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Thứ tự của các bài phát biểu này được xác định bằng cách rút thăm ngẫu nhiên. Các bài phát biểu trên trang này đã được các ứng cử viên cung cấp và chưa được kiểm tra độ chính xác. Mỗi bài phát biểu do ứng cử viên tự nguyện nộp và trả tiền. 
Những ứng cử viên không nộp bài phát biểu vẫn có thể hội đủ điều kiện để có tên trên lá phiếu.

BÀI PHÁT BIỂU CỦA ỨNG CỬ VIÊN
THƯỢNG VIỆN HOA KỲ

Kamala D. Harris | ĐẢNG DÂN CHỦ

Tôi ra tranh cử vào Thượng Viện Hoa Kỳ vì tôi tin đã đến lúc phải sửa chữa nấc thang cơ hội cho nhiều người dân California và 
nhiều người dân Mỹ hơn. Là một công tố viên suốt đời, tôi luôn luôn chỉ phục vụ một thân chủ: Người Dân California. Là Biện 
Lý Khu của San Francisco và Bộ Trưởng Tư Pháp California, tôi tự hào được đứng lên vì những lợi ích to lớn thay mặt cho người 
dân và đã giành được những thắng lợi thực sự cho các gia đình của chúng ta. Tôi đã đối đầu với những kẻ săn mồi bạo động, 
gồm cả các tổ chức tội phạm hình sự xuyên quốc gia và những kẻ buôn người kiếm lời từ việc bóc lột phụ nữ và trẻ em. Tôi đã 
truy tố những kẻ gây ô nhiễm và các công ty dầu mỏ lớn, cứu các ngân hàng lớn trên Phố Wall, và đã phối hợp với đảng đối 
lập để thông qua đạo luật chống tịch thu tài sản thế chấp cứng rắn nhất của quốc gia nhằm bảo vệ những người có nhà như 
chúng ta. Là Thượng Nghị Sĩ Hoa Kỳ của Tiểu Bang California, tôi sẽ tiếp tục chiến đấu không ngừng nghỉ cho người dân và cắt 
đứt những bế tắc đang lan tỏa khắp Washington. Tôi sẽ tạo ra những việc làm mà người dân chúng ta cần bằng cách đem về 
tiền của liên bang để sửa chữa các hệ thống nước và vận tải đang đổ nát của chúng ta. Tôi sẽ tranh đấu để cải tiến trường học 
tốt hơn và giúp mỗi trẻ em đều có cơ hội được tiếp cận với dịch vụ giữ trẻ trước tuổi mẫu giáo vừa khả năng tài chính. Cùng 
với việc sinh viên có thể không được tốt nghiệp đại học bởi các khoản vay nợ đeo đuổi, tôi sẽ đấu tranh để có được sự tái tài 
trợ và cải tổ nhằm khiến các trường đại học có mức học phí vừa tầm hơn cho tất cả sinh viên. Tôi sẽ đấu tranh để các cựu chiến 
binh của chúng ta xứng đáng có được dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng và được đào tạo việc làm khi sau khi xuất ngũ. Tôi 
sẽ bảo vệ môi trường và bờ biển của chúng ta và lãnh đạo cuộc chiến chống thay đổi khí hậu. Xin quý vị hãy tiếp bước cho tôi. 
Cám ơn sự cứt xét của quý vị.
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• Là một trong hai Thượng Nghị Sĩ đại diện cho quyền lợi của 
California tại Quốc Hội Hoa Kỳ.

• Đề nghị và bỏ phiếu cho các đạo luật mới của quốc gia.

• Bỏ phiếu để phê chuẩn các thẩm phán liên bang, Thẩm 
Phán Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ, và nhiều chức vụ cấp cao dân sự và quân sự do tổng thống 
bổ nhiệm.

Loretta L. Sanchez | ĐẢNG DÂN CHỦ

California cần có một nhà lãnh đạo có kinh nghiệm và năng lực để đối phó với hàng loạt những khó khăn về kinh tế, giáo dục 
và an ninh mà chúng ta đang đối mặt hiện nay. Thượng Nghị Sĩ Hoa Kỳ kế tiếp của chúng ta phải có kinh nghiệm sâu rộng về lập 
pháp và an ninh quốc gia và phải có sự sẻ chia về các trải nghiệm cuộc sống với những người lao động. Tôi có các kinh nghiệm đó, 
và đó là lý do tại sao tôi là ứng cử viên xứng đáng nhất cho vị trí này. Ba mẹ tôi là những người di dân đã phải vật lộn rất vất vả 
để nuôi bảy người con của mình. Tôi đã phải tự xoay sở để học xong đại học với sự trợ giúp của các khoản trợ cấp từ chính 
quyền và công đoàn, và Hội Anaheim Rotary đã tài trợ cho tôi học xong bằng Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA). Ba mẹ tôi đã 
làm việc chăm chỉ, xem trọng giáo dục và là những vị phụ huynh duy nhất trong lịch sử nước Mỹ có hai người con gái là thành 
viên Quốc Hội. Đó là lý do tại sao tôi đã đấu tranh mạnh mẽ trong Quốc Hội trong 20 năm qua cho giáo dục, trường đại học có 
học phí vừa tầm, cải tổ chăm sóc sức khỏe, cải tổ di trú, bình đẳng giới tính, các quyền của cộng đồng người đồng tính (LGBT), 
nâng mức lương tối thiểu, và bảo vệ môi trường. Tôi cũng đã chứng tỏ được khả năng phán đoán độc lập và lòng can đảm khi 
cần thiết nhất: Tôi đã bỏ phiếu chống lại Cuộc Chiến Tranh Iraq, Đạo Luật Yêu Nước, và những khoản cứu trợ cho Phố Wall.Là một 
thành viên cấp cao của Ủy Ban Quân Vụ và Ủy Ban An Ninh Nội Địa, tôi đã làm việc để bảo đảm cho quân đội của chúng ta được 
huấn luyện và trang bị để chiến thắng và được chăm sóc khi họ xuất ngũ trở về nhà. Tôi là ứng cử viên duy nhất có kinh 
nghiệm về an ninh quốc gia cần thiết để giữ cho nước Mỹ được an toàn khỏi chủ nghĩa khủng bố trong nước và quốc tế. Là 
Thượng Nghị Sĩ của quý vị, tôi sẽ đấu tranh cho tất cả người dân California, để cùng nhau chúng ta có thể có một tương lai 
vững mạnh và thịnh vượng hơn. Tôi kính xin quý vị bỏ phiếu cho tôi.
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