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ẦU CỬ

“Khi nhìn vào cộng đồng của
mình, chúng ta nên nhìn qua ống
kính của đầy sự hứa hẹn và
nhiều khả năng thăng tiến.
Chúng ta không nên chỉ nhìn vào
hoàn cảnh khó khăn và vấn đề
xấu. Cùng nhau chúng ta có thể
giúp một cộng đồng tốt trở
thành một cộng đồng vĩ đại.”

Xin chào qúy vị,
Từ hồi bốn tuổi thành phố Worcester đã là nhà của tôi. Tôi yêu
mến, tin tưởng và hết long phục vụ thành phố này. Tôi rất vui vì đã
có được cơ hội để sồng tại một vùng sôi nổi như là quận số bốn.
Cộng đồng quận số bốn có nhiều khu kinh doanh, trường học, cơ
sở, và người dân. Tôi muốn tiếp tục xây dựng thành phố này ngày
càng tiến bộ.
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TIẾNG NÓI CỘNG ĐỒNG
Cộng đồng của chúng ta có sự hiểu biết và tài năng để làm cộng đồng rất lớn.
Trong nhiều năm qua tôi đã làm việc với nhiều cơ quan khác nhau. Tôi tôn
trọng tiếng nói của quý vị và sẽ mang lại ý kiến đến bảng quyết định của Hội
đồng. Tôi uỷ nhiệm làm việc với tất cả dân tộc của vùng số bốn.
ĐẦU TƯ TRONG CỘNG ĐỒNG VÀ TẠO VIỆC LÀM
Tôi sẽ cố gắng giúp đỡ kinh tế điạ phương, tạo thêm nhiều việc làm cho mọi
người và giúp đỡ nhà buôn bán nhỏ. Là thành viên hội đồng của quận bốn, tôi
sẽ cung cấp cho qúy vị những điều kiện cần thiết để bắt đầu hoặc tiếp tục
phát triển cơ sỡ làm ăn của qúy vị. Tôi tin rằng những công việc mới ở điạ
phương nên mướn người địa phương.

HỖ TRỢ GIA ĐÌNH CỦA CHÚNG TA
Tôi quyết định xây dựng cộng đồng chúng ta thành một khu vựng có thể sống
thoải mái hơn và dễ dàng để xây dựng máI ấm gia đình. Tôi sẽ cố gắng xây
dựng trường học vững mạnh, tạo một khu vực an toàn và lành mạnh, ủng hộ
mọi ngườI đạt được thành tích tốt, tạo hãnh diện về cộng đồng của mình, và
chủ động tham gia vào hoạt động xã hội.
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Khi nhìn vào cộng đồng của mình, chúng ta nên nhìn qua ống kính của
đầy sự hứa hẹn và nhiều khả năng thăng tiến. Chúng ta không nên chỉ
nhìn vào hoàn cảnh khó khăn và vấn đề xấu. Lớn lên tại quận bốn đã
khuyết khích tôi tiếp tục xây dựng và hỗ trợ thành phố mình. Vì lòng
tin trong cộng đồng, gia đình tôi đã tiếp tục sống tại quận số bốn.
Cùng nhau chúng ta có thể giúp một cộng đồng tốt trở thành một cộng
đồng vĩ đại.
Trong nhiều năm qua tôi đã sử dụng tiếng nói của mính để đóng
góp ý kiến cho cộng đồng, đầu tư vào gia đình, và hàng xóm lân
cận. Vì lý do này, tôi đã quyết định ứng cử làm thành viên hội đồng
cho quận số bốn cũa thành phố Worcester.
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22 năm quản lý và lảnh đạo phát triển cộng đồng;
giải quết vấn đề hệ thống; rèn luyện về sự phát
triển và sự giáo dục của thanh thiếu niên.
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