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Cơ Quan Lập 
Pháp Tiểu Bang là gì?

Ai là những Nhà Lập Pháp Tiểu Bang?

Washington State Legislature (Cơ Quan 
Lập Pháp Tiểu Bang Washington) có 
hai cơ quan chính: Hạ Viện Washington với 
98 dân biểu và Thượng Viện Washington với 
49 thượng nghị sĩ. Mỗi thành viên của Hạ Viện 
và Thượng Viện được bầu chọn để đại diện cho 
một khu vực nhất định (gọi là một khu vực lập pháp) 
trong tiểu bang. Bạn sẽ gặp gỡ các nhà lập pháp đại 
diện cho khu vực tiểu bang của mình.

Các chức năng chính của Cơ Quan Lập Pháp Tiểu 
Bang là ban hành luật mới và sửa đổi luật hiện 
hành có liên quan đến sức khỏe, giáo dục và 
phúc lợi chung của người dân Washington, đồng 
thời đưa ra các quyết định giúp tiểu bang luôn duy trì 
kinh tế và môi trường ở tình trạng tốt.

Cơ Quan Lập Pháp cũng chịu trách nhiệm về ngân 
sách của tiểu bang.
Họ là những người sẽ quyết định xem có nên tăng lương nếu có tiền trợ cấp nguy 
hiểm vĩnh viễn hay giảm lương theo mức tiền trợ cấp trước nguy hiểm, nếu việc tăng 
lương tại viện dưỡng lão được tài trợ và nhiều quyết định quan trọng khác về các khoản đầu tư 
mà Tiểu Bang sẽ đưa ra cho cộng đồng của chúng ta.

Cơ quan lập pháp tiểu bang không tham gia vào việc hoạch định chính sách liên bang, chẳng hạn như dự 
luật kích thích kinh tế do COVID. 

Nhà lập pháp là những người được chúng ta bầu chọn để đại diện cho chúng ta: các cử tri (đây là lý do tại 
sao chúng ta phải bỏ phiếu cho các nhà lập pháp hỗ trợ chăm sóc viên trong mùa bầu cử!). 

Nhà lập pháp bỏ phiếu cho rất nhiều vấn đề – từ các vấn đề trong nông nghiệp tới việc tài trợ cho viện 
dưỡng lão - và hầu hết họ không phải là chuyên gia về lĩnh vực chăm sóc dài hạn. Các nhà lập pháp của 
bạn hưởng lợi từ việc lắng nghe trải nghiệm đầu tiên của bạn với tư cách là chăm sóc viên. Nếu bạn chưa 
gặp nhà lập pháp của mình trước đó, hãy hỏi xem có trải nghiệm gì về công việc chăm sóc, đồng thời 
chuẩn bị nội dung giải thích ngắn gọn về khái niệm chăm sóc dài hạn.



Cuộc họp với các nhà lập 
pháp của chúng ta sẽ diễn 
ra như thế nào?

Trợ Lý Lập Pháp là gì?

Thông thường, chúng ta sẽ gặp các nhà lập 
pháp ở văn phòng. Giống như chúng ta, 
các nhà lập pháp và nhân viên của họ cũng 
đang loay hoay tìm cách thích nghi với môi 
trường trực tuyến mới mẻ, và họ cũng có 
thể gặp khó khăn với công nghệ.

Cuộc họp diễn ra trong bao lâu? Cuộc 
họp với các nhà lập pháp có thể chỉ kéo dài 
5-10 phút. Họ thường sẽ cho bạn biết cuộc 
họp kéo dài bao lâu vào đầu mỗi cuộc họp. 

Mẹo về cách đề cập nội dung: Đưa ra 
nhận xét ngắn gọn, thân thiện và cá nhân. 
Chúng ta muốn nhà lập pháp dễ dàng nắm 
bắt và nhớ lại các điểm chính của chúng ta.

Điều quan trọng nhất cần ghi nhớ 
khi gặp gỡ các nhà lập pháp là 
bạn có quyền có mặt ở đây và tiếng 
nói của bạn được lắng nghe. Công 
việc của họ là gặp gỡ bạn và những người 
khác trong quận để lắng nghe tâm tư và 
nguyện vọng của bạn, đồng thời đại 
diện cho bạn ở cơ quan lập pháp. 

Đừng cảm thấy khó chịu nếu Thượng 
Nghị Sĩ hoặc Dân Biểu trong Tiểu Bang 
không thể họp riêng với chúng ta. Các 
nhà lập pháp có lịch trình bận rộn và 
đôi khi bị hủy vào phút chót vì những lý 
do ngoài tầm kiểm soát của họ. Họp với 
nhân viên của họ cũng có thể hiệu quả 
như làm việc với họ. Vì các nhà lập pháp 
còn phải lo toan quá nhiều vấn đề nên 
nhân viên lập pháp thường là người xây 
dựng chương trình lập pháp, soạn thảo 
dự thảo và gặp gỡ các cử tri giống như 
chúng ta. 


