
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  |  N G À Y 2  T H Á N G  11  N Ă M  2021  |  W W W.  LW V H O U S T O N . O R G 1

MỤC LỤC
STATE OF TEXAS
Sửa đổi Hiến Pháp........................... 5

HCC, Uỷ viên Quản trị...................... 7

HISD, Uỷ viên Quản trị....................... 8

THÔNG TIN CHUNG
Thông tin Cử Tri............................. 2
Ghi danh đi bầu và bỏ phiếu qua thư….4

HƯỚNG DẪN CỬ TRI
THÔNG TIN BẦU CỬ VÔ ĐẢNG PHÁI

N G À Y  2  T H Á N G  1 1  N Ă M  2 0 2 1  •  T Ổ N G  T U Y Ể N  C Ử  •  Đ I Ể M  B Ỏ  P H I Ế U  M Ở  T Ừ  7  G I Ờ  S Á N G  T Ớ I  7  G I Ờ  T Ố I

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

NOTE: Những thay đổi mới nhất về Luật Bầu cử tại Texas sẽ có hiệu lực ngày 2 tháng 12, năm 2021. Những 
thay đổi này không áp dụng cho cuộc bầu cử ngày 2 tháng 11 năm 2021

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.

QUÝ VỊ CÓ THỂ ĐI BẦU TRONG BẤT CỨ ĐỊA ĐIỂM BẦU CỬ NÀO TRONG QUẬN HARRIS
Chọn địa điểm nào thuận lợi cho quý vị - quý vị không cần phải đi bầu tại đơn vị bầu cử của mình nữa – hãy 
gọi điện thoại số 713-755-6965 hoặc vào link sau https://www.harrisvotes.com/waittimes để tìm địa điểm 
bầu cử gần chỗ quý vị nhất và có thể bầu nhanh nhất! Bonus? Dùng link này quý vị sẽ thấy được địa điểm 
đầu phiếu nào có thời gian chờ đợi ngắn nhất

MỚI! QUẬN HARRIS CÓ MÁY BẦU CỬ MỚI
Hệ thống máy bầu cử VerityDuo sẽ được sử dụng trong kỳ bầu cử này. Sử dụng VerityDuo là một tiến trình 
2-bước. Bước 1: Bỏ phiếu trên màn hình cảm ứng của VerityDuo và in lá phiếu ra để xác nhận. Bước 2: Đem 
bản in của lá phiếu tới máy VerityScan để lưu trữ và bỏ phiếu. Xem trang 3 để biết thêm chi tiết.

BẦU CỬ QUA THƯ 
Cử tri có thể bỏ phiếu qua thư nếu họ từ 65 tuổi trở lên, nếu họ vắng mặt tại Quận Harris trong thời gian Bầu 
Sớm và vào đúng Ngày Bầu Cử, nếu họ bị ốm hoặc khuyết tật hoặc nếu họ bị giam trong tù nhưng vẫn đủ điều 
kiện bầu cử. Nếu họ vắng mặt, 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 25 tháng 
10. Để biết thêm thông tin hãy đọc trang 3 của tờ Hướng Dẫn Cử Tri này

 THÔNG TIN CHO CỬ TRI CÓ TÌNH TRẠNG ĐẶC BIỆT
Sinh viên đại học xa nhà? Đang sinh sống tại nước ngoài, phục vụ trong quân đội hay là người phối ngẫu/con 
cái của quân nhân? Không có địa chỉ nơi cư trú chính thức? Đã bị tù và nay “mãn án”? Bạn có quyền đi bầu! 
Xem thêm thông tin ở trang 4.

BẦU CỬ LÀ QUYỀN LỢI CỦA QUÝ VỊ 
Nếu gặp trở ngại tại điểm bỏ phiếu, thì quý vị lúc nào cũng 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

NHỮNG ĐIỀU CỬ TRI
NÊN BIẾT

Về Liên Hiệp 
Nữ Cử Tri và bản Hướng 

Dẫn Cử Tri này

CÁC NHÀ BẢO TRỢ BẢN THÔNG 
TIN HƯỚNG DẪN CỬ TRI*
League of Women Voters Houston

LWV / Hội đồng Quản trị Houston 

OCA-Greater Houston

Cũng xin cảm ơn tất cả những người đã hỗ trợ 
tài chánh thông qua các khoản đóng góp của 
họ vào Hướng dẫn Cử tri. Chúng tôi mời bạn 
tham gia cùng các cử tri khu vực Houston của 
bạn trong hỗ trợ Hướng dẫn Cử tri. Xem trang 
10 để biết chi tiết.  

*Kể từ ngày in. Để có danh sách đầy đủ các nhà 
tài trợ truy cập www.LWVHouston.org

CH N THÀNH CẢM ƠN ĐỐI TÁC CỦA 
CHÚNG TÔI VÀ CÁC TÌNH NGUYỆN 
VIÊN 

The League of Women Voters Houston 
muốn gửi lời cảm ơn đến Liên minh phụ 
nữ Cử tri Texas đã cung cấp thông tin về 
tu chính Hiến pháp toàn tiểu bang. 
Chúng tôi cũng muốn cảm ơn các đối tác 
cộng đồng đã hỗ trợ sản xuất và phân 
phối bản Hướng dẫn cử tri. Chúng tôi đặc 
biệt ghi nhận và cảm ơn các thành viên 
của chúng tôi, những người đã hỗ trợ 
công việc giáo dục cử tri và phục vụ cử tri 
thông qua các khoản đóng góp cá nhân 
của họ và thời gian tình nguyện. Không 
có họ, bản Hướng dẫn Cử tri sẽ không thể 
thực hiện được.

CÁC NGÀY QUAN 
TRỌNG LIÊN QUAN 

ĐẾN BẦU CỬ
Truy cập www.

LWVHouston.org để tìm 
địa điểm bầu cử

• Ngày cuối cùng để ghi danh cử tri đi 
bầu: 4 tháng Mười, 2021

• Ngày cuối cùng để yêu cầu nhận 
phiếu bầu bằng thư: Thừ Sáu, 22 tháng 
Mười, 2021

Bầu cử Sớm: 
• 18 – 23 tháng Mười: 7:00 a.m. – 7:00 
p.m.
• 24 tháng Mười: 12:00 p.m. – 7:00 pm
• 25 -27 tháng Mười: 7:00 a.m. - 7:00 
p.m.
• 28 tháng Mười: 7:00 a.m. – 10:00 p.m
- Giờ bỏ phiếu được kéo dài tại một số 
địa điểm chọn lọc. Sẽ thông báo sau.
• 29 tháng Mười: 7:00 a.m. - 10:00 p.m
 - Giờ bỏ phiếu được kéo dài tại một số 
địa điểm chọn lọc. Sẽ thông báo sau.

• Ngày Bầu cử:
Thứ Ba, 2 tháng Mười một, 2021: 7:00 
a.m – 7:00 p.m.

The League of Women Voters là một tổ chức phi đảng phái. The League of Women Voters và 
League of Women Voters 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.

The League of Women Voters 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 2 tháng 11 năm 2021.
Những phúc đáp do các ứng cử viên cung cấp sẽ được sao chép mà không chỉnh sửa hay kiểm 
chứng. Mỗi ứng cử viên chịu trách nhiệm cho phúc đáp của mình. 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 CửTri 
này tại trang 4.)
Bất kỳ phần nào trong bản Hướng Dẫn Cử Tri này sẽ không được sao chép để dùng trong các 
vận động chính trị hoặc quảng cáo. Các mục đích sử dụng khác chỉ được phép nếu có ủy quyền 
trước bằng văn bản của League of Women Voters.
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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 
https://www.dps.texas.gov/DriverLicense/electionID.htm

Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc về những loại thẻ căn cước hợp lý, quý vị có thể gọi số 
điện thoại 713.755.6965 hoặc ghé thăm trang nhà 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)

ĐIỀU CHỈNH LÁ PHIẾU TẠM 

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 8 tháng 11 năm 2021 để xuất trình 
mẫu thẻ căn cước được chấp thuận để lá phiếu 
của họ được tính.

Ngoại trừ thẻ chứng nhận công dân Hoa Kỳ, thẻ căn cước phải đang có hiệu lực hoặc, khi trình diện tại địa điểm bỏ phiếu không được hết hạn quá 4
năm đối với cử tri từ 18-69 tuổi. Cử tri 70 tuổi trở lên có thể sử chứng từ như đã nêu trên đã hết hạn nếu giấy tờ tùy thân còn giá trị.
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Tôi bỏ phiếu ở đâu?
Trong khoảng Thời Gian Bầu Cử Sớm; từ thứ Hai, ngày 18 tháng 10 năm 2021 tới thứ Sáu, ngày 
29 tháng 10 năm 2021; quý vị có thể bầu cử tại bất kỳ Địa Điểm Bầu Sớm nào đã được chỉ định. 
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 2 tháng 11 năm 2021, bây giờ bạn có thể bỏ phiếu bầu của mình tại 
khu vực lân cận địa điểm bỏ phiếu được chỉ định cho khu vực bầu cử của bạn, hoặc tại BẤT KỲ địa 
điểm bỏ phiếu nào của Quận Harris. Có hơn 700 địa điểm bỏ phiếu nằm khắp Quận Harris. Thông 
tin về những địa điểm có sẵn trực tuyến tại www.harrisvotes.com hoặc bạn có thể gọi 713-755-6965. 
Xin lưu ý: Địa điểm bỏ phiếu khu vực lân cận hiện tại của bạn có thể đã thay đổi so với các cuộc 
bầu cử trước.

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 18 
tháng 10 năm 2019 tới thứ Sáu, ngày 29 tháng 10 năm 2021.
• Qua thư nếu quý vị từ 65 tuổi trở lên, khuyết 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.

Phòng phiếu yêu cầu loại căn cước nào?
Tất cả moi người đi bầu trực tiêp (cá nhân) hoặc bầu sớm hoặc đúng ngày đều phải trình một bằng 
lái xe hoặc ID có hình được luật pháp chấp nhận. 

Tôi có thể đi bầu được không nếu tôi không có một mẫu căn cước được chấp thuận?
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 11 tháng 11 năm 2019 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 khuyết 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 khuyết tật, hoặc từ Bộ Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ chứng minh tỷ lệ khuyết 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 khuyết 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. 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.

VerityDuo là gì?
VerityDuo là hệ thống bầu cử mới cho Quận Harris. Đây là một hệ thống bầu cử hai-bước nhằm tạo 
ra một chứng cớ trên giấy về lá phiếu của bạn. Tại máy đầu tiên, bạn sẽ xem lá phiếu của mình, sử 
dụng màn hình cảm ứng để lựa chọn và in lá phiếu của bạn. Tiếp theo, mang lá phiếu đã in của bạn 
đến máy thứ hai, nơi bạn sẽ bỏ phiếu của mình. Nếu bạn có câu hỏi? Nhân viên phòng phiếu có thể 
giúp đỡ, hay xem video tại www.harrisvotes.com 

Tôi có thể bỏ phiếu bao lâu?
Người bỏ phiếu có thể dùng bao nhiêu thời gian tùy thích tại máy VerityDuo. Sau khi được kích hoạt, 
phiếu bầu sẽ không hết thời gian hoặc hết hạn. Nếu gặp sự cố khi sử dụng máy, bạn có thể nhờ 
nhân viên phòng phiếu hỗ trợ

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 khuyết 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. 

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 đã được chấp thuận hay từ chối.

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 4 tháng 10 năm 2021 để có thể 
bầu cử tại nơi cư trú mới cho cuộc Bầu Cử này 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.

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. 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.
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LÁ PHIẾU LÀ TIẾNG NÓI CỦA BẠN 
Bầu cử  là quan trọng vì bạn là quan trọng! Đăng ký đi bầu để bạn có cơ hội bỏ phiếu. Khi bạn bỏ phiếu, bạn giúp bầu chọn các quan chức đặt ra chính sách sẽ ảnh hưởng đến gần 
như mọi phần trong cuộc sống của chúng ta, từ giáo dục đến thuế, chăm sóc y tế và thực thi pháp luật. Khi bạn bỏ phiếu, BẠN sẽ giúp quyết định ai đại diện cho chúng ta và chúng 
ta sẽ được quản lý như thế nào.

NĂM TIÊU CHUẨN MÀ MỌI CỬ TRI TEXAS PHẢI CÓ
Mọi người muốn đăng ký và đi bầu phải có:
• Quốc tịch Mỹ
• Cư dân của một quận Texas mà bạn đăng ký
• Tối thiểu 18 tuổi vào Ngày bầu cử, nhưng bạn có thể đăng ký bỏ phiếu khi đủ 17 tuổi 10 tháng
• Không bị kết án trọng tội trong phán quyết cuối cùng, hoặc, nếu bị kết tội, bạn phải đã hoàn tất 

bản án hoặc được ân xá
• Không bị phán quyết cuối cùng của toà là bị mất khả năng tâm trí toàn phần hoặc bán phần 

mà không mất quyền bầu cử.
CỬ TRI TẠI QUẬN HARRIS CÓ NHIỀU LỰA CHỌN GIÚP CHO VIỆC BẦU 
CỬ ĐƯỢC TIỆN LỢI VÀ DỄ TIẾP CẬN.
ĐÍCH THÂN ĐI BẦU TRỰC TIẾP
BẠN CÓ THỂ BẦU CỬ SỚM HAY TRONG NGÀY BẦU CỬ TẠI BẤT KỲ ĐỊA ĐIỂM BỎ PHIẾU NÀO 
CỦA QUẬN HARRIS. SẼ CÓ HƠN 100 ĐỊA ĐIỂM BỎ PHIẾU SỚM. NGÀY VÀ THỜI GIAN BẦU CỬ 
SỚM XUẤT HIỆN TRÊN TRANG NHẤT CỦA BẢN HƯỚNG DẪN CỬ TRI NÀY. VÀO NGÀY BẦU 
CỬ, CỬ TRI CÓ THỂ LỰA CHỌN TỪ HƠN 700 ĐỊA ĐIỂM BỎ PHIẾU TRỰC TIẾP. 
Tìm địa điểm Ngày Bầu cử Sớm hoặc Ngày Bầu cử thuận tiện nhất cho bạn: Gọi 713-755-6965 
HOẶC truy cập https://www.harrisvotes.com/waittimes để tìm địa điểm gần bạn nhất. PhẦn thưởng? 
Bằng cách sử dụng trang web, bạn cũng có thể nhận được các bản cập nhật về các địa điểm có 
thời gian chờ ngắn nhất.
QUÝ VỊ CÓ THỂ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐỂ BẦU BẰNG THƯ
Quý vị được hội đủ điều kiện Bầu Cử Bằng Thư tại tiểu bang Texas nếu: 
(1)  Quý vị đã 65 tuổi trở lên trước Ngày Bầu Cử, Ngày 3 Tháng 11, 2020; 
(2)  Quý vị sẽ không có mặt tại Quận Hạt Harris trong tất cả thời gian Bầu Cử Sớm (Ngày 13 
Tháng 10 – Ngày 30 Tháng 10) và vào Ngày Bầu Cử (Ngày 3 Tháng 11); 
(3)  Quý vị bị giam trong tù nhưng hội đủ điều kiện khác để bầu phiếu; hoặc 
(4)  Quý vị bị đau bệnh hoặc bị khiếm khuyết 

YÊU CẦU PHIẾU BẦU CỬ BẰNG THƯ

Các cử tri đã ghi danh đi bầu có thể nhận đơn bằng cách: 
• Tải xuống từ trang mạng HarrisVotes.com/VoteByMail 
• Gọi số 713.755.6965, hoặc 
Bản yêu cầu được bầu cử bằng thư phải có chữ ký và phải được văn phòng bầu cử nhận 
được trễ nhất là ngày thứ sáu 22/10/2021. Các yêu cầu gửi bằng điện thư hoặc fax sẽ 
không được chấp nhận
GỬI PHIẾU BẦU BẰNG THƯ
Một lá phiếu bầu bằng thư đã hoàn tất PHẢI được gửi lại cho Văn Phòng Nha Hành Chánh Quận 
Hạt Harris trong Phong Bì Gửi Thư Chính Thức đã được gửi sẵn cho quý vị. Lá phiếu bầu bằng thư 
đó có thể được gửi lại theo bất kỳ cách nào sau đây: 
1. Gửi qua thư thông thường bằng dịch vụ Bưu Điện Hoa Kỳ. Lá phiếu phải được đóng dấu bưu 
điện trước 7 giờ tối vào Ngày Bầu Cử và phải được nhận bởi văn phòng Bầu Cử trước 5 giờ chiều 
vào Ngày 3 Tháng 11 (một ngày sau Ngày Bầu Cử). 
2. Đích thân giao lá phiếu tại Văn Phòng Ty Bầu Cử Quận Hạt Harris tại Harris County Admimistration 
Building (1001 Preston, Lầu 4, Houston, TX 77002) chỉ vào Ngày Bầu Cử từ 7 giờ sáng tới 7 giờ tối; 
     a. Quý vị phải xuất trình một trong những loại căn cước có hình ảnh được chấp thuận;
      b. Nếu cử tri không sở hữu và không thể hợp lý có được một trong những loại căn cước có hình 
ảnh được chấp thuận, cử tri có thể xuất trình các chứng từ căn cước hỗ trợ khác và điền vào tờ 
khai lý do trở ngại hợp lý(RID) 
     c. Chỉ có cử tri mới có thể đích thân giao lá phiếu của họ. 
3. Hãng đưa thư thông thường hoặc hãng đưa thư theo hợp đồng; chẳng hạn như chuyển phát 
nhanh tư nhân, hoặc FedEx hay UPS, hoặc dịch vụ đưa thư theo hợp đồng khác 
     a. Lá phiếu phải được nhận trước 7 giờ tối  trong Ngày Bầu Cử; 
     b. Nếu hãng đưa thư cung cấp biên lai đánh dấu cho biết thời gian gửi trước 7 giờ tối Ngày Bầu 
Cử, lá phiếu đó có thể được nhận trước 5 giờ chiều Ngày 3 Tháng 11 (một ngày sau Ngày Bầu Cử).

BẠN CÓ BIẾT…
VÔ GIA CƯ KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ KHÔNG CÓ QUYỀN BẦU CỬ!
Một người vô gia cư hoặc sống trong một nơi tạm trú có thể đăng ký đi bầu và bỏ phiếu không?
Vâng! Những người trải qua tình trạng vô gia cư có thể đăng ký và bỏ phiếu ở Texas, miễn là họ 
đáp ứng năm yêu cầu áp dụng cho tất cả mọi người.
Một người vô gia cư nên cung cấp địa chỉ cư trú của họ là gì?
Những người vô gia cư thường xuyên ở tại một nơi tạm trú có thể cung cấp địa chỉ của nơi tạm 
trú đó trên mẫu đăng ký cử tri của họ. Những người vô gia cư và không có nơi ở có thể mô tả 
nơi mà họ thường xuyên quay lại, chẳng hạn như góc phố hoặc công viên. Ví dụ, một nơi cư 
trú địa chỉ có thể được mô tả là “góc của Đường số 10 và Brazos” hoặc “Công viên Sư tử gần 
Đường số 5”.
Người đăng ký có cần địa chỉ gửi thư để bỏ phiếu không?
Có. Tuy nhiên, địa chỉ gửi thư không cần phải giống như địa chỉ cư trú. 
Người đăng ký có thể dùng bất cứ địa chỉ nào mà họ có thể nhận thư. Hộp thơ bưu điện, nơi tạm 
trú, cơ quan giúp đỡ, nhà thờ hoặc địa chỉ của bạn bè hoặc người thân đều phù hợp.
Một cử tri là người vô gia cư có mặt tại phòng bỏ phiếu phải có những hình thức nhận dạng nào 
để bỏ phiếu?
Phải xuất trình một trong các mẫu giấy tờ tùy thân có ảnh (hoặc một trong các dạng nhận dạng 
thay thế được chấp nhận) để bỏ phiếu. Xem trang 2 của Hướng dẫn Bỏ phiếu này để biết thêm 
chi tiết.

ĐÃ CÓ TIỀN ÁN? MÃN ÁN? BẠN CÓ THỂ BỎ PHIẾU!
Tôi có một tiền án trọng tội. Tôi có thể đăng ký bỏ phiếu và bỏ phiếu không?
Vâng! Ở bang Texas, quyền bầu cử của bạn được khôi phục ngay sau khi mãn hạn tù, bao gồm 
cả việc tạm tha và quản chế, ngoài mọi khoản tiền phạt/chi phí hoặc bồi thường. Bạn phải được 
chứng nhận “mãn hạn” và đáp ứng năm tiêu chuẩn chung áp dụng cho tất cả các cử tri.
Tôi cần làm gì để “khôi phục phiếu bầu của mình”?
Bạn chỉ cần đăng ký bỏ phiếu trước thời hạn bầu cử! Nếu bạn đã đăng ký bỏ phiếu trước khi bị 
kết án trọng tội, bạn sẽ cần phải đăng ký bỏ phiếu lại.
Tôi biết một người đang chờ xét xử ở nhà tù quận. Họ có thể bỏ phiếu trước khi bị kết án không?
Vâng! Miễn là họ không bị tạm tha hoặc quản chế và không bị bất kỳ khoản tiền phạt nào liên 

quan đến một hành vi phạm tội khác, họ có thể bỏ phiếu khi ở trong nhà tù quận. Họ sẽ cần 
phải yêu cầu một Lá phiếu qua Thư được gửi đến nhà tù nếu họ nghĩ là sẽ ở đó khi cuộc bầu 
cử được tổ chức.
Tại sao việc tôi đi bầu lại quan trọng?
Bỏ phiếu là một cách quan trọng để hòa nhập trở lại cộng đồng của bạn, đóng góp và ủng hộ 
các nhu cầu của cộng đồng. Các cuộc bầu cử địa phương quan trọng nhất đối với cuộc sống 
hàng ngày của bạn. Ví dụ, bạn sẽ có cơ hội chọn thẩm phán và cảnh sát trưởng của mình. Các 
nghiên cứu đã chỉ ra mối tương quan chặt chẽ giữa đi bầu và giảm tái phạm. Bạn càng cảm 
thấy tham gia nhiều hơn vào cộng đồng của mình, bạn càng ít có khả năng gặp rắc rối với pháp 
luật. Bạn là một thành viên quan trọng của xã hội. Tiếng nói của bạn quan trọng. Bỏ phiếu là một 
cách tuyệt vời để thực hiện nó.

SINH VIÊN HỌC ĐẠI HỌC NGOÀI QUẬN HARRIS CÓ THỂ BỎ PHIẾU!
Tôi là một sinh viên đã đăng ký bỏ phiếu tại địa chỉ của gia đình tôi, nhưng tôi sẽ ở trong trường 
trong Mùa Bầu cử. Tôi có thể bỏ phiếu không?
Có! Bạn có hai lựa chọn về cách bỏ phiếu. Bạn có thể:
• Trở về nhà để bỏ phiếu vào Ngày Bầu cử hoặc trong thời gian Bỏ phiếu Sớm (có các giờ 

cuối tuần cho Bỏ phiếu Sớm)
• Bỏ phiếu qua đường bưu điện, Nếu địa chỉ trường học của bạn ở bên ngoài Quận Harris. 

Vui lòng tham khảo hướng dẫn yêu cầu và gửi trả lại Phiếu bầu qua Thư theo trang 4 ở 
trên. Của Hướng dẫn Cử tri này.

CÁC THÀNH VIÊN CỦA QU N ĐỘI VÀ NGƯỜI MỸ SỐNG Ở NƯỚC 
NGOÀI CÓ THỂ BỎ PHIẾU!
Có! Các cử tri đã đăng ký của Quận Harris tạm thời ở ngoài nước và muốn bỏ phiếu, có thể 
hoàn tất Đơn đăng ký Thẻ Bưu điện Liên bang (FPCA) trực tuyến. Loại ứng dụng này được giới 
hạn trong:
• Một thành viên của Lực lượng Vũ trang Hoa Kỳ, vợ/chồng hoặc người phụ thuộc của họ; 
• Một thành viên của Lực lượng Thương thuyền Hoa Kỳ, vợ/chồng hoặc người phụ thuộc 

của họ; 
• Một công dân Hoa Kỳ cư trú tại Quận Harris, Texas nhưng tạm thời sống bên ngoài các 

giới hạn lãnh thổ của Hoa Kỳ. 
Vui lòng truy cập: www.harrisvotes.com hoặc gọi 713-755-6965 để biết thêm thông tin chi tiết.
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ĐỀ XUẤT 1
“TU CHÍNH ÁN HIẾN PHÁP CHO PHÉP CÁC QUỸ TỪ THIỆN CỦA CÁC ĐỘI THỂ THAO CHUYÊN NGHIỆP THUỘC CÁC TỔ CHỨC ĐƯỢC HIỆP HỘI CAO BỒI RODEO 
CHUYÊN NGHIỆP HOẶC HIỆP HỘI PHỤ NỮ RODEO CHUYÊN NGHIỆP TIẾN HÀNH CÁC CUỘC XỔ SỐ TỪ THIỆN TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM RODEO.” 
GIẢI THÍCH
Việc sửa đổi này sẽ đặt các quỹ tài trợ từ thiện cho đấu bò chuyên nghiệp được Hiệp Hội Cao Bồi Đấu Bò Chuyên Nghiệp hoặc Hiệp Hội Nữ Cao Bồi Đấu Bò Chuyên Nghiệp thừa nhận vào danh sách 
quỹ tài trợ cho các hiệp hội thể thao chuyên nghiệp tương tự khác mà đã được cho phép tổ chức xổ số. Các cuộc xổ số này sẽ được tổ chức tại các buổi đấu bò trong tiểu bang Texas.

BẦU CỬ SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP BANG TEXAS 

LẬP LUẬN ĐỒNG THUẬN
Đã có nhiều quỹ tài trợ từ thiện cho thể thao chuyên nghiệp (như quỹ tài trợ cho Liên Đoàn Bóng Bầu 
Dục Quốc Gia NFL, Đại Liên Đoàn Bóng Chày MLB, Hiệp Hội Bóng Rổ Quốc Gia NBA) được phép tổ 
chức xổ số. Đề xuất cho việc sửa đổi này mở rộng phạm vi hầu bao gồm quỹ tài trợ từ thiện cho đấu 
bò.

Xổ số diện này tạo thu nhập cho các tổ chức từ thiện như chương trình học bổng cho thiếu niên, Hiệp 
Hội Thiếu Niên Thiên Chúa Giáo YMCA, và Hội Ung Thư Hoa Kỳ, cùng các hội đoàn khác. 

LẬP LUẬN PHẢN ĐỐI
Xổ số là hình thức khác của cờ bạc, đã từng gây ảnh hưởng tiêu cực cho một số gia đình ở Texas.

Hình thức cờ bạc này có thể dẫn đến việc khuếch trương vào các loại tổ chức khác ngoài thể thao 
chuyên nghiệp.

HIẾN PHÁP HIỆN TẠI CỦA TIỂU BANG TEXAS ĐƯỢC VIẾT VÀO 
NĂM 1876 VÀ ĐÃ ĐƯỢC SỬA ĐỔI GẦN NĂM TRĂM LẦN. SO VỚI 
HIẾN PHÁP TIỂU BANG THÌ HIẾN PHÁP HOA KỲ MỚI ĐƯỢC SỬA 
ĐỔI HAI MƯƠI BẢY LẦN.
TẠI SAO HIẾN PHÁP TEXAS LẠI SỬA ĐỔI NHIỀU NHƯ VẬY? CÁC
QUY ĐỊNH VỀ CÁCH THỨC CHÍNH QUYỀN TIỂU BANG VÀ ĐỊA 
PHƯƠNG VẬN HÀNH ĐƯỢC NÊU RẤT CỤ THỂ TRONG HIẾN PHÁP 
TEXAS, KHÔNG GIỐNG NHƯ TRONG HIẾN PHÁP HOA KỲ. DO ĐÓ,
CÁC NHÀ LẬP PHÁP Ở TIỂU BANG CỦA CHÚNG TA THƯỜNG ÍT
ĐƯỢC TỰ DO THAY ĐỔI LUẬT MÀ KHÔNG SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP
CỦA TIỂU BANG. CÁC THAY ĐỔI ĐƯỢC ĐỀ XUẤT PHẢI ĐƯỢC CẢ
HAI CƠ QUAN LẬP PHÁP THÔNG QUA VỚI PHIẾU BẦU, VÀ SAU 
ĐÓ CÁC CỬ TRI PHẢI ĐỒNG THUẬN VỚI TẤT CẢ CÁC THAY ĐỔI.
TẤT CẢ CÁC DỰ LUẬT SỬA ĐỔI XUẤT HIỆN TRÊN LÁ PHIẾU CỦA

BẠN PHẢI BẮT NGUỒN TỪ CƠ QUAN LẬP PHÁP. HIẾN PHÁP 
TEXAS KHÔNG THỂ ĐƯỢC SỬA ĐỔI BỞI CÁC HÌNH THỨC BỎ 
PHIẾU KÍN DO NGƯỜI DÂN KHỞI XƯỚNG, TRƯNG CẦU DÂN Ý 
HOẶC KIẾN NGHỊ, NHƯ Ở MỘT SỐ TIỂU BANG KHÁC.
CHÚNG TA BỎ PHIẾU CHO DANH SÁCH CÁC DỰ LUẬT SỬA ĐỔI 
VÀO MÙA THU CỦA NHỮNG NĂM LẺ, SAU PHIÊN HỌP CỦA CƠ 
QUAN LẬP PHÁP VÀO MÙA XUÂN. CÁC CHỦ ĐỀ RẤT ĐA DẠNG, VÀ 
CÓ THỂ BAO GỒM MỘT LOẠT CÁC CHỦ ĐỀ, VÀ MỘT SỐ CÓ THỂ 
CHỈ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỘT VÀI QUẬN.
BỎ PHIẾU VỀ CÁC DỰ LUẬT SỬA ĐỔI LÀ HOÀN THÀNH QUYỀN VÀ 
NGHĨA VỤ CỦA BẠN VỚI TƯ CÁCH LÀ CÔNG DÂN TEXAS. VIỆC 
TÁN THÀNH HOẶC KHÔNG TÁN THÀNH CÁC THAY ĐỔI TRONG 
HIẾN PHÁP CỦA CHÚNG TA GIÚP CHO BẠN CÓ ĐƯỢC TIẾNG NÓI 
TRỰC TIẾP TRONG CHÍNH QUYỀN TIỂU BANG.

SỬA ĐỔI 
HIẾN PHÁP 

TEXAS

ĐỀ XUẤT 2
“TU CHÍNH ÁN HIẾN PHÁP CHO PHÉP MỘT QUẬN HẠT TÀI TRỢ CHO VIỆC PHÁT TRIỂN HOẶC TÁI PHÁT TRIỂN PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG HOẶC CƠ SỞ HẠ
TẦNG Ở NHỮNG KHU VỰC KÉM HIỆU QUẢ, KÉM PHÁT TRIỂN HOẶC BỊ TÀN PHÁ TRONG QUẬN HẠT.”
GIẢI THÍCH
Hiến Pháp Texas cho phép cơ quan lập pháp uỷ quyền cho các thành phố phát hành công khố phiếu hay kỳ phiếu để tài trợ việc phát triển hay tái phát triển giao thông hoặc cơ sở hạ tầng tại “những 
vùng phi sản xuất, kém phát triển, hoặc tàn lụi”.
Đề Xuất 2 sẽ sửa đổi Hiến Pháp Texas để đặt thêm quận hạt vào danh sách các thực thể chính trị có thể phát hành công khố phiếu hay kỳ phiếu cho mục đích đó, và cam kết dùng mức gia tăng trong 
thu nhập thuế thổ trạch vào việc hoàn trả công khố phiếu hay kỳ phiếu.
Nếu quận hạt phát hành công khố phiếu cho việc cải tiến giao thông, quận hạt không được:
Phân phối nhiều hơn 65% mức gia tăng thuế thổ trạch thường niên vào việc hoàn trả công khố phiếu hay kỳ phiếu; và
Sử dụng doanh thu từ công khố phiếu để tài trợ cho việc xây dựng, vận hành, bảo trì đường thu phí, hoặc thu mua đất ưu tiên.

LẬP LUẬN ĐỒNG THUẬN
Thành phố và thị trấn đã có quyền tài trợ các dự án cơ sở hạ tầng và giao thông qua công khố phiếu 
và kỳ phiếu. Quận hạt cũng cần có khả năng giải quyết vấn đề về cơ sở hạ tầng.

Việc phát triển hoặc tái phát triển cơ sở hạ tầng hay giao thông dự trù sẽ gia tăng giá trị địa ốc. Giá trị 
địa ốc cao hơn sẽ đem đến kết quả mức thu nhập thuế cao hơn để hoàn trả các công khố phiếu này.

Texas đang lớn mạnh, và việc phát triển cơ sở hạ tầng và giao thông là điều cần thiết cho sự thịnh 
vượng kinh tế trong tương lai của chúng ta. Đề xuất này sẽ cho phép quận hạt sử dụng công khố phiếu 
để tài trợ các dự án cơ sở hạ tầng cấp thiết.

LẬP LUẬN PHẢN ĐỐI
Đề xuất này sẽ bành trướng nợ nần, khiến thuế thổ trạch địa phương gia tăng.

Phe đối lập tuyên bố tỷ lệ nợ địa phương trên mỗi đầu người dân Texas quá cao, và việc phát hành 
những công khố phiếu này thắt chặt ngân quỹ tương lai dành cho việc trả nợ.

Các dự án giao thông và cơ sở hạ tầng này có thể chuyển hướng nguồn tài chánh đáng lẽ dành cho 
các dịch vụ hay dự án khác của chính phủ.

ĐỀ XUẤT 3
“TU CHÍNH ÁN HIẾN PHÁP NGHIÊM CẤM TIỂU BANG NÀY HOẶC MỘT PHÂN KHU CHÍNH TRỊ CỦA TIỂU BANG NÀY CẤM HOẶC HẠN CHẾ CÁC NGHI LỄ TÔN 
GIÁO CỦA CÁC TỔ CHỨC TÔN GIÁO.”
GIẢI THÍCH
Việc đề xuất sửa đổi này sẽ thêm một đoạn mới vào 
Chương 1 của Hiến Pháp Texas, “Đạo Luật Nhân Quyền” Texas. Đề xuất này sẽ cấm chính phủ tiểu bang hay địa phương ngăn cấm hoặc giới hạn mục vụ.
Việc đề xuất sửa đổi này là phản ứng đối với sự ngăn cấm áp đặt bởi thống đốc và một số chính phủ địa phương trong đại dịch COVID-19. Các điều khoản ngăn cấm này đòi hỏi mục vụ phải được thực 
hiện từ xa hoặc giới hạn số người tham dự. Các điều khoản ngăn cấm của thống đốc chỉ đặt ra trong mười hai ngày. Sau đó ông tuyên bố mục vụ là dịch vụ thiết yếu và ban hành chỉ thị “các cơ sở thờ 
phụng nên tiến hành càng nhiều hoạt động từ xa càng tốt, và nên tuân theo chỉ thị liên bang khi tiến hành mục vụ tại chỗ.”

LẬP LUẬN ĐỒNG THUẬN
Nhà thờ cung ứng sự hỗ trợ quan trọng trong giai đoạn khủng hoảng. Đóng cửa nhà thờ giảm thiểu 
mức tiếp cận vào mục vụ.

Phe ủng hộ tuyên bố đóng cửa nhà thờ là vi phạm quyền tự do tín ngưỡng được bảo đảm bởi Hiến 
Pháp.

Nhân viên chính phủ không được quyền ngăn cản bất cứ ai muốn tham dự mục vụ.

LẬP LUẬN PHẢN ĐỐI
Đề xuất sửa đổi này có thể ngăn ngừa chính phủ địa phương không được bắt buộc thi hành biện pháp 
an toàn trong lúc có thiên tai như lốc xoáy, bão táp hay đại dịch khác.

Không có bất cứ nhóm tín ngưỡng nào được toàn quyền lan tỏa bệnh truyền nhiễm.

Luật pháp hiện hành và Hiến Pháp Texas đã bảo vệ thoả đáng các tổ chức tôn giáo. 
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ĐỀ XUẤT 4
“TU CHÍNH ÁN HIẾN PHÁP THAY ĐỔI CÁC YÊU CẦU VỀ HỘI ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI CHÁNH ÁN CỦA TÒA ÁN TỐI CAO PHÁP VIỆN, CHÁNH ÁN CỦA TÒA ÁN 
PHÚC THẨM HÌNH SỰ, CHÁNH ÁN CỦA TÒA ÁN PHÚC THẨM VÀ CHÁNH ÁN ĐỊA HẠT.”
GIẢI THÍCH
Đề xuất sửa đổi này sẽ thay đổi điều kiện tiêu chuẩn thích đáng cho các quan toà ứng cử vào các chức vụ dưới đây:
Tối Cao Pháp Viện, Toà Kháng Án Hình Sự, và Toà Kháng Án khu vực: Hiện nay, ứng cử viên cho các tòa án này bắt buộc phải hành nghề luật sư tối thiểu mười năm, hoặc kết hợp nghề luật sư hay 
thẩm phán cho toà án có biên bản tối thiểu mười năm.
Đề xuất sửa đổi này sẽ thêm điều kiện ứng cử viên phải có bằng hành nghề tại tiểu bang Texas tối thiểu mười năm, và định nghĩa toà án có biên bản là toà án tiểu bang hoặc toà án quận hạt như thiết 
lập bởi Quốc Hội. Ngoài ra, trong thời hạn mười năm, bằng hành nghề luật khoa của ứng cử viên không hề bị thu hồi hoặc đình chỉ.
Thẩm Phán Tòa Quận Hạt Tiểu Bang: Hiện nay, ứng cử viên phải là công dân Hoa Kỳ có bằng hành nghề luật khoa tại Texas và đã hành nghề luật sư tối thiểu bốn năm, hoặc kết hợp hành nghề luật 
sư hay thẩm phán tại tòa án ở Texas bốn năm.
Đề xuất sửa đổi này sẽ thêm điều kiện ứng cử viên cho chức thẩm phán quận hạt phải là cư dân Texas, và sẽ đổi điều kiện bốn năm thành tám năm, Ngoài ra, trong thời hạn tám năm đó, bằng hành 
nghề luật khoa của ứng cử viên không hề bị thu hồi hoặc đình chỉ.

LẬP LUẬN ĐỒNG THUẬN
Gia tăng điều kiện về số năm kinh nghiệm trong ngành luật pháp cho chức vụ thẩm phán toà quận 
hạt sẽ đem đến kết quả hệ thống tư pháp Texas có tiêu chuẩn cao hơn.

Phẩm chất và uy tín của hệ thống tư pháp Texas sẽ được nâng cao qua điều kiện bằng hành nghề của 
thẩm phán không hề bị thu hồi hoặc đình chỉ.

LẬP LUẬN PHẢN ĐỐI
Điều kiện đòi hỏi thêm nhiều năm kinh nghiệm với nghề luật sư sẽ ảnh hưởng bất lợi vào tính đa dạng 
(tuổi tác, sắc tộc, giới tính, v.v...) của ứng cử viên cho chức vụ tư pháp và thẩm phán. 

Việc sửa đổi này sẽ thu hẹp quy mô ứng cử viên đủ tiêu chuẩn ứng cử vào chức vụ tư pháp, dẫn đến 
việc cơ quan tư pháp không phản ánh dân số.

ĐỀ XUẤT 5
“TU CHÍNH ÁN HIẾN PHÁP CUNG CẤP THÊM QUYỀN HẠN CHO ỦY BAN HÀNH VI TƯ PHÁP TIỂU BANG ĐỐI VỚI CÁC ỨNG CỬ VIÊN CHO CHỨC VỤ PHÁP LÝ.”
GIẢI THÍCH
Ủy Hội Tiểu Bang về Hành Vi Sai Trái Trong Ngành Tư Pháp hiện thu nhận đơn khiếu nại, tiến hành điều tra và giải quyết các vụ cáo buộc hành vi sai trái của thẩm phán tại chức. Đề xuất sửa đổi này 
sẽ khuếch trương quyền hạn của Ủy Hội đến ứng cử viên chứ

LẬP LUẬN ĐỒNG THUẬN
Cho phép kết tội danh về hành vi sai trái lên ứng cử viên chức vụ tư pháp có thể đem đến kết quả vận 
động tranh cử vào chức vụ tư pháp được công bằng hơn. Theo luật pháp hiện hành, có thể kết tội 
danh về hành vi sai trái lên thẩm phán tại chức, nhưng không thể lên ứng cử viên tranh cử vào chức 
vụ tư pháp.

Đem khiếu nại về ứng cử viên chức vụ tư pháp, cũng như thẩm phán tại chức đến Ủy Hội về Hành Vi 
Sai Trái Trong Ngành Ngành Tư Pháp sẽ bảo đảm những khiếu nại về cả ứng cử viên lẫn thẩm phán 
đều được nghe và xử. Điều này dẫn đến việc chọn lựa ứng cử viên lẫn thẩm phán tốt hơn.

LẬP LUẬN PHẢN ĐỐI
Phe đối lập tuyên bố việc sửa đổi này không cần thiết. Ai có khiếu nại về hành vi sai trái của ứng cử 
viên chức vụ tư pháp có thể nộp đơn lên các cơ quan thẩm quyền khác, như Uỷ Ban Luật Khoa Tiểu 
Bang, Tổng Chưởng Lý, hoặc Công Tố Viện Quận Hạt phù hợp để điều tra và giải quyết.

Thêm đơn khiếu nại về ứng cử viên chức vụ tư pháp đến Ủy Hội về Hành Vi Sai Trái Trong Ngành Tư 
Pháp sẽ gây tình trạng quá tải cho Ủy Hội và nhân viên với những vụ khiếu nại mới.

ĐỀ XUẤT 6
“TU CHÍNH ÁN HIẾN PHÁP THIẾT LẬP QUYỀN CHO CÁC CƯ DÂN CỦA MỘT SỐ CƠ SỞ NHẤT ĐỊNH ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH MỘT NGƯỜI CHĂM SÓC THIẾT YẾU ĐỂ 
THĂM HỎI TRỰC TIẾP.”
GIẢI THÍCH
Trong cơn đại dịch COVID-19, gia quyến và người chăm sóc bị ngăn cấm không được vào viện dưỡng lão và các cơ sở khác. Đề xuất sửa đổi hợp hiến này sẽ cho phép cư dân chọn người chăm sóc 
cấp thiết, và việc thăm nom từ người chăm sóc sẽ là quyền hợp hiến của cư dân. Quốc Hội sẽ cung cấp chỉ thị về điều lệ và thủ tục thăm nom của người chăm sóc. 

LẬP LUẬN ĐỒNG THUẬN
Đối với cư dân Texas trong viện điều dưỡng, việc thân nhân đến thăm nom sẽ giúp họ chống lại sự cô 
độc, lo âu, và trầm cảm, đồng thời cung cấp việc ủng hộ và tương trợ tinh thần.

Đối với cư dân không còn thân thuộc, được khách từ ngoài đến thăm là điều an ủi. 

LẬP LUẬN PHẢN ĐỐI
Việc sửa đổi này hủy năng lực của nhân viên sức khỏe cộng đồng và một số chức vụ chính phủ trong 
việc ngăn cấm người bên ngoài vào cơ sở điều dưỡng hầu bảo vệ cư dân và nhân viên trong đó.

Cho dù đã có giao thức về sức khỏe và an toàn, việc người bên ngoài đến thăm nom có thể khiến cư 
dân khác và nhân viên bị tiếp xúc với bệnh dịch.

ĐỀ XUẤT 7
“TU CHÍNH ÁN HIẾN PHÁP CHO PHÉP VỢ/CHỒNG CÒN SỐNG CỦA MỘT NGƯỜI BỊ KHUYẾT TẬT NHẬN ĐƯỢC MỘT GIỚI HẠN VỀ THUẾ GIÁ TRỊ CỦA KHU HỌC 
CHÁNH ĐỐI VỚI CĂN NHÀ CƯ TRÚ CỦA NGƯỜI VỢ/CHỒNG NẾU VỢ/CHỒNG TỪ 55 TUỔI TRỞ LÊN VÀO THỜI ĐIỂM NGƯỜI ĐÓ QUA ĐỜI.”
GIẢI THÍCH
Đề xuất này cần thiết để cập nhật hóa Hiến Pháp hầu cho phép người phối ngẫu còn sống của người khuyết tật phần giới hạn trên thuế thổ trạch dành cho khu học chánh. Hiện nay, phần giới hạn 
này chỉ dành cho người chủ sở hữu nhà trên 65 tuổi và người khuyết tật. Hầu hội đủ điều kiện cho phần giới hạn này, người phối ngẫu phải ít nhất 55 tuổi tại thời điểm người khuyết tật qua đời và 
hiện vẫn sinh sống tại căn nhà đó.
Đề xuất sửa đổi này cần thiết vì vào năm 2019, Bộ Luật Thuế Khóa đã được cập nhật hóa hầu cho phép người phối ngẫu còn sống của người khuyết tật thừa hưởng phần giới hạn này, nhưng Quốc 
Hội không thông qua đề xuất sửa đổi hợp hiến. Một số quận hạt áp dụng Bộ Luật Thuế Khóa và một số khác không theo. Đối với những quận hạt không theo, người phối ngẫu còn sống hội đủ điều 
kiện có thể được hoàn trả thuế.

LẬP LUẬN ĐỒNG THUẬN
Việc sửa đổi này sẽ bảo vệ người phối ngẫu còn sống của người khuyết tật không bị thất thoát một 
phúc lợi quan trọng.

Đề xuất này hợp thức hóa một luật lệ tiểu bang đã được thông qua và xác định luật lệ này cần được 
tuân thủ.

Đề xuất sửa đổi này đã được thông qua với không có phiếu “chống” nào tại cả Hạ Viện Texas lẫn 
Thượng Viện Texas, chứng tỏ sự hỗ trợ lưỡng đảng rộng rãi.

LẬP LUẬN PHẢN ĐỐI
Thông qua luật này sẽ giảm thiểu mức thu nhập thuế khóa cho các khu học chánh và các cơ quan có 
thẩm quyền đánh thuế địa phương.

Bất cứ suy giảm nào về giá trị bất động sản cũng sẽ giảm thiểu mức thu nhập và gây ảnh hưởng đến 
công thức tài trợ trường học của tiểu bang.

Việc sửa đổi này dẫn đến nhiều miễn trừ thuế thổ trạch hơn, có thể gây ra ảnh hưởng tiêu cực trong 
tương lai vào tài chánh của trường học và địa phương.

BẦU CỬ SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP BANG TEXAS 
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ĐỀ XUẤT 8
“TU CHÍNH ÁN HIẾN PHÁP CHO PHÉP CƠ QUAN LẬP PHÁP QUY ĐỊNH VIỆC MIỄN THUẾ THEO GIÁ TRỊ ĐỐI VỚI TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN GIÁ TRỊ THỊ TRƯỜNG 
CĂN NHÀ CƯ TRÚ CỦA VỢ/CHỒNG CÒN SỐNG CỦA MỘT THÀNH VIÊN LỰC LƯỢNG VŨ TRANG CỦA HOA KỲ BỊ GIẾT HOẶC BỊ THƯƠNG DẪN ĐẾN TỬ VONG 
TRONG KHI ĐANG LÀM NHIỆM VỤ.”
GIẢI THÍCH
Hiện nay người phối ngẫu còn sống của một quân nhân đã hy sinh khi “tham chiến” được thừa hưởng việc miễn trừ thuế thổ trạch. Việc miễn trừ này dành cho thuế đất theo giá thị trường trên căn 
nhà chính của người phối ngẫu nếu người phối ngẫu không tái giá.
Việc sửa đổi này sẽ mở rộng việc hội đủ điều kiện cho cùng việc miễn trừ thuế thổ trạch cho người phối ngẫu của quân nhân đã hy sinh “trong thời gian phục vụ,” thay vì “khi tham chiến (hoặc tác 
chiến).” Điều này có nghĩa là nếu sự tử vong của họ là do thương tích không xảy ra lúc tác chiến (thí dụ như trong huấn luyện), kết quả vẫn được tính là họ chấp hành nhiệm vụ quân đội.

LẬP LUẬN ĐỒNG THUẬN
Việc sửa đổi này sẽ điều chỉnh sự sai sót trong luật pháp hiện hành hầu bao gồm người phối ngẫu còn 
sống của quân nhân đã hy sinh trong lúc chấp hành nhiệm vụ, thay vì khi tham chiến.

Những người phối ngẫu bổ sung này đã hứng chịu nỗi mất mát bạn đời do việc phục vụ quân đội của 
họ, và nên được cấp cùng phúc lợi này.

Việc hy sinh khi tác chiến đối với quân nhân của đất nước chúng ta không nên là yếu tố quyết định khi 
chúng ta vinh danh việc phục vụ quân đội của họ bằng cách bồi thường cho người phối ngẫu của họ.

LẬP LUẬN PHẢN ĐỐI
Việc sửa đổi này sẽ giảm thiểu mức thu nhập thuế khóa cho khu học chánh, quận hạt, thành phố và 
địa phận đặc biệt khi cắt giảm giá trị địa ốc. Có nhiều quân nhân hy sinh trong lúc chấp hành nhiệm 
vụ hơn là khi tham chiến. Giá trị thất thoát tiềm tàng về thuế khoá có thể đáng kể.

Bất cứ suy giảm nào về giá trị địa ốc đều giảm thiểu mức thu nhập và gây ảnh hưởng đến công thức 
tài trợ cho trường học.

Việc sửa đổi này sẽ mở rộng việc miễn trừ thuế thổ trạch cho một nhóm người khác, khiến cho gánh 
nặng thuế khóa cho những chủ nhà khác gia tăng.

ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HỆ THỐNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỘNG ĐỒNG HOUSTON
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỘNG ĐỒNG CỦA HOUSTON (HCC) LÀ CƠ QUAN QUẢN LÝ CỦA HCC. NHIỆM VỤ BAO GỒM BAN HÀNH CHÍNH SÁCH CHO HCC VÀ 
BỔ NHIỆM CHỦ TỊCH. HỘI ĐỒNG GỒM CHÍN THÀNH VIÊN ĐƯỢC BẦU TỪ CÁC QUẬN ĐỊA LÝ ĐƠN CHO CÁC NHIỆM KỲ 6 NĂM SO LE KHÔNG GIỚI HẠN NHIỆM KỲ VÀ SẼ 
PHỤC VỤ KHÔNG LƯƠNG.
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DAVE WILSON

JIM NOTEWARE | WRITE-IN CANDIDATE | KHÔNG NHẬN ĐƯỢC PHẢN HỒI

CÂU HỎI DÀNH 
CHO ỨNG CỬ 

VIÊN:

Nghề nghiệp: Chủ doanh nghiệp. | Học lực: Đại học Cộng đồng Houston, Đại học Houston. | Sinh hoạt Cộng đồng/Phục vụ: Uỷ viên Quản trị HCC, Địa hạt II; Hội viên Hội Giáo chức An toàn Điện lực Texas; Hội viên 
Bản Mã Điện lực Quốc gia Tiểu ban 18. | Email Tranh cử: dave@wilson.work | Điện thoại Tranh cử: (713) 202-7983 | Địa chỉ Tranh cử: 5710 W 34th St. Suite A Houston, Texas 77092

Nghề nghiệp: Tổng giám đốc một tổ chức phi-lợi nhuận và Viên chức Giáo dục. | Học lực: Cử nhân và Cao học về Giáo dục – Tiến sĩ Quản trị Giáo dục Đại học Houston – Đại học Texas tại Austin. | Sinh hoạt Cộng đồng/Phục vụ: Uỷ viên Đại học 
Cộng đồng Houston; Ủy viên Cơ quan Quản lý Nhà ở Quận Harris; Ủy viên tổ chức Giữ Đẹp Houston; Ủy viên tổ chức Houston Read; Uỷ viên tổ chức Khả năng chống chọi với lũ lụt Quận Harris. | Facebook: http://www.facebook.com/TrusteeTamez 
Twitter: twitter.com/TrusteeTamez | Email Tranh cử: vote4adrianatamez@gmail.com | Điện thoại Tranh cử: (281) 865-2755 | Địa chỉ Tranh cử: 4436 Jefferson St. Houston, TX 77023

Nghề nghiệp: Luật sư | Học lực: Đại học Minnesota – Cử nhân; Đại học Kentucky – Cao học Y tế Công; Đại học Texas A&M – Luật sư. | Sinh hoạt Cộng đồng/Phục vụ: Hội Tim Mạch Hoa Kỳ; Hội Rotary Houston; Hội Rodeo và Livestock Houston; Hội Big 
Brothers Big Sisters. | Website: http://www.brandoncofield.com | Facebook: http://www.facebook.com/CofieldforHCCdistrict3 | Twitter: twitter.com/Cofield4HCC | Email Tranh cử: brandon@brandoncofield.com | Điện thoại Tranh cử: (832) 479-7988 | Địa chỉ 
Tranh cử: 2612 Cleburne Street Houston, Texas 77004

THÔNG TIN CƠ BẢN: Tại sao quý vị lại ứng cử cho vị trí này? Quý vị có những kinh nghiệm và đặc tính cụ thể nào khiến quý vị trở thành ứng viên tốt nhất cho vị trí này?
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG: Hãy mô tả viễn kiến của quý vị về vai trò của Hệ thống Cao đẳng Cộng đồng Houston trong thế kỷ 21? Hội đồng quản trị phải làm gì để đảm 
bảo rằng HCC có thể hoàn thành vai trò đó?
VAI TRÒ CỦA UỶ VIÊN QUẢN TRỊ: Với tư cách là Người được ủy thác, quý vị sẽ hợp tác với các bên liên quan bên trong và bên ngoài như thế nào để giải quyết nhu cầu của 
sinh viên HCC hiện tại và tương lai? Vui lòng trình bày phương thức cung cấp các cơ hội đào tạo về học thuật và kỹ thuật cũng như đảm bảo khả năng tiếp cận và khả năng 
chi tiêu cho những phương thức này.

THÔNG TIN CƠ BẢN: Để mang lại ý thức chung và kỹ năng quản lý kinh doanh hữu hiệu cho 
một hội đồng quản trị đã bị mang tiếng về các quyết định tồi tệ và tham nhũng. Tôi đã sở hữu 
và điều hành một doanh nghiệp thành công trong 35 năm. Hai mươi năm trước, tôi bắt đầu mở 
một trường huấn nghệ phi lợi nhuận để đào tạo thợ điện mà không cần sự hỗ trợ của chính phủ. 
Hàng nghìn nam và nữ thanh niên đã tốt nghiệp trường của chúng tôi và tận hưởng một mức 
sống nâng cao.
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG: Trường Cao đẳng Cộng đồng Houston có thể phục vụ sinh 
viên tốt nhất bằng cách hạn chế chi tiêu lãng phí và tập trung nguồn lực vào việc chuẩn bị cho 
sinh viên tìm việc làm. Hội đồng quản trị phải cắt giảm chi phí hành chính, thay đổi chính sách 

mua sắm từ tiêu chuẩn “bạn thân” sang tiêu chuẩn “nhà thầu thấp”, tăng tỷ lệ tốt nghiệp, yêu cầu 
trách nhiệm giải trình và minh bạch, và thuê một Viện trưởng mới (nếu đội bóng Texas có 7 năm 
thua lỗ liên tiếp, họ sẽ thuê một huấn luyện viên mới). 
VAI TRÒ CỦA UỶ VIÊN QUẢN TRỊ: Nếu làm việc cộng tác với các bên liên quan bên trong và bên 
ngoài đồng nghĩa với việc các nhà vận động hành lang và các nhóm lợi ích đặc biệt đặt lợi ích 
của họ lên trước sinh viên thì hãy bỏ tôi ra ngoài. Để đưa HCC trở lại đúng hướng, chúng ta sẽ 
phải dựa vào các giải pháp từ dưới lên, chứ không phải các cách tiếp cận thất bại, từ trên xuống 
trước đây. Quản lý theo Mục tiêu - Tổ chức, Lập kế hoạch, Chỉ đạo và Kiểm soát.

THÔNG TIN CƠ BẢN: Quyết định tái tranh cử làm Ủy viên HCC, Địa hạt 3 của tôi, được đưa ra sau 
nhiều cầu nguyện và suy nghĩ. Tôi có một mối nhiệt thành đối với giáo dục và thành phố Houston. 
Tôi hiểu Houston cần gì và những thách thức nào đối với HCC để trở thành một phần của động 
cơ kinh tế thúc đẩy tham vọng trở thành đẳng cấp thế giới của thành phố Houston. Khả năng 
lãnh đạo giàu kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn, sự nhạy bén trong kinh doanh và quan trọng 
nhất là niềm đam mê phục vụ là những đặc tính mà tôi may mắn sở hữu để sử dụng thay mặt 
cho HCC và Cộng đồng Houston và vùng phụ cận.
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG: Đại dịch đã làm sáng tỏ một cách rõ ràng rằng cơ cấu giáo 
dục phải đổi mới nếu không muốn diệt vong. Nếu HCC vẫn là một tác nhân đóng vai trò quan 
trọng trong giáo dục, thì HCC phải thiết kế lại và tạo ra những cách thức mới để giảng dạy. Mặc 

dù không gian vật chất cung cấp các lớp học, phòng thí nghiệm và phòng họp vẫn cần thiết, 
nhưng các phương thức thay thế để thu hút sinh viên, giáo sư và các hỗ trợ phụ trợ nhằm tạo ra 
chất lượng dạy và học đều quan trọng như nhau để đáp ứng nhu cầu và đòi hỏi của sinh viên.
VAI TRÒ CỦA UỶ VIÊN QUẢN TRỊ: Tôi tin rằng trọng tâm của công việc của tôi với tư cách là Người 
được ủy thác là xây dựng các mối quan hệ. Cho dù là một chuyến thăm trực tiếp gặp một người, 
hay gặp một nhóm nhỏ để lắng nghe mối quan tâm của họ, hoặc tổ chức một cuộc họp lớn theo 
phong cách tòa thị chính, mỗi nơi đều là cơ hội để người dân có thể tiếp cận và biết những gì 
HCC sẽ phục vụ. Đó là về việc hiểu quan điểm, hy vọng và nhu cầu của người khác. HCC phải 
tiếp tục khả thi về mặt tài chính bằng cách thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược với, thí dụ như, 
Apple và Intel.

THÔNG TIN CƠ BẢN: Tôi tham gia tranh cử vì tôi muốn HCC làm được nhiều việc hơn cho người 
dân Houston và tôi biết rằng nó có thể làm được. HCC có vô số các nguồn lực và khả năng tiếp 
cận với người dân Houston, nhưng việc ghi danh của sinh viên đang giảm và có nhiều vụ kiện 
và cáo buộc liên quan đến uỷ viên quản trị và Viện trưởng làm mất đi những lợi ích của HCC. Vì 
Hội đồng quản trị phải giải quyết những vấn đề này, tôi tin rằng Hội đồng quản trị sẽ được hưởng 
lợi từ việc bổ sung luật sư khi đưa ra các quyết định pháp lý khó khăn.
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG: HCC phải làm phần việc của mình để đảm bảo rằng người 
dân Houston được trang bị tốt để đối mặt với bất cứ điều gì trong tương lai. Để đạt được mục 
tiêu đó, HCC phải cung cấp các khóa học phù hợp và dễ tiếp cận với nhu cầu của cộng đồng 
của chúng ta và đảm bảo rằng người dân Houston biết rằng HCC có các nguồn lực để cung cấp 

giáo dục thay đổi cuộc sống cho tất cả mọi người. Hội đồng phải sẵn sàng đưa ra các quyết định 
cứng rắn để giải quyết các vụ kiện đang chờ xét xử và đánh giá trung thực hoạt động của Viện 
trưởng và toàn thể Trường.
VAI TRÒ CỦA UỶ VIÊN QUẢN TRỊ: Sinh viên hiện tại và tương lai đang phải đối mặt với một bối 
cảnh học tập rất khác so với những gì tôi đã trải qua khi còn đi học. Để vượt qua những thách 
thức này, tôi sẽ gặp gỡ sinh viên và các thành viên cộng đồng để tìm hiểu các nguồn lực cụ thể 
cần thiết cho sinh viên để có thể thành công trong môi trường này. Ngoài ra, tôi có kế hoạch khai 
thác sự phong phú của các nguồn tài nguyên và năng lượng bên ngoài trường học để thúc đẩy 
các cơ hội có ý nghĩa cho tất cả sinh viên để giao lưu và học hỏi từ những người bạn Houston 
muốn trao lại.

BẦU CỬ SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP BANG TEXAS 
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VICTOR GONZALES | Ứ NG CỬ VIÊN GHI THÊM - KHÔNG THỂ LIÊN LẠ C

EVA LOREDO

JHARRETT BRYANTT

THÔNG TIN CƠ BẢN: TẠI SAO QUÝ VỊ LẠI ỨNG CỬ VÀO VỊ TRÍ NÀY? QUÝ VỊ CÓ MỐI QUAN HỆ VỚI HỌC KHU HOUSTON NHƯ THẾ NÀO?
ƯU TIÊN: Những vấn đề cấp bách nhất đối với các trường trong Học Khu HISD mà quý vị muốn đại diện là gì? Quý vị có kế hoạch hành động cụ thể nào để giải quyết chúng?
THÀNH TÍCH HỌC TẬP: Cần phải thực hiện những bước nào để đảm bảo rằng tất cả học sinh HISD có đủ các phương tiện cần thiết để thành công trong học tập?
PHỤC HỒI SAU ĐẠI DỊCH: HISD nên đóng vai trò gì trong việc giảm thiểu khoảng cách không chỉ về thành tích học tập, mà còn về các vấn đề cảm xúc mà học sinh, giáo viên và 
nhân viên phải đối mặt do hậu quả của đại dịch?

ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KHU HỌC CHÁNH HOUSTON
HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC KHU HỌC CHÁNH HOUSTON (HISD) LÀ CƠ QUAN QUẢN LÝ CỦA HISD. NHIỆM VỤ BAO GỒM BAN HÀNH CHÍNH SÁCH CHO HISD VÀ BỔ NHIỆM TỔNG 
GIÁM ĐỐC. HỘI ĐỒNG GỒM CHÍN THÀNH VIÊN ĐƯỢC BẦU TỪ CÁC QUẬN ĐỊA LÝ ĐƠN CHO CÁC NHIỆM KỲ 4 NĂM SO LE, KHÔNG GIỚI HẠN NHIỆM KỲ VÀ SẼ PHỤC VỤ 
KHÔNG LƯƠNG.
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ELIZABETH SANTOS

MATIAS KOPINSKY

ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HỆ THỐNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỘNG ĐỒNG HOUSTON
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỘNG ĐỒNG CỦA HOUSTON (HCC) LÀ CƠ QUAN QUẢN LÝ CỦA HCC. NHIỆM VỤ BAO GỒM BAN HÀNH CHÍNH SÁCH CHO HCC VÀ 
BỔ NHIỆM CHỦ TỊCH. HỘI ĐỒNG GỒM CHÍN THÀNH VIÊN ĐƯỢC BẦU TỪ CÁC QUẬN ĐỊA LÝ ĐƠN CHO CÁC NHIỆM KỲ 6 NĂM SO LE KHÔNG GIỚI HẠN NHIỆM KỲ VÀ SẼ 
PHỤC VỤ KHÔNG LƯƠNG.

THÔNG TIN CƠ BẢN: Tại sao quý vị lại ứng cử cho vị trí này? Quý vị có những kinh nghiệm và đặc tính cụ thể nào khiến quý vị trở thành ứng viên tốt nhất cho vị trí này?
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG: Hãy mô tả viễn kiến của quý vị về vai trò của Hệ thống Cao đẳng Cộng đồng Houston trong thế kỷ 21? Hội đồng quản trị phải làm gì để đảm 
bảo rằng HCC có thể hoàn thành vai trò đó?
VAI TRÒ CỦA UỶ VIÊN QUẢN TRỊ: Với tư cách là Người được ủy thác, quý vị sẽ hợp tác với các bên liên quan bên trong và bên ngoài như thế nào để giải quyết nhu cầu của 
sinh viên HCC hiện tại và tương lai? Vui lòng trình bày phương thức cung cấp các cơ hội đào tạo về học thuật và kỹ thuật cũng như đảm bảo khả năng tiếp cận và khả năng 
chi tiêu cho những phương thức này.
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Nghề nghiệp: Giám đốc Điều hành | Học lực: Cử nhân Khoa học – Đại học Yale; Tiến sĩ Giáo dục – Đại học Texas-Austin. | Website: http://www.bryanttforhcc.com | Facebook: http://www.facebook.com/bryanttforhcc Twitter: twitter.com/bryanttforhcc | Email 
Tranh cử: jharrett@bryanttforhcc.com | Điện thoại Tranh cử: (832) 291-7966 | Địa chỉ Tranh cử: 777 Preston St, 32P Houston, TX 77002

THÔNG TIN CƠ BẢN: Tôi bắt đầu sự nghiệp của mình với tư cách là một giáo viên toán trung 
học trong cộng đồng East End của Houston. Nhiều sinh viên của tôi đã chọn đi học tại HCC, 
nhưng dữ liệu cho thấy chỉ có 3 trong số 10 sinh viên toàn thời gian tại HCC có được bằng 
cấp trong Sáu năm. Trường Cao đẳng Cộng đồng Houston có tiềm năng trang bị cho sinh viên 
những chứng chỉ giúp phá vỡ vòng lẩn quẩn của đói nghèo, tuy nhiên, các chính sách đang kìm 
hãm sinh viên khỏi những nghề nghiệp có nhu cầu cao, lương cao. Là một giám đốc điều hành 
giáo dục từ Mẫu giáo tới lớp 12 (K-12) lâu năm, tôi biết những gì cần thiết để chuyển đổi HCC.
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG: Tôi hình dung rằng Đại học Cộng đồng Houston sẽ là điểm 
đến cho người dân Houston để thăng tiến trong tương lai và kiếm được bằng cấp trong các 
lĩnh vực có mức lương cao, có nhu cầu cao. Điều này đòi hỏi quan hệ đối tác chiến lược với 

cộng đồng doanh nghiệp, các chính sách tiến bộ và đội ngũ giảng viên xuất sắc, những người 
được trang bị để phục vụ những sinh viên cần được giúp đỡ nhiều nhất. HCC có thể nhìn lại 
lại các hoạt động của mình để phục vụ sinh viên trước, và hội đồng quản trị phải chịu trách 
nhiệm quản lý để đảm bảo tỷ lệ tốt nghiệp cao và sự sẵn sàng cho cuộc sống. 
VAI TRÒ CỦA UỶ VIÊN QUẢN TRỊ: Đại học cộng đồng cần phải có học phí phải chăng và dễ tiếp 
cận, có nghĩa là hội đồng quản trị và ban quản trị HCC phải bảo đảm sinh viên có nhiều cơ hội 
kiếm tiền từ việc học nghề và làm việc tại trường để hỗ trợ việc học của họ. Ngoài ra, vì các 
môn học phụ đạo có liên quan nhiều đến việc bỏ học, HCC cần đánh giá lại các chỉ số mà sinh 
viên có thể đạt được tín chỉ và khuyến khích đội ngũ giảng viên tài năng nhất dạy những sinh 
viên cần được hỗ trợ nhiều nhất.

Nghề nghiệp: Tư vấn Giáo dục. | Học lực: Cử nhân, Đại học Texas Southern; Cao học về Chương trình và Giảng huấn, Đại học Houston; Quản lý Bậc Trung, Đại học Houston, Clear Lake. | Sinh hoạt Cộng đồng/Phục vụ: Uỷ ban Đặc nhiệm Kế hoạch của Thị 
trưởng Magnolia; Quân đoàn Phụ trợ Nữ Đơn vị 472; Vận động viên cho Uỷ ban Liên minh Hàng không. | Email Tranh cử: evaloredo2021@gmail.com | Điện thoại Tranh cử: (281) 989-6752 | Địa chỉ Tranh cử: PO Box 9342 Houston, TX 77621

THÔNG TIN CƠ BẢN: Tôi đang ứng cử lại vào Hội đồng Quản trị của Đại học Cộng đồng Houston 
vì tôi có kinh nghiệm để tiếp tục đưa hệ thống tiến lên, để nâng cao cơ hội cho sinh viên và nhân 
viên và tiếp tục xây dựng trên quan hệ đối tác mà chúng tôi đã thiết lập. Là một nhà giáo dục đã 
nghỉ hưu, niềm đam mê của tôi là giáo dục và tôi muốn tiếp tục tăng cơ hội tốt nghiệp và tiếp tục 
là tiếng nói cho cộng đồng của chúng ta.
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG: Chúng ta phải tiếp tục mở rộng chương trình giảng dạy mà 
các trường cao đẳng trong hệ thống cung cấp để đảm bảo rằng sinh viên tốt nghiệp sẵn sàng 
cho thị trường lao động và thành công trong việc lấy bằng cử nhân sau khi họ đã hoàn thành 
chương trình học tại HCC. Lực lượng lao động của chúng ta ngày càng phụ thuộc vào công nghệ 

thông tin, các chuyên gia chăm sóc sức khỏe, kỹ thuật cũng như các chứng chỉ để làm việc ở 
các vị trí liên quan đến năng lượng. Tôi sẽ làm việc để mở rộng để cung cấp các bằng cử nhân 
và giữ học phí hợp lý.
VAI TRÒ CỦA UỶ VIÊN QUẢN TRỊ: Tôi sẽ tiếp tục gặp gỡ các bên liên quan bên trong và bên ngoài, 
bao gồm giảng viên, nhân viên và sinh viên, xây dựng mối quan hệ đối tác của chúng ta và tiếp 
tục mở rộng các ngành nghề và cơ hội kỹ thuật bằng cách bao gồm các cá nhân trong những 
ngành nghề này. Tôi sẽ tiếp tục vận động để học phí và lệ phí phải chăng và không tăng thuế 
suất, chúng ta phải tiếp tục hoạt động trong phạm vi ngân sách của mình.

Nghề nghiệp: Uỷ viên QUản trị | Học lực: Tôi tốt nghiệp từ Địa hạt I của Học khu Houston: Tiểu học Herrera, Trung học Burbak, và Sam Houston High. Tôi có bằng Cử nhân Văn chương Anh ngữ tại Đại học Houston-Downtown. | Sinh hoạt 
Cộng đồng/Phục vụ: Tôi thường xuyên tình nguyện dùng thì giờ riêng để kết nối các nguồn lực với những cộng đồng có nhu cầu, trong cương vị uỷ viên quản trị của HISD và trong cương vị cá nhân. | Website: http://www.santos4hisd.com 
Facebook: http://www.facebook.com/Santos4HISD | Twitter: twitter.com/Santos4HISD | Email Tranh cử: santos4hisd@gmail.com | Điện thoại Tranh cử: (713) 254-2236 | Địa chỉ Tranh cử: 1106 Post St Houston, TX 77022

Nghề nghiệp: Kỹ sư Dầu hoả | Học lực: Cử nhân ngành Kỹ sư Dầu hoả - Đại học Texas-Austin, 2018; Cao học Kỹ sư Dầu hoả - Đại học Houston, (dự kiến tốt nghiệp 2022). | Sinh hoạt Cộng đồng/Phục vụ: thành viên tic1ch cực Câu lạc bộ Công dân Lindale 
Park; thiện nguyện viên tích cực của Tổ chức Houston Heights; thành viên của Phòng Thương mại người Hispanic Houston. | Website: http://www.matiasforhisd.com | Facebook: http://www.facebook.com/matiasforhisd | Twitter: twitter.com/matiasforhisd | Email 
Tranh cử: matiasforhisd@gmail.com | Điện thoại Tranh cử: (713) 502-3727 | Địa chỉ Tranh cử: PO Box 925037 Houston, TX 77292

THÔNG TIN CƠ BẢN: Tôi đã và đang tiếp tục phục vụ cộng đồng của mình – cũng chính là cộng 
đồng mà cha mẹ tôi đã nhập cư vào – trong suốt cuộc đời của tôi. Các trường công lập của học 
khu Houston đã cung cấp cho tôi một nền giáo dục và một sự nghiệp giảng dạy mười năm. Bốn 
năm trước, người dân Địa hạt 1 đã bầu tôi làm đại diện cho họ trong hội đồng quản trị trường. 
Tôi vẫn cam kết phục vụ mọi người trước tiên, đó là lý do tại sao tôi có chính sách nghiêm 
ngặt chống lại việc nhận đóng góp từ các nhà cung cấp dịch vụ cho HISD. Chúng ta cần một 
uỷ viên hiểu rõ cộng đồng của chúng ta, các trường học của nó và lời hứa về tương lai của nó.
TƯU TIÊN: An toàn và công bằng. COVID đã có tác động nghiêm trọng đến cộng đồng địa 
phương của chúng ta, đặc biệt là những người không có cơ hội tiếp cận dịch vụ chăm sóc 
sức khỏe ổn định. Sức khỏe của cộng đồng của chúng ta và sức khỏe của con em chúng ta 
có mối liên hệ mật thiết với nhau. Chúng ta cần loại bỏ các chính sách như tài trợ dựa trên 
việc đi học, áp đặt “hình phạt nghèo đói” đối với các trường học nghèo nhất của chúng ta. 
Những thành công của tôi khi thông qua nhiều lần tăng lương cho giáo viên và nhân viên hỗ 
trợ là một mô hình để tạo ra sự thay đổi có ý nghĩa, một sự thay đổi mà tôi hy vọng sẽ lặp lại 
trong nhiệm kỳ tới.

THÀNH TÍCH HỌC TẬP: Chúng ta phải nhận ra rằng các trường của chúng ta mà ở những vùng 
nghèo thiếu khả năng tiếp cận với các nguồn tài nguyên tương tự sẵn có ở những vùng giàu 
có. Họ không nhận được tiền PTA. Họ không nhận được tài trợ từ tỷ lệ học sinh đến lớp cao 
hơn. Và phần lớn những gì họ nhận được được dành cho việc chuẩn bị thi cử, có nghĩa là họ 
không nhận được tài trợ cho các thư viện có đầy đủ sách hoặc dụng cụ, hoặc cho chương 
trình mỹ thuật. Thay vào đó, chúng ta nên dành quỹ cho các chương trình nghệ thuật và thư 
viện để tất cả các trường học – không chỉ những trường đạt điểm thi cao – có thể cung cấp 
một nền giáo dục toàn diện.
PHỤC HỒI SAU ĐẠI DỊCH: Trường học là linh hồn của cộng đồng của chúng ta. Khi được hỗ trợ 
đúng cách, chúng sẽ khuếch đại sức mạnh đến từ bản sắc độc đáo và phong phú của dân tộc 
chúng ta. Các trường học trở thành một nguồn lực và một điểm tập hợp. Chúng ta đã thấy 
điều đó khi các trường học cộng đồng của chúng ta phân phát thực phẩm và dịch vụ y tế vào 
nhiều thời điểm khác nhau trong đại dịch. Từ lâu, tôi đã ủng hộ mô hình trường học cộng đồng 
vì nó tạo ra sức mạnh xã hội cần thiết để chúng ta thu hẹp khoảng cách lâu dài do bất bình 
đẳng hàng thập kỷ gây ra.

THÔNG TIN CƠ BẢN: Tôi luôn có mối nhiệt tình với giáo dục vì tôi tin rằng một nền tảng giáo dục 
tốt sẽ cho phép mọi người đạt được mục tiêu nghề nghiệp và đóng góp cho cộng đồng của họ. 
Tôi đã theo học các trường K-12 trong khu vực của HISD; cả mẹ và bà của tôi đều là những 
nhà giáo của HISD. Do đó, tôi có lợi khi có được kinh nghiệm trực tiếp về tác động sâu xa mà 
một giáo viên giỏi có thể tạo ra trên cuộc sống của một đứa trẻ, và tôi mong muốn rằng tất cả 
học sinh đều có thể nhận được nền giáo dục có chất lượng.
TƯU TIÊN: Vấn đề quan trọng nhất thúc đẩy tôi phục vụ trong hội đồng giáo dục là việc tuyển 
dụng và giữ lại các nhà giáo dục giỏi trong khi vẫn có sự liên tục trong lãnh đạo trường. Nếu 
một hiệu trưởng là lãnh đạo của một trường học trong hơn 4 năm, họ sẽ có thể truyền dẫn 
văn hóa học tập tốt hơn. Hiện có 25% trường có hiệu trưởng năm thứ nhất. Tính nhất quán 
cho phép xây dựng lòng tin và các mối quan hệ tích cực giữa giáo viên và ban giám hiệu, từ 
đó dẫn đến kết quả học tập tốt hơn.

THÀNH TÍCH HỌC TẬP: Ngân sách cần được cân bằng. Trong 5 chu kỳ trước, HISD không có 
khả năng dự trù chi tiêu một cách chính xác. Điều này có thể được khắc phục bằng cách đảm 
bảo rằng tất cả các vị trí trong văn phòng trung ương đều thực sự cần thiết. Số tiền tiết kiệm 
được bằng cách đảm bảo các vị trí cần thiết vẫn có thể cân bằng ngân sách, đồng thời tăng 
phúc lợi và tiền lương cho tất cả nhân viên HISD. Điều này sẽ dẫn đến việc HISD phải giữ lại 
được những nhân viên có hiệu năng cao, điều này mang lại lợi ích cho tất cả học sinh trong 
HISD.
PHỤC HỒI SAU ĐẠI DỊCH: Vai trò của thành viên hội đồng quản trị là lắng nghe cả giáo viên và 
cộng đồng và xem xét nhu cầu của cả hai nhóm. SEL (Học tập theo cảm xúc và quan hệ xã 
hội) nên được thực hiện ở tất cả các cấp học nơi trẻ em được dạy các kỹ thuật chánh niệm, 
dẫn đến sự tăng trưởng phát triển của học sinh cả về mặt học tập và tình cảm. Ngoài ra, nên 
có ít nhất một cố vấn SEL mỗi trường để có thể đảm bảo rằng học sinh được hỗ trợ đầy đủ.
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Nghề nghiệp: Tư vấn Quản trị. | Học lực: Cử nhân ngành Quản trị Hệ thống Tin học, Đại học Texas-Austin. | Sinh hoạt Cộng đồng/Phục vụ: Uỷ viên Hội Giáo dục Latino 2019; Trong ban lãnh đạo của Hội Nối kết Nghệ thuật Houston 2019; thành viên Ca đoàn 
Cecilia Houston suốt 10 năm. | Website: http://www.janetteforhisd.com | Facebook: http://www.facebook.com/JanetteforHISD | Twitter: twitter.com/GarzaLindner | Email Tranh cử: janette@janetteforhisd.com | Điện thoại Tranh cử: (713) 367-1396 | Địa chỉ Tranh 
cử: 816 Ralfallen Houston, TX 77008

Nghề nghiệp: Giáo chức. | Học lực: Đại học Texas tại Austin, Cử nhân Khoa học Nhân văn Danh dự; Cử nhân ngành Phát triển và Giáo Dục Ứng dụng; Cao học về Soạn Chương trình & Giảng dạy; Đại học Houston Tiến sĩ Tâm lý Giáo dục. | Sinh hoạt Cộng 
đồng/Phục vụ: Chủ tịch Hội Các Bà mẹ trẻ Bellaire, 2020-hiện tại; Điều phối viên Diễn giả, 2015-hiện tại. Đồng huynh trưởng Nữ Hướng đạo, 2020-hiện tại. | Website: http://www.benzon4hisd.com | Facebook: http://www.facebook.com/Benzon4HISD | Twitter: 
twitter.com/benzon4hisd | Email Tranh cử: benzon4hisd@gmail.com | Điện thoại Tranh cử: (832) 384-5119 | Địa chỉ Tranh cử: 5200 Palmetto St. Bellaire, TX 77401

THÔNG TIN CƠ BẢN: Tôi muốn trở thành Ủy Viên HISD ở Học Khu V vì tôi đam mê giúp trẻ em 
phát triển và học hỏi. Với hơn 21 năm giảng dạy và dẫn đầu trong các trường học nội thành 
và UH, tôi đã tập trung vào việc cải thiện giáo dục cho những học viên đa dạng. Tôi có bằng 
Tiến sĩ về Tâm lý học Giáo dục nghiên cứu sự bình đẳng, học tập tự điều chỉnh và động lực 
thúc đẩy quan hệ học sinh-giáo viên. Với tư cách là người lãnh đạo cộng đồng và là phụ huynh 
của một học sinh HISD, tôi muốn bảo đảm TẤT CẢ các học sinh đều được chuẩn bị tốt về mặt 
học vấn để tốt nghiệp.
TƯU TIÊN: Để giải quyết tình trạng thiếu giáo viên, tôi sẽ tăng lương và phúc lợi cho giáo viên 
để cạnh tranh với các học khu khác, tuyển dụng giáo viên đủ năng lực để dạy bán thời gian 
và nâng cao hiệu quả của giáo viên bằng cách đầu tư vào đào tạo về nội dung kiến thức và 
phương pháp sư phạm cho các học sinh đa dạng. Để giải quyết vấn đề quá chú trọng vào thi 
cử theo tiêu chuẩn, tôi sẽ yêu cầu học sinh thể hiện khả năng học tập của họ thông qua đánh 
giá hiệu suất, lấy mẫu sâu xa và các bài kiểm tra phù hợp với chương trình học do giáo viên 
soạn ra - thay vì các công ty kiểm tra thi cử vì lợi nhuận.

THÀNH TÍCH HỌC TẬP: Mỗi trường đều khác nhau vì vậy mỗi cơ sở nên thực hiện đánh giá nhu 
cầu với sự đóng góp của các bên liên quan như giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh. 
Chúng ta có thể tạo ra các hệ thống để kết nối học sinh và gia đình với các nguồn lực và hỗ 
trợ. Giáo viên có thể xác định nhu cầu phát triển nghề nghiệp của họ để đảm bảo họ hướng 
dẫn và đánh giá TẤT CẢ học sinh một cách hiệu quả. Trong thế giới kỹ thuật số của chúng ta, 
học sinh nên có quyền truy cập vào máy tính xách tay/máy tính bảng ở nhà có kết nối Internet 
để truy cập các tài liệu về giáo dục qua con đường trực tuyến.
PHỤC HỒI SAU ĐẠI DỊCH: Trong năm học 2020-2021, nhiều học sinh bị điểm F trong học bạ hơn, 
điểm thi thấp hơn và tình trạng nghỉ học tăng lên so với các năm trước. Việc học dở dang làm 
gia tăng sự bất bình đẳng vốn đã hiện hữu và nhiều phụ huynh lo ngại về sức khỏe tâm thần 
và hành vi của học sinh. Tôi sẽ cung cấp nhiều dịch vụ và cố vấn trọn vẹn hơn, đào tạo giáo 
viên và nhân viên về chấn thương tâm lý, đồng thời đảm bảo mọi trẻ em đều có quyền truy cập 
vào máy tính xách tay hoặc máy tính bảng ở nhà với kết nối Internet.

Nghề nghiệp: Phát triển Lãnh đạo | Học lực: Something | Sinh hoạt Cộng đồng/Phục vụ: Uỷ viên quản trị HISD Địa hạt V từ tháng Giêng 2018; Thành viên Diễn đàn Lãnh đạo Hoa Kỳ; Cựu Uỷ viên Trung tâm Văn 
chương Houston; Cựu chủ tịch Câu lạc bộ Công dân. | Website: http://www.sueforhisd.com | Facebook: http://www.facebook.com/SueForHISD | Twitter: twitter.com/sueforhisd | Email Tranh cử: info@sueforhisd.com 
Điện thoại Tranh cử: (713) 322-9009 | Địa chỉ Tranh cử: PO Box 1927 Houston, TX

THÔNG TIN CƠ BẢN: Tôi là Ủy viên HISD Địa hạt V đương nhiệm, và là một phụ huynh của 
HISD. Với tư cách là Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị vào năm 2020, tôi đã làm việc để mang lại 
sự ổn định cho HISD, bao gồm tăng cường trách nhiệm giải trình tài chính, đặt ưu tiên các 
nhu cầu học tập của trẻ em, và thuê một Tổng giám đốc chính thức. Bây giờ tôi muốn trở lại 
hội đồng quản trị để xây dựng trên nền tảng đó để đạt được những trường học tốt hơn và cải 
thiện cơ hội học tập cho mọi trẻ em trong HISD.
TƯU TIÊN: Dù các ủy viên được bầu chọn theo từng địa hạt, các quyết định mà chúng tôi đưa 
ra sẽ ảnh hưởng đến tất cả học sinh trong HISD. Vấn đề cấp bách nhất mà con em chúng ta 
phải đối mặt hiện nay là sự gián đoạn học tập do COVID gây ra. Dữ liệu ở cấp địa phương và 
quốc gia cho chúng ta biết rằng học sinh đã bị tụt lại phía sau trong các lĩnh vực chính như biết 
đọc biết viết và sẵn sàng học đại học / nghề nghiệp. Tôi dự định đưa học sinh của chúng tôi 
trở lại đúng hướng để đạt được thành công bằng cách đảm bảo rằng số tiền tài trợ liên bang 
ESSER của chúng ta được đầu tư vì lợi ích tối đa của học sinh.

THÀNH TÍCH HỌC TẬP: Các nguồn lực về tiền bạc, thời gian và tài năng nên dựa trên nhu cầu 
của học sinh. Nhiều ngân sách của HISD nên được phân bổ trực tiếp cho các trường học để 
tăng lương cho giáo viên và giảm sĩ số lớp học để có tác động tối đa cho học sinh của chúng 
ta. Và nói chung, ngân sách của chúng ta phải phản ánh mức độ ưu tiên của bốn mục tiêu mà 
chúng ta đã đặt ra cho học khu liên quan đến cải thiện khả năng đọc viết, tính toán, mức độ 
sẵn sàng cho đại học và nghề nghiệp cũng như giáo dục đặc biệt.
PHỤC HỒI SAU ĐẠI DỊCH: Chúng tôi đang giải quyết vấn đề đó thông qua việc phân bổ số tiền 
tài trợ liên bang ESSER cho chúng ta, bao gồm cả việc cung cấp thêm nguồn tư vấn viên và 
nhân viên xã hội cho các trường học của chúng ta. Ngoài ra, chúng tôi đang mở rộng phát triển 
chuyên môn cho giáo viên của mình để hỗ trợ nhu cầu tình cảm xã hội ngày càng tăng. Chúng 
tôi cũng mở rộng các dịch vụ “bao quanh” để đáp ứng nhu cầu bên ngoài ngày càng tăng của 
con em chúng ta, tác động đến khả năng học tập hiệu quả của chúng khi chúng ở trường.

Nghề nghiệp: Nội trợ | Học lực: Cử nhân, Đại học Eastern Michigan. | Sinh hoạt Cộng đồng/Phục vụ: hoạt động trong các tổ chức: Sunshine Kids, Barbara Bush Literacy Foundation, Project 88, West U Parks and 
Recreation, Texas Children’s Hospital, Ronald McDonald House, Baskets of Hope. | Website: http://www.carolinewalter.net | Facebook: http://www.facebook.com/Caroline-4-Kids-201109188613719 | Email Tranh cử: 
caroline.walter1@gmail.com | Điện thoại Tranh cử: (917) 362-4369 | Địa chỉ Tranh cử: 3524 Georgetown St. Houston, TX 77005

THÔNG TIN CƠ BẢN: Tôi có 3 đứa con nhỏ học trong các trường thuộc học khu Houston (HISD). 
Tôi tin rằng các ủy viên hội đồng quản trị hiện tại đã thất bại trong việc giáo dục con em chúng 
ta. Việc đưa ra quyết định của họ thiên về mặt chính trị và không được đưa ra vì lợi ích tốt nhất 
của học sinh. Tôi thấy học khu đang đi trên con đường sai lầm và tôi cảm thấy có ơn kêu gọi 
và trách nhiệm phải dấn thân và đứng lên vì những gì đúng đắn.
TƯU TIÊN: Sau khi tích cực tham gia vào cộng đồng của chúng ta, tôi thấy vấn đề lớn nhất đối 
với phụ huynh ở Địa hạt 5 là thiếu các lựa chọn trường trung học cấp II công lập. Vấn đề phân 
vùng cần phải được giải quyết cũng như có khả năng phân bổ ngân sách vào việc xây dựng 
một trường trung học cơ sở mới dành riêng cho cộng đồng của chúng ta.
THÀNH TÍCH HỌC TẬP: Tôi nghĩ rằng các đường phân khu trường học cần được vẽ lại. Điều 
này sẽ mang lại tỷ lệ ghi danh cao hơn và lần lượt tài trợ cho các trường cần nó nhất. Chúng 

ta cần đảm bảo, với mức lương cạnh tranh hơn để các trường chưa đủ tiêu chuẩn có thể thu 
hút và giữ những giáo viên giỏi nhất và có năng lực nhất. Cuối cùng, chúng ta cần đầu tư vào 
các chương trình tập trung vào ĐỌC để đảm bảo mọi học sinh đều đọc được ở cấp lớp khi 
lên lớp 3.
PHỤC HỒI SAU ĐẠI DỊCH: Tôi tin rằng chúng ta hoàn toàn cần phải chơi trò “bắt kịp” các trường 
học sau đại dịch ngay cả khi điều đó có nghĩa là thay đổi một chút mục tiêu học tập. Tôi cảm 
thấy rằng gần 2 năm sau đại dịch này, có vẻ như đang đi theo hướng trở thành một dịch bệnh 
địa phương, chúng ta cần tập trung nhiều hơn vào việc đưa học sinh trở lại nơi chúng cần 
được học tập và giảm thiểu “kiểm soát” các giao thức và quy tắc Covid trong các trường học. 
Nên có các lựa chọn trực tuyến chỉ dành cho những học sinh đáp ứng tiêu chí y tế.

THÔNG TIN CƠ BẢN: TẠI SAO QUÝ VỊ LẠI ỨNG CỬ VÀO VỊ TRÍ NÀY? QUÝ VỊ CÓ MỐI QUAN HỆ VỚI HỌC KHU HOUSTON NHƯ THẾ NÀO?
ƯU TIÊN: Những vấn đề cấp bách nhất đối với các trường trong Học Khu HISD mà quý vị muốn đại diện là gì? Quý vị có kế hoạch hành động cụ thể nào để giải quyết chúng?
THÀNH TÍCH HỌC TẬP: Cần phải thực hiện những bước nào để đảm bảo rằng tất cả học sinh HISD có đủ các phương tiện cần thiết để thành công trong học tập?
PHỤC HỒI SAU ĐẠI DỊCH: HISD nên đóng vai trò gì trong việc giảm thiểu khoảng cách không chỉ về thành tích học tập, mà còn về các vấn đề cảm xúc mà học sinh, giáo viên và 
nhân viên phải đối mặt do hậu quả của đại dịch?

ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KHU HỌC CHÁNH HOUSTON
HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC KHU HỌC CHÁNH HOUSTON (HISD) LÀ CƠ QUAN QUẢN LÝ CỦA HISD. NHIỆM VỤ BAO GỒM BAN HÀNH CHÍNH SÁCH CHO HISD VÀ BỔ NHIỆM TỔNG 
GIÁM ĐỐC. HỘI ĐỒNG GỒM CHÍN THÀNH VIÊN ĐƯỢC BẦU TỪ CÁC QUẬN ĐỊA LÝ ĐƠN CHO CÁC NHIỆM KỲ 4 NĂM SO LE, KHÔNG GIỚI HẠN NHIỆM KỲ VÀ SẼ PHỤC VỤ 
KHÔNG LƯƠNG.
CÂU HỎI DÀNH 

CHO ỨNG CỬ 
VIÊN:

THÔNG TIN CƠ BẢN: Trường học rất quan trọng đối với trẻ em và gia đình trong cộng đồng của 
chúng ta. Là con gái nuôi của một góa phụ, đã nghỉ học năm lớp hai, chúng tôi dựa vào các 
trường công lập ở quê để chuẩn bị cho tôi vào đại học. Bây giờ tôi là một người vợ và một 
người mẹ làm việc thành công của hai đứa con đang học trong học khu Houston. Tôi đã bị sốc 
và thất vọng về sự chênh lệch kết quả của học sinh ở các trường lân cận của chúng tôi. Sự 
bất bình đẳng đó phải chấm dứt. Tôi sẵn sàng và rất hứng khởi được sử dụng tài năng và kỹ 
năng của mình để tạo ra sự thay đổi tích cực cho trẻ em trong HISD.
TƯU TIÊN: HISD có 50 trường được xếp loại D/F, và 10% là ở Học khu I. HISD đã liên tục đánh 
trượt các học sinh khuyết tật của chúng ta. Các trường thường xuyên bị thiếu hụt ngân sách, 
trong khi các cơ quan quản lý văn phòng trung ương vẫn gia tăng không được kiểm soát. 
Lương cho giáo viên HISD không cạnh tranh ở Quận Harris, và chúng ta không sử dụng ngân 
quỹ của tiểu bang để khuyến khích giáo viên tại các trường đang gặp khó khăn. Tăng lương 
cho giáo viên, thu hẹp văn phòng trung ương cồng kềnh và quản lý ngân sách có trách nhiệm 
có thể cung cấp các nguồn lực cần thiết để giải quyết những vấn đề này.

THÀNH TÍCH HỌC TẬP: Học sinh xứng đáng được kỳ vọng cao vì tất cả đều có tài năng và có 
khả năng đạt thành tích cao. Tuy nhiên, một số trẻ có những thách thức cần vượt qua và cần 
sự hỗ trợ nhiều hơn từ nhà trường để thành công. HISD phải giảm ngân quỹ văn phòng trung 
ương để cho phép các hiệu trưởng đáp ứng các nhu cầu trong khuôn viên trường của họ và 
hợp tác với các tổ chức cộng đồng để lấp đầy những khoảng trống đã được xác định cụ thể. 
Cuối cùng, HISD phải thu hút những giáo viên giỏi nhất trong khu vực đến các trường học đang 
gặp khó khăn để giúp trẻ em phát huy hết tiềm năng của chúng.
PHỤC HỒI SAU ĐẠI DỊCH: Đại dịch đã mang đến những thách thức đối với sức khỏe về tinh thần, 
cảm xúc và quan hệ xã hội của học sinh và cản trở thành tích học tập của các em. HISD phải 
hỗ trợ sức khỏe tâm thần cho trẻ em để chúng có thể tập trung vào việc đẩy nhanh việc học 
của mình. Giáo viên cần các công cụ hữu ích để tạo ra các mục tiêu dựa trên dữ liệu và đo 
lường tiến độ học tập của học sinh. Các giáo viên HISD cần được tiếp cận với dịch vụ chăm 
sóc sức khỏe tâm thần, và hiệu trưởng phải khuyến khích một môi trường làm việc hợp tác, 
nơi các giáo viên và nhân viên có thể hỗ trợ lẫn nhau và hỗ trợ học sinh.
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KENDALL BAKER

HOLLY FLYNN VILASECA

GREG DEGEYTER

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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BỘ CÁC CỬ 
TRI 

Nghề nghiệp: Chủ doanh nghiệp và Mục sư | Học lực: Cử nhân; Cao học; Tiến sĩ Thần học. | Sinh hoạt Cộng đồng/Phục vụ: Kinh nghiệm 35 năm hoạt động trong lãnh vực quản trị và dịch vụ công với thành phố 
Houston và Hội Mục sư Houston Chống Tội phạm, đồng thời làm thiện nguyện cho HISD; Chủ tịch Quận Harris. | Website: http://www.bakerforhouston.com | Facebook: http://www.facebook.com/bakerforhisd | Twitter: 
twitter.com/kendallbaker1 | Email Tranh cử: bakerforhtown@gmail.com | Điện thoại Tranh cử: (832) 858-4831 | Địa chỉ Tranh cử: PO Box 772855 Houston, Texas 77215

Nghề nghiệp: Điều hành Phát triển CƠ sở Hạ tầng Doanh nghiệp. | Học lực: hai bằng Cử nhân – Đại học Michigan; Cao học – Đại học Columbia. | Sinh hoạt Cộng đồng/Phục vụ: Uỷ viên đương nhiệm Địa hạt VI, HISD; thành viên khoá 55 DIễn đàn Lãnh đạo 
Mỹ; Hội Phụ nữ Country Village’ Ban Cố vấn cho Thị Trưởng về người Hispanic; Ban Lãnh đạo TASB; Chủ tịch NSBA NHC. | Website: http://www.hollyforhisd.com | Facebook: http://www.facebook.com/hollyflynnvilaseca | Twitter: twitter.com/hmfv1 | Email Tranh 
cử: info@hollyforhisd.com | Điện thoại Tranh cử: (713) 482-1373 | Địa chỉ Tranh cử: P.O. Box 440544 Houston, TX 77244

Nghề nghiệp: Luật sư; Chủ doanh nghiệp. | Học lực: Cử nhân Truyền thông, Đại học Lamar; Cao học Khoa học Địa chất, Đại học Mississippi; Luật sư, Đại học Luật South Texas. | Sinh hoạt Cộng đồng/Phục vụ: 
Trợ giúp về khuyết tật trước khi sinh - trợ giúp pháp lý miễn phí cho các bà mẹ tương lai có con được chẩn đoán trước sinh bị khuyết tật. http://www.prenataldisabilityhelp.com | Website: http://www.degeyterforhisd.
com | Facebook: http://www.facebook.com/DegeyterForHISD | Email Tranh cử: degeyterlaw@gmail.com | Điện thoại Tranh cử: (713) 505-0524 | Địa chỉ Tranh cử: 9898 Bissonnet, Suite 626 Houston, Texas 77036

THÔNG TIN CƠ BẢN: TẠI SAO QUÝ VỊ LẠI ỨNG CỬ VÀO VỊ TRÍ NÀY? QUÝ VỊ CÓ MỐI QUAN HỆ VỚI HỌC KHU HOUSTON NHƯ THẾ NÀO?
ƯU TIÊN: Những vấn đề cấp bách nhất đối với các trường trong Học Khu HISD mà quý vị muốn đại diện là gì? Quý vị có kế hoạch hành động cụ thể nào để giải quyết chúng?
THÀNH TÍCH HỌC TẬP: Cần phải thực hiện những bước nào để đảm bảo rằng tất cả học sinh HISD có đủ các phương tiện cần thiết để thành công trong học tập?
PHỤC HỒI SAU ĐẠI DỊCH: HISD nên đóng vai trò gì trong việc giảm thiểu khoảng cách không chỉ về thành tích học tập, mà còn về các vấn đề cảm xúc mà học sinh, giáo viên và 
nhân viên phải đối mặt do hậu quả của đại dịch?

ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KHU HỌC CHÁNH HOUSTON
HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC KHU HỌC CHÁNH HOUSTON (HISD) LÀ CƠ QUAN QUẢN LÝ CỦA HISD. NHIỆM VỤ BAO GỒM BAN HÀNH CHÍNH SÁCH CHO HISD VÀ BỔ NHIỆM TỔNG 
GIÁM ĐỐC. HỘI ĐỒNG GỒM CHÍN THÀNH VIÊN ĐƯỢC BẦU TỪ CÁC QUẬN ĐỊA LÝ ĐƠN CHO CÁC NHIỆM KỲ 4 NĂM SO LE, KHÔNG GIỚI HẠN NHIỆM KỲ VÀ SẼ PHỤC VỤ 
KHÔNG LƯƠNG.
CÂU HỎI DÀNH 

CHO ỨNG CỬ 
VIÊN:

THÔNG TIN CƠ BẢN: Tôi mệt mỏi khi thấy học sinh đau khổ vì đấu đá nội bộ, và nhìn thấy các 
dịch vụ giáo dục đặc biệt trong tình trạng bảo thủ. Việc kiện tụng với TEA về khả năng tiểu 
bang tiếp quản Học khu HISD là một mối đe dọa đối với tất cả người dân Houston. Sự tham 
gia của tôi với các hoạt động giáo dục tập trung vào việc xuất hiện trước Bộ Giáo Dục Quận 
Harris hơn là tại HISD.
TƯU TIÊN: 1) Thay đổi văn hóa từ thu hẹp khoảng cách thành tích tới tối đa hóa tiềm năng 
của học sinh. 2) Ngăn chặn các nhóm phân chia sắc tộc nâu và đen và sự đối kháng giữa các 
nhóm với nhau. Cần không phân biệt màu sắc, giới tính, tín ngưỡng hay ý thức hệ. Vấn đề 
số một có thể đạt được bằng cách hợp tác với các nhóm bên ngoài để tạo cơ hội cho những 
người có năng khiếu và tài năng, giải phóng nguồn lực cho những học sinh kém. Vấn đề thứ 
hai - bằng cách tập trung nguồn lực dựa trên nhu cầu và điểm kiểm tra khách quan hơn là xem 
ai đang nhận nguồn lực.
THÀNH TÍCH HỌC TẬP: Thuế suất M&O (Bảo trì & Hoạt động) ở mức tối đa, vì vậy HISD cần 

tìm nguồn tài trợ thay thế. Một số lợi nhuận có thể được thực hiện từ việc cắt giảm các chi phí 
không cần thiết, nhưng cần phải có những thay đổi về cơ cấu. HISD cần hợp tác với các nhà 
cung cấp bên ngoài, những người có thể cung cấp các dịch vụ hỗ trợ với giá rẻ hơn. HISD 
cũng cần tận dụng các hệ số nhân trong Bộ luật Giáo dục Texas, và đảm bảo rằng tất cả học 
sinh hội đủ điều kiện nhận Medicaid đều nhận được quyền lợi vì điều đó cho phép học khu 
tính phí Medicaid cho các dịch vụ.
PHỤC HỒI SAU ĐẠI DỊCH: Đại dịch là một chủ đề gây xúc động mạnh cho nhiều người. Một số 
đã bị tổn hại hoặc mất người thân do đại dịch, ngoài ra, có những người khác, về bản chất, 
phản đối các biện pháp phòng chống đại dịch. Chúng ta cần hiểu rằng cả hai bên đều trải qua 
phản ứng cảm xúc và không chỉ trích bên nào vì niềm tin của họ. Các trường học nên có sẵn 
các cố vấn cho những học sinh bị mất mát vì đại dịch. Nhà trường cũng nên cung cấp dịch vụ 
đại dịch cũng như viện trợ thực phẩm cho những học sinh có nhu cầu.

THÔNG TIN CƠ BẢN: Với tư cách là Ủy viên của Học khu VI trong bốn năm qua, tôi đã làm việc 
để nâng cao học sinh, giáo viên và nhân viên của chúng ta và đưa học khu tiến lên. Chúng 
tôi đã cải cách giáo dục đặc biệt, cải tiến chương trình giảng dạy, cải tiến công thức tài trợ, 
đồng thời cũng ứng phó với những thách thức do cơn bão Harvey, đại dịch COVID-19 gây ra 
và những nỗ lực đang diễn ra của tiểu bang nhằm giành quyền kiểm soát học khu. Tôi có nhiệt 
tình với giáo dục công cộng, và muốn tiếp tục phục vụ tại HISD.
TƯU TIÊN: Mối quan tâm hàng đầu tiếp tục là phản ứng của HISD đối với COVID-19, cả về 
phương diện cung cấp một môi trường học trực tiếp an toàn cho học sinh, giáo viên và nhân 
viên, và mang lại sự giáo dục hạng nhất cho tất cả học sinh của HISD. Ngoài ra, đại dịch đã 
làm mất thời gian giảng dạy và đôi khi là trải nghiệm giáo dục ảo không đồng đều, ảnh hưởng 
xấu đến những học sinh dễ bị tổn thương nhất của chúng ta. Ưu tiên hàng đầu phải là giải 
quyết mọi mất mát trong học tập do Đại dịch.

THÀNH TÍCH HỌC TẬP: HISD đã làm việc chăm chỉ trong những năm gần đây để cung cấp cho 
các học sinh có nhu cầu tiếp cận với các dịch vụ “bao bọc” chính, bao gồm y tế, sức khỏe tâm 
thần và trợ giúp dinh dưỡng. Chúng tôi đã đầu tư vào mỹ thuật, cải tiến các Mục tiêu của Uỷ 
ban Quản trị của chúng tôi, tập trung vào thành tích học tập và cung cấp sự giám sát cho Ngân 
sách. Chúng tôi đang làm việc với Tổng Giám đốc Học khu để đảm bảo ngân sách của chúng 
tôi phù hợp và hỗ trợ đạt được những mục tiêu này cùng với kế hoạch chiến lược sẽ được triển 
khai trong những tháng tới. Chúng ta là một học khu được xếp hạng B 88%.
PHỤC HỒI SAU ĐẠI DỊCH: Tôi tự hào rằng HISD đã đề nghị cho học sinh lựa chọn trở lại lớp học 
trực tiếp vào tháng 10 năm 2020, và nhiều học sinh đã quay trở lại. Chúng tôi đã thêm các ngày 
giảng dạy trong lớp học bổ sung vào năm học 2020-21 và đã thêm 15 ngày học trong năm học 
2021-22 này. Hơn nữa, HISD được yêu cầu trình bày một kế hoạch sử dụng quỹ ESSR của liên 
bang để giải quyết tình trạng mất học tập, và Uỷ ban Quản trị đã được xem xét các câu trả lời 
khảo sát được sử dụng để hướng dẫn lập kế hoạch đó và sẽ cung cấp giám sát.

THÔNG TIN CƠ BẢN: Tôi tranh cử vì cộng đồng yêu cầu tôi tranh cử. Tôi có một mối quan tâm 
đặc biệt đến việc giáo dục con cái của chúng ta; Tôi có một đứa con ở độ tuổi tiểu học. Học 
khu của tôi đã không được Ủy viên hiện tại phục vụ chu đáo, khiến cho TEA phải điều tra. Tôi 
là người gốc Houstonian đã theo học HISD. Tôi đã sống ở quận của tôi trong 37 năm. Với tư 
cách là mục sư và là thành viên của Hội Thánh Chống Tội phạm Houston, tôi đã tình nguyện 
tham gia tại các trường học trong 3 thập kỷ qua. Ông Tổng giám độc House đã liên hệ với 
chúng tôi và yêu cầu chúng tôi tiếp tục hỗ trợ.
TƯU TIÊN: Cuộc bầu cử thành công của tôi nhiều khả năng sẽ ngăn cản việc TEA tiếp quản 
HISD. Đầu tiên, tôi muốn giải quyết sự bất bình đẳng trong giáo dục bằng cách thực hiện 
nghiên cứu và sau đó phân bổ nguồn lực cho các trường học trong tuyệt vọng. Tiếp theo, tôi 
sắp xếp hợp lý ngân sách và tìm cách giảm thuế HISD. Tôi muốn giải quyết các vấn đề với 
chương trình Giáo dục Đặc biệt bằng cách làm việc với Phòng Phát triển Chương trình giảng 
dạy và các đồng nghiệp của tôi. Cuối cùng, tôi muốn thu hút các nhà giáo dục có trình độ bằng 
cách giải quyết các khoảng cách về lương bổng và tạo ra các động lực để giữ chân tất cả họ.

THÀNH TÍCH HỌC TẬP: Houston có một số học sinh đã từng bị gạt ra ngoài lề và không được 
phục vụ, trải qua nhiều ranh giới khác biệt. Tôi đề nghị toàn bộ hội đồng quản trị thực hiện một 
chuyến tham quan tìm hiểu thực tế và nghiên cứu để tìm ra nguyên nhân gốc rễ của vấn đề. 
Sau đó, tôi sẽ xây dựng sự đồng thuận với các Ủy viên khác để phân bổ nguồn lực một cách 
hợp lý. TẤT CẢ học sinh phải được tạo cơ hội để học và thành công trong các môn cơ bản như 
toán, đọc, lịch sử, v.v ... TẤT CẢ học sinh đều xứng đáng có cơ hội thành công.
PHỤC HỒI SAU ĐẠI DỊCH: Là một phụ huynh, tôi bảo đảm rằng con tôi khỏe mạnh và thực hiện 
các biện pháp phòng ngừa cần thiết để duy trì sức khỏe và sự an toàn của chúng. HISD nên 
lôi kéo phụ huynh và học sinh tham gia vào các quyết định hàng ngày của họ và cung cấp 
nhiều loại lựa chọn công nghệ. Chúng ta KHÔNG nên phá vỡ lệnh của Thống đốc và khiến 
cho mặt nạ và các lệnh khác trở thành điều gây chia rẽ và náo động. HISD phải giữ cho học 
sinh, phụ huynh và nhân viên nắm bắt được TẤT CẢ thông tin và sự thật khoa học về đại dịch, 
khẩu trang và chủng ngừa.

NẾU BẠN THẤY THÔNG TIN NÀY HỮU ÍCH, VUI LÒNG 
XEM XÉT QUYÊN GÓP ĐƯỢC KHẤU TRỪ ĐỂ GIÚP 
CHÚNG TÔI TIẾP TỤC CUNG CẤP HƯỚNG DẪN CỬ 

TRI TRONG CÁC CUỘC BẦU CỬ TRONG TƯƠNG LAI.

BẠN CÓ THỂ ĐÓNG GÓP CHO QUỸ GIÁO DỤC 
LWV TRÊN TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI: 
WWW.LWVHOUSTON.ORG HOẶC GỬI TỚI: PO 
BOX 270269, HOUSTON, TX 77277. 
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LEE “MAC” WALKER

BRIDGET WADE

DWIGHT JEFFERSON

ANNE SUNG

Nghề nghiệp: Chủ nhân Doanh nghiệp nhỏ. | Học lực: Cử nhân Kỹ sư Cơ khí & Không gian, Đại học Duke; Cao học Quản trị Kinh doanh, Đại học Texas-Austin. | Sinh hoạt Cộng đồng/Phục vụ: Cố vấn cho học sinh học kém hay muốn bỏ học tại trường Wisdom, 
2007-2010; Thủ quỹ Hội Phụ huynh-Giáo viên tại trường ROES; Chủ tịch Hội Các Người Cha; Ngân sách & Tài chánh, 2016-hiện tại; Uỷ viên TEA Lone Star. | Website: http://www.macwalkerforHISD.com | Facebook: http://www.facebook.com/macwalkerforhisd 
Twitter: twitter.com/macwalker4hisd | Email Tranh cử: mac@macwalkerforHISD.com | Điện thoại Tranh cử: (713) 820-6596 | Địa chỉ Tranh cử: P.O. Box 27619 Houston, TX 77227

Nghề nghiệp: Thiện nguyện viên/Nội trợ. | Học lực: học tiểu học Briargrove, Trung học cơ sở Paul Revere, Trung học Wisdom và Episcopal (trước đây là Robert E. Lee). Cử nhân tại Đại học Oklahoma. | Sinh hoạt Cộng đồng/Phục vụ: Chủ tịch hội Phụ huynh 
trường tiểu học Briargrove, Uỷ viên Xây dựng Trường lớp Mới. Uỷ viên Quản trị Trung học Episcopal và Hội đồng Cựu Học sinh, Trung học Houston Methodist. Trường Đại học Houston, Viện Bảo tàng Mỹ thuật Houston, Apostle | Website: http://www.bridgetforthekids.
com | Facebook: http://www.facebook.com/bridgetforthekids | Email Tranh cử: Bridget@bridgetforthekids.com | Địa chỉ Tranh cử: 3262 Westheimer #881 Houston, TX 77019

Nghề nghiệp: Luật sư | Học lực: Cử nhân – Đại học Texas; Đại học Luật Khoa Texas. | Sinh hoạt Cộng đồng/Phục vụ: Phó Chủ tịch Uỷ ban Đại diện Sinh viên TX; Chủ tịch Hội Tiểu đường Hoa Kỳ; thành viên Uỷ ban HEAR, HISD; Uỷ viên METRO. 
Website: http://www.jeffersonforhoustonschools.org | Facebook: http://www.facebook.com/Jefferson-for-Houston-Schools-102937262082285 | Email Tranh cử: info@jeffersonforhoustonschools.org | Điện thoại Tranh cử: (346) 298-0026 
Địa chỉ Tranh cử: 5007 Dickson St Houston , TX 77027

Nghề nghiệp: Uỷ viên Quản trị Khu Học chánh Houston, Địa hạt VII. | Học lực: Tiểu học Askew, Trung học cơ sở Rogers; Trung học phổ thông Bellaire các trường này thuộc HISD. Cử nhân Toán & Vật lý; Cao học Vật lý và Chính sách Công tại Đại 
học Harvard. | Sinh hoạt Cộng đồng/Phục vụ: Phó Chủ tịch và Trưởng Ban Chiến lược của Dự án GRAD Houston. Uỷ viên quản trị của Hội Các Hội đồng Trường học tại Texas và của Chương trình SPARK. | Website: http://www.anne4hisd.com 
Facebook: http://www.facebook.com/anne4hisd | Twitter: twitter.com/anne4hisd | Email Tranh cử: info@anne4hisd.com | Điện thoại Tranh cử: (832) 598-6878 | Địa chỉ Tranh cử: Anne Sung for HISD PO Box 27625 Houston, TX 77277

THÔNG TIN CƠ BẢN: TẠI SAO QUÝ VỊ LẠI ỨNG CỬ VÀO VỊ TRÍ NÀY? QUÝ VỊ CÓ MỐI QUAN HỆ VỚI HỌC KHU HOUSTON NHƯ THẾ NÀO?
ƯU TIÊN: Những vấn đề cấp bách nhất đối với các trường trong Học Khu HISD mà quý vị muốn đại diện là gì? Quý vị có kế hoạch hành động cụ thể nào để giải quyết chúng?
THÀNH TÍCH HỌC TẬP: Cần phải thực hiện những bước nào để đảm bảo rằng tất cả học sinh HISD có đủ các phương tiện cần thiết để thành công trong học tập?
PHỤC HỒI SAU ĐẠI DỊCH: HISD nên đóng vai trò gì trong việc giảm thiểu khoảng cách không chỉ về thành tích học tập, mà còn về các vấn đề cảm xúc mà học sinh, giáo viên và 
nhân viên phải đối mặt do hậu quả của đại dịch?

ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KHU HỌC CHÁNH HOUSTON
HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC KHU HỌC CHÁNH HOUSTON (HISD) LÀ CƠ QUAN QUẢN LÝ CỦA HISD. NHIỆM VỤ BAO GỒM BAN HÀNH CHÍNH SÁCH CHO HISD VÀ BỔ NHIỆM TỔNG 
GIÁM ĐỐC. HỘI ĐỒNG GỒM CHÍN THÀNH VIÊN ĐƯỢC BẦU TỪ CÁC QUẬN ĐỊA LÝ ĐƠN CHO CÁC NHIỆM KỲ 4 NĂM SO LE, KHÔNG GIỚI HẠN NHIỆM KỲ VÀ SẼ PHỤC VỤ 
KHÔNG LƯƠNG.
CÂU HỎI DÀNH 

CHO ỨNG CỬ 
VIÊN:

THÔNG TIN CƠ BẢN: Với tổng giám đốc học khu mới đang tiến hành công việc, chúng ta có cơ 
hội thực sự để thay đổi táo bạo. Tuy nhiên, Millard House cần một hội đồng can đảm để làm 
việc với ông ta. Tôi sẽ cung cấp sự chính trực, kinh nghiệm tài chính và hoạt động cũng như 
trải nghiệm cuộc sống đa dạng cho hội đồng quản trị. Xa hơn nữa, tôi sẽ đặt trẻ em lên hàng 
đầu! Tôi là người gốc Houston, tốt nghiệp HISD (người đầu tiên trong gia đình tôi tốt nghiệp), 
và tham gia vào HISD với tư cách là phụ huynh của ba đứa con, người cố vấn cho các học sinh 
học kém hay muốn bỏ học tại trường Wisdom, và là người lãnh đạo PTO trong hơn 10 năm.
TƯU TIÊN: Bất bình đẳng là một vấn đề lớn trong học khu của chúng ta, được tạo ra bởi quyết 
định của hội đồng quản trị để cắt giảm tài trợ cho các trường chuyên và thay đổi Trợ cấp Thất 
nghiệp vì Đại dịch (PUA). Khi các trường học mất đi các môn về khoa học, âm nhạc và công 
nghệ, chúng ta phải xem xét lại vấn đề. Trên toàn học khu, tôi nghĩ rằng chúng ta phải nhấn 
mạnh vào những giáo viên giỏi trong mỗi lớp học! Cả hai vấn đề này đều có thể được giải quyết 
bằng việc xem xét lại quá trình lập ngân sách và mô hình tài trợ của trường. Sẽ mất ít hơn 2% 
ngân sách 2,1 tỷ đô la của HISD để giải quyết hai vấn đề này.

THÀNH TÍCH HỌC TẬP: Nhu cầu của học sinh phải hiểu theo ngữ cảnh và HISD quá đa dạng để 
nghĩ rằng một phương pháp tiếp cận từ trên xuống dưới có thể hoạt động được. Suy nghĩ kiểu 
này dẫn đến những nhu cầu không được đáp ứng trong một số lĩnh vực và sự lãng phí to lớn 
ở những lĩnh vực khác. Tôi sẽ ủng hộ việc xem xét lại mô hình tài trợ của trường học để quyền 
lực tùy ý (tài chính, hoạt động), được đặt lại vào tay các hiệu trưởng ở tuyến đầu. Họ biết học 
sinh và giáo viên của mình cần gì hơn là ở văn phòng trung ương.
PHỤC HỒI SAU ĐẠI DỊCH: HISD có một cơ hội tuyệt vời để phục vụ một vai trò tích cực ở đây. 
Chính phủ liên bang đã dành quỹ ESSER để mua thêm phương tiện cho giảng dạy, công nghệ 
giáo dục và giáo dục cảm xúc xã hội (SEL) để giúp học sinh trở lại đúng hướng. Ngoài ra, 
những khoản tiền này cũng có thể được sử dụng cho các thiết bị (ví dụ như máy lọc không khí) 
sẽ giúp mọi người cảm thấy an toàn. Đây là những nhu cầu cơ bản mà mọi người đều chấp 
nhận, vì vậy HISD nên thúc đẩy điều này để thu hút tất cả học sinh và nhân viên trở lại trường 
học nơi họ có thể cùng nhau tiến lên.

THÔNG TIN CƠ BẢN: Tôi tranh cử để khôi phục niềm tự hào về giáo dục công, phục hồi lòng tin 
của công chúng thông qua trách nhiệm giải trình, khuyến khích cộng đồng tham gia vào giáo 
dục công và quan trọng nhất là cải thiện kết quả của học sinh. Hội đồng Quản trị hiện tại của 
chúng ta đã đánh mất niềm tin của người dân và tiểu bang. Là một người gốc Houston, cựu 
học sinh HISD và là mẹ của ba đứa con cũng theo học các trường HISD, kinh nghiệm của tôi 
về cả bên trong và bên ngoài trường công lập đã tạo nên mối quan hệ lâu dài của tôi với HISD.
TƯU TIÊN: Tôi tin rằng những học sinh học đúng trình độ trong học khu chiếm đa số lớn nhất 
nhưng lại được hỗ trợ ít nhất. Điều này làm tăng thêm khó khăn cho sự phát triển của đa số 
này. Điều này gián tiếp ảnh hưởng đến những học sinh có nhu cầu đặc biệt. Các nguồn lực cho 
những người có rủi ro cao nhất được phân tán để bù đắp chi phí thực - điều này làm suy yếu 
tất cả. Học khu và Cơ quan lập pháp làm việc cùng nhau để cung cấp phiếu thưởng cho trẻ 
em khuyết tật, sử dụng quỹ để tiếp cận con đường giáo dục tốt nhất và xem xét quỹ On Level.

THÀNH TÍCH HỌC TẬP: Giáo viên giỏi với mức lương cao. Giáo viên phải là nguồn lực có giá trị 
nhất dựa trên thành tích trong quá khứ và kết quả của lớp học. Điều này cần được đánh giá 
cao như bằng cấp của giáo viên. Giáo viên là cách tốt nhất để đáp ứng những nhu cầu này. 
Bằng cách cung cấp cho học sinh các nền tảng giáo dục căn bản và tiếp xúc trực tiếp với gia 
đình và trẻ em, các em biết cách đáp ứng tốt nhất mọi nhu cầu.
PHỤC HỒI SAU ĐẠI DỊCH: Thông qua nền tảng học tập vững chắc, và đưa học sinh trở lại lớp học 
và các điều kiện bình thường, chúng ta có cơ hội giảm thiểu mối lo âu thông qua hành động 
và lãnh đạo. Những giáo viên mạnh mẽ và lãnh đạo học khu, những người không né tránh việc 
đặt ra các mục tiêu và thước đo, sẽ làm những điều tốt nhất. Tôi hiểu rằng chấn thương cần 
phải được giải quyết qua cố vấn tâm lý, nhưng trở lại và quyết tâm, sẽ làm tốt nhất cho những 
gì được đầu tư nhiều nhất.

THÔNG TIN CƠ BẢN: Mối quan tâm của tôi đối với việc giáo dục thế hệ tiếp theo đã khiến tôi 
tình nguyện cho uỷ ban H.E.A.R của HISD. Chúng tôi đã vận động cơ quan lập pháp để cải 
cách giáo dục năm 2019 nhằm giảm bớt sự phân bố ngân sách giữa học khu giàu và nghèo 
của HISD và tăng tài trợ. Nhờ những nỗ lực này, HISD đã tiết kiệm được 800 triệu đô la khi tái 
phân bố. Tôi thuộc Khoá tám của chương trình Lãnh đạo Houston. Khoá chúng tôi đã tài trợ 
một hội chợ sách để đặt sách trong Thư viện trường Tiểu học Douglas.
TƯU TIÊN: Khắc phục COVID Slide; làm việc cả ngày cho lớp mẫu giáo cho tất cả học sinh 3 
và 4 tuổi trong HISD. Làm việc để thu hẹp khoảng cách thành tích (khoảng cách chuẩn bị), làm 
việc cho hiệu quả của hội đồng quản trị và chấm dứt tài trợ Robin Hood (lấy tiền khu giàu cho 
khu nghèo) và trả lại tiền thuế của chúng ta cho HISD và những người đóng thuế.

THÀNH TÍCH HỌC TẬP: Ủy viên Giáo dục Tiểu bang nên ủng hộ một sửa đổi đối với Robin 
Hood, miễn trừ các học khu có số học sinh có nguy cơ bị rớt từ 60% trở lên không bị chỉ định 
là quận giàu có hoặc phải tái phân bố tiền thuế. Mặc dù việc ném thêm tiền vào vấn đề có thể 
không giải quyết được vấn đề của các trường yếu kém, nhưng nó chắc chắn có thể góp phần 
tìm ra giải pháp. Chúng ta cần giữ các nguồn lực của mình ở Houston để giải quyết các nhu 
cầu trong HISD.
PHỤC HỒI SAU ĐẠI DỊCH: Chúng ta phải làm việc chăm chỉ để khắc phục hiện tượng học sinh bị 
mất kiến thức vì đóng cửa trường học do COVID . Điều này có thể có nghĩa là tăng các chương 
trình học hè và/hoặc sau giờ học.

THÔNG TIN CƠ BẢN: Tôi là một phụ huynh, uỷ viên quản trị của HISD, và cựu giáo viên xuất 
sắc trong năm của HISD. Kể từ năm 2017, tôi đã tăng cường khả năng cho học sinh sẵn sàng 
theo học đại học và nghề nghiệp, giáo dục đặc biệt và kiểm toán nội bộ. Tôi đã tăng cường 
hiệu quả ngân sách, tăng lương cho giáo viên và đưa 26,5 triệu đô la vào ngân sách trường 
học. Tôi ứng cử để làm cho HISD phục vụ tất cả trẻ em. Tôi sẽ làm việc với các đồng nghiệp 
và giám đốc của mình để tăng cường giáo dục mầm non, cung cấp mức lương cạnh tranh cho 
giáo viên và xây dựng lại các trường tiểu học cũ mà không tăng thuế.
TƯU TIÊN: (1) Giữ hiệu trưởng và giáo viên giỏi ở lại với HISD: Tăng lương để cạnh tranh với 
các khu học chánh lân cận. Phát triển chuyên môn cho giáo viên về văn, toán, và giáo dục đặc 
biệt. (2) Xây dựng lại các trường tiểu học cũ: Đánh giá cơ sở vật chất (đã làm xong). Ban chỉ 
đạo kế hoạch vốn bắt đầu lập kế hoạch cho một trái phiếu mới. (3) Cải thiện Giáo dục Đặc biệt: 
Cải cách hệ thống giáo dục đặc biệt. Phát triển nghề nghiệp giáo viên và hiệu trưởng. Hội đồng 
giám sát thường xuyên về tiến độ của Kế hoạch Giáo dục Độc lập.

THÀNH TÍCH HỌC TẬP: (1) Tiêu chuẩn cao: Hội đồng đã đặt ra kỳ vọng cho các chương trình 
học tập và giáo viên mạnh mẽ ở mọi trường học, để mọi trẻ em đều có thể đạt được trình độ 
cao. (2) Thiết kế phổ quát cho việc học: Chương trình giảng dạy của HISD đang được thiết kế 
lại để hỗ trợ những học sinh Anh ngữ, học sinh khuyết tật và học sinh có năng khiếu phát triển 
trong mọi lớp học. (3) Hỗ trợ công bằng: Gia sư, cố vấn, người chỉ đạo, hỗ trợ toàn diện, và 
hướng dẫn đại học và nghề nghiệp là những cách làm phẳng sân chơi để giúp tất cả học sinh 
đạt được kết quả học tập.
PHỤC HỒI SAU ĐẠI DỊCH: Các học sinh cũng như các nhà giáo dục đều bị tổn thương bởi đại 
dịch này, và HISD đang sử dụng quỹ phục hồi đại dịch liên bang để giải quyết các nhu cầu xã 
hội lẫn tình cảm và học tập. HISD đang thuê thêm các cố vấn và nhân viên xã hội và cung cấp 
các chương trình sức khỏe tâm thần và các dịch vụ trọn gói tại mọi trường học. Để giải quyết 
khoảng cách về thành tích học tập, HISD cung cấp dịch vụ dạy kèm toán và đọc cho nhóm 
nhỏ, tư vấn hướng dẫn đại học, luyện thi SAT / ACT, và các phương thức giáo dục đặc biệt.
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LEAGUE OF WOMEN VOTERS THU THẬP 
THÔNG TIN CHO BẢN HƯỚNG DẪN CỬ 
TRI NHƯ THẾ NÀO
League of Women Voters of 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.
The League of Women Voters 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 The League of Women Voters 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. Harris County Office of the Election Administrator.
Mọi nỗ lực đã được thực hiện để đưa thông tin đầy đủ, cập nhật và chính xác nhất vào 
bản Hướng dẫn Cử tri này; tuy nhiên, các quyết định của Tòa án và các trường hợp khác 
có thể thay đổi các thủ tục và quy trình bầu cử. Vui lòng truy cập: www.lwvhouston.org/
votersguide hoặc www.harrisvotes.com để có thông tin cập nhật nhất.

THÔNG TIN CƠ BẢN: TẠI SAO QUÝ VỊ LẠI ỨNG CỬ VÀO VỊ TRÍ NÀY? QUÝ VỊ CÓ MỐI QUAN HỆ VỚI HỌC KHU HOUSTON NHƯ THẾ NÀO?
ƯU TIÊN: Những vấn đề cấp bách nhất đối với các trường trong Học Khu HISD mà quý vị muốn đại diện là gì? Quý vị có kế hoạch hành động cụ thể nào để giải quyết chúng?
THÀNH TÍCH HỌC TẬP: Cần phải thực hiện những bước nào để đảm bảo rằng tất cả học sinh HISD có đủ các phương tiện cần thiết để thành công trong học tập?
PHỤC HỒI SAU ĐẠI DỊCH: HISD nên đóng vai trò gì trong việc giảm thiểu khoảng cách không chỉ về thành tích học tập, mà còn về các vấn đề cảm xúc mà học sinh, giáo viên và 
nhân viên phải đối mặt do hậu quả của đại dịch?

ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KHU HỌC CHÁNH HOUSTON
HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC KHU HỌC CHÁNH HOUSTON (HISD) LÀ CƠ QUAN QUẢN LÝ CỦA HISD. NHIỆM VỤ BAO GỒM BAN HÀNH CHÍNH SÁCH CHO HISD VÀ BỔ NHIỆM TỔNG 
GIÁM ĐỐC. HỘI ĐỒNG GỒM CHÍN THÀNH VIÊN ĐƯỢC BẦU TỪ CÁC QUẬN ĐỊA LÝ ĐƠN CHO CÁC NHIỆM KỲ 4 NĂM SO LE, KHÔNG GIỚI HẠN NHIỆM KỲ VÀ SẼ PHỤC VỤ 
KHÔNG LƯƠNG.
CÂU HỎI DÀNH 

CHO ỨNG CỬ 
VIÊN:

THÔNG TIN CƠ BẢN: Tôi ra ứng cử vì cộng đồng của tôi yêu cầu tôi ra ứng cử. Hội đồng quản 
trị đã hoạt động quá kém hiệu quả trong 4 năm qua để tiếp tục đi theo con đường này. Tôi cảm 
thấy mình có nền tảng giáo dục và kỹ năng phù hợp để giúp HISD trở lại là một trong những 
khu học chánh hàng đầu trong nước. Mối quan hệ của tôi là một nhà tư vấn giáo dục. Tôi đã 
đại diện cho giáo viên, phụ huynh và trẻ em. Điều này là để đảm bảo con cái của chúng ta nhận 
được một nền giáo dục có chất lượng.
TƯU TIÊN: 1. Tôi dự định giải quyết việc trả lương cho giáo viên. Các Giáo viên của chúng ta 
bị trả lương quá thấp. Một giáo viên năm đầu tiên cần kiếm được không dưới 65 nghìn một 
năm. Chúng ta cần tang bậc lương hàng năm cho họ một cách thực tế. 2. Đảm bảo rằng chúng 
ta tăng PUA (Trợ cấp Thất nghiệp vì Đại dịch) của mình. Không thể tiếp tục cắt giảm kinh phí 
trong khuôn viên trường. 3. Đảm bảo trường học của chúng ta được an toàn. An toàn của học 
sinh và giáo viên là điều bắt buộc. 4. Cuối cùng cần tài trợ cho chương trình Giáo dục Đặc biệt 
ở mức độ cao nhất và cần đảm bảo học sinh được kiểm tra và xác định xem chúng có đủ tiêu 
chuẩn cho chương trình Giáo dục Đặc biệt hay không.

THÀNH TÍCH HỌC TẬP: Để có được những phương tiện đó, HISD phải ngừng tiêu xài hoang 
phí. Ngân sách hàng năm của chúng ta cho thấy có nhiều hơn đủ tiền để hoàn thành mục 
tiêu. Rất nhiều vị trí cần cắt giảm từ trên xuống. Cần phải cắt giảm rất nhiều công ty luật đang 
được thuê. Chúng ta cần làm tốt hơn công việc giải quyết vấn đề. Hàng ngày HISD phải thảo 
luận về một vụ kiện đang chờ xét xử. Chúng ta phải làm tốt hơn nữa việc không đặt Học Khu 
vào tình thế này.
PHỤC HỒI SAU ĐẠI DỊCH: Hội đồng quản trị phải làm đúng với nhiệm vụ thực tế của mình. Đưa 
ra các quyết định về y tế nằm ngoài phạm vi nhiệm vụ của thành viên hội đồng quản trị. Để 
thu hẹp khoảng cách về thành tích, chúng ta phải thuê và giữ lại những giáo viên và nhà giáo 
dục có trình độ cao. Lý do mà nhiều nhà giáo dục nghỉ dạy học là do họ bị lạm dụng khi làm 
việc trong khu học chánh. Chúng ta phải cung cấp nguồn lực về nhân lực và tài lực cho những 
trường cần thiết nhất. Học sinh có thể học ở trình độ cao nếu bạn cung cấp cho họ những gì 
cần thiết để hoàn thành mục tiêu.

THÔNG TIN CƠ BẢN: Tôi đang ứng cử vào vị trí này vì thành phố và HISD của chúng ta cần sự 
lãnh đạo đặt học sinh và giáo viên của chúng ta lên hàng đầu, làm cho HISD hiệu quả hơn, 
đảm bảo HISD là một học khu đẳng cấp thế giới và nhiều đầu tư hơn được thực hiện vào Địa 
hạt 9, một khu vực không được phục vụ đúng mức của HISD mà tôi đã chứng kiến. Tôi mang 
kỹ năng tư duy chiến lược vào công việc này và sẽ mang lại sự tin tưởng của công chúng vào 
sự lãnh đạo của HISD và thực hiện những lời hứa của tôi ở trên. Tôi đã và đang rất tích cực 
vận động cho các điều kiện tốt hơn ở Học khu của chúng tôi.
TƯU TIÊN: Đã đến lúc ta ưu tiên hoá con cái của chúng ta và nhu cầu trong khuôn viên trường 
học. Thêm nhiều trường mới, tăng lương cho giáo viên và nhân viên trường học của chúng 
ta và cung cấp kỹ thuật và cơ sở vật chất tốt nhất cho học sinh và gia đình thuộc HISD của 
chúng ta. Tăng cường các dịch vụ bao bọc, tư vấn, dạy kèm và sự tham gia của phụ huynh và 
đảm bảo sự giám sát để các nhà lãnh đạo trường chủ yếu chi tiêu cho những ưu tiên này. Tôi 
sẽ đảm bảo rằng chúng ta là một trong những nơi có mức chi tiêu trực tiếp cao nhất cho mỗi 
học khu ở Texas. Con người là tài sản lớn nhất của chúng ta.

THÀNH TÍCH HỌC TẬP: Đã đến lúc làm cho ngân sách 2 tỷ đô la của HISD hoạt động cho các 
gia đình và người đóng thuế của chúng ta. Trong quá nhiều năm, chúng ta đã thấy chi tiêu 
lãng phí và không có sự giám sát về cách các khoản tiền đến với con cái của chúng ta. Tôi 
sẽ làm cho HISD hiệu quả hơn và chi tiêu ít hơn cho các hoạt động điều hành và nhiều hơn 
nữa vào các đầu tư chiến lược, giảng huấn và cho con cái của chúng ta. Chúng tôi sẽ yêu cầu 
nhân viên HISD của chúng tôi có trách nhiệm đối với các gia đình bằng các dịch vụ chăm sóc 
khách hàng đặc biệt, nhất là các gia đình gốc da đen và gốc Tây ban nha chưa được phục vụ 
đúng mức ở Địa hạt 9.
PHỤC HỒI SAU ĐẠI DỊCH: HISD nên cung cấp qua phương cách tiếp cận toàn diện cho con cái 
chúng ta. Đầu tư nhiều hơn vào các dịch vụ trọn gói, sự tham gia của phụ huynh, dạy kèm, tư 
vấn, giáo dục đặc biệt cho các trường học. Học sinh của chúng ta chưa được phục vụ đúng 
mức. Đầu tư nhiều hơn vào các trường học và nhu cầu của họ sẽ mang lại nhiều công bằng 
hơn và giúp thu hẹp khoảng cách thành tích. Chúng ta phải đặt học sinh của mình lên hàng 
đầu trong mọi việc chúng ta làm để giữ cho chúng an toàn và thành công trên đường học tập.

THÔNG TIN CƠ BẢN: Tôi là Ủy viên đương nhiệm của HISD Địa hạt IX, được bổ nhiệm vào 
tháng 12 năm 2020. Tôi muốn tiếp tục phục vụ học sinh, phụ huynh và cộng đồng với tư cách 
là Ủy viên của Địa hạt IX. Đó là một đặc ân để được phục vụ, và tôi sẵn sàng, quyết tâm và 
cam kết phục vụ hết khả năng.
TƯU TIÊN: Trách nhiệm giải trình là một trong những vấn đề cấp bách củaĐịa hạt IX. Tôi tin vào 
“Khái niệm Cộng đồng giáo dục” (village concept) trong giáo dục. Nghĩa là tất cả các bên chịu 
trách nhiệm về việc giáo dục học sinh. Phụ huynh, giáo viên và ban giám hiệu đều có trách 
nhiệm đối với sự thành công của học sinh.
THÀNH TÍCH HỌC TẬP: Nguồn lực là một tài sản quý giá. Chúng ta phải đảm bảo các nguồn lực 
được phân phối đầy đủ trong toàn học khu, đặc biệt ở những nơi có nhu cầu lớn nhất. Chúng 

ta phải tận tuỵ và có sự phân biệt sáng suốt trong cách sử dụng tốt nhất các nguồn lực mà 
chúng ta có.
PHỤC HỒI SAU ĐẠI DỊCH: Đại dịch là sự kiện chỉ xảy ra một lần trong đời. Vì tất cả chúng ta 
đều học và thích nghi với hướng dẫn khoa học về loại vi-rút này, nên HISD với tư cách là một 
tổ chức giáo dục phải hướng dẫn và dẫn dắt không chỉ các học sinh và giáo viên, mà còn cả 
cộng đồng nói chung. Chúng ta phải phổ biến các phương pháp an toàn tốt nhất cho học sinh, 
nhân viên và phụ huynh của chúng ta. Giao tiếp và truyền đạt thông tin là một yếu tố quan trọng 
trong việc hướng dẫn cộng đồng HISD của chúng ta đi đến kết luận rằng chúng ta sẽ vượt qua 
đại dịch này và trở lại tình trạng bình thường.

Nghề nghiệp: Giáo dục / Tư vấn Chính trị | Học lực: 1986 Tốt nghiệp Jack Yates Sr High; 2020 Bằng Cao đẳng mônTư pháp hình sự tại Central Texas College; Đang theo học Nghiên cứu hình sự tại Đại học Lamar | Sinh hoạt Cộng đồng/Phục vụ: 
Giám đốc - Unite Urban Alumni PGS.TS; Giám đốc EXE - One Houston/One Hood; Chuyên gia tư vấn – Tổ Chức của Các gia đình da đen được tái đoàn tụ; Thành viên - United In Peace. | Website: http://www.GerryMonroeforHISDTrusteeDistrict.com 
Facebook: http://www.facebook.com/TheFiveStarGeneral86 | Twitter: Something | Email Tranh cử: gerrymonroefordistrictix@gmail.com | Điện thoại Tranh cử: (832) 933-3447 | Địa chỉ Tranh cử: 13960 Hillcroft St. Apt 1112 Houston, Texas 77085

Nghề nghiệp: Kế hoạch Chiến lược, Tiếp thị Pháp lý, Truyền thông. | Học lực: Hai bằng cử nhân về Bang giao quốc tế, tiếng Tây ban nha, Kinh tế - Đại học DePaul, Chicago. Đã du học tại Madrid, Tây ban nha, và chuẩn sinh viên luật tại Đại học Luật South Texas. 
Sinh hoạt Cộng đồng/Phục vụ: Chủ tịch Hội kết nối Phu huynh-Giáo viên (2 năm qua) tại trường tiểu học Hobby, học viện Song ngữ khu Brentwood. | Website: http://www.joshuarosalesforhisd9.com | Facebook: http://www.facebook.com/JoshuaforHISD9 
Email Tranh cử: joshua@joshuarosalesforhisd9.com | Điện thoại Tranh cử: (979) 709-8933 | Địa chỉ Tranh cử: 11935 Fortune Park Dr Houston, TX 77047

Nghề nghiệp: Luật sư. | Học lực: Cử nhân; Tiến sĩ Luật. | Sinh hoạt Cộng đồng/Phục vụ: thành viên Hội thánh Baptist Mt Olive Riceville; thành viên Hội Nữ sinh Delta Sigma Theta. | Website: http://www.myrnaguidryforhisd.com | Facebook: http://www.facebook.
com/HISDMyrnaguidry | Email Tranh cử: info@myrnaguidryforhisd.com | Điện thoại Tranh cử: (985) 517-2848 | Địa chỉ Tranh cử: 1001 Texas Avenue Suite 250 Houston, TX 77002


