
 

Tán thành 

Nghị Quyết Về Nâng Cao Khả Năng Lãnh Đạo Chi Nhánh 2015 SEIU 

 
Xét rằng, Chi Nhánh 2015 SEIU là một trong những công đoàn lớn nhất trong nước, có 400,000 công nhân cung cấp dịch 
vụ chăm sóc dài hạn trên toàn tiểu bang California, và; 
 
Xét rằng, Chi Nhánh 2015 SEIU là tổ chức lớn nhất gồm những người chăm sóc, phụ nữ, người da màu và người nhập cư 
ở tiểu bang California, và; 
 
Xét rằng, Chi Nhánh 2015 SEIU là tổ chức công nhân Chăm Sóc Dài Hạn của California sẽ phát động sức mạnh chung 
của các công nhân chăm sóc dài hạn, gia đình và cộng đồng của họ, sử dụng sức mạnh công nghệ, và xây dựng một phong 
trào rộng lớn nhằm phá vỡ hiện trạng bất bình đẳng để mang lại sự biến đổi lâu dài hướng đến một xã hội bình đẳng hơn 
cho tất cả mọi người, và; 

Xét rằng, Chi Nhánh 2015 SEIU xây dựng sức mạnh bằng cách mở rộng vòng tay để bao gồm tất cả mọi người, tháo dỡ 
những hệ thống và cấu trúc phân biệt chủng tộc, mở rộng chế độ dân chủ của chúng ta, hoạt động như một đoàn thể cùng 
với những người hợp tác và bảo đảm mọi người có quyền gia nhập một công đoàn, và; 

Xét rằng, Chi Nhánh 2015 SEIU sử dụng sức mạnh của chúng ta để đạt được viễn kiến về công việc tốt, được trả công 
với mức lương đủ sống, hưu trí vững chắc về tài chánh, bảo hiểm sức khỏe, sự kính trọng, và chất lượng đời sống cho 
những cộng đồng của chúng ta bao gồm cả quyền được có một công đoàn cho mọi người, tiếp cận được dịch vụ chăm sóc 
dài hạn tốt cho người cao niên và người khuyết tật, tiếp cận được bảo hiểm sức khỏe tốt với giá vừa tầm, nhà ở, sống 
trong những khu xóm an toàn, cơ hội học tập, và công lý chủng tộc, và; 

Xét rằng, Chi Nhánh 2015 SEIU dẫn đầu với những giá trị về: 
 
Khả năng lãnh đạo được thể hiện khi chúng ta tổ chức những người khác xung quanh một tầm nhìn, hành động dũng 
cảm, xây dựng những mối quan hệ đa dạng có tác động mạnh và có những đội mang tính hòa nhập, chịu trách nhiệm giải 
trình cho các kết quả, và cam kết thể hiện tinh thần và chuẩn mực hợp với luân thường đạo lý, và khi chúng ta truyền cảm 
hứng cho những người khác để họ học hỏi nhiều hơn, mơ ước nhiều hơn, hành động nhiều hơn và trở thành những người 
có khả năng hơn; 
Tình thương được thể hiện khi chúng ta tạo ra một không gian trong tâm trí để có thể thông cảm với những cảnh ngộ và 
những thử thách của tha nhân và hé lộ một con đường dẫn đến các giải pháp; 
Sự nâng cao khả năng được thể hiện khi mỗi công nhân có cơ hội phát hiện tiềm năng lãnh đạo của mình và thi hành khả 
năng lãnh đạo đó vì lợi ích của những người khác; 
Trách nhiệm giải trình được thể hiện khi chúng ta tự phê bình mỗi ngày, chấp nhận và chịu trách nhiệm cho những lời 
ăn tiếng nói, ý tưởng và hành động của bản thân; 
Sự minh bạch được thể hiện khi chúng ta bảo đảm rằng sự giao tiếp cởi mở được dùng ở mọi cấp và được xúc tiến để xây 
dựng sự tin cậy lâu dài giữa các đoàn viên của chúng ta cũng như tin cậy đoàn thể của họ; 
Sự xuất sắc được thể hiện khi chúng ta thể hiện khả năng học hỏi từ những lúc chúng ta thành công và những lúc chúng 
ta thất bại, phát hiện những cơ hội học hỏi hằng ngày, và khát khao cố gắng hoàn thiện bản thân mọi lúc mọi nơi, và; 

Xét rằng, Chi Nhánh 2015 SEIU là một tổ chức có sức mạnh bắt nguồn từ sự lãnh đạo và phong trào hoạt động của chính 
đoàn viên của tổ chức, và;  

Xét rằng, viễn kiến đạt được Công Lý Cho Mọi Người, và sự bình đẳng về chủng tộc và tài chánh chỉ có thể thực hiện 
được bằng cách xây dựng một phong trào lãnh đạo từ số lượng đoàn viên và từ những cộng đồng đa dạng của chúng ta.   
 

Cho nên, để giải quyết vấn đề: 



 

Tán thành 

1. Chi Nhánh 2015 SEIU sẽ đẩy mạnh và hỗ trợ những vai trò dành cho các đoàn viên đã cam kết dẫn đầu trong Kế 
Hoạch Hoạt Động Vì Công Lý trong vùng, quận, viện điều dưỡng của họ cũng như trong công đoàn và ở ngay 
cộng đồng của họ.  

2. Chi Nhánh 2015 SEIU sẽ đặt thành ưu tiên hành trình lãnh đạo cho các đoàn viên và những nhà lãnh đạo tiến 
hành công việc tổ chức cho công đoàn của họ bằng cách phát triển những buổi đào tạo, công cụ, quy tắc thực hành 
và những trải nghiệm mà sẽ hỗ trợ cũng như nâng cao khả năng của họ để ủng hộ tiến trình tháo dỡ nạn phân biệt 
chủng tộc do cấu trúc gây ra, thúc đẩy sự hòa nhập, và xây dựng sức mạnh cần thiết để mang đến sự bình đẳng xã 
hội và bình đẳng về tài chánh cho tất cả các cộng đồng của chúng ta.  

 


