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Bà Katie Porter xuất thân từ một gia đình 
nông dân và giáo chức.  Bà đã trực tiếp 
chứng kiến những cuộc khủng hoảng 
nông nghiệp làm thiệt hại gia đình và cộng 
đồng nông dân. Bà là một giáo sư luật tại 
UC Irvine và là một luật sư với 20 năm kinh 
nghiệm thay mặt bảo vệ người tiêu thụ. Bà 
đã tranh đấu chống lại đại công ty, giảm 
cước phí thẻ tín dụng, và khiến những đại 
ngân hàng phải hoàn trả hàng tỷ đô la cho 
các chủ nhà đã bị họ lừa dối trong cuộc 
khủng hoảng thế chấp.
Bà Katie được sự ủng hộ của các Hạ Nghị sĩ 
Lou Correa và Alan Lowenthal. Bà ra ứng cử 
vào quốc hội, thay mặt cộng đồng người 
Mỹ gốc Việt để:
•Tạo ra nhiều việc làm và cơ hội kinh 
doanh, giúp người mua nhà lần đầu tiên, 
giúp thông qua dự luật để trả lương cho 
những người phải tự nguyện nghỉ việc để 
chăm sóc gia đình. 
•Đầu tư vào giáo dục công lập và mở 
rộng giáo dục sớm cho trẻ em. 
•Tranh đấu cho công bằng y tế và những 
chương trình chăm sóc sức khoẻ với giá 
phải chăng. 
 

Duke Nguyễn từ Việt Nam đến định cư tại 
Hoa Kỳ năm 1981. Ông thân sinh của Duke 
Nguyễn đã từng tham gia trong quân đội 
miền Nam Việt Nam và trở thành một tù 
nhân chính trị sau khi chiến tranh chấm dứt. 
Sau đó, gia đình của Duke đến tị nạn tại Mã 
Lai Á rồi định cư lập nghiệp tại Orange 
County.
Duke Nguyễn có hơn 26 năm kinh nghiệm 
về thi hành pháp luật. Dưới địa vị một Cảnh 
sát trưởng của Quận Cam, Duke muốn Bộ 
cảnh sát làm việc cho tất cả cư dân quận 
Cam, bao gồm cả người Mỹ gốc Việt. Những 
ưu tiên hàng đầu của ông là:
•Tạo ra mối quan hệ cộng tác với cộng đồng 
để kết nối cơ quan cảnh sát với các cơ 
quan pháp luật khác, chính quyền thành 
phố, và các vị lãnh đạo của cộng đồng.
•Gia tăng sự trong sáng và minh bạch 
trong cơ quan cảnh sát qua sự cung cấp 
thông tin cho công chúng.
• Bảo vệ tất cả cư dân của Quận bằng cách 
áp dụng việc sử dụng đeo máy quay phim 
trên người các viên chức cảnh sát và thực thi 
kiểm soát về việc cấp giấy phép cho việc 
mang vũ khí dấu trong người.

Harley Rouda là một thương gia và 
một nhà kinh doanh rất thành công . 
Ông đã cống hiến công sức cho cộng 
đồng qua những hoạt động từ thiện và 
xã hội, nhằm tận diệt nạn vô gia cư, nạn 
bạo hành trong gia đình và vi phạm 
nhân quyền.  Ông cũng chú tâm giúp 
đỡ nâng cao giáo dục cho những người 
yếu kém và bảo vệ việc làm trong ngành 
quân sự. 
Ông Harley được sự ủng hộ của Hạ Nghị 
Viên Alan Lowenthal và Lou Correa. Ông 
sẽ đại diện cho người Mỹ gốc Việt bằng 
cách:
•Tranh đấu cho nhân quyền và tự do 
cho quần chúng. 
•Vận động ủng hộ một nền giáo dục 
và y tế tốt. 
•Giúp di dân qua việc cải thiện toàn bộ 
chương trình nhập cư, kể cả việc đoàn 
tụ gia đình.

PIVOT, Hội Người Mỹ Gốc Việt Cấp Tiến, đã ra đời để trở thành tiếng nói chung cho người Mỹ gốc Việt cấp tiến tìm kiếm một nước Mỹ 
công bằng và đa dạng. Năm 2017, PIVOT được thành lập để đáp ứng trực tiếp với tình hình chính trị cũng như môi trường sống đã đe 
doạ nhân quyền và sự an toàn cho nhiều công dân Mỹ, nhất là những thành phần sống bên lề xã hội (người nghèo, người tị nạn và di 
dân, dân da màu, người đồng tính, lưỡng tính, và chuyển giới, và phụ nữ). Người Mỹ gốc Việt cấp tiến trong toàn nước đã cùng nhau 
cộng tác và cổ vũ nhau tham gia tranh đấu cho một tương lai tốt đẹp, sáng sủa hơn.
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Dân Biểu Lou Correa là con của cư dân cần mẫn.  Bố mẹ Lou dạy con như vậy, 
rồi qua cơ hội giáo dục của California, Lou đã tiến lên trong xã hội Hoa kỳ. Lou 
lãnh bằng Cử Nhân Kinh Tế từ Cal State Fullerton, rồi bằng Luật gia (J.D.) và cao 
học Tài chính và quản trị MBA từ UCLA. Ông từng là Nghị viên trong Hạ Viện 
tiểu bang California, rồi Thượng Nghị sĩ trong Thượng Viện tiểu bang. Với tư 
cách là dân biểu Hạ Viện Liên Bang Hoa Kỳ, ông sẽ tranh dấu cho Nhân Quyền 
và Tự Do Tôn Giáo cho Việt Nam.

Ưu tiên trong cuộc tranh đấu cho người Hoa Kỳ gốc Việt là:
• Di dân.  Nếu chúng ta làm việc cần cù, theo luật và trả thuế thì chúng ta có cơ 
hội trở thành công dân người Mỹ 
• Giáo dục.  Giáo dục là chìa khóa của thành công và giấc mơ hoa kỳ.  Làm sao 
giáo dục Đại học không quá đắt và giảm nợ giáo dục cho con cháu chúng ta.
• Tranh đấu cho nhân quyền và tự do tín ngưỡng cho mọi người, nhất là tại 
Việt Nam

Alan Lowenthal là dân biểu nhiệm kỳ lần thứ ba. Trước khi vào Hạ 
Viện, ông đã là giáo sư đại học CSU Long Beach và tham gia vào chính 
quyền địa phương và tiểu bang. Chính tại Long Beach và Sacramento, 
ông đã chứng tỏ là một trong những nhà lập pháp hữu hiệu, được kính 
trọng nhất tiểu bang.
Dân biểu Alan Lowenthal ủng hộ nhân quyền cho Việt Nam. Ông đã 
cùng đồng chủ tịch Uỳ Ban Quốc Hội đưa ra chính sách "Dân Quyền tại 
Việt nam" để không gia tăng viện trợ cho chính quyền Việt nam, tùy 
theo sự tiến bộ của nền Tự Do và Nhân quyền tại xứ này. Ông trợ giúp 
những chính sách làm thăng tiến cộng dồng người Mỹ gốc Việt, như:
•Giáo dục cho mọi người kể cả miễn phí cho các Đại Học cộng đồng, 
giảm nợ cho sinh viên và tăng các chương trình STEM (các chương trình 
giáo dục về khoa học, kỹ thuật, toán) 
•Bảo vệ Y tế sức khỏe cho cộng đồng (bảo vệ đạo luật Obamacare hay 
Affordable Care Act) và củng cố MediCal và Medicare.
•Ủng hộ việc sửa chữa Nghĩa Trang Biên Hòa cho các quân nhân 
QLVNCH, những người đã tử thân

Ông Josh Lowenthal là trưởng nam của Dân-biểu Alan Lowenthal, 
Hạ-nghị-viên tiểu bang California, Địa Hạt 47, một nhân vật ủng-hộ và 
tranh-đấu mạnh mẽ cho nhân-quyền ở Việt-Nam. Ông có nhiều thành-tích 
vượt bực trong ngành kỹ-thuật điện tử và thông tin. Ông còn là Chủ-tịch Ban 
Quản-Trị của một tổ chức thiện-nguyện đã quyên góp hàng triệu dollars để 
giúp trẻ em vô gia cư.
Để hỗ trợ cho cộng đồng người Việt chúng ta ở Orange County, chương trình 
của ông Josh Lowenthal bao gồm:
•Nâng cao phẩm-chất giáo dục công lập bằng cách tài trợ hoàn toàn cho các 
trường địa phương, và tạo điều-kiện cho học-sinh và phụ-huynh thông hiểu 
vấn đề để họ góp phần vào những quyết định đúng đắn
•Tạo dựng việc làm mới trong tương lai bằng cách cộng tác với chính-phủ 
trong việc khuyến khích những khám phá thương-mại và kỹ-nghệ mới
•Bảo vệ môi sinh bằng cách trừng phạt những kẻ gây ô-nhiễm, trong các 
công-trình mở mang phải giữ gìn bờ biển không bị phá hủy, và tạo dựng thêm 
nhiều công-viên cho người dân có nơi giải-trí ngoài trời.

Gavin Newsom hiện là Phó Thống đốc California phục vụ cộng đồng 
trong nhiệm kỳ thứ nhì, sau khi ông đã thành công trong sự nghiệp dưới 
chính quyền địa phương và trong lãnh vực tư nhân. Qua nhiều đề tài 
bao quát, ngay cả khi những người có quyền thế phản đối ông, Gavin đã 
luôn hoàn tất, dẫn đến những thay đổi sâu rộng khi chính sách của ông 
cuối cùng được chấp nhận, hỗ trợ và được phỏng theo trong các tiểu 
bang khác và ngay cả trong quốc gia.
Với cương vị là một vị Thống đốc, Gavin sẽ giúp đỡ người Mỹ gốc Việt 
bằng cách:
•Bảo vệ các cộng đồng người di dân ở California. Ông nhận ra rằng 
di dân là một phần tử không thể thiếu trong nền kinh tế, văn hóa và lực 
lượng lao động, và ông đã từng liên tục ủng hộ những nỗ lực lập pháp 
để bảo vệ quyền lợi công nhân cho di dân.
•Bảo đảm quyền được chăm sóc sức khỏe cho tất cả mọi người. Dưới 
cương vị Thị trưởng của thành phố San Francisco, Gavin đã cấu tạo một 
chương trình y tế toàn thể, duy nhất trong toàn quốc, cho thành phố và 
quận hạt này. 
•Bảo vệ người tiêu thụ ở California để tránh khỏi những âm mưu cướp 
bóc tài chính. Gavin sẽ góp công bảo đảm quyền giám sát cho vay của 
tiểu bang California hòng bảo vệ người dân.
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