Tiểu sử Ững cử viên:
Lauren là một Ứng cừ viên Đàng Dăn Chù cho Khu Vực 2 Hệi
Đồng Thành Phố Philadelphia.
Cô ra tranh cừ vì cô tin rằng 26% mức nghèo khó là không chấp
nhận được và rằng Thành phố phải cố gắang cài tiến chất lượng và
số lượng của công ăn việc làm và bạn có nền giáo dục tốt và đường
phố sạch dù bạn ở mả vùng nào cùa Thành Phố.
Lauren tranh cử nghị viên Thành Phộ nhiệm kỳ tợi vi người dâan
Philadelphia đoì hỏi và đặt hy vọng nhiểu hơn với các vị đại biểu
Lauren có kinh nghiệm hơn 10 năm làm việc quanh Tòa Hành
Chánh Philadelphia. Là phụ tá lập pháp cho Hội Đồng Thành Phố
cô đã kiện thành công cựu Thị trưởng Michael Nutter để ngăn không
cho đóng cửa một số thư viện trong thời kỳ Kinh Tế Khó Khăn.
Chính thị trưởng Nutter sau đó nhận cô đảm trách Phụ tá giám đốc
về Tài chánh và trên cương vị đó cô đã lành mạnh hóa một loạt vắn đề về thuế khóa, tiền hưu,
và tài chánh tổng quát của thành phố.
Lauren cũng là nhà hoạt động cộng đồng, nhà kinh doanh và chuyên gia tài chánh thành phố.
Cô là giám đốc Bang Pynsylvania để Bảo vệ Cử Tri cho vận động tái ứng cử của Tổng thống
Obama và đấu tranh giành quyền đi bầu bình đẳng cho dân tiểu bang Pennsylvania. Cô cũng làm
việc tư nhân, là đồng sáng lập viên của hãng đề xuật sách lượt công cộng cho tổ chức giáo dục
cao đẳng, xí nghiệp phát triển cho cộng đồng và thương nghiệp ( CDCs), cơ quan bất vụ lợi và
làm việc với chủ nhân xí nghiệp lớn và nhỏ khắp vùng. Gần đây nhất Lauren làm cho xí nghiệp
cố vấn tài chánh PFM để phát triển một sách lượt trên toàn quốc nhằm đề xuất chỉ dẩn quản lý
ngân sách, tài chánh cho các đưn vị hành chánh địa phương.
Lauren là người có quyết tâm cải cách và là người hoạt động tình nguyện lâu năm. Cô là chủ tịch
của Hội South Neighborhood (SOSNA), giúp thành lập Người Ủng Hộ Stanton, thành lập và quản
lý bất vụ lợi Ngày hội bia Bloktoberfest, và là thành viên ban điều hành của Quỹ Đất Ngân Hàng
Philadelphia. Hiện nay cô là thành viên ban chấp hành của Christian Street YMCA và Dad Vall
Regatta. Laurence cư ngụ tại vùng lân cận của nhà thương Graduate phía nam Philadelphia cùng
với bạn đồng giới Puggle, Alfred và con cún Louie. Nếu được đấc cử Lauren sẽ là thành viên đều
tiên công khai nhìn nhận người đồng tính trong Hội Đồng Thành Phố Philadelphia.

