Diane Trautman · Giám Đốc Nha Hành Chánh Quận Hạt Harris
THÔNG CÁO BÁO CHÍ
Ngày 9 Tháng 5, 2020

LIÊN LẠC: Ban Truyền Thông & Tiếp Cận Cử Tri
county.clerk@cco.hctx.net
(713) 274-9550

Giám Đốc Nha Hành Chánh Quận Hạt Từ Chức Vì Những Lý Do Cá Nhân
(Houston, TX) – Giám Đốc Nha Hành Chánh Quận Hạt Harris, Bà Diane Trautman đã gửi đơn từ chức của mình đến cho
Thẩm Phán Quận Hạt Harris Lina Hidalgo và các thành viên của Ủy Viên Quận Hạt, và việc từ chức này sẽ có hiệu lực vào
Ngày 31 Tháng 5, 2020.
Bà Trautman nói: “Sau khi cân nhắc và thảo luận với gia đình và bác sĩ của tôi, tôi xin từ chức công việc Giám Đốc Nha
Hành Chánh Quận Hạt Harris vì những lo ngại về sức khỏe cá nhân của tôi. Bởi vì đại dịch COVID-19, tuổi tác của tôi và
các vấn đề sẵn có về sức khỏe, tôi cảm thấy mình không có thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình với tư cách là Giám
Đốc Nha Hành Chánh Quận Hạt Harris.”
Bà Trautman đã làm Giám Đốc Nha Hành Chánh Quận Hạt Harris kể từ Ngày 1 Tháng 1, 2019 và đã làm việc chăm chỉ để
làm cho quá trình bầu cử đơn giản hơn, liên tục đối mặt với các thách thức và giải quyết các mối quan tâm của công chúng
để đảm bảo cơ sở hạ tầng bầu cử được an toàn.
Bà Trautman nói thêm: “Tôi tự hào về những gì chúng tôi đã đạt được trong thời gian ngắn mà tôi tại chức và rất biết ơn
đối với đội ngũ nhân viên tuyệt vời của tôi vì sự cam kết và hỗ trợ của họ. Thật là một vinh dự và đặc quyền tuyệt đối khi
được phục vụ các công dân của Quận Hạt Harris.”
Gần đây nhất và để phản ứng với đại dịch COVID-19, bà Trautman đã làm việc với các quan chức bầu cử để đảm bảo an
toàn cho các nhân viên của bà, các nhân viên bầu cử và các cử tri trong các cuộc bầu cử sắp tới.
Hôm nay, Thẩm Phán Quận Hạt Harris Lina Hidalgo đã chấp nhận đơn từ chức của bà Trautman và đưa ra tuyên bố sau
đây:
“Tiến Sĩ Trautman là hiện thân của tinh thần cộng đồng mà bà đã phục vụ. Trong thời gian ngắn làm Giám Đốc Nha Hành
Chánh Quận, Tiến Sĩ Trautman đã tranh đấu để giúp cho các công dân có thể dễ dàng tham gia các cuộc bầu cử và gióng
lên tiếng nói cho họ. Tại cuộc họp đầu tiên của các Ủy Viên Quận Hạt ngay sau khi cả hai chúng tôi vừa được nhậm chức,
bà ta đã dẫn đầu trong việc chuẩn thuận cho các công dân có thể bầu phiếu tại bất kỳ địa điểm bầu cử nào trong Ngày Bầu
Cử, bất kể khu vực ghi danh cử tri của họ được chỉ định ra sao. Bà ta đã mở rộng các địa điểm bầu cử bao gồm các trường
cao đẳng và đại học và thêm giờ cũng như cơ hội bầu cử sớm cho tất cả mọi người. Hiện nay, trong cuộc khủng hoảng
Coronavirus, bà ta đã đẩy mạnh việc bầu cử bằng thư, bảo vệ một cam kết trị giá 12 triệu đô la từ các Ủy Viên Quận Hạt
để đảm bảo các cư dân có thể bầu phiếu an toàn qua thư nếu cần thiết hoặc tại các địa điểm bầu cử. Các Ủy Viên Quận
Hạt sẽ chỉ định người thay thế bà ta. Trong khi đó, thay mặt cho các cư dân của Quận Hạt Harris, tôi cảm ơn bà ấy vì đã
phục vụ cộng đồng của chúng ta với niềm tự hào, sự cống hiến và một chương trình làm việc đầy khát khao.”
Văn Phòng Nha Hành Chánh Quận Hạt Harris rất biết ơn sự lãnh đạo của Tiến Sĩ Trautman và chúc bà những điều tốt đẹp
nhất. Chúng tôi thực sự nhớ bà ấy rất nhiều.
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