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Cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 rất quan trọng đối với tương lai của hệ thống chăm sóc sức 
khỏe chất lượng, giá phải chăng, và tiếp cận đến mọi người trong nước này. Tổng thống tiếp theo 
cũng sẽ có tác động rất lớn đến những vấn đề quan trọng nhất cho các gia đình tại đất nước này: 

Các y tá của SEIU từ lâu đã ủng hộ cải cách hệ thống chăm sóc sức khỏe. Chúng tôi đã đi đầu 
trong việc đưa ra ý tưởng, bảo vệ nó và thực thi nó. Ngày nay, có hơn 20 triệu người Mỹ được 
nhận bảo hiểm ACA. 

Các y tá của SEIU cam kết bảo vệ gia đình những người lao động, cải thiện chất lượng việc chăm 
sóc sức khỏe cho bệnh nhân, phục vụ cộng đồng bên ngoài các trung tâm y tế. 

Là tổng thống tiếp theo của chúng ta, Hillary Clinton sẽ xây dựng thêm và củng cố ACA để đảm 
bảo rằng có thêm nhiều gia đình được bảo hiểm y tế và chi phí phải trả tại chỗ giảm xuống. Bà 
cũng sẽ mở rộng việc tiếp cận hệ thống chăm sóc sức khỏe giá phải chăng cho các gia đình bất kể 
tình trạng nhập cư của họ. 

Hillary Clinton sẽ chiến đấu, chiến thắng và sẽ thực hiện những công việc có ảnh hưởng đến các 
gia đình người lao động: củng cố nền kinh tế và tăng lương, đảm bảo sự tiếp cận được với việc 
chăm sóc trẻ em và chăm sóc y tế lâu dài với giá phải chăng, thông qua cải cách nhập cư toàn 
diện và chống lại chủ nghia phân biệt chủng tộc có hệ thống. 

Các y tá của SEIU nhận thấy rằng chúng tôi phải ủng hộ Hillary Clinton xây dựng một tương lai 
tốt đẹp hơn cho người Mỹ. Trong đầu năm nay các y tá của SEIU đã gõ cửa các gia đình tại Iowa, 
Nevada, Virginia, và Florida nói chuyện với cử tri về sự cam kết của Hillary Clinton cho các gia 
đình người lao động. 

Chúng tôi biết rằng một người, ngay cả khi đó là tổng thống, không thể là con đường dẫn đến 
tương lai tốt đẹp hơn cho gia đình những người lao động được. Chúng tôi, những y tá của SEIU 
phải tiếp tục công việc của mình để chiến đấu cho sự công bình xã hội, kinh tế, và sắc tộc cùng 
với bà. 

Do đó, giải pháp được đặt ra là Những Y Tá của SEIU: 
1. Sẽ tiếp tục là những người ủng hộ nhiệt tình và là người bảo vệ ACA. 
2. Sẽ sử dụng tiếng nói của mình như là người đáng tin cậy nhất để đi tiên phong trong cuộc 
bình chọn tổng thống. Chúng tôi hiểu sức mạnh của lá phiếu chúng tôi và sẽ tham gia vào tiến 
trình dân chủ này. 
3. Sẽ đoàn kết cùng những y tá đồng nghiệp để nói chuyện cùng bạn bè và láng giềng trong 
cộng đồng về cách thức mà Hillary Clinton đang đứng lên vì một hệ thống chăm sóc sức khỏe 
tốt hơn cho mọi người và lương cao hơn, đi song song với sức khỏe tốt. 

 


