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Bà Rochelle Thuy Nguyen và con gái Hannah Lay tại tư gia ở Tp. Las Vegas, hôm 

18/12/2018. 

 
Luật sư gốc Việt Rochelle Nguyễn vừa trở thành dân biểu gốc Việt 
đầu tiên ở bang Nevada, đại diện cho một khu vực ở thành phố Las 
Vegas. 

Hôm 18/12, Hãng tin AP trích lời bà Rochelle Nguyễn, 41 tuổi, một 
luật sư bào chữa các vụ án hình sự, cho biết việc bà thắng cử vào Hạ 
viện tiểu bang Nevada là một “dấu mốc tuyệt vời.” 

Bà nói: “Khi phụ nữ thành công hơn, thì gia đình sẽ mạnh hơn.” 

Bà Rochelle Nguyễn kế nhiệm Dân Biểu Chris Brooks, người vừa đắc 
cử thượng nghị sĩ tiểu bang hồi tháng trước. 

Bà Rochelle theo Ðảng Dân chủ là dân biểu gốc Á đầu tiên của tiểu 
bang Nevada, đại diện Địa Hạt 10 ở Las Vegas, có nhiệm kỳ đến năm 
2020.  



 

AP cho biết bang Nevada trở thành bang đầu tiên ở Mỹ có tỉ lệ phụ 
nữ chiếm đa số trong nghị viện tiểu bang, 51%, còn riêng trong Hạ 
viện Nevada thì tỷ lệ nữ là 55%. 

Theo tờ The Nevada Independent, bà Rochelle Nguyễn đến bang 
Nevada năm 1999, và vào năm 2002, bà học luật tại trường William 
S. Boyd School of Law của đại học UNLV. 

Theo tờ Las Vegas Review-Journal, thân phụ của bà Rochelle Thuy 
Nguyễn, rời Việt Nam đến Mỹ tị nạn vào năm 1975. 

Bà từng làm việc tại Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ, phụ trách xem xét các hồ sơ 
di trú. Ngoài ra, bà làm việc tại Văn Phòng Luật Sư Công tại Clark 
County trong ba năm. 

Nguồn: https://www.voatiengviet.com/a/nevada-ls-rochelle-nguyen-tro-thanh-dan-bieu-goc-viet-

dau-tien/4708890.html 

 

www.vietnamvanhien.org 

 

https://www.voatiengviet.com/a/nevada-ls-rochelle-nguyen-tro-thanh-dan-bieu-goc-viet-dau-tien/4708890.html
https://www.voatiengviet.com/a/nevada-ls-rochelle-nguyen-tro-thanh-dan-bieu-goc-viet-dau-tien/4708890.html
http://www.vietnamvanhien.org/
http://www.vietnamvanhien.info

