988; Tiến sĩ Luật Đại học Texas Austin, 1991 | Kinh nghiệm: Luật sư, Private Practice, từ 1991 đến nay | Hoạt động Cộng đồng: Thành viên St . Martin Episcopal Church; 
Thành viên Hội đồng Quản trị của Faith in Practice; Tình nguyện viên,  Interfaith Ministries (Dịch vụ Tị nạn, Bữa ăn cho Người ngồi xe lăn) | Email: marty@schexnayder2018 .com | Website: http://schexnayder2018 .com | Địa 
chỉ: 5161 San Felipe Suite 320 #D8 Houston, TX 77056 | Điện thoại: (713) 907-9393 | Facebook: http://SchexforTX133 | Twitter: twitter .com/SchexforTX133

Xuất sắc trong giáo dục — Tôi đã ủng hộ việc 
tiếp cận giáo dục mầm non chất lượng cao trên 
toàn tiểu bang, liên tục bỏ phiếu để giảm các bài 
kiểm tra, và cũng đấu tranh nhằm cải thiện kết 
quả hoạt động tại các trường học của chúng ta . 
Ủng hộ cho phụ nữ và trẻ em — Tôi đã thông qua 
các luật bảo vệ nạn nhân buôn người và cấm 
săn lùng nạn nhân mại dâm, mở rộng khả năng 
tiếp cận với sàng lọc ung thư, và thúc đẩy chăm 
sóc sức khỏe bà mẹ và thai nhi . Tôi muốn tiếp tục 
cung cấp thêm nhiều nguồn lực để cải thiện giáo 
dục, y tế và an toàn công cộng .

Quỹ Rainy Day được lập ra để bảo vệ người 
đóng thuế và những người không được bảo vệ, 
phải phụ thuộc vào các dịch vụ của tiểu bang 
tránh gặp phải tình trạng thiếu hụt ngân sách . 
Điều này xảy ra khi thu nhập của tiểu bang 
giảm đi so với dự tính, hoặc khi xảy ra khủng 
hoảng và thiên tai không lường trước được, 
chẳng hạn như Cơn bão Harvey . Trong những 
trường hợp đó, chúng ta sẽ sử dụng quỹ này 
theo mục đích đã đặt ra .

Giáo dục chất lượng cao rất quan trọng cho sự 
phát triển lực lượng lao động của tiểu bang và 
tương lai kinh tế của chúng ta . Hơn nữa, chúng 
ta nợ con cái một cơ hội bình đẳng để phát triển 
nền tảng kiến thức vững chắc cho sự thành 
công trong tương lai của trẻ . Chúng ta cần đầu 
tư đủ nguồn lực cho các trường học bằng cách 
hiện đại hóa hệ thống tài chính trường học của 
chúng ta cũng như đầu tư vào công nghệ, đổi 
mới và mức hỗ trợ cao cho giáo viên .

Là người đứng đầu việc lập ngân sách cho 
chăm sóc sức khỏe, tôi ưu tiên những khoản 
hỗ trợ mới mang tính lịch sử cho điều trị sức 
khỏe tâm thần và cai nghiện . Đó là lý do tại 
sao tôi tự hào được mọi tổ chức y tế có chứng 
thực, Thẩm phán Quận Ed Emmett và nhiều thị 
trưởng cũng như lãnh đạo địa phương khác 
ủng hộ . Đây không phải là vấn đề đảng phái, 
đây là những vấn đề cộng đồng, và chúng ta 
cần hợp tác ở mọi cấp chính quyền nhằm ban 
hành các giải pháp hợp lý .

Trình độ Học vấn: Cử nhân Kinh tế Đại học Baylor (1998), Tiến sĩ Luật học Đại học Houston (2001) | Kinh nghiệm: 17 năm làm luật sư bào chữa, hiện đang là cố vấn cho công ty luật quốc gia Wilson Elser Moskowitz Edleman 
& Dicker, LLP . | Hoạt động Cộng đồng: Thành viên Hạ Viện Texas Quận 134 từ năm 2011 | Email: sarahdavis .134@gmail .com | Website: http://sarahdavis134 .com | Địa chỉ: 4148 Bellaire Blvd Houston, Texas 77025 | Điện 
thoại: (713) 858-8702 | Facebook: http://@sarahdavisrep134 | Twitter: twitter .com/sarahforhd134

Không thể biện minh cho tình trạng cập vốn cho 
các trường công lập hiện nay, với quá nhiều gánh 
nặng rơi vào người dân địa phương và các học 
khu . Tôi muốn tăng phần tài trợ của tiểu bang để 
chúng ta có thể giảm gánh nặng địa phương và 
giảm thuế bất động sản địa phương . Trong khi 
cần cung cấp cho cộng đồng những công cụ để 
đối phó với hậu quả sau thiên tai, chúng ta cũng 
phải cố gắng ngăn chặn thiên tai ngay từ đầu . Tôi 
muốn đầu tư cho cơ sở hạ tầng đàn hồi để ngăn 
ngừa lũ lụt và các thảm họa khác, điều này sẽ 
giúp chúng ta tiết kiệm được tiền của .

Không nghi ngờ gì nữa, Bão Harvey là một 
thảm họa thiên nhiên ảnh hưởng đến cộng 
đồng của chúng ta rất nhiều và chứng minh 
cho những chi tiêu từ Quỹ Raniny Day . Nhiều 
người dân của chúng ta tiếp tục phải trải qua 
những “Ngày mưa” hàng năm sau Bão Harvey . 
Ví dụ, HB1774, Dự luật Blue Tarp, được đồng 
bảo trợ bởi đối thủ của tôi, đã khiến cho việc đòi 
bồi thường bảo hiểm trở nên khó khăn hơn sau 
những cơn bão lớn như Bão Harvey . Tôi muốn 
bãi bỏ dự luật này ngay lập tức .

Cơ quan lập pháp tiểu bang cần ngừng đổ lỗi 
cho các học khu địa phương và bắt đầu chịu 
trách nhiệm cho việc các trường công lập bị 
thiếu kinh phí trong nhiều năm . Sự suy giảm 
ngân sách mang tính hệ thống của các trường 
học của chúng ta khi số học sinh ghi danh tăng 
lên phản ánh yếu kém về các giá trị của chúng 
ta với những hậu quả khủng khiếp trong thế 
giới thực . Người nộp thuế địa phương không 
nên là những người phải chịu gánh nặng của 
những lựa chọn xấu này . Tôi sẽ làm việc để 
tăng phần tài trợ cho giáo dục của tiểu bang .

Tại Quận của chúng ta, nhà tù vẫn là nơi chúng 
ta cần tập trung nguồn lực chính cho các dịch 
vụ điều trị cai nghiện và sức khỏe tâm thần . 
Chúng ta nên hỗ trợ sớm cho những công dân 
đang gặp phải các vấn đề này trước khi họ phải 
vào hệ thống tư pháp hình sự . Chúng ta cần mở 
rộng Medicaid để nhiều người Texas được điều 
trị càng sớm càng tốt, từ những bà mẹ mới trải 
qua trầm cảm sau sinh cho đến những người 
trẻ tuổi gặp các tình trạng nghiện khác nhau .

Giáo dục: Thạc sĩ Đại học Rice; Thạc sĩ Vật lý Nanoscale tại Đại học Leeds ở Anh; Cử nhân Vật lý Kỹ thuật của Đại học Colorado ở Boulder | Kinh nghiệm: Tôi là người đồng sáng lập của Rebellion Photonics, Inc ., công ty khởi 
nghiệp về an toàn dầu khí . Tôi sẽ không nhận bất cứ khoản tiền được ủng hộ nào và tôi sẽ thể hiện sự tôn trọng tương tự đối với cộng đồng của chúng ta . | Hoạt động Cộng đồng: Tình nguyện viên cộng đồng lâu năm của 
Child Advocates, Leukemia Society, và những tổ chức khác . Đồng sáng lập Start Here Now, cuộc thi khởi nghiệp doanh nhân phụ nữ lớn nhất Texas . | Email: allisonfortexas@gmail .com | Website: http://www .allisonfortexas .

Trình độ Học vấn: 2 năm đào tạo kỹ thuật trong vận hành và bảo trì các nhà máy điện hạt nhân . | Kinh nghiệm: Ngành Tự động hóa Công nghiệp thuộc Hải quan Hoa Kỳ | Email: paul@bilyeufortexas .com | Website: http://www .
bilyeufortexas .com | Địa chỉ: 11602 Havard Oaks Dr . Houston, Texas 77095-3891 | Điện thoại: (832) 779-2598 | Facebook: http://www .facebook .com/votedifferentthistime | Twitter: twitter .com/bilyeufortexas

Giáo dục Công lập: Chúng ta có thể tăng ngân 
sách giáo dục lên 5 tỷ đô la mỗi năm bằng cách 
loại bỏ thủ thuật né tránh đóng thuế bất động sản 
của doanh nghiệp . Và chúng ta phải đảo ngược 
luật quy định cấp nhiều tiền hơn cho các trường 
bán công trong khi yêu cầu họ đạt các tiêu chuẩn 
kết quả thấp hơn cùng ít trách nhiệm hơn . Tiêp 
cận Chăm sóc Sức khỏe: Chúng ta phải chấp 
nhận việc mở rộng Medicare ở Texas để giảm 
tổng chi phí và chúng ta PHẢI nâng cao khả năng 
tiếp cận của phụ nữ đối với chăm sóc sức khỏe 
bằng cách đảo ngược các cuộc tấn công vào các 
tổ chức dịch vụ y tế của phụ nữ .

Quỹ Ổn định Kinh tế (Economic Stabilization 
Fund, ESF) được gọi là “Quỹ Rainy Day” nhưng 
quỹ này không được lập ra để nhằm phục hồi 
sau thảm họa . Quỹ này là “quỹ bổ trợ” cho Quỹ 
Chung . Tiểu bang cần một kế hoạch ứng phó 
thảm họa hiệu quả và ESF có thể được sử 
dụng cho một số chi phí cứu trợ và phục hồi 
thiên tai . Tiêu chí chi tiêu có thể bao gồm ước 
tính chi phí thiệt hại tổng thể, hoặc chỉ dành 
cho công dân phải di dời cần hỗ trợ tạm thời . 
Nguồn cấp vốn cho ESF phải được đa dạng 
hóa để giảm thiểu suy thoái của ngành Dầu khí .

Tôi sẽ thúc đẩy những điều sau đây: Loại bỏ 
thủ thuật trốn thuế của doanh nghiệp để tăng 
nguồn ngân sách . Thực hiện phổ cập giáo dục 
nhà trẻ và tăng thời gian dạy học miễn học phí 
kèm bữa ăn miễn phí tại trường học . Chấm dứt 
việc cấp kinh phí cao hơn cho các Trường Bán 
công và buộc họ chịu trách nhiệm nhiều hơn . 
Loại bỏ STAAR và thay thế hệ thống trách nhiệm 
không hoàn thiện . Hợp tác với các doanh nghiệp 
và trường cao đẳng để cung cấp đào tạo nghề 
cùng các lớp tín chỉ đại học sớm . Tăng lương 
giáo viên, hạn chế quy mô lớp học và tăng số 
lượng các giáo viên giáo dục đặc biệt và cố vấn .

Bước đầu tiên là tăng quỹ có sẵn bằng cách 
chấp nhận việc mở rộng Medicaid, điều này 
sẽ thúc đẩy sự sẵn có của các dịch vụ trong 
khi giảm chi phí trên toàn tiểu bang . Tiểu bang 
cũng có thể cung cấp trợ cấp khối cho chính 
quyền địa phương và các nhà cung cấp dịch vụ 
tư nhân để thúc đẩy các dịch vụ phòng ngừa, 
đồng thời giúp người dân dễ tiếp cận hơn với 
các dịch vụ điều trị và chăm sóc . Chúng ta cũng 
có thể tăng cường dịch vụ tư vấn và chăm sóc 
tại các trường công lập, để thúc đẩy các dịch vụ 
phòng ngừa, đồng thời xác định và giải quyết 
các vấn đề của học sinh càng sớm càng tốt .

Trình độ Học vấn: Cử nhân Khoa học Kỹ thuật Cơ khí của Đại học Texas tại Austin, và tôi có bằng Cao học Kỹ thuật Dự bị tại Đại học Houston | Kinh nghiệm: 25 năm làm kỹ sư, quản lý kỹ thuật và quản lý dự án trong ngành 
dầu khí | Hoạt động Cộng đồng: Người sáng lập và Chủ tịch của Indivisible Texas Quận 7 . Tôi là thành viên duy trì của HCDP, NAACP và GLBT Caucus | Email: jonr .4 .hd135@gmail .com | Website: http://rosenthal4usall .com/ 
| Địa chỉ: Jon Rosenthal for Texas 8624 Hwy 6 N, #340 Houston, TX 77095 | Facebook: http://www .facebook .com/Rosenthal4USALL/

HẠ VIỆN TEXAS
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DEMETRIUS WALKER   |  ỨNG CỬ VIÊN GHI THÊM

Hai vấn đề quan trọng nhất đối với toàn bộ tiểu 
bang, kể cả quận của tôi, không thể tránh khỏi có 
liên quan đến: (1) không đủ ngân sách cho giáo 
dục công lập và (2) thuế bất động sản địa phương 
tăng nhanh . Trong thập kỷ vừa qua, Cơ quan Lập 
pháp Texas đã liên tục giảm tỷ lệ chi phí cho giáo 
dục công lập . Đáp lại, các học khu địa phương 
không có lựa chọn nào khác ngoài việc liên tục 
tăng thuế bất động sản địa phương để bù đắp 
cho khoản chênh lệch . Tiểu bang phải chịu trách 
nhiệm cho phần chia sẻ ngân sách của mình .

Một người khôn ngoan đã từng nói: “Hãy tiết kiệm 
trong khoảng thời gian thuận lợi . Chi tiêu cho 
khoảng thời gian khó khăn” . ESF không được lập 
ra chỉ để phục hồi sau thảm họa hoặc chỉ dành 
cho các mục chi tiêu một lần . Mục đích chính của 
quỹ là để ỔN ĐỊNH chi tiêu của tiểu bang chúng ta 
trong thời kỳ suy thoái kinh tế . Thay vào đó, những 
gì Cơ quan Lập pháp đã làm là cắt giảm ngân sách 
giáo dục, chăm sóc sức khỏe, giao thông vận tải 
và các dịch vụ quan trọng khác . ESF nên được 
sử dụng để bảo đảm học sinh được đào tạo đúng 
cách; người cao niên được chăm sóc; và các dịch 
vụ quan trọng được cung cấp .

Thứ nhất, Cơ quan Lập Pháp phải bảo đảm rằng 
tất cả trẻ em Texas đều có thể tiếp cận với nền 
giáo dục mầm non chất lượng cao để bảo đảm 
mỗi học sinh đều có một nền tảng vững chắc . 
Thứ hai, chúng ta phải phê duyệt ngân sách giáo 
dục để tài trợ thích hợp cho tất cả các trường 
theo nhu cầu của họ . Các trường học phải có 
khả năng thuê đúng giáo viên mà họ cần, và có 
khả năng trang bị phù hợp cho các lớp học của 
mình . Cuối cùng, chúng ta cần cung cấp các 
dịch vụ bổ trợ như tư vấn, chăm sóc sức khỏe 
tâm thần và các dịch vụ khác .

Cơ quan Lập pháp Texas cần ưu tiên can thiệp 
sớm và hỗ trợ cho các vấn đề sức khỏe tâm 
thần và cai nghiện . Thay vì chờ đợi để điều 
trị cho họ khi họ đã trưởng thành, chúng ta 
phải loại bỏ sự kỳ thị đối với bệnh tâm thần và 
nghiện ngập, đồng thời bắt đầu điều trị khi họ 
còn trẻ . Texas cũng phải cung cấp hỗ trợ bên 
ngoài nhà giam và nhà tù địa phương . Điều trị 
sức khỏe tâm thần và cai nghiện chỉ đơn thuần 
là các vấn đề hình sự nhằm củng cố hệ thống 
hiện tại, trong đó có rất ít người nhận được sự 
giúp đỡ mà họ cần .

Trình độ Học vấn: Cử nhân Khoa học - Đại học Texas A&M; Thạc sĩ Chính sách công - Đại học Texas ở Austin; Tiến sĩ Luật - Đại học Luật Nam Texas | Kinh nghiệm: Văn phòng Luật sư Quận Harris; Luật sư Tư | Email: 
gene@genefortexas .com | Website: http://genefortexas .com | Địa chỉ: P .O . Box 742442 Houston, TX 77274 | Facebook: http://www .facebook .com/votewu | Twitter: twitter .com/genefortexas

Nhà ở thu nhập thấp . Các khu chung cư 100% 
dành cho những người có thu nhập hạn chế 
quy mô lớn, với số tiền tài trợ khổng lồ của 
chính phủ, có vẻ chỉ đủ tốt trên các thông cáo 
báo chí . Sau đó, các khu nhà ở này không được 
bảo trì liên tục, và nhanh chóng trở thành một 
vấn đề cho cả cư dân chung cư và khu vực lân 
cận . An toàn và an ninh . Sự tin tưởng vào cảnh 
sát để giữ an toàn cho người dân gần như đã 
biến mất . Và hầu hết mọi người cảm thấy thành 
phố coi chúng ta như là một bãi rác tốt nhất, và 
một vấn đề tồi tệ nhất .

Dường như nếu các quỹ là cần thiết để phục vụ 
cho các chương trình của tiểu bang, thì quỹ đó 
sẽ hợp lý . Còn nếu quỹ đó cần thiết cho người 
dân, thì quỹ đó sẽ không hợp lý . Ít nhất đó là 
nhận thức của chúng ta vào thời điểm này . Hầu 
hết mọi người đều khó chịu với bất cứ ai đã cố 
gắng phủ nhận quỹ Rainy Day sau những ngày 
tồi tệ nhất trong lịch sử! Đối với tài trợ vĩnh viễn, 
chúng ta cần phải bảo đảm các quỹ được huy 
động không thể được sử dụng vì một mục đích 
khác . Các trái phiếu lũ lụt ở Houston chỉ mới 
được ban hành một tháng mà mọi người đã 
bàn về cách chuyển đổi những trái phiếu này! 
Điều này cần phải dừng lại ngay!

Vợ chưa cưới của tôi là một giáo viên và đã làm 
việc tại các trường công lập ở ba quận, và một 
trường bán công . Và một trong những vấn đề 
lớn nhất mà cô ấy phải đối mặt là phần lớn số 
tiền dành cho học khu không bao giờ thực sự 
đến được các lớp học . Ngoài ra, chúng ta còn có 
những lớp học với những học sinh không muốn 
đến lớp và không muốn học . Bất cứ ai cũng có 
thể gây gián đoạn cho các lớp học và ăn cắp cơ 
hội học tập từ những người muốn được học tập . 
Chúng ta cần có những lựa chọn thay thế cho 
các học sinh gây rối để những học sinh khác có 
thể phát triển .

Trong cuộc chạy đua để kiểm soát hoạt động 
từ thiện, chúng ta đã định hướng đúng đắn cho 
người dân . Nhiều thành phố có luật chống lại việc 
cho người vô gia cư ăn uống, vì vậy đã vẽ nên 
những điều rất tệ hại rằng người vô gia cư khiến 
họ không thể tổ chức các chuyến dã ngoại gia 
đình! Chúng ta cần phải ngừng việc ngăn cản sự 
giúp đỡ, và bắt đầu khuyến khích điều này . Chúng 
ta cần phân tán sự trợ giúp cho nhiều thành phố 
hơn thay vì tập trung tất cả “vấn đề” của chúng ta 
vào một nơi . Chúng ta cần khiến những người tìm 
kiếm trợ giúp không bị phán xét, xấu hổ, hoặc đe 
dọa ảnh hưởng tới danh tiếng của họ . Cụ thể, đó 
là điều trị ẩn danh .

Trình độ Học vấn: Cao đẳng San Jacinto, Đại học Houston, Đại học Texas, UTMB | Kinh nghiệm: Tôi là nhà tư vấn CNTT trong 30 năm, và tôi chuyển đổi công việc ở các công ty như Compaq, BMC Software và Terracycle . | 
Hoạt động Cộng đồng: Tôi đang hoạt động trong một số dự án phần mềm Nguồn Mở . Tôi cũng hoạt động trong cộng đồng của mình để tìm kiếm những cách thức sáng tạo nhằm giải quyết các vấn đề của khu phố . |  Email: 
lee@leewsharp .com | Website: http://www .leewsharp .com | Điện thoại: (346) 704-4099 | Facebook: http://www .facebook .com/LeeWSharp/

Các cử tri liên tục hỏi tôi về việc giảm thuế bất 
động sản và kiểm soát lũ lụt . Tôi đã thông qua 
việc miễn thuế bất động sản cho các cựu chiến 
binh bị tàn tật và đang thúc đẩy cơ quan lập pháp 
loại bỏ thuế bất động sản cho người cao niên và 
giảm giới hạn thẩm định thuế bất động sản hiện 
nay từ 10% xuống còn 5% hoặc thấp hơn cho 
TẤT CẢ chủ nhà . Về vấn đề lũ lụt, tôi đã làm việc 
với các quan chức để bảo đảm cấp hàng chục tỷ 
đô la cứu trợ cho Cơn bão Harvey và đang đẩy 
mạnh xây dựng hồ chứa thứ 3, tăng dung tích 
cho các hồ chứa hiện có và sử dụng nhiều bể 
chứa hơn .

Tôi tin rằng chúng ta phải là người quản lý tốt 
Quỹ Rainy Day và cố gắng hết sức để dành tiền 
cho các trường hợp khẩn cấp thực sự, không 
phải chi phí liên tục . Tôi tin rằng chúng ta có 
một trường hợp khẩn cấp thực sự tại Houston 
khi nói đến lũ lụt và tôi ủng hộ dùng quỹ để xây 
dựng hồ chứa thứ 3 và các chi phí khẩn cấp 
một lần có liên quan . Công việc của tôi là bảo 
đảm rằng các đồng nghiệp của tôi tại Hạ Viện 
hiểu rõ tầm quan trọng của việc sử dụng các 
quỹ này cho mục đích đó . Chúng ta có các đại 
biểu mạnh ở Austin và tôi tự tin rằng chúng tôi 
có thể hoàn thành công việc đó .

Tôi đã tranh đấu để tăng tài trợ cho giáo dục 
công lập, giáo viên về hưu và lương giáo viên . 
Tại phiên họp cuối cùng, tôi là đồng tác giả của 
một dự luật mà sẽ bổ sung 1,6 tỷ đô la cho giáo 
dục công lập, và tôi sẽ tiếp tục thúc đẩy để tăng 
phần ngân sách giáo dục của tiểu bang . Tôi 
cũng ủng hộ việc xóa bỏ chương trình tài chính 
trường học “Robin Hood” không hiệu quả để giữ 
lại số tiền thuế của trường học địa phương cho 
các quận của chúng ta . Và cuối cùng, chúng ta 
phải hạn chế kiểm tra tiêu chuẩn hóa và ngừng 
buộc giáo viên phải “dạy cho bài kiểm tra” .

Tiểu bang nên tạo điều kiện chia sẻ các thực 
hành tốt nhất giữa chính quyền địa phương 
và giảm rào cản pháp lý để cho phép các nhà 
cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần 
tư nhân sử dụng các giải pháp sáng tạo để giải 
quyết cuộc khủng hoảng sức khỏe tâm thần 
của chúng ta . Các nhà cung cấp dịch vụ tư 
nhân phải được tham gia thảo luận về cải cách 
chính sách và tăng cường sức khỏe tâm thần 
khi họ thuộc tuyến đầu và biết rất nhiều cách 
giúp đỡ ngày càng nhiều người dân Texas đang 
phải đối mặt với vấn đề sức khỏe tâm thần và 
cai nghiện .

Trình độ Học vấn: Tôi đã theo học trường Trung học Scarborough ở phía tây bắc Houston và tốt nghiệp đại học Texas A&M với bằng cử nhân về Khoa học Chính trị và Marketing . | Kinh nghiệm: Tôi sở hữu ba thương hiệu 
bán lẻ trong 21 năm, một công việc đã giúp tôi học được giá trị của việc chăm chỉ làm việc và trả lương đúng hạn . Hiện tại, tôi tham gia vào lĩnh vực bất động sản và là một nhà môi giới bảo hiểm y tế . | Hoạt động Cộng đồng: 
Tôi là người sáng lập Tổ chức Save Our Neighborhoods - Liên minh NW và là thành viên của Hiệp hội White Oak Bayou Asociation và Hiệp hội Spring Branch Revitalization Association . | Email: info@bohac .com | Website: 

1) Hỗ trợ các trường học của chúng ta: Khôi phục 
số tiền trợ cấp cho trường công lập của tiểu bang 
lên ít nhất 50 phần trăm để khắc phục những ảnh 
hưởng tiêu cực hiện vẫn đang tồn tại của khoản cắt 
giảm ngân sách nhà nước $4 tỷ năm 2011 . 2) Kiểm 
soát lũ lụt: Đặt ra quy định nghiêm ngặt đối với xây 
dựng mới để bảo tồn không gian xanh và bảo vệ 
những ngôi nhà hiện tại; chi tiêu từ Quỹ Rainy Day 
để khắc phục các nguy cơ đối với hồ chứa Addicks; 
ban hành các biện pháp bảo vệ để giảm phát thải 
và giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu; ngăng chặn 
sự tham lam của những Nhà phát triển Lớn vô trách 
nhiệm như trường hợp Sân gôn Pine Crest .

Tôi rất ủng hộ việc sử dụng Quỹ Rainy Day 
cho mục đích ban đầu của Quỹ, bao gồm 1) 
ứng phó với thiên tai; 2) ngăn ngừa sự cố thảm 
khốc liên quan đến an toàn cơ sở hạ tầng như 
hồ chứa Addicks; và 3) ngăn chặn việc cắt giảm 
nhanh, đột ngột nguồn vốn cho trường học và 
chăm sóc sức khỏe; và do đó tránh các kết quả 
kinh tế bất ổn như đóng cửa bệnh viện hoặc 
sa thải giáo viên hàng loạt . Quy định của hiến 
pháp hiện hành là cần có 2/3 phê duyệt để chi 
tiêu từ Quỹ sẽ bảo đảm chống lại việc sử dụng 
Quỹ quanh năm .

1) Đảo ngược việc cắt giảm kinh phí giáo dục 
của người Do Thái mà đối thủ của tôi đã ban 
hành; đầu tư quỹ nhà nước cho học sinh và giáo 
viên nên là ưu tiên số 1 của chúng ta và sẽ giảm 
bớt gánh nặng đối với người nộp thuế bất động 
sản . 2) Phản đối mọi nỗ lực để tư nhân hóa hoặc 
chuyển tiền ra khỏi các trường công lập . 3) Thu 
cố định nhằm phản ánh thực tế của năm 2018 
và ngừng phạt các quận “giàu tài sản” trên giấy 
nhưng có nhiều học sinh không được tiếp cận 
giáo dục tốt . 4) Ngừng tiến hành quá nhiều bải 
kiểm tra tiêu chuẩn hóa . 5) Tặng lương từ Hạ 
Viện của tôi cho quỹ học bổng địa phương .

Texas có tỷ lệ không có bảo hiểm và số người 
không có bảo hiểm cao nhất quốc gia; chọn 
tham gia vào ACA sẽ cho phép hơn 400 .000 
người Texas nhận được chăm sóc sức khỏe 
tâm thần hoặc cai nghiện . Hơn nữa, Texas chỉ 
có 4,1 nhà tâm thần học/100 nghìn người; trong 
khi tỉ lệ trung bình là 25 nhà tâm thần học/100 
nghìn người . Việc hoàn trả nợ và các ưu đãi 
tương tự sẽ làm giảm tình trạng thiếu nhân lực . 
Các mô hình tốt nhất, chẳng hạn như Haven for 
Hope, liên quan đến các quỹ phù hợp và phối 
hợp địa phương để mỗi cộng đồng có thể điều 
chỉnh các dịch vụ theo nhu cầu riêng của mình .

Trình độ Học vấn: Tiến sĩ Luật, Đại học Luật Virginia (2011); Cử nhân Khoa học (Báo chí), Đại học Tiểu bang Kent (2006) . | Kinh nghiệm: Trong bảy năm với tư cách là luật sư, Adam đã tranh tụng cho ý nghĩa của luật tiểu 
bang trong suốt quá trình kháng nghị và loại bỏ nhiều lợi ích công ty mạnh nhất ở Texas . | Hoạt động Cộng đồng: Adam thường tình nguyện cung cấp các dịch vụ pháp lý miễn phí, bao gồm giúp đỡ các nạn nhân của các 
cơn bão bị chủ nhà từ chối sửa chữa thiệt hại do lũ lụt hoặc cho thêm thời gian để trả tiền thuê nhà . | Email: Adam .Milasincic@AdamForTexas .com | Website: http://www .AdamForTexas .com | Địa chỉ: 16618 Clay Road 
Suite 190 Houston, TX 77084 | Điện thoại: (713) 817-4770 | Facebook: http://www .facebook .com/AdamForTexas | Twitter: twitter .com/AdamForTexas

Hai vấn đề quan trọng nhất đối với người dân ở 
Quận 138 là ngập lụt và sự an toàn của nước 
máy . Để giải quyết những vấn đề quan trọng này, 
tôi sẽ 1) đưa ra một loại phí nhằm hợp pháp hóa 
và quản lý cần sa giống như rượu và 2) bắt đầu 
một nghiên cứu để tìm nguồn nhiễm Chromium-6 
trong nguồn cung cấp nước uống của chúng 
ta . Hợp pháp hóa cần sa sẽ tạo ra các doanh 
nghiệp, công ăn việc làm và doanh thu cần thiết 
để cấp kinh phí cải tạo đường phố và hệ thống 
thoát nước cố định, cũng như hiện đại hóa các hồ 
chứa của chúng ta .

Cần xác định một mối đe dọa rõ ràng và hiện 
hữu đối với cuộc sống và sinh kế của hơn 
100 .000 công dân để biện minh cho dự trữ chi 
tiêu trong Quỹ Ổn định Kinh tế . Việc thực hiện 
các giải pháp tích lũy vốn vĩnh viễn trong tương 
lai cần phải đánh giá mối đe dọa trong 50 năm 
do tình hình hiện tại đặt ra .

Là một thành viên của Cơ Quan Lập Pháp 
Texas, tôi sẽ đấu tranh cho chương trình phổ 
cập Giáo dục Nhà trẻ để bảo đảm rằng tất cả 
trẻ em đều có khởi đầu trên nền tảng bình đẳng . 
Ngoài ra, tôi sẽ đấu tranh để bảo đảm có sự 
công bằng tài chính trong cách phân bổ tiền tại 
các học khu nhằm ngăn chặn việc bỏ rơi các 
cộng đồng bị thiệt thòi .

Tiểu bang Texas có thể bắt đầu bằng cách 
chấm dứt giam giữ hàng loạt, giảm 25% ngân 
sách cho nhà tù, và chuyển các quỹ này để trợ 
cấp cho các nhà cung cấp dịch vụ điều trị cai 
nghiện và sức khỏe tâm thần .

Trình độ Học vấn: Cử nhân Kinh tế, Đại học Vanderbilt | Thạc sĩ, Quản trị doanh nghiệp nhỏ, Đại học Phoenix | CNPM, Quản lý Phi lợi nhuận, Texas A&M . | Kinh nghiệm: Hiện là Cố vấn, Tác giả, Doanh nhân, DJ . Trước đây 
là Đại diện Bán hàng, Diễn giả | Hoạt động Cộng đồng: Alpha Phi Alpha Fraternity, Inc - Mùa thu năm 2001 | Couture For Change (Tổ chức Từ thiện) - Trợ lý Giám đốc | Chương trình Prison  | Entrepreneurship Program - Tình 
nguyện viên | Email: info@demetriuswalker .com | Website: http://demetriuswalker .com | Facebook: http://www .facebook .com/DWalker4TX/ | Twitter: twitter .com/dwalker4tx

Hãy xác định 2 vấn đề quan trọng nhất 
có tầm ảnh hưởng đến người dân trong 
Quận Harris và đưa ra một vài ví dụ hành 
động cụ thể có thể đo lường mà quý vị sẽ 
thực hiện để giải quyết những vấn đề này.

Quý vị cho rằng phải đạt được tiêu chí cụ thể 
gì để biện minh cho việc chi tiêu vốn dự trữ 
trong Quỹ Bình ổn Kinh tế (Quỹ Ngày Mưa)? 
Cần có yêu cầu gì để bảo đảm phát triển được 
các giải pháp tài trợ dài hạn trong tương lai?

Quý vị sẽ làm gì với tư cách là một thành 
viên của Cơ Quan Lập Pháp Texas để bảo 
đảm tất cả trẻ em sống tại Texas được 
hưởng nền giáo dục có chất lượng?

 Làm thế nào tiểu bang Texas hợp tác tốt 
nhất với chính quyền địa phương và các 
nhà cung cấp tư nhân để bảo đảm người 
dân Texas có thể tiếp cận các dịch vụ sức 
khỏe tâm thần và điều trị nghiện ngập?

HẠ VIỆN TEXAS
THÀNH VIÊN CỦA CƠ QUAN LẬP PHÁP TEXAS. QUYỀN TÁN THÀNH TẠI QUỐC HỘI. SOẠN THẢO TẤT CẢ CÁC ĐẠO LUẬT VỀ DOANH THU VÀ PH N BỔ QUỸ CHO CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CHÍNH 
QUYỀN TIỂU BANG. LÀM VIỆC VỚI CƠ QUAN LẬP PHÁP THƯỢNG VIỆN TIỂU BANG, KHỞI XƯỚNG CÁC ĐỀ XUẤT SỬA HIẾN PHÁP, ĐƯA RA ÁN PHẠT KHI XÉT XỬ LUẬN TỘI TẠI THƯỢNG 
VIỆN. NHIỆM KỲ 2-NĂM.

CÂU HỎI 
DÀNH CHO 

ỨNG CỬ VIÊN:

http://www.lwvhouston.org
mailto:gene@genefortexas.com
http://genefortexas.com
http://www.facebook.com/votewu
http://twitter.com/genefortexas
mailto:lee@leewsharp.com
http://www.leewsharp.com
http://www.facebook.com/LeeWSharp/
mailto:info@bohac.com
mailto:Adam.Milasincic@AdamForTexas.com
http://www.AdamForTexas.com
http://www.facebook.com/AdamForTexas
http://twitter.com/AdamForTexas
mailto:info@demetriuswalker.com
http://demetriuswalker.com
http://www.facebook.com/DWalker4TX/
http://twitter.com/dwalker4tx


L I Ê N  Đ O À N  N Ữ C Ử T R I  Q U Ỹ G I Á O  D Ụ C  H O U S T O N   |   N G À Y 6  T H Á N G  11  N Ă M  2018   |   W W W. LW V H O U S T O N . O R G26
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SHOHN TROJACEK (L)  | KHÔNG NHẬN ĐƯỢC PHẢN HỒI.

QUẬN 140 ARMANDO LUCIO WALLE (D)  | TRANH CỬ ĐỘC NHẤT QUẬN 141 SENFRONIA THOMPSON (D)  |  TRANH CỬ ĐỘC NHẤT

QUẬN 142 HAROLD V. DUTTON JR (D)  |  TRANH CỬ ĐỘC NHẤT QUẬN 143 ANA HERNANDEZ (D)  |  TRANH CỬ ĐỘC NHẤT

MARY ANN PEREZ (D) 

RUBEN VILLARREAL (R)  | KHÔNG NHẬN ĐƯỢC PHẢN HỒI.
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CAROL ALVARADO (D) 

CLAYTON HUNT (L) 
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Giáo dục và việc làm là hai vấn đề quan trọng 
nhất . Tôi đã thành công trong việc áp dụng luật 
pháp để mở rộng cơ hội hướng nghiệp trong các 
trường công lập (xem HB 136) . (xem HB 136) . 
Một sự tập trung vào giáo dục hướng nghiệp và 
việc làm cung cấp các kỹ năng cần thiết cho con 
em của chúng ta để thành công trong thị trường 
việc làm hiện tại .

Nên có một số tiền cố định để duy trì quỹ này nhưng 
ngoài ra, Quỹ Rainy Day Fund nên được sử dụng theo 
hai cách . Thứ nhất, để tái đầu tư vào Texas Public 
Education (Giáo dục Công lập Texas) . Do đảng Cộng 
hòa cắt giảm trợ cấp PubEd (Giáo dục Công lập), 
Texas không thể cạnh tranh ở cấp quốc gia và điều 
này cần được điều chỉnh . Thứ hai, để cứu trợ khẩn cấp 
cho người Texas trong trường hợp có thiên tai . Người 
Texas không nên chỉ phải chờ chính phủ liên bang giúp 
đỡ; Người Texas đã thấy quá nhiều sự chậm trễ ở các 
quỹ này trong Khắc phục Hậu quả từ Siêu bão Harvey .

Đầu tiên, tôi sẽ tiếp tục tập trung vào việc mở 
rộng các cơ hội hướng nghiệp cho trẻ em ở 
tiểu bang này . Thứ hai, tôi sẽ ủng hộ cải cách 
tài chính học đường và thúc đẩy các quỹ trợ 
giúp được phân bổ cho tài trợ học đường . Chất 
lượng giáo dục cũng có nghĩa là chất lượng 
giáo viên và Tiểu bang cần phải làm nhiều hơn 
là chỉ nói về việc gia tăng giáo viên . Cuối cùng, 
Tiểu bang không thể khoán trắng trách nhiệm 
về Giáo dục Công lập cho các cộng đồng địa 
phương .

Sức khỏe tinh thần của mọi người dân Texas 
là trách nhiệm của tất cả các cấp chính quyền . 
Chúng ta phải bảo đảm rằng con em của chúng 
ta được tiếp cận với các chuyên gia sức khỏe tâm 
thần ở trường để giải quyết các nhu cầu của bọn 
trẻ và để ngăn ngừa vụ xả súng trường học khác . 
Chúng ta phải tài trợ cho các bệnh viện tiểu bang 
của mình để bảo đảm các trại giam địa phương 
không bị sử dụng như các cơ sở chăm sóc sức 
khỏe tâm thần . Bằng việc giải quyết nhu cầu sức 
khỏe tâm thần cho người dân Texas, chúng ta 
cũng sẽ bảo đảm rằng lượng đô la tiền thuế không 
bị chi tiêu vào những người bệnh tâm thần .

Trình độ học vấn: Bằng BS diễn thuyết trước công chúng do Texas Southern University cấp | Kinh nghiệm làm việc: Cựu Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố Houston Quận B Đương kim Đại diện Tiểu bang Quận 139 | Hoạt động 
Cộng đồng : Nguyên Giám đốc Trung tâm Phoenix Outreach Youth; Giám đốc Chương trình DARE PLUS Texas; Thành viên Hội đồng Sickle Cell Association of Houston | Email: Jarvisjohnson@yahoo .com | Website: http://
Jarvis .johnson .org | Địa chỉ:  2606 Gregg st Houston , TX 77026 | Điện thoại: (346) 715-4661

Người dân trong quận tôi cần những công việc 
được trả lương tốt và các kỹ năng để tận dụng 
chúng . Trước đây tôi đã đệ trình dự thảo luật để 
cho phép các trường cao đẳng địa phương cấp 
bằng Tú tài trong các ngành kỹ thuật khác nhau . 
Tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ các sáng kiến   tăng cường 
lực lượng lao động của chúng ta . Chúng ta cũng 
cần phải giải quyết hậu quả từ Siêu bão Harvey . 
Nhà cửa và hãng sở bị tàn phá và chúng ta nên 
khai thác ESF (Quỹ Huy động Kinh tế) để giúp các 
cộng đồng của chúng ta hồi phục và chuẩn bị đối 
phó với cơn bão tiếp theo .

ESF có nghĩa là để giúp tiểu bang đối phó với 
suy thoái kinh tế trong dầu mỏ và khí đốt . Tuy 
nhiên, tiểu bang đã miễn cưỡng dùng quỹ này, 
ngay cả khi có nhu cầu thiết yếu trong các lĩnh 
vực như hệ thống tài chính học đường, chăm 
sóc sức khỏe, phục hồi thảm họa và các lĩnh vực 
khác vẫn mãi tồn tại . Các nhà làm luật không 
nên ngáng đường . Việc tìm kiếm các giải pháp 
tài trợ dài hạn sẽ đòi hỏi tiểu bang đánh giá lại 
các ưu tiên chi tiêu của mình và đầu tư nhiều 
hơn vào các mặt hàng cung cấp nhu cầu hàng 
ngày của người dân Texas .

Giúp cung cấp giáo dục có chất lượng cho các 
cử tri của mình là một trong những mối quan 
tâm chính của tôi . Tôi ủng hộ việc có tiền học 
cả ngày cho tất cả trẻ em Texas và bảo đảm 
rằng tiểu bang chi trả đúng phần mình hơn là 
đùn đẩy chi phí giáo dục cho chính quyền địa 
phương .

Tiểu bang nên bảo vệ và mở rộng quyền tiếp 
cận các dịch vụ sức khỏe tâm thần . Điều này có 
thể được thực hiện bằng cách đầu tư đủ nguồn 
lực vào các chương trình như Medicaid, cung 
cấp nguồn lực sức khỏe tâm thần cho những 
người trong hệ thống tư pháp hình sự, cung 
cấp cho các trường học khả năng tiếp cận với 
nhân viên xã hội lớn hơn và hỗ trợ các sáng 
kiến   tương tự .

Trình độ học vấn: Đại học Houston - Downtown B .A . Quản trị Kinh doanh | Hoạt động Cộng đồng : Hiệp hội Meadow Creek Civic (2007-2009); Chủ tịch 2008, 2009 Hội đồng National Hispanic Professional Organization (2007) 
Hội đồng OFA Little League (1995-1998) | Email: votemaryannperez@gmail .com | Website: http://votemaryannperez .com/ | Địa chỉ:  5455 Allendale Rd Suite E Houston, TX 77017 | Điện thoại: (713) 320-8512 | Facebook: 
http://www .facebook .com/RepMaryAnnPerez/ | Twitter: twitter .com/repmaryann

Giáo dục Công lập: Cập nhật phương thức thành 
lập trường học của chúng ta để đáp ứng nhu cầu 
của các khu học chánh của chúng ta và không 
dựa vào tiền thuế địa phương để đáp ứng các 
đòi hỏi của mình . Phân bổ chi tiêu cơ bản cho mỗi 
học sinh nên được tăng lên $ 6 .600 cho mỗi học 
sinh . Phát triển Kinh tế: Chúng ta cần nhấn mạnh 
sự cần thiết phải có một lực lượng lao động có 
học vấn, tay nghề cao . Tôi đã thông qua Chương 
trình Tuyển dụng Texas, cho phép các quỹ phát 
triển kỹ năng tuyển dụng các nhà tuyển dụng 
tiểu bang và cung cấp các dịch vụ phát triển lực 
lượng lao động .

Khi một thiên tai được công bố trong tiểu bang 
của chúng ta, Quỹ Rainy Day Fund sẽ là hợp lệ 
để đáp ứng nhu cầu tài trợ . Trong vụ cơn bão 
Harvey, tôi tin rằng Rainy Day Fund nên được 
dùng để đáp ứng nhu cầu ngắn và trung hạn của 
các cá nhân cũng như các tổ chức chính quyền 
địa phương đã phải chờ đợi Quốc hội hành 
động . Ngoài ra, mục đích đằng sau quỹ này là để 
bảo đảm tài trợ cần thiết duy trì trong thời gian 
thiếu hụt kinh tế và ngân sách .

Tiểu bang cần phải đầu tư lớn hơn vào các 
trường công lập của chúng ta . Tiểu bang đã 
không điều chỉnh tài trợ phương thức học 
đường từ đầu những năm 80 . Để làm cho 
ngân sách tiểu bang và địa phương về tài trợ 
giáo dục công lập bằng nhau mà không làm 
giảm sự đóng góp của địa phương, sẽ đòi hỏi 
tiểu bang tài trợ bổ sung gần 10 tỷ đô la mỗi 
năm . Chúng ta cần phải tăng phân bổ chi tiêu 
cơ bản cho mỗi học sinh và gia tăng tỷ lệ tài 
trợ của tiểu bang cho trường công lập từ 38% 
lên 50% .

Chính phủ phải góp phần trong việc tăng 
cường tiếp cận với các nhà cung cấp dịch vụ 
chăm sóc sức khỏe bằng cách cấp kinh phí 
dưới hình thức tăng tỷ lệ chi tiêu để chi cho các 
chương trình hợp tác và trợ cấp . Nhiều dịch vụ 
điều trị nghiện và sức khỏe tâm thần chỉ có thể 
phục vụ càng nhiều người khi họ có tài trợ và ở 
Texas chúng ta đang thấy nhu cầu lớn hơn về 
các dịch vụ này . Là Chủ tịch Ủy ban các Vấn đề 
Đô thị, chúng tôi tổ chức một buổi điều trần để 
nghiên cứu làm rõ tình trạng bất ổn nhà ở, vô 
gia cư và bệnh tâm thần .

Trình độ học vấn: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh và Cử nhân Khoa học Chính trị của Đại học Houston . | Kinh nghiệm làm việc: Hiện là giám đốc Girasol Consulting, LLC . Thành viên Hội đồng Thành phố Houston, 2002-2008 . 
Trợ lý điều hành cấp cao cho Thị trưởng Houston Lee P . Brown, 1998 - 2001 . | Hoạt động Cộng đồng : Thành viên HĐQT (Hội đồng Quản trị), Sunshine Kids . Thành viên HĐQT, Unity Bank . Cựu thành viên HĐQT, Planned 
Parenthood . Chủ nhà ở Idylwood tại East End của Houston . Con chiên Nhà thờ St . Alphonsus | Email: info@carolalvarado .com | Website: http://www .carolalvarado .com | Địa chỉ:  P .O . Box 230842 Houston, TX 77223 | Điện 

Kiểm soát súng đạn và Cuộc chiến về Ma túy . 
Hành động kiểm soát súng đạn như một phương 
tiện để loại bỏ quyền của cá nhân bằng cách loại 
bỏ khả năng tự bảo vệ mình khỏi tầm kiểm soát 
của chính phủ và trong bối cảnh chính trị hiện tại, 
đang chia cách các gia đình nhập cư yên lành là 
vấn đề gây tranh luận về chính sách, chúng ta 
đang đối mặt với một chính phủ mất kiểm soát . 
Cuộc chiến về Ma túy là một dấu hiệu mất kiểm 
soát của chính phủ và loại bỏ những cấm đoán 
về quyền sở hữu súng đạn và cấm sử dụng ma 
túy là một sự khởi đầu .

Tôi đặt câu hỏi về thực tế rằng chúng ta thậm chí 
có một quỹ tài trợ, nhưng nó chỉ nói lên thực tế 
rằng chúng ta đang đánh thuế người dân Texas 
với một thuế suất cao hơn mức chúng ta đang 
thực sự chi phí . Vì vậy, giải pháp của tôi cho 
những gì biện minh cho dự trữ chi tiêu trong quỹ 
tài trợ này, sẽ là tiến hành hoàn thuế cho những 
người đang nộp thuế trên toàn tiểu bang . Hủy 
bỏ quỹ này một khi những người đã bị bóc lột 
để sung quỹ đó có được ít nhất thực hiện toàn 
bộ một phần .

Tự tôi ư? Ngay cả với tư cách là một nhà lập 
pháp thì tôi cũng chỉ có thể làm rất ít . Bởi vì 
các giải pháp cho vấn đề này không có khả 
năng chính trị . Tư nhân hóa giáo dục sẽ là giải 
pháp thực sự và cho đến khi chúng ta nhận ra 
đó là chúng ta sẽ tiếp tục lãng phí tiền bạc vào 
một hệ thống giáo dục mà không có khả năng 
giáo dục . Chúng ta có một hệ thống được 
thiết lập để có được điểm số tốt hơn trong bài 
kiểm tra chuẩn hóa và chúng ta cho thấy sự 
cải thiện bằng cách làm cho các bài kiểm tra 
chuẩn hóa dễ dàng hơn .

Hiện tại, nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe tâm thần số một tại Hạt Harris là Trại 
giam Hạt Harris . Tôi cũng tưởng tượng điều 
này đúng đối với các dịch vụ điều trị cai nghiện, 
bởi vì chúng ta có một hệ thống được thiết 
lập để hình sự hóa các vấn đề sức khỏe tâm 
thần cũng như hình sự hóa việc nghiện ma túy . 
Chúng ta cần phải cách mạng hóa cái cách 
chúng ta giải quyết các vấn đề sức khỏe tâm 
thần cũng như cách chúng ta giải quyết nạn 
nghiện ma túy và bước đầu tiên để làm điều 
đó là chấm dứt Cuộc chiến thất bại về Ma túy .

Trình độ học vấn: Hiện đang theo học tại Đại học Houston- Downtown | Email: claytonhuntlibertarian@gmail .com | Website: http://claytonhuntlibertarian .com | Điện thoại: (832) 463-0612 | Facebook: http://www .facebook .com/
ClaytonHuntLibertarian | Twitter: twitter .com/Huntlibertarian

Hãy xác định 2 vấn đề quan trọng nhất 
có tầm ảnh hưởng đến người dân trong 
Quận Harris và đưa ra một vài ví dụ hành 
động cụ thể có thể đo lường mà quý vị sẽ 
thực hiện để giải quyết những vấn đề này.

Quý vị cho rằng phải đạt được tiêu chí cụ thể 
gì để biện minh cho việc chi tiêu vốn dự trữ 
trong Quỹ Bình ổn Kinh tế (Quỹ Ngày Mưa)? 
Cần có yêu cầu gì để bảo đảm phát triển được 
các giải pháp tài trợ dài hạn trong tương lai?

Quý vị sẽ làm gì với tư cách là một thành 
viên của Cơ Quan Lập Pháp Texas để bảo 
đảm tất cả trẻ em sống tại Texas được 
hưởng nền giáo dục có chất lượng?

 Làm thế nào tiểu bang Texas hợp tác tốt 
nhất với chính quyền địa phương và các 
nhà cung cấp tư nhân để bảo đảm người 
dân Texas có thể tiếp cận các dịch vụ sức 
khỏe tâm thần và điều trị nghiện ngập?

HẠ VIỆN TEXAS
THÀNH VIÊN CỦA CƠ QUAN LẬP PHÁP TEXAS. QUYỀN TÁN THÀNH TẠI QUỐC HỘI. SOẠN THẢO TẤT CẢ CÁC ĐẠO LUẬT VỀ DOANH THU VÀ PH N BỔ QUỸ CHO CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CHÍNH 
QUYỀN TIỂU BANG. LÀM VIỆC VỚI CƠ QUAN LẬP PHÁP THƯỢNG VIỆN TIỂU BANG, KHỞI XƯỚNG CÁC ĐỀ XUẤT SỬA HIẾN PHÁP, ĐƯA RA ÁN PHẠT KHI XÉT XỬ LUẬN TỘI TẠI THƯỢNG 
VIỆN. NHIỆM KỲ 2-NĂM.
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Hai vấn đề này cũng gần như tất cả các vấn đề 
khác hiện nay đều là tham nhũng chính trị và 
tham nhũng chính trị . Tôi tin rằng các giải pháp dễ 
nhất cho vấn đề này gần như minh bạch tuyệt đối, 
hãy mở các cuộc tranh luận bắt buộc và những 
ngày lễ bỏ phiếu . Điều cuối cùng là thẳng thắn . 
Mở các cuộc tranh luận bắt buộc là ít nhất có một 
cuộc tranh luận cho mỗi văn phòng với mọi ứng 
cử viên tham gia . Gần như rõ ràng là các chính trị 
gia được bầu và bổ nhiệm đã theo dõi thông tin 
liên lạc và đeo cam trên người .

Quỹ Rainy Day Fund nên được sử dụng khi 
có một cơ hội mạnh mẽ để sửa chữa một vấn 
đề ngắn hạn và cung cấp cho nền kinh tế địa 
phương của chúng ta sự thúc đẩy cần thiết 
để trở lại đúng hướng . Bất kỳ chi tiêu nào của 
quỹ này nên đi kèm với một kế hoạch hoàn trả 
tích hợp sẵn trả tiền cho người thụ hưởng của 
giải ngân ban đầu . Nó không phải là một khoản 
vay, nhưng chúng ta nên xem nó như một trái 
phiếu trả trước, không phải là một quỹ vô tội vạ . 
Các tiêu chí cụ thể phải linh hoạt và bao gồm 
các mục tiêu rõ ràng và có thể đo lường được 
với kế hoạch thu hồi chi phí từ các đối tượng 
hưởng lợi .

Tôi ủng hộ các sáng kiến đổi mới   sẽ làm cho 
một nền giáo dục Texas trở thành một trong 
những nền giáo dục tuyệt nhất trên thế giới . 
Giáo dục dưới mọi hình thức, bao gồm cả 
ngành nghề kỹ thuật, là cách tốt nhất để con 
em chúng ta cải thiện địa vị của chúng trong 
cuộc sống . Để làm được điều này, chúng ta 
phải vươn tới các mối quan hệ đối tác lớn hơn 
với các doanh nghiệp địa phương để con em 
chúng ta biết cách làm toán, nhưng cũng biết 
ở đâu và tại sao phải làm toán . Sự thay đổi tích 
cực như vậy chỉ có thể đến khi chính phủ tạo 
ra cơ sở hạ tầng cần thiết và sau đó bước ra 
khỏi con đường cũ .

Chuyển đổi tài trợ hiện tại thành các khoản tài 
trợ cho các chương trình do tư nhân điều hành 
thay vì các chương trình do liên bang quản lý 
kém . Làm cho nó hợp pháp một lần nữa để mọi 
người giúp lẫn nhau . Giảm sự kỳ thị đằng sau 
chăm sóc sức khỏe tâm thần . Bảo vệ và cải 
thiện tự do y tế . Chuyển từ hệ thống pháp lý 
dựa trên hình phạt sang hệ thống phục hồi và 
được phục hồi . Chấm dứt cuộc chiến về ma 
túy - cần sa làm giảm thiểu tử vong do quá liều 
cũng như sự phụ thuộc trong khi cũng tài trợ 
các chương trình phục hồi cai nghiện trong số 
những việc khác .

Trình độ học vấn: BS Vật lý Ứng dụng Phụ:  Kinh doanh, Toán, tiếng Tây Ban Nha | Kinh nghiệm làm việc: Nhà địa vật lý với Schlumberger Dolphin Trainer tại Hawaii Giám đốc Truyền thông Xã hội cho một khởi nghiệp phi lợi 
nhuận Giám đốc kỹ thuật xây dựng sân chơi tạo điện ở Ghana | Hoạt động Cộng đồng : Thủy thủ tình nguyện về Elissa lịch sử ở Galveston Sunday School Trợ giáo Hướng đạo sinh trưởng cho một Đội Hướng đạo sinh địa 
phương Gia sư vật lý tình nguyện cho trường trung học | Email: JJ4TXStateRep@gmail .com | Website: http://www .facebook .com/JJ4TXStateRep/ | Facebook: http://www .facebook .com/JJ4TXStateRep/

Tôi có một số ưu tiên để thực hiện khi ở văn 
phòng và bảo vệ người cao niên là một lĩnh 
vực trọng tâm . Tôi cũng tin rằng các cử tri của 
tôi và các công dân của vùng Houston đang rất 
cần cải cách nhà ở tốt hơn . Nhà ở dưới tiêu 
chuẩn là một vấn đề nhà ở khác mà các cử tri 
của tôi hiện đang phải đối mặt .

Nếu không có quỹ địa phương nào khác có thể 
hỗ trợ đủ cho một thành phố trong thời gian 
khủng hoảng, thì Rainy Day fund nên được sử 
dụng để giúp bổ sung cho mọi khó khăn kinh 
tế . Các thành phố cũng nên xem xét việc tạo 
ra một Rain Day Fund địa phương trong ngân 
sách của họ, nếu không có sẵn, để bù đắp cho 
nhu cầu phải trông chờ vào quỹ của tiểu bang .

Giáo dục công lập là một vấn đề tôi giữ mãi 
trong lòng và cải cách hệ thống giáo dục công 
lập Texas là một trong những ưu tiên pháp lý 
hàng đầu của tôi . Trong phiên làm luật cuối 
cùng, tôi đã làm việc để giải quyết các vấn đề 
vô gia cư trong giáo dục đại học, chi phí giáo 
viên cho lớp học và tăng trách nhiệm giải trình 
cho các hành vi phạm tội có động cơ xảy ra 
trong trường học .

Mặc dù tài trợ có thể tăng cho các dịch vụ này, 
nhưng nó không bảo đảm sự gia tăng tiếp cận 
của nó . Texas sẽ cần hợp tác với các tổ chức 
khác nhau để không chỉ giáo dục công chúng 
về các dịch vụ này mà còn để tăng số chuyên 
gia sẵn sàng hỗ trợ nhu cầu của những người 
đang tìm kiếm sự giúp đỡ . Tôi vẫn cam kết cải 
cách hệ thống chăm sóc sức khỏe Texas và tôi 
sẽ tiếp tục ủng hộ luật pháp công nhận và thúc 
đẩy ý tưởng rằng chăm sóc sức khỏe là một 
quyền cơ bản của con người .

Trình độ học vấn: BA (cử nhân văn khoa), Quản lý Phát sóng- Đại học Howard Tiến sĩ Luật học - Trường Luật Thurgood Marshall, Đại học Texas Southern | Email: Repthierry146@gmail .com | Website: http://www .facebook .
com/RepThierry146 | Địa chỉ:  5445 Alemda Rd . #307 Houston, Tx 77004 | Điện thoại: (832) 426-4776 | Facebook: http://www .facebook .com/RepThierry146 | Twitter: twitter .com/RepThierry146

Sau 27 năm tình trong trạng đối phó, TÔI 
MUỐN ĐI TỚI TẬN CÙNG GỐC RỄ VẤN ĐỀ 
VÀ GIẢI QUYẾT CHÚNG TỪ BÊN TRONG . 
(1) Cải cách nhà ở giá cả phải chăng (AH) 
Thông qua các Sáng kiến   Sở hữu Nhà Bền 
vững bằng cách cung cấp Cách thức để Sở 
hữu Nhà và Chấm dứt việc Người thuê nhà 
qua nhiều Thế hệ . Giảm gánh nặng thuế tài 
sản cho chủ nhà và ngừng chuyển nhượng 
không tự nguyện . (2) Cải cách Tài trợ Giáo dục 
Công lập - xem chi tiết dưới đây . xem tại www .
HoustonUnited .com

Các khởi sự và phương pháp hiện tại để sử 
dụng ESF cần được duy trì . Ngoài ra, bất kỳ 
Tình trạng Khẩn cấp nào, như bão Harvey 
chẳng hạn, nên khởi động một Phiên họp tự 
động Đặc biệt để cho phép tiểu bang xem xét 
việc sử dụng ESF . Việc sử dụng ESF cho các 
vấn đề đang diễn ra là một sự áp dụng sai lầm 
ESF và kết quả là không giải quyết vấn đề một 
cách trung thực . Tài trợ ESF nên lấy từ các 
quỹ chung . Kinh phí bổ sung nên được dành 
riêng cho tác động kinh tế tiêu cực từ việc biến 
đổi khí hậu . xem tại www .HoustonUnited .com

Loại bỏ ‘cơ chế thuế tài sản’ khỏi tất cả các 
nguồn tài trợ giáo dục công lập; thay vào đó, 
là các quỹ chung phù hợp dựa trên khái niệm 
kinh tế-xã hội theo định hướng dữ liệu bảo 
đảm phân phối công bằng nguồn lực cho tất 
cả các sinh viên bất kể họ sống ở đâu hoặc 
xuất thân ra sao, loại bỏ “khoảng cách giáo 
dục” giữa người giàu/người nghèo cũng như 
cộng đồng thành thị/nông thôn và bắt đầu một 
nỗ lực mới để tạo ra hệ thống giáo dục công 
lập tốt nhất trong cả nước . Mở rộng Vo-Ed . 
Không có chắp vá - mà yêu cầu một sự xem 
xét toàn bộ .

Tại Hạt Harris, phần lớn các dịch vụ chăm sóc 
sức khỏe tâm thần và điều trị cai nghiện được 
tài trợ bởi Cơ quan Y tế Hạt Harris, hệ thống 
Trại giam Hạt Harris và Thành phố Houston . 
Nhìn chung, đây cũng là mô hình trên toàn 
tiểu bang và vô cùng không đầy đủ . (1) Tiểu 
bang phải tăng ngân quỹ cho những vấn đề 
này và (2) Các Khu Phát Triển Kinh Tế hiện 
tại và tương lai (như TIRZ & Management 
District) nên được ủy nhiệm để cung cấp các 
quỹ chuyên dụng kết hợp với các chương trình 
nhà ở giá phải chăng .

Hoạt động cộng đồng : đồng chủ tịch ủy ban dịch vụ và bảo trì Midtown Management District, thành viên hội đồng Houston Sister City Association Thâm Quyến, Trung Quốc, Thành viên Tích cực Super Neighborhood | Email: 
thomas@HoustonUnited .com | Website: http://www .HoustonUnited .com | Địa chỉ:  2815 Chenevert St Houston, TX 77004
Điện thoại: (281) 901-0089 | Facebook: http://www .facebook .com/ThomasWithHou/ | Twitter: twitter .com/thomaswithus

Tư pháp hình sự: Thông qua các phần của Đạo 
luật Sandra Bland đã từng không được thông 
qua bao gồm cải cách tại ngoại, ngăn ngừa việc 
tống giam đối với các tội phạm hàm oan và củng 
cố luật định dạng chủng tộc của Texas . Loại bỏ 
sự bất bình đẳng về chủng tộc trong chăm sóc 
sức khỏe và giáo dục: Tôi sẽ tiếp tục đấu tranh vì 
nền y tế tốt hơn cho tất cả mọi người và làm việc 
để loại bỏ sự chênh lệch về thụ hưởng y tế dựa 
vào chủng tộc/sắc tộc kể cả tử vong mẹ và trẻ sơ 
sinh . Tranh đấu cho full-day Pre-K (việc có tiền 
học cả ngày) chất lượng cao và tài trợ giáo dục 
công lập tăng lên .

ESF (Quỹ Ổn định Kinh tế) nên được sử dụng 
theo mục đích ban đầu của nó . Đó là quá nhỏ 
trong nguồn thu tiểu bang sắp tới đây, do đó, 
các dịch vụ quan trọng mà người Texas phụ 
thuộc vào như giáo dục, y tế và giao thông vận 
tải không bị cắt .

Giáo dục đã và sẽ luôn bình đẳng tuyệt vời cho 
phụ nữ, người da màu và những người có thu 
nhập thấp . Đó là lý do tại sao tôi đã nộp một 
đơn để tăng full-day Pre-K (việc có tiền học cả 
ngày) chất lượng cao . Chúng ta cần tăng tài 
trợ tiểu bang cho giáo dục công lập . Mục tiêu 
cho mọi trẻ em được nhập học và hoàn thành 
một khóa đào tạo đại học 4 năm hoặc hoàn 
thành huấn luyện kỹ năng . Chúng ta phải tạo 
ra một nền giáo dục có chất lượng với chi phí 
phải chăng . Đó là lý do tại sao tôi đã bỏ phiếu 
chống lại việc bãi bỏ quy định học phí vào năm 
2003 và đã hỗ trợ pháp lý để phục hồi nó .

Là chủ tịch của Ủy ban các Vấn đề của Địa 
hạt, tôi đã làm việc để bảo đảm rằng Tiểu bang 
Texas trợ giúp tài chính cho chính quyền địa 
phương các cấp để cung cấp các dịch vụ này . 
Tại phiên cuối cùng tôi đã giúp để bảo đảm 92,5 
triệu đô la trong các khoản tài trợ phù hợp cho 
cộng tác viên sức khỏe cộng đồng địa phương 
để giúp những người bị nghiện, bị bệnh tâm 
thần và vô gia cư . Tôi cũng đã làm việc với các 
đối tác liên bang của chúng ta cung cấp hàng 
tỷ cho các chính quyền địa phương để cung 
cấp các dịch vụ này thông qua miễn trừ 1115 .

Trình độ học vấn: Đại học St . Thomas / Cử nhân Khoa học Chính trị | Kinh nghiệm làm việc: 26 năm trong Cơ quan Lập pháp Texas | Hoạt động Cộng đồng : Tôi hiện đang trong các ban tư vấn của Ensemble Theatre (Nhà 
hát Đồng diễn) và Children’s Museum (Bảo tàng Trẻ em) . | Email: garnet .coleman@gmail .com | Website: http://garnetcoleman .com | Địa chỉ:  P .O . Box 88140 Houston, TX 77288 | Điện thoại: (713) 522-8634 | Facebook: http://
www .facebook .com/Representative-Garnet-Coleman-173213409377439/ | Twitter: twitter .com/gfcoleman

Hãy xác định 2 vấn đề quan trọng nhất 
có tầm ảnh hưởng đến người dân trong 
Quận Harris và đưa ra một vài ví dụ hành 
động cụ thể có thể đo lường mà quý vị sẽ 
thực hiện để giải quyết những vấn đề này.

Quý vị cho rằng phải đạt được tiêu chí cụ thể 
gì để biện minh cho việc chi tiêu vốn dự trữ 
trong Quỹ Bình ổn Kinh tế (Quỹ Ngày Mưa)? 
Cần có yêu cầu gì để bảo đảm phát triển được 
các giải pháp tài trợ dài hạn trong tương lai?

Quý vị sẽ làm gì với tư cách là một thành 
viên của Cơ Quan Lập Pháp Texas để bảo 
đảm tất cả trẻ em sống tại Texas được 
hưởng nền giáo dục có chất lượng?

 Làm thế nào tiểu bang Texas hợp tác tốt 
nhất với chính quyền địa phương và các 
nhà cung cấp tư nhân để bảo đảm người 
dân Texas có thể tiếp cận các dịch vụ sức 
khỏe tâm thần và điều trị nghiện ngập?

HẠ VIỆN TEXAS
THÀNH VIÊN CỦA CƠ QUAN LẬP PHÁP TEXAS. QUYỀN TÁN THÀNH TẠI QUỐC HỘI. SOẠN THẢO TẤT CẢ CÁC ĐẠO LUẬT VỀ DOANH THU VÀ PH N BỔ QUỸ CHO CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CHÍNH 
QUYỀN TIỂU BANG. LÀM VIỆC VỚI CƠ QUAN LẬP PHÁP THƯỢNG VIỆN TIỂU BANG, KHỞI XƯỚNG CÁC ĐỀ XUẤT SỬA HIẾN PHÁP, ĐƯA RA ÁN PHẠT KHI XÉT XỬ LUẬN TỘI TẠI THƯỢNG 
VIỆN. NHIỆM KỲ 2-NĂM.

CÂU HỎI 
DÀNH CHO 

ỨNG CỬ VIÊN:

http://www.lwvhouston.org
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HUBERT VO (D) 

AARON CLOSE (L) 
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RYAN T. MCCONNICO (R) | KHÔNG NHẬN ĐƯỢC PHẢN HỒI.

JESSICA CRISTINA FARRAR (D) 
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VALOREE SWANSON (R) 

MICHAEL SHAWN KELLY (D) 
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Tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe có chất 
lượng, giá cả phải chăng là điều cần thiết cho cuộc 
sống của mọi người dân Texas . Texas nên mở rộng 
Medicaid để cung cấp thêm quyền tiếp cận với dịch 
vụ chăm sóc sức khỏe, điều này sẽ giảm chi phí cho 
người nộp thuế địa phương và giúp giảm tỷ lệ tử 
vong sản phụ cao của tiểu bang . Các trường công 
lập phải được hỗ trợ và không ngừng được cải thiện 
để sinh viên có được sự giáo dục tốt nhất nhằm bảo 
đảm thành đạt của họ . Một ngôi trường là nơi nương 
tựa của một vùng . Các gia đình không cần phải tìm 
kiếm giáo dục có chất lượng ở nơi nào khác .

Tiền từ Quỹ Ổn định Kinh tế (ESF) nên được sử 
dụng theo đúng mục đích ban đầu khi quỹ được 
tạo ra: để ngăn ngừa sự cắt giảm lớn đột ngột 
về chăm sóc sức khỏe, trường học và các dịch 
vụ khác dựa vào quỹ tiểu bang . Trong quá khứ, 
ESF đã được sử dụng để bù lấp đầy các thâm 
hụt trong các chương trình đang diễn ra như 
Medicaid . Cơ quan lập pháp phải bảo đảm các 
quỹ tiểu bang được ưu tiên cho các dịch vụ thiết 
yếu, không sử dụng ESF để che giấu các nghĩa 
vụ của tiểu bang .

Cơ quan lập pháp đã liên tục giảm số tiền tài 
trợ cho các khu học chánh, yêu cầu các khu 
này phải tăng thuế suất để tạo ra doanh thu 
cần thiết để bù đắp cho sự cắt giảm tài trợ . 
Tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ và thúc đẩy sự gia tăng 
tài trợ của tiểu bang cho giáo dục công lập, vì 
cơ quan lập pháp cần phải điều chỉnh số tiền 
được cấp cho mỗi học khu theo số sinh viên . 
Tôi sẵn lòng xem xét các phương thức tài trợ 
thay thế dựa trên khả năng chi trả của người 
nộp thuế .

Texas có sự thiếu hụt nghiêm trọng các nhà cung 
cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần, đặc 
biệt là ở các vùng nông thôn và vùng dịch vụ kém . 
Trong một thời gian với tỷ lệ lạm dụng thuốc cao, 
tử vong sản phụ do tự tử và lạm dụng thuốc và 
người dân Texas cố tình tìm kiếm hệ thống tư 
pháp hình sự để được chăm sóc sức khỏe tâm 
thần, Texas phải tăng khả năng tiếp cận các dịch 
vụ sức khỏe tâm thần bằng cách cung cấp các 
biện pháp khuyến khích để thực hành tại những 
cộng đồng có dịch vụ kém và tài trợ để hỗ trợ các 
sáng kiến   địa phương nhằm cải thiện khả năng 
tiếp cận dịch vụ chăm sóc .

Trình độ học vấn: Cử nhân Kiến trúc - Đại học Houston; Tiến sĩ Luật học tại Đại học Texas - Austin School of Law | Kinh nghiệm làm việc: Luật sư, Sanchez & Farrar PLLC | Hoạt động Cộng đồng : Thành viên Hội đồng của 
Air Alliance (Liên minh Hàng không) Houston và Hiệp hội Luật sư Dân chủ Houston; văn phòng tổ chức Northside Back to School Health Fair và hai sự kiện Fall Festival (Lễ hội Mùa thu) | Email: jessica@jessicafarrar .org | 
Website: http://www .jessicafarrar .org | Địa chỉ:  P .O . Box 30099 Houston, TX 77249 | Điện thoại: (713) 487-8035 | Facebook: http://www .facebook .com/JFarrar | Twitter: twitter .com/jfarrardist148

Giáo dục, thuế tài sản và chăm sóc sức khỏe là 
những vấn đề hàng đầu . Tỷ lệ tài trợ của tiểu bang 
cho giáo dục công lập giảm xuống còn 38% từ 45% 
10 năm trước . Gánh nặng để hoàn thành các nghĩa 
vụ không được tài trợ, sĩ số sinh viên đang tăng và 
lạm phát đã chuyển sang vai người nộp thuế địa 
phương . Tiểu bang phải tài trợ đầy đủ và công bằng 
cho giáo dục công lập . Mở rộng Medicaid, giống 
như 33 tiểu bang khác đang làm, sẽ mang lại tiền 
thuế liên bang của chúng ta để chi trả cho nhiều gia 
đình đang làm việc hơn và có chi phí cho các bệnh 
viện và cơ sở y tế thuộc hạt/thành phố .

Rainy Day Fund nên được sử dụng cho các 
trường hợp khẩn cấp chứ không phải là chi 
phí đang diễn ra thông thường . Trong cơn bão 
Harvey nó thực sự là khẩn cấp và quỹ này nên 
được dùng để giúp phục hồi khắc phục hậu quả .

Tôi sẽ làm việc vì sự tài trợ đầy đủ nhằm bảo 
đảm học sinh có cả giáo viên tốt và các nhu 
cầu thiết yếu cho việc học tập có chất lượng . 
Tôi muốn bảo đảm mọi học sinh tốt nghiệp sẵn 
sàng vào đại học và/hoặc nghề nghiệp . Học 
sinh phải tốt nghiệp với kiến   thức theo yêu cầu 
của một chương trình giảng dạy nghiêm ngặt 
nhưng cung cấp cơ hội nghề nghiệp và đào 
tạo kỹ năng kỹ thuật trong nhiều ngành nghề 
khác nhau là một điều cần thiết trong hệ thống 
giáo dục ngày nay .

Có rất nhiều nhà cung cấp không phải tư nhân 
trong các lĩnh vực này . Họ làm nên điều ngạc 
nhiên tuyệt vời bằng ngân sách hạn chế . Có 
lẽ tiểu bang nên, sau khi kỹ lưỡng kiểm tra, 
giúp tài trợ cho những người đã thể hiện thành 
công .

Trình độ học vấn: BS Kỹ thuật Cơ khí tại U of H | Kinh nghiệm làm việc: Đại diện Tiểu bang, Nhà phát triển Bất động sản và doanh nhân | Hoạt động Cộng đồng : Phục vụ trong ban giám đốc của một số tổ chức cộng đồng | 
Email: hubertvocampaign@aol .com | Địa chỉ:  Box 2227 Houston, TX 77072

Tăng thuế tài sản, định giá bất động sản đóng 
băng với số tiền mà tài sản đã được mua . Kiểm 
soát lũ Thực hiện việc sửa chữa các hồ chứa 
Addicks và Barker đã được đề xuất bởi Tập đoàn 
Kỹ sư nhiều năm trước

Chỉ những sự kiện một lần, như Siêu bão 
Harvey . Doanh thu thuế mới từ các nguồn bất 
ngờ như tăng trưởng gần đây trong sản lượng 
dầu khí Texas cần phải được đưa vào quỹ để 
giúp phát triển nó . Điều này bảo đảm rằng ngân 
sách không tiếp tục tăng trưởng rồi yêu cầu rút 
tiền từ quỹ khi sự gia tăng doanh thu một lần 
hoặc ngắn hạn không còn .

Tỷ lệ sinh viên / giáo viên là một trong số ít 
mối quan hệ tương quan nhất quán với kết quả 
tích cực của học sinh trong giáo dục . Chúng 
ta nên làm tất cả những gì có thể để cải thiện 
điều này .

Một sự tái thu gom tội phạm do nghiện rộng 
khắp, để điều trị là cần thiết . Những khoản tiền 
khổng lồ được chi cho việc trấn áp các tội phạm 
ma túy nhỏ thay vì giúp chữa trị những người 
nghiện hoặc bệnh tâm thần . Đơn giản chỉ cần 
gom lại một khoản tiền như thế là có thể cải 
thiện kết quả đáng kể .

Trình độ học vấn: Trường Đại học Mỏ Colorado BS Toán học, Khoa học Máy tính, Kỹ thuật Địa vật lý | Kinh nghiệm làm việc: 21 là nhà địa chất học làm việc ở bang Texas | Hoạt động Cộng đồng : Nhiều Giáo hội, Tổ chức 
cộng đồng và Hội Nghề nghiệp | Facebook: http://www .facebook .com/aaronclosetexas/

Cắt giảm chi tiêu và thuế tài sản, đấu tranh để 
bảo vệ các vùng lân cận khỏi lũ lụt trong tương 
lai, sửa chữa các phương thức tài trợ trường 
học để giúp đỡ các trường trong khu vực công 
lập của chúng ta, ngăn chặn nhà ở chính phủ 
thu nhập thấp, bảo vệ giá trị tài sản và an toàn 
của khu vực xung quanh . --Xóa bỏ các thành 
phố làm nơi ẩn náu, bảo vệ tương lai, đứng 
lên vì tự do tôn giáo, trao quyền cho giáo viên 
và phụ huynh trong giáo dục, giữ lời hứa của 
Texas đối với giáo viên về hưu .

Tôi sẽ thúc đẩy để có một phần của Rainy Day 
Fund được phân bổ cho cơ sở hạ tầng giảm 
nhẹ lũ lụt vì đây là một loại dự án mà tôi, với tư 
cách là một nhà lập pháp bảo thủ, đã tranh đấu 
để giữ Quỹ này . Khắc phục lũ lụt và giảm thiểu 
kinh phí trong tương lai là vấn đề số một của tôi 
kể từ khi xảy ra cơn bão Harvey . Trong khi ESF 
(Quỹ Ổn định Kinh tế) nên luôn luôn được giữ 
vững, chi tiêu một phần tiền vào cơ sở hạ tầng 
cố định để giảm nhẹ lũ lụt là loại khẩn cấp, bởi 
quỹ này là để dùng cho chi phí một lần .

Là một phụ huynh học sinh tốt nghiệp trường 
công lập, tài trợ thích đáng cho giáo dục 
công lập là cực kỳ quan trọng đối với tôi . Các 
phương thức hiện tại cực kỳ phức tạp và không 
công bằng đối với nhiều học khu . Tôi sẽ tranh 
đấu để sửa đổi các hệ thống tài trợ què cụt này 
và đưa ra một hệ thống công bằng cho tất cả 
các học khu của chúng ta . Tôi sẽ làm việc để 
bảo đảm các trường học của chúng ta được 
tài trợ thích đáng đồng thời cũng bảo vệ người 
nộp thuế . Tôi cũng sẽ tiếp tục ủng hộ tài trợ 
thích đáng cho các nghĩa vụ pháp lý của Texas 
đối với các giáo viên đã nghỉ hưu của chúng ta .

Việc bảo đảm rằng người dân Texas có thể tiếp cận 
với các dịch vụ điều trị nghiện và chăm sóc sức khỏe 
tâm thần có chất lượng là vô cùng quan trọng . Trại 
giam địa hạt của chúng ta đã trở thành cơ sở điều trị 
sức khỏe tâm thần lớn nhất trong tiểu bang . Tôi ủng 
hộ các chương trình cố gắng điều trị sức khỏe tâm 
thần cho những người có nhu cầu và giữ chúng tách 
biệt khỏi trại giam địa hạt của chúng ta . Các chương 
trình điều trị nghiện phải được điều chỉnh để có được 
sự giúp đỡ cho mọi người sao cho họ có thể trở lại 
sống hữu ích . Các chương trình này cũng giúp ngăn 
chặn hành vi ngược đãi trẻ em và bạo hành gia đình .

Trình độ học vấn: Cử nhân Quản trị Kinh doanh Đại học Baylor Waco, Texas | Kinh nghiệm làm việc: Kinh doanh thương mại bất động sản cộng đồng Outreach | Hoạt động Cộng đồng : nhóm kinh doanh, nhóm nhà thờ, lãnh 
đạo thể thao thanh thiếu niên, Chủ tịch Khu Tuyển cử Cộng hòa, thẩm phán bầu cử, Ủy ban Điều hành Đảng Cộng hòa Tiểu bang, viên chức trong các tổ chức | Email: Campaign@ValoreeSwanson .com | Website: http://
ValoreeSwanson .com | Địa chỉ:  6046 FM 2920 #619 Spring, TX 77379 | Facebook: http://www .facebook .com/ValoreeSwansonforTexas/

1 . Các trường công lập  . . . cơ quan lập pháp tiểu 
bang của chúng ta phải tài trợ thích đáng cho các 
trường của chúng ta sao cho họ không phải dựa 
quá nhiều vào thuế tài sản trường học . Kinh phí 
bổ sung của tiểu bang gắn liền với việc thuê thêm 
giáo viên để giảm tỷ lệ sinh viên/giáo viên là rất 
quan trọng . 2 . Hầu hết các vấn đề nhập cư không 
phải là sự bảo trợ của chính quyền tiểu bang của 
chúng ta, nhưng chúng ta cần tránh những luật lệ 
làm trầm trọng thêm những khó khăn của những 
người làm công ăn lương, phải nộp thuế đã sống 
ở đây trong nhiều năm và là một phần cơ hữu 
của xã hội .

1 .Nó nên bù đắp cho sự sơ suất trong tài trợ 
trước đó . 2 . Nó phải được đi kèm với một kế 
hoạch để tài trợ đầy đủ hàng năm để không cần 
phải “cứu giúp” . hoặc 3 . Phải là thảm họa không 
lường trước được không có khả năng lặp lại .

Kinh phí tài trợ trường công nên được lấy chủ 
yếu thông qua Tiểu bang của chúng ta, không 
phải từ thuế tài sản . Loại bỏ lỗ hổng thuế kinh 
doanh và cắt giảm nó sẽ là một điểm khởi 
đầu, cùng với nhiều hơn tiền phạt thực tế đối 
với các hành vi gây ô nhiễm . Tại thời điểm này 
thường là rẻ hơn để bỏ qua các quy định về ô 
nhiễm và trả tiền phạt, hơn là trả tiền cho các 
biện pháp mà sẽ đưa các thủ tục vi phạm của 
công ty ra theo bộ luật . Như đã nêu ở trên, tài 
trợ được nhằm thuê thêm giáo viên để giảm tỷ 
lệ học sinh/giáo viên là rất quan trọng .

Tiểu bang Texas tài trợ các dịch vụ điều 
trị nghiện/sức khỏe tâm thần với các quỹ 
Medicaid và CHIP . Thật không may, khi các 
nhà lập pháp nhiệt thành của chúng ta muốn 
cho thấy họ ghét Obama bằng cách từ chối mở 
rộng Medicaid, họ đã làm tuột khỏi tay hơn 100 
tỷ đô la tài trợ mà công dân Texas đã đóng hoặc 
sẽ phải đóng thuế liên bang . Khi quý vị xem 
xét 64% thanh thiếu niên không được điều trị 
trầm cảm, rõ ràng là hành động ấu trĩ của các 
nhà lập pháp của chúng ta cần phải được khắc 
phục ngay lập tức .

Trình độ học vấn: B .S . (Cử nhân Khoa học) Horticulture Texas A&M B .S . Kiến trúc Cảnh quan Texas A&M | Kinh nghiệm làm việc: Chủ sở hữu của Mirror Lake Designs, một công ty xây dựng/thiết kế kiến   trúc cảnh quan 
được trao giải thưởng quốc gia trong 37 năm . Cựu MC của chương trình phát thanh “Your Livable Garden” trong 22 năm . | Hoạt động Cộng đồng : Cựu trọng tài Little League/huấn luyện viên 12 năm, mục sư Thánh Thể, 
tư vấn viên tại trung tâm thai sản, thành viên hội đồng quản trị của HOA, thành viên liên kết của Ban tổ chức SISD | Email: michaelshawnkelly@campaigntexas .com | Website: http://www .campaigntexas .com | Địa chỉ:  6419 

Hãy xác định 2 vấn đề quan trọng nhất 
có tầm ảnh hưởng đến người dân trong 
Quận Harris và đưa ra một vài ví dụ hành 
động cụ thể có thể đo lường mà quý vị sẽ 
thực hiện để giải quyết những vấn đề này.

Quý vị cho rằng phải đạt được tiêu chí cụ thể 
gì để biện minh cho việc chi tiêu vốn dự trữ 
trong Quỹ Bình ổn Kinh tế (Quỹ Ngày Mưa)? 
Cần có yêu cầu gì để bảo đảm phát triển được 
các giải pháp tài trợ dài hạn trong tương lai?

Quý vị sẽ làm gì với tư cách là một thành 
viên của Cơ Quan Lập Pháp Texas để bảo 
đảm tất cả trẻ em sống tại Texas được 
hưởng nền giáo dục có chất lượng?

 Làm thế nào tiểu bang Texas hợp tác tốt 
nhất với chính quyền địa phương và các 
nhà cung cấp tư nhân để bảo đảm người 
dân Texas có thể tiếp cận các dịch vụ sức 
khỏe tâm thần và điều trị nghiện ngập?

HẠ VIỆN TEXAS
THÀNH VIÊN CỦA CƠ QUAN LẬP PHÁP TEXAS. QUYỀN TÁN THÀNH TẠI QUỐC HỘI. SOẠN THẢO TẤT CẢ CÁC ĐẠO LUẬT VỀ DOANH THU VÀ PH N BỔ QUỸ CHO CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CHÍNH 
QUYỀN TIỂU BANG. LÀM VIỆC VỚI CƠ QUAN LẬP PHÁP THƯỢNG VIỆN TIỂU BANG, KHỞI XƯỚNG CÁC ĐỀ XUẤT SỬA HIẾN PHÁP, ĐƯA RA ÁN PHẠT KHI XÉT XỬ LUẬN TỘI TẠI THƯỢNG 
VIỆN. NHIỆM KỲ 2-NĂM.

CÂU HỎI 
DÀNH CHO 
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THÔNG TIN CƠ BẢN: Tôi có 20 năm kinh nghiệm làm thẩm phán . Tôi có chứng chỉ hành nghề 
luật xét xử dân sự và luật kháng cáo . Trước khi trở thành thẩm phán, tôi đã tham gia các vụ án 
với tư cách luật sư và làm thư ký cho thẩm phán liên bang . Tôi tốt nghiệp hạng siêu danh dự 
Trường Đại Học Luật Texas và Cao Đẳng Kinh Doanh . Tôi được công nhận là xét xử xuất sắc 
và công bằng .
TIẾP CẬN CƠ QUAN PHÁP LÝ: Kỹ nghệ kết nối những người có nhu cầu với luật sư có thể hỗ 
trợ họ, giúp các quyết định của tòa luôn sẵn có khắp nơi, và hướng dẫn người dân Texas về quy 
trình pháp lý . Tôi làm việc trong hội đồng Luật Sư Tình Nguyện Houston, chúng tôi dùng kỹ nghệ 

để cung cấp thông tin và dịch vụ pháp lý cho cựu chiến binh, nạn nhân Bão Harvey, và những 
người gặp rắc rối về pháp lý và không đủ tiền thuê một luật sư . Tôi từng làm việc cho Ủy Ban Lỗ 
Hổng Pháp Lý, báo cáo về việc làm thế nào kỹ nghệ có thể giúp nhiều người tiếp cận tòa án hơn .
TRÁCH NHIỆM: Tôi làm việc chăm chỉ mỗi ngày để giải quyết tranh chấp giữa các công dân 
Texas, bảo vệ quy tắc pháp luật, cải thiện hiệu quả và sự công bằng của hệ thống tư pháp cho 
mọi người dân Texas, và hành động với sự trung thực, chính trực, và tôn trọng tất cả những ai 
tới tòa án chúng tôi . Tôi tiếp cận mỗi vụ án một cách cẩn trọng, và cẩn thận áp dụng luật điều 
chỉnh lên các sự kiện cụ thể của vụ án .   

THẨM PHÁN, TÒA PHÚC THẨM
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Website: http://justicejanebland .com | Facebook: http://www .facebook .com/judgejanebland/ | Twitter: twitter .com/courthouse_mom | Email: judgejanebland@gmail .com

NHIỆM KỲ 6 NĂM. PHIÊN XỬ PHÚC THẨM NHỮNG VỤ DÂN SỰ VÀ HÌNH SỰ TỪ NHỮNG TÒA ÁN CẤP THẤP HƠN TRONG KHU VỰC NÀY.
Thông tin cơ bản: Quá trình được đào tạo, kinh nghiệm, và nền tảng nào giúp quý vị có đủ năng lực cho vị trí này?
Tiếp cận cơ quan pháp lý: Sự phát triển về mặt kỹ nghệ nào gần đây mang lại cơ hội cải thiện hệ thống bào chữa cho người nghèo của tiểu bang trong các vụ án dân sự và hình sự?
Trách nhiệm: Quý vị ưu tiên nhất trách nhiệm nào của Thẩm Phán, Tòa Phúc Thẩm và tại sao?

JANE BLAND (R)

GORDON GOODMAN (D)

TH
Ẩ

M
 P

H
Á

N
, T

Ò
A 

P
H

Ú
C

 T
H

Ẩ
M

 S
Ố

 1
, K

H
U

 6 HARVEY BROWN (R)

SARAH BETH LANDAU (D)
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, TERRY YATES (R)  |  KHÔNG NHẬN ĐƯỢC PHẢN HỒI

JULIE COUNTISS (D)

MICHAEL MASSENGALE (R)

RICHARD HIGHTOWER (D)
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CÂU HỎI 
DÀNH CHO 

ỨNG CỬ VIÊN:

THÔNG TIN CƠ BẢN: Trong suốt sự nghiệp của mình, tôi đã đảm nhiệm các vai trò cấp cao trong 
Công Ty Howell, E .I . DuPont de Nemours, Conoco, Occidental, và NRG . Tôi có cả bằng cử nhân và 
bằng JD tương đương tiến sĩ luật của Đại Học Pennsylvania . Về các vấn đề dân sự, tôi từng tham 
gia Ban Liên Đoàn Thành thị Khu Houston và Ban Cố Vấn trường kinh doanh của TSU, trường Cao 
Đẳng của UH, và Phòng Triển Lãm Blaffer .
TIẾP CẬN CƠ QUAN PHÁP LÝ: Khi chúng ta chuyển từ việc dùng giấy tờ sang môi trường điện 
tử trong tất cả các lĩnh vực kinh doanh, tòa án cũng phải làm việc để thích nghi một cách tốt nhất, 
đáng tin cậy nhất, và bảo vệ an toàn các hình thức lưu trữ và xử lý dữ liệu trên máy tính . Mặc dù 
không bao giờ được hy sinh nhu cầu và quyền của người nghèo để có hiệu quả tốt hơn, cần thực 

hiện tất cả các nỗ lực giúp họ tiếp cận tốt hơn với cơ quan pháp lý và được bào chữa hùng hồn và 
toàn diện qua việc sử dụng các kỹ nghệ mới này .
TRÁCH NHIỆM: Thẩm phán phúc thẩm phải viết tốt, hiểu luật, và lắng nghe các bên và các thẩm 
phán là thành viên nhóm để các bên được nhận kết quả công bằng, hợp lý . Thẩm phán phải tuân 
thủ luật thay vì làm luật để phiếu bầu cho nhà lập pháp của quý vị có ý nghĩa . Khi một thẩm phán 
không áp dụng chặt chẽ từng từ của hiến pháp và đạo luật như trong văn bản pháp lý của chúng 
ta, thì thẩm phán có quyền lực như quyền dành cho mọi người qua những nhà lập pháp của họ . 
Tôi sẽ không làm vậy .

Website: http://gordonforjustice .com | Email: info@gordonforjustice .com

THÔNG TIN CƠ BẢN: Tôi là tác giả của hơn 550 ý kiến có ký tên trong suốt gần 8 năm làm ở 
tòa phúc thẩm và xét xử hơn 300 phiên tòa trong suốt 6 .5 năm với tư cách là thẩm phán khu vực 
trong 6 .5 năm . Tòa Thượng Thẩm Texas bổ nhiệm tôi vào ủy ban cố vấn các thay đổi được đề 
xuất về quy tắc quy trình điều chỉnh các phiên xét xử và kháng cáo .
TIẾP CẬN CƠ QUAN PHÁP LÝ: Ghi chép của tòa sơ thẩm giờ đã sẵn có bản điện tử cho các 
bên . Trước đây các bên phải tới tận tòa để xem các ghi chép, sao lại, hoặc trả tiền mua đĩa . Các 
bên giờ có thể nộp bản tóm tắt điện tử của họ . Trước đây, họ phải nộp bản gốc và năm bản sao 
tóm tắt . Có những nhà cung cấp dịch vụ email miễn phí . Nếu một bên không muốn dùng hệ thống 

nộp đơn điện tử, thì họ không buộc phải làm vậy . Các cải tiến về kỹ nghệ này làm giảm chi phí 
chuẩn bị cho phiên phúc thẩm .
TRÁCH NHIỆM: Để thể hiện sự công bằng đối với tất cả các bên bằng cách cởi mở trước các 
cuộc tranh luận và quan điểm của họ . Điều này nghĩa là bằng lòng bào chữa cả các vụ phổ biến 
và không phổ biến, đồng ý khi phù hợp nhưng phản đối khi cần thiết, và tìm cách ra quyết định 
làm thỏa mãn cả về mặt pháp lý và nhu cầu của xã hội chúng ta trong thế kỷ 21 . Phải làm điều 
này với sự tôn trọng các tiền lệ pháp, án lệ, luật thành văn, Hiến Pháp, và các bên có liên quan .   

Website: http://www .judgeharveybrown .com | Số điện thoại của Chiến dịch: (713) 927-4262 | Facebook: http://www .facebook .com/justiceharveybrown/ | Email: jharveybrown@gmail .com

THÔNG TIN CƠ BẢN: Tôi đã hành nghề luật được 20 năm, hầu hết là làm chuyên gia kháng 
cáo . Tôi làm thư ký cho thẩm phán liên bang sau khi học trường luật, làm về dân sự cũng 
như hình sự, công cộng và tư nhân, tiểu bang và liên bang, kháng cáo và sơ thẩm . Hiện tại, 
tôi là Luật Sư Công Quận Harris và phụ tá giáo sư tố tụng phúc thẩm tại Đại Học Nam Texas .
TIẾP CẬN CƠ QUAN PHÁP LÝ: Việc thực hiện nộp đơn điện tử giúp nhiều người tiếp cận 
được với cơ quan pháp lý hơn . Về mặt hình sự, việc tạo ra Ban Đánh Giá An Toàn Công Cộng 
để chấm điểm những người bị bắt để xác định xem có thể thả họ theo bảo lãnh cá nhân hay 

bảo lãnh bằng tiền có thể giúp các bị cáo nghèo khỏi bị giam giữ .
TRÁCH NHIỆM: Ưu tiên hàng đầu đối với bất kỳ thẩm phán nào phải là đối xử công bằng và 
thẳng thắn đối với tất cả mọi người đứng trước tòa . Các vụ án không thể được ưu tiên cho 
dù họ làm việc với một công ty luật lớn thay vì một luật sư biện hộ công hoặc đó là án dân sự 
hay hình sự . Tất cả các vụ án đều quan trọng . Tòa án phải thuộc về mọi người và tuân thủ luật 
pháp mà không sợ hãi hay thiên vị gì cả . Có thẩm phán với kinh nghiệm cá nhân và chuyên 
ngành đa dạng sẽ giúp tòa án xóa đi các điểm mù có thể dẫn tới việc ra quyết định sai lầm .   

Website: http://landauforjustice .com | Số Điện Thoại của Chiến Dịch: (713) 256-8388 | Facebook: http://www .facebook .com/LandauforJustice/ | Twitter: twitter .com/landau4justice | Email: landauforjustice@gmail .com

THÔNG TIN CƠ BẢN: Tôi tốt nghiệp Trường Đại Học Luật Houston năm 2002 và có 16 năm 
kinh nghiệm . Tôi hành nghề luật trong các công ty tư cho tới năm 2014 khi tôi được Luật Sư 
Quận Harris Vince Ryan bổ nhiệm làm Trợ Lý Luật Sư Quận . Tôi đại diện Quận trong các vụ 
kiện phức tạp ở tòa án tiểu bang và liên bang . Tôi có quan điểm cởi mở và muốn cống hiến cho 
dịch vụ công .
TIẾP CẬN CƠ QUAN PHÁP LÝ: Ủy Ban Bào Chữa cho Người Nghèo Texas hỗ trợ các vụ đại 
diện bào chữa cho người nghèo hiệu quả cho phép các chương trình và kỹ nghệ mới đơn giản 
hóa quá trình bào chữa cho người nghèo và cơ sở dữ liệu trên toàn tiểu bang cho các luật sư 
công chia sẻ dữ liệu và nguồn tin . Bộ Phận Tiếp Cận Pháp Luật Texas của Ban Khảo Thí Luật 

Sư Tiểu Bang sẽ hỗ trợ, giới thiệu dịch vụ và các nguồn tin pháp lý mà mọi người có thể tự tìm 
hiểu miễn phí trên trang web . Họ cung cấp rất nhiều các công cụ trực tuyến cho các luật sư nhận 
làm các vụ từ thiện miễn phí .
TRÁCH NHIỆM: Ưu tiên hàng đầu của tôi là áp dụng luật thống nhất và công bằng mà không 
có sự can thiệp của tư tưởng cá nhân hay chính trị . Tôi sẽ không lợi dụng luật pháp để tạo ra 
kết quả tôi muốn . Một thẩm phán tòa phúc thẩm phải tôn trọng quy tắc luật pháp trừ khi có cơ 
sở theo luật phải làm khác đi . Tôi sẽ tới tòa án với tâm trí cởi mở, sự tò mò về tri thức và kinh 
nghiệm đúng đắn . Tôi mong được làm việc với và học hỏi từ các đồng nghiệp cùng làm trong 
Tòa Phúc Thẩm Số Một .

Website: http://www .JulieCountiss .com | Số Điện Thoại của Chiến Dịch: (713) 553-8852 | Facebook: http://@JulieCountissforJustice | Twitter: twitter .com/JulieCountiss | Email: juliecountiss@gmail .com

THÔNG TIN CƠ BẢN: Hơn 9 năm kinh nghiệm làm thẩm phán phúc thẩm, với hàng trăm ý 
kiến bằng văn bản và tiểu sử đã được chứng minh . Giấy phép hành nghề luật phúc thẩm dân 
sự . Luật sư xét xử có kinh nghiệm và là cựu đối tác của Baker Botts L .L .P . Cựu Trưởng Đoàn 
Luật Sư Houston Xã Hội Liên Bang . Tốt nghiệp hạng danh dự Đại Học Luật Texas . Đội Hướng 
Đạo Đại Bàng .
TIẾP CẬN CƠ QUAN PHÁP LÝ: Tôi tự hào được Tòa Thượng Thẩm Texas bổ nhiệm làm 
thành viên của Ủy Ban Tiếp Cận Pháp Luật Texas và là một thành viên và cố vấn pháp lý cấp 
cao của Ủy Ban Trẻ Em . Mạng Internet cho phép lan truyền, phổ biến các biểu mẫu và video đào 

tạo với chi phí thấp giúp cải thiện việc bào chữa cho người nghèo rất tốt, cho cả hai việc tư vấn 
theo chỉ định và đương sự tự đại diện cho mình . Theo tấm gương của Trung Tâm Kỹ Nghệ Tư 
Pháp Florida, chúng ta có thể làm nhiều việc hơn để tất cả người dân Texas dễ dàng tiếp cận 
các dịch vụ pháp lý .
TRÁCH NHIỆM: Viết các ý kiến quyết định xét xử đúng, hợp lý, dễ tiếp cận . Trách nhiệm của 
chúng ta tại Tòa Phúc Thẩm Số Một là xem xét cẩn thận các tranh cãi pháp lý mà chúng ta gặp 
và viết ra ý kiến không chỉ giải thích kết quả với người nghèo trước chúng ta, mà còn hướng 
dẫn người dân, luật sư, và các thẩm phán khác cải thiện sự ổn định và dễ đoán của Luật Pháp . 

Website: http://www .michaelmassengale .com | Facebook: http://www .facebook .com/JusticeMassengale/ | Twitter: twitter .com/mmassengale | Email: MassengaleCampaign@gmail .com

THÔNG TIN CƠ BẢN: Trường Luật Baylor, 1980, Nhận Xét Luật Baylor
37 năm kinh nghiệm với nhiều kiểu kiện tụng với tiểu sử đáng chú ý trong giáo dục công, chính 
phủ, thuê lao động, thương tật cá nhân, hòa giải . Được đánh giá là Suất Xắc Bậc AV (đánh giá 
cao nhất) về khả năng và tiêu chuẩn đạo đức và được công nhận là Siêu Luật Sư theo Tạp Chí 
Texas Monthly .
TIẾP CẬN CƠ QUAN PHÁP LÝ: Tòa án có thể bỏ lệnh đình quyền giam giữ tùy theo bằng 
chứng khoa học không có sẵn để trình khi xét xử, hoặc bằng chứng khoa học đối lập tùy theo 
Tiểu Bang khi xét xử . Điều này cho phép thả những người bị kết tội sai . Việc phát triển kiểm 

soát điện tử thay vì bỏ tù những tội phạm phi bạo lực cũng là một lợi thế . Cải thiện trong việc xét 
nghiệm DNA cũng có thể hữu dụng trong việc xác định cha mẹ trong các vụ dân sự .
TRÁCH NHIỆM: Trách nhiệm quan trọng nhất của một Thẩm Phán, Tòa Phúc Thẩm, là tuân thủ 
quy tắc luật pháp cho dù quan điểm cá nhân và niềm tin vào pháp luật có như thế nào . Thường 
làm người viên chức/kiểm tra xét xử của học khu, tôi đã cẩn thận tuân thủ luật pháp khi ra các 
quyết định khó khăn liên quan đến quyền của học sinh, phụ huynh, giáo viên, và các nhà quản 
trị . Thẩm phán phải tránh liên quan hay các hành động chính trị có thể làm suy giảm khả năng 
tuân thủ luật của họ hoặc khả năng làm việc công bằng .

Website: http://hightowerforjustice .com/ | Số Điện Thoại của Chiến Dịch: (713) 626-5805 | Facebook: http://www .facebook .com/richardhightowercampaign | Twitter: twitter .com/VoteForRichard | Email: 

http://www.lwvhouston.org
http://justicejanebland.com
http://www.facebook.com/judgejanebland/
http://twitter.com/courthouse_mom
mailto:judgejanebland@gmail.com
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mailto:info@gordonforjustice.com
http://www.judgeharveybrown.com
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mailto:jharveybrown@gmail.com
http://landauforjustice.com
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http://twitter.com/landau4justice
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mailto:MassengaleCampaign@gmail.com
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JENNIFER CAUGHEY (R)

PETER KELLY (D)

TH
Ẩ

M
 P

H
Á

N
, T

Ò
A 

P
H

Ú
C

 T
H

Ẩ
M

 S
Ố

 1
4,

 K
H

U
 3

BRETT BUSBY (R)

JERRY ZIMMERER (D)
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CHARLES SPAIN (D)

MARC BROWN (R)

THÔNG TIN CƠ BẢN: Từ khi được bổ nhiệm vào chiếc ghế này, tôi đã soạn 100 ý kiến và đóng 
góp cho nhiều ý kiến hơn nữa . Tôi sẽ xử lý mọi vụ án đúng thời hạn cũng như tôn trọng và tuân 
thủ hoàn toàn theo luật . Kinh nghiệm trước đây của tôi--bao gồm việc hành nghề rất chặt chẽ 
trong công ty luật, thư ký thẩm phán, và giáo dục (Trường Luật Princeton và Harvard)--đã giúp 
tôi chuẩn bị rất tốt cho vị trí này .
TIẾP CẬN CƠ QUAN PHÁP LÝ: Tôi vẫn đang học hỏi cách thức cải thiện hệ thống bào chữa 
cho người nghèo . Kỹ nghệ có thể giúp ích . Ví dụ, chúng ta có thể soạn ra các mẫu và quy tắc 
nhất định dễ có sẵn, để bị cáo không trễ hạn hoặc khung thời gian theo quy trình . Kỹ nghệ cũng 
có thể giúp tiếp cận thông tin và luật liên quan đến các lý thuyết pháp lý, khiếu nại, và bào chữa . 

Việc bào chữa từ thiện miễn phí cũng quan trọng--và là một ưu tiên của tôi khi hành nghề . Việc 
tiếp cận với pháp luật là rất quan trọng, và tôi luôn lắng nghe ý kiến xem chúng ta có thể cải 
thiện như thế nào .
TRÁCH NHIỆM: Ưu tiên cao nhất của tôi là (1) dành thời gian tìm hiểu và tôn trọng mọi vụ án, 
đọc mọi thứ tôi thấy và tìm hiểu luật một cách toàn diện, và (2) hoàn toàn làm việc đúng như luật 
đã viết . Hệ thống chính phủ của chúng ta chỉ hoạt động khi các thẩm phán tôn trọng việc chia sẻ 
quyền lực và tuân thủ luật pháp . Cơ quan lập pháp (và các đảng đối lập) soạn luật, và công việc 
của chúng ta là áp dụng luật đúng theo các văn bản luật . Khi mọi người cố tuân thủ luật họ chỉ 
biết những gì nó nói . Chúng ta cũng phải tuân thủ các tiền lệ có liên quan .

Website: http://JusticeJenniferCaughey .com | Facebook: http://www .facebook .com/JusticeCaughey | Twitter: twitter .com/jvcaughey | Email: justicejennifercaughey@gmail .com

THÔNG TIN CƠ BẢN: Hành nghề được 28 năm, và có Chứng Chỉ Hành Nghề Luật Phúc 
Thẩm Dân Sự . Đã đại diện cho các cá nhân và gia đình trong mọi phiên tòa phúc thẩm tại 
Tiểu Bang Texas và Fifth Circuit Hoa Kỳ; giữa các vị trí lãnh đạo khác, tôi đang làm việc cho 
Ủy Ban Cố Vấn Tòa Thượng Thẩm Texas và là Chủ Tịch Ủy Ban Amicus của Hội Đồng Luật 
Sư Xét Xử Texas .
TIẾP CẬN CƠ QUAN PHÁP LÝ: Mở rộng khả năng tiếp cận internet và giao tiếp qua mạng 
cho phép phổ biến các biểu mẫu, lời khuyên, và thông tin về vụ án cụ thể cho các bên cần . 
Họp qua videolà một công cụ chưa được tận dụng, nó cho phép các luật sự hiện diện trước 

tòa trong phiên xử chính thức mà không cần đi tới tòa án . Mặc dù vấn đề này không nhạy cảm 
cần sửa nhanh bằng kỹ nghệ--vấn đề là mong muốn về mặt chính trị và pháp lý giúp mọi người 
tiếp cận được pháp luật .
TRÁCH NHIỆM: Để xét xử mọi vụ án trung thực và công bằng, và mọi đương sự đều được xét 
xử công bằng và bình đẳng . Một ngàn án lệ Anglo-Pháp đã cho chúng ta một hệ thống thông 
luật giàu có, giờ đây thường được rút ngắn hoặc bóp méo do luật thành văn chen vào . Thẩm 
phán có trách nhiệm bảo đảm các quy tắc thông luật--được thể hiện trong Hiếp Pháp Texas và 
Hoa Kỳ--tiếp tục thông tin để giải thích và áp dụng khi ban hành luật .

Website: http://peterkellyforjustice .com | Số Điện Thoại của Chiến Dịch: (832) 303-3121 | 

THÔNG TIN CƠ BẢN: Tôi từng làm thư ký luật tại Tòa Thượng Thẩm Hoa Kỳ, có quá trình 
làm phúc thẩm thành công tại Bracewell, và rồi có Giấy Phép Hành Nghề Luật Phúc Thẩm 
Dân Sự . Tôi đã làm tại tòa án được 6 năm, được các luật sư làm việc cùng đành giá cao . Các 
luật sư phúc thẩm tại Texas hiện đã bầu tôi làm chủ tịch Bộ Phận Phúc Thẩm Ban Khảo Thí 
Luật Sư Tiểu Bang .
TIẾP CẬN CƠ QUAN PHÁP LÝ: Tôi làm chủ tịch Hội đồng Quy Tắc và Pháp Luật cho Ủy 
Ban Tiếp Cận Pháp Luật Texas . Mục tiêu của chúng tôi bao gồm: sửa Bộ Quy Tắc Ứng Xử 
Tư pháp trình bày cho các thẩm phán và thư ký cách họ có thể giúp các bên nghèo khó tiếp 

cận hệ thống tòa án; và sửa quy tắc của Ban Khảo Thí Luật Sư Tiểu Bang để luật sư đã nghỉ 
hưu hay có giấy phép ngoài tiểu bang có thể tư vấn pháp lý miễn phí . Trang web của tòa án 
tôi cũng cung cấp thông tin về chương trình phúc thẩm miễn phí, phù hợp với các bên nghèo 
khó với luật sư tình nguyện .
TRÁCH NHIỆM: Trách nhiệm của một thẩm phán trong mỗi phiên tòa là xét xử các bên trung 
thực và quyết định công bằng về vấn đề họ đưa ra theo luật và các ghi chép trước tòa . Tôi làm 
việc chăm chỉ để đạt mục tiêu này mỗi ngày bằng cách tìm hiểu tranh luận giữa các bên, cam 
kết và tôn trọng khi hỏi luật sư, và viết ra ý kiến rõ ràng, dễ hiểu .

Website: http://www .BrettBusby .com | Số Điện Thoại của Chiến Dịch: (713) 443-2583 | Facebook: http://www .facebook .com/brett .busby | Twitter: twitter .com/BrettBusby | Email: justicebrettbusby@gmail .com

THÔNG TIN CƠ BẢN: Tiến Sĩ Luật Học (JD), Cao Đẳng Luật Nam Texas, Thạc Sĩ Luật (LL .M) 
Luật Y Tế, Đại Học Houston, Thạc Sĩ Luật (LL .M) Đại Học Luật Quốc Tế Houston, Thực Tập 
Quy Tắc Mở Rộng: MD Anderson Phần Quy Tắc Mở Rộng, AA Trắng - Được ủy nhiệm trong Xét 
Xử qua Trọng Tài Thương Mại Trong và Ngoài nước, Nhiều phiên tòa Dân Sự và Kinh Nghiệm 
Phúc Thẩm .
TIẾP CẬN CƠ QUAN PHÁP LÝ: Kỹ nghệ trong “Tiếp cận cơ quan pháp lý” là thanh gươm hai 
lưỡi . Kỹ nghệ giúp hệ thống tòa án làm việc tốt hơn, bảo đảm lên lịch trình và giao tiếp tốt hơn; 
nhưng mặt khác, nó khiến những người thiếu nguồn lực hay hiểu biết về kỹ nghệ khó có thể 
tham gia . Yêu cầu của chúng ta đối với các chuyên gia kỹ nghệ phải bao gồm phạm vi tiếp cận 

rộng và nhiều ngôn ngữ nhất có thể để tiếp cận lượng khán giả rộng nhất có thể; không chỉ làm 
các chương trình có số lượng đông hơn hiệu quả hơn .
TRÁCH NHIỆM: Với vai trò là Thẩm Phán, tôi sẽ theo đuổi công bằng, nhưng vẫn viết ý kiến làm 
rõ và hướng dẫn các tòa án thấp hơn và cả cộng đồng pháp luật . Tôi luôn tâm niệm một trích dẫn 
tử Kinh thánh trong Micah 6:8 - “Và Chúa yêu cầu gì ở con ngoài sự công bằng, yêu lòng tốt, và 
bước đi khiêm tốn cùng Chúa?” Tôi sẽ làm việc chăm chỉ, và sẽ luôn đấu tranh, để là kiểu Thẩm 
Phán mà quý vị tự hào . Vui Lòng Bỏ Phiếu cho Jerry Zimmerer Vì Công Bằng .

Website: http://www .JerryForJustice .com | Số Điện Thoại của Chiến Dịch: (832) 444-2553 | Facebook: http://www .facebook .com/JerryForJustice/ | Twitter: twitter .com/JerryForJustice | Email: Jerry@

THÔNG TIN CƠ BẢN: Tôi từng làm công tố viên trong 22 năm, là thẩm phán xét xử trong 3 năm 
và đã tham gia Tòa Phúc Thẩm được 5 năm . Tôi viết hơn 300 ý kiến trong khi làm ở Tòa Phúc 
Thẩm . Trong 25 năm tôi chỉ thực hành luật hình sự . Giờ thậm chí tôi xử lý các vụ lẫn cả hình 
sự và dân sự . Tôi là thẩm phán/ứng cử viên duy nhất có kinh nghiệm về luật hình sự rất rộng .
TIẾP CẬN CƠ QUAN PHÁP LÝ: Nộp đơn điện tử và hồ sơ mà không cần giấy tờ mang lại 
cơ hội cải thiện việc bào chữa cho người nghèo . Các sáng kiến này giảm rất nhiều chi phí cực 
lớn . Dễ dàng tiếp cận với hệ thống nộp đơn điện tử tại nhiều thư viện và trên các thiết bị điện 
tử di động . Một khi sự hiện diện của hệ thống này được nhiều người biết hơn, thì nó chỉ có thể 

giúp bào chữa cho người nghèo . Tôi cũng tin rằng mọi tranh cãi tại tòa phúc thẩm phải xem trực 
tuyến được . Điều này sẽ khiển quá trình làm việc minh bạch hơn và còn dùng trong giảng dạy .
TRÁCH NHIỆM: Ưu tiên hàng đầu của tôi là đạt được kết quả khách quan, dựa trên luật và các 
ghi chép mà tôi có, trong từng vụ án . Pháp luật không thiên vị ai . Các vụ án mà chúng tôi xử lý 
sẽ là phiên phúc thẩm duy nhất cho hầu hết các bên đến trước tòa chúng tôi . Về mặt Pháp Luật, 
các vụ này hoàn toàn xứng đáng được chúng ta chú ý . Mỗi vụ án đều quan trọng với một ai đó . 
Quyết định mà tôi đưa ra sẽ tác động tới cuộc đời một người nào đó theo cách nào đó . Tôi cố 
gắng không bao giờ quên điều đó . Không có vụ án nhỏ, chỉ có hồ sơ nhỏ .

Website: http://www .justicemarcbrown .com | Số Điện Thoại của Chiến Dịch: (713) 305-8475 | Email: JusticeMarcBrown@gmail .com

THÔNG TIN CƠ BẢN: Tôi có giấy phép hành nghề luật phúc thẩm dân sự (Hội Đồng Chuyên 
Môn Luật Pháp Texas) và đã làm việc cho Tòa Thượng Thẩm Texas và Tòa Phúc Thẩm Texas 
với tư cách là luật sư trong tổng cộng 23 năm . Tôi đang là thẩm phán cho Thành Phố Houston, 
được bổ nhiệm lần đầu năm 2010 . Tôi là một tác giả thường xuyên và giảng dạy trong các khóa 
học cho cả thẩm phán và luật sư .
TIẾP CẬN CƠ QUAN PHÁP LÝ: TexasLawHelp .org là trang web cung cấp miễn phí các thông 
tin pháp luật đáng tin cậy cho những người Texas có thu nhập thấp . Đây là một dự án của Trung 
Tâm Dịch Vụ Pháp Luật Texas, và được Tổ Chức Tiếp Cận Cơ Quan Pháp Lý Texas, Tổ Chức 

Khảo Thí Luật Sư Texas, Thư Viện Luật Quận Travis, và Tổ Chức Hỗ Trợ Pháp Lý Texas hỗ trợ .
TRÁCH NHIỆM: Ưu tiên hàng đầu của tôi là ra quyết định đúng đắn và đúng lúc trong các vụ 
án, viết ý kiến giải thích quyết định của tòa . Tôi yêu luật, và tôi yêu tìm hiểu luật pháp . Tôi hạnh 
phúc nhất khi lao vào trong thư viện cho tới khi tìm ra câu trả lời . Nhưng thời gian làm thẩm phán 
của tôi tại Thành Phố Houston đã làm rõ rằng luật ảnh hưởng tới những người thực . Cho dù kết 
quả của vụ án có thế nào, thì thẩm phán luôn phải đối xử với mọi người một cách kiên nhẫn, 
chính trực, và nhã nhặn .

Website: http://spainforjustice .com | Số Điện Thoại của Chiến Dịch: (713) 248-0416 | Facebook: http://www .facebook .com/JudgeSpainForJustice/notifications/ | Email: charles@spainforjustice .com

THẨM PHÁN, TÒA PHÚC THẨM
NHIỆM KỲ 6 NĂM. PHIÊN XỬ PHÚC THẨM NHỮNG VỤ DÂN SỰ VÀ HÌNH SỰ TỪ NHỮNG TÒA ÁN CẤP THẤP HƠN TRONG KHU VỰC NÀY.

Thông tin cơ bản: Quá trình được đào tạo, kinh nghiệm, và nền tảng nào giúp quý vị có đủ năng lực cho vị trí này?
Tiếp cận cơ quan pháp lý: Sự phát triển về mặt kỹ nghệ nào gần đây mang lại cơ hội cải thiện hệ thống bào chữa cho người nghèo của tiểu bang trong các vụ án dân sự và hình sự?
Trách nhiệm: Quý vị ưu tiên nhất trách nhiệm nào của Thẩm Phán, Tòa Phúc Thẩm và tại sao?

CÂU HỎI 
DÀNH CHO 
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FRANCES BOURLIOT (D)

MARTHA HILL JAMISON (R)
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BILL BOYCE (R)

MEAGAN HASSAN (D)

JOHN DONOVAN (R)

MARGARET “MEG” POISSANT (D)
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THÔNG TIN CƠ BẢN: Thẩm phán phúc thẩm từ năm 2010 . Trưởng Ban Pháp Lý Văn Phòng 
Thuế Quận Harris . Mười năm làm thẩm phán dân sự khu vực Quận Harris . Mười năm làm Người 
Trung Gian Hòa Giải . Đào tạo: Nhà báo và luật sư dân sự . Tính cách: Chăm chỉ, nhẫn nại và công 
bằng . Đây là một công việc khó khăn đòi hỏi kinh nghiệm sâu và rộng về pháp luật mà tôi có .
TIẾP CẬN CƠ QUAN PHÁP LÝ: Tự tin vào xét nghiệm DNA là vừa phúc vừa họa . Xét nghiệm 
này không thể thực hiện với tất cả các vụ và không có hiệu quả về mặt chi phí với các vụ khác . 
“Vũ khí thần kỳ” vẫn còn là khả năng thuê một luật sư tốt của bị cáo . Việc luật sư sẵn sàng làm 
dịch vụ pháp lý phí thấp hay miễn phí là rất quan trọng khi tòa không thể bổ nhiệm ai . Kết quả 

có thể có ảnh hưởng rất lớn khi bị cáo hiểu hơn về quyền và quy trình hệ thống pháp lý trước 
khi tiến hành xét xử .
TRÁCH NHIỆM: Trong hầu hết các trường hợp, quyết định của tòa phúc thẩm trung cấp là quyết 
định cuối cùng mà các bên nhận được (tòa cao hơn không nhận tất cả các vụ) . Trách nhiệm của 
tôi với tư cách là Thẩm Phán trên tòa là giải thích về luật như trong văn bản, thậm chí nếu cá 
nhân tôi không thích nó, và giải thích lý do ra quyết định của tôi theo cách mọi người có thể hiểu 
được . Tôi đã trình bày khả năng và sự sẵn lòng của mình trong việc xử lý các vụ án khó khăn, 
thậm chí mang tính chính trị, và áp dụng luật pháp một cách thống nhất .

Website: http://judgejamison .com | Số Điện Thoại của Chiến Dịch: (713) 553-3081 | Facebook: http://Justice Martha Hill Jamison Campaign | Email: judgejamison@me .com

THÔNG TIN CƠ BẢN: Tôi đã đại diện cho các cá nhân khi xét xử và ở cấp độ phúc thẩm trong 
toàn bộ sự nghiệp của mình . Là một luật sư biện hộ hình sự, tôi đã đại diện cho các tử tù trong 
tòa án tiểu bang và liên bang . Sau đó, là một trợ lý luật sư biện hộ công, tôi tham gia ban xét xử 
tội nghiêm trọng và phúc thẩm tập trung vào các ca sức khỏe tâm thần . Giờ tôi có một công ty 
tố tụng dân sự nhỏ .
TIẾP CẬN CƠ QUAN PHÁP LÝ: Một hệ thống tự động bổ nhiệm luật sư và kiểm soát việc tuân 
thủ của luật sư sẽ cải thiện hệ thống bào chữa cho người nghèo bằng cách tăng tính minh bạch 
và bảo đảm đại diện cho các bị cáo nghèo phạm tội hình sự một cách công bằng . Tương tự như 

vậy, hệ thống cải cách bảo lãnh tại Quận Harris sẽ cung cấp cho tòa tiêu chí, công thức và hồ 
sơ nhất định giúp hệ thống bảo lãnh minh bạch hơn và giúp bảo đảm việc bảo lãnh cho bị cáo 
nghèo phạm tội hình sự không bị tùy tiện đặt số tiền quá cao .
TRÁCH NHIỆM: Trách nhiệm tuyệt vời nhất của một Thẩm Phán phúc thẩm là bảo đảm luật 
pháp (cả về mặt quy trình và tầm quan trọng) được áp dụng đúng để ưu tiên sự việc và cũng bảo 
đảm luật được áp dụng một cách công bằng và trung lập cho tất cả các bên, cho dù địa vị kinh 
tế-xã hội, chủng tộc, giới tính, khuynh hướng giới tính, tôn giáo, khuyết tật về thể chất hay tinh 
thần, hoặc các nhân tố khác có như thế nào .

Website: http://francesbourliot .com | Số Điện Thoại của Chiến Dịch: (713) 598-7627 | Email: bourliotforjustice@gmail .com

THÔNG TIN CƠ BẢN: Tôi có 30 năm kinh nghiệm sâu trong tòa án làm cựu thư ký luật cho thẩm 
phán phúc thẩm liên bang; cộng sự và đối tác thực hành luật phúc thẩm tại Fulbright & Jaworski 
LLP; và Thẩm Phán trong Tòa Phúc Thẩm thứ 14 từ năm 2007 . Tôi có chứng nhận hành nghề 
luật phúc thẩm dân sự; đã tranh luận hơn 60 vụ tại tòa phúc thẩm với tư cách luật sư .
TIẾP CẬN CƠ QUAN PHÁP LÝ: Vấn đề dịch vụ pháp lý cho người nghèo đã vượt mức đáng 
kể với nhu cầu giải quyết tình trạng của người bị bệnh tâm thần và IDD, họ thường gặp vấn đề 
luật pháp tòa án . Là phó chủ tịch Ủy Ban Tư Pháp về Sức Khỏe Tâm Thần Texas, tôi chủ động 
làm việc với các bên liên quan khắp Texas để tìm ra cách thức cải thiện việc thực thi pháp luật 

đối với người bị bệnh tâm thần và IDD, bao gồm việc tiếp cận tốt hơn và sử dụng cách khám 
chữa bệnh từ xa .
TRÁCH NHIỆM: Ưu tiên hàng đầu của tôi là quyết định vụ án bằng cách áp dụng các tiêu chuẩn 
pháp lý điều chỉnh theo sự việc và hoàn cảnh đã trình bày, và giải thích kết quả với quan điểm 
hợp lý bằng văn bản với ngôn ngữ rõ ràng . Tôi đấu tranh để làm việc một cách công bằng trong 
khi vẫn tham gia nỗ lực nhiều hơn, bao gồm việc đảm nhiệm Ủy Ban Tư Pháp về Sức Khỏe Tâm 
Thần Texas, làm việc để cải thiện hệ thống pháp lý tại Texas .

Website: http://justicebillboyce .com | Số Điện Thoại của Chiến Dịch: (832) 630-1954 | Facebook: http://Justice Bill Boyce | Email: judgebillboyce@gmail .com

THÔNG TIN CƠ BẢN: Tôi là cộng sự của công ty luật về quyền dân sự/Hiến Pháp và tại đó 
chúng tôi tranh tụng các vụ án liên quan đến Tu Chính Án thứ 1, 2, 4, 5, 8, và 14 tại tòa án tiểu 
bang, liên bang, và tòa phúc thẩm; thông qua việc làm của mình, chúng tôi thiết lập các quy trình 
mới và các quyền rõ ràng trong các vụ phúc thẩm liên bang . Tôi cũng đại diện cho các bị cáo 
nghèo trong vấn đề hình sự .
TIẾP CẬN CƠ QUAN PHÁP LÝ: (1) Trung thành: a) cải cách bảo lãnh tại Quận Harris sẽ cho 
phép có thể bảo lãnh giá rất cao khi cân nhắc phúc thẩm với các bị cáo tội hình sự nghèo khó, 
và b) một hệ thống chỉ định luật sư hiệu quả và hợp tình hợp lý cho các bị cáo tội hình sự nghèo 

khó để bảo đảm đại diện công bằng và biện hộ hợp lý, giỏi giang; và (2) trên toàn bang: một cơ 
sở dữ liệu các biểu mẫu trong phạm vi luật gia đình và di chúc cho những ai không đủ tiền thuê 
luật sư và không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc tự đại diện cho mình trước tòa .
TRÁCH NHIỆM: Ưu tiên hàng đầu của tôi là bảo vệ quy tắc luật pháp và quyền hợp hiến của 
Mọi người bằng cách đưa ra một cách nhìn mới (dựa trên kinh nghiệm thực tế của mình) để phúc 
thẩm thận trọng, chú ý vào chi tiết, và trân trọng kỳ vọng hợp lý của Mọi người dựa trên luật hiện 
hành . Nhiều Thẩm Phán hiện tại có nền tảng về pháp luật giống nhau; do đó, Tòa Án chỉ có thể 
hưởng lợi từ việc cân bằng các quan điểm và kinh nghiệm thực tế trong mỗi vụ án .

Website: http://www .meaganhassan .com | Facebook: http://www .facebook .com/meaganhassanforjustice/ | Twitter: twitter .com/meagan4justice | Email: meaganhassanforjustice@gmail .com

THÔNG TIN CƠ BẢN: Tôi có 6 năm kinh nghiệm làm Thẩm Phán cho Tòa Phúc Thẩm số 14 
và 14 năm làm thẩm phán xét xử Tòa Án Khu Vực Texas đã chủ tọa vài ngàn vụ kiện tụng đa 
dạng và phức tạp . Tôi có chứng nhận hành nghề luật xét xử . Tôi làm cho Ủy Ban Quy Tắc Tòa 
Án Texas của Ban Khảo Thí Luật Sư Tiểu Bang . Tôi nhận bằng luật học danh sự, Tiến Sĩ Luật 
Học danh dự từ Cao Đẳng Luật Nam Texas năm 1984 .
TIẾP CẬN CƠ QUAN PHÁP LÝ: Giờ thì các bản tóm tắt, ghi chép, file đã được điện tử hóa 

trong Tòa Phúc Thẩm số 14, tất cả các bên được truy cập các bản tóm tắt, ghi chép và file nộp 
cho Tòa Phúc Thẩm số 14 trên trang web Tòa Phúc Thẩm số 14 hoặc liên hệ với nhân sự Tòa 
Phúc thẩm số 14 và yêu cầu bản sao kỹ thuật số các ghi chép mà tòa lưu .
TRÁCH NHIỆM: Tất các các bên phải có quyền bình đẳng khi tiếp cận tòa án một cách công 
bằng và đúng lúc . 

Website: http://justicejohndonovan .com | Email: justicejohndonovan@gmail .com

THÔNG TIN CƠ BẢN: Tôi đã thực hành luật tại Texas trong 33 năm, đã kiện tụng và xét xử các 
vụ án tại hầu hết 10 quận trong cuộc tranh cử này, trên tất cả các lĩnh vực luật pháp, dân sự và 
hình sự . Tôi được Martindale-Hubbell AV đánh giá Xuất Sắc, xử lý các phiên phúc thẩm, được 
Ban Khảo Thí Luật Sư Tiểu Bang bổ nhiệm làm Chủ Tịch một ủy ban, thành viên hội Luật Sư Sơ 
Thẩm TX, HTLA, HBA, nhiều hiệp hội cộng đồng & Hội Đồng
TIẾP CẬN CƠ QUAN PHÁP LÝ: Tiếp cận các máy tính tại Thư Viện Luật Quận Harris, cho 
phép cá nhân truy cập các vụ án pháp lý và án lệ, là một bước tiến bộ hỗ trợ người dân Texas 
tìm hiểu pháp luật . Hệ thống nộp đơn điện tử, trang web của Tòa Án Quận và Thư Ký Khu Vực, 

cho phép cá nhân tìm thông tin vụ án mà không phải trả tiền . Tôi là một thành viên của Luật Sư 
Tình Nguyện Houston, cung cấp dịch vụ miễn phí cho các khách hàng nghèo khó cần bào chữa . 
Ủy Ban Bào Chữa cho Người Nghèo Texas (Dự Án Vô Tội) cũng cung cấp dịch vụ này .
TRÁCH NHIỆM: Trách nhiệm cao nhất của một Thẩm Phán Tòa Phúc Thẩm là giải thích và áp 
dụng luật công bằng . Tòa án phải vận hành theo luật pháp . Vì Tòa Phúc Thẩm xét xử các vụ án 
từ 10 quận trong Tiểu bang Texas, nó đặc biệt quan trọng đối với các thẩm phán trong việc hành 
nghề một cách công bằng và chính trực . Một thẩm phán phải viết ý kiến một cách cẩn thận và 
kỹ lưỡng, làm việc với các án lệ pháp lý, và phán xử theo luật .

Website: http://www .poissantforjustice .com | Số Điện Thoại của Chiến Dịch: (713) 880-5553 | Facebook: http://www .facebook .com/Margaret-Meg-Poissant-for-Fourteenth-Court-of-Appeals-Place-8-

THẨM PHÁN, TÒA PHÚC THẨM
NHIỆM KỲ 6 NĂM. PHIÊN XỬ PHÚC THẨM NHỮNG VỤ DÂN SỰ VÀ HÌNH SỰ TỪ NHỮNG TÒA ÁN CẤP THẤP HƠN TRONG KHU VỰC NÀY.

Thông tin cơ bản: Quá trình được đào tạo, kinh nghiệm, và nền tảng nào giúp quý vị có đủ năng lực cho vị trí này?
Tiếp cận cơ quan pháp lý: Sự phát triển về mặt kỹ nghệ nào gần đây mang lại cơ hội cải thiện hệ thống bào chữa cho người nghèo của tiểu bang trong các vụ án dân sự và hình sự?
Trách nhiệm: Quý vị ưu tiên nhất trách nhiệm nào của Thẩm Phán, Tòa Phúc Thẩm và tại sao?

CÂU HỎI 
DÀNH CHO 
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Tất cả các bên và luật sư được tự do trình bày mọi bào chữa, 
kiến nghị, và bằng chứng . Mọi người có thể yêu cầu xét xử đối 
chất để trình bày vị trí của họ .

Tòa Án đã và đang là cơ quan hành pháp . Tôi đã thành công 
trong công việc này bằng việc duy trì quy trình để bảo đảm xét 
xử đúng hạn . Thành công của tôi được đo bằng kết quả bỏ phiếu 
Hiệp Hội Khảo Thí Luật Sư Houston, nơi tôi liên tục là thẩm phán 
được xếp hạng cao nhất trong Quận Harris . Tôi đã hai lần được 
Hiệp Hội Chuyên Gia Phúc Thẩm và Sơ Thẩm Dân Sự Texas 
chọn làm Thẩm Phán Sơ Thẩm của Năm .

Mọi người hiện diện trước tòa của tôi đều được đối xử bình 
đẳng .

Học vấn: Bằng Cử Nhân, Đại Học Texas Arlington 1974 . Tiến Sĩ Luật, bằng danh dự xuất sắc, Đại Học Houston 1977 . | Kinh nghiệm: Hiệp Hội Mandell & Wright 1977-1980 . Cộng Sự tại Susman Godfrey 1980-2003 . Thẩm Phán, Tòa Án Khu Vực 
Thứ 157, 2003-hiện tại . | Cộng đồng: Ban Giám Đốc Ngôi Sao Hy Vọng, tổ chức nhà thờ LifeHouse of Houston and Main Street | Email: randywwilson@aol .com | Website: http://www .judgerandywilson .com

Tại Tòa Án Khu Vực, chỉ các vụ án cực hiếm mới có đương đơn 
tự biện hộ không thỏa đáng . Trong những vụ đó tôi rất sẵn lòng 
bảo đảm sẽ giải thích quá trình và hướng dẫn đương đơn tới 
dịch vụ của hội khảo thí luật sư . Cho dù có được biện hộ “một 
cách thỏa đáng” hay không, tôi luôn cân nhắc mọi phương diện 
của mỗi vụ án ngay cả khi luật sư bào chữa không đưa ra . 37 
năm tích cực hành nghề luật, bao gồm 9 năm với các vụ thẩm 
phán xét xử, đã chuẩn bị đấy đủ giúp tôi đối xử với tất cả mọi 
người một cách công bằng và vô tư .

Tôi làm một sổ ghi án thường xuyên, làm việc cả ngày, và tôi 
sẵn sàng xử án nhờ chuẩn bị chu đáo . Tôi có chủ trương xử 
án vào Thứ Sáu về bất kỳ vấn đề gì tôi đã gặp trong suốt tuần 
trước khi về nhà .

Việc đóng góp không hề tác động tới việc tôi xử án, và chúng 
cũng không giúp họ có thể đặc biệt tiếp cận tôi hay nhân viên 
của tôi . Vì tôi đã có đủ vốn cho tài khoản chiến dịch của mình, 
năm nay tôi không gây quỹ thêm nữa . Tôi tin rằng chuyện tiền 
bạc trong những chiến dịch pháp lý bị đánh giá quá mức và chỉ 
tác động nhẹ tới một quân lớn như chúng ta .

Tôi sẽ công bằng và đưa ra một góc nhìn độc đáo và khác biệt, 
được mài giũa bằng kinh nghiệm, và bảo đảm tất cả các bên 
đều có cơ hội bình đẳng được xét xử công bằng theo luật . Tôi 
sẽ bảo đảm tất cả đương đơn có cơ hội được lắng nghe trong 
phiên xét xử vấn đáp . Tôi cho phép các đương đơn tự biện hộ 
được có luật sư miễn phí hỗ trợ họ trong vụ án . Tôi sẽ cung cấp 
quy trình tòa án dễ hiểu và rõ ràng, để ở trong phòng xử án với 
vài loại ngôn ngữ . Tôi sẽ tuân thủ luật .

Tôi sẽ thay đổi quy trình tòa án bằng cách bố trí xét xử sơ thẩm 
tự động các vụ án sau khi bị cáo trả lời và cho phép các bên 
chuẩn bị tổng hợp tranh luận cho phiên xét xử vấn đáp . Tôi sẽ 
dành đủ thời gian và linh hoạt trong việc bố trí phiên xét xử vấn 
đáp . Tôi sẽ cũng ra quyết định dựa trên các đề nghị được trình ra 
tòa theo đúng thời hạn . Tôi sẽ giảm số vụ phải chờ xử sơ thẩm 
và tổng số vụ án tồn đọng, để nhiều công dân Quận Harris có 
thể được xét xử công bằng tại tòa dân sự hơn .

Tôi tình nguyện tuân thủ Luật Chiến Dịch Pháp Lý Công Bằng và 
tôi sẽ tuân thủ luật Texas trong các vụ án yêu cầu phải loại hoặc 
được kháng nghị . Tôi sẽ quyết định xử án theo sự việc và theo 
luật . Tôi sẽ không bao giờ để một khoản đóng góp cho chiến 
dịch nào ảnh hưởng đến công việc của mình .

Quý vị sẽ làm gì để bảo đảm các bên liên quan trong vụ 
án đều có cơ hội để những lợi ích của họ được trình bày 
và cân nhắc đầy đủ trước tòa?

Quý vị sẽ làm gì để bảo đảm các vụ án được xét xử trước 
tòa theo đúng thời hạn?

Làm thế nào quý vị bảo đảm được tính vô tư trong phiên tòa 
của mình trong khi hệ thống hiện tại có các chương trình hỗ 
trợ tài chính tư pháp cho phép tiếp nhận quyên góp từ những 
người mà sau này có thể xuất hiện trong phiên tòa của quý vị?

THẨM PHÁN TÒA ÁN QUẬN CẤP CAO – DÂN SỰ
CHỦ TỌA CÁC PHIÊN TÒA TỐ TỤNG D N SỰ VỀ BỒI THƯỜNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG, VI PHẠM HỢP ĐỒNG, CÁ NH N BỊ THƯƠNG, CÁC TỔN HẠI VÀ TRANH CÃI TRONG 
BẦU CỬ. NHIỆM KỲ 4-NĂM.
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Học vấn: Trường Luật Đại Học Texas; Đại Học Tulane, Cao Đẳng Nữ Sinh H . Sophie Newcomb, Ngành Môi Trường & Khoa Học Chính Trị; Thành Viên Hội Thomas J . Watson; Cypress Creek HS | Kinh nghiệm: 18 năm xét xử dân sự; Xét xử có hội 
thẩm và thẩm phán về thương tích cá nhân và hợp đồng, và những vấn đề khác; Đối Tác được Bầu Chọn tại công ty Int’l trong 7 .5 năm; Đồng sáng lập, công ty luật do phụ nữ làm chủ . | Cộng đồng: Hội Nữ Quản Lý Texas (2018 Chủ Tịch); Big Brothers 
Big Sisters of Greater Houston (Hội Đồng Cũ); Hơn 1800 giờ tư vấn pháp luật miễn phí; Tình Nguyện Viên Pháp Lý Bảo Vệ Cuộc Bầu Cử trong 13 năm qua | Email: vote4judge@latoshalewispayne .com | Website: http://www .latoshalewispayne .com 
| Địa chỉ: 1010 Lamar Suite 400 Houston, TX 77002 | Điện thoại: (281) 954-1372 | Facebook: http://facebook .com/latoshalewispayneforjudge55th/ | Twitter: twitter .com/votelatosha55th

JEFF SHADWICK (R)

LATOSHA LEWIS PAYNE (D)

Lưu ý: Các cuộc tranh cử vào Tòa án Quận được liệt kê theo loại tòa án, hơn là thứ tự trên lá phiếu, để so sánh trực tiếp các ứng viên đơn giản hơn.
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MICHAEL LANDRUM (R)

RABEEA COLLIER (D)
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Học vấn: Bằng Cử Nhân, ngành Lịch Sử, Đại Học Kansas 1978 Tiến Sĩ Luật, Trường Luật Baylor 1981 | Kinh nghiệm: Thẩm Phán Tòa Án Khu Vực Thứ 55 2008, 2010 tới hiện tại . Tự hành nghề tố tụng thương mại từ năm 1981 chủ yếu trong lĩnh 
vực ngân hàng, dầu và khí gas, và xây dựng . | Cộng đồng: Làm việc hai nhiệm kỳ trong Hội Đồng Trường Học HISD bao gồm Chủ Tịch Hội Đồng năm 2001 . Hoạt động tích cực tại Nhà Thờ Baptist West U . | Email: jeffshadwick@att .net | Địa chỉ: 
3603 Deal St . Houston, TX 77025 | Facebook: http://jeffshadwick .16 | Twitter: twitter .com/jefshadwick

Đây đã và sẽ luôn là chính sách của tôi và thực thi để khuyến 
khích tất cả các bên tham gia . Tôi cho phép xét xử vấn đáp về 
bất kỳ vấn đề nào khi có yêu cầu, và sẽ không bao giờ triệu tập 
xét xử trừ khi tất cả các bên đã nhận được thông báo và có cơ 
hội tham gia phiên xét xử . Tôi sẽ chuẩn bị chu đáo tất cả các 
phiên xét xử . Tôi đã làm việc với Hiệp Hội Khảo Thí Luật Sư 
Houston để giúp những ai không có luật sư được trợ giúp miễn 
phí khi tòa xét xử vụ án của họ, và trong việc xây dựng chương 
trình giúp những luật sư trẻ .

Tôi có lịch xét xử bận rộn nhất quận . Hầu hết các ngày, tôi đến 
tòa án trước 7:00 sáng để nghiên cứu và hoàn thành giấy tờ 
trước khi bắt đầu xét xử chính thức . Tôi khuyến khích luật sư 
gọi cho Tòa Án để thảo luận những vấn đề đang tranh chấp 
không chính thức bằng hội thảo qua điện thoại có tất cả các 
bên tham gia; điều này sẽ tiết kiệm thời gian cho luật sư và tiền 
cho thân chủ của họ . Tôi sẽ đấu tranh để xét xử ngay tất cả 
mọi vấn đề và ra quyết định rõ ràng, vô tư tuân thủ theo luật .

Việc những người ủng hộ bầu thẩm phán là chuyện có thật ở 
Texas . Tôi nhận ra rằng, đối với một vài người, có vẻ như việc 
ủng hộ và tài trợ chính trị có thể ảnh hưởng đến việc xét xử 
của thẩm phán . Để tránh có gì đó không phù hợp, tôi từ chối 
những khoản tài trợ từ các bên mà tôi đang xử vụ án của họ . 
Tôi cho mỗi bên nhiều thời gian để thể hiện quan điểm của họ, 
và tôi chắc chắn sẽ trình bày lý do dẫn tới những quyết định 
khó khăn hay suýt soát . Tôi ra quyết định hoàn toàn theo luật 
và bằng chứng .

Học vấn: Đại Học St . Thomas, Bằng Cử Nhân, 1973; Đại Học Texas, Tiến Sĩ Luật, 1976 | Kinh nghiệm: Thẩm Phán, Tòa Án Khu Vực Thứ 113, 2013 tới hiện tại; luật sư tự hành nghề, luật kháng cáo và xét xử dân sự, 1976-2013; Chuyên Gia Cấp 
Cao trong Tòa Án Thuế Quận Harris, 1994 - 2010; Trọng Tài | Cộng đồng: Giáo Viên Thỉnh Giảng, Đại Học Baptist Houston; liên lạc viên tư pháp, Hiệp Hội Luật Sư Trẻ Houston; giảng viên - chứng chỉ giáo dục tiếp tục; Cơ Hội Nhỏ trong Hành Nghề 
Luật; khác | Email: judge@judgelandrum .com | Website: http://www .judgelandrum .com | Địa chỉ: P .O . Box 19422 Houston, TX 77224-9422 | Điện thoại: (713) 961-5100 | Facebook: http://www .facebook .com/JudgeLandrum/

Trong suốt gần 12 năm làm luật sư xét xử sơ thẩm, tôi đã biện hộ 
thành công cho các cá nhân, tổ chức phi chính phủ, công ty lớn 
và nhỏ về hơn 250 vấn đề . Tôi hiểu rằng trong xét xử cần dành 
cho các bên cơ hội được biện hộ cho vụ án của họ trước một 
cộng đồng người thân quen của họ . Là một thẩm phán, tôi cam 
kết bảo đảm mọi người sẽ được xét xử công bằng trước tòa . Tôi 
định sẽ là người giàu kinh nghiệm trong các vụ tranh cãi và sự 
việc giữa các bên tới mức sẽ truyền được sự tự tin và bản lĩnh .

Tôi cam kết sẽ đơn giản hóa những quá trình của Tòa Án Khu 
Vực Dân Sự thứ 113 để giải quyết các vụ án đúng hạn . Khoảng 
thời gian giải quyết xong một vụ án tác động trực tiếp tới chi phí 
của đương đơn và người nộp thuế . Tôi đã tham gia các vụ xét 
xử dẫn tới phán quyết của tòa với tư cách luật sư cho cả hai bên, 
nguyên đơn và bị đơn và đại diện cho cả hai, cá nhân và công ty . 
Như vậy, tôi có một quan điểm công bằng và mới mẻ cộng thêm 
những kinh nghiệm cần thiết ngay từ ngày đầu tiên để chuẩn bị 
xử án đúng thời hạn .

Đương đơn phải tự tin rằng họ sẽ có một thẩm phán không thiên 
vị . ABA có lưu ý sự thật là khi luật sư hay đương đơn tài trợ cho 
một chiến dịch của thẩm phán thì việc đó sẽ không làm thẩm 
phán mất tư cách . Tuy nhiên, số tiền và thời gian đóng góp, mức 
độ có liên quan, và những nhân tố khác có thể làm dấy lên câu 
hỏi về tính công bằng vô tư của thẩm phán . Để làm sáng tỏ việc 
này và niềm tin mạnh mẽ của tôi trong việc tránh xét xử không 
hợp lý, tôi định sẽ tự kháng nghị bản thân một lệnh bắt giữ ngay 
khi có yêu cầu .

Học vấn: Tiến Sĩ Luật, Trường Luật Thurgood Marshall; Bằng Cử Nhân, Đại Học Texas tại Austin; Trường PTTH Kingwood . | Kinh nghiệm: Với hơn 11 năm kinh nghiệm xét xử dân sự, tôi cũng đã xét xử phúc thẩm tại Tòa Phúc Thẩm số 1 và 14 và 
Tòa Phúc Thẩm Hoa Kỳ Circuit 5 . | Cộng đồng: Tôi đã làm việc tại hội đồng Hiệp Hội Nữ Luật Sư và Hiệp Hội Luật Sư Đảng Dân Chủ Quận Harris . Trong hơn một thập kỷ, tôi đã hướng dẫn thanh niên quan tâm đến ngành luật . | Email: rabeea@
rabeeacollierforjudge .com | Website: http://rabeeacollierforjudge .com | Địa chỉ: 12 Greenway Plaza, Suite 1100 Houston, Texas 77046 | Điện thoại: (713) 940-0663 | Facebook: http://facebook .com/rabeeacollierforjudge | Twitter: twitter .com/
RabeeaCollier
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Tôn trọng tất cả các bên nhất định là ưu tiên hàng đầu . Cân nhắc 
tất cả các bên khi tranh luận cũng là điều cốt yếu khi xét xử công 
bằng . Tôi sẽ làm việc để bảo đảm tất cả các bên có cơ hội hiện 
diện trong phiên xét xử vụ án của họ . Tôi cũng khuyến khích 
và ủng hộ việc đại diện pháp lý miễn phí cho các bên không có 
khả năng tài chính để trả những dịch vụ như vậy . Điều này đặc 
biệt quan trọng đối với các luật sư trẻ hơn vì họ có thể tận dụng 
cơ hội hỗ trợ pháp lý miễn phí để có kinh nghiệm vô giá trong 
phòng xử án .

Tôi sẽ làm việc để xét xử vấn đáp có hiệu quả và nộp sổ ghi án; 
xét xử đúng hạn với các vấn đề đang tranh luận . Điều hành một 
sổ ghi án trước phiên xử hiệu quả sẽ khiến luật sư chuẩn bị vụ 
án của họ tốt hơn trước phiên xét xử . Nếu có chuẩn bị cho vụ 
án khi được bố trí xét xử sơ thẩm, thì việc bố trí cho phiên xét 
xử đầu tiên sẽ thực tế hơn . Việc luật sư dễ tiếp cận những tranh 
chấp phát hiện nhỏ cũng giúp vụ án tiến triển hiệu quả hơn trong 
giai đoạn tiền xét xử .

Một Thẩm Phán phải tách biệt giữa công việc quản trị pháp lý 
một cách vô tư và thực tế là một nhân vật chính trị được bầu lên . 
Điều này không chỉ đúng với những nhà tài trợ chiến dịch, mà 
còn liên quan tới áp lực chính trị mà một bên hay những người 
ủng hộ họ có thể đưa lên tòa . Một thẩm phán công bằng phải 
ra những quyết định độc đáo chống lại những luật sư mà cô tôn 
trọng, và xét xử theo cách mà cá nhân cô có thể không thích . Đó 
chính là công việc này: tuân thủ luật .

TANYA GARRISON (D)
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SHARON HEMPHILL (R)

SCOT “DOLLI” DOLLINGER (D)
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DEBRA IBARRA MAYFIELD (R)

BEAU MILLER (D)

Học vấn: Bằng Cử Nhân Khoa Học - Đại Học Tiểu Bang Oklahoma, 1997 Tiến Sĩ Luật - Đại Học Houston, 2000 | Kinh nghiệm: Luật Sư cho Weycer, Kaplan, Pulaski & Zuber, P .C ., 2000-hiện tại . | Cộng đồng: Cựu Chủ Tịch Hội Luật Sư Trẻ Houston, 
Đầu Mối Nhận Hội Luật Sư Trẻ Tài Năng, Ban Giám Đốc HVLP, Ban Bào Chữa Xét Xử Mỹ, Đội Nữ Hướng Đạo, tình nguyện viên Miễn Phí VA . | Email: tanyagarrison157@yahoo .com | Website: http://www .tanyagarrison .com | Địa chỉ: 11 Greenway 
Plaza, Suite 1400 Houston, TX 77046 | Điện thoại: (713) 961-9045 | Facebook: http://www .facebook .com/tanyagarrisonfor157/?ref=bookmarks | Twitter: twitter .com/tanyagarrison5

Để bảo đảm tất cả các bên đều có cơ hội để những lợi ích của 
họ được trình bày và cân nhắc đầy đủ trước tòa tôi sẽ cố gắng 
làm việc với những đương đơn và luật sư bào chữa của họ để 
bố trí ngày xử sơ thẩm và xét xử thuận tiện và cố gắng dành 
cho vụ án của họ đủ thời gian để xét xử . Thẩm phán phải tuân 
thủ luật, bảo vệ lẽ phải, vô tư và công bằng bao gồm việc thận 
trọng với tất cả mọi người, tình huống và vấn đề . Những vấn đề 
này là hết sức quan trọng đối với đương đơn để họ có được sự 
tự tin trong hệ thống pháp luật của chúng ta .

Tôi sẽ cố gắng bảo đảm mọi vụ án đều được xét xử đúng hạn 
bằng cách phản hồi mọi yêu cầu, ưu tiên cho những vụ đã sẵn 
sàng, cho phép luật sư tiếp cận việc bố trí xử sơ thẩm và xét 
xử khi có yêu cầu và bố trí ngày xử sơ thẩm đầu tiên sớm nhất 
có thể theo quy tắc quy trình cho phép trong đó thời hạn điều 
tra khoảng chín tháng nhưng cũng tôn trọng luật sư và nghĩa vụ 
của họ với khách hàng để có đủ thời gian chuẩn bị vụ án của họ 
trước khi xử sơ thẩm .

Bảo đảm mọi luật sư và đương đơn phải được đối xử công bằng 
và vô tư là rất quan trọng đối với tôi vì trước đây tôi đã xem một 
vài thẩm phán xử án và họ thiên vị bạn bè hay người tài trợ cho 
họ . Trong tòa án pháp luật, mọi luật sư và đương đơn phải tự tin 
cho dù họ không có tiền hay là bạn bè với thẩm phán và điều đó 
không ảnh hưởng đến việc thẩm phán xét xử . Thẩm phán phải 
lắng nghe mỗi đương đơn, dành cho họ đủ thời gian để lắng 
nghe, được đào tạo về luật và tuân thủ luật pháp .

Học vấn: Bằng Cử Nhân Khoa Học Đại Học Ill, Urbana Tiến Sĩ Luật Đại Học Houston, Trung Tâm Luật; LL .M . Đại Học Houston, Trung Tâm Luật (Thạc Sĩ Luật); Giấy Phép Hành Nghề; Đại Học Rice, ngành Ngôn Ngữ | Kinh nghiệm: Luật Sư Tổng 
Hợp, Tòa Thượng Thẩm Texas; Cấp Cao Biên Tập Viên Tạp Chí South Texas Law Review; luật sư Sơ Thẩm và Phúc Thẩm; Đào Tạo Chuyên Gia Hòa Giải; | Cộng đồng: Đại Học Nữ Giới Am . Ass’n, AAUW; Thành Viên Hội Đồng Centrum Arts 
League; Tình Nguyện Viên Acres Homes, hỗ trợ pháp lý cho người có hoàn cảnh khó khăn; AIPAC; Latin Women’s Initiative; | Email: sharonhemphillforjudge@gmail .com | Website: http://sharonhemphill4judge .com | Địa chỉ: PO 11210 Spring, tx 
77391 | Điện thoại: (713) 545-1234 | Facebook: http://sharonhemphillforjduge

Mọi người đều có quyền được đối xử công bằng cho dù có 
chuyện gì xảy ra đi nữa . Trong vòng hơn 30 năm qua, tôi đã làm 
việc với hơn 60 quận khắp Texas để giúp công lý đến với mọi 
người . Vậy nên, tôi biết cách điều hành một tòa án công bằng . 
Tôi kiên nhẫn . Tôi lắng nghe . Tôi học hỏi . Tôi thích công lý . 
Vấn đề sự thật . Tôi có mong muốn cháy bỏng là làm điều đúng 
trong mọi vụ án, mọi lúc . Tôi tin rằng nên tách biệt nhà thờ và 
liên bang và giải quyết vụ án mà không có thiên kiến, đồng cảm 
hay thành kiến . Tất cả là vì công lý, chứ không phải công lý cho 
một vài người .

Tôi sẽ làm việc chăm chỉ mỗi ngày để tổ chức xét xử và xử án 
một cách hiệu quả và công bằng . Tôi sẽ xét xử nhanh và quyết 
đoán nhưng với sự thận trọng hợp lý . Tôi là một sinh viên luật đã 
thực hành luật xét xử dân sự được hơn 30 năm . Tôi đã sẵn sàng 
làm thẩm phán cho tòa án này ngay ngày đầu tiên .

Tôi không tin rằng hệ thống của chúng ta hay chiến dịch pháp 
lý sẽ có kết quả bất công vì chúng ta có mức trần về tài trợ và 
sự minh bạch khi tài trợ . Nếu một thẩm phán muốn không trung 
thực -- mong điều đó đừng xảy ra -- thì thẩm phán sẽ không 
trung thực cho dù chúng ta dùng hệ thống nào . Vào cuối mỗi 
ngày, thẩm phán phải có sức mạnh để làm điều đúng dù điều 
gì xảy ra đi nữa, mọi lúc, mọi vụ án và tuân thủ luật cho dù các 
bên là người thế nào và ai tài trợ cho chiến dịch của thẩm phán .

Học vấn: Đại Học Northwestern - Bằng Cử Nhân Khoa Học Hùng Biện - 1984, Trường Luật Đại Học Emory - Tiến Sĩ Luật - 1987 | Kinh nghiệm: Hơn 30 năm hành nghề luật xét xử dân sự với hai vai trò luật sư bào chữa và biện hộ cho đương đơn 
-- Chứng Chỉ Hành Nghề trong Luật Xét Xử Dân Sự - Hội Đồng Chuyên Môn Pháp Lý Texas . | Cộng đồng: Hơn 10 năm qua, đã tài trợ hơn 1,000 giờ tư vấn luật miễn phí . Vợ tôi và tôi nhiều lần làm từ thiện, tham gia thường xuyên hoạt động giúp mọi 
người của nhà thờ . | Email: scot@callthelaw .com | Website: http://www .dolli4judge .com | Địa chỉ: 700 Gemini, Suite 120 Houston, TX 77058 | Điện thoại: (281) 387-9055 | Facebook: http://www .facebook .com/dolli4judge | Twitter: twitter .com/dolli4judge

Thật vinh dự khi được làm thẩm phán tại hai cơ quan tư pháp 
với cấp độ khác nhau, tôi cam kết bảo đảm cả hai bên sẽ được 
xử án, đối xử với cả hai bên một cách chính trực và tôn trọng, 
và áp dụng luật bình đẳng với cả hai bên . Là một Thẩm Phán, 
tôi có trách nhiệm với người dân là phải giữ liên lạc và giúp mọi 
người hiểu hệ thống tòa án, và tôi đã xuất bản những quy trình 
rõ ràng trên trang web của mình, công khai các biểu mẫu luật 
pháp, thông báo cho đương đơn về dịch vụ biện hộ miễn phí, và 
giải thích quy trình khi cần thiết .

Là một thẩm phán xử sơ thẩm, tôi quản lý khối lượng công việc 
của tòa án để bảo đảm mọi vụ án đều được xét xử đúng hạn . 
Tôi sẽ đóng vai trò chủ động trong việc tố tụng bằng cách giúp 
các bên chuẩn bị vụ án của họ trước khi xử sơ thẩm, bố trí xử 
sơ thẩm nhanh chóng, và quản lý số lần một vụ án được tiếp tục 
xét xử sau đó . Tôi cũng xử lý tất cả mọi vấn đề một cách nhanh 
chóng và quyết đoán, và không trì hoãn . Cuối cùng, tôi sẽ chủ 
đông thảo luận mọi tranh chấp trong điều tra hoặc các câu hỏi 
chưa có lời giải đáp về luật pháp có thể ảnh hưởng đến nhịp độ 
của việc tố tụng .

Bắt buộc mọi người dân phải có được sự tự tin vào hệ thống tư 
pháp của chúng ta . Tôi thề sẽ tiếp tục áp dụng luật công bằng 
và bình đẳng như nó được viết ra, và sẽ không bị ảnh hưởng bởi 
bất kỳ nhân tố nào khác trong việc duy trì các quy tắc pháp luật .

Học vấn: Đại Học A&M Texas (Cử Nhân); Cao Đẳng Luật Nam Texas Houston (Tiến Sĩ Luật) | Kinh nghiệm: Công Ty Bào Chữa Dân Sự (Đối Tác); Tòa Án Dân Sự Quận Cấp Cao Số 1 (Thẩm Phán); Tòa Án Khu Vực thứ 165 (Thẩm Phán); Luật Sư 
Bào Chữa Tại Tòa về Sản Phẩm Doanh Nghiệp; Tòa Án Khu Vực thứ 190 (Thẩm Phán) | Cộng đồng: Hội Đồng, Hiệp Hội Advancement of Mexican Americans (AAMA); Hội Đồng, Hiệp Hội Nữ Luật Sư; Cựu Chủ Tịch, Hiệp Hội Khảo Thí Luật Sư 
Người Mỹ gốc Mexico của Houston | Email: debra@debramayfield .com | Website: http://debramayfield .com | Địa chỉ: P .O . Box 1581 Houston, TX 77251 | Điện thoại: (713) 256-4069 | Facebook: http://www .facebook .com/debramayfieldcampaign/ | 
Twitter: twitter .com/DebraIMayfield

Tôi sẽ kết hợp kiến thức về luật với đạo đức làm việc mạnh mẽ, 
lý lẽ thông thường, và hiểu biết về thế giới bên ngoài luật . Tôi 
sẽ lắng nghe cẩn thận và dành thời gian hiểu được làm thế nào 
các bên lại kết thúc ở tòa và một quyết định sẽ ảnh hưởng tới họ 
như thế nào . Tôi cam kết sẽ kết hợp quy tắc pháp luật với việc 
tự quyết định một cách giàu lòng trắc ẩn . Tôi sẽ dành cho tất cả 
mọi người một cơ hội công bằng để biện hộ cho vụ án của họ, và 
tôi sẽ vừa cứng rắn vừa nhã nhặn trong điều hành phòng xử án .

Tôi sẽ làm việc chăm chỉ để bảo đảm điều hành phòng xử án 
theo phán đoán của mình, hoặc trong thời gian ngắn sau khi xét 
xử hoặc nộp đơn . Việc tiếp tục xử án sẽ được làm đơn giản . 
Tôi sẽ dành cho luật sư đủ thời gian để bắt đầu đưa ra luận 
điểm, chấm dứt tranh luận, và trình bày bằng chứng, trong khi 
vẫn bảo đảm tôn trọng thời gian của hội thẩm . Cuối cùng, tôi sẽ 
duy trì ngày xét xử sổ ghi án thông thường để tránh trì hoãn do 
hoãn xét xử .

Tôi rất biết ơn vì đã được nhiều nhà tài trợ ủng hộ; không chỉ luật 
sư, mà còn là các thành viên của cộng đồng lớn hơn . Điều này 
nghĩa là tôi sẽ không phụ thuộc vào việc các công ty luật lớn tài 
trợ hoặc lợi ích của các công ty . Thẩm phán không được cho 
phép bất kỳ mối quan hệ nào ảnh hưởng tới việc thực thi pháp 
luật hay phán xử . Tôi sẽ không cho phép một mối quan hệ với 
người tài trợ, hay bất kỳ ai khác, làm giảm tính vô tư của mình 
và tôi sẽ, chừng nào phù hợp, kháng nghị chính mình . Nghĩa 
vụ cơ bản của tôi là bảo đảm công lý luôn được thực thi trong 
mọi vụ án .

Học vấn: Tiến Sĩ Luật từ Trường Luật Đại Học Texas, Austin, Texas năm 2001 . Bằng Cử Nhân Giáo Dục  m Nhạc từ Đại Học Tiểu Bang | Louisiana, Baton Rouge, Louisiana năm 1995 .
Kinh nghiệm: Dạy ban nhạc trường học; thư ký Thẩm Phán Tòa Án Khu Vực Hoa Kỳ Ricardo H . Hinojosa; luật sư tại Bean & Bean LLP, Vorys, Sater, Seymour and Pease LLP, và giờ là Spagnoletti & Co . | Cộng đồng: Làm việc cho Chương Trình Bào 
Chữa Phụ của Hiệp Hội Khảo Thí Luật Sư Tiểu Bang và là sáng lập viên & thành viên của LIVE Consortium, một tổ chức phi chính phủ đào tạo người dân Houston về dấu hiệu bị HIV/AIDS . | Email: info@votebeaumiller .com | Website: http://www .
votebeaumiller .com | Địa chỉ: P .O . Box 56386 Houston, Texas 77256 | Điện thoại: (832) 539-3497 | Facebook: http://votebeaumiller | Twitter: twitter .com/votebeaumiller

Quý vị sẽ làm gì để bảo đảm các bên liên quan trong vụ 
án đều có cơ hội để những lợi ích của họ được trình bày 
và cân nhắc đầy đủ trước tòa?

Quý vị sẽ làm gì để bảo đảm các vụ án được xét xử trước 
tòa theo đúng thời hạn?

Làm thế nào quý vị bảo đảm được tính vô tư trong phiên tòa 
của mình trong khi hệ thống hiện tại có các chương trình hỗ 
trợ tài chính tư pháp cho phép tiếp nhận quyên góp từ những 
người mà sau này có thể xuất hiện trong phiên tòa của quý vị?

THẨM PHÁN TÒA ÁN QUẬN CẤP CAO – DÂN SỰ
CHỦ TỌA CÁC PHIÊN TÒA TỐ TỤNG D N SỰ VỀ BỒI THƯỜNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG, VI PHẠM HỢP ĐỒNG, CÁ NH N BỊ THƯƠNG, CÁC TỔN HẠI VÀ TRANH CÃI TRONG 
BẦU CỬ. NHIỆM KỲ 4-NĂM.
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Trong sáu năm qua, tôi đã đứng đầu tại các tòa án dân sự quận 
về hiệu quả làm việc xét trên nhiều phương diện khác nhau (luôn 
hoặc gần như luôn đứng đầu về số hồ sơ thấp nhất, ít vụ kiện 
cũ nhất, tiến hành hầu hết các phiên xử của bồi thẩm đoàn) . 
Bảo đảm rằng công lý được thực hiện kịp thời để tất cả các bên 
có cơ hội công bằng được xét xử tại tòa án và khiếu nại của họ 
được giải quyết . Nếu tôi tái đắc cử, tôi sẽ tiếp tục bảo đảm rằng 
Tòa án Khu vực 234 là nơi mang đến công lý công bằng và hiệu 
quả cho tất cả mọi người .

Xem bên trên . Hồ sơ theo dõi của tôi cho thấy rằng tôi là một 
Thẩm phán có quy tắc xét xử nhanh chóng và công bằng, thiết 
lập một diễn đàn công bằng và hiệu quả để giải quyết các tranh 
chấp trong cộng đồng của chúng ta .

Tôi luôn ủng hộ áp dụng các giới hạn với chiến dịch quyên góp 
tự nguyện mà hệ thống của chúng ta khuyến khích . Những giới 
hạn đó bảo đảm rằng không có cá nhân nào có thể gây ảnh 
hưởng không công bằng đến cuộc bầu cử tư pháp của chúng 
ta . Tôi tự hào được ủng hộ bởi rất nhiều luật sư, công ty luật 
và các thành viên khác trong cộng đồng của chúng ta, từ mọi 
nguồn gốc, lĩnh vực hoạt động, mọi khía cạnh xét xử, lối sống, 
niềm tin chính trị . Tôi tự hào có hồ sơ của một Thẩm phán công 
bằng và vì công lý đối với các cử tri, và tôi tự tin rằng không ai 
sánh được sự công bằng của tôi .
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BRENT GAMBLE (R)

CORY SEPOLIO (D)

Mọi tranh chấp thường được giải quyết tại tòa án dân sự quận 
vì nhiều lý do . Không phải tất cả các cá nhân và công ty đều 
có quyền tiếp cận và chi trả chi phí luật sư đắt đỏ . Bất kể trạng 
thái nào, mỗi bên liên quan đến vụ án được giải quyết tại tòa án 
của tôi đều được tôn trọng, quyền lợi của họ được xem xét và 
địa vị của họ cũng sẽ được xem xét cẩn thận . Khi cần thiết, tôi 
sẽ chỉ định các luật sư có năng lực đại diện cho quyền lợi của 
mỗi bên, và tôi sẽ không ưu đãi cho bất kỳ đương sự, luật sư 
hoặc bên nào .

Từ khi bắt đầu một vụ kiện, tôi sẽ tỉ mỉ đặt lịch các trát gọi hầu 
tòa để các bên nắm được một cách nhất quán và rõ ràng về 
quy trình xét xử vụ án . Tôi lên kế hoạch sử dụng nhiều thẻ ghi 
án trong một tuần để xử lý hiệu quả hơn nhiều hoạt động khác 
nhau . Tôi sẽ tìm hiểu được nhiều thông tin hơn trong quá trình 
xét xử, chuẩn bị tốt cho các phiên điều trần, và sẽ nhanh chóng 
đưa ra phán quyết . Nếu cần đưa một vụ việc ra tòa, tôi sẽ đưa 
ra lịch xét xử chính xác để các bên có thể chuẩn bị một cách 
thích hợp .

Mặc dù hệ thống này cho phép nhận quyên góp từ các luật sư 
và công ty luật, là những bên sau này có thể sẽ tham gia vào các 
vụ kiện tại tòa án của tôi, Đạo luật Công bằng trong Chiến dịch 
Tư pháp đặt ra giới hạn cho tổng số tiền quyên góp và cũng giới 
hạn số tiền mà bất kỳ luật sư hoặc công ty luật nào có thể quyên 
góp cho một ứng cử viên . Điều này giúp tránh sự thiên vị thực 
sự hoặc về mặt nhận thức dành cho những bên có số tiền đóng 
góp khổng lồ . Công việc của một thẩm phán đòi hỏi họ phải công 
bằng; họ phải giải thích và áp dụng luật pháp mà không quan 
tâm đến những người đứng sau vụ việc là ai . Không công bằng 
thì không có công lý .

Trình độ Học vấn: Cử nhân Ngành Mỹ thuật - New York University, Tiến sĩ Luật - Harvard Law School | Kinh nghiệm: -Văn phòng Luật sư Quận Harris -Ahmad, Zavitsanos, Anaipakos, Alavi & Mensing, P .C . -Baker Botts LLP | Hoạt động Cộng đồng: 
Thành viên của The Junior League of Houston -The Catastrophic Theater | Email: info@laurenreeder .org | Website: http://www .LaurenReeder .org | Địa chỉ: P .O . Box 10358 Houston, TX 77206 | Facebook: http://www .Facebook .com/ReederforJudge
Twitter: twitter .com/ReederforJudge

Trình độ Học vấn: Cử nhân Quản trị Kinh doanh, Kế toán, Texas A&M . Tiến sĩ Luật, với Bằng Danh dự, Trường Luật Đại học Texas . | Kinh nghiệm: Kế toán viên Công chúng được Cấp phép . Liên tục làm việc trong lĩnh vực tố tụng dân sự từ năm 1998 .
Hoạt động Cộng đồng: Eagle Scout . Trợ lý Chủ tịch của Hiệp hội Houston Bar Association - Bộ phận Tố tụng (và một số ủy ban cũng như chương trình khác) . Thành viên chủ chốt, Phó Chủ tịch và Giám đốc của Houston Rodeo . | Website: http://
WesleyWard .com | Facebook: http://facebook .com/KeepJudgeWesleyWard

Mọi bên tại tòa đều có quyền có luật sư đại diện, nhưng cả Tiểu 
bang và Quận sẽ không cung cấp kinh phí để trả tiền cho luật 
sư được chỉ định tại các tòa dân sự như ở Tòa án Khu vực Số 
269 . Vì vậy, đối với những người không có khả năng thuê luật 
sư, tôi sẽ cung cấp cho họ thông tin liên hệ với các nhóm trợ 
giúp pháp lý, các tổ chức luật pháp của địa phương và tiểu bang, 
phòng pháp lý và tổ chức phi lợi nhuận cung cấp dịch vụ pháp lý .

Tôi đã tập trung vào vấn đề này kể từ khi trở thành một thẩm 
phán vào năm 2008 . Kết quả là, 65% các vụ kiện của tôi kết thúc 
trong vòng 1 năm và 64% các vụ kiện tại tòa án được tôi được 
giải quyết trong vòng chưa đầy một năm (cả hai con số đều cao 
hơn mức trung bình cho tất cả các tòa án) . Vậy tôi đã làm như 
thế nào? Tôi sẽ xét xử tất cả các vụ một khi bị cáo phản hồi về 
vụ kiện, và tôi đặt thời hạn để cho các bên thực hiện . Khi các 
bên cần điều trần khẩn cấp, nhân viên của tôi và tôi sẽ triển khai 
nhanh chóng . Và chúng tôi làm việc chăm chỉ . Tôi đã thực hiện 
hơn 280 vụ kiện kể từ năm 2008 .

Tôi bảo đảm sẽ tuân thủ các mức giới hạn đóng góp và chi tiêu 
theo Luật Công bằng Trong Chiến dịch Tranh cử . Trên tòa, tôi 
sẽ thực thi luật pháp một cách công bằng và bình đẳng cho tất 
cả các bên dựa trên các thông tin và bằng chứng, mà không xét 
đến hoạt động chính trị của các bên hoặc luật sư của họ .

Trình độ Học vấn: Bằng danh dự Tiến sĩ Luật, Trường Luật Đại học Texas; Cử nhân Khoa học Ngành Kỹ thuật Điện tử tại Magna Cum Laude, Đại học Texas A&M | Kinh nghiệm: Thẩm phán, Tòa án Khu vực Số 269 (2008 đến nay); Steele Sturm 
(‘08); Vinson & Elkins (‘99-’08); Trợ lý Luật sư Quận, Quận Dallas (‘03); Thư ký của Thẩm phán Sim Lake | Hoạt động Cộng đồng: Tôi đã nói chuyện với các nhóm cộng đồng và các trường học về dịch vụ bồi thẩm đoàn, khuyến khích mọi người 
phục vụ công dân của họ như là thành viên bồi thẩm đoàn . Tôi cũng nói chuyện tại các trường trung học về tư pháp | Email: JudgeHinde@gmail .com | Website: http://judgedanhinde .com | Địa chỉ: P .O . Box 695 Houston, TX 77001 | Điện thoại: (281) 
788-1720 | Facebook: http://www .facebook .com/dan .hinde .5 | Twitter: twitter .com/JudgeDanHinde

Tôi có hơn 100 ban bồi thẩm cho việc tố tụng và đại diện cho 
hơn 1000 khách hàng dân sự . Tôi đã đấu tranh vì quyền lợi của 
những người làm việc trong các tầng lớp, các chủ doanh nghiệp 
và các tập đoàn nhỏ . Tôi đã chiến đấu cho các nạn nhân và bị 
cáo khỏi các cáo buộc sai trái . Tôi có uy tín rõ ràng . Tôi có kinh 
nghiệm đại diện cho cả nguyên đơn và bị cáo bảo đảm một cách 
khách quan . Thẩm phán phải để ngón tay cái của họ ra khỏi cán 
cân công lý . Tôi tôn trọng các ban bồi thẩm và trân trọng công 
việc của họ như là một bộ cân bằng tuyệt vời trong hệ thống tư 
pháp của chúng ta .

Trong sự nghiệp của tôi, tôi đã xét xử hơn 100 vụ . Tôi đã nghiên 
cứu về các tính chất tư pháp và học các phương pháp hay nhất 
cho việc quản lý tòa án . Tôi yêu pháp luật và sẽ dành hàng giờ 
để chuẩn bị cho phiên xử, phiên tòa và phán quyết . Tôi sẽ luôn 
đến đúng giờ và không để đương sự phải đợi tôi . Tôi sẽ loại bỏ 
các phiên tòa không cần thiết . Tôi sẽ giải quyết các vấn đề bằng 
cách nghe các lời biện hộ hoặc qua điện thoại . Tôi sẽ không 
yêu cầu đương sự phải gọi điện trước khi đến . Tôi sẽ không để 
công lí bị cản trở .

ôi nhận được những đóng góp từ cả hai bên . Nguyên đơn và 
luật sư bào chữa ủng hộ nỗ lực của chúng tôi để đem đến công 
bằng lần thứ 269 . Nếu bất kỳ đương sự nào yêu cầu danh sách 
các nhà tài trợ chiến dịch, tôi sẽ cung cấp thông tin đó . Tôi sẽ 
tuân theo luật thông qua việc rút kinh nghiệm từ các trường hợp . 
Tôi sẽ đưa ra quyết định dựa trên luật pháp và bản chất, không 
dựa trên sự đóng góp hay chính trị . Là thẩm phán, tôi sẽ không 
chấp nhận những đóng góp từ đương sự với các trường hợp 
đang chờ xét xử tại tòa . Những người tranh tụng đáng nhận 
được sự công bằng không thiên vị .

Trình độ học vấn: TRƯỜNG CAO ĐẲNG LUẬT NAM TEXAS, Houston, Texas, Tiến sĩ Luật, Tháng 5 năm 2003; ĐẠI HỌC TEXAS, Austin, Cử nhân, Tháng 5 năm 2000 | Kinh nghiệm: Luật sư có kinh nghiệm trong xử án và là cựu công chức; Người 
sáng lập ra Công ty luật Sepolio; Văn phòng Luật sư Quận Harris; Văn phòng luật của Fanaff, Hoagland, Clark & Gonzales . | Cộng đồng: Thành viên của Hiệp hội Luật sư Phụ nữ Quốc gia, Ủy ban Khiếu nại của Tiểu bang ; Hiệp hội Người dân 
Mỹ gốc Tây Ban Nha; LULAC; NAACP; Hiệp hội Cựu sinh viên gốc Tây Ban Nha STCL; HIỆN NAY; Ủy ban Bình đẳng giới FRM tại Houston | Email: Cory4Judge@hotmail .com | Trang web: http://www .Cory4Judge .com | Địa chỉ: P .O . Hộp thư 458 
Pasadena, TX 77018 | Điện thoại: (713) 376-5399 | Facebook: http://www .facebook .com/Cory4Judge | Twitter: twitter .com/CorySepolio

Tôi đã liên tục nhận được đánh giá tốt về việc chuẩn bị và nhã 
nhặn trước những thứ xuất hiện trước tôi . Trong gần 20 năm, tôi 
luôn và sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ để bảo đảm luật được áp 
dụng công bằng và bình đẳng trong mọi trường hợp .

Sau hậu quả của Cơn bão Harvey, chúng tôi đã phải đối diện với 
những thách thức chưa từng có trong việc quản lý sổ ghi những 
vụ kiện của chúng tôi . Chúng tôi đang chia sẻ không gian phòng 
xử án với các tòa án bị di dời do lũ lụt . Tôi đã duy trì tính toán 
kịp thời các sổ ghi chép của mình bằng cách làm việc chăm chỉ 
và tiến hành phiên điều trần và các thủ tục tố tụng được xem xét 
trong các địa điểm thay thế như văn phòng của tôi hoặc phòng 
bồi thẩm nếu có . Nếu có thể thực hiện được và cảm thấy thích 
hợp, tôi cũng sẽ tiến hành các phiên xét xử trong những địa 
điểm thay thế .

Tôi chưa bao giờ và sẽ không bao giờ lưu tâm đến những đóng 
góp trong chiến dịch trong việc quyết định về bất kỳ vấn đề nào 
xảy ra với tôi .

Trình độ Học vấn: Cử nhân Khoa học, Đại học Houston, năm 1980, Tiến sĩ Luật, Cao đẳng Luật Nam Texas, năm 1983 | Kinh nghiệm: 15 năm hoạt động xét xử, mười năm là quản lý cổ đông của Gamble & Cannata, P .C ., 20 năm là Thẩm phán Tòa 
án Dân sự thứ 270 | Cộng đồng: Quỹ Texas Bar cho các Thành viên, Thành viên của Hiệp hội Livestock Show và Rodeo Houston, Cựu Giám đốc Hiệp hội các chuyên gia xét xử và phúc thẩm dân sự Texas . | Email: brent_gamble@sbcglobal .net | 
Trang web: http://judgegamble .com | Địa chỉ: 1 E Greenway Plaza Suite 225 Houston, TX 77046 | Điện thoại: (713) 526-3399 | Facebook: http://www .facebook .com/JudgeGamble/

Quý vị sẽ làm gì để bảo đảm các bên liên quan trong vụ 
án đều có cơ hội để những lợi ích của họ được trình bày 
và cân nhắc đầy đủ trước tòa?

Quý vị sẽ làm gì để bảo đảm các vụ án được xét xử trước 
tòa theo đúng thời hạn?

Làm thế nào quý vị bảo đảm được tính vô tư trong phiên tòa 
của mình trong khi hệ thống hiện tại có các chương trình hỗ 
trợ tài chính tư pháp cho phép tiếp nhận quyên góp từ những 
người mà sau này có thể xuất hiện trong phiên tòa của quý vị?

THẨM PHÁN TÒA ÁN QUẬN CẤP CAO – DÂN SỰ
CHỦ TỌA CÁC PHIÊN TÒA TỐ TỤNG D N SỰ VỀ BỒI THƯỜNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG, VI PHẠM HỢP ĐỒNG, CÁ NH N BỊ THƯƠNG, CÁC TỔN HẠI VÀ TRANH CÃI TRONG 
BẦU CỬ. NHIỆM KỲ 4-NĂM.

CÂU HỎI 
DÀNH CHO 

ỨNG CỬ VIÊN:
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Nếu một bên không có luật sư - đặc biệt là một vấn đề phức tạp, 
tôi sẽ bảo đảm rằng họ ý thức được tất cả các nguồn lực theo 
ý của họ - như Luật sư Tình nguyện Texas, các chương trình 
trường luật và các lựa chọn trợ giúp pháp lý khác . Nếu họ được 
luật sư đại diện, tôi sẽ bảo đảm rằng tất cả các luật sư có cơ 
hội trình bày vụ án của họ và trong phạm vi cần thiết - bảo vệ 
sai phạm của họ .

Luật sư sẽ có thể có ngày điều trần trong vòng hai tuần kể từ 
ngày yêu cầu . Tại thời điểm này,điều này sẽ khó khăn hơn vì các 
phòng xử án đang được sử dụng do tòa án hình sự bị đóng cửa 
vì thiệt hại của cơn bão Harvey . Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng phiên 
điều trần có thể được tiến hành trong các phòng luật sư và bất 
cứ nơi nào cần thiết để đương sự ra vào và có những động thái 
xử lý kịp thời . Tôi dự định sẽ điều hành tất cả các động thái trong 
vòng một tuần trừ khi cần thêm thông tin để điều hành .

Tôi đã nói rõ rằng những người tài trợ không mua phán quyết 
của tôi - họ quyên góp để giúp bảo đảm thẩm phán đưa ra phán 
xét có kinh nghiệm và công bằng . Nếu đặt thái độ chính trị đảng 
phái sang một bên thì hầu hết các nhà tranh tụng quan tâm 
nhiều hơn về việc bảo đảm rằng thẩm phán của họ sẽ cho phép 
họ xét xử vụ án của mình một cách công bằng rồi đưa ra các 
thành kiến cho sự trì hoãn . Sự thiên vị và có tiếng tăm chỉ khiến 
quý vị bị lật đổ bởi các tòa phúc thẩm và cho mọi người lý do 
để bảo đảm quý vị không đạt được điều đó tới kỳ hạn thứ hai .

DEDRA DAVIS (D)
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SYLVIA MATTHEWS (R)

CHRISTINE WEEMS (D)
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MICHELLE FRAGA (R)

DONNA ROTH (D)
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Quản lý thời gian rất quan trọng . Tôi sẽ cung cấp cho các luật sư 
đủ thời gian để trình bày các trường hợp của họ . Tôi sẽ chuẩn 
bị cho việc tố tụng . Tôi sẽ lắng nghe kỹ bằng chứng và lý lẽ của 
luật sư . Các trường hợp sẽ được xử lý công bằng và phù hợp 
với pháp luật .

Quản lý thời gian chính là chìa khóa . Số trường hợp quản lý 
được sẽ được sắp xếp vào bất kỳ ngày cụ thể nào . Tôi sẽ có sổ 
ghi được xếp theo thứ tự cho các trường hợp/vấn đề đã được 
chứng minh về ngày ra tòa không được sắp xếp trước đó . Việc 
hòa giải sẽ được dùng đến nếu cảm thấy thích hợp . Việc sắp 
xếp lại sẽ được xem xét kỹ lưỡng để bảo đảm các trường hợp 
đều được hoàn thành đúng hạn .

Tôi sẽ bảo đảm tính khách quan thông qua tiếng tăm và thanh 
liêm của tôi . Những đóng góp vào chiến dịch được đánh giá cao, 
nhưng họ KHÔNG phải là người ra quyết định .

Trình độ học vấn: Cao đẳng Luật Nam Texas, Tiến sĩ Luật học của Đại học công nghệ Texas , Cử nhân Khoa học Chính trị | Kinh nghiệm: Hơn 30 năm kinh nghiệm pháp lý . Các vụ kiện tụng dân sự thành công mười lần như một, và gần như là 22 
lần là một luật sư tranh tụng dân sự . | Cộng đồng: Kế toán viên và Luật sư bang Texas cho Liên đoàn Nghệ thuật Nữ cử tri Houston ACLU NAACP Delta Sigma Theta Sorority thuộc Hiệp hội Thành phố | Email: DeDraDavisEsq@aol .com
Trang web:  | http://www .DeDraDavisForJudge .com | Địa chỉ: Số 2425 West Loop South, Phòng 290 Houston, TX 77027 | Điện thoại: (713) 981-3861 | Facebook: http: // DeDraDavisForJudge | Twitter: twitter .com/DeDraDavisWins

Không giống như tòa án hình sự, luật sư thường không được 
cung cấp trong tòa dân sự . Khi một đương sự có đại diện, tôi 
bảo đảm rằng họ biết về các nguồn lợi tức miễn phí hoặc có chi 
phí thấp có thể có sẵn cho họ . Câu chuyện nào cũng có hai mặt . 
Trước khi tôi quyết định một vấn đề, tôi chắc chắn rằng cả hai 
bên đều có cơ hội được lắng nghe . Nghe từ cả hai bên giúp tôi 
đưa ra quyết định công bằng .

Các trường hợp được sắp xếp để xét xử một cách kịp thời và sổ 
ghi các vụ xét xử sẽ đưa ra việc kiểm soát về việc cung cấp thời 
hạn nhất định làm chi phối sự tiến triển của vụ án . Các trường 
hợp sau đó được giao và gọi xét xử một cách kịp thời . Trước khi 
vụ kiện sẵn sàng để xét xử, đương sự có thể có tranh chấp hoặc 
có thể tìm sự trợ giúp về việc yêu cầu bồi thường . Mỗi thứ Sáu, 
tôi dành cả ngày để nghe những tranh chấp đó .

Tuân thủ luật pháp là ưu tiên hàng đầu của tôi . Tôi không để các 
mối quan hệ ảnh hưởng đến quyết định của tôi . Những cử tri 
nên tìm một người có tính chính trực và có một hồ sơ theo dõi 
đã được chứng minh rằng cô ấy không bị ảnh hưởng bởi các 
mối quan hệ . Những cử tri sẽ tìm thấy sự công bằng cần thiết 
trong các phiên tòa của tôi .

Trình độ Học vấn: Đại học Nam Carolina, Tiến sĩ Luật, Tháng 5 năm 1986 . Trường Cao đẳng Charleston, Cử nhân hoa học xuất sắc về toán học, năm 1983 . Hội đồng quản trị chứng nhận trong Luật xét xử Dân sự của Hội đồng Chuyên gia Pháp 
lý Texas . | Kinh nghiệm: Làm việc với tư cách Thẩm phán của Tòa án Dân sự Quận thứ 281 trong 10 năm . Trước khi có ghế dự bị trong tòa án, có hơn 20 năm kinh nghiệm xử lý tranh tụng dân sự . | Cộng đồng: Hiệp hội các Luật sư Nữ; Chủ tịch, 
Hiệp hội các Chuyên gia Dân sự và Phúc thẩm Texas; Lãnh đạo Texas, lớp 2005, Giáo hội Tân giáo St . John the Divine . | Email: info@judgesylviamatthews .com | Trang web: http://www .sylviamatthews .com | Địa chỉ: 1 E Greenway Plaza, Suite 225 
Houston, TX 77046

Trình độ học vấn: Cử nhân xã hội tại Đại học Texas tại Austin, Tiến sĩ Luật tại Trường Cao đẳng Luật Nam Texas | Kinh nghiệm: 18 năm Hội đồng luật sư được chứng nhận về luật xét xử thương tích cá nhân . Vượt qua kỳ thi lấy bằng luật sư tại 
Texas, California và New York . | Cộng đồng : Thành viên hội đồng sáng lập của Cone Man Running Productions - một công ty đã giành được giải thưởng sân khấu, huấn luyện viên cuộc thi ADR tại Đại học Houston, thành viên vĩnh viễn của Hội 
Nữ Hướng đạo Mỹ . | Email: info@weemsforjudge .com | Trang web: http://www .weemsforjudge .com | Địa chỉ: Số 1300 Phố McGowen, Phòng 220 Houston, TEXAS 77004 | Facebook: http://www .facebook .com/weemsforjudge/

Tôi sẽ đến tòa án đã được chuẩn bị; cởi mở; lắng nghe bằng 
chứng; thực thi pháp luật một cách công bằng và bảo đảm rằng 
các bên có đủ thời gian để trình bày các vụ án của họ và đưa vào 
lịch trình các phiên tòa và phiên điều trần kịp thời .

Để bảo đảm rằng các vụ án được xét xử một cách kịp thời, tôi 
sẽ bãi bỏ các vụ kiện nhỏ, hạn chế sự trì hoãn, lên thời gian của 
các phiên tòa nhanh, khai thác tối đa công nghệ và yêu cầu các 
luật sư phải chịu trách nhiệm về các vụ án của mình .

Theo hệ thống hiện tại, việc gây quỹ cho các cuộc đua tư pháp 
đến từ nhiều nguồn, bao gồm cả các luật sư . Tuy nhiên, nhiều 
công dân đã hỗ trợ hoặc sẽ hỗ trợ chiến dịch của tôi mong đợi 
và chỉ yêu cầu một điều: rằng tôi thực hiện các nhiệm vụ của 
mình với lòng tự trọng, danh dự, sự trung thực và tính chính trực 
mà một cán bộ cần có . Tôi cam kết đáp ứng được kỳ vọng đó 
một cách chân thành .

Trình độ học vấn: Cử nhân xã hội tại Đại học Texas tại Austin, Tiến sĩ Luật tại Trường Cao đẳng Luật Nam Texas | Kinh nghiệm: 18 năm Hội đồng luật sư được chứng nhận về luật xét xử thương tích cá nhân . Vượt qua kỳ thi lấy bằng luật sư tại 
Texas, California và New York . | Cộng đồng : Thành viên hội đồng sáng lập của Cone Man Running Productions - một công ty đã giành được giải thưởng sân khấu, huấn luyện viên cuộc thi ADR tại Đại học Houston, thành viên vĩnh viễn của Hội 
Nữ Hướng đạo Mỹ . | Email: info@weemsforjudge .com | Trang web: http://www .weemsforjudge .com | Địa chỉ: Số 1300 Phố McGowen, Phòng 220 Houston, TEXAS 77004 | Facebook: http://www .facebook .com/weemsforjudge/

Tôi sẽ đọc tài liệu do các bên trình bày và chuẩn bị . Tôi sẽ cho 
tất cả các bên thời gian cần thiết để chuẩn bị đầy đủ và trình bày 
từng quan điểm của mình . Tôi sẽ cho phép và yêu cầu báo cáo 
bổ sung khi có vấn đề quan trọng . Tôi sẽ điều hành dựa trên bản 
chất và không nhất thiết phải dựa trên những cạm bẫy của các 
thủ tục “tưởng tượng” . Tôi sẽ đối xử với tất cả mọi người theo 
cách mà tôi muốn mình được đối xử . Tôi sẽ tiếp cận với những 
người cần được xét xử .

Trong 30 năm qua, tôi đã tự quản lý một sổ ghi án rất nhiều các 
phiên tòa . Tôi thường làm việc 12-15 giờ mỗi ngày và hầu hết 
vào các ngày cuối tuần . Tôi sẽ làm việc chăm chỉ tại tòa án . 
Không có lý do gì để chờ đợi 6-8 tuần cho một buổi điều trần . 
Nếu phòng xử án đang được sử dụng, tôi sẽ tìm các phương 
án thay thế, ví dụ như phòng thẩm phán, phòng bồi thẩm đoàn, 
phòng hội nghị riêng hay phòng xử án của trường luật . Tôi sẽ 
bảo đảm rằng các phán quyết về các vấn đề tranh chấp được 
đưa ra không quá hai tuần sau khi chúng được xét xử . Cần phải 
thực hiện việc thiết lập các phiên tòa .

Những đóng góp cho cuộc vận động hệ thống hiện tại của chúng 
tôi là một điều cần thiết và không có gì bí mật rằng luật sư là 
nguồn chính của những đóng góp đó . Tuy nhiên, vào lần thứ 295 
cho dù quý vị đã đóng góp tối đa hay quý vị không có đóng góp 
gì, thì quý vị sẽ được đối xử với thái độ bình đẳng, sự liêm chính 
và sự tôn trọng . TÔI SẼ tuân thủ luật pháp và nếu luật pháp 
quyết định quý vị thắng, thì quý vị sẽ thắng, và nếu luật pháp 
quyết định quý vị thua, thì quý vị sẽ thua, bất kể những đóng góp 
đã thực hiện cho cuộc vận động của tôi .

Trình độ học vấn: Đại học St . John, Cử nhân xã hội, năm 1983; Cao đẳng Luật Nam Texas-Houston, Tiến sĩ Luật, năm 1987 | Kinh nghiệm: Năm 1987 - 1991, Cộng sự, Thurlow & Các cộng sự; Năm 1991 - 1994, Hội viên, Thurlow, Roth & Garriga; 
Năm 1994 - nay, Hội viên Quản lý, Roth & Các cộng sự | Cộng đồng: Tôi cố vấn cho một nhóm học sinh lớp 4 . Sau nhiều tháng tập luyện, tôi đưa tất cả các học sinh này đến tòa án trung tâm thành phố và hỗ trợ chúng với Vụ án về những Chiếc bánh 
bị mất . | Email: droth@rothpractice .com | Trang Web: http://www .electdonnaroth .com | Địa chỉ: Số 602 Sawyer, Phòng 490 Houston, TX 77007 | Điện thoại: (713) 654-2143 | Facebook: http://Donna Roth for Judge | Twitter: twitter .com/Roth_for_Judge

Quý vị sẽ làm gì để bảo đảm các bên liên quan trong vụ 
án đều có cơ hội để những lợi ích của họ được trình bày 
và cân nhắc đầy đủ trước tòa?

Quý vị sẽ làm gì để bảo đảm các vụ án được xét xử trước 
tòa theo đúng thời hạn?

Làm thế nào quý vị bảo đảm được tính vô tư trong phiên tòa 
của mình trong khi hệ thống hiện tại có các chương trình hỗ 
trợ tài chính tư pháp cho phép tiếp nhận quyên góp từ những 
người mà sau này có thể xuất hiện trong phiên tòa của quý vị?

THẨM PHÁN TÒA ÁN QUẬN CẤP CAO – DÂN SỰ
CHỦ TỌA CÁC PHIÊN TÒA TỐ TỤNG D N SỰ VỀ BỒI THƯỜNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG, VI PHẠM HỢP ĐỒNG, CÁ NH N BỊ THƯƠNG, CÁC TỔN HẠI VÀ TRANH CÃI TRONG 
BẦU CỬ. NHIỆM KỲ 4-NĂM.

CÂU HỎI 
DÀNH CHO 

ỨNG CỬ VIÊN:

http://www.lwvhouston.org
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http://www.DeDraDavisForJudge.com
http://twitter.com/DeDraDavisWins
mailto:info@judgesylviamatthews.com
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mailto:info@weemsforjudge.com
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http://www.facebook.com/weemsforjudge/
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http://www.electdonnaroth.com
http://twitter.com/Roth_for_Judge
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Tôi sẽ dùng thứ thường được gọi là “bánh xe” khi chỉ định người 
bào chữa đại diện cho người nghèo - bánh xe là danh sách 
những luật sư được chấp thuận để xử lý những vụ án được chỉ 
định . Luật sư từ Văn Phòng Bào Chữa Công cũng nằm trong 
danh sách bánh xe, nến chắc chắn họ sẽ bào chữa cho công 
dân trong tòa của tôi . Tôi sẽ, hầu như không có ngoại lệ, chỉ định 
luật sư tiếp theo trong danh sách khi cần người bào chữa . Nếu 
cần kiến thức hay kỹ năng ngôn ngữ đặc biệt, tôi sẽ cân nhắc 
những yêu cầu đó .

Quyền hợp hiến cơ bản áp dụng cho tất cả những người bị kết 
tội hình sự bất kể tình trạng nhập cư . Tòa án có thể bảo đảm 
rằng người nhập cư được bào chữa một cách thành thạo - cũng 
như phiên dịch và nguồn lực điều tra nếu cần . Hơn nữa, chức 
năng của thẩm phán tiểu bang không phải là thi hành chính sách 
nhập cư liên bang .

Không nên tạm giam bị cáo nào chỉ vì họ không thể trả tiền bảo 
lãnh . Một hệ thống thả người trước phiên xử sơ thẩm sẽ giúp 
quyết định rủi ro cá nhân hóa và điều kiện thả người, và cũng 
tính đến tình trạng tài chính của người bị kết tội . Có thể bảo lãnh 
bằng tiền mặt và đánh giá rủi ro trước phiên xử sơ thẩm - và 
trong những hoàn cảnh phù hợp, tòa án nên thả bị cáo mà chỉ 
cần họ hứa rằng họ sẽ hiện diện trước tòa trong tương lai, có 
giám sát .
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CATHERINE EVANS (R)

DASEAN JONES (D)  |  KHÔNG NHẬN ĐƯỢC PHẢN HỒI .
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JESSE MCCLURE (R)

DANILO “DANNY” LACAYO (D)
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VANESSA VELASQUEZ (R)

CHUCK SILVERMAN (D)

THẨM PHÁN TÒA ÁN QUẬN CẤP CAO – HÌNH SỰ
CHỦ TỌA MỘT TRONG 22 TÒA ÁN TRONG KHU VỰC NÀY VỚI QUYỀN TÀI PHÁN CHO TẤT CẢ CÁC VỤ TỐ TỤNG HÌNH SỰ LIÊN QUAN ĐẾN CÁC VỤ TRỌNG ÁN CÓ THỂ BỊ PHẠT TÙ HOẶC 
TỬ HÌNH VÀ TRONG CÁC VỤ ÁN NHỎ LIÊN QUAN ĐẾN VIÊN CHỨC PHẠM LUẬT. NHIỆM KỲ 4-NĂM.

Quý vị sẽ sử dụng tiêu chí nào để ra quyết định cuối 
cùng trong việc bổ nhiệm luật sư biện hộ cho các bị cáo 
quá nghèo? Vui lòng thảo luận vì sao chọn lựa bổ nhiệm 
luật sư từ Văn Phòng Luật Sư Công mà không chọn luật 
sư riêng.

Vai trò hợp lý của tòa án là gì trong việc bảo đảm các bị 
cáo là người nhập cư được đối xử bình đẳng, công bằng 
và theo mọi trình tự của pháp luật?

Quý vị ủng hộ việc bảo lãnh tại ngoại bằng tiền mặt hay 
hệ thống giám sát dựa trên rủi ro để bảo đảm sự hiện 
diện của bị cáo tại tòa? Tại sao?

Hệ Thống Quản Lý Luật Bào Chữa Công Bằng của Bd . of Crim . 
Thẩm Phán Tòa Án Khu Vực chỉ định cách thức bổ nhiệm luật 
sư . Tôi phải & sẽ làm theo giao thức này trong việc bổ nhiệm 
người bào chữa tư nhân & công . Vận hành với khối lượng công 
việc tối đa bắt buộc, Văn Phòng PD chỉ có thể xử lý một phần 
nhỏ khối lượng vụ án của người nghèo & phần còn lại phải do 
những luật sư tư nhân được chỉ định . Tôi làm chủ tịch ủy ban 
bào chữa cho người nghèo & làm việc để bảo đảm có đủ nhóm 
các luật sư đủ trình độ & một phương pháp bổ nhiệm công bằng .

Thẩm Phán phải bảo đảm mọi người đều được đối xử bình 
đẳng, công bằng và hợp pháp theo luật và cần phải bao gồm cả 
những bị cáo là người nhập cư . Một trong những vấn đề cơ bản 
là bảo đảm những bị cáo hình sự có thể giao tiếp với tòa án và 
luật sư của họ . Bị cáo giao tiếp tốt nhất bằng ngôn ngữ khác sẽ 
được tòa chỉ định phiên dịch trong suốt thời gian trong phòng 
xử án, và tôi sẽ nỗ lực hết sức để chỉ định luật sư thành thạo 
ngôn ngữ ưu tiên đó .

Năm 2017, tôi đã bỏ phiếu đồng ý thay đổi hệ thống bảo lãnh 
trong các vụ án nghiêm trọng . Chúng ta đã tạo ra một kiểu bảo 
lãnh lai kết hợp việc giám sát rủi ro và tiền mặt nhằm bảo đảm bị 
cáo sẽ hiện diện trước tòa VÀ an toàn công cộng . Tôi trông chờ 
vào việc đánh giá rủi ro trước phiên xử sơ thẩm dựa trên bằng 
chứng để cân nhắc xem bị cáo bị buộc tội có xứng đáng được 
thả không dựa trên cam kết trước tòa của cá nhân (không tiền 
mặt) hoặc bảo lãnh bằng tiền mặt . Tôi LUÔN LUÔN để tâm đến 
an toàn công cộng . Khi nào phù hợp, tôi sẽ dùng máy theo dõi 
GPS, bắt tại nhà, công cụ kiểm soát rượu/ma túy thay vì nhà tù .

Học vấn: Tiến Sĩ Luật, Trung Tâm Luật Đại Học Houston, 2000 Bằng Cử Nhân, Đại Học Tiểu Bang Ohio, 1996 . | Kinh nghiệm: Thẩm Phán Chủ Tọa, Tòa Án Hình Sự Khu Vực thứ 180, 2013 - Hiện Tại . Trợ Lý Công Tố Viên, Văn Phòng Công Tố 
Viên Quận Harris, 2001-2013 . | Cộng đồng: Tình Nguyện Viên và Phó Chủ Tịch, Phát Ngôn Viên Ủy Ban Houston Livestock Show and Rodeo . Liên hợp Cộng Đồng, Đại Học Rice, Trường McMurtry . | Email: catherine@catherineevans .org | Website: 
http://catherineevans .org | Địa chỉ: P .O . Box 1581 Houston, TX 77251 | Facebook: http://www .facebook .com/CatherineEvansForJudge/

Là Trợ Lý Bào Chữa Công tại Quận Harris, Texas tôi đại diện 
cho những đương đơn nghèo khó trong những vụ nghiêm trọng . 
Nếu được bầu tôi sẽ dùng Văn Phòng Bào Chữa Công và luật 
sư tư nhân . Có rất nhiều luật sư tư nhân có trình độ nhận những 
vụ được phân công . Là một thẩm phán tôi muốn thu hút những 
luật sư tư nhân tài năng nhất ở Quận Harris, Texas . Tôi cũng 
khuyến khích việc dùng thám tử tư và chuyên gia .

Là Trợ Lý Bào Chữa Công tại Quận Harris, Texas tôi đại diện 
cho những đương đơn nghèo khó trong những vụ nghiêm trọng . 
Phần lớn khách hàng của tôi là người nói tiếng Tây Ban Nha và 
có vấn đề về nhập cư . Tôi nhận ra rằng phần lớn khách hàng 
của mình không hiểu quy trình pháp luật tại Hoa Kỳ . Là một 
Thẩm Phán tôi sẽ tiếp tục hành nghề để bảo đảm mỗi đương 
đơn là người nhập cư hiểu về hệ thống luật hình sự . Tôi sẽ đối 
xử với mọi cá nhân đều giống nhau bất kể tình trạng nhập cư .

Tôi tin rằng sự giàu có không nên quyết định khả năng hiện diện 
trước tòa . Có những tình huống mà bị cáo phi bạo lực bị tạm 
giam chờ ngày xử sơ thẩm vì họ không đủ tiền bào lãnh và bị 
cáo bạo lực có thể trả tiền bảo lãnh lại không bị tạm giam . Tôi ưu 
tiên cách bảo lãnh giám sát dựa trên rủi ro đi kèm điều kiện để 
bảo đảm sự hiện diện của họ trước tòa . Những điều kiện này có 
thể bao gồm lệnh giới nghiêm, bắt tại nhà, vòng chân kiểm soát, 
và kiểm soát bằng dịch vụ trước khi xử sơ thẩm .

Học vấn: Trung Tâm Luật Đại Học Houston, Houston, Texas, tháng 5 năm 2003 Tiến Sĩ Luật Đại Học Houston, Houston, Texas, tháng 5 năm 2000, Cử Nhân, Khoa Học Chính Trị, Ngành thứ hai là tiếng Tây Ban Nha | Kinh nghiệm: Văn Phòng Bào 
Chữa Công Quận Harris, Houston, Texas, tháng 4 năm 2013 - Hiện Tại Văn Phòng Công Tố Viên Quận Harris, Houston, Texas, tháng 9 năm 2006 cho tới tháng 4 năm 201 | Cộng đồng: LULAC Hiệp Hội Khảo Thí Luật Sư người Mỹ gốc Mexico | 
Email: Danny@lacayoforjudge .com | Website: http://lacayoforjudge .com | Địa chỉ: 212 Stratford Street Houston, Tx 77006 | Điện thoại: (832) 607-4091 | Facebook: http://Danilo “Danny” Lacayo for Judge | Twitter: twitter .com/Lacayo4Judge

Học vấn: Cử Nhân (Hạng danh dự) Đại Học Bắc Carolina; Tiến Sĩ Luật Trường Luật Đại học Texas . | Kinh nghiệm: Cộng sự, Brown McCarroll; Trợ Lý Công Tố Viên, Văn Phòng Công Tố Viên Quận Tarrant; Luật Sư, Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ; Ủy Viên 
Công Tố, Sở Bảo Hiểm Texas (Hiện Tại) | Cộng đồng: Deacon, Nhà Thờ Baptist Thứ Hai; Thủ Lĩnh Nhóm, Bible Study Fellowship; Hội Phụ Huynh và Giáo Viên trường Tiểu Học Deerwood Tình Nguyện Viên; Sand Creek Sea Lions Tình Nguyện 
Viên Nhóm Bơi | Website: http://Mcclureforjudge .com | Facebook: http://Facebook .com/jessemcclureforjudge | Twitter: twitter .com/Jesse4Judge182

Tôi bổ nhiệm cả người bào chữa và luật sư đủ trình độ theo Luật 
Bào Chữa Công Bằng để đại diện những Bị Cáo nghèo . Tôi cân 
nhắc bản chất của tội ác, bị cáo và sự sẵn sàng của những luật 
sư có trình độ của cả hai bên .

Tất cả các tòa án phải bảo đảm rằng bất kỳ người nào, cho dù 
là dân nhập cư hay không nhập cư, đều có quyền được đối xử 
công bằng, bình đẳng, đầy đủ và biện hộ có chất lượng . Không 
được đối xử với ai khác đi chỉ vì tình trạng nhập cư của họ .

Tôi thích cả hai . Đánh giá dựa trên rủi ro là quan trọng và tội 
phạm mức độ nhẹ được đánh giá có rủi ro thấp nên được bảo 
lãnh tại ngoại trước phiên xử sơ thẩm . Nhưng những tôi phạm 
bạo lực, rủi ro cao phù hợp với việc bảo lãnh bằng tiền mặt hơn 
để bảo đảm họ tuân thủ theo các điều kiện bảo lãnh và hiện 
diện trước tòa .

Học vấn: Bằng cử nhân, Đại Học Houston . Tốt nghiệp, Cao Đẳng Luật Nam Texas . | Kinh nghiệm: Thẩm phán, Tòa Án Hình Sự Khu Vực Thứ 183 từ năm 2005, 15 năm làm ủy viên công tố cho Văn Phòng Công Tố Viên Quận Harris và làm luật sư 
bào chữa tội hình sự . | Cộng đồng: Giáo sư thỉnh giảng, Trung Tâm Luật Đại Học Houston từ năm 2008 . Một trong những thẩm phán chủ tọa Tòa Án Ma Túy STAR, cựu hướng dẫn trường PTTH Jeff Davis . | Email: Vangela350@aol .com | Website: 
http://judgevelasquez .com | Địa chỉ: 13 Hideaway Drive Friendswood, Tx 77546

Quyết định của tôi luôn bám sát luật và sự công bằng . Bị cáo 
nghèo sẽ được biện hộ nhiệt tình và trong vài trường hợp yêu 
cầu thêm nguồn lực thì Văn Phòng Bào Chữa Công luôn sẵn 
sàng . Luật sư hành nghề tư nhân nhận chỉ định của tòa hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ đại diện khách hàng khi họ có thời gian 
và nguồn lực cần thiết để bào chữa tốt . Quyết định sẽ được ra 
theo từng vụ án theo yêu cầu của bị cáo .

Người Mỹ hiểu rằng quyền hợp pháp theo luật là nền tảng của 
cam kết của chúng ta để có tự do và công bằng . Bảo đảm mọi 
người sống trên Hoa Kỳ, bất kể tình trạng nhập cư, được bảo 
đảm đối xử bình đẳng và hợp pháp tức là cá nhân nào cũng 
có thể kháng cáo một quyết định hành chính bất công và được 
đối xử như nhau dưới sự điều chỉnh của cả hai luật nhập cư 
và hình sự .

Nếu bị cáo phi bạo lực thể hiện là không có rủi ro bay trốn đi thì 
bị cáo sẽ được phép thả tạm giam bằng bảo lãnh cá nhân . Có 
những phương pháp đo lường mức độ bỏ trốn của một người, 
và điều kiện ràng buộc sáng tạo bảo đảm bị cáo sẽ làm điều 
đúng trong khi không bị ràng buộc . Nhiều bị cáo phi bạo lực và 
tội nhẹ phải ngồi trong tù đơn giản vì họ không đủ tiền bảo lãnh . 
Hệ thống dựa trên phương thức này rất tốn kém đối với Quận 
và không công bằng với bị cáo .

Học vấn: Chuck nhận bằng Tiến Sĩ Luật, Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh và Cử Nhân từ Đại Học Tulane . | Kinh nghiệm: Trong hơn ba thập kỷ tôi đã đại diện thành công cho hàng trăm khách hàng trong tiểu bang và các phiên xử sơ thẩm và phúc 
thẩm liên bang và quy trình hành chính . | Cộng đồng: Lone Star Chapter of the National MS Society, Hiệp Hội Khảo Thí Luật Sư Houston, Chi Nhánh Houston thuộc Diễn Đàn Bào Chữa Toàn Texas, Đảng Dân Chủ Quận Harris | Email: cmscedar@
yahoo .com | Website: http://chuck4judge .com | Điện thoại: (281) 630-1087

CÂU HỎI 
DÀNH CHO 

ỨNG CỬ VIÊN:

http://www.lwvhouston.org
mailto:catherine@catherineevans.org
http://catherineevans.org
http://www.facebook.com/CatherineEvansForJudge/
mailto:Danny@lacayoforjudge.com
http://lacayoforjudge.com
http://twitter.com/Lacayo4Judge
http://Mcclureforjudge.com
http://Facebook.com/jessemcclureforjudge
http://twitter.com/Jesse4Judge182
mailto:Vangela350@aol.com
http://judgevelasquez.com
mailto:cmscedar@yahoo.com
mailto:cmscedar@yahoo.com
http://chuck4judge.com
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DENISE COLLINS (R)

Tất cả các luật sư được chỉ định làm án trong phiên tòa của 
tôi sẽ đáp ứng tiêu chỉ theo yêu cầu của Luật Bào Chữa Công 
Bằng, bao gồm kinh nghiệm xét xử sơ thẩm rộng, thi qua, và 
được phần lớn những thẩm phán chủ tọa chấp thuận . Có những 
luật sư đủ trình độ và chăm chỉ từ cả Văn Phòng Bào Chữa 
Công và hội đồng khảo thí luật sư tư nhân và tôi có kế hoạch sử 
dụng cả hai . Luật cho phép cấp vốn hỗ trợ luật sư bào chữa cho 
thân chủ của họ, nên tất cả những bị cáo trong phiên tòa của tôi 
đều sẽ được biện hộ một cách có chất lượng .

Vai trò thích hợp của tòa án là để bảo đảm tất cả mọi người 
được đối xử bình đẳng và công bằng bất kể tình trạng nhập cư 
của họ . Tình trạng nhập cư có thể tác động đáng kể đến quá 
trình xét xử hình sự, nên quan trọng là tòa phải bảo đảm những 
bị cáo nhập cự được xét xử hợp pháp theo luật . Tòa án phải bảo 
đảm bị cáo biết quyền của họ và khiến họ nhận thức được hệ 
quả của tình trạng nhập cư có thể xảy ra .

Tôi thích đánh giá theo rủi ro hơn để xác định những người có 
rủi ro thấp cần có cam kết cá nhân trước tòa hoặc giảm tiền bảo 
lãnh . Tôi tin rằng bảo lãnh bảo theo cam kết cá nhân phải được 
sử dụng rộng rãi vì những người nghèo và có thu nhập thấp bị 
đối xử khác biệt theo hệ thống luật hình sự . Bằng cách cho phép 
dùng hệ thống dựa trên rủi ro, nó cũng giúp các cá nhân dùng 
những nguồn lực này để bào chữa cho họ

Học vấn: Cao Đẳng Luật Nam Texas - Tiến Sĩ Luật; Đại Học Houston bằng Danh Dự - Cử Nhân Văn Học Anh/Viết Sáng Tạo/Văn Học Pháp; Đại Học St . Thomas - Giáo dục | Kinh nghiệm: Anastasio Law, PLLC - luật bào chữa hình sự, bào chữa 
cho người nghèo; Văn Phòng Công Tố Viên Quận Harris: Tố tụng Tội Nhẹ và Trọng Tội; Houston ISD - Giáo Viên Tiếng Anh HS | Cộng đồng: Leukemia and Lymphoma Society: Cancer Survivor - Nhóm Đào Tạo Gây Quỹ và Tình Nguyện Viên sự 
kiện tại K-9 Thiên Thần Giải Cứu Động Vật Cựu Tư Vấn Viên cho Nhóm Thanh Niên Nhà Thờ | Email: abigail@anastasio2018 .com | Website: http://www .anastasio2018 .com | Địa chỉ: 212 Stratford Houston, TX 77006 | Điện thoại: (713) 352-9024 | 
Facebook: http://www .facebook .com/anastasio2018 | Twitter: twitter .com/anastasio2018

Tôi dùng thuật toán máy tính phát triển bởi luật bào chữa công 
bằng để chọn chỉ định luật sư cho phiên tòa của mình . Văn 
phòng bào chữa công cũng nằm trong thuật toán này .

Thần công lý bị mù và tôi áp dụng luật bình đẳng và công bằng 
với mọi đương đơn . Tôi không đối xử với bị cáo nhập cư tốt hơn 
hay tệ hơn theo luật .

Tôi tuân thủ luật để thiết lập mức độ bảo lãnh theo TCCP 17, 15 
bao gồm các nhân tố tôi cân nhắc khi thiết lập . Tôi thích hệ thống 
giám sát dựa trên rủi ro, tuy nhiên, tôi cũng có dùng hệ thống 
bảo lãnh tiền mặt, vì hai ý tưởng này không loại trừ lẫn nhau .

Học vấn: Tiến Sĩ Luật Trung Tâm Luật Đại Học Houston 1992 Cử Nhân Quản Trị Kinh Doanh Đại Học Houston - bằng danh dự 1988 | Kinh nghiệm: 24 năm kinh nghiệm luật hình sự . 21 năm làm ADA Quận Harris . 4 năm được bầu làm Thẩm Phán 
Hình Sự Khu Vực Tiểu Bang . 1 năm làm luật sư tự hành nghề 3 năm làm trợ lý luật sư . | Cộng đồng: Tình Nguyện Viên Hiệp Hội Alzheimer, tổ chức u xơ nang, tổ chức đấu sĩ bị thương, Olympic đặc biệt . | Email: hreneemagee@gmail .com | Website: 
http://Judgereneemagee .com | Địa chỉ: 3311 Richmond Ave, Suite 319 Houston, Tx 77098 | Facebook: http://Renee Magee for Judge

Trình độ là tiêu chí quan trọng nhất khi chọn luật sư đại diện cho 
bị cáo nghèo yêu cầu luật sư bào chữa . Tôi sẽ xem xét danh 
sách những luật sư từ Hệ Thống Quản Lý Luật Bào Chữa Công 
Bằng và chọn những luật sư mà tôi biết thỏa mãn: 1) có kỹ năng 
tốt trong xét xử các vụ án hình sự, 2) có kinh nghiệm và chuyên 
môn về tội bị cáo buộc, và 3) xử lý vụ án một cách chuyên 
nghiệp và đối xử tôn trọng khách hàng . Tôi dùng Văn Phòng PD 
trong những vụ phức tạp hoặc những vụ có đồng bị cáo .

Vai trò của thẩm phán là tuân thủ luật . Điều này yêu cầu vô tư 
không thiên vị . Bảo đảm đối xử bình đẳng, công bằng và hợp 
pháp là yêu cầu hợp hiến cần được áp dụng với tất cả những 
bị cáo trước tòa . Một thẩm phán có thể có cơ hội hỗ trợ bị cáo 
nhập cư một cách phù hợp trong việc chỉ định người bào chữa . 
Nếu có thể, tôi muốn chỉ định luật sư nói cùng ngôn ngữ với bị 
cáo . Điều này có lợi cho bị cáo vì nó cho phép khách hàng và 
người bào chữa giao tiếp trôi chảy và tự nhiên .

Có thể dùng cả hai hệ thống để bảo đảm sự hiện diện của bị 
cáo . Công cụ đánh giá rủi ro hỗ trợ tòa án trong việc quyết định 
đâu là cách tốt nhất để bảo đảm bị cáo hiện diện trước tòa vào 
ngày xử án . Một vài bị cáo được yêu cầu nộp tiền khi đăng ký 
tại tòa hoặc trả phần trăm cho người đăng ký bảo lãnh để bảo 
đảm họ sẽ hiện diện trước tòa . Những bị cáo khác được phép 
báo cáo tòa chỉ dựa trên lời họ hứa sẽ hiện diện trước tòa . Tòa 
án phải để tâm đến việc bảo vệ nạn nhân và cộng đồng .

Học vấn: Đại Học A&M Texas Cử Nhân Quản Trị Kinh Doanh 1989 Đại Học Luật Houston Tiến Sĩ Luật 1993 | Kinh nghiệm: Trợ Lý Công Tố Viên Quận Harris (93-99) Cộng Sự, Hinton Sussman Bailey (00-06) Đối Tác, Hinton Bailey Bond (07-11) 
Thẩm Phán, 176th Quận Harris (13-16) Hành Nghề Luật Tự Do (17-hiện tại) | Cộng đồng: Hoạt động tích cực trong nhà thờ, đọc kinh thánh, dạy trường Chúa Nhật trong hơn 20 năm, cựu hội đồng ủy viên quản trị, VBS, Thẩm Phán Tòa Án Ma Túy 
(13-17), Thành Viên Hội Đồng Từ Thiện Quốc Gia | Email: campaign@thebondlawfirm .com | Website: http://staceybondforjudge .com | Địa chỉ: P . O . Box 541 Houston, TX 77001 | Điện thoại: (713) 854-2405

Tôi bảo đảm chỉ bổ nhiệm những luật sư đủ trình độ và được 
chấp thuận để đại diện những bị cáo nghèo . Tôi cũng bảo đảm 
những luật sư đó được chỉ định một cách công bằng và vô tư . 
Tôi muốn dùng cả hai Văn Phòng Bào Chữa Công và luật sư tư 
nhân . Có cả Văn Phòng Bào Chữa Công và luật sư tư nhân đại 
diện cho những bị cáo nghèo thì công dân Quận Harris sẽ được 
biện hộ với chất lượng cao nhất .

Là thế hệ người nhập cư đầu tiên và cựu ủy viên công tố trọng 
án, tôi tin chắc rằng tòa án của chúng ta phải bảo đảm mọi 
người được đối xử công bằng và vô tư theo luật bất kể tình trạng 
nhập cư của họ, một thẩm phán là người bảo vệ quyền Hợp 
Hiến . Tôi sẽ bảo đảm bị cáo nhập cư được đối xử công bằng và 
bình đẳng và không ai sẽ bị kết tội sai chỉ vì họ là người nhập cư .

Tôi ủng hộ chuyển từ hệ thống bảo lãnh hoàn toàn bằng tiền mặt 
sang dùng giám sát dựa trên rủi ro . Hơn 75% số người bị giam 
trong Quận Harris là vì họ không thể trả tiền bảo lãnh, và không 
phải là vì họ phải chịu án hình sự hay vì họ là mối nguy hại cho 
cộng đồng . Hệ thống bảo lãnh bằng tiền mặt trừng phạt người 
có thu nhập thấp hơn mà không làm gì để bảo vệ an toàn công 
cộng, trong khi đó chính là mục đích của hệ thống bảo lãnh .

Tôi ủng hộ chuyển từ hệ thống bảo lãnh hoàn toàn bằng tiền mặt sang dùng giám sát dựa trên rủi ro . Hơn 75% số người bị giam trong Quận Harris là vì họ không thể trả tiền bảo lãnh, và không phải là vì họ phải chịu án hình sự hay vì họ là mối 
nguy hại cho cộng đồng . Hệ thống bảo lãnh bằng tiền mặt trừng phạt người có thu nhập thấp hơn mà không làm gì để bảo vệ an toàn công cộng, trong khi đó chính là mục đích của hệ thống bảo lãnh .

Luật Bào Chữa Công Bằng yêu cầu chúng ta chọn từ một danh 
sách đã phê chuẩn những luật sư tư nhân và Văn Phòng Bào 
Chữa Công . Luật Sư Bào Chữa Công có trong danh sách cùng 
với chín luật sư tư nhân khác từ danh sách được chấp thuận . 
Sau đó chúng ta sẽ chọn luật sư từ danh sách đó cho mỗi vụ 
án . Tôi sẽ dùng cả hai cùng với những luật sư thời vụ từ danh 
sách được chấp thuận là những người chỉ được chỉ định cho 
những vụ án trong một thời hạn cụ thể . Chúng ta có thời vụ theo 
ngày, tuần và năm .

Tất cả mọi bị đơn sẽ được đối xử công bằng và giá cả chấp 
nhận được một cách hợp pháp theo luật . Tình trạng nhập cư 
không phải là yếu tố được ưu tiên .

Kết hợp cả hai . Đánh giá dựa trên rủi ro kết hợp với giám sát tư 
pháp, quyền tự quyết và giám sát sẽ tạo nên cách tiếp cận tốt 
nhất khi xử lý những tội phạm mức độ nhẹ không có rủi ro lớn 
và thường là ứng cử viên tốt cho việc bảo lãnh tại ngoại trước 
khi xử sơ thẩm . Những bị cáo có rủi ro cao nên được bảo lãnh 
bằng tiền mặt hoặc người bảo chứng tương ứng với rủi ro theo 
đánh giá và toàn bộ những nhân tố cho phép theo luật sẽ được 
cân nhắc .

Học vấn: Cử Nhân Khoa Học Chính Trị, Thạc Sĩ Giáo Dục UNC, U of H Tiến Sĩ Luật, U of H | Kinh nghiệm: Cố Vấn cho Delinquent Girls (2 năm), Giáo Viên Trường Công Cấp Hai (6 năm), Luật Sư Tự Hành Nghề (10 năm), Thẩm Phán Tòa Án 
Hình Sự Khu Vực (26 năm) | Cộng đồng: Giảng viên khách mời về tội phạm tình dục, thường đại diện cho trường học trong các vụ xét xử hình sự và án treo . Thường xuyên cập nhập luật hình sự cho cộng đồng và các nhóm công dân . | Email: 
collins_denise@sbcglobal | Website: http://denisecollinsforjudge .com | Địa chỉ: !8602 Camellia Estates Lane Cypress, TX 77429

THẨM PHÁN TÒA ÁN QUẬN CẤP CAO – HÌNH SỰ
CHỦ TỌA MỘT TRONG 22 TÒA ÁN TRONG KHU VỰC NÀY VỚI QUYỀN TÀI PHÁN CHO TẤT CẢ CÁC VỤ TỐ TỤNG HÌNH SỰ LIÊN QUAN ĐẾN CÁC VỤ TRỌNG ÁN CÓ THỂ BỊ PHẠT TÙ HOẶC 
TỬ HÌNH VÀ TRONG CÁC VỤ ÁN NHỎ LIÊN QUAN ĐẾN VIÊN CHỨC PHẠM LUẬT. NHIỆM KỲ 4-NĂM.

Quý vị sẽ sử dụng tiêu chí nào để ra quyết định cuối 
cùng trong việc bổ nhiệm luật sư biện hộ cho các bị cáo 
quá nghèo? Vui lòng thảo luận vì sao chọn lựa bổ nhiệm 
luật sư từ Văn Phòng Luật Sư Công mà không chọn luật 
sư riêng.

Vai trò hợp lý của tòa án là gì trong việc bảo đảm các bị 
cáo là người nhập cư được đối xử bình đẳng, công bằng 
và theo mọi trình tự của pháp luật?

Quý vị ủng hộ việc bảo lãnh tại ngoại bằng tiền mặt hay 
hệ thống giám sát dựa trên rủi ro để bảo đảm sự hiện 
diện của bị cáo tại tòa? Tại sao?

CÂU HỎI 
DÀNH CHO 

ỨNG CỬ VIÊN:

TRANH CỬ ĐƯỢC TIẾP TỤC Ở TRANG 38

http://www.lwvhouston.org
mailto:abigail@anastasio2018.com
http://www.anastasio2018.com
http://www.facebook.com/anastasio2018
http://twitter.com/anastasio2018
mailto:hreneemagee@gmail.com
http://Judgereneemagee.com
mailto:campaign@thebondlawfirm.com
http://staceybondforjudge.com
http://denisecollinsforjudge.com


L I Ê N  Đ O À N  N Ữ C Ử T R I  Q U Ỹ G I Á O  D Ụ C  H O U S T O N   |   N G À Y 6  T H Á N G  11  N Ă M  2018   |   W W W. LW V H O U S T O N . O R G38

Trình độ Học vấn: Cử nhân-Tâm lý, Đại học Baylor năm 1993, Tiến sĩ Luật Trường Cao đẳng Luật Nam Texas năm 1997 | Kinh nghiệm: Trợ lý Luật sư Quận, Văn phòng Luật sư Quận Harris từ 1997-2013, Thẩm phán, Tòa án Khu vực số 230 từ 
2013-nay | Hoạt động Cộng đồng: Tham gia vào các chương trình của nhà thờ và chương trình tại trường của các con tôi . Ngoài ra, tôi cũng tham gia các chương trình hàng năm hỗ trợ cho đội cứu hộ đầu tiên và phục hồi sau nghiện . | Email: brad@
bradhartforjudge .com | Website: http://www .bradhartforjudge .com | Địa chỉ: 4830 Wilson Rd, #300 PMB 179 Humble, TX 77396 | Điện thoại: (713) 523-3330 | Facebook: http://judgebradhart | Twitter: twitter .com/bradhart230

Tôi chỉ định các luật sư riêng và từ  Văn phòng Luật Sư Công để 
đại diện cho các bị đơn nghèo khó . Tôi chọn luật sư cho các vụ 
án dựa trên mức năng lực của họ . Năng lực của mỗi luật sư chỉ 
định được đánh giá qua quá trình xem xét kinh nghiệm của họ 
trong việc xử lý các vụ án hình sự . Đánh giá này bao gồm việc họ 
đã thực hiện bao nhiêu phiên tòa và phiên phúc thẩm cũng như 
mức độ nghiêm trọng của các vụ việc . Tôi cũng xem xét danh 
tiếng về năng lực của họ trong cộng đồng . Tôi không chỉ định 
các luật sư không đủ năng lực .

Cho dù một người có phải là người nhập cư hay không thì giới 
tính, chủng tộc hoặc nguồn gốc quốc gia của họ không bao giờ 
là nhân tố trong việc quyết định họ có nhận được sự đối xử công 
bằng và bình đẳng theo luật pháp hay không . Trên thực tế, Hiến 
Pháp của chúng ta được thiết kế để bảo vệ những người dễ bị 
tổn thương nhất trong số chúng ta, và trách nhiệm của các thẩm 
phán là bảo đảm bảo vệ bình đẳng và đúng quy trình theo luật 
cho tất cả mọi người . Trong trường hợp bị đơn là người nhập 
cư, họ phải có luật sư đại diện và hiểu được tác động của cáo 
buộc hình sự đối với trạng thái công dân của họ tại Hoa Kỳ .

Hệ thống bảo lãnh bằng tiền mặt vốn không công bằng với 
người nghèo . Tôi thích một hệ thống bảo lãnh kết hợp để đánh 
giá khả năng chi trả của một bị cáo, rủi ro của họ với cộng đồng, 
và khả năng bị cáo sẽ có mặt tại tòa án . Tôi cho rằng không nên 
thả những người nguy hiểm với hình thức bảo lãnh không phải 
bằng tiền mặt bởi vì họ nghèo . An toàn là ưu tiên hàng đầu của 
tôi! Bảo lãnh phải hợp lý và yêu cầu tiền bảo lãnh cao là hoàn 
toàn hợp lý, hơn nữa cần giám sát chặt chẽ các trường hợp bạo 
lực . Tôi thích giám sát dựa trên rủi ro cho những người phạm 
tội không bạo lực .

Một trong những trách nhiệm chính của thẩm phán là chỉ định 
người bào chữa cho các bị đơn nghèo khó . Tôi rất vui khi được 
làm việc với nhiều luật sư khác nhau trong 17 năm hoạt động 
trong lĩnh vực luật hình sự và tôi có mối quan hệ mật thiết với 
hầu hết các luật sư trong lĩnh vực này . Nhiệm vụ chỉ định luật sư 
đối với tôi sẽ đơn giản; nếu một người mà tôi yêu quý bị buộc tội, 
tôi rất tự tin vào năng lực của những luật sư này để đại diện cho 
họ . Tôi ủng hộ mạnh mẽ việc bổ nhiệm luật sư từ Văn phòng PD .

Các tòa án phải là tiêu chuẩn cho sự công bằng về công lý trong 
cộng đồng của chúng ta . Các thẩm phán phải cố gắng tránh lặp 
lại khuôn mẫu nguy hại liên quan đến người nhập cư và bảo 
đảm tòa án là nơi mang đến công lý cho tất cả mọi người . Tôi 
cho rằng các nhân viên tòa án nên là những người nói tiếng Tây 
Ban Nha . Điều đó không chỉ nhằm bảo đảm rằng bị cáo có thể 
giao tiếp hiệu quả với tòa án, mà còn bảo đảm các nhân chứng, 
thành viên gia đình và nạn nhân cũng được thông báo đầy đủ 
về những gì đang xảy ra tại tòa án .

Quận của chúng ta hiện đang chi 6 triệu đô la tiền thuế để bảo 
hộ cho hệ thống bảo lãnh bằng tiền mặt mà tòa án liên bang 
và tòa phúc thẩm đã phán quyết là trái với hiến pháp . 60% các 
tù nhân tại Nhà tù Quận Harris đang ở đó để chờ được xét xử . 
Tôi ủng hộ giám sát dựa trên rủi ro, trong đó quyết định thả một 
bị cáo bị buộc tội bằng bảo lãnh sẽ dựa trên việc họ có phải là 
người dễ bỏ trốn hay không và việc thả tự do cho họ có gây nguy 
hiểm cho sự an toàn của cộng đồng hay không .

Là Luật Sư có Giấy Phép Hành Nghề (Luật Hình Sự) từ năm 
1983, tôi biết phần lớn luật sư bào chữa và tôi biết khả năng 
của hầu hết bọn họ . Luật sư mà tôi chỉ định phải thông minh, có 
động cơ và tận tâm và làm việc tốt cho thân chủ . Tôi thích Văn 
Phòng Bào Chữa Công trong các vụ án đòi hỏi cực nhiều nguồn 
lực, vì Văn Phòng có nhân viên điều tra trong tòa và các nguồn 
khác tùy ý sử dụng, giúp giảm chi phí so với luật sư tư nhân .

Bị cáo là dân nhập cư nên được đối xử giống như những bị cáo 
khác, về mặt hiến pháp họ được hưởng những quyền giống như 
công dân trong hệ thống của chúng ta . Đối xử với dân nhập cư 
như một tầng lớp đặc biệt hoặc khác biệt là bất hợp pháp . Vai trò 
của Tòa Án là bảo đảm mọi người hành xử theo cùng quy tắc, 
chấm hết . Không thẩm phán nào được khuyến khích đối xử bất 
bình đẳng, bất công hay từ chối quyền hợp pháp theo luật đối 
với bất kỳ bị cáo, công dân hay người nào không phải công dân .

Tùy thuộc vào bị cáo, tội và tình trạng tiền án tiền sự trước đây . 
Tòa Án phải cân bằng lợi ích của bị cáo để đưa ra mức bảo lãnh 
với những người này để bảo vệ những người được cho là nạn 
nhân và công chúng nói chung . Những người bị kết tội phi bạo 
lực, những tội ít nghiêm trọng và người khá gắn bó với cộng 
đồng nên được cân nhắc được bảo lãnh cá nhân hay trước 
phiên xử sơ thẩm . Tôi cảm thấy những tội nghiêm trọng và lặp 
lại có thể gây nguy hiểm cho người khiếu kiện và/hoặc công 
chúng nên được yêu cầu bảo lãnh bằng tiền mặt hoặc người 
bảo chứng .
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MIKE MCSPADDEN (R)

BRIAN WARREN (D)

MARC CARTER (R)

FRANK AGUILAR (D)  |   KHÔNG NHẬN ĐƯỢC PHẢN HỒI .
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BRAD HART (R)

GREG GLASS (D)
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Học vấn: Bằng Cử Nhân, Đại Học Texas tại Arlington bằng Danh Dự (1970); Tiến Sĩ Luật, Đại Học Texas tại Austin (1973) | Kinh nghiệm: Hơn bốn mươi năm kinh nghiệm trong xét xử và phúc thẩm hình sự; Giấy Phép Hành Nghề Luật Hình Sự 
(1983); đã xử lý tốt hơn 100 vụ án nghiêm trọng ở cả Tòa Án Tiểu Bang và Liên Bang . | Cộng đồng: Làm việc cho nhiều Chiến Dịch Đảng Dân Chủ; cựu chủ tịch khu bầu cử, KBC 34; Được đảng Dân Chủ đề cử ưu tiên vào chức Thẩm Phán năm 
1988, 2010, 2014 & 2016 . | Email: gregglass4judge@aol .com | Website: http://gregglass4judge .com | Địa chỉ: 1744 Norfolk St . Houston, TX 77098 | Điện thoại: (713) 521-9216

Tôi đã tạo ra hệ thống bào chữa công bằng cách chọn sáu luật 
sư tư nhân đủ trình độ theo chế độ hợp đồng một năm . Những 
luật sư này rất muốn bào chữa cho người nghèo . Một luật sư đã 
làm việc trong tòa án của chúng tôi trong 25 năm và đã đại diện 
cho thân chủ rất tốt . Tôi dùng luật sư bào chữa công khi có xung 
đột với một trong sáu luật sư này . Văn Phòng Bào Chữa Công có 
những luật sư có kỹ năng và cống hiến để hỗ trợ người nghèo 
chống lại những luật sư đại diện hàng đầu .

Từ việc bảo lãnh, chúng ta thường biết nếu không có tư liệu về 
bị cáo . Tuy nhiên, sự thật này không tạo nên điều gì khác biệt . 
Mức độ bảo vệ về mặt pháp lý cho công dân là giống nhau .

Tôi thích phương án dựa trên rủi ro . Công chúng sẽ được cảnh 
báo để biết về trải nghiệm xã hội được thực thi trong những tòa 
án hình sư của quận chúng ta . Việc cho phép hầu hết những 
bị cáo được bảo lãnh không bằng tiền mặt thì không hiệu quả . 
Nhiều người không tới tòa và/hoặc họ gây án khi được tại ngoại 
bằng hình thức bảo lãnh không cần tiền mặt .

Học vấn: Đại Học Oklahoma Bằng Cử Nhân ngành Lịch Sử năm 1966 và Tiến Sĩ Luật năm 1973 Hải Quân Hoa Kỳ, Ra Quân hạng Danh Dự 1971 | Kinh nghiệm: Luật sư cho Phillips Petroleum 1973 - 1976 Văn Phòng Công Tố Viên Quận Harris 
1977 - 1981 | Cộng đồng: 1995 được Trợ Lý Liên Đoàn Houston vinh danh vì làm việc với nội bộ tuổi trẻ thành phố 2011 vinh danh từ Hiệp Hội Sickle Cell Houston vì cam kết tấm gương công dân | Email: mikemcspadden44@gmail .com | Địa chỉ: 
1701 Hermann Drive Houston, TX 77004 | Điện thoại: (713) 666-8562

Trình độ Học vấn: Trường Luật St . Mary’s, Tiến sĩ Luật, 2001 Đại học James Madison, Cử nhân Quản trị Kinh doanh, 1997 | Kinh nghiệm: Kinh nghiệm của tôi hoàn toàn là về luật hình sự . Tôi cũng là một công tố viên trong 5 năm . Tôi đã xử nhiều 
vụ án từ vụ án phạt tử hình đến vụ án sở hữu ma túy mức độ nhẹ hơn . | Hoạt động Cộng đồng: Tôi hoạt động tại nhà thờ của tôi, Nhà thờ Giám lý St . Luke và là huấn luyện viên bóng đá trẻ .  | Email: brianwarrenforjudge@gmail .com | Website: http://
brianwarrenforjudge .com | Địa chỉ: 440 Louisiana, Suite 900 Houston, TX 77002 | Điện thoại: (713) 449-1927 | Facebook: http://www .facebook .com/WarrenFor209/

Trình độ Học vấn: Cử nhân Đại học Texas tại Austin năm 1981, Tiến sĩ Luật tại Trường Luật Thurgood Marshall năm 1993 | Kinh nghiệm: Đại úy Lục quân Hoa Kỳ 1981-1988, Thư Ký Tòa tại Tòa Án Quận 1993-1994, Trợ Lý Luật Sư Quận Harris 1994-
1996, Hành nghề riêng 1996-2003, Thẩm Phán 2003-nay | Hoạt động Cộng đồng: Thành viên của Kappa Alpha Psi Fraternity, Houston Bar Association, Houston Golf Association, NAACP, Unity Church of Christianity | Email: judgemarccarter228@
gmail .com | Website: http://judgecarter228 .com | Địa chỉ: 2444 Times Blvd . Ste . 168 Houston, TX 77005 | Facebook: http://Re-elect Judge Marc Carter

Bộ luật Tố tụng Hình sự quy định thẩm phán PHẢI ưu tiên cho 
Văn phòng Luật sư Công (Public Defender’s Office, PDO) . Tôi 
tuân theo thủ tục của Hệ thống Quản lý của Đạo luật Bảo vệ 
Công bằng (Fair Defense Act Management System, FDAMS) 
một cách nghiêm túc nhất có thể, xem xét ưu tiên cho PDO theo 
luật định, năng lực của luật sư được đánh giá ngẫu nhiên trong 
danh sách FDAMS và số vụ án đang chờ xử lý của luật sư đó . 
Với việc tuân theo giao thức FDAMS và tiêu chí này, các bị đơn 
nghèo khó sẽ được chỉ định luật sư đại diện tốt nhất có thể .

Công việc của thẩm phán là quản lý hiệu quả và hữu hiệu các 
vụ án được giao cho tòa án . Đây chắc chắn là điều quan trọng 
nhất, trong mọi hoàn cảnh và cho tất cả các cá nhân, bao gồm 
đối xử với tất cả mọi người bình đẳng và công bằng . Công việc 
của chúng ta là tuân theo luật bất kể trường hợp nào . Nếu chúng 
tôi làm được điều đó thì chúng ta sẽ bảo đảm được đúng quy 
trình và công bằng cho tất cả mọi người .

Tôi chỉ làm chủ tọa phiên xử của tòa án quận trong các vụ án 
trọng tội cho đến các vụ án giết người với án phạt lên tới tử hình . 
Đối với vụ án trọng tội, có thể áp dụng cả bảo lãnh tiền mặt và 
giám sát dựa trên rủi ro . Đầu tiên và quan trọng nhất, mỗi vụ án 
và trường hợp là khác nhau và nên được xử lý theo cách thích 
hợp . Chúng tôi hiện đang sử dụng một công cụ đánh giá rủi ro 
khách quan có tên là Đánh giá An toàn Cộng đồng để xác định 
hình thức nào sẽ phù hợp cho một cá nhân cụ thể .  Tôi ủng hộ 
việc sử dụng những gì tốt nhất theo hoàn cảnh của mỗi cá nhân .

THẨM PHÁN TÒA ÁN QUẬN CẤP CAO – HÌNH SỰ
CHỦ TỌA MỘT TRONG 22 TÒA ÁN TRONG KHU VỰC NÀY VỚI QUYỀN TÀI PHÁN CHO TẤT CẢ CÁC VỤ TỐ TỤNG HÌNH SỰ LIÊN QUAN ĐẾN CÁC VỤ TRỌNG ÁN CÓ THỂ BỊ PHẠT TÙ HOẶC 
TỬ HÌNH VÀ TRONG CÁC VỤ ÁN NHỎ LIÊN QUAN ĐẾN VIÊN CHỨC PHẠM LUẬT. NHIỆM KỲ 4-NĂM.

Quý vị sẽ sử dụng tiêu chí nào để ra quyết định cuối 
cùng trong việc bổ nhiệm luật sư biện hộ cho các bị cáo 
quá nghèo? Vui lòng thảo luận vì sao chọn lựa bổ nhiệm 
luật sư từ Văn Phòng Luật Sư Công mà không chọn luật 
sư riêng.

Vai trò hợp lý của tòa án là gì trong việc bảo đảm các bị 
cáo là người nhập cư được đối xử bình đẳng, công bằng 
và theo mọi trình tự của pháp luật?

Quý vị ủng hộ việc bảo lãnh tại ngoại bằng tiền mặt hay 
hệ thống giám sát dựa trên rủi ro để bảo đảm sự hiện 
diện của bị cáo tại tòa? Tại sao?

CÂU HỎI 
DÀNH CHO 
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Trình độ Học vấn: Cử nhân Texas A&M 1986, Tiến sĩ Luật Cao đẳng Luật Nam Texas 1989 | Kinh nghiệm: Trợ lý Luật sư Quận, Quận Harris tại Texas, 27 nằm là Luật sư Bào chữa Hình sự, hành nghề riêng (từ phạm tội nhẹ đến giết người, được chỉ 
định và thuê mướn), Người hướng dẫn Pháp lý, Học viện Cảnh sát Houston | Hoạt động Cộng đồng: Đồng Chủ tịch, Harris County Child Fatality Review Team Mock; Tình nguyện làm Người Hướng dẫn Xét xử, Học viện Cảnh sát Houston | Email: 
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Các tiêu chí lựa chọn luật sư của tôi sẽ luôn tuân theo Luật Bào 
chữa Công bằng và các quy tắc địa phương .Tôi sẽ luôn lựa chọn 
một luật sư có năng lực, kinh nghiệm và hiệu quả nhất đối với 
từng bị cao trong từng vụ kiên cụ thể, bất kể là luật sư công của 
Văn phòng Luật sư Công hay luật sư hành nghề riêng . Tôi nhận 
ra trong cả hai giới luật sư đều có những người rất có năng lực, 
và cũng có những người kém hiểu biết .

Để bảo đảm rằng các bị cáo nhập cư nhận được sự đối xử bình 
đẳng, công bằng và đúng đắn, vai trò của tòa án quận là phán 
xét họ chỉ dựa trên các thông tin của vụ kiện và thực thi luật một 
cách công bằng, chứ không xét đến tình trạng nhập cư bất hợp 
pháp hay hoàn cảnh khiến họ di cư đến đây . Những vấn đề này 
không hề liên quan đến vụ kiện mà đó là họ có vi phạm luật tiểu 
bang hay không . Với vai trò là một công tố viên, tôi cũng đã xét 
xử bị cáo là người nhập cư đúng như vậy .

Cả hai cách đều có những điểm tốt trong việc bảo đảm sự xuất 
hiện của bị cáo tại tòa án . Việc bảo lãnh sẽ không bao giờ được 
thực hiện dưới hình thức ép buộc, và mọi người cũng không nên 
bị phán tội chỉ vì họ nghèo . Nếu lý do dẫn đến hành vi phạm tội, 
hoàn cảnh cuộc sống của bị cáo và những điều kiện về an toàn 
xã hội cho thấy rằng bị cáo có thể được tại ngoại trong khi chờ 
xét xử, tòa án nên thả bị cáo và giám sát chặt chẽ . Nhưng nếu 
việc đó ảnh hưởng tới an toàn xã hội hoặc có bằng chứng về 
việc bị cáo có ý định trốn sang một quốc gia khác, phương án 
bảo lãnh bằng tiền mặt sẽ được ưu tiên .

Tôi  ưu tiên cho Văn phòng Luật sư Công vì tôi biết chất lượng 
công việc của văn phòng đó rất cao . Khi chúng tôi phải chỉ định 
luật sư riêng, luật sư đó phải thể hiện đạo đức và tiêu chuẩn cao 
nhất trong Đoàn luật sư Hình sự . Họ cũng phải sẵn sàng đến 
phiên xét xử và bảo vệ cho quyền lợi của khách hàng một cách 
công bằng bất kể họ được thuê bởi khách hàng hoặc được chỉ 
định bởi tòa án .

Bản sửa đổi lần thứ 14 đòi hỏi đối xử bình đẳng và quy trình 
đúng đắn đối với “bất kỳ người nào” tại mọi khu vực thuộc phạm 
vi quyền hạn của Tiểu bang . Hơn nữa, không thể có công lý khi 
không có sự công bằng . Vai trò tối cao của tòa án là bảo đảm 
đối xử công bằng như vậy cho tất cả mọi người . Điều này đặc 
biệt đúng đối với những người nhập cư, những người phải đối 
mặt với nhiều hậu quả gián tiếp khác nữa từ hệ thống tư pháp 
hình sự của chúng ta hơn so với những công dân được sinh ra 
tự nhiên là người Mỹ .

Tôi ủng hộ một hệ thống giám sát dựa trên rủi ro vì hệ thống bão 
lãnh bằng tiền mặt được sử dụng ở Quận Harris là rất không 
công bằng đối với những người bị buộc tội cũng như gia đình 
của họ khi họ không có phương tiện tài chính . Một lần nữa tôi 
xin nhắc lại không thể có công lý khi không có sự công bằng .

HILARY UNGER (D)
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Trình độ Học vấn: Cử nhân Quản trị Kinh doanh UNC-Charlotte năm 1998; Tiến sĩ Luật Đại học Houston năm 2009 | Kinh nghiệm: Thực tập tại Văn phòng Luật sư Quận Harris từ 2007-2009; Công tố viên Văn phòng Luật sư Quận Harris từ 2009-
2013; Luật sư Bào chữa từ 2013-nay | Hoạt động Cộng đồng: Oak Forest Democrats - Viên chức cho đến năm 2018; Dem . Pct . Chủ tịch 0448 2014 - 2017; Trợ lý hoặc Thẩm phán Bầu cử 2015 - 2018 | Email: chrismorton@mortonlaw .net | Website: 
http://ChrisMortonForJudge .org | Địa chỉ: 2107 Cheshire Lane Houston, TX 77018 | Điện thoại: (713) 554-2486 | Facebook: http://www .facebook .com/mortonforjudge/?ref=bookmarks | Twitter: twitter .com/Morton4judge

Để hệ thống tư pháp hình sự của chúng ta hoạt động đúng cách, 
tất cả các cá nhân bị buộc tội phải có quyền tiếp cận với luật sư 
có đủ năng lực . Tất cả các bị đơn nghèo khó trong tòa án của tôi 
đều được chỉ định luật sư giỏi, những người có hồ sơ năng lực 
tốt để bào chữa tốt nhất cho họ . Chúng tôi chỉ định các luật sư 
từ Văn phòng Luật sư Công cũng như các luật sư riêng, những 
người đáp ứng các quy định bằng cấp được Hội đồng Thẩm 
phán Hình sự thông qua .

Luật pháp đòi hỏi sự đối xử công bằng và thích đáng cho tất cả 
mọi người . Các bị đơn là người nhập cư không còn bị đối xử 
không khoan dung và thô lỗ hơn những người bị buộc tội khác 
tại tòa án của tôi nữa . Quyền được xét xử theo đúng thủ tục 
pháp lý theo luật là nền tảng cho cam kết tự do và công bằng 
của chúng ta đối với tất cả mọi người .

Cải cách luật bảo lãnh phải đạt được đồng thuận chung . Một 
người không nên bị giam giữ trong khi chờ xét xử bởi vì họ 
không có khả năng trả tiền bảo lãnh . Chúng ta hiện đang sử 
dụng kiểm tra sàng lọc rủi ro và đánh giá cá nhân để xác định 
mức bảo lãnh thích hợp cho mỗi bị đơn . Tôi đã tăng số lượng 
người được tại ngoại chờ xét xử (thả không điều kiện) đối với 
những người phạm tội nhẹ . Tôi xem xét tất cả các yếu tố liên 
quan như an toàn cộng đồng, mức độ đe dọa của người bị cáo 
buộc, hồ sơ trước đó và rủi ro dễ bỏ trốn .

Trình độ Học vấn: Cử nhân Khoa học Chính trị, Đại học Emory, Tiến sĩ Luật tại Trung tâm Nghiên cứu Luật Đại học Houston Texas, Luật Hình sự tại Ban Chuyên môn Pháp lý Texas  | Kinh nghiệm: Thẩm phán, Tòa án Khu vực Số 232 (9/2017-Nay); Thẩm 
phán, Tòa án Khu vực Số 179 (1/2013-12/2016); Hành nghề Riêng (6/2010-12/2011); Văn phòng Luật sư Quận Harris (11/2001-5/2010) | Hoạt động Cộng đồng: Thành viên của St . Paul’s United Methodist Church; Chuyên gia của American Leadership 
Forum-Gulf Coast; Tình nguyện viên của Chương trình Prison Entrepreneurship Program; Tình nguyện viên của Girl Scouts | Email: kristin@kristinguiney .cojm | Website: http://www .kristinguiney .com | Địa chỉ: 14027 Memorial Ste . 194 Houston, TX 77079

Một thẩm phán trung lập thực sự không nên chọn luật sư cho 
một trong các bên tại tòa án, cũng giống như một trọng tài không 
chọn đội nào chơi trước . Sử dụng Văn phòng Luật sư Công góp 
phần giảm bớt vấn đề này ở một mức độ nhất định, nhưng có sự 
hạn chế về số lượng các vụ việc mà Văn phòng Luật sư Công 
có thể đảm nhận . Lý tưởng nhất đó là chúng ta nên loại bỏ việc 
thẩm phán có quyền chỉ định luật sư cho các bị cáo nghèo khó 
trừ trường hợp đặc biệt và khi không có xung đột lợi ích .

Công việc quan trọng nhất của tòa án là bảo đảm rằng mọi 
người, kể cả bị đơn là người nhập cư, được đối xử công bằng, 
bình đẳng và đúng thủ tục pháp lý theo luật . Tòa án phải có biện 
pháp phòng ngừa thêm để bảo đảm rằng bị đơn người nhập cư 
được thông báo về tất cả các hậu quả di trú tiềm ẩn liên quan 
đến vụ kiện chống lại họ . Tòa án cũng phải giải thích cho bị đơn 
người nhập cư về các quyền bổ sung duy nhất mà họ có, bao 
gồm cả quyền thông báo cho lãnh sự quán của họ về vụ việc 
đang chờ xử lý .

Nói chung, tôi thích hệ thống giám sát dựa trên rủi ro để bảo 
đảm bị đơn có mặt tại tòa án, tuy nhiên, một bị đơn nghèo khó 
có thể bị từ chối bảo lãnh nếu các lệ phí giám sát quá cao . Hệ 
thống bảo lãnh bằng tiền mặt chỉ công bằng nếu số tiền bảo 
lãnh được xác định tùy theo từng cá nhân, dựa trên tình hình tài 
chính của mỗi bị cáo, được tính toán chính xác để bảo đảm bị 
cáo sẽ có mặt tại tòa án và không quá cao để ngăn cản việc họ 
được tại ngoại . Sử dụng hệ thống nào nên tùy thuộc vào từng 
trường hợp .

Trình độ Học vấn: Tiến sĩ Luật, Đại học Trung tâm Luật Houston; Cử nhân - tiếng Tây Ban Nha, Đại học Texas tại Austin | Kinh nghiệm: 2005-2011: Trợ lý Luật sư Quận, Quận Harris, Texas; 2011-nay: Tự Hành nghề Luật sư Bào chữa Tội Hình sự, 
The Hill Law Firm | Hoạt động Cộng đồng: Thành viên Congregation Beth Yeshurun; Thành viên Câu lạc bộ AIPAC; Tình nguyện viên tại Jewish Federation of Houston Hurricane Harvey Relief | Email: joshhillfor232@gmail .com | Website: http://www .
joshhillforjudge .com | Địa chỉ: 4615 Southwest Freeway, Suite 600 Houston, TX 77027 | Điện thoại: (713) 496-2475 | Facebook: http://www .facebook .com/hillforjudge | Twitter: twitter .com/hillforjudge

Mọi bị cáo phạm tội hình sự đều có quyền có luật sư đại diện . 
Những bị cáo mà nghèo khó và không đủ tiền tự thuê luật sư thì 
sẽ được chỉ định một luật sư . Tôi chỉ định các luật sư có trình 
độ, có kỹ năng và giàu kinh nghiệm, được chọn từ danh sách 
các luật sư đã được chấp thuận để đại diện cho các bị đơn tại 
khu vực thẩm quyền của chúng tôi . Tôi chỉ định luật sư từ Văn 
phòng Luật sư Công cũng như luật sư riêng .

Tất cả mọi người, bất kể trạng thái nhập cư, đều xứng đáng 
được đối xử bình đẳng và xử đúng thủ tục pháp lý khi bị buộc tội . 
Là thẩm phán trong Tòa án Khu vực Số 248, tôi có thẩm quyền 
của tiểu bang, chứ không phải của liên bang . Luật di trú và hành 
vi vi phạm của họ là các vấn đề liên bang, và không phụ thuộc 
vào thẩm quyền của tòa án quận tiểu bang .

Tòa án Quận Harris sử dụng một công cụ đánh giá rủi ro trước 
khi xác định số tiền bảo lãnh tại ngoại . Bị cáo được phỏng vấn 
và chấm điểm về mức độ rủi ro của họ . Số tiền bảo lãnh sau đó 
được đưa ra dựa theo các yếu tố được pháp luật quy định . Tại 
ngoại chờ xét xử vô điều kiện được đưa ra khi đánh giá rủi ro 
thấp và có các yếu tố bảo đảm . Giám sát dựa trên rủi ro thay vì 
bảo lãnh bằng tiền mặt sẽ thích hợp trong một số trường hợp 
nhất định vì bị đơn có nguy cơ thấp không nên bị giam giữ chỉ vì 
không có khả năng chi trả .

Trình độ Học vấn: Cử nhân Khoa học tại Đại học Pepperdine năm 1989; Tiến sĩ Luật tại Trường Luật của Đại học Pepperdine năm 1992 | Kinh nghiệm: Tôi là Thẩm phán tại Tòa án Khu vực Số 248 kể từ năm 2013 . Trước đó, tôi là công tố viên tại Văn 
phòng Luật sư Quận Harris trong 12 năm, và là CEO của Crime Stoppers (Ngăn chặn Tội phạm) . | Hoạt động Cộng đồng: Tôi thuộc ban giám đốc của một số tổ chức phi lợi nhuận, bao gồm Association for Victims of Domestic Violence và Bridges to Life, 
và tôi là tình nguyện viên hàng năm của Faith in Practice . | Email: CabanissK@yahoo .com | Website: http://www .judgecabaniss .com | Địa chỉ: 1 Greenway Plaza, Suite 225 Houston, TX 77046

Với ngân sách từ người đóng thuế, Văn phòng Luật sư Công 
tuyển dụng các luật sư, điều tra viên, chuyên gia giảm nhẹ, nhân 
viên xã hội và chuyên gia di trú đủ trình độ, vì vậy Thẩm phán 
nên chỉ định Luật sư Công bất cứ khi nào có thể . Khi không thể 
sử dụng Luật sư Công, Thẩm phán nên chỉ định một cách không 
thiên vị luật sư riêng bắt đầu từ những người đứng đầu trong 
danh sách luật sư hiện tại đã đáp ứng đủ điều kiện và không nên 
chỉ định luật sư nhằm đền đáp cho tình bạn hoặc những đóng 
góp trong chiến dịch tư pháp .

Thủ tục tố tụng đúng đắn đòi hỏi các thẩm phán phải nhắc nhở 
tất cả các bị cáo về tầm quan trọng của việc có được lời khuyên 
pháp lý của người có đủ năng lực về hậu quả di trú của bất kỳ 
lời biện hộ nào . Nền tảng công bằng buộc các thẩm phán phải 
từ chối tiếp nhận biện hộ, khi mà luật sư bào chữa không có cơ 
hội hoàn thành trách nhiệm thẩm định của họ trong vấn đề này . 
Đồng thời, các khuyến cáo tư pháp không nên được sử dụng để 
gợi ra thông tin có thể gây tổn hại đến các thủ tục tố tụng hình 
sự hoặc di trú tiếp theo .

Hệ thống bảo lãnh bằng tiền mặt thường khiến người nghèo 
phải ở trong tù trong khi những người có phương tiện tài chính 
để bảo lãnh sẽ được tại ngoại, bất kể họ có gây rủi ro lớn cho 
xã hội hay không . Hệ thống dựa trên rủi ro sẽ đáp ứng tốt hơn 
các mục tiêu của việc bảo tồn giả định vô tội, áp đặt các điều 
kiện hạn chế nhất về tại ngoại, bảo vệ công chúng và bảo đảm 
rằng mọi người trước tòa đều trung lập và công bằng . Dù vậy, 
hệ thống dựa trên rủi ro đó vẫn đòi hỏi phải có cam kết vững 
chắc về sự bình đẳng và nhất quán .

Trình độ Học vấn: Tiến sĩ Luật năm 1988 tại Cao đẳng Luật của Đại học Florida Levin; Cử nhân Khoa học Quản trị Kinh doanh năm 1984 tại Đại học Florida | Kinh nghiệm: Bộ phận Hỗ trợ Pháp lý Bào chữa Hình sự ‘89-’93; Luật sư Tòa án Quận Kings, ‘93-
’95; Cơ quan Luật sư Công của Quận New York ‘98-’04; Hành nghề riêng ‘04-nay (bào chữa hình sự & CPS) | Hoạt động Cộng đồng: ACLU-Quan sát viên Phụ trách pháp lý; NOW | Email: Hilary@Hilaryfor248th .com | Website: http://www .hilaryfor248th .
com | Địa chỉ: 8431 Katy Freeway Houston, TX 77024 | Điện thoại: (713) 522-8703 | Facebook: http://www .facebook .com/Hilaryfor248th/ | Twitter: twitter .com/Hilaryfor248th

THẨM PHÁN TÒA ÁN QUẬN CẤP CAO – HÌNH SỰ
CHỦ TỌA MỘT TRONG 22 TÒA ÁN TRONG KHU VỰC NÀY VỚI QUYỀN TÀI PHÁN CHO TẤT CẢ CÁC VỤ TỐ TỤNG HÌNH SỰ LIÊN QUAN ĐẾN CÁC VỤ TRỌNG ÁN CÓ THỂ BỊ PHẠT TÙ HOẶC 
TỬ HÌNH VÀ TRONG CÁC VỤ ÁN NHỎ LIÊN QUAN ĐẾN VIÊN CHỨC PHẠM LUẬT. NHIỆM KỲ 4-NĂM.

Quý vị sẽ sử dụng tiêu chí nào để ra quyết định cuối 
cùng trong việc bổ nhiệm luật sư biện hộ cho các bị cáo 
quá nghèo? Vui lòng thảo luận vì sao chọn lựa bổ nhiệm 
luật sư từ Văn Phòng Luật Sư Công mà không chọn luật 
sư riêng.

Vai trò hợp lý của tòa án là gì trong việc bảo đảm các bị 
cáo là người nhập cư được đối xử bình đẳng, công bằng 
và theo mọi trình tự của pháp luật?

Quý vị ủng hộ việc bảo lãnh tại ngoại bằng tiền mặt hay 
hệ thống giám sát dựa trên rủi ro để bảo đảm sự hiện 
diện của bị cáo tại tòa? Tại sao?

CÂU HỎI 
DÀNH CHO 

ỨNG CỬ VIÊN:

TRANH CỬ ĐƯỢC TIẾP TỤC Ở TRANG 40
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Ở đây có rất nhiều luật sư có trình độ cao, và hiệu quả làm việc 
của Văn phòng Luật sư công ở Quận Harris cũng rất tuyệt vời . 
Đầu tiên, đó là Văn phòng Luật sư Công có đủ nhân lực cho các 
vụ kiện . Tuy nhiên, với số lượng lớn các vụ kiện như vậy thì Văn 
phòng Luật sư Công rất có thể sẽ bị quá tải . Trong trường hợp 
đó thì một luật sư riêng được tòa án chỉ định có thể đảm nhiệm 
tốt hơn trong một vụ kiện cụ thể . Thẩm phán sẽ phải cân nhắc 
tất cả những yếu tố kể cả kinh nghiệm khi chỉ định luật sư .

Thẩm phán phải là người đối xử công bằng với tất cả các bên . 
Đó là gánh nặng trách nhiệm cũng như kỳ vọng của mọi người 
rằng Thẩm phán sẽ công bằng để bảo đảm công bằng cho tất 
cả các bên . Thẩm phán không được phép đưa ra quyết định dựa 
trên chủng tộc, quốc tịch hoặc giới tính của các bên để bảo đảm 
rằng quá trình thực thi luật pháp luôn công bằng .

Tôi đã có kinh nghiệm với cả hai trường hợp . Phải nói rằng việc 
bảo lãnh bằng tiền mặt là khá cứng nhắc và nằm ngoài khả năng 
của những bị cáo có thu nhập thấp . Bị cáo sẽ có cơ hội cải tạo 
tốt hơn khi bị giám sát bởi một hệ thống giám sát dựa trên rủi ro . 
Đồng thời, hệ thống này cũng cho phép thẩm phán đưa ra mức 
bảo lãnh phù hợp với mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm 
tội và mức độ nguy hiểm của bị cáo đối với xã hội . Trong trường 
hợp đó, số tiền bảo lãnh cũng sẽ phù hợp hơn .

LORI CHAMBERS GRAY (D)
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CHARLES JOHNSON (R)   |  KHÔNG NHẬN ĐƯỢC PHẢN HỒI .

AMY MARTIN (D)
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TRISTAN H. LONGINO (D)

THẨM PHÁN, TÒA ÁN QUẬN – GIA ĐÌNH VÀ TRẺ VỊ THÀNH NIÊN

Quý vị sẽ làm gì để bảo đảm các bên liên quan trong vụ 
án đều có cơ hội để những lợi ích của họ được trình bày 
và cân nhắc đầy đủ trước tòa?

Quý vị sẽ làm gì để bảo đảm các vụ án được xét xử trước 
tòa theo đúng thời hạn?

Trong những vụ án liên quan đến gia đình nhập cư, đặc 
biệt là trẻ em và thanh thiếu niên, quý vị sẽ làm gì để bảo 
đảm các chính sách nhập cư liên bang không gây trở 
ngại cho vụ án trong phiên tòa của quý vị?

GIA ĐÌNH –CHỦ TỌA ĐỐI VỚI CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN GIA ĐÌNH VÀ TRẺ EM, NHƯ LY HÔN, QUYỀN NUÔI CON, TIỀN NUÔI CON, QUYỀN THĂM CON, LỆNH BẢO VỆ 
VÀ PHÒNG THÍCH TRẺ CHƯA ĐỦ TUỔI THÀNH NIÊN.
TRẺ VỊ THÀNH NIÊN – CHỦ TỌA CÁC VẤN ĐỀ, BAO GỒM VỊ PHẠM HÌNH SỰ, TRẺ VỊ THÀNH NIÊN PHẠM TỘI VÀ CÁC VẤN ĐỀ VỀ SAO NHÃNG ĐỐI VỚI  ĐỘ TUỔI THIẾU 
NIÊN (DƯỚI 18 TUỔI). NHIỆM KỲ 4-NĂM.

ROY L. MOORE (R)
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Tôi cam kết chỉ nhận 1/10 mức giới hạn của các khoản đóng 
góp cho chiến dịch từ các luật sư hành nghề tại tòa án để hạn 
chế ảnh hưởng của tiền bạc . Tôi sẽ khuyến khích các dịch giả 
do Quận tài trợ để trợ giúp những người không nói tiếng Anh . 
Tôi sẽ không kêu gọi sự tán thành, hoặc đóng góp hàng ngàn đô 
la cho, các nhóm thù địch phân biệt đối xử; đối thủ của tôi - và 
những người đương nhiệm của Đảng Cộng hòa khác - đã quyên 
góp và đã được Đảng Cộng hòa Bảo thủ Texas tán thành, một 
nhóm thù địch chống LGBT theo Trung tâm Nghiên cứu Luật 
Người Nghèo Miền Nam Hoa Kỳ .

Tôi sẽ thực hiện các buổi điều trần xem kẽ nhau trong suốt cả 
ngày để tránh sự thiếu hiệu quả trong quá trình xét gọi luật sư và 
hạn chế thời gian chờ đợi tới buổi điều trần . Sau một buổi điều 
trần/xét xử, tôi sẽ phán quyết ngay lập tức, chứ không phải vài 
tuần hoặc vài tháng sau đó . Tôi sẽ tìm hiểu các cách để sử dụng 
hội nghị truyền hình, cho phép điều trần nhiều vụ việc hơn trong 
một ngày với chi phí thấp hơn cho các bên liên quan .

Trạng thái nhập cư không nên do các tòa án xét xử vụ việc gia 
đình báo cáo cho chính quyền - làm như vậy sẽ tước quyền tiếp 
cận tòa án của những cư dân bất hợp pháp và biến trạng thái 
cư trú thành một vũ khí được bên đối lập sử dụng . Tòa án nên 
cảnh báo cho các cư dân hợp pháp về các quyền của họ, bao 
gồm quyền giữ im lặng, nếu một loạt vấn đề đặt ra nguy cơ đối 
với trạng thái cư trú của họ . Các vụ việc nhỏ không có người hộ 
tống phải được điều trần một cách khoan dung và phán quyết 
nhân từ mà không bị chính trị hóa .

Trình độ Học vấn: Đại học Richmond, Cử nhân Quản trị Kinh doanh về tài chính, 2005 . Tiến sĩ Luật, Đại học Trung tâm Luật Houston năm 2011 . | Kinh nghiệm: Luật sư Chuyên môn về Luật Gia đình được chứng nhận bởi Ủy ban Luật pháp 
Texas . Thư ký cho Hon . Hinojosa, thẩm phán về luật gia đình Chỉ hoạt động trong lĩnh vực luật gia đình . Trọng tài hòa giải được chứng nhận . | Hoạt động Cộng đồng: Lãnh đạo Trẻ về Kế hoạch hóa Gia đình, thủ quỹ tiền nhiệm của Doctors for 
Change, người ủng hộ Đảng Dân chủ Quận Harris, NARAL, EFF, Mozilla Foundation, Houston Public Media… | Email: tristan@longinoforjudge .com | Website: http://www .longinoforjudge .com | Địa chỉ: 701 N . Post Oak Rd . #207 Houston, TX 77024 
| Facebook: http://www .facebook .com/LonginoforJudge

Kể từ tháng 3 năm 2007, các thủ tục tại Tòa án Gia đình Khu vực 
Số 245 đã luôn bao gồm việc đối xử công bằng và bình đẳng 
giữa các luật sư, đương sự và nhân chứng, bất kể chủng tộc, 
tín ngưỡng, sắc tộc hay khuynh hướng tình dục . Tất cả các bên 
được trao đủ cơ hội để điều trần vụ việc của họ một cách hiệu 
quả, kịp thời và chuyên nghiệp, trong đó Luật pháp của Tiểu 
bang tuyệt vời này và Hoa Kỳ được áp dụng .

Để tiếp tục những nỗ lực mà tôi bắt đầu vào năm 2007 trong 
việc thúc đẩy một môi trường phòng xử án hiệu quả, kịp thời và 
chuyên nghiệp cho tất cả mọi người, bao gồm một số ví dụ như 
việc sử dụng hội nghị qua điện thoại, trao đổi thông tin điện tử 
(email), các thiết đặt môi trường ưu đãi, hội nghị tiền xét xử sâu 
rộng để xét xử bởi bồi thẩm đoàn . Một phần rất quan trọng trong 
hiệu quả hoạt động của Tòa án Khu vực Số 245 đó là sự nhất 
quán . Các luật sư biết những gì họ được mong đợi và do đó họ 
có thể cung cấp và nhận được dịch vụ cũng như quản trị tính 
công bằng hiệu quả nhất .

Trong hơn 11 năm mà tôi đảm nhận vai trò là Phó Thẩm phán 
hoặc Thẩm phán Chủ tọa của Tòa án Gia đình Khu vực Số 245, 
tôi không thấy một ví dụ nào trong đó “chính sách nhập cư liên 
bang” sẽ can thiệp vào các vụ việc của tôi . Trong khi các vấn 
đề liên quan đến “chính sách nhập cư liên bang” được đưa đến 
tòa án của tôi, các vấn đề đó không can thiệp, cản trở hoặc trì 
hoãn việc áp dụng Luật pháp Texas hoặc việc áp dụng Bộ luật 
Gia đình Texas .

Trình độ Học vấn: Tiến sĩ Luật tại Cao đẳng Luật Nam Texas, Cử nhân Khoa học tại Southern Methodist University . | Kinh nghiệm: Thẩm phán Quận - Phụ Thẩm Tòa án Khu vực Số 245 - Giáo sư Phụ tá Tòa án Khu vực Số 245 - South Texas College 
of Law Moore & Moore, L .L .P . | Hoạt động Cộng đồng: Thẩm phán được Luật sư Đoàn chứng nhận - Thành viên của Family Law Texas State Guard JAG Corps - Captain Board of Trustees - The Fay School Gulf Coast Family Law Specialists Texas 
Academy of Family Law Specialists | Email: royal621@att .net | Địa chỉ: 2928 Virginia Street Houston, TX 77098 | Điện thoại: (713) 851-3597 | Facebook: http:///www .facebook .com/groups/56500385913/?ref=bookmarks

Trình độ Học vấn: Bằng Cao đẳng Trường Cao đẳng Lon Morris, Cử nhân Đại học Bắc Texas, Thạc sĩ TSU, Tiến sĩ Luật Cao đẳng Luật Nam Texas | Kinh nghiệm: Tôi là người sáng lập và là luật sư chính của Văn phòng Luật Lori Chambers Grey . 
Tôi đã thực hành luật hình sự trong 29 năm . | Hoạt động Cộng đồng: Tôi là tình nguyện viên tại Star of Hope, đã tổ chức phân phát quần áo và thực phẩm; và là diễn giả tình nguyện cho học sinh trong các trường học và trường đại học . | Email: 
lorigraylaw@gmail .com | Website: http://Lorigrayforjudge .com | Địa chỉ: 11500 Northwest Freeway Suite 340 Houston, TX 77091 | Điện thoại: (713) 457-1708

Tôi sẽ sử dụng phương pháp chỉ định “quay vòng” ngẫu nhiên để 
bảo đảm rằng tất cả các luật sư đều có cơ hội được chỉ định như 
nhau . Tôi sẽ chỉ định luật sư mà không quan tâm đến vấn đề tình 
bạn hay tình cảm . Có rất nhiều luật sư dày dặn kinh nghiệm và 
tài năng cả trong Văn phòng Luật sư Công và hành nghề riêng, 
nên tôi sẽ sử dụng cả hai bên như nhau . Yếu tố chủ chốt trong 
chỉ định của tôi luôn là tính hiệu quả và năng lực .

Các quyết định của tôi sẽ công bằng và công tâm đối với tất 
cả các bị cáo . Tôi bảo đảm rằng tất cả những người có mặt tại 
phiên tòa của tôi đều biết đến các nguồn lực có thể hỗ trợ họ, 
bao gồm quyền tiếp cận với lãnh sự quán của quốc gia họ, nếu 
có . Tôi sẽ cho mời phiên dịch khi cần thiết và sẽ chỉ định các 
luật sư song ngữ khi thích hợp và có thể . Tôi sẽ không thiên vị 
hoặc đi ngược lại lợi ích của bất cứ ai chỉ vì quốc tịch hoặc trạng 
thái nhập cư của họ .

Nếu chỉ áp dụng một trong hai cách thì đều không hiệu quả . Mục 
đích chính của việc bảo lãnh là bảo đảm bị cáo sẽ trở lại tòa án, 
khi cân nhắc đến sự an toàn xã hội . Tôi sẽ bảo đảm rằng các bị 
cáo có mối nguy hiểm thấp với xã hội sẽ trả tự do bằng bảo lãnh 
với một mức tiền phù hợp, và những bị đơn có mức nguy hiểm 
cao sẽ được giám sát chặt chẽ nếu họ được bảo lãnh . Cuối 
cùng, tôi sẽ chỉ đưa ra quyết định bảo lãnh tại ngoại sau khi thu 
thập được càng nhiều thông tin về bản chất của hành vi phạm 
tội bị cáo buộc và hoàn cảnh dẫn đến sự việc đó .

Trình độ Học vấn: Tiến sĩ Luật, Trường Luật của Đại học Texas, Austin, Texas . Cử nhân, Tâm lý học & Xã hội học, Đại học Wesleyan, Middletown, Connecticut . Học Trung học phổ thông tại St . Agnes Academy . | Kinh nghiệm: Được cấp phép năm 
2003 . Luật sư Hướng dẫn, Tòa Phúc thẩm Hình sự Texas, 2004-2005 . Luật sư hành nghề riêng từ 2005-nay . Đủ trình độ xét xử các vụ án ình sự Tử hình, Khu vực Tư pháp Số 2 & 11 . | Hoạt động Cộng đồng: Tình nguyện viên tại Houston Food 
Bank, Buddhist Global Relief Walk to Feed the Hungry, Tình nguyện viên/người phỏng vấn Hội Cựu Sinh viên Trường Đại học Wesleyan, Hướng dẫn Thực tập sinh/Trợ giáo tại AMICUS (phi lợi nhuận) . | Email: amymartinforjudge@gmail .com | 
Website: http://www .amy4judge .com | Địa chỉ: 1321 Upland Dr . Suite 9638 Houston, TX 77043 | Facebook: http://facebook .com/amy4judge

THẨM PHÁN TÒA ÁN QUẬN CẤP CAO – HÌNH SỰ
CHỦ TỌA MỘT TRONG 22 TÒA ÁN TRONG KHU VỰC NÀY VỚI QUYỀN TÀI PHÁN CHO TẤT CẢ CÁC VỤ TỐ TỤNG HÌNH SỰ LIÊN QUAN ĐẾN CÁC VỤ TRỌNG ÁN CÓ THỂ BỊ PHẠT TÙ HOẶC 
TỬ HÌNH VÀ TRONG CÁC VỤ ÁN NHỎ LIÊN QUAN ĐẾN VIÊN CHỨC PHẠM LUẬT. NHIỆM KỲ 4-NĂM.

Quý vị sẽ sử dụng tiêu chí nào để ra quyết định cuối 
cùng trong việc bổ nhiệm luật sư biện hộ cho các bị cáo 
quá nghèo? Vui lòng thảo luận vì sao chọn lựa bổ nhiệm 
luật sư từ Văn Phòng Luật Sư Công mà không chọn luật 
sư riêng.

Vai trò hợp lý của tòa án là gì trong việc bảo đảm các bị 
cáo là người nhập cư được đối xử bình đẳng, công bằng 
và theo mọi trình tự của pháp luật?

Quý vị ủng hộ việc bảo lãnh tại ngoại bằng tiền mặt hay 
hệ thống giám sát dựa trên rủi ro để bảo đảm sự hiện 
diện của bị cáo tại tòa? Tại sao?

CÂU HỎI 
DÀNH CHO 

ỨNG CỬ VIÊN:

CÂU HỎI 
DÀNH CHO 

ỨNG CỬ VIÊN:

http://www.lwvhouston.org
mailto:tristan@longinoforjudge.com
http://www.longinoforjudge.com
http://www.facebook.com/LonginoforJudge
mailto:royal621@att.net
http://www.facebook.com/groups/56500385913/?ref=bookmarks
mailto:lorigraylaw@gmail.com
http://Lorigrayforjudge.com
mailto:amymartinforjudge@gmail.com
http://www.amy4judge.com
http://facebook.com/amy4judge
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Trình độ Học vấn: Cử nhân Quản trị Kinh doanh và Tiến sĩ Luật |Kinh nghiệm: Luật sư Luật Gia đình trong 22 năm . Luật sư được Đoàn Luật sư chứng nhận trong lĩnh vực luật gia đình . Người sáng lập của một công ty luật nhỏ chuyên về phân 
chia tài sản phức tạp và các trường hợp giam giữ . | Hoạt động Cộng đồng: Thành viên của City of Houston Higher Ed . Board; Commissioner for Harris County Sheriff’s Civil Service Commission; Jack & Jill of America; Alpha Kappa Alpha Sorority; 
Church and Civic Clubs | Email: flowers4judge@gmail .com | Website: http://flowers4judge .com | Địa chỉ: 2929 Allen Parkway, Ste . 200 Houston, TX 77019 | Điện thoại: (713) 229-9090

Tôi chắc chắn rằng không có bên nào bị loại khỏi quá trình tư 
pháp chỉ vì họ không đủ khả năng trả chi phí đắt đỏ cho tòa án . 
Nếu cần thiết, tôi sẽ sử dụng các lựa chọn thay thế chi phí thấp 
cho những bổ nhiệm đắt tiền của tòa án để bảo đảm rằng các 
bên nghèo khó có thể tham gia vào quá trình tư pháp . Tôi cũng 
bảo đảm rằng tất cả các bổ nhiệm của tòa án đều dựa trên lợi 
ích tốt nhất cho trẻ em . Điều này có nghĩa là bảo đảm rằng các 
luật sư được chỉ định có thể biết ngôn ngữ và văn hóa của các 
gia đình mà họ phục vụ .

Tôi đã triển khi Express Docket (Ghi án Nhanh), cho phép các 
bên yêu cầu tòa dành thời gian 5 phút hoặc ít hơn để lắng nghe 
các vụ việc của họ trước khi tòa lập hồ sơ vụ án . Điều này sẽ 
giúp tiết kiệm thời gian và tiền bạc của các bên, và tăng hiệu 
quả bằng cách giảm số lượng cácvụ án được điều trần trên sổ 
ghi chính . Tôi cũng bảo đảm rằng tất cả các yêu cầu cho một 
phiên điều trần tạm thời (khi một TRO đã được đệ trình) sẽ được 
thiết lập không quá 28 ngày sau khi nộp đơn, bảo đảm rằng các 
bên sẽ được điều trần trước khi hết hạn TRO cộng với gia hạn .

Nhiệm vụ của tôi với tư cách là Thẩm Phán Tiểu Bang là để bảo 
đảm rằng tôi quyết định tất cả các vụ kiện chỉ dựa trên luật tiểu 
bang hiện hành và bằng chứng . Nếu không có bằng chứng chỉ 
ra rằng vấn đề có liên quan đến lợi ích tốt nhất của một đứa trẻ, 
chính sách nhập cư liên bang rất ít hoặc hầu như không được 
áp dụng cho các tố tụng về các vụ việc gia đình tại tòa án tiểu 
bang . Tôi tuân theo tiêu chuẩn được nêu trong TXI Transp . Co . 
v . Hughes, một vụ kiện tại Tòa án Tối cao Texas năm 2010, cho 
rằng tình trạng nhập cư của một người là bằng chứng luận tội 
không thể chấp nhận nếu đó chỉ là một vấn đề về tài sản thế 
chấp .

CHARLEY PRINE (R)

ANGELA GRAVES-HARRINGTON (D)
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JOHN SCHMUDE (R)

JANICE BERG (D)
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MELANIE FLOWERS (R)
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Tôi hiểu được rằng lần đầu tiên bước chân vào tòa án sẽ đáng 
sợ như thế nào, đặc biệt khi mình là một bên đương sự . Tranh 
tụng có thể là một quá trình phức tạp . Với tư cách là thẩm phán, 
tôi sẽ tư vấn cho các đương sự tố tụng về các lựa chọn đại diện 
pháp lý của họ . Tôi cũng sẽ chủ trì mọi vụ việc một cách công 
bằng và vô tư . Tôi sẽ tuân theo luật pháp và sẽ thiết lập môi 
trường lịch sự và tôn trọng đối với tất cả những người bước vào 
phòng xử án của tôi, đồng thời luôn giữ bản thân và nhân viên 
của tôi tuân thủ những tiêu chuẩn đó .

Để bảo đảm điều trần các vụ kiện tại tòa của tôi một cách kịp 
thời, tôi sẽ làm như sau: (1) Kết hợp nhiều công nghệ hơn vào 
phòng xử án để sắp xếp hợp lý hóa các vụ kiện; (2) Đánh giá 
từng vụ kiện và triệu tập hội nghị quản lý vụ kiện ngay từ đầu; 
(3) Sắp xếp các vụ kiện cho hội nghị tiền xét xử 4-6 tháng kể 
từ ngày nộp hồ sơ vụ án; (4) Đặt quy tắc nhanh chóng cho tiến 
trỉnh xử lý vụ việc; (5) Đặt kỳ vọng về quyền công dân trong và 
ngoài phòng xử án; và, (5) Khuyến khích tham gia các phương 
thức giải quyết tranh chấp khác .

Tại Hoa Kỳ, cha mẹ có quyền theo hiến pháp để chăm sóc con 
cái của họ, bất kể trạng thái nhập cư của họ . Tuy nhiên, các 
chính sách nhập cư liên bang hiện hành không khuyến khích 
nhiều đương sự không có giấy tờ đến tòa để xác nhận các 
quyền đó . Phòng xử án của tôi sẽ là nơi an toàn cho các đương 
sự không có giấy tờ, nơi tôi sẽ ngăn cản sự đe dọa của lực 
lượng quản lý di trú liên bang như một phương pháp chiến thuật 
trong các trường hợp phải giam giữ .

Trình độ Học vấn: Tiến sĩ Luật - Thurgood Marshall School of Law, Cử nhân - Jackson State University/Mississippi State University | Kinh nghiệm: Tôi có hơn một thập kỷ kinh nghiệm tranh tụng trong các tòa án tiểu bang và liên bang . Tôi cũng đại 
diện cho các khách hàng nghèo khó thông qua một số tổ chức . | Hoạt động Cộng đồng: Tôi là thành viên của một số tổ chức dịch vụ cộng đồng, bao gồm Alpha Kappa Alpha Sorority, Incorporated, Hiệp hội Nữ Luật sư và Hiệp hội Luật sư Houston . | 
Email: VoteAngela246@gmail .com | Website: http://www .VoteAngela246 .com | Địa chỉ: 1200 Rothwell Street Houston, TX 77002 | Điện thoại: (713) 240-5035 | Facebook: http://www .facebook .com/VoteAngela246 | Twitter: twitter .com/VoteAngela246

Khi tôi lần đầu tiên trở thành thẩm phán, tôi đã ngay lập tức thực 
hiện một chương trình để chỉ định luật sư có kinh nghiệm đại 
diện cho một bên trong mọi vụ việc mà pháp luật cho phép . Tôi 
thường xuyên xem xét hiệu quả làm việc của những người được 
chỉ định này . Những người chọn làm luật sư riêng đều có thời 
gian bằng nhau để gọi nhân chứng, trình bày tang vật và trình 
bày các lý lẽ pháp lý của họ với thẩm phán .

 Tôi tự hào được nói rằng ngay khi tôi trở thành Thẩm phán tại 
Tòa án Khu vực Số 246, tôi đã lập tức làm việc để giảm bớt các 
hồ sơ vụ án . Tôi đã giảm số vụ án cũ, dẫn tới giảm 30% tổng số 
vụ án . Trong hầu hết các tháng, tôi đứng đầu tất cả các Tòa Án 
Gia Đình về việc có ít vụ việc còn tồn đọng lại vào cuối tháng . 
Nếu có người muốn tổ chức một buổi điều trần, tôi có thể sắp 
xếp nhanh chóng . Chỉ có một trường hợp hiếm hoi trong đó 
một vụ án bị trì hoãn tại Tòa án Khu vực Số 246 là do các bên 
muốn trì hoãn

Tất cả các bên đều được đối xử công bằng tại tòa án của tôi . Tôi 
chưa bao giờ để chính sách nhập cư liên bang can thiệp vào vụ 
kiện tại tòa án của tôi .

Trình độ Học vấn: Tiến sĩ Luật tại Cao đẳng Luật Nam Texas năm 1992, Cử nhân Khoa học Tư pháp Hình sự tại Đại học Texas El Paso năm 1980 | Kinh nghiệm: Thẩm phán Tòa án Khu vực Số 246 từ 2015 đến Nay, Phó Thẩm Phán Tòa án Khu 
vực Số 309 từ 2011 đến 2014, Luật sư từ 1993 đến 2010 | Hoạt động Cộng đồng: Thành viên của American Judges Assoc ., National Counsel of Juvenile and Family Court Judges, TX Bar Judicial Section, TX Bar Family Law Section, HBA Family 
Section . Nhiếp ảnh gia của UofH Band | Email: Judgecharleyprine@gmail .com | Địa chỉ: 6611 Castle Pine Ln Spring, TX 77379

Tôi sẽ đọc các biên bản bào chữa và giấy tờ do các bên đệ trình 
trước buổi điều trần . Tôi sẽ lắng nghe tất cả các bằng chứng 
trước khi ra quyết định . Trong trường hợp tôi phải chỉ định luật 
sư đại diện cho cha mẹ hoặc con cái (ví dụ: các vụ kiện liên quan 
đến Cơ quan Bảo vệ Gia đình), tôi sẽ chọn luật sư đáp ứng các 
tiêu chuẩn đạo đức cao nhất và đã chứng minh khả năng đại 
diện cho các đương sự . Tôi sẽ không dùng việc bổ nhiệm luật 
sư nhằm mục đích thưởng cho những người đã ủng hộ chính trị .

Tôi sẽ cố gắng tạo điều kiện cho các luật sư, những người có thể 
cần phải tham dự một số tòa án trong cùng một ngày bằng cách 
đưa ra các giấy triệu tập luật sư xen kẽ . Đồng thời, tôi kỳ vọng 
tất cả các luật sư phải chú ý đến thời gian của người khác bằng 
cách thông báo kịp thời cho các bên khác và tòa án về nhiều 
vấn đề về môi trường và lịch xét xử . Tôi sẽ cân nhắc thực hiện 
nhiều vụ việc hơn thông qua đệ trình tài liệu hoặc hội nghị qua 
điện thoại để  các luật sư có thể giải quyết các vấn đề không rõ 
ràng mà không cần phải xuất hiện tại tòa án .

Trạng thái nhập cư hầu như không liên quan đến các vụ kiện 
gia đình, với rất ít những trường hợp ngoại lệ . Ngày nay, chính 
sách và việc thực thi chính sách nhập cư liên bang dường như 
thay đổi mỗi ngày . Các bậc cha mẹ hoặc vợ/chồng của họ không 
nên e sợ việc tìm kiếm sự cứu trợ của tòa án gia đình vì trạng 
thái di trú của họ . Tôi sẽ có một chính sách rõ ràng để các viên 
chức của cơ quan di trú không thể vào phòng xử án của tôi để 
tiến hành bắt giữ các đương sự, nhân chứng, hoặc thành viên 
gia đình của họ .

Trình độ Học vấn: Cử nhân, Đại học Columbia, New York năm 2003; Tiến sĩ Luật, Trung tâm Nghiên cứu Luật Đại học Houston, Houston, Năm 2008 | Kinh nghiệm: 2012–Nay, Sáng lập viên, Law Office of Janice L . Berg; 2010–2012, Phó Luật sư 
Phụ trách Luật Gia đình, Schlanger, Silver, Barg & Paine, LLP | Hoạt động Cộng đồng: Thành viên của Anti-Defamation League; GLBT Caucus; Burta Rhoads Raborn Family Law Inn of Court; ACLU; NAACP; Southern Poverty Law Center; Planned 
Parenthood | Email: jberg@janicebergforjudge .com | Website: http://www .janicebergforjudge .com | Địa chỉ: 106 Avondale Street Houston, TX 77006 | Điện thoại: (713) 993-9100 | Facebook: http://www .facebook .com/janicebergfor247 | Twitter: 
twitter .com/janiceforjudge

Trình độ Học vấn: Cử nhân Đại học Massachusetts, Chuyên ngành Khoa học Chính trị, năm 1995 Tốt nghiệp Summa Cum Laude South Texas College of Law với chức danh Tiến sĩ Luật, năm 2008 Tốt nghiệp Cum Laude | Kinh nghiệm: Thẩm phán 
Chủ tọa Tòa án Khu vực Số 247 Tôi đã xử hơn 11 .000 vụ án trong mọi lĩnh vực của gia đình . Trước khi trở thành một Thẩm Phán, tôi là Chủ Tịch của Công Ty Schmude Law Firm . | Hoạt động Cộng đồng: Làm việc với người Mỹ bản địa ở Nam 
Dakota trong việc đối phó với những tác động không thể tưởng tượng của nghiện rượu, lạm dụng thuốc và đói nghèo . Giảng viên CLE và Thẩm phán Tranh tụng . | Email: js@schmudelawfirm .com | Website: http://www .JohnSchmude4Judge .com 
| Địa chỉ: PO Box 11932 Spring, Texas 77391-1932 | Facebook: http://www .facebook .com/JohnSchmude4Judge/

Một thẩm phán sẽ có rất nhiều cách để tác động đến việc thực 
thi pháp luật, ví dụ như bảo đảm có đủ tòa án để tổ chức các 
buổi tranh tụng, ghi chép và lưu giữ một cuốn sổ ghi án đầy đủ 
các thông tin, không lãng phí thời gian của các bên tham gia 
bằng các buổi tái xét hoặc trì hoãn không cần thiết, và đối xử với 
mọi người bằng sự kiên nhẫn và tôn trọng .  Tuy nhiên, rất nhiều 
người khi tham gia vào những vụ xử tại tòa án chưa thể hiện 
được hết ý kiến của họ vì họ bị cản trở về mặt ngôn ngữ .  Chính 
vì vậy, tôi sẽ giúp họ giải quyết vấn đề đó bằng việc tạo ra các 
băng ghi âm hoặc video hình ảnh dịch các thuật ngữ liên quan .

Tôi sẽ cập nhật tình hình tất cả các vụ kiện từng tuần một . Luật 
sư hoặc các bên đương sự của các vụ kiện nếu không có bất kì 
hoạt động nào sau một số tháng nhất định sẽ được liên lạc để 
cập nhật về tình hình của vụ kiện . Đã có rất nhiều trường hợp 
các bên liên quan quyết định bãi bỏ vụ kiện, nhưng lại không hề 
thông báo cho tòa án . Tôi cũng sẽ yêu cầu các đương sự tóm 
tắt ngắn gọn về các vấn đề và hãy tham khảo phương án hòa 
giải nếu có lợi cho cả hai bên . Điều này sẽ giúp họ giải quyết sự 
khác biệt trong cách nhìn nhận sự việc hoặc ít nhất là thu hẹp 
được các vấn đề .

Các luật điều chỉnh tòa án gia đình đều không bị ảnh hưởng 
bởi các chính sách nhập cư liên bang . Các tòa án gia đình và 
các vụ kiện liên quan sẽ chỉ được điều chỉnh bởi Bộ Luật Gia 
Đình Texas, được lập ra bởi Cơ Quan Lập Pháp của Tiểu bang . 
Các tòa án gia đình không có thẩm quyền quyết định về vấn đề 
nhập cư, cũng như các chính sách nhập cư liên bang không có 
bất kỳ thẩm quyền quyết định nào đối với luật hôn nhân và luật 
nuôi con ở Texas . Chính vì vậy, tôi sẽ chỉ tuân thủ luật của tòa 
án mà tôi đại diện và không thực hiện bất kì điều gì ngoài quyền 
hạn của tôi .

THẨM PHÁN, TÒA ÁN QUẬN – GIA ĐÌNH VÀ TRẺ VỊ THÀNH NIÊN

Quý vị sẽ làm gì để bảo đảm các bên liên quan trong vụ 
án đều có cơ hội để những lợi ích của họ được trình bày 
và cân nhắc đầy đủ trước tòa?

Quý vị sẽ làm gì để bảo đảm các vụ án được xét xử trước 
tòa theo đúng thời hạn?

 Trong những vụ án liên quan đến gia đình nhập cư, đặc 
biệt là trẻ em và thanh thiếu niên, quý vị sẽ làm gì để bảo 
đảm các chính sách nhập cư liên bang không gây trở 
ngại cho vụ án trong phiên tòa của quý vị?

GIA ĐÌNH –CHỦ TỌA ĐỐI VỚI CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN GIA ĐÌNH VÀ TRẺ EM, NHƯ LY HÔN, QUYỀN NUÔI CON, TIỀN NUÔI CON, QUYỀN THĂM CON, LỆNH BẢO VỆ 
VÀ PHÒNG THÍCH TRẺ CHƯA ĐỦ TUỔI THÀNH NIÊN.
TRẺ VỊ THÀNH NIÊN – CHỦ TỌA CÁC VẤN ĐỀ, BAO GỒM VỊ PHẠM HÌNH SỰ, TRẺ VỊ THÀNH NIÊN PHẠM TỘI VÀ CÁC VẤN ĐỀ VỀ SAO NHÃNG ĐỐI VỚI  ĐỘ TUỔI THIẾU 
NIÊN (DƯỚI 18 TUỔI). NHIỆM KỲ 4-NĂM.

CÂU HỎI 
DÀNH CHO 
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Tôi sẽ có nhân viên có kiến thức và nói được hai ngôn ngữ, 
những người sẽ hỗ trợ các đương sự và luật sư trong việc đúng 
thời hạn cho các phiên điều trần với các luật định được yêu cầu . 
Tôi cũng sẽ cung cấp cho đương sự và luật sư đủ thời gian để 
đưa trường hợp của họ vào và trình bày bằng chứng của họ . Tôi 
sẽ đối xử tôn trọng với mọi người và lắng nghe các bằng chứng 
một cách khách quan . Tôi sẽ đưa ra phán quyết dựa trên bản 
chất của từng trường hợp . Tôi cũng sẽ sử dụng bất kỳ và tất 
cả các công cụ có sẵn để làm cho tòa án an toàn và hiệu quả .

Thiết lập phiên điều trần theo luật định được yêu cầu trong các 
vụ kiện Bảo vệ . Nếu được các cơ quan, cố vấn riêng hoặc một 
bên không có luật sư đệ trình, một phiên điều trần phải được 
tổ chức trong vòng 14 ngày . Nếu được nộp bởi văn phòng luật 
sư quận thì trường hợp phải được xét xử trong vòng 20 ngày . 
Tôi sẽ có những ngày nhất định trong tuần, nơi các trường hợp 
của Luật sư Quận được lắng nghe và một số ngày nhất định 
cho các cơ quan, luật sư riêng và các vụ kiện của bên không 
có luật sư . Tôi sẽ đến sớm, làm việc thông trưa và ở lại sau giờ 
làm việc nếu cần .

Là thẩm phán của Tòa án Bạo lực Gia đình, sự tập trung và 
quan tâm chính của tôi là sẽ bảo vệ nạn nhân bạo lực gia đình 
tìm kiếm một án lệnh bảo vệ hoặc nhờ tòa án hỗ trợ thêm trong 
các vấn đề ly hôn hoặc giam giữ . Chính sách nhập cư liên bang 
không chịu trách nhiệm về việc cấp hay không cấp lệnh bảo vệ . 
Cũng có trường hợp luật cho rằng tình trạng di dân của một 
người không có liên quan trừ khi tình trạng đó liên quan trực tiếp 
đến quyền lợi của một đứa trẻ .

ANGELINA D.A. GOODEN (R)

BARBARA J. STALDER (D)
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JAMES LOMBARDINO (R)

GLORIA LOPEZ (D)
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Bởi vì tôi từng tận mắt chứng kiến những hành vi phân biệt đối 
xử trong cuộc sống của mình, nên tôi rất nhạy cảm với những 
nội dung ám chỉ sự thù địch hoặc thành kiến đối với một cá nhân 
thông qua ngôn ngữ cơ thể và ngôn ngữ kí hiệu khác . Tôi sẽ 
không tha thứ cho bất kì sự thiên vị hay các cuộc tranh luận có 
ý phỉ báng hoặc làm nhục những người xuất hiện trước tòa . Tôi 
cũng bảo đảm mỗi đương sự đều sẽ có cơ hội được nói lên ý 
kiến của mình mà không có bất kì sự thiên vị nào .

Tôi tin rằng nếu lập hồ sơ ghi án được tiến hành đúng thời điểm 
và chỉ ghi chép các vấn đề liên quan đến vụ kiện, thì sẽ tiết kiệm 
được rất nhiều thời gian điều trần trên tòa . Tôi bảo đảm sẽ có 
cả những khoảng thời gian linh hoạt dành cho những vấn đề 
nhỏ và ít phải tranh cãi được nêu ra nhằm giúp cho thời gian làm 
việc trên tòa hiệu quả hơn . Mọi người cũng mong rằng trình tự 
các phiên tòa sẽ được thông báo thường xuyên để luân chuyển 
hồ sơ ghi án, cho phép các các bên có cơ hội để hòa giải hoặc 
chuẩn bị cho phiên tòa cuối cùng .

Trong hầu hết các trường hợp, trạng thái nhập cư của bố mẹ sẽ 
chỉ được xem xét nếu họ mang theo con cái bỏ trốn ra khỏi lãnh 
thổ của Mỹ, vì điều này vi phạm lệnh của tòa án . Ngoài trường 
hợp đó ra, hầu như không có lý do để tòa án hỏi về trạng thái 
nhập cư của các bên . Trên thực tế, việc tôi chủ yếu sinh sống 
và làm việc ở Harris và các quận xung quanh, trong khi bố mẹ 
tôi hoặc ít nhất một trong hai người vẫn ở Mỹ, mà không có giấy 
tờ pháp lý là điều hết sức bình thường .

Trình độ Học vấn: Cử nhân, Đại học Houston, Tiến sĩ Luật Trường Cao đẳng Luật của Đại học Houston | Kinh nghiệm: Hoạt động hoàn toàn trong ngành luật, tập trung trong các lĩnh vực luật gia đình, và luật liên quan đến gia đình như phá sản 
của người tiêu dùng và xác thực di chúc trong 35 năm qua . | Hoạt động Cộng đồng: Thành viên của Texas Spring Cypress Chapter Links, Blue Triangle Multi-Cultural, Delta Sigma Theta Public Service Sorority, với tư cách là tình nguyện viên và 
luật sư tham khảo phi lợi nhuận | Email: attorneysandrapeake@gmail .com | Website: http://sandrapeakecampaign .com | Địa chỉ: 9660 Hillcroft Suite 435 Houston, TX 77096 | Điện thoại: (713) 723-5082 | Facebook: http://sandrapeakecampaign | 
Twitter: twitter .com/sandrapeake3

Hiện tại là một Thẩm phán, tôi cho phép mọi đương sự có cơ hội 
để trình bày đầy đủ và/hoặc bảo vệ vụ kiện của họ là một yếu tố 
thiết yếu của một phiên tòa công bằng . Tôi không đặt giới hạn 
thời gian cho các phiên xét xử cuối cùng . Một danh sách các cơ 
quan cung cấp đại diện miễn phí tại Quận Harris luôn có sẵn cho 
các đương sự không có luật sư . Tất cả đương sự có thể thuê 
luật sư cho mình hoặc đại diện cho bản thân họ .

Tòa án thứ 280 lắng nghe tất cả các đơn được đệ trình về việc 
giám hộ gia đình tại Quận Harris . Luật Gia đình Texas quy định 
rằng tất cả đơn xin lệnh bảo vệ phải được xếp đặt cho phiên 
điều trần trong vòng 14 ngày kể từ ngày nộp đơn, ngoại trừ 
những đơn được nộp bởi Luật sư Quận phải được ấn định trong 
vòng 20 ngày kể từ ngày nộp đơn . Do tính chất cấp thiết của 
những trường hợp này, chúng bắt buộc phải được thiết lập và 
giải quyết kịp thời càng nhanh càng tốt . Vì là thẩm phán, tôi phải 
cố gắng hoàn thành tất cả các trường hợp trên sổ ghi án của tôi 
vào ngày được sắp đặt .

Là Thẩm phán thứ 280, tôi đơn giản làm việc tuân theo luật 
pháp . Tiêu đề 4 của Luật Gia đình Texas (Lệnh Bảo vệ và Bạo 
hành Gia đình) giúp ích rõ ràng và thẳng thắn . Lệnh Bảo vệ có 
thể ảnh hưởng đến tình trạng nhập cư của một cá nhân và/hoặc 
gia đình . Tuy nhiên, chính sách nhập cư liên bang không bị ảnh 
hưởng đến và/hoặc liên quan đến vấn đề của các trường hợp 
bạo lực gia đình và có hay không việc cấp lệnh bảo vệ .

Trình độ Học vấn: Bằng Tiến sĩ Luật - Tháng 5 năm 1989, Thạc sĩ Nghệ thuật, Vấn đề đô thị/Nguồn nhân lực - Tháng 5 năm 1988, Cử nhân Nghệ thuật, Xã hội học – Tháng 5 năm 1983 . | Kinh nghiệm: Thẩm phán hiện tại của Tòa án thứ 280 . Luật 
sư gia đình 27 năm . Làm việc với vị trí là một Giáo sư, Người hòa giải, Người góp ý pháp lý & Bảo hộ đặc biệt . Cựu Luật sư thành phố cho Thành phố Prairie View, Texas . | Cộng đồng: Cựu Thành viên Hội đồng Quản trị của một nơi trú ẩn bạo lực 
gia đình, Cựu Giáo hội, Hiệu trưởng, Cựu luật sư của Nhà thờ, Cố vấn cho Nữ giới Vị thành niên, Cựu Cố vấn Pháp lý cho Hiệp hội Y tá Đen Quận Fort Bend . | Email: info@angelinagooden .com | Trang web: http://angelinagooden .com | Địa chỉ: 
P . O . Hòm thư 34901 Houston, TX 77234

Trình độc học vấn: Cử nhân lịch sử, khoa học chính trị vị thành niên tại Đại học Houston, Tiến sĩ Luật/Trung tâm Luật Đại học Houston | Kinh nghiệm: Tôi là một luật sư và người hòa giải làm việc chuyên về luật gia đình với chuyên môn về Bạo lực 
Gia đình . Sau khi tốt nghiệp tại Trung tâm Luật Đại học Houston năm 2003, tôi nhận được học bổng sau đại học EJW | Cộng đồng: Thành viên của Texas Bar, thành viên của Luật Gia đình Texas, thành viên HBA, thành viên luật gia đình HBA, thành 
viên Luật vị thành niên HBA, thành viên Chống luật pháp nghèo nàn của Texas, thành viên LGBT, thành viên Bộ luật Động vật, Luật sư miễn phí TDSR | Email: barbarastaldercampaign@gmail .com | Trang web: http://barbarastalder .com | Địa chỉ: 
Số 5205 Broadway #501 Pearland, Tx 77089 | Điện thoại: (832) 736-8736 | Facebook: http: // barbarajstalderforjudge280th

Tòa án Gia đình Quận thứ 308 mở cửa và sẵn sàng phục vụ 
đương sự hàng ngày từ 8:00 sáng đến 4:00 chiều . Tòa án này 
hỗ trợ các vụ án tranh chấp được dàn xếp và cung cấp các dịch 
vụ hòa giải miễn phí thông qua Văn phòng Quan hệ Nội vụ Quận 
Harris . Về các vấn đề Thực thi, các đương sự có hoàn cảnh khó 
khăn được quận cung cấp miễn phí đại diện . Đối với đương sự 
không có luật sư, tòa án giới thiệu họ đến Bàn Trợ giúp của Hiệp 
hội Luật sư Houston nằm trên tầng 17 trong cùng tòa nhà Tòa 
án Quận thứ 308,

Tòa án Gia đình Quận thứ 308 cho phép các phiên điều trần 
với ba ngày làm việc thông báo với các phiên điều trần không 
khẩn cấp và chấp thuận ngay trong ngày với những phiên điều 
trần khẩn cấp . Việc thiết lập các phiên tòa tranh chấp thường 
được lên kế hoạch trong vòng sáu tháng kể từ ngày nộp đơn . 
Các thỏa thuận Ly hôn và Các Thủ tục Thỏa thuận được phê 
duyệt hàng ngày từ 8:00 sáng đến 4:00 chiều . Nếu một bên sống 
ngoài tiểu bang và không thể đi đến Quận Harris, hoặc nếu một 
bên trong quân đội, tòa án sẽ cho phép một bên được trình diện 
qua điện thoại .

Tòa án này chấp thuận các vấn đề về Thiếu niên Di dân Đặc biệt 
(SIJ) để xác định xem trẻ em sinh ra ở nước ngoài đã bị ngược 
đãi, ruồng bỏ hay thờ ơ . Với một phát hiện này, tòa án đưa vào 
một Lệnh phụ thuộc có thể được sử dụng để kiến   nghị chính phủ 
liên bang về tình trạng Thiếu niên Di dân Đặc biệt . Về việc ly hôn 
và bắt giam trẻ em, tòa án thường không xem xét tư cách pháp 
lý của các bên hoặc của trẻ em, nếu không có khả năng bắt cóc 
trẻ em hoặc bắt cóc để tống tiền quốc tế .

Trình độ học vấn: Cử nhân Quản trị kinh doanh về Kinh tế và Tài chính của Trường Đại học Houston, Main Campus . Tiến sĩ Luật của Trường Đại học Luật Nam Texas . | Kinh nghiệm: Trợ lý Luật sư Quận, Quận Harris Texas; Hội viên tại hãng luật 
Saccomano & Clegg, năm 1989-1992; Giám đốc, Lombardino & Các cộng sự, năm 1992-2010; Thẩm phán Quận, năm 2011-nay | Cộng đồng : Người sáng lập, Cơ quan Ngăn chặn Tội ác Houston; Chủ tịch, Câu lạc bộ Giao lưu Thành phố; Chủ 
tịch, Phòng Thương mại Mỹ-Ecuador; Cựu Ban Quản lý Hội Chính Thống Giáo Trường Hy Lạp | Email: jlombardino@lombardino4judge .com | Trang web: http://www .lombardino4judge .com | Địa chỉ: PO Box 3893 Houston, TX 77253 | Điện thoại: 
(713) 252-7606 | Facebook: http://james lombardino | Twitter: twitter .com/jtlombardino

Tôi sẽ chỉ định người biện hộ cho khách hàng . Tôi sẽ không sử 
dụng các cuộc hẹn như một phương thức để thưởng công cho 
những người ủng hộ tôi . Tôi cũng sẽ xem xét lời khai và bằng 
chứng của từng người một cách công bằng -- không thiên vị vì 
chủng tộc, dân tộc, khuynh hướng tình dục, hoặc luật sư đại 
diện cho họ .

Việc giải thích sổ ghi án hiện tại sẽ giúp các vụ kiện, trước tòa 
án, được điều trần một cách kịp thời . Việc cho các luật sư và các 
bên cơ hội để lên lịch một cuộc gọi hội đàm để hòa giải/dàn xếp 
các vấn đề không có bằng chứng sẽ bãi bỏ các vụ án tạo sổ ghi 
án; do đó, cung cấp thêm thời gian cho các vụ án khác cần phải 
được xét xử ngày hôm đó . Hơn nữa, việc giải quyết các vấn đề 
không rõ ràng một cách đơn giản và nhanh chóng sẽ giúp một 
vụ án tới ngày xét xử được nhanh chóng hơn . Có thể lựa chọn 
vào buổi chiều để giải quyết những vụ án chưa được kết luận .

Là một Thẩm phán chủ tọa, tôi sẽ thực thi pháp luật và quyết 
định dựa trên lẽ phải của chính vụ án . Các quan điểm chính trị 
và các quan điểm (đồng tình hay phản đối) chính sách nhập cư 
liên bang sẽ không ảnh hưởng tới các vụ án trước tòa của tôi . 
Các vụ án Thiếu niên Di dân Đặc biệt sẽ không được xử lý khác 
với sự hòa giải hoặc Kiện tụng Ảnh hưởng tới Mối quan hệ Cha 
mẹ - Con cái (SAPCR) .

Trình độ học vấn: Trường Đại học Texas ở Austin- Cử nhân tiếng Tây Ban Nha và Chính phủ . Trường Luật Thurgood Marshall - Tiến sĩ Luật | Kinh nghiệm: Công ty Luật Hall, năm 2011-2012, Công ty Luật Vaquerano năm 2012-2013, Văn phòng 
Luật Gloria E Lopez năm 2013-nay | Cộng đồng : Hiệp hội Luật sư Người Mỹ gốc Mehico của Houston, Đảng viên Đảng dân chủ Tejano, Hiệp hội Luật sư Trẻ Houston . | Email: lopez4judge@gmail .com | Trang web: http://glorialopez4judge .com | 
Địa chỉ: Số 2121 Đường Sage, Phòng 110 Houston, TX 77056 | Điện thoại: (713) 909-0867 | Facebook: http://www .facebook .com/gloria4judge | Twitter: twitter .com/gloria4judge

THẨM PHÁN, TÒA ÁN QUẬN – GIA ĐÌNH VÀ TRẺ VỊ THÀNH NIÊN

Quý vị sẽ làm gì để bảo đảm các bên liên quan trong vụ 
án đều có cơ hội để những lợi ích của họ được trình bày 
và cân nhắc đầy đủ trước tòa?

Quý vị sẽ làm gì để bảo đảm các vụ án được xét xử trước 
tòa theo đúng thời hạn?

 Trong những vụ án liên quan đến gia đình nhập cư, đặc 
biệt là trẻ em và thanh thiếu niên, quý vị sẽ làm gì để bảo 
đảm các chính sách nhập cư liên bang không gây trở 
ngại cho vụ án trong phiên tòa của quý vị?

GIA ĐÌNH –CHỦ TỌA ĐỐI VỚI CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN GIA ĐÌNH VÀ TRẺ EM, NHƯ LY HÔN, QUYỀN NUÔI CON, TIỀN NUÔI CON, QUYỀN THĂM CON, LỆNH BẢO VỆ 
VÀ PHÒNG THÍCH TRẺ CHƯA ĐỦ TUỔI THÀNH NIÊN.
TRẺ VỊ THÀNH NIÊN – CHỦ TỌA CÁC VẤN ĐỀ, BAO GỒM VỊ PHẠM HÌNH SỰ, TRẺ VỊ THÀNH NIÊN PHẠM TỘI VÀ CÁC VẤN ĐỀ VỀ SAO NHÃNG ĐỐI VỚI  ĐỘ TUỔI THIẾU 
NIÊN (DƯỚI 18 TUỔI). NHIỆM KỲ 4-NĂM.

CÂU HỎI 
DÀNH CHO 

ỨNG CỬ VIÊN:

http://www.lwvhouston.org
mailto:attorneysandrapeake@gmail.com
http://sandrapeakecampaign.com
http://twitter.com/sandrapeake3
mailto:info@angelinagooden.com
http://angelinagooden.com
mailto:barbarastaldercampaign@gmail.com
http://barbarastalder.com
mailto:jlombardino@lombardino4judge.com
http://www.lombardino4judge.com
http://twitter.com/jtlombardino
mailto:lopez4judge@gmail.com
http://glorialopez4judge.com
http://www.facebook.com/gloria4judge
http://twitter.com/gloria4judge
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CÓ THỂ XEM THÊM THÔNG TIN TẠI WWW.VOTE411.ORG TRÊN MẠNG ĐIỆN 
TOÁN . QUÝ VỊ CHỈ CẦN NHẬP ĐỊA CHỈ CỦA MÌNH ĐỂ XEM SONG SONG TẤT 
CẢ NHỮNG CÂU TRẢ LỜI CỦA ỨNG CỬ VIÊN TRONG CÁC CUỘC TRANH 
CỬ CÓ TRÊN LÁ PHIẾU CỦA MÌNH TRONG BẢN HƯỚNG DẪN CỬ TRI NÀY .

Tôi cam kết trở thành một Thẩm Phán hiểu biết, có chuẩn bị, 
luôn tuân thủ luật, sau khi lắng nghe sự việc và hoàn cảnh được 
trình bày trong mỗi vụ án . Tôi bảo đảm mọi người sẽ rời khỏi 
phòng xử án với cảm giác như vậy, bất kể kết quả, họ đã được 
đối xử một cách tốt bụng và tôn trọng trong quá trình xử án . 
Mọi người biết tôi là một Thẩm Phán dùng quyền tự quyết cẩn 
thận và việc tránh xử bất công rất quan trọng với tôi . Tôi sẽ tiếp 
tục dùng phương pháp cưỡng chế pháp lý khi xử án kiểu quyết 
đoán và đúng hạn .

Tôi sẽ tiếp tục làm việc toàn thời gian để có thời gian xử án mỗi 
ngày nhiều nhất có thể . Tôi sẽ tiếp tục dùng kỹ năng quản trị của 
mình để đơn giản hóa cuộc gọi hẹn xử án và xử án theo thứ tự 
thời gian cần thiết để tránh mọi người bị chờ lâu trong phòng xử 
án . Tôi sẽ không cho phép tiếp tục xử án quá thời gian, và yêu 
cầu những vụ án đó phải được xử trong khung thời gian hợp lý 
sau khi tòa nhận hồ sơ .

Tôi luôn cân nhắc trước tiên về lợi ích tốt nhất của trẻ em theo 
Bộ Luật Gia Đình Texas . Với những hạn chế của cả luật Tiểu 
Bang và Liên Bang, tôi sẽ áp dụng Đạo Luật Gia Đình Texas quy 
định về quyền nuôi con, quyền sở hữu, tiếp cận, tiền nuôi con, 
hỗ trợ y tế và sự an toàn và khỏe mạnh của trẻ em .

Học vấn: Đại Học Texas - Austin Cử Nhân Quản Trị Kinh Doanh’76; Cao Đẳng Luật Nam Texas Tiến Sĩ Luật’92 | Kinh nghiệm: Công Ty Luật Gia Đình Sheri Y . Dean & Cộng Sự 1992 -2010; Thẩm Phán Chủ Tọa - Tòa Án Gia Đình thứ 309 từ 2010 
tới Hiện Tại | Cộng đồng: Dự Án Island of Hope Back to School 9 năm; Friends of Bay Area Turning Point; Tình Nguyện Viên Đã Tốt Nghiệp/Phòng Xử Án Biện Hộ cho Trẻ Em | Email: dean4judge@gmail .com | Website: http://www .Dean4Judge .
com | Địa chỉ: 2437 Bay Area Blvd #506 Houston, Texas 77058 | Điện thoại: (713) 870-0709 | Facebook: http://www .facebook .com/Dean4Judge/ | Twitter: twitter .com/Dean4Judge

Là một thẩm phán tôi phải công bằng và vô tư . Tuy nhiên . Tôi sẽ 
bảo đảm các đương đơn tôn trọng lẫn nhau và đối xử với những 
người khác một cách tự trọng và đúng mực trong phòng xử án . 
Một trong những nhiệm vụ của tôi là bảo đảm tất cả các bên có 
cơ hội công bằng được biện hộ vụ án của họ . Tôi sẽ tránh liên 
lạc kiểu một phía . Tôi sẽ yêu cầu làm rõ khi cần . Tôi sẽ bảo đảm 
tất cả các bên hiện diện trước tòa được đối xử có tình có lý, 
công bằng và vô tư, không phân biệt đối xử hay có thành kiến .

Các vụ án liên quan đến bạo lực gia đình và lạm dụng trẻ em 
mà có người sắp gặp nguy hiểm thì phải được ưu tiên hàng đầu 
bố trí xử sớm . Phải thuê nhân viên được đào tạo tốt có đủ trình 
độ hợp lý để duy trì một tòa án có tổ chức và chỉ đạo xử lý các 
vụ án trôi chảy . Tôi tin rằng họp về khối lượng công việc hàng 
tuần là bắt buộc nhằm bảo đảm các vụ án không bị chìm xuồng 
và được xử lý có hiệu quả và hiệu suất, mà không gây trở ngại 
đến quyền được lắng nghe của đương đơn . Thực thi phương 
án điện tử đế hỗ trợ xử án .

Rất khó để bảo đảm không can thiệp với môi trường chính trị và 
xã hội hiện tại đối với người nhập cư . Có kiến thức về luật nhập 
cư (tình trạng pháp lý, bạo lực gia đình, kết hôn giả, nhận nuôi, 
trục xuất, Công Ước Hague v .v . . .) khi họ gặp vấn đề bạo lực gia 
đình là hết sức quan trọng . Bảo đảm mỗi vụ án đều được phân 
tích riêng và xử công bằng với những thông số hợp pháp và bảo 
vệ bình đẳng có lẽ là cách tốt nhất để tối thiểu hóa việc can thiệp .

Học vấn: Bằng Cử Nhân Khoa Học Tâm Lý Học/xã Hội Học, Tiến Sĩ Luật, LL .M Thuế, Dịch Vụ Hải Quan Hoa Kỳ, Chứng Nhận Hòa Giải Cơ Bản, Chuyên Gia Hòa Giải theo Luật Gia Đình Cấp Cao, Học Viện Khảo Thí Luật Sư Sơ Thẩm Texas, Chăm 
Sóc Luật Sư Texas | Kinh nghiệm: Khả năng đọc, hiểu và giải thích những luật phức tạp . 16 năm hành nghề tập trung vào những vấn đề về luật gia đình . Tôi là chuyên gia hòa giải với nền tảng về tâm lý/xã hội học . | Cộng đồng: Nỗ lực xóa bỏ vấn 
đề cảnh sát bạo lực, bảo vệ quyền cử tri, tình nguyện viên Bão Harvey, làm việc với những gia đình vô gia cư, gây ảnh hưởng đến chính sách chống nạn buôn người . | Email: Dunsonforjudge@gmail .com | Website: http://www .dunson4judge .com | 
Địa chỉ: P .O . Box 670785 Houston, TX 77267 | Điện thoại: (713) 570-6411 | Facebook: http://Facebook .com/dunson4judge | Twitter: twitter .com/Dunson4Judge

Tôi đã làm Thẩm Phán của quý vị trong 24 năm qua . Tôi có 
kinh nghiệm rộng trong việc xử lý các vụ án có tài sản và quyền 
nuôi con phức tạp, cũng như các vụ CPS, nhận con nuôi, khinh 
miệt và tư cách làm cha mẹ . Là một thẩm phán tốt đòi hỏi có 
kiến thức về luật, quy tắc bằng chứng và quy trình, tính khí cân 
bằng, kiên nhẫn và đồng cảm . Trong vòng 24 năm qua tôi luôn 
có chính sách đặt trẻ em lên hàng đầu . Tôi đối xử với tất cả mọi 
người tôi gặp một cách chính trực, tôn trọng và công bằng .

Tôi luôn có số vụ án tồn đọng thấp nhất trong vòng 24 năm qua 
(theo số liệu thống kê của Lục Sự Khu Vực Quận Harris) . Có 
thể xét xử nhiều vụ án trong vòng ba tháng . Có hòa giải, nên 
các bên có thể có ý định tự giải quyết vụ việc của chính họ . 
Do Bão Harvey, nhiều vụ án cần xử tiếp để giải quyết vấn đề 
tài sản . Tòa Án Thứ 310 luôn có mặt khi các bên sẵn sàng và 
chuẩn bị tham gia xét xử vụ án . Nhân viên tuyệt vời của tôi cũng 
tham gia hỗ trợ .

Tòa Án Khu Vực về Gia Đình Thứ 310 luôn đặt lợi ích của mỗi 
đứa trẻ lên hàng đầu . Tôi là một luật sư, một thẩm phán, một 
người mẹ và một Nana . Ưu tiên hàng đầu của tôi luôn là bảo 
đảm TẤT CẢ trẻ em được đối xử một cách chăm sóc và tôn 
trọng . Tôi luôn làm việc để trẻ em được an toàn và bảo đảm 
chúng luôn được như vậy .

Học vấn: Tiến Sĩ Luật, Cao Đẳng Luật Nam Texas; Cử Nhân Khoa Học, Đại Học Houston; Trường PTTH Spring Woods Senior | Kinh nghiệm: Tôi đã làm Thẩm Phán Tòa Án Quận về Gia Đình thứ 310 của quý vị trong vòng 24 năm qua . Tôi có kinh 
nghiệm xử lý các vụ án về tài sản và quyền nuôi con . Tôi đã xét xử hơn 25,000 vụ án . | Cộng đồng: Phần Luật Gia Đình Hiệp Hội Khảo Thí Luật Sư Houston; Ban Vị Thanh Thiếu Niên Quận Harris; Ban Thẩm Phán Khu Vực bao gồm Chủ Tịch, Ủy 
Viên Mua Hàng; Nhà Thờ Catholic St . Catherine of Siena | Email: judgemillard@gmail .com | Website: http://JudgeLisaAMillard .com | Facebook: http://JudgeLisaAMillard

Tôi tin rằng quan trọng là mang lại cơ hội bảo đảm sự công bằng 
và hợp lý không phân biệt chủng tộc, giới tính xã hội, xu hướng 
giới tính, tình trạng nhập cư, địa vị kinh tế xã hội, và tư cách 
chính trị . Tôi sẽ đối xử với mọi người như nhau, và xét cho cùng 
họ đều là thành viên của một nhóm người đặc biệt về mặt lịch 
sử, mọi người đều có cơ hội được lắng nghe .

Tôi sẽ làm công việc của mình nếu trúng cử . Tôi sẽ đi làm đúng 
giờ mỗi ngày và dành thời gian của mình để bảo đảm những 
đương đơn đang được xét xử tại tòa sẽ được xử đúng thời hạn . 
Tôi cũng muốn bố trí cho những đương đơn tự biện hộ được gọi 
điện hẹn với tòa vào buổi chiều khi tòa không quá bận .

Tôi sẽ không cho phép tình trạng nhập cư của ai đó ảnh hưởng 
đến quyết định của tôi . Tôi sẽ cho phép làm chứng về tác động 
có thể có của tình trạng nhập cư của một người với khả năng 
chăm sóc trẻ con của họ vì tôi quan tâm đến những ảnh hưởng 
thực tiễn của các quyết định của tòa án khác có thể đưa ra liên 
quan đến lợi ích tốt nhất của đứa trẻ . Sống bất hợp pháp ở đây 
không liên quan đến việc có thể là cha mẹ tốt hay không .

Học vấn: Tiến Sĩ Luật tại Trường Luật Thurgood Marshall thuộc TSU (2009); Cử Nhân Quản Trị Kinh Doanh tại Đại Học Houston-Trung Tâm, hai ngành Kế Toán (2004) và Quản Trị Hành Chính (2005) | Kinh nghiệm: VĂN PHÒNG LUẬT SONYA 
HEATH; TÒA PHÚC THẨM HOA KỲ FIFTH CIRCUIT, LUẬT SƯ CJA; CÔNG TY LUẬT CRAIG WASHINGTON; TÒA PHÚC THẨM SỐ 1, THỰC TẬP PHÁP LÝ; HIRSCH & WESTHEIMER | Cộng đồng: Câu Lạc Bộ Rotary của Đại Học Khu Vực 
Houston; Houston Livestock Show & Rodeo, Ủy Ban Wine Garden; Hội người theo Giám Lý Đầu Tiên ở Trung Tâm Houston; Hiệp Hội Khảo Thí Luật Sư Người Mỹ Gốc Mexico của Houston | Email: info@heath4judge .com | Website: http://www .
heath4judge .com | Địa chỉ: PO Box 811 Houston, TX 77001 | Điện thoại: (832) 310-4320 | Facebook: http://www .facebook .com/sonyaheathlaw | Twitter: twitter .com/slheath64

THẨM PHÁN, TÒA ÁN QUẬN – GIA ĐÌNH VÀ TRẺ VỊ THÀNH NIÊN

Quý vị sẽ làm gì để bảo đảm các bên liên quan trong vụ 
án đều có cơ hội để những lợi ích của họ được trình bày 
và cân nhắc đầy đủ trước tòa?

Quý vị sẽ làm gì để bảo đảm các vụ án được xét xử trước 
tòa theo đúng thời hạn?

 Trong những vụ án liên quan đến gia đình nhập cư, đặc 
biệt là trẻ em và thanh thiếu niên, quý vị sẽ làm gì để bảo 
đảm các chính sách nhập cư liên bang không gây trở 
ngại cho vụ án trong phiên tòa của quý vị?

GIA ĐÌNH –CHỦ TỌA ĐỐI VỚI CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN GIA ĐÌNH VÀ TRẺ EM, NHƯ LY HÔN, QUYỀN NUÔI CON, TIỀN NUÔI CON, QUYỀN THĂM CON, LỆNH BẢO VỆ 
VÀ PHÒNG THÍCH TRẺ CHƯA ĐỦ TUỔI THÀNH NIÊN.
TRẺ VỊ THÀNH NIÊN – CHỦ TỌA CÁC VẤN ĐỀ, BAO GỒM VỊ PHẠM HÌNH SỰ, TRẺ VỊ THÀNH NIÊN PHẠM TỘI VÀ CÁC VẤN ĐỀ VỀ SAO NHÃNG ĐỐI VỚI  ĐỘ TUỔI THIẾU 
NIÊN (DƯỚI 18 TUỔI). NHIỆM KỲ 4-NĂM.

CÂU HỎI 
DÀNH CHO 

ỨNG CỬ VIÊN:

http://www.lwvhouston.org
mailto:dean4judge@gmail.com
http://www.Dean4Judge.com
http://www.Dean4Judge.com
http://www.facebook.com/Dean4Judge/
http://twitter.com/Dean4Judge
mailto:Dunsonforjudge@gmail.com
http://www.dunson4judge.com
http://Facebook.com/dunson4judge
http://twitter.com/Dunson4Judge
mailto:judgemillard@gmail.com
http://JudgeLisaAMillard.com
mailto:info@heath4judge.com
http://www.heath4judge.com
http://www.heath4judge.com
http://www.facebook.com/sonyaheathlaw
http://twitter.com/slheath64
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DAVID FARR (R)

CLINTON “CHIP” WELLS (D)
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ALICIA FRANKLIN YORK (R)

GERMAINE TANNER (D)
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CỨ BÌNH TĨNH BẦU CỬ.

B
Ầ
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Ử
! Quý vị có biết rằng tại Texas, nhân viên không được nghỉ hai 

giờ làm liên tiếp trong thời gian bầu cử sẽ được nghỉ có trả 
lương khi bỏ phiếu vào Ngày Bầu Cử .

Tôi sẽ ngay lập tức phân công cho Thẩm Phán Hỗ Trợ của tôi và 
cho tôi xử lý các vấn đề theo thời gian ước tính . Tôi sẽ giảm số 
vụ xét xử tại tòa của tôi bằng cách cho phép các bên tái thiết lập 
phiên xét xử sơ thẩm đầu tiên của họ theo Quy Tắc Thỏa Thuận 
11, cho phép họp qua điện thoại trong các vấn đề phù hợp, và 
cho phép cân nhắc một số vấn đề phù hợp nhất định bằng việc 
nộp hồ sơ . Tôi ưu tiên thiết lập các vấn đề sao cho nó vẫn như 
vậy ở bên ngoài thị trấn . Tôi cung cấp sổ ghi án chưa tranh luận 
mỗi ngày, hai lần một ngày . Tôi kiên nhẫn và lắng nghe tất cả 
các bên trong phiên xét xử/xử sơ thẩm .

 Xem câu trả lời trước . Hơn nữa, tôi xét xử các vấn đề liên quan 
đến Dịch Vụ Bảo Vệ Trẻ Em lúc 8:00 sáng một tuần một lần để 
những vụ án đó được xét xử đúng hạn và những vụ khác trong 
sổ ghi án được xét xử đúng hạn . Thẩm Phán Hỗ Trợ và tôi sẽ 
đi làm hàng ngày đúng giờ và ở lại muộn nếu cần để xét xử . Tôi 
giám sát điều phối viên tòa án, tức là người quản lý toàn bộ các 
vụ án, gửi đi lệnh lịch xét xử và thông báo xét xử/hủy của chúng 
tôi để những vụ đó được tố tụng đúng hạn . Chúng ta sẽ hủy 
những vụ án không được khởi kiện đúng hạn .

Tôi tuân thủ Luật Gia Đình Texas kiểm soát và điều chỉnh bản 
thân tôi là một Thẩm Phán trong Tòa Án Gia Đình Khu Vực Tiểu 
Bang . Tôi cho là cần thiết phải tìm hiểu để giải quyết vấn đề trẻ 
em tại Tòa Án Tiểu Bang hơn là chờ Tòa Án Nhập Cư tìm hiểu 
vì chưa chắc đã có gì . Tôi chỉ cân nhắc các nhân tố tương quan 
với lợi ích tốt nhất của đứa trẻ theo quy định của luật tiểu bang . 
Tôi không xét xử theo cảm tính để tạo ra luật mới . Tôi áp dụng 
luật tiểu bang công bằng cho mọi trẻ em và gia đình trước Tòa .

Học vấn: Trường Luật St . Mary, San Antonio, TX 2000-2003 (Tiến Sĩ Luật) Cao Đẳng Mount Mercy, Cedar Rapids, IA 1996-2000 *tốt nghiệp Cử Nhân hạng danh dự xuất sắc ngành Quản Trị Kinh Doanh | Kinh nghiệm: Thẩm Phán, Tòa Án Khu 
Vực Thứ 311 trong khoảng hơn 4 năm . Thẩm Phán Chủ Tọa cho Tòa Án Ma Túy và Gia Đình Quận Harris từ năm 2015 . 15 năm kinh nghiệm làm luật sư chính về luật gia đình . | Cộng đồng: Được Thống Đốc Greg Abbott bổ nhiệm vào Ủy Ban Cố 
Vấn Tòa Án Chuyên Ngành năm 2014, để bao quát chất lượng của Tòa Án Chuyên Ngành tại Texas . Thành viên của 100 Câu Lạc Bộ . Hướng dẫn sinh viên JFK . | Email: judgealiciayork@gmail .com | Website: http://www .judgealiciafranklinyork .com 
| Địa chỉ: 3355 W . Alabama St . Suite 100 Houston, Texas 77098 | Điện thoại: (713) 479-5555

Dành cho tất cả các bên một cơ hội để những lợi ích của họ 
được trình bày và cân nhắc đầy đủ, yêu cầu tòa thực thi các 
chính sách và quy trình linh hoạt . Tăng tính linh hoạt của sổ ghi 
án đối với những người làm theo ca hay không theo lịch làm việc 
truyền thống và duy trì một hệ thống lịch trên mạng điện toán, 
để luật sư có thể bố trí tham gia xử án và xét xử sơ thẩm các vụ 
phức tạp trên sổ ghi án hiện có của tòa, là hai ví dụ mà tòa án 
có thể tận dụng để bảo đảm lợi ích của đương đơn được cân 
nhắc thích đáng .

Tòa án này có số vụ án tồn đọng cao nhất trong số các tòa án 
gia đình Quận Harris; tòa án này cũng có vấn đề về mặt hiệu 
quả . Đầu tiên, tôi sẽ xóa bỏ nhu cầu cần thời gian trước khi xử 
sơ thẩm trong tất cả các vụ . Điều này sẽ tiết kiệm thời gian cho 
Tòa, cho các vụ án khác được cân nhắc kịp thời . Thứ Hai, Thẩm 
Phán Hỗ Trợ sẽ có quyền xét xử một số vụ án nhất định, theo 
thứ tự trong sổ ghi án . Cuối cùng, quan trọng là tòa bắt đầu làm 
việc đúng giờ hàng ngày .

Các gia đình không nên cảm thấy miễn cưỡng theo đuổi kiện 
cáo ở tòa chúng tôi, vì lý do tình trạng nhập cư của họ . Theo đuổi 
việc kiện cáo tại các tòa án về gia đình không yêu cầu quyền 
công dân . Chừng nào đáp ứng được yêu cầu pháp lý để xét xử 
các vụ ly hôn, quyền nuôi con, hay vấn đề tiền nuôi con, thì vai 
trò duy nhất của tòa án gia đình là hỗ trợ các gia đình về vấn đề 
có liên quan trước tòa .

Học vấn: Đại Học Illinois-Chiến Dịch- Cử Nhân Khoa Học Chính Trị; Tốt Nghiệp năm 1997; Trường Luật Thurgood Marshall; Tiến Sĩ Luật; Tốt Nghiệp năm 2001 | Kinh nghiệm: 15 năm hành nghề luật sư gia đình với trọng tâm là Ly Hôn, Quyền 
Nuôi Con, Tiền Nuôi Con, Thi Hành Án, và Chính Sửa . Tôi cũng làm chuyên gia hòa giải và thầy giáo đặc biệt . | Cộng đồng: Danh Sách Đồng Chủ Tịch của Annie Ủy Ban Houston Steering; Jack and Jill of America Inc .; Cypress Tomball Đảng 
Dân Chủ; (vui lòng xem trang web của chiến dịch để biết thêm chi tiết) | Email: germainefor311@gmail .com | Website: http://www .germainefor311 .com | Địa chỉ: P .O . Box Box 691612 Houston, Tx 77269 | Facebook: http://www .facebook .com/profile .
php?id=100014866811173

Sổ ghi án chuẩn và quản lý vụ án sẽ là một ưu tiên trong vấn đề 
này . Công lý bị trì hoãn do quản lý sổ ghi án không hiệu quả tức 
là từ chối công lý hoàn toàn . Tôi đã sắp xếp lại sổ ghi án hàng 
ngày sau tác động của Bão Harvey để bảo đảm sổ ghi án hàng 
ngày của tôi không xung đột với sổ ghi án hàng ngày của các 
tòa án khác để thang máy bớt đông đúc . Nhân viên của tôi làm 
việc chăm chỉ (và sẽ tiếp tục làm vậy) để bảo đảm mọi đương 
đơn (có được đại diện hay không) đều được tiếp cận mọi thứ .

Tôi có tám năm làm ở Tòa Án Khu Vực Thứ 312 và dẫn đầu 
nhiều dự án để bảo đảm quản lý các vụ án đúng hạn .  Có cả lịch 
yêu cầu xử án qua web điện toán cũng như tăng số lượng các 
kiểu vấn đề nộp đơn lên tòa để tránh quá đông người vào ngày 
xử án đặc biệt là sau Bão Harvey . Tòa Thượng Thẩm Texas 
đã chỉ định tôi làm vài sứ mệnh giúp tăng nguồn lực pháp lý ở 
Texas . Tôi sẽ tiếp tục cố gắng .

Trong tòa án khu vực về gia đình chúng tôi xử lý khối lượng công 
việc lớn liên quan đến trẻ vị thành niên nhập cư không có người 
đi cùng . Tôi theo đuổi ngành thẩm phán quản trị cho tòa án gia 
đình để bảo đảm quản lý việc phân bổ các vụ án cho các phòng 
ban thích hợp để bảo đảm xử lý đúng hạn các vấn đề đó . Tôi 
cũng tài trợ cho vài chuyên gia nhập cư để đại diện cho thẩm 
phán để bảo đảm sự thống nhất trong việc áp dụng luật Texas 
trong các vấn đề đó .

Học vấn: Cử Nhân, Đại Học A&M Texas Tiến Sĩ Luật, Trường Luật Thurgood Marshall | Kinh nghiệm: Chuyên Gia Hòa Giải, Luật Sư - Thẩm Phán Hỗ Trợ Tự Hành Nghề, Thẩm Phán Chủ Tọa Tòa Án Khu Vực Thứ 257, Tòa Án Khu Vực Thứ 312 
Giáo Viên Thỉnh Giảng, Trung Tâm Luật Đại Học Houston | Cộng đồng: Hơn 21 năm trong Vệ Binh Quốc Gia Quân Đội Texas bao gồm triển khai làm nhiệm vụ ở Bosnia, Kosovo và Iraq và Bão Katrina và Harvey | Email: judgedavidfarr@gmail .com 
| Website: http://davidfarrforjudge .com | Địa chỉ: 5300 N . Braeswood, #4 PMB 269 Houston, TX 77096 | Điện thoại: (713) 854-4740 | Facebook: http://David Farr | Twitter: twitter .com/judgedavidfarr

Tôi đã hành nghề luật được hơn 41 năm . Tôi dành thời gian 
tìm kiếm giải pháp cho những vấn đề mà khách hàng mang tới . 
Tòa Án Gia Đình phải được mở cửa cho mọi người dân Texas . 
Tôi đã dành hơn 41 năm để giải quyết vấn đề . Tôi định áp dụng 
chúng khi làm vị trí này . Đương đơn cần phải có giải pháp cho 
nhu cầu của họ và luật pháp . Luật phải được áp dụng công 
bằng và có lòng trắc ẩn . Các gia đình cần giải pháp khả thi để 
giải quyết nhu cầu của họ . Tôi có kinh nghiệm đưa ra các giải 
pháp đó .

Tôi sẽ đi làm, điều mà không phải tất cả Thẩm Phán hiện nay 
đang làm . Tôi có vài ý tưởng muốn đưa ra từ kinh nghiệm của 
mình ở các tòa án khác trên toàn Tiểu Bang . Tôi muốn giảm 
lượng thời gian dành để gọi điện bố trí xử án và tiến hành xét 
xử những vấn đề có thể xử lý bằng cách nộp hồ sơ . Tôi muốn 
xét xử qua điện thoại nhiều hơn và giảm việc luật sư và thân chủ 
phải hiện diện khi có thể giải quyết vấn đề qua điện thoại . Phải 
chờ quá lâu mới được xét xử .

Tôi sẽ tuân thủ luật . Tuy nhiên, những người liên quan đến cơ 
quan luật pháp Tiểu Bang cần và yêu cầu được tiếp cận tòa án 
phải được tiếp cận tự do mà không cần hẹn trước hay chất vấn 
về tình trạng của họ . Tôi không bị ai hỏi bằng chứng hay quyền 
công dân hay tình trạng nhập cư và cũng không có ai nên bị hỏi 
như vậy . Tới hết mức có thể tôi sẽ mở rộng cửa phòng xử án 
cho những người cần hỗ trợ và sẽ giới hạn hết sức những giới 
hạn của luật .

Học vấn: Tôi tốt nghiệp Đại Học Texas tháng 12 năm 1973 với bằng Cử Nhân ngành Hành Chính Công và Cao Đẳng Luật Nam Texas tháng 12 năm 1976 với bằng Tiến Sĩ Luật . | Kinh nghiệm: Tôi có hơn 41 năm hành nghề luật đã đại diện cho 
những cá nhân người Texas và gia đình người Texas trên khắp tiểu bang . Tôi đã xét xử hơn 100 vụ bồi thẩm | Cộng đồng: Tôi hoạt động tích cực ở Nhà Thờ và nhiều năm làm huấn luyện viên bóng chày, bóng rổ và bóng mềm cho 3 đứa trẻ . | Email: 
cew2009@gmail .com | Website: http://chipwellsforjudge .com | Địa chỉ: 603 Avondale Houston , Tx 77006 | Điện thoại: (713) 628-5444 | Facebook: http://Clinton Chip Wells

THẨM PHÁN, TÒA ÁN QUẬN – GIA ĐÌNH VÀ TRẺ VỊ THÀNH NIÊN

Quý vị sẽ làm gì để bảo đảm các bên liên quan trong vụ 
án đều có cơ hội để những lợi ích của họ được trình bày 
và cân nhắc đầy đủ trước tòa?

Quý vị sẽ làm gì để bảo đảm các vụ án được xét xử trước 
tòa theo đúng thời hạn?

 Trong những vụ án liên quan đến gia đình nhập cư, đặc 
biệt là trẻ em và thanh thiếu niên, quý vị sẽ làm gì để bảo 
đảm các chính sách nhập cư liên bang không gây trở 
ngại cho vụ án trong phiên tòa của quý vị?

GIA ĐÌNH –CHỦ TỌA ĐỐI VỚI CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN GIA ĐÌNH VÀ TRẺ EM, NHƯ LY HÔN, QUYỀN NUÔI CON, TIỀN NUÔI CON, QUYỀN THĂM CON, LỆNH BẢO VỆ 
VÀ PHÒNG THÍCH TRẺ CHƯA ĐỦ TUỔI THÀNH NIÊN.
TRẺ VỊ THÀNH NIÊN – CHỦ TỌA CÁC VẤN ĐỀ, BAO GỒM VỊ PHẠM HÌNH SỰ, TRẺ VỊ THÀNH NIÊN PHẠM TỘI VÀ CÁC VẤN ĐỀ VỀ SAO NHÃNG ĐỐI VỚI  ĐỘ TUỔI THIẾU 
NIÊN (DƯỚI 18 TUỔI). NHIỆM KỲ 4-NĂM.

CÂU HỎI 
DÀNH CHO 

ỨNG CỬ VIÊN:
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GLENN DEVLIN (R)

NATALIA OAKES (D)
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MICHELLE MOORE (D)
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MICHAEL “MIKE” SCHNEIDER (R)

LEAH SHAPIRO (D)
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JOHN F. PHILLIPS (R)  |  KHÔNG NHẬN ĐƯỢC PHẢN HỒI .

Tôi luôn quan tâm đến việc mỗi đảng có một luật sư . Khi cần tôi 
sẽ chỉ định luật sư bào chữa .

Tôi sẽ tuần tự xét xử các vụ trong sổ ghi án . Luôn luôn . Nếu mỗi đảng bị quở trách về một vấn đề thì có thể đó là vấn 
đề tái nhập cư .

Học vấn: Bằng cử nhân ngành khoa học chính trị Đại Học Bắc Dakota, tiến sĩ luật cao đẳng luật Nam Texas . | Kinh nghiệm: Luật sư từ năm 1980; thẩm phán từ năm 2010 | Email: Ghdevlin4@aol .com | Địa chỉ: 2703 rusk Houston , Tx 77003

Tòa án thường có một phiên dịch tiếng Tây Ban Nha . Điều phối 
viên tòa án có thể yêu cầu phiên dịch cho người khiếm thính và 
bất kỳ ngôn ngữ nào cho các bên hiện diện tại tòa . Tòa có chỗ 
ăn ở cho các bên và gia đình khuyết tật . Nếu người đó nghèo, thì 
có thể được chỉ định một luật sư để đại diện cho lợi ích của anh 
ta/cô ta . Thẩm phán là một công chức . Đôi khi thủ tục tố tụng lại 
dưới hình thức hiệu quả của sổ ghi án .  Tôi định cho tất cả mọi 
người quyền tố tụng .

Thẩm phán là công chức và phục vụ người dân . Tòa án của tôi 
bắt đầu lúc 9 giờ sáng và thẩm phán sẽ ngồi xét xử . Giới hạn 
việc thiết lập lại .

Tòa Án Thanh Thiếu Niên liên quan đến lợi ích tốt nhất của trẻ 
em và sự phục hồi nên người trẻ thường không quay lại hệ 
thống người lớn . Bất kỳ vấn đề nhập cư nào đều sẽ được xử lý 
một cách hợp lý, theo quy tắc pháp luật và lý lẽ hợp lý . Chúng 
ta không kinh doanh việc chia rẽ con cái với gia đình hay với gia 
đình chúng đang sống cùng .

Học vấn: Cao Đẳng Sophie Newcomb của Đại Học Tulane, bằng Cử Nhân Văn Học Anh và Chứng Chỉ Giáo Viên . Trường Luật Thurgood Marshal TSU, Tiến Sĩ Luật | Cộng đồng: 2009-hiện tại . Ban Giám Đốc Quỹ Trẻ Em Criss Cole . Tham gia 
Ngày Hội Nghề Nghiệp tại trường tiểu học và trung học cơ sở địa phương Trung Tâm Văn Hóa Hellenic của vùng Tây Nam | Email: NataliaForJudge@gmail .com | Website: http://NataliaForJudge .com | Địa chỉ: 5773 Woodway Drive, #173 Houston, 
TX 77057 | Điện thoại: (713) 984-2829 | Facebook: http://NataliaForJudge

Tôi sẽ cho tất cả đương đơn và luật sư thời gian hợp lý để trình 
bày vụ án . Tôi sẽ lắng nghe bằng chứng và tranh cãi của luật sư 
bào chữa và sẽ ra quyết định công bằng và tuân thủ luật . Tôi sẽ 
thông báo cho đương đơn rằng anh ấy/cô ấy có thể được tòa 
án chỉ định luật sư nếu họ đủ tiêu chuẩn theo luật . Tôi cũng sẽ 
thông báo cho đương đơn biết tình nguyện viên và dịch vụ hỗ trợ 
pháp lý miễn phí có thể hỗ trợ họ . Cuối cùng, tôi sẽ duy trì một 
danh sách các luật sư có trình độ được tòa chỉ định .

Tôi sẽ không cho phép so sánh sổ ghi án với việc xét xử . Chỉ có 
số vụ án có thể quản lý được sẽ được lên lịch vào bất kỳ ngày 
nào được chỉ định . Tôi cũng sẽ có một sổ ghi án buổi sáng và 
một sổ ghi án buổi chiều để giảm tối thiểu thời gian của đương 
đơn trên tòa và cũng giảm tối thiểu thời gian họ phải bỏ việc và 
trường học . Tôi cũng sẽ có một sổ ghi án không thể bác bỏ cho 
phép chứng minh các vụ án/vấn đề đã thống nhất mà không cần 
lên lịch xét xử . Tôi sẽ cho phép tái thiết lập tối thiểu để bảo đảm 
vụ án được kết thúc đúng hạn .

Tôi sẽ làm mọi thứ có thể để bảo đảm đứa trẻ được hưởng lợi 
ích tốt nhất và tối thiểu hóa việc chấn thương tâm lý .

Học vấn: Trường PTTH Northbrook khóa 1998, Đại Học A&M Prairie View, bằng cử nhân khoa học . Luật Hình Sự 2001, Trung Tâm Luật Đại Học Houston, Tiến Sĩ Luật 2006 . | Kinh nghiệm: Văn Phòng Công Tố Viên Quận Cameron, Phòng Xâm 
Hại Trẻ Em, Văn Phòng Công Tố Viên Quận Dallas, Phòng Xâm Hại Trẻ Em, Văn Phòng Luật Sư Quận Harris, Phòng Xâm Hại Trẻ Em | Cộng đồng: Tôi đã tham gia nhiều chương trình quay lại trường học và nỗ lực khôi phục sau Bão Harvey . Tôi 
đã tham gia ngân hàng thực phẩm và tôi tham gia tình nguyện ở trường con tôi . | Email: michellemoorefor314th@gmail .com | Website: http://www .michellemoorefor314th .com | Địa chỉ: P .O . Box 90492 Houston, TX 77292 | Điện thoại: (832) 378-7976 
| Facebook: http://facebook .com/michellefor314 | Twitter: twitter .com/michellefor314

Chúng ta luôn làm thế này . Tất cả các bên trong Tòa Án Khu Vực 
Tiểu Bang Thứ 315 luôn có cơ hội để lợi ích của họ được trình 
bày và cân nhắc . Đây là quy tắc nền tảng của hệ thống chúng 
ta . Nó bắt đầu bằng việc vận hành một tòa án hiệu quả và bảo 
đảm có nhóm luật sư đa dạng trên tòa đạt tiêu chuẩn cao khi 
liên quan đến việc biện hộ trước tòa, đào tạo và giáo dục . Nghĩa 
là nằm giữ vô số cơ quan chúng ta phải xử lý với tính có trách 
nhiệm và hợp tác với cộng đồng .

Chúng ta làm những gì chúng ta vẫn làm . Chúng ta lên lịch xét 
xử đúng hạn và tìm sự cân bằng giữa giải pháp tốc độ và lợi ích 
công bằng . Chúng ta tùy ý sử dụng mọi công cụ kỹ nghệ để hiện 
đại hóa hoạt động tòa án . Chúng ta buộc luật sư phải chịu trách 
nhiệm về việc họ đại diện, yêu cầu tới thăm trong một số vụ án 
nhất định và là ưu tiên hàng đầu trong sổ ghi án . Chúng ta bảo 
đảm là có liên lạc mở với luật sư và toàn bộ các bên liên quan 
đến toàn bộ các vụ án .

Không ai trong tòa án của tôi từ chối sự hợp pháp hay sự bảo 
vệ theo luật định và Hiến Pháp vì tình trạng nhập cư của họ . 
Đây là luật và đây là điều đúng đắn . Chúng ta luôn nỗ lực bằng 
mọi cách để lên lịch cho các vụ án Tình Trạng Thanh Thiếu Niên 
Nhập Cư Đặc Biệt càng nhanh càng tốt . Việc bảo vệ trẻ em và 
sự chính trực của gia đình là tối cao và luôn là điều tôi cân nhắc 
trước tiên trong tất cả mọi vụ án .

Học vấn: Bằng cử nhân, Khoa Học Chính Trị, Đại Học A&M Texas; Du học ngắn hạn, Trường Luật Đại Học Texas; Tiến Sĩ Luật, Cao Đẳng Luật Nam Texas . | Kinh nghiệm: Trợ Lý Luật Sư Quận Harris, 1999-06; Thẩm Phán, Tòa Án Khu Vực Thứ 
315, 2006 đến hiện tại; Thẩm Phán Ngắn Ngày, Tòa Phúc Thẩm Số 1, 2016; Giáo Viên Thỉnh Giảng . Học Giả Nghiên Cứu, Đại Học Columbia . | Cộng đồng: Đồng Chủ Tịch, My Brother’s Keeper; Ủy Viên, Tòa Thượng Thẩm Tx, Ủy Ban Trẻ Em Tx; 
Chủ Tịch, Phòng Luật Thanh Thiếu Niên, HBA; Chủ Tịch Được Bầu, Phòng Luật Thanh Thiếu Niên, Bao Khảo Thí Luật Sư Tiểu Bang Tx . | Email: info@mikeschneider .org | Website: http://mikeschneider .org | Địa chỉ: P .O . Box 4202 Houston , Tx 
77201 | Facebook: http://www .facebook .com/judgemikeschneidercampaign/ | Twitter: twitter .com/JudgeSchneider

Trong Tòa Án Khu Vực Thứ 315, bước đầu tiên để bảo đảm 
mọi lợi ích được trình bày đầy đủ bắt đầu bằng việc cải thiện hệ 
thống hẹn tòa án hiện tại, bao gồm phân công vụ án hợp lý cho 
Văn Phòng Bào Chữa Công . Đối xử bình đẳng và công bằng 
phải dưới hình thức bảo đảm cố vấn tinh tế và đủ trình độ cho 
thanh niên và gia đình, bao gồm hẹn gặp người giám hộ hiệu 
quả và chỉ cho trường hợp bảo vệ lợi ích tốt nhất của đứa trẻ và 
phúc lợi xã hội của nó .

Đầu tiên, tôi sẽ ngay lập tức giải quyết các vụ đã tồn đọng trong 
một thời gian dài mà không có tiến triển gì . Xử lý các vụ án đúng 
hạn và phục vụ lợi ích của tất cả các bên liên quan tốt hơn . Tôi 
sẽ làm việc với tất cả các bên để bảo đảm mọi người có thời 
gian điều tra đầy đủ và thương lượng thỏa thuận, với mục đích 
ưu tiên sự thống nhất, tính dự đoán được, sự minh bạch, và hiệu 
quả liên quan đến tố tụng .

Tôi sẽ đối xử công bằng và bình đẳng với mọi trẻ em và gia đình, 
bất kể tình trạng nhập cư của họ . Tôi sẽ giữ vững lời thề tuân 
thủ luật pháp, đặc biệt là Tu Chính Án thứ 14 của Hiến Pháp, bảo 
đảm tố tụng hợp pháp cho mọi người bên trong ranh giới quận . 
Và nếu được bầu, là một thành viên của Ban Thanh Thiếu Niên 
Quận Harris tôi sẽ chủ động làm việc để soạn chính sách và giao 
thức gia đình thăm nom nhằm giảm nhẹ nỗi lo của cha mẹ nhập 
cư có cơ hội thăm con bị giam giữ .

Học vấn: Đại Học New York: Bằng Cử Nhân, Tâm Lý Học, 2002; Trường Luật St . Mary: Tiến Sĩ Luật, 2006 . | Kinh nghiệm: Văn Phòng Bào Chữa Công Quận Harris: Tháng 11 năm 2011 - Hiện Tại; Văn Phòng Luật của Leah Shapiro: 2011: Văn 
Phòng Công Tố Viên Quận Harris: Tháng 11 năm 2006 - tháng 7 năm 2011 . | Cộng đồng: Arms Wide Adoption Agency Thành Viên Hội Đồng; Hội Thanh Niên Quận Harris: Quản Lý Vụ Án; Tình Nguyện Viên Khôi Phục Sau Bão Harvey: JCC; 
Liên Hiệp Thiếu Niên Houston (2010-2017) . | Email: LeahShapiroForJudge@gmail .com | Website: http://LeahShapiroforJudge .com | Địa chỉ: P .O . Box 272352 Houston, TX 77277 | Điện thoại: (832) 409-4313 | Facebook: http://www .facebook .com/
leahshapiroforjudge/ | Twitter: twitter .com/leahshapiro1

THẨM PHÁN, TÒA ÁN QUẬN – GIA ĐÌNH VÀ TRẺ VỊ THÀNH NIÊN

Quý vị sẽ làm gì để bảo đảm các bên liên quan trong vụ 
án đều có cơ hội để những lợi ích của họ được trình bày 
và cân nhắc đầy đủ trước tòa?

Quý vị sẽ làm gì để bảo đảm các vụ án được xét xử trước 
tòa theo đúng thời hạn?

 Trong những vụ án liên quan đến gia đình nhập cư, đặc 
biệt là trẻ em và thanh thiếu niên, quý vị sẽ làm gì để bảo 
đảm các chính sách nhập cư liên bang không gây trở 
ngại cho vụ án trong phiên tòa của quý vị?

GIA ĐÌNH –CHỦ TỌA ĐỐI VỚI CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN GIA ĐÌNH VÀ TRẺ EM, NHƯ LY HÔN, QUYỀN NUÔI CON, TIỀN NUÔI CON, QUYỀN THĂM CON, LỆNH BẢO VỆ 
VÀ PHÒNG THÍCH TRẺ CHƯA ĐỦ TUỔI THÀNH NIÊN.
TRẺ VỊ THÀNH NIÊN – CHỦ TỌA CÁC VẤN ĐỀ, BAO GỒM VỊ PHẠM HÌNH SỰ, TRẺ VỊ THÀNH NIÊN PHẠM TỘI VÀ CÁC VẤN ĐỀ VỀ SAO NHÃNG ĐỐI VỚI  ĐỘ TUỔI THIẾU 
NIÊN (DƯỚI 18 TUỔI). NHIỆM KỲ 4-NĂM.

CÂU HỎI 
DÀNH CHO 

ỨNG CỬ VIÊN:
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Phương diện quan trọng nhất trong việc làm thẩm 
phán là duy trì an toàn cho cộng đồng với vai trò 
của tôi là Giám Đốc An Ninh Quốc Phòng/Quản Lý 
Khấp Cấp . Tôi sẽ tiếp tục bảo đảm Quận Harris có 
Văn Phòng Quản Lý Khẩn Cấp và văn phòng của 
tôi, làm việc với những viên chức quận khác đưa 
vấn đề khả năng phục hồi lên ưu tiên hàng đầu . 
Phải bảo đảm tình trạng tài chính của quận lớn thứ 
ba của quốc gia để chúng ta có thể tiếp tục cải thiện 
giao thông, pháp lý hình sự, sức khỏe tâm thần, 
chăm sóc y tế cho người nghèo, v .v . . .

Tôi tiên phong trong việc phát triển công khố phiếu 
lũ lụt minh bạch nhất từ trước tới nay . Công chúng 
đã và sẽ được tham gia thông qua ủy ban giám 
sát . Những dự án này rõ ràng là có lợi cho mọi 
khu vực trong quận và quá trình thực thi sẽ được 
đăng trên trang web đang hoạt động . Quận định 
đưa thêm tiền vào công khố phiếu tại những khu 
vực trong quận không đủ tiêu chuẩn xài quỹ liên 
bang do yêu cầu về chi phí/lợi ích . Sẽ hoàn tất dự 
án để bảo vệ hầu hết mọi người nhanh nhất có thể .

Thực thi chăm sóc sức khỏe tâm thần là ưu tiên 
hàng đầu của cá nhân tôi . Khi làm việc với cơ 
quan Lập Pháp, tôi đã lập ra một dự án chuyển 
hướng nhà tù để những người có vấn đề về tâm 
thần được điều trị trong những cơ sở chăm sóc 
sức khỏe tâm thần thay vì bị giam trong nhà tù 
quận . Văn phòng của tôi cũng dẫn đầu trong việc 
nỗ lực điều phối dịch vụ của Bệnh Viện Khu Vực 
Harris, Trung Tâm Sức Khỏe Tâm Thần Harris 
& IDD và những phòng khám lân cận . Chúng ta 
đang tăng gấp đôi khả năng nhận bệnh nhân của 
Trung tâm Tâm Thần Học Quận .

Bảo trì những tòa nhà quản trị, tòa án, trại giam và 
tổ hợp NRG . Biến Dome thành nguồn tạo doanh 
thu cho tổ hợp NRG sẽ tiết kiệm tiền thuế và biến 
biểu tượng này thành một không gian hữu dụng . 
Những nhà tù tuổi cho vị thành niên phải được 
nâng cấp hoặc thay thế vì tuổi vị thành niên giờ 
thêm cả những người 18 tuổi và nhà tù cũ thì lạc 
hậu rồi . Phải mở rộng tòa án và khu nhà phụ để 
bắt kịp với dân số đang tăng . Phải phát triển công 
viên để kiểm soát lũ và nâng cao chất lượng sống .

Hãy xác định 2 vấn đề quan trọng nhất có tầm 
ảnh hưởng đến người dân trong quận Harris 
và đưa ra một vài ví dụ hành động cụ thể có thể 
đo lường được mà quý vị sẽ thực hiện để giải 
quyết những vấn đề này?

Quý vị sẽ làm gì để bảo đảm được sự minh bạch 
và công bằng trong việc phân bổ các quỹ hoạch 
định và phục hồi sau lũ lụt bao gồm công khố 
phiếu Kiểm Soát Lũ Lụt Quận Harris đã được 
phê chuẩn gần đây?

Quận Harris có thể làm gì để bảo đảm các dịch 
vụ sức khỏe tâm thần với giá cả phải chăng và 
luôn sẵn có trên khắp các khu vực trong quận?

Ngoài việc kiểm soát lũ lụt và đường xá, quý vị 
còn hỗ trợ những dự án nào khác để giải quyết 
những nhu cầu về cơ sở hạ tầng của Quận 
Harris trong hiện tại và tương lai?
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ED EMMETT (R)

THẨM PHÁN QUẬN HARRIS
CHỦ TỌA TÒA ÁN ỦY VIÊN QUẬN, CÓ QUYỀN QUYẾT ĐỊNH VỀ NG N SÁCH VÀ QUẢN TRỊ CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CHÍNH QUYỀN QUẬN. HƠN NỮA, THẨM PHÁN QUẬN CHỊU TRÁCH NHIỆM 
KÊU GỌI BẦU CỬ, ĐĂNG CÁC THÔNG BÁO VỀ BẦU CỬ, NHẬN VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ ĐẾN TỪNG NHÀ, VÀ CHUẨN BỊ PHÒNG VỆ D N SỰ VÀ CỨU TRỢ THẢM HỌA.
THẨM PHẢN QUẬN CŨNG CÓ THỂ TỔ CHỨC HÔN LỄ. NHIỆM KỲ 4-NĂM.

LINA HIDALGO (D)

 ERIC GATLIN (L)  |  KHÔNG THỂ LIÊN LẠC

GEORGE BARNSTONE (D)
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CLYDE RAYMOND LEUCHTAG (R)

Quý vị sẽ làm gì để bảo đảm các bên liên quan trong vụ 
án đều có cơ hội để những lợi ích của họ được trình bày 
và cân nhắc đầy đủ trước tòa?

Quý vị sẽ làm gì để bảo đảm các vụ án được xét xử trước 
tòa theo đúng thời hạn?

Làm thế nào quý vị bảo đảm được tính vô tư trong phiên 
tòa của mình trong khi hệ thống hiện tại có các chương 
trình hỗ trợ tài chính tư pháp cho phép tiếp nhận quyên 
góp từ những người mà sau này có thể xuất hiện trong 
phiên tòa của quý vị?

THẨM PHÁN TÒA ÁN QUẬN CẤP CAO – DÂN SỰ
CHỦ TỌA CÁC VỤ ÁN D N SỰ CƠ BẢN VÀ PHÚC THẨM CẤP QUẬN; QUYỀN TÀI PHÁN ĐỘC QUYỀN VỚI CÁC TIẾN TRÌNH TRONG LĨNH VỰC RẤT ĐẶC BIỆT. QUYẾT ĐỊNH 
QUYỀN ĐỐI VỚI TÀI SẢN THỰC/CỦA CÁ NH N. XÉT XỬ CÁC VỤ KIỆN TỤNG VỀ KHÔI PHỤC TỔN HẠI DO CÓ NGƯỜI VU KHỐNG/NÓI XẤU; THỰC THI QUYỀN ĐẶC LƯU 
ĐỘNG SẢN THỰC CÓ GIÁ TRỊ TỪ $200 TRỞ LÊN; PHẠT THEO ĐIỀU LỆ DOANH NGHIỆP; VÀ KHÔI PHỤC QUYỀN ĐỐI VỚI TÀI SẢN THỰC. NHIỆM KỲ 4-NĂM.

Giáo dục/Bằng cấp: Cử Nhân (Kinh Tế), Đại Học Rice M .A . (Ngoại Giao), Đại Học Texas | Kinh Nghiệm Chuyên Môn: Dân Biểu Hạ Viện Texas - 4 nhiệm kỳ Chủ Tịch Ủy Ban Thương Mại Liên Bang, Liên Đoàn Vận Tải Công Nghiệp Quốc Gia Công 
ty Emmett Thẩm Phán Quận Harris từ năm 2007 | Tham Gia Hoạt Động Cộng Đồng: Hội Đồng Khu Houston/Galveston, Ủy Ban Vị Thành Niên, Hội Đồng Cố Vấn Vận Tải Biển TxDOT, Chủ Tịch Chính Sách Những Quận Đô Thị, Phó Chủ Tịch Những 
Quận Đô Thị Lớn, CEO, Hội Đồng Hoạch Định Ryan White . | Email Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: info@edemmett .com | Trang Web Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: http://www .edemmett .com | Địa Chỉ Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: 2726 
Bissonnet Suite 240-144 Houston, TX 77005 | Số Điện Thoại Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: (832) 474-9608 | Facebook: http://www .facebook .com/edemmett2018/ | Twitter: twitter .com/none

Trách nhiệm của chính phủ: Tuyên truyền cho mọi 
người biết vị trí này không phải là một thẩm phán, 
mà là một nhà quản lý giúp kiểm soát ngân sách 
của Quận . Thực thi kiểm toán công và xuất bản 
hệ đo mét minh bạch . Chia sẻ thông tin quan trọng 
như vùng nào là vùng lũ lụt, bao giờ thì có đập ngăn 
nước, Lũ lụt: Tăng cường và gia cố quy định về 
thoát nước . Thay vì chờ đợi lũ lụt trong 3 500 năm 
và bị thiệt hại 125 tỷ đô la, chủ động thực thi những 
giải pháp như lá chắn bờ biển để phòng vệ trước 
Cơn Bão kế tiếp .

Tôi sẽ thúc đẩy việc chúng ta chấp nhận một giải 
pháp chính thức bảo đảm quyết định về quỹ phục 
hồi sau bão Harvey chỉ dành cho những hoạt động 
có ý nghĩa với cộng đồng . Có vài cách giải thích về 
vốn sở hữu trong công khố phiếu, nhưng việc áp 
dụng còn tùy vào Tòa Ủy Viên . Nhiều dự án hoàn 
tất trước đơn giản vì vùng lân cận đã được ưu tiên 
hơn trong quá khứ, nên giờ họ phát triển thêm theo 
hướng đó . Tôi thường làm việc với những cộng 
đồng dễ tổn thương nhất và sẽ tiếp tục ưu tiên 
công việc này với tư cách là Thẩm Phán Quận .

Nhà Tù Quận của chúng ta là cơ sở chăm sóc 
sức khỏe tâm thần lớn nhất tiểu bang Texas đã 
từ lâu rồi . Nỗ lực gần đây vẫn chỉ là qua loa bề 
ngoài . Chúng ta cần một tầm nhìn, sự hợp tác 
và hỗ trợ cho một hệ thống hòa hợp, hiệu quả 
hơn . Chúng ta có những thành phần - Cơ Quan 
Y Tế Harris, Trung tâm Harris (trước là MHMRA), 
trường học, những FQHC, hệ thống pháp lý hình 
sự, bệnh viện địa phương . Quận phải dẫn đầu và 
có những ưu tiên thông minh hơn, như hỗ trợ sức 
khỏe tâm thần ở trường học thay vì tăng cường 
giam giữ trẻ vị thành niên .

Tôi sẽ ưu tiên để có hệ thống giao thông công 
cộng hiện đại nhất nhằm khiến chúng ta ngang 
tầm với những cộng đồng tốt nhất thế giới . Chúng 
ta đấu thầu hỏng Amazon HQ vì thiếu khả năng 
vận chuyển công cộng và đường xá thì nhiều tai 
nạn tử vong nhất nước . Tôi sẽ ngừng xây những 
tuyến đường khuyến khích phát triển thêm bên 
trong vùng bị ngập lũ . Hướng dẫn triển khai công 
việc sơ tán hợp tác và minh bạch và kế hoạch trú 
ẩn nếu có thảm họa . Có hệ thống cảnh báo mức 
nước cao dễ hiểu nhằm chấm dứt thiệt hại nhân 
mạng và xe cộ khi trời mưa .

Giáo dục/Bằng cấp: Cử Nhân Khoa Học Chính Trị, Đại Học Stanford . Theo đuổi hai bằng cùng một lúc ngành Luật (NYU) và Chính Sách Công (Đại Học Harvard), Trường Quản Lý Nhà Nước Kennedy) .  | Kinh Nghiệm Chuyên Môn: Quản trị dự án 
quyền con người cho Mạng Internews phi lợi nhuận; phiên dịch tiếng Tây Ban Nha-tiếng Anh, Trung Tâm Y Tế Texas; nhà nghiên cứu, Chương trình Harvard về Pháp Lý Hình Sự . | Tham Gia Hoạt Động Cộng Đồng: Tình nguyện viên Dự Án Quyền 
Dân Sự Texas và Hội Quyền Của Người Nhập Cư tại địa phương và Trung Tâm Pháp Lý Đô Thị, Luật Sư Bào Chữa Công Orleans, và Liên Minh Hoạt Động Nhà Tù trên toàn quốc . | Email Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: admin@linahidalgo .com 
| Trang Web Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: http://www .linahidalgo .com | Địa Chỉ Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: PO Box 88392 Houston, TX 77288 | Facebook: http://www .facebook .com/Lina4HC | Twitter: twitter .com/Lina4HC

Tôi vẫn sẽ tiếp tục bảo vệ mạnh mẽ quyền hợp pháp của đương 
đơn và lắng nghe tất cả các bên và xét xử họ trước tòa, bao gồm 
những bên tự đại diện cho mình (tự biện hộ) tức là họ không có 
luật sư . Tôi sẽ lại cung cấp tài liệu hướng dẫn và biểu mẫu hữu 
ích cho những đương đơn và luật sư của họ . Tôi cũng sẽ tiếp 
tục nghiên cứu và tìm hiểu luật để bảo đảm công lý được thực 
thi trong mỗi vụ án (không kể ai là người nhiều tiền hơn để thuê 
luật sư có quyền lực cao hơn) .

Tôi sẽ tiếp tục làm những công việc còn dang dở -- liên tục cải 
thiện hoạt động của tòa án, bao gồm * nhiều quy trình và quy tắc 
thân thiện với khách hàng hơn, * sổ ghi án nhiều vụ xét xử mỗi 
ngày để giảm thời gian chờ, *nhiều quy trình hiệu quả và giảm 
chi phí hơn để tiết kiệm tiền cho đương đơn và người nộp thuế, 
* soạn những biểu mẫu mới để hỗ trợ đương đơn có được thỏa 
thuận trước phiên xét xử, và * liên tục thu hút phản hồi trên mạng 
điện toán từ luật sư và đương đơn về những cách cải thiện quy 
trình và biểu mẫu .

Tôi không nhận những khoản tài trợ trên 250 đô la từ những luật 
sư có thể sẽ tham gia vụ án nào đó trong tương lai tại tòa án 
này . Hơn nữa, phương pháp tôi đã vận dụng thành công để bảo 
đảm sự công bằng tại tòa án là nhận thức được bản chất con 
người của mình VÀ tự nhắc nhở mình mỗi ngày rằng tôi phải trả 
lời (và phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình) trước cấp 
cao hơn . Là một thẩm phán, tôi PHẢI công bằng với tất cả mọi 
người, không được khó chịu với người giàu hay người nghèo vì 
tình trạng tài chính của họ (Lev 19:15) .

Giáo dục/Bằng cấp: Cao Đẳng Luật Nam Texas, Tiến Sĩ Luật, bằng danh dự xuất sắc (top 5%), tháng 5 năm 1990 . Đại Học Rice, Bằng Quản Trị Kinh Doanh, Nghiên Cứu Quản Lý và Tâm Lý Tổ Chức, tháng 5 năm 1985 . | Kinh Nghiệm Chuyên Môn: 
Cựu Thẩm Phán Tòa Án Dân Sự Quận Số 1; Viên Chức Tuyên Án Dân Sự - Tòa Án Thành Phố Houston; Trợ Lý Luật Sư Quận Harris; Luật Sư, Công Ty Dầu Sell; Phụ Tá, Baker Botts LL | Tham Gia Hoạt Động Cộng Đồng: Sĩ Quan Cảnh Sát Tình 
Nguyện KBC 6; Hội Đồng, Thế Hệ Đầu; Nhóm Tư Vấn CSP, Loving Houston; Thành Viên Sáng Lập, Tổ Chức Hợp Danh Thế Hệ Đầu; Tình Nguyện Viên Xét Xử Giả Định và Phiên Tòa Giả Định | Email Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: Judge@
ClydeLeuchtag .com | Trang Web Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: http://www .JudgeClyde .com | Địa Chỉ Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: PO Box 560 Houston, TX 77001 | Facebook: http://www .facebook .com/ClydeLeuchtag/

Với tư cách là Thẩm Phán Tòa Án Dân Sự Quận Harris Cấp 
Cao Số 1, tôi sẽ thiết lập một chương trình với Cao Đẳng Luật 
Nam Texas để biện hộ miễn phí cho những đương đơn tự biện 
hộ trong tòa án này .

Tất cả mọi vụ án sẽ được xử sơ thẩm trong vòng sáu tháng kể 
từ khi được phân công cho tòa án .

Là thẩm phán tại Tòa Án Dân Sự Số 1 Quận Harris, tôi đã nhận 
được nhiều khoản đóng góp cho chiến dịch từ những luật sư 
xuất hiện trong phiên tòa của tôi . Tôi không xét xử khoảng 2/3 vụ 
án do những luật sư đã đóng góp vào chiến dịch của tôi trình lên .

Giáo dục/Bằng cấp: Cử Nhân Quản Trị Kinh Doanh - Đại Học Texas, 1986; Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh - Đại Học Texas, 1989; Tiến Sĩ Luật - Đại Học Houston, 1993 | Kinh Nghiệm Chuyên Môn: Giấy phép hành nghề luật tại Texas từ năm 1994 . 
Thẩm Phán Tòa Án Dân Sự Quận Harris Cấp Cao Số 1 từ tháng 12 năm 2016 . | Tham Gia Hoạt Động Cộng Đồng: Thành Viên Hiệp Hội Luật Sư Đảng Dân Chủ Quận Harris, và Hội Triết Học Houston . | Email Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: Iam@
judgegeorgebarnstone .law | Trang Web Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: http://judgegeorge .org | Địa Chỉ Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: 3450 Binz St . Houston, Texas 77004 | Số Điện Thoại Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: (713) 528-5000 | 
Facebook: http://www .facebook .com/judgegeorge .barnstone
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ỨNG CỬ VIÊN:
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ỨNG CỬ VIÊN:

http://www.lwvhouston.org
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http://twitter.com/none
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Quý vị sẽ làm gì để bảo đảm các bên liên quan trong vụ 
án đều có cơ hội để những lợi ích của họ được trình bày 
và cân nhắc đầy đủ trước tòa?

Quý vị sẽ làm gì để bảo đảm các vụ án được xét xử trước 
tòa theo đúng thời hạn?

Làm thế nào quý vị bảo đảm được tính vô tư trong phiên 
tòa của mình trong khi hệ thống hiện tại có các chương 
trình hỗ trợ tài chính tư pháp cho phép tiếp nhận quyên 
góp từ những người mà sau này có thể xuất hiện trong 
phiên tòa của quý vị?

Mọi người tới tòa án vào những thời khắc khó khăn nhất đời họ 
và xứng đáng được tôn trọng và đối xử công bằng, không phân 
biệt chủng tộc, giới tính, tôn giáo, hay tiểu sử . Tôi sẽ công bằng 
và tuân thủ luật pháp . Tôi tin rằng mọi người đều xứng đáng 
được xét xử đúng luật . Hệ thống Pháp Lý phức tạp và quá nhiều 
đối với hầu hết mọi người; tôi sẽ kiên nhẫn hơn và giải thích rõ 
ràng hơn với những người tự biện hộ trước tòa . Tôi sẽ cung cấp 
thông tin về những nhóm hỗ trợ pháp lý miễn phí hoặc giảm giá 
luật sư đại diện .

Tôi sẽ quyết đoán và sẵn lòng ra những quyết định khó khăn mà 
nhiều thẩm phán trì hoãn ra quyết định . Tôi sẽ có một sổ ghi án 
đã xử xong để tiết kiệm thời gian và tiền bạc của mọi người . Tôi 
cũng sẽ tôn trọng thời gian của luật sư, tức là tiết kiệm tiền cho 
thân chủ của họ . Là một cựu công tố viên tại quận lớn thứ tư 
(Harris) toàn quốc, tôi thường làm việc chăm chỉ và xử lý khối 
lượng công việc rất lớn .

“Nữ Thần Công Lý bị mù .” Tôi sẽ tuân thủ luật pháp và Hiến 
Pháp, cho dù ai đứng trước tôi đi chăng nữa . Tôi sẽ công bằng 
với tất cả các bên .
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ERIN SWANSON (R)

JIM F. KOVACH (D)
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LINDA STOREY (R)

LASHAWN A. WILLIAMS (D)
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SOPHIA MAFRIGE (R)

WILLIAM “BILL” MCLEOD (D)

Giáo dục/Bằng cấp: Tiến Sĩ Luật, Cao Đẳng Luật Nam Texas, Chuyên Gia Hòa Giải có Chứng Nhận . Đại Học LeTourneau, Bằng Cử Nhân, hạng danh dự, Lớp Học Danh Dự, Tham gia chút ít vào Marketing Kinh Doanh & Tiếng Tây Ban Nha . | Kinh 
Nghiệm Chuyên Môn: Luật sư xét xử có kinh nghiệm, Cựu Trợ Lý Luật Sư Khu Vực/Công Tố Viên Quận Harris, Kinh nghiệm làm hội thẩm đa dạng và phiên xử bởi thẩm phán, đã khởi tố hàng ngàn vụ án . | Tham Gia Hoạt Động Cộng Đồng: Hiệp 
Hội Nữ Luật Sư, Học Viện Lãnh Đạo Hiệp Hội Luật Sư Trẻ Houston-làm việc và đấu tranh chống nạn buôn người), Hội Cựu Sinh Viên Trẻ STCL, Ngân hàng thực phẩm . Hội Khảo Thí Luật Sư Texas | Email Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: Erin@
ErinSwanson .com | Trang Web Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: http://www .ErinSwanson .com | Địa Chỉ Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: P .O . Box 6108 Kingwood, TX 77325 | Số Điện Thoại Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: (281) 506-2112 | 

Mục tiêu của tôi là giúp những người không thể nghỉ việc và 
dành cả buổi sáng lái xe xuống trung tâm vì những vấn đề quy 
trình nhỏ nhặt đều có thể tiếp cận Tòa Án này, để mọi thứ được 
xử lý hiệu quả hơn . Tôi đã hành nghề tại tòa án Cấp Cao trong 
26 năm . Tôi đã quen thuộc với những vấn đề ngăn cản các bên 
tham gia hết phiên xét xử sau khi xử lý hàng ngàn vụ án tại Tòa 
Án này . Chúng ta có thể cải thiện khả năng tiếp cận Tòa Án và 
khiến chúng hiệu quả và thân thiện với người dùng hơn bằng 
cách sử dụng kỹ nghệ hiện tại như Skype và Facetime .

Tôi sẽ duy trì một sổ ghi án năng động yêu cầu cập nhật theo 
tháng để bảo đảm tất cả mọi vụ án đều hướng tới việc có lệnh 
cuối cùng do Tòa ban hành . Nếu các bên hoặc luật sư muốn 
đưa ra một thỏa thuận trả tiền, nhưng không cần phán quyết của 
tòa vì có thể ảnh hưởng xấu đến điểm tín dụng của bị đơn, tôi 
sẽ chuyển vụ án sang “tình trạng hủy” mới cũng tương tự như 
những gì tôi sẽ làm với những vụ hoãn vì xin phá sản .

Thật không may, hệ thống hiện tại tự khiến nó trở nên không phù 
hợp vì luật sư được phép tài trợ cho những chiến dịch pháp lý . 
Tôi ủng hộ việc giới hạn hợp lý về cách thức luật sư và công ty 
luật tài trợ cho ứng cử viên thẩm phán và thẩm phán có chức vụ 
và những quy trình chỉ định lại vụ án hoặc thẩm phán bị kháng 
nghị nếu phù hợp để tránh ưu tiên cho những người tài trợ . 
Trong tòa án của tôi thì mọi người sẽ được đối xử công bằng, 
bình đẳng, và tôn trọng cho dù quý vị có luật sư hay không .

Giáo dục/Bằng cấp: Trường PTTH Kingwood 1983 Cử Nhân Quản Trị Kinh Doanh ngành Marketing - Đại Học Texas @ Austin; tháng 12 năm 1986 Tiến Sĩ Luật - Trường Luật Đại Học Houston; tháng 5, 1991 | Kinh Nghiệm Chuyên Môn: Wells & 
Associates, P .C . 1990-1993 Dillard, McElvaney& Kovach, LLP 1993-2014 Công Ty Luật Kovach, PLLC 2014 - Hiện Tại | Tham Gia Hoạt Động Cộng Đồng: Cựu Chủ Tịch Hội Đồng - Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe Cộng Đồng Thừa Hưởng Cựu Chủ 
Tịch Hội Đồng - Phòng Khám Montrose Cựu Chủ Tịch Hội Đồng - Chiến Dịch Quyền Con Người Câu Lạc Bộ Công Dân Crestwood Tình Nguyện Viên Đội Tuần Tra Bảo Vệ Thú Cưng | Email Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: Jim@KovachforJudge .
com | Trang Web Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: http://KovachforJudge .com | Địa Chỉ Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: 170 Westcott St . Houston, TX 77007 | Facebook: http://www .facebook .com/Kovachforjudge/

Mỗi bên đều có thời gian như nhau để trình bày khiếu nại và bào 
chữa trước tòa, cho dù họ có luật sư đại diện hay không . Tôi sẽ 
luôn bảo đảm những bên không có luật sư đại diện, tự biện hộ 
đều có thời gian trình bày hết vụ việc của họ .

Tòa Án Dân Sự Quận Harris số 3 có sổ ghi án các phiên sơ thẩm 
và chủ động xét xử vài lần một tuần . Xét xử không có bồi thẩm 
thường kết thúc là một năm hầu tòa cho các bên, và phiên xét 
xử có bồi thẩm sẽ được xét xử ngay sau khi mỗi bên có thời gian 
điều tra và chuẩn bị phù hợp .

Tôi đối xử công bằng với tất cả mọi người hiện diện tại tòa để 
tham gia xét xử . Để thực hiện chiến dịch, chúng ta phải gây quỹ, 
và theo cách hệ thống được thiết lập bây giờ, thì luật sư tham gia 
vào một tòa án cụ thể thường tài trợ cho tòa án đó . Tuy nhiên, 
nhiều luật sư và đương đơn tự biên hộ không tài trợ cho những 
chiến dịch pháp lý, và điều đó cũng hoàn toàn bình thường . 
Hàng trăm luật sư nộp đơn kiện hàng trăm vụ án lên tòa án quận 
3 mỗi tháng, vụ nào cũng được xét xử tôn trọng và nhã nhặn và 
tuân thủ một tiêu chuẩn chung .

Giáo dục/Bằng cấp: Tiến Sĩ Luật, Cao Đẳng Luật Nam Texas (1993) Bằng Cử Nhân, Đại Học Texas tại Austin (1990) Học Viện St . Agnes (1986) | Kinh Nghiệm Chuyên Môn: Thẩm Phán Chủ Tọa Tòa Án Dân Sự Quận Harris Cấp Cao Số 3 từ 2006-
hiện tại . Trợ Lý Luật Sư Quận Harris từ năm 1998-2006 . Tự hành nghề tố tụng luật dân sư từ năm 1993-1998 . | Tham Gia Hoạt Động Cộng Đồng: Thẩm Phán Storey sống tại Spring Branch với con trai mười một tuổi, Brendan . Cô hiện tại đang 
trong nhiệm kỳ thứ hai tại Ủy Ban Dịch Vụ Bồi Thẩm Texas thuộc Ban Khảo Thí Luật Sư Texas . | Email Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: judge@judgelindastorey .com | Trang Web Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: http://judgelindastorey .com | Địa 
Chỉ Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: 9819 Oak Point Dr Houston, TX 77055 | Số Điện Thoại Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: (832) 264-0634

Nếu được bầu tôi sẽ đưa ra quan điểm trung thực và chân thành 
tôn trọng tất cả các bên trong phiên tòa của mình, và trân trọng 
và duy trì từng con chữ và tinh thần của luật pháp . Tôi hiểu tòa 
có quyền tùy nghi để bảo đảm sự công bằng, trong khi vẫn cân 
bằng lợi ích của các bên . Tôi cũng hiểu rằng sự tốt bụng, tôn 
trọng và cảm thông không có nghĩa là không tuân thủ luật pháp; 
nhưng trong khi tuân thủ luật mà có những đức tính như vậy, thì 
sẽ tạo nên sự tự tin trong quá trình làm việc .

Đầu tiên tôi sẽ gặp gỡ với nhân viên hiện tại để biết họ tin vào 
phương án nào có thể thực hiện để xử lý sổ ghi án hiệu quả hơn . 
Thứ hai, tôi sẽ tổ chức một buổi họp với những luật sư thường 
xuyên làm việc tại tòa để hiểu những mối quan tâm của họ . Tiếp 
theo, chúng ta sẽ xác định những vụ án đã sẵn sàng xét xử sơ 
thẩm và những vụ án có thể thỏa thuận . Với những vụ án có thể 
đưa ra xét xử, tôi sẽ hướng dẫn các bên đề xuất lịch trình để luật 
sư đồng ý tiếp tục vụ án .

Cho tới bây giờ chiến dịch của tôi chưa nhận khoản tài trợ nào 
từ công ty thu nợ hay luật sư thường làm việc với tòa án dân sự 
quận . Phần lớn khoản tài trợ cho chiến dịch của tôi tới từ những 
ngành không phải luật pháp . Tôi chủ định bắt đầu chiến dịch của 
mình theo cách đó và sẽ kết thúc nó theo cách đó .

Giáo dục/Bằng cấp: Tiến Sĩ Luật 1995 - Trường Luật Thurgood Marshall tại Đại Học Nam Texas | Kinh Nghiệm Chuyên Môn: Hành nghề luật về vấn đề phân biệt đối xử giữa người lao động và chủ lao động, những vấn đề kinh doanh nói chung, 
và chứng nhận di chúc . Tôi cũng làm việc với tư cách là ủy viên đặc biệt được chỉ định xử lý những vụ án đặc biệt . | Tham Gia Hoạt Động Cộng Đồng: Công ty của tôi nhận từ 3 đến 5 thực tập viên mỗi năm từ trường cao đẳng và trường luật . Tôi 
hướng dẫn Nhóm Khám Phá Trẻ tại địa phương . | Email Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: lwilliams@lawforjudge .com | Trang Web Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: http://www .lawforjudge .com | Địa Chỉ Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: 2411 
Emancipation Ave ., Suite 202 Houston, TX 77004 | Số Điện Thoại Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: (832) 441-3775 | Facebook: http://www .facebook .com/LAWforJudge/ | Twitter: twitter .com/a_lwilliams

Công bằng và vô tư là tối quan trọng trong việc quản trị pháp 
luật . Tôi đã đại diện cả hai bên trong sổ ghi án, những bên muốn 
giải quyết khó khăn và những bên bên bào chữa trước đơn kiện . 
Tôi sẽ tuân thủ pháp luật, và, cân nhắc mọi bằng chứng được 
trình bày để ra quyết định . Chỉ dẫn đạo đức và bộ quy tắc đạo 
đức tư pháp giới hạn những gì thẩm phán có thể làm, nhưng tôi 
sẽ làm việc trong khuôn khổ đó để cho công bằng và mọi bên 
đều được lắng nghe .

Là một Thẩm Phán đòi hỏi cam kết làm toàn thời gian, tôi sẵn 
lòng cam kết làm việc với sổ ghi án của tòa . Công dân Quận 
Harris xứng đáng có được thẩm phán có trình độ tuân thủ pháp 
luật, và, cống hiến thời gian của họ để quản lý sổ ghi án để giảm 
thời gian và phí . Tôi sẽ xem xét những vụ hiện có và sẽ lên kế 
hoạch . Tôi sẽ hướng dẫn hoạt động sổ ghi án tùy thuộc vào ước 
tính thời gian của các bên, và cân nhắc thiết lập nhiều sổ ghi án 
cho những vấn đề khác nhau, ví dụ khám phá tranh chấp, tổng 
hợp phán quyết của tòa, kết quả xử những vụ nhỏ lẻ, v .v . . .

Tôi có nhiều kinh nghiệm tố tụng đa dạng qua hơn 3 thập kỷ 
giúp tôi chứng kiến tác động của những thẩm phán không công 
bằng . Sẽ luôn có những vấn đề có thể có tác động không công 
bằng, nhưng tôi chỉ có thể nói rằng về mặt cá nhân, luật và quy 
tắc quy trình dân sự sẽ hướng dẫn tôi, chứ không phải người 
đóng góp tài trợ .

Giáo dục/Bằng cấp: Bằng Cử Nhân Đại Học Tiểu Bang Texas Tháng 5 năm 1985 ngành Khoa Học Chính Trị & Tâm Lý . Tiến Sĩ Luật Tháng 5 năm 1988 Cao Đẳng Luật Nam Texas . Chương Trình Luật Mùa Hè Tiểu Bang Florida . Oxford 1987 . Chứng 
nhận chuyên gia hòa giải năm 2002 | Kinh Nghiệm Chuyên Môn: Văn Phòng Luật Sophia A . Mafrige, từ tháng 1 năm 1991; tổ tụng dân sự, luật gia đình và bất động sản . Mafrige&Kormanik, 1988-1991, phụ tá tố tụng . | Tham Gia Hoạt Động Cộng 
Đồng: Ủy Viên Ủy Ban Dân Sự HPD; Hiệp Hội Khảo Thí Luật Sư Houston Tư vấn luật qua điện thoại & Dạy tình nguyện viên Texas, Thành Viên Tổ Chức HBA; tình nguyện viên Bão Harvey; Cố Vấn Pháp Luật STCL-Houston . | Email Công Khai 
Dành Cho Chiến Dịch: sophlaw@aol .com | Trang Web Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: http://www .sophiamafrige .com | Địa Chỉ Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: 411 Fannin Suite 300 Houston, Texas 77002 | Số Điện Thoại Công Khai Dành Cho 

Tôi tha thiết vận hành một phòng xử án vừa chính trực vừa công 
bằng trong xét xử và đối xử với mọi đương đơn . Tôi có kế hoạch 
xây dựng lòng tin từ đương đơn và sự tự tin trong tòa án bằng 
cách duy trì sự công bằng, bảo vệ tất cả mọi cá nhân . Tôi sẽ làm 
việc để thực thi việc bảo vệ để bảo đảm các bên tuân thủ luật 
và chính sách đúng quy trình không bên nào bị bất lợi . Thậm chí 
đương đơn tự biện hộ mà ngôn ngữ mẹ đẻ không phải tiếng Anh 
thì cũng sẽ được bảo vệ .

Tôi được biết là một lãnh đạo, người tuyên truyền và nhà tổ 
chức chuyên nghiệp với kỹ năng quản lý thời gian độc đáo . 
Khả năng đánh giá các quy trình của tôi trong tổ chức giúp thực 
thi các quá trình hiệu quả đi cùng với khả năng lắng nghe và 
hướng dẫn và chỉ dẫn những cá nhân làm việc cùng tôi để thực 
thi những thay đổi cần thiết . Một phòng xử án không khác bất 
kỳ việc kinh doanh nào khác, kiểm tra theo quý để cập nhật quy 
trình, nếu cần, để bảo đảm tiêu chuẩn xử lý đúng hạn tất cả mọi 
vụ án trước tòa .

Trong khi tôi trân trọng việc tài trợ cho chiến dịch của mình tôi 
cũng đã thiết lập những chính sách nội bộ nghiêm khắc để bảo 
đảm đạt được những tiêu chuẩn đạo đức và và chính trực cao 
nhất khiến phiên tòa của tôi thực sự độc lập và công bằng, tôi sẽ 
thật may mắn nếu được bầu . Một cách đơn giản, tôi yêu cầu mọi 
người tham gia BỎ PHIẾU trong cuộc bầu cử này, Xin hãy BỎ 
PHIẾU cho WILLIAM “BILL” MCLEOD tại Tòa Án Dân Sự Quận 
Harris Cấp Cao Số 4 . QUÝ VỊ sẽ thấy tôi sẽ làm việc vì TẤT CẢ 
mọi thành viên của Quận Harris TUYỆT VỜI CỦA CHÚNG TA, 
chứ không phải cho những người tài trợ ( .)

Giáo dục/Bằng cấp: Tiến Sĩ Luật Trường Luật Thurgood Marshall, Khóa 2001 . Thạc Sĩ Đại Học A&M Texas, với tên chính thức là Đại Học Đông Tiểu Bang Texas, Khóa 1992 . Cử Nhân Đại Học A&M Texas, 1982 . | Kinh Nghiệm Chuyên Môn: William 
“Bill” McLeod là người có trình độ nhất, không ai có được hiểu biết về luật như ông trong việc bảo vệ quyền lợi cho các cá nhân . Ông làm việc tại những tòa án nhỏ nhất cho tới tòa phúc thẩm . | Tham Gia Hoạt Động Cộng Đồng: Thực sự thì trang 
FB của William Bill McLeod có toàn bộ chi tiết về cống hiến tuyệt vời của ông tới TOÀN THỂ mọi người trong Quận Harris, không để cộng đồng nào bị thiệt thòi, không được phục vụ . | Email Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: bill@mcleodforjustice .
com | Trang Web Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: http://mcleodforjustice .com | Địa Chỉ Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: Campaign of William “Bill” McLeod 2950 Unity Dr . #571012 Houston , Tx 77257 | Số Điện Thoại Công Khai Dành Cho Chiến 

THẨM PHÁN TÒA ÁN QUẬN CẤP CAO – DÂN SỰ
CHỦ TỌA CÁC VỤ ÁN D N SỰ CƠ BẢN VÀ PHÚC THẨM CẤP QUẬN; QUYỀN TÀI PHÁN ĐỘC QUYỀN VỚI CÁC TIẾN TRÌNH TRONG LĨNH VỰC RẤT ĐẶC BIỆT. QUYẾT ĐỊNH 
QUYỀN ĐỐI VỚI TÀI SẢN THỰC/CỦA CÁ NH N. XÉT XỬ CÁC VỤ KIỆN TỤNG VỀ KHÔI PHỤC TỔN HẠI DO CÓ NGƯỜI VU KHỐNG/NÓI XẤU; THỰC THI QUYỀN ĐẶC LƯU 
ĐỘNG SẢN THỰC CÓ GIÁ TRỊ TỪ $200 TRỞ LÊN; PHẠT THEO ĐIỀU LỆ DOANH NGHIỆP; VÀ KHÔI PHỤC QUYỀN ĐỐI VỚI TÀI SẢN THỰC. NHIỆM KỲ 4-NĂM.

CÂU HỎI 
DÀNH CHO 

ỨNG CỬ VIÊN:

http://www.lwvhouston.org
mailto:Erin@ErinSwanson.com
mailto:Erin@ErinSwanson.com
http://www.ErinSwanson.com
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Giáo dục: Bằng cử nhân Đại học St . Thomas 1985 Bằng Tiến sĩ Luật Cao đẳng Luật Nam Texas 1988 | Kinh nghiệm: 2010-Nay: Thẩm phán Chính Tòa Hình Sự Nội Hạt số 3 Hạt Harris 1995-2010: Thẩm Phán Khách Mời Tòa Nội Nạt Harris 1988-
1994: Trợ Lý Luật Sư Quận: | Cộng đồng: Ban Cố Vấn National Charity League St . Mary’s Seminary Tôi làm tình nguyện trong chương trình Hỗ Trợ Làm Quen Cuộc Sống Cho Người Nói Tiếng Tây Ban Nha đầu tiên tại Hạt Harris gọi là SOBER 
Court . | Email: natalie6@swbell .net | Trang web: http://www .facebook .com/Re-Elect-Judge-Natalie-Fleming-247766487295/?ref=bookmarks | Địa chỉ: 1345 Campbell Rd . Suite 100 Houston, TX 77055 | Facebook: http://www .facebook .com/Re-Elect-
Judge-Natalie-Fleming-247766487295/?ref=bookmarks
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QUYỀN TÀI PHÁN CƠ BẢN ĐỘC QUYỀN TRONG CÁC VỤ ÁN NHỎ KHI TIỀN PHẠT ĐƯỢC PHÉP VƯỢT QUÁ $500 HOẶC THỜI GIAN GIAM GIỮ TẠI NHÀ TÙ QUẬN KHÔNG 
VƯỢT QUÁ MỘT NĂM. CÓ THỂ KHÁNG CÁO QUYẾT ĐỊNH TỪ TÒA ÁN HÒA GIẢI THÀNH PHỐ TẠI TÒA ÁN HÌNH SỰ QUẬN CẤP CAO. NHIỆM KỲ 4-NĂM.

THẨM PHÁN • TÒA ÁN HÌNH SỰ QUẬN

Quý vị sẽ sử dụng tiêu chí nào để ra quyết định cuối 
cùng trong việc bổ nhiệm luật sư biện hộ cho các bị cáo 
quá nghèo? Vui lòng thảo luận vì sao chọn lựa bổ nhiệm 
luật sư từ Văn Phòng Luật Sư Công mà không chọn luật 
sư riêng.

Vai trò hợp lý của tòa án là gì trong việc bảo đảm các bị 
cáo là người nhập cư được đối xử bình đẳng, công bằng 
và theo mọi trình tự của pháp luật?

Quý vị ủng hộ việc bảo lãnh tại ngoại bằng tiền mặt hay 
hệ thống giám sát dựa trên rủi ro để bảo đảm sự hiện 
diện của bị cáo tại tòa? Tại sao?

PAULA GOODHART (R)

ALEX SALGADO (D)
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BILL HARMON (R)

RONNISHA BOWMAN (D)
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3 NATALIE C. FLEMING (R)

Tại Hạt Harris, chúng ba được yêu cầu phải tuân thủ Đạo Luật 
Bào Chữa Công Bằng và chỉ cho phép những luật sư đạt tiêu 
chuẩn khắc khe đại diện cho thân chủ khó khăn . Mọi luật sư 
đạt tiêu chuẩn để đại diện những thân chủ khó khăn phải thể 
hiện kinh nghiệm vụ án hình sự sau đó phải đậu bài kiểm tra 
rất khắt khe . Nếu một luật sư muốn đại diện thân chủ khó khăn 
và nói tiếng Tây Ban Nha thì luật sư đó phải vượt bài kiểm tra 
tiếng Tây Ban Nha trình độ cao . Những văn phòng luậ do chính 
quyền trả tiền (PD) giải quyết các tội nhẹ bao gồm thân chủ mắc 
bệnh tâm thần .

Vai trò chính đáng của mọi thẩm phán là bảo đảm tố tụng hợp 
pháp cho mỗi và mọi cá nhân bị cáo buộc tội có mặt trước tòa, 
bất kể họ có địa vị xã hội như thế nào . Tố tụng hợp pháp là nền 
tảng cho chính quyền công lý công bằng và không bao giờ được 
phép thỏa hiệp . Tôi bảo đảm rằng mọi người có mặt trước tòa 
nếu không nói được tiếng Anh thì sẽ được quyền có phiên dịch 
viên đạt chuẩn để thông dịch, bảo đảm họ hiểu rõ toàn bộ quy 
trình . Bị cáo hoàn cảnh khó khăn nói tiếng Tây Ban Nha sẽ được 
luật sư biết tiếng Tây Ban Nha giúp đỡ .

Không bao giờ được dùng tiền bảo lãnh làm công cụ áp bức . 
Luật pháp Texas cho phép dùng tiền, người bảo đảm và cam 
kết chịu phạt nếu bị cáo không xuất hiện tại tòa . Cách làm là 
tuyên thệ và tuân thủ luật pháp Texas cũng như tự mình đứng ra 
bảo lãnh để bảo đảm một người nào đó sẽ xuất hiện tại tòa và 
không phạm thêm tội mới . Ví dụ về những yếu tố cần xem xét 
là khả năng chi trả, tình huống vụ án và an toàn cộng đồng . Đôi 
lúc cam kết đóng phạt nếu bị cáo không hầu tòa cộng thêm chị 
giám sát thì được xem là đủ để làm người bảo đảm, có lúc phải 
có đóng thế chân trước .

Giáo dục: 1993 - Tiến sĩ Luật - Trung tâm Luật Đại học Houston, 1990 - Cử nhân Xã hội học, tốt nghiệp danh dự- Đại học Texas | Kinh nghiệm: 2010 - Nay - Thẩm phát, Tòa Hình Sự Nội Hạt Harris Số 1; 2007 - 2010 Văn phòng luậtPaula Goodhart, 
bào chữa hình sự; 1993-2007 Trợ lý Luật sư Quận - Hạt Harris | Cộng đồng: American Leadership Forum Leukemia Lymphoma Society National Charity League Spring Branch F .F .A . Nhà Thờ Công Giáo St . John Vianney Lawyers Have a Heart 
Regional HS Mock Trial | Email: JudgePaulaGoodhart@gmail .com | Trang web: http://PaulaGoodhart .com
Địa chỉ: 14027 Memorial #368 Houston, TX 77079 | Facebook: http://@HarrisCountyCriminalCourtatLaw1

Tôi ủng hộ việc tăng ngân sách cho Văn Phòng của Luật Sư 
Công và tôi tin Thẩm phán nên chỉ định luật sư cho những người 
có nhu cầu nhưng lại không đủ tiền thuê luật sư . Các thẩm phán 
nên đánh giá văn phòng của Luật Sư Công và các luật sư bào 
chữa trong đó, để xem họ có đủ năng lực đại diện cho thân chủ 
hay không, và từ đó thẩm phán có thể chọn những người thích 
hợp để chỉ định khi cần . Các thẩm phán nên bảo đảm mọi người 
ra tòa đều có thể có người đại diện luật pháp cho họ .

Là thế hệ sau của những người nhập cư đồng thời là người ủng 
hộ quyền nhập cư, tôi cho rằng không công bằng và vô đạo đức 
khi lợi dụng một người do người đó “không có trong hồ sơ” . Tất 
cả những người ra tòa nên được đối xử tôn trọng, tự trọng và 
tố tụng hợp pháp trước pháp luật như bất kỳ ai khác . Không có 
chỗ cho việc đối xử không công bằng với người nhập cư không 
có trong hồ sơ trong hệ thống pháp luật hình sự và Tòa nên đối 
sử với mọi người ra tòa bình đẳng như nhau .

Một hệ thống đánh giá theo nguy cơ có thể giúp những bị cáo 
nguy cơ thấp được thả sớm . Không bị cáo tội nhẹ nào nên ở 
trong nhà giam chỉ vì họ nghèo . Các bị cáo tội nhẹ nên được ký 
giấy bảo lãnh và nếu cần thì có thể dùng dịch vụ cam kết bảo 
lãnh . Rất nhiều lần bị cáo viết giấy nhận tội chỉ để được ra khỏi 
nhà giam sớm; nhưng nếu họ có cơ hội được thả dựa trên hệ 
thống đánh giá theo nguy cơ thì họ đã có thể giải quyết vụ án 
mà không phải có án tích theo họ suốt đời .

Giáo dục: Đại Học Công NghệTexas Tech University, Cử Nhân Anh Ngữ 2004, Đại Học Nam Texas - Trường luật Thurgood Marshall, 2009 | Kinh nghiệm: Văn phòng Luật sư Quận Hạt Walker County, 12/2009 đến 6/2014, Văn phòng Luật sư Hạt 
Fort Bend, 6/2014 đến nay | Email: salgado4judge@gmail .com | Trang web: http://alexsalgadoforjudge .com | Địa chỉ: 2000 North Loop West Suite 250 Houston, Tx 77018 | Điện thoại: (281) 940-5922 | Facebook: http://alexsalgadoforjudge

Nhìn chung tôi cho bị cáo 30 ngảy để thuê luật sư và nếu họ 
không thuê người trong thời gian đã cho, thì ta sẽ cho người để 
đại diện cho bị cáo . Tôi dùng luật sư riêng có nhiều kinh nghiệm 
hơn luật sư trong văn phòng Luật Sư Công và luật sư trong văn 
phòng Luật Sư Công trong tòa xử tội nhẹ chỉ có thể xử lý vụ án 
có yếu tố tâm thần .

Không nên lấy tình trạng nhập cư của một người làm một trong 
những yếu tố xét hình phạt .

Phải đặt ra mức tiền bảo lãnh choi mọi trường hợp tội nhẹ . Với 
những người không thể nộp tiền bảo lãnh, thẩm phán phải dựa 
vào hệ thống giám sát theo nguy cơ để bảo đảm bảo đảm bị 
cáo ra hầu tòa . Tôi luôn xem xét sử dụng hệ thống giám sát theo 
nguy cơ cho người có khả năng đóng tiền bảo lãnh . Có lúc cách 
này giúp bị cáo đủ tiền thuê luật sư riêng .

Giáo dục: Đại học Washington và Lee 1974 St Trường Luật Mary 1976 Được nhận vào Đoàn Luật Sư 1977 | Kinh nghiệm: Trợ Lý DA Tòa Hạt Harris1977-1981 Thẩm phán Tòa 178 của Quận 1985-2006 Thẩm phán Hình sự số 2 2006-Nay
Cộng đồng: Coach Post Oak Little League 1995 và 1997 MS 150 Bike Ride đến Austin 2002-nay . | Email: Harmonbilly@yahoo .com

Tất cả mọi thân chủ đều có quyền được đại diện pháp luật; do 
đó, khi chỉ định luật sư đại diện cho bị cáo hoàn cảnh khó khăn, 
tiêu chỉ năng lực được đưa lên, ngang với trường hợp bị cáo 
chi được thật nhiều tiền . Luật sư được chỉ định vụ án phải làm 
việc chăm chỉ để bảo đảm lợi ích cho Thân chủ và quyền theo 
trong Hiến pháp luôn được tôn trọng . Văn phòng luật sư công 
là nhóm luật sư có khả năng xử lý công tác trước xét xử, xét xử 
và phúc thẩm . Luật sư riêng có trách nhiệm làm mọi công việc .

Tòa đóng vai trò trung dung, không tạo ra khác biệt gì giữa 
người nhập cư và công dân chính thức, bảo đảm mọi người 
được đối xử công bằng trước Tòa . Tòa tuân theo luật tiểu bang 
và hiến pháp bang khi xử lý mọi người đứng trước vành móng 
ngựa .

Tôi ủng hộ hệ thống giám sát theo nguy cơ để bảo đảm bị cáo 
ra tòa khi mắc tội nhẹ và không có hành vi bạo lực . Cam kết hầu 
tòa có thể không được dùng làm công cụ áp chế, mà giúp bị 
cáo có mặt tại tòa . Người bạo lực có tiền thì được tại ngoại, còn 
người nghèo bị giam kể cả khi họ không có hành vi bạo lực . Các 
nghiên cứu cho thấy bị cáo tự bào chữa cho bản thân khi còn 
trong tù thì có tỷ lệ ký nhận tội cao hơn kể cả khi họ vô tội Khi xét 
tính công bằng về mọi mặt thì chúng ta phải làm tốt hơn bây giờ .

Giáo dục: Đại Học Nam Texas, Cử nhân Ngoại giao và Tiến sĩ Luật  | Kinh nghiệm: Luật sư Luật Hình sự từ 2012 và cựu Phó Giáo Sư Khoa học Chính trị | Cộng đồng: Làm việc tình nguyện cho Houston Volunteer Lawyers và Cố vấn cho sinh viên 
trong Change Happens (trước đây là FUUSA) | Email: ronnishabowmanforjudge@gmail .com | Địa chỉ: 1302 Waugh, Ste 529 Houston, Texas 77019 | Điện thoại: (832) 335-9695 | Facebook: http://ronnisha .bowman .7

Nếu một cá nhân đủ chuẩn hoàn cảnh khó khăn, họ sẽ được chỉ 
định luật sư có trình độ để đại diện cho họ . Thường thì bất kể là 
có hoàn cảnh khó khăn hay không, tùy vào hoàn cảnh cụ thể của 
một người và thấy thích hợp, tôi sẽ chỉ định luật sư để bảo đảm 
công lý công bằng . Hạt hoạt động theo hệ thống chỉ định linh 
hoạt . Bị cáo có vấn đề thần kinh và muốn kháng cáo, họ sẽ được 
chỉ định luật sư trong Văn Phòng Luật Sư Công . Những luật sư 
đủ tiêu chuẩn sẽ được chỉ định cho bị cáo hoàn cảnh khó khăn .

Mọi thẩm phán phải tuyên thệ tuân thủ pháp luật . Mọi cá nhân, 
gồm cả người nhập cư cũng được bảo vệ công bằng theo pháp 
luật . Trong tòa của tôi, mọi ca nhân được đối xử công bằng và 
tố tụng hợp pháp đúng theo luật . Luật sư có chứng nhận năng 
lực nói tiếng Tây Ban Nha sẽ được chỉ định cho những cá nhân 
có hoàn cảnh khó khăn chủ yếu nói tiếng Tây Ban Nha để giúp 
họ hiểu toàn bộ quá trình xử án .

Tôi ủng hộ và luật cho phép kết hợp sử dụng nhiều hệ thống 
trước khi xét xử . Tôi tin hệ thống kết hợp hiện nay giúp bảo đảm 
bị cáo ra hầu tòa vì những người được bảo lãnh tại ngoại và 
người có nguy cơ thấp được tại ngoại với cam kết bảo lãnh, họ 
có tỷ lệ ra hầu tòa cao . Hơn nữa, tôi tin rằng hệ thống cho bị cáo 
tại ngoại trước xét xử dựa theo đánh giá rủi ro sẽ giúp bảo đảm 
an toàn cộng đồng . Luật bắt buộc tôi phải xét nhiều yếu tố khi 
quyết định cho bị cáo tại ngoài và tôi sẽ tuân thủ luật .

CÂU HỎI 
DÀNH CHO 

ỨNG CỬ VIÊN:

TRANH CỬ ĐƯỢC TIẾP TỤC Ở TRANG 49

http://www.lwvhouston.org
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Tôi sẽ chú ý đến kinh nghiệm, số vụ án đang nhận và tần số 
được chỉ định của một luật sư . Dịch vụ luật của luật sư có thể 
rất đắt . Khi một cá nhân không thể thuê luật sư, họ sẽ được chỉ 
định một nhân viên luật sư trong văn phòng luật sư công và chỉ 
định luật sư thường khi cần một luật sư riêng . Quá trình chọn 
luật sư chỉ định không nên có sự châm chước và không được 
dựa trên việc ai ủng hộ cho chiến dịch của Thẩm Phán Chính .

 Để bảo đảm bị cáo là người nhập cư hiểu các quyền của họ . Để 
bảo đảm bị cáo người nhập cư có cơ hội được đại diện bởi một 
luật sư hiểu rõ các quyền của họ . Cuối cùng, nếu bị cáo người 
nhập cư không nói được tiếng Anh như ngôn ngữ chính, để bảo 
đảm họ có luật sư biết ngôn ngữ của bị cáo vào giao tiếp với bị 
cáo bằng ngôn ngữ chính đó .

Tôi ủng hộ chương trình giám sát theo nguy cơ trong toàn xử tội 
nhẹ mà tôi đang muốn ứng cử . Nó cho mọi người cơ hội được 
đối xử công bằng bất kể khả năng tài chính có thế nào . Không 
ai phải ngồi tù chờ đến khi xét xử chỉ vì họ không thể đóng tiền 
bảo lãnh, nếu họ gặp những rũi ro nhất định .
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JOHN CLINTON (R)

SHANNON BALDWIN (D)

TH
ẨM

 P
H

ÁN
, T

Ò
A 

H
ÌN

H 
SỰ

 N
Ộ

I H
ẠT

 S
Ố

 0
5

XAVIER ALFARO (R)

ERICA HUGHES (D)
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DAVID M. FLEISCHER (D)

Giáo dục: Đại học Prairie View A&M - Cử nhân Khoa học, Kỹ thuật Điện, Trường Luật Thurgood Marshall - Tiến sĩ Luật  | Kinh nghiệm: Luật sư Đột lập- The Hughes firm PLLC, chương trìn Adjunct Faculty Paralegal- Cao đẳng San Jacinto, Thẩm 
Phán Luật Sư Quốc Gia- Quân đội Hoa kỳ | Cộng đồng: Delta Sigma Theta Sorority, Inc ., Higher Dimension Church, Paralegal Gator Club, | Email: ehughes4judge@yahoo .com | Trang web: http://hughesforjudge .nationbuilder .com | Địa chỉ: 3007 
Caroline St . Houston, TX 77002 | Facebook: http://HughesforJudge | Twitter: twitter .com/ehughes4judge

Luật Địa Phương chi phối tòa của tôi và tất cả các tòa hình sự 
trong hạt, nó yêu cầu Văn Phòng Luật Sư Công được chỉ định 
đại diện cho tất cả các bị cáo có vấn đề tâm thần . Luật này yêu 
cầu luật sư riêng được chỉ định đại diện cho tất cả các bị cáo 
hoàn cảnh khó khăn . Luật sư đại diện cho thân chủ hoàn cảnh 
khó khăn phải đạt yêu cầu cụ thể, đậu bài kiểm tra và được chấp 
thuận . Một chương trình máy tính sẽ chọn ngẫu nhiên những 
luật sư hiện có và gửi danh sách cho Thẩm phán cần tới .

Tôi là thẩm phán với Niềm Tin mạnh mẽ, tôi luôn cố chứng tỏ 
điều đó bằng lời nói và cả hành động . Việc một người có màu 
da hay địa vị thế nào cũng không ảnh hưởng đến quyết định 
của tôi . Rất nhiều người hầu tòa lần đầu và họ rất sợ hãi, bối 
rối . Tôi coi mỗi người là một cá nhân riêng, không phân biệt là 
bị cáo, luật sư hay nạn nhân, ai cũng được đối sử với lòng tôn 
trọng và sự tử tế . Mọi người ở đây có quyền lợi trong hệ thống 
này và tôi cố gắng tốt nhất để nhớ và làm việc với thái độ tôn 
trọng và công bằng .

Chúng phải có sự hài hòa, nhưng Tòa số 5 và số 11 đã công 
nhận . Là Thẩm phán chính, tôi không tin ai đó phải bị giam vì tội 
nhẹ do không thể đóng tiền bảo lãnh . Hệ thống giám sát theo 
nguy cơ mới của Hạt Harris cho thẩm phán nhiều công cụ đánh 
giá nguy cơ của một cá nhân bỏ trốn và phạm tội mới trước khi 
xét xử . Tôi tin cam kết bảo lãnh cá nhân (không cần phải đóng 
tiền) nên được dùng cho những bị cáo có nguy cơ thấp .

Giáo dục: Bằng Luật Hình Sự Đại Học Houston . Bằng Luật Trường Luật Thurgood Marshall | Kinh nghiệm: 30 năm làm Sĩ quan Phòng Cảnh sát Houston . 22 năm hành nghề Luật sư có giấy hành nghề hợp pháp . 8 năm làm Thẩm Phán Chính Tòa 
Hình sự Số 4 Hạt Harris . | Cộng đồng: Thành viên Ủy ban Chính sách Chống Bạo lực Nội địa ./ Làm việc với MADD trong Chương trình High Schools-Shattered Dreams / Thẩm phán cho No refusal weekends/ Cố vấn cho các trường luật | Email: 
johnwclintonjr@sbcglobal .net | Trang web: http://JohnClintonForJudge .com | Địa chỉ: 5915 Inway Dr . Spring, TX 77389 | Điện thoại: (713) 755-6192 | Facebook: http://John W Clinton

Tôi sẽ chỉ định luật sư trên “danh sách xoay vòng” . “Danh sách 
xoay vòng” (máy tính chọn) sẽ ngẫu nhiên chọn luật sư trong số 
các luật sư đạt chuẩn đã đậu bài kiểm tra để được chỉ định khi 
cần . Hiện tại, các trường hợp cần chỉ định luật sư sẽ chia giữa 
Văn Phòng Luật Sư Công và luật sư riêng . Tôi sẽ chọn luật sư 
có hồ sơ chứng tỏ họ đủ năng lực và nhiệt tình đại diện pháp 
luật cho thân chủ . Tôi sẵn sàng thảo luận để có những cách 
chọn luật sư hiệu quả hơn để tăng tính công bằng cho công 
dân Hạt Harris .

Thẩm phán là người giữ cánh cửa dẫn đến việc tuân thủ pháp 
luật và bảo vệ quyền theo luật pháp . Bị cáo người nhập cư xứng 
đáng được đại diện bởi luật sư có năng lực tại tòa án . Tôi sẽ 
ủng hộ chỉ định luật sư cho người nhập cư nào ra hầu tòa để họ 
được tư vấn về hệ quả của việc nhập cư . Tôi cũng muốn hợp 
tác với Văn Phòng Luật Sư Công để chỉ định những luật sư phụ 
trách vấn đề nhập cư . Việc này giúp bảo đảm chúng ta tuân thủ 
luật pháp và quyền của người nhập cư .

Tôi không ưu ái hệ thống nào và tôi yêu cầu phải tuân theo luật 
hiện hành . Hiện tại chúng ta có hệ thống tiền bảo lãnh có lợi cho 
người giàu hơn người nghèo . Tôi sẽ theo luật và bảo đảm cam 
kết bảo lãnh không để trừng phạt và người nghèo không bị ép 
ở trong nhà giam hay nhận tội do họ không có khả năng đóng 
phí theo cam kết bảo lãnh . Khả năng chỉ trả tiền bảo lãnh không 
làm cho Hạt Harris an toàn hơn hay bảo đảm bị cáo ra hầu tòa . 
Xin nhắc lại, tôi sẽ tuân thủ chặt chẽ luật hiện hành về đánh giá 
mức đóng bảo lãnh .

Giáo dục: BS Luật Hành Pháp & Khoa học về Cảnh sát Tiến sĩ Luật Trường Luật John Marshall | Kinh nghiệm: Hơn 22 năm làm luật sư tham gia xét xử theo Luật Hình sự . Bồi thẩm đoàn xét xử từ Giết Người cho đến tội nhẹ mức C . Hiện là 
luật sư biện hộ và cựu công tố viên . | Cộng đồng: Cựu Sĩ Quan Dự Bị Quân Đội Hoa Kỳ; Thành Viên Delta Sigma Theta Sorority; Luật Sư Tình Nguyện cho Seal & Expunge Criminal Records; Dự án đăng kí cho người bỏ phiếu; diễn giả với 
sinh viên | Email: shannonbaldwin4judge@gmail .com | Trang web: http://www .shannonbaldwin4judge .com | Địa chỉ: 2411 Emancipation Ave . Suite 202 Houston, Texas 77004 | Điện thoại: (713) 664-6800 | Facebook: http://www .facebook .com/
ShannonBaldwin4Judge/ | Twitter: twitter .com/sbaldwin4judge

Những quyết định loại này chịu sự chi phối của luật địa phương . 
Tôi sẽ tuân thủ những luật đó . Luật sư bào chữa công ở Hạt 
Harris chỉ có thể được chỉ định một số loại vụ án nhất định . Nhìn 
chung, bất kỳ luật sư nào được chỉ định trong tòa của tôi - công 
hay riêng - phải có bằng cấp, chuyên môn, khả năng, năng nổ và 
nhiệt huyết khi giúp thân chủ . Các tiêu chuẩn như vậy mới được . 
Như thế mới đáp ứng yêu cầu luật pháp .

Luật công bằng đơn giản như sau . Đây là luật . Mọi người tại tòa 
của tôi được đối xử công bằng và tố tụng hợp pháp bất kể tình 
trạng nhập của họ .

Phối hợp chúng là tốt nhất . Đánh giá nguy cơ khi được kết hợp 
với quyết định hợp pháp luật có thể giúp giải quyết tốt trường 
hợp phạm tội nhẹ vốn có thể cho tại ngoài hầu tra . Cùng lúc, dù 
không bao giờ nên dùng cho mục đích phạt hay lợi dụng tình thế 
tài chính của một người, nên cho phép đóng tiền bảo lãnh khi bị 
cáo có tiền sử bảo lực, đặc biệt là khi lo lắng về việc gây nguy 
hiểm cho cộng đồng và trốn hầu tòa .

Giáo dục: Cử nhân, ngành Chính quyền, Đại học Texas; Tiến sĩ luật, Trường luật St . Thomas . | Kinh nghiệm: Bắt đầu trong ngành chứng khoán và ngân hàng, sớm chuyển sang làm việc cho công tố viên tại Văn Phòng Luật Sư Công Quận Hạt Harris . 
Hiện là luật sư riêng . | Cộng đồng: Thường phát biểu trước các nhóm trẻ tuổi về hệ thống pháp luật, tham gia nhiều hoạt động nhà thờ và thiện nguyện cùng vợ là Angie . | Email: info@xavieralfaroforjudge .com | Trang web: http://xavierforjudge .com 
| Địa chỉ: 4101 Washington Avenue Houston, Tx 77007 | Facebook: http://www .facebook .com/xavieralfaroforjudge/

David sẽ tập trung vào khả năng đại diện hiệu quả cho thân chủ 
cũng như tổng số vụ án mà một luật sư hiện có . Ví dụ, thân chủ 
có thể có vấn đề nhập cư phải có có luật sư am hiểu về nhập 
cư . Kế đến, dù là Văn Phòng Luật Sư Công hay luật sư riêng, 
nếu họ đang nhận quá nhiều vụ án thì khả năng đại diện thân 
chủ sẽ giảm .

Vai trò của David là người giữ cổng, ông bảo đảm mọi người 
được đối xử công bằng . Người không có trong hồ sơ cần hiểu 
rằng nếu họ ra quyết định vộ vã, hậu quả lâu dài có thể ảnh 
hưởng đến tình trạng nhập cư của họ . Người không có trong hồ 
sơ không nên bị loại khỏi chương trình giáo dục và hòa nhập 
cộng đồng vì tình trạng của họ . Tận dụng những chương trình 
nào có thể giúp khép cửa đến tòa hình sự và mở cửa cho một 
người trở thành thành viên lao động hiệu quả cho cộng đồng .

Chúng ta phải cố gắng để bảo đảm công lý cho mọi người, công 
bằng, bất kể địa vị, kinh tế, màu da, giới tính hay định hướng . 
Hệ thống đóng tiền bảo lãnh có sự phân biệt đối xử vì bị cáo 
hoàn cảnh khó khăn không thể đóng tiền để tại ngoại . Hệ thống 
hiện tại khiến bị cáo dễ ký nhận tội; kể cả việc nhận tội họ không 
phạm phải, mục đích chỉ để ra khỏi nhà giam . Việc này có thể 
dẫn đến án tích và khiến một người không thể kiếm được việc 
làm . Việc này phải cải cách lại .

Giáo dục: David Fleischer bằng Cử nhân Đại học Houston và bằng Tiến sĩ Luật Trường Luật Western Michigan Cooley . | Kinh nghiệm: David đã hành nghề luật gần 14 năm và đại diện cho hàng nghìn người phạm tội nặng lẫn nhẹ . Ông thành thạo tiếng 
Tây Ban Nha và đại diện nhiều nhóm thiểu số . | Cộng đồng: Tích cực tham gia nhiều tổ chức; thành viên League of Women Voters, Association of Women Attorneys . Tình nguyện 6 năm tại State Bar Tex Grievance Committee . | Email: fleischology@
hotmail .com | Trang web: http://www .fleischerforjudge .com | Địa chỉ: 5314 Braeburn Dr Bellaire, TX 77401 | Điện thoại: (713) 828-2033 | Facebook: http://www .facebook .com/davidfleischerforcountycriminalcourt5/ | Twitter: twitter .com/fleischology

QUYỀN TÀI PHÁN CƠ BẢN ĐỘC QUYỀN TRONG CÁC VỤ ÁN NHỎ KHI TIỀN PHẠT ĐƯỢC PHÉP VƯỢT QUÁ $500 HOẶC THỜI GIAN GIAM GIỮ TẠI NHÀ TÙ QUẬN KHÔNG 
VƯỢT QUÁ MỘT NĂM. CÓ THỂ KHÁNG CÁO QUYẾT ĐỊNH TỪ TÒA ÁN HÒA GIẢI THÀNH PHỐ TẠI TÒA ÁN HÌNH SỰ QUẬN CẤP CAO. NHIỆM KỲ 4-NĂM.

THẨM PHÁN • TÒA ÁN HÌNH SỰ QUẬN

Quý vị sẽ sử dụng tiêu chí nào để ra quyết định cuối 
cùng trong việc bổ nhiệm luật sư biện hộ cho các bị cáo 
quá nghèo? Vui lòng thảo luận vì sao chọn lựa bổ nhiệm 
luật sư từ Văn Phòng Luật Sư Công mà không chọn luật 
sư riêng.

Vai trò hợp lý của tòa án là gì trong việc bảo đảm các bị 
cáo là người nhập cư được đối xử bình đẳng, công bằng 
và theo mọi trình tự của pháp luật?

Quý vị ủng hộ việc bảo lãnh tại ngoại bằng tiền mặt hay 
hệ thống giám sát dựa trên rủi ro để bảo đảm sự hiện 
diện của bị cáo tại tòa? Tại sao?

CÂU HỎI 
DÀNH CHO 

ỨNG CỬ VIÊN:

http://www.lwvhouston.org
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Học vấn: Đại Học Tiểu Bang Sam Houston (xếp hạng 1/1108 – Bằng Danh Dự Xuất Chúng) Trường Luật Thurgood Marshall (Bằng Danh Dự Xuất Sắc) Đại Học Houston – L .L .M . – Thạc Sĩ Luật Thuế | Kinh nghiệm: Trợ Lý Luật Sư Quận Bào Chữa 
Hình Sự Luật Sư Cho Cựu Chiến Binh Không Quân | Email: dansimonsrtg@gmail .com | Website: http://www .simonsforjudge .com | Địa chỉ: 8181 Fannin Street #1834 Houston, Texas 77054 | Điện thoại: (409) 489-3950 | Facebook: http://www .
facebook .com/simons4judge/?ref=bookmarks

Luật sư được chỉ định đại diện bị thân chủ hoàn cảnh khó khăn 
không chỉ đủ bằng cấp mà còn phải sẵn sàng đầu tư công sức 
và thời gian để nghiên cứu vụ án của thân chủ, và số vụ an đang 
giải quyết của họ cũng không quá nhiều khiến họ không thể tập 
trung đúng mức . Tôi sẽ chọn cả luật sư riêng lẫn luật sư trong 
Văn Phòng Luật Sư Công, quyết định của tôi dựa trên uy tín của 
mỗi luật sư trong việc đại diện cho người đủ điều kiện để tòa 
chỉ định luật sư .

Tôi tin vào công lý công bằng và mọi thẩm phán cũng nên thế . 
Nếu tôi được bầu, tôi sẽ làm tốt trách nhiệm đúng theo luật, theo 
Tu chính án số 14 của Hiến pháp về bị cáo người nhập cư . Tu 
chính án số 14 đặc biệt trả lời câu hỏi về yêu cầu không tiểu ban 
nào được “ . . . lấy của một người cuộc sống, tự do hoặc tài sản, 
mà không có thủ tục tố tụng hợp pháp; cũng không được phủ 
nhận quyền một người được bảo vệ công bằng theo pháp luật .”

Không ai nên bị giam chỉ vì không thể trả tiền bảo lãnh . Tôi ủng 
hộ hệ thống giám sát theo nguy cơ hơn hệ thống tiền bảo lãnh 
có sẵn vì nó bảo đảm tốt nhất sự công bằng khi liên quan đến 
người bị buộc tội ít/không có bạo lực . An toàn của cộng đồng 
được xem xét cẩn thận trong quá trình đánh giá nguy cơ, tốt 
hơn cả việc định mức tiền bảo lãnh theo hệ thống tiền bảo lãnh 
có sẵn .

TH
Ẩ

M
 P

H
Á

N
, T

Ò
A 

H
ÌN

H
 S

Ự
 N

Ộ
I H

Ạ
T 

S
Ố

 0
6

LINDA GARCIA (R)

KELLEY ANDREWS (D)
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PAM DERBYSHIRE (R)

ANDREW A. WRIGHT(D)
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8 DAN SIMONS (R)
Đối thủ ủng hộ “Xã Hội Dân Chủ Mỹ” của tôi bị Văn Phòng Bào 
Chữa Công Chúng sa thải vì đã đe dọa và quấy rối một đồng 
nghiệp nữ và nói dối trong bảng chấm công của mình . Vì lý do 
này, tôi muốn kiểm soát chất lượng luật sư mà tôi chọn để phân 
công xử án . Hệ thống hiện tại cho phép những luật sư tư nhân 
đại diện cho các vụ án này nếu họ có kinh nghiệm đáp ứng 
yêu cầu, thi qua bài thi, và sau đó được chọn ngẫu nhiên . Có 
rất nhiều luật sư đủ trình độ trong Văn Phòng Bào Chữa Công 
Chúng .

Là một công tố viên, tôi đã xử lý tất cả mọi vụ án theo cùng một 
cách . Tôi tin rằng thần công lý bị mù màu và có giới tính trung 
lập . Không quan trọng là bạn đến từ đâu . Thẩm phán có mặt trên 
tòa như một trọng tài, không phải để ủng hộ cho bên nào . Là một 
thẩm phán, tôi sẽ áp dụng luật công bằng và bình đẳng với mọi 
người trong phòng xử án bất kể màu da, quốc gia xuất xứ, tôn 
giáo, giới tính xã hội, hay chính trị . Chính trị không có chỗ trong 
phòng xử án của chúng ta .

Tôi ủng hộ thẩm phán có quyền tự quyết để thiết lập điều kiện 
bảo lãnh và quyết định xem cho bảo lãnh bằng tiền mặt hay PR 
là phù hợp với bị cáo . Mỗi vụ án cần được đánh giá dựa trên 
sự việc được trình bày . Trong phần lớn vụ án, các vụ tội nhẹ sẽ 
được bảo lãnh PR nhưng tôi muốn quyết định điều kiện bảo lãnh 
để bảo vệ công chúng và nạn nhân . Mục tiêu của tôi là giữ gìn 
an toàn công cộng, an toàn cho nạn nhân, và bảo đảm bị cáo 
hiện diện trước tòa để xử án . Quyền tự quyết chọn một trong hai 
cách bảo lãnh là hợp lý .

Là thẩm phán, tôi dùng luật sư riêng và Văn Phòng Luật Sư 
Công để bảo đảm bị cáo hoàn cảnh khó khăn được đại diện tốt 
nhất . Văn Phòng Luật Sư Công được chỉ định cho những bị cáo 
có vấn đề tâm thần và phúc thẩm . Cho mọi trường hợp khác, 
tôi chọn luật sư qua Hệt Thống Quản Lý Theo Đạo Luật Bào 
Chữa Công Bằng, chọn ngẫu nhiên danh sách luật sư có bằng 
cấp và kinh nghiệm, đẫu bài kiểm tra . Tôi có kế hoạch dùng kinh 
nghiệm này để bảo đảm chất lượng bào chữa cho người có 
hoàn cảnh khó khăn .

Thẩm phán nên bảo đảm mọi bị cáo được tố tụng hợp pháp, đối 
xử công bằng theo pháp luật . Với bị cáo người nhập cư, có thể 
gồm việc chỉ định luật sư biết ngôn ngữ của họ hoặc tìm phiên 
dịch viên hỗ trợ trao đổi với luật sư và trong quy trình tòa án . Tòa 
cũng phải bảo đảm bị cáo người nhập cư hiểu rõ hệ quả khả dĩ 
cho việc nhập cư khi họ dính vào án hình sự .

Đánh Giá An Toàn Cộng Đồng là công cụ quan trọng để hỗ trợ 
thẩm phán về cam kết bảo lãnh bằng việc cho bị cáo cải thiện 
điểm về nguy cơ phạm tội mới và bảo đảm ra hầu tòa, cũng như 
xác định độ nguy hiểm cho cộng đồng . Khả năng bị cáo trả tiền 
phải được xét khi cân nhắc cho người nghèo được tại ngoại . 
Mọi quyết định phải được đưa ra tùy từng trường hợp riêng để 
tăng an toàn cộng đồng và công bằng với bị cáo .

Giáo dục: Đại học Houston Tiến sĩ Luật, 2007 Đại học Houston Cử nhân Nhân chủng học (Đặc biệt xuất xắc), 2004 | Kinh nghiệm: 2013-Nay Luật sư Biện hộ Hình sự (độc lập); 2007-2013: Phụ tá Luật sư tại Downey Law Firm; 2005-2007: Nhân 
viên luật tại Downey Law Firm | Cộng đồng: HCDLA, AWA, TCDLA | Email: kandrewslaw@gmail .com | Trang web: http://kelleyforjudge .com | Địa chỉ: 2500 East T .C . Jester Suite 135 Houston, TX 77008 | Điện thoại: (713) 868-7508 | Facebook: 
http://kelleyforjudge

Giáo dục: BBA Đại học Houston Hệ thống Thông tin (1990); Tiến sĩ Luật Đại học Houston Trung Tâm luật, hạng danh dự (1993) | Kinh nghiệm: Thẩm phán đầu tiên của Tòa Hình Sự Nội Hạt số 16 Hạt Harris; Trợ lý Luật sư Quận Hạt Harris; có 
văn phòng trên toàn bang của Hội đồng Phóng thích và  n xá tiểu bang Texas . | Cộng đồng: Tình nguyện viên Guadalupe Center Food Bank, Pasadena Rodeo Little Wranglers, Music Guild, làm tình nguyện qua Rotary Club, và HBA Teach Texas 
Committee cho học sinh trung học | Email: lindafgarcia@sbcglobal .net | Trang web: http://www .judgelindagarcia .com | Địa chỉ: Post Office Box 1567 Deer Park, TX 77536 | Facebook: http://@LindaGarciaforJudge

Là Thẩm phán Chính Tòa Hình sự Số 7 Hạt Harris tôi tuân thủ 
luật bang Teaxs và Đạo luật Thượng viện số 7 (phương pháp 
chọn luật sư ngẫu nhiên) . Bị cáo hoàn cảnh khó khăn được chỉ 
định một luật sư khi ra tòa lần đầu tiên tại Tòa số 7 trong danh 
sách luật sư đạt chuẩn . Những luật sư này phải có bằng nghề 
và có kinh nghiệm . Nếu một bị cáo có tiền sử bệnh thần kinh, 
luật sư có chuyên môn này sẽ được chỉ định từ Văn Phòng Luật 
Sư Công Hạt Harris .

Tất cả bị cáo có mặt tại Tòa Hình Sự Số 7 Hạt Harris, bất kể là 
công dân Hoa Kỳ hay không thì đều được đối xử công bằng và 
tố tụng hợp pháp . Bị cáo không nói được tiếng Anh sẽ có lục sư 
nói cùng ngôn ngữ với họ nếu có thể, và luật sư phải có chuyên 
môn hình sự và nhập cư . Một phiên dịch viên có bằng cấp cũng 
có mặt để hỗ trợ dịch tài liệu, lấy lời khai và trò chuyện . Không bị 
cáo nào bị đối xử phân biệt dựa vào tình trạng công dân .

Tòa Hình Sự Số 7 Hạt Harris hoạt động theo hệ thống giám sát 
để bảo đảm bị cáo có mặt tại Tòa số 7 . Hệ thống này xem xét 
tiền sử hình sự của bị cáo, tiền sử ra tòa lấy lời khai và nguy cơ 
phạm thêm tội . Hệ thống này bảo đảm mức độ an toàn cao hơn 
cho cộng đồng trong khi tòa chưa xử án .

Giáo dục: Cao đẳng Luật Nam Texas, Tiến sĩ Luật (1982); Đại học Nam Florida, Cử Nhân, Luật hình sự (1979) . | Kinh nghiệm: Asst . District Atty (1983-1990); Asst . U .S . Atty, Southern District của Tx (1990-1991); Luật sư riêng (1992-1998); Thẩm 
phán, Tòa Hình sự số 7 Hạt Harris (1999-Nay) . | Cộng đồng: Cựu thẩm phán Tòa xử án mại dâm và cựu tình nguyện viên tòa đặc biệt DWI; diễn giả tại trường học địa phương; phụ trách chương trình thực tập cho sinh viên; cố vấn luật pháp . | Email: 
pamderbyshire103@gmail .com | Địa chỉ: P .O . Box 2194 Bellaire, Tx 77402-2194

Tòa nên có vai trò giới hạn trong việc chỉ định luật sư đại diện 
cho bị cáo hoàn cảnh khó khăn để giảm nguy cơ không công 
bằng . Tòa nên lập ra tiêu chí chọn luật sư cho danh sách chỉ 
định, bảo đảm họ có bằng cấp, nhưng phải có hệ thống/người 
người giám sát độc lập để chỉ định luật sư . Tòa xử án nhẹ, Văn 
Phòng Luật Sư Công chỉ xử lý án có yếu tố Thần kinh, không 
phải các án thường . Tôi đang tranh cử vào ban án nhẹ, và tôi 
không ủng hộ việc mở rộng việc chỉ định .

Việc bị cáo là người nhập cư không nên ảnh hưởng đến việc 
giảm lựa chọn của họ hay giảm quyền lợi cho họ trong án hình 
sự nhẹ . Họ nên được đối xử như bị cáo công dân Hoa Kỳ . Bất 
kể là ICE hay chính quyền liên bang, vấn đề người nhập cư và 
địa vị của họ là thứ chính quyền liên quan phải giải quyết . Người 
nhập cư nên được đối xử như mọi bị cáo khác .

Tôi ủng hộ hệ thống giám sát theo nguy cơ . Hệ thống tiền bảo 
lãnh tạo ra hai kiểu công lý, một cho người có tiền, một cho 
người không có tiền . Tình trạng tài chính của một người không 
thể là ảnh hưởng đến độ nguy hiểm của họ, nhưng theo hệ 
thống tiền bảo lãnh, họ lại có thêm lựa chọn . Không phải vì hệ 
thống tiền bảo lãnh hợp pháp mà chúng ta không được tìm hệ 
thống tốt hơn . Hệ thống giám sát theo nguy cơ tốt hơn .

Giáo dục: Trường Luật Nam Texas - Tiến sĩ Luật Đại học Texas tại Austin - BBA | Kinh nghiệm: Hành nghề độc lập - 2009 - Nay - Criminal Defense Practice Bohreer & Zucker LLP - Associate 2007-2009 - Commercial & Employment Litigation | Cộng 
đồng: Tôi làm việc nhiều năm trong civic association . Tôi tham gia vào Hội đồng Citizens Advisory về East End light rail line | Email: AAWForJudge@gmail .com | Trang web: http://facebook .com/GetWright2018 | Địa chỉ: 2616 South Loop West, Suite 
432 Houston, Tx 77054 | Điện thoại: (713) 581-0457 | Facebook: http://facebook .com/GetWright2018

QUYỀN TÀI PHÁN CƠ BẢN ĐỘC QUYỀN TRONG CÁC VỤ ÁN NHỎ KHI TIỀN PHẠT ĐƯỢC PHÉP VƯỢT QUÁ $500 HOẶC THỜI GIAN GIAM GIỮ TẠI NHÀ TÙ QUẬN KHÔNG 
VƯỢT QUÁ MỘT NĂM. CÓ THỂ KHÁNG CÁO QUYẾT ĐỊNH TỪ TÒA ÁN HÒA GIẢI THÀNH PHỐ TẠI TÒA ÁN HÌNH SỰ QUẬN CẤP CAO. NHIỆM KỲ 4-NĂM.

THẨM PHÁN • TÒA ÁN HÌNH SỰ QUẬN

Quý vị sẽ sử dụng tiêu chí nào để ra quyết định cuối 
cùng trong việc bổ nhiệm luật sư biện hộ cho các bị cáo 
quá nghèo? Vui lòng thảo luận vì sao chọn lựa bổ nhiệm 
luật sư từ Văn Phòng Luật Sư Công mà không chọn luật 
sư riêng.

Vai trò hợp lý của tòa án là gì trong việc bảo đảm các bị 
cáo là người nhập cư được đối xử bình đẳng, công bằng 
và theo mọi trình tự của pháp luật?

Quý vị ủng hộ việc bảo lãnh tại ngoại bằng tiền mặt hay 
hệ thống giám sát dựa trên rủi ro để bảo đảm sự hiện 
diện của bị cáo tại tòa? Tại sao?

CÂU HỎI 
DÀNH CHO 

ỨNG CỬ VIÊN:

TRANH CỬ ĐƯỢC TIẾP TỤC Ở TRANG 51

http://www.lwvhouston.org
mailto:dansimonsrtg@gmail.com
http://www.simonsforjudge.com
http://www.facebook.com/simons4judge/?ref=bookmarks
http://www.facebook.com/simons4judge/?ref=bookmarks
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Hiện tại, Văn Phòng Luật Sư Công có vai trò giới hạn trong tòa 
xử án nhẹ, chỉ nhận chỉ định trường hợp tâm thần . Tôi làm luật 
sư bào chữa công cho bị cáo tâm thần tại Tòa số 8 . Tôi thấy 
một điểm mà thống kê chứng minh là đúng: Văn Phòng Luật Sư 
Công cung cấp dịch vụ và bảo đảm kết quả tốt hơn cho thân 
chủ . Tôi làm việc với Văn Phòng Luật Sư Công với nhiều vụ và 
cải thiện hệ thống chỉ định luật sư bằng việc bỏ đi sự ưu ái hay 
tăng tiền công .

Trong mười năm trước, cảnh sát liên bang lần đầu tiên trực 
tiếp dự vào hệ thống đặt chỗ của nhà giam trong hạt và hành 
lang tòa án . Tôi là chuyên gia luật nhập cư tại Văn Phòng Luật 
Sư Công trong 3 năm và tận mắt thấy tòa hình sự không màng 
đến vấn đề mới mà những thay đổi lớn lao mang lại . Tòa phải 
thay đổi quy trình tiền xử án để bảo đảm người nhập cư không 
bị xử bất công .

Tôi ủng hộ hệ thống nào bảo đảm tuân thủ các điều luật hiến 
pháp lâu dài, giúp việc cho tại ngoại trước xử án thành lệ, và làm 
tạm giam thành trường hợp hiếm . Hệ thống luật xem mọi người 
là vô tội, nhưng sau đó thẩm phán làm trong hệ thống lại dùng 
nhà giam và ép nhận tội để biến tòa án thành nơi chuyên ép bị 
cáo nhận tội . Phải chất dứt thôi . Tôi ủng hộ hệ thống có điều kiện 
tiền xử án hợp lý và cao kết bảo lãnh cá nhân .

Giáo dục: Cử nhân, Đại học Texas tại Austin, 2003 Tiến sĩ Luật, Đại học Nam California, 2008 Luật sư kháng án hình sự được Hội đồng Luật Texas thông qua . | Kinh nghiệm: Luật sư biện hộ hình sự làm việc độc lập, 2008-2011 | Cộng đồng: Cựu 
thành viên, Harris County Criminal Lawyers Association Member, Democratic Socialists của America Houston Chapter Member, GLBT Caucus | Email: staff@franklinforjudge .org | Trang web: http://franklinforjudge .org | Địa chỉ: PO Box 801 Houston, 
TX 77001 | Điện thoại: (713) 529-3476 | Facebook: http://facebook .com/franklinforjudge | Twitter: twitter .com/franklinbynum

Tôi có trình độ bằng cấp làm luật sư riêng cũng như kinh nghiệm 
trong luật hình sự .

Vai trò của tòa án là đối sử với mọi bị cáo như nhau . Mọi người 
có mặt trước tòa của tôi được đối sử tôn trọng .

Mỗi hình thức thả người đều có vai trò phù hợp với nó . Tôi tin 
rằng không bị cáo nào nên bị giữ trong nhà giam vì tội nhẹ do 
học không thể đóng tiền bảo lãnh .
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DAN SPJUT (R)

LEE HARPER WILSON (D)

Giáo dục: Bằng luật hình sự - trường cao đẳng luật Nam Texas Đại học Texas | Kinh nghiệm: 27 năm tại Văn phòng cảnh sát Houston, về hưu năm 2007 hàm Trung Úy, Bộ Phận Chống Tội Phạm Băng Nhóm, làm nghề luật tư pháp 2007-2014, Hiện 
là Thẩm Phán, tòa hình sự số 10 hạt Harris | Trang web: http://DanSpjutfor Judge

Nếu được bầu, tôi sẽ giúp Văn Phòng Luật Sư Công Hạt Harris 
được phục vụ mọi bị cáo hoàn cảnh khó khăn trong Tòa Hình 
Sự Nội Hạt Harris Số 10 . Cho đến khi đó, tôi sẽ dùng hệ thống 
“danh sách xoay vòng” để chỉ định luật sư riêng để đại diện 
những thân chủ do tòa chỉ định . Luật sư trên “danh sách xoay 
vòng” đã được kiểm tra và chứng nhận có năng lực đại diễn thân 
chủ hoàn cảnh khó khăn .

Mọi người ra toàn đều có quyền như người được sinh ra ở Hoa 
Kỳ hoặc công dân nhập tịch . Nếu được bầu, tôi bảo đảm không 
có khác biệt gì về điều kiện cam kết bảo, giám sát cộng đồng 
(quản thúc) hay xử phạt .

Tôi ủng hộ mạnh mẽ hệ thống giám sát theo nguy cơ để bảo 
đảm sự hiện diện của bị cáo tại tòa . Hiện tại, Tòa Hình Sự Số 
10 Hạt Harris sẵn sàng làm bị cáo trong vụ án tạm hoãn của 
liên bang để thay đổi hệ thống tiền bảo lãnh “dựa trên độ thịnh 
vượng” . Nếu được bầu, ngày đầu tiên nhậm chức, tôi sẽ tình 
nguyện cho Tòa rút khỏi vai trò bị cáo . Văn Phòng của Luật Sư 
Công Hạt Harris và Phòng Cảnh Sát Trưởng Hạt Harris cũng sẽ 
rút khỏi vai trò sẵn sàng làm bị cáo .

Giáo dục: Trường Luật Thurgood Marshall, Đại Học Nam Texas, Tiến Sĩ Luật, 1980 . Đại học Houston, Cử nhân Khoa học Chính Trị, 1975 . Cao Đẳng Coastal Bend, A .A . 1972 . | Kinh nghiệm: Hành nghề Luật Hình sự với sự chất thuận của Hội Đồng 
Luật Chuyên Môn của Texas từ năm 1989 . Kinh nghiệm trong xử án kéo dài . Được cho phép hành nghề trong Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ . | Cộng đồng: Tình Nguyện Viên Past Sheltering Arms, Luật Sư Tình Nguyện của Houston, cựu Chủ tịch Ủy 
ban Inmate Life Skills, “I Have a Dream Mentor” . Cựu thành viên hội đồng Houston Lawyer Referral Service . | Email: leewilsonlawoffice@att .net | Trang web: http://harriscountydemocratparty .org | Địa chỉ: 9900 Westpark Drive Suite 260 Houston, 
Texas 77063 | Điện thoại: (713) 223-5870 | Facebook: http://none | Twitter: twitter .com/none

Tôi tin nên kết hợp cả hai . Văn Phòng Luật Sư Công giúp ích rất 
nhiều với luật sư đủ năng lực, cả về kháng án lẫn vấn đề nhập 
cư . Thêm vào đó, danh sách luật sư đạt chuẩn có những luật 
sư hình sự giỏi nhất bang Texas . Tôi làm việc với tất cả họ trong 
ADA và biết họ có dịch vụ cực tốt cho cộng đồng hoàn cảnh 
khó khăn . Tôi muộn tận dụng tốt cả hai nhóm cho bị cáo hoàn 
cảnh khó khăn .

 Bị cáo không phải công dân Hoa Kỳ có nguy cơ cao hơn do họ 
có thể bị trục xuất sau khi bị bắt . Không người nhập cư nào nên 
ký nhận tội hoặc ra tòa nếu chưa có luật sư về nhập cư hay một 
chuyên gia kiểm tra kỹ lưỡng và giải thích các hệ quả của việc 
nhận tội . Trách nhiệm của tòa là bảo đảm bị cáo được thông báo 
đầy đủ về quyền và nguy cơ của họ cũng như tư vấn đầy đủ bởi 
luật sư hay chuyên gia được chỉ định cho họ, người có năng lực 
giải quyết các vấn đề này thật tốt .

Tôi không thích lựa chọn nào hơn bởi vì nộp tiền bảo lãnh không 
bảo đảm bị cáo có mặt, và tôi sợ việc giam giữ ai đó chỉ vì kết 
quả tính toán nguy cơ trên máy tính bảo vậy . Với người mắc tội 
nhẹ, tôi tin có biện pháp khác cân bằng hơn cho phép Tại Ngoại 
Hầu Tra nhưng cho phép Thẩm Phán và Chánh Thanh Tra nâng 
mức bảo lãnh dựa vào đánh giá theo nguy cơ tăng cao . Thêm 
vào đó, nên giao cho Thẩm phán được bầu quyết định mức bảo 
lãnh cho bị cáo phạm thêm tội sau khi đã cam kết .

Giáo dục: Trường luật Nam Texas, Tiến sĩ Luật; Đại học Purdue, Cử nhân; Alvin Community College Law Enforcement Academy | Kinh nghiệm: Tôi hiện là Chánh Công tố Viên Tòa xử Trọng tội và là ADA của Hạt Harris 11 năm . Tôi được hội đồng 
luật sư cho phép hành nghề luật hình sự và bằng Texas Peace Officer . | Cộng đồng: Tôi là Thành viên Hội đồng quản trị và Nhóm Trọng tài Sand Creek Swim Team, tôi đại diện đội của Northwest Aquatic League . Tôi cũng là tình nguyện viên cho 
Special Olympics . | Email: john@johnjwakefield .com | Trang web: http://www .johnjwakefield .com | Địa chỉ: P .O . Box 52026 Houston, TX 77052

Tiêu chí xem xét của tôi căn cứ theo Điều luật 24 của Kế hoạch 
Dự phòng để Chỉ định Luật sư tư vấn cho Bị cáo Hoàn cảnh khó 
khăn theo Đạo Luật Bào Chữa Công Bằng Tôi sẽ chỉ định cả 
luật sư riêng và văn phòng luật sư công cho bị cáo hoàn cảnh 
khó khăn .

Tòa là nơi dẫn đầu trong việc bảo đảm bị cáo người nhập cư 
được đối xử công bằng và tố tụng hợp pháp theo luật . Tòa nên 
thực hành chỉ quyền chỉ định để bảo đảm bị cáo người nhập 
cư được tư vấn về nhập cư thật tốt trước khi nhận tội . Tòa nên 
khuyên răn đúng và thường xuyên cho bị cáo người nhập cư về 
hệ quả kéo theo của việc ký nhận tội chỉ khi có đủ thông tin và 
hoàn toàn tự nguyện, rằng họ có lựa chọn khác .

Dù tôi tuân thủ luật hiện có, tôi ủng hộ hệ thống giám sát theo 
nguy cơ hơn hệ thống tiền bảo lãnh vì thực tế dễ hiểu là tiền 
không phải cơ sở tốt để biết một người có trốn xét xử hay làm 
đúng theo cam kết bảo lãnh không . Hệ thống tiền bảo lãnh có 
thể làm khó cộng đồng thu  nhập thấp và khiến bị cáo thu nhập 
thấp bị tạm giam và miễn cưỡng kí nhận tội .

Giáo dục: Tiến sĩ Luật; Bằng phụ tá luật; Cử nhân Khoa học ngành Marketing | Kinh nghiệm: Đối tác Quản lý/Luật sư Bào chữa Hình sự; Cựu trợ lý luật sư quận Hạt Harris; Cự trợ lý luật sư biện hộ công cho trẻ vị thành niên Hạt Travis  | Cộng 
đồng: Alpha Kappa Alpha Sorority, Inc .; Harris County Democratic Party; Texas Democratic Women; Acres of Angels; Houston Lawyers Association; Hiệp hội Luật sư Nữ hạt Houston  | Email: Toria@votetoriafinch .com | Trang web: http://www .
votetoriafinch .com | Địa chỉ: 2616 South Loop West Suite 420 Houston, TX 77054 | Điện thoại: (832) 834-3927 | Facebook: http://www .facebook .com/toria .j .finch | Twitter: twitter .com/toriafinch

QUYỀN TÀI PHÁN CƠ BẢN ĐỘC QUYỀN TRONG CÁC VỤ ÁN NHỎ KHI TIỀN PHẠT ĐƯỢC PHÉP VƯỢT QUÁ $500 HOẶC THỜI GIAN GIAM GIỮ TẠI NHÀ TÙ QUẬN KHÔNG 
VƯỢT QUÁ MỘT NĂM. CÓ THỂ KHÁNG CÁO QUYẾT ĐỊNH TỪ TÒA ÁN HÒA GIẢI THÀNH PHỐ TẠI TÒA ÁN HÌNH SỰ QUẬN CẤP CAO. NHIỆM KỲ 4-NĂM.

THẨM PHÁN • TÒA ÁN HÌNH SỰ QUẬN

Quý vị sẽ sử dụng tiêu chí nào để ra quyết định cuối 
cùng trong việc bổ nhiệm luật sư biện hộ cho các bị cáo 
quá nghèo? Vui lòng thảo luận vì sao chọn lựa bổ nhiệm 
luật sư từ Văn Phòng Luật Sư Công mà không chọn luật 
sư riêng.

Vai trò hợp lý của tòa án là gì trong việc bảo đảm các bị 
cáo là người nhập cư được đối xử bình đẳng, công bằng 
và theo mọi trình tự của pháp luật?

Quý vị ủng hộ việc bảo lãnh tại ngoại bằng tiền mặt hay 
hệ thống giám sát dựa trên rủi ro để bảo đảm sự hiện 
diện của bị cáo tại tòa? Tại sao?

CÂU HỎI 
DÀNH CHO 

ỨNG CỬ VIÊN:

ĐI METRO TỚI ĐIỂM BỎ PHIẾU VÀO NGÀY BẦU CỬ - ĐI XE MIỄN PHÍ! 
METRO chở khách miễn phí tới điểm bầu cử vào [thông báo sau] để Bầu Cử Sớm và vào Ngày Bầu Cử, thứ 

Ba, ngày 6 tháng 11 năm 2018 . Để biết thêm thông tin hãy truy cập www .ridemetro .org hoặc gọi tới số 
713-635-4000 . 

http://www.lwvhouston.org
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Tiêu chí cơ bản để tôi chỉ định luật sư cho thân chủ hoàn cảnh 
khó khăn là đủ kinh nghiệm, chăm chỉ, có đạo đức . Tại tòa xử án 
nhẹ, văn phòng luật sư công nhận các vụ án có yếu tố tâm thần . 
Luật sư riêng nào có đủ trình độ và đạt tiêu chuẩn Đạo Luật Bào 
Chữa Công Bằng, đậu bài kiệm trả, thì sẽ được chỉ định phần 
lớn vụ án có thân chủ hoàn cảnh khó khăn . Ngoài ra, trước khi 
chỉ định tôi cũng sẽ kiểm tra số vụ án họ đang nhận .

Tất cả những ai bị cáo buộc đều đáng được xét xử công bằng, 
tố tụng hợp pháp và bảo vệ như nhau theo luật do Hiến Pháp 
bảo đảm . Một thẩm phán có trách nhiệm đảo bảo Hiến Pháp 
được tuân thủ và những quyền cơ bản của những ai ra tòa cũng 
được bảo vệ .

 Tôi ủng hộ hệ thống giám sát theo nguy cơ cho các vụ án phù 
hợp sau khi xem xét và áp dụng các tiêu chí trong Luật về Quy 
Trình Hình Sự Tiểu Bang Texas về tiền bảo lãnh, xem xét chi tiết 
hành vi phạm tội, liên hệ với cộng đồng, án tích và an toàn cho 
cộng đồng . Sau khi xem xét từng vụ án, tôi chọn hình thức cam 
kết bảo lãnh theo trong luận .

Giáo dục: Cử nhân Đại học Stephen F . Austin University ngành Báo chí (1997), Tiến sĩ luật Cao đẳng Luật Nam Texas (2001) | Kinh nghiệm: 17  năm kinh nghiệm luật hình sự, vai trò Công Tố Viên Hạt Harris và luật sư tư . Kinh nghiệm tại Tòa xử 
án ma túy, nghiện, cải tạo và xử lý vấn đề tâm thần . | Cộng đồng: Tích cực tham gia nhà thờ và các hội đồng trường học cho trẻ em, ủy ban, PTO, Altar Guild, Pachyderm của NW Houston, người nhận tạm nuôi cho Pug Hearts . | Email: Jessica@
jessicapadillaforjudge .com | Trang web: http://www .JessicaPadillaforJudge .com | Địa chỉ: 1919 N . Loop W . Suite 310 Houston, Tx 77008 | Facebook: http://Jessica Padilla Campaign

TH
Ẩ

M
 P

H
Á

N
, T

Ò
A 

H
ÌN

H
 S

Ự
 N

Ộ
I H

Ạ
T 

S
Ố

 1
1

AARON BURDETTE (R)

SEDRICK T. WALKER II (D)
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JOHN SPJUT (R)

CASSANDRA HOLLEMON (D)
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Tôi sẽ bảo đảm mỗi luật sư đạt tiêu chuẩn và đáp ứng yêu cầu 
trong Đạo Luật Bào Chữa Công Bằng . Văn Phòng Luật Sư Công 
thường không đại diện bị cáo tội nhẹ, trừ khi có vấn đề tâm thần . 
Do đó, nếu có vấn đề tâm thần, tôi sẽ chỉ định luật sư có chuyên 
môn và đã được đào tạo giải quyết vụ án có yếu tố tâm thần, 
hoặc dùng Văn Phòng Luật Sư Công, tùy vào tình hình nhân sự .

Vài trò thích hợp của tòa án là đối xử với tất cả các bị cáo như 
nhau, bất kể chủng tộc, giới tính, tôn giáo, quốc gia xuất thân 
hoặc tuổi tác . Tôi sẽ bảo đảm mọi bị cáo hầu tòa được đối xử 
công bằng và tố tụng hợp pháp .

Tôi ủng hộ dùng cam kết tại ngoại hầu tra, đánh giá theo nguy 
cơ và dùng Bộ Phận Pretrial Service (chuẩn bị trước xét xử) cho 
bị cáo không phạm tội nhẹ không có hành vi bạo lực, không có 
nguy cơ phạm tội mới khi được cam kết bảo lãnh, và sẽ có mặt 
tại tòa . Chức năng của việc bảo lãnh là bảo đảm người bị cáo 
có mặt xét xử, và an toàn trong tương lai cho nạn nhân và cộng 
đồng cần đượcg xem xét . Nên quan tâm đến hệ thống đánh giá 
theo nguy cơ có thể giúp giải quyết các mối lo lắng này hơn là 
dùng hệ thống bảo lãnh tiêu chuẩn .

Giáo dục: Tiền Sĩ Luật - Trường Luật Tulane; Sinh viên trao đổi - Trường Luật Nam Methodist | Kinh nghiệm: Trợ Lý Luật Sư Quận: 2007 đến nay; Chánh Công Tố Viên Trọng Tội; Tried 50+ jury trials; Cựu Giám Đốc và Phó Giám Đốc Bộ Phận Xử 
Lý Tội Nhẹ | Cộng đồng: Thành viên: Hiệp Hội Luật Sư Quận và Hạt thuộc tiểu bang Texas, Hội Luật Sư Houston, khác mời phát biểu tại Texas Bar Foundation và Rice University Football và TDCAA | Email: burdetteforjudge@gmail .com | Trang 
web: http://www .burdetteforjudge .com | Facebook: http://facebook .com/burdetteforjudge

Tôi sẽ vừa ngẫu nhiên vừa một phần chọ danh sách luật sư 
của hạt đủ năng lực để nhận chỉ định thân chủ từ tòa . Do số vụ 
án hiện tại của hạt quá nhiều, tôi sẽ tiếp tục dùng cách chỉ định 
luật sư riêng và luật sư trong văn phòng luật sư công (đặc biệt 
là cho bị cáo có vấn đề tâm thần) . Văn phòng luật sư công là tài 
sản quý giá của cộng đồng, nhưng cơ bản là không có đủ luật 
sư để giúp toàn bộ các trường hợp khó khăn hiện có trong hạt .

Vai trò cơ bản của thẩm phán là giám sát việc thực thi công lý 
phải công bằng và một phần bảo đảm mọi người có mặt tại tòa . 
Nguyên tắc này áp dụng cho cả công dân Hoa Kỳ và những đối 
tượng khác . Thẩm phán phải áp dụng tất cả những quyền mà bị 
cáo hình sự được nhận (quyền được xét xử có bồi thẩm đoàn, 
quyền có luật sư, v .v) cho mọi cá nhân . Luật Đạo Đức Hành 
Pháp Tiểu Bang Texas cũng cấm thẩm phán ưu ái hay có định 
kiến chống lại một người do nguồn gốc quốc gia của người này .

Tôi ủng hộ phương pháp đánh giá theo nguy cơ do nó đánh giá 
theo nguy cơ một người có thể trốn xét xử tại tòa và khả năng họ 
gây nguy hiểm cho cộng đồng nếu không bị tạm giam .

Giáo dục: Trường Luật Đại Học Texas - Tiền Sĩ Luật; Đại Học Texas A&M - Cử Nhân Khoa Học Chính Trị, tốt nghiệp danh dự; Đại học Duke - Ralph Bunche Institute Scholar | Kinh nghiệm: Luậ Sư Bào Chữa Hình Sự (2013 đến nay); Trợ lý Luật 
Sư Hạt Harris (2009-2012) | Cộng đồng: Hội Luật Sư Houston, Hội Cựu Sinh Viên Đại Học Texas A&M; Texas Exes; | Email: sedrickwalkerforjudge@gmail .com | Trang web: http://sedrickforjudge .com | Địa chỉ: PO Box 842495 Houston, TX 77284 
| Điện thoại: (281) 410-8995 | Facebook: http://www .facebook .com/sedrickforjudge/ | Twitter: twitter .com/SedrickForJudge

Tôi sẽ làm theo luật và lệ hiện nay . Ở tòa xử án nhẹ, thẩm pháp 
sử dụng hệ thống giao việc trung dung, ngẫu nhiên căn cứ theo 
luật tiểu bang . Để được vào danh sách chỉ định, các luật sư phải 
đáp ứng các yêu cầu cụ thể: chuyên môn luật hình sự, đủ kinh 
nghiệm và thâm nhiên nghề luật . Thẩm phám xem xét đơn và 
loại luật sư không còn tuân thủ tiêu chuẩn . Luật sư công được 
chỉ định đại diện cho thân chủ có tiền sử vấn đề thần kinh .

Thẩm phán phải bảo đảm bị cáo người nhập cư có phiên dịch 
viên đạt chuẩn có mặt tại tòa để dịch toàn bộ các cuộc trao đổi, 
diễn biến và các tài liệu . Nếu có hoàn cảnh khó khăn, họ phải 
được chỉ định luật sư có chuyên môn luật hình sự và cả luật 
nhập cư . Họ phải hoàn toàn hiểu hậu quả từ mọi quyết định sau 
cùng của vụ án . Thẩm phán có nhiệm vụ luôn bảo đảm mọi bị 
cáo được đối xử công bằng .

Hệ thống đánh giá dự trên nguy cơ là tốt nhất . Để bảo đảm an 
ninh công cộng và bảo đảm bị cáo ra tòa, phải đánh giá theo 
nguy cơ từ phía người phạm tội, đặt ra mức bảo lãnh phù hợp 
cũng như điều kiện cam kết bảo lãnh phù hợp .

Giáo dục: Đại học Houston, Cử nhân Luật Hình sự,1993; Đại học Houston, Tiến sĩ luật Cao đẳng Luật Bates, 1995 | Kinh nghiệm: 30 năm kinh nghiệm làm nhân viên HPD; hơn 23 năm luật sư ngành kiện tụng nói chung . Kinh nghiệm chuyên sâu 
với tội phạm trẻ tuổi . | Cộng đồng: Thành viên Nhà Thờ Công Giáo Holy Rosary, Knights of Columbus, Cypress Creek Silverados Booster Club, tình nguyện viên Cypress Lacrosse và cộng đồng nhà kịch | Email: spjutlaw@sbcglobal .net | Địa chỉ: 
14623 Grant Rd, #623 Cypress, TX 77429

Tính khí của luật sư, sự siêng năng khi nhận vụ án, mức độ 
thường xuyên gặp thân chủ, kinh nghiệm trong từng loại vụ án 
cụ thể với thân chủ hoàn cảnh khó khăn là những yếu tố quan 
trọng mà tôi cân nhắc khi chỉ định luật sư . Việc chọn luật sư 
trong Văn Phòng Luật Sư Công và luật sư tư sẽ phụ thuộc rất 
nhiều vào loại vụ án và nguồn lực cần thiết để bị cáo hoàn cảnh 
khó khăn được đại diện pháp luật công bằng .

Tòa nên bảo đảm rằng bị cáo là người nhập cư hiểu họ bị cáo 
buộc tội trạng gì và hiểu mọi quyết định của tòa . Thẩm phán nên 
chỉ định một luật sư nói tiếng bản ngữ của người nhập cư này 
nếu người đó không nói tiếng Anh . Nếu không có lựa chọn nào, 
sẽ tìm một dịch viên để có mặt trong mỗi phiên xét xử và nếu 
luật sư cần bảo đảm thân chủ được đối xử công bằng, tố tụng 
hợp pháp . Tòa nên hỏi xem họ đã được tư vấn về các chi nhánh 
nhập cư khả dĩ không .

Tôi ủng hộ hệ thống giám sát dựa trên nguy cơ để bảo đảm sbị 
cáo có mặt tại tòa vì tôi tin hệ thống bảo lãnh bằng tiền không 
công bằng, phân biệt đối xử với bị cáo hoàn cảnh khó khăn, còn 
hệ thống dự trên nguy cơ, khi được lập và áp dụng đúng, xóa bỏ 
yếu tố ưu ái cũng như bảo đảm bị cáo hoàn cảnh khó khăn và 
giàu có đều được đối xử như nhau .

Giáo dục: Trường Luật Nam Texas - Tiến sĩ luật Đại học St . Thomas - Cử nhân - Luật học/Khoa học Chính trị Cao đẳng Cộng đồng Houston - AAS - Công Nghệ Hỗ Trợ Pháp luật | Kinh nghiệm: Tôi đã hành nghề luật hơn 23 năm . Tôi hành nghề luật 
thường, tập trung vào luật Hình Sự, Vị Thành Niên và Nhập Cư . | Cộng đồng: Tình nguyện viên của Black Heritage Society - Chương trình Vị thành niên; Tình nguyện viên - Civil Society, Inc . | Email: hollemonforjudge@gmail .com | Địa chỉ: 3727 S . 
MacGregor Way #2 Houston, TX 77021 | Điện thoại: (832) 606-8238

QUYỀN TÀI PHÁN CƠ BẢN ĐỘC QUYỀN TRONG CÁC VỤ ÁN NHỎ KHI TIỀN PHẠT ĐƯỢC PHÉP VƯỢT QUÁ $500 HOẶC THỜI GIAN GIAM GIỮ TẠI NHÀ TÙ QUẬN KHÔNG 
VƯỢT QUÁ MỘT NĂM. CÓ THỂ KHÁNG CÁO QUYẾT ĐỊNH TỪ TÒA ÁN HÒA GIẢI THÀNH PHỐ TẠI TÒA ÁN HÌNH SỰ QUẬN CẤP CAO. NHIỆM KỲ 4-NĂM.

THẨM PHÁN • TÒA ÁN HÌNH SỰ QUẬN

Quý vị sẽ sử dụng tiêu chí nào để ra quyết định cuối 
cùng trong việc bổ nhiệm luật sư biện hộ cho các bị cáo 
quá nghèo? Vui lòng thảo luận vì sao chọn lựa bổ nhiệm 
luật sư từ Văn Phòng Luật Sư Công mà không chọn luật 
sư riêng.

Vai trò hợp lý của tòa án là gì trong việc bảo đảm các bị 
cáo là người nhập cư được đối xử bình đẳng, công bằng 
và theo mọi trình tự của pháp luật?

Quý vị ủng hộ việc bảo lãnh tại ngoại bằng tiền mặt hay 
hệ thống giám sát dựa trên rủi ro để bảo đảm sự hiện 
diện của bị cáo tại tòa? Tại sao?

CÂU HỎI 
DÀNH CHO 

ỨNG CỬ VIÊN:

TRANH CỬ ĐƯỢC TIẾP TỤC Ở TRANG 53

http://www.lwvhouston.org
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MIKE FIELDS (R)
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DAVID L. SINGER (D)
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ROGER BRIDGWATER (R)

TONYA JONES (D)

Tiêu chí chọn lựa chung nên dựa vào cả quá trình học tập và 
làm việc . Trong khi Văn Phòng Luật Sư Công tham gia vào Tòa 
Nội Hạt chỉ giới hạn ở vụ án có yếu tố tâm thần, luật sư của họ 
được chọn lựa và đào tạo để giải quyết hoàn chỉnh những vụ 
được giao cho họ . Khi chỉ định luật sư riêng, một thẩm phán nên 
làm theo quy trình chọn người để bảo đảm luật sư đủ năng lực 
được chọn ngẫu nhiên mà không có bất kỳ ưu ái nào .

Vai trò của tòa là luôn tuân theo luật địa phương, tiểu bang và 
liên bang . Luật liên bang cấm phân biệt đối xử với người nhập 
cư vì lý do quốc gia xuất thân, có nghĩa là bị cáo không bị đối xử 
khác biệt vì lý do tổ tiên, giọng nói, nơi sinh, văn hóa, phong tục, 
ngôn ngữ và tên gọi . Khi thực hiện nhiệm vụ, thẩm phán buộc 
phải bảo đảm mọi bị cáo được đối xử công bằng và tố tụng hợp 
pháp theo luật bất kể xuất thân từ quốc gia nào .

Điều kiện thả trước khi ra tòa được đưa ra với mục đích bảo 
đảm bị cáo ra tòa và giảm nguy cơ bị cáo gây haị đến an ninh 
công cộng . Vì lý do hệ thống bảo lãnh bằng tiền có thể làm khó 
bị cáo có nguy cơ thấp còn hệ thống giám sát dựa trên rủi ro là 
dành cho tội phạm hình sự, nó bảo đảm an toàn cho nạn nhân 
và cộng đồng, nguồn tin từ công tố viên và luật sư bào chữa 
rất quan trọng . Việc thẩm phán nên chọn hướng nào nên được 
xác định về mặc luật pháp cho từng vụ án, khi đánh giá hết các 
yếu tố .

Giáo dục: Cao Đẳng Luật Nam Texas-Houston, Tiến sĩ luật, 1991 | Đại học Houston, Cử nhân Quản trị Kinh doanh, 1982 | Trung học John H . Reagan | Kinh nghiệm: Thẩm phán Tòa thành phố (12 năm): Đảm nhận ghi chép buộc tội/xử kiện | Luật sư 
(26 năm): Giải quyết án nặng/nhẹ | Hòa giải (20 năm): Giải quyết tranh cãi kiện cáo | Cộng đồng: Luật: AABA/AWA/HBA/HLA/MABAH/SABA/SBOT/SLAGH | Dân sự: AARP/ARCHGH/GLBT Caucus/LWV/LULAC/NAACP/NHPO/PART/STCLHAA/
TOP/UHAA) | Xem toàn bộ danh sách tại http://bit .ly/raulscommunity | Email: raul@raulforjudge .com | Trang web: http://www .raulforjudge .com | Địa chỉ: 3801 Barnett Street Houston, Texas 77017-3019 | Điện thoại: (713) 641-4477 | Facebook: http://
www .facebook .com/raulforjudge | Twitter: twitter .com/toriafinch

Hiện tôi dùng kế hoạch chỉ định luật sư ngẫu nhiên của Hạt 
Harris . Tôi ủng hộ dùng cả hệ thống quản lý chỉ định luật sư cho 
tòa tách biệt và động lập hoặc dùng Văn Phòng Luật Sư Công . 
Thảm phán không nên can thiệp vào việc chỉ định luật sư .

Thẩm phán nên trì nhiệm vụ thường trực là bảo đảm mọi người 
ra tòa được đối xử công bằng theo Hiến Pháp Hoa Kỳ, Hiến 
Pháp Texas và luật Tiểu Bang Texas .

Tôi ủng hộ hệ thống giám sát theo nguy cơ . Mọi người nên được 
đối xử công bằng, căn cứ theo cam kết bảo lãnh chứ không phải 
theo độ giàu . hệ thống giám sát theo nguy cơ bảo đảm sự công 
bằng này . Hai người có cùng tiền án, bị buộc cùng tội thì không 
thể được đối xử khác nhau vì một trong hai người có tiền đóng 
bảo lãnh còn người kia thì không .

Giáo dục: B .S .C .J ., Đại học Tiểu bang Texas 1987 Tiến sĩ Luật Trường Luật thuộc Đại học St . Mary’s University 1991 | Kinh nghiệm: Trợ Lý Luật Sư quận, Hạt Harris Văn Phòng D .A . 1991-1994 Trợ Lý Tổng Chưởng Lý, Tiểu bang Texas 1994, 1995-
1996 Luật sư riêng, 1996-1999 Thẩm phán, 1999-Nay | Cộng đồng: NAACP, Thành viên trọn đời, Ban giám đốc Lone star M .S . Society (trước đây), Responsibility .org National Advisory Board(trước đây), Texas Commission on Judicial Conduct 
(trước đây), | Email: Judgefields@msn .com | Địa chỉ: 8000 Longpoint Rd . #55602 Houston, Tx 77055 | Điện thoại: (832) 538-0380

Tôi ủng hộ tài trợ ngân sách đầy đủ và độc lập cho Văn Phòng 
Luật Sư Công . Tôi cảm thấy đây là cách tốt nhất để duy trì tiêu 
chuẩn bào chữa cao cho người có hoàn cảnh khó khăn . Tôi 
cũng tin rằng vai trò của mọi Thẩm phán là bảo đảm mọi luật sư 
nhận bào chữa cho thân chủ khó khăn thì phải có năng lực, hỗ 
trợ tư vấn luật tốt .

Chủng tộc không được xét đến trong quyết định giải quyết vụ 
án . Tòa phải bảo đảm các vụ án được giải quyết căn cứ trên sự 
thật và luật được xét đến . Thẩm phán còn có vai trò rất đặc biệt 
là bảo đảm các quyền của mọi người ra tòa đều được tôn trọng . 
Tôi luôn ủng hộ điều này trong mọi trường hợp, cho mọi bị cáo .

Tôi ủng hộ dùng cả hai hệ thống với nhau, cho người có thể 
đóng tiền bảo lãnh đóng khi họ có tiền, cho bị cáo có hoàn 
cảnh khó khăn và nghèo khó mắc tội nhẹ được tại ngoại mà 
không phải đóng bảo lãnh . Tôi nghĩ chuyển sang áp dụng “hệ 
thống giám sát theo nguy cơ” trong mọi trường hợp là ý tưởng 
tồi . Những người có khả năng đóng tiền nên chịu gánh nặng 
phí hành chính để được tại ngoại và phải bảo đảm ra tòa . Còn 
người nghèo không nên chịu thêm gánh nặng tiền bạc để được 
tại ngoại .

Giáo dục: Đại học Nam Florida Cử nhân Khoa học Chính Trị (1980) . Cao đẳng Luật Nam Texas Tiến sĩ luật (1983) . | Kinh nghiệm: Tòa Phúc thẩm Số 1, Thực tập sinh và Luật viên chuẩn bị công tác giấy tờ(1982-1984) Trợ lý Luật sư Quận, Văn 
phòng D .A . Hạt Harris (1984-1990) Văn phòng luật David L . Singer(1990-Nay) | Cộng đồng: Thành viên Hội đồng Longwood Village Homeowners Association (2000-2005, Chủ tịch 2004-2005) Huấn luyện viên Cy Fair Sports Association Baseball 
(1997-2004) | Email: dlsinger@sbcglobal .net | Địa chỉ: 1001 Texas avenue Suite 1400 Houston, Texas 77002 | Điện thoại: (713) 521-2618

Tôi sẽ áp dụng Luật Tòa Án (ROC) lập bởi Tòa Hình Sự Nội 
Hạt Harris để quyết định xem bị cáo có hoàn cảnh khó khăn và 
có được đại diện pháp luật và chi trả bằng tiền thuế Hạt Harris 
không . Nếu bị cáo có hoàn cảnh khó khăn, tôi sẽ bảo đảm luật 
sư đạt chuẩn trình độ của ROC và chỉ định luật sư trong Văn 
Phòng Luật Sư Công hoặc Luật Sư Riêng theo Luật Quản Lý 
Bào Chữa Công Bằng để người có hoàn cảnh khó khăn được 
đại diện bởi người giỏi .

 Là Thẩm phán, tôi sẽ bảo đảm những bị cáo không phải công 
dân Hoa Kỳ được tư vấn về hậu quả xấu của việc nhập cư trái 
pháp luật, đó là việc có thể bị bắt giữ vì tội hình sự . Thêm vào 
đó, nếu họ có hoàn cảnh khó khăn, tôi sẽ bảo đảm luật sư đạt 
chuẩn trình độ của ROC và chỉ định luật sư trong Văn Phòng 
Luật Sư Công hoặc Luật Sư Riêng theo Luật Quản Lý Bào Chữa 
Công Bằng để người có hoàn cảnh khó khăn được đại diện bởi 
người giỏi .

Từ năm 2017, Kế Hoạch Bảo Lãnh theo ROC của Hạt Harris 
sẽ tận dụng Đánh Giá An Toàn Cộng Đồng của Quỹ Arnold . 
Công cụ này xét kỹ 20 hạng mục . Với mục 7, tiền bảo lãnh trong 
khoảng 500-2000 đô la . Nếu người bị bắt giữ rơi vào một hạng 
mục nhưng không thể trả tiền bảo lãnh, họ có quyền không đóng 
tiền bảo lãnh . Tuy nhiên, nếu khoản tiền cao hơn nữa thì họ phải 
có buổi đưa lời khai để xét khả năng không chi trả do không có 
“quyền tố tụng hợp pháp cơ bản để không phải bị giam tính theo 
khả năng tài chính” . Tôi ủng hộ dùng cả hai .

Giáo dục: 1975--Sam Houston State--Cử nhân với Bằng Giảng dạy Trung học ; 1979--Cao đẳng Luật Nam Texas --Tiến sĩ Luật . | Kinh nghiệm: Văn phòng Luật sư Quận Hạt Harris: ‘79-’82, ‘08-’12; Luật sư riêng: ‘83-’07; ‘13-mau; Thẩm phán Tòa 
Hình sự số 178 Hạt Harris, ‘07- ‘08 | Cộng đồng: Houston’s 1st Baptist Church 38yrs Trustee Houston Baptist Univ (7yrs) | Email: Support@ElectBridgwater .com | Trang web: http://ElectBridgwater .com | Địa chỉ: 7941 Katy Freeway, #133 Houston, 
Tx 77024 | Điện thoại: (713) 204-1759
Facebook: http://www .facebook .com/JudgeRogerBridgwater | Twitter: twitter .com/RogerBridgwater

Tôi tin cần phải xác định nhu cầu của bị cáo (tâm thần/lạm dụng 
chất kích thích) để quyết định đưa ra giúp bị cáo chọn hướng 
có nguồn lực hỗ trợ nhiều nhất . Văn phòng luật sư công được 
tiếp cận nguồn lực mà phần đông luật sư riêng chỉ dám mơ tới . 
Sẽ có lợi khi phân tích chi phí/lợi ích để chọn hướng dùng ngân 
sách hạt hiểu quả nhất nhằm giúp người hoàn cảnh khó khăn 
trong khi vẫn bảo đảm bị cáo được người giỏi đại diện pháp luật .

Vai trò của tòa là bảo đảm người nhập cư được đối xử công 
bằng và tố tụng hợp pháp để mọi cá nhân có khả năng bị ảnh 
hường đều được hỗ trợ nguồn lực để có lựa chọt đầy đủ thông 
tin nhất trong trường hợp của họ . Tôi muốn luật sư có kiến thức 
chuyên môn, bằng cấp về luật nhập cư có thể tư vấn cho bị cáo 
biết hậu quả tiềm tàng . Họ nên có cơ hội được hỏi và hiểu rõ 
các lựa chọn họ có .

Tôi nghĩ đánh giá theo nguy cơ là công cụng đánh giá hoàn 
chỉnh hơn . Không có bằng chứng cho thấy hệ thống bảo lãnh 
bằng tiền hiệu quả hơn trong việc bảo đảm bị cáo sẽ ra tòa hay 
bảo vệ an toàn cho cộng đồng . Một người bị cáo buộc tội giết 
người (nếu có thể đóng bảo lãnh) sẽ được tại ngoại trong khi bị 
cáo tội nhẹ, không có hành vi bạo lực lại phải cam kết bảo lãnh 
với số tiền cao nên vẫn bị giam và mất việc làm . Làm khó người 
nghèo không giúp cộng đồng an toàn hơn, CHẤM HẾT .

Giáo dục: Tiến Sĩ Luật-Đại Học Miền Nam Trung Tâm Luật, Cử Nhân, Khoa Học Chính Trị-Đại Học Baylor | Kinh nghiệm: Trợ Lý Luật Sư - Văn Phòng Luật Wilvin J . Carter Luật Sư Quản Lý-Jones Law PLLC | Cộng đồng: Hội thảo LegalEase về 
bào chữa hình sự, di chúc, luật gia đình giúp giáo dục cộng đồng và cung cấp nguồn lực cho gia đình thu nhập thấp . . | Email: joneslawpllc@gmail .com | Trang web: http://tonyajonesforjudge .com | Địa chỉ: 850 W Little York Rd Suite B Houston , TX 
77091 | Điện thoại: (832) 230-4210 | Facebook: http://@tonyajonesforjudge | Twitter: twitter .com/TonyaJforJudge

QUYỀN TÀI PHÁN CƠ BẢN ĐỘC QUYỀN TRONG CÁC VỤ ÁN NHỎ KHI TIỀN PHẠT ĐƯỢC PHÉP VƯỢT QUÁ $500 HOẶC THỜI GIAN GIAM GIỮ TẠI NHÀ TÙ QUẬN KHÔNG 
VƯỢT QUÁ MỘT NĂM. CÓ THỂ KHÁNG CÁO QUYẾT ĐỊNH TỪ TÒA ÁN HÒA GIẢI THÀNH PHỐ TẠI TÒA ÁN HÌNH SỰ QUẬN CẤP CAO. NHIỆM KỲ 4-NĂM.

THẨM PHÁN • TÒA ÁN HÌNH SỰ QUẬN

Quý vị sẽ sử dụng tiêu chí nào để ra quyết định cuối 
cùng trong việc bổ nhiệm luật sư biện hộ cho các bị cáo 
quá nghèo? Vui lòng thảo luận vì sao chọn lựa bổ nhiệm 
luật sư từ Văn Phòng Luật Sư Công mà không chọn luật 
sư riêng.

Vai trò hợp lý của tòa án là gì trong việc bảo đảm các bị 
cáo là người nhập cư được đối xử bình đẳng, công bằng 
và theo mọi trình tự của pháp luật?

Quý vị ủng hộ việc bảo lãnh tại ngoại bằng tiền mặt hay 
hệ thống giám sát dựa trên rủi ro để bảo đảm sự hiện 
diện của bị cáo tại tòa? Tại sao?

CÂU HỎI 
DÀNH CHO 

ỨNG CỬ VIÊN:

http://www.lwvhouston.org
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LOYD WRIGHT (R)

JERRY SIMONEAUX (D)

Quý vị sở hữu những kỹ năng gì giúp quý vị thành người 
có năng lực đặc biệt tốt để làm một Thẩm Phán Tòa Án 
Chứng Nhận Di Chúc?

Quý vị sẽ làm gì để bảo đảm các lợi ích của các bên liên 
quan trong vụ án đều được giải quyết và bảo vệ trước 
tòa?

Quý vị sẽ làm gì để hỗ trợ cho người nộp đơn xin quyền giám 
hộ khi họ len lỏi theo những quy định mới vừa được ban hành, 
ví dụ như việc hoàn tất khóa học về quyền giám hộ? Quý vị sẽ 
thực thi các quy định mới này thế nào khi có đơn xin quyền 
giám hộ khẩn cấp?

THẨM PHÁN • TÒA ÁN VỀ DI CHÚC VÀ THỪA KẾ QUẬN
QUYỀN TÀI PHÁN ĐỐI VỚI BẤT ĐỘNG SẢN CỦA THẾ HỆ SAU (DI CHÚC, QUYẾT ĐỊNH QUYỀN THỪA KẾ, CHỈ ĐỊNH NGƯỜI THỤ HƯỞNG VÀ QUẢN LÝ), GIÁM HỘ (BAO GỒM QUYẾT ĐỊNH NHU 
CẦU CẦN CÓ NGƯỜI GIÁM HỘ VÀ CHỈ ĐỊNH NGƯỜI GIÁM HỘ), VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN QUỸ TÍN THÁC. TÒA ÁN VỀ DI CHÚC VÀ THỪA KẾ CÓ QUYỀN TÀI PHÁN VỚI CÁC VẤN ĐỀ 
KIỆN TỤNG DO HOẶC CHỐNG LẠI NGƯỜI THI HÀNH DI CHÚC, NGƯỜI QUẢN LÝ, NGƯỜI GIÁM HỘ VÀ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY THÁC. TÒA ÁN 3 VÀ 4 CŨNG CÓ QUYỀN TÀI PHÁN ĐỐI VỚI CÁC CAM 
KẾT BẮT BUỘC ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ SỨC KHỎE T M THẦN VÀ AN THẦN BẮT BUỘC. NHIỆM KỲ 4-NĂM.
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RAY BLACK (R)

MICHAEL NEWMAN (D)

CHÚ Ý QUAN TRỌNG ĐỐI VỚI TOÀN BỘ CÁC CỬ TRI: LUẬT TEXAS KHÔNG 
CHO PHÉP CỬ TRI XEM THÔNG TIN HOẶC GHI CHÚ CÁ NHÂN BẰNG 
THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ (NHƯ ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG HOẶC MÁY TÍNH BẢNG) TẠI 
ĐIỂM BỎ PHIẾU . TUY NHIÊN, QUÝ VỊ CÓ THỂ MANG THEO GHI CHÚ BẢN 
IN HOẶC VIẾT TAY VÀO PHÒNG BỎ PHIẾU, BAO GỒM CẢ BẢN SAO CỦA 
HƯỚNG DẪN CỬ TRI NÀY .
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Ử CHÚ Ý QUAN TRỌNG 
ĐỐI VỚI TOÀN BỘ CÁC 

CỬ TRI

Là một luật sư với hơn 27 năm kinh nghiệm làm chứng nhận 
di chúc, quỹ tín thác, quyền giám hộ, hoạch định bất động sản, 
và luật người cao tuổi, tôi đã gây dựng được uy tín trong việc 
xử lý những vấn đề được giao với sự cần mẫn và chính trực . 
Tôi thường đại diện người thi hành di chúc, quản trị viên, người 
được ủy thác, người giám hộ, và người thụ hưởng trong những 
tiến trình chứng nhận di chúc phức tạp, và thu hồi hàng triệu đô 
la tài sản bị mất khi bị lừa đảo . Kinh nghiệm tích lũy được trong 
hơn 35 năm qua đã giúp tôi rất nhiều trong hơn 7 năm làm Thẩm 
Phán Chứng Nhận Di Chúc .

Mọi bên và (những) luật sư của họ được đối xử một cách công 
bằng và chính trực tại tòa án “của chúng ta” . Tôi có một nhân 
viên giàu kinh nghiệm tuyệt vời hỗ trợ tôi bảo đảm điều này là 
có thật . Tôi không có việc gì phải làm khác ngoài việc đối xử với 
mọi người tới Tòa Án Chứng Nhận Di Chúc 1 công bằng và vô 
tư . Tôi cố buộc các bên chọn giải pháp thỏa thuận hay hòa giải 
vì tôi biết việc tố tụng gây căng thẳng và áp lực cho các thành 
viên gia đình . Chúng ta hy vọng có vài cách giúp chữa lành vết 
thương của gia đình tại những nơi có thể chữa .

Chúng ta đang gửi thư cho luật sư của đương đơn giải thích 
những bước để hoàn tất đăng ký và hỗ trợ luật sư/đương đơn 
truy cập trang web JBCC . Khi nào nhận được thông tin từ JBCC, 
tòa án sẽ thực thi kiểm toán như một danh sách để biết nếu vụ 
án đã sẵn sàng xét xử chưa . Nếu đương đơn không hiểu tiếng 
Anh, thì có chương trình đào tạo ngôn ngữ của đương đơn . 
Trong trường hợp khẩn cấp, có thể tạm hoãn đào tạo nhưng 
vẫn phải kiểm tra tiền án tiền sự . Chúng ta sẽ liên tục liên lạc 
với JBCC .

Giáo dục/Bằng cấp: Cử Nhân Quản Trị Kinh Doanh Đại Học Texas tại Austin, 1977, Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh Đại Học Texas tại Austin, 1980, Tiến Sĩ Luật Trung Tâm Luật Đại Học Houston, 1981 | Kinh Nghiệm Chuyên Môn: Luật Sư Tại Công 
ty Luật Loyd H . Wright Luật Sư Tại Haynes and Boone, LLP Luật Sư Tại Watt, White and Craig PC Attorney Frank, Elmore, Lievens, Chesney & Turet LLP Kế Toán Thuế KPMG | Tham Gia Hoạt Động Cộng Đồng: Thành viên Nhà Thờ Giám Lý 
Thống Nhất St . Luke trong hơn 25 năm qua và đôi khi tới Nhà Thờ Baptist Thứ Hai . Tôi cũng làm huấn luyện viên cho nhóm thể thao của con trai và con gái tôi . | Email Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: lhwlaw@reagan .com | Trang Web Công Khai 
Dành Cho Chiến Dịch: http://loydwright .vpweb .com/ | Địa Chỉ Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: 201 Caroline Houston, TX 77002 | Số Điện Thoại Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: (713) 248-6757 | Facebook: http://m .facebook .com/lhwlaw | Twitter: 

Tôi đã bảo vệ các gia đình trong những vụ kiện về di chúc được 
hơn 17 năm tại tòa sơ thẩm, tòa phúc thẩm và Tòa Thượng 
Thẩm Texas . Tôi là cựu nhân viên luật sư của tòa chứng nhận 
di chúc, hiện tại là thẩm phán hỗ trợ tại tòa án cộng đồng và là 
đối tác quản lý toàn thời gian trong một công ty luật chứng nhận 
di chúc . Tôi có bài viết được đăng và thường xuyên dạy những 
khóa đào tạo pháp lý về vấn đề chứng nhận di chúc và quyền 
giám hộ trong nhiều năm . Tôi có kế hoạch khiến tòa án làm việc 
hiệu quả hơn và bảo vệ những người dễ tổn thương nhất trong 
số chúng ta .

Có thể đọc kế hoạch cải thiện tòa án chứng nhận di chúc trên 
trang web của tôi www .JerryForJudge .com . Nói ngắn ngọn, tôi 
sẽ tôn trọng thời gian của mọi người, tăng cường hiệu quả của 
sổ ghi án, tổ chức lại hoàn toàn cách thức bổ nhiệm chuyên gia, 
tăng cường số lượng và sự đa dạng những luật sư có chứng 
nhận để bổ nhiệm, thực thi chương trình đào tạo mới để tăng số 
người được bổ nhiệm trong những vấn đề tố tụng và phức tạp . 
Tôi sẽ giám sát chặt chẽ bất động sản mà tòa kiểm soát và đặt 
câu hỏi về những khoản chi không hợp lý hoặc đáng nghi ngờ .

Là một nhân viên luật sư, tôi lập một chương trình miễn phí cho 
những người mới được bổ nhiệm làm người giám hộ để giúp họ 
hiểu về nhiệm vụ mới của mình . Luật chứng nhận người giám 
hộ mới rất khó--đặc biệt là với những người mà ngôn ngữ mẹ 
đẻ của họ không phải tiếng Anh . Luật sư đại diện cho đương 
đơn xin quyền giám hộ phải có khả năng giúp họ đáp ứng những 
yêu cầu mới . Tôi muốn bắt đầu lại chương trình người giám hộ 
mới vì nó giúp mọi người có thể đặt câu hỏi, một lợi ích phụ là 
kết nối với những người giám hộ mới với nhau .

Giáo dục/Bằng cấp: Tiến Sĩ Luật Cao Đẳng Luật Nam Texas, 2001, Cử Nhân Quản Trị Kinh Doanh Đại Học Houston, 1997, Cử Nhân Đại Học Houston, 1997 . | Kinh Nghiệm Chuyên Môn: Luật Sư Kháng Cáo và Tố Tụng Chứng Nhận Di Chúc - 
Simoneaux & Watson, P .C . Thẩm Phán Hỗ Trợ - Nhân Viên Luật Sư Tòa Án Cộng Đồng Houston - Tòa Án Chứng Nhận Di Chúc 1 | Tham Gia Hoạt Động Cộng Đồng: Hiệp Hội Luật Sư Tình Nguyện Houston, Tổ Chức Nhiếp Ảnh Sailing Angels 
Dalton DeHart | Email Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: jerry@jerryforjudge .com | Trang Web Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: http://www .jerryforjudge .com | Địa Chỉ Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: 3315 Mercer St . Houston, TX 77027 | Số Điện 
Thoại Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: (713) 487-9587 | Facebook: http:///www .facebook .com/jsforjudge | Twitter: twitter .com/jsforjudge

Hai mươi lăm (25) năm xử lý những vụ chứng nhận, quỹ tín 
thác, quyền giám hộ, và tố tụng người nhận ủy thác phức tạp . 
Được chứng nhận là luật sư chỉ cho trường hợp cụ thể cũng 
như người hòa giải . Thường được bổ nhiệm làm luật sư chỉ 
cho trường hợp cụ thể, người giám hộ chỉ cho trường hợp cụ 
thể, người giám hộ, và quản trị viên . Có kinh nghiệm đại diện 
cho những cá nhân là người thụ hưởng, người được ủy thác 
(bao gồm vài công ty quỹ tín thác) và đương đơn chứng nhận di 
chúc . Xử lý những vụ tranh chấp, bao gồm phiên xét xử với bồi 
thẩm và thẩm phán . Tác giả/diễn giả thường xuyên tại những 
hội thảo CLE .

Chuẩn bị là chìa khóa để ra quyết định hiệu quả . Trước phiên 
điều trần hay xét xử, tôi sẽ xem lại hồ sơ và luật có liên quan về 
vấn đề tôi đang gặp . Tôi sẽ chủ động tham gia và cam kết với 
luật sư tư vấn khi thảo luận về việc tập trung và giải quyết vấn 
đề khiến tôi chú ý . Tôi sẽ cố cho mỗi bên dư thời gian để thể hiện 
quan điểm của anh ta/cô ta/nó, và sẽ công bằng và tôn trọng tất 
cả . Cuối cùng, tôi sẽ phán xử trên cơ sở luật và sự việc mà họ 
trình bày với tôi .

Vì yêu cầu được áp dụng trên toàn bang, nên một lượng đơn 
và đăng ký lớn còn tồn đã làm quá tải hệ thống . Do đó, cơ quan 
đã xem xét những yêu cầu mới ưu tiên đương đơn xin quyền 
giám hộ mới và họ phải hoàn tất lớp đào tạo so với những người 
giám hộ hiện tại chỉ phải đăng ký . Kết quả bị hoãn khiến tôi phải 
kiên nhẫn và sáng tạo khi cần giúp những vụ thực sự khẩn cấp .

Giáo dục/Bằng cấp: Đại Học Baylor - Cử Nhân Quản Trị Kinh Doanh (Tài Chính; Bất Động Sản) - 1990; Cao Đẳng Luật Nam Texas, Houston - Tiến Sĩ Luật (bằng danh dự xuất chúng) - 1994 | Kinh Nghiệm Chuyên Môn: Luật Sư Tổng Hợp - Tòa 
Phúc Thẩm Số 2 - Hon . Hal Lattimore (1994-95); Cộng Sự - Cenatiempo & Ditta, LLP (1995-05); Luật Sư/Chủ - Công Ty Luật The Black (2005-hiện tại) | Tham Gia Hoạt Động Cộng Đồng: Huấn luyện viên/trọng tài Giải Trẻ Em; huấn luyện viên bóng 
đá trẻ | Email Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: rjb@rjblacklaw .com | Trang Web Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: http://www .rayblackforjudge .com | Địa Chỉ Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: 4301 Yoakum Blvd Houston, Texas 77006 | Số Điện 
Thoại Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: (713) 840-1955

Tôi hiểu về tố tụng chứng nhận di chúc, quyền giám hộ, quỹ tín 
thác và quản trị bất động sản . Tôi có giấy phép hành nghề từ 
năm 1980 và đã đại diện hàng trăm khách hàng trong mọi loại 
vụ án về người thụ hưởng, quyền giám hộ, chứng nhận di chúc, 
quỹ tín thác . Tôi đã tham gia những vụ án trong cả bốn Tòa Án 
Chứng Nhận Di Chúc Pháp Lý Quận Harris . Tôi hiểu những vấn 
đề chính trong chứng nhận di chúc, quy trình xét xử và bằng 
chứng . Nếu được bầu tôi sẽ giải quyết chính những vấn đề mà 
tôi đang xử lý .

Tôi sẽ áp dụng kiến thức và kinh nghiệm rất rộng của mình vào 
tất cả những vụ án được xét xử trước tòa để bảo đảm sự công 
bằng và chính xác . Tôi sẽ chuẩn bị chu đáo và tập trung chú ý . 
Tôi sẽ đối xử với mọi người công bằng và tôn trọng . Tôi sẽ vô tư 
và không thiên vị hay định kiến về các vấn đề . Tôi sẽ kiên nhẫn, 
nhân hậu và tuân thủ luật pháp . Tôi sẽ không phân biệt đối xử 
theo chủng tộc, khuynh hướng giới tính, tình hình kinh tế, giới 
tính, dân tộc hay tôn giáo . Tôi sẽ xét xử đúng thời hạn tùy từng 
vụ án cụ thể .

Tôi sẽ thực thi và tổ chức những hội thảo CLE thường niên để 
hỗ trợ đương đơn xin quyền giám hộ và luật sư của họ liên quan 
đến những quy định mới áp dụng . Liên quan đến việc thực thi 
những quy định trong trường hợp xin quyền giám hộ khẩn cấp, 
tôi sẽ cân nhắc và quyết định tùy từng vụ việc và bảo đảm tuân 
thủ đúng pháp luật .

Giáo dục/Bằng cấp: Cử Nhân Quản Trị Kinh Doanh (tốt nghiệp Danh Dự) - Đại Học Texas, Austin, Texas-1977 Tiến Sĩ Luật - Đại Học Houston Cao Đẳng Luật, Houston, Texas-1980 | Kinh Nghiệm Chuyên Môn: Tháng 2 năm 2000 tới Hiện Tại - 
Cộng sự tại Công Ty Luật Newman 1980-2000 - Luật sư tố tụng và bào chữa cho Doanh Nghiệp, Thương Mại | Tham Gia Hoạt Động Cộng Đồng: Thành viên Ban Khảo Thí Luật Sư Texas, Hiệp Hội Khảo Thí Luật Sư Houston, Ban Chứng Nhận 
Di Chúc, Quỹ Tín Thác và Bất Động Sản, Hiệp Hội Nữ Luật Sư, GLBT, Nhóm Họp Kín Chính Trị, và nhiều hoạt động khác . | Email Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: mnewman@newmanlaw-usa .com | Trang Web Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: 
http://www .michaelnewmanforjudge .com/ | Địa Chỉ Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: 245 W . 18th Street Houston, Texas 77008 | Số Điện Thoại Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: (713) 942-2501 | Facebook: http://www .facebook .com/newmanjudge

CÂU HỎI 
DÀNH CHO 

ỨNG CỬ VIÊN:

http://www.lwvhouston.org
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CHRISTINE RIDDLE BUTTS (R)

JAMES HORWITZ (D)

LIÊN HIỆP CUNG CẤP NGUỒN THÔNG TIN CHO CỬ TRI 
TRÊN MẠNG ĐIỆN TOÁN.

QUÝ VỊ CÓ THỂ TÌM THẤY THÔNG TIN HỮU ÍCH CHO CỬ TRI, BAO GỒM BẢN HƯỚNG DẪN CỬ TRI NÀY 
VỚI BẢN TIẾNG ANH, TIẾNG TÂY BAN NHA VÀ TIẾNG VIỆT, TRÊN TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI: WWW.

LWVHOUSTON.ORG

NHẬP ĐỊA CHỈ CỦA QUÝ VỊ VÀ SO SÁNH CÂU TRẢ LỜI CỦA NHỮNG ỨNG CỬ VIÊN ĐỐI LẬP TRÊN LÁ PHIẾU 
CỦA MÌNH TẠI: WWW.VOTE411.ORG YOU 

QUÝ VỊ CŨNG CÓ THỂ LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI TẠI: FACEBOOK.COM/LWVHOUSTON 
AND TWITTER.COM/LWVHOUSTON
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RORY ROBERT OLSEN (R)

JASON COX (D)

Hơn hai mươi năm kinh nghiệm làm luật sư và hai thập kỷ làm 
thẩm phán chứng nhận di chúc .

Làm những việc mà tôi vẫn làm trong hai thập kỷ qua--tuân thủ 
pháp luật và bằng chứng mà không để ý đến điều gì khác .

Tòa án của tôi đã có những quy trình hỗ trợ đương đơn . Những 
quy trình này được nhân viên được đào tạo và có trình độ cao 
của tôi quản trị . Luật áp dụng cho trường hợp giám hộ tạm thời 
có thể dùng để xét xử nhanh trong những tình huống khẩn cấp . 
Chúng ta sẽ xét xử những vụ này theo luật .

Giáo dục/Bằng cấp: Cử nhân, Đại Học Loyola; Tiến Sĩ Luật, Đại Học Duke; Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh, UNC; Thạc Sĩ Luật, SMU; Thạc Sĩ Nghiên Cứu Pháp Lý, UNR . | Kinh Nghiệm Chuyên Môn: Luật sư từ năm 1974; Thẩm phán từ năm 1998 . 
| Tham Gia Hoạt Động Cộng Đồng: Jaycees and Rotary . | Email Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: sarah@theyatescompany .com | Trang Web Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: http://www .judgeroryolsen .com | Địa Chỉ Công Khai Dành Cho Chiến 
Dịch: The Yates company P .O . Box . 75190 Houston, Texas 77234 | Số Điện Thoại Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: (281) 648-0322 | Facebook: http://www .facebook .com/JudgeRoryOlsen/ | Twitter: twitter .com/OlsenRory

Tôi có kinh nghiệm thực tiễn về chứng nhận di chúc, với khách 
hàng là những tổ chức tài chính lớn cho tới cá nhân nghèo khó . 
Khi hành nghề, tôi nhấn mạnh việc tìm kiếm giải pháp qua việc 
tham gia đấu tranh pháp lý chỉ vì mục đích đấu tranh . Cách tiếp 
cận này yêu cầu khả năng nhìn nhận vấn đề từ nhiều góc độ và 
dẹp qua một bên thành kiến của bản thân - những phẩm chất tối 
quan trọng đối với một thẩm phán . Làm tình nguyện viên trong 
một thời gian dài cũng giúp tôi thể hiện lòng trắc ẩn và mong 
muốn giúp mọi người vượt qua những thời điểm khó khăn .

Mọi người bước vào phòng xử án Texas đều xứng đáng được 
đối xử công bằng, nhã nhặn và tôn trọng; riêng tòa án chứng 
nhận di chúc yêu cầu thẩm phán có lòng nhiệt tình đối với dịch 
vụ công cộng . Tòa Án này có một nhân viên xuất sắc, tôi sẽ làm 
việc cùng người này để bảo đảm những bên xuất hiện trước Tòa 
có thể kỳ vọng được xét xử công bằng; sử dụng có hiệu quả thời 
gian của họ và luật sư của họ; và Tòa sẽ cân nhắc vụ việc của họ 
và chuẩn bị làm việc với họ để tiến tới một giải pháp .

Tôi sẽ làm việc để bảo đảm những đương đơn xin quyền giám 
hộ và người giám hộ mới được chọn có được những thông tin 
và nguồn lực hiện có để giúp họ thực thi nhiệm vụ và nghĩa vụ 
giám hộ của mình dễ dàng hơn . Tôi cũng làm rõ với họ rằng Tòa 
Án sẽ giúp họ và họ luôn có thể hỏi hoặc bày tỏ mối quan tâm 
với tòa . Trong những vụ việc xin quyền giám hộ khẩn cấp, tôi sẽ 
làm việc với đương đơn để cố gắng và xúc tiến quá trình thực 
hiện trong khi vẫn bảo bảo đảm vệ người được bảo trợ trong 
thời gian đó .

Giáo dục/Bằng cấp: Đại Học A&M Texas (Cử Nhân Báo Chí) Trung Tâm Luật Đại Học Houston (Tiến Sĩ Luật) | Kinh Nghiệm Chuyên Môn: Hơn 14 năm làm luật sư tố tụng tại Galligan & Manning, một công ty luật ở Houston, Texas, chuyên về chứng 
nhận di chúc . Phụ tá giáo sư ở Đại Học St . Thomas . | Tham Gia Hoạt Động Cộng Đồng: Tác giả và diễn giả về những vấn đề chứng nhận di chúc và thành viên của một loạt những tổ chức liên quan đến chứng nhận di chúc . Tình nguyện viên trong 
thời gian dài ở Trung Tâm Ung Thư MD Anderson, Texas . | Email Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: campaign@jasoncoxforprobatecourt3 .com | Trang Web Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: http://jasoncoxforprobatecourt3 .com | Địa Chỉ Công Khai 
Dành Cho Chiến Dịch: 802 W . Alabama Houston, TX 77006 | Số Điện Thoại Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: (713) 416-6360 | Facebook: http://www .facebook .com/JasonCoxforProbateCourt3 | Twitter: twitter .com/jason_a_cox

Phục vụ khách hàng trong những vụ xét xử riêng đã giúp tôi học 
hỏi được rất nhiều về vấn đề chứng nhận di chúc, quyền giám 
hộ, và sức khỏe tâm thần . Quan trọng hơn là, việc xét xử riêng 
giúp tôi có cái nhìn công bằng khi một người thân thương trong 
gia đình bị mất hay tàn tật sẽ ảnh hưởng tới gia đình thế nào . 
Tương tác với những anh hùng đời thường, hoặc những người 
dành cả đời họ chăm sóc người tàn tật, đã giúp tôi phát triển 
những giá trị cốt lõi sau đây: trung thực, cần mẫn, đáng tin cậy, 
trắc ẩn, hiệu quả, kiên trì, và lạc quan .

Bà tôi, Phyllis Holly, luôn nói rằng không có lát bánh mỳ nào quá 
mỏng đến nỗi nó không có hai mặt . Một vai trò của thẩm phán 
là bảo đảm tất cả những bên có lợi ích đều hiện diện trước tòa 
trước khi ra quyết định . Điều này bao gồm xác nhận thông báo 
đầy đủ . Thông báo cho những bên liên quan là việc tối quan 
trọng để có được sự công bằng và hợp pháp, vì nó giúp những 
người bị ảnh hưởng thông qua quá trình pháp lý có cơ hội được 
trình bày trước tòa . Khi người liên quan đến vụ kiện không thể 
tham gia phiên tòa được, sẽ áp dụng những quy tắc đặc biệt 
để bảo vệ họ .

Sổ Tay Quyền Giám Hộ do nhân viên Tòa Án Chứng Nhận Di 
Chúc soạn thảo và xuất bản . Những cập nhật mới đây sẽ giải 
thích những thay đổi mới trong luật như: Dự Luật về Người 
Được Bảo Hộ, hướng dẫn lấy chứng nhận quyền giám hộ, và 
thông báo cho những thành viên trong gia đình . Nó được đăng 
trên trang web của tòa án và gửi cho mọi người được bổ nhiệm 
làm người giám hộ . Sổ Tay Quyền Giám Hộ cũng có bản tiếng 
Tây Ban Nha và Hindi . Trong trường hợp khẩn cấp, có thể bổ 
nhiệm một người giám hộ ngay lập tức và cấp giấy chứng nhận 
trong vòng 30 ngày .

Giáo dục/Bằng cấp: Tiến Sĩ Luật 1996, Đại Học Houston, Cử Nhân Quản Trị Kinh Doanh 1993 Đại Học Texas ở Austin | Kinh Nghiệm Chuyên Môn: *Giấy Phép Hành Nghề Hoạch Định Bất Động Sản và Chứng Nhận Di Chúc do Hội Đồng Chuyên 
Môn Pháp Lý Texas cấp *Thư Ký/Thủ Quỹ cho trường Cao Đẳng Thẩm Phán Chứng Nhận Di Chúc Quốc Gia * Được bầu năm 2010 | Tham Gia Hoạt Động Cộng Đồng: *Thành Viên Tích Cực, Giải Thể Thao dành cho Thiếu Niên Houston *2012, 
2014, 2017 BPMS 150 *Nữ Hoàng Câu Lạc Bộ Vô Địch Trượt Băng Nghệ Thuật *Đại Diện Hội Đồng Khảo Thí Luật Sư Tiểu Bang Texas trong những Chủ Đề về Chứng Nhận Di Chúc | Email Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: butts@buttsforjudge .
com | Trang Web Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: http://www .buttsforjudge .com | Địa Chỉ Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: 24711 Courseview Court Spring, Texas 77389 | Số Điện Thoại Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: (832) 515-8949 | Facebook: 

Tiêu chuẩn cho một thẩm phán thành công bao gồm kinh 
nghiệm, kiến thức, hiểu biết, và lòng trắc ẩn . Trong hơn bốn 
thập kỷ qua tôi đã làm luật sư xét xử những vụ án xử lý chứng 
nhận di chúc cũng như hình sự, gia đình, dân sự, vị thành niên, 
doanh nghiệp và phúc thẩm . Kinh nghiệm rất rộng này giúp tôi 
có được những hiểu biết khiến tôi trở nên đặc biệt đủ tiêu chuẩn 
làm thẩm phán chứng nhận di chúc . Đôi khi thẩm phán phải ra 
những quyết định công bằng và vô tư khi không áp dụng được 
luật . Và trong những vụ việc như vậy, không gì thay thế được 
sự hiểu biết .

Mọi người đều được lên tiếng trong phiên tòa của tôi, bất kể giới 
tính, chủng tộc, tôn giáo, khuynh hướng giới tính, giới tính định 
danh, địa vị kinh tế-xã hội hay trình độ học vấn . Không thành 
kiến hay hệ tư tưởng nào được phép gây ảnh hưởng trong việc 
ra quyết định xét xử của tôi . Không luật sư nào được phép hối 
lộ để được chỉ định trong tòa án của tôi . Tòa án của tôi chỉ bổ 
nhiệm luật sư dựa trên độ minh bạch, phẩm hạnh và công bằng . 
Tham khảo những thành viên gia đình tham gia bổ nhiệm người 
giám hộ khi cần thiết .

Chính quyền TX Bộ Luật Phần 155 và 411 . 1386 cũng như Bộ 
Luật Bất Động Sản TX Phần 1251 có hướng dẫn . Tòa án của 
tôi sẽ hợp tác với những luật sư bào chữa miễn phí (những 
người đã đủ tiêu chuẩn trước đó) và những trường đại học địa 
phương, qua công việc xã hội tại trường họ, để hỗ trợ đương 
đơn là thành viên/bạn bè gia đình tìm hiểu nhiệm vụ và nghĩa vụ 
của họ . Liên quan đến quyền giám hộ tạm thời, tòa án của tôi 
sẽ bảo đảm không đưa ra giải pháp thay thế nào khác trước khi 
cấp quyền và/hoặc gia hạn quyền giám hộ tạm thời trong cùng 
Mục 1251 .007 này .

Giáo dục/Bằng cấp: Đại Học Houston (Cử Nhân Khoa Học), 1971 Đại Học Houston (Tiến Sĩ Luật), 1978 | Kinh Nghiệm Chuyên Môn: Tham Gia Hội Đồng Khảo Thí Luật Sư Texas năm 1977 . Chủ tịch James Horwitz P .C ., từ 1977 tới Hiện Tại . | Tham 
Gia Hoạt Động Cộng Đồng: -sáng lập và vận hành hai trung tâm bảo trợ cho trẻ em bỏ trốn tại Tiểu Bang Texas . - 2017, Chủ Tịch - “Chăm Sóc Sức Khỏe Tâm Thần trong Ủy Ban Hệ Thống Tư Pháp Hình Sự” | Email Công Khai Dành Cho Chiến 
Dịch: jhorwitzlaw@gmail .com | Trang Web Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: http://www .votehorwitz .com | Địa Chỉ Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: 4109 Caroline Street Houston, Texas 77004 | Số Điện Thoại Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: 
(713) 521-0373 | Facebook: http://www .Facebook .com/VoteHorwitz | Twitter: twitter .com/VoteHorwitz

Quý vị sở hữu những kỹ năng gì giúp quý vị thành người 
có năng lực đặc biệt tốt để làm một Thẩm Phán Tòa Án 
Chứng Nhận Di Chúc?

Quý vị sẽ làm gì để bảo đảm các lợi ích của các bên liên 
quan trong vụ án đều được giải quyết và bảo vệ trước 
tòa?

Quý vị sẽ làm gì để hỗ trợ cho người nộp đơn xin quyền 
giám hộ khi họ len lỏi theo những quy định mới vừa 
được ban hành, ví dụ như việc hoàn tất khóa học về 
quyền giám hộ? Quý vị sẽ thực thi các quy định mới này 
thế nào khi có đơn xin quyền giám hộ khẩn cấp?

THẨM PHÁN • TÒA ÁN VỀ DI CHÚC VÀ THỪA KẾ QUẬN
QUYỀN TÀI PHÁN ĐỐI VỚI BẤT ĐỘNG SẢN CỦA THẾ HỆ SAU (DI CHÚC, QUYẾT ĐỊNH QUYỀN THỪA KẾ, CHỈ ĐỊNH NGƯỜI THỤ HƯỞNG VÀ QUẢN LÝ), GIÁM HỘ (BAO GỒM QUYẾT ĐỊNH NHU 
CẦU CẦN CÓ NGƯỜI GIÁM HỘ VÀ CHỈ ĐỊNH NGƯỜI GIÁM HỘ), VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN QUỸ TÍN THÁC. TÒA ÁN VỀ DI CHÚC VÀ THỪA KẾ CÓ QUYỀN TÀI PHÁN VỚI CÁC VẤN ĐỀ 
KIỆN TỤNG DO HOẶC CHỐNG LẠI NGƯỜI THI HÀNH DI CHÚC, NGƯỜI QUẢN LÝ, NGƯỜI GIÁM HỘ VÀ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY THÁC. TÒA ÁN 3 VÀ 4 CŨNG CÓ QUYỀN TÀI PHÁN ĐỐI VỚI CÁC CAM 
KẾT BẮT BUỘC ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ SỨC KHỎE T M THẦN VÀ AN THẦN BẮT BUỘC. NHIỆM KỲ 4-NĂM.

CÂU HỎI 
DÀNH CHO 

ỨNG CỬ VIÊN:

http://www.lwvhouston.org
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CHÁNH LỤC SỰ KHU VỰC QUẬN HARRIS
CÁC NHIỆM VỤ BAO GỒM CHĂM SÓC BẢO QUẢN VÀ LƯU TRỮ AN TOÀN TẤT CẢ CÁC GHI CHÉP CỦA TÒA CHO TÒA ÁN KHU VỰC VÀ TÒA ÁN QUẬN 
VÀ KẾ TOÁN TẤT CẢ CÁC KHOẢN TIỀN ĐÃ THANH TOÁN ĐẶT CỌC TRONG CÁC VỤ ÁN D N SỰ ĐANG CHỜ CHUYỂN NHƯỢNG VÀ TẤT CẢ CÁC KHOẢN 
TIỀN MÀ NGƯỜI CHƯA ĐỦ TUỔI THÀNH NIÊN ĐƯỢC HƯỞNG TRONG CÁC VỤ TỐ TỤNG TẠI TÒA ĐƯỢC TRẢ KHI ĐĂNG KÝ TẠI TÒA. GHI CHÉP TÀI 
KHOẢN CỦA BỘ PHẬN VÀ TIẾN HÀNH TRẢ TIỀN NUÔI CON VÀ CŨNG HỢP TÁC VỚI HỆ THỐNG BỒI THẨM ĐOÀN CHO TÒA ÁN. THƯ KÝ KHU VỰC ĐƯỢC 

Cho biết những điều quý vị sẽ làm để gia tăng tỷ lệ phần trăm 
những người sẽ hồi đáp khi nhận được thư mời bồi thẩm, để các 
hội thẩm tiềm năng có thể đại diện cho mọi thành phần trải rộng 
khắp cộng đồng đa dạng của chúng ta.

Làm thế nào để áp dụng kỹ nghệ làm đơn giản hóa công việc 
ở văn phòng quý vị và khiến cho các dịch vụ của Phòng Chánh 
Lục Sự Khu vực dễ tiếp cận hơn đối với những ai phải dùng 
đến chúng?

Quý vị sẽ thực hiện những bước nào để giải quyết các vấn đề 
hậu cần và lên lịch xử lý các việc còn tồn đọng tại tòa do lũ lụt 
từ cơn bão Harvey gây ra?
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MARILYN BURGESS (D)

CHRIS DANIEL (R)

CHÁNH LỤC SỰ QUẬN HARRIS
BẢO QUẢN CÁC GHI CHÉP CỦA TÒA ỦY VIÊN, TÒA ÁN VỀ DI CHÚC VÀ TÒA ÁN D N SỰ QUẬN CẤP CAO; GHI CHÉP CÁC VĂN BẢN TRỌNG YẾU NHƯ GHI CHÉP VỀ TÀI 
SẢN, GIẤY ĐĂNG KÝ KẾT HÔN, CHỨNG NHẬN ĐANG ĐI LÀM HOẶC LÀ CHỦ CÔNG TY, GHI CHÉP VỀ KHAI SINH VÀ KHAI TỬ. HOẠT ĐỘNG NHƯ TRƯỞNG VĂN PHÒNG 
BẦU CỬ QUẢN LÝ VIỆC BẦU CỬ CỦA QUẬN VÀ TIỂU BANG. THƯ KÝ QUẬN ĐƯỢC BẦU THEO NHIỆM KỲ BỐN-NĂM.

Điều gì là quan trọng nhất mà quý vị sẽ thực hiện để đạt 
được trong nhiệm kỳ của mình?

Quý vị sẽ tiến hành các bước nào mang tính cụ thể và 
đo lường được để cử tri trong Quận Harris tham gia bỏ 
phiếu nhiều hơn?

Quý vị dự đoán sẽ có các mối quan tâm và thử thách nào 
về vấn đề bảo mật trong việc tranh cử và quý vị sẽ giải 
quyết chúng bằng cách nào?
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STAN STANART (R)

ABEL CHIRINO GOMEZ (L)

Bên cạnh việc tiếp tục chương trình Thông Báo Dịch Vụ Công 
diện rộng, bao gồm biển hiệu, biển metro, bài viết của chuyên 
gia, quảng cáo truyền thanh & truyền hình, họp chính thức của 
câu lạc bộ công dân, chúng ta đang thực thi Thẻ Thanh Toán 
Bồi Thẩm để trả tiền hội thẩm và bỏ việc viết chi phiếu . Chúng 
ta đã hiện đại hóa Tuần Tôn Vinh Bồi Thẩm . Chúng ta đang mở 
rộng việc đăng ký vào trên mạng điện toán cho các hội thẩm tới 
tòa án cũng như tạo thông báo nhắc nhở . Chúng ta sẽ tiếp tục 
ủng hộ việc cho hội thẩm đỗ xe miễn phí khi tới tòa án ủy viên .

Kể từ khi nhận nhiệm sở vào năm 2011 chúng ta đã đưa nhiều 
dịch vụ lên mạng điện toán, như: gửi trát hầu tòa điện tử, gửi 
đơn điện tử cho hầu hết các tòa án (trừ tòa án Vị Thành Niên), 
kiểm tra nhân thân miễn phí, điều chỉnh lịch trình của bồi thẩm 
trên mạng điện toán; chúng ta đang thực thi nhiều dịch vụ trên 
mang điện toán hơn như: tuyên dương điện tử, thông báo điện 
tử cho bồi thẩm, thông báo điện tử chính thức, & lên lịch xét xử 
trên mạng điện toán . Điều này sẽ được thêm vào trong công 
cuộc cải thiện cơ sở vật chất ở tổ hợp tư pháp, bao gồm: Quầy 
Hỗ Trợ Tiền Nuôi Con, văn phòng/ địa điểm gia hạn hộ chiếu, & 
nhiều máy tính công cộng hơn!

Nhờ áp dụng kỹ nghệ vào phòng xử án, trong suốt cơn bão 
Harvey, chúng ta chưa bao giờ phải giảm hoạt động: chúng ta 
chấp nhận nộp đơn điện tử & điều chỉnh lịch bồi thẩm ngay giữa 
cơn bão . Vì chúng ta đã tập luyện kế hoạch đối phó thảm họa, 
nhân viên của chúng ta đã giúp mọi người thực sự quay lại tòa 
án làm việc trong vài ngày sau cơn bão . Chúng ta có dự phòng 
bồi thẩm trong 6 tuần . Chúng ta đã chạy phiên bản beta tự phục 
vụ tự lựa chọn trên mạng điện toán để luật sư tự chọn ngày cho 
mình . Mỗi Cơn Bão một khác, nhưng kỹ nghệ sẽ cứu chúng ta .

Giáo dục/Bằng cấp: Bằng Cử Nhân Khoa Học Kỹ Sư Cơ Khí, UT Austin J .D . Cao Đẳng Luật Nam Texas | Kinh Nghiệm Chuyên Môn: Chánh Lục Sự Khu Vực, Quận Harris--2011-hiện tại Thư Ký Luật, Công ty Matthews, LLC--2009-2010 Quản 
Lý Dự Án, KBR--2008 Kỹ Sư Thiết Kế, NOV --2005--2008 | Tham Gia Hoạt Động Cộng Đồng: Hội Đồng Khu Vực Sam Houston (Hướng Đạo Sinh)--Thành Viên Hội Đồng; Helping a Hero--Thành Viên Hội Đồng; Lễ Hội Houston Livestock Show & 
Rodeo--Cựu Thành Viên Hội Đồng; Thành viên Rotary Club | Email Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: campaign@chrisdaniel .org | Trang Web Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: campaign@chrisdaniel .org | Địa Chỉ Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: 
1 east greenway plaza houston, TX 77046 | Số Điện Thoại Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: (713) 526-3399 | Facebook: http://@daniel4clerk | Twitter: twitter .com/texasdaniel

Nhiệm vụ của bồi thẩm đoàn có thể đáng sợ & bất tiện . Tôi sẽ 
cải thiện nó và tôn trọng thời gian của hội thẩm bằng cách dùng 
kỹ nghệ . Tôi sẽ dùng thư mời bồi thẩm điện tử cho phép người 
dân được nhận miễn trừ mà không cần tới tòa, được chỉ định 
trực tiếp tới một phòng xử án & sẽ được liên lạc kịp thời qua 
email . Điều này sẽ giúp hội thẩm tiết kiệm được 2 giờ trong Đại 
Hội Đồng, giảm tắc nghẽn trong phòng xử án, và tiết kiệm tiền 
thuế . Tôi cũng sẽ làm việc với lãnh đạo những cộng đồng thiểu 
số để họ tham gia nhiều hơn .

Quận lớn nhất tiểu bang cần có kỹ nghệ tiên tiến nhất, chứ 
không phải đuổi theo đằng sau . Chúng ta phải sử dụng kỹ nghệ 
để cải thiện hiệu quả & tiết kiệm tiền thuế bằng cách: • Gửi thư 
mời bồi thẩm điện tử • Quầy thanh toán của tòa án, để trả công 
cho hội thẩm vào cuối mỗi ngày • Tái thiết lập vụ án trên mạng 
điện toán để giải phóng phòng xử án • Khuyến khích luật sư chỉ 
nhận thông báo điện tử • Phát hành trát hầu tòa điện tử • Hỗ trợ 
nộp đơn điện tử sau giờ làm • Hướng công chúng nhận thức về 
việc tiếp cận hồ sơ trên mạng điện toán .

Cơn bão Harvey đã gây thiệt hại nặng cho hệ thống pháp lý của 
chúng ta, đóng cửa tòa nhà tư pháp hình sự và buộc thẩm phán 
hình sự cũng như dân sự phải dùng chung phòng xử án, kết quả 
là những việc quan trọng của tòa bị dồn ứ . Chúng ta nên tái thiết 
lập vụ án trên mạng điện toán hơn là dành thời gian trong phòng 
xử án . Cần phải có sự hợp tác giữa DA (công tố viên quận) và 
thẩm phán . Cũng có những chiến lược đơn giản để giải quyết 
bố trí không gian, như cung cấp danh mục những phòng xử án 
tạm thời ở mỗi tầng và trong mỗi thang máy, sắp xếp theo số 
hiệu phòng xử án, chứ không theo tầng .

Giáo dục/Bằng cấp: Bằng Cử Nhân Khoa Học của Đại Học Tiểu Bang Louisiana, Chứng Nhận Kế Toán Công, Chứng Nhận Quản Lý Hiệp Hội, Chứng Nhận Quản Lý Tư Pháp | Kinh Nghiệm Chuyên Môn: * Giám Đốc Điều Hành Hiệp Hội Giáo Viên 
Phụ Huynh Texas (PTA) * Chủ Tịch Phòng Thương Mại Greenpoint Bắc Houston *CFO cho nhiều doanh nghiệp * CPA Tự kinh doanh | Tham Gia Hoạt Động Cộng Đồng: *Thành viên ủy ban tài chính cho Planned Parenthood Gulf Coast *Thành viên 
hội đồng & Thủ quỹ cho Jane’s Due Process *Nhiều Câu Lạc Bộ Dân Chủ *Thành viên cốt yếu của Annie’s List & HCDP | Email Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: Marilyn@MarilynBurgess .com | Trang Web Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: http://
www .marilynburgess .com | Địa Chỉ Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: P .O . Box 7235 Houston, TX 77248-7235 | Số Điện Thoại Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: (832) 742-5728 | Facebook: http://www .facebook .com/vote4burgess/

Tôi đã tạo ra những tiến bộ đáng kể trong 8 năm qua: Tạo lập 
hệ thống xem tài liệu trên mạng điện toán, Thiết kế lại Chứng 
Nhận Kết Hôn, Thực Thi nộp hồ sơ điện tử ở Tòa Án Dân Sự 
và Chứng Nhận Di Chúc Quận, Tạo lập hệ thống xác thực chữ 
ký giúp tiết kiệm cho người nộp thuế 100,000 đô la trong mỗi 
kỳ bầu cử chính . Tôi đã thiết kế Sổ Danh Sách Cử Tri Điện Tử 
giúp tiết kiệm hàng triệu đô la và được những nhân viên bầu 
cử và công chúng đi bầu tiếp nhận nhiệt tình . Trong 4 năm tới, 
chúng ta sẽ soạn ra thông số kỹ thuật cho hệ thống bầu cử và 
giám sát mới .

Chúng ta sẽ tiếp tục tuyên truyền với cử tri trong trường học, câu 
lạc bộ, cơ quan pháp lý, và những tổ chức bằng việc mô tả quá 
trình bỏ phiếu và minh họa cách vận hành của máy bỏ phiếu và 
sổ danh sách cử tri điện tử . Chúng ta sẽ tiếp tục dùng thông báo, 
PSA, và báo chí và truyền thông địa phương để cập nhật tin tức 
về cuộc bầu cử . Chúng ta sẽ tiếp tục khuyến khích bỏ phiếu sớm 
bằng bảng dán thông báo khắp quận . Bằng mọi cách, chúng ta 
sẽ thông báo cho cử tri biết có thể tìm thông tin về bầu cử trên 
trang web HarrisVotes .com .

Trong khi những máy bỏ phiếu không bao giờ kết nối với internet 
và có nhiều lớp bảo vệ an ninh để bảo đảm tính chính xác của 
cuộc bầu cử, tôi đang tiến hành thêm các bước để làm cứng cỏi, 
kiểm tra, và bảo vệ cuộc bầu cử của chúng ta  . Vào tháng 9, tôi 
tham gia Hội Thảo An Ninh Mạng Quốc Gia tại St . Louis . Chúng 
ta phải giải quyết việc đánh cắp thông tin người dùng, gián đoạn 
trang web HarrisVotes .com, dùng mã độc, tấn công từ chối dịch 
vụ và các khả năng gây hại khác . Là một kỹ sư, tôi có kiến thức 
và kinh nghiệm để bảo vệ lá phiếu của quý vị .

Giáo dục/Bằng cấp: Cử Nhân Khoa Học Kỹ Sư Điện Tử, Đại Học Tiểu Bang Oklahoma . Chứng Nhận Nhà Phát Triển Giải Pháp Của Microsoft . Chứng Nhận Quản Trị Văn Phòng Ghi Danh Bầu Cử . | Kinh Nghiệm Chuyên Môn: 30 năm kinh nghiệm 
làm Kỹ Sư Điện Tử và Phần Mềm và Quản Lý . 8 năm kinh nghiệm làm Chánh Lục Sự & Trưởng Ban Bầu Cử Quận Harris, Texas . | Tham Gia Hoạt Động Cộng Đồng: Hiệp Hội Chánh Lục Sự Khu Vực & Quận ở Texas, Hiệp Hội Viên Chức Bầu Cử 
Quốc Gia, Hiệp Hội Quản Trị Viên Bầu Cử Texas . Quận Đội CSG & Nhóm Làm Việc Tại Nước Ngoài . | Email Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: Info@StanStanart .com | Trang Web Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: http://www .StanStanart .com | 
Địa Chỉ Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: 11811 Bourgeois Forest Dr . Suite 114 Houston, TX 77066 | Số Điện Thoại Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: (281) 606-5611 | Facebook: http://www .facebook .com/CountyClerkStanStanart/

Tôi muốn thực thi Chương Trình Địa Điểm Bỏ Phiếu Toàn Quận, 
còn gọi là Trung Tâm Bầu Cử . Chương trình này cho phép quý 
vị bỏ phiếu tại bất cứ địa điểm bỏ phiếu nào vào Ngày Bầu Cử . 
Nó giống Bầu Sớm vào Ngày Bầu Cử . Điều này sẽ giải quyết 
thắc mắc của nhiều cử tri về địa điểm bỏ phiếu được chỉ định 
cho họ vào Ngày Bầu Cử . Hiện tại, 52 quận tại Texas đã sử 
dụng thành công chương trình này và đã tới lúc Quận Harris 
cũng làm như vậy .

Chương Trình Địa Điểm Bỏ Phiếu Toàn Quận đã chứng minh 
là sẽ làm tăng phần trăm cử tri tham gia tại mỗi quận dùng nó 
và tôi tin rằng nó cũng sẽ làm tăng phần trăm cử tri trong Quận 
Harris . Tôi cũng muốn kéo dài giờ Bầu Sớm để nhiều gia đình 
đang đi làm có cơ hội bầu sớm sau giờ làm, tăng cường tuyên 
truyền cho học sinh sinh viên ở trường trung học và cao đẳng, 
cử nhiều nhân viên hơn tới tổng đài vào Đêm Bầu Cử, và cải tiến 
trang web thân thiện với người dùng hơn khi cung cấp những 
thông tin cho cử tri .

Tôi tin rằng luôn có khả năng có những cuộc tấn công mạng 
vào máy bỏ phiếu, danh sách cử tri và trang web bầu cử . Để giải 
quyết vấn đề này, tôi sẽ thay thế những máy bỏ phiếu lỗi thời 
bằng máy điện tử in được lá phiếu giấy, nâng cấp hệ thống để 
bảo đảm hệ thống báo cáo đêm bầu cử được bảo vệ, và đào tạo 
an ninh mạng cho những viên chức bầu cử . Tôi sẽ mời một công 
ty bảo mật bầu cử bên ngoài vào đánh giá những quy trình bầu 
cử của chúng ta để xác định điểm mạnh và điểm yếu .

Giáo dục/Bằng cấp: Bằng Cử Nhân - Đại Học Houston; Thạc Sỹ Giáo Dục - Đại Học Houston; Tiến Sỹ ngành Lãnh Đạo Giáo Dục - Đại Học Tiểu Bang Sam Houston  | Kinh Nghiệm Chuyên Môn: Quản Lý Quỹ Tín Thác Tài Sản - Ngân Hàng Thương 
Mại Texas; Quản Lý Văn Phòng - Ngân Hàng Quốc Gia First City; Giáo Viên, Hiệu Trưởng và Giáo Sư Giáo Dục; Ủy Viên Quản Trị Hội Đồng Giáo Dục Quận Harris . | Tham Gia Hoạt Động Cộng Đồng: Nữ Chuyên Gia trong Chính Phủ; Liên Hiệp 
Nữ Cử Tri; NAACP; Delta Kappa Gamma; TASB; Hội Cựu Nữ Hướng Đạo; Hội Đồng Hiệp Ước HAAM; Nhà Thờ Atascocita Lutheran | Email Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: dtrautman@comcast .net | Trang Web Công Khai Dành Cho Chiến 
Dịch: http://www .dianetrautman .com | Địa Chỉ Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: P . O . Box 6067 Kingwood, TX 77325 | Số Điện Thoại Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: (713) 417-4235 | Facebook: http://www .facebook .com/search/top/?q=diane%20

Tôi muốn cải cách phương thức hoạt động của hệ thống ghi 
danh cử tri, thiết lập những quy trình và hệ thống bảo mật cho 
quá trình bầu cử của chúng ta .

Trong một thời gian dài, Đảng Tự Do đã nhận xét về nhu cầu 
tham gia bầu cử ngày càng tăng . Chúng ta phản đối mọi nỗ lực 
của hai đảng chính trong việc ngăn cản mọi người bầu cử hoặc 
giới hạn cách họ có thể tham gia bầu . Tôi ủng hộ mọi phương 
thức có thể giúp mọi người tham gia bỏ phiếu nhiều hơn . Trang 
web của quận cần cập nhật thông tin để bảo đảm mọi người dễ 
dàng xem được thông tin cần thiết . Chúng ta cần nâng cấp hệ 
thống ghi danh cử tri và mở trung tâm bầu cử .

Các trung tâm bầu cử cần phải có máy bỏ phiếu điện tử . Thật 
không may, các máy hiện có lại dễ hỏng, còn phần mềm thì lạc 
hậu . Stan Stanart từ chối thực thi những thay đổi cần thiết . Cần 
cập nhật phần mềm, thay thế thiết bị và in giấy lá phiếu . Cử tri 
có thể xác thực lá phiếu giấy và quận có thể lưu trữ nó . Hiện tại, 
Stan Stanart không in lá phiếu giấy và điều này gây nguy hại đến 
tính trung thực của quá trình bầu cử .

Kinh Nghiệm Chuyên Môn: Kinh nghiệm quản trị lĩnh vực Kiểm Soát Chất Lượng/Hồ Sơ . | Tham Gia Hoạt Động Cộng Đồng: Là nhà truyền giáo cho Nhà Thờ Jesus Christ of Latter-day Saints trong hai năm, từ 2008 đến 2010 . | Email Công Khai 
Dành Cho Chiến Dịch: Abel .Chirino@hotmail .com | Trang Web Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: http://www .abelchirinogomez .com | Địa Chỉ Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: 10046 Timberoak Dr Houston, TX 77080 | Số Điện Thoại Công Khai 
Dành Cho Chiến Dịch: (346) 702-9892 | Facebook: http://www .facebook .com/Abel-Chirino-Gomez-for-Harris-County-Clerk-327662784473545

CÂU HỎI 
DÀNH CHO 

ỨNG CỬ VIÊN:

CÂU HỎI 
DÀNH CHO 

ỨNG CỬ VIÊN:

http://www.lwvhouston.org


L I Ê N  Đ O À N  N Ữ C Ử T R I  Q U Ỹ G I Á O  D Ụ C  H O U S T O N   |   N G À Y 6  T H Á N G  11  N Ă M  2018   |   W W W. LW V H O U S T O N . O R G 57

Hiện tại, HCDE tận dụng quy mô nền kinh tế để mua đồ cho 
tổ chức thuộc ISD, vì được mua giá rẻ hơn so với khi tổ chức 
thuộc ISD tự mua . Sự hợp tác của họ với những nhà bán buôn là 
một lợi thế chính của việc có và sử dụng một Sở Giáo Dục toàn 
quận . HCDE cũng chia sẻ những cố vấn và bác sĩ chuyên khoa 
trong số các tổ chức thuộc ISD, giúp chia sẻ chi phí cho những 
dịch vụ này mà nếu không chia sẻ thì khó mà trả nổi . Cuối cùng, 
HCDE hỗ trợ tổ chức thuộc ISD Quận Harris thực thi những 
chương trình sau giờ học, và điều này vô cùng quan trọng .

Tôi muốn bảo đảm Sở có thể tiếp tục thực thi những chương 
trình này, vì nó đang bị đe dọa cho ngừng . Hơn nữa, tôi muốn 
mở rộng chương trình dạy ngôn ngữ thứ hai, cam kết dân sự, 
và nghiên cứu y tế . Cơ hội khác dành cho HCDE là hỗ trợ mọi 
tổ chức ISD và quận trong việc giáo dục hệ thống pháp lý vị 
thành niên .

HCDE có thể hỗ trợ những tổ chức thuộc ISD trong phạm vi 
quận khi họ có thể không có nguồn lực nhưng tổ chức khác lại 
có . Một vài tổ chức thuộc ISD yêu cầu hỗ trợ nhiều cho chương 
trình Khởi Đầu Trước hoặc Sau Giờ Học hơn những chương 
trình khác, nhưng chúng ta hỗ trợ tất cả những trường trong 
quận, chúng ta cùng nhau thắng . Những chương trình giáo dục 
người lớn hiện cũng giới hạn việc nghiên cứu GED và những 
khóa học nghề lắp đặt ống . Chúng ta có thể mở rộng chương 
trình này để tạo ra nhiều chương trình đào tạo thương mại, đổi 
lại, sẽ tăng lượng việc làm tầng lớp trung bình trong xã hội và 
sức mua .

Đầu tiên, bằng cách ra ngoài với mọi người . Không có viên chức 
được bầu nào nên ngồi bàn giấy cả . Quý vị phải ra ngoài và gặp 
mọi người tại nơi họ tụ tập- câu lạc bộ công dân, Hiệp Hội Chủ 
Nhà (HOA), Khu Siêu Lân Cận, v .v . . . Văn phòng này có thể đóng 
góp cho cộng đồng nhiều hơn hiên tại . Thủ Quỹ cũng không thể 
sợ diễn thuyết ngoài phố với tư cách là viên chức được bầu ra 
để ủng hộ những giải pháp cho vấn đề của quận, như thiếu ngân 
hàng . Vị trí này là để làm quản trị, nên để công chức làm chứ 
không phải chính trị gia chuyên nghiệp .

Thủ Quỹ phân phối quỹ theo chỉ dẫn của Tòa Ủy Viên . Tôi tin 
rằng vai trò lớn nhất của Thủ Quỹ đối với những quỹ chưa dùng 
tới là phải minh bạch về quỹ và bảo đảm người dân biết những 
vấn đề đó . Tôi khuyến khích những lãnh đạo khác của quận thận 
trọng khi dùng tất cả những quỹ này, và nếu có tình trạng “làm 
ăn buồn cười” nào thì phải thông báo cho cư dân Quận ngay . 
Những quỹ chưa dùng sẽ không được dùng chỉ với mục đích 
tiêu tiền . Cư dân Quận xứng đáng có được lãnh đạo có trách 
nhiệm về tài chính .

Tâm điểm chiến dịch của tôi là sự tham gia của cộng đồng . 
Chúng ta cần một Thủ Quỹ không sợ đi đến từng khu dân cư và 
giải thích cho cư dân biết tiền của họ đang được tiêu vào đâu . 
Đây là điều quan trọng nhất vì có lượng lớn công khố phiếu vừa 
được thông qua . Tôi định đến các cộng đồng cho mọi người 
thấy tôi đang ký những chi phiếu nào và để làm gì . Tôi muốn viết 
bài dành bài báo chuyên môn trên báo địa phương giải thích tình 
hình tài chính của quận . Thủ Quỹ phải làm việc với Ủy Viên để 
bảo đảm tính minh bạch .

Thủ Quỹ là người được cư dân Quận Harris ủy thác . Tôi muốn 
bảo đảm tiền của mọi người sẽ được sử dụng theo chỉ dẫn của 
tòa ủy viên . Tôi sẽ tiếp tục làm việc thật khôn ngoan về mặt tài 
chính . Khi tôi được bầu làm thủ quỹ quận gần 12 năm trước, tôi 
có ngân sách khoảng 1 .2 triệu đô la . Ngày nay, ngân sách cho 
văn phòng tôi vào khoảng tương đương12 năm trước 1 .2 triệu 
đô la . Tôi từng bảo đảm được cơ quan chính phủ vận hành trong 
giới hạn ngân sách .

Toàn bộ tiền của Quận được đầu tư theo điều khoản trong Luật 
Đầu Tư Công Quỹ Texas . Những khoản tiền chưa được phân 
bổ sẽ được Viên Chức Đầu Tư Quận Có Chứng Nhận đầu tư, 
và tôi là một trong số đó . Ủy ban đầu tư quận sẽ phê duyệt toàn 
bộ những khoản đầu tư . Ủy ban báo cáo kết quả hoạt động cho 
Tòa Ủy Viên và cho công chúng theo định kỳ từng quý . Tôi sẽ 
tiếp tục tham gia vào quá trình này và, nếu cần thiết, như tôi đã 
làm trước đây, sẽ kêu gọi mọi người chú ý đến những quyết định 
thiếu sáng suốt .

Mười hai năm trước, văn phòng của tôi và Quận Harris bắt đầu 
minh mạch hóa cơ quan chính phủ .  Quận Harris là một trong 
những quận đầu tiên trong tiểu bang & quốc gia được công nhận 
là minh bạch . Tôi cũng không ngần ngại kêu gọi chú ý tới những 
quyết định thiếu khôn ngoan liên quan đến những giao dịch nhất 
định trong quận . Và trong khi công việc của tôi là báo cáo những 
quyết định thiếu sáng suốt này cho công chúng, tôi cũng phải 
mang lại danh tiếng cho quận do chúng ta rất cẩn thận về tài 
chính . Tiền công khố phiếu của Quận Harris SẼ được sử dụng 
một cách khôn ngoan .

Giáo dục/Bằng cấp: Đại Học Houston BA | Kinh Nghiệm Chuyên Môn: Thủ Quỹ Quận Harris . Cựu thành viên Hội Đồng Thành Phố Houston và ứng cử viên chức thị trưởng . Nhân viên bất động sản Texas . Thành Viên Ban Giám Đốc Ngân Hàng 
Capital . Cựu Chiến Binh Không Lực Hoa Kỳ . | Tham Gia Hoạt Động Cộng Đồng: Lễ hội Houston Livestock Show & Rodeo, 100 Club, Người Cao Tuổi Lái Xe & Hơn Thế Nữa, Ban Giám Đốc Tổ Chức Sáng Lập Đại học Houston, Hội Đồng Ngoại Giao 
và Hội Người Mỹ Gốc Anh | Email Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: info@OrlandoSanchez .com | Trang Web Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: http://www .orlandosanchez .com | Địa Chỉ Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: PO Box 130853 Houston, 
TX 77219 | Số Điện Thoại Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: (832) 521-1962 | Facebook: http://www .facebook .com/OrlandoSanchezCampaign/ | Twitter: twitter .com/Orlando_sanchez

THỦ QUỸ QUẬN HARRIS
THỦ QUỸ LÀ TỔNG QUẢN CÁC QUỸ CỦA QUẬN VÀ NHẬN TẤT CẢ CÁC KHOẢN TIỀN THUỘC VỀ QUẬN. THỦ QUỸ GIỮ VÀ ĐỊNH KHOẢN CÁC QUỸ THEO TÀI KHOẢN KÝ 
QUỸ THEO QUY ĐỊNH VÀ CHI TRẢ CÁC QUỸ THEO YÊU CẦU HAY CHỈ DẪN CỦA TÒA ỦY VIÊN, KHÔNG THỐNG NHẤT VỚI LUẬT CẤU THÀNH, THỦ QUỸ CŨNG LÀM VIỆC 
TRONG BAN KIỂM SOÁT LŨ LỤT QUẬN VÀ CẢNG CỦA CHÍNH QUYỀN HOUSTON. THỦ QUỸ ĐƯỢC BẦU THEO NHIỆM KỲ BỐN-NĂM.

Với tư cách là Thủ Quỹ Quận, quý vị sẽ làm thế nào để bảo 
đảm văn phòng này phục vụ các lợi ích tốt nhất cho mọi 
người dân trong Quận Harris?

Với tư cách là Thủ Quỹ Quận quý vị sẽ xử lý như thế nào 
đối với các quỹ chưa được phân bổ hoặc các quỹ mà 
Quận chưa cần dùng tới trong lúc này?

Với tư cách là Thủ Quỹ Quận quý vị sẽ làm gì để bảo 
đảm được sự minh bạch khi xử lý các quỹ cứu tế thảm 
họa, bao gồm quỹ từ công khố phiếu kiểm soát lũ lụt mới 
được phê chuẩn?
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DYLAN OSBORNE (D)

ORLANDO SANCHEZ (R)

HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC QUẬN - ỦY VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THIẾT LẬP CÁC CHÍNH SÁCH ĐIỀU CHỈNH HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ GIÁO DỤC QUẬN HARRIS. LÀ MỘT CƠ QUAN THUỘC CHÍNH PHỦ, NÓ CÓ THỂ HÀNH 
ĐỘNG MÀ CHỈ CẦN ĐA SỐ PHIẾU TÁN THÀNH TẠI MỘT CUỘC HỌP KÊU GỌI TỪ CÔNG CHÚNG HỢP PHÁP. HỘI ĐỒNG BẦU RA MỘT GIÁM ĐỐC QUẬN LÀM GIÁM ĐỐC ĐIỀU 
HÀNH ĐỂ QUẢN TRỊ TỔ CHỨC. NHIỆM KỲ BỐN NĂM. LƯƠNG: KHÔNG CÓ.

Theo quan điểm của quý vị, ba dịch vụ có giá trị nhất 
hiện được Hội Đồng Giáo Dục Quận cung cấp là gì?

Đâu là những mục tiêu cụ thể và đo lường được mà quý 
vị mong đạt được trong nhiệm kỳ của mình?

Quý vị tin rằng vai trò hợp lý của Hội Đồng Trường Quận 
là gì trong việc tạo ra các cơ hội giáo dục luôn sẵn có để 
từ trẻ nhỏ cho tới người lớn trong Quận Harris đều có 
thể tiếp cận được?
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RICHARD CANTU (D)

MARC COWART (R)
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ANDREA DUHON (D)
JOSH FLYNN (R)  |  KHÔNG NHẬN ĐƯỢC PHẢN HỒI

VỊ TRÍ 6, KBC 1 DANYAHEL (DANNY) NORRIS (D)  |  TRANH CỬ ĐỘC NHẤT

Giáo dục/Bằng cấp: Cử Nhân Khoa Học Xã Hội; Thạc Sĩ Quản Lý Công (MPA) | Kinh Nghiệm Chuyên Môn: Tôi đã làm nhân viên cho Thành Viên Hội Đồng Thành Phố Thành Phố Houston, làm cho Sở Tài Chính thành phố và hiện tại làm cho Sở 
Kế Hoạch và Phát Triển . | Tham Gia Hoạt Động Cộng Đồng: Tôi rất tích cực trong cộng đồng cựu sinh viên UH, với tư cách là Chủ Tịch Hội Cựu Sinh Viên MPA . Tôi cũng là một tình nguyện viên năng nổ cho Đảng Dân Chủ Quận Harris . | Email 
Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: Dylan@DylanForHarrisCounty .com | Trang Web Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: http://www .DylanForHarrisCounty .com | Địa Chỉ Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: PO Box 6514 Houston, Tx 77265 | Facebook: 
http://www .facebook .com/DylanforHarrisCounty/ | Twitter: twitter .com/Dylan4HC

Ba dịch vụ giá trị nhất do HCDE cung cấp là Giáo Dục Người 
Lớn, Chương Trình Sau Giờ Học và Chứng Chỉ Sư Phạm . Giáo 
dục người lớn, bao gồm GED, ESL và những chương trình 
phát triển kỹ năng, chuẩn bị cho người lớn bước vào, ôn lại hay 
chuẩn bị trước khi đi làm . Chương trình sau giờ học cung cấp 
một môi trường an toàn cho trẻ em tham gia những hoạt động 
phát triển kỹ năng, cải thiện điểm số và tránh những ảnh hưởng 
tiêu cực . Chứng chỉ giáo dục là tối quan trọng trong việc đưa 
những giáo viên truyền cảm hứng chuyển sang giảng dạy .

Bầu cử cho lần xem xét cuối cùng để quyết định nhu cầu của 
HCDE và để xem là một vài hoặc toàn bộ những dịch vụ của nó 
có thể thuê ngoài, giảm tải, xóa bỏ hoặc đơn giản hóa để đạt 
được hiệu quả cao hơn cho người nộp thuế hay không . Là một 
người thận trọng, tôi cảm thấy có trách nhiệm phải quản lý tốt 
những quỹ công khai và do vậy tin rằng dịch vụ đang hiệu quả 
sẽ được tiếp tục, nhưng những dịch vụ có thể tốt hơn ở chỗ nào, 
thì nên được triển khai ở chỗ đó, thậm chí nếu điều đó nghĩa là 
hoàn toàn xóa sổ HCDE .

Vai trò của HCDE là cung cấp dịch vụ độc đáo, sáng tạo và hiệu 
quả giúp những ai cần cơ hội học tập nhất có thể dễ dàng tiếp 
cận . HCDE cũng chịu trách nhiệm cung cấp dịch vụ một cách 
tôn trọng tất cả những người có tầm ảnh hưởng trong quá trình 
thực thi, từ học sinh tới giáo viên và vô số người nộp thuế hỗ trợ 
việc này . Thật không may, HCDE đã bỏ qua ý tưởng đó trong 
quá khứ và phải đạt được tiêu chuẩn cao hơn trong tương lai .

Giáo dục/Bằng cấp: Trường Trung Học Pearland (1985), Cao Đẳng San Jacinto, Cao Đẳng Lone Star, Đại Học Houston (khoa học chính trị) . Đại lý bảo hiểm có giấy phép - Bảo Hiểm Nhân Thọ/Y Tế và Tài Sản và Thương Tật | Kinh Nghiệm Chuyên 
Môn: Chịu trách nhiệm Liên Lạc và Quan Hệ Truyền Thông cho Văn Phòng Chánh Lục Sự Khu Vực Quận Harris . Trước đây: Tổng Biên Tập tạp chí Texas Conservative Review, Chủ Tịch Tập Đoàn Cowart | Tham Gia Hoạt Động Cộng Đồng: Chủ 
Tịch Khu Bầu Cử/Thẩm Phán Bầu Cử trong 3 khu bầu cử khác nhau trong hơn ba mươi năm . Tình nguyện viên và nhân viên cho hàng loạt chiến dịch, hiến máu nhân đạo CFL, thành viên Nhà Thờ Baptist Champoin Forest | Email Công Khai Dành 
Cho Chiến Dịch: Marc .Cowart@TexasConservativeReview .com | Số Điện Thoại Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: (832) 713-6272 | Facebook: http://Marc .Cowart | Twitter: twitter .com/MarcCowart

Giáo Dục Trẻ Em Sớm, Bồi Dưỡng Sau Giờ Học, và Giáo Dục 
Người Lớn: Hơn 1300 trẻ em trước độ tuổi tới trường tiếp cận 
Giáo Dục Trẻ Em Sớm tại 15 Trung Tâm Bắt Đầu Sớm, trong 
khi vẫn cung cấp Dịch Vụ Sau Giờ Học cho gần 15,000 thanh 
niên khắp Quận Harris . Ban Giáo Dục Người Lớn của HCDE 
giúp khoảng 9000 người lớn học lấy bằng GED và chuẩn bị cho 
sự nghiệp mới .

1 . Phát triển khả năng tiếp cận Giáo Dục Trẻ Em Sớm cho gia 
đình của chúng ta, để nhiều con em được “bắt đầu sớm”! 2 . Mở 
rộng hợp tác tổ chức Bồi Dưỡng Sau Giờ Học cho thanh niên 
để mọi trẻ em cần bồi dưỡng đều tiếp cận được . Con em chúng 
ta cần có nhiều lựa chọn chương trình an toàn và cam kết hơn 
để giúp chúng đi đúng hướng sau giờ học . 3 . Quảng bá cơ hội 
Giáo Dục Người Lớn, như GED và ESL, để người lao động có 
thể tiếp cận những việc làm tốt hơn bằng cách phát triển những 
kỹ năng và kiến thức cần thiết .

Sở Giáo Dục Quận Harris là bộ phận giữ bí mật tốt nhất quận, 
cung cấp nhiều dịch vụ rất quan trọng cho cộng đồng và cho 25 
khu vực học khu mà sở phục vụ . Tương lai của cộng đồng và 
nền kinh tế địa phương và toàn cầu của chúng ta thành công 
hay không tùy thuộc vào thành công của chương trình giáo dục 
trẻ em chuẩn bị cho con em chúng ta, tuổi thanh thiếu niên tham 
gia chương trình sau trường học có tốt không, và chúng ta đào 
tạo lại và giáo dục người lớn ra sao khi họ là những người rất 
cần một công việc lương cao hơn để chu cấp cho gia đình .

Giáo dục/Bằng cấp: Thạc Sỹ - Quản Trị Công, Đại Học St . Thomas; Cử nhân  Khoa Học Chính Trị, Đại Học Houston; A .A . - Chính Quyền, Cao Đẳng Cộng Đồng | Kinh Nghiệm Chuyên Môn: Phó Giám Đốc Điều Hành, Quận Đông Aldine 2008 - hiện 
tại; Quản Lý Phát triển Tuổi Trẻ, NCI, 2006-08; Giám Đốc, Văn Phòng Hỗ Trợ Công Dân của Thị Trưởng, 2000-06, HPARD,1992-00 | Tham Gia Hoạt Động Cộng Đồng: Liên Hiệp Giáo Dục Quận Bắc Harris, Tổ Chức Giáo Dục Aldine, Trường Cao 
Đẳng Lone Star, Liên Minh Greens Bayou, Thẩm Phán Khu Bầu Cử Phía Bắc | Email Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: Info@RichardCantu .org | Trang Web Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: http://www .RichardCantu .org | Địa Chỉ Công Khai Dành 
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Việc chúng ta dễ bị lũ lụt tràn vào tàn phá gây 
tổn hại và mất mát cho gia đình, tài sản và 
việc kinh doanh . Tôi bảo đảm sẽ tiếp tục công 
việc ngăn chặn lũ lụt . Tôi sẽ tìm kiếm nguồn 
quỹ từ tiểu bang và liên bang để tiếp tục sửa 
chữa những vấn đề còn tồn đọng hay đang giải 
quyết, bao gồm việc xây hồ dự trữ nước . Tôi 
sẽ đòi hỏi phải có những kế hoạch an toàn và 
nơi trú ẩn để bảo vệ chống tổn thất và thương 
tích khi có lũ . Tôi tán thành và ủng hộ cải cách 
xét xử hình sự và sẽ không lãng phí thêm một 
đồng thuế nào nữa .

Tôi ủng hộ việc chấp thuận một kế hoạch ngăn 
ngừa lũ lụt mới toàn diện, trên toàn quận mà 
chuyên gia đã đề xuất để xử lý toàn bộ 23 đường 
phân nước và sông nhánh trên toàn quận, một 
kế hoạch có thể tiến hành ngay để ngăn ngừa lũ 
lụt ngay lập tức . Mọi kế hoạch ngăn ngừa lũ lụt 
phải được công khai và ai cũng đọc được, bao 
gồm việc cập nhật chi tiêu và hoàn tất hay đang 
thực thi dự án . Những khu vực dễ bị ảnh hưởng 
bởi lũ lụt nhất cần chú ý đặc biệt và ưu tiên cấp 
vốn . Tôi sẽ bỏ phiếu ủng hộ phân bổ công bằng 
những quỹ phòng chống lũ lụt .

Tiểu Bang Texas đã hợp tác với những cơ 
quan hữu quan chính soạn ra kế hoạch 5 năm 
để đánh giá, giải quyết và cấp vốn cho dịch vụ 
chăm sóc sức khỏe tâm thần . Quận Harris vẫn 
chưa đánh giá hết nhu cầu hiện tại của toàn 
bang và đang thiếu vốn và cơ sở chăm sóc sức 
khỏe tâm thần . Là một Ủy Viên, tôi sẽ tận dụng 
những nguồn lực của Tiểu Bang và hỗ trợ quận 
nghiên cứu xác định toàn bộ nhu cầu, cấp vốn 
hợp lý để khiến dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm 
thần chủ động và có trách nhiệm luôn sẵn có và 
dễ tiếp cận với mọi người .

Đánh giá những quỹ hiện có của tổ chức Tiểu 
Bang và Liên Bang để sửa chữa và bảo dưỡng 
cơ sở hạ tầng trên toàn quận nhằm đáp ứng 
nhu cầu tài chính đang tăng cao hơn bao giờ 
hết . Tôi ủng hộ những dự án cơ sở hạ tầng bền 
vững, hợp lý và an toàn đáp ứng được dân số 
đang phát triển và nhu cầu cộng đồng; tôi ủng 
hộ những dự án có hệ thống cảnh báo lũ lụt 
sớm; dự án cải thiện tốc độ của giao thông; xây 
dựng những trung tâm hỗ trợ gia đình / người 
cao tuổi; và những mô hình giao thông công 
cộng đã cải tiến .

An toàn công cộng và chuẩn bị tăng trưởng là 
những vấn đề quan trọng nhất mà Quận Harris 
phải đối mặt . Quận tiếp tục tăng dự phòng 
(trong phạm vi ngân sách) cho việc thực thi 
luật, phòng cháy chữa cháy và nhân viên ứng 
phó khẩn cấp . Chúng ta phải giúp KBC 4 tăng 
trưởng với sự linh động phù hợp, bảo vệ trước 
lũ lụt, bố trí không gian xanh và công viên cho 
dân cư quận . Tôi đã, đang và sẽ chuẩn bị khu 
bầu cử cho thế hệ tiếp theo theo chiến lược .

Cử tri chấp thuận 2 .5 tỷ đô la công khố phiếu 
kiểm soát lũ lụt với tỷ lệ lịch sử 86% . Tôi sẽ bảo 
đảm khoản tiền này được dùng theo kế hoạch 
phòng chống lũ lụt toàn diện đã lập sau hơn 
24 cuộc họp công khai của chúng ta . Tôi giúp 
minh bạch hóa bằng cách cung cấp dữ liệu tài 
chính rõ nghĩa cùng với công cụ trực quan và 
bảng phân tích doanh thu và chi phí của Quận 
Harris cho người dân . Công chúng có thể theo 
dõi những dự án đã trình bày của chúng ta và 
các hoạt động được phê duyệt bằng cách xem 
trang web Kiểm Soát Lũ Lụt Quận Harris www .
hcfcd .org .

Chúng ta thực hiện đánh giá và kiểm tra sức 
khỏe hành vi để xác định và điều trị bệnh thông 
qua Chương Trình Chuyển Hướng Cuộc Gọi 
Khủng Hoảng của Quận Harris, Nhóm Phản 
Ứng Can Thiệp Khủng Hoảng, Nhóm Tiếp Cận 
Khủng Hoảng Qua Di Động, và Nhóm Tiếp Cận 
Người Vô Gia Cư . Nhận ra rằng nhà tù đã trở 
thành ngôi nhà mặc định cho nhiều người dân 
bị ức chế thần kinh, chúng ta đã liên tục lập 
ra các trung tâm y tế bao gồm chương trình 
Chuyển Hướng Sức Khỏe Tâm Thần Trong Tù, 
những chương trình ra đời trước đó và Trung 
Tâm Hợp Tác Xét Xử .

1 . Mở Trung Tâm Liên Kết Xét Xử . 2 . Mở rộng 
Cơ Quan Khoa Học Pháp Lý HC . 3 . Khiến 
Cảng Houston trở nên cạnh tranh và tận dụng 
việc mở rộng Kênh Đào Panama . 4 . Tái hình 
dung hệ thống y tế Harris và cung cấp dịch 
vụ sức khỏe tâm thần . 5 . Khiến mọi người có 
thể tiếp cận hoàn toàn vào được nhà phụ của 
Tòa Án Quận . 6 . Mở rộng lòng sông cũ và con 
đường cây xanh cạnh nhánh sông . 7 . Tận dụng 
hồ cạn cho hai mục đích chứa nước lũ trong 
tương lai và sân chơi thư giãn .

Làm việc với hàng ngàn người dân và nhiều 
nhóm cộng đồng, tôi đã giúp lập một kế hoạch 
kiểm soát lũ toàn diện, hợp lý và tôi tự hào 
rằng các cử tri đã bỏ phiếu đồng thuận ở mức 
áp đảo là 86% . Các quỹ này sẽ giúp chúng ta 
tiếp tục đấu tranh chống lũ lụt . Một vấn đề quan 
trọng khác là phục vụ cơ sở hạ tầng của KBC 
2 . Tôi chịu trách nhiệm bảo dưỡng 1 .300 dặm 
đường xá, 50 công viên và 16 trung tâm cộng 
đồng . Tôi có 380 thành viên nhóm giỏi nhất 
giúp tôi phục vụ tốt người dân trong KBC 2 .

Có nhiều dự án thoát nước tương lai cho những 
đường thoát nước trên toàn khu bầu cử, nên tôi 
tự hào rằng tất cả các ủy viên đã hợp tác lần 
đầu tiên trong lịch sử . Chúng ta có kế hoạch 
giúp những người vẫn đang khổ sở một cách tốt 
nhất và tôi sẽ làm việc với những nhà thầu, nhà 
hoạch định và tổ chức phi lợi nhuận xây dựng 
chuyên nghiệp để bảo đảm việc này có hiệu quả 
trên khắp KBC 2 . Tôi cũng sẽ bảo đảm không 
quan liêu lãng phí những nguồn lực quý giá .

Tôi đã hỗ trợ nhiều chương trình khi làm việc 
với Thẩm Phán Emmett và nhóm sức khỏe tâm 
thần . Tiểu bang cũng cần nỗ lực gấp đôi để bảo 
đảm vấn đề sức khỏe tâm thần được xác định 
và chữa trị tốt . Không ứng cử viên nào chia sẻ 
mối quan tâm của tôi cả . Trong khi Cảnh Sát 
Trưởng Adrian Garcia điều hành một nhà tù 
bỏ mặc một người bệnh tâm thần trong nhà 
giam trong nhiều tháng . Đó là “quá thừa phân, 
côn trùng và rác rưởi .” Cho dù người bệnh tâm 
thần có bị giam giữ hay được tự do, thì họ xứng 
đáng được đối xử tốt hơn .

Tôi đã làm việc để tạo điều kiện phát triển kinh 
tế và tăng số lượng việc làm giúp chúng ta đáp 
ứng được các nhu cầu về cơ sở hạ tầng cho 
giáo dục, hoạt động và giải trí . Để duy trì tăng 
trưởng dân số và cải thiện chất lượng cuộc 
sống, KBC 2 cấp vốn và vận hành 16 trung tâm 
cộng đồng và 50 công viên . Trung tâm và công 
viên thường tổ chức những sự kiện đặc biệt mở 
cửa và dễ tiếp cận với mọi lứa tuổi; quảng bá 
những hoạt động hướng tới việc giúp người trẻ, 
người cao tuổi và những gia đình trong cộng 
đồng chúng ta tham gia .

ỦY VIÊN QUẬN HARRIS
THÀNH VIÊN CỦA TÒA ÁN ỦY VIÊN: KIỂM SOÁT KHU TÒA ÁN VÀ NHÀ TÙ; BỔ NHIỆM/THUÊ NHÂN SỰ, QUYẾT ĐỊNH THUẾ SUẤT TẠI QUẬN, NHẬN NGÂN SÁCH, KÊU GỌI CÔNG 
KHỐ PHIẾU BẦU CỬ, THIẾT LẬP RANH GIỚI KHU BẦU CỬ, QUYẾT ĐỊNH BÊN THẮNG THẦU, VÀ XÂY DỰNG/BẢO DƯỠNG ĐƯỜNG XÁ, CẦU, THƯ VIỆN VÀ CÔNG VIÊN. TRONG 
PHẠM VI KHU BẦU CỬ CỦA CHÚNG TA THÌ TRỰC TIẾP CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ QUẢN TRỊ VÀ NHỮNG CHƯƠNG TRÌNH VỀ CÔNG VIÊN, ĐƯỜNG XÁ VÀ CẦU. NHIỆM KỲ 4 NĂM.

Hãy xác định 2 vấn đề quan trọng nhất có tầm 
ảnh hưởng đến người dân trong quận Harris 
và đưa ra một vài ví dụ hành động cụ thể có thể 
đo lường được mà quý vị sẽ thực hiện để giải 
quyết những vấn đề này?

Quý vị sẽ làm gì để bảo đảm được sự minh bạch 
và công bằng trong việc phân bổ các quỹ hoạch 
định và phục hồi sau lũ lụt bao gồm công khố 
phiếu Kiểm Soát Lũ Lụt Quận Harris đã được 
phê chuẩn gần đây?

Quận Harris có thể làm gì để bảo đảm các dịch 
vụ sức khỏe tâm thần với giá cả phải chăng 
và luôn sẵn có trên khắp các khu vực trong 
quận? 

Ngoài việc kiểm soát lũ lụt và đường xá, quý vị 
còn hỗ trợ những dự án nào khác để giải quyết 
những nhu cầu về cơ sở hạ tầng của Quận 
Harris trong hiện tại và tương lai?

JACK MORMAN (R) 
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Tôi tranh cử chức Ủy Viên trong Khu Bầu Cử 
2 vì không ai trong số những lãnh đạo quận 
giúp chúng ta—và chúng ta cần ai đó đứng về 
phía mình để tạo ra thay đổi . Tôi sẽ tập trung 
vào giáo dục, việc làm và gia đình lành mạnh . 
Tôi sẽ bắt đầu bằng cách cắt giảm các chương 
trình sau giờ học do ủy viên hiện tại thực thi và 
quảng bá việc giáo dục sớm cho trẻ em . Tôi 
sẽ đào tạo thêm về kỹ năng làm việc giúp cư 
dân chuẩn bị làm việc nuôi gia đình . Và tôi sẽ 
đấu tranh đến cùng chống lại những kẻ gây ô 
nhiễm để bảo vệ sức khỏe của gia đình và con 
em chúng ta .

Tôi ủng hộ công khố phiếu lũ lụt nhưng vẫn rất 
quan tâm đến cách thức phân bổ các quỹ . Kế 
hoạch bảo vệ chống lũ lụt của tôi hiện đăng trên 
AdrianGarcia .com, cần ra các quyết định chi tiêu 
và cho mọi người biết, bao gồm trưng cầu dân ý 
được các chuyên gia và cộng đồng chứng nhận . 
Mọi tranh luận và quyết định của các ủy viên 
phải được tiến hành trong các cuộc họp công 
khai . Kế hoạch của tôi là kêu gọi ngành phải có 
đóng góp tương đương và bao gồm các khuyến 
nghị cụ thể để đánh giá tất cả những dự án một 
cách công bằng .

Là Cảnh Sát Trưởng, tôi đã lập nên Chương 
Trình Đối Mặt với Khủng Hoảng của sở giúp 
những người dễ tổn thương khỏi bị bắt giữ vì 
bệnh tật . Là một Ủy Viên, tôi sẽ đấu tranh để 
cải thiện thứ hạng của Texas khỏi vị trí 49 trên 
50 tiểu bang về số tiền dùng để chăm sóc sức 
khỏe tâm thần cho mỗi người . Giải pháp trước 
mắt và dễ thay đổi nhất là tận dụng mọi nguồn 
lực của quận và ngành y tế để buộc Tiểu Bang 
Texas đồng ý mở rộng Medicaid . Texas đang 
bỏ qua hàng tỷ đô la cho việc chăm sóc y tế .

Vấn đề giao thông đã tệ đến mức không chấp 
nhận được và ngày càng tệ hơn . Ngoài việc 
nâng cấp đường phố, chúng ta cần đầu tư cho 
giao thông vận tải nhiều hơn và tốt hơn - trong 
tất cả các phương thức trong nhiều khu đô 
thị và vé tháng đi tàu, đỗ và lái xe và làn HOV 
trong nhiều khu đô thị hơn . Và, với hàng tỷ đô la 
dùng cho cơ sở hạ tầng ở mức tối đa, chúng ta 
cần bảo đảm người dân địa phương được học 
kỹ năng nghề nghiệp họ cần để có việc làm . 
Chúng ta phải tăng khả năng phục hồi của nền 
kinh tế và khả năng phục hồi sau lũ lụt .

ADRIAN GARCIA (D) 
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PENNY SHAW (D) 
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Ử • CÔNG DÂN NAM, 21 TUỔI      TU CHÁNH ÁN XIV 
        NGÀY 9 THÁNG 7 NĂM 1868

• CÔNG DÂN NAM, BẤT KỂ CHỦNG TỘC,   
 MÀU DA, TÌNH TRẠNG MẤT  QUYỀN TỰ DO TRƯỚC ĐÂY   TU CHÁNH ÁN XV    
         NGÀY 3 THÁNG 2 NĂM 1870 

• CÔNG DÂN NỮ, 21 TUỔI       TU CHÁNH ÁN XIX     
        NGÀY 18 THÁNG 8 NĂM 1920 

• THUẾ ĐĂNG KÝ BẦU CỬ  (THUẾ BỎ PHIẾU) XÓA BỎ   TU CHÁNH ÁN XXIV    
                                 NGÀY 23 THÁNG 1 NĂM 1964    

• TUỔI BẦU CỬ XUỐNG MỨC THẤP NHẤT LÀ 18 TUỔI   TU CHÁNH ÁN XXVI    
                                 NGÀY 1 THÁNG 7 NĂM 1971

HIẾN PHÁP HOA KỲ
ĐƯỢC SỬA ĐỔI ĐỂ MỞ 

RỘNG
QUYỀN BẦU CỬ.

Giáo dục/Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại Học Baylor và Đại Học Luật Baylor | Kinh Nghiệm Chuyên Môn: Tôi bắt đầu bằng việc dọn dẹp thùng rác ở cửa hàng lốp xe của bố tôi . Năm 2010, tôi được bầu làm Ủy Viên Quận KBC 2 . Tôi được bầu 
lại năm 2014 và rất muốn tiếp tục được phục vụ . | Tham Gia Hoạt Động Cộng Đồng: Tôi được nuôi dạy ở KBC 2 nơi vợ tôi và tôi đang nuôi dạy hai đứa con (chúng ta rất ủng hộ các hoạt động của chúng) .  Tôi làm việc ở Hội Đồng khu vực 
Houston-Galveston . | Email Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: mormancampaign@gmail .com | Trang Web Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: http://www .jackmormancampaign .com | Địa Chỉ Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: 4111 Fairmont 
Parkway, Suite 110 Pasadena, TX 77504 | Số Điện Thoại Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: (713) 909-0520 | Facebook: http://www .facebook .com/Commissioner-Jack-Morman-592957031052542/?fb_dtsg_ag=AdzQ2hCr9-LSxsqPS79V

Giáo dục/Bằng cấp: Trường Luật Baylor, Tiến Sĩ Luật Học, năm 1986 . Đại Học Rice, Bằng Cử Nhân Ba Ngành Lịch Sử, Kinh Tế & Quản Lý, năm 1983 . | Kinh Nghiệm Chuyên Môn: Thẩm phán: Tòa Án Dân Sự Cấp Cao Quận Harris số 
1 2000-2011, Nhân Viên Tố Tụng Tòa Án Chứng Nhận Di Chúc và Tư Vấn số 3, Assoc . Thẩm Phán, Tòa Án Gia Đình Khu Vực số 311,  Công ty luật tư nhân, 1986-2000 . | Tham Gia Hoạt Động Cộng Đồng: Ủy Viên Cagle nhiệt tình tham 
gia những hoạt động văn hóa và nghệ thuật công khai với Fun4Seniors, Shakespeare in the Shade và nhiều chương trình công khai khác . | Email Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: commissionerjackcagle@gmail .com | Trang Web Công 
Khai Dành Cho Chiến Dịch: http://www .commissionerjackcagle .com | Địa Chỉ Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: P .O . Box 325 Houston, Tx 77001 | Số Điện Thoại Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: (713) 838-8553 | Facebook: http://www .

Giáo dục/Bằng cấp: Tiến Sĩ Khoa Học Tư Pháp, Quản Trị Kinh Doanh | Kinh Nghiệm Chuyên Môn: 25 năm quản trị kinh doanh Cấp Cao, 18 năm làm tố tụng dân sự và hình sự, luật sư cho chủ lao động trước chính quyền . | Tham Gia 
Hoạt Động Cộng Đồng: Chủ Tịch Hội Tư Pháp Dân Chủ Nữ, Hội Luật Sư Tình Nguyện Houston, Chương Trình Hướng Dẫn Luật Sư Trẻ, Phòng Khám Cho Gia Đình Nhập Cư Unidad, nhóm ngăn chặn Chống Buôn Người | Email Công 
Khai Dành Cho Chiến Dịch: pennyshawhtx@gmail .com | Trang Web Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: http://votepennyshaw .com | Địa Chỉ Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: P .O . Box 925652 Houston, TX 77292 | Số Điện Thoại Công Khai 
Dành Cho Chiến Dịch: (713) 493-4688 | Facebook: http://votepennyshaw | Twitter: twitter .com/votepennyshaw

CÂU HỎI 
DÀNH CHO 

ỨNG CỬ VIÊN:

http://www.lwvhouston.org
mailto:campaign@adriangarcia.com
http://adriangarcia.com
http://www.facebook.com/AdrianGarciaHTX/
http://twitter.com/AdrianGarciaHTX
http://AdrianGarcia.com
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Quý vị sở hữu những kỹ năng gì khiến quý vị thành người 
có năng lực nhất để làm một Chánh Án Hòa Giải?

Tòa Án Hòa Giải thường được mô tả là “Tòa Án Nhân Dân.” 
Trên cương vị là một Chánh Án Hòa Giải quý vị làm thế nào 
để bảo đảm hoàn thành vai trò đó trong phiên tòa của mình?

Các quy trình và thủ tục tòa án trong địa hạt cử tri của quý 
vị cần có những thay đổi gì,  nếu có, để tòa án hoàn thành 
nhiệm vụ của mình một cách hiệu quả và năng suất hơn?

CHÁNH ÁN HÒA GIẢI
CÓ QUYỀN TÀI PHÁN TRONG CÁC VỤ ÁN HÌNH SỰ NHỎ CHỈ CÓ THỂ PHẠT BẰNG TIỀN, VÍ DỤ TỘI TẤN CÔNG, VẮNG MẶT TẠI TÒA, CỐ Ý PHÁ HOẠI, VIẾT CHI PHIẾU GIẢ, 
SAY XỈN NƠI CÔNG CỘNG, ĂN CẮP. XỬ LÝ CÁC VỤ ÁN D N SỰ VỚI SỐ TIỀN LÊN TỚI $10,000. GIẢI QUYẾT ĐƠN KHIẾU NẠI LẺ TẺ, TỔ CHỨC HÔN SỰ, PHÁT HÀNH GIẤY 
CAM ĐOAN CHO CÁC TRƯỜNG HỢP BỊ BỆNH T M THẦN, PHÁT HÀNH LỆNH LỤC SOÁT VÀ BẮT GIỮ. THẨM PHÁN ĐƯỢC BẦU THEO NHIỆM KỲ BỐN-NĂM.

SHARON M. BURNEY (D) 
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“DC” CALDWELL (R)

KBC 8, KHU VỰC 2 LOUIE DITTA (R)  |  TRANH CỬ ĐỘC NHẤT

KBC 1, KHU VỰC 2 DAVID M. PATRONELLA (D)  |  TRANH CỬ ĐỘC NHẤT KBC 2, KHU VỰC 2 GEORGE E. RISNER (D)  |  TRANH CỬ ĐỘC NHẤT

KBC 3, KHU VỰC 2 LUCIA BATES (D)  |  TRANH CỬ ĐỘC NHẤT KBC 4, KHU VỰC 2 LARYSSA KORDUBA (R)  |  TRANH CỬ ĐỘC NHẤT

KBC 5, KHU VỰC 2 JEFF WILLIAMS (R)  |  TRANH CỬ ĐỘC NHẤT KBC 6, KHU VỰC 2 ANGELA D. RODRIGUEZ (D)  | TRANH CỬ ĐỘC NHẤT

DAVID SOLOMON FLANAGAN (R) 

JEREMY L. BROWN (D) 
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Tôi tự tin rằng tôi là ứng cử viên phù hợp nhất cho vị trí này bởi 
tôi có những nguyên tắc và giá trị cho phép tôi lãnh đạo với tính 
liêm chính, trung thực và lòng quả cảm . Những phẩm chất này 
giúp tôi luôn tuân thủ thực hiện những gì là đúng đắn và vì lợi 
ích của tất cả mọi người! Tòa án của các thẩm phán hòa giải 
là dành cho những con người bình thường, và tôi là một người 
bình thường sẵn sàng hợp tác cùng mọi người để tạo ra tác 
động phi thường!

Tầm nhìn tổng thể của tôi với tư cách là một Thẩm phán Hòa 
giải đó là trao quyền cho thế hệ thanh thiếu niên của chúng ta 
bằng cách thiết lập lại động lực của các giá trị gia đình cùng với 
đẩy mạnh tham gia cộng đồng và hoạt động dân sinh . Do đó, tôi 
sẽ bảo đảm rằng chúng ta thực hiện hiệu quả các chương trình 
thúc đẩy tham gia hoạt động cộng đồng cho thanh thiếu niên và 
người lớn, đồng thời phát triển các diễn đàn công cộng nhằm 
mục đích giáo dục cộng đồng về rất nhiều dịch vụ mà Tòa án 
Nhân dân cung cấp cho cộng đồng .

Phối hợp chặt chẽ với thư ký tòa án thuộc tất cả các phòng ban 
để đẩy nhanh xử lý hồ sơ tòa án một cách kịp thời sẽ là ưu tiên 
hàng đầu . Ngoài ra, Trong nỗ lực tăng cường giao tiếp với công 
dân, tôi sẽ xây dựng một diễn đàn dành cho công dân để cung 
cấp thông tin phản hồi về những trải nghiệm cũng như tương 
tác của họ với tòa án JP .

Giáo dục: Cử nhân Nghệ thuật và Khoa học Ứng dụng, Đại học Lamar, Thạc sĩ Giáo dục Đặc biệt, Đại học Texas | Kinh nghiệm: Sau khi trung thành phục vụ đất nước trong Lực lượng Không quân Hoa Kỳ, tôi đã làm việc như một nhà điều hành 
quy trình trong ngành dầu mỏ và năng lượng . Tôi là một người ủng hộ cho nhu cầu đặc biệt của mỗi cá nhân . | Hoạt động xã hội: Tôi ủng hộ nhiệt tình cho các tổ chức cộng đồng giúp đỡ thanh thiếu niên có nguy cơ và trẻ em khuyết tật . Tôi hiện là 
thành viên ủy ban cố vấn cho Tổ chức Open Hearts . | Email: david-flanagan@att .net | Địa chỉ: 5931 Ledbetter St Houston, Texas 77087 | Điện thoại: (409) 256-5677 | Twitter: twitter .com/davidsflanagan1

Tòa Án Hòa Giải là một tổ chức độc nhất so với những tòa 
án khác, và kinh nghiệm tôi có được qua việc hành nghề luật, 
chính sách và tham gia hoạt động cộng đồng rất phù hợp với vị 
trí chánh án hòa giải . Kinh nghiệm này giúp tôi hiểu rằng những 
vấn đề mang tính hệ thống trong hệ thống pháp lý của chúng ta 
cần phải được chỉnh sửa không chỉ trong phòng xử án của quý 
vị mà còn ở những phòng xử án cụ thể tương tự trên khắp Quận 
cũng như trên toàn Tiểu Bang .

Tôi cam đoan sẽ phá tan những rào cản trong hệ thống pháp 
lý của chúng ta và khiến nó công bằng và mọi người đều tiếp 
cận được, bằng cách thúc đẩy phát triển chính sách và cải cách 
luật dân sự và hình sự, và bằng cách cam kết tham gia và làm 
việc cùng những cử tri để thực thi các chiến lược cải thiện trải 
nghiệm trong phòng xử án của họ một cách toàn diện .

Tôi sẽ thúc đẩy tiến hành thay đổi thủ tục hành chính như lựa 
chọn chi phí tòa án khác cho những người phải trả nhiều tiền 
phạt cho tòa và người nghèo được tư vấn khi bị kết tội . Tôi cũng 
muốn kéo dài giờ xử án vào những buổi tối và vào Thứ Bảy, để 
những người đi làm không phải chọn giữa lỡ mất việc và nhận 
được lệnh của tòa .

Giáo dục/Bằng cấp: Bằng trường Cao Đẳng Morehouse: Tài Chính Kinh Doanh; Đại Học Oklahoma Bằng Tiến Sĩ Luật | Kinh Nghiệm Chuyên Môn: Cố Vấn cho Ủy Ban Quận Harris Khu Bầu Cử 1; Giám Đốc Quận Chương Trình Nghị Sự Thượng 
Nghị Sĩ Tiểu Bang Texas Giám Đốc Hội Đồng Thành Phố Houston Luật Sư tại Fryes và Những Cộng Sự | Tham Gia Hoạt Động Cộng Đồng: Ban Quản Lý Thành Phố Houston - Thành Viên Hội Đồng; Nhà Thờ Jones Memorial United Methodist - Chủ 
Tịch Hội Truyền Giáo | Địa Chỉ Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: 5445 Almeda Suite 307 Houston, Tx 77004 | Số Điện Thoại Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: (713) 256-6495 | Facebook: http:////www .facebook .com/jeremy .l .brown .35

Tôi tự hành nghề luật sư được mười một năm . Trước khi hành 
nghề luật tôi là một giáo viên . Tôi làm giáo viên và quản trị viên 
cho Học Khu Độc Lập Houston được hai mươi bốn năm . Làm 
việc với tư cách là luật sư và nhà giáo giúp tôi phát triển kiến 
thức về luật và những quy trình pháp lý . Tôi cũng phát triển được 
những kỹ năng giao tiếp ở mức độ hầu hết mọi người có thể 
hiểu được . Và tôi đã phát triển được tính cách cần có để phục 
vụ cộng đồng .

Mọi người thường tự biện hộ cho mình tại những phiên tòa hòa 
giải . Vì nhiều người tham gia tòa án hòa giải có thể không có 
người đại diện pháp lý, quan trọng là tôi bảo đảm được sự giao 
tiếp phù hợp và dịch vụ dành cho họ . Kế hoạch của tôi là bảo 
đảm chắc chắn mọi người có thể tiếp cận được những biểu 
mẫu và thông tin cần thiết . Tôi cũng có kế hoạch bảo đảm quy 
trình nộp đơn sẽ đơn giản và tôn trọng những thư ký . Tôi có kế 
hoạch nói chuyện với mọi người càng rõ ràng càng tốt để họ 
hiểu được hệ quả .

Tôi sẽ cải thiện cách thức truyền đạt thông tin bằng cách thiết kế 
ra một trung tâm thông tin mang tính hệ thống bên trong tòa án 
để mọi người dễ dàng lấy được biểu mẫu và thông tin thêm mà 
họ có thể cần . Tôi cũng sẽ cải thiện kỹ nghệ tới mức độ được 
Quận Harris cho phép . Tôi sẽ làm việc chặt chẽ với trưởng văn 
phòng để bảo đảm mọi thư ký đều cung cấp dịch vụ phù hợp 
một cách chuyên nghiệp .  Và tôi sẽ gia tăng số thư ký làm việc 
theo yêu cầu chỉ định .

Giáo dục/Bằng cấp: Tiến Sĩ Luật từ Trường Luật Thurgood Marshal 2007 / Thạc Sĩ khoa Nghiên Cứu Tương Lai từ Đại Học Houston 1997 / Cử Nhân Khoa Học ngành Kinh Doanh từ Đại Học Houston 1981 | Kinh Nghiệm Chuyên Môn: Hiện tôi 
đang tự hành nghề luật sư có giấy phép do Hội Đồng Khảo Thí Luật Sư Tiểu Bang Texas cấp trong 11 năm . Tôi làm giáo viên và quản trị viên tại HISD trong 24 năm trước khi làm về luật . | Tham Gia Hoạt Động Cộng Đồng: Làm việc với Trung 
Tâm Cộng Đồng Shape để tài trợ cho việc tuyên truyền về chính trị, sức khỏe, và giáo dục . | Email Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: sharon_burney@yahoo .com | Trang Web Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: http://www .ElectSharonBurney .com 
| Địa Chỉ Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: 5445 Almeda Suite 400 Houston, Tx 77004 | Số Điện Thoại Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: (346) 267-7135 | Facebook: http://www .facebook .com/sharon .burney .773 | Twitter: twitter .com/Burney2018

Tôi có kinh nghiệm đa dạng về cuộc sống mà những đối thủ của 
tôi không có: Tôi đã kết hôn; là một người cha tận tụy; tôi hiểu 
về kỹ nghệ; tôi đã phát triển những giá trị cốt lõi (tính cách đạo 
đức) cho Không Quân, Quân Đội và Hải Quân trong đào tạo phát 
triển khả năng lãnh đạo quân sự, tên là: Chính trực trước tiên, 
Công việc trước việc riêng, và Xuất sắc trong mọi việc chúng ta 
làm; Trung Thành, Trách Nhiệm, Tôn Trọng, Vinh Danh, Lòng 
Can Đảm của Cá Nhân; Công Lý, Phán Xét, Phụ Thuộc, Quyết 
Đoán, Chiến Thuật, Tiên Phong, Sức Bền, Gánh Vác, Không Ích 
Kỷ, Kiến Thức, Nhiệt Tình; v .v . . .

Là một Chánh Án Hòa Giải, tôi sẽ: 1-đồng cảm, kiên nhẫn, và 
nhân văn như một nhà giáo, người cha, và con chiên; 2-phát 
trực tuyến quá trình xét xử để minh bạch, có trách nhiệm, và giáo 
dục cộng đồng; 3-đăng bài về những chuyên gia về Hiến Pháp 
Texas và Hoa Kỳ trên tường để luôn nhắc nhở bằng hình ảnh 
về việc bảo đảm bảo vệ quyền của mọi người; 4-mang tòa án 
đến gần mọi người hơn theo nghĩa đen, chuyển sang những văn 
phòng còn trống ở tầng trệt để mọi người dễ tiếp cận hơn; v .v . . .

Tiếp tục từ những luận điểm trong danh sách câu hỏi trước: 
Thẩm phán có thể bắt đầu luôn luôn có mặt--hoặc ít ra là có thể 
liên lạc được--trong giờ làm việc, cải thiện hiệu quả ngay lập 
tức . Thẩm phán cần tư vấn và cố vấn nhân viên IT quận về cách 
thiết kế lại một phần bố cục của trang web tòa án hòa giải để 
nó thân thiện với người dùng hơn (từ trực giác tới điều hướng) 
và bao gồm những thông tin về việc nộp hồ sơ điện tử . Thẩm 
phán phải có mặt trước khi tòa sơ thẩm bắt đầu và thời gian đó 
được ghi vào lịch cho mọi người xem được và có thể chọn gọi 
điện qua video được .

Giáo dục/Bằng cấp: Đại Học Nam Texas Trường Luật Thurgood Marshall, 2016-hiện tại; Đại Học Parker Cao Đẳng Chiropractic, 2013-14; Đại Học A&M Texas/Cử Nhân Khoa Học Kỹ Sư Dân Sự, 2008 | Kinh Nghiệm Chuyên Môn: Thẩm Phán Chủ 
Tọa Khu Bầu Cử Song Ngữ Tây Ban Nha; Tập Sự Luật Dự Án Vô Tội; Giáo Viên có Chứng Nhận: được xác nhận là Chuyên Gia Tổng Quan Cấp 1 & Cấp 2, ESL, Khoa Học / Toán Học, Giáo Dục Đặc Biệt . | Tham Gia Hoạt Động Cộng Đồng: Tổ 
Chức Liên Bang TSU, Chủ Tịch; Học Viện Earl Carl, Thư Ký Luật Sư Miễn Phí; Ban Ngoại Giao Sinh Viên TMSL, Đại Sứ; Nhà Thờ Jesus Christ, Ministering Brother; Bầu Cử, VDVR; v .v… | Email Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: d .caldwell3266@
student .tsu .edu | Trang Web Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: http://danieljcaldwell .wordpress .com/ | Địa Chỉ Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: 3711 Southmore Blvd Apt 714 Houston, TX 77004 | Số Điện Thoại Công Khai Dành Cho Chiến Dịch: 
(281) 797-7772 | Facebook: http://fb .com/danieldccaldwelli | Twitter: twitter .com/dcaldwelltexas

CÂU HỎI 
DÀNH CHO 

ỨNG CỬ VIÊN:

http://www.lwvhouston.org
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2018 THÀNH PHỐ HOUSTON, HIẾN CHƯƠNG SỬA ĐỔI ĐIỀU KHOẢN BỎ PHIẾU

Cử tri có thể bỏ phiếu ủng hộ hoặc phản đối mỗi điều khoản .

Thành Phố Houston, Kế Hoạch .ề Nghị A 
(Liên quan đến việc Thành Lập một Nguồn Ngân Quỹ Chuyên Dụng để Tăng Cường, Cải Tiến và Tu Bổ Các Hệ Thống 
Cống R .nh và Đường Phố)
Có nên tu chính Hiến Chương Thành Phố Houston để thiết lập một Quỹ Chuyên Dụng Chi Trả Theo Tiến Độ, sẽ được sử dụng để tăng cường, cải tiến, và
thường xuyên tu bổ hệ thống cống r .nh và đường phố của Houston, được đài thọ hàng năm bằng các nguồn sau đây: (i) các khoản phí ảnh hưởng môi
trường áp dụng đối với nhà thầu xây dựng; (ii) phí sử dụng hệ thống cống r .nh thoát nước, áp dụng cho các chủ sở hữu hoặc người sử dụng bất động sản,
để thu lại chi phí cung cấp hệ thống cống r .nh thoát nước cho các bất động sản được hưởng lợi; (iii) một phần thuế suất giá trị tài sản của Thành Phố; và 
(iv) các hợp đồng, ngân khoản trợ cấp, hoặc các khoản chi của bên thứ ba, dành riêng cho hệ thống cống r .nh thoát nước hoặc các đường phố hay không?

Thành Phố Houston, Kế Hoạch .ề Nghị A
Đề xuất này tiếp tục tài trợ được các cử tri ủy quyền trong năm 2010 cho chương trình ReBuild Houston Street and Drainage Program . Đề xuất yêu cầu tài 
trợ thu được cho ReBuild Houston chỉ có thể được sử dụng cho các dự án ngập lụt, thoát nước và đường phố và không thể chuyển hướng sang ngân sách 
hoạt động chung . Đề xuất không cho phép các loại thuế mới .

Thành Phố Houston, Dự Luật B 
Có nên tu chính Hiến Chương Thành Phố của Thành Phố Houston bằng cách thêm vào một khoản riêng có nội dung như sau: Thành Phố Houston phải 
trả thù lao cho các nhân viên cứu hỏa của Thành Phố theo cách thức và với số tiền ít nhất tương đương (theo chức vụ và thâm niên làm việc) với mức thù 
lao trả cho các viên chức cảnh sát của Thành Phố, trong đó bao gồm: a . Những người làm việc theo các hạng mục nhân viên cứu hỏa sau đây sẽ được 
hưởng mức lương cơ bản như những người có thâm niên tương tự làm việc trong các hạng mục viên chức cảnh sát đánh số tương tự sau đây:Nhân viên 
cứu hỏa- 1 . Nhân viên cứu hỏa thử việc, 2 . Nhân viên cứu hỏa, 3 . Kỹ sư/Nhân viên vận hành, 4 . Chỉ huy, Thanh tra viên, Điều tra viên, Chỉ huy Thông tin 
liên lạc, Thợ máy, 5 . Chỉ huy Cấp cao, Thanh tra viên cấp cao, Điều tra viên cấp cao, Chỉ huy Thông tin liên lạc cấp cao, Giám sát Xưởng, 6 . Trưởng Khu, 
Phó Điều tra viên chuyên trách Đốt phá, Trưởng ban thanh tra, Trưởng ban Thông tin liên lạc, Thợ máy trưởng, 7 . Phó trưởng khu, Điều tra viên về Đốt 
phá, Phó giám đốc phụ trách Cứu hỏa, Phó trưởng ban Thông tin liên lạc, 8 . Phó trưởng Khu phụ trách Cứu hỏa, Giám đốc phụ trách Cứu hỏa, 9 . Phó
trưởng khu Điều hành phụ trách Cứu hỏa Viên chức cảnh sát- 1 . Viên chức cảnh sát thử việc, 2 . Viên chức cảnh sát,3 . Viên chức cảnh sát Cấp cao, 4 . Hạ 
sĩ, 5 . Trung úy, 6 . Đại úy, 7 . Đại úy (thêm 15% để có mức lương tương đương), 8 . Phó cảnh sát trưởng, 9 . Phó cảnh sát trưởng Điều hành; Trong trường 
hợp chức vụ của bất kỳ hạng mục nào ở trên thay đổi, hạng mục mới phù hợp nhất với hạng mục cũ về mặt năng lực tr .nh độ và nhiệm vụ sẽ được thay 
thế cho hạng mục cũ, để có mức lương tương đương; b . Các nhân viên cứu hỏa chuyên trách dập lửa sẽ được hưởng mức thưởng tương tự như các 
viên chức cảnh sát, có cùng thâm niên làm việc, và đảm trách công việc cánh sát tuần tra; c . Các nhân viên cứu hỏa sẽ được hưởng mức lương huấn
luyện tương tự như các viên chức cảnh sát cùng thâm niên; d . Các nhân viên cứu hỏa làm điều tra viên chuyên trách đốt phá sẽ được trả mức thưởng 
điều tra tương tự như viên chức cảnh sát điều tra có thâm niên và kinh nghiệm điều tra tương tự; e . Các nhân viên cứu hỏa làm Viên chức Huấn luyện tại
Hiện trường sẽ được hưởng mức lương huấn luyện Viên chức Huấn luyện tại Hiện trường tương tự như các viên chức cảnh sát làm Viên chức Huấn 
luyện tại Hiện trường; f . Các nhân viên cứu hỏa sẽ hưởng mức lương chỉ dẫn với số tiền và dựa trên các tiêu chí tương đương với viên chức cảnh sát; g . 
Các nhân viên cứu hỏa được phân loại là điều tra viên chuyên trách đốt phá, thanh tra viên, chỉ huy thông tin liên lạc, thanh tra viên cấp cao, điều tra viên 
cấp cao, chỉ huy thông tin liên lạc cấp cao, phó điều tra viên chuyên trách đốt phá, trưởng ban thanh tra hoặc trưởng ban thông tin liên lạc sẽ được hưởng 
mức lương chênh lệch theo ca và chi bù do làm việc cuối tuần với số tiền và dựa trên các tiêu chí tương đương với những viên chức cảnh sát đủ điều
kiện hưởng mức lương đó; h . Các nhân viên cứu hỏa sẽ hưởng mức thưởng do đi học với số tiền tương đương và dựa trên tiêu chí tương tự như các 
viên chức cảnh sát đủ điều kiện hưởng mức lương như vậy; i . Các nhân viên cứu hỏa sẽ hoàn trả tiền học phí đại học với số tiền tương đương và dựa 
trên tiêu chí tương tự như các viên chức cảnh sát đủ điều kiện được hoàn trả như vậy; j . Các nhân viên cứu hỏa sẽ nhận được mức trợ cấp trang phục 
tương tự (hoặc quyền lợi tương tự) như trả cho các viên chức cảnh sát, ngoài phương tiện và trang phục bảo vệ mà Thành Phố cung cấp; k . Các nhân 
viên cứu hỏa sẽ nhận được khoản trợ cấp phương tiện tương tự (hoặc quyền lợi tương tự) trả cho các viên chức cảnh sát; l . Thành Phố sẽ đóng góp 
một khoản vào Quỹ Y Tế của Hiệp Hội Nhân Viên Cứu Hỏa Chuyên Nghiệp Houston tương đương với khoản tiền đóng góp vào Quỹ Cảnh Sát Texas; và 
m . Nếu tên của bất kỳ loại lương bổng hay quyền lợi nào ghi trên thay đổi, yêu cầu về mức thù lao tương đương giữa nhân viên cứu hỏa và viên chức 
cảnh sát vẫn sẽ áp dụng; Ngoài ra, nếu bất kỳ loại lương bổng hay quyền lợi nào được cung cấp cho các viên chức cảnh sát, có nên cung cấp lương 
bổng hay quyền lợi tương tự cho các nhân viên cứu hỏa hay không? 

Thành Phố Houston, Dự Luật B
Đề xuất này sửa đổi Hiến chương Thành phố để yêu cầu trả công bằng cho nhân viên cảnh sát Houston và nhân viên cứu hỏa Houston, ví dụ: trả bằng 
nhau trên cả hai phòng ban cho các chức vụ, kinh nghiệm và thành tựu tương đương . Chính sách nội bộ hiện tại và thủ tục của hai bộ phận liên quan 
đến quyết định quản lý, lịch trình làm việc, yêu cầu giáo dục, và chương trình khuyến mãi không được giải quyết và sẽ không được yêu cầu giống nhau 
giữa hai bộ phận . Đề xuất này không cho phép các loại thuế mới hoặc các vấn đề về tài trợ địa chỉ .
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