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Tôi đang ứng cử chức vụ Phó Chủ tịch bởi vì, ngây bây giờ hơn bao giờ hết, chúng ta cần sự 
lãnh đạo mạnh mẽ để đại diện cho các thành viên của công đoàn chúng ta.    
 
Sự suy giảm nhanh chóng về số lượng thành viên công đoàn do luật lệ về quyền làm việc 
chống lao động đã tạo ra cảm giác cấp bách đòi hỏi cả hành động tổ chức mạnh mẽ và hoạt 
động chính trị không ngừng nghỉ. 
 
Là Phó Chủ tịch, tôi sẽ cung cấp hình thức hỗ trợ và khả năng lãnh đạo cần thiết nhằm gia tăng 
số luợng thành viên và sự tham gia của thành viên cũng như giành được các hợp đồng tốt có 
lợi. 
 
Tôi hiện đang làm việc cho Thành phố Tigard, Sở Phát triển Cộng đồng, cũng như Metro, tức là 
chính quyền khu vực của khu đô thị trung tâm Portland, là thành viên của cả hai tổ chức SEIU 
Local 503 & ILWU Local 28, và trước đây là thành viên của AFSCME Local 2067.  
 
 Khi còn là thành viên của AFSCME Local 2067, tôi đã làm việc chặt chẽ với ban lãnh đạo và 
ban tổ chức của công đoàn để cải thiện điều kiện làm việc cho công nhân viên của Thành phố 
Salem bằng cách trợ giúp việc tổ chức thành viên, sử dụng quy trình khiếu nại và tìm cách đại 
diện cho nhân viên không được đại diện có hợp đồng với Thành phố Salem. Tôi cũng đã tham 
gia Cuộc Vận động Chớp nhoáng Mạnh mẽ MLK AFSCME, Ngày Vận động hành lang của 
AFSCME, và hỗ trợ AFL-CIO với việc tổ chức các tài xế Uber & Lyft, và tổ chức các nhân viên 
bảo vệ an ninh với ILWU Local 28.  
 
 Sự quan tâm của tôi đối với tổ chức công đoàn được phát triển khi tôi làm việc với tư cách là 
một viên chức cải huấn của Tiểu bang Oregon, Cơ quan Thanh Thiếu Niên Oregon (Oregon 
Youth Authority, hoặc OYA). Trong thời gian làm việc với OYA, tôi là một thành viên tích cực 
của SEIU - Service Employees International Union (Công đoàn Công Nhân viên Dịch vụ Quốc 
tế) Locals 415 và 503. Tôi đã phục vụ với tư cách là Đại diện Công đoàn Cơ sở, Trưởng Đại 
diện Công đoàn Toàn tiểu bang (đại diện cho 11 cơ sở cải huấn trong Tiểu bang Oregon), 
thành viên nhóm Lao động/Quản lý trên Toàn tiểu bang, thành viên nhóm Thương lượng Liên 
minh Thể chế, Đại biểu Đại Hội đồng, Đại diện Hội đồng CAPE (Citizen Action for Political 
Education-Hoạt động của Công dân về Giáo dục Chính trị). Giám đốc Điều hành của SEIU 503.   
 
Ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ công đoàn, tôi cũng đã hợp tác với các nhóm vận động, 
tham gia vào“các ngày vận động” lập pháp, phục vụ trong ủy ban lập pháp "Promise of Measure 
57" của Oregon, cung cấp lời khai "Cái Nhìn Thứ Hai" (“Second Look”) trước Ủy Ban Tư Pháp 
Hạ Nghị Viện Oregon , và làm chứng nhiều lần trước Cơ Quan Lập Pháp Tiểu Bang Oregon, 
Ủy Ban Liên Hợp về Cách thức và Phương Tiện (Joint Committee Ways and Means).  
 
 Tôi có niềm đam mê và kinh nghiệm với tư cách là một nhà hoạt động, chuyên gia về nội dung, 
gây quỹ, vận động hành lang và lãnh đạo công đoàn đại diện cho quyền lợi của người lao động, 
thân chủ, công đoàn và cộng đồng này. Tôi cũng có những kỹ năng lãnh đạo mạnh mẽ mà tôi 
quy cho là xuất phát từ kinh nghiệm trong quân đội và thực thi pháp luật của tôi. Kiến thức, kinh 
nghiệm và sự cống hiến của tôi đối với công lý xã hội và kinh tế làm cho tôi trở thành một lựa 
chọn đúng đắn cho vai trò Phó Chủ Tịch của công đoàn chúng ta. 
 


