
Tìm Kiêḿ Quyền Tiêṕ Cận Công Lý và Quyền Bình Đẳng Cho Tât́ Cả Mọi Người
Chúng tôi đã xây dựng một hệ thôńg tư pháp hình sự công bằng hơn để đảm bảo các khu phô ́an toàn hơn, bảo
vệ các cộng đồng không được bảo vệ và dẫn đầu quôć gia về những khoản đầu tư mang tính lịch sử vào các sở
cựu chiêń bình. Giờ đây, chúng tôi sẽ tiêṕ tục chiêń đâú để đảm bảo mỗi người dân Oregon đều có các quyền cơ
bản như nhau.
 
Xây Dựng Nền Kinh Tê ́Mạnh Mẽ Cho Tât́ Cả Người Dân Oregon
Chúng tôi đã thông qua các chính sách tạo sân chơi bình đẳng cho mọi người dân Oregon, thúc đẩy tăng trưởng
kinh tê ́mạnh mẽ trong lịch sử và thực hiện nhiều khoản đầu tư đáng kể vào khu vực nông thôn của Oregon. Giờ
đây, chúng tôi tiêṕ tục làm việc để chôńg lại sự bât́ bình đẳng kinh tê ́cho các gia đình lao động và tạo sân chơi
bình đẳng để mọi doanh nghiệp, lớn và nhỏ, đều có thể tăng trưởng và phát triển
 
Chuẩn Bị Cho Oregon Trước Khủng Hoảng Khí Hậu Và Thảm Họa Thiên Nhiên
Chúng tôi đã bảo vệ Oregon thông qua các chính sách bảo vệ không khí, đât́ đai và nguồn nước, bảo vệ tài
nguyên thiên nhiên mà tiểu bang của chúng ta phụ thuộc vào và chuẩn bị cho các thảm họa thiên nhiên. Giờ đây,
chúng tôi đang nỗ lực để chôńg lại các hậu quả nặng nề của biêń đổi khí hậu và xây dựng một tiểu bang với
khả năng kháng cự cao hơn.
 
Củng Cô ́Các Trường Công Của Oregon 
Chúng tôi đã có những nỗ lực tuyệt vời với những khoản đầu tư đáng kể vào các trường công của Oregon. Giờ
đây, chúng tôi đang làm việc để tiêṕ tục xây dựng hệ thôńg giáo dục công với chât́ lượng cao nhât́ cho mọi
người dân Oregon từ khi chào đời đêń lúc băt́ đầu làm việc.
 
Bảo Vệ Quyền Chăm Sóc Sức Khỏe
Chúng tôi đã đảm bảo gần như mọi người dân Oregon đều có quyền tiêṕ cận bảo hiểm y tê.́ Giờ đây, chúng tôi
tiêṕ tục làm việc để cải thiện chât́ lượng và khả năng chi trả, giảm giá thuôć kê theo toa, chôńg lại dịch nghiện
thuôć opioid và cải thiện khả năng tiêṕ cận chăm sóc sức khỏe tâm thần cũng như điều trị và phục hồi lạm
dụng chât́ gây nghiện.
 
Đảm Bảo Mọi Người Đều Có Nơi An Toàn Để Gọi Là Nhà
Chúng tôi đã thông qua luật pháp đầu tiên trên toàn quôć để bảo vệ người thuê nhà và thực hiện nhiều khoản
đầu tư đáng kể vào nhà ở giá rẻ. Giờ đây, chúng tôi đang làm việc để châḿ dứt tình trạng vô gia cư và đảm bảo
sẽ có nhiều người dân Oregon hơn được tiêṕ cận với nơi ở ổn định, có giá cả phải chăng để gọi là nhà.
 
Xây Dựng Chính Phủ Trách Nhiệm Hơn, Hiệu Quả Hơn
Chúng tôi đã quản lý tài chính của Oregon một cách cẩn thận và liên tục làm việc để cải thiện chính phủ theo
hướng hiệu quả, minh bạch và hiệu năng. Giờ đây, chúng tôi tiêṕ tục thực hiện công việc này để tât́ cả mọi
người có thể tin tưởng vào chính phủ của họ.

Đảng Dân Chủ tại Oregon với kinh nghiệm từng trải và quan điểm đa dạng đã được
kêt́ nôí với các vâń đề riêng đặc biệt của quận và cam kêt́ phục vụ tât́ cả người dân
Oregon, bât́ kể họ là ai và sôńg ở đâu. Từ nam ra băć, đông sang tây, các quận riêng lẻ
của chúng ta độc đáo như chính tiểu bang và người dân chúng tôi phục vụ
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