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Các học sinh Franklin đặt câu hỏi với Thượng nghị sĩ 
Ron Wyden trong diễn đàn lắng nghe 

Thượng nghị sĩ Ron Wyden muốn nghe các câu hỏi từ các học sinh, và ông ấy đã đến đúng chỗ 
vào tuần trước khi ông tổ chức một diễn đàn trong hội trường Trường Trung Học Franklin. 

Ông Wyden, người đã đại diện cho Oregon tại Quốc hội từ năm 1980 và tại Thượng viện từ năm 
1996, đã đến Trường Franklin hôm Thứ Năm như là một phần của các diễn đàn Listening to 
Future (Lắng nghe từ Tương Lai) của ông, trong đó ông đã đi khắp Oregon để nghe các câu hỏi 
từ các học sinh. Các học sinh Franklin chất vấn trên một loạt các vấn đề. 

Mười một câu hỏi mà các học sinh Franklin đã hỏi bắt đầu với một câu hỏi về kết quả của cuộc 
bầu cử giữa kỳ sẽ ảnh hưởng đến cách Quốc hội có thể kiểm tra Tổng thống Trump như thế nào, 
và cách Thượng viện sẽ bị ảnh hưởng. 

Các học sinh cũng hỏi về việc thay đổi luật nhập cư; các chính phủ nước ngoài phá các cuộc bầu 
cử của Hoa Kỳ bằng cách xâm nhập vào các hệ thống máy tính; luật súng hay tài trợ cho sức 
khỏe tâm thần quan trọng hơn để đối phó với bạo lực; về môi trường; và về kỳ hạn tranh luận ở 
Washington. 

"Lý thuyết cơ bản của tôi là, trong chính trị, khi ai đó tồi bại, tôi nói với mọi người, chúng ta đi 
bỏ phiếu," ông nói. 

Sau khi sự kiện chính thức kết thúc, một số lớn học sinh còn ở lại, và Ông Wyden đã lắng nghe 
thêm một vài câu hỏi trong một vòng tròn thân mật, bao gồm cả một cuộc thảo luận về Đại cử 
tri.  

“Hôm nay không có một câu hỏi nào dở trong hội trường,” ông nói. "Các em chuẩn bị rất tốt." 

Xem toàn bộ hình ảnh từ sự kiện (See a full set of photos from event) 
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