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 Tôi đã làm việc tại Bộ Xã hội, Phúc lợi Trẻ em trong gần 12 năm với tư cách là một người Phụ 
tá pháp lý. Tôi rất nhiệt tình về các quyền của người lao động được đối xử công bằng và có thể 
làm việc trong môi trường không gây sợ hãi. Sự cống hiến của tôi cho công việc công đoàn và 
làm cho tiếng nói của chúng ta được lắng nghe rất mạnh mẽ. Tôi hiện là một Trưởng Đại diện 
công đoàn đương nhiệm tại Quận Washington và đã hỗ trợ cho vô số thành viên, dẫn dắt 
những đại diện công đoàn cũng như hỗ trợ và hướng dẫn liên tục với các vấn đề khó khăn. Tôi 
đã là một thư ký đương nhiệm của Sub-Local 216 trong một số năm. Tôi hiện đang ở trong Ủy 
ban Kế hoạch về Phúc lợi Trẻ em, tạo cho các thành viên một tiếng nói mạnh mẽ và tiến hành 
xây dựng một quan điểm rõ ràng về các vấn đề và giải pháp mà chúng tôi muốn có được với hệ 
thống Phúc lợi Trẻ em ở Oregon, với trọng điểm là làm cho những công việc Phúc lợi Trẻ em 
trở thành sự nghiệp vững chắc. Tôi đã hoàn thành Chương trình Phát triển Khả năng Lãnh đạo 
của Thành viên vào năm 2014 và trong thời gian đó, tôi có thể  làm việc trên điện thoại cùng với 
công đoàn chị em SEIU 49 tại Trung tâm Y tế McKenzie-Willamette ở Springfield.   
 
 Là một nhà lãnh đạo công đoàn có kinh nghiệm, tôi có một cam kết vững chắc là củng cố sự 
đoàn kết của công đoàn chúng ta, sự tự tin để đứng độc lập khi cần thiết, và lòng can đảm để 
đưa ra những quyết định khó khăn. Tôi sẵn sàng tiếp tục công việc củng cố công đoàn của 
chúng ta, thương lượng các hợp đồng tốt và tạo điều kiện cho các thành viên của chúng ta 
tham gia vào mọi khía cạnh của công đoàn.  
 
 Tôi mang lại sự cống hiến, độ tin cậy, lời cam kết sẵn sàng đáp ứng với các thành viên, và làm 
việc chăm chỉ để đưa lợi ích tốt nhất của các thành viên của chúng ta lên ưu tiên hàng đầu.  
Cam kết của tôi đối với quý vị là duy trì một công đoàn được điều hướng bởi thành viên với sự 
lãnh đạo hiệu quả và mạnh mẽ và tiếp tục là một người có cam kết và trở thành tiếng nói của 
tất cả các thành viên. Chúng ta cần một nhà lãnh đạo trong hàng ngũ thành viên để dẫn dắt 
công đoàn của chúng ta đi đúng hướng. Chúng tôi cần các nhà lãnh đạo công đoàn, những 
người hiểu được nhu cầu của các thành viên. Đây là thời điểm mà chúng ta, là một công đoàn, 
thực hiện một sự thay đổi. Các thành viên được tổ chức và trao quyền để có thể đạt được bất 
cứ điều gì.  
 
Với phiếu bầu của quý vị, tôi hy vọng sẽ cung cấp triển vọng và sự cống hiến để phục vụ vai trò 
Phó Chủ tịch của quý vị và tiếp tục làm việc với tư cách là một người ủng hộ mạnh mẽ cho tất 
cả các thành viên. 
 


