
Bảo mật và tính liêm chính trong bầu cử — tiếp cận rộng hơn các cộng đồng đa dạng, 
phiếu bầu của chúng ta được bảo vệ và nguyện vọng được lắng nghe.

Chính quyền có trách nhiệm — xác định các vấn đề sức khỏe và an toàn thông qua 
đánh giá tài chính, năng lực, công bằng, tính bền vững và bảo mật thông tin.

Môi trường bền vững — không khí và nước sạch, 
quản lý có trách nhiệm đối với đất đai, đường 
thủy và Quỹ trường học chung của tiểu bang.

ĐỔNG LÝ TIỂU BANGĐỔNG LÝ TIỂU BANG

“Bà sẵn sàng đại diện và lên tiếng cho tất cả các 
thành phần của Oregon”. 

Jeanne Atkins, cựu Đổng lý Tiểu bang và cựu Chủ tịch Đảng Dân chủ Oregon.

Thành viên Hội đồng Tăng 

cường Lưu vực sông Oregon

Thành viên Hội đồng Khu 

vực Dịch vụ Giáo dục Quận 

Jefferson

Công binh Lục quân Hoa Kỳ

Giám đốc khu vực của Ủy 

ban Cứu hộ Quốc tế

Dịch vụ Công

Kinh nghiệm nổi trội của Jamie

Chuyên môn — kỹ sư xây dựng, nhà hoạch định 
môi trường, hòa giải viên, luật sư nguồn tài 
nguyên thiên nhiên.

Hiểu chính quyền — với tư cách là nhân viên 
tuyến đầu, ban quản lý và đại diện được bầu.

Ủng hộ cộng đồng — các gia đình tầng lớp lao 
động, cộng đồng da màu, LGBTQIA+, người tị 
nạn, người nhập cư, Bộ lạc.

Jamie Sẽ Làm Cho Nền Dân Chủ Được Thực Thi Cho Tất Cả Chúng Ta

Lãnh đạo toàn diện 
có trách nhiệm

#JAMIEKNOWSOREGON 

JAMIEFOROREGON.COM JAMIEFOROREGON

Được chấp thuận bởi:

Được thanh toán bởi Jamie for Oregon

Jamie là một người trong số chúng ta — không phải là 
người trong nội bộ tổ chức, tự lực cánh sinh, hiểu rõ Oregon, 
hàn gắn khoảng cách.

Jamie chịu trách nhiệm trước chúng ta— ứng cử viên duy nhất 
không được tài trợ bằng tiền của doanh nghiệp. 

Jamie đã có được sự tin tưởng của chúng ta — can đảm, ủng hộ dân chủ tiến bộ, người 
có thể giành phiếu bầu trên toàn tiểu bang.


