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Kính thưa quí vị,
Tôi xin mạng phép giới thiệu đến quí vị tôi tên là Paul Murphy. Tôi đang làm việc
trong một hội đồng nhà trường tại San Jose. Mục đích chính của tôi là mong muốn được
tạo nên tất cả các quyền lợi có ích cho học sinh tại thành phố San Jose. Để doạt được mục
đích trên tôi phải tham gia vào bộ giáo dục của thành phố San Jose. Cuộc bầu cử vào
tháng 11 sắp tới tôi ra tranh cử vào một chức vụ quan trọng trong bộ giáo dục thành phố.
Tôi rất mong quí vị ủng hộ cho tôi để tôi có thêm cơ hội tốt phục vụ cho con em chúng ta tại
thành phố này.
Khi còn là một sinh viên tôi rất chăm chỉ theo các nghành thuộc vào phục vụ xã hội.
Tôi đã tốt nghiệp đại học về tâm lý học (Psychology). Sau đó tôi tiếp tục theo học nghành
bảo vệ sức khỏe cho xã hội (Public Health) và tốt nghiệp Cao học. Tôi đã lập gia đình và
được hai cháu trai hiện đang là học sinh của thành phố San Jose.
Không có gì quan trọng hơn cho tương lai con cháu chúng ta bằng trình độ học vấn
mà các em đạt được từ các nhà trường mà các em đang theo học. Tôi là cha của 2 cháu
trai đang là học sinh của thành phố San Jose và gia đinh tôi sống tại thành phố này hơn 12
năm nay. Tôi bỏ nhiều thời gian và tâm quyết làm việc với cộng đồng và hội đồng nhà
trường để tạo dựng những cơ hội tốt cho con em của chúng ta.
Tôi đang tranh cử để được đại diện quí vị làm việc cho bộ giáo dục thành phố San
Jose thuộc vào khu vực một. Giáo viên là những nhân vật quan trọng trong cộng đồng của
chúng ta. Họ đáng được chúng ta quan tâm và cung cấp tất cả các dụng cụ học đường vào
trong từng lớp học để họ dạy dổ con em chúng ta hoàn hảo hơn.
Được là người đại diện của quí vị trong bộ giáo dục thành phố thuộc khu vực một.
Tôi sẽ quan tâm vào ba mục đích quan trọng đó là trách nhiệm, cơ hội và cộng đồng trong
nhà trường của chúng ta để con em chúng ta có tất cả các dụng cụ cần thiếc phục vụ cho
học hành hoàn hảo hơn.
Để được hiểu sâu sắc hơn về các dữ kiện tranh cử, mong quí vị vào trang mạng của
tôi www.4paulmurphy.com.
Thành thật cảm ơn quí vị.
Paul J Murphy

