Kính thưa quý đồng hương tỵ nạn cộng sản Việt Nam Bắc Cali
Tháng 5, 2018 là tháng bận rộn cho cư dân thành phố San Jose vì sẽ bỏ phiếu bầu
chọn những chức vụ dân cử địa phương.
Về chức vụ Thị trưởng của San Jose City, cư dân sẽ bỏ phiếu chọn lựa 1 trong 4 Ứng cử
viên tranh cử chức vụ Thị trưởng này.
Danh sách như sau:
1.
2.
3.
4.

QuangMinh Pham (Writer)
Sam Liccardo (San Jose Mayor)
Tyrone Wade (Retired)
Steve Brown (Security Director/Businessman

Cand ID: 2
Cand ID: 3
Cand ID: 4
Cand ID: 5

Xin xem về những phát biểu tại đây:
http://sanjoseca.gov/DocumentCenter/View/75674

Trong thời gian vừa qua ngày 6 tháng 9, 2017 Thị trưởng Liccardo đã giúp Little
Saigon San Jose thay thế những lá phướn rách cũ và giúp lau sạch những dấu graffiti
trên bia monument. Mặc dù, Thị trưởng Liccardo đã rất bận rộn với công việc ở
Thành phố, nhưng ông đã dành thì giờ gặp gỡ và lắng nghe tiếng nói của Little
Saigon San Jose Foundation. Trong quá khứ Thị trưởng Liccardo là người
hiểu rất rõ bối cảnh lịch sử và từng trãi nguyện vọng của cộng đồng khi đòi
hỏi danh xưng Little Saigon; vì vậy, Little Saigon San Jose Dự Án và Phát
Triễn (LSSJID) có thể đặt niềm tin vào sự bỏ phiếu chọn lựa ông Liccardo là
Thị trưởng Thành phố San Jose thêm một nhiệm kỳ kế tiếp 2019-2022.
Quan điểm này của LSSJID không phải là một endorsement cho Ứng cử viên Thị
trưởng Liccardo vào chức vụ Thị trưởng San Jose nhiệm kỳ 2019-2022, nhưng là một

dữ kiện (fact) chính trị cho thấy Ông Sam Liccardo thật sự đã có những hiểu biết và
hành động thích hợp với đường lối phát triễn của LSSJID dành cho Little Saigon San
Jose và vì thế LSSJID có thể hổ trợ và kêu gọi cư dân thành phố San Jose bỏ phiếu
chọn ông vào chức vụ Thị trưởng San Jose trong cuộc tranh cử ngày 5 tháng 6, 2018.
Cùng với cuộc tranh cử ngày 5 tháng 6, 2018 LSSJID cũng nhận thấy Ứng cử (ỨCV)
viên Vân Lê cho chức vụ Nghị viên khu vực 7 đã có đường lối và chính sách phù hợp
với nguyện vọng và lợi ích của cử tri khu vực 7 nói chung và Little Saigon San Jose nói
riêng; vì thế, LSSJID hoàn toàn ủng hộ đường lối chính sách tranh cử của ỨCV Vân
Lê và khuyến nghị cử tri khu vực 7 nên dành lá phiếu cho ỨCV Vân Lê vào
chức vụ Nghị viên Khu vực 7, San Jose vào ngày 5 tháng 6 sắp tới.
Trân trọng kính thông báo
Hoàng Hoa
LSSJID Founder
05/12/2018
Links:
http://www.saigonfilms.com/ls_sanjose/ls_docs3.html
http://www.saigonfilms.com/ls_sanjose/docs/ls_docs_monument_meeting.pdf
http://www.saigonfilms.com/ls_sanjose/reports/tuongtrinhdenghi20180303.pdf
P.S. Thông báo được post trên LSSJID Web Site

