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NANCY HONG ENG(黃秋虹)之競選聲明 

市議會議員候選人 

（有效任期截止至2020年4月14日） 

ROSEMEAD市特別市政選舉 

職業： 規劃專員/房地產仲介 

我的家庭在柬埔寨的勞改營生活四年後於1979年作為難民來到美國。我12歲時

開始上學，六年內完成K-12（幼稚園至12年級）教育，並從Mount St. Mary’s大

學獲得我的商業管理B.A.（文學學士）。學院畢業後，我在包括房地產和金

融、公用事業、娛樂和市政府在內的行業工作。2000年我们在Rosemead安家，

我並且與Dean結婚。我們在2002年迎來我們的兒子。 

在我們的兒子就讀於Garvey學校期間，我積極地擔任學校、學區和PTA（家長

教師聯誼會）級別的領導職位。我還強烈倡導改善關愛患有心理疾病的人和家

庭的系統。 

2009年被委任到Rosemead規劃委員會工作，我目前擔任副主席，並曾兩次擔任

主席。作為一位專員，我支持改善效率的解決方案、平衡對生活品質的影響的

優良開發項目，以及提供新的住宅機會。 

作為一位Rosemead市議會議員，我的目標是鼓勵居民分享關切的問題和解決方

案，支持小型企業，以及為居民和企業改善公共安全。 

瀏覽www.nancyforrosemead.com瞭解競選資訊。(626) 833.6820 

/s/ Nancy H. Eng 

http://www.nancyforrosemead.com/


DECLARACIÓN DE NANCY HONG ENG 
CANDIDATA PARA MIEMBRO DEL CONCEJO MUNICIPAL 

(Término vigente finalizando el 14 de abril de 2020) 
ELECCIÓN MUNICIPAL ESPECIAL DE LA CIUDAD DE ROSEMEAD 
Ocupación: Comisionada de Planificación/Agente de Bienes Raíces 
Mi familia llegó a los Estados Unidos como refugiados de Camboya en 1979, 
después de sobrevivir cuatro años en campos de trabajo. Comencé la escuela a 
los 12 años, completé la educación de K-12 (de jardin de niños al grado 12) en 
seis años y obtuve mi B.A. (Licenciatura) en Administración de Empresas de 
la Universidad Mount St. Mary’s. Después de la universidad, trabajé en varias 
industrias, incluyendo bienes raíces y finanzas, servicios públicos, 
entretenimiento y gobierno de la ciudad. En 2000, mi familia hizo de 
Rosemead nuestro hogar y me casé con Dean. Fuimos bendecidos con nuestro 
hijo en 2002. 
Mientras nuestro hijo asistía a las escuelas de Garvey, participé activamente 
en cargos de liderazgo en los niveles del sitio escolar, distrito y PTA 
(Asociación de Padres y Maestros). También soy una fuerte defensora de la 
mejora del sistema de atención médica para los seres queridos y las familias 
que viven con enfermedades mentales. 
Habiendo sido nombrada para la Comisión de Planificación de Rosemead en 
2009, actualmente trabajo como Vicepresidenta y he servido como Presidenta 
dos veces. Como Comisionada, apoyo las soluciones que mejoren la 
eficiencia, los buenos proyectos de desarrollo que equilibren el impacto a la 
calidad de vida y proporcionen nuevas oportunidades de vivienda. 
Como miembro del Concejo Municipal de Rosemead, mis objetivos son hacer 
partícipes a los residentes para que compartan sus inquietudes y soluciones, 
apoyar las pequeñas empresas y mejorar la seguridad pública para residentes y 
negocios. 
Visite www.nancyforrosemead.com para obtener información sobre la campaña. 
(626) 833.6820 
/f/ Nancy H. Eng 

 

http://www.nancyforrosemead.com/


C0001405705-VTN 

BÀI PHÁT BIỂU CỦA NANCY HONG ENG 

ỨNG CỬ VIÊN CHO CHỨC VỤ ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ 

(Nhiệm kỳ chưa hết hạn sẽ kết thúc vào Ngày 14 Tháng Tư, 2020) 

BẦU CỬ ĐỊA PHƯƠNG ĐẶC BIỆT CỦA THÀNH PHỐ ROSEMEAD 

Nghề nghiệp: Ủy Viên Kế Hoạch/Chuyên Viên Địa Ốc 

Gia đình tôi đến Hoa Kỳ với tư cách là những người tị nạn từ Campuchia năm 1979, sau khi sống 

sót sau bốn năm ở các trại lao động. Tôi bắt đầu đi học lúc 12 tuổi, hoàn thành chương trình giáo 

dục K-12 (Mẫu Giáo đến Lớp 12) trong sáu năm, và đạt được bằng B.A. (Cử Nhân Nghệ Thuật) 

của mình về Quản Trị Kinh Doanh từ Đại Học Mount St. Mary. Sau đại học, tôi làm việc trong 

các ngành công nghiệp bao gồm bất động sản và tài chánh, các tiện ích công cộng, giải trí và 

chính quyền thành phố. Vào năm 2000, gia đình tôi đã chọn Rosemead làm mái ấm của mình, và 

tôi kết hôn với Dean. Chúng tôi được ban phước với con trai của mình vào năm 2002. 

Trong khi con trai chúng tôi theo học các trường tại Garvey, tôi đã hoạt động tích cực ở các vai 

trò lãnh đạo ở các cấp địa điểm trường, khu học chánh và PTA (Hiệp Hội Phụ Huynh và Giáo 

Viên). Tôi cũng là một người bênh vực mạnh mẽ để cải thiện hệ thống chăm sóc cho những người 

thân yêu và gia đình sống với bệnh tâm thần. 

Được bổ nhiệm vào Ủy Ban Kế Hoạch Rosemead năm 2009, tôi hiện là Phó Chủ Tịch và từng là 

Chủ Tịch hai lần. Là một Ủy Viên, tôi hỗ trợ các giải pháp nâng cao hiệu quả, các dự án phát 

triển tốt để cân bằng tác động đến phẩm chất đời sống, và cung cấp những cơ hội gia cư mới. 

Trong cương vị một ủy viên Hội Đồng Thành Phố Rosemead, các mục tiêu của tôi là mời gọi cư 

dân chia sẻ các mối quan tâm và giải pháp, hỗ trợ giới tiểu thương và cải thiện an toàn công cộng 

cho cư dân và doanh nghiệp. 

Vào xem www.nancyforrosemead.com để biết thông tin vận động tranh cử. (626) 833.6820 

/s/ Nancy H. Eng 

 

 

http://www.nancyforrosemead.com/



