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Biến Đổi Qua Khủng Hoảng 
Người dân Oregon đã và đang phải đối mặt với nhiều cuộc khủng hoảng. Đại dịch COVID-19 

và hậu quả kinh tế, sức khỏe và xã hội sau đó đã thách thức cộng đồng của chúng ta và làm trầm 

trọng thêm tình trạng bất bình đẳng hiện có đối với Người Da Đen, Người Bản Địa và Người 

Da Màu (Black, Indigenous, and People of Color, hoặc BIPOC) và dân số có thu nhập thấp. Các 

trận cháy rừng kinh hoàng đã phá hủy hàng nghìn ngôi nhà và hàng trăm cơ sở kinh doanh, gây 

thiệt hại nặng nề cho nền kinh tế vốn đã bấp bênh ở các cộng đồng nông thôn của chúng ta.  

Các Dân biểu Đảng Dân chủ sẽ thực hiện những giải pháp táo bạo, quyết đoán và mang tính 

biến đổi để đảm bảo những nỗ lực phục hồi của tiểu bang sẽ đến được với tất cả cư dân Oregon. 

 

Công bằng và Công lý cho Tất cả 

Các Dân biểu Đảng Dân thừa nhận lịch sử phân biệt 

chủng tộc lâu dài và đầy nỗi đau của tiểu bang 

chúng ta, cũng như thực tế là những thành kiến và 

tình trạng phân biệt chủng tộc hiện vẫn đang tồn tại 

trong cuộc sống hàng ngày và các thể chế nói chung 

của chúng ta. Việc loại bỏ những hệ thống lâu đời 

này và xây dựng một tương lai công bằng hơn sẽ 

đòi hỏi nỗ lực có chủ đích nhằm tập trung vào tiếng 

nói và sự lãnh đạo của các cộng đồng BIPOC và 

người dân Oregon có thu nhập thấp trong tất cả các 

quá trình quyết định của chúng ta. Chúng tôi sẽ thực 

hiện những việc cần thiết để cải cách hệ thống an 

ninh và tư pháp hình sự để mọi người có thể cảm 

thấy thực sự an toàn. 

Phục hồi Kinh tế Trên Khắp Oregon 

Các doanh nghiệp nhỏ trên khắp tiểu bang Oregon 

đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch — nhiều 

doanh nghiệp đã phải đóng cửa vĩnh viễn hoặc sắp 

phải đóng cửa.  Người lao động, đặc biệt là trong 

các ngành dịch vụ, bán lẻ và có mức lương thấp, đã 

phải vật lộn để trang trải các chi phí trong cuộc 

sống hàng ngày, và công nhân viên trong các ngành 

thiết yếu đã phải mạo hiểm sức khỏe của mình trong 

công việc.  Phụ nữ và cộng đồng BIPOC đã bị tác 

động một cách không cân xứng, làm gia tăng 

khoảng cách giàu nghèo trong xã hội. Chúng tôi sẽ 

ủng hộ các chính sách phục hồi kinh tế để bảo vệ 

người lao động và hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ ở 

trung tâm các cộng đồng Main Street của chúng tôi 

khắp nơi trên tiểu bang.  

Bảo vệ Sức khỏe Cộng đồng 

Đại dịch đã làm sáng tỏ tầm quan trọng của các 

chương trình y tế công cộng mạnh mẽ. Các Dân 

biểu Đảng Dân chủ sẽ vận động nguồn tài trợ và 

thực hiện các chiến lược y tế công cộng thiết yếu, 

cụ thể cho các cộng đồng đa dạng của chúng ta, bao 

gồm nhà ở, nguồn nước sạch và không khí trong 

lành. Để chống lại đại dịch, chúng tôi sẽ vận động 

để mở rộng khả năng tiếp cận với thiết bị bảo hộ cá 

nhân, xét nghiệm, an toàn cho người lao động, 

chính sách nghỉ ốm, cũng như có kế hoạch hỗ trợ và 

đẩy nhanh việc triển khai vắc xin COVID-19.   

Giáo dục và Phát triển Lực lượng Lao động 

Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là làm cho việc đi 

học trở lại được an toàn cho trẻ em. Chúng ta cũng 

phải giải quyết các rào cản công nghệ đã làm trầm 

trọng thêm sự bất bình đẳng về chủng tộc và địa lý 

trong giáo dục. Các Dân biểu Đảng Dân chủ sẽ bảo 

vệ các nguồn tài trợ cho Đạo luật Thành công của 

Học sinh (Student Success Act) và cố gắng mở rộng 

các chương trình giáo dục mầm non và chăm sóc trẻ 

em. Việc đầu tư vào nền giáo dục đại học nên tập 

trung vào khả năng tiếp cận, giá cả phải chăng, và 

sự xuất sắc trong học tập. Các chương trình đối tác 

và thực tập sáng tạo sẽ giúp sinh viên chuẩn bị cho 

lực lượng lao động mới nổi sau đại dịch, và đồng 

thời tạo ra nhiều việc làm mới với mức lương đủ 

sống.  Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc để tái hòa nhập 

Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập trang mạng:  
https://www.oregonlegislature.gov/housedemocrats 
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thành công các cựu chiến binh vào cộng đồng, bao 

gồm cả việc cung cấp dịch vụ chăm sóc bền vững 

cho các gia đình quân nhân. 

Mái ấm Gia đình  

Hệ thống dịch vụ nhà ở vốn đã mỏng manh của 

chúng ta đã bị đẩy vào tình trạng quá tải bởi nạn 

cháy rừng và đại dịch. Có quá nhiều người dân 

Oregon, kể cả trẻ em và gia đình, hiện đang vô gia 

cư hoặc có nguy cơ mất nhà ở. Các Dân biểu Đảng 

Dân chủ sẽ bảo vệ người dân Oregon khỏi tình 

trạng trục xuất và tịch thu nhà trong cuộc khủng 

hoảng COVID; vận động trợ cấp tiền thuê nhà cho 

người thuê nhà và chủ nhà quy mô nhỏ; và dẫn đầu 

nỗ lực xây dựng nhà ở dễ tiếp cận và giá cả phải 

chăng, đặc biệt là ở các cộng đồng nông thôn và các 

cộng đồng bị ảnh hưởng bởi cháy rừng.  

Tiếp cận Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe  

COVID-19 đã làm quá tải hệ thống chăm sóc sức 

khỏe của chúng ta và cho thấy rằng chúng ta cần có 

chính sách bảo hiểm toàn dân.   Các Dân biểu Đảng 

Dân chủ sẽ đấu tranh để có nguồn tài trợ mạnh mẽ 

cho Chương trình Bảo hiểm Sức khỏe Oregon 

(Oregon Health Plan) và tiếp tục thúc đẩy Oregon 

hướng tới mục tiêu cung cấp dịch vụ chăm sóc sức 

khỏe toàn dân, phù hợp với văn hóa, giá cả phải 

chăng, bao gồm hỗ trợ sức khỏe tâm thần và hành 

vi, cũng như hỗ trợ phát triển lực lượng lao động 

theo cách đáp ứng nhu cầu của các cộng đồng.  

Chống Biến đổi Khí hậu 

Mùa cháy rừng ngày càng nghiêm trọng này là một 

lời nhắc nhở tàn bạo với chúng ta rằng sự bất ổn về 

khí hậu đã và đang làm tổn hại đến tài nguyên thiên 

nhiên của chúng ta và nhắm vào những người dễ bị 

tổn thương nhất. Chúng tôi sẽ tiếp tục đấu tranh để 

giành được các chính sách mà ưu tiên cho công lý 

môi trường, giảm phát thải khí nhà kính, thúc đẩy 

các nguồn năng lượng sạch dựa vào cộng đồng và 

bảo vệ môi trường tự nhiên. Đồng thời, chúng ta 

phải hiện đại hóa hệ thống ứng phó khẩn cấp của 

Oregon để chuẩn bị và bảo vệ người dân Oregon 

khỏi những thiên tai trong tương lai.   

Hiện đại hóa Cơ quan Lập pháp  

Đã quá lâu, Cơ quan Lập pháp Tiểu bang Oregon đã 

được cấu trúc để loại trừ tiếng nói của nhiều người 

trong khi vẫn đáp ứng nhu cầu của một số ít có ưu 

thế.  Chúng tôi sẽ phá bỏ những rào cản này, tập 

trung vào nhu cầu của những người đã từng bị đẩy 

ra ngoài, tạo cơ hội lãnh đạo cho các nhà lập pháp 

BIPOC, cung cấp dịch vụ phiên dịch ngôn ngữ, cải 

cách luật của tiểu bang về việc tài trợ cho các chiến 

dịch bầu cử nhằm thúc đẩy sự tham gia đa dạng 

hơn, và hơn thế nữa. Chúng tôi cam kết thực hiện 

những bước táo bạo để tạo ra một Cơ quan Lập 

pháp với sự đại diện công bằng hơn.   

 

 

Tìm Hiểu Về Chúng Tôi Trực Tuyến: 
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