
Jon Ossoff
ỨNG CỬ VIÊN QUỐC HỘI

Ông Ossoff sinh trưởng tại bang Georgia và 
trưởng thành ngay tại khu vực quận DeKalb 
trong địa hạt 6. Ông Ossoff hiện nay là chủ 

nhân thương mại và đã từng giữ chức vụ trong 
văn phòng Dân Biểu Quốc Hội. Ông Ossoff sẽ 
tranh đấu cho công lý cho mọi dân cư ngụ tại 
đây, cải thiện bảo hiểm y tế, bảo vệ an ninh 
quốc gia và phát triển kinh tế thịnh vượng. 
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VẤN ĐỀ

AN NINH QUỐC GIA
1
Trước đây, ông đã có kinh nghiệm trong lãnh vực an 
ninh quốc gia tại văn phòng của một Dân Biểu Hoa Kỳ.  
Ông có kế hoạch để bảo vệ an ninh quốc gia.

PHÁT TRIỂN KINH TẾ
2
Chúng ta đều muốn nền kinh tế thịnh vượng , và Ông 
Ossoff sẽ kiên nhẫn làm việc để xây dựng nền kinh tế 
tốt đẹp hơn cho tất cả dân cư ngụ tại đây.  Ông hiểu 
biết về những thử thách cho các thương gia và sẽ tranh 
đấu để giảm mức thuế và hạ chi phí bảo hiểm sức khỏe.

KẾ HOẠCH 
BẢO HIỂM Y TẾ

3
Nếu Quốc Hội hủy bỏ chương trình Obamacare, trên 
24 triệu dân sẽ mất bảo hiểm sức khỏe, kể cả trên 
200,000 dân Mỹ gốc Việt. Thêm nữa, bao nhiêu ngàn 
người cao niên dưới chương trình Medicaid cũng sẽ 
thấy benefits bị giãm xuống. Ông Ossoff muốn cải 
thiện chương trình Obamacare, thay vì hủy bỏ hoàn 
toàn vì sức khỏe cá nhân là một quyền lợi quan trọng.
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