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Mục lục ứng cử viên

Quý vị sẽ không bỏ phiếu
cho tất cả các mục trong tập
sách hướng dẫn cử tri này.
Dùng lá phiếu để xác định
các ứng cử viên và dự luật
mà quý vị cần xem.
Quý vị sẽ nhận được lá phiếu không trễ hơn
ngày 21 tháng 10.

Mục lục ứng cử viên

99

Quý vị sẽ nhận được
hai tập sách hướng
dẫn cử tri

Ngoài tập sách hướng dẫn cử tri
này, quý vị sẽ nhận được một tập
sách hướng dẫn cử tri khác từ Tổng
Thư ký Tiểu bang mà sẽ bao gồm
các dự luật tiểu bang, cũng như các
ứng cử viên cho Tòa Phúc thẩm.

Điền vào lá phiếu

Quý vị có thể sử dụng bất kỳ
bút màu nào để hoàn tất lá
phiếu.

Ký tên vào phong bì

Đừng quên ký tên vào mặt
sau của phong bì gửi lại để
lá phiếu của quý vị có thể
được đếm!

Gửi lại lá phiếu
Gửi lại lá phiếu qua đường
bưu điện? Không cần dán
tem! Chúng tôi khuyên
quý vị nên gửi lại lá phiếu
không trễ hơn thứ Sáu
trước Ngày Bầu cử để đảm
bảo lá phiếu được bưu điện
đóng dấu kịp thời để được
đếm. Lá phiếu phải có dấu
đóng bưu điện không trễ
hơn Ngày Bầu cử, ngày 5
tháng 11.
Quý vị cũng có thể gửi lại
lá phiếu tại một trong các
thùng phiếu được liệt kê
trên trang 8 - 9 của tập sách
này. Thùng phiếu đóng vào
8 giờ tối vào Ngày Bầu cử,
ngày 5 tháng 11.

Thư điện tử
elections@kingcounty.gov
Trang mạng
kingcounty.gov/elections
Qua đường bưu điện
King County Elections
(Sở Bầu cử Quận King)
919 SW Grady Way
Renton, WA 98057

Thông tin liên lạc



Lời khuyên
khi bỏ phiếu

Điện thoại
206-296-VOTE (8683)
1-800-325-6165
TTY Relay: 711

Trực tiếp
Mở cửa Thứ Hai - Thứ Sáu từ 8:30 sáng 4:30 chiều
King County Elections
(Sở Bầu cử Quận King)
919 SW Grady Way
Renton, WA 98057
Elections Annex
(Văn phòng phụ của Sở Bầu cử)
King County Administration Building
(Tòa nhà Hành chính Quận King)
500 4th Ave., Room 440
Seattle, WA 98104

Kết nối với chúng tôi qua
mạng xã hội







kcelections.com
twitter.com/kcelections
facebook.com/kcelections
instagram.com/kcelections
snapchat.com/add/kcelections
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Đăng ký bỏ phiếu

Điều kiện
Để đăng ký bỏ phiếu ở Washington, quý vị phải là:
• Công dân Hoa Kỳ;
• Cư dân hợp pháp ở Tiểu bang Washington;
• Ít nhất đủ 18 tuổi vào Ngày Bầu cử;
• Không bị truất quyền bỏ phiếu do lệnh của tòa án; và
• Không bị Sở Cải huấn giám sát vì bị kết án phạm trọng tội ở
Washington.

Cách đăng ký
Trực tuyến

Quý vị có thể đăng ký trực tuyến tại www.vote.wa.gov — quý vị sẽ cần Bằng
lái xe hoặc Thẻ căn cước Tiểu bang Washington. Ngày cuối cùng để đăng ký
trực tuyến cho cuộc Tổng tuyển cử là ngày 28 tháng 10.

Qua đường bưu điện

Tải và in đơn đăng ký từ trang mạng www.kingcounty.gov/elections và gửi
qua đường bưu điện đến văn phòng của chúng tôi không trễ hơn ngày 28
tháng 10 cho cuộc Tổng tuyển cử.

Trực tiếp

Quý vị có thể đăng ký trực tiếp cho đến ngày 5 tháng 11, Ngày Bầu cử tại
một trong những trung tâm bầu cử ở trang 6.

Giữ hồ sơ đăng ký cử tri hiện hành
Cập nhật hồ sơ đăng ký nếu quý vị đã chuyển nhà hoặc thay đổi tên, hoặc
nếu chữ ký của quý vị đã thay đổi. Quý vị có thể cập nhật thông tin trực
tuyến hoặc nộp đơn đăng ký mới không trễ hơn ngày 28 tháng 10 cho cuộc
Tổng tuyển cử hoặc trực tiếp đến một trong những trung tâm bầu cử ở
trang 6 cho đến ngày 5 tháng 11, Ngày Bầu cử.
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Hiện giờ quý vị có thể đăng ký bỏ phiếu, cập nhật địa chỉ, hoặc thực hiện các cập
nhật khác trong hồ sơ đăng ký cử tri cho đến 8:00 tối ngày 5 tháng 11, Ngày Bầu
cử.
Xin vui lòng xem trang 6 để biết danh sách của các trung tâm bầu cử nơi quý vị có
thể đăng ký và bỏ phiếu trực tiếp.

Đăng ký bỏ phiếu qua Bộ Cấp Giấy phép (Department of
Licensing) hoặc Thị trường Phúc lợi Y tế (Health Beneﬁt
Exchange) trở nên dễ dàng hơn!
Nếu quý vị xin bằng lái xe nâng cao (enhanced driver license), hiện giờ quý vị sẽ
được tự động đăng ký bỏ phiếu hoặc cập nhật địa chỉ. Quý vị không muốn đăng
ký? Quý vị có thể từ chối. Nếu quý vị xin bằng lái xe thông thường, quý vị vẫn sẽ
được hỏi nếu quý vị muốn đăng ký bỏ phiếu hay không.
Hiện giờ quý vị có thể đăng ký bỏ phiếu khi quý vị đăng ký hoặc đổi mới bảo hiểm
y tế thông qua Thị trường Phúc lợi Y tế.

Đăng ký trước cho thanh thiếu niên
Công dân 16 và 17 tuổi hiện giờ có thể đăng ký trước để bỏ phiếu. Các đơn đăng
ký được gửi trực tuyến, qua thư bưu điện, hoặc trực tiếp sẽ nằm trong tình trạng
‘chờ xử lý’ cho đến khi các em tròn 18 tuổi.
Nếu người đăng ký tròn 18 tuổi trước Ngày Bầu cử dự kiến kế tiếp, họ sẽ tự động
được gửi một lá phiếu đến địa chỉ đã đăng ký.

Đăng ký bỏ phiếu chưa bao giờ dễ dàng hơn!

Quý vị có thể đăng ký bỏ phiếu cho đến Ngày Bầu cử!

mới

Quý vị cần trợ giúp?

Trung tâm bầu cử
Trung tâm bầu cử dành cho các cử tri cần trợ giúp. Mỗi trung tâm có các máy bỏ phiếu có thể cung cấp
lá phiếu đã được thu âm hoặc bằng khổ chữ lớn, và các thiết bị trợ giúp khác. Nhân viên bầu cử có thể
trợ giúp nếu cần. Cử tri cũng có thể đăng ký bỏ phiếu và nhận lá phiếu cho đến hết Ngày Bầu cử.
Địa điểm

Giờ mở cửa

Bellevue Library (Thư viện Bellevue), 1111 110th
Ave NE, Bellevue, 98004

• Ngày thường trong tuần, ngày 28 tháng 10 ngày 1 tháng 11, 10:00 sáng - 6:00 tối

Federal Way 320th Library (Thư viện Đường 320th
Federal Way), 848 S 320th St, Federal Way, 98003

• Thứ Bảy, ngày 2 tháng 11
10:00 sáng - 4:00 chiều

Kenmore City Hall (Tòa thị chính Kenmore), 18120
68th Ave NE, Kenmore, 98028

• Thứ Hai, ngày 4 tháng 11
10:00 sáng - 6:00 tối
• Thứ Ba, ngày 5 tháng 11
10:00 sáng - 8:00 tối

Renton: King County Elections (Sở Bầu cử Quận
King), 919 SW Grady Way, Renton, 98057

• Ngày thường trong tuần, ngày 16 - ngày 25
tháng 10, 8:30 sáng - 4:30 chiều
• Ngày thường trong tuần, ngày 28 tháng 10 ngày 1 tháng 11, 8:30 sáng - 6:00 tối
• Thứ Bảy, ngày 2 tháng 11
10:00 sáng - 4:00 chiều
• Thứ Hai, ngày 4 tháng 11
8:30 sáng - 6:00 tối
• Thứ Ba, ngày 5 tháng 11
8:30 sáng - 8:00 tối

Seattle: Elections Annex (Văn phòng phụ của Sở
Bầu cử), King County Administration Building (Tòa
nhà Hành chính Quận King), 500 4th Ave, Room 440,
Seattle, 98104

• Ngày thường trong tuần, ngày 16 - ngày 25
tháng 10, 8:30 sáng - 4:30 chiều

Seattle: King County Chinook Building (Tòa nhà
Chinook Quận King), 401 5th Ave, Room 124,
Seattle, 98104

• Ngày thường trong tuần, ngày 28 tháng 10 ngày 1 tháng 11, 8:30 sáng - 6:00 tối
• Thứ Bảy, ngày 2 tháng 11
10:00 sáng - 4:00 chiều
• Thứ Hai, ngày 4 tháng 11
8:30 sáng - 6:00 tối
• Thứ Ba, ngày 5 tháng 11
8:30 sáng - 8:00 tối

Truy cập lá phiếu trực tuyến
• Bất kỳ cử tri đã đăng ký nào cũng có thể sử dụng chương trình đánh dấu lá phiếu trực tuyến.
• Cử tri khuyết tật có thể đánh dấu các lựa chọn trên lá phiếu trực tuyến. Chương trình đánh dấu lá
phiếu trực tuyến được thiết kế để giúp các cử tri khiếm thị và có thị lực kém có thể bỏ phiếu một
cách riêng tư.
• Nếu lá phiếu của cử tri bị hư hại hoặc thất lạc, cử tri có thể đánh dấu lá phiếu trên máy tính và in lá
phiếu ra. Gửi lại lá phiếu tại thùng phiếu hoặc qua thư bưu điện trước hạn chót là 8:00 tối vào Ngày
Bầu cử.

Các lựa chọn bỏ phiếu khác
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Nếu một trong những lựa chọn trên không phù hợp với quý vị, xin vui lòng liên lạc với văn phòng của
chúng tôi để được trợ giúp thêm.

Gửi lại lá phiếu qua đường bưu điện.

Không cần dán tem!
Chúng tôi khuyên quý vị nên gửi lại lá phiếu
qua thư đường điện không trễ hơn thứ Sáu
trước Ngày Bầu cử để đảm bảo lá phiếu được
bưu điện đóng dấu kịp thời để được đếm.
Lá phiếu được gửi lại qua đường
bưu điện cần phải có dấu đóng
bưu điện không trễ hơn
ngày 5 tháng 11.

Gửi lại lá phiếu tại thùng phiếu.

Hơn 60 thùng phiếu!
Thùng phiếu được mở cho đến 8 giờ tối
vào ngày 5 tháng 11.
Danh sách các thùng phiếu nằm ở trang sau
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Mở 24 giờ một ngày, bắt đầu vào ngày 17 tháng 10 và đóng vào 8:00 tối vào Ngày Bầu cử, ngày 5
tháng 11.
Auburn

Kirkland

Auburn Library (Thư viện Auburn) , 1102 Auburn Way S, 98002

Kingsgate Library (Thư viện Kingsgate), 12315 NE 143rd St, 98034

Auburn Park & Ride, 101 15th St NE, 98001

Kirkland City Hall (Tòa thị chính Kirkland), 123 5th Ave, 98033

Muckleshoot Tribe - Philip Starr Building (Bộ lạc Muckleshoot –
Tòa nhà Philip Starr), 39015 172nd Ave SE, 98092

Lake Forest Park

Bellevue

Lake Forest Park City Hall (Tòa thị chính Lake Forest Park), 17425
Ballinger Way NE, 98155

Bellevue Library (Thư viện Bellevue), 1111 110th Ave NE, 98004

Maple Valley

Crossroads Shopping Center (Trung tâm Mua sắm Crossroads)
(lối vào phía Nam), 15600 NE 8th St, 98008

Hobart Food Market (Chợ Thực phẩm Hobart), 20250 276th Ave
SE, 98038

Newport Way Library (Thư viện Newport Way), 14250 SE
Newport Way, 98006

* Tahoma School District Building (Tòa nhà Học khu Tahoma),
25720 Maple Valley-Black Diamond Rd SE, 98038

Bothell

Mercer Island

Bothell City Hall (Tòa thị chính Bothell), 18415 101st Ave NE,
98011

Mercer Island Community & Event Center (Trung tâm Cộng đồng
& Sự kiện Mercer Island), 8236 SE 24th St, 98040

Burien

Newcastle

Boulevard Park Library (Thư viện Boulevard Park), 12015
Roseberg Ave S, 98168

Newcastle City Hall (Tòa thị chính Newcastle), 12835 Newcastle
Way, 98056

Burien Town Square Park (Công viên Town Square ở Burien) (góc
đường 5th Ave SW và SW 152nd St), 480 SW 152nd St, 98166

Normandy Park

Covington

Normandy Park Towne Center (Trung tâm Thương mại
Normandy Park), 19901 1st Ave S, 98148

Covington Library (Thư viện Covington), 27100 164th Ave SE,
98042

North Bend

Des Moines
* Highline College (Trường Cao đẳng Highline) (lối vào ở phía
bên kia đường 27th Ave S), 2400 S 240th St, 98198
Duvall
* Duvall Police Department/Depot Park (Sở Cảnh sát Duvall/
Công viên Depot), 26225 NE Burhen Way, 98019
Enumclaw

North Bend Library (Thư viện North Bend), 115 E 4th St, 98045
Paciﬁc
Algona-Pacific Library (Thư viện Algona-Pacific), 255 Ellingson Rd,
98047
Redmond
* Redmond City Hall (Tòa thị chính Redmond), 15670 NE 85th St,
98052

Enumclaw Library (Thư viện Enumclaw), 1700 1st St, 98022

* Redmond Community Center (Trung tâm Cộng đồng
Redmond) ở Marymoor Village, 6505 176th Ave NE, 98052

Fall City

Renton

Fall City Library (Thư viện Fall City), 33415 SE 42nd Pl, 98024

Fairwood Library (Thư viện Fairwood), 17009 140th Ave SE, 98058

Federal Way

* King County Elections (Sở Bầu cử Quận King), 919 SW Grady
Way, 98057

Federal Way 320th Library (Thư viện Đường 320th Federal

mới Way), 848 S 320th St, 98003

Federal Way City Hall (Tòa thị chính Federal Way), 33325 8th Ave
S, 98003
Issaquah
Issaquah City Hall (Tòa thị chính Issaquah), 130 E Sunset Way,
98027
Kenmore
Kenmore City Hall (Tòa thị chính Kenmore), 18120 68th Ave NE,
98028

* Renton Public Health Center (Trung tâm Y tế Công cộng
Renton), 3201 NE 7th St, 98056
Sammamish
Sammamish City Hall (Tòa thị chính Sammamish), 801 228th Ave
SE, 98075
SeaTac
Valley View Library (Thư viện Valley View), 17850 Military Rd S,
98188
Shoreline

Kent

Shoreline Library (Thư viện Shoreline), 345 NE 175th St, 98155

Kentridge High School (Trường Trung học Phổ thông Kentridge),
12430 SE 208th St, 98031

mới Shoreline Park & Ride, 18821 Aurora Ave N, 98133

Regional Justice Center (Trung tâm Tư pháp Khu vực) (gần lối vào
garage đậu xe), 401 4th Ave N, 98032

Snoqualmie
Snoqualmie Library (Thư viện Snoqualmie), 7824 Center Blvd SE,
98065

Lake City

* Tukwila Community Center (Trung tâm Cộng đồng Tukwila),
12424 42nd Ave S, 98168

Lake City Library (Thư viện Lake City) , 12501 28th Ave NE,
98125

Vashon
Vashon Library (Thư viện Vashon), 17210 Vashon Hwy
SW, 98070
Woodinville
Woodinville Library (Thư viện Woodinville), 17105
Avondale Rd NE, 98072

Thùng phiếu ở Seattle
Ballard
Ballard Branch Library (Thư viện Chi nhánh Ballard), Góc
đường NW 57th St và 22nd Ave NW, 98107
Beacon Hill

Magnolia
* Magnolia Park (Công viên Magnolia), 1461 Magnolia
Blvd W, 98199
Northgate
North Seattle College (Trường Cao đẳng North Seattle)
(đi vào bãi đậu xe phía Nam dành cho khách từ đường N
95th St), 9600 College Way N, 98103
Queen Anne
* Seattle Pacific University Bookstore (Nhà sách Trường Đại
học Seattle Pacific), 310 W Bertona St, 98119
Rainier Valley
Rainier Beach Community Center (Trung tâm Cộng đồng
Rainier Beach), 8825 Rainier Ave S, 98118
Sand Point/Laurelhurst

Beacon Hill Library (Thư viện Beacon Hill), 2821 Beacon
Ave S, 98144

mới

NewHolly Neighborhood Campus, 7054 32nd Ave S, 98118

South Lake Union

Broadview/Greenwood

South Lake Union, 310 Terry Ave N, 98109

Broadview Library (Thư viện Broadview), 12755
Greenwood Ave N, 98133

South Park

* Magnuson Park (Công viên Magnuson) (gần The
Brig), 6344 NE 74th St, 98115

Bryn Mawr-Skyway

South Park Library (Thư viện South Park), 8604 8th Ave S,
98108

Skyway Library (Thư viện Skyway), 12601 76th Ave S, 98178

University District

Capitol Hill

University of Washington Campus (Khuôn viên Trường Đại
học Washington), Schmitz Hall (lối vào phía Bắc từ đường
NE 41st St), 1410 NE Campus Pkwy, 98195

Seattle Central College (Trường Cao đẳng Seattle Central),
Broadway-Edison Building (Tòa nhà Broadway-Edison)
(góc phía Đông Bắc), 1701 Broadway, 98122
Central District
Garfield Community Center (Trung tâm Cộng đồng
Garfield), 2323 E Cherry St, 98122

West Seattle/Delridge
mới

Alaska Junction, Góc đường SW Alaska St và 44th Ave
SW, 98116

Chinatown/International District (Phố Tàu/Khu Quốc tế)

High Point Library (Thư viện High Point), 3411 SW
Raymond St, 98126

Uwajimaya, 619 6th Ave S, 98104

White Center

Columbia City

White Center Library (Thư viện White Center), 1409 SW
107th St, 98146

Rainier Community Center (Trung tâm Cộng đồng
Rainier), 4600 38th Ave S, 98118
Downtown
King County Administration Building (Tòa nhà Hành chính
Quận King), 500 4th Ave, 98104

Thùng phiếu

Tukwila

* Quý vị có thể bỏ phiếu mà không cần phải xuống
xe tại những thùng phiếu này.

Fremont/Wallingford
Waterway 19 Park (Công viên Waterway 19) (bên cạnh công
viên Gas Works), 2119 N Northlake Way, 98103
Green Lake/Phinney
Green Lake Community Center (Trung tâm Cộng đồng
Green Lake), 7201 E Green Lake Dr N, 98115

Đóng vào 8:00 tối vào Ngày Bầu
cử, ngày 5 tháng 11.
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Thống kê
Dân số 2020
ở Quận King
Tất cả mọi người đều quan trọng và cần được tính.
Năm 2020 không chỉ mang đến những cuộc bầu cử đầy sôi nổi
mà còn mang lại cơ hội cho quý vị đứng lên và được tính.
Bắt đầu vào tháng 3 năm 2020, các hộ gia đình trên khắp khu
vực và toàn quốc sẽ có thể tham gia vào cuộc thống kê dân số
mười năm một lần và Quận King đang nỗ lực để đảm bảo tất
cả cư dân được tính một cách công bằng và chính xác.
Việc thống kê dân số chính xác ở khu vực sẽ tác động đến
nền kinh tế của chúng ta, sự phân bổ ngân quỹ từ liên bang
và tiểu bang, và cách chúng ta được đại diện ở Olympia và
Washington DC.
Hoàn thành bản câu hỏi thống kê dân số đúng hạn để đảm
bảo quý vị được tính.

Xin vui lòng truy cập kingcounty.gov/census để
biết thêm thông tin và tìm hiểu làm thế nào để
quý vị có thể hành động ngay hôm nay.
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Nhiệm vụ

Nhiệm
kỳ

Mức lương
(2019)

Thẩm định viên Quận King

Giám sát việc định giá các bất động sản dân cư
và thương mại ở Quận King.

4

$189,122

Giám đốc Sở Bầu cử Quận King

Chỉ đạo các cuộc bầu cử và giám sát việc đăng
ký cử tri và giáo dục cử tri ở Quận King.

4

$189,122

Hội đồng Đô thị Quận King

Thiết lập các chính sách và ban hành luật, xây
dựng và thông qua ngân sách của Quận và
giám sát các dịch vụ của Quận.

4

$155,983

Ủy viên Cảng Seattle

Vận hành, quản lý, trang bị, và bảo trì cảng và
thiết lập chính sách cảng.

4

$48,731

Thị trưởng Thành phố

Làm việc với hội đồng thành phố để ban hành
luật. Điều hành công việc hằng ngày của chính
quyền thành phố.

4

Tùy theo
thành phố

Hội đồng Thành phố Khu vực/Vị trí Phê duyệt ngân sách thành phố, xây dựng luật

4

(năm)

(được bầu bởi các cử tri ở Quận King)
(được bầu bởi các cử tri ở Quận King)

(được bầu bởi các cử tri ở Khu vực Hội đồng
Quận)
(được bầu bởi các cử tri ở Quận King)
(được bầu bởi các cử tri ở thành phố)

Tùy theo
thành phố

(được bầu bởi các cử tri ở thành phố1)

và chính sách và giám sát các dịch vụ công.

Giám đốc Khu vực/Vị trí Học khu

Thiết lập chính sách cho trường học, giám sát
hoạt động của hệ thống trường học và đại diện
cho lợi ích của cộng đồng về các vấn đề giáo
dục công lập.

4

Không có
lương năm

Ủy viên Khu Cứu hỏa

Giám sát dịch vụ cứu hỏa bao gồm phản ứng
và phòng cháy chữa cháy, cứu trợ y tế khẩn cấp
và nhiều dịch vụ khác.

6

Không có
lương năm

Ủy viên Khu Thủy cục

Giám sát khu thủy cục để cung cấp nước uống
sạch và an toàn.

6

Không có
lương năm

Ủy viên Khu Cống rãnh/Nước thải

Giám sát khu cống rãnh để bảo quản nhà máy,
đáp ứng nhu cầu nước và đáp ứng các yêu cầu
về môi trường.

6

Không có
lương năm

Ủy viên Khu Tiện ích

Giám sát khu tiện ích để bảo quản bất động
sản, bảo tồn năng lượng và giám sát việc sử
dụng nhiều loại năng lượng.

6

Không có
lương năm

Ủy viên Khu Bệnh viện Công

Giám sát hoạt động của bệnh viện và cung cấp
dịch vụ để tăng cường sức khỏe.

6

Không có
lương năm

Ủy viên Khu Công viên

Thông qua ngân sách công viên và xây dựng
mục tiêu, chính sách và quy định cho công viên.

Tùy theo
khu công
viên

Không có
lương năm

(được bầu bởi các cử tri ở học khu)

(được bầu bởi các cử tri ở khu cứu hỏa)

(được bầu bởi các cử tri ở khu thủy cục)
(được bầu bởi các cử tri ở khu cống rãnh/nước
thải)
(được bầu bởi các cử tri ở khu tiện ích)

(được bầu bởi các cử tri ở khu bệnh viện
công)
(được bầu bởi các cử tri ở khu công viên)
1

(liên lạc trực tiếp
với thành phố)

(liên lạc trực tiếp
với thành phố)

Các vị trí Khu vực Hội đồng Thành phố Seattle được bầu bởi các cử tri trong mỗi khu vực hội đồng thành phố.



Ai đã đóng góp cho các chiến
dịch tranh cử?
Để xem danh sách các cá nhân và tổ chức đã đóng góp
cho các ứng cử viên và dự luật, xin vui lòng liên lạc:
Ủy ban Công bố Thông tin Công cộng
www.pdc.wa.gov
Số điện thoại miễn phí 1-877-601-2828

Nhiệm vụ của các chức vụ trong cuộc bầu cử này

Chức vụ
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Quận King

Thẩm định viên

John Wilson
425-414-7100
campaign@electjohnwilson.com
www.electjohnwilson.com

Học vấn: Cử nhân Khoa học Xã hội, Đại Học Washington, 1975.
Nghề nghiệp: Thẩm định viên Quận King, 2016 cho đến nay
Phát biểu: Bốn năm trước, các cử tri trên khắp Quận King đã bầu tôi là
Thẩm định viên của quý vị. Vào thời điểm đó, tôi đã hứa sẽ trở thành
một “Viên chức Thẩm định Thuế hoạt động xã hội”. Và tôi đã làm như
thế. Dù chúng ta đã có những thành tựu lớn, chúng ta vẫn cần phải
thực hiện nhiều hơn nữa. Đó là lý do tại sao tôi lại kêu gọi quý vị bỏ
phiếu cho tôi một lần nữa
Chúng tôi đã đạt được những tiến bộ lớn lao để ủng hộ quý vị bằng
cách mang lại hiệu quả, sự công bằng và sáng tạo cho văn phòng
Thẩm định viên Thuế; tất cả những việc đó mà vẫn có thể giúp đỡ
những người vô gia cư và cải thiện khả năng chi trả nhà ở.
Làm việc với các tổ chức cộng đồng, chúng ta đã kêu gọi Olympia
thông qua đợt giảm thuế bất động sản cho người cao tuổi quan trọng
nhất trong nhiều thập kỷ. Kết quả là, hàng ngàn người nộp đơn mới có
thể ở trong nhà của họ.
Nhà ở và vô gia cư là những vấn đề quan trọng và văn phòng của tôi
đã trở thành một cơ quan dẫn đầu quốc gia trong việc xác định bất
động sản công dư thừa và bất động sản tư nhân bị bỏ trống mà có thể
được sử dụng cho các giải pháp nhà ở ngắn hạn và dài hạn mang tính
đổi mới.
Chúng tôi đã phát triển một Công cụ Minh bạch cho Người đóng thuế
mang tính đột phá, cho phép quý vị xem các dự luật lá phiếu sắp tới
sẽ ảnh hưởng đến thuế bất động sản của quý vị như thế nào – cho dù
quý vị là chủ nhà hay người thuê nhà.
Văn phòng của tôi đi đầu trong các đổi mới công nghệ giúp tăng
đáng kể độ chính xác trong dữ liệu thực địa của chúng ta và cải thiện
năng suất – mà không làm tăng chi phí. Chúng tôi ủng hộ luật pháp
giúp dễ dàng sửa lỗi và hoàn trả cho người nộp thuế cho các khoản
thanh toán thuế bị nộp thừa. Ngày nay, Sở Thẩm định là một trong
những cơ quan chính quyền địa phương sáng tạo và hiệu quả nhất
ở Washington. Thành tích làm việc với tư cách là một nhà vận động
không mệt mỏi cho người nộp thuế – làm việc cho các chính sách để
hiện đại hóa hệ thống thuế, cung cấp giảm thuế bất động sản cho chủ
nhà và người thuê nhà, và triển khai công nghệ để cải thiện dịch vụ
khách hàng đã nói lên tất cả. Tôi tự hào nhận được sự ủng hộ từ cả hai
đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa, lao động và doanh nghiệp và người
dân ở Seattle và vùng ngoại ô. Dù chúng ta đang có một khởi đầu tuyệt
vời, nhưng nhiều công việc vẫn đang nằm ở phía trước. Tôi rất vinh dự
khi nhận được phiếu bầu của quý vị để chúng tôi có thể tiếp tục phục
vụ quý vị.

!

Sở Bầu cử Quận King không chỉnh sửa lỗi
chấm câu, ngữ pháp, hoặc kiểm tra sự thật
của các phát biểu của ứng cử viên và dự luật.

Sở Bầu cử Quận King
không chỉnh sửa lỗi
chấm câu, ngữ pháp,
hoặc kiểm tra sự thật
của các phát biểu của
ứng cử viên và dự luật.

Jurisdiction
Quận King

Sở Bầu cử Quận King không chỉnh sửa lỗi
chấm câu, ngữ pháp, hoặc kiểm tra sự thật
của các phát biểu của ứng cử viên và dự luật.
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Giám đốc Sở Bầu cử

Julie Wise

Mark Greene

360-886-8174
julie@juliewise.com
www.JulieWise.com

253-838-1838
MarkForAmericanOﬃce@gmail.com
www.skiptheestablishment.us

Học vấn: Tự hào tốt nghiệp Cao đẳng Cộng đồng Green River; Quản trị
viên Bầu cử Tiểu bang Washington và Quốc gia và được Chứng nhận

Học vấn: Cao đẳng Inver Hills, Minnesota, Khóa Phụ tá Pháp lý, Bằng
Cao đẳng Khoa học Ứng dụng; Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ Trường
Thư ký Hành chính, California, được Chứng nhận, 1972.

Nghề nghiệp: Giám đốc đương nhiệm của Sở Bầu cử Quận King và
quản trị viên bầu cử 19 năm
Phát biểu: Thật vinh hạnh khi tôi đã được phục vụ quý vị với tư cách là
Giám đốc Sở Bầu cử. Mỗi ngày tôi làm việc chăm chỉ để thực hiện cam
kết của mình để loại bỏ các rào cản đối với việc bỏ phiếu mà vẫn có
thể đảm bảo các cuộc bầu cử diễn ra chính xác, minh bạch và an toàn.
Việc bỏ phiếu ở Quận King chưa bao giờ thuận tiện hơn. Trong nhiệm kỳ
đầu tiên của tôi, chúng tôi đã thêm 60 thùng phiếu; giờ đây 95% cử tri
có một địa điểm bỏ phiếu an toàn, phục vụ 24 giờ trong vòng 3 dặm
nơi họ sống. Chúng tôi đã triển khai bưu dịch vụ chính trả trước, vì
quý vị không cần phải mua tem để bỏ phiếu, và đã thêm dịch vụ bằng
tiếng Tây Ban Nha và tiếng Hàn Quốc. Chúng tôi đã đầu tư vào công
tác tiếp cận cử tri tập trung cụ thể về mặt văn hóa thông qua quan hệ
đối tác giữa tổ chức từ thiện/chính phủ đầu tiên trong cả nước. Chúng
tôi đã mở năm trung tâm bầu cử mới trên toàn quận để hỗ trợ đăng
ký cùng ngày.
Việc bỏ phiếu ở Quận King chưa bao giờ an toàn hơn. Với tư cách là Giám
đốc Sở Bầu cử, tôi đã mời Bộ An ninh Nội địa và nhóm an ninh mạng
của Kiểm toán viên Tiểu bang đến để đảm bảo các cuộc bầu cử của
chúng ta được bảo vệ. Chúng tôi đã mở rộng thực hành kiểm toán
và tăng cường trách nhiệm giải trình. Chúng tôi đã triển khai một hệ
thống đếm phiếu mới, hiện đại, không chỉ an toàn hơn mà còn tiết
kiệm cho quận gần $500,000 mỗi năm. Gần đây nhất, tôi đã lên tiếng
về các vấn đề với hệ thống đăng ký cử tri mới của tiểu bang vì tôi tin
rằng ngay cả một cử tri bị bỏ lại cũng đã là quá nhiều.
Tôi đã là một quản trị viên bầu cử phi đảng phái trong 19 năm, được
chứng nhận ở cấp tiểu bang và quốc gia. Vào thời điểm các cuộc bầu
cử đang bị đe dọa, vì các nhóm lợi ích quốc tế khiến chúng ta đặt câu
hỏi về tính toàn vẹn của hệ thống của chúng ta và trong nước bởi
những người sẽ ngăn cản cử tri hợp pháp được lắng nghe, 1.3 triệu cử
tri của Quận King cần và xứng đáng có được một Giám đốc Sở Bầu cử
với kinh nghiệm, sự minh bạch và lòng cam kết để mọi phiếu bầu đều
được đếm.
Tôi tự hào được ủng hộ bởi các đồng nghiệp bầu cử trên toàn tiểu
bang, các quan chức bầu cử lưỡng đảng và phi đảng phái, các công
đoàn và các nhà lãnh đạo cộng đồng đại diện cho sự đa dạng của
Quận King.

Nghề nghiệp: Phụ tá Pháp lý (Hành nghề tự do); Cựu chiến binh Thủy
quân Lục chiến Hoa Kỳ, Hạ sĩ/E-4 (Xuất ngũ Danh dự).
Phát biểu: Thật đáng tiếc, không có sự ngại ngùng nào về việc chính trị
hóa Sở Bầu cử Quận King gần đây mặc dù việc kết hợp bộ máy bầu cử
quan liêu với các hoạt động là một bãi mìn chính trị. Vì lẽ đó, tôi sẽ trả
lại sự độc lập và trung tính cho văn phòng này chứ không phải là một
công cụ trong hộp cờ của “Cỗ máy Constantine.” Trung lập nghĩa là
không thân thiết với các chính trị gia chuyên nghiệp hoặc tổ chức đảng
phái, đó là lý do tôi không yêu cầu sự ủng hộ từ họ.
Tôi sẽ có một phần đơn giản về “phương pháp bầu cử” trong các cuốn
sách nhỏ công khai thay vì chi tiêu hàng triệu đô la của những người
nộp thuế cho cái gọi là Giáo dục Cử tri, việc này ít nhiều cũng là một
chương trình đảng phái. Tôi sẽ thực sự tìm kiếm các đăng ký gian lận
hoặc sai lệch (trong một số loại) mà không đi theo hệ thống “trung
thực” như hiện tại.
Quý vị sẽ nghĩ rằng bầu cử Giám đốc Sở bầu cử sẽ là ví dụ điển hình
cho cách thức vận hành bầu cử. Hãy suy nghĩ lại đi. Từ các phương
tiện truyền thông chính thống đưa tin về phạm vi bầu cử nếu họ đã
giải quyết được kết quả họ mong muốn, đến các hình thức dân sự đột
nhiên “không khả dụng,” và sự coi thường hoặc chiếm đoạt quy trình
bởi những kẻ được lợi nhất từ trò bịp bợm này.
Trang của tôi có đầy đủ thông tin về tiêu chuẩn của tôi. Cũng có một
danh sách những việc làm sai trái của sở bầu cử, nơi mà hiện hay
giám đốc đang nhận lương hằng năm “chỉ có” $190,000 (tôi sẽ quyên
góp 10% mỗi năm cho các tổ chức từ thiện; hãy gửi cho tôi một số ý
tưởng).
Tôi hoàn toàn không tin tưởng vào máy đếm phiếu, nhưng chúng đã
có ở đó, vậy nên tôi sẽ đếm tay các khu vực bầu cử & khu vực có thẩm
quyền pháp lý, một cách rộng rãi, ngẫu nhiên ... có thể vào một ngày
nào đó. Với quyền tái phân khu không xa, tôi sẽ tham vấn văn phòng
Tổng Thư ký Tiểu bang, thường xuyên, để đảm bảo rằng những thay
đổi cần thiết được thực hiện & hợp pháp.
Tôi không nhận đơn đặt hàng bỏ phiếu từ 20 người tại Seattle Times
và “The Stranger,” tôi hy vọng quý vị cũng vậy. Xin cảm ơn!
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Đô thị Quận King

Hội đồng Khu vực Số 2

Girmay Zahilay

Larry Gossett

206-552-8773
info@electgirmay.com
www.electgirmay.com

206-696-6650
larrygossett09@gmail.com
www.larrygossett.org

Học vấn: Trường Trung học Phổ thông Franklin, Đại học Stanford,
Thực tập sinh Nhà Trắng Obama, Đại học Pennsylvania (Tiến sĩ Luật)

Học vấn: Cử nhân Khoa học Xã hội ngành Lịch sử, Đại học Washington

Nghề nghiệp: Người Đồng Sáng lập, Chủ tịch, Rising Leaders Inc; Cựu
Luật sư, Perkins Coie
Phát biểu: Tôi tranh cử vì Quận King xứng đáng có được bộ phận lãnh
đạo táo bạo để giải quyết các vấn đề trước mắt mà khu vực chúng ta
đang phải đối mặt. Tôi là con trai của những người tị nạn Ethiopia,
người đầu tiên trong gia đình tôi theo học đại học, và từng sống trong
các khu nhà ở trợ cấp và tham dự các trường công lập ở South Seattle.
Tôi là một luật sư và người sáng lập tổ chức phi lợi nhuận. Các vấn đề
trong khu vực của chúng ta có thể được giải quyết nhưng đòi hỏi một
cách tiếp cận mới mẻ.
Các quyết định về nhà ở giá rẻ và giao thông đòi hỏi một cách tiếp cận
toàn khu vực và công bằng. Chúng ta phải đảm bảo các cộng đồng
đang phải đối mặt với quá trình chỉnh trang đô thị được trợ giúp và
được tiếp cận với phương tiện giao thông công cộng đáng tin cậy.
Chúng ta phải giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu và hiểu được tác
động môi trường không cân xứng đến các khu vực lân cận. Hệ thống
tư pháp của chúng ta phải được phục hồi và công bằng cho mọi người
thuộc mọi chủng tộc và tầng lớp thu nhập. Chúng ta phải loại bỏ việc
bỏ tù thanh thiếu niên và đầu tư vào các chương trình chuyển hướng
và cộng đồng để đáp ứng các nhu cầu của thanh thiếu niên.
Chúng ta phải thay đổi hệ thống thuế thoái lui và làm cho số tiền
chúng ta đã có đi xa hơn nữa. Tôi ủng hộ việc thành lập một ngân
hàng công và theo đuổi các nguồn doanh thu mà không tạo gánh
nặng không cân xứng cho tầng lớp lao động. Cuối cùng, để thay đổi
hệ thống chính trị của chúng ta, chúng ta phải đẩy những người giàu
ra. Tôi là ứng cử viên duy nhất trong cuộc tranh cử này không chấp
nhận tiền PAC từ các tập đoàn. Chúng ta có thể lựa chọn tương lai của
chúng ta.
Được ủng hộ bởi: Đảng viên Đảng Dân chủ Khu Lập pháp Thứ 11, 37,
46 và Đảng viên Đảng Dân chủ Trẻ Quận King

Nghề nghiệp: Ủy viên Hội đồng Quận King. Chương trình Động lực
Central Area, Giám đốc UW EOP
Phát biểu: Kinh nghiệm đã được kiểm chứng rất quan trọng. Là Ủy viên
Hội đồng Quận King, tôi có trách nhiệm lớn lao là duy trì những thành
quả trong quá khứ và đảm bảo một tương lai tươi sáng. Trong khi đất
nước chúng ta đang bị công kích vì sự chia rẽ và căm ghét, quận của
chúng ta đang bị áp lực do tình trạng vô gia cư và tăng trưởng chưa
từng có. Tôi đã là nhà tài trợ chính cho 44,000 đơn vị nhà ở giá phải
chăng và tôi đang nỗ lực tăng cường điều tra vi phạm quyền công dân.
Tôi đang tiếp tục giải quyết sự bất bình đẳng trong hệ thống giáo dục,
y tế và tư pháp hình sự, đồng thời thực hiện chính sách mang tính
chiến lược và hướng đến môi trường nhiều hơn. Tôi đã thực hiện các
chương trình trong cộng đồng như phân bổ ngân quỹ cho các trường
học ở Renton để sử dụng Công viên Skyway, tạo lập Ủy ban của Người
thuê nhà và bảo vệ người thuê nhà, hướng dẫn những người đàn ông
da màu tái hòa nhập xã hội và bổ sung thêm 200,000 giờ vào dịch vụ
giao thông công cộng Metro.
Công việc của chúng ta vẫn còn dang dở. Các chính sách công cho
công lý và bình đẳng yêu cầu năng lực làm việc trên tất cả các lĩnh
vực và hoàn thành mọi việc. Tôi rất hân hạnh được tiếp tục nhiệm kỳ
cuối với tư cách là Ủy viên Hội đồng của quý vị để thực hiện luật pháp
thông minh và cố vấn cho các thế hệ lãnh đạo mới.
Các cá nhân và tổ chức ủng hộ: Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Cantwell, Nữ
Nghị sĩ Jayapal, Tổng chưởng lý Ferguson, Thượng nghị sĩ Tiểu bang
Saldaña, Giám đốc Điều hành Quận King Constantine và các Ủy viên
Hội đồng, Hội đồng Lao động Quận King cùng nhiều cá nhân và tổ
chức trong cộng đồng.

Jurisdiction
Đô thị Quận King
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Hội đồng Khu vực Số 4

Abigail Doerr

Jeanne Kohl-Welles

206-486-5268
abigail@abigaildoerr.com
www.abigaildoerr.com

206-819-2640
jeanne@jeannekohlwelles.com
www.jeannekohlwelles.com

Học vấn: Đại học Willamette, Cử nhân Khoa học Xã hội

Học vấn: Tiến sĩ, Thạc sĩ ngành Xã hội học, UCLA; Thạc sĩ, Cử nhân
Khoa học Xã hội. ngành Giáo dục, CSUN; Chương trình Chính phủ
Quản lý Cấp cao, Trường Harvard Kennedy.

Nghề nghiệp: Giám đốc Cố vấn, Liên minh Lựa chọn Giao thông Vận
tải; Hỗ trợ Lập pháp, Ủy viên Hội đồng Sally Bagshaw
Phát biểu: Khi đối thủ của tôi lần đầu tiên bước vào chức vụ công năm
1992, khi ấy, “Nevermind” của Nirvana đang xếp hạng số 1 và giá thuê
nhà trung bình của Seattle là dưới $700/tháng. Một thế hệ sau, nhiều
thứ đã thay đổi – lẫn tốt và xấu. Ngày nay, chúng ta phải đối mặt với
khả năng chi trả và khủng hoảng vô gia cư, tình trạng tắc nghẽn giao
thông ngày càng xấu đi, và tác động của biến đổi khí hậu. Tôi tranh cử
vào Hội đồng Quận vì đã đến lúc cần có năng lượng và ý tưởng mới để
giải quyết những thách thức lớn nhất trong vùng của chúng ta.
Tôi tự hào về kinh nghiệm của mình khi lãnh đạo chiến dịch Sound
Transit 3 mà cuối cùng sẽ cung cấp đường sắt đô thị nhẹ đến khu vực,
kết nối vùng của chúng ta. Tôi đã lãnh đạo trách nhiệm tài trợ vĩnh
viễn cho các công viên Seattle, và đã giúp xây dựng nỗ lực vận động
lớn nhất của tiểu bang vì công lý khí hậu và giảm lượng carbon.
Trong Hội đồng Quận, tôi sẽ yêu cầu nhiều hơn từ văn phòng không
được sử dụng đúng mức này. Quận King phải dẫn đầu về các giải pháp
vô gia cư trong vùng, giúp người cao tuổi tránh bị đẩy ra khỏi thành
phố, và tạo điều kiện cho nhà ở chất lượng gần giao thông công cộng
và các dịch vụ cho các gia đình trẻ và người lao động. Tôi sẽ đấu tranh
cho việc mở rộng Metro vĩnh viễn và sớm cung cấp đường sắt đô thị
nhẹ. Tôi sẽ làm việc mỗi ngày để cải thiện an toàn và y tế công cộng,
giải quyết bạo lực súng đạn, và bảo vệ Puget Sound khỏi ô nhiễm nước
thải không thể chấp nhận được.
Tự hào được ủng hộ bởi: Phó Thống đốc Habib, Cử tri Bảo tồn Washington,
Giao thông Vận tải cho Washington, Đảng viên Đảng Dân chủ Quận King,
Hội Chính trị của Phụ nữ Quốc gia, các công đoàn, nhiều cá nhân và tổ
chức khác!

Nghề nghiệp: Ủy viên Hội đồng Nhiệm kỳ đầu; Chủ tịch Ủy ban Y tế
Quận King; Cựu Nhà lập pháp.
Phát biểu: Quận King là một trong những nơi tốt nhất để sống và làm
việc, nhưng thành công của chúng ta đồng thời cũng đang đem đến
những thách thức như -- vô gia cư, nhà ở giá đắt, bất bình đẳng thu
nhập, tắc nghẽn và ô nhiễm. Trong nhiệm kỳ thứ hai, tôi sẽ tiếp tục tập
trung vào:
Tình trạng Vô gia cư và Nhà ở Giá rẻ: Là một người lên kế hoạch ngân
sách và là Chủ tịch Ủy ban Nhà ở, tôi đã tăng tài trợ cho hàng trăm
giường tạm trú mới và các đơn vị nhà ở giá rẻ. Tôi đã chỉ đạo việc tạo
ra một hệ thống phản ứng vô gia cư khu vực mới để giảm bớt tình
trạng vô gia cư và tăng cường y tế và an toàn công cộng. Giao thông
Công cộng: Tôi sẽ tiếp tục chiến đấu để tài trợ thêm các tuyến xe buýt,
giờ phục vụ, và dịch vụ an toàn, giá cả phải chăng, và dễ tiếp cận. Môi
trường: Tôi đã giành được hàng triệu đô la để bảo vệ Puget Sound
và những con cá voi sát thủ khỏi bị đầu độc vì ô nhiễm. Tôi sẽ tiếp
tục làm việc để thúc đẩy quá trình chuyển đổi của Metro sang đội xe
không khí thải, chống biến đổi khí hậu trong khu vực và cấm cơ sở hạ
tầng khai thác dầu mới được mọc lên.
Được những thành viên trong Hội đồng thành phố gọi một cách trìu
mến là ‘biểu tượng nữ quyền cá tính,’ tôi được biết đến với phong cách
làm việc cộng tác để đạt kết quả cuối cùng. Tôi đã chỉ đạo việc phòng
chống bạo lực tình dục và súng, khả năng chi trả cho việc chăm sóc trẻ
em giá rẻ, điều trị ma túy và giải quyết bất bình đẳng. Tôi rất mong sẽ
được quý vị ủng hộ.
Các cá nhân và tổ chức ủng hộ: Quỹ Hành động Nhà ở; Cử tri Bảo tồn
Washington; Khu Giao thông Vận tải của Washington; Tổ chức Liên
minh Trách nhiệm Súng; Đảng viên Đảng Dân chủ Quận King, Khu Lập
pháp Thứ 32, 36 và 46; Công đoàn Lao động MLK, Hơn 15 Công đoàn;
Hội Phụ nữ Chính trị Quốc gia tại Washington; Planned Parenthood;
NARAL; Thượng nghị sĩ Maria Cantwell, Bob Ferguson, Hilary Franz,
Dow Constantine….
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Hội đồng Khu vực Số 8

Joe McDermott

Michael Robert Neher

206-937-4184
info@JoeMcDermott.org
www.JoeMcDermott.org

michael@michaelneher.com
www.MichaelNeher.com

Học vấn: Thạc sĩ Quản trị Hành chính Công, Đại học Washington; Cử
nhân Khoa học Xã hội, Đại học Gonzaga; Chương trình Giáo dục Điều
hành, Trường Kennedy, Đại học Harvard

Học vấn: Ứng cử viên không nộp thông tin

Nghề nghiệp: Ủy viên Hội đồng Quận King; trước đây: Nhà lập pháp
tiểu bang, Chuyên viên Phân tích Ngân sách Cấp cao
Phát biểu: Với tư cách là Ủy viên Hội đồng Quận King, Ủy viên Hội
đồng của Sound Transit và thành viên của Ban Y tế của Quận King –
xây dựng một Quận King công bằng, bình đẳng và phát triển thịnh
vượng là nghĩa vụ của công việc của tôi mỗi ngày.
Giao thông công cộng tốt sẽ tạo ra cơ hội cho tất cả mọi người. Đó là lý
do tại sao tôi đang dẫn dắt nỗ lực để có được một đường hầm đường
sắt đô thị nhẹ đến West Seattle, cung cấp dịch vụ xe buýt nhanh Rapid
Ride cho Delridge và Burien, và đảm bảo Metro và Sound Transit ưu
tiên giá vé công bằng và việc thực thi giá vé. Giải quyết cuộc khủng
hoảng vô gia cư của chúng ta chính là giải quyết cuộc khủng hoảng nhà ở
của chúng ta, đó là lý do tại sao tôi đã thông qua luật dành $660 triệu
tiền thuế khách sạn/nhà nghỉ cho nhà ở giá rẻ và đang định hình công
việc của Hội đồng để tạo ra câu trả lời mang tính khu vực và phối hợp
đối với các dịch vụ cho người vô gia cư.
Một Quận King thân thiện chính là một Quận King an toàn. Đó là lý do
tại sao tôi đã đưa ra và thông qua Kế hoạch Hành động An toàn Súng
của Quận King vào năm ngoái, các luật pháp và chương trình vì lợi ích
chung tập trung vào việc cứu sống mạng người. Và tôi đã phát triển
Quỹ Phục hồi cho Người nhập cư và Người tị nạn và tài trợ cho Ủy ban
Người nhập cư và Người tị nạn để hỗ trợ cư dân trên toàn Quận.
Tôi sẽ rất vinh dự được tiếp tục sứ mệnh này, từ Tukwila đến White
Center, Burien đến Vashon, West Seattle đến First Hill, cùng với quý vị
trong bốn năm tới.

Nghề nghiệp: Quản trị viên Kỹ thuật, Markey Machinery; Cựu Nhà tổ
chức Cộng đồng, NARAL Pro-Choice Washington
Phát biểu: Vào tháng 2, 2018, tôi đã tham gia một sự kiện xã hội do
một nhóm những cử tri quan tâm đến Seattle tổ chức. Khi sự kiện bắt
đầu, mọi người giới thiệu bản thân và các vấn đề mà họ quan tâm. Họ
nói về những tình huống suýt làm nguy đến tính mạng với những cá
nhân say rượu và bạo lực, thời gian ứng phó không kịp thời của cảnh
sát và nhu cầu phải đưa những người dễ bị tổn thương nhất ra khỏi
cuộc sống đường phố. Từng người phát biểu gần như biện hộ cho việc
nói lên những mối lo ngại của họ cho gia đình, hàng xóm và Thành
phố của chúng ta.
Đêm đó tôi quyết định sẽ giúp những cử tri này trong những nỗ lực
đòi lại Thành phố Seattle cho gia đình và hàng xóm láng giềng của họ.
Tôi tự hào nhất về những nỗ lực giúp ngăn chặn thuế tính theo đầu
người và những nỗ lực hỗ trợ để yêu cầu chính quyền địa phương có
trách nhiệm.
Mục tiêu của tôi là đại diện cho các công dân của khu vực với sự trung
thực, nhân phẩm và minh bạch. Chúng ta đang rất cần các ủy viên hội
đồng làm việc vì chúng ta và các nhu cầu của chúng ta như một cộng
đồng. Chúng ta phải sắp xếp lại các ưu tiên chi tiêu và ngừng tài trợ
cho các chương trình thất bại để có tiền cho những người cần hỗ trợ.
Các điểm tiêm chích ma túy phải bị cấm, và cung cấp kinh phí cho điều
trị và cố vấn.
Tôi sẽ mang những vấn đề và lo ngại của quý vị đến hội đồng và sẽ
đấu tranh cho tất cả mọi người trong khu vực của tôi.

Jurisdiction
Cảng Seattle

Sở Bầu cử Quận King không chỉnh sửa lỗi
chấm câu, ngữ pháp, hoặc kiểm tra sự thật
của các phát biểu của ứng cử viên và dự luật.
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Ủy viên Vị trí Số 2

Sam Cho

Grant Degginger

425-780-7776
sam@electsamcho.com
www.electsamcho.com

206-682-7328
grant@grantforport.com
www.grantforport.com

Học vấn: Thạc sĩ Khoa học Kinh tế Chính trị Quốc tế, Trường Kinh tế
London; Cử nhân Khoa học Xã hội Quốc tế học, Đại học Hoa Kỳ

Học vấn: Trung học Phổ thông Mercer Island; Cử nhân Khoa học Xã
hội Tiến sĩ luật - Đại học Washington; Tiến sĩ Luật, Đại học Seattle

Nghề nghiệp: Người sáng lập/Tổng Giám đốc Điều hành Seven Seas
Export; Cựu Trợ lý Đặc biệt, Nhà Trắng Obama

Nghề nghiệp: Luật sư; cựu Chủ tịch Ủy ban Công bố Công khai WA;
cựu Thị trưởng Bellevue

Phát biểu: Là người con trai đầy tự hào của những người nhập cư đến
đất nước này thông qua Cảng Seattle, tôi đã nỗ lực để xây dựng một
Cảng vì người dân. Lối đi vào Sân bay SeaTac tắc nghẽn và hàng dài an
ninh không phục vụ người dân.

Phát biểu: Các cơ sở cảng của chúng ta là “cửa ngõ” cho khu vực và
phải là nơi chào đón tất cả những ai đến thăm, làm việc hoặc tìm kiếm
một cuộc sống tốt đẹp hơn. Tôi cam kết giúp Cảng Seattle trở thành một
đối tác minh bạch và sáng tạo, cung cấp cơ sở hạ tầng, công việc với mức
lương đủ sống và môi trường bền vững mà nền kinh tế và cộng đồng của
chúng ta cần và xứng đáng nhận được. Trong mười hai năm tôi làm Thị
trưởng của Thành phố Bellevue và ủy viên hội đồng, tôi đã giúp xây
dựng tuyến đường sắt đô thị nhẹ cho Eastside, cây cầu 520 mới với
dịch vụ vận chuyển tăng cường và tiếp cận xe đạp, đấu tranh vì chất
lượng nước và nhà ở giá rẻ.

Ưu tiên của tôi là thúc đẩy tăng trưởng kinh tế công bằng, tích cực giải
quyết biến đổi khí hậu, mang lại sự minh bạch và trách nhiệm cho
cảng, và ngăn chặn nạn buôn người và lao động. Khi cảng mở rộng,
chúng ta phải tính đến mối quan tâm của người dân lân cận, giảm
lượng khí thải carbon, và chuyển sang các nguồn năng lượng bền
vững.
Kinh nghiệm khiến chính phủ phục vụ dân của tôi bao gồm phục vụ
Tổng thống Obama với tư cách là người được bổ nhiệm chính trị tại
Cơ quan Quản lý Dịch vụ Tổng hợp Hoa Kỳ và làm Trợ lý Lập pháp ở
cả Quốc hội Hoa Kỳ và Cơ quan Lập pháp Tiểu bang Washington. Thời
gian làm việc với Tổng thống Obama đã dạy tôi rằng các chính sách tốt
đòi hỏi việc thực thi tốt. Là Ủy viên Hội đồng Cảng, tôi sẽ sử dụng kinh
nghiệm của mình để thực thi và đảm bảo thời kinh tế đang phát triển
sẽ mang đến nhiều cơ hội cho mọi người. Hiện nay, tôi là một chủ
doanh nghiệp nhỏ trong thương mại và xuất khẩu làm việc trực tiếp
với Cảng. Vào thời điểm nền kinh tế khu vực của chúng ta bị đe dọa
bởi các cuộc chiến thương mại của Donald Trump, điều quan trọng
hơn bao giờ hết là có một người ủng hộ mạnh mẽ cho hàng hóa và
xuất khẩu của Washington.
Là Ủy viên Hội đồng Cảng, tôi sẽ kết hợp kinh nghiệm của mình trong
chính phủ và doanh nghiệp để đấu tranh cho mức lương đủ sống, mở
rộng nghỉ phép có lương, tạo thêm cơ hội cho các doanh nghiệp nhỏ
thuộc sở hữu của phụ nữ và người thiểu số và bảo vệ quyền của công
nhân cảng. Rất mong quý vị bỏ phiếu để chúng ta có thể làm cho Cảng
của Quận King hoạt động vì người dân.
Được ủng hộ bởi Đảng Dân chủ Quận King, Cử tri Bảo tồn Washington,
Công đoàn Lao động MLK, One America, Công đoàn Công nhân Bến tàu,
SEIU6, Công đoàn Thợ mộc, Công đoàn Lao động Chi đoàn242, Báo The
Stranger, 10 Khu Lập pháp ở Quận King, nhiều nhà lãnh đạo doanh
nghiệp và nhà lập pháp tiểu bang.

Với tư cách là Ủy viên Hội đồng Cảng của quý vị, tôi sẽ dựa vào thành
tích đã được chứng minh của mình về việc kết nối mọi người xung
quanh các giá trị được chia sẻ để hoàn thành công việc. Với tư cách là
cựu Chủ tịch Ủy ban Công bố Công khai, tôi sẽ đảm bảo tính minh bạch
và trách nhiệm của người nộp thuế cao hơn trong công tác lập ngân sách
Cảng, các khoản đầu tư vốn, hợp đồng và thù lao cho ban điều hành.
Tôi sẽ đầu tư đúng mức tại sân bay để mở rộng cơ hội việc làm với mức
lương đủ nuôi sống gia đình, đảm bảo công bằng trong hợp đồng để tạo
thêm cơ hội cho các doanh nghiệp do người thiểu số, LGBTQ, và phụ nữ
làm chủ, và giảm các hàng tại sân bay bằng cách triển khai các điểm
nhận hành lý từ xa ở Seattle và Bellevue. Khách du lịch sẽ có thể gửi
hành lý của họ, tận hưởng một ngày không vướng bận hành lý và nhận
đồ đạc của họ tại điểm đến cuối cùng.
Tôi sẽ bảo vệ Puget Sound và khí hậu của chúng ta bằng cách tiếp tục đầu
tư vào nhiên liệu hàng không sạch hơn và cung cấp năng lượng cho tàu,
xe tải và phương tiện phục vụ tại cảng bằng điện. Chúng ta phải giảm
lượng khí thải carbon trên mặt đất và trong không khí, và là đối tác tốt
hơn với các cộng đồng lân cận.
Tự hào được Ủng hộ bởi: Báo Seattle Times; Ủy ban Cảng Peter
Steinbrueck; các Ủy viên Hội đồng Quận Claudia Balducci, Pete Von
Reichbauer; Thượng nghị sĩ Tiểu bang Jamie Peterson; các Dân biểu
Tiểu bang Eric Pettigrew, Larry Springer; các Thị trưởng Bellevue,
Kirkland, Redmond, Snoqualmie; Cựu Thị trưởng Seattle Tim Burgess;
Đảng viên Đảng Dân chủ Khu Lập pháp Thứ 41, và nhiều người khác!
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Sở Bầu cử Quận King không chỉnh sửa lỗi
chấm câu, ngữ pháp, hoặc kiểm tra sự thật
của các phát biểu của ứng cử viên và dự luật.

Cảng Seattle

Ủy viên Vị trí Số 5

Fred Felleman

Garth Jacobson

fredforport@gmail.com
www.fredforport.com

206-985-6965
Garth4BetterPort@gmail.com
www.garth4betterport.com

Học vấn: Thạc sĩ Khoa học Thủy sản, Đại học Washington Cử nhân
Khoa học Tự nhiên ngành Tâm lý học, Đại học Michigan.

Học vấn: Cử nhân Khoa học Xã hội (kinh tế/triết học), Bằng Thạc sĩ
Hành chính Công, Tiến sĩ Luật, Đại học Montana. Thạc sĩ Luật Thuế,
Đại học Washington

Nghề nghiệp: Phó Chủ tịch, Ủy ban Cảng Seattle. Hiệu trưởng, WAVE
Consulting

Nghề nghiệp: Luật sư

Phát biểu: Cảm ơn quý vị đã ủng hộ mạnh mẽ việc tái bầu chọn tôi
vào Hội đồng Cảng Seattle. Tôi có 30 năm kinh nghiệm ở Seattle với tư
cách là một nhà lãnh đạo bảo tồn bảo vệ môi trường biển của chúng
ta và những người phụ thuộc vào môi trường biển, từ cá voi sát thủ
đến các cộng đồng bộ lạc. Với tư cách là một Ủy viên Hội đồng, tôi đã
xây dựng dựa trên nền tảng đó, đảm bảo các biện pháp bảo vệ môi
trường trong khi mở rộng lợi ích kinh tế của ngành thương mại, du
lịch, đánh bắt và giải trí. Tôi đã tăng cường sự liêm chính bằng cách
thuê Giám đốc Điều hành Cảng mới và đảm nhiệm vị trí mới, Giám đốc
phụ trách Công bằng, Đa dạng và Hòa nhập.

Phát biểu: Tôi đang tranh cử một ghế vào Ủy ban Cảng vì chúng ta
cần phải làm tốt hơn. Việc bay vào và ra khỏi sân bay SeaTac thường
là một trải nghiệm vất vả do giao thông, bãi đậu xe khó khăn, những
hàng dài ở TSA, và sự trì hoãn do đình trệ không lưu. Điều này làm
giảm trải nghiệm của khách hàng. Là một người thường xuyên bay, tôi
đã thấy SeaTac có thể làm tốt hơn nhiều. Một vài ví dụ bao gồm: Bãi
đậu xe ở Portland xác định các chỗ trống cụ thể, hầu hết các sân bay
có lưu lượng giao thông tốt hơn, và hàng TSA ngắn hơn và (DCA) có các
trạm nước uống rõ ràng để giảm rác thải nhựa. Hãy sử dụng những ý
tưởng này để cải thiện sân bay của chúng ta.

Với tư cách là Chủ tịch sáng lập của Ủy ban Năng lượng & Bền vững,
tôi đã giúp giảm thiểu các tác động của Cảng đối với khí hậu và cộng
đồng cũng như mở rộng cơ hội cho những nghề nghiệp chất lượng
ở Quận King. Trong nhiệm kỳ tới, tôi sẽ tiếp tục hợp tác với các chính
quyền, doanh nghiệp và lao động nhằm giảm thiểu lượng khí thải
carbon của Cảng bằng cách thúc đẩy các sáng kiến xanh, như điện khí
hóa các bến cảng biển, song song với việc bảo vệ các công việc phụ
thuộc vào các bến tàu khai thác của chúng ta.

Chúng ta phải nhấn mạnh vào an ninh mạng và giải quyết các tác
động do chiến tranh thương mại gây ra. Tương tự như vậy, cảng biển
nên khám phá công nghệ “thành phố thông minh” để có được: hiệu
quả cao hơn, bảo vệ môi trường và an toàn, đồng thời bảo vệ việc làm.
Chúng ta nên thúc đẩy xe tải điện. Chúng tôi phải đưa ra tính minh
bạch cao hơn và ngăn chặn vượt chi phí lớn và tăng thuế đáng ngờ cho
các dự án có thể dẫn đến sự nóng lên toàn cầu. Tôi mong nhận được
phiếu bầu của quý vị để tôi sử dụng kinh nghiệm, kỹ năng lãnh đạo
của mình nhằm thúc đẩy lợi ích của người tiêu dùng và làm cho hoạt
động của cảng tốt hơn.

Tôi đã cam kết giảm lưu lượng giao thông trên đường đến sân bay và
thời gian chờ TSA để cải thiện trải nghiệm du lịch của quý vị. Tôi cũng
đang bảo vệ việc sử dụng nhiên liệu tái sinh để bảo vệ môi trường
và sức khỏe của các cộng đồng bị ảnh hưởng một cách bất cân xứng
trong khi mở rộng cơ hội việc làm. Tôi sẽ làm việc để truyền cảm hứng
cho giới trẻ theo đuổi các công việc liên quan đến Cảng trong tương
lai bằng cách cung cấp cơ hội học nghề và thực tập cũng như kinh
nghiệm trên mặt nước.
Tất cả chúng ta có thể chia sẻ sự trù phú của thiên nhiên, cơ hội kinh
tế và khả năng sống của khu vực Puget Sound với các chính sách của
Cảng bắt nguồn từ tính toàn vẹn sinh thái, công bằng xã hội và trách
nhiệm tài chính. Tôi rất mong nhận được phiếu bầu của quý vị.
Các cá nhân và tổ chức ủng hộ: Báo The Stranger, Báo Seattle Times,
Hội đồng Lao động Quận MLK, OneAmerica Votes, WCV, Câu lạc bộ
Sierra, Đảng viên Đảng Dân chủ Quận King, Hội đồng Cảng Seattle
và Lính cứu hỏa Seattle, Phi công Puget Sound, Nghị sĩ Smith, Tổng
chưởng lý Ferguson, Ủy viên Hội đồng Địa chính Franz, Chủ tịch Hạ
viện Chopp, Thượng nghị sĩ Das, Hasegawa, và Carlyle, các Dân biểu
Tarleton và Tomiko Santos, Thị trưởng Seattle Durkan, Burien Thị
trưởng Matta, Ron Sims.

Garth là Luật sư Cấp cao và Cán bộ Tuân thủ cho CT Corporation.
Trước đây ông từng làm việc tại Preston Gates và Ellis LLP. Trước đó,
ông là Trưởng Cố vấn Pháp lý cho Tổng Thư ký Tiểu bang Montana và
thành viên Ủy ban Nghiên cứu Nội quy. Cố vấn của các Chính quyền
Tiểu bang đã vinh danh ông là Toll Fellow (Hội viên Xuất sắc), công
nhận sự lãnh đạo và phục vụ xuất sắc.
Ông giữ chức vụ trong bộ phận Luật Kinh doanh và Khoa học và Công
nghệ của ABA. Hội Luật sư Hoa Kỳ đã xưng danh ông là Life Fellow
(Hội viên Ưu tú).
Ông làm đồ gốm tại Pottery NW, nơi ông phục vụ trong hội đồng
quản trị. Ông nuôi hàu. Ông leo núi, đi bộ đường dài, đi xe đạp, chèo
thuyền và là một thành viên của Tổ chức Mountaineers Peak Society.
Garth tranh cử cho chức vụ phi đảng phái này mà không có các cá
nhân và tổ chức ủng hộ vì điều đó tạo ra nghĩa vụ đối với các nhóm lợi
ích đặc biệt, hoặc cá nhân.

Jurisdiction
Thành phố Burien
Hội đồng Vị trí Số 2

Sở Bầu cử Quận King không chỉnh sửa lỗi
chấm câu, ngữ pháp, hoặc kiểm tra sự thật
của các phát biểu của ứng cử viên và dự luật.
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Hội đồng Vị trí Số 4

Cydney Moore

Kevin Schilling

206-775-0741
Info@electcydney.com
www.ElectCydney.com

schillingforburien@gmail.com
www.schillingforburien.com

Học vấn: Chứng nhận C.E.R.T., Cơ quan Phòng cháy Chữa cháy Vùng Puget Sound,
và Cao đẳng Cộng đồng Quận Lane
Giáo dục: Nhà báo
Phát biểu: Ưu tiên của tôi là cải thiện chất lượng cuộc sống cho tất cả những người
sống, làm việc và kinh doanh tại Burien - bắt đầu bằng cách giải quyết các vấn đề
chính như nạn nghèo đói. Tôi sẽ đấu tranh cho mức lương đủ sống, nhà ở có giá rẻ,
hỗ trợ mạnh mẽ hơn cho những người dễ bị tổn thương nhất, và nhà tạm trú cho
người vô gia cư.
Là thành viên hội đồng của quý vị, tôi sẽ sử dụng kinh nghiệm của mình với tư cách
là chủ doanh nghiệp địa phương và lãnh đạo phi lợi nhuận để phục vụ thành phố
của chúng ta. Hiện tại, tôi làm tình nguyện cho nhiều tổ chức địa phương, bao gồm
Discover Burien và nơi chăm sóc động vật tạm thời C.A.R.E.S., và giữ các vị trí lãnh
đạo trong Hiệp hội Nghệ thuật Burien và Quyền lực Nhân dân Burien Công đoàn Tự
do Dân sự Hoa Kỳ (ACLU). Tôi sẽ tiếp tục làm việc để làm cho thành phố của chúng
ta trở thành một nơi sạch sẽ, bền vững, an toàn, và hòa nhập cho tất cả mọi người.
Cùng nhau, chúng ta có thể xây dựng một tương lai tươi sáng hơn cho Burien!
Các cá nhân và tổ chức ủng hộ: Đảng viên Đảng Dân chủ Trẻ Quận King, Đảng viên
Đảng Dân chủ Khu Lập pháp Số 33, Hiệp hội Giáo dục Highline, SEIU6, Thượng nghị
sĩ Joe Nguyen, Thị trưởng Burien Jimmy Matta, Phó Thị trưởng Burien Austin Bell, Ủy
viên Hội đồng Thành phố Burien Krystal Marx

Học vấn: Trung học Phổ thông Hàng không; Cao đẳng Cộng đồng South Seattle;
WSU; Đại học Columbia; Trường Kinh tế London

Joel Manning

Lucy Krakowiak

206-569-5046
friendsofjoelmanning@gmail.com

206-242-8378
lucykay@gmail.com
www.electlucy.com

Học vấn: Chứng nhận Ngăn chặn Tội phạm, Đại học Tiểu bang California Sacramento, Cao đẳng Bellevue, Chuyên gia Quản lý dự án được Chứng nhận
Giáo dục: Tổng Giám đốc, Công nghiệp Ô tô - Burien, Quản lý Cơ sở, Quản lý Dự án
Phát biểu: Chính quyền thành phố quan trọng nhưng không phức tạp, chủ yếu là
họ chịu trách nhiệm giữ cho đường phố của chúng ta an toàn và thúc đẩy một môi
trường kinh tế lành mạnh. Tôi sẽ tài trợ các chính sách cho phép các doanh nghiệp
phát triển mạnh và sẽ ủng hộ việc thực thi pháp luật năng động, có mục tiêu. Tôi
kiên quyết phản đối các chương trình hoặc chính sách khuyến khích lối sống theo
tình trạng vô gia cư và tôi là ứng cử viên duy nhất trong cuộc tranh cử này không tán
thành việc thành lập các địa điểm tiêm chích ma túy bất hợp pháp.
Tôi đã là hàng xóm của quý vị hơn 20 năm qua và chiến dịch vận động tranh cử của
tôi được tài trợ chủ yếu bởi cư dân và các chủ doanh nghiệp của Burien. Nếu quý vị
khao khát một nhà lãnh đạo chuẩn mực, người sẽ mạnh dạn chống lại sự xâm nhập
của các lợi ích cực đoan bên ngoài, tôi chính là ứng cử viên của quý vị.
Tôi có một mối quan tâm đặc biệt đến Burien và với tư cách là ủy viên hội đồng của
quý vị, tôi sẽ đưa sự lãnh đạo thiết thực, không hề giống như các kịch sĩ đảng phái
khác, và tập trung vào nhu cầu của mọi cư dân Burien. Chính quyền thành phố cần
phải luôn hướng tới kết quả, chứ không phải chính trị đảng phái. Cảm ơn sự ủng hộ
của quý vị.

Học vấn: Bằng Cử nhân – Sinh học & Hóa học / Chứng chỉ Giảng dạy Giáo dục Trung
học Cơ sở – Khoa học
Occupation:Hiện tại-An ninh Vận tải / Trước đây–Chủ Doanh nghiệp–Massage Vật lý Trị
liệu (hơn 20 năm)
Phát biểu: Cảm ơn quý vị đã cho phép tôi phục vụ quý vị trong cương vị Thị trưởng, Phó
Thị trưởng và Thành viên Hội đồng. Burien là nhà và nơi kinh doanh của tôi trong hơn
20 năm. Kinh nghiệm lãnh đạo của tôi bao gồm; Hội đồng Thành phố Burien, Quan hệ
Đối tác Phát triển Kinh tế và Kinh doanh Burien, Burien Cleansweep, Hệ thống Thư viện
Quận King, Sustainable Burien.
Bắn súng, băng đảng, ma túy – Burien đang gặp rắc rối! - Tôi là một trong số ít các thành
viên hội đồng đang đấu tranh để có nhiều Cảnh sát hơn và một cộng đồng an toàn
hơn!
Hãy bỏ phiếu cho Lucy Krakowiak – được ủng hộ bởi những người ủng hộ địa phương
- không chịu ơn các văn phòng chính phủ/công đoàn/cơ quan/nhóm lợi ích đặc biệt
khác từ bên ngoài Burien. Chúng ta cần phải làm việc cùng nhau và tiến về phía trước
vì Burien. Chúng ta cần một lực lượng cảnh sát mạnh hơn, cộng đồng doanh nghiệp
phát triển mạnh, đa dạng hóa nguồn thu, dịch vụ công cộng mà Burien xứng đáng có,
bảo vệ khu phố và môi trường của chúng ta. Tôi sẽ tiếp tục làm việc với các thành viên
hội đồng và cư dân để tạo ra một Burien an toàn hơn, đảm bảo một cộng đồng thịnh
vượng mà chúng ta có thể tận hưởng. Cảm ơn phiếu bầu của quý vị!

Giáo dục: Trợ lý Mục sư của Thánh chức Thanh niên, Giáo xứ St. Francis of Assisi
Phát biểu: Lớn lên ở Burien là giấc mơ Mỹ của tôi. Tôi đã làm việc tại các doanh
nghiệp địa phương ở Burien, tự mình trang trải trường cao đẳng cộng đồng,
WSU, và học cao học. Tôi mang theo những con người và kinh nghiệm của
Burien với tôi. Tôi rất phấn khởi vì có cơ hội đền đáp lại cho cộng đồng mà tôi
yêu quý.
Burien cần một tiếng nói mới cho tất cả mọi người – - những người làm công ăn
lương theo giờ, chủ doanh nghiệp, và các nhân viên văn phòng – để thực hiện
ước mơ của riêng họ. Là người lớn lên từ một gia đình công đoàn đầy tự hào, tôi
sẽ cố gắng làm cho Burien dễ tiếp cận hơn cho các gia đình lao động. Tôi sẽ ưu
tiên an toàn công cộng, đặc biệt là tình trạng vô gia cư, và làm việc với các đối tác
trong khu giao thông vận tải và các dự luật tiên khởi về một “bầu trở yên tĩnh.”
Đã đến lúc chấm dứt sự chia rẽ và bầu các nhà lãnh đạo tập trung vào những
vấn đề quan trọng như đảm bảo người dân ở Burien từ mọi tầng lớp sẽ có được
sự an toàn và có cơ hội tiếp cận. Tôi rất mong nhận được phiếu bầu của quý vị.
Được ủng hộ bởi Ủy viên Hội đồng Quận King Joe McDermott, và người dân, doanh
nghiệp, và công nhân trên khắp Burien.
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Thành phố Burien

Hội đồng Vị trí Số 6

Soﬁa Aragon
206-778-2891
sofiaforburien@gmail.com
www.sofiaforburien.org

Học vấn: Cử nhân Khoa học Xã hội Kinh tế UW; Cử nhân Khoa học Tự nhiên Y
tá Đại học Seattle; Tiến sĩ (Luật) Đại học Loyola Chicago
Giáo dục: Giám đốc Điều hành, Tổ chức Trung tâm Y tá Washington
Phát biểu: Burien là một nơi tuyệt vời để xây dựng gia đình và tôi muốn giữ
nó mãi như vậy. Là một y tá, tôi sẽ làm việc cho Burien lành mạnh, giá cả phải
chăng, toàn diện, và an toàn. Tôi sẽ cố gắng gia tăng việc xây nhà ở gần giao
thông công cộng, phát triển kết hợp các dự án ở trung tâm thành phố và tài
trợ toàn phần cho các dịch vụ nhân sinh. Để giảm tình trạng vô gia cư, tôi sẽ
làm việc với các đối tác trong khu vực, đảm bảo luật nhà ở công bằng và cải
thiện điều trị sức khỏe tâm thần và nghiện ma túy. Tôi sẽ đấu tranh cho các
công việc với mức lương đủ sống, an toàn công cộng, giảm các rào cản cho
các doanh nghiệp nhỏ để cải thiện cơ hội kinh tế cho tất cả mọi người. Các
cá nhân và tổ chức ủng hộ: IAM 751, UFCW 21, Người lao động Chi đoàn 242,
SEIU 1199NW, Teamsters 117 & 763, Hiệp hội Giáo dục Highline, Hội Chính trị
của Phụ nữ Quốc gia WA, Liên minh Trách nhiệm về Súng, OneAmerica Votes,
Đảng Dân chủ Khu Lập pháp Số 33 & 34, Thị trưởng Burien Jimmy Matta, Cựu
Thị trưởng Burien Brian Bennett, Ủy viên Hội đồng Nancy Tosta, cựu Ủy viên
Hội đồng Stephen Lamphear, Dân biểu Joe Fitzgibbon và nhiều người nữa. Tôi
mong được là người đại diện cho quý vị trong Hội đồng Thành phố Burien.

Debi Wagner
206-241-1553
debi.wagner@icloud.com
www.friendstoelectdebiwagner.com

Học vấn: Trường Cao đẳng Highline, Đào tạo Âm nhạc Cổ điển Nâng cao, Học viện
Cảnh sát Cộng đồng
Giáo dục: Nghiên cứu Thị trường, Giáo viên Âm nhạc, Thủ quỹ Tổ chức Phi lợi nhuận,
Tác giả, Hội đồng Cố vấn
Phát biểu: Burien cần phải trở lại đúng hướng! Với sự lãnh đạo đúng đắn, Burien có
tiềm năng trở thành một thành phố an toàn và năng động. Tôi là ứng cử viên có kinh
nghiệm và kiến thức để cung cấp kỹ năng lãnh đạo đó.
Mục tiêu của tôi bao gồm: Tăng cường và tập trung việc cảnh sát chống bang đảng;
Cung cấp lực lượng cảnh sát nhằm giảm tội phạm thực sự cho người dân-tăng cường
Bảo vệ Khu phố Neighborhood Block-Watches; Chính phủ công khai, minh bạch và có
trách nhiệm -tôi lắng nghe người dân và doanh nghiệp; Không có đường bay mới thông
qua Burien-Ủng hộ Bầu trời Yên tĩnh; Bảo vệ, hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ; Phát triển
kinh tế chất lượng cao; Bảo vệ nét đặc sắc của các khu phố gia đình đơn thân bằng Kế
hoạch Toàn diện; Những mô hình Housing First thành công để giải quyết tình trạng vô
gia cư, không còn lều trại hay lán trại. Tôi làm tình nguyện với Transform Burien và hiểu
về vấn đề vô gia cư; Hỗ trợ bảo vệ sức khỏe và phúc lợi cho người dân Không có địa
điểm tiêm chích heroin- (SIS); Gia tăng cơ hội giải trí, cố vấn và giáo dục cho thanh thiếu
niên; như chương trình Youth Police Explorers.
Chồng tôi và tôi đã nuôi dạy con cái của chúng tôi ở đây. Tôi rất quan tâm đến Burien.
Tôi trân trọng phiếu bầu của quý vị.

Sở Bầu cử Quận King không chỉnh sửa lỗi
chấm câu, ngữ pháp, hoặc kiểm tra sự thật
của các phát biểu của ứng cử viên và dự luật.

Jurisdiction
Thành phố Des Moines
Hội đồng Vị trí Số 2

Sở Bầu cử Quận King không chỉnh sửa lỗi
chấm câu, ngữ pháp, hoặc kiểm tra sự thật
của các phát biểu của ứng cử viên và dự luật.

Hội đồng Vị trí Số 4

Luisa Bangs

Jeremy Nutting

206-878-1760
luisa4desmoines@gmail.com

206-947-0609
Jeremy4DesMoines@gmail.com
www.JeremyNutting.com

Học vấn: Cao đẳng Cộng đồng Everett, Quản lý Kinh doanh; Tín chỉ Khóa học về
Học tập Suốt đời và Giáo dục Thường xuyên

Học vấn: Cao đẳng Cộng đồng Clark, Cao đẳng Cộng đồng Highline

Giáo dục: Quản lý Cấp cao đã Nghỉ hưu, Hội đồng Cảng Seattle, quản lý 100
nhân viên công đoàn
Phát biểu: Tôi làm việc ở nhiều vị trí lãnh đạo khác nhau trong suốt sự nghiệp
của mình, phát triển các nhóm, quản lý ngân sách lớn và sử dụng các kỹ năng
lãnh đạo và quản lý chiến lược để kết hợp thành công các nhóm hoàn thành các
dự án hỗ trợ tôi trong vị trí ở Hội đồng hiện tại.
Tôi mong được tái đắc cử để tiếp tục công việc tôi đã thực hiện trong việc củng
cố cơ sở kinh tế của Thành phố, hỗ trợ các đề xuất của Ủy ban Tư vấn Hàng
không để giảm thiểu tác động của sân bay, tăng cường và tăng thêm dịch vụ cho
thanh thiếu niên và người cao niên, cũng như tiếp tục đẩy mạnh tình trạng tài
chính thành công của thành phố chúng ta. Tôi làm việc trong một số ủy ban giải
quyết vấn đề an toàn công cộng, quản lý khẩn cấp, nhà ở và tình trạng vô gia cư,
và duy trì nghệ thuật trong Thành phố của chúng ta.
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Giáo dục: Giám sát Xây dựng, Chủ Doanh nghiệp Des Moines và Ủy viên Hội
đồng Thành phố
Phát biểu: Là một người dân đã sinh sống tại đây được 17 năm và là người đàn
ông của gia đình, vợ tôi, Yvonne, và tôi đã sống tại đây cùng với con gái của
chúng tôi, Natalie 13 tuổi & Lilah 11 tuổi. Tôi là một người quản lý cộng đồng
trung thành và là một thành viên tích cực của nhiều Sự kiện và Chương trình Gây
quỹ Từ thiện của Thành phố.
Trong 6 năm của tôi trong hội đồng, tôi đã làm việc để đơn giản hóa các quy
trình, tinh chỉnh các quy định và pháp lệnh và cập nhật bộ luật xây dựng & quy
hoạch để thu hút và duy trì các doanh nghiệp và công việc ở Des Moines.

Thành phố tiếp tục chứng kiến sự phát triển sôi động! Chúng ta có rất nhiều cơ
hội kinh tế mà tôi biết cần phải làm gì để tiến lên phía trước. Tôi được ủng hộ bởi
Hội cảnh sát Des Moines và những người Lính cứu hỏa Chuyên nghiệp phía Nam
Quận King Chi đoàn 2024. Xin quý vị hãy bỏ phiếu! Một lần nữa, tôi mong nhận
được Phiếu bầu của quý vị để tiếp tục làm việc cho quý vị! Xin cảm ơn!

Trọng tâm của tôi luôn là khuyến khích phát triển kinh doanh và tăng trưởng
kinh tế tromg cộng đồng của chúng ta. Hỗ trợ các dịch vụ chính phủ duy trì sự an
toàn của cộng đồng và giữ cho cộng đồng của chúng ta phát triển thuận lợi. Tận
dụng khu bến cảng và bến du thuyền, quảng bá Des Moines như là một “Thành
phố Điểm đến” cho du khách, cư dân và các doanh nghiệp. Tiếp tục xây dựng
quan hệ với các cư dân và các doanh nghiệp để hiểu được những mối quan tâm
của họ và đảm bảo cho họ được trình bày quan điểm của mình. Được ủng hộ bởi
Hội Cảnh sát Des Moines và công đoàn Lính cứu hỏa Chuyên nghiệp Nam Quận
King Chi đoàn 2024.

JC Harris

Susan White

206-878-0578
mail@jcharrisfordesmoines.com
www.jcharrisfordesmoines.com

253-670-6096
susanrdo@aol.com
www.DesMoines4SusanWhite.com

Học vấn: Cử nhân Khoa học Xã hội Âm nhạc Đại học Tiểu bang Wayne, Thạc sĩ
Khoa học Máy tính Đại học Michigan

Học vấn: Cao đẳng Cộng đồng Arapahoe, Kinh doanh và Tiếp thị
Giáo dục: Môi giới Bất động sản đã Nghỉ hưu, Quản lý Tài sản, Cựu Ủy
viên Hội đồng Thành phố
Phát biểu: Des Moines đã phát triển rất nhiều kể từ khi tôi chuyển đến
đây 28 năm trước. Chúng ta thực sự cần phải đón nhận tất cả các cộng
đồng trong thành phố của chúng ta. Với sự hỗ trợ của quý vị, tôi dự định
sẽ tiếp tục tạo ra một tác động tích cực giống như tôi đã làm khi phục vụ
trong Hội đồng Thành phố Des Moines từ năm 2001 đến năm 2009. An
toàn Công cộng vẫn là một mối quan tâm hàng đầu và tôi sẽ vận động
để có một Des Moines an toàn hơn, thúc đẩy một khu trung tâm thành
phố thịnh vượng, hồi sinh các công viên, hỗ trợ người cao tuổi và thanh
thiếu niên, cũng như cố gắng để biến Khu Marina trở thành một điểm
đáng đến. Tôi tin rằng sức khỏe, môi trường và chất lượng cuộc sống
của chúng ta đòi hỏi phải có các giới hạn về việc mở rộng sân bay. Tôi sẽ
mang khả năng lãnh đạo, kinh nghiệm và cam kết cá nhân để phục vụ và
vận động cho cư dân. Để phục vụ tốt nhất cho tất cả công dân, chúng ta
cần có sự đại diện công bằng trong Hội đồng Thành phố và các Ủy ban.
Tôi sẽ tiếp tục làm việc với các nhà lập pháp để mang lại các nguồn lực
bổ sung cho Des Moines.

Giáo dục: Kỹ sư Chuyên nghiệp có Giấy phép, Nhạc sĩ
Phát biểu: Một thành phố tuyệt vời được định nghĩa bằng cách mọi người cảm
nhận về nơi họ sống, những điều mà thành phố mang lại, và những gì họ trao
trả lại cho thành phố. Chúng ta đã từng tự hào về Des Moines. Chúng ta đã từng
cảm thấy là chính quyền thành phố đang phục vụ mình. Chúng ta đã từng sẵn
sàng để giúp làm cho cộng đồng này tốt đẹp hơn.
Nhưng nay mọi thứ đã khác. Ngày nay Hội đồng Thành phố bỏ phiếu theo sự
đồng thuận với rất ít lời giải thích. Về mặt địa lý mà nói, họ đang đại diện có thể
là cho một phần ba của cả thành phố. Theo họ thì sự minh bạch có nghĩa là
thông báo với chúng ta Sau khi vấn đề đã xảy ra. Các dự án xây dựng lớn của họ
đã không hề tạo các nguồn doanh thu bền vững. Vì vậy, biện pháp khắc phục của
họ là tăng thuế và phí, camera đèn đỏ, thuê ngoài các chức năng thiết yếu như
dịch vụ cho người cao tuổi, và tăng lương thật nhiều cho các quan chức thành
phố. Lần cuối cùng một ủy viên hội đồng thành phố đã Hỏi quý vị họ nên làm gì
là khi nào?
Tôi muốn làm mới Des Moines bằng cách thúc đẩy các doanh nghiệp nhỏ, cải
thiện an toàn công cộng, thêm các công viên mới, giảm tác động của sân bay, và
làm cho chính quyền minh bạch hơn.
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Thành phố Des Moines

Hội đồng Vị trí Số 6

Rob Back
robbieback@hotmail.com
www.facebook.com/Vote-RobBack-2019-2303346839930588/

Học vấn: Cử nhân Khoa học Tự nhiên, Kinh doanh, Đại học Griﬃn, Chứng
chỉ cao cấp về Lãnh đạo thành phố, Hiệp hội các Thành phố Washington
Giáo dục: Nhà thầu Độc lập 34 năm. Chủ nhà cho thuê. Quản lý Bất động
sản
Phát biểu: Tôi rất vui và biết ơn khi được làm việc với vai trò là Ủy viên Hội
đồng thêm một nhiệm kỳ. Tôi rất vinh dự được ủng hộ bởi toàn bộ Hội
đồng Thành phố, lực lượng Cảnh sát và Cứu hỏa địa phương, hàng chục
chủ doanh nghiệp và hàng trăm cư dân cũng như chủ sở hữu bất động sản.
Khi tôi quyết định đứng ra tranh cử vào Hội đồng vào năm 2015, Des
Moines đang trên bờ vực phá sản và chịu sự chỉ trích từ phía Tòa thị chính
ở mức cao nhất từ trước đến nay. Đây không phải là lúc để yên vị ở trong
văn phòng công, nhưng tôi đã quyết tâm đối mặt với những thách thức tài
chính “trước mắt” dẫu biết rằng nó không hề dễ dàng. Trong 4 năm qua,
với sự làm việc chăm chỉ của Hội đồng này, một Giám đốc thành phố mới
được bổ nhiệm và Chính quyền thành phố được cơ cấu lại, giờ đây chúng ta
hoàn toàn có thể xoay chuyển tình hình.
Một lần nữa tôi xin sẽ hứa sẽ tiếp tục đưa chúng ta tiến về phía trước và
giữ vững khả năng tài chính của chúng ta. Xin cảm ơn, và mong Thượng Đế
ban phước lành cho Des Moines!

Anthony Martinelli
206-799-8696
info@martinelliforcouncil.com
www.martinelliforcouncil.com

Học vấn: Trường Trung học Phổ thông Mt. Rainier, Trường Cao đẳng Cộng
đồng Highline (Running Start), Đại học Tiểu bang Evergreen (khoa học môi
trường)
Giáo dục: Chủ doanh nghiệp và tác giả
Phát biểu: Tôi yêu Des Moines. Tôi đã sống ở đây từ khi tôi 11 tuổi, và tôi rất
tự hào về việc nuôi dưỡng hai đứa con tại đây. Thành phố của chúng ta rạng
rỡ với sự hấp dẫn, với những người dân tốt bụng và thú vị. Mặc dù vậy, các
lãnh đạo thành phố đã không tận dụng được tiềm năng to lớn của thành phố
chúng ta, họ đã không giải quyết thỏa đáng nhiều vấn đề của thành phố bao
gồm tội phạm và tỷ lệ nghèo đói ngày càng tăng, và họ đã tiếp tục tăng thuế
và phí. Ngoài ra, chính quyền thành phố của chúng ta thiếu sự minh bạch.
Tôi đang tranh cử vào hội đồng thành phố vì tôi tin rằng chúng ta cần nhiều
ủy viên hội đồng hơn, những người sẵn sàng đối mặt với những vấn đề này.
Là một người đã thành lập một doanh nghiệp thành công hiện đang thuê
nhiều người và là người đã dành nhiều năm làm việc với các nhóm chính
sách và nhà lập pháp phi lợi nhuận như Ủy viên Hội đồng Quận King Dave
Upthegrove, tôi tin rằng tôi có vị trí đặc biệt để giúp cải thiện Des Moines.
Tôi vinh dự đón nhận bất kỳ sự xem xét nào mà quý vị có để ủng hộ việc ứng
cử của tôi.

Sở Bầu cử Quận King không chỉnh sửa lỗi
chấm câu, ngữ pháp, hoặc kiểm tra sự thật
của các phát biểu của ứng cử viên và dự luật.

Jurisdiction
Thành phố Kent
Hội đồng Vị trí Số 1

Sở Bầu cử Quận King không chỉnh sửa lỗi
chấm câu, ngữ pháp, hoặc kiểm tra sự thật
của các phát biểu của ứng cử viên và dự luật.
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Hội đồng Vị trí Số 3

Marli Larimer

Les Thomas

253-220-7566
info@marlilarimer.com
www.marlilarimer.com

253-854-3623
lthomas370@aol.com

Học vấn: Trường Trung học Phổ thông Kentwood, Bằng Cử nhân Khoa học Xã hội
Truyền thông Đại chúng và Quản lý Tổ chức Phi lợi nhuận, Đại học Washington,
Tacoma
Giáo dục: Tác giả/biên tập viên chuyên môn
Phát biểu: Kể từ khi được bổ nhiệm bởi sự nhất trí của mọi người vào năm ngoái, tôi
đã luôn làm việc chăm chỉ phục vụ người dân. Tôi đã nổi tiếng với việc đưa ra những
câu hỏi hóc búa, nghiên cứu các vấn đề, và dừng bỏ phiếu khi tôi cần thêm thông tin.
Tôi đưa ra quyết định sáng suốt và đảm bảo người dân có một người giám sát tại Tòa
thị chính.
Tôi đã đi qua những nơi bùn lầy cùng với Cảnh sát Thành phố Kent để tận mắt nhìn
thấy các trại vô gia cư, gặp gỡ chủ lao động và các nhà giáo dục về nhu cầu đào tạo
lực lượng lao động và thường xuyên biện hộ cho cư dân về các vấn đề cá nhân.
Cách tiếp cận giải quyết vấn đề của tôi đã mang lại cho tôi hai chức vụ được bổ
nhiệm ở khu vực rất quan trọng đối với Thành phố Kent – Hội đồng Cố vấn về Lão hóa
và Khuyết tật Quận King và Ủy ban Nhà ở Giá rẻ Quận King mới được thành lập. Tôi
cũng là một người mẹ và vợ làm việc, người mang quan điểm này đến Tòa thị chính.
Cùng với nhau, chúng ta có thể làm cho Kent trở thành một thành phố tốt hơn cho
tất cả mọi người. Tôi nhận được sự ủng hộ từ Thị trưởng Dana Ralph, các Thành viên
Hội đồng đồng sự, Công đoàn Nhân viên Thành phố và các tổ chức lao động địa
phương.

Học vấn: Bằng Cử nhân Khoa học Xã hội ngành Marketing từ UW và Bằng
Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA)
Giáo dục: Chủ doanh nghiệp đã nghỉ hưu và Nhà thẩm định Đá quý được
chứng nhận (CGA)
Phát biểu: Tôi vinh dự được phục vụ trong Hội đồng thành phố Kent trong
mười sáu năm qua và tôi mong muốn được phục vụ công dân của chúng ta
trong 4 năm tới. Kent đã chứng kiến nhiều thay đổi trong những năm qua
khi thành phố phát triển từ một ngôi làng; thành một thị trấn và bây giờ là
thành phố lớn thứ sáu của Tiểu bang Washington.
Tôi tự hào về những thành tựu gần đây của Kent bao gồm dự án YMCA
đang được xây dựng; mở rộng Trường Cao đẳng Green River; nhiều cơ
hội việc làm được trả lương cao với sự phát triển của các công ty như Blue
Origin; và những dự án mới như “Meet me on Meeker”.
Những thách thức Hội đồng của chúng ta đang phải đối mặt là: Ùn tắc giao
thông; tình trạng vô gia cư; và hạn chế ngân sách đồng thời giảm bớt gánh
nặng thuế cho mọi công dân. Với sự ủng hộ và phiếu bầu của quý vị, tôi
cam kết tiếp tục lắng nghe và hết mình phục vụ quý vị, những người công
dân của Kent. Khác: Cựu chiến binh Quân đội Hoa kỳ; Gia đình: Kết hôn với
Pauline (51 năm), 4 người con đã trưởng thành và 10 người cháu

Todd Minor

Hira Singh Bhullar

425-894-1619
toddminorforkent@outlook.com
www.minorforkent.com

253-656-0012
electhira@gmail.com
www.electhira.org

Học vấn: Trường Trung học Phổ thông Hamden, Cao đẳng Albertus
Magnus
Giáo dục: Giám đốc, Tập đoàn Microsoft
Phát biểu: Tôi yêu thành phố Kent! Nhưng phải nói rằng Kent đang phát
triển và tăng trưởng nhanh. Chúng ta cần tập trung vào An toàn, Quản lý
và Dịch vụ. Tôi là thành viên của Lực lượng Đặc nhiệm Đa dạng của Cảnh
sát Thành phố Kent, Ủy viên Hội đồng Công viên và Giải trí của Thành
phố Kent, Người trợ tế tại nhà thờ có trụ sở tại Kent và Giám đốc hiệp hội
chủ nhà.
Trong chiến dịch tranh cử của tôi, tôi đã lắng nghe quý vị. Tôi đã xem
xét các chủ đề phổ biến xung quanh An toàn, Vô gia cư và Thuế. Trong
Hội đồng Thành phố, tôi sẽ ủng hộ cho việc có thêm cảnh sát, bắt chịu
trách nhiệm nhanh chóng đối với những người vi phạm pháp luật, và các
nguồn thu phi thuế, sáng tạo.
Vợ tôi và tôi rất tự hào về 5 đứa con của chúng tôi và đã gọi East Hill là
nhà từ năm 2012. Tôi quan tâm sâu sắc đến Thành phố Kent và sẽ đảm
bảo chúng ta tôn trọng quá khứ đồng thời tối đa hóa tương lai. Tôi sẽ rất
tự hào nếu nhận được phiếu bầu của quý vị!

Học vấn: Bằng Kỹ sư (Khoa học máy tính & Kỹ sư)
Giáo dục: Kỹ sư Phần mềm Cấp cao, Công ty Cà phê Starbucks
Phát biểu: Tôi tự hào gọi Kent là nhà, và tôi đam mê biến Kent thành một
nơi tuyệt vời hơn nữa để sống, làm việc và xây dựng gia đình.
Với 23 năm kinh nghiệm chuyên môn trong các ngành công nghiệp sản
xuất, hậu cần, bán hàng và giáo dục, tôi tình nguyện đóng góp kỹ năng của
mình cho các hội đồng của KYFS, Hội Nam Thanh niên Cơ Đốc Kent, Quỹ
Trường học của Kent, Hội Rotary, và Hội Cựu chiến binh, Người cao tuổi, và
Ban Cố vấn Thuế dành cho Dịch vụ Nhân sự.
Dù thử thách là gì, tôi đã hào hứng áp dụng kinh nghiệm của mình với tư
cách là người lãnh đạo cộng đồng để giúp thành phố của chúng ta mạnh
hơn vì mọi người. Kent cần có cơ sở hạ tầng và giao thông vận tải tốt, quan
tâm đến môi trường, và tiếp tục nỗ lực để giảm tình trạng vô gia cư. Quản
lý tài chính tốt là điều bắt buộc, đồng thời tiếp tục đầu tư vào các chương
trình thanh thiếu niên hiệu quả. An toàn công cộng là ưu tiên cao và sử
dụng các công nghệ mới để có thể cải thiện dịch vụ. Được ủng hộ: Đảng
viên Đảng Dân chủ Quận King, Adam Smith, Suzette Cooke, Pat Sullivan,
Debra Entenman, Mona Das, Mia Gregerson, Maya Vengadasalam, Leslie
Hamada và nhiều cá nhân và tổ chức khác...
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Thành phố Kent

Hội đồng Vị trí Số 5

Sở Bầu cử Quận King không chỉnh sửa lỗi
chấm câu, ngữ pháp, hoặc kiểm tra sự thật
của các phát biểu của ứng cử viên và dự luật.

Hội đồng Vị trí Số 7

Bill Boyce

Awale A. Farah

206-915-0930
wboyce5@comcast.net

253-266-5905
awalefarah593@gmail.com
www.awalefarah.com

Học vấn: Cử nhân Khoa học Tự nhiên - Nghiên cứu Tổng quát
Giáo dục: Lãnh đạo Nhân sự tại Công ty Boeing; Chủ tịch Hội đồng
Thành phố Kent
Phát biểu: Chủ tịch Hội đồng Thành phố Kent Bill Boyce đã là một người
ủng hộ người nộp thuế Kent, gia đình và các giá trị của chúng ta. Sau khi
phục vụ cộng đồng của chúng ta 16 năm trong Hội đồng Học khu Kent,
cử tri Kent đã bầu ông làm đại diện cho họ tại Tòa thị chính Kent. Trong
thời gian tham gia hội đồng thành phố, ông đã bổ sung thêm nhiều nhân
viên cảnh sát vào các khu phố, tạo công việc với mức lương đủ sống cho
cư dân của chúng ta và cân bằng ngân sách mà không cần tăng thuế lớn
đối với cư dân hoặc doanh nghiệp.
Bill đã phục vụ cộng đồng của chúng ta với tư cách là Biệt kích Không
quân của Quân đội Hoa Kỳ, huấn luyện viên liên đoàn thiếu nhi, thành
viên của hội Rotary, Ủy viên Huấn luyện Tư pháp Hình sự, Chủ tịch Hội
đồng Học khu Kent và Chủ tịch Hội đồng Thành phố Kent.
“Phục vụ cộng đồng này là vinh dự cả cuộc đời. Tôi tin rằng chúng tôi đã
đưa Thành phố tiến lên ở rất nhiều vấn đề nhưng tôi tin rằng vẫn còn
nhiều việc phải làm.” Xin hãy bỏ phiếu cho Bill Boyce!

Học vấn: Cử nhân Khoa học Tự nhiên, Khoa học máy tính. Gần đây đang học để
lấy bằng Thạc sĩ/Tiến sĩ về Lãnh đạo Sáng tạo

Mizan Rahman

Zandria Michaud

206-432-6284
mizanforkentcouncil@gmail.com
www.mizanforkentcouncil.com

360-292-0470
ZandriaForKent@gmail.com
www.ZandriaForKent.com

Học vấn: Cử nhân chuyên ngành Kỹ sư (Hóa và Môi trường); Thạc sĩ Quản
trị Kinh doanh (MBA), Tiến sĩ (Hệ thống Quản lý Môi trường)
Giáo dục: Quản lý Dự án Vốn Cấp cao - Phân khu Nước thải Quận King
Phát biểu: Tôi đang tranh cử để đại diện cho quý vị tại Hội đồng Thành phố
Kent bởi tôi muốn đền đáp cho cộng đồng đã hỗ trợ tôi và gia đình tôi.
Tôi sẽ làm việc để cung cấp các cơ hội cho mọi người ở Kent bằng cách cải
thiện các dự luật tiên khởi về Việc làm Bình đẳng của thành phố, đầu tư
vào nhà ở giá phải chăng, phát triển cơ sở hạ tầng và tăng cường quyền
tiếp cận giao thông công cộng. Bằng việc cải thiện điều kiện cho các doanh
nghiệp nhỏ và giải quyết các nguyên nhân gốc rễ, chúng ta sẽ cải thiện chất
lượng sống cho những người sinh sống và làm việc ở Kent.
Là một kỹ sư chuyên nghiệp, tôi đã dành 35 năm quản lý các dự án lớn của
thành phố (mỗi dự án trị giá $20-200 triệu) và sẽ sử dụng kinh nghiệm này
để phát triển một ngân sách bền vững và có trách nhiệm cho Kent. Là Ủy
viên Hội đồng Thành phố, tôi sẽ làm việc cộng tác với các cư dân, doanh
nghiệp, cơ quan thi hành pháp luật và các tổ chức phi lợi nhuận để giải
quyết an toàn công cộng và các vấn đề khó khăn khác mà Kent đang phải
đối mặt. Tôi mong nhận được phiếu bầu của quý vị.

Học vấn: Cử nhân Khoa học Xã hội ngành Nghiên cứu Mỹ, ngành phụ Chính trị, UW,
summa cum laude; Trường Trung học Phổ thông Kentwood
Giáo dục: Tình nguyện viên Cộng đồng; Ủy viên Công viên và Giải trí Kent; Cựu chiến
binh Quân đội
Phát biểu: Là một cư dân lâu năm, một tình nguyện viên, một người mẹ, một cựu
chiến binh, vợ cảnh sát, và cựu nhân viên KSD, tôi hiểu rất rõ các thách thức của
Kent, và có thành tích đã được kiểm chứng về việc vận động cho cư dân thành phố
của chúng ta. Sau vụ bạo lực súng gần đây trong khu phố của tôi, tôi đã làm việc
với các nhà lãnh đạo thành phố và người dân để giải quyết các mối quan ngại về an
toàn công cộng. Tôi cũng kêu gọi các ủy viên hội đồng chấm dứt việc bán Công viên
Pine Tree và tăng tính minh bạch xung quanh việc bán đất công.
Là ủy viên hội đồng của quý vị, tôi sẽ ủng hộ quý vị bằng cách ưu tiên: An toàn Công
cộng: Nhấn mạnh cảnh sát trong cộng đồng, đảm bảo cảnh sát ở trong khu phố và
công viên của chúng ta, trò chuyện với cư dân, và giải quyết tội phạm tài sản và bạo
lực. Tình trạng vô gia cư: Nỗ lực để giảm tình trạng vô gia cư và giữ cho Kent an toàn
bằng cách đảm bảo dọn dẹp kịp thời các lều trại bất hợp pháp. Công viên và Giải trí:
Đầu tư và bảo vệ công viên, không gian mở, và cơ hội giải trí của chúng ta. Bảo tồn
Tài chính: Xem xét cẩn thận các quyết định về ngân sách và giữ thuế thấp.
Tôi trân trọng phiếu bầu của quý vị!

Giáo dục: Chủ doanh nghiệp nhỏ và Kĩ sư Viễn thông (đã về hưu)
Phát biểu: Làm cố vấn thanh niên trong nhiều năm và tổ chức các giải bóng đá
đã khiến tôi say mê về tương lai của Kent. Tôi là cư dân lâu năm của Kent và
gia đình tôi đã phát triển mạnh mẽ trong thành phố của chúng ta. Vậy nên tôi
muốn đóng góp lại cho cộng đồng. Tất cả bốn đứa con của tôi đều tốt nghiệp các
trường công lập của Kent.
Với sự ủng hộ của quý vị, tôi sẽ tiếp tục phục vụ Kent trong hội đồng thành phố.
“Tôi sẽ ưu tiên phát triển kinh tế, giao thông vận tải, an toàn công cộng, và nhà ở
giá rẻ.” Các hoạt động mà tôi đã tham gia: Thành viên ban hội đồng quản trị của
tổ chức Children’s Therapy Center (Trung tâm Trị liệu Trẻ em), cố vấn tại Khu học
chánh Kent, và là tình nguyện viên của tổ chức Living Well Kent. Kinh nghiệm:
Tôi có 20 năm kinh nghiệm làm kỹ sư tại đội ngũ quản lý của Boeing và AT&T
gồm 50 nhân viên với ngân sách $250 triệu. Các đơn vị, cá nhân ủng hộ: Đảng
viên Đảng Dân chủ của Khu vực Lập pháp Số 47 và 33, Công đoàn Lao động
MLK, Teamsters 117, SEIU6, LiUNA 242, Thượng nghị sĩ tiểu bang Mona Das, các
Thành viên Hội đồng Kent Dennis Higgins và Satwinder Kaur, Thành viên Hội
đồng Tukwila Zak Idan

Jurisdiction
Thành phố Lake Forest Park
Thị trưởng

Sở Bầu cử Quận King không chỉnh sửa lỗi
chấm câu, ngữ pháp, hoặc kiểm tra sự thật
của các phát biểu của ứng cử viên và dự luật.
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Hội đồng Vị trí Số 2

Jeﬀ Johnson

Catherine Stanford

206-364-2979
Jeffjohnsonlfp@hotmail.com
www.jeffjohnsonforlfpmayor.com

206-363-6022
CatherineStanford4LFP@gmail.com

Học vấn: Ứng cử viên không nộp thông tin
Giáo dục: Chủ doanh nghiệp, Johnson’s Auto Repair
Phát biểu: Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị trong nhiệm kỳ đầu tiên của tôi
với tư cách là Thị trưởng.
Với sự giúp đỡ và tham gia của quý vị, chúng ta đã có bốn năm làm việc
hiệu quả.
Ngân sách của chúng ta được cân bằng. Chúng ta đã mua hơn bảy mẫu
đất của tài sản công viên. Các phòng ban của thành phố của chúng ta
đang làm tốt. Và chúng ta đã mang lại nhiều hoạt động cộng đồng. Bốn
năm tới sẽ được cho là quan trọng hơn. Tôi ưu tiên cao độ việc phải làm
gì với Town Center và nhà có ở liên quan, cùng với bãi đậu xe ở Sound
Transit. Những quyết định này sẽ ảnh hưởng đến cách sống của chúng
ta trong nhiều năm tới. Chúng ta cũng sẽ tiếp tục thay thế các cống nước
ngăn cản việc di chuyển của cá, thiết lập nhiều sự kiện cộng đồng hơn,
và, tất nhiên, tôi hy vọng sẽ gặp tất cả các quý vị trong bốn năm tới trong
chương trình “Cà phê với Thị trưởng.” Bốn năm qua thật tuyệt vì quý vị
đã tham gia vào việc ra quyết định. Miễn tôi còn là Thị trưởng của quý vị,
phản hồi của quý vị sẽ luôn dẫn đường cho tương lai của chúng ta.

Học vấn: Đại học San Francisco, Tâm lý học Xã hội
Giáo dục: Giám đốc Bất động sản, Chợ Pike Place, Đã nghỉ hưu; Nhà tư vấn:
BOMA
Phát biểu: Tôi đã sống và rất thích thành phố xinh đẹp của chúng ta trong
hơn 30 năm. Tôi rất vinh dự được phục vụ cộng đồng của mình trong hầu
hết những năm đó trong Ủy ban Kế hoạch, Hội đồng Friends of Third Place
Commons, và Hội đồng Thành phố.
Công viên Lake Forest là một nơi độc đáo và đặc biệt, và tôi cam kết duy trì
điều đó bằng cách đảm bảo rằng chúng ta có một vị trí lâu dài, khả thi cho
Third Place Commons và Chợ Nông dân; hỗ trợ phát triển chỉ khi điều đó
phù hợp với đặc điểm của thành phố chúng ta và được cộng đồng hỗ trợ;
giữ các giá trị môi trường của chúng ta, đặc biệt là liên quan đến tán cây và
phục hồi cá hồi; và đảm bảo rằng con em của chúng ta được an toàn và có
thể phát triển mạnh trong cộng đồng của chúng ta. Chúng ta cần có những
tuyến đường an toàn đến trường học và công viên mà mọi người đều có
thể tiếp cận.
Tôi nhận được sự ủng hộ duy nhất của Đảng viên Đảng Dân chủ Khu Lập
pháp Số 46; Tổng Chưởng lý Bob Ferguson, Thượng nghị sĩ Tiểu bang David
Frockt.

Lorri Bodi
206-363-9858
Bodi4LFP@gmail.com
www.Bodi4LFP.com

Học vấn: Cử nhân Khoa học Xã hội (hạng summa cum laude), Thạc sĩ, Đại học
Pennsylvania, Tiến sĩ Luật (hạng cum laude) Đại học George Washington
Giáo dục: Quản lý Điều hành, Giám đốc Bảo tồn, Luật sư Môi trường (đã nghỉ
hưu)
Phát biểu: Tầm nhìn của tôi cho tương lai của Lake Forest Park là tập trung vào
bảo tồn các khu phố, các không gian xanh và chất lượng cuộc sống, đồng thời
giải quyết các thách thức của sự tăng trưởng, giao thông, giao thông công cộng
và nhà ở giá phải chăng.
Tôi đã xây dựng gia đình tại đây và là người ủng hộ tận tâm các khu phố và
trường học tại địa phương. Sự nghiệp chuyên môn của tôi là phục vụ công cộng,
bảo tồn đất và nước cho tương lại và quản lý các ngân sách lớn. Tôi là một người
giao tiếp, cộng tác viên và quan trọng hơn cả, tôi luôn hoàn thành mọi việc.
Các giá trị của LFP + Kinh nghiệm = Giải pháp Tốt hơn. Tôi sẽ làm việc để duy trì
chất lượng cuộc sống của chúng ta, hỗ trợ tăng trưởng cân bằng và bảo vệ các
con suối và không gian xanh. Tôi sẽ vận động giảm thiểu giao thông để chúng
ta có thể di chuyển an toàn hơn. Và tôi sẽ sử dụng các nguồn lực tài chính của
thành phố một cách khôn ngoan để cung cấp các dịch vụ thiết yếu. Tôi hứa sẽ
tăng cường minh bạch, lắng nghe quý vị và đại diện cho lợi ích của quý vị. Tôi sẽ
là Tiếng nói của Quý vị trong Hội đồng Thành phố.
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Thành phố Lake Forest Park

Hội đồng Vị trí Số 4

Hội đồng Vị trí Số 6

Phillippa Kassover

Tom French

206-245-8217
phillippa@kassover.com
www.PhillippaForLfp.com

425-440-0095
electtomfrench@gmail.com
www.electtomfrench.com

Học vấn: Trường Kinh tế London. Đại học Colorado, Colorado Springs, Cử nhân
Khoa học Xã hội, Khoa học chính trị và Xã hội học.
Giáo dục: Giám đốc Tiến bộ và Truyền thông Cấp cao đã nghỉ hưu, Đại học
Washington
Phát biểu: Mười hai năm trước, cũng giống như nhiều người trong số quý vị, chúng
tôi đã chọn LFP là nhà bởi vẻ đẹp tự nhiên độc đáo và cam kết của cộng đồng bảo vệ
hệ sinh thái lành mạnh. Tôi đang mong nhiệm kỳ thứ hai để tiếp tục lắng nghe và
đại diện cho các giá trị và ưu tiên của cộng đồng chúng ta trong hội đồng thành phố
và trong toàn khu vực.
Tôi cam kết tiếp tục làm việc siêng năng để duy trì LFP là một nơi xinh đẹp, thịnh
vượng, thân thiện với các con phố và đường cao tốc an toàn hơn, đồng thời bảo vệ
được rừng đô thị của chúng ta, thực hiện các biện pháp để đảm bảo tái phát triển có
quy mô phù hợp, khôn ngoan và thân thiện với môi trường cho Trung tâm Thương
mại của chúng ta, yêu cầu Sound Transit có trách nhiệm với Cử tri bằng cách ủng hộ
quyết liệt giao thông công cộng đầy đủ và thích hợp và chỗ đậu xe cho phương tiện
đi lại có lợi cho cư dân và cân bằng nhu cầu cấp thiết về nhà ở giá phải chăng hơn
với các biện pháp bảo vệ môi trường thiết yếu và đặc điểm của cộng đồng chúng ta.
Các cá nhân và tổ chức ủng hộ: Thượng nghị sĩ tiểu bang Frockt, các Dân biểu Tiểu
bang Pollet và Valdez, các Ủy viên Hội đồng Quận Dembowski và Kohl-Wells, Đảng
viên Đảng Dân chủ Khu Lập pháp Số 46 và Quận King.

Học vấn: Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) A.C.E.; Đại học Eckerd, Cử
nhân Quản lý/Kinh doanh Quốc tế; Shorecrest; Kellogg; Brookside
Giáo dục: Cố vấn Chiến lược và Đổi mới
Phát biểu: Giữ gìn đặc tính của LFP - Tôi đã làm việc rộng rãi với công dân
để cải thiện bộ luật của thành phố để đảm bảo môi trường tự nhiên và
đặc tính thị trấn nhỏ của LFP được bảo tồn trước sự tái phát triển trung
tâm thị trấn tiềm năng và ST3. sự an toàn của công dân, tôi đã luôn ủng
hộ việc giảm giới hạn tốc độ, an toàn cho người đi bộ và vỉa hè mới để
giảm thiểu tình trạng giao thông gia tăng.
Bảo vệ Môi trường - Với sự hỗ trợ mạnh mẽ của cộng đồng, tôi đã soạn
thảo một trong những sắc lệnh về nhựa toàn diện nhất của Washington.
Tôi cũng giúp tạo điều kiện để có được gần bảy mẫu đất rừng để mọi
người cùng thưởng thức.
Cùng nhau Thành công- Là một thành viên của Hội đồng thành phố, tôi
đã mang lại cải cách có ý nghĩa cho chính quyền thành phố và hợp tác
giải quyết các vấn đề khó khăn mà chúng ta gặp phải trong Thành phố
của chúng ta. Hãy tham gia cùng tôi khi chúng ta làm việc hướng tới một
chính phủ toàn diện và sáng tạo hơn.

Brett Newsham

Tracy Furutani
tracy@tracyforlfp.com
www.furutaniforlfpcouncil6.org

Học vấn: Đại Học Washington - Cử Nhân Lịch sử & Triết học của Khoa
học
Giáo dục: BergmanKPRS - Giám đốc Vận hành Tây Bắc
Phát biểu: Tìm cách để phục vụ vì lợi ích tốt nhất cho thành phố của
chúng ta. Để bảo tồn những gì làm cho Lake Forest Park xanh tươi,
phong phú, và lấy cộng đồng làm trung tâm đồng thời giúp thành phố
phát triển theo cách xây dựng mà không làm xói mòn sự toàn vẹn của
cội nguồn của chúng ta. Để lắng nghe những ý tưởng hoặc mối quan
tâm của những người hàng xóm của tôi và ở trong một vị trí để ủng hộ
giá trị của họ.

Học vấn: Đại học Washington: Tiến sĩ, Khoa học Địa chất. Đại học Stanford: Thạc
sĩ, Hóa học
Giáo dục: Giảng viên Vật lý của Cao đẳng North Seattle, và đồng sở hữu doanh
nghiệp nhỏ
Phát biểu: Lake Forest Park là một thành phố duy nhất phải đối mặt với những
thách thức mới đòi hỏi một cách tiếp cận thận trọng. Với một thành phố được
phân chia giữa khu vực tự nhiên và sự phát triển, chúng ta cần tìm một con
đường phù hợp cho sự phát triển nhưng vẫn giữ được nét đặc trưng của thành
phố.
Tôi đã tham gia các hoạt động tình nguyện tại các trường tiểu học và các sự kiện
cộng đồng để lắng nghe tiếng nói của cư dân. Với vai trò là Ủy viên Hội đồng, tôi
sẽ tiếp tục lắng nghe, là cầu nối liên kết và đại diện cho cư dân thành phố nhằm
đưa ra quyết định thông minh, sáng suốt về tương lai mà chúng ta muốn thấy,
và tôi sẽ không ngại lên tiếng ngay cả khi các phiếu bầu không đồng thuận với
tôi.
Tôi cũng tin rằng tiền đóng vai trò quá lớn trong các cuộc tranh cử vào hội đồng
thành phố. Tôi không nhận bất kỳ khoản quyên góp nào. Tôi là ứng cử viên tốt
nhất cho Hội đồng Thành phố để có thể giải quyết được những thách thức mà
chúng ta gặp phải, đồng thời tôn trọng và gìn giữ được những nét riêng biệt
không thể thay thế của Lake Forest Park.

Jurisdiction
Thành phố Normandy Park
Hội đồng Vị trí Số 1
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Hội đồng Vị trí Số 3

Earnest Thompson

Shawn McEvoy

206-355-1077
EcoE69@hotmail.com
www.hyperloopnw.org

206-242-8272
Sgmcevoy2@yahoo.com

Học vấn: Cử nhân Triết học Khoa học Chính trị, Đại học California tại Berkeley, Y
tá, SCCC, Bác sĩ, MU Warsaw, Bệnh viện Đa khoa Thứ 50 USAR

Học vấn: Chuyên viên được Công nhân LEEDS, Đại học Washington 1973-1975
Giáo dục: Chủ doanh nghiệp nhỏ, Chuyên viên Môi giới Bất động sản, Chuyên
gia xây dựng
Phát biểu: Normandy Park đang gặp rắc rối. Trong vòng bốn năm qua, chúng
ta đã mất đi năm sĩ quan cảnh sát dày dạn kinh nghiệm do từ chức hoặc “nghỉ
hưu”. Hai Ủy viên Hội đồng, hai Ủy viên quy hoạch, và ba Ủy viên Nghệ thuật
đã bỏ việc như một cách biểu tình. Người dân tức giận và thất vọng. Đối thủ
của tôi chính là vấn đề. Ông ta gây chia rẽ, kiêu ngạo, độc tài - ông ta tuyên bố
mình có họ hàng với Napoleon! Chúng ta cần sự lãnh đạo vững chắc, có kinh
nghiệm, hiệu quả, có trách nhiệm, minh bạch ngay bây giờ.
Tôi có kinh nghiệm quý vị cần. Tôi đã từng là Thị trưởng của quý vị trong năm
năm, Ủy viên Hội đồng Thành phố trong 15 năm. Tôi biết rõ cộng đồng này
và quan tâm sâu sắc tới nó. Tôi là một nhà lãnh đạo hiệu quả và là người xây
dựng sự đồng thuận. Tôi đã từng là Chủ tịch/Ủy viên Hội đồng của Câu lạc bộ
Cộng đồng Normandy “Cove” trong 12 năm, tôi giúp hồi sinh và đưa nó về
tình trạng tài chính vững chắc. Tôi tin rằng tôi có thể làm điều tương tự cho
thành phố tuyệt vời của chúng ta. Tôi rất mong được phục vụ quý vị!
Được ủng hộ bởi năm Cựu Thị trưởng NP!

Giáo dục: Đã nghỉ hưu
Phát biểu: Trước đây là chủ tịch của Ủy ban Công viên, tôi là đồng tác giả của dự
luật Khu Công viên Đô thị (M.P.D.). M.P.D. đã cho phép chúng tôi cung cấp thiết
bị sân chơi cho trẻ em, khôi phục thực vật bản địa, bảo vệ và nâng cấp cơ sở hạ
tầng. Tôi khởi xướng việc luân phiên vị trí chủ tịch.
Hiện tại với tư cách là Ủy viên Hội đồng Kế hoạch, tôi khởi xướng lại việc luân
phiên chức vụ chủ tịch, tập trung vào tính minh bạch thực sự, bảo vệ các giá trị
lịch sử của cộng đồng chúng ta thông qua các quy định hợp lý về quy hoạch. Tôi
sẽ Không ủng hộ các chương trình nghị sự ẩn giấu, theo đó cư dân N. P. sẽ bị
đánh thuế hỗ trợ nhà ở được trợ cấp tại N. P.
Tôi cũng đại diện cho N. P. tại Hội nghị Bàn tròn về Sân bay Seatac (StART), các
nhóm công tác về Chính sách Liên bang và Tiếng ồn Hàng không. Kinh nghiệm
làm việc trong ngành y tế của tôi và bản thân là một người sống sót sau căn
bệnh ung thư đã khiến tôi hết sức quan tâm đến tình trạng ô nhiễm tiếng ồn và
khí thải từ máy bay ngày càng gia tăng, dẫn đến tăng tỷ lệ mắc bệnh ung thư và
bệnh hô hấp tại địa phương. Các thành phố lân cận đều có ủy ban tư vấn sân
bay- chúng ta thì không. Tại sao vậy? Tôi cần sự minh bạch thực sự, không có
chương trình nghị sự ẩn giấu và ban lãnh đạo mới. Tôi cần phiếu bầu của quý vị!

Dave Emert

Jonathan Chicquette

206-592-2505
elect@daveemert.com
www.daveemert.com

206-717-5037
JonathanforCouncil@
normandypark.vote
www.normandypark.vote

Ứng cử viên không nộp phát biểu.

Học vấn: Trung học Phổ thông Kentridge
Giáo dục: Chủ doanh nghiệp nhỏ, Giám đốc Sáng tạo, Nhà tư vấn
Phát biểu: Môi trường tự nhiên. Những người sáng lập thành phố của chúng
ta đã cam kết xây dựng một ốc đảo rực rỡ và tươi tốt. Trách nhiệm của
chúng ta là duy trì và cải thiện cảnh quan thành phố và vẻ đẹp ven biển của
thành phố.
An toàn công cộng. Tôi là một người ủng hộ mạnh mẽ cho những người
làm việc trong sở cảnh sát đầy đủ nhân viên của chúng ta. Trong bốn năm
nhậm chức, chúng ta đã làm lại mặt đường cho nhiều con đường quan
trọng, thay thế hệ thống nước mưa quan trọng, nâng cấp đèn đường bằng
đèn LED tiết kiệm chi phí, và thêm vỉa hè để tăng sự an toàn cho người đi
bộ và tăng khả năng đi bộ.
Chất lượng cuộc sống đạt được bởi nhiều hơn chỉ một người, ủy ban hoặc
ý tưởng. Chúng ta phải lắng nghe lẫn nhau, hiểu được nhu cầu của thành
phố và đưa ra lựa chọn hợp lý dựa trên thực tế. Nếu được tái cử, tôi sẽ ủng
hộ việc xây dựng tòa thị chính và trung tâm giải trí mới mà không làm tăng
thêm gánh nặng thuế vốn đã nặng nề của chúng ta. Tôi sẽ có mặt và sẵn
sàng phục vụ quý vị, với sự trung thực, liêm chính, và tôn trọng.
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Hội đồng Vị trí Số 7

Michelle Sipes-Marvin

Sue-Ann Hohimer

206-200-6719
SipesMarvinForNP@gmail.com
www.SipesMarvinForNP.com

206-268-0760
ReElectHohimer@gmail.com
www.ReElectHohimer.com

Học vấn: Cử nhân Khoa học Xã hội ngành Tư pháp Hình sự và Cử
nhân Khoa học Xã hội ngành Khoa học Chính trị tại Đại học Tiểu bang
Washington. Điều dưỡng AS, RN, Cao đẳng Highline
Giáo dục: Y tá có đăng ký, Cố vấn Y tá Pháp lý
Phát biểu: Thật vinh dự khi được phục vụ trong Hội đồng Thành phố
Normandy Park. Là mẹ của hai cô con gái nhỏ, khi tôi nhìn các con và bạn
bè của chúng, tôi cảm thấy tràn đầy nhiệt huyết và năng lượng để phục vụ
thành phố này. Tôi hiểu tầm quan trọng và tính nghiêm trọng của mỗi lá
phiếu. Trước khi bỏ phiếu, tôi đọc các bảng tin địa phương để biết những
suy nghĩ và mối quan tâm của người dân, lắng nghe ý kiến công chúng tại
các cuộc họp, đặt câu hỏi và nghiên cứu tài liệu. Tôi cân nhắc tất cả các
quyết định của mình dựa trên thực tế, thông tin tiếp nhận từ người dân
và nghiên cứu. Tôi tiếp tục ủng hộ sự minh bạch. Tương lai của thành phố
chúng ta là ưu tiên của tôi, mỗi lá phiếu tôi đưa ra là dành cho gia đình tôi,
gia đình quý vị, thành phố và khu vực của chúng ta. Tôi tham gia vào nhiều
Ủy ban Học khu, Khu vực và Hội đồng, làm việc cật lực trong cộng đồng của
chúng ta vì lợi ích của Thành phố. Tôi mong nhận được phiếu bầu của quý
vị để chúng ta có thể tiếp tục tiến bộ tích cực và giữ gìn thành phố tuyệt vời
của chúng ta. Liêm chính, Cộng đồng, Kinh nghiệm.

Học vấn: Cử nhân Khoa học Xã hội ngành Giáo dục, Thạc sĩ Khoa học Xã hội
về Nghệ thuật Ngôn ngữ Giảng dạy- Đại học Northeastern Illinois
Giáo dục: Nhà giáo dục, Người vận động trẻ em/Thanh thiếu niên, Người học
suốt đời
Phát biểu: Trước đây là một giáo viên Chicago nội thành, chồng tôi và tôi, là
cư dân đến nay đã được 20 năm, đã nuôi dạy bốn người con trai ở đây. Thông
qua vai trò tình nguyện viên lớn ở Trường Tiểu học Marvista và Trung tâm Y
tế Highline cũng như trong các nhóm dân sự, tôn giáo và thể thao, tôi đã phát
triển ý thức tổng thể về những gì có thể thúc đẩy nhiều người sinh sống ở đây.
Những quyết định mà tôi đưa ra thay mặt quý vị xuất phát từ việc cân bằng
giữa các giá trị truyền thống, thực tế đã mang lại lợi ích cho tất cả trong quá
khứ và những ý tưởng sáng tạo, tiến bộ mà định vị thành phố chúng ta tốt
nhất để phát triển trong bối cảnh của những thay đổi mà tương lai thực sự sẽ
mang lại. Điều chỉnh các quan điểm khác nhau và mang lại sự đồng thuận là
những thế mạnh mà tôi đã thể hiện trong khi chủ trì Ủy ban Bảng Chào mừng
của Hội đồng trong năm qua. Nhìn thấy kết quả trong nhiều năm nỗ lực tình
nguyện và các ý tưởng khác nhau cuối cùng đã hợp nhất với sự tương hỗ và
tôn trọng là sự đền đáp xứng đáng.
Tôi hứa sẽ tiếp tục làm việc để thấy rằng cuộc sống cộng đồng ở đây là nguồn
tự hào và niềm vui cho mọi cư dân.

Kathleen Sherry

Kathleen Waters

206-496-2591
kathleensherry40@gmail.com

206-383-6620
k.waters.riehl@gmail.com

Học vấn: Bằng cử nhân Quản trị Kinh doanh, Đại học Washington; Chứng chỉ
Quản lý Chương trình

Học vấn: Thạc sĩ Giáo dục
Giáo dục: Giáo sư (đã nghỉ hưu)
Phát biểu: Không có kế hoạch tăng Doanh thu nào trên bàn làm việc của Hội
đồng! Let’s Jump Start đã đình trệ việc phân vùng lại khu thương mại trên
First Avenue. Tôi đã khởi xướng việc nâng cấp First Avenue để tạo tiền đề
tăng doanh thu bốn năm trước. Các ứng cử viên đương nhiệm trong Ủy ban
Phát triển Kinh tế đã hủy tiềm năng doanh thu này.
Những thách thức hiện tại: thuế sắp được thực thi, số phận của Trung tâm
Giải trí, cây cối của chúng ta, việc mở rộng dân cư đáng kể theo các sắc lệnh
hiện hành, tiếng ồn và ô nhiễm từ sân bay. Hội đồng phải khôi phục lại sự
tin tưởng của cộng đồng. Hãy mở rộng các phiên Bình luận Công cộng tại các
cuộc gặp hội đồng để khuyến khích người dân bày tổ ý kiến.
Là một ứng cử viên, lắng nghe chủ động, trả lời thẳng thắn là những đặc
điểm thực tế nhất cho vị trí các Ủy viên hội đồng. Quản trị mở là: thảo luận
công khai xác thực trước khi luật pháp được thông qua; chương trình nghị sự
minh bạch; trả lời cử tri. Tôi ủng hộ các Tình nguyện viên, cảnh sát, chủ doanh
nghiệp địa phương. Tôi sẽ làm việc để phục vụ quý vị với: Trách nhiệm, Minh
bạch, và sự Chủ động trong Giao tiếp. Hãy bỏ phiếu để hội đồng của chúng ta
trở nên độc lập, hợp tác, mang tính dân sự và gần gũi với quý vị hơn!

Giáo dục: Quản lý Bộ phận Mua hàng & Dự án cho Công ty Boeing, đã về hưu
Phát biểu: Normandy Park xứng đáng có những quan chức được bầu, những
người lắng nghe ý kiến của người dân và quan tâm nhiều hơn tới nhiệm vụ phục
vụ cộng đồng hơn là thay đổi cộng đồng cho chương trình nghị sự của riêng họ.
Tôi hứa sẽ lắng nghe những quan ngại của quý vị và đưa chúng vào quyết định
của tôi. Tôi sẽ làm việc trong khuôn khổ hiện tại của thành phố vì lợi ích chung
của cộng đồng.
Là cựu quản lý bộ phận mua hàng và dự án, đã từng làm việc với những hạn chế
về ngân sách và thời gian, tôi đã học được rằng kết quả thành công phụ thuộc
vào việc lắng nghe từ tất cả mọi phía, tìm ra điểm chung và làm việc cùng nhau
để đạt được mục tiêu mong muốn. Tôi cam kết luôn lắng nghe những ý kiến của
quý vị và minh bạch trong các cuộc thảo luận của hội đồng.
Thành phố chúng ta đang phải đối mặt với các vấn đề quan trọng: tiền thuế;
tội phạm/an toàn; tiếng ồn sân bay/ô nhiễm; sự phân vùng; đường xá/vỉa hè;
và bảo trì tòa nhà. Bây giờ không phải là lúc chúng ta thay đổi cơ cấu của chính
quyền. Bây giờ là lúc chúng ta tận dụng Quản lý Thành phố & đội ngũ nhân viên
giàu kinh nghiệm, hỗ trợ lực lượng cảnh sát và làm việc cùng nhau với tư cách là
những công dân của thành phố. Xin hãy bỏ phiếu cho tôi.

Jurisdiction
Thành phố Renton
Thị trưởng

Sở Bầu cử Quận King không chỉnh sửa lỗi
chấm câu, ngữ pháp, hoặc kiểm tra sự thật
của các phát biểu của ứng cử viên và dự luật.
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Hội đồng Vị trí Số 3

Marcie Maxwell

Valerie O’Halloran

425-466-8000
marcie.maxwell@live.com
www.marciemaxwellforrenton.net

425-495-5795
valerieforteamrenton@hotmail.com
www.valerieforteamrenton.com

Học vấn: Trung học Phổ thông Rainier Beach; Cao đẳng Highline
Giáo dục: Chủ doanh nghiệp, Cựu Dân biểu Tiểu bang, Hội đồng Giáo dục Renton, Cố
vấn của Thống đốc
Phát biểu: Những thách thức và cơ hội mà Renton phải đối mặt cũng là những vấn đề
trong toàn khu vực. Phối hợp với các chính quyền khu vực, doanh nghiệp, tổ chức phi
lợi nhuận, trường học và cư dân địa phương, chúng ta sẽ nhận được kết quả khả quan
về nhà ở giá rẻ, an toàn công cộng, tình trạng vô gia cư, môi trường, giao thông.
Tôi sẽ đảm bảo những người đáp ứng đầu tiên có các nguồn lực cần thiết, tiền thuế
được hạch toán, kinh doanh thành công và công việc tốt, coi trọng công viên và những
con đường mòn của chúng ta, và cải thiện các lựa chọn giao thông. Tôi sẽ áp dụng kinh
nghiệm lãnh đạo hiệu quả của mình qua nhiều thập kỷ ở các khu phố Renton, trong
các doanh nghiệp, trường học và các tổ chức cộng đồng để làm việc và phục vụ Thành
phố. Với kinh nghiệm làm việc với các chính sách và ngân sách công cộng, cộng với các
mối quan hệ được xây dựng tại địa phương, khu vực và toàn tiểu bang của tôi sẽ có lợi
cho Renton.
Được ủng hộ bởi: Lính cứu hỏa Renton, Đảng viên Đảng dân chủ Quận King, Đảng viên
Đảng Dân chủ Khu Lập pháp Số 11, 37, 41,5, Đảng viên Đảng Dân chủ Trẻ, Hội Sierra,
Người lao động Chi đoàn 242, Nhân viên Môi giới Bất động sản Quận King, Báo NW
Asian Weekly, Planned Parenthood Votes, Jay Inslee, Bob Ferguson, Dow Constantine,
Adam Smith, Bob Hasegawa, Lisa Wellman, Bill Ramos, Steve Bergquist, Tina Orwall,
Tana Senn, My-Linh Thai, Pam Teal, Lynn Desmarais. Xin cảm ơn phiếu bầu của quý vị.

Học vấn: Tốt nghiệp Trung học Phổ thông Berkeley, CA; Cao đẳng Cộng đồng
Contra Costa

Armondo Pavone

James Alberson

206-799-0867
armondoformayor@comcast.net
www.armondoformayor.com

425-269-3750
info@jamesalberson.com
www.jamesalberson.com

Học vấn: Tốt nghiệp Trường Trung học Phổ thông Renton, Cao đẳng Cộng đồng
Shoreline

Học vấn: Bằng Cử nhân Khoa học Tự nhiên ngành Công nghệ Máy tính - Đại học
Purdue; Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh với chuyên ngành Tiếp thị - Đại học Purdue

Giáo dục: Ủy viên Hội đồng Thành phố Renton; Chủ nhà hàng địa phương,
Melrose Grill

Giáo dục: Chủ Doanh nghiệp, Top Tier Training and Development (Sandler
Training)

Phát biểu: Tôi đã tham gia Hội đồng Thành phố từ năm 2013, bao gồm một
nhiệm kỳ là Chủ tịch Hội đồng. Gia đình tôi đã tham gia vào Renton qua bốn thế
hệ và vợ tôi và tôi đầu tư vào cộng đồng nơi chúng tôi đang nuôi dạy con cái. Là
một chủ doanh nghiệp ở Renton từ năm 1985, tôi đã tạo ra việc làm và học được
tầm quan trọng của một cộng đồng kinh doanh thịnh vượng.

Phát biểu: Đã đến lúc cần mang đến một cách tiếp cận rất chân thực, thực dụng
và thông thường cho những thách thức và cơ hội mang tính xã hội. Với tư cách
là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Phòng Thương mại Renton trong 3 năm qua,
tôi đã rất lạc quan về tương lai của Renton. Tuy nhiên, điều quan trọng là chúng
ta phải chủ động về những thách thức khác nhau sắp xảy ra.

Tôi có sự chứng thực của Hiệp hội Cảnh sát Renton và tôi sẽ ưu tiên an toàn
công cộng và giảm tội phạm. Tôi sẽ nỗ lực xây dựng một thành phố toàn diện có
nhiều cơ hội cho tất cả mọi người, thúc đẩy đầu tư và tăng trưởng việc làm, tìm
giải pháp giao thông và cải thiện chất lượng cuộc sống cho các gia đình chúng ta.

Ưu tiên của tôi là đảm bảo rằng khi Renton phát triển, chúng ta sẽ thúc đẩy hình
thức tăng trưởng có tác động tích cực đến các cá nhân và gia đình sinh sống ở
đây. Tăng trưởng tốt là phải cung cấp giao thông công cộng thuận tiện và nhà
ở giá rẻ, tạo môi trường thu hút các doanh nghiệp chất lượng và việc làm lương
cao, tập trung vào sự hòa nhập và cơ hội cho mọi công dân Renton, và duy trì
sự an toàn cho tất cả mọi người -- đặc biệt là bảo vệ người cao tuổi và các nhóm
dân số dễ bị tổn thương khác.

Phục vụ Cộng đồng: Ban Quản lý Hỏa hoạn Renton, Các Cộng đồng trong Hệ
thống Trường học Renton, Hội Renton Rotary.
Các cá nhân và tổ chức ủng hộ: Các Ủy viên Hội đồng Don Persson, Randy
Corman, Ryan McIrvin và Carol Ann Witschi; Rick Marshall, Trưởng Khu Cứu hỏa
Renton; Gary Kohlwes, cựu Tổng Giám đốc, Hệ thống Trường Công lập Renton;
Mary Clymer, Ủy ban Nghệ thuật Renton.

Giáo dục: Ba mươi năm kinh nghiệm làm kế toán, phân tích tài chính, cải tiến hệ
thống và quy trình.
Phát biểu: Renton cần một Ủy viên Hội đồng, người sẽ đại diện cho các quyền
ưu tiên của quý vị, đưa các ý tưởng mới và các giải pháp hợp lý để thực hiện
chúng. Tôi đã tập trung vào công việc và phục vụ cộng đồng của mình để giúp
các cá nhân và tổ chức thiết lập và duy trì sự ổn định tài chính và thành công
trong quá trình hoạt động, bao gồm kinh nghiệm chín năm trong Hội đồng quản
trị của Quỹ cộng đồng khu vực Renton.
Tôi sẽ đảm bảo chúng ta có nhiều lựa chọn về nhà ở và các cơ hội việc làm mà
chúng ta cần, giải quyết tình trạng vô gia cư và an toàn công cộng, giảm tắc
nghẽn giao thông và khí thải carbon để dễ dàng lưu thông và bảo vệ môi trường.
Chúng ta cùng nhau có thể tôn vinh cộng đồng của mình và đảm bảo rằng
Renton vẫn là một nơi tuyệt vời để sống, làm việc, vui chơi và học hỏi cho tất cả
chúng ta. Rất mong quý vị bỏ phiếu cho tôi.
Chứng thực: Thị trưởng Renton Law; Hiệp hội Cảnh sát Renton, Ủy viên Hội đồng
Renton, McIrvin, Prince, Witschi, Zwicker; Đảng Dân chủ Quận King; Hội Sierra;
Đảng viên Đảng Dân chủ Khu Lập pháp Số 5, 11, 33, 37 và 41, Ủy viên Đất Công
Franz, và nhiều cá nhân và tổ chức khác!

Tôi mong nhận được lá phiếu của quý vị để đó là tiếng nói giúp định hình tương
lai của Renton. Các cá nhân ủng hộ bao gồm các Ủy viên Hội đồng Renton Randy
Corman và Ruth Perez; Cựu Ủy viên Hội đồng Marcie Palmer
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Sở Bầu cử Quận King không chỉnh sửa lỗi
chấm câu, ngữ pháp, hoặc kiểm tra sự thật
của các phát biểu của ứng cử viên và dự luật.

Thành phố Renton

Hội đồng Vị trí Số 4

Hội đồng Vị trí Số 5

Ryan McIrvin

Ed Prince

425-306-4444
ryan@ryan4renton.com
www.ryan4renton.com

206-478-3802
eprince9@gmail.com
www.edprinceforrenton.com

Học vấn: Cử nhân Khoa học Xã hội về Chính trị/Triết học/Kinh tế và Truyền thông,
Đại học Western Washington
Giáo dục: Phó Giám đốc, Quan hệ Cộng đồng và Chính phủ, Đại học Washington
Bothell
Phát biểu: Ryan là một nhà lãnh đạo đã được chứng minh, người được bầu vào hội
đồng bốn năm trước. Ông có hơn 14 năm kinh nghiệm kết hợp khi làm việc trong
chính phủ, tổ chức cộng đồng và các tổ chức vận động chính sách phi lợi nhuận.
Khi hoạt động trong Lực lượng Đặc nhiệm về Nhà ở giá rẻ Khu vực và Ủy ban Giao
thông Khu vực, Ryan đã đề ra và thực hiện một kế hoạch 5 năm để mang đến
những khu nhà ở giá rẻ hơn và tập trung tăng trưởng ở những khu vực xung quanh
trung tâm vận tải và việc làm. Ông cũng đã đại diện cho Renton trong Hội đồng
Phục hồi Cá hồi WRIA 8 và Hội đồng Sông Cedar, nơi mà ông đã làm việc để thực
hiện những đầu tư vào môi trường sống để phục hồi cá hồi đến mức bền vững. Khi
thông quá ngân sách thành phố, Ryan luôn ưu tiên đào tạo cơ quan thực thi pháp
luật và các nguồn lực an toàn công cộng cần thiết để giữ cho các khu phố của chúng
ta an toàn và bền vững.
Các cá nhân và tổ chức ủng hộ: Thị trưởng Renton Denis Law, Ủy viên Hội đồng
Renton Ed Prince, Armondo Pavone, Randy Corman, Don Persson, Carol Ann
Witschi; Dân biểu Tiểu bang Steve Bergquist, Giám đốc Hội đồng Học khu Renton
Avanti Bergquist và Alisa Louie; và nhiều cá nhân và tổ chức khác!

Học vấn: Trung học Phổ thông Franklin, Đại học Tiểu bang Washington

Maria Spasikova
425-529-4069
maria@maria4renton.com
www.maria4renton.com

Học vấn: Cử nhân Khoa học Tự nhiên ngành Sinh học – Đại học East Anglia; Thạc
sĩ Quản trị Kinh doanh Hành chính - Trường Kinh doanh Quốc tế Hult
Giáo dục: Quản lý Tài chính – AT&T, Chủ doanh nghiệp –TaxMundos và
TailwaggerClub
Phát biểu: Khả năng thích ứng là chìa khóa dẫn đến phát triển thành công đối
với mọi hệ thống chức năng, và Thành phố Renton không phải là ngoại lệ. Chúng
ta cần phát triển một lực lượng lao động có khả năng thích ứng, có kỹ năng để
đáp ứng nhu cầu của các ngành công nghiệp luôn thay đổi trong giới hạn của
thành phố chúng ta và các thành phố lân cận.
Tôi có kế hoạch giới thiệu các chính sách nhà ở mà sẽ cho phép chủ nhà tham
gia các thực hành nhà ở an toàn giá phải chăng, đồng thời thúc đẩy các dự luật
tiên khởi để xây dựng nhà ở giá rẻ, tránh chỉnh trang đô thị và giữ lại nhà ở cho
các cư dân của chúng ta.
Với kinh nghiệm sống và làm việc khắp nơi trên thế giới, tôi sẽ mang lại quan
điểm khác biệt về cách nuôi dưỡng một cộng đồng đa dạng thịnh vượng. Tôi dự
định ủng hộ cho sự hiểu biết về tài chính, thúc đẩy quyền tự chủ tài chính, bao
gồm đào tạo doanh nhân, đặc biệt là nhóm dân cư bị cách ly của chúng ta. Một
cộng đồng ổn định sẽ làm nên một cộng đồng an toàn. Hãy giải quyết vấn đề tận
gốc. Tôi mong nhận được phiếu bầu của quý vị để trở thành người ủng hộ cho sự
thay đổi, trao quyền và hòa nhập.

Giáo dục: Giám đốc Điều hành của Ủy ban Tiểu bang Washington về Sự vụ
Người Mỹ gốc Phi
Phát biểu: Tám năm trước đây, tôi đã vô cùng vinh dự khi được các cử tri cho
phép tôi giữ vai trò là dân biểu của quý vị. Các vấn đề ưu tiên của tôi cũng giống
như khi quý vị bầu chọn tôi:
An toàn Công cộng: Hỗ trợ các nguồn lực cho đội ngũ cảnh sát và cảnh sát phòng
cháy chữa cháy của chúng ta để họ có thể giữ cho khu phố của chúng ta an toàn.
Tăng trưởng: Lập kế hoạch cho sự tăng trưởng thông minh bảo vệ bản sắc của
các khu phố của chúng ta đồng thời cung cấp các lựa chọn nhà ở giá rẻ. Các Dịch
vụ Hỗ trợ: Tiếp tục cung cấp các dịch vụ hạng nhất cho người cao tuổi, thanh
thiếu niên, và những cư dân dễ bị tổn thương.
Trong bốn năm vừa qua tôi đã là tiếng nói đại diện cho thành phố Renton trong
khu vực. Tôi đã làm chủ tịch Ủy ban phụ trách Vấn đề Công cộng của Hiệp hội
các Thành phố ở Vùng Puget Sound và tôi cũng đã làm việc với các nhà lãnh đạo
ở Quận King về việc tìm giải pháp cho vấn đề vô gia cư hiện đang ảnh hưởng đến
khu vực của chúng ta. Tôi được ủng hộ bởi Thị trưởng Denis Law, Giám đốc Điều
hành Quận King Dow Constantine, Cảnh sát Thành phố Renton và Lính cứu hỏa
Thành phố Renton. Tôi trân trọng phiếu bầu của quý vị!

Jurisdiction
Thành phố Renton
Hội đồng Vị trí Số 7

Kim-Khanh Van
425-919-9051
Kim@ElectKimKhanhVan.com
www.ElectKimKhanhVan.com

Học vấn: Đại học Dayton, Tiến sĩ Luật; Đại học Washington, Cử nhân Khoa học
Xã hội ngành Xã hội học và Luật, Xã hội, & Công lý
Giáo dục: Luật sư
Phát biểu: Giống như nhiều người hiện đang sống ở Renton, tôi sinh ra ở Việt
Nam và chạy trốn cùng gia đình qua một trại tị nạn ở Philippines trước khi bắt
đầu một cuộc sống mới ở Quận King, nhờ vào nhiều nhà tài trợ hào phóng ở địa
phương. Kể từ đó, tôi đã làm việc mỗi ngày để đáp đền tiếp nối: giành được các
học bổng, tốt nghiệp bằng luật, mở một công ty luật nhập cư, và dạy cho những
người khác về các quyền hợp pháp thông qua Ngày Công dân OneAmerica, các
Trung tâm Pháp lý ở Quận King, và Tổ chức Seattle Stand Down Veterans, và
được bổ nhiệm vào Lực lượng Đặc nhiệm Đặc biệt của Thị trưởng. Tôi là thành
viên tích cực trong Hội Rotary Renton.
Tôi tin vào việc làm việc chăm chỉ và sống với những tiềm năng của Hoa Kỳ, đặc
biệt là vào thời điểm này, khi rất nhiều người đang mất đi sự lạc quan. Tôi sẽ
tập trung vào làm việc với cảnh sát và nhiều khu phố để giảm bớt tình trạng đập
kiếng xe trộm đồ và trộm đồ trong nhà đồng thời sẽ tăng cường hòa nhập khu
phố. Và, tôi cũng sẽ không quên những doanh nghiệp nhỏ của chúng ta.
Tôi là Kim-Khanh Van, tôi sẽ chứng minh rằng phiếu bầu của quý vị là rất quan
trọng.

Thomas Trautmann
425-463-6374
trautmann4renton@gmail.com
www.trautmann4renton.com

Học vấn: Đại học Washington, Tốt nghiệp năm 2019, Cử nhân. Khoa học
Chính trị với chuyên ngành Kinh tế Chính trị
Giáo dục: Bảo trì Công viên Thành phố Issaquah
Phát biểu: Sinh ra và lớn lên ở Renton, tôi khao khát làm mọi thứ có thể
để giúp thành phố này trở thành một nơi tốt hơn cho tất cả cư dân, đó
là lý do tại sao tôi tranh cử vào Hội đồng Thành phố. Gần đây tôi đã tốt
nghiệp Đại học Washington, nơi tôi học Khoa học Chính trị và Kinh tế.
Là thành viên của Hội đồng Thành phố, tôi sẽ ưu tiên an toàn cộng đồng,
nhà ở giá rẻ, cung cấp dịch vụ công cộng và trách nhiệm tài chính trong
chính quyền thành phố.
Vấn đề quan trọng nhất mà thành phố của chúng ta phải đối mặt là tăng
trưởng kinh tế. Chúng ta cần đảm bảo rằng Renton và mọi cư dân sẽ có
thể thích nghi với nền kinh tế trong tương lai. Các trường trung học phổ
thông cần dạy học sinh viết mã/lập trình, kỹ thuật, và kinh tế; điều này sẽ
cung cấp cho học kinh một lợi thế cạnh tranh trong thị trường việc làm.
Chúng tôi cũng cần xây dựng không gian văn phòng mới, vì vậy các công
ty công nghệ ở Seattle và Bellevue có thể mở rộng sang Renton.

Sở Bầu cử Quận King không chỉnh sửa lỗi
chấm câu, ngữ pháp, hoặc kiểm tra sự thật
của các phát biểu của ứng cử viên và dự luật.
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Sở Bầu cử Quận King không chỉnh sửa lỗi
chấm câu, ngữ pháp, hoặc kiểm tra sự thật
của các phát biểu của ứng cử viên và dự luật.

Thành phố SeaTac

Hội đồng Vị trí Số 1

Hội đồng Vị trí Số 3

Senayet Negusse

Peter Kwon

206-422-6216
SenayetforSeaTac@gmail.com
www.SenayetforSeaTac.com

206-498-1919
PeterSeaTac@gmail.com
www.peterkwon.com

Học vấn: Thạc sĩ, Chính sách & Lãnh đạo Giáo dục, Đại học Washington, Cử nhân Khoa
học Tự nhiên, Kỹ năng Nghe/Nói, Cử nhân Khoa học Xã hội, Giáo dục Mầm non
Giáo dục: Huấn luyện viên chương trình Giáo dục Mầm non cho học viên học ngôn ngữ
kép, Điều phối viên Chương trình Bữa ăn dành cho Người cao tuổi
Phát biểu:
Là Thành viên Hội đồng, tôi sẽ đem nhu cầu của cư dân SeaTac lên hàng đầu. Với phiếu
bầu của quý vị, tôi sẽ tiếp tục ủng hộ các dịch vụ toàn diện phù hợp với mọi lứa tuổi,
an toàn và chất lượng cao cho trẻ em, thanh thiếu niên và cao tuổi. Tôi sẽ tìm kiếm các
giải pháp để cải thiện cơ sở hạ tầng của thành phố, cải thiện hệ thống giao thông và giải
quyết các thách thức liên quan đến khả năng tiếp cận.
Là con gái của những người tị nạn Ethiopia, tôi đã trải qua những khó khăn mà nhiều
cư dân phải đối mặt. SeaTac xứng đáng có một nền kinh tế mạnh mẽ, tôn vinh sự đa
dạng, tài nguyên thiên nhiên và các doanh nghiệp nhỏ. Nhà ở giá rẻ, tiếp cận với giao
thông công cộng và an toàn cộng đồng là những vấn đề cần được giải quyết với lòng
nhân đạo và sự tôn trọng. Tôi cam kết phục vụ và nói lên tiếng nói của tất cả các cư dân
của chúng ta, để xây dựng các chính sách có lợi cho cộng đồng hiện tại và các thế hệ
mai sau.
Các cá nhân và tổ chức ủng hộ: Đảng viên Trẻ Đảng Dân chủ Quận King, Đảng viên
Đảng Dân chủ Khu Lập pháp Số 33, Thượng nghị sĩ Joe Nguyen, Ủy viên Hội đồng Quận
King Gossett và nhiều cá nhân và tổ chức khác. Tôi sẽ vinh dự nếu nhận được phiếu
bầu của quý vị!

Học vấn: Dịch vụ Mạng và Hệ thống Máy tính, Cao đẳng Cộng đồng
Bellevue, Đại học Washington, Chứng chỉ Lãnh đạo Thành phố
Giáo dục: Kỹ sư Hệ thống
Phát biểu: SeaTac đang phục hồi trong bốn năm qua. Hồi sinh các cộng
đồng và nền kinh tế của chúng ta, chúng ta có thêm nhân viên cảnh sát
tăng cường sự an toàn và Thoả thuận Liên địa phương nhằm đảm bảo giải
quyết các tác động của sân bay và mọi người đều được hưởng lợi khi khu
vực tiếp tục phát triển.
SeaTac không còn nợ nần, chúng ta có nhiều ngân quỹ hơn để tăng cường
dịch vụ nhân sự và công cộng và cải thiện đường và vỉa hè, tất cả mà không
tăng tiền thuế của thành phố lên cư dân của chúng ta, giúp cho chi phí sinh
hoạt của chúng ta phải chăng nhất trong Quận King. Chúng ta có những
dự án mới mang lại nhiều cửa hàng ở khu phố, có lợi cho mọi người.
Là một người không theo đảng phái, tôi được sự ủng hộ của các doanh
nghiệp địa phương, khu phố, các nhà lãnh đạo cộng đồng và làm việc tốt
với bất kỳ ai. Tôi tin rằng chúng ta cần phải giữ cho vấn đề địa phương
không bị chi phối từ những ảnh hưởng bên ngoài hoặc các nhóm lợi ích đặc
biệt và duy trì tính độc lập của chúng ta. Tôi rất vinh dự được đại diện cho
quý vị để biến SeaTac thành một nơi tuyệt vời.

Tony Anderson

Damiana Merryweather

206-280-6754
TonyforSeaTac@mail.com

damiana@merryweatherforseatac.com
www.merryweatherforseatac.com

Học vấn: Bằng Tiến sĩ, Lãnh đạo Giáo dục: Đại học Seattle. Bằng Thạc sĩ Quản trị
Kinh doanh Đại học Boston. Bằng Cử nhân, Tâm lý học: Đại học Seattle Pacific
Giáo dục: Chỉ huy Cảnh sát đã nghỉ hưu, Cố vấn Cảnh sát Cấp cao Quốc tế, Nhà Sản
xuất Phim Tài liệu
Phát biểu: Với hơn 30 năm phục vụ công cộng, tôi là ứng viên duy nhất có đủ điều
kiện để giải quyết các mối quan ngại về an ninh công cộng của SeaTac. Với tư cách
là Chủ tịch Ủy ban An ninh Công cộng, tôi đã đưa ra các dự luật tiên khởi trước Quốc
hội về nạn Buôn Người, Lạm dụng Thuốc phiện, và Bạo lực Súng đạn! An ninh công
cộng là ưu tiên hàng đầu của tôi, và tôi sẽ tiếp tục làm việc với những Người Phản ứng
Đầu tiên để duy trì/cải thiện các dịch vụ Cảnh sát, Cứu hỏa và Y tế.
Hiện tại, sân bay của chúng ta tạo ra lợi ích kinh tế nhưng cũng tạo ra các tác động
tiêu cực đáng kể về sức khỏe và môi trường. Tôi là một người ủng hộ mạnh mẽ
phong trào bầu trời bình yên, các nghiên cứu về hạt siêu mịn và các dự luật tiên khởi
về chọn địa điểm thay thế cho sân bay. Tôi hiện đang sản xuất một bộ phim tài liệu
đề cập đến các tác động của hoạt động tại sân bay đối với các khu phố của chúng ta.
Để cải thiện chất lượng cuộc sống, tôi sẽ tiếp tục tích cực ủng hộ chương trình vỉa hè,
các tuyến đường an toàn đến trường học, và các chương trình cho người cao tuổi
và thanh thiếu niên tại các công viên, Trung tâm Người cao tuổi, và Hội Nam Thanh
niên Cơ Đốc của chúng ta. Tôi rất hân hạnh được phục vụ quý vị.

Học vấn: Cử nhân về Lịch sử Hoa Kỳ, Đại học Oregon
Giáo dục: Chủ Doanh nghiệp Nhỏ, Nội trợ
Phát biểu: Là một chủ doanh nghiệp nhỏ và là người mẹ có con nhỏ, tôi rất
quan tâm đến sự thành công của toàn bộ cộng đồng của chúng ta. Là Ủy viên
Hội đồng của quý vị, tôi sẽ đấu tranh cho các gia đình lao động. Tôi sẽ theo
đuổi các chính sách mạnh mẽ làm tăng khả năng sống: đường phố đi bộ, giảm
thiểu tiếng ồn sân bay và ô nhiễm, giải pháp giao thông và giao thông công
cộng. Và khả năng chi trả: ngăn chặn việc di dời, tăng nhà ở giá rẻ, và hỗ trợ
những người hàng xóm gặp khó khăn trang trải cuộc sống.
Các doanh nghiệp địa phương là trụ cột của một nền kinh tế mạnh. Chúng
ta đã thấy các doanh nghiệp cộng đồng bị đẩy ra ngoài thông qua các hành
động được thực hiện bởi hội đồng thành phố hiện tại. Tôi cam kết đảm bảo
rằng những người sống và làm việc ở đây được hưởng lợi ích từ nền kinh tế
bùng nổ. Cư dân thuộc mọi nền tầng lớp xứng đáng được lắng nghe và được
coi trọng cho những đóng góp của họ. Cùng nhau, chúng ta hãy cùng xây
dựng một thành phố tôn vinh sự đa dạng cùng với sự đoàn kết của chúng ta
xung quanh các giá trị chung của gia đình, cộng đồng và cơ hội.
Những người ủng hộ: Đảng Gia đình Lao động; Đảng viên Đảng Dân chủ Khu
Lập pháp Số 33; Hiệp hội Giáo dục Highline

Jurisdiction
Thành phố SeaTac
Hội đồng Vị trí Số 5

Sở Bầu cử Quận King không chỉnh sửa lỗi
chấm câu, ngữ pháp, hoặc kiểm tra sự thật
của các phát biểu của ứng cử viên và dự luật.
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Hội đồng Vị trí Số 7

Stan Tombs

Mohamed Ali Egal

206-878-2707
stan@stan4seatac5.com
www.stan4seatac5.com

206-566-8048
Egal4Seatac07@gmail.com

Học vấn: Trung học Phổ thông Tyee, Cao đẳng Cộng đồng Highline, Đại học Tiểu
bang Evergreen, Chứng chỉ Phụ tá Pháp lý UCLA, Học viện Lãnh đạo Cộng đồng
SeaTac
Giáo dục: Bán nghỉ hưu, hỗ trợ kiện tụng hơn 20 năm, ủy thác bất động sản, kỹ
thuật viên thiết bị sản xuất
Phát biểu: Sinh ra ở SeaTac, tôi đã được bổ nhiệm vào Hội đồng Thành phố SeaTac
vào tháng 1 từ vị trí trước đó là Phó Chủ tịch Ủy ban Kế hoạch, nơi tôi đã làm việc
từ năm 2017. Đến với Hội đồng, tôi có nhiều năm cống hiến cho các dịch vụ trong
thành phố cũng như nhiều kinh nghiệm và chuyên môn cao về hoạch định chính
sách sử dụng đất, Kế hoạch Tổng thể của SeaTac, và mối quan hệ làm việc hiệu
quả với nhân viên Thành phố cũng như các viên chức được bầu. Tôi coi trọng và
luôn ủng hộ khả năng tồn tại của các khu vực ngoại ô, sự đa dạng, môi trường kinh
doanh thịnh vượng và việc kiểm soát cộng đồng địa phương của chúng ta.
Nếu được bầu làm Ủy viên Hội đồng, tôi sẽ tiếp tục ủng hộ và hỗ trợ cho sự an toàn
cộng đồng, ngân sách cân bằng bền vững, thêm sự công bằng, tính toàn diện và
sự tham gia của cộng đồng vào quy trình của chính phủ, giao tiếp hai chiều tốt hơn
giữa cộng đồng, nhân viên Hội đồng và Thành phố, lưu lượng giao thông tốt hơn và
cách tiếp cận vì lợi ích chung đối với sự tăng trưởng của chúng ta.
Xin vui lòng bỏ phiếu để giữ tôi ở vị trí 5, ứng cử viên độc lập cho một cộng đồng
SeaTac đáng sống, gắn bó và phát triển.

Học vấn: Cử nhân Khoa học Tự nhiên, Sinh học, Đại học Sư phạm Lafole,
Mogadishu, Somalia

Takele Gobena

Erin Sitterley

206-370-0707
Takele4Seatac2019@gmail.com
www.takeleforseatac.com

253-350-0758
erin4seatac@gmail.com
www.erinsitterley.com

Học vấn: Bằng Cử nhân về Chính trị, Triết học, Kinh tế và ngành phụ Kinh doanh
từ Đại học Washington

Học vấn: Cử nhân Khoa học Tự nhiên, Đại học Washington; Tiến sĩ xã hội, Đại
học Kansas.
Giáo dục: Ủy viên Hội đồng/Thị trưởng, Nhà ngôn ngữ Trị liệu
Phát biểu: Được phục vụ với tư cách là Ủy viên Hội đồng và Thị trưởng của
quý vị đã là một vinh dự và đặc ân đối với tôi, cảm ơn quý vị đã cho tôi cơ hội
giúp cải thiện SeaTac.
Trong năm 2015 mục tiêu của tôi là đem lại một hội đồng cởi mở và trung
thực cho Thành phố của chúng ta. Mục tiêu đã đạt được, nhưng công việc của
chúng ta vẫn tiếp tục.
Tầm nhìn của tôi đối SeaTac rất đơn giản: Chính quyền thuộc về người dân,
không chịu ơn các lợi ích bên ngoài. Những nhà lãnh đạo nhiệt huyết cam kết
vì hạnh phúc của mọi người. Giữ gìn bản sắc cho các khu phố của chúng ta,
làm sống lại các cộng đồng và cải thiện chất lượng cuộc sống của chúng ta.
Một hội đồng có thẩm quyền và toàn diện tập trung vào cộng đồng, đối thoại
cởi mở và quản lý cẩn thận tiền thuế của quý vị. Một thành phố an toàn, bảo
đảm và tươi đẹp có một cái gì đó dành cho cho bất cứ ai coi SeaTac là nhà.
Biên bản hội đồng của tôi thể hiện sự quan tâm và cam kết của tôi với Thành
phố của chúng ta. Tôi mong nhận được phiếu bầu của quý vị để tôi tiếp tục
phục vụ quý vị thông qua sự lãnh đạo công bằng và có trách nhiệm.

Giáo dục: Đại diện Công đoàn, công đoàn lao động Teamsters
Phát biểu: SeaTac là nhà của tôi. Sự thay đổi là cần thiết để giải quyết các thách
thức ngày càng tăng của thành phố: an toàn khu phố; khả năng chi trả và sinh
kế; phát triển kinh tế công bằng, và tiếp cận công viên tốt hơn và mở rộng không
gian. Chính quyền thành phố của chúng ta phải làm một công việc tốt hơn đại
diện cho nhu cầu của người dân.
Cuộc sống của tôi đã luôn dành cho việc cải thiện cuộc sống của các gia đình
ở SeaTac. Tôi đã giúp tăng lương cho những người làm việc trong thành phố,
cải thiện sự an toàn trong các khu phố và hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ tại địa
phương.
Chúng ta phải ưu tiên lắng nghe cư dân. Chúng ta có cơ hội đặt mọi người lên
hàng đầu và tạo ra một thành phố phù hợp với tất cả chúng ta: người cao tuổi,
công nhân, thanh thiếu niên, người nhập cư- tất cả cư dân của SeaTac. Cùng
nhau, chúng ta có thể làm cho SeaTac trở thành một nơi tuyệt vời hơn. Các cá
nhân và tổ chức ủng hộ: Nghị sĩ Adam Smith, Đảng Dân chủ Quận King, Đảng
Dân chủ Khu Lập pháp Số 33, Đảng Dân chủ Trẻ Quận King, Lao động MLK,
SEIU 6, Teamsters117, Người lao động Chi đoàn 242, Ủy viên Cảng Ryan Calkins,
Hiệp hội Giáo dục Highline và các cá nhân và tổ chức khác.

Giáo dục: Điều phối viên Dịch vụ Cư dân, Nhà ở Bền vững cho Thế hệ Không tuổi
(Sustainable Housing for Ageless Generation) (SHAG)
Phát biểu: Tôi muốn trẻ em của chúng ta được an toàn và khỏe mạnh, những
người trưởng thành trẻ tuổi được kết nối với các cơ hội và những người cao niên
hoạt động tích cực trong cộng đồng. Là một nhân viên xã hội trong 16 năm, tôi
đã giúp hàng ngàn người với mọi lai lịch, bằng cách lắng nghe nhu cầu của họ và
kết nối họ với mọi nguồn lực. Tôi sẽ làm điều tương tự nếu được bầu - Tôi sẽ lắng
nghe và hành động cho các mối lo ngại của quý vị trong cộng đồng.
Sau đây là các vấn đề ưu tiên của tôi. Nhà ở Giá rẻ: bằng cách cam kết đất thành
phố và các nguồn lực cung cấp nhiều lựa chọn về nhà ở hơn. Các Khu phố Thân
thiện với Gia đình: bằng cách hỗ trợ các công viên, tuyến đường an toàn đến
trường học và giảm tải giao thông. Việc làm và Kinh tế: bằng cách giúp đỡ các
doanh nghiệp nhỏ, xây dựng các tuyến đường giao thông công cộng đến các
trường cao đẳng cộng đồng và quản lý thận trọng chi tiêu và thuế.
Tôi thoát khỏi sự gian khổ và xây dựng gia đình ở Mỹ bởi ở đây mọi người với
những lai lịch đa dạng có thể cùng nhau phát triển. Sự nghiệp của tôi là giúp đỡ
mọi người và xây dựng cộng đồng - Tôi sẽ rất vinh hạnh được làm việc cho
SeaTac.

Quý vị đã sử dụng Voucher Dân chủ của mình chưa?

Have
youVoucher
usedDân
your
Vouchers?
Chương trình
chủ làDemocracy
gì?

Tất cả các cử tri đã đăng ký ở Thành phố Seattle và những người đã đăng ký tham
gia chương trình nhận được bốn Voucher Dân chủ, mỗi voucher trị giá $25, và họ có
thể đóng góp cho các ứng cử viên tham gia tranh cử vào Hội đồng Thành phố.

Tôi có thể tìm danh sách của các ứng cử viên tham gia ở đâu?

Truy cập vào trang mạng seattle.gov/democracyvoucher để tìm hiểu về ứng cử viên
nào có thể nhận Voucher Dân chủ của quý vị hoặc gọi 206-727-8855 để yêu cầu
một danh sách được in ra và gửi qua thư bưu điện.

Tôi đã làm mất voucher của mình. Tôi có thể yêu cầu Voucher Dân
chủ mới không?

Có! Quý vị có thể yêu cầu Voucher Dân chủ mới bằng cách hoàn thành đơn trực
tuyến trên trang mạng, gửi thư điện tử đến democracyvoucher@seattle.gov, hoặc
gọi 206-727-8855.

Khi nào tôi có thể sử dụng Voucher Dân chủ của mình?

Voucher Dân chủ có giá trị cho đến tháng 11 năm 2019. Tuy nhiên, các ứng cử viên
chỉ có thể nhận được số lượng Voucher Dân chủ có giới hạn. Nếu quý vị chờ càng
lâu để sử dụng Voucher Dân chủ, thì khả năng ứng cử viên có thể đã nhận được tối
đa số lượng voucher càng cao.

seattle.gov/democracyvoucher
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(206) 727-8855

Jurisdiction
Thành phố Seattle

Sở Bầu cử Quận King không chỉnh sửa lỗi
chấm câu, ngữ pháp, hoặc kiểm tra sự thật
của các phát biểu của ứng cử viên và dự luật.
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Hội đồng Khu vực Số 1

Lisa Herbold

Phil Tavel

D1forlisa@gmail.com
www.district1forherbold.org

206-949-8680
phil@tavelforseattle.com
www.tavelforseattle.com

Lisa Herbold đòi hỏi trách nhiệm giải trình.
Khi Tòa thị chính muốn $1.4 triệu để cứu giúp cho công ty kinh
doanh hoạt động xe đạp dùng chung PRONTO bị phá sản, Lisa đã nói
“KHÔNG.” Khi những nhóm lợi ích kinh doanh đầy quyền lực ở trung
tâm thành phố yêu cầu một đề án Xe điện Trung tâm Thành phố, vốn
đã vượt ngân sách $143 triệu (100% trong 4 năm, trước khi khởi công),
Lisa nói “KHÔNG, hãy đầu tư số tiền đó vào các dự án khu giao thông
vận tải thực sự.” Chính quyền sẽ không bao giờ có đủ tiền cho mọi thứ.
Chúng tôi phải chọn những mục quan trọng nhất và làm thật tốt.
Các bước táo bạo để giải quyết cuộc khủng hoảng nhà ở và tình trạng
vô gia cư của chúng ta.
Lisa đã lãnh đạo Hội đồng thông qua $29 triệu cho nhà ở giá rẻ và,
nếu được thực hiện thông qua việc chấm dứt áp dụng Thuế Nhà ở, sẽ
làm tăng đáng kể số lượng nhà ở của chúng ta. Chúng tôi cũng đã sửa
đổi luật để yêu cầu các nhà đầu tư xây dựng tăng thêm 6,000 căn nhà
ở thực sự có giá phải chăng. Bà đã làm việc với West Seattle Helpline
để giúp các gia đình và người cao tuổi thanh toán hóa đơn dịch vụ tiện
ích, ở trong nhà của họ, và ngăn chặn tình trạng vô gia cư ngay trước
khi khởi phát.
Lisa làm việc chăm chỉ cho Khu vực 1.
Không vấn đề nào là quá lớn hay quá nhỏ với Lisa. Bà đã giành được
nguồn tài trợ cho giờ mở cửa dài hơn cho Colman Pool, tăng dịch vụ
xe buýt đến Alki, Admiral, và Highland Park, khôi phục lực lượng Cảnh
sát viên Phục vụ Cộng đồng, bổ sung thêm 112 vị trí cảnh sát mới, và
tiếp tục mở cửa Trung tâm Học tập Tiểu học Concord. Bà đã làm việc
với Cảng để hạn chế tiếng ồn và lượng phát thải nhiên liệu, thông qua
luật mới để Sở Cảnh sát Seattle (SPD) có thể thực thi tốt hơn quy định
chống lại xe cộ gây tiếng ồn tại Alki, thông qua luật sửa chữa các tòa
nhà vô chủ ở Delridge và South Park, và yêu cầu tăng cường giám sát
các dự án xây dựng lớn. Bà đang làm việc với Sound Transit để đường
sắt đô thị nhẹ không phá hủy West Seattle Junction.
Lisa tin rằng tất cả chúng ta phải có cơ hội để thành công. Từ luật cho
người thuê nhà tốt hơn, đến giành được Lịch Làm việc Bảo đảm cho
công nhân tại các cơ sở dịch vụ bán lẻ và thực phẩm lớn, đến những
việc làm xanh và con đường sự nghiệp để đảm bảo mọi người đều có
nơi ở và việc làm. Bà đã hết lòng ủng hộ các doanh nghiệp nhỏ: ở Luna
Park và Fauntleroy để giữ lại khu đậu xe, trong Khu Đại học để chiến
đấu với tình trạng doanh nghiệp bị buộc di dời, ở University District
đấu tranh chống lại việc di dời các doanh nghiệp, ở Central District để
tài trợ cho việc giảm nhẹ thiệt hại cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng
bởi các dự án khu giao thông vận tải.
Lisa là ứng cử viên duy nhất nhận được sự ủng hộ của Đảng viên Đảng
Dân chủ Quận King, Khu Lập pháp Số 34 và 11, Hội đồng Lao động
MLK, Liên minh Trách nhiệm về Súng, Tổ chức Emily’s List, Báo The
Stranger, Nữ Nghị sĩ Hoa Kỳ Pramila Jayapal, Ủy viên Hội đồng Quận
King Joe McDermott, Thượng Nghị sĩ Tiểu bang Joe Nguyen, và Ủy viên
Hội đồng Tiểu bang Lorena González.
Bà đã sống 19 năm ở Khu vực 1. Con gái bà sống ở đây; các cháu của
bà theo học tại Trường Tiểu học Sanislo và Trường Trung học Phổ
thông Chief Sealth.

Cuộc tranh cử này là về sự thay đổi. Thay đổi ban lãnh đạo của Thành
phố chúng ta và thay đổi hướng đi của Seattle.
Seattle có thể làm tốt hơn! Giảm tình trạng vô gia cư, giải quyết tình
trạng rối loạn lạm dụng dược chất và sức khỏe tâm thần, phòng chống
tội phạm, phát triển nhiều nhà ở giá rẻ hơn và cung cấp các giải pháp
giao thông vận tải tốt hơn là trọng tâm hành động của tôi.
Bốn năm trước chúng tôi đã nói về việc cố gắng giải quyết chính
những vấn đề này. Tôi không thấy có sự cải thiện nào, và như thế là
không thể chấp nhận được.
Chúng tôi phải khôi phục một cách tiếp cận theo suy xét hợp lý thông
thường đối với chính quyền và tập trung vào việc cung cấp dịch vụ một
cách hiệu lực, hiệu quả và công bằng cho người dân Thành phố của
chúng ta. Tôi sẽ đảm bảo chỉ hỗ trợ những nhà cung cấp dịch vụ vô gia
cư mà có thể chứng minh chương trình của họ sẽ thành công.
Tôi cam kết với Hội đồng Thành phố sẽ lắng nghe đa số công dân của
chúng ta, chứ không chỉ là một bộ phận thiểu số lớn tiếng. Tôi sẽ đưa
sự minh bạch, trách nhiệm giải trình và trách nhiệm tài chính đến với
Hội đồng để chúng ta biết đồng tiền đóng thuế khó kiếm của chúng ta
sẽ đi đâu và chúng ta sẽ nhận được gì cho đồng tiền đó.
Chúng tôi cần phải hợp tác với người dân và các doanh nghiệp trong
cộng đồng của chúng ta và không chống lại họ. Chúng tôi phải tham
gia vào một chương trình ứng phó cấp khu vực để tìm ra những
phương cách hiệu quả hơn nhằm giúp hàng ngàn người ở Seattle đang
gặp phải các vấn đề lạm dụng dược chất và sức khỏe tâm thần không
được điều trị và không được chẩn đoán.
Tôi tự hào nhận được sự ủng hộ của Seattle Times, Hiệp hội Thợ
mộc Tây Bắc Thái Bình Dương, Hiệp hội Công nghệ và Công nghiệp
Washington, Westside Seattle, nhiều tổ chức địa phương và tiểu bang
khác, và quan trọng nhất là hơn 100 doanh nghiệp nhỏ ở Tây Seattle
và South Park đang hình thành trái tim và linh hồn của cộng đồng Khu
vực 1 của chúng ta. Họ biết rằng tôi sẽ lắng nghe, rằng tôi là một phần
hằng ngày của cộng đồng chúng ta và tôi quan tâm sâu sắc đến việc
biến Seattle thành một thành phố tốt hơn, an toàn hơn và hiệu quả
hơn cho mọi người.
Tôi là một người thuê nhà, người cha của một học sinh lớp hai tại
Trường Tiểu học Arbor Heights và một huấn luyện viên thanh thiếu
niên tại West Seattle Bowl. Tôi đã từng là một chủ doanh nghiệp, một
giáo viên và một Thẩm phán tạm thời. Tôi đã từng là một luật sư công
biện và luật sư tranh tụng trong 15 năm. Tôi là Phó Chủ tịch Hiệp hội
Cộng đồng Morgan, phục vụ trong Hội đồng Tư vấn Khu vực Tây Nam
và là thành viên của Hội đồng Nghệ thuật Liên kết và Liên hiệp Không
gian Xanh Seattle. Tôi đã gây quỹ cho West Seattle Helpline, Ngân
hàng Thực phẩm West Seattle, YMCA và Westside Baby.
Đã đến lúc cần có sự thay đổi trong ban lãnh đạo Seattle.
Tôi rất mong nhận được sự ủng hộ và phiếu bầu của quý vị. Xin cảm
ơn!
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Seattle đang ở thời điểm quyết định trong cuộc bầu cử này. Liệu chúng ta sẽ
cho phép các lợi ích doanh nghiệp quyết định chính sách của chính quyền địa
phương? Hay chúng ta sẽ chuyển quyền lực cho người dân và thực hiện dân
chủ hóa của cải và quyền lực?
Tôi là một nhà tổ chức cộng đồng cho Liên minh Hành động Rainier Beach
hoạt động để ngăn chặn tình trạng ép buộc di dời. Tôi cũng là một bà mẹ có
2 con đang học ở Hệ thống Trường Công lập Seattle. Tôi đã dành sự nghiệp
của mình để xây dựng các khu phố lành mạnh với an ninh lương thực bảo
đảm hơn, nhà ở tốt hơn và cơ chế bảo vệ mạnh mẽ hơn dành cho người dân
lao động, nhờ đó các gia đình không phải chật vật sinh sống theo cách mà gia
đình tôi đã phải làm.
Tôi lãnh đạo bằng cách tham gia với những người bị ảnh hưởng nhiều nhất để
thúc đẩy các mục tiêu công bằng và cùng nhau phát đạt.
Những ưu tiên mà tôi sẽ đấu tranh cho:
Đầu tư vào các trường học thu nhập thấp: Cung cấp các dịch vụ toàn diện
như chăm sóc y tế, trợ giúp việc nhà, chăm sóc trẻ sau giờ học, và các chương
trình tham gia của phụ huynh; mở rộng chương trình mầm non Seattle; hỗ
trợ học sinh có thu nhập thấp và trung bình chuyển tiếp lên đại học hoặc các
chương trình học nghề của công đoàn.
Thừa nhận những hạn chế của nhà tù như một giải pháp: Thay vào đó, đẩy
mạnh các giải pháp cộng đồng như tuyên án công bằng, chuyển hướng, tuyên
án thay thế, các chương trình phục vụ nạn nhân; và loại bỏ chế độ nộp tiền
bảo lãnh. Hãy thực hiện bước đi táo bạo trong việc chuyển đổi hướng tới các
hoạt động hỗ trợ nạn nhân, hàn gắn cộng đồng, và bảo đảm phục hồi thực
sự.
Tạo ra những nơi giá thấp để chúng ta có thể sống mà không sợ bị buộc
phải di dời: Hãy sử dụng đất đai dư thuộc sở hữu của thành phố để xây dựng
nhà ở xã hội giá rẻ cho người có thu nhập thấp; chiến lược nhà ở đầu tiên để
giải quyết tình trạng vô gia cư thường xuyên; đầu tư vào các ưu tiên của cộng
đồng như xây dựng thêm các cơ sở chăm sóc trẻ em, nhà ở cho người cao
tuổi, đường phố và vỉa hè mà người khuyết tật sử dụng được và hệ thống giao
thông công cộng xanh, hiệu suất cao, đáng tin cậy.
Chấm dứt việc phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch để đáp ứng các mục
tiêu trong Kế hoạch Hành động Khí hậu của chúng ta: Điều đó có nghĩa là
phải đầu tư vào các phương thức giao thông vận tải thay thế và các thực tiễn
xây dựng xanh - chúng ta không thể gọi đó là một khoản đầu tư nếu hành
động đó phá hủy hành tinh này.
Đảo ngược cấu trúc thuế lũy thoái của chúng ta để đầu tư vào cơ sở hạ
tầng mà tất cả chúng ta đều cần để phát triển. Tôi sẽ nỗ lực để tìm ra sự
pha trộn hợp lý của doanh thu lũy tiến — như đánh thuế thu nhập chưa kiếm
được của các nhà đầu tư giàu có hoặc làm cho mức thuế dành cho các doanh
nghiệp trở nên lũy tiến hơn. Chúng ta không thể tài trợ cho thành phố đang
phát triển của mình bằng việc móc hầu bao của những cá nhân có thu nhập
thấp. Để Seattle phát triển mạnh, chúng ta phải đảm bảo rằng các tập đoàn
giàu có đóng góp phần xứng đáng của họ.
Tôi rất mong nhận được phiếu bầu của quý vị để chúng tôi có thể xây dựng
quyền lực cho người dân Khu vực 2.
Các cá nhân và tổ chức ủng hộ: Dân biểu Pramila Jayapal; Thượng nghị sĩ Tiểu
bang Rebecca Saldaña; Ủy viên Hội đồng Thành phố Teresa Mosqueda; Hiệp
hội Giáo dục Seattle; Đảng viên Đảng Dân chủ Quận King; Đảng viên Đảng
Dân chủ Khu Lập pháp Số 37; Hội Sierra; UFCW 21; SEIU 1199NW; Liên minh
Trách nhiệm về Súng; Người Mỹ vùng Đảo Châu Á Thái Bình Dương vì Hành
động Trao quyền Công dân và nhiều cá nhân và tổ chức khác!

Tôi sinh ra và lớn lên ở Beacon Hill và đã giàu kinh nghiệm trực tiếp
với những thay đổi trong khu vực của chúng ta. Sự tăng trưởng của
Seattle đã ảnh hưởng không tương xứng và bất lợi đến cư dân của Khu
vực 2. Tôi tranh cử vào Hội đồng Thành phố Seattle để đảm bảo tất cả
các ý kiến của khu vực này được lắng nghe và Thành phố giải quyết tốt
hơn các nhu cầu và mối quan tâm của cư dân chúng ta. Tôi có kinh
nghiệm cần thiết để giải quyết những thách thức lớn nhất trong thành
phố của chúng ta ngay vào ngày đầu tiên.
Bảo vệ Cộng đồng của Chúng ta. Trong gần 30 năm, tôi đã làm việc
về các vấn đề an toàn công cộng và chất lượng cuộc sống ảnh hưởng
đến các khu phố của Khu vực 2. Thông qua công việc và sự tham gia
cộng đồng của mình, tôi có một lịch sử hoạt động bảo vệ sức khỏe cho
cộng đồng chúng ta và hợp tác để đạt được sự thay đổi tích cực. Tôi sẽ
phân bổ nguồn kinh phí bổ sung cho các nỗ lực phòng chống tội phạm
và bạo lực dựa vào cộng đồng, hướng tới tăng thêm 100 nhân viên
cảnh sát đến năm 2022 và thúc đẩy các chương trình trị an cộng đồng
và trị an quan hệ hiệu quả.
Khả năng Chi trả và Nhà ở. Chúng ta phải tạo ra nhà ở giá rẻ để bổ
sung, thay vì thay thế, lượng dự trữ các căn hộ nhà ở giá rẻ hiện tại.
Tôi sẽ ban hành luật đảm bảo rằng các quỹ nhà ở giá rẻ gây dựng
được ở Khu vực 2 được chi tiêu ở Khu vực 2. Tôi sẽ tăng cường Chương
trình Miễn thuế nhiều Gia đình và các chương trình hỗ trợ sở hữu nhà
để giữ các gia đình ở lại trong nhà của mình. Tôi sẽ đưa ra luật hỗ trợ
các doanh nghiệp nhỏ của chúng ta thông qua việc tài trợ cho phát
triển không gian thương mại và áp dụng tín dụng thuế để giảm giá cho
thuê không gian thương mại nhỏ.
Không Bỏ Ai lại Phía sau. Trong một khu vực thịnh vượng như khu vực
của chúng ta, không nên để ai đó sống mà không có nơi nương náu.
Chúng ta phải giảm thiểu tác động của tình trạng vô gia cư và đồng
thời chấm dứt chu kỳ vô gia cư trước khi nó khởi phát. Tôi sẽ đầu tư
để mở rộng các chương trình chuyển hướng như cho thuê và hỗ trợ
dịch vụ tiện ích, xây dựng thêm các căn hộ nhà ở ngay bây giờ, nâng
cấp năng lực của nhà tạm trú với rào cản từ thấp lên trung bình và mở
rộng hoạt động quản lý trường hợp hiệu quả để chấm dứt chu kỳ vô
gia cư.
Tôi tự hào nhận được sự ủng hộ của: Các tổ chức lao động Nhân viên
Kỹ thuật và Chuyên nghiệp Địa phương Chi đoàn 17 và Công đoàn Lính
cứu hỏa Seattle Chi đoàn 27; Thị trưởng Jenny Durkan; các cựu Thị
trưởng Seattle Charley Royer và Norm Rice; các cựu Ủy viên Hội đồng
Thành phố Noland và Pageler; các Dân biểu Tiểu bang đương nhiệm
là Pettigrew, Tarleton và Tomiko Santos; Dân biểu Tiểu bang đã nghỉ
hưu Dickerson và Thượng Nghị sĩ Kline; cùng nhiều nhà lãnh đạo cộng
đồng.
Giải quyết các vấn đề của thành phố chúng ta cần có ban lãnh đạo
chu đáo, dễ tiếp cận, có trách nhiệm và có khả năng đáp ứng, luôn
tìm kiếm thông tin đầu vào, lắng nghe, hợp tác và hành động kịp thời
để ban hành các chính sách nhằm giúp thành phố này an toàn, công
bằng, hòa nhập và vận hành hiệu quả. Tôi cam kết trở thành người
lãnh đạo như thế và rất mong nhận được phiếu bầu của quý vị vào
ngày 5 tháng 11.
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Điều đáng quan tâm nhất năm nay là ai sẽ điều hành Seattle –
doanh nghiệp lớn hay người lao động. Năm ngoái, Jeff Bezos và giới
chóp bu doanh nghiệp đã ép thành phố của chúng ta để bãi bỏ Thuế
Amazon, mà lẽ ra đã cấp kinh phí cho nhà ở và dịch vụ. Giờ đây, họ
đang cố gắng mua cuộc bầu cử này, với số tiền chưa từng có là $1.5
triệu, đã có sẵn trong ba Ủy ban Hành động Chính trị (PAC) của giới
doanh nghiệp. Trong khi đó, một tá giám đốc điều hành hàng đầu của
Amazon, cùng với các nhà đầu tư xây dựng lớn và nhà vận động hành
lang, đã có những khoản quyên góp tối đa cho đối thủ của tôi được
CEO o bế.
Đây là cuộc đấu tranh giành linh hồn của Seattle, với một bên là những
người cấp tiến và xã hội chủ nghĩa và một bên là các ứng cử viên đã bị
giới doanh nghiệp mua chuộc. Phòng Thương mại đã đưa các ứng cử
viên được lựa chọn của họ vào tất cả bảy cuộc tranh cử của Hội đồng
Thành phố. Nhiệm vụ của họ: tiếp quản Tòa thị chính và đẩy Hội đồng
sang cánh hữu.
Tôi đã dành hai nhiệm kỳ của mình giúp xây dựng các phong trào
mạnh mẽ của người lao động để giành được những chiến thắng lịch
sử. Tôi tự hào đã giúp mở đường đưa Seattle trở thành thành phố
lớn đầu tiên giành được mức lương tối thiểu $15, thông qua liên
minh với các công đoàn và tổ chức cộng đồng. Kể từ đó, tôi đã sát
cánh bên các phong trào để giành được hàng chục triệu đô la cho hoạt
động xây dựng nhà ở giá rẻ, cùng các luật mang tính bước ngoặt về
quyền của người thuê nhà, chẳng hạn như kế hoạch thanh toán phí
chuyển vào nhà mới, nhờ đó người thuê nhà không còn cần hàng
ngàn đô la chỉ để chuyển vào nhà mới. Chúng ta đã có được Ngày của
Người Bản địa, và nguồn tài trợ quan trọng cho các dịch vụ LGBTQ.
Chúng ta đang đưa Bưu điện ở Central District quay trở lại!
Seattle đã trở nên ngày càng đắt đỏ cho người lao động và người da
màu. Thị trường nhà ở vì lợi nhuận đã tác động đến chúng ta. Thành
phố của chúng ta đã dẫn đầu về số lượng cần cẩu xây dựng trong suốt
bốn năm liên tiếp, nhưng mức độ phải chăng của giá nhà ở vẫn nằm
trong số những mức giá tệ nhất trong cả nước.
Chúng ta cần kiểm soát chi phí thuê nhà, không bị giới doanh nghiệp
dùng thủ đoạn né thuế, và mở rộng quy mô lớn nhà ở xã hội cho
người lao động, được trả bằng việc đánh thuế doanh nghiệp lớn và
những người giàu có, chứ không phải công nhân, chủ nhà trung lưu,
hoặc doanh nghiệp nhỏ. Seattle cần một Chính sách Tăng trưởng
Xanh mới (Green New Deal), để thành phố của chúng ta có tỷ lệ sử
dụng năng lượng tái tạo 100% vào năm 2030, và tạo ra hàng ngàn việc
làm được công đoàn bảo vệ.
Giới chức chính trị của Seattle đã không giải quyết được cuộc khủng
hoảng sâu sắc về nhà ở giá rẻ và tình trạng vô gia cư. Đó là lý do tại
sao chúng tôi cần quý vị tham gia phong trào của chúng tôi. Là người
theo chủ nghĩa xã hội, thành viên công đoàn, và ủng hộ nữ quyền,
tôi tự hào có được sự hỗ trợ của Báo The Stranger, Hội Sierra, Báo The
Urbanist, Hội nghị Chính trị của Phụ nữ Quốc gia, Nick Licata, Cary
Moon, Nikkita Oliver và Noam Chomsky, cùng với 15 công đoàn lao
động đại diện cho công nhân trong các trường công lập, khách sạn,
trường đại học, dịch vụ bưu chính, và chăm sóc y tế.

Đã Đến lúc có Một Khởi đầu Mới trong Tòa thị chính. Chúng ta cần
một ủy viên hội đồng mới là người hoan nghênh ý kiến đóng góp, xuất
hiện và lắng nghe cũng như mang lại kết quả cho tất cả chúng ta. Tôi
đã luôn tin rằng khi chúng ta dành thời gian để lắng nghe, tôn vinh sự
đa dạng của con người và ý tưởng, cũng như tập trung vào kết quả và
không phải ý thức hệ, chúng ta có thể tạo ra sự thay đổi thực sự, tích
cực.
Tôi tự hào về kinh nghiệm của mình trong việc xây dựng và quản lý
ngày lễ hội lớn nhất của Seattle, PrideFest, sự lãnh đạo tích cực của
tôi trong cộng đồng và văn hóa LGBTQ, và công việc hằng ngày với các
doanh nghiệp Capitol Hill đa dạng, sôi động của chúng ta. Trong Hội
đồng Thành phố, cánh cửa của tôi sẽ luôn rộng mở và tôi sẽ luôn đặt
nhu cầu của quý vị lên hàng đầu.
Mở rộng Mọi Loại Nhà ở: Những thay đổi quy hoạch gần đây hứa hẹn
nhà ở giá rẻ rất cần thiết, nhưng chúng ta cần phải làm nhiều hơn nữa.
Chúng ta cũng cần các lựa chọn như nhà song lập, nhà ba tầng và các
tòa nhà nhiều gia đình nhỏ với một tầng dành cho người khuyết tật
sống theo quy định của Đạo luật về người Mỹ Khuyết tật (ADA) và cho
người cao niên sống về già tại chỗ.
Xây dựng Nhà ở Hỗ trợ mới: Chúng ta chi hàng triệu đô la để hỗ trợ
người vô gia cư thường xuyên, nhưng với chi phí cao, nơi tạm trú tạm
thời. Chúng ta cần tập trung vào các giải pháp đã được chứng minh
như nhà ở hỗ trợ lâu dài và các phương pháp tiếp cận khu vực đối với
sức khỏe tâm thần và nghiện ma túy sẽ mang lại kết quả tốt hơn.
Giúp đỡ Thực sự cho Người Thuê nhà: Rất nhiều người thuê nhà nếu
rơi vào một trường hợp khẩn cấp tài chính hoặc tiền thuê nhà tăng
là sẽ không chi trả nổi tiền thuê nhà. Người thuê nhà cần phải được
thông báo trước ba tháng về bất kỳ mức tăng nào, và mức tăng không
quá 10% một năm. Chúng ta phải cung cấp hỗ trợ tài chính để khắc
phục các trường hợp khẩn cấp và hỗ trợ pháp lý thiết thực để người
thuê nhà có thể tạo lập sân chơi bình đẳng với chủ nhà ở thị trường
nhà ở đắt đỏ và đầy biến động.
Mở rộng Cơ hội cho các Chủ Doanh nghiệp Nhỏ mới: Vì những rào
cản mang tính hệ thống, người da màu, người LGBTQ và phụ nữ
thường gặp khó khăn hơn khi khởi nghiệp kinh doanh, và thiếu sự ủng
hộ trong Tòa thị chính. Tôi sẽ xây dựng dựa trên công việc hiện tại của
mình để kết nối những người hàng xóm này với các dịch vụ của thành
phố và nguồn vốn để khởi nghiệp và duy trì thành công các doanh
nghiệp.
Đổi mới để Đấu tranh với Biến đổi Khí hậu: Chúng ta hãy mở rộng
việc thông qua các chính sách giảm carbon, từ điện khí hóa khu giao
thông vận tải đến đến lập kế hoạch linh hoạt, và làm việc với City Light
để Seattle trở thành công ty hàng đầu về năng lượng mặt trời và năng
lượng gió. Hãy cùng làm việc với các nhà xây dựng, kiến trúc sư và nhà
phát triển vật liệu tiên tiến để mang lại các cơ hội và sự ưu đãi cho việc
xây dựng và tu sửa xanh.
Tôi được nuôi dưỡng bởi các nhà giáo trong một hộ gia đình công đoàn,
và tôi là thế hệ thứ tư của gia đình gọi Khu vực 3 là nhà. Tôi được ủng hộ
bởi Công đoàn Lính cứu hỏa Seattle, Seattle Times, Giám đốc Điều hành
Quận Dow Constantine, nhiều cá nhân và tổ chức khác.
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Tôi tranh cử vào Hội đồng Thành phố để đem tiếng nói của quý vị tới Tòa
thị chính và trách nhiệm giải trình của chính quyền thành phố. Trách
nhiệm giải trình có nghĩa là lắng nghe và đạt được hiệu quả.
Nhiều người đã mất niềm tin vào Hội đồng Thành phố vì các thỏa thuận
hậu trường, các chính sách khiến thành phố của chúng ta trở nên đắt đỏ
hơn, và thiếu tập trung vào sự an toàn và sinh kế. Với trách nhiệm giải
trình, chúng ta có thể khôi phục niềm tin của cư dân vào chính quyền
thành phố và đạt được các kết quả cho các ưu tiên:
• Giảm Tình trạng Vô gia cư: Chúng ta chỉ nên tài trợ dựa trên các dữ
liệu, các thực hành tốt nhất đã được chứng minh để giảm tình trạng
vô gia cư. Tôi sẽ cộng tác với Thị trưởng và Quận King cho các giải
pháp về sức khỏe tâm thần và nghiện ma túy để xây dựng một kế
hoạch tổng thể nhằm đạt được tiến bộ thực sự trong cuộc khủng
hoảng khu vực này. Sự cảm thông cũng đòi hỏi phải có kết quả.
• Tăng sự An toàn: Các viên chức cảnh sát và lính cứu hỏa của chúng
ta cần sự hỗ trợ từ Hội đồng Thành phố để thực hiện công việc của
họ. Hội đồng Thành phố nên giữ hệ thống tư pháp hình sự có trách
nhiệm để ngăn chặn những người phạm tội liên tục được phóng
thích ra cộng đồng mà không có sự giúp đỡ và giám sát thích hợp.
• Cải thiện Giao thông Vận tải: Tất cả mọi người — bao gồm người
cao tuổi và gia đình có trẻ nhỏ — cần có hệ thống giao thông vận tải
tốt đến nơi làm việc, mua sắm, vui chơi, và phát triển trong thành
phố của chúng ta. Nhưng tình trạng giao thông và đường phố thành
phố của chúng ta rất hỗn độn. Hội đồng Thành phố phải đầu tư một
cách khôn ngoan các nguồn lực hạn chế của chúng ta vào đường xá
giao thông công cộng và vỉa hè đáng tin cậy để mọi người có thể đi
lại an toàn.
Sự kết hợp về kinh nghiệm phục vụ công cộng và các kỹ năng tài chính từ
khu vực kinh tế tư nhân của tôi là cần thiết để đạt được kết quả.
• Sau khi nhận được bằng thạc sĩ ngành chính phủ, tôi đã làm việc tại
Bộ Phát triển Nhà ở và Đô thị trong Chính quyền Clinton để giảm tình
trạng vô gia cư. Sự nghiệp của tôi gồm 15 năm quản lý các nhà phân
tích tài chính để bảo giữ nhà ở giá rẻ.
• Khi tôi phục vụ với tư cách là Trợ lý Lập pháp cho Chủ tịch Hội đồng
Thành phố Tim Burgess, tôi đã thảo luận tạo ra Chương trình Mầm
non Seattle nổi tiếng trên toàn quốc, được đại đa số cử tri chấp
thuận. Tôi đã nỗ lực để tài trợ đầy đủ cho Tổ chức Hợp tác Gia đình Y
tá để trao quyền cho các bà mẹ có thu nhập thấp và con cái của họ.
Tôi biết cách thức để giải quyết các vấn đề.
Vợ tôi và tôi nuôi dạy các con gần Candy Cane Lane và tôi đã xuất bản
bản tin khu phố “4 to Explore.”
Là một đảng viên đảng Dân chủ cấp tiến tập trung vào kết quả, tôi được
ủng hộ bởi Báo Seattle Times, Công đoàn Lính cứu hỏa Seattle, Công
đoàn Thợ ống nước, Thượng nghị sĩ Tiểu bang Jamie Pedersen, các Dân
biểu Tiểu bang Gerry Pollet và Javier Valdez, Giám đốc Hội đồng Giáo dục
Eden Mack, Ủy viên Hội đồng Cảng Steinbrueck, cựu Giám đốc Điều hành
Quận King Ron Sims -- và Nick Licata, Ruth Kagi, Daniel J. Evans, Đảng
viên Đảng Dân chủ Khu Lập pháp Số 46, và các doanh nghiệp trong khu
phố.
Tôi sẽ rất vinh dự nhận được phiếu bầu của quý vị.

CÁC CÁ NHÂN VÀ TỔ CHỨC ỦNG HỘ
Báo The Stranger. Hội Sierra. Tổ chức The Urbanist. Công đoàn những
Người Sử dụng Phương tiện Giao thông Công cộng. Cary Moon. Tổ
chức Người ủng hộ Đảng Dân chủ Trung học Phổ thông Tiểu bang WA.
Seattle DSA. Tổ chức Tàu điện ngầm Seattle. UAW 1981. Dân biểu Tiểu
bang WA Khu Lập pháp Số 43 Brady Walkinshaw (2013-2017). Ủy viên
Hội đồng Thành phố Seattle Jim Street (1983-1995). Tổ chức Cuộc Cách
mạng của Chúng ta - Quận King.
KINH NGHIỆM CHUYÊN MÔN
Người Tổ chức Thực địa cho Chiến dịch Năm 2018 của Pramila Jayapal.
Biên tập viên; Báo Real Change News. Điều phối viên Tiếp cận Cộng
đồng; Văn phòng Nghệ thuật & Văn hóa Seattle. Nhà làm phim và Nhà
báo; Tạp chí Nghệ thuật Thành phố và SEIU 775NW.
PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG
Chủ tịch Hội Sinh viên, Cao đẳng Cộng đồng Shoreline (2002-2003).
Người tổ chức Lao động, Hội Nhân viên Chiến dịch (2018-hiện nay).
Đạt giải thưởng Nghệ thuật Cá nhân 4Culture. Nhận khoản trợ cấp
Nghệ sĩ Cá nhân từ Văn phòng Nghệ thuật & Văn hóa của Thị trưởng.
PHÁT BIỂU
Người dân Seattle và Khu vực 4 cần sự lãnh đạo táo bạo đối với các
câu hỏi lớn như nhà ở giá rẻ, nhà ở cho người vô gia cư, và công lý khí
hậu. Tôi hy vọng sẽ mang đến sự lãnh đạo đó với tư cách là Ủy viên
Hội đồng Thành phố Seattle tiếp theo của Khu vực 4.
Nếu trong thời gian làm giám đốc tiếp cận Văn phòng Nghệ thuật &
Văn hóa Seattle, nhiều triệu đô la cải tạo Nhà ga King Street đã dạy tôi
rằng việc lắng nghe và hợp tác cần phải là trung tâm hoạt động chính
trị của chúng ta. Nếu được bầu chọn, tôi sẽ thành lập một văn phòng
dịch vụ cử tri ở Khu vực 4, thường xuyên tổ chức các hội trường thị
trấn để lắng nghe các gia đình lao động, học sinh sinh viên, người thuê
nhà, các nhóm khu phố, và những nhóm người dễ bị tổn thương trong
Khu vực của tôi.
Seattle là nhà của tôi trong 27 năm. Tôi tin rằng sự thịnh vượng của
thành phố sẽ mang lại lợi ích cho tất cả chúng ta. Bằng cách lắng nghe
những người xung quanh và xây dựng liên minh, chúng ta có thể tạo
ra một thành phố công bằng, nơi những người thuê nhà không phải
lo lắng về giá cả và chủ nhà không bị căng thẳng vì thuế bất động sản
cao. Một thành phố có trách nhiệm, nơi những nhà phát triển và các
tập đoàn không gây áp lực cho các khu phố và bộ luật thuế của chúng
ta.
Chúng ta có thể có một thành phố đầy yêu thương, nơi những người
vô gia cư được kết nối với các dịch vụ hỗ trợ về nhà ở và sức khỏe tâm
thần, những đứa trẻ không còn phải phân vân lựa chọn giữa sách giáo
khoa và đồ ăn thức uống. Chúng ta có thể có một thành phố toàn
diện, nơi có đủ nhà ở cho những người ở đây và cho những người
chuẩn bị đặt chân đến Seattle.
Một phiếu bầu cho Shaun Scott là một phiếu bầu cho tầm nhìn này.
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Phía Bắc của Seattle đã là nhà của tôi trong hơn 30 năm và là nơi tôi
nuôi dạy các con gái của mình. Tôi đã cống hiến sự nghiệp của mình
để đấu tranh cho sự công bằng và cơ hội kinh tế. Trong sự nghiệp
pháp lý 33 năm của mình, tôi đã làm việc với tư cách luật sư công biện,
cố vấn cho hai thống đốc (Locke và Lowry), Thẩm phán Tòa Thượng
thẩm Quận King, và là luật sư tại một công ty luật.

Ann Davison Sattler: luật sư, người phân xử, người mẹ, giáo viên, người
đấu tranh vì cộng đồng. Ann đã sống ở Seattle trong 23 năm và đã bắt
đầu làm việc với Seattle SuperSonics vào năm 1996. Sau khi làm việc
với Sonics, bà trở thành một luật sư và hiện đang nuôi hai con của mình
ở Khu vực 5 với tư cách là một chủ doanh nghiệp nhỏ. Bà dạy tiếng
Anh ở Thái Lan và hiện đang dạy luật kinh doanh quốc tế tại Trường
Continuum UW. Bà cũng làm việc trong vai trò một nhân viên quản lý
trường hợp tại Hạ Viện Hoa kỳ để giải quyết các vấn đề của cử tri.
Người ủng hộ cho những người gặp khó khăn: Từ việc làm tình nguyện
với các cá nhân sau khi họ thoát khỏi tình trạng giam giữ, đi đầu trong
việc làm sạch môi trường địa phương, làm việc với Liên Hiệp Quốc tại
một trại tị nạn Campuchia, dạy kèm tại Hiệp hội Thanh niên Khu vực
Central tại địa phương, phục vụ với tư cách là Phó Chủ tịch Phát triển
Giải trí cho Hiệp hội Bóng đá Thiếu niên Seattle, cùng với những nỗ lực đi
đầu trong việc gây quỹ $200,000 cho Hệ thống Trường Công lập Seattle,
Ann đã chứng minh sự cống hiến trung thực của mình nhằm thay đổi
cộng đồng.
3 Ưu tiên Hàng đầu: Những việc làm vì cộng đồng này đã khiến cho bà
Ann thực hiện hành động dân sự tại Seattle, tập trung vào các vấn đề đã
bị bỏ qua bởi hội đồng đương nhiệm của chúng ta:
• Tình trạng vô gia cư & Nhà ở
• An toàn Công cộng
• Phòng chống Nghiện ngập & Phục hồi
Người quản lý tốt tiền thuế: Ann sẽ chuyển hướng ngân quỹ của thành
phố thành các biện pháp hiệu quả, như tăng khả năng tiếp cận với điều
trị nghiện ngập mà không được tài trợ đầy đủ, rút ngắn thời gian chờ đợi
giường cai nghiện thay vì tài trợ cho các địa điểm tiêm chích, và tập trung
vào việc ứng phó khẩn cấp đối với tình trạng vô gia cư.
Seattle cần phải là một nơi an toàn để sống và làm việc: Ann tận tâm
đối với việc cải chính hệ thống tư pháp hình sự Seattle. Bà ấy đã chứng
kiến lãnh đạo thành phố ngồi không trong sự phản đối kịch liệt của công
chúng về các cải thiện an ninh. Bà Ann sẽ thực hiện nghĩa vụ lãnh đạo
thành phố đối với cư dân, đảm bảo rằng các nạn nhân được lắng nghe,
tôn trọng và hành động thích hợp được thực hiện liên quan đến sự an
toàn.
Thay đổi trong Hội đồng: Ann lắng nghe và được chuẩn bị là tiếng nói
cho những khu phố bị bỏ quên. Bà chủ động gặp lãnh đạo của các thành
phố lân cận để thảo luận về các ứng phó của vùng đối với những vấn đề
mà ở đó không có ai giải quyết. Đã đến lúc cần thay đổi Hội đồng Thành
phố Seattle. Đối với các cư dân đối mặt với sự lãnh đạo lơ là ở Khu vực 5,
bà Ann sẽ đưa lại khả năng đáp ứng, giải quyết các vấn đề khẩn cấp một
cách trực tiếp. Bà Ann đã sẵn sàng và khát khao thực hiện những thay
đổi đó cùng chúng ta, cho thành phố mà chúng ta biết và yêu mến.
Đưa mọi người đến với nhau để hoàn thành công việc. Quý vị có thể đã
thấy Ann ở khu phố của quý vị trong trang phục Sonics, phân phát bảng
hiệu ở khu phố của quý vị hoặc gặp bà ấy tại cửa nhà của quý vị. Ann
luôn tham gia vào cộng đồng. Sẵn sàng lắng nghe. Sẵn sàng thực hiện
điều tốt đẹp hơn cho Khu vực 5.
Bỏ phiếu cho Ann là bỏ phiếu cho sự thay đổi!

Tôi đã tranh cử vào hội đồng thành phố bởi vì chúng ta cần một tiếng
nói mạnh mẽ để ủng hộ các khu phố và các doanh nghiệp địa phương
của mình. Với tư cách là Ủy viên Hội đồng Thành phố và là người đầu
tiên đại diện cho Khu vực 5, tôi đã chiến đấu và mang lại kết quả thực
sự cho Bắc Seattle:
GIAO THÔNG VẬN TẢI – Quá lâu rồi, cộng đồng của chúng ta đã bị bỏ
lại phía sau trong quá trình lập kế hoạch giao thông công cộng. Đó là
lý do tại sao tôi chiến đấu thành công cho nhà ga đường sắt đô thị nhẹ
đường 130th, xây dựng hàng chục vỉa hè mới, và hoàn thành việc tài
trợ cho cây cầu dành cho người đi bộ để kết nối Cao đẳng Bắc Seattle
với đường sắt đô thị nhẹ tại Northgate.
NHÀ Ở VÀ TÌNH TRẠNG VÔ GIA CƯ – Tôi đã giúp phát triển hơn một
nghìn căn hộ nhà ở giá rẻ trong khu vực của chúng ta và đã bỏ phiếu
để mở rộng các chương trình quan trọng giúp chúng ta an toàn, bao
gồm Nhóm Điều hướng và Phân phối Hỗ trợ Thực thi Pháp luật (LEAD).
Tôi cũng đã bảo đảm hàng triệu đô la cho các tổ chức phi lợi nhuận
nhỏ, thuộc địa phương để chăm sóc cho những người vô gia cư trong
các khu phố của chúng ta.
CƠ HỘI KINH TẾ – Tôi đã làm việc để cải thiện cơ sở hạ tầng, thu hút
doanh nghiệp mới đến khu vực của chúng ta và phát triển một chương
trình học nghề và xây dựng tại Cao đẳng Bắc Seattle nhằm đảm bảo
những người trẻ tuổi của chúng ta có thể đảm bảo việc làm được trả
lương tốt ở Seattle. Tôi tự hào đã giúp tạo ra hàng ngàn việc làm mới
trong thành phố của chúng ta. Tôi đã chủ trì ủy ban và đã bảo đảm
được một khoản cải tạo trị giá $1.6 tỷ cho KeyArena, miễn phí cho
người nộp thuế, để đưa các nhóm NHL và NBA trở lại Seattle.
Tôi tự hào về những thành tựu này, nhưng vẫn còn nhiều việc phải
làm. Chúng ta đang phải đối mặt với những thách thức thực sự và
chúng ta cần những nhà lãnh đạo mạnh mẽ có kinh nghiệm để
tìm ra giải pháp hiệu quả. Tôi là một nhà lãnh đạo thực tế, hiệu quả,
người sẽ luôn đặt nhu cầu và ưu tiên của Khu vực 5 lên hàng đầu. Tôi
rất lạc quan về những gì chúng ta có thể làm tiếp theo. Tôi hy vọng sẽ
nhận được phiếu bầu của quý vị một lần nữa để tiếp tục công việc mà
tôi đã bắt đầu và tiếp tục đấu tranh cho cộng đồng của chúng ta.
Tôi được ủng hộ bởi Báo The Stranger; Liên minh Dân sự vì Nền Kinh
tế Phát triển; EMILY’s List; Tổ chức Lao động MLK; Hội Phụ nữ Chính
trị Quốc gia-WA; Người lao động Chi đoàn 242; Lính cứu hỏa Seattle
Chi đoàn 27; Hiệp hội Giáo dục Seattle; SEIU 775; Hội Sierra; Đảng viên
Đảng Dân chủ Quận King; Đảng viên Đảng Dân chủ Khu Lập pháp Số
32, 36 và 46.
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Hội đồng Khu vực Số 6

Dan Strauss

Heidi Wills

206-569-8775
ballard206@gmail.com
www.seattlefordanstrauss.org
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Heidi@heidiwills.com
www.Heidiwills.com

Tôi là Dan Strauss và tôi sinh ra và lớn lên ở Ballard. Tôi đang tranh cử vào
Hội đồng Thành phố để đảm bảo tất cả cư dân và các doanh nghiệp nhỏ
của Khu vực 6 đều được lắng nghe. Tôi hiểu những thách thức mà chúng
ta phải đối mặt và tôi sẽ là người ủng hộ cho tất cả mọi người trong cộng
đồng này, cho dù quý vị đã ở đây một năm hay bốn mươi năm.
Tôi đã dành cả đời mình để phục vụ cộng đồng. Tôi đã phục vụ với
AmeriCorps trong các cộng đồng thu nhập thấp trên khắp nước Mỹ, làm
việc trong các dự án từ cứu trợ thiên tai đến các chương trình sau giờ học.
Tôi đã giúp xây dựng dự luật Trách nhiệm về Súng Lệnh Bảo vệ Rủi ro Cực
độ ở Olympia, và dù nó chưa thành công, tôi đã bắt đầu chiến dịch dự luật
tiên khởi thành công. Trong hội đồng, tôi sẽ thực hiện việc phòng chống
bạo lực súng ống bằng cách đầu tư vào các chương trình dựa vào cộng
đồng để chấm dứt bạo lực.
Tôi có gần một thập kỷ kinh nghiệm lập pháp và tôi biết làm thế nào để
thực hiện thay đổi. Với tư cách là một trưởng cố vấn chính sách, tôi đưa
các chính quyền, tổ chức, và cộng đồng lại với nhau để cùng giải quyết các
vấn đề. Tôi đã điều phối với các nhóm của tiểu bang, quận, thành phố, và
địa phương để tài trợ cho các dự án giao thông vận tải, phát triển mã công
trình xanh, và cải thiện các công viên của chúng ta.
Tình trạng vô gia cư: Tôi sẽ ưu tiên các chính sách đưa những người đang
lâm vào tình cảnh vô gia cư có nơi ăn chốn ở, với các dịch vụ cần thiết để
giải quyết sự phụ thuộc hóa học và sức khỏe tâm thần. Tôi sẽ sử dụng các
mối quan hệ mà tôi đã xây dựng cộng tác giữa các chính quyền để đảm
bảo các đối tác trong khu vực của chúng ta thực hiện phần của họ.
Khả năng Chi trả cho Nhà ở: Tôi là một người thuê nhà. Bố mẹ tôi là chủ
nhà trong khu vực. Tôi hiểu những áp lực nhà ở mà tất cả cư dân đang phải
đối mặt. Tôi sẽ đảm bảo cho các cư dân lâu năm không bị đẩy ra khỏi cộng
đồng của chúng ta đồng thời tạo ra những ngôi nhà ở giá rẻ cho các gia
đình và cư dân mới.
Giao thông Vận tải: Chúng ta không thể chờ đợi đường sắt đô thị nhẹ cộng đồng của chúng ta cần giao thông công cộng tốt hơn ngay bây giờ. Tôi
sẽ đưa các phương tiện giao thông công cộng đáng tin cậy đến khu vực của
chúng ta, tạo các làn xe buýt chuyên dụng mà xe tải vận chuyển hàng hóa
có thể sử dụng, và kết nối các làn đường xe đạp được bảo vệ để mọi người
được an toàn và tách biệt.
Chăm sóc Trẻ em Giá rẻ: Thật trái ngược khi chi phí chăm sóc trẻ em ở
Seattle tốn kém hơn cả học phí của Đại học Washington. Tôi sẽ thúc đẩy
khả năng tiếp cận đến dịch vụ chăm sóc trẻ em chất lượng cao mà mọi
người đều có thể chi trả.
Tính đại diện: Tôi sẽ lắng nghe, hoàn thành công việc cho quý vị, giúp quý
vị điều hướng bộ máy quan liêu trong thành phố, và mở một văn phòng ở
khu vực để quý vị không phải đến trung tâm thành phố để được lắng nghe.
Tôi có gốc gác sâu đậm với cộng đồng của chúng ta và được ủng hộ bởi báo
The Stranger, SEIU 1199NW, UFCW 21, Đảng viên Đảng Dân chủ Quận King,
Liên minh Trách nhiệm về Súng, FUSE Progressive Voters Guide, Ủy viên
Hội đồng Bagshaw, cựu Dân biểu Tiểu bang Jessyn Farrell, và nhiều thành
viên khác của cộng đồng. Tôi rất mong nhận được sự ủng hộ và phiếu bầu
của quý vị.

Tôi sẽ là người vận động cho quý vị tại Tòa thị chính. Đối với cư dân và các
doanh nghiệp nhỏ, những người muốn những khu phố an toàn. Cho những
người cao niên đã xây dựng nên Seattle và đang bị đẩy ra khỏi nhà của họ
vì chi phí cao. Cho những trẻ em xứng đáng có được những công viên sạch
và trung tâm cộng đồng được mở cửa.
Kinh nghiệm là điều quan trọng. Tôi là một người ủng hộ thanh thiếu
niên, người đã điều hành một tổ chức phi lợi nhuận phục vụ trẻ em ở Nam
Seattle trong 13 năm. Tôi sở hữu một doanh nghiệp nhỏ ở Seattle tuyển
dụng 65 người. Tôi là người trẻ nhất từng được bầu vào Hội đồng Thành
phố 20 năm trước, và tôi đã có rất nhiều kinh nghiệm sống kể từ đó.
Vợ chồng tôi nuôi hai con ở Khu vực 6 đã được 16 năm. Tôi hiểu những
thách thức phải đối mặt với cộng đồng của chúng ta bởi vì tôi đã sống cùng
những thách thức đó.
Là cựu Ủy viên Hội đồng, tôi có thành tích đã được chứng minh về khả
năng lãnh đạo hiệu quả, mang tính hợp tác. Tôi đã mở rộng việc hỗ trợ
giá cho các cộng đồng thu nhập thấp, cải thiện giao thông công cộng, dẫn
dắt việc đầu tư vào năng lượng tái tạo và cung cấp nhà ở giá rẻ và dịch vụ
nhân sự. Tôi có kinh nghiệm cần thiết để bắt tay ngay vào việc ngay ngày đầu
tiên.
Tôi tranh cử để tạo ra một thành phố có giá cả phải chăng, công bằng, an
toàn, và bền vững hơn.
Cải thiện an toàn công cộng: Chúng ta cần phải giải quyết các vị trí còn
trống đang đặt gánh nặng lên sở cảnh sát của chúng ta, sự thiếu các
chương trình chuyển hướng, và truy tố những người vi phạm nhiều lần.
Giải quyết tình trạng vô gia cư: Thành phố của chúng ta không còn có thể
bỏ qua việc có những người ngủ trong lều không được phép trong các công
viên của chúng ta nữa. Đó là một cuộc khủng hoảng y tế công cộng. Chúng
ta cần thu hút các đối tác trong khu vực để điều phối các dịch vụ và giải
quyết các nguyên nhân gốc rễ của tình trạng vô gia cư. Chúng ta cần các
giải pháp ngắn hạn như nhà ở theo mô-đun và các giải pháp dài hạn về nhà
ở có hỗ trợ, lâu dài, bao gồm cả sức khỏe tâm lý và điều trị cai nghiện ma
túy theo yêu cầu.
Giao thông vận tải và bảo vệ khí hậu: Là một người đấu tranh lâu năm vì
môi trường, tôi sẽ đưa khả năng lãnh đạo táo bạo nhằm giảm lượng khí
thải carbon của chúng ta và giải quyết các tác động về biến đổi khí hậu
trong các cộng đồng bị ảnh hưởng nhiều nhất. Chúng ta cần các lựa chọn
giao thông vận tải để cải thiện khả năng di chuyển và nhà ở giá rẻ hơn
trong các trung tâm đô thị của chúng ta.
Khả năng chi trả nhà ở và các dịch vụ cơ bản: Chúng ta cần nhà ở đủ mọi
hình dạng và kích cỡ cho người dân có mọi mức thu nhập với cơ sở hạ tầng
và công viên được cải thiện.
Được ủng hộ bởi: Hội Sierra, Báo Seattle Times, Lính cứu hỏa Seattle Chi
đoàn 27, Đảng viên Đảng Dân chủ Khu Lập pháp Số 46, Cử tri Nhân đạo
của WA, IBEW Địa phương 77, Công đoàn Thủy thủ của Thái Bình Dương,
Tổng Chưởng lý Bob Ferguson, Cựu Nghị sĩ Hoa Kỳ Jim McDermott, Cựu
Thống đốc Gary Locke, Giám đốc Điều hành Quận King Dow Constantine,
Cựu Quận trưởng Quận King Ron Sims, Ủy viên Hội đồng Đất Công Hilary
Franz, Ủy viên Hội đồng Cảng Peter Steinbrueck, Thượng nghị sĩ Tiểu bang
Khu Lập pháp Số 43 Jamie Pedersen, Dân biểu Tiểu bang Khu Lập pháp Số
36 Gael Tarleton, Dân biểu Tiểu bang Khu Lập pháp Số 46 Javier Valdez và
nhiều cá nhân và tổ chức khác.
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Thành phố Seattle
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Hội đồng Khu vực Số 7

Andrew J. Lewis

Jim Pugel

206-787-2091
lewisforseattle@gmail.com
www.lewisforseattle.com

206-286-0410
Jim@jimpugel.com
www.Jimpugel.com

Đã đến lúc cần có một chính quyền thành phố thấu hiểu và có trách
nhiệm hơn.

Jim Pugel: Sự phục vụ không ai sánh kịp cho các gia đình ở Seattle
Tôi đã lớn lên trong một ngôi nhà ở Rainier Valley, tốt nghiệp Đại học
Washington, và phục vụ thành phố của chúng ta trong 35 năm với tư
cách là một sĩ quan cảnh sát, chỉ huy trưởng và Cảnh sát trưởng theo tư
tưởng cải cách. Tôi tự hào đã nỗ lực để giảm thiểu tình trạng giam giữ
phi bạo lực, đấu tranh chống lại sự thiên vị chủng tộc và thông qua luật
chống leo thang trên toàn tiểu bang. Tôi rất hào hứng mang đến những
kiến thức chuyên môn về an toàn công cộng và dịch vụ nhân sự, và sự
hiểu biết thực sự về các ưu tiên cho các khu phố của chúng ta cho Tòa
thị chính.
An toàn: Trong suốt sự nghiệp của mình, tôi đã làm việc để giải quyết
tội phạm tài sản, giảm bạo lực súng ống và phát triển các chương trình
chuyển hướng đã giành giải thưởng nhằm giảm tội phạm và tình trạng
giam giữ. Trong Hội đồng, tôi sẽ kiểm tra chính sách của thành phố nhằm
đảm bảo các công tố viên của chúng ta có trách nhiệm trong việc giữ những
người phạm tội tái phạm và đảm bảo các viên chức cảnh sát, những nhân
viên sơ cứu và các nhà cung cấp dịch vụ nhân sinh nhận được sự hỗ trợ mà
họ cần để thực hiện công việc của mình.
Khả năng chi trả: Có quá nhiều những người bảo vệ sức khỏe và sự an
toàn của chúng ta và đang giảng dạy trong các trường học của chúng ta
không thể đủ khả năng sống trong thành phố mà họ phục vụ. Tôi sẽ làm
việc để mở rộng nhà ở giá rẻ, hỗ trợ thuê nhà và giảm thuế bất động sản thu
nhập cố định để chúng ta không làm cho những người trẻ tuổi, người cao
tuổi và gia đình lao động bị đẩy ra khỏi Seattle.
Tình trạng vô gia cư: Vô gia cư là một vấn đề toàn khu vực. Chúng ta cần
một kế hoạch tổng thể trong đó đưa ra các giải pháp dài hạn bao gồm tái
cung cấp nhà ở nhanh chóng và hỗ trợ nhà ở lâu dài, chăm sóc sức khỏe
tâm thần, và dịch vụ cai nghiện. Thông qua kinh nghiệm trực tiếp của tôi
về việc phát triển các chương trình với các nhà cung cấp địa phương, tôi
ủng hộ cách tiếp cận gồm “bốn trụ cột”: ngăn ngừa, chữa trị, giảm thiểu tác
hại, và thực thi luật pháp.
Giao thông vận tải và cơ sở hạ tầng: Tôi sẽ cấp kinh phí thay thế Cầu
Magnolia trên cơ sở một đổi một thành ưu tiên hàng đầu, chúng ta không
thể tiếp tục trì hoãn các dự án quan trọng. Từ việc mở rộng đường sắt đô
thị nhẹ đến duy tu đường xá địa phương, chúng ta phải tiếp tục cải thiện
hệ thống khu giao thông vận tải của mình đồng thời đưa Seattle đi đầu
trong việc chuyển đổi đội tàu điện và giảm carbon.
Tính toàn diện và trách nhiệm giải trình: Tôi cam kết khôi phục trách
nhiệm giải trình, sự hợp tác và sự tin tưởng vào chính quyền Thành phố.
Chúng ta có thể làm điều này bằng cách lắng nghe mọi tiếng nói, ưu
tiên tính toàn diện và công bằng cho người da màu, LGBTQ+, các doanh
nghiệp nhỏ, và cộng đồng người nhập cư. Chúng ta cũng phải khôi phục
Ban Phụ trách Khu phố để các gia đình có tiếng nói thực sự trong Tòa thị
chính và giữ cho các nhà lãnh đạo được bầu chọn có trách nhiệm với cử
tri: chúng ta cần một ủy viên hội đồng là người sẽ tập trung vào các vấn
đề cơ bản — công viên, trung tâm cộng đồng, đường xá, và trường học.
Các cá nhân và tổ chức ủng hộ: Báo Seattle Times; Liên minh Trách nhiệm về
Súng; SEIU 1199NW; Liên minh Dân sự vì Nền Kinh thế Phát triển; Cảnh sát
trưởng Quận King Mitzi Johanknecht; các Thượng nghị sĩ Tiểu bang Reuven
Carlyle và Jamie Pedersen; nhiều cá nhân và tổ chức khác!

Trách nhiệm giải trình này bắt đầu với những kết quả về nhà ở giá
rẻ và tình trạng vô gia cư. Với tư cách là Ủy viên Hội đồng của quý vị,
tôi sẽ đấu tranh để xây dựng 5,000 căn hộ nhà ở giá rẻ trong ba năm
bằng cách hợp tác với các đối tác Tiểu bang, Quận, và phi lợi nhuận
thông qua kế hoạch “Nhà ở và Hy vọng”. Kế hoạch này là để tạo ra nhà
ở cho nhiều gia đình được miễn thuế, cùng với các dự luật tiên khởi
khác, sẽ cho phép chúng ta tăng nhanh số nhà ở giá rẻ và giảm tình
trạng vô gia cư. Tôi cũng sẽ ủng hộ việc tăng cường điều trị lạm dụng
dược chất và sức khỏe tâm lý để giải quyết các rào cản quan trọng
trong việc giúp khu phố thoát khỏi tình trạng vô gia cư.
An toàn công cộng: Tôi tự hào về công việc của mình với tư cách là
một công tố viên đem lại công lý cho nạn nhân và công chúng. Chúng
ta cần thêm nhiều cảnh sát đi tuần trong các khu phố của chúng ta và
thêm nhiều công tố viên để xem xét các vụ án hơn. Chúng ta cũng cần
tăng cường các chương trình trấn áp tội phạm thành công như Choose
180, trong đó chỉ có 8 trong số 245 người tham gia là tái phạm tội.
Thanh tra hiệu suất: Tôi đã đề xuất một kế hoạch thanh tra hiệu
suất hàng năm tương tự như Quận King, giúp tiết kiệm 127 triệu đô
la trong ba năm qua. Kế hoạch này sẽ giải phóng các nguồn lực đáng
kể cho các dịch vụ thiết yếu có lợi cho cư dân và các doanh nghiệp ở
Seattle.
Giao thông Vận tải công cộng: Tôi sẽ hợp tác với Sound Transit để
mở rộng đường sắt đô thị nhẹ qua Interbay, bao gồm một đường hầm
đường sắt bên dưới kênh tàu thủy để đảm bảo dịch vụ đáng tin cậy và
ngăn việc dịch chuyển cộng đồng hàng hải của chúng ta. Tôi cũng sẽ
làm việc với các bên liên quan của Tiểu bang, Cảng, và Liên bang để
đảm bảo việc thay thế Cầu Magnolia trên cơ sở một đổi một.
Giáo dục Công lập: Tôi sẽ hợp tác với Học khu để xây dựng 12 trường
mới, cần thiết để đáp ứng với số học sinh ghi danh dự kiến. Tôi sẽ đảm
bảo mọi khu phố trong Khu vực 7, bao gồm Trung tâm Thành phố và
South Lake Union, có cơ hội học tại các trường K-12 công lập.
Kinh nghiệm của tôi với tư cách là Công tố viên Thành phố và Quận,
Ủy viên Hội đồng Nhân quyền của Seattle và thành viên Ủy ban Kiểm
tra Nhà Cho thuê đảm bảo rằng tôi sẽ bắt tay làm việc ngay lâp tức tại
Tòa thị chính. Tôi là một người Washington thế hệ thứ năm, và đã tốt
nghiệp trường Center và UW. Sau đại học, tôi theo học Trường Kinh tế
London và Trường Luật UC Berkeley, nơi tôi làm trợ lý giảng dạy cho
Bộ trưởng Lao động Robert Reich.
Các cá nhân và tổ chức ủng hộ: Đảng viên Đảng Dân chủ Quận King,
The Stranger, Hội đồng Lao động Quận Martin Luther King, Đảng viên
Đảng Dân chủ Khu Lập pháp Số 36, 37, cựu Nghị sĩ Jim McDermott,
cựu. Bộ trưởng Lao động Hoa Kỳ Robert Reich, Dân biểu Gael Tarleton,
cựu Ủy viên Hội đồng Larry Phillips, cựu Ủy viên Hội đồng Thành phố
Martha Choe, Sue Donaldson, Nick Licata, và Peter Steinbrueck, Giám
đốc Hội đồng Giáo dục Eden Mack và nhiều cá nhân và tổ chức khác…
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Sở Bầu cử Quận King không chỉnh sửa lỗi
chấm câu, ngữ pháp, hoặc kiểm tra sự thật
của các phát biểu của ứng cử viên và dự luật.

Thành phố Shoreline

Hội đồng Vị trí Số 2

Hội đồng Vị trí Số 4

Keith Patrick Scully

David Chen

206-446-5491
keithscully2001@yahoo.com
www.keithscully.net

206-402-7637
david@electdavidchen.com
www.electdavidchen.com

Học vấn: Tiến sĩ Luật, Đại học New York. Thạc sĩ Khoa học Xã hội, Đại học Tufts.
Cử nhân Khoa học Xã hội, Đại học UCLA. Chứng chỉ Nhân viên cấp cứu, Bệnh viện
Inglewood.
Giáo dục: Ủy viên Hội đồng Shoreline và luật sư về sở hữu trí tuệ
Phát biểu: Trong nhiệm kỳ hội đồng đầu tiên của tôi, tôi đã lắng nghe các công
dân của chúng ta một cách cẩn thận và làm việc chăm chỉ để cải thiện cuộc sống ở
Shoreline bằng cách tăng cường sửa chữa vỉa hè và xây dựng mới, xóa bỏ rào cản
đối với thành công của doanh nghiệp nhỏ, và thúc đẩy nhà ở giá rẻ. Tôi đã đấu tranh
để tăng cường bảo vệ cây, chống lại các chi phí không cần thiết như một cơ sở bảo
trì quá khổ, và để biến Shoreline thành nơi chào đón tất cả mọi người.
Tôi tái tranh cử vì vẫn còn nhiều việc phải làm. Tôi đang làm việc với các nhà lãnh
đạo khu vực trong một chương trình thận trọng và rất tiết kiệm chi phí để giải quyết
tình trạng vô gia cư. Tôi sẽ tiếp tục làm việc để giữ tỷ lệ tội phạm ở mức thấp và để
đảm bảo sức khỏe tinh thần và các cuộc khủng hoảng khác kết thúc một cách hòa
bình.
Tôi rất vinh dự được ủng hộ bởi cộng đồng một cách rộng rãi, bao gồm Hội Sierra,
các tổ chức đảng Dân chủ, Hội Sĩ quan cảnh sát, Tổng chưởng lý Ferguson, Ủy viên
Hội đồng Dembowski, Thượng nghị sĩ Salomon và Chase, Dân biểu Ryu, các Ủy viên
Hội đồng Shoreline, và quan trọng nhất là rất nhiều cư dân Shoreline đã khuyến
khích tôi ứng cử cho nhiệm kỳ thứ hai.

Học vấn: Tiến sĩ Luật, Khoa Luật Đại học Seattle; Cử nhân Khoa học Xã hội ngành
Kinh tế học và Khoa học Chính trị, Đại học Western Washington

Vivian Collica

Doris McConnell

206-533-1957
vivianforshoreline@hotmail.com

206-940-1365
Doris@reelectdorismcconnell.com
www.reelectdorismcconnell.com

Học vấn: Cử nhân Khoa học Xã hội Trường Nghệ thuật Thị giác

Học vấn: Cử nhân Khoa học Tự nhiên ngành Tâm lý học, WSU, Chứng chỉ Sau Đại
học ngành Tâm lý học tại UW và WWU
Giáo dục: Ủy viên Hội đồng Thành phố Shoreline, cựu nhân viên Boeing và thành
viên công đoàn SPEEA
Phát biểu: Tôi rất vinh dự được phục vụ Shoreline với tư cách là một ủy viên hội
đồng và Phó Thị trưởng trong ba nhiệm kỳ. Trước đây, tôi đã phục vụ mười hai năm
trong Hội Phụ huynh và Giáo viên Shoreline giành được hai Hạt Sồi Vàng. Công việc
của tôi trong Hội đồng đã dẫn đến vai trò lãnh đạo quan trọng trong Liên đoàn
Quốc gia các Thành phố và Hiệp hội các Thành phố Lành mạnh. Tôi là cựu Chủ tịch
của các Quan chức Thành phố Châu Á Thái Bình Dương và là thành viên được kính
trọng của Hội đồng NLC.
Tôi được ủng hộ bởi các nhà lãnh đạo trong khu vực của chúng ta và là Đảng viên
Đảng Dân chủ được ủng hộ trong cuộc tranh cử. Fuse Washington tiến cử tôi do
kinh nghiệm của tôi. Tôi sẽ tiếp tục bảo vệ không gian xanh của Shoreline, thúc đẩy
tăng trưởng thông minh, và ủng hộ cho các khu phố và doanh nghiệp địa phương.
Thành tích và kinh nghiệm của tôi cho thấy rằng tôi hiểu cách làm thế nào để giữ
cho thành phố mà chúng ta yêu quý khi chúng ta tăng trưởng trong tương lai.
Các cá nhân và tổ chức ủng hộ: Chủ tịch Hội đồng Quận King Rod Dembowski, các Ủy
viên Hội đồng Shoreline Chang, Robertson, Scully, cựu ủy viên hội đồng Gustafson,
Hội Sierra, Hội Chính trị của Phụ nữ Quốc gia và Ginny Scantlebury.

Giáo dục: Tư vấn Quản lý Xây dựng
Phát biểu: Chẳng bao lâu nữa những gốc cây duy nhất còn lại trong Shoreline sẽ
nằm trong logo, trừ khi chúng cũng được thay thế bởi ba tòa nhà.
Nền kinh tế yếu kém của chúng ta phụ thuộc rất nhiều vào chủ nhà để có doanh
thu. Phân vùng thì không nhất quán. Chúng ta không có trung tâm thành phố.
Shoreline được coi là không thích hợp để kinh doanh. Kế hoạch Thành phố để
mang lại nhiều cư dân hơn cộng với thuế ngày càng tăng sẽ chỉ làm tình trạng vô
gia cư trở nên tệ hơn. Đề xuất hợp nhất với Seattle và rót tiền của chúng ta để tài
trợ cho các chính sách khu vực không hiệu quả sẽ không thành công.
Hãy khuyến khích doanh nghiệp để tạo doanh thu! Khuyến khích Du lịch sẽ Xây
dựng Cộng đồng, Ngăn chặn Tội phạm, Nghiện ngập, Graﬃti và các Lều trại Vô
gia cư. Thêm vào đó, tất cả chúng ta có thể vui chơi mà không cần rời khỏi thành
phố! Hãy để Shoreline biến thành một thành phố thịnh vượng, phồn vinh nơi
mọi người muốn đến thăm và tiêu tiền của họ, thay vì một cộng đồng nơi đa số
người di chuyển sang thành phố khác để đi làm, đô thị với giá đắt đỏ. Với sự hỗ
trợ của quý vị, tôi Hứa sẽ Làm việc Chăm chỉ và Thúc đẩy Sự thịnh vượng; Bảo tồn
Môi trường; Bảo vệ Công dân và Tài sản; Cam kết Trách nhiệm; Đề xuất Giải pháp
Mang lại Lợi ích Chung

Giáo dục: Cố vấn Pháp lý và Giám đốc Điều hành, CRISTA Ministries
Phát biểu: Tôi biết ơn vì đã dành sự nghiệp của mình để phục vụ cho Shoreline.
Là con trai của người nhập cư Trung Quốc, làm việc trong nhà hàng của gia đình,
tôi đã có cơ hội tốt nghiệp trường Shorecrest, bắt đầu sự nghiệp pháp lý, xây
dựng gia đình trẻ của tôi ở Echo Lake, và lãnh đạo Vision House, một cơ quan
nhà ở tại Shoreline. Tôi sẽ làm việc để đảm bảo những cơ hội đó tồn tại cho mọi
người ở Shoreline, hiểu biết, tận mắt thấy, những thách thức mà các gia đình lao
động ngày nay đang phải đối mặt.
Với các giải pháp mới, và thực tế cho các vấn đề mà tiếp tục chưa được giải
quyết, tôi sẽ mang kinh nghiệm của mình và tiếng nói của quý vị đến Tòa thị
chính, giải quyết tình trạng vô gia cư, công bằng, và khả năng chi trả cho nhà ở;
cải thiện khả năng tiếp cận giáo dục sớm, công viên, ánh sáng, vỉa hè, bãi đậu xe,
và không gian tụ họp cộng đồng - xây dựng nền kinh tế địa phương vững mạnh,
và đảm bảo các khu phố an toàn và dễ tiếp cận. Tôi hy vọng nhận được phiếu
bầu từ quý vị!
Một số Người Ủng hộ: Quận trưởng Quận King Dow Constantine; Thượng nghị sĩ
Jesse Salomon; các Dân biểu Lauren Davis, Cindy Ryu, Ruth Kagi; các Thị trưởng
Shoreline Will Hall, Shari Winstead, Keith McGlashan.

Jurisdiction
Thành phố Shoreline
Hội đồng Vị trí Số 6

Betsy Robertson
206-409-2129
Betsy@ElectBetsyRobertson.com
www.ElectBetsyRobertson.com

Học vấn: Đại học Washington 1996, Cử nhân Khoa học Xã hội về Truyền
thông
Giáo dục: Hội Chữ thập Đỏ Hoa Kỳ, Giám đốc Truyền thông Vùng Tây Bắc
Phát biểu: Tôi đã được nhất trí bổ nhiệm vào Hội đồng Shoreline vào tháng
1 và tôi đã làm việc chăm chỉ để đại diện cho thành phố của chúng ta kể từ
đó. Kinh nghiệm của tôi là về báo chí và quan hệ cộng đồng cho các tổ chức
nhân đạo và từ thiện. Tôi đã ủng hộ các mục tiêu bao gồm sự tham gia của
công dân, nạn đói, và cứu trợ thiên tai quy mô lớn, nhưng có một điều gì đó
đặc biệt về việc phục vụ thành phố mà gia đình tôi gọi là nhà.
Sự tham gia của tôi vào Shoreline bắt đầu như một tình nguyện viên với Ủy
ban Công viên, bảo vệ các không gian xanh, chương trình, và tài nguyên mà
thành phố chúng ta có. Tôi tiếp tục ủng hộ không gian xanh trong Hội đồng
và là công cụ giúp cử tri lựa chọn cho các công viên trong tháng 11 này.
Là thành viên hội đồng duy nhất sống ở phía Đông của I-5, sự phát triển
đang ảnh hưởng đến khu phố của tôi. Tôi sẽ cảnh giác khi chúng ta phát
triển thành một thành phố định hướng giao thông công cộng, ủng hộ các
giá trị cộng đồng và chất lượng cuộc sống của chúng ta. Tôi được Đảng
viên Đảng Dân chủ Khu Lập pháp Số 32 ủng hộ và tôi rất mong nhận được
phiếu bầu của quý vị.

Luis Berbesi
844-200-9011
berbesi4shoreline@gmail.com
www.caringforshoreline.com

Học vấn: Cử nhân Khoa học Máy tính
Giáo dục: Kỹ sư bảo mật mạng và công nghệ với hơn 20 năm kinh
nghiệm
Phát biểu: Người mẹ đơn thân của tôi là một y tá luôn làm việc hai
ca để có thể nuôi sống gia đình. Tôi hiểu nỗ lực kiếm sống là gì. Câu
chuyện này quá phổ biến hiện nay. Điều này mang lại trong tôi tính
kiên trì, tử tế, và trung thực.
Tôi đã chứng kiến những người cao tuổi, cựu chiến binh, và các gia
đình bị buộc phải rời nhà bởi họ không còn khả năng trả tiền nhà. Bạn
bè và hàng xóm của chúng tôi lo ngại về tương lai của các trường học,
phúc lợi thông thường và duy trì cộng đồng, công viên và chất lượng
tiếp cận các dịch vụ của thành phố.
Tôi đến Hoa Kỳ từ Venezuela trong năm 2001 và trở thành công dân
nhập tịch năm 2014. Tôi đang sống Giấc mơ Mỹ, và tôi muốn đền đáp
lại thành phố này. Tôi hứa sẽ duy trì sự nhiệt tình, tôn trọng và tử tế
với tất cả mọi công dân của Shoreline. Tôi rất mong nhận được sự hỗ
trợ và lá phiếu của quý vị.

Sở Bầu cử Quận King không chỉnh sửa lỗi
chấm câu, ngữ pháp, hoặc kiểm tra sự thật
của các phát biểu của ứng cử viên và dự luật.
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Thành phố Tukwila

Thị trưởng

Sở Bầu cử Quận King không chỉnh sửa lỗi
chấm câu, ngữ pháp, hoặc kiểm tra sự thật
của các phát biểu của ứng cử viên và dự luật.

Hội đồng Vị trí Số 2

Allan Ekberg

Kathy Hougardy

206-241-6904
allan@ekberg.group
www.mayorekberg.com

206-244-5023
kathyfortukwila@gmail.com
www.kathyfortukwila.com

Học vấn: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh; Cử nhân Khoa học Tự nhiên Hệ thống
Thông tin Máy tính; A.A.S. Tư pháp Hình sự
Giáo dục: Thị trưởng, tư vấn công nghệ khu vực kinh tế tư nhân, quản lý dự
án cao cấp; Cựu chiến binh USAF
Phát biểu: Gửi đến cư dân của Tukwila: Tukwila là một cộng đồng chăm chỉ đã
luôn nỗ lực để tìm kiếm sự thịnh vượng. Chúng ta là nhà của Trung tâm mua
sắm Westfield Southcenter, Boeing, BECU và Bảo tàng Máy bay, nhưng đồng
thời cũng là những cư dân làm nghệ thuật, có doanh nghiệp nhỏ, chu cấp cho
gia đình, ủng hộ cho người khác, và trao trả lại cho cộng đồng.
Chúng ta đã chào đón mọi người từ khắp nơi trên thế giới và làm việc với
nhau để tạo nên một cuộc sống tốt hơn. Ngày nay, chúng ta đang nỗ lực để
đáp ứng nhu cầu của cư dân, cung cấp cơ hội cho trẻ em, và đảm bảo sự an
toàn cho cộng đồng của chúng ta. Tukwila đang đối mặt với những thách
thức, và cùng nhau chúng ta có thể vượt qua những thách thức đó. Chúng ta
không né tránh cơ hội.
Tôi hy vọng quý vị tự hào khi sống ở Tukwila như tôi tự hào phục vụ nơi này.
Tôi sẽ rất vinh dự khi nhận được phiếu bầu của quý vị và tiếp tục phục vụ
quý vị với tư cách là Thị trưởng. Để tìm hiểu thêm về tôi, xin vui lòng truy cập:
mayorekberg.com

Học vấn: Cử nhân Khoa học Tự nhiên, Đại học Western Washington
Giáo dục: Ủy viên hội đồng; cựu giảng viên đại học và chủ doanh nghiệp nhỏ
Phát biểu: Tôi tự hào là Ủy viên Hội đồng Thành phố và là Chủ tịch Hội đồng
Thành phố của quý vị. Các ưu tiên xuyên suốt của tôi bao gồm: giảm tội phạm
trong các khu phố; cải tạo đường và vỉa hè; thực thi hành pháp các đạo luật;
giải quyết vấn đề tốc độ trên đường phố nhiều dân cư; và nuôi dưỡng ý thức
an toàn và cộng đồng cho tất cả mọi người.
Tôi có kinh nghiệm và các mối quan hệ với các nhà lãnh đạo địa phương,
quận, và tiểu bang để vận động cho Tukwila về các vấn đề khu vực quan trọng
như phát triển kinh tế, nhà ở giá rẻ, và giao thông vận tải.
Tôi yêu Tukwila. Sự tham gia của tôi vào các vấn đề của thành phố của chúng
ta bắt đầu vào những năm 1990 với tư cách là một nhà lãnh đạo và tình
nguyện viên của trường và cộng đồng. Là Dân biểu Hội đồng của quý vị, tôi
xây dựng sự đồng thuận, mang lại giải pháp chung cho các vấn đề khó khăn,
và cố gắng tận dụng tối đa số tiền thuế của chúng ta. Trọng tâm của tôi là
cải thiện chất lượng cuộc sống; cân bằng nhu cầu của cộng đồng và doanh
nghiệp; tích cực vận động cho mọi cư dân; và giữ cho thành phố của chúng ta
mạnh mẽ. Tôi mong quý vị bỏ phiếu cho tôi để tôi có thể tiếp tục công việc quan
trọng này.

Nancy J. Manos
206-225-5452
nancymanostukwila@gmail.com
www.friendsofNancyManos.com

Học vấn: Trường Mỹ ở Thụy Điển/Anh, Cao đẳng Cộng đồng Edmonds
Giáo dục: Đại diện Trung tâm Liên lạc tại Đại học Washington
Phát biểu: Tukwila đang phải đối mặt với nhiều thách thức, tiền thuê nhà tăng
cao, an toàn công cộng, sự dịch chuyển doanh nghiệp nhỏ và cộng đồng và thiếu
việc làm có lương đủ sống. Thông qua công việc của tôi với cương vị là Phó Chủ
tịch Hội Đại học Washington, ủy viên hội đồng điều hành và người đại diện công
đoàn chính tại công đoàn SEIU 925, tôi biết rằng tất cả chúng ta đều thành công
nếu chúng ta cùng nhau bàn bạc công việc và tìm ra giải pháp.
Bất kể màu da của quý vị là gì hoặc quý vị sống ở đâu - chúng ta đều xứng đáng
có được những điều như nhau. Chúng ta xứng đáng có công việc bảo đảm có
thể nuôi sống gia đình, chăm sóc sức khỏe giá phải chăng, giao thông công cộng
vững mạnh và chính quyền phản hồi với các cộng đồng đa dạng của Tukwila.
Là Ủy viên Hội đồng Thành phố của quý vị, tôi sẽ làm việc để duy trì Tukwila là
nơi dễ sống và mang lại những khoản đầu tư trong dịch vụ công cộng. Rất mong
quý vị hãy bỏ phiếu cho tôi! Các tổ chức và cá nhân ủng hộ: Người lao động MLK,
SEIU6, SEIU 925, SEIU 775, SEIU Healthcare 1199NW, OneAmerica Votes, Hội
Chính trị của Phụ nữ Quốc gia, Teamsters 763, Teamsters 117, Laborers 242,
Đảng viên Đảng Dân chủ Trẻ Quận King

Jurisdiction
Thành phố Tukwila
Hội đồng Vị trí Số 4

Sở Bầu cử Quận King không chỉnh sửa lỗi
chấm câu, ngữ pháp, hoặc kiểm tra sự thật
của các phát biểu của ứng cử viên và dự luật.
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Hội đồng Vị trí Số 6

Dennis Martinez

Tosh Sharp

206-307-6308
dennismartinez.tukwila@gmail.com
www.dennisfortukwila.org

206-473-9488
tosh@tosh4tukwila.com
www.tosh4tukwila.com

Học vấn: Học nghề Thợ Lắp ống Dẫn hơi tại UA, Quản lý Dự án, Dự toán, Lập
ngân sách, và Đào tạo Đàm phán Hợp đồng
Giáo dục: Chủ tịch đương nhiệm; Ủy ban Kế hoạch Tukwila; Tình nguyên viên
Cộng đồng và Cố vấn
Phát biểu: Gia đình tôi đã coi Tukwila là nhà trong hơn 30 năm qua. Tôi đã quyết
định ra tranh cử vào Hội đồng Thành phố vì tất cả các gia đình ở Tukwila đều
xứng đáng có công việc tốt, cơ hội kinh tế và các khu phố an toàn.
Tukwila là một cộng đồng đa dạng, đang tăng trưởng với sự phát triển mới và
khai trương các doanh nghiệp hằng ngày. Tôi sẽ mang kinh nghiệm của mình với
tư cách là Chủ tịch Ủy ban Kế hoạch Tukwila để giúp quản lý sự tăng trưởng của
Tukwila và mang lại lợi ích cho mọi cư dân.
Tôi cũng sẽ làm việc để mang lại các cơ hội kinh tế có ý nghĩa cho các cư dân
Tukwila. Từ việc tăng khả năng tiếp cận học nghề của công đoàn đến việc tăng
trưởng các doanh nghiệp nhỏ, tôi cam kết mang lại nhiều công việc với mức
lương đủ sống hơn cho các gia đình Tukwila. Tôi rất vui mừng được mang khả
năng lãnh đạo cộng đồng và kinh nghiệm làm việc của mình đến Hội đồng
Thành phố Tukwila. Tôi sẽ rất vinh dự nhận được phiếu bầu của quý vị. Tự hào
được ủng hộ bởi: Thợ Ống nước và Thợ Lắp đặt Ống nước Chi đoàn 32, 44, & 26;
Công đoàn Lao động MLK; Teamsters 763; SEIU 6; SEIU 925; IBEW 77; ATU 587;
Công đoàn Thợ máy Hàng không Vũ trụ 751; Thợ sắt 86; và nhiều cá nhân và tổ
chức khác.

Học vấn: Cử nhân Khoa học Tự nhiên, Đại học Central Washington
Giáo dục: Thợ Đặt Đường dây, Nhà Đầu tư Bất động sản
Phát biểu: Tukwila là một thành phố xinh đẹp, sôi động và đầy hứa hẹn.
Nếu tôi được chọn làm người đại diện của quý vị, quý vị sẽ có tiếng nói
trong hội đồng và nhu cầu của quý vị sẽ được đáp ứng. Tôi không phải
là chính trị gia; tôi là một người đàn ông của gia đình và một người coi
trọng việc phục vụ và cải thiện cộng đồng này. Các giá trị tôi có là sự
trung thực, liêm chính và trách nhiệm. Nhiệm vụ của tôi là đại diện cho
tất cả các gia đình, người cao tuổi, cựu chiến binh và người nhập cư đã
chọn Tukwila là nhà.
Tôi sẽ ưu tiên chính sách cộng đồng; giải pháp lâu dài và hiệu quả cho
người vô gia cư; và đảm bảo trách nhiệm tài chính với ngân sách thành phố.
Chúng ta cần các thành viên hội đồng có thể làm việc cùng nhau như
một nhóm, phản ứng nhanh với cộng đồng và tạo ra sự khác biệt tích
cực. Bất kể quý vị đến từ đâu hay vị thế kinh tế của quý vị như thế nào,
khi quý vị bỏ phiếu cho tôi, tôi hứa sẽ luôn đặt quý vị và tất cả các công
dân của Tukwila lên hàng đầu. Xin cảm ơn.

Cynthia Delostrinos
Johnson

Kate Kruller

425-243-9114
cynthia@cynthiafortukwila.com
www.cynthiafortukwila.com
Học vấn: Tiến sĩ Luật, Khoa Luật Đại học Seattle; Cử nhân Khoa học Xã hội, Đại học
Washington
Giáo dục: Luật sư, Quản lý Hành chính cho Tòa án Tiểu bang Washington
Phát biểu: Tukwila đang ở thời điểm phải đưa ra quyết định. Những phát triển mới
đã cải thiện cộng đồng của chúng ta, nhưng chúng ta phải quản lý sự tăng trưởng
một cách có trách nhiệm. Là thành viên Hội đồng Thành phố, tôi sẽ tập trung vào:
An toàn Công cộng: Cư dân Tukwila cần phải cảm thấy an toàn trong cộng đồng. Cơ
quan thực thi pháp luật, sở cứu hỏa, và tòa án cần phải nhanh chóng giải quyết các
mối quan ngại và đáp ứng các nhu cầu. Nhà ở: Duy trì cộng đồng là điều quan trọng.
Chúng ta phải giữ cho Tukwila có giá cả phải chăng để các gia đình và hàng xóm
của chúng ta có thể sống và phát triển ở đây. Khả năng sống: Cư dân nên tự hào
gọi Tukwila là nhà. Tukwila cần phải tôn vinh vẻ đẹp và sự đa dạng của chúng ta, và
tạo ra một nơi chào đón để những người khác có thể trải nghiệm những gì làm cho
Tukwila là nơi tốt nhất để sống!
Các cá nhân và tổ chức ủng hộ: Các Ủy viên Hội đồng Thành phố Tukwila Verna Seal,
De’Sean Quinn, Tom McLeod, Zak Idan, và cựu Ủy viên Hội đồng Joe Duﬃe; Thượng
nghị sĩ Bob Hasegawa và Dân biểu Steve Bergquist; Đảng viên Đảng Dân chủ Quận
King, SEIU 1199, Công đoàn Người lao động Chi đoàn 242, OneAmerica Votes, Hội
Chính trị của Phụ nữ Quốc gia, và nhiều cá nhân và tổ chức khác!

206-853-9330
Kate@Kate4Tukwila.com
www.Kate4Tukwila.com

Học vấn: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh - Quản lý Kỹ thuật/Công nghệ, Cử nhân
Khoa học Xã hội - Truyền thông, Chứng nhận Chuyên gia Quản lý Dự án (PMP)
Giáo dục: Quản lý Công nghệ Thông tin
Phát biểu: Cảm ơn quý vị đã cho tôi vinh dự được phục vụ quý vị tại Hội đồng
Thành phố Tukwila. Nhờ phiếu bầu của quý vị, tôi cam kết tiếp tục phục vụ
bằng sự liêm chính, làm việc chăm chỉ, và ý thức chung.
Các ưu tiên: Nhà ở giá rẻ và khu dân cư an toàn; Cải thiện lựa chọn giao thông
vận tải trong thành phố; Dịch vụ an toàn công cộng đáng tin cậy; và ngân sách
thành phố được giải trình có trách nhiệm sẽ được ưu tiên để phục vụ quý vị
tốt nhất.
Tôi tin vào một chính phủ công khai, có trách nhiệm mà tôn trọng mọi người
dân đóng thuế, cung cấp giá trị cao, và tận dụng tiền thuế của quý vị. Tôi tin
vào việc xây dựng cộng đồng thông qua tích cực tham gia với các nhóm khu
phố, những người cao tuổi, học sinh, cựu chiến binh và các doanh nghiệp. Tôi
tin vào việc đưa ra quyết định sáng suốt dựa trên phản hồi của cộng đồng và
tôi tận tâm đại diện cho những gì mọi người sống ở Tukwila muốn, và những
gì có ý nghĩa với chúng ta. Tôi sẽ tiếp tục Đấu tranh cho Trẻ em, Đấu tranh cho
Người cao tuổi, và Đấu tranh cho Quý vị. Xin hãy bỏ phiếu Tái cử cho Kate
Kruller vào Hội đồng Thành phố Tukwila, Vị trí Số 6.

46

Học khu Federal Way Số 210

Sở Bầu cử Quận King không chỉnh sửa lỗi
chấm câu, ngữ pháp, hoặc kiểm tra sự thật
của các phát biểu của ứng cử viên và dự luật.

Giám đốc Khu vực Số 2

Jennifer Jones

Elizabeth Carlson

jenjones4schools@gmail.com
www.jenjones4schools.com

elizabethcarlson@myself.com
www.citizens4betterFWPS.org

Học vấn: Tiến sĩ ngành Địa lý học, Đại học UC Berkeley; Thạc sĩ ngành
Chính sách công, Đại học Chicago; Cử nhân Khoa học Xã hội ngành
Khoa học Chính trị, Cao đẳng Carleton

Học vấn: Cử nhân WSU - Truyền thông, Báo chí Phát thanh Truyền
hình, Ngành phụ: Mỹ thuật và Sân khấu; giấy phép Bất động sản

Nghề nghiệp: Giáo sư ngành Địa lý học và Nghiên cứu Toàn cầu,
Trường Cao đẳng Highline
Phát biểu: Tôi mong nhận được phiếu bầu của quý vị cho chức vụ
Giám đốc Hội đồng Học khu Federal Way Vị trí 2. Tôi cam kết sẽ làm
việc với học sinh, phụ huynh, các nhà giáo dục, và cả cộng đồng
để đem đến một nền giáo dục an toàn, chất lượng cho tất cả mọi
người. Lớp trẻ của chúng ta xứng đáng được tốt nghiệp với kiến thức
và kỹ năng sống thực tế mà họ cần để phát triển trong nền kinh tế thế
kỷ 21.
Từng là một phụ huynh của Hệ thống Trường Công lập Federal Way,
tôi hiểu rõ tác động tích cực mà các nhà giáo dục tận tâm, tận tụy
có thể mang lại cho học sinh. Tôi đã tham gia chương trình Head
Start khi còn nhỏ, và đánh giá cao tầm quan trọng của các chương
trình giáo dục mầm non có chất lượng. Trong 20 năm làm giáo sư
tại Trường Cao đẳng Highline, tôi đã dạy hơn 7,000 sinh viên và tôi
đã tận mắt thấy được mức độ sẵn sàng của trường quan trọng như
thế nào với sinh viên. Giáo dục trong các ngành nghề lao động tay
nghề chuyên môn cao là điều cần thiết không kém, và tôi sẽ làm việc
để tăng cường các quan hệ đối tác trường dạy nghề và mở rộng các
chương trình học nghề cho thanh thiếu niên của chúng ta.
Kinh nghiệm làm công tác xã hội trước đây của tôi cho tôi thấy rằng
nền giáo dục có chất lượng là cách có hiệu lực nhất để mở rộng cơ
hội—và giảm bất bình đẳng. Tôi muốn đảm bảo rằng dân số đa dạng
của chúng ta phát triển mạnh mẽ và tất cả các gia đình đều cảm thấy
được chào đón tại Hệ thống Trường Công lậps Federal Way.
Được ủng hộ bởi Thượng nghị sĩ Tiểu bang Claire Wilson, Dân biểu
Tiểu bang Kristine Reeves, Dân biểu Tiểu bang Mike Pellicciotti, Đảng
viên Đảng Dân chủ Khu Lập pháp Thứ 30, Hiệp hội Giáo dục Federal
Way

Nghề nghiệp: Chuyên viên Địa ốc, trước đó: Thành viên Los Angeles:
Hiệp hội Diễn viên Màn ảnh
Phát biểu: Xin chào, các trường học hàng đầu sẽ tăng giá trị nhà ở
tại mọi cộng đồng. Là một chuyên viên địa ốc, tôi nhận thấy điều này
hằng ngày.
Giá trị tồn tại trong sự hiện diện của các học khu tốt. Mọi người đều
nhận ra giá trị của các trải nghiệm giáo dục có động lực cao, có chất
lượng Những người mua nhà ở WA tìm mua nhà tại một học khu tốt
sử dụng trang web www.greatschools.org như một cách đưa ra quyết
định.
Đối với Hệ thống Trường Công lập Federal Way (FWPS) trên
greatschools.org quý vị sẽ thấy các trường học của chúng ta đạt điểm
số 1, 2 và 3 / 10. Các học khu tốt ở WA đạt 8, 9, và 10 điểm!
Thống kê của US News và World Report cho thấy tại FWPS chỉ có 26%
học sinh trung học phổ thông thành thạo môn toán. Thống kê cho
thấy các vấn đề nghiêm trọng ở FWPS. Nhưng... Nó lẽ ra không nên
như thế! Một số yếu tố cần được chú ý ngay lập tức: Tôi muốn thấy hội
đồng học khu tích cực tiếp cận cộng đồng kêu gọi sự hỗ trợ của phụ
huynh và hỗ trợ dạy nghề, cũng như học hỏi các chiến lược mới, thành
công từ các hệ thống giáo dục tốt. Quý vị có biết rằng quý vị có thể
giúp giữ cho hội đồng giáo dục của chúng ta có trách nhiệm bằng cách
tham dự các cuộc họp vào tối Thứ Ba và yêu cầu thực hiện việc này
không? Quý vị hãy truy cập www.citizens4betterFWPS.org để tìm hiểu
các giải pháp thực tế nhằm tạo ra một học khu thực sự tốt. Hãy tham
gia cùng với chúng tôi!

Jurisdiction
Học khu Federal Way Số 210

Sở Bầu cử Quận King không chỉnh sửa lỗi
chấm câu, ngữ pháp, hoặc kiểm tra sự thật
của các phát biểu của ứng cử viên và dự luật.
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Giám đốc Khu vực Số 3

Luckisha Phillips

Tenya Magruder

360-524-3497
phillipsforschools@gmail.com
www.facebook.com/
Phillipsforschools/

TenyaMagruder@yahoo.com
www.TenyaMagruder.com

Học vấn: Thạc sĩ ngành Công tác Xã hội và Cử nhân Khoa học Xã hội
ngành Phúc lợi Xã hội, Đại học Washington; Cao đẳng Khoa học Xã hội
ngành Giáo dục Mầm non

Học vấn: Các Chứng chỉ từ Hiệp hội Quốc tế của Công nhân Máy móc
và Hàng không Vũ trụ, Giấy phép Lái xe Thương mại Hạng A & B, Dịch
vụ Khách hàng Verizon Wireless.

Nghề nghiệp: Phó Giáo sư Giáo dục Mầm non; Giám đốc Hội đồng
FWPS; Người mẹ

Nghề nghiệp: Điều phối viên Boeing, cựu nhà giáo của các sinh viên có
nguy cơ, Tài xế Xe buýt Trường học.

Phát biểu: Tôi vinh dự ứng cử để xin phiếu bầu của quý vị cho Giám
đốc Hội đồng Học khu Federal Way Vị trí số 3. Là Giám đốc, chúng tôi
là những người quản lý niềm tin của cộng đồng, tiền thuế của những
người nộp thuế, và chịu trách nhiệm yêu cầu Tổng Giám đốc Học khu
chịu trách nhiệm. Quan trọng nhất là chúng tôi ủng hộ 23,000 học
sinh, những học sinh này nói hơn 115 ngôn ngữ, bao gồm hơn 700 học
sinh đang trong hoàn cảnh vô gia cư. Cộng đồng của chúng ta đang
thay đổi và chúng ta phải đối mặt với những thách thức và cơ hội phức
tạp.

Phát biểu: Các Trường học Tốt hơn Xây dựng các Cộng đồng Tốt hơn!

Trong thời gian ngắn ở hội đồng sau khi được bổ nhiệm vào năm 2018,
tôi đã dùng kinh nghiệm của mình để giải quyết các vấn đề của cộng
đồng và trực tiếp giải quyết những thách thức này. Tôi đã làm việc
với cương vị là nhà giáo dục, chuyên gia sức khỏe tâm thần trẻ em và
giám đốc chương trình cho những người vô gia cư, tái hòa nhập sau
khi ra tù và là cha mẹ nuôi tạm thời. Hiện tôi cũng là một phụ huynh
FWPS, một người mẹ có nhu cầu đặc biệt và đang trong Hội đồng Trách
nhiệm Cộng đồng Vị thành niên Chuyển hướng FW.
Bỏ phiếu cho tôi nghĩa là bỏ phiếu cho người ủng hộ sự an toàn trường
học, chương trình giảng dạy minh bạch, tài trợ cho giáo dục đặc biệt, trẻ
em sẵn sàng vào đại học và sự nghiệp và giữ chân những nhà giáo dục
chất lượng ở FWPS.
Tôi tự hào nhận được sự ủng hộ của Hiệp hội Giáo dục Washington,
Hội đồng Lao động MLK, Thượng nghị sĩ Claire Wilson, các Dân biểu
Kristine Reeves, Mike Pellicciotti, Thị trưởng Jim Ferrell, Ủy viên Hội
đồng Martin Moore và Ủy viên Hội đồng Jesse Johnson. Hãy bầu Phillips
vào Học khu!

Tôi đã sống ở Federal Way trong 35 năm. Là một bà mẹ đơn thân, tôi
đã xây dựng nên một gia đình thịnh vượng, nuôi thành công 3 người
con tốt nghiệp từ các trường học ở Federal Way. Thông qua giáo dục
thực tế của tôi, tôi hiểu các trường học thành công sẽ như thế nào.
Các trường học tốt nuôi dưỡng lòng can đảm, sự tự tin, trách nhiệm,
hợp tác và lòng biết ơn. Các trường học tốt cũng tạo ra những học sinh
có năng lực về các kỹ năng cơ bản, sẵn sàng cho việc làm, sẵn sàng vào
đại học, và chuẩn bị cho cuộc sống của người trưởng thành.
Hiện nay trong học khu của chúng ta chỉ có 11.2% học sinh tốt nghiệp sẵn
sàng vào đại học. 24% học sinh là “Thành thạo Toán học!” Chương trình
dạy nghề của bị phân tán với các lựa chọn giới hạn ở một số trường
nhất định. Theo www.greatschools.org, một nguồn thông tin được sử
dụng bởi các nhà môi giới và doanh nghiệp, tất cả trừ một trường trung
học cơ sở được xếp hạng ở mức 3/10 hoặc thấp hơn! Những xếp hạng
thấp này làm cho các gia đình và doanh nghiệp không muốn chuyển
đến đây hoặc ở lại trong cộng đồng.
Một số giải pháp tôi đề xuất trong cương vị Giám đốc: Làm việc để đảm
bảo học sinh được tiếp cận với tất cả các chương trình dạy nghề và học
tập, nghiên cứu các chính sách đổi mới thành công cho Hội đồng Học
khu xem xét và hỗ trợ sự tham gia của phụ huynh khuyến khích thành
công của cá nhân và gia đình. Trẻ em và cộng đồng của chúng ta xứng
đáng có một tương lai tốt hơn. Khi được bầu tôi sẽ đại diện cho quý
vị. Ý kiến của quý vị sẽ được lắng nghe! https://www.usnews.com/
education/best-high-schools/washington/districts/federal-way-schooldistrict/federal-way-high-school-20870.
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Sở Bầu cử Quận King không chỉnh sửa lỗi
chấm câu, ngữ pháp, hoặc kiểm tra sự thật
của các phát biểu của ứng cử viên và dự luật.

Học khu Federal Way Số 210

Giám đốc Khu vực Số 4

Giám đốc Khu vực Số 5

Trudy J. Davis

Hiroshi Eto

tjdavisforschools@gmail.com

Vote4Eto2015@gmail.com

Học vấn: Kỹ thuật viên Dược Tốt nghiệp PIMA Medical, Học tại HBCU,
Đại học Howard

Học vấn: Cử nhân Khoa học Tự nhiên ngành Kỹ sư, U.C.L.A.; Thạc sĩ
Khoa học Tự nhiên Xây dựng Dân dụng, Đại học Tiểu bang California,
Los Angeles

Nghề nghiệp: Cựu Môi giới Bất động sản, nhân viên cho vay thế chấp,
Cựu chiến binh Quân đội
Phát biểu: Hiện tại tôi là Giám đốc Khu vực số 4 trong Hội đồng Học
khu Federal Way. Mặc dù tôi tranh cử không có đối thủ nhưng tôi rất
mong quý vị hãy bỏ phiếu cho tôi để tôi tiếp tục ở vị trí này.
Tôi có con học trường Trung học Phổ thông trong Học khu Federal
Way. Kể từ khi chúng nhập học, tôi đã là một tình nguyện viên nhiệt
tình trong trường nơi con tôi theo học cũng như trong học khu. Tôi
cũng quản lý một văn phòng tại Hội Phụ huynh, Giáo viên và Học sinh,
tham gia trong các hội đồng phỏng vấn để tìm kiếm các nhân viên
hành chính cho học khu, cũng như tham gia vào các nhóm tập trung
của phụ huynh. Tôi luôn luôn là người ủng hộ cho các con tôi cũng
như các học sinh khác. Tôi tin tưởng và ủng hộ các chính sách mà Học
khu đã đưa ra. Các chính sách, tầm nhìn, và sứ mệnh hiện tại của Học
khu cho thấy cam kết cung cấp giáo dục công bằng cho mọi người trẻ
trong Học khu. Tôi đã chứng kiến những thay đổi đáng hoan nghênh
đã xảy ra sau khi Dr. Campbell đến Học khu.
Tôi sẽ tiếp tục khuyến khích các gia đình tham gia với con cái họ học
bằng cách tình nguyện và tham gia vào các sự kiện tập trung của phụ
huynh.
Các cá nhân ủng hộ: Các gia đình, học sinh và các thành viên cộng
đồng, những người tin tưởng và ủng hộ tôi cũng như công việc đang
thực hiện tại Học khu Federal Way.

Nghề nghiệp: Kỹ sư Xây dựng Dân dụng, Quân đoàn Kỹ sư Quân đội
(Đã nghỉ hưu – Dịch vụ Dân sự)
Phát biểu: Thật vinh dự khi được làm dân biểu của quý vị trong Hội
đồng Trường Công lập Federal Way. Chúng tôi đã chọn một nhà lãnh
đạo đặc biệt vào vị trí Tổng Giám đốc Học khu Dr. Tammy Campbell,
người tận dụng sự hỗ trợ trong toàn cộng đồng trong việc theo đuổi
lợi ích chung của chúng ta trong việc đảm bảo một nền giáo dục chất
lượng, cả về mặt học thuật và xã hội, cho con em chúng ta. Tỷ lệ tốt
nghiệp ở mức cao từ trước đến nay và ở mức vượt trội trong khu vực.
Chúng tôi đã tăng khả năng tiếp cận và năng lực cho chương trình
giảng dạy Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Nghệ thuật và Toán học
(STEAM) và sự mở rộng chương trình của Tổ chức Tiếp cận Công nghệ
(TAF) tại Trường Trung học Cơ sở Saghalie, đó là một thành công to
lớn. Chúng tôi được các doanh nghiệp địa phương ủng hộ bằng cách
quảng bá nghệ thuật sinh viên và Thành phố Federal Way với các học
sinh biểu diễn âm nhạc và nhảy múa tại Flavor của Federal Way ở
Công viên Town Square và Martin Luther King Jr. Những buổi biểu diễn
vào các kỳ nghỉ tại Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật & Sự kiện.
Sự hỗ trợ của quý vị đã được thể hiện bằng việc bỏ phiếu đầu tư vào
các trường mới thông qua thuế bất động sản của chúng ta. Chúng ta
có sự đa dạng toàn cầu về văn hóa và kinh nghiệm cá nhân và sự đoàn
kết như một cộng đồng với mong muốn mỗi sinh viên nhận ra tiềm
năng đầy đủ nhất của mình. Tôi rất vinh dự được tiếp tục phục vụ lợi
ích của quý vị trong hội đồng giáo dục. Hãy bỏ phiếu.

Jurisdiction
Học khu Highline Số 401

Sở Bầu cử Quận King không chỉnh sửa lỗi
chấm câu, ngữ pháp, hoặc kiểm tra sự thật
của các phát biểu của ứng cử viên và dự luật.
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Giám đốc Khu vực Số 1

Tracy Castro-Gill

Aaron Garcia

760-964-4328
castrogillforschoolboard@gmail.com
www.teacheractivist.com/tracycastro-gill-for-highline-school-board

206-817-9327
Aaron@meetaarongarcia.com
www.MeetAaronGarcia.com

Học vấn: Bằng Thạc sĩ Giảng dạy và Bằng Tiến sĩ Triết về Giáo dục

Học vấn: Cử nhân, Đại học Western Washington. Trường Trung học
Phổ thông Evergreen (HSD 401), Trường Trung học Cơ sở Cascade,
HSD401

Nghề nghiệp: Quản lý Chương trình Nghiên cứu Dân tộc của Trường
Công lập Seattle
Phát biểu: Tên tôi là Tracy Castro-Gill và tôi là ứng cử viên cho vị trí
Giám đốc Khu vực Số 1 trong Hội đồng Quản trị Học khu Highline.
Tôi là một nhà giáo dục trung học cơ sở trong sáu năm, và tôi hiện
là Quản lý Chương trình Nghiên cứu Dân tộc của Trường Công lập
Seattle. Năm 2018, tôi đã được King County NAACP công nhận về công
tác nghiên cứu dân tộc và công lý chủng tộc và nhận được Giải thưởng
Quả Táo Vàng từ NAACP. Vào năm 2019, tôi đã được công nhận cho
công tác của mình tại Trường Công lập Seattle và được xưng danh là
Giáo viên của Năm của Khu Dịch vụ Giáo dục Puget Sound 2019.
Tôi dạy lớp sư phạm về chống nạn phân biệt chủng tộc cho chương
trình thạc sĩ giảng dạy ở Đại học Seattle và hiện đang lấy bằng tiến sĩ
triết về giáo dục. Gần đây tôi đã được bổ nhiệm vào ban cố vấn của
tổ chức Teaching Tolerance nơi tôi sẽ làm việc ở cấp quốc gia để vận
động cho công lý chủng tộc trong giáo dục.
Tôi có hiểu biết sâu sắc về hệ thống giáo dục và các chính sách, thực
tiễn và chương trình giảng dạy chống phân biệt chủng tộc. Học khu
Highline có 77% học sinh da màu và những học sinh này xứng đáng có
một người đấu tranh cho công lý chủng tộc. Tôi chính là người đó. Tôi
sẽ mang chuyên môn và niềm đam mê của mình về công lý chủng tộc
cùng với kinh nghiệm cá nhân của tôi với tư cách là một phụ nữ gốc
Mexico đến với hội đồng quản trị và học khu.

Nghề nghiệp: Quản lý Hòa nhập Cộng đồng, Hiệp hội Phát triển Cộng
đồng White Center (WCCDA)
Phát biểu: Tôi xin trân trọng công nhận Người Salish ở Puget Sound, là
những người quản lý hợp pháp của vùng đất này.
Hiện trạng: - Hơn 1,000 học sinh của HSD401 được cố vấn đã chuyển
tiếp thành công vào giáo dục đại học và lực lượng lao động; - Công
nhận Cộng đồng Khu vực Phục vụ Everegreen Thể thao Trường Công
lập Highline 2015; - Chín năm làm huấn luyện viên tình nguyện môn
đấu vật, Trường Trung học Phổ thông Evergreen (HSD401); - Cựu
Học sinh của Năm của Trường Trung học Phổ thông Evergreen 2018
(HSD401); - Đã gây quỹ được hơn $100,000 để hỗ trợ chương trình Thể
thao Evergreen.
Các cá nhân và tổ chức ủng hộ: Học sinh và Gia đình Học khu Highline,
Hiệp hội Giáo dục Highline, OneAmerica Vote, Tổ chức Lao động MLK.
Các cá nhân và tổ chức ủng hộ khác: https://www.meetaarongarcia.
com/endorsements
Tiếng nói của học sinh và gia đình của Trường Công lập Highline phải
đi đầu trong mọi quyết định. Đây là trọng tâm của tôi. Tôi ưu tiên việc
thường xuyên trao đổi với học sinh và phụ huynh để nghe tầm nhìn
của họ, điều này cung cấp thông tin tốt hơn cho tầm nhìn của tôi.
Thông qua những cuộc trò chuyện này, tôi biết rằng chúng ta phải
thực hiện một cam kết lâu dài và không ngừng nghỉ đối với sức khỏe
và sự sáng tạo của học sinh trong khi đảm bảo các cơ sở của chúng
ta đáp ứng nhu cầu của mọi học sinh. Tôi nguyện cống hiến cho cộng
đồng Highline, nơi tôi xuất thân. Tôi tích cực làm việc vì sự công bằng
trong công việc của mình tại WCCDA và là một phần của nhiều ban
ngành và tổ chức cộng đồng. Tôi cam kết phục vụ tốt nhất cho những
người trẻ tuổi đa dạng của Highline và cộng đồng và sẽ tiếp tục làm
việc để biến tầm nhìn của họ thành hiện thực.
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Học khu Highline Số 401

Giám đốc Khu vực Số 4

Bernie Dorsey
206-824-8388
berniedorsey@gmail.com

Học vấn: Tốt nghiệp Học khu Highline
Nghề nghiệp: Quản lý Chiến dịch, Quỹ Cộng đồng Wesley
Phát biểu: Kể từ năm 2007, với tư cách là thành viên của Hội đồng Học
khu Highline, tôi đã cố gắng kiên định với cam kết để luôn sử dụng
tầm nhìn rộng nhất có thể. Điều đó có nghĩa là với mọi quyết định của
chúng ta, mọi chính sách chúng ta áp dụng, mọi tương tác với cộng
đồng, tôi đều nỗ lực hết sức để suy nghĩ kỹ về tác động đối với Tất cả
học sinh, nhân viên và gia đình của chúng ta. Học khu của chúng ta
đã thực hiện và sẽ tiếp tục đạt được những bước tiến lớn trong việc
hướng tới sự công bằng, tăng tỷ lệ tốt nghiệp và cung cấp các lựa chọn
đáp ứng nhu cầu của từng học sinh. Tôi hứa sẽ tiếp tục đại diện cho
quý vị trong nỗ lực này với khả năng tốt nhất của tôi.
Tôi tin rằng điều này vô cùng quan trọng là chúng ta tự thực hiện, với
tư cách là thành viên hội đồng ủy ban và công dân, theo cách thể hiện
những gì chúng ta hy vọng từ các học sinh. Không thể đưa ra quyết
định làm cho mọi người hài lòng, nhưng điều đó sẽ không bao giờ
ngăn chúng ta lắng nghe quan điểm của mọi người. Vào thời điểm này
hơn bất kỳ thời điểm nào khác trong cuộc sống của tôi và nhiều người
trong số quý vị, chúng ta cần cho thế hệ tiếp theo biết rằng chúng ta
có thể đồng ý, chúng ta có thể không đồng ý, và chúng ta có thể nỗ lực
vì lợi ích chung. Tôi rất mong nhận được phiếu bầu của quý vị.

Sở Bầu cử Quận King không chỉnh sửa lỗi
chấm câu, ngữ pháp, hoặc kiểm tra sự thật
của các phát biểu của ứng cử viên và dự luật.

Jurisdiction
Học khu Highline Số 401

Sở Bầu cử Quận King không chỉnh sửa lỗi
chấm câu, ngữ pháp, hoặc kiểm tra sự thật
của các phát biểu của ứng cử viên và dự luật.
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Giám đốc Khu vực Số 5

Fa’izah Bradford

Jeanette Burrage

206-290-6472
bradfordfaizah@gmail.com

206-824-2233
Vote@burrageforschoolboard.info
www.Burrageforschoolboard.info

Học vấn: Thạc sĩ về Lãnh đạo Giáo dục, Đại học Tiểu bang Washington
Cử nhân Quản lý Kinh doanh, Đại học Northwest

Học vấn: Bằng Cử nhân-Quản trị Kinh doanh, chuyên ngành Kế toán
và Bằng Tiến sĩ Luật, Đại học Washington

Nghề nghiệp: Lãnh đạo Giáo dục

Nghề nghiệp: Nghỉ hưu - Thủ quỹ Tình nguyện, Câu lạc bộ Cộng đồng
North Hill

Phát biểu: Là một nhà lãnh đạo giáo dục và phụ huynh có con đã theo
học và tốt nghiệp từ học khu Highline, tôi hiểu những thách thức mà
khu vực phải đối mặt và đã phải chịu tác động của chúng. Tôi cam
kết giúp học khu của chúng ta xây dựng dựa trên những gì đang hoạt
động và chất vấn và phản đối các thực tiễn của chúng ta nhằm đảm
bảo quyền tiếp cận, cơ hội và giáo dục xuất sắc cho Tất cả .
Hệ thống giáo dục công lập có trách nhiệm to lớn trong việc trang bị
cho trẻ em trong cộng đồng chúng ta đạt được tiềm năng tối đa của
họ. Tôi biết từ kinh nghiệm cá nhân những điểm mạnh và nhu cầu của
các gia đình đang định hướng hệ thống giáo dục. Ý kiến của họ phải
được đưa lên và được xem xét trong quá trình đưa ra quyết định.
Điều quan trọng là phải hỗ trợ các nhà giáo và nhân viên, nhằm duy trì
đội ngũ lãnh đạo có trình độ cao và xây dựng một hệ thống đáp ứng
yêu cầu về mặt văn hóa. Tôi tận tâm với những trường học đặt kỳ vọng
cao cho mọi học sinh.
Với tư cách là một ủy viên học khu đương nhiệm, tôi có trách nhiệm
xây dựng chính sách bảo vệ lợi ích của mỗi học sinh, nhằm đảm bảo
hệ thống chịu trách nhiệm về hiệu quả thực thi và minh bạch, và là
một người quản lý tốt tiền của người nộp thuế. Các trường học thực sự
phục vụ học sinh của chúng tôi không chỉ mang lại lợi ích cho các gia
đình giao phó con cái họ cho chúng tôi, mà còn mang lại lợi ích cho cả
cộng đồng.

Phát biểu: Học khu Highline đang thành công trên nhiều phương diện,
nhưng trong một số khía cạnh, chúng ta vẫn còn thiếu sót và gây ảnh
hưởng tiêu cực đến con em của chúng ta. Thực tế là, chúng ta cần
phải điều hành tốt hơn với ngân sách của mình. Hiện có quá ít tiền
được dùng cho khía cạnh cơ bản của an toàn trẻ em- đưa đón từ nhà
đến trường và từ trường về nhà. Những tài xế xe buýt trường học của
chúng ta bị căng thẳng và phải làm nhiều việc cùng một lúc.
Mặc dù thành tích học tập và đào tạo công dân tốt là ưu tiên hàng đầu
của chúng ta, chúng ta cần đánh giá lại chính sách hạnh kiểm hiện tại
của học sinh về việc không đình chỉ. Chấm dứt nạn bắt nạt cần phải là
ưu tiên hàng đầu cùng với việc tư vấn cho các học sinh quậy phá.
Từng là tài xế xe buýt trường học & giáo viên thay thế, Burrage quen
thuộc với những thách thức hiện tại mà những tài xế xe buýt của học
khu đang phải đối mặt. Quá ít người nộp đơn tuyển dụng, quá nhiều vị
trí vẫn còn trống. Với mức lương tài xế được công đoàn thương lượng
ở mức thấp trong nhiều học khu, đây là một vấn đề không có giải pháp
đơn giản. Đó là một thách thức sẽ đòi hỏi sự cống hiến cá nhân để giải
quyết.
Jeanette Burrage có kinh nghiệm về ngân sách và quản lý để vượt qua
thử thách này. Kinh nghiệm lãnh đạo của bà, như Hội đồng Thành phố
Des Moines làm việc với ngân sách thành phố, khiến bà trở thành một
lựa chọn tuyệt vời để khôi phục lại sự cân bằng trong Học khu. Xin hãy
bỏ phiếu cho Burrage.
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Học khu Kent Số 415

Giám đốc Khu vực Số 1

Leah Bowen
lb4ksdd1@gmail.com

Học vấn: Cao đẳng Renton, Cao đẳng Highline
Nghề nghiệp: Chủ Doanh nghiệp Nhỏ
Phát biểu: Tôi là một cư dân Kent trong một khoảng thời gian dài 27
năm, đã theo học các trường học tại Kent và sinh con ở KSD. Tham giả
ủng hộ Giáo dục Sớm đã cho tôi cơ hội tạo ra sự khác biệt trong cuộc
sống của trẻ em và các gia đình trong tiểu bang. Tôi muốn tiếp tục đại
diện cho trẻ em và các gia đình ở cấp khu, thông qua giám sát thấu
đáo, minh bạch ngân sách, công bằng, hòa nhập và gắn kết cộng đồng.
Hành trình làm nhà lãnh đạo cộng đồng của tôi bắt đầu từ lúc tôi làm
việc ở vị trí phụ tá giáo viên dạy đọc và Giáo dục Đặc biệt ở Kansas.
Tôi đã phục vụ trong Hội đồng Chính sách Phụ huynh và Nhóm Lãnh
đạo cho Puget Sound ESD, nơi tôi là Phó chủ tịch kiêm Chủ tịch ECEAP
và Thư ký. Tôi cũng ủng hộ trẻ em qua Mạng lưới Hành động Save the
Children và được Dịch vụ Gia đình và Thanh niên Kent đề nghị tham
gia tập huấn Gates Foundation Math Roadmaps với tư cách là đại diện
phụ huynh.
Là một phụ huynh KSD, người ủng hộ cộng đồng cho Cascade Homes,
mục tiêu của tôi là chứng kiến khu phố đa dạng và thành công của trẻ
em bằng cách nhận tất cả những hỗ trợ đang rất cần thiết.
Là Ủy viên Hội đồng, trọng tâm của tôi bao gồm: Hỗ trợ bổ sung cho
sức khỏe hành vi, sự gắn kết và hỗ trợ gia đình, giáo dục đặc biệt, các
chương trình sau giờ học và thời gian cho các bữa ăn trưa dài hơn.

Sở Bầu cử Quận King không chỉnh sửa lỗi
chấm câu, ngữ pháp, hoặc kiểm tra sự thật
của các phát biểu của ứng cử viên và dự luật.

Jurisdiction
Học khu Kent Số 415

Sở Bầu cử Quận King không chỉnh sửa lỗi
chấm câu, ngữ pháp, hoặc kiểm tra sự thật
của các phát biểu của ứng cử viên và dự luật.
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Giám đốc Khu vực Số 2

Michele Greenwood
Bettinger
www.facebook.com/
MGBforKentBoard

David Canterbury
206-948-0330
canterburydavidh@gmail.com

Học vấn: Cao đẳng Highline

Học vấn: Học ngành Sinh học tại Đại học St. Martins

Nghề nghiệp: Tự kinh doanh, Cựu Quản lý Nhân sự Wizards of the
Coast/Hasbro

Nghề nghiệp: Nhân viên hãng thư tín, Nhân viên pha chế

Phát biểu: Tôi đang tranh cử vào chức Giám đốc Hội đồng Học khu
Kent với tư cách là một người mẹ và một người ủng hộ những người
thực hiện thay đổi tích cực ở Học khu Kent nhằm bảo vệ nền giáo dục
và quyền của trẻ em, tôn trọng những người dân đóng thuế, giáo viên
và nhân viên. Trẻ em chỉ được nhận một cơ hội để được hưởng nền
giáo dục công lập tuyệt vời.
Tôi đã có hai con đang theo học ở KSD. Tôi đã hoạt động tình nguyện
trong các trường học ở Kent từ năm 2006 và bắt đầu ủng hộ tích cực
năm 2017 khi tôi nhận thấy Học khu Kent đang trong cuộc khủng
hoảng. Thâm hụt gần $7 triệu đã gây tác hại cho trẻ em thông qua cắt
giảm mang tính phá hoại các nhân viên, chương trình, lớp học và dịch
vụ quan trọng.
Bất chấp những thách thức này, tôi đã làm việc vì sự thay đổi tích cực
bằng cách lên tiếng với các quan chức Tiểu bang; biên soạn hồ sơ
công khai; nghiên cứu chính sách và luật; tham dự các cuộc họp và
lên tiếng khi tôi có mối lo ngại. Học khu Kent có thể vươn lên từ cuộc
khủng hoảng này và một lần nữa thực hiện sứ mệnh của họ là “chuẩn
bị thành công cho tất cả học sinh vì tương lai của các em” khi tuyên
bố đi vào thực tế và hiển hiện trong mọi hành động và quyết định của
các nhà lãnh đạo của Học khu Kent. Tôi rất vinh dự nếu quý vị bầu
tôi làm một trong những nhà lãnh đạo đó. Được ủng hộ bởi Hiệp hội
Giáo dục Kent. Tìm thêm thông tin tại https://www.facebook.com/
MGBforKentBoard

Phát biểu: Học khu Kent là khu vực đa dạng với các gia đình từ khắp
nơi trên thế giới. Nếu được bầu chọn, mục tiêu của tôi sẽ là chuẩn bị
cho tất cả những thanh niên Mỹ trở thành người trưởng thành thành
công. Các trường học tốt là một cơ hội. Đảm bảo các trường học được
tài trợ đầy đủ là điều quan trọng để có các nguồn lực sẵn sàng để giúp
mọi trẻ em. Một điều quan trọng không kém là cách thức sử dụng
các nguồn lực này. Tôi tin tưởng vào việc thay đổi chi tiêu. Để làm cho
Học khu Kent trở nên tốt nhất, tôi muốn mở rộng các chương trình tốt
và xem xét lại các chương trình không giúp đỡ học sinh. Việc chi tiêu
không khôn ngoan đang quản lý kém tương lai của học sinh.
Tôi đang tranh cử vào chức vụ công vì tôi muốn có cơ hội để phục vụ
cho cộng đồng nơi tôi lớn lên.
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Học khu Kent Số 415

Giám đốc Khu vực Số 3

Leslie Kae Hamada
206-892-8197
lesliehamada@comcast.net
www.lesliehamada.com

Học vấn: Đại học Eastern Washington Đại học Washington Đại học
Tiểu bang Evergreen
Nghề nghiệp: Đã nghỉ hưu
Phát biểu: Leslie đã nghỉ hưu từ sự nghiệp truyền thông doanh nghiệp
và kể từ đó bà tập trung vào việc trao trả lại cộng đồng. Trong mười
năm qua, bà đã chỉ đạo chương trình Hỗ trợ Khẩn cấp cho Nhà thờ
Kent United Methodist. Bà đã phục vụ trong Lực lượng Đa Tôn giáo,
hoạt động với các giải pháp nhằm chấm dứt tình trạng vô gia cư. Leslie
cũng là thành viên sáng lập của Kent HOPE, một trung tâm ban ngày
dành cho phụ nữ và trẻ em vô gia cư. Leslie, cùng với chồng bà, đã
thành lập Câu lạc bộ Đấm bốc Kent East Hill, một câu lạc bộ đấm bốc
không chuyên dành cho thanh thiếu niên. Câu lạc bộ tập trung vào: kỹ
năng lãnh đạo, bổn phận công dân, sự điều phối, phục vụ cộng đồng,
và khoa học đấm bốc lành mạnh. Trong 6 năm qua, Leslie đã làm cố
vấn trong các Cộng đồng Trường học của Kent. Trong năm 2011, Leslie
được bổ nhiệm để phục vụ trong Ủy ban Dịch vụ Nhân sự Covington
và hiện đang phục vụ với tư cách là Chủ tịch của Ủy ban.
Bà đang tranh cử cho chức Giám đốc KSD, Vị trí số 3 bởi bà thích làm
việc với trẻ em và vì trẻ em. Tôi thực sự tin rằng trẻ em là nguồn tài
nguyên quý giá nhất của đất nước này và của tương lai chúng ta. Bà
có khả năng làm công việc này toàn thời gian. Bà có 3 mục tiêu chính:
giám sát tài chính mạnh mẽ, giao tiếp minh bạch và cởi mở với: phụ
huynh, giáo viên, học sinh, nhân viên, thành viên cộng đồng và các đối
tác, bình đẳng và xuất sắc ở mọi cấp độ.

Sở Bầu cử Quận King không chỉnh sửa lỗi
chấm câu, ngữ pháp, hoặc kiểm tra sự thật
của các phát biểu của ứng cử viên và dự luật.

Jurisdiction
Học khu Northshore Số 417
Giám đốc Khu vực Số 2

Sở Bầu cử Quận King không chỉnh sửa lỗi
chấm câu, ngữ pháp, hoặc kiểm tra sự thật
của các phát biểu của ứng cử viên và dự luật.
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Giám đốc Khu vực Số 3

Bob Swain

David Cogan

206-794-0443
rvswain65@gmail.com
www.swainforschools.com

425-489-0596
davidcogan@comcast.net

Học vấn: Cử nhân Khoa học Xã hội Khoa học Chính trị - Đại học
Washington

Học vấn: Cử nhân Khoa học Xã hội ngành Hóa học, Đại học Indiana
Nghề nghiệp: Đại diện Cấp cao, Công nghệ Y-Sinh
Phát biểu: Xin chào các cử tri của Northshore. Cảm ơn quý vị đã bầu chọn tôi
cách đây bốn năm vào hội đồng giáo dục của quý vị. Cộng đồng của chúng ta
đang phát triển nhanh chóng và chúng ta cần các học khu chuẩn bị cho con
em của chúng ta phát triển trong một thế giới thay đổi nhanh chóng.
Cộng đồng, học sinh, và nhân viên của chúng ta đã xây dựng một kế hoạch
chiến lược mới, theo đó hướng dẫn học khu tăng cường giáo dục sớm, làm
cho các trường học an toàn hơn và chào đón tất cả mọi người, để mang lại
những kết quả tốt đẹp hơn cho học sinh vốn có kết quả kém, để thúc đẩy sự
sáng tạo và học tập cộng tác của học sinh hơn nữa, và để cung cấp cho mỗi
học sinh những kỹ năng các em sẽ cần để có được cuộc sống trọn vẹn sau khi
tốt nghiệp.
Tôi xin cảm ơn các giáo viên và nhân viên của chúng ta, sự nỗ lực và tài năng
của họ đã xây dựng học khu gương mẫu của chúng ta. Với phiếu bầu ủng hộ
của quý vị, tôi sẽ ủng hộ học khu Northshore của chúng ta thậm chí trở nên
công bằng hơn, đổi mới hơn, và phù hợp hơn với con em của chúng ta. Xin
cảm ơn các cử tri! Được ủng hộ bởi Tổ chức Quyền Bình đẳng Washington

Nghề nghiệp: Nhân viên/Đối tác Môi giới Bất động sản - NAI Puget
Sound Properties
Phát biểu: Tôi rất vui và vinh dự được đại diện cho quý vị trong Hội
đồng Học khu Northshore trong 2 năm qua, khi tôi được bầu vào năm
2017 bằng một cuộc bầu cử đặc biệt để đảm nhiệm một vị trí trống
trong Hội đồng. Kinh nghiệm của tôi nhìn chung là đầy thử thách, ngạc
nhiên, khai sáng, và thực sự rất đáng làm và thỏa mãn. Do đó, một lần
nữa, tôi rất mong nhận được phiếu bầu của quý vị để tôi có thể tiếp
tục công việc tuyệt vời này trong nhiệm kỳ 4 năm.
Xin cảm ơn quý vị đã tin tưởng tôi và những người khác trong Ban
bằng cách cho phép chúng tôi giám sát, lãnh đạo và dẫn dắt tổ chức
cộng đồng tuyệt vời này. Được tiếp tục đại diện cho quý vị là một niềm
vinh dự của tôi.
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Sở Bầu cử Quận King không chỉnh sửa lỗi
chấm câu, ngữ pháp, hoặc kiểm tra sự thật
của các phát biểu của ứng cử viên và dự luật.

Học khu Renton Số 403

Giám đốc Khu vực Số 1

Alisa Louie

Joe Todd

206-579-9652
alisa.l.louie@gmail.com
www.alisalouie.com

206-850-9656
joseph.c.todd@gmail.com
www.votejoetodd.com

Học vấn: Thạc sĩ Khoa học Xã hội về Giáo dục Anh ngữ, Đại học
Western Governors; Cử nhân Khoa học Xã hội ngành Giáo dục/Phát
triển Trẻ em, Đại học Western Washington

Học vấn: Cử nhân Quản trị Kinh doanh, Hệ thống Thông tin Máy tính
và Kỹ thuật Phần mềm, Đại học Troy

Nghề nghiệp: Giáo viên Tiểu học được Chứng nhận của Hội đồng
Quốc gia - Lớp học, Công nghệ, Anh ngữ
Phát biểu: Người đương nhiệm. Hơn 15 năm kinh nghiệm về giáo dục,
hiện đang là Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo dục Học Khu Renton. Là một
giáo viên thực thụ - và từng đoạt giải thưởng - trường công lập (Giáo
viên của Năm Puget Sound 2017; vào chung kết Giáo viên của Năm
Tiểu bang WA), tiếng nói của tôi đại diện cho công việc xảy ra hằng
ngày trong lớp học. Tôi là một người ủng hộ toàn thời gian cho học
sinh, nhân viên nhà trường, và các gia đình.
Trong thời gian tôi phục vụ trong Hội đồng Học khu, Sartori đã mở cửa
đúng giờ và nằm trong ngân sách, Thuế Thay thế dành cho Chương
trình Giáo dục và Hoạt động 2019 đã được thông qua với sự hỗ trợ
cộng đồng mạnh mẽ, Quyền tại Trường với chương trình trước/sau
giờ học được triển khai trên toàn học khu, điểm số Đánh giá Cân bằng
Thông minh hơn cho môn toán và đọc ở lớp 3 đã tăng lên, cân bằng
ngân quỹ mạnh mẽ trong ngân sách hằng năm của học khu đã được
thiết lập và duy trì, và nhiều điều khác!
Tham gia: Hội đồng Cố vấn Giáo viên Quỹ Gates, Chủ tịch Way Back
Inn, Ủy ban Tư vấn Cơ sở Vật chất của RSD, Ủy ban Chỉ đạo Kế hoạch
Công viên, Giải trí & Khu vực Tự nhiên Thành phố Renton, và Hội đồng
Cố vấn Giáo viên Washington.
Những người ủng hộ: Mandy Manning (Giáo viên của Năm Quốc gia
2018); Giáo viên của Năm Tiểu bang WA 2015-2019; Thị trưởng Denis
Law; các Giám đốc Hội đồng Giáo dục Avanti Berquist, Lynn Demarais,
Gloria Hodge and Pam Teal; Giám đốc OSPI Chris Reykdahl, Thượng
nghị sĩ Bob Hasegawa, các Dân biểu Tiểu bang Steve Berquist and MyLinh Thai, và nhiều cá nhân khác!

Nghề nghiệp: Giám đốc và Giám đốc Công nghệ Thông tin, Dịch vụ
Công nghệ và Sáng tạo, Thành phố Tukwila
Phát biểu: Chúng ta đang ở hiện tại và sẽ nhanh chóng tiếp cận một
tương lai nơi mà công nghệ và tự động hóa sẽ được tích hợp vào mọi
khía cạnh của cuộc sống của chúng ta. Vì điều này, chúng ta cần đảm
bảo rằng tất cả các học sinh của Renton của chúng ta được tiếp xúc và
tham gia vào các chương trình giáo dục Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật
và Toán học (STEM), phù hợp với những chỗ thiếu sót đang được nhìn
thấy trong lực lượng lao động. Chúng ta có thể làm điều này với quan
hệ đối tác mới với ngành công nghiệp và những cách thức sáng tạo trong
sử dụng ngân sách của học khu. Là Giám đốc của Khu vực 1, tôi sẽ làm
việc không mệt mỏi với các thành viên hội đồng khác, thông qua quan
hệ đối tác chính sách để đảm bảo học sinh của chúng ta có những
năng lực cần thiết cho hiện tại và tương lai.
Tôi có một nền tảng đã được chứng minh về việc làm việc với các tổ
chức phi lợi nhuận giáo dục và công nghệ, và các học khu trong việc
thực hiện các giải pháp sáng tạo. Với tư cách là Trưởng phòng và Giám
đốc Thông tin thành phố, Tôi cũng có các kỹ năng về chính sách và quy
trình để hoàn thành công việc trong hội đồng quản trị và thiết lập việc
quản trị. Tôi sẵn sàng phục vụ Học khu Renton và rất cần phiếu bầu
của quý vị để chúng ta có thể làm việc cùng nhau để đảm bảo các học
sinh của chúng ta sẽ sẵn sàng cho hiện tại và tương lai.

Jurisdiction
Học khu Renton Số 403

Sở Bầu cử Quận King không chỉnh sửa lỗi
chấm câu, ngữ pháp, hoặc kiểm tra sự thật
của các phát biểu của ứng cử viên và dự luật.
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Giám đốc Khu vực Số 3

Stefanie McIrvin

Kristen Deskin

206-915-0224
stefanie4schools@gmail.com
www.stefanie4schools.com

253-332-6634
VoteDeskinForChange@gmail.com
www.VoteDeskinForChange.org

Học vấn: Bằng Tiến sĩ Giáo dục (Ed.D.), Đại học Washington Tacoma;
Bằng Thạc sĩ Hành chính Công (M.P.A.), Đại học Seattle

Học vấn: Bằng Cử nhân Khoa học Xã hội về Giáo dục Mầm non, Chú
trọng vào Lãnh đạo. Đồ án môn học bằng thạc sĩ về Hành vi Tổ chức

Nghề nghiệp: Người Điều hành Chương trình Cử nhân Khoa học Ứng
dụng (B.A.S.) tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Renton

Nghề nghiệp: Quản lý Chương trình Giáo dục Mầm non, 15 năm kinh
nghiệm làm việc trong ngành Giáo dục

Phát biểu: Tiến sĩ Stefanie McIrvin mang đến hơn một thập kỷ kinh
nghiệm làm việc trong lĩnh vực giáo dục nơi cô đã triển khai và thực
hiện các chương trình và chính sách mới, quản lý ngân sách, và cung
cấp hỗ trợ và giám sát cho giáo viên.

Phát biểu: Phục vụ các gia đình, ủng hộ giáo viên, và đấu tranh cho
giáo dục chất lượng cao cho tất cả mọi người là niềm đam mê của tôi.
Tôi đã dành sự nghiệp của mình để trao quyền cho trẻ em, thách thức
hiện trạng, và yêu cầu các nhà giáo dục nhận được sự tôn trọng mà họ
xứng đáng được nhận.

Khi làm việc tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Renton, Stefanie đã tạo ra
mối quan hệ đối tác mới với Học khu Renton để tăng tín chỉ kép và
chương trình Running Start cho học sinh trung học phổ thông. Trước
khi làm việc trong giáo dục đại học, cô từng là người tổ chức cho
Simple Majority for Schools (Đa số Đơn giản cho Trường học)–một dự
luật toàn tiểu bang thành công– cho phép các học khu thông qua các
khoản thuế trường học với đa số đơn giản thay vì đa số 60%.
Stefanie cũng đã làm tình nguyện cho nhiều tổ chức cộng đồng. Cô
là Phó Chủ tịch của Hội đồng Trường New Horizon, nơi cung cấp một
môi trường học tập cá nhân hóa cho học sinh với sự khác biệt trong
học tập, cũng như Chủ tịch Hội Lịch sử Renton. Stefanie sở hữu một
ngôi nhà ở khu phố Cascade cùng với chồng, Ryan, và hai cô con gái
nhỏ Molly và Lena. Molly sẽ bắt đầu học mẫu giáo tại Trường Tiểu
học Cascade vào mùa thu này. Được ủng hộ bởi: Giám đốc Hội đồng
Học khu Renton Avanti Bergquist và Alisa Louie; Thị trưởng Renton
Denis Law; Các Ủy viên Hội đồng của Renton Don Persson, Ed Prince,
Armondo Pavone, Carol Ann Witschi, Randy Corman và Ryan McIrvin;
Dân biểu Tiểu bang Steve Bergquist và Zack Hudgins; và nhiều người
nữa!

Các thành viên nhỏ tuổi nhất trong cộng đồng của chúng ta xứng đáng
được coi trọng và tôn vinh, học tập trong một cộng đồng an toàn, nuôi
dưỡng, và tôn vinh toàn bộ đứa trẻ. Nhiệm vụ của tôi là đảm bảo tất
cả trẻ em có quyền tiếp cận bình đẳng đến giáo dục, bắt đầu ngay tại
đây trong cộng đồng của chúng ta. Tham gia vào Hội đồng Học khu
Renton sẽ giúp tôi đạt được mục tiêu này.
Qua 15 năm kinh nghiệm làm việc trực tiếp với trẻ em/gia đình trong
môi trường giáo dục, tôi thực sự hiểu những nhu cầu mà chúng ta
không thể đáp ứng. Mặc dù các gia đình có thu nhập thấp nhất có thể
được hỗ trợ bởi các chương trình do tiểu bang và liên bang tài trợ, các
gia đình có thu nhập trung bình vẫn không có các lựa chọn với giá cả
hợp lý cho chăm sóc trẻ em. Chi phí giáo dục mầm non có chất lượng
và chăm sóc sau giờ học là một gánh nặng bất lợi và dễ hiểu là gánh
nặng không thể được ưu tiên hơn các nhu cầu gia đình cơ bản.
Bằng chứng khoa học cho thấy kết quả giáo dục lâu dài được xác định
bởi thành công của giáo dục mầm non. Thật không may, các chương
trình cho trẻ sơ sinh đến năm tuổi được đánh giá thấp và không được
tài trợ đầy đủ. Thông qua vận động chính sách mạnh mẽ và làm việc
theo nhóm, tôi biết chúng ta có thể làm tốt hơn. Bỏ phiếu cho Deskin
cho sự thay đổi!

58

Sở Bầu cử Quận King không chỉnh sửa lỗi
chấm câu, ngữ pháp, hoặc kiểm tra sự thật
của các phát biểu của ứng cử viên và dự luật.

Học khu Renton Số 403

Giám đốc Khu vực Số 4

Suzette Espinoza Cruz

Gloria Hodge

suzette4rentonschools@gmail.com
www.suzette4rentonschools.com

206-455-1829
hodgeforrentonschools@gmail.com
www.hodgeforrentonschools.org

Học vấn: Chứng chỉ Giáo dục, Đại học Washington; Cử nhân. Giáo dục
Mầm non, Đại học Tiểu bang San Francisco

Học vấn: Cử nhân Phát triển Con người, Đại học Tiểu bang Washington

Nghề nghiệp: Chuyên gia Giáo dục Mầm non & Tuổi Đến trường,
Thành phố Seattle
Phát biểu: Tôi tự hào là một cư dân Skyway và phụ huynh có con ở
Học khu Renton; tôi biết con em của chúng ta xứng đáng được hưởng
một nền giáo dục đẳng cấp thế giới bất kể chúng lớn lên từ đâu. Hiện
tại, trẻ em và gia đình ở Khu vực Số 4 đang bị bỏ lại phía sau. Các gia
đình phải cân nhắc giữa tiền thuê nhà và tiền chăm sóc trẻ em, nhiều
học sinh cảm thấy không an toàn ở trường, và các nhà giáo dục và
nhân viên cảm thấy không được hỗ trợ. Học khu Renton cần sự lãnh
đạo mạnh mẽ và thay đổi tích cực.
Mọi trẻ em đều xứng đáng được hưởng nền giáo dục mầm non chất
lượng cao. Tôi vận động ở cấp tiểu bang và quốc gia để giành được
kinh phí và mở rộng khả năng tiếp cận đến giáo dục mầm non. Khi tôi
được bầu, tôi sẽ làm việc với các quan chức địa phương để đảm bảo
các gia đình ở Renton có khả năng tiếp cận đến giáo dục mầm non và
chăm sóc trẻ em với mức giá phải chăng.
Học sinh, giáo viên, và nhân viên hỗ trợ có quyền được cảm thấy an
toàn về thể chất và tinh thần trong các trường học của chúng ta bất
kể họ đến từ đâu. Tôi sẽ nỗ lực để đảm bảo rằng các trường học của
chúng ta có các khu vực không có sự căm ghét và những nguồn lực mà
họ cần để trở thành nơi giảng dạy và học tập an toàn cho tất cả mọi
người. Tôi sẽ thúc đẩy một tầm nhìn công bằng và toàn diện cho Học
khu Renton và làm những gì quan trọng nhất cho học sinh và giáo viên
của chúng ta. Tôi sẽ vinh dự nếu nhận được phiếu bầu của quý vị.
Được ủng hộ bởi Thượng nghị sĩ Rebecca Saldana Khu Lập pháp Thứ
37

Nghề nghiệp: Giám đốc Trung tâm, Trường Mầm non Song ngữ Tiếng
Việt Hoa Mai và Dragon’s Den
Phát biểu: Tôi đang tái ứng cử cho nhiệm kỳ thứ hai trong Hội đồng
Giáo dục Renton để giúp Học khu của chúng ta duy trì và mở rộng
những tiến bộ mà chúng ta đã đạt được. Cùng với các ủy viên Hội đồng
của tôi và Đội ngũ Lãnh đạo của Học khu, chúng tôi đã đạt được nhiều
thành tựu quan trọng. Chúng tôi đã khai trương hai tòa nhà mới. Năm
2017, Risdon trở thành trường trung học cơ sở thứ tư của Học khu và
Trường Tiểu học Sartori - trường lựa chọn đầu tiên của Học khu - được
khai trương vào năm 2018. Việc triển khai Khu vực Đổi mới Renton là
một thành công quan trọng khác. Dự luật tiên khởi này đang thu hút
sự chú ý của quốc gia nhờ các phương pháp giảng dạy sáng tạo và
cam kết hợp tác đáng tin cậy với gia đình và cộng đồng. Chúng tôi đã
chọn một Giám đốc mới – người sẽ mang khả năng lãnh đạo, giá trị và
kinh nghiệm để phục vụ tốt cho Học khu và cộng đồng của chúng ta
trong những năm tới.
Nhìn về tương lai, một lĩnh vực cần tiếp tục tập trung là tìm cách đáp
ứng nhu cầu riêng biệt của học sinh. Nếu tái đắc cử, tôi sẽ tiếp tục
lắng nghe tiếng nói của cộng đồng và dành thời gian và tâm huyết của
mình để phục vụ hơn cho 16,000 học sinh của chúng ta. Mục tiêu cuối
cùng của chúng ta là đảm bảo một nền giáo dục chất lượng cho học
sinh của chúng ta – một nền giáo dục mà sẽ cho phép các học sinh
chuyển tiếp sang một tương lai thành công. Cảm ơn sự ủng hộ của
quý vị.

Jurisdiction
Học khu Seattle Số 1

Sở Bầu cử Quận King không chỉnh sửa lỗi
chấm câu, ngữ pháp, hoặc kiểm tra sự thật
của các phát biểu của ứng cử viên và dự luật.
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Giám đốc Khu vực Số 1

Liza Rankin

Eric Blumhagen

206-659-5844
info@elizasrankin.com
www.elizasrankin.com

206-225-6098
info@ericblumhagen.com
www.ericblumhagen.com

Học vấn: Cử nhân Khoa học Xã hội ngành Sân khấu, Đại học Whitman;
Thạc sĩ Thiết kế Sân khấu, Đại học Brandeis

Học vấn: Bằng Cử nhân Khoa học Tự nhiên ngành Xây dựng Dân dụng,
Đại học Washington

Nghề nghiệp: Nhà thiết kế Cảnh dựng, Giảng viên Phụ, Người mẹ, Nhà
tổ chức Cộng đồng, Thành viên Hội đồng phi lợi nhuận

Nghề nghiệp: Kiến trúc sư Hải quân, Hockema Whalen Myers
Associates; phụ huynh của hai học sinh

Phát biểu: Mỗi đứa trẻ đều xứng đáng được học tập trong ngôi trường
thân thiện và an toàn, nơi các em được tôn trọng và tôn vinh. Là thành
viên hội đồng của Hội Phụ huynh và Giáo viên Tiểu học Wedgwood,
Hội Phụ huynh, Giáo viên và Học sinh Hội đồng Seattle và Trao đổi
Văn hóa và Nghệ thuật Sand Point, tôi đã hoàn thành mọi công việc
cho trẻ em Seattle trong gần một thập kỷ. Tôi đã đấu tranh để có được
ngân quỹ ổn định cho giáo dục đặc biệt và nhân viên hỗ trợ gia đình,
thời gian chuông báo giờ trường học an toàn và lành mạnh, và đã hỗ
trợ học sinh và những nỗ lực do các nhà giáo dục dẫn dắt như Black
Lives Matter tại Trường học. Tôi đang tranh cử vào Hội đồng Học khu
Seattle để tiếp tục công việc này và tăng cường kinh nghiệm và kết quả
cho mọi học sinh và đảm bảo các em tốt nghiệp được chuẩn bị cho
việc làm, đại học, hoặc cộng đồng.

Phát biểu: Tôi đã tham gia nhiều vào Hệ thống Trường Công lập
Seattle (SPS) trong 16 năm với tư cách là phụ huynh và tình nguyện
viên, phục vụ trong các hội đồng PTA/PTO trong 10 năm và nhận được
Giải thưởng Hạt Sồi Vàng, tham gia hai ủy ban tư vấn toàn học khu
tập trung vào ranh giới phân công học khu, và làm việc với một nhóm
nhằm điều chỉnh thời gian vào lớp để phù hợp với nếp ngủ của thiếu
niên. Ngày nay, học sinh được ngủ nhiều hơn, đến trường đúng giờ,
và học tập nhiều hơn. Tôi mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khi
chúng tôi làm việc để cải thiện:

Là Giám đốc Hội đồng Học khu của quý vị, tôi sẽ thu hẹp khoảng cách
cơ hội bằng việc ủng hộ giáo dục sớm, làm việc để tuyển dụng và giữ
chân các nhà giáo dục phản ánh sự đa dạng về văn hóa và chủng tộc
trong quần thể học sinh của chúng ta, đảm bảo có đủ ngân sách cho
nghệ thuật và tạo môi trường trường học an toàn và hấp dẫn, hỗ trợ
sự tham gia công bằng của gia đình trước, trong, và sau giờ học.
Tôi sẽ làm việc với các nhà lãnh đạo, nhân viên của khu và các gia đình
để phá vỡ bức tường giữa các văn phòng trung tâm và trường học,
tạo các chính sách và phương pháp nhất quán trong toàn khu, giao
tiếp cởi mở, hỗ trợ và trách nhiệm. Tôi sẽ buộc khu phải chịu trách
nhiệm với Kế hoạch Chiến lược mới của họ bằng cách ưu tiên áp dụng
chương trình giảng dạy trao quyền cho học sinh và nhà giáo dục và
yêu cầu phát triển nghề nghiệp cho nhân viên và bộ phận hành chính
liên quan đến chống phân biệt chủng tộc, năng lực văn hóa, khiếm
khuyết trong học tập và sự khác biệt.
Tôi sẽ mang lại kiến thức và kết nối cộng đồng mà chúng ta cần để
đảm bảo mọi học sinh có cơ hội đáp ứng mọi tiềm năng đầy đủ của
các em thông qua giáo dục chất lượng. Tôi rất mong nhận được phiếu
bầu của quý vị.
Tự hào được ủng hộ bởi: Hội Giáo dục Seattle, Báo The Stranger; Liên
minh Trách nhiệm về Súng; Hội Chính trị của Phụ nữ Quốc gia; Giám
đốc Hội đồng Giáo dục Jill Geary, Zachary DeWolf; Dân biểu Tiểu bang
Đảng Dân chủ Gerry Pollet; và nhiều cá nhân và tổ chức khác!

Sự bình đẳng: Nhiều thanh thiếu niên da màu phải đối mặt với khoảng
cách cơ hội và các hình thức kỷ luật không tương xứng. Tôi sẽ đấu tranh
để tài trợ cho các giải pháp phá vỡ sự phân biệt chủng tộc mang tính hệ
thống, bao gồm các khoản đầu tư vào các chương trình tư pháp phục
hồi và chương trình giảng dạy đáp ứng về mặt văn hóa.
Các cơ hội nghề nghiệp và lựa chọn: Nghề nghiệp với mức lương sinh
hoạt tối thiểu trong các ngành nghề lành nghề là các con đường rõ
ràng cho các sinh viên tốt nghiệp. Tôi ủng hộ giáo dục nghề tại SPS, mở
rộng các Trung tâm Kỹ năng và các lớp kỹ thuật. SPS cũng phải cung cấp
các cơ hội cho những học sinh không được phục vụ phù hợp bởi học
khu trong khu phố của chúng ta. Tôi sẽ đấu tranh cho các trường học
lựa chọn, chứ không phải trường bán công.
Các khoản đầu tư có trách nhiệm và trách nhiệm giải trình: Là một kỹ sư,
tôi hiểu sự cần thiết về dữ liệu và phân tích chính xác. Tôi cam kết chỉ
đạo Hệ thống Trường Công lập Seattle đưa ra những quyết định tốt hơn
cho 53,000 học sinh đa dạng. Chúng ta cần đầu tư vào giáo viên, nhân
viên Giáo dục Đặc biệt, cố vấn, và thủ thư. Chúng ta phải cung cấp các
chương trình giảng dạy thực tiễn, hấp dẫn, và không dành quá nhiều
thời gian trên màn hình gây tác động xấu cho những học sinh dễ bị
tổn thương nhất. SPS có nghĩa vụ pháp lý đạo đức trong việc cung cấp
các dịch vụ phù hợp cho mọi học sinh. Tôi sẽ khiến cho Hội đồng quản
trị và nhân viên của Học khu phải chịu trách nhiệm về mặt chính sách và
pháp luật.
Được ủng hộ bởi: Chủ tịch Hội đồng Học khu Seattle Leslie Harris;
Giám đốc Eden Mack, Scott Pinkham; cựu Chủ tịch Hội đồng Sue
Peters, Kay Smith-Blum; Dân biểu Tiểu bang Gael Tarleton, Đảng viên
Đảng Dân chủ Quận King, Đảng viên Trẻ Đảng Dân chủ Quận King;
Đảng viên Đảng Dân chủ Khu Lập pháp Thứ 32, 36, 43 và 46; Công
đoàn Người Lao động Chi đoàn 242; IUOE Chi đoàn 609; Sarah SenseWilson, Chủ tịch, Liên minh Giáo dục Bản địa Đô thị.
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Học khu Seattle Số 1

Giám đốc Khu vực Số 2

Lisa Rivera Smith
Lisa@LisaRiveraSmith.com
www.LisaRiveraSmith.com

Học vấn: Cử nhân Khoa học Xã hội, Báo chí – Biên tập Tin tức, từ Đại
học Tiểu bang California, Chico
Nghề nghiệp: Đồng Chủ tịch Hội Phụ huynh, Giáo viên và Học sinh
Lincoln; người ủng hộ công bằng xã hội; cựu phóng viên tin tức
Phát biểu:
Các học sinh Seattle xứng đáng được hưởng những điều tốt đẹp
nhất, nhưng hết lần này đến lần khác ngân quỹ bị cắt giảm, tiếng nói
bị bỏ qua và bất bình đẳng vẫn tiếp diễn. Hệ thống Trường Công lập
Seattle phải vượt qua khó khăn và mang lại nền giáo dục tuyệt vời cho
từng học sinh. Là người lãnh đạo và người xử lý vấn đề đã được kiểm
chứng, tôi không ngại phải đối mặt với những khó khăn trước mắt này,
tôi sẽ tìm kiếm các giải pháp từ mọi góc độ. Tôi sẽ là một người đấu
tranh cho toàn thể cộng đồng, trong Hội đồng Học khu Seattle.
Tôi không xa lạ gì với các hoạt động và vận động, khi con gái lớn của
tôi vào Hệ thống Trường Công lập Seattle, tôi ngay lập tức tham gia
vào Hội Phụ huynh, Giáo viên và Học sinh của trường cháu và nhanh
chóng được lên chức. Gần đây, sau hai năm rưỡi phục vụ với tư cách
là Chủ tịch Hội Phụ huynh, Giáo viên và Học sinh tại Trường Trung
học Cơ sở Quốc tế Hamilton, tôi đã tham gia dẫn dắt việc thành lập
Hội Phụ huynh, Giáo viên và Học sinh Trường Trung học Phổ thông
Lincoln, tập hợp một liên minh các phụ huynh, học sinh và giáo viên.
Chúng tôi đã làm việc chăm chỉ để đảm bảo Lincoln sẽ mở cửa vào
mùa thu này với nền tảng cần thiết để thành công.
Giờ đây tôi vận động cho cơ hội được phục vụ cộng đồng lớn hơn của
chúng ta với tư cách là giám đốc hội đồng giáo dục Seattle, tôi đóng
góp kinh nghiệm của một người da màu và thế hệ tốt nghiệp đại học
đầu tiên. Với điều đó, tôi mang bên mình niềm tin rằng giáo dục có
thể là điểm cân bằng tuyệt vời nếu các trường và giáo viên của chúng
ta được trang bị các công cụ để mang lại điều tốt dẹp nhất cho mỗi
chúng ta và từng trẻ em Trong khi chúng ta đã có những bước tiến lớn
trong những nỗ lực mang lại sự công bằng và hòa nhập, chúng ta vẫn
gặp khó khăn về khoảng cách thành tích đối với học sinh da màu, các
học sinh LGTBQ và có khó khăn về kinh tế. Tôi mong được làm việc với
tất cả quý vị để hình dung và thực hiện những thay đổi tích cực cho
các trường học và học sinh của chúng ta.
Tôi rất biết ơn sự ủng hộ từ: Đảng viên Đảng Dân chủ Khu Lập
pháp Thứ 36; Đảng viên Đảng Dân chủ Khu Lập pháp Thứ 46, Đảng
viên Đảng Dân chủ Trẻ tuổi Quận King; người đấu tranh vì giáo dục
Summer Stinson; các Giám đốc Hội đồng Học khu đương nhiệm
Rick Burke và Eden Mack; và nhiều cá nhân và tổ chức khác tại
lisariverasmith.com.

Sở Bầu cử Quận King không chỉnh sửa lỗi
chấm câu, ngữ pháp, hoặc kiểm tra sự thật
của các phát biểu của ứng cử viên và dự luật.

Jurisdiction
Học khu Seattle Số 1

Sở Bầu cử Quận King không chỉnh sửa lỗi
chấm câu, ngữ pháp, hoặc kiểm tra sự thật
của các phát biểu của ứng cử viên và dự luật.
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Giám đốc Khu vực Số 3

Chandra Hampson

Rebeca Muniz

206-618-1456
info@electchandra.org
www.electchandra.org

503-583-2314
info@electmuniz.com
www.electmuniz.com

Học vấn: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, chuyên ngành tài chính, Đại học
Washington; Cử nhân Khoa học Xã hội, Đại học Stanford.

Học vấn: Thạc sĩ Giáo dục về Chính sách và Lãnh đạo Giáo dục - Đại
học Washington, Nghiên cứu về Chủng tộc và Công bằng

Nghề nghiệp: Chủ tịch, Hội Phụ huynh, Giáo viên và Học sinh của Hội
đồng Seattle (sắp hết nhiệm kỳ); tư vấn phát triển cộng đồng và kinh
tế.

Nghề nghiệp: Cựu Điều phối viên thuộc khoa Tâm thần học, Khoa học
hành vi của Đại học Washington; AmeriCorps

Phát biểu: Các học sinh của Seattle xứng đáng nhận được nhiều hơn
một nền giáo dục tốt – các em xứng đáng với một nền giáo dục biến
đổi. Là một người mẹ của các con đi học ở trường công lập, tôi đã
thấy những gì tốt nhất mà các trường học ở Seattle cung cấp. Nhưng
tôi cũng đã thấy cả những thất vọng. Từ giáo dục đặc biệt đến các vấn
đề ít được biết đến hơn, như thiếu hụt ngân sách tiểu bang cho các y
tá trường học, đã đến lúc Hệ thống Trường Công lập Seattle phải giải
quyết một số thách thức thực sự.
Tôi sẽ đem lại những kinh nghiệm cần để làm tốt những điều đó. Với
tư cách là Chủ tịch Hội Phụ huynh, Giáo viên và Học sinh của Hội đồng
Seattle, tôi đã dẫn dắt các nhóm phụ huynh, các bên liên quan trong
cộng đồng và các quan chức được bầu, cùng nhau đem đến những kết
quả cho học sinh Seattle. Là chủ tọa của chương trình “Trẻ em chứ
không phải Cắt giảm” (Kids Not Cuts), tôi đã làm việc với các nhà lập
pháp để ngăn chặn những cắt giảm đáng kể đối với ngân sách học khu
địa phương. Tôi cũng mang lại nhiều kinh nghiệm về tài chính và ngân
sách. Khi chúng ta điều hướng tương lai tài chính của học khu Seattle,
tôi sẽ ưu tiên trách nhiệm và sự minh bạch.
Tôi có đam mê sâu sắc về công bằng trong giáo dục. Là một phụ
huynh người Mỹ Bản địa, tôi đã làm việc với Học khu để trao tiếng nói
cho các học sinh bản địa và những em bị cách ly. Tôi ủng hộ việc mở
rộng các lựa chon về song ngữ của Học khu để chuẩn bị cho con em
chúng ta thành công trong một thế giới mở rộng. Tôi cũng hỗ trợ lập
trình đáp ứng văn hóa để giải quyết sự chênh lệch chủng tộc, và tôi sẽ
chiến đấu để cấp vốn cho các dịch vụ giáo dục đặc biệt toàn diện hơn.
Hiệu quả thực sự không thể hiện chỉ bằng sơ yếu lý lịch cá nhân. Nó
thể hiện qua niềm tin mà quý vị có được. Đó là lý do tại sao tôi tự hào
có được sự ủng hộ của Thượng nghị sĩ Jamie Pedersen, Thượng nghị
sĩ David Frockt, Dân biểu Gerry Pollet, The Stranger, Hiệp hội Giáo dục
Seattle, Đảng viên Đảng Dân chủ Quận King, Phụ nữ Da màu trong
Giáo dục, OneAmerica Votes, các Thành viên Hội đồng Học khu Jill
Geary và Zachary DeWolf, và vô số những người ủng hộ giáo dục, phụ
huynh, và lãnh đạo khu phố trên toàn thành phố.
Không có gì quan trọng với tôi hơn là trở thành người hỗ trợ cho
con em của chúng ta. Tôi sẽ rất vinh dự được phục vụ với vai trò là
người hỗ trợ của quý vị. Rất mong nhận được phiếu bầu của quý vị.
Pinagigi (nghĩa là “xin cảm ơn” trong tiếng HoChunk)!

Phát biểu: Tất cả con em của chúng ta xứng đáng được học với nhân
phẩm, hòa bình và tự do.
Là con gái của một gia đình nhập cư người Mexico, tôi lớn trong cảnh
nghèo túng, hằng ngày nhìn mẹ tôi phải chật vật để tìm việc và tiền
bạc chu cấp cho gia đình. Tôi học trong các lớp học giáo dục đặc biệt
để nói tiếng Tây Ban Nha và là người phiên dịch cho mẹ tôi tại các sự
kiện ở trường. Những trải nghiệm này đã củng cố quyết tâm của tôi và
khiến tôi hướng tới việc muốn cải thiện chính sách giáo dục. Giờ đây
tôi cam kết trở thành một nhà lãnh đạo cho thế hệ trẻ của chúng ta và
phục vụ những người đang gặp khó khăn.
Khi làm việc với AmeriCorps, tôi giảng dạy trong các chương trình sau
giờ học, làm việc với các bà mẹ đơn thân, và trẻ em trong hệ thống
chăm sóc tạm thời. Tôi có bằng Thạc sĩ về Chính sách, Kỹ năng Lãnh
đạo Giáo dục trọng tâm về “Thanh niên Xóa bỏ Phân biệt Chủng tộc
Mang tính Hệ thống.” Tôi đã làm việc với các đối tác từ Hiệp hội các
Nhà giáo dục Seattle và Hệ thống Trường Công lập Seattle để giải
quyết sự chênh lệch hệ thống trong giáo dục. Tôi đã hợp tác với các
chuyên gia tư pháp vị thành niên, các nhà lập pháp và những người
ủng hộ để phát triển và thực hiện các can thiệp chuyển hướng cho
thanh thiếu niên trong hệ thống vị thành niên. Tôi có chuyên môn về
lập kế hoạch tài chính và quản lý ngân sách trong quãng thời gian làm
việc tại UW.
Với khoảng cách cơ hội lớn thứ 5 trong cả nước, chúng ta phải khẩn
trương làm việc để khắc phục sự bất bình đẳng mà học sinh của chúng ta
đang phải đối mặt. Tôi sẽ giải quyết sự bất bình đẳng trong các hình
thức kỷ luật hiện tại đang có tác hại không tốt lên các học sinh da màu.
Tôi sẽ phát triển các lựa chọn thay thế dựa trên cộng đồng và phù hợp
về văn hóa đối việc đình chỉ và đuổi học. Tôi cũng ủng hộ yêu cầu tốt
nghiệp nghiên cứu dân tộc, mở rộng các cơ hội STEM cho học sinh nữ
và các chương trình giảng dạy hai ngôn ngữ.
Trẻ em xứng đáng có một nhà lãnh đạo thực sự đại diện cho các em. Các
em cần nhìn thấy được sự đa dạng, nguồn gốc nhập cư và các cuộc đấu
tranh của giai cấp công nhân được phản ánh trong một nhà lãnh đạo như
tôi.
Các cá nhân và tổ chức ủng hộ: Giám đốc Hội đồng Giáo dục Seattle
Eden Mack và Scott Pinkham, Ủy viên Hội đồng Lorena Gonzalez và
Teresa Mosqueda, Đảng viên Đảng Dân chủ Khu Lập pháp Thứ 46 và
43, UAW 4121, Công đoàn Thợ Sắt Chi đoàn 86, Thượng nghị sĩ Tiểu
bang Joe Nguyen và Bob Hasegawa, và Đảng viên Đảng Dân chủ Trẻ
Quận King
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Sở Bầu cử Quận King không chỉnh sửa lỗi
chấm câu, ngữ pháp, hoặc kiểm tra sự thật
của các phát biểu của ứng cử viên và dự luật.

Giám đốc Khu vực Số 6

Leslie S. Harris

Molly E. Mitchell

206-579-2842
Harrislsh@comcast.net
www.Harrisforschoolboard.com

mitchell4education@gmail.com
www.mitchell4schoolboard.com

Học vấn: Theo học tại Đại học Western Washington & Đại học
Washington

Học vấn: Cử nhân Khoa học Xã hội ngành Quan hệ Chính phủ và Quốc
tế, Đại học Clark; Thạc sĩ Giáo dục, Đại học Antioch

Nghề nghiệp: Phụ tá Pháp lý Tố tụng cho nạn nhân/người lao động và
Giám đốc Hội đồng SPS, Chủ tịch Hội đồng

Nghề nghiệp: Giám đốc Chương trình Hỗ trợ Sinh viên tại Seattle
Central College

Phát biểu: Sau khi được bầu vào Hội đồng Học khu Seattle năm 2015, tôi
vẫn luôn cam kết tuân thủ Minh bạch, Tin cậy và Công bằng. Tôi cảm thấy
vinh hạnh khi được phục vụ cộng đồng. Tôi mong nhận được phiếu bầu
của quý vị để tái đắc cử.

Phát biểu: Tôi ứng cử vào Hội đồng Học khu Seattle để đảm bảo rằng
mọi học sinh đều có con đường riêng dẫn đến thành công. Các trường
học của chúng ta có thể làm nhiều hơn để phục vụ nhu cầu đa dạng
của các học sinh và gia đình trong thành phố. Trong sự nghiệp giáo
dục 20 năm, cốt lõi công việc của tôi là tập trung vào sự công bằng
xã hội. Bằng chứng về cam kết của tôi về sự công bằng là tôi đã được
nhận Giải thưởng Công bằng “Equity Award” toàn tiểu bang WA trong
các trường Cao đẳng Cộng đồng và Kỹ thuật.

Tôi là Chủ tịch, nhiệm kỳ thứ hai, và 4 năm trong Ủy ban Điều hành.
Ban điều hành và các nhân viên đã luôn cộng tác làm việc để đầu tư
hiệu quả hơn với nhiều tác động hơn. Quyết định của McCleary đã
không tài trợ toàn bộ cho các trường công lập của chúng ta – vì vậy
chúng ta phải tài trợ đầy đủ cho các chương trình, đặc biệt là Giáo dục
Đặc biệt. Quy định Thuế năm 2019 nhấn mạnh vào tính công bằng và
bảo trì bị trì hoãn. Tôi đã chỉ đạo việc thuê một Tổng Giám đốc Học
khu mới và SPS và Thành phố ký kết một MOU năm 2017. Cả hai quá
trình khó khăn này thể hiện khả năng lãnh đạo của tôi. Kế hoạch Chiến
lược mới của chúng ta tập trung vào những học sinh có nhiều nhu cầu
giáo dục và tập trung vào cải thiện hoạt động. Giáo dục không nên phụ
thuộc vào mã bưu điện hay sự hào phóng của Hiệp hội Phụ huynh
hay Tổ chức Giáo viên Phụ huynh (PTSA/PTO). Chúng ta tăng cường sự
tham gia của gia đình và cộng đồng, tính minh bạch, trọng tâm và đào
tạo về chủng tộc và công bằng, nghiên cứu dân tộc và tiếng nói của
sinh viên.
Tôi tổ chức các cuộc họp cộng đồng thường xuyên và tìm kiếm sự ủng
hộ từ tất cả mọi người. Tôi có 35 năm kinh nghiệm làm việc với vai trò
phụ tá pháp lý và trước đó đã từng phục vụ trong rất nhiều hội đồng.
Những kinh nghiệm này chứng minh khả năng làm việc cộng tác của
tôi trong hoạch định chính sách và duy trì nghĩa vụ được ủy thác.
Được ủng hộ bởi The Stranger, Fuse Progressive, Đảng viên Đảng Dân
chủ Quận King, Đảng viên Đảng Dân chủ Trẻ Quận King, Đảng viên
Đảng Dân chủ Khu Lập pháp Thứ 34. Hội Dân chủ Metro, Hội đồng Xây
dựng và Giao thương Xây cất, Thượng nghị sĩ Tiểu bang Joe Nguyen,
thành viên Hội đồng Quận King, Larry Gossett & Joe McDermott, Cựu
Thị trưởng Greg Nickels, Giám đốc SPS Rick Burke, Eden Mack, Scott
Pinkham, & Zachary DeWolf, Cựu Chủ tịch Hội đồng Betty Patu, Kay
Smith Blum & Michael DeBell, Summer Stinson, Thành viên Hội đồng
Nhiệm vụ Tối cao WA, Chức danh chỉ dành cho mục đích nhận diện.
Xin vui lòng xem trang web để đọc về các cá nhân và tổ chức ủng hộ
bổ sung.

Là Giám đốc Chương trình Hỗ trợ Học sinh tại Trường Cao đẳng
Seattle Central, tôi tập trung phục vụ học sinh đang gặp những rào
cản lớn và các học sinh không được hưởng sự công bằng trong toàn
bộ quá trình giáo dục của họ, bao gồm cả kinh nghiệm sống bên ngoài
lớp học. Tôi cũng đã tổ chức để mở rộng các cơ hội giáo dục tại các
nhà tù của tiểu bang WA như một cách để giảm tỷ lệ tái phạm tội.
Chúng ta có trách nhiệm đảm bảo rằng Hệ thống Trường Công lập
Seattle đáp ứng nhu cầu của mọi học sinh để giải quyết vấn đề về
khoảng cách cơ hội. Chúng ta phải đảm bảo rằng chúng ta đang
khuyến khích và tạo động lực cố gắng cho học sinh ở mọi cấp độ
thành tích.
Để tất cả học sinh thành công, chúng ta phải tạo ra môi trường học
tập an toàn, chào đón và hòa nhập cho tất cả mọi người. Khi mọi học
sinh hòa đồng và tham gia vào môi trường học tập của họ, tất cả các
học sinh đều nhận được lợi ích.
Là một người mẹ và một nhà tổ chức cộng đồng, tôi tin rằng các giải
pháp có hiệu quả nhất khi chúng thu hút được tất cả các bên liên quan
và có trách nhiệm với cộng đồng. Tôi tự hào nhận được sự ủng hộ
duy nhất cho Khu vực 6 của Công đoàn giáo viên Seattle (SEA), One
America, Phụ nữ Da màu trong Giáo dục, Jill Geary (Ủy viên Hội đồng
đương nhiệm), Marty McLaren (Ủy viên Hội đồng đã về hưu) và tổ chức
Hướng dẫn Cử tri Cấp tiến. Tôi cam kết đại diện cho khát vọng của quý
vị về giáo dục chất lượng cao cho tất cả học sinh Seattle.

Jurisdiction
Học khu Shoreline Số 412
Giám đốc Khu vực Số 1

Sở Bầu cử Quận King không chỉnh sửa lỗi
chấm câu, ngữ pháp, hoặc kiểm tra sự thật
của các phát biểu của ứng cử viên và dự luật.
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Giám đốc Khu vực Số 4

Michael Jacobs

Rebeca Rivera

206-542-1419
mikejacobs412@gmail.com

206-372-8952
rebeca4shoreline@gmail.com
www.electrebecarivera.com

Học vấn: Đại học Washington Cử nhân Khoa học Xã hội Khoa học Chính trị, Bằng
Cử nhân Khoa học Tự nhiên ngành Động vật học; Trường luật University Puget
Sound School 1993.

Học vấn: Tiến sĩ, Nhân chủng học Môi trường, Chứng chỉ Sinh thái Đô thị, Đại học
Washington; Cử nhân Khoa học Xã hội, Nhân chủng học, Đại học Maryland

Nghề nghiệp: Luật sư/Chủ Công ty Luật Riach Gese Jacobs
Phát biểu: Mike Jacobs có kiến thức, kinh nghiệm và sự cam kết đã được chứng
minh trong việc phục vụ cộng đồng chúng ta trong cương vị là một giám đốc Hội
đồng Học khu Shoreline. Trong nhiệm kỳ của ông, Học khu đã tập trung vào việc
đạt được sự bình đẳng cho tất cả học sinh, nhân viên đa dạng, đặt các đầu mối
về sự công bằng trong từng tòa nhà, bắt đầu chương trình song ngữ và thực hiện
học tập hòa nhập sớm toàn diện. Học khu có sự ổn định tài chính và đã xây hai
trường trung học phổ thông, Trung tâm Giáo dục Mầm non Edwin Pratt và đang
xây dựng hai trường trung học cơ sở và một trường tiểu học. Các dự á nàyn đều
nằm trong ngân sách và đúng hạn.
Mike và vợ ông, bà Janelle, và con của họ đã tốt nghiệp trường Shorewood. Mike
và gia đình ông rất tích cực trong cộng đồng và Mike đã nhận được một số đề
xuất từ cộng đồng, bao gồm Phục vụ Xuất sắc và Người ủng hộ Xuất sắc của Hội
Phụ huynh, Giáo viên, Turbo-Booster, và Giải thưởng Xuất sắc của Liên đoàn
Thiếu nhi.
Mike sẽ tiếp tục đảm bảo rằng Học khu tuyệt vời của chúng ta sẽ cung cấp một
nền giáo dục hạng nhất cho mỗi học sinh của chúng ta.

Meghan Jernigan
917-749-3055
jernigan4board@gmail.com
www.jernigan4board.com

Học vấn: Thạc sĩ Y tế Công cộng (MPH) Đại học Columbia, Cử nhân Khoa học
Xã hội (BA) Đại học Tiểu bang Oklahoma.
Nghề nghiệp: Nhân viên Khoa học, Đại học Tiểu bang Washington (WSU)
Phát biểu: Tôi là một phụ huynh của Trường Tiểu học Meridian Park và đã
phục vụ trong Hội đồng Giáo viên, Phụ huynh trong cương vị Thư ký Hội đồng
từ năm 2017. Tôi hoạt động tình nguyện tích cực trong lớp học và tôi biết sự
hỗ trợ của giáo viên quan trọng như thế nào với sự thành công của học sinh.
Là một người nghiên cứu về sức khỏe, tôi hiểu được những tác động cơ cấu
bên ngoài ảnh hưởng đến sự sẵn sàng của học sinh. Tôi cam kết đảm bảo
rằng tất cả học sinh của chúng ta có quyền tiếp cận trải nghiệm giáo dục
nghiêm khắc và sáng tạo. Tôi sẽ ưu tiên sự bình đẳng trong lớp học và có
trách nhiệm với tiền thuế của quý vị.
Hãy cùng tiếp tục xây dựng sự thành công của học khu bằng cách lãnh đạo
khu vực phát triển bền vững về môi trường và học tập tương tác, chuẩn bị
cho sự thành công của học sinh. Tôi sẽ rất vinh dự nếu nhận được lá phiếu
của quý vị. Các cá nhân và tổ chức ủng hộ được chọn lọc: Đảng viên Trẻ Đảng
Dân chủ Quận King, Đảng viên Đảng Dân chủ Khu Lập pháp Thứ 32 và 46, Hội
Chính trị của Phụ nữ Quốc gia, các Ủy viên Hội đồng Shoreline Keith Scully,
Betsy Robertson; các Ủy viên Hội đồng LFP Semra Riddle, Mark Phillips.

Nghề nghiệp: Hội trưởng Hội cựu sinh viên, Tổ chức Leadership Tomorrow, Cựu
giảng viên Đại học Washington Bothell
Phát biểu: Là một người mẹ có con theo học ở học khu, tôi hiểu rằng việc trải
nghiệm học tập tích cực và một nền giáo dục xuất sắc quan trọng như thế nào
đối với con cái chúng ta. Tôi rất vui khi được đóng góp những điều tuyệt vời cho
môi trường học tập của chúng ta để đảm bảo rằng tất cả con em mình có thể
phát triển lành mạnh trong cộng đồng này.
Bằng tất cả kinh nghiệm mà tôi có về thiết kế chương trình giảng dạy và giáo
dục, tôi chắc chắn rằng chính sách giáo dục và giảng dạy mới sẽ giúp các con có
nhiều kiến thức và kỹ năng hơn để đón chào thành công. Là một nhà tổ chức
cộng đồng, tôi sẽ nỗ lực đưa ra nhiều giải pháp cho sự hội nhập của cộng đồng
để đảm bảo nhu cầu của tất cả các gia đình trong Shoreline và Lake Forest Park
được lắng nghe và giải quyết.
Đã từng phục vụ trong hai hội đồng phi lợi nhuận tôi hiểu tầm quan trọng của
việc cân bằng ngân sách, đôi khi nó đòi hỏi phải có tư duy sáng tạo và những lựa
chọn quyết đoán. Rất mong quý vị bỏ phiếu cho tôi! Các tổ chức ủng hộ: Đảng
viên Đảng Dân chủ Khu Lập pháp Thứ 32 và 46.
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Học khu Shoreline Số 412

Giám đốc Khu vực Số 5

Sara Betnel
206-486-9855
sara@sara4shorelineschools.com
www.sara4shorelineschools.com

Học vấn: Thạc sĩ Mỹ thuật về Giáo dục Sân khấu, Đại học Boston, Cử nhân Khoa học Xã
hội tại UW, Chuyên gia Quản lý Dự án
Nghề nghiệp: Chủ tịch Reveal Communications; Nhà giáo; Chủ tịch Hội đồng Lập pháp
Hội Phụ huynh và Giáo viên
Phát biểu: Là một người mẹ và một nhà giáo dục, tôi biết mỗi đứa trẻ trở nên đặc biệt
như thế nào và cách hợp tác với chúng trong giáo dục là một trong những điều quan
trọng nhất mà chúng ta có thể giúp chúng trở thành phiên bản tốt nhất của chính
mình. Là một luật sư, tôi đã được chứng kiến các quyết định tốt nhất giúp ích cho cộng
đồng khi mọi ý kiến đều được lắng nghe là như thế nào. Là chủ doanh nghiệp, tôi biết
rằng việc có mục tiêu rõ ràng quan trọng như thế nào đối với một ngân sách được
quản lý tốt.
Là thành viên hội đồng quản trị, tôi sẽ cố gắng hết mình để cải thiện tính minh bạch
của Học khu; thuyết phục toàn cộng đồng tham gia vào việc ra quyết định; cải thiện
công bằng và hòa nhập trong tất cả các lĩnh vực; tăng cường hỗ trợ cho đội ngũ nhân
viên đa dạng; quy mô lớp học nhỏ hơn; nâng cao trách nhiệm giải trình; giải quyết tình
trạng bắt nạt và sức khỏe tinh thần; và quan tâm kỹ lưỡng các nguồn tài chính và môi
trường của chúng ta, để học sinh và cộng đồng của chúng ta phát triển và cùng nhau thành
công . Tôi sẽ biết ơn phiếu bầu của quý vị.
Các cá nhân và tổ chức ủng hộ: Đảng viên Đảng Dân chủ Khu Lập pháp Thứ 32 & 46;
Hội Chính trị của Phụ nữ Quốc gia; Ủy viên Hội đồng Shoreline Betsy Robertson; Ủy
viên Hội đồng LFP Philippa Kassover, Semra Riddle.

Joe Cunningham
206-255-0474
joe@electjoecunningham.com
www.electjoecunningham.com

Học vấn: Bằng Cử nhân Khoa học Tự nhiên, Xã hội & Công lý, Đại học Portland;
Học bằng Thạc sĩ, Đại học Seattle.
Nghề nghiệp: Quản lý Chiến dịch Gây quỹ, Bảo tàng Imagine Children (Everett)
Phát biểu: Giáo dục luôn là một phần quan trọng trong cuộc sống của Joe. Cha
ông là tổng giám đốc học khu; mẹ ông dạy âm nhạc. Joe lớn lên trên vùng đất
dành riêng cho người Mỹ bản địa và ở Trung Mỹ: ông dành cả cuộc đời để tìm
hiểu về giáo dục ngày nay.
Joe sẽ đảm bảo các học khu của Shoreline nhận được phần tài trợ công bằng
từ kinh phí cho các trường học của tiểu bang, đảm bảo chúng ta có được kinh
phí để tuyển dụng và duy trì đội ngũ giáo viên chất lượng (bao gồm nhiều giáo
viên đa dạng hơn). Kinh nghiệm làm việc cho Kindering của ông sẽ giúp chúng
ta giảm chi phí ở các trường học bằng cách ưu tiên can thiệp sớm. Kinh nghiệm
nhân sự của Hội đồng Quận của ông sẽ giúp chúng ta có được các khía cạnh
thực tế trong việc xem xét chính sách và thực hiện -- rất cần thiết trong Hội đồng
Học khu. Kinh nghiệm trực tiếp của ông đến từ việc nuôi dạy hai con thông qua
các trường học ở Shorecrest.
Joe là sự lựa chọn tốt nhất cho Hội đồng Học khu. Là người lãnh đạo lâu năm với
Quỹ Chiến dịch Trẻ em, Joe cũng đã được bổ nhiệm vào Ủy ban của Thống đốc
đặc trách Việc làm & Khuyết tật.

Sở Bầu cử Quận King không chỉnh sửa lỗi
chấm câu, ngữ pháp, hoặc kiểm tra sự thật
của các phát biểu của ứng cử viên và dự luật.

Jurisdiction
Học khu Tukwila Số 406
Giám đốc Khu vực Số 2

Sở Bầu cử Quận King không chỉnh sửa lỗi
chấm câu, ngữ pháp, hoặc kiểm tra sự thật
của các phát biểu của ứng cử viên và dự luật.
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Giám đốc Khu vực Số 4

Jan Bolerjack

Edna Morris

206-612-8648
janbolerjack@gmail.com

206-248-3362
ednamorris1@comcast.net

Học vấn: Cử nhân Khoa học Xã hội ngành Giáo dục Thể chất, Cử nhân Khoa
học Tự nhiên ngành Y tá, Thạc sĩ Thần học, Chứng chỉ Phát triển Kỹ năng Lãnh
đạo
Nghề nghiệp: Giáo sĩ, Giáo viên dạy thế
Phát biểu: Mọi cộng đồng đều cần phải phát triển một hệ thống giáo dục nơi
mà mỗi đứa trẻ sẽ phát triển mạnh và được chuẩn bị cho một tuổi trưởng
thành hữu ích và hài lòng với những nguyện vọng của mình. Điều này đòi hỏi
tầm nhìn, và đồng nghĩa với việc đánh giá và tái cấu trúc liên tục. Sau khi đã
phục vụ và sống ở Tukwila 13 năm, tôi hiểu rõ về sự đa dạng và các nhu cầu
đi kèm với nó. Điều này, cùng với nền tảng của tôi về giáo dục và y tá, kết hợp
các khía cạnh học thuật và thực tiễn của việc hiểu rõ làm thế nào để phát
triển được những chương trình giảng dạy, nhân viên, và môi trường thể chất
tốt nhất cho con em của chúng ta.
Là một trong những Giám đốc Hội đồng Học khu Tukwila của quý vị, tôi sẽ
tiếp tục ủng hộ cho các nhu cầu của từng đứa trẻ, đảm bảo rằng những người
được đại diện sẽ có tiếng nói và được chăm sóc một cách thật xuất sắc. Mục
tiêu của tôi là đại diện cho công dân trong học khu này trong việc lập ngân
sách có trách nhiệm, quản lý cơ sở, và lập trình giáo dục. Tôi sẽ cố gắng làm
cho mỗi trường học trở nên tốt nhất có thể cho con em dưới sự chăm sóc của
chúng ta.

Học vấn: Cử nhân Khoa học Xã hội ngành Giáo dục Mầm non, Đại học
Washington; Thạc sĩ, CWU
Nghề nghiệp: Nhà giáo đã nghỉ hưu
Phát biểu: Là những nhà giáo, chúng tôi có trách nhiệm cung cấp
chương trình giáo dục tốt nhất cho tất cả học sinh. Quận của chúng ta
nên quản lý công quỹ một cách có hiệu quả cho các mục đích giáo dục
cơ bản. Tất cả học sinh đều xứng đáng nhận được các công cụ, chương
trình giảng dạy và sự hỗ trợ cần thiết để phát triển hơn nữa. Với những
kỳ vọng lớn trong việc học tập của học sinh, chúng tôi cam kết đó sẽ là
chỉ dẫn cho những quyết định của chúng tôi.
Đã làm việc trong ngành giáo dục 42 năm, tôi nhận ra nhu cầu hợp
tác giữa các thành viên trong cộng đồng rất đa dạng của chúng ta. Tôi
đam mê về giáo dục, các học sinh của chúng tôi và cả những người
luôn làm việc không ngừng nghỉ cùng họ và vì họ. Tôi sẽ ủng hộ
những thay đổi lành mạnh và sự tăng trưởng tích cực để mang lại một
nền tảng giáo dục vững mạnh giúp cho tất cả học sinh của chúng ta có
thể đạt được tiềm năng của mình.
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Học khu Tukwila Số 406

Giám đốc Khu vực Số 5

Dave Larson
206-244-2313
dave.larson@hotmail.com

Học vấn: Thạc sĩ Khoa học Tự nhiên về Khoa học Máy tính UW, Cử
nhân Khoa học Xã hội Toán UC Berkeley
Nghề nghiệp: Kỹ sư Phần mềm đã Nghỉ hưu
Phát biểu: Tôi cam kết tạo ra một môi trường giáo dục cho các học
sinh của chúng ta, giúp chúng chuẩn bị được thành công trên thế giới.
Tôi đã tình nguyện dạy toán học và rô-bốt ở Học khu trong 18 năm
qua. Tôi đã làm việc chăm chỉ để mang công nghệ đến với các học sinh
của chúng ta, điều này rất quan trọng cho sự thành công của chúng.
Với tư cách là Dân biểu Lập pháp của học khu, tôi sẽ tiếp tục làm việc
ở cấp tiểu bang để ủng hộ một hệ thống tài trợ công bằng dựa theo
nhu cầu của học sinh. Điều này là rất cần thiết để học khu có thể ở
tình trạng tài chính tốt và tuyệt vời về mặt giáo dục. Chúng ta có một
nhóm học sinh tuyệt vời, đa dạng và chúng xứng đáng được hưởng
một trải nghiệm giáo dục tuyệt vời.

Sở Bầu cử Quận King không chỉnh sửa lỗi
chấm câu, ngữ pháp, hoặc kiểm tra sự thật
của các phát biểu của ứng cử viên và dự luật.

Jurisdiction
Khu Phòng cháy Chữa cháy Quận King Số 2
Ủy viên Vị trí Số 2

Ted Sitterley
206-248-3275
tgsit@comcast.net

Học vấn: UW - Trường Kinh doanh Foster - Cử nhân Khoa học Xã hội.
Nghề nghiệp: Quản lý Dự án Cấp cao - Tổng Thầu Quốc tế
Phát biểu: Tôi rất thích phục vụ cộng đồng của chúng ta với tư cách là
một trong những Ủy viên Cứu hỏa được bầu trong 12 năm qua. Khi
nhu cầu của khu vực tiếp tục phát triển và thay đổi, tôi mong muốn
được làm việc siêng năng với Hội đồng, Trưởng Khu Cứu hỏa và Công
đoàn Cứu hỏa được tôn trọng của chúng ta để đáp ứng những nhu
cầu đó. Mục tiêu của chúng ta, như mọi khi, là cung cấp cho quý vị sự
phản hồi, dịch vụ và chăm sóc tốt nhất với đội ngũ nhân viên được đào
tạo và chuyên nghiệp nhất. Tôi trân trọng sự ủng hộ của quý vị và cơ
hội để tôi được tiếp tục phục vụ.

Sở Bầu cử Quận King không chỉnh sửa lỗi
chấm câu, ngữ pháp, hoặc kiểm tra sự thật
của các phát biểu của ứng cử viên và dự luật.
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Khu Phòng cháy Chữa cháy Quận King Số 16

Ủy viên Vị trí Số 2

Sở Bầu cử Quận King không chỉnh sửa lỗi
chấm câu, ngữ pháp, hoặc kiểm tra sự thật
của các phát biểu của ứng cử viên và dự luật.

Ủy viên Vị trí Số 4

Josh Pratt

Rick Webster

206-484-1990
prattfd16@gmail.com

206-300-9379
rwebster1000@icloud.com

Học vấn: Thạc sĩ Khoa học Xã hội ngành Giáo dục học Đại học Pacific, Cử
nhân Khoa học Xã hội ngành Giáo dục Khoa học Xã hội Đại học Seattle
Pacific
Nghề nghiệp: Lính cứu hỏa Thành phố Kirkland, Giáo viên Học khu
Northshore
Phát biểu: Tôi là Josh Pratt và tôi đang kêu gọi phiếu bầu của quý vị để
phục vụ với tư cách Ủy viên cho Khu Phòng cháy Chữa cháy Quận King 16.
Tôi là một cư dân đã 17 năm của Kenmore, nơi vợ tôi và tôi đang nuôi ba
đứa con. Tôi đã là một công chức 17 năm. Tám năm trong cương vị giáo
viên ở Học khu Northshore, bao gồm bốn năm tại Trường Trung học Phổ
thông Inglemoor và 14 năm là lính cứu hỏa cho Thành phố Kirkland.
Là một người lính cứu hỏa, tôi đặc biệt có vị trí để nhận ra nhu cầu của một
cơ quan đang phát triển. Tôi kêu gọi quý vị để có được cơ hội giúp quý vị
quản lý Sở Cứu hỏa Northshore trong giai đoạn tăng trưởng hào hứng này.
Trong cương vị ủy viên hội đồng, mục tiêu của tôi là tiếp tục mức độ dịch vụ
tuyệt vời mà quý vị mong đợi từ các nhân viên chuyên nghiệp, tận tâm mà
vẫn sẽ mở rộng các dịch vụ được cung cấp, để từ đó cải thiện sự an toàn
của cộng đồng chúng ta.
Xin cảm ơn sự bầu chọn của quý vị.

Học vấn: Cử nhân Khoa học Tự nhiên, ĐH Washington
Nghề nghiệp: Quản lý Xây dựng đã Nghỉ hưu
Phát biểu: Tôi đã là cư dân ở Kenmore 34 năm. Tôi đã nghỉ hưu sau 45
năm làm xây dựng thương mại ở khu vực Puget Sound tuyệt vời. Tôi
đã từng làm huấn luyện viên tình nguyện bộ môn Bóng mềm Ném
chậm dành cho nữ trong 14 năm và là huấn luyện viên cho hai đội
bóng rổ nam trong 7 năm qua, tôi cũng đã tham gia một số dự án nhà
ở trong những năm qua. Tôi tin vào việc đền đáp lại cho cộng đồng
chúng ta.
Kinh nghiệm trong ngành xây dựng đã giúp tôi được đào tạo sâu rộng
về quan hệ con người và giải quyết vấn đề sáng tạo trong khi vẫn để
mắt đến điểm mấu chốt. Tôi sẽ sử dụng nhiều năm kinh nghiệm làm
việc của mình để vừa thúc đẩy trách nhiệm tài chính vừa tìm cách
nâng cao mức độ dịch vụ trong khu vực của chúng tôi.

Khu Phòng cháy Chữa cháy
Jurisdiction
Quận King Số 20
Ủy viên Vị trí Số 2

Terry W. Miller

Khu Cứu hỏa North Highline
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Ủy viên Vị trí Số 2

Julie Hiatt
206-920-4144
julietwhiatt@gmail.com
www.juliehiatt.com

Học vấn: Hải quân Hoa Kỳ, Cao đẳng Cộng đồng Seattle Central, Trung tâm
Huấn luyện Cứu hỏa, Học viện Cứu hỏa Quốc gia, Trường Cứu hỏa Hằng
năm
Nghề nghiệp: Nghỉ hưu
Phát biểu: Tôi đã gọi khu phố Bryn Mawr ở khu vực Skyway là nhà trong 33
năm. Tôi đã phục vụ cộng đồng trước tiên với tư cách là một lính cứu hỏa
tình nguyện trong 25 năm và 12 năm qua với tư cách là Đội trưởng. Trong
nhiệm kỳ này, tôi đã 2 lần nhận được giải thưởng dành cho Lính cứu hỏa
của năm. Tôi cũng từng là cựu chủ tịch của Hiệp hội Tình nguyện Khu cứu
hỏa Quận King Số 20.
Khi được bầu vào năm 2013, một trong những mục tiêu của tôi là ngăn
cánh cửa quay vòng đến văn phòng của Trưởng Khu Cứu hỏa và đưa một
trong những lính cứu hỏa trước đây trở thành trưởng khu mới.
Nếu được bầu tôi sẽ tiếp tục phục vụ với sự cống hiến đã được chứng minh
của tôi. Tôi đảm bảo với quý vị rằng tiền thuế sẽ được sử dụng theo cách
tiết kiệm nhất để cung cấp cho đào tạo cấp cao nhất để nhân viên cứu hỏa
có thể tiếp tục phản hồi tất cả các trường hợp khẩn cấp liên quan đến EMS
và hỏa hoạn. Tôi mong nhận được phiếu bầu của quý vị vào ngày bầu cử.

Học vấn: Cao đẳng Cộng đồng South Seattle và Bellevue, Trường Kinh
doanh ở UW và UC, các lớp giáo dục thường xuyên.
Nghề nghiệp: Giám đốc Thực hiện cho một công ty marketing địa phương
Phát biểu: Khu cứu hỏa North Highline của chúng ta đang ở một vị trí
ổn định, lành mạnh, đó là một sự cải thiện rõ rệt so tình hình của chúng
ta cách đây 6 năm. Trở thành một ủy viên hội đồng cứu hỏa của North
Highline là một kinh nghiệm đầy thử thách và rất bổ ích đối với tôi. Cùng
với các ủy viên hội đồng đồng nghiệp của tôi, chúng tôi đã thiết lập các
chính sách mới, ngân sách và một cấu trúc mới đem lại sự bảo đảm cho
tương lai gần của chúng ta. Tôi rất tự hào về những gì chúng ta đã đạt được
và sẵn sàng đương đầu những thách thức sắp tới.
Là một trong những Ủy viên Hội đồng cứu hỏa của quý vị, tôi sẽ tiếp tục tìm
các giải pháp để cập nhật các cơ sở và thiết bị của chúng tôi đồng thời cung
cấp thêm dịch vụ cho cộng đồng và hỗ trợ cho các lính cứu hỏa của chúng
ta. Mục tiêu của tôi là làm điều này mà không đặt toàn bộ gánh nặng tài
chính lên cộng đồng dễ bị tổn thương của chúng ta.
Tôi mong được tiếp tục phục vụ quý vị với tư cách là Ủy viên Hội đồng Cứu
hỏa và kêu gọi quý vị bỏ phiếu một lần nữa. Xin cảm ơn quý vị.
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Sở Bầu cử Quận King không chỉnh sửa lỗi
chấm câu, ngữ pháp, hoặc kiểm tra sự thật
của các phát biểu của ứng cử viên và dự luật.

Sở Cứu hỏa Shoreline

Ủy viên Vị trí Số 2

Ủy viên Vị trí Số 5

Kimberly Fischer

Ken Callahan

206-920-3748
SFCposition2@gmail.com

206-546-4000
callahankj@comcast.net

Học vấn: Cao đẳng Cộng đồng North Seattle & Shoreline Đã tốt nghiệp Trung
học Phổ thông

Học vấn: Ứng cử viên không nộp thông tin.

Nghề nghiệp: Ủy viên Hội đồng Cứu hỏa Shoreline
Phát biểu: Là Ủy viên Hội đồng Cứu hỏa tận tâm của quý vị từ năm 2014, tôi đã,
đang và sẽ tiếp tục phát triển chiến lược lập kế hoạch dài hạn để giải quyết tăng
trưởng và tăng nhu cầu dịch vụ, đảm bảo rằng bộ phận của chúng ta có các
nguồn lực cần thiết để bảo vệ đầy đủ và nhanh chóng đáp ứng đồng thời vẫn cố
gắng cung cấp dịch vụ cấp cứu chất lượng cao nhất cho công dân của chúng ta.
Chúng tôi hiện đang tìm tòi các khả năng cho cơ hội chung với các cơ quan của
khu lân cận để phục vụ cộng đồng của chúng ta tốt hơn, vì mục tiêu của tôi là
luôn cung cấp dịch vụ hiệu quả nhất với chi phí tốt nhất cho cư dân Shoreline.
Là một cư dân lâu năm trong cộng đồng, tôi đã đi học phổ thông, học đại học,
xây dựng gia đình, làm việc và gần đây đã nghỉ hưu ở đây tại Shoreline. Tôi là
một tình nguyện viên cộng đồng năng nổ và nhiệt huyết. Là thành viên của: Hiện
đang làm việc trong Ban Điều hành của Hội Ủy viên Hội đồng Cứu hỏa Quận
King - Hội Ủy viên Hội đồng Cứu hỏa Washington. Tôi rất vinh dự được ủng hộ
bởi Lính cứu hỏa Shoreline, Chi đoàn 1760 và được ủng hộ bởi đội ngũ ủy viên đồng
nghiệp của tôi.

Tom B. Moﬀat
405-532-1099
buffmoffat@gmail.com

Học vấn: Đại học Oklahoma
Nghề nghiệp: Chủ doanh nghiệp
Phát biểu: Là một chuyên gia có công việc hằng ngày ở cấp đường phố
Quận King, từ Shoreline đến Queen Anne, tôi tận mắt nhìn thấy và biết
cách các biện pháp phòng ngừa ngăn chặn tai nạn và cách cấp cứu hiệu
quả cứu mạng sống.
Tôi biết sự phản ứng từ Kỹ thuật viên Y tế Khẩn cấp quan trọng như thế
nào khi mạng sống tính bằng giây, việc cải thiện hệ thống tổng đài giúp
tiết kiệm thời gian và cứu mạng sống. Quan trọng nhất, là một cư dân của
Shoreline nơi mật độ dân cư đang tăng nhanh, tôi biết tầm quan trọng của
an ninh an toàn khi có khu vực cứu hỏa nhanh nhạy và hiệu quả.
Tôi tranh cử vào chức vụ này để đảm bảo rằng tốc độ phản ứng của Kỹ
thuật viên Y tế Khẩn cấp và chữa cháy của Shoreline tiếp tục có hiệu quả
và hỗ trợ tốt cho các nhân viên và tình nguyện cứu hỏa, những người đã
cống hiến cuộc sống của họ để bảo vệ chúng ta. Tôi dự định cung cấp dịch
vụ công của tôi với tư cách là thành viên của hội đồng ủy viên cứu hỏa cho
khu vực này. Tôi hy vọng quý vị sẽ thấy phù hợp để cho tôi cơ hội này để
phục vụ.

Nghề nghiệp: Ứng cử viên không nộp thông tin.
Phát biểu: Sở Cứu hỏa Shoreline là một khu cứu hỏa và nhận doanh
thu từ thuế và trái phiếu. Sở được quản lý bởi một Hội đồng ủy viên
gồm năm thành viên, những người giám sát việc quản trị của sở. Thật
vinh dự khi tôi là một trong những Ủy viên Hội đồng trong nhiệm kỳ
vừa qua và tôi mong muốn được tiếp tục để đảm bảo rằng các công
dân của Shoreline sẽ nhận được các dịch vụ khẩn cấp cao nhất. Tôi sẽ
làm việc chăm chỉ để thấy rằng các khoản tiền được phân bổ từ tiền
thuế của quý vị được sử dụng một cách có trách nhiệm để duy trì các
dịch vụ này. Cảm ơn quý vị đã tin tưởng và ủng hộ tôi.

Jurisdiction
Khu Cứu hỏa & Cứu hộ South King
Ủy viên Vị trí Số 1

William (Bill) Gates
253-927-6482
wgates2367@aol.com

Học vấn: Cử nhân Khoa học Tự nhiên Kinh tế, Thạc sĩ Quản trị Kinh
doanh chuyên ngành Tài chính
Nghề nghiệp: Viên chức Tài chính Quân đội, Quản lý Weyerhaeuser,
Phó Chủ tịch Merrill Lynch, Đã nghỉ hưu
Phát biểu: Quý vị đang được phục vụ bởi một trong những khu vực
chữa cháy tốt nhất ở Tiểu bang Washington. Tôi rất vinh dự được phục
vụ với tư cách là một trong những ủy viên cứu hỏa do quý vị bầu. Tôi
sẽ tiếp tục làm việc để duy trì chất lượng cao của quận và cung cấp các
dịch vụ khẩn cấp chuyên nghiệp cho toàn thể cư dân. Tôi không chỉ
muốn cảm ơn các cử tri đã bỏ phiếu cho tôi, mà tôi cũng cảm ơn quý
vị đã ủng hộ Cứu hỏa & Cứu hộ South King. Vào năm 2015, việc thông
qua Dự luật trái phiếu đã cho phép chúng tôi nâng cấp thiết bị và quan
trọng hơn là nâng cấp các trạm cứu hỏa, giúp chúng chống động đất.
Việc thông qua khoản thuế vào năm 2018 cho phép chúng tôi bố trí
nhân viên cho một chiếc xe cứu trợ khác vào ngày 1 tháng 1. Vào năm
2020, chúng tôi sẽ cần sự giúp đỡ của quý vị để gia hạn khoản thuế
thặng dư của chúng tôi. Một lần nữa, rất cảm ơn sự hỗ trợ của quý vị.
Quý vị luôn có thể liên lạc với tôi qua số (253) 927-6482.

Sở Bầu cử Quận King không chỉnh sửa lỗi
chấm câu, ngữ pháp, hoặc kiểm tra sự thật
của các phát biểu của ứng cử viên và dự luật.
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Sở Bầu cử Quận King không chỉnh sửa lỗi
chấm câu, ngữ pháp, hoặc kiểm tra sự thật
của các phát biểu của ứng cử viên và dự luật.

Khu Thủy cục Highline

Ủy viên Vị trí Số 2

Ủy viên Vị trí Số 4

Dan Johnson

Dick Swaab

206-914-3104
danjohnson131@gmail.com

dswaab7765@gmail.com

Học vấn: Đại học Tiểu bang New York
Nghề nghiệp: Chủ doanh nghiệp nhỏ địa phương
Phát biểu: Đó là một đặc ân của tôi được phục vụ quý vị với tư cách là
Ủy viên Hội đồng tại Khu Thủy cục Highline.
Khu Thủy cục đã làm việc tích cực để giảm chi phí và tăng hiệu quả.
Chúng tôi có một kế hoạch tích cực để chủ động nâng cấp cơ sở hạ
tầng, an ninh, và công nghệ. Dịch vụ khách hàng, đào tạo, và thực
hành an toàn liên tục được theo dõi và cải thiện.
Một lần nữa, Khu Thủy cục đã nhận được xếp hạng hàng đầu từ Văn
phòng Kiểm toán viên Tiểu bang Washington về Báo cáo Tài chính và
Giải trình Trách nhiệm hàng năm của chúng tôi. Hiện nay, Khu Thủy
cục là một nhà cung cấp nước hiện đại, chuyên nghiệp và hiệu quả,
có vị trí tốt cho tương lai. Là một ủy viên cộng đồng tích cực, tôi hiện
đang phục vụ trong Hội đồng của Hội Rotary thuộc Des Moines và
Normandy Park và là một thành viên của Hiệp hội các Khu Thủy cục
và Cống rãnh Washington. Cam kết đảm bảo một hệ thống nước sạch,
giá cả phải chăng, đáng tin cậy và an toàn, tôi mong quý vị bỏ phiếu
cho tôi. Xin cảm ơn.

Học vấn: Tốt nghiệp Trung học Phổ thông Highline, Cao đẳng Cộng
đồng Green River
Nghề nghiệp: Tổng Giám đốc đã nghỉ hưu – Khu Thủy cục Quận King
20
Phát biểu: Tôi sẽ trân trọng cơ hội được phục vụ những người đóng
thuế của Khu Thủy cục Highline. Tôi đã là một cư dân lâu đời trong
cộng đồng và là một người đóng thuế cho Khu Thủy cục Highline trong
hơn 30 năm. Trước đây tôi đã từng làm việc cho Khu Thủy cục Quận
King 20 trong gần 40 năm. Ban đầu, tôi được thuê để đọc đồng hồ
nước và sau đó tôi đã vươn lên các cấp bậc thành người điều hành
hiện trường, Người giám sát, và Quản lý. Mục tiêu của tôi là liên tục
cung cấp cho những người đóng thuế nước uống có chất lượng cao
nhất và mức giá thấp nhất có thể. Với nhiều năm kinh nghiệm và
kiến thức của mình, tôi cảm thấy mình sẽ là một người hữu dụng cho
những người đóng thuế của Khu Thủy cục Highline. Cảm ơn phiếu
bầu của quý vị.

Polly M. Daigle
206-592-9376
pollydaigle4commissioner@gmail.
com

Học vấn: Cao đẳng Highline, Chuyên ngành Nước và các Khóa Đào tạo Kỹ thuật
Nghề nghiệp: Điều phối viên Mở rộng của Nhà phát triển/Phụ tá Hành chính Khu Thủy cục Highline, Chủ Doanh nghiệp Nhỏ
Phát biểu: Nguồn nước dồi dào, sạch, và với giá phải chăng là nhu cầu cơ bản
nhất của con người.
Là một nhân viên làm việc 28 năm trong Khu Thủy cục Highline, tôi đã tích cự
tham gia vào Phòng bị Trường hợp Khẩn cấp, Bảo tồn Nước, Chất lượng Nước, và
các Cơ hội Giáo dục Cộng đồng. Tôi đã hỗ trợ các Nhà phát triển Thương mại với
các yêu cầu và thực hành xây dựng. Hằng ngày tôi làm việc với khách hàng, cung
cấp cho họ thông tin về hóa đơn, mức sử dụng nước của họ và chất lượng nước.
Giống như quý vị, tôi cũng là khách hàng của Khu. Chồng tôi, Pete và tôi đã sống
trong cộng đồng này hơn 60 năm và là các chủ doanh nghiệp nhỏ trong cộng
đồng Khu. Tôi mang đến cho các bạn kiến thức toàn diện về các nhu cầu của Khu
cũng như các nhu cầu của khách hàng của Khu Thủy cục. Tôi sẽ bổ sung thêm
sự đa dạng vào cơ quan điều hành hiện tại và hứa rằng mọi quyết định xung
quanh nhu cầu của Khu Thủy cục và khách hàng sẽ được đáp ứng với lòng nhiệt
tình và trách nhiệm tài chính. Tôi sẽ làm việc chăm chỉ vì quý vị và gia đình quý
vị. Tôi mong nhận được phiếu bầu của quý vị.

Jurisdiction
Khu Thủy cục Quận King Số 20
Ủy viên Vị trí Số 2

Gary Coy

Học vấn: Ứng cử viên không nộp thông tin..
Nghề nghiệp: Ứng cử viên không nộp thông tin..
Phát biểu: Gary Coy hiện là ủy viên hội đồng tại Khu Thủy cục #20.
Trước đó ông từng là ủy viên hội đồng của Khu Thủy cục #85 trong
tám năm. Ở cả hai vị trí, ông đã tạo dựng danh tiếng là một nhà lãnh
đạo doanh nghiệp giàu kinh nghiệm, là người thân thiện, hiểu biết và
đặc biệt là am hiểu về nhu cầu nước trong phạm vi khu thủy cục.
Gary Coy muốn người đóng thuế trong khu thủy cục biết rằng ông: Là
người phi đảng phái và sẽ đại diện cho mọi thành viên trong khu thủy
cục với sự cởi mở và công bằng. Muốn duy trì hệ thống nước tinh khiết
nhất và hiệu quả nhất cho đồng tiền của quý vị, và vẫn là người giám
hộ mạnh mẽ đối với tiền của người đóng thuế. Có khả năng mang lại
những kiến thức mới nhất về hệ thống an ninh sẽ bảo vệ nguồn nước
trước bất kỳ hành vi phá hoại hoặc khủng bố nào.
Gary Coy là một cư dân Burien lâu năm. Ông được các nhà lãnh đạo
trong tiểu bang biết đến và tôn trọng nhờ khả năng làm việc thành
công cho những người mà ông đại diện.

Sở Bầu cử Quận King không chỉnh sửa lỗi
chấm câu, ngữ pháp, hoặc kiểm tra sự thật
của các phát biểu của ứng cử viên và dự luật.
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Khu Thủy cục Quận King Số 49

Ủy viên Vị trí Số 2

Dave Lutz
206-612-7640
davidglutz@hotmail.com

Học vấn: Trung học Phổ thông, 2 năm cao đẳng
Nghề nghiệp: Ngành Xây dựng
Phát biểu: Trong 24 năm qua với tư cách là Ủy viên Hội đồng được
phiếu bầu của quý vị, tôi đã làm việc chăm chỉ để giữ sự thay đổi giá
thành ở mức tối thiểu.
Chúng ta đã liên tục cải tiến hệ thống nước, bao gồm việc thay thế
hàng ngàn feet đường ống nước có kích thước nhỏ hoặc lão hóa.
Với 45 năm kinh nghiệm trong ngành xây dựng và kiến thức về hợp
đồng và quản lý, tôi tin rằng tôi có thể tiếp tục đại diện cho Quý vị, là
người đóng thuế. Hội đồng của chúng tôi đang cùng nhau làm việc rất
tốt để duy trì bầu không khí tốt hơn bao giờ hết. Tôi đã sống ở Burien
trong 31 năm qua và đã nuôi lớn hai con ở đây. Một lần nữa, tôi mong
nhận được phiếu bầu của quý vị để tiếp tục lãnh đạo tổ chức này vào
tương lai và đồng thời cải thiện hệ thống trong khi vẫn giữ giá thành ở
mức thấp.

Laura Gallez
206-949-8784
gallez4water@gmail.com

Học vấn: Chứng chỉ Thạc sĩ Quản lý Dự án, Đại học Washington; Cử nhân Quản
trị Kinh doanh, Đại học City
Nghề nghiệp: Quản lý Dự án Phát triển Cải tiến Tài sản Vật chất, Giám sát viên
An toàn và Chuẩn bị Ứng phó với Trường hợp Khẩn cấp
Phát biểu: Là một Cựu chiến binh Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ, tôi tin tưởng
mạnh mẽ vào sự phục vụ công chúng tận tâm và có đạo đức. Trong 30 năm qua,
tôi đã chứng tỏ được những giá trị này khi làm việc ở các vị trí trong chính quyền
địa phương và khu vực. Hiện nay, và trong hơn 10 năm qua, tôi đã làm việc ở
vị trí giám sát viên và quản lý dự án phát triển cải tiến tài sản vật chất cho Khu
Cống rãnh Southwest Suburban.
Là đại diện được bầu, tôi phục vụ trong Hội đồng Cố vấn Quản lý Khẩn cấp Quận
King và Ủy ban Chuẩn bị Ứng phó với Trường hợp Khẩn cấp cho Hiệp hội Khu
Thủy cục và Cống rãnh Washington.
Gia đình tôi là những người sở hữu nhà ở địa phương Burien và là những cư dân
tích cực của cộng đồng trong 20 năm qua. Là một Ủy viên Hội đồng Khu Thủy
cục, nếu được bầu, tôi tin rằng nhiệm vụ đã được thống nhất của tôi là giúp đảm
bảo hệ thống nước của chúng ta sạch, linh hoạt với giá phải chăng cho cộng đồng
của chúng ta-hiện tại và trong tương lai. Tôi mong nhận được phiếu bầu của quý
vị và xin hứa sẽ phục vụ với tinh thần liêm chính và nhiệt tình trong vai trò của tôi
là Ủy viên Hội đồng Khu Thủy cục #49.

Sở Bầu cử Quận King không chỉnh sửa lỗi
chấm câu, ngữ pháp, hoặc kiểm tra sự thật
của các phát biểu của ứng cử viên và dự luật.

Jurisdiction
Khu Thủy cục Quận King Số 54
Ủy viên Vị trí Số 2

Jim Delvin
206-878-1313
jimdelvin@comcast.net

Học vấn: Cao đẳng Cộng đồng Lane ngành Công nghệ Hàng không và
được xếp hạng Phi công Lái Máy bay Thương mại.
Nghề nghiệp: Thợ mộc tự làm chủ, thế hệ thứ ba
Phát biểu: Tôi đã sống và làm việc tại Khu Thủy Cục 54 hơn 40 năm.
Tôi quen thuộc với các vấn đề hằng ngày ảnh hưởng đến cuộc sống
của quý vị và đã dành phần lớn sự nghiệp của mình để làm việc với
mọi người để bảo quản nhà cửa và lắng nghe nhu cầu của mọi người
vơi tư cách một thợ mộc tu sửa.
Là Ủy viên Hội đồng Nước của quý vị, tôi sẽ mang lại kỹ năng lãnh đạo
để đảm bảo rằng nước của quý vị là nguồn nước sạch, lành mạnh, an
toàn và không có hóa chất được thêm vào hoặc bị ảnh hưởng bởi các
nguồn bên ngoài.
Tôi biết tầm quan trọng của việc lập ngân sách và cũng sẽ lãnh đạo
trong việc điều hành khu một cách hiệu quả để giữ chi phí ở mức tối
thiểu. Tôi sẽ lắng nghe các ý tưởng và những mối quan tâm của quý vị.
Tôi thích giải quyết vấn đề mà mang lại kết quả tốt.

Kris Van Gasken

Học vấn: Cử nhân Địa chất với Chứng chỉ Giáo viên, Đại học Washington
Nghề nghiệp: Giám đốc Điều hành, Ngân hàng Thực phẩm Khu vực Des
Moines
Phát biểu: Thật vinh dự khi được phục vụ với tư cách là Ủy viên Hội đồng
Thủy cục kể từ tháng 2 năm 2018. Là một cư dân Des Moines thế hệ thứ
4, tôi yêu thành phố và tin vào dịch vụ cộng đồng nơi đây. Tôi là giám
đốc của ngân hàng thực phẩm địa phương và là thành viên trong ban
giám đốc của Chợ Nông dân Des Moines.
Trong hai năm kể từ khi tôi được bổ nhiệm để thế vào vị trí trống giữa
kỳ, chúng ta đã hoàn thành dự án đường 223rd Street. Hội đồng quản
trị và nhân viên của chúng ta đã hoàn thành công việc lập kế hoạch 10
năm cho khu, trong đó có xem xét các cải thiện cơ sở hạ tầng tiềm năng,
công việc hàng ngày, và khả năng cấp nước trong tương lai. Tôi thích nói
chuyện với các thành viên cộng đồng về nước và đã có thể đưa phản hồi
từ khách hàng trực tiếp đến hội đồng.
Tôi mong quý vị sẽ cho phép tôi tiếp tục công việc của mình là cung cấp
cho cộng đồng của chúng ta khả năng tiếp cận với nước chất lượng cao,
không bị clo hóa với giá cả phải chăng.

Sở Bầu cử Quận King không chỉnh sửa lỗi
chấm câu, ngữ pháp, hoặc kiểm tra sự thật
của các phát biểu của ứng cử viên và dự luật.

75

76

Khu Thủy cục Quận King Số 125

Ủy viên Vị trí Số 2

Jerry B. Thornton, Sr.

Khu Thủy cục Lake Forest Park
Ủy viên Vị trí Số 2

Eli Zehner

206-947-5172
jerrythornton125@yahoo.com

Học vấn: Cử nhân Khoa học Xã hội trường Đại học Washington chuyên ngành Giáo
dục K-12 1959 Chuyên gia Giáo dục Đại Học Michigan 1969
Nghề nghiệp: Giáo viên/huấn luyện viên trường trung học phổ thông, giám đốc
chương trình giảng dạy, Học khu Highline, Giám đốc Văn phòng Giám đốc Học
chánh Công huấn Olympia
Phát biểu: Kể từ khi được bổ nhiệm vào Hội đồng năm 2003, tôi đã cam kết & tận
tâm bảo đảm các dịch vụ nước chất lượng cao ở mức hợp lý cho các gia đình, khu
vực kinh tế tư nhân & các cộng đồng trong Khu vực Dịch vụ của Khu Thủy cục 125.
Để theo kịp với các quy tắc và quy định liên quan đến nước của tiểu bang và liên
bang, tôi đã đáp ứng được các yêu cầu về chứng nhận được cung cấp bởi Giấy
chứng nhận Cấp Bạch kim của Khu Thủy Cục cho Ủy viên Hội đồng năm 2015 của
Hiệp hội Khu Thủy cục và Cống rãnh Washington và Giấy chứng nhận của Công
chức ngành Nước Công năm 2018 của Hiệp hội các Công trình về Nước của Hoa Kỳ.
Để ghi nhận mức độ phục vụ, quản lý và lãnh đạo của Khu Thủy cục 125, Kiểm toán
viên Tiểu bang đã trao cho Khu vực Giải thưởng Quản lý năm 2018. Đó là lần đầu
tiên một Khu quản lý nước và hoặc hệ thống thoát nước là một đơn vị nhận giải.
Tôi hy vọng có cơ hội được cống hiến cho quý vị- những người trả phí tiện ích- trong
năm 2020! Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị & tôi khuyến khích quý vị liên lạc với tôi để
tôi có thể hỗ trợ xử lý các vấn đề liên quan đến nước cho mọi người.

Học vấn: Đại học Gonzaga, Cử nhân Khoa học Tự nhiên ngành Xây
dựng Dân dụng
Nghề nghiệp: Kỹ sư Chuyên nghiệp
Phát biểu: Khu Thủy cục của chúng ta rất độc đáo và quý giá. Luôn
thận trọng là việc cần thiết để duy trì chất lượng nước mà tất cả chúng
ta đều mong muốn.
Là một kỹ sư làm việc trong ngành nước, tôi quen thuộc với các vấn đề
kỹ thuật, yêu cầu pháp định và những thách thức mà các nhà cung cấp
nước phải đối mặt. Những kinh nghiệm và kiến thức này sẽ có lợi cho
Khu Thủy cục của chúng ta thông qua việc giúp đưa ra các quyết định
sáng suốt và thiết lập chính sách.
Với tư cách là dân biểu của quý vị, tôi sẽ làm việc với các Ủy viên Hội
đồng khác, nhân viên của Khu Thủy cục, những người đóng thuế và
các cơ quan khác nhằm đảm bảo rằng chất lượng nước được duy trì,
các khoản đầu tư vào cơ sở hạ tầng là phù hợp và có trách nhiệm, và
Khu Thủy cục có khả năng đáp ứng các quy định luôn thay đổi và sự
tăng trưởng trong cộng đồng của chúng ta.

Khu Thủy cục North City
Jurisdiction
Ủy viên Vị trí Số 2

Khu Cống rãnh Highlands
Ủy viên Vị trí Số 2

Patty Hale

Karl V. D’Ambrosio

206-365-8596
ElectPattyHale@msn.com

206-420-3484
karl@nursingevolutions.com

Học vấn: Cử nhân Khoa học Xã hội chuyên ngành Giáo dục, Đại học Eastern
Washington
Nghề nghiệp: Giáo viên Trường công lập K-12, Nhân viên Bán lẻ, đã Nghỉ hưu
Phát biểu: Bằng việc giữ tôi lại làm Ủy viên Hội đồng của quý vị, tôi sẽ tiếp tục
thực hiện sứ mệnh của Khu Thủy cục North City là cung cấp nước uống chất
lượng cao với giá phải chăng. Tôi chuyên tâm quản lý nguồn nước của chúng
ta, bảo trì cơ sở hạ tầng, cung cấp giáo dục bảo tồn và khuyến khích quý vị
tham gia.
Là một cư dân của Shoreline từ năm 1982, tôi đã đảm nhiệm các vị trí lãnh
đạo Công viên Shoreline, Hội đồng Dịch vụ Giải trí và Văn hóa, Hội đồng Khu
phố Shoreline, là Ủy viên Hội đồng Công viên Quận King và là tình nguyện
viên 20 năm cho Sở Cảnh sát Shoreline. Hiện nay, tôi phục vụ trong Hội đồng
Quản trị Hiệp hội Khu phố Ridgecrest.
Thông qua Hiệp hội Công trình Thủy cục Hoa Kỳ và Hiệp hội Khu Cống rãnh
và Thủy cục, tôi theo học giáo dục thường xuyên để giúp tôi phục vụ tốt hơn
Khu của chúng ta với sự tự tin và hiểu rõ cách quản lý nước. Tôi mong nhận
được phiếu bầu của quý vị để tôi có thể tiếp tục phục vụ các bạn trên cương vị
Ủy viên Hội đồng bằng cách sử dụng các kỹ năng mới, kinh nghiệm trong quá
khứ và cam kết của tôi với cộng đồng của chúng ta.

Ứng cử viên không nộp phát biểu.
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Sở Bầu cử Quận King không chỉnh sửa lỗi
chấm câu, ngữ pháp, hoặc kiểm tra sự thật
của các phát biểu của ứng cử viên và dự luật.

Khu Cống rãnh Midway

Ủy viên Vị trí Số 2

Ủy viên Vị trí Số 4

Jack W. Hendrickson

Jim Bailey

206-824-0512
henjj@aol.com

523-523-4523
jim_bailey64@hotmail.com

Học vấn: Cao đẳng South Seattle trong đó có bốn năm học nghề điện

Học vấn: Cử nhân Khoa học Xã hội ngành Sinh học

Nghề nghiệp: Thợ điện Bảo trì Nước thải Tàu điện ngầm Metro Quận
King đã nghỉ hưu

Nghề nghiệp: Hơn 33 năm trong ngành Xử lý Nước thải

Phát biểu: Tôi hiện là Chủ tịch của Hội đồng Ủy viên Khu Cống rãnh
Midway. Chúng ta có một trong những mức giá thấp nhất trong khu
vực. Tôi sẽ tiếp tục cung cấp khả năng lãnh đạo hiệu quả cho Khu
Cống rãnh và giữ chi phí ở mức thấp nhất có thể cho những người
đóng thuế.
Tôi sẽ nhấn mạnh vào sự công bằng cho tất cả khách hàng và sẽ cung
cấp sự quản lý cần thiết để bảo vệ môi trường của chúng ta cho các
thế hệ mai sau.
Khu vực của chúng ta đang phát triển nhanh và chúng ta phải có kế
hoạch cho tương lai. Các trạm xử lý đang ngày càng lỗi thời và chúng
ta phải nâng cấp nhà máy xử lý nước và các trạm bơm. Tôi xin cảm ơn
quý vị vì đã tiếp tục ủng hộ tôi và rất trân trọng lá phiếu của quý vị.

Nicholas K. Fannin
206-949-5647
downadock@gmail.com
www.nicholasfannin.com

Học vấn: Cao đẳng Highline, nhân viên môi giới được cấp phép Tiểu bang
Washington
Nghề nghiệp: Tư vấn phát triển môi giới bất động sản, Phó chủ tịch Ủy ban
Nghê thuật Des Moines.
Phát biểu: Điều quan trọng là nước thải và cống rãnh của chúng ta phải
được xử lý và quản lý phù hợp bởi chúng ta điều hướng trách nhiệm với
môi trường và nhu cầu của cộng đồng Waterland đồng thời giới hạn tác
động tiêu cực trong quá trình tăng trưởng của khu vực chúng ta.
Các chiến lược thành công cho ngân sách, nguồn lực và môi trường là hết
sức quan trọng trong sự phát triển và bền vững của thị trấn biển của chúng
ta; tôi sẽ mang kiến thức về lưu trữ nước, lọc nước và quản lý cấp thoát
nước đến ủy ban. Tôi công nhận và đánh giá cao sự làm việc chăm chỉ của
Jack W. Hendrickson và các thành viên khác của Ủy ban.
Bên cạnh việc hoạt động tình nguyện với Ủy ban Nghệ thuật Des Moines
với cương vị là Phó Chủ tịch, tôi còn là trợ lý cho đội đua thuyền của Chỉ
huy Trưởng Câu lạc bộ Three Tree Point Yacht và là thành viên của Hiệp hội
Marina Floor. Sống ở Des Moines trong 15 năm qua đã giúp tôi nhận thức
được rất nhiều nhu cầu và mối quan ngại của thị trấn. Tôi rất muốn được
tham gia vào công việc quan trọng này.

Phát biểu: Tôi sẽ tiếp tục ủng hộ việc giữ mức giá thấp ở khu cống
rãnh đồng thời vẫn cung cấp cho khách hàng dịch vụ xuất sắc..Bảo vệ
sức khỏe cộng đồng và môi trường.

Jurisdiction
Khu Nước thải Ronald
Ủy viên Vị trí Số 2

Sở Bầu cử Quận King không chỉnh sửa lỗi
chấm câu, ngữ pháp, hoặc kiểm tra sự thật
của các phát biểu của ứng cử viên và dự luật.

Ủy viên Vị trí Số 3

Gretchen Atkinson

Laura Mork

206-915-4767
gtadoodles@hotmail.com

vote4lauramork@gmail.com
www.Elect-Laura-Mork.com

Học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng Grays Harbor; học tập thêm tại Đại học Puget
Sound, UW, và SCC.

Học vấn: Cử nhân Kỹ sư Hóa học, Đại học Washington

Nghề nghiệp: Gretchen là chủ doanh nghiệp đã nghỉ hưu của đại lý du lịch
Shoreline.
Phát biểu: Tập trung vào tăng trưởng trong tương lai, đặc biệt là Sound Transit
và các khu vực phân vùng, là ưu tiên cao. Đảm bảo các cơ sở hạ tầng có thể xử lý
khối lượng dòng chảy là rất quan trọng.
Thay thế cơ sở hạ tầng lạc hậu và các khu vực bị gốc cây xâm nhập mạnh, gây ra
tình trạng dồn ứ, là mối quan tâm thường xuyên. Đảm bảo Khu vực có tiền để
sửa chữa, mà không tạo gánh nặng cho người đóng thuế, là vấn đề chính cần
cân nhắc.
Mục tiêu của tôi là thúc đẩy một nền văn hóa tin tưởng và tôn trọng bằng cách
khuyến khích sự tham gia của công dân. Tôi cũng hy vọng tạo ra một sự chuyển
tiếp suôn sẻ, chính thức cho Thành phố Shoreline. Gretchen Atkinson đã kết
hôn, có hai cô con gái đã trưởng thành, và là cư dân Shoreline lâu năm. Bà tận
tâm phục vụ cộng đồng và là một nhà lãnh đạo cộng đồng tích cực. Các hoạt
động hiện tại và trước đây của bà bao gồm: Hội đồng Khu phố, Hiệp hội Doanh
nghiệp North City, Phòng Thương mại Shoreline, Ủy ban Giao thông Công cộng
Lành mạnh và được đào tạo bởi CERT. Hãy bỏ phiếu cho Gretchen Atkinson để
có được sự đại diện có trách nhiệm trong Hội đồng.
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Nghề nghiệp: Quản lý Trang thiết bị
Phát biểu: Là một kỹ sư hóa học, tôi có kinh nghiệm chuyên sâu về
quản lý dự án và nước thải. Tôi đã rút ra được những kinh nghiệm này
nhờ vai trò làm ủy viên hội đồng được bổ nhiệm cho Khu Nước thải
Ronald trong 2 năm qua. Tôi xin cảm ơn hội đồng đã cho tôi cơ hội
đảm trách vị trí này trong hội đồng. Giờ đây tôi cần phiếu bầu của quý
vị để tiếp tục làm việc thay mặt cho quý vị.
Ưu tiên của tôi là cung cấp cho khu vực của chúng ta dịch vụ đáng tin
cậy, có trách nhiệm với môi trường với chi phí hợp lý. Thiết kế và duy
trì cơ sở hạ tầng khu nước thải của chúng ta theo cách thức minh bạch
và có trách nhiệm là cấp thiết do Shoreline vẫn tiếp tục phát triển. Tôi
có kinh nghiệm và lòng nhiệt tình để hiện thực hóa điều đó.
Tôi đã sống và là một tình nguyện viên tích cực ở Shoreline trong 23
năm qua và cam kết giúp đỡ cộng đồng và môi trường của chúng ta.
Những cá nhân ủng hộ bao gồm: Keith McGlashan, Bill Montero, Wes
Brandon, Donna Moss Thomas.
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Khu Nước thải Ronald

Ủy viên Vị trí Số 4

Khu Cống rãnh Southwest Suburban
Ủy viên Vị trí Số 2

Craig Degginger

Bill Tracy

206-542-7593
craigdeg@comcast.net

206-248-2441
Billnancytracy@aol.com

Học vấn: Cử nhân Khoa học Xã hội ngành Truyền thông, Đại học
Washington
Nghề nghiệp: Điều phối viên Truyền thông
Phát biểu: Cảm ơn quý vị đã cho tôi cơ hội phục vụ trong Hội đồng Ủy
viên Khu Nước thải Ronald. Tôi được bổ nhiệm vào ủy ban vào tháng 6
năm 2019. Tôi cam kết đảm bảo rằng Ronald sẽ tiếp tục cung cấp chất
lượng dịch vụ với chi phí hợp lý mà những người đóng thuế đã mong
đợi trong hơn 70 năm qua. Ronald đang duy trì và nâng cấp cơ sở hạ
tầng khi cộng đồng của chúng ta phát triển.
Gia đình tôi sống ở Shoreline từ năm 1990 và con gái của chúng tôi
tốt nghiệp từ Học khu Shoreline. Tôi mang đến cho Ủy ban Nước thải
Ronald 37 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông, bao gồm 20
năm trong lĩnh vực chính quyền, và 13 năm qua trong giáo dục mẫu
giáo – lớp 12. Trước đây tôi từng làm nhà báo cộng đồng.
Hoạt động tình nguyện trước đây của tôi bao gồm Ủy ban Cố vấn Phát
triển Kinh tế Thành phố Shoreline, ủy ban này đã tư vấn cho thành
phố khi họ đưa ra một kế hoạch phát triển kinh tế, Hiệp hội Chào Năm
học Mới Shoreline và Hội đồng Hội chợ Quận King.

Học vấn: Ứng cử viên không nộp thông tin.
Nghề nghiệp: Ứng cử viên không nộp thông tin.
Phát biểu: Xin cảm ơn quý vị đã hỗ trợ và tin tưởng tôi trong quá khứ
với tư cách là một Ủy viên Hội đồng về Cống rãnh. Tôi đã liên tục
làm việc chăm chỉ để giữ mức giá của chúng ta thấp và chúng ta tiếp
tục có tỷ lệ thấp thứ hai so với các Quận Khu vực khác ở vùng Puget
Sound. Năm nay, chúng ta đã xây dựng một văn phòng/cơ sở bảo trì
mới cũng như tăng công suất của Nhà máy Salmon Creekcủa chúng ta.
Trong nhiều vài năm quanăm, tôi đã làm việc chăm chỉ để thay thế các
đường ống cũ ở khắp quận.
Tôi rất mong muốn được tiếp tục là Ủy viên Hội đồng về Cống rãnh
của quý vị.

Jurisdiction
Khu Cống rãnh Valley View
Ủy viên Vị trí Số 2

Mike West
206-242-5556
mikew@isomedia.com

Học vấn: Tốt nghiệp Trung học Phổ thông, Trường Dạy nghề Sửa chữa Ô tô
Va chạm, Đang Theo học Giáo dục Thường xuyên
Nghề nghiệp: Ủy viên Hội đồng Cống rãnh, Quản trị viên Kiểm tra Chứng
chỉ Hàn, Người hướng dẫn Kỹ năng Giáo dục thường xuyên
Phát biểu: Tôi đã là một Ủy viên Hội đồng trong một thời gian dài ở Khu
Cống rãnh Valley View và tích lũy được nhiều kinh nghiệm và kiến thức liên
quan đến Khu vực và ngành xử lý nước thải của thành phố. Tôi là Cựu Chủ
tịch Hiệp hội Khu Cống rãnh và Thủy cục Washington, hiệp hội này đại diện
cho các khu cống rãnh và thủy cục trên toàn tiểu bang cho các cơ hội giáo
dục và tiếp cận dịch vụ pháp lý. Đây là một con đường để cập nhật các vấn
đề như chất lượng nước, an ninh mạng, thiết bị dịch vụ cấp thoát nước, phí
nhượng quyền thương mại/thuế tiện ích gần đây được áp bởi một số thành
phố lận cận lên những người nộp thuế của chúng ta.
40 năm làm chủ doanh nghiệp trong Khu, tôi hiểu theo dõi chi tiêu sát sao
là gì và mối quan hệ của chúng với các mức giá của chúng ta. Khu Cống
rãnh Valley View luôn có giá thấp và hợp lý do hoạt động hiệu quả của Khu.
Mục tiêu của tôi là duy trì hoạt động hiệu quả vì lợi ích của những người
nộp thuế của chúng ta.

Sở Bầu cử Quận King không chỉnh sửa lỗi
chấm câu, ngữ pháp, hoặc kiểm tra sự thật
của các phát biểu của ứng cử viên và dự luật.
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Khu Thủy cục và Cống rãnh Lakehaven

Sở Bầu cử Quận King không chỉnh sửa lỗi
chấm câu, ngữ pháp, hoặc kiểm tra sự thật
của các phát biểu của ứng cử viên và dự luật.

Ủy viên Vị trí Số 2

Don Miller

Jeremy DelMar

253-839-4619
pattianddonald@msn.com

electdelmar@gmail.com
www.electdelmar.com

Học vấn: BCS Đại học Seattle; Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Đại học City
(Thành phố); Đào tạo Lãnh đạo USAR; Giáo dục Ngành Nước

Học vấn: Thạc sĩ Quản lý ngành Hành chính Công, Đại học Washington
Cử nhân Kỹ sư Xây dựng Dân dụng, Đại học Tiểu bang Washington

Nghề nghiệp: Chuyên viên Lập kế hoạch Tài chính của Bảo hiểm
Prudential (Đã nghỉ hưu); Lực lượng Phòng vệ Quân đội Quốc gia
Washington (Đã nghỉ hưu)

Nghề nghiệp: Quản lý kỹ thuật cho một Cơ quan Tiện ích về Nước Khu
vực, Kỹ sư Chuyên nghiệp có Giấy phép

Phát biểu: Là một ủy viên hội đồng giàu kinh nghiệm, tôi cam kết
ủng hộ liên tục về vấn đề nước uống có chất lượng cao, giá cả phải
chăng, tái tạo nước ngầm, bảo tồn nước, liên kết và thỏa thuận liên địa
phương với các khu vực lân cận của chúng ta. Sự liên kết của tôi với
“Hiệp hội Công trình Thủy cục Hoa Kỳ” và “Liên đoàn Môi trường Nước
thải” giúp hội đồng quản trị của chúng tôi luôn cập nhật các công nghệ
mới.
Phân khu nước thải của chúng tôi không ngừng nâng cấp công nghệ
và thiết bị. Trong thời gian làm ủy viên hội đồng, tôi đã gặp các viên
chức quốc gia, tiểu bang và địa phương vì lợi ích của khu thủy cục và
khách hàng của chúng tôi.
Đó là triết lý của tôi trong việc đối xử với những người đóng thuế công
theo một cách thức cởi mở và hữu ích. Vợ tôi là Patti và tôi đã sống
ở Federal Way trong nhiều năm để nuôi gia đình và tận tâm phục vụ
cộng đồng. Tôi là một thành viên lâu năm của Federal Way Kiwanis,
Hội Lịch sử và tham dự các cuộc họp của Phòng Thương mại địa
phương.
Tôi rất trân trọng phiếu bầu của quý vị.

Phát biểu: Trong hơn 25 năm, Jeremy đã dành cả sự nghiệp chuyên
môn của mình để phục vụ nhu cầu của khách hàng về nước và cống
rãnh trên khắp Tây Bắc Thái Bình Dương. Là một kỹ sư xây dựng dân
dụng và kỹ sư công nghiệp nước, bao gồm mười năm làm quản lý kỹ
thuật hiện tại tại một khu thủy cục lân cận, Jeremy có kiến thức toàn
diện để đưa ra các quyết định chiến lược, sáng suốt nhằm mang lại lợi
ích cho công chúng.
Là Ủy viên của quý vị, Jeremy sẽ tận dụng kinh nghiệm của mình để
đảm bảo giá cả phải chăng và bền vững mà vẫn cân bằng nhu cầu cải
thiện cơ sở hạ tầng cũ kỹ. Ông sẽ ủng hộ các công nghệ hiện đại để
nâng cao hiệu quả và cân nhắc các quyết định chính sách với phán
quyết hợp lý và trách nhiệm tài chính. Jeremy sẽ nâng Dịch vụ Khách
hàng lên như cam kết tối quan trọng của Khu vực với quý vị.
Jeremy và vợ, Coleen, tự hào gọi Nam Quận King, nơi họ đã nuôi dạy
hai người con, là nhà. Ông tin rằng dịch vụ công cộng là điều cần thiết
để tiếp tục cộng đồng của chúng ta và làm cho nó trở thành một nơi
tốt hơn cho các thế hệ tương lai.
Jeremy đã sẵn sàng, đủ điều kiện và sẽ rất vinh dự được phục vụ với
tư cách là Ủy viên tiếp theo của quý vị. Kinh nghiệm văn phòng tiện
ích sâu rộng, trình độ kỹ thuật và giáo dục chính quy của ông trong
lãnh đạo và quản lý sẽ đem đến những kỹ năng độc đáo sẵn sàng để
giải quyết các thách thức hiện đại mà sở tiện ích của chúng ta phải đối
mặt. Xin hãy bỏ phiếu cho Jeremy DelMar cho cho vị trí Ủy viên Hội
đồng Lakehaven.

Jurisdiction
Khu Thủy cục và Cống rãnh Lakehaven

Sở Bầu cử Quận King không chỉnh sửa lỗi
chấm câu, ngữ pháp, hoặc kiểm tra sự thật
của các phát biểu của ứng cử viên và dự luật.
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Ủy viên Vị trí Số 4

Timothy McClain

Kate Mitchell

253-838-8615
tamfedrway@comcast.net

gnvkay@gmail.com
www.electkatemitchell.com

Học vấn: Cử nhân Quản trị Kinh doanh, Đại học Oregon

Học vấn: Bằng Cử nhân Khoa học Chính trị, Đại học Florida

Nghề nghiệp: 24 năm Môi giới Vận tải Tự làm chủ

Nghề nghiệp: Nhà văn

Phát biểu: Tôi rất vinh hạnh được phục vụ quý vị với vai trò là một Ủy
viên kể từ năm 2010. Tôi có 48 năm kinh nghiệm Quản lý và đã sống ở
Khu được 40 năm. Với tư cách là Ủy viên, tôi có trách nhiệm đảm bảo
rằng những người nộp thuế của Khu Thủy cục & Cống rãnh Lakehaven
nhận được các dịch vụ nước uống và xử lý nước thải chất lượng cao
nhất với mức chi phí chấp nhận được hiện nay và trong tương lai.
Với tư tưởng đó, tôi đã giúp lãnh đạo cuộc chiến chống lại nỗ lực của
Thành phố Federal Way để áp đặt Thuế Tiện ích 7.75% cho những
người đóng thuế bằng cách đệ đơn kiện chống lại nỗ lực này hiện đang
có trong hệ thống tòa án. Chúng tôi tiếp tục có một số mức giá thấp
nhất trong khu vực Puget Sound cho các dịch vụ của mình.

Phát biểu: Kate Mitchell là một nhà tổ chức và chủ doanh nghiệp
nhỏ từ khu vực không hợp nhất ở Quận King. Với kinh nghiệm đa
dạng trong lĩnh vực công và tư nhân, từ chủ tịch hội các Đảng viên
Đảng Dân chủ Trẻ của Quận Alachua (FL) và quản lý một đội thể thao
chuyên nghiệp, Mitchell sẽ mang đến một quan điểm mới cho Ủy ban
Thủy cục và Cống rãnh Lakehaven, tập trung vào việc đảm bảo đại
diện cho các khu vực không hợp nhất và tiếp tục hiện đại hóa cơ sở hạ
tầng trong vùng đang phát triển của chúng ta. Cô không chấp nhận
đóng góp của các công ty và tin rằng các khu phố của chúng ta xứng
đáng có nước sạch, an toàn và trách nhiệm công cộng.

Tôi mong nhận được sự ủng hộ và phiếu bầu của quý vị để tôi có
thể đại diện cho quý vị một cách hiệu quả với tư cách là Ủy viên Khu
Lakehaven.
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Sở Bầu cử Quận King không chỉnh sửa lỗi
chấm câu, ngữ pháp, hoặc kiểm tra sự thật
của các phát biểu của ứng cử viên và dự luật.

Khu Tiện ích Northshore

Ủy viên Vị trí Số 2

Ủy viên Vị trí Số 5

Thomas Mortimer

Don Ellis

425-398-4294
mortwater@earthlink.net

425-487-9511
ppd5@outlook.com

Học vấn: Cử nhân Khoa học Xã hội Đại học Connecticut. Tiến sĩ Luật, Khoa
Luật Đại học Puget Sound
Nghề nghiệp: Luật sư: Văn phòng Luật sư Thomas D. Mortimer
Phát biểu: Trong 28 năm qua, tôi đã làm luật sư về môi trường và luật nước
thành phố. Tôi đã tìm cách sử dụng kinh nghiệm chuyên môn đó trong
cương vị là Ủy viên Khu Tiện ích Northshore (NUD) để thúc đẩy các chính
sách và quyết định cung cấp dịch vụ an toàn, đáng tin cậy và hiệu quả về
chi phí cho khách hàng của NUD.
Thông qua kiểm soát chi phí hiệu quả, thực hành quản lý, và cấp độ nhân
viên hiệu quả, tôi tự hào rằng NUD đã có thể tránh tăng mức giá trong
những năm gần đây, đồng thời cung cấp dịch vụ khách hàng đáp ứng cao
và hỗ trợ cho khách hàng có thu nhập thấp.
Trong những tháng tới, tôi mong muốn hỗ trợ các nỗ lực của Ủy ban để
phát triển kế hoạch ứng phó khẩn cấp địa chấn và nâng cấp hệ thống công
nghệ thông tin của các Khu để có thể phục vụ khách hàng, thành phố và
cộng đồng xây dựng tốt hơn. Tôi là một người Washington bản địa đầy tự
hào, đã kết hôn với vợ tôi, Beth, một nhà trị liệu vật lý nhi khoa đã nghỉ
hưu. Chúng tôi có một con trai, Dylan, người muốn trở thành một chuyên
gia phân tích bóng chày.

Học vấn: Cử nhân Khoa học Xã hội; Trường Foster; Đại học Washington;
Nhà kiểm tra Gian lận được Chứng nhận năm 1995 đến nay
Nghề nghiệp: Tài chính
Phát biểu: Trong thời gian làm ủy viên hội đồng cấp nước của quý vị, tôi
đã tận tình tối ưu hóa dịch vụ cho các chủ nhà của chúng ta đồng thời
duy trì sự vững mạnh về tài chính của Khu Tiện ích Northshore (NUD).
Trong hai năm qua, chúng tôi đã nhận được sự gia tăng chi phí nước
và cống rãnh từ Seattle và Quận King, với số tiền gần đây nhất là
$525,000.00. Trong cả hai trường hợp, chúng tôi chọn không chuyển các
chi phí này cho quý vị, là các chủ nhà. NUD luôn có mức giá nước và cống
rãnh thấp nhất so với các cơ quan địa phương khác.
Một số hiệu quả của chúng ta bắt nguồn từ các ủy viên hội đồng làm việc
cùng nhau và cung cấp kinh nghiệm cũng như chuyên môn. Luật pháp
tiểu bang giới hạn thù lao cho các ủy viên hội đồng, nhưng tôi và một số
đồng nghiệp của tôi sẽ dành thêm thời gian và nỗ lực khi cần thiết để
giảm phí từ những người cố vấn và các chuyên gia. Tôi trân trọng quý vị
đã xem xét việc ứng cử của tôi và xin cảm ơn sự ủng hộ của quý vị.

George Keeney
george4nudcomm@gmail.com
www.george4nud.com

Học vấn: Cao đẳng Cộng đồng Edmonds, Đại học Western Washington, Đại
học Washington
Nghề nghiệp: Chủ doanh nghiệp Hệ thống Thủy lợi Cảnh quan Soundview;
Người hướng dẫn Thiết kế Thủy lợi/Thủy lực của CC Irrigation
Phát biểu: Với tư cách là một chủ doanh nghiệp nhỏ trong hơn 43 năm, tôi
đã cống hiến sự nghiệp của mình vào việc đảm bảo nguồn nước của chúng
ta được quản lý một cách có trách nhiệm. Tôi đã làm việc với nhiều khách
hàng tại Northshore phục vụ nhu cầu tưới tiêu của họ, chú trọng vào việc
quản lý và bảo tồn nước.
Làm việc với nhiều khu tiện ích trong khu vực và điều hành một doanh
nghiệp nhỏ cho tôi triển vọng cân bằng các nhu cầu của Khu vực với trách
nhiệm tài chính. Tôi là một người đóng thuế giống như quý vị và sẽ làm việc
để đảm bảo chất lượng của hệ thống thủy cục và cống rãnh của chúng ta,
trong khi vẫn giữ mức giá thấp nhất có thể.
Vợ tôi và tôi đã coi Northshore là nhà trong hơn 37 năm và quan tâm sâu
sắc đến cộng đồng này. Đã đến lúc thay đổi. Tôi sẽ đảm bảo rằng NUD
được quản lý một cách minh bạch, có đạo đức và vì lợi ích của cộng đồng.
Tôi đã sẵn sàng làm việc cho quý vị. Tôi mong nhận được phiếu bầu của
quý vị và xin cảm ơn quý vị đã xem xét.

Jurisdiction
Khu Thủy cục & Cống rãnh Skyway
Ủy viên Vị trí Số 2

Donald Henry
206-772-0325
dhenrykids@comcast.net

Học vấn: Giáo dục thường xuyên bằng cách tham dự các hội thảo
chuyên đề và hội thảo.
Nghề nghiệp: Lính cứu hỏa đã nghỉ hưu, ủy viên hội đồng thủy cục &
cống rãnh đương nhiệm
Phát biểu: Tên tôi là Donald Henry và tôi tái tranh cử để thở thành
một trong những ủy viên hội đồng Khu Thủy cục & Cống rãnh Skyway
của quý vị.
Gia đình tôi đã sống trong cộng đồng hơn 50 năm và gần đây tôi đã
nghỉ hưu từ khu cứu hỏa địa phương của chúng ta sau 50 năm phục
vụ. Tôi đã là một ủy viên hội đồng từ năm 1985 và hiểu nhu cầu của
khu vực của chúng ta và đã làm việc chăm chỉ để cung cấp cho quý vị
một tổ chức đáng tin cậy sẽ đáp ứng nhu cầu về cấp nước & cống rãnh
của quý vị trong nhiều năm tới trong khi vẫn duy trì chi phí ở mức thấp
nhất có thể. Một số hành động cho dịch vụ được cải thiện là sử dụng
các giếng mới của chúng ta để lấy một số nước và nộp đơn xin cấp các
khoản vay tiểu bang lãi suất thấp để thay thế và nâng cấp hệ thống
thủy cục & cống rãnh cũ kỹ của chúng ta. Tôi mong nhận được phiếu
bầu của quý vị để tiếp tục công việc này.

Tom Gardner
206-504-9961
thomasjasen@gmail.com
www.whatabouttom.com

Học vấn: Ứng cử viên không nộp thông tin.
Nghề nghiệp: Ứng cử viên không nộp thông tin.
Phát biểu: Thomas Jasen Gardner là một chủ nhà ở Bryn Mawr/Skyway
không hợp nhất; một cựu chiến binh Việt Nam và một thợ điện ‘ thương
mại đã nghỉ hưu. Trong 33 năm, ông là người chồng biết ơn của Linda
Gardner, M.D. (đã nghỉ hưu) và là người cha tự hào của Tristen Sean. Tom
gần đây đã tốt nghiệp với bằng khoa học từ UW-Madison. Tom học ngành
thủy học để trân trọng ký ức về người mẹ giáo viên của mình, Cladie Mae.
Bà mất vì nước đô thị bị ô nhiễm. Hành động độc hại này không phải chỉ
xảy ra với mẹ tôi.
Các khu thủy cục trên khắp nước Mỹ đã thờ ơ trước nguồn nước uống bị ô
nhiễm. Các ủy viên Skyway phải làm việc mà không có thành kiến để phản
ánh các giá trị của cộng đồng mà họ phục vụ. Hiện tại và tương lai của một
nguồn nước sạch, an toàn, lành mạnh là sứ mệnh của chúng ta đối với
người cao tuổi và trẻ em.
Cùng nhau, chúng ta có thể vận động cho vỉa hè, công viên và các công
trình kiến trúc phụ mà giúp bảo vệ nguồn nước của chúng ta. Sự thật: Cả
Cơ quan Bảo vệ Môi trường và Tiểu bang Washington đều không hoàn toàn
bảo vệ nguồn nước của chúng ta.

Sở Bầu cử Quận King không chỉnh sửa lỗi
chấm câu, ngữ pháp, hoặc kiểm tra sự thật
của các phát biểu của ứng cử viên và dự luật.
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Sở Bầu cử Quận King không chỉnh sửa lỗi
chấm câu, ngữ pháp, hoặc kiểm tra sự thật
của các phát biểu của ứng cử viên và dự luật.

Khu Bệnh viện Công Số 1

Ủy viên Khu vực Số 2

Jim Griggs

Anab Abdi

253-372-6250
griggs.jamesw@gmail.com

npes@outlook.com

Học vấn: Cử nhân Khoa học Xã hội ngành Quản trị Kinh doanh,
Chuyên ngành Kế toán, Đại học Washington

Học vấn: Bằng Cử nhân, Đại học Tiểu bang Ohio; Bằng Thạc sĩ, Đại học
Tiểu bang California, San Bernardino.

Nghề nghiệp: Kế toán Công được Chứng nhận, Tiểu bang Washington;
Trung tá, Thủy quân Hoa Kỳ (Đã nghỉ hưu)

Nghề nghiệp: Bác sĩ của Thực Tập sinh Điều dưỡng, Chương trình Y tá
Hành nghề Cấp cao Gia đình, Đại học Seattle.

Phát biểu: Năm 2011, Trung tâm Y tế Valley đã ký kết thỏa thuận liên
minh với UW Medicine. Một số người nói rằng đó là một thỏa thuận
tồi tệ, một số người nói rằng đó là một thỏa thuận tốt cho Valley. Tôi
nói, nó đã 9 năm rồi, có sẵn dữ liệu đấy. Hãy cùng phân tích, đánh giá
kết quả hoạt động của liên minh, để chúng ta có thể đưa ra quyết định
sáng suốt về tương lai của Trung tâm Y tế Valley và Liên minh này.

Phát biểu: Khi Ủy viên Chris Monson, Bác sĩ Y khoa từ chức khỏi ủy
ban bệnh viện, các ủy viên hội đồng khác đã thay thế vị trí của ông
bằng một người phản đối quan điểm của ông. Tôi tranh cử vì tôi tin
khoảng thời gian hai năm qua của Bác sĩ Monson cần phải được thay
thế bởi một người có quan điểm tương tự như Bác sĩ Monson.

Hãy bầu tôi làm Ủy viên Hội đồng Bệnh viện của quý vị và tôi sẽ chỉ
đưa ra quyết định rõ ràng, dựa trên dữ kiện và dữ liệu, mọi quyết định
tôi đưa ra sẽ chỉ vì lợi ích tối đa của cộng đồng Valley của chúng ta. Tôi
sẽ đấu tranh để đảm bảo quyền kiểm soát Valley phải là cho với các Ủy
viên Hội đồng được bầu. Quý vị và tôi đều đóng thuế cho Valley, vậy
nên tôi sẽ đảm bảo tiền thuế của chúng ta được sử dụng ở đây, trong
khu bệnh viện, để mang lại lợi ích cho cộng đồng và cư dân của chúng
ta. Tôi sẽ đảm bảo việc Valley cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe
chất lượng cao, giá rẻ đồng thời vẫn rất khả thi về mặt tài chính.
Kỹ năng lãnh đạo và quản lý của tôi đã được phát triển hơn 34 năm với
Văn phòng Kiểm toán viên Tiểu bang, cộng với hơn 30 năm phục vụ
quân đội (tại ngũ & dự bị) của tôi, bao gồm cả lần thực hiện nhiệm vụ
ở Iraq, khiến tôi trở thành ứng cử viên đủ điều kiện nhất để giám sát
và lãnh đạo để đảm bảo Valley sẽ phải chịu trách nhiệm với người dân.
Tôi sẽ là người giám sát của quý vị, giống như tôi đã làm cho Văn
phòng Kiểm toán viên Tiểu bang. Tôi sẽ là tai mắt của quý vị để đem
đến giám sát cần thiết để đảm bảo Valley được quản lý và vận hành
hiệu quả nhất có thể.
Gia đình tôi sống ở khu này được 34 năm, con gái tôi sinh ra ở Valley,
bác sĩ gia đình của tôi cũng ở Valley. Valley là một nguồn tài nguyên
cộng đồng quan trọng; chúng ta cần bảo vệ và đảm bảo là nó mang lại
lợi ích cho cộng đồng của chúng ta - cộng đồng đã ủng hộ nó bằng tiền
thuế của mình.
Hãy bầu tôi làm Dân biểu của quý vị trong Hội đồng Ủy viên! Tôi đánh
giá cao sự bình chọn của quý vị! Xin cảm ơn.

Lý do quý vị đã bầu cho Bác sĩ Monson vào năm 2015 đã rất rõ ràng
– quý vị muốn trả lại quyền kiểm soát Trung tâm Y tế Valley cho năm
Ủy viên Hội đồng mà quý vị bầu thay vì tám Ủy viên được Y tế UW bổ
nhiệm. Thật không may, Jim Griggs được bổ nhiệm để thay thế cho Bác
sĩ Monson rõ ràng không hỗ trợ việc trao trả lại quyền kiểm soát Valley
cho các Ủy viên Hội đồng do quý vị bầu.
Cuộc bầu cử này mang đến cho quý vị cơ hội sửa chữa sai lầm và thay
thế Griggs bằng một người như Bác sĩ Monson, đó là người muốn trả
lại quyền kiểm soát Valley cho các Ủy viên Hội đồng được bầu. Tại sao
điều này lại quan trọng? Bởi vì các Ủy viên được bổ nhiệm đã ủng hộ
việc bán thêm trái phiếu dẫn đến nhiều thuế bất động sản hơn để giúp
trả hết $50 triệu trái phiếu mới cộng thêm hàng triệu đô la tiền lãi.
Với tư cách là ủy viên hội đồng của quý vị, tôi có ba ưu tiên – trả lại
quyền kiểm soát Valley cho các ủy viên hội đồng được bầu; giảm chi
trả mức lương quá cao cho các ủy ban chấp hành; và cải thiện chăm
sóc y tế. Tại sao Tổng Giám đốc Điều hành của Valley Rich Roodman
được trả hơn $1 triệu mỗi năm – tương đương với số tiền mà người
đứng đầu Bệnh viện Harborview và UW cộng lại! Tôi ủng hộ việc giảm
lương của Roodman và các ủy ban chấp hành khác được trả lương quá
mức và thuê thêm nhân viên y tá góp phần cung cấp dịch vụ chăm sóc
y tế tốt nhất có thể cho tất cả bệnh nhân và gia đình của họ.
Nếu các quý vị chọn tôi làm ủy viên hội đồng, tôi sẽ yêu cầu cơ quan
lập pháp cho phép quý vị quyết định xem Valley có nên được kiểm
soát bởi một ủy ban do Y tế UW bổ nhiệm hay một hội đồng do Quý vị
là các cử tri bầu chọn. Phiếu bầu của quý vị rất quan trọng với tôi và
tôi rất mong nhận được phiếu bầu của quý vị.

Jurisdiction
Khu Bệnh viện Công Số 1

Sở Bầu cử Quận King không chỉnh sửa lỗi
chấm câu, ngữ pháp, hoặc kiểm tra sự thật
của các phát biểu của ứng cử viên và dự luật.
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Ủy viên Khu vực Số 3

Barbara J. Drennen

Janet Evans

253-653-6079
nursery@picc.net
www.barbaradrennenforhospital
commissioner.com

janet.hospital1@gmail.com

Học vấn: Tốt nghiệp Trung học Phổ thông Kent-Meridian. Theo học tại
Trường Cao đẳng Cộng đồng Highline và Green River.

Học vấn: Cử nhân Khoa học Tự nhiên, Đại học Liberty

Nghề nghiệp: Người Đồng Sáng lập và Giám đốc Điều hành, Trung tâm
Chăm sóc Nhi khoa Tạm thời
Phát biểu: Barbara Drennen đã vinh dự được phục vụ trong Ủy ban
Khu Bệnh viện Công Số 1 trong sáu năm qua. Đó là một kinh nghiệm
học tập tuyệt vời và một cơ hội lý tưởng để cống hiến cho cộng đồng
– nơi cô đã sống trọn đời. Barbara lớn lên ở Kent, xây dựng gia đình
ở đây, và là một người ủng hộ không mệt mỏi cho trẻ em và y tế công
cộng trong suốt sự nghiệp nổi bật của cô. Là người đồng sáng lập
và Giám đốc Điều hành của Trung tâm Chăm sóc Nhi khoa Tạm thời
(PICC), Barbara đã giúp hàng ngàn trẻ sơ sinh chịu ảnh hưởng của ma
túy thông qua việc cai thuốc và phục vụ như một nguồn lực cho những
người chăm sóc, cá nhân y tế và những người khác trên toàn tiểu bang
và toàn quốc. Là người giành Giải thưởng Jefferson danh giá, cô là
biểu tượng của dịch vụ công cộng và là nguồn cảm hứng thực sự cho
nhiều người.
Là ủy viên hội đồng của quý vị, Barbara sẽ tập trung vào chăm sóc và
an toàn của bệnh nhân, và cô ấy sẽ luôn cất tiếng nói cho trẻ em và
các nhóm dân số dễ bị tổn thương khác. Vì là một người điều hành
trung tâm chăm sóc y tế phi lợi nhuận, Barbara cũng hiểu rằng trách
nhiệm tài chính là rất quan trọng nếu các dịch vụ cần thiết vẫn tồn tại.
Dưới sự lãnh đạo của cô, PICC đã tiết kiệm cho Tiểu bang Washington
hàng triệu đô la trong ngành chăm sóc y tế để dành cho trẻ sơ sinh bị
tiếp xúc với ma túy.
Kinh nghiệm của Barbara trong ủy ban đã cho cô những hiểu biết vô
giá về những thách thức phía trước. Đây là thời điểm thay đổi nhanh
chóng trong ngành chăm sóc y tế và các bệnh viện đang cố gắng theo
kịp. Barbara hỗ trợ liên minh của Valley với UW Medicine vì họ đã
mở rộng việc tiếp cận bệnh viện vào một loạt các chuyên ngành và
tài nguyên, củng cố vị thế của mình trong một môi trường cạnh tranh
cao. Cô sẽ tiếp tục làm việc với Ủy ban để thực hiện mục tiêu dịch vụ
chăm sóc y tế chất lượng, tiết kiệm chi phí có sẵn cho tất cả cư dân
phía Nam Quận King.

Nghề nghiệp: Chuyên gia kế toán, Tình nguyện viên Cộng đồng
Phát biểu: Tôi đang ứng cử vào vị trí ủy viên bệnh viện của Khu Bệnh
viện Quận King I vì ủy viên hiện tại Drennen vô cùng thiếu trách nhiệm
đối với khu bệnh viện. Kể từ tháng 1 năm 2018, Drennen đã không
trực tiếp có mặt tại 75% tổng số các cuộc họp của ủy viên hội đồng và
ủy viên quản trị. Mặc dù sự hiện diện ở các cuộc họp của bà rất kém,
bà ta đã chủ động có một động thái để loại bỏ Dr. Paul Joos khỏi vị trí
chủ tịch ủy ban trước khi nhiệm kỳ của ông ấy kết thúc - bởi vì ông đã
làm chứng trước cơ quan lập pháp ở Olympia để ủng hộ dự luật trả lại
quyền kiểm soát Valley cho các ủy viên hội đồng được bầu.
Các hành động của Drennen đồng nhất với quan điểm của bà rằng các
ủy viên hội đồng được bầu nên nhường những vị trí quan trọng hơn
cho các ủy viên quản trị UW Medicine không được bầu chọn. Bà ta
cũng đã bỏ phiếu cho việc tăng trị giá trái phiếu $50 triệu, khiến quý vị,
những người đóng thuế, phải trả thêm hàng triệu triệu đô la.
Tôi tin rằng các ủy viên hội đồng mà Quý vị bầu nên điều hành Valley,
bởi vì chính những người nộp thuế của khu bệnh viện - chứ không
phải là một liên minh bệnh viện bên ngoài - phải chịu thuế để hỗ trợ
bệnh viện. Những cơ quan công cộng phải có trách nhiệm và minh
bạch với người nộp thuế và hành động vì lợi ích của công chúng.
Tôi đã là một người ủng hộ người nộp thuế ở tiểu bang của chúng ta
và là một tình nguyện viên cộng đồng. Chồng tôi và tôi rất quan tâm
đến cộng đồng này vì chúng tôi có con cái ở đây, và tôi đã sống tại khu
bệnh viện này trong hai thập kỷ qua.
Là con gái của một quản trị viên chăm sóc sức khỏe phi lợi nhuận đã
nghỉ hưu, là một người đặt nhu cầu của cộng đồng và bệnh nhân lên
hàng đầu, tôi đã được truyền cảm hứng từ chính tấm gương đó. Tôi
sẽ đóng vai trò tích cực với tư cách là một phần của Hội đồng Ủy viên,
và tôi sẽ ưu tiên việc thật sự có mặt để tham dự các cuộc họp định
kỳ. Đây là cách tốt nhất để tạo ra một môi trường chủ động để phục
vụ tốt nhất cho cộng đồng của chúng ta. Tôi rất mong nhận được
phiếu bầu của quý vị.
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Khu Bệnh viện Công Số 1

Sở Bầu cử Quận King không chỉnh sửa lỗi
chấm câu, ngữ pháp, hoặc kiểm tra sự thật
của các phát biểu của ứng cử viên và dự luật.

Ủy viên Vị trí Số 5

Carol Barber

Tamara J. Sleeter

carol4commissioner@yahoo.com

206-953-4210
drmom14@comcast.net

Học vấn: Trường Trung học Phổ thông Renton; Cử nhân Khoa học Xã
hội Đại học Central Washington; Thạc sĩ, Tâm lý học Cố vấn, Đại học
Central Washington.

Học vấn: Bằng Cử nhân Khoa học, Đại học Walla Walla: Bác sĩ Y khoa
Đại học Loma Linda: Sau Đại học ngành Sản Phụ Khoa Đại học St Louis

Nghề nghiệp: Nhà trị liệu hôn nhân/gia đình có giấy phép và cố vấn
sức khỏe tâm thần có giấy phép tại Kent.
Phát biểu: Tôi đã tốt nghiệp Trường Trung học Phổ thông Renton và
sống ở Kent từ năm 1981. Con trai tôi tốt nghiệp Trường Trung học
Phổ thông Kentwood. Tôi đang tranh cử vào vị trí trong Hội đồng
Thành phố vì Sleeter đã lừa dối và phản bội các cử tri đã đặt niềm tin
vào bà ấy và bầu cho bà ấy sáu năm trước. Không giống như Sleeter,
tôi muốn trả lại quyền kiểm soát Valley cho các Ủy viên hội đồng mà
Quý vị bầu chọn thay vì các Ủy viên quản trị được chỉ định bởi UW
Medicine.
Khi Sleeter tranh cử, bà ấy nói rằng bà ấy “sẽ hỗ trợ việc trả lại quyền
kiểm soát Trung tâm Y tế Valley cho các ủy viên hội đồng mà quý vị đã
bầu chọn.” Bà ấy đã phản bội lời hứa này nhiều lần. Sleeter đã đưa ra
lá phiếu quyết định của Ủy ban để phản đối dự luật trong cơ quan lập
pháp để trả lại quyền kiểm soát Valley cho cử tri. Bà ấy thậm chí đã bỏ
phiếu để loại bỏ Bác sĩ Paul Joos khỏi vị trí chủ tịch Ủy ban vì ông ấy đã
ủng hộ dự luật. Nếu Sleeter đã bỏ phiếu Có, Ủy ban đáng ra sẽ ủng hộ
dự luật. Với sự hỗ trợ của Ủy ban, dự luật đó có thể đã được thông qua
vì sự hỗ trợ của lưỡng đảng đều rất mạnh mẽ. Nhưng vì Sleeter đã bỏ
phiếu Không, quyền kiểm soát Valley đã Không được trả lại cho Quý vị,
những cử tri.
Khi hai Ủy viên Hội đồng từ chức, thay vì thay thế họ bằng các Ủy viên
Hội đồng có quan điểm tương tự về việc trả lại quyền kiểm soát Valley
cho cử tri, Sleeter đã ủng hộ những người thay thế muốn kiểm soát
Valley được giữ lại với các Ủy viên Hội đồng do UW Medicine chỉ định.
Trong chiến dịch tranh cử của mình, Sleeter cho biết bà đã phản đối
việc CEO Rich Roodman của Valley nhận được hơn $1 triệu tiền lương.
Roodman hiện giờ vẫn là CEO và vẫn được trả hơn $1.1 triệu mỗi năm
– gấp đôi so với người đứng đầu Bệnh viện UW.
Sleeter đã bỏ phiếu để tăng nợ của Valley thêm $50 triệu. QUÝ VỊ, các
cử tri hiện đang nợ $50 triệu cộng với hàng triệu tiền lãi phải trả bằng
nhiều khoản thuế nữa!
Nếu được bầu làm ủy viên của quý vị, tôi hứa sẽ đấu tranh để trả lại
quyền kiểm soát Valley cho các Ủy viên Hội đồng được bầu và Sẽ Không
Phản bội Lòng tin Của Quý vị như Sleeter đã làm. Tôi hy vọng quý vị sẽ
bầu chọn tôi! Xin cảm ơn.

Nghề nghiệp: Nhân viên Sản Phụ Khoa đã về hưu từ Trung tâm Y tế
Valley (VMC).
Phát biểu: Trong nhiều năm, Trung tâm Y tế Valley (VMC) đã chăm sóc
cho tất cả những người đến Khu Bệnh viện Công Số 1 bất kể tình trạng
tài chính của họ. Khi nền kinh tế thay đổi, VMC đã liên kết, nhưng
không hợp nhất, với UW trong nỗ lực hợp tác để duy trì sứ mệnh của
mình. Là thành viên của đội ngũ nhân viên bệnh viện, tôi trở nên quan
tâm đến tương lai của bệnh viện và đã được bầu để phục vụ trong Hội
đồng Ủy viên sáu năm trước.
Trong khoảng thời gian gần 30 năm làm nhân viên y tế, tôi đã gặp và
kết hôn với chồng tôi. Chúng tôi cùng nhau nuôi dạy 2 người con trai
ở Renton. Chúng tôi đã chứng kiến cộng đồng phát triển bằng việc
bệnh viện đáp ứng những thiếu sót về chăm sóc y tế dành cho các cử
tri. Chúng tôi đã mở rộng khuôn viên bệnh viện và tăng số lượng các
phòng khám ngoại trú. Hội đồng quản trị đã thành lập một quỹ dự
phòng, thanh toán hết các trái phiếu cũ có lãi suất cao, và phát hành
trái phiếu mới với lãi suất thấp hơn thay cho các trái phiếu cũ. Điều
này đã giúp cho bệnh viện tiết kiệm được đáng kể và cải thiện xếp
hạng tín dụng để phục vụ người dân tốt hơn.
Là ủy viên của quý vị, tôi sẽ tiếp tục ủng hộ các hoạt động kinh doanh
hợp lý đồng thời vẫn cung cấp dịch vụ chăm sóc hiện đại và nhân ái.
Tôi trân trọng phiếu bầu của quý vị.

Jurisdiction
Khu Bệnh viện Công Số 2
Ủy viên Khu vực Số 2

Sở Bầu cử Quận King không chỉnh sửa lỗi
chấm câu, ngữ pháp, hoặc kiểm tra sự thật
của các phát biểu của ứng cử viên và dự luật.
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Ủy viên Vị trí Số 5

Rebecca Hirt

David Edwards

425-823-6089
rdhirt@earthlink.net

425-256-0643
ElectDavidEdwards@gmail.com

Học vấn: Cử nhân Khoa học Tự nhiên về Công nghệ Y khoa tại trường
Đại học Tiểu bang Ohio; Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (Tài chính & Kinh
tế) Đại học Washington

Học vấn: Tiến sĩ Luật, Khoa Luật Đại học Seattle; Cử nhân Khoa học Xã
hội, Đại học Washington Bothell

Nghề nghiệp: Đã về hưu; Nhà lãnh đạo Cộng đồng; Người mẹ và
Người bà
Phát biểu: Tâm huyết của tôi dành cho sức khỏe của cộng đồng bắt
đầu khi tôi là một nhân viên tại bệnh viện Evergreen gồm 76 giường.
Với tư cách là một Ủy viên Hội đồng, tôi đã đưa ra nhiều quyết định để
đưa EvergreenHealth (EH) trở thành một trung tâm y tế khu vực được
công nhận trên toàn quốc. US News & World Report đánh giá EH là
bệnh viện tốt thứ 3 tại tiểu bang Washington. Các tổ chức xếp hạng
bệnh viện khác đánh giá Evergreen nằm trong 100 bệnh viện hàng
đầu ở Mỹ (2% bệnh viện hàng đầu trên toàn quốc), 100 Bệnh viện
Cộng đồng tốt hàng đầu và 100 “bệnh viện cộng đồng lớn hàng đầu”.
Đáp ứng nhu cầu sức khỏe của bệnh nhân và cộng đồng là một trong
những ưu tiên hàng đầu của tôi. Trung tâm Điều trị Ung thư Halvorson
và cộng tác của Tổ chức Chăm sóc bệnh nhân ung thư Seattle giúp tôi
hoàn thành mục tiêu lâu dài của mình là mang lại dịch vụ chăm sóc tốt
nhất cho bệnh nhân ung thư trong cộng đồng của chúng ta. Tôi đặc
biệt ủng hộ việc triển khai Trung tâm Thai sản Gia đình, Viện Chăm sóc
Đặc biệt, Trung tâm MS, Trung tâm Parkinson và Phòng khám chính
trong khắp cộng đồng.
Một ưu tiên hàng đầu khác là cải thiện chất lượng dịch vụ chăm sóc và
đảm bảo an toàn cho bệnh nhân. Là đồng Chủ tịch của Ủy ban Chất
lượng, tôi luôn xem xét các dự luật tiên khởi để cải thiện cộng đồng.
Kinh nghiệm cơ bản khi còn là một kỹ thuật viên y tế giúp tôi có kiến
thức để hỗ trợ cho việc thay đổi các quy trình đơn giản cũng như là
nền văn hóa bệnh viện để đạt được mục tiêu an toàn tuyệt đối. Tập
đoàn Leapfrog đánh giá điểm “A” cho sự an toàn của Evergreen.
Tôi hoạt động trong Ủy ban Dịch vụ do Thuế Tài trợ, một tổ chức có
vai trò quản lý các khoản tiền thuế được xem là có lợi cho cộng đồng.
Các chương trình được hỗ trợ là Chăm sóc Lão khoa EH, Sức khỏe Trí
tuệ Thanh niên, Tiếp cận Chăm sóc Sức khỏe, Đường dây nóng chăm
sóc y tế 24 giờ, các chương trình tại Trung tâm Cao cấp Northshore,
Kenmore, Kirkland và Redmond, Viện Chăm sóc Đặc biệt và Chăm sóc
Giảm nhẹ. Duy trì mức thuế thấp và đảm bảo rằng các khoản tiền thuế
có lợi cho cộng đồng là điều quan trọng.
Trong một môi trường thay đổi liên tục, một thách thức đặt ra là phải
liên tục đáp ứng nhu cầu về sức khỏe của cộng đồng bằng cách duy trì
tài chính vững chắc khi doanh thu giảm và chi phí tăng. Sự hiểu biết
sâu sắc của tôi về tài chính chăm sóc sức khỏe sẽ giúp EH tiếp tục “làm
giàu thêm cho sức khỏe và hạnh phúc của mỗi mảnh đời mà chúng ta
biết đến.”

Nghề nghiệp: Luật sư có Giấy phép; Điều tra viên Quyền Công dân
Phát biểu: Với tư cách là một Ủy viên Hội đồng Kirkland Nhận
lương đương nhiệm và Cố vấn Cộng đồng trong hai nhiệm kỳ cho
EvergreenHealth (Bệnh viện Công Quận King 2), tôi tin rằng các bên
liên quan tham gia tích cực vào cộng đồng là điều cần thiết để đảm
bảo rằng các quyết định chăm sóc y tế quan trọng được đưa ra phản
ánh đầy đủ nhu cầu của cộng đồng chúng ta. Với tư cách là một Ủy
viên Hội đồng, tôi sẽ chủ trương tăng tính minh bạch và sự tham gia
của cộng đồng.
Tôi cam kết đảm bảo rằng chất lượng chăm sóc y tế và khả năng tiếp
cận sẽ vẫn là ưu tiên hàng đầu. Điều này là cần thiết để cung cấp cho
người dân trong khu vực đang phát triển của chúng ta với những dịch
vụ mà họ cần. Tôi sẽ làm việc để đảm bảo rằng EvergreenHealth sử
dụng tiền thuế công một cách hiệu quả và khôn ngoan để đổi mới và
cải thiện những dịch vụ được cung cấp.
Nền tảng chuyên môn và giáo dục của tôi đã mang lại cho tôi những
công cụ để phục vụ cho khu vực này với tư cách là Ủy viên Hội đồng
Bệnh viện. Trong một môi trường chăm sóc y tế thay đổi liên tục, nền
tảng đa dạng của tôi sẽ cho phép tôi đưa ra một quan điểm mới và
độc đáo trong các quy trình ra quyết định quan trọng.
Là cư dân trọn đời của cộng đồng này và hiện là Cố vấn Cộng đồng,
tôi có kinh nghiệm cần thiết để đảm bảo rằng các nhu cầu cộng đồng
của chúng ta đều được lắng nghe và giải quyết. Với sự hỗ trợ của quý
vị, chúng ta có thể làm việc cùng nhau để đảm bảo rằng dịch vụ chăm
sóc y tế có chất lượng và có thể tiếp cận được sẵn có cho khu vực này
trong nhiều năm tới. Tôi rất trân trọng phiếu bầu của quý vị.
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Khu Công viên Đô thị Hồ bơi Des Moines

Ủy viên Vị trí Số 3

Sở Bầu cử Quận King không chỉnh sửa lỗi
chấm câu, ngữ pháp, hoặc kiểm tra sự thật
của các phát biểu của ứng cử viên và dự luật.

Ủy viên Vị trí Số 4

Shane Young

Toni Overmyer

206-427-4649
shaneyoung44@yahoo.com

206-212-6221
Toni.Overmyer@gmail.com

Học vấn: Ứng cử viên không nộp thông tin.

Học vấn: Cao đẳng Cộng đồng Everett, Cao đẳng Highline

Nghề nghiệp: Quản lý Khu Thủy cục

Nghề nghiệp: Ứng cử viên không nộp thông tin.

Phát biểu: Tôi rất hân hạnh được phục vụ Khu Công viên Đô thị Hồ
bơi Des Moines với tư cách là ủy viên trong một năm rưỡi qua. Tôi
mong muốn được tiếp tục phục vụ những người dân nộp thuế của
Des Moines trong một nhiệm kỳ trọn vẹn. Nếu quý vị có bất kỳ câu
hỏi, nhận xét hoặc mối lo ngại nào về Khu Công viên Đô thị Hồ bơi Des
Moines, xin vui lòng gọi hoặc gửi thư điện tử cho tôi. Cảm ơn phiếu
bầu của quý vị và cho tôi cơ hội được phục vụ!

Phát biểu: Là một Ủy viên của Khu Công viên Đô thị Hồ bơi Des
Moines, tôi sẽ làm việc tận tâm với cương vị quản lý trong việc đại diện
cho quan điểm của cộng đồng. Tôi tán thành tầm quan trọng của các
bài học bơi và các dịch vụ có giá cả phải chăng. Cộng đồng của chúng
ta cần một nơi để các gia đình giải trí, nơi để vận động viên để đào tạo
và thi đấu, và một nơi để tập luyện và vui chơi.
Chúng ta có nghĩa vụ đảm bảo tính bền vững của chương trình và các
trang bị . Quản lý tốt, giao tiếp tốt, và tính minh bạch là rất cần thiết.
Tôi sẽ tiếp tục mang lại sự lãnh đạo, liêm chính, và trách nhiệm trong
việc đưa ra quyết định.

Tricia Croom
206-427-1195
electtriciacroom@gmail.com

Học vấn: Bằng Cao đẳng Khoa học Xã hội về ECE - Cao đẳng Highline
Nghề nghiệp: Người Hỗ trợ Sinh và Sau sinh
Phát biểu: Vào tháng 10 năm 2018, tôi bắt đầu tham dự các cuộc họp
của hội đồng hồ bơi khi dự án bảo trì lớn đã rõ ràng chi vượt ngân
sách và không có dịch vụ bể bơi nào được cung cấp ở đây. Tôi tranh cử
cho vị trí này vì tôi tin rằng có thể tạo ra được nhiều sự cải thiện trong
quá trình hoạt động của hồ bơi, vấn đề tài chính và khả năng tiếp cận
cho tất cả người dân.
Khi đắc cử, mục tiêu của tôi là giải quyết sự thiếu hụt các lớp học bơi
cho nhu cầu hiện tại, giảm bội chi ngân sách trong các hoạt động dự
thảo ngân sách và tiếp cận và quảng bá bể bơi đến cộng đồng đa dạng
của chúng ta. Ngoài ra, tôi cam kết sẽ tặng một phần tiền lương của
Ủy viên để tài trợ cho học bổng bơi tại Hồ bơi Mt. Rainier.
Tôi là cư dân ở Des Moines 20 năm và ba đứa con của chúng tôi đã
học bơi ở Hồ bơi Mt. Rainier. Tôi đam mê với việc giữ cho hồ bơi tiếp
tục mở cửa và phục vụ cộng đồng trong nhiều năm tới.

Jurisdiction
Khu Công viên Đô thị Hồ bơi Tukwila
Ủy viên Vị trí Số 3

Andrew Stahl
AndrewofTukwila@gmail.com

Sở Bầu cử Quận King không chỉnh sửa lỗi
chấm câu, ngữ pháp, hoặc kiểm tra sự thật
của các phát biểu của ứng cử viên và dự luật.
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Ủy viên Vị trí Số 4

Jeri FrangelloAnderson
206-552-1620
jerber40@hotmail.com

Học vấn: Cử nhân ngành Kế toán, Đại học Western Governors

Học vấn: Ứng cử viên không nộp thông tin.

Nghề nghiệp: Mã hóa Chi phí Chuyên nghiệp

Nghề nghiệp: Quản lý Dự án

Phát biểu: Kể từ khi chuyển đến Tukwila vào sáu năm trước, tôi đã
nhận thấy cộng đồng chúng ta thật gắn bó. Tôi đã gặp các viên chức
thành phố khác nhau tại các sự kiện, tôi đã có thể đến và được lắng
nghe tại các cuộc họp của hội đồng thành phố, và tôi đã tham gia vào
các chương trình cho cư dân. Đây là loại cộng đồng nơi mà các viên
chức và công dân của cộng đồng đó được hiểu rõ và được lắng nghe.

Phát biểu: Thật vinh dự khi tôi đã được phục vụ với tư cách là Ủy viên
của Khu Công viên Đô thị Hồ bơi Tukwila trong 4 năm qua. Tôi rất
mong muốn 6 năm tới sẽ phục vụ cộng đồng của chúng ta để người
trẻ tuổi và người cao tuổi để có thể tiếp cận với các bài học bơi, được
giáo dục về an toàn dưới nước và tiếp tục giữ cho Hồ bơi Tukwila bền
vững và là nguồn lực hữu hiệu cho cộng đồng của chúng ta.

Hồ bơi của chúng ta là một thứ gắn kết cộng đồng lại với nhau. Tôi đã
ở trong đội bơi ở trường trung học phổ thông và bây giờ con trai tôi rất
thích nước. Con tôi thích đi đến hồ bơi mỗi tuần và luôn biết ai đó ở
đó. Cho dù đó là một người bạn, một người hàng xóm, hay nhân viên
hồ bơi, con trai tôi luôn cảm thấy được chào đón và vui vẻ. Đó là điều
thúc đẩy một cộng đồng tuyệt vời - nhân viên thân thiện và một nơi an
toàn để vui chơi.

Bơi lội và an toàn dưới nước mang lại những kỷ niệm rất đẹp cho tôi
khi còn nhỏ, vì bố mẹ tôi đảm bảo rằng chị gái tôi và tôi luôn được giáo
dục về an toàn dưới nước và có những buổi học bơi mỗi mùa hè tại Hồ
Steel. Niềm đam mê của tôi đối với Hồ bơi Tukwila đến từ cha mẹ tôi
vì họ cũng đam mê như tôi về bơi lội và an toàn dưới nước.

Tôi cam kết đảm bảo rằng hồ bơi luôn chào đón mọi người và giá cả
phải chăng cho cộng đồng của chúng ta.

Công cụ Minh bạch dành cho
Người nộp thuế
Xem bảng giải thích chi tiết về thuế bất
động sản của quý vị, cũng như chi phí
ước tính của các dự luật thuế được đề
xuất mà sẽ được cử tri bỏ phiếu bằng
công cụ minh bạch dành cho người nộp
thuế của Văn phòng Thẩm định viên
Quận King.

Truy cập công cụ minh bạch
dành cho người nộp thuế tại:
bit.ly/transparencytool
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Sở Bầu cử Quận King không chỉnh sửa lỗi
chấm câu, ngữ pháp, hoặc kiểm tra sự thật
của các phát biểu của ứng cử viên và dự luật.

Jurisdiction
Quận King
Đề xuất Số 1
Medic One – Thay thế Thuế Hiện tại dành cho Dịch vụ
Y tế Khẩn cấp
Quận King có nên được ủy quyền để thay thế một khoản thuế
sắp hết hạn dành cho dịch vụ y tế khẩn cấp Medic One bằng
cách áp đặt thuế bất động sản thường xuyên là $0.256 hoặc
ít hơn trên mỗi một nghìn đô la của giá trị bất động sản được
thẩm định mỗi năm trong sáu năm liên tiếp, với việc thu thuế
bắt đầu vào năm 2020, như được quy định trong Sắc lệnh
18931 của Quận King, để tiếp tục cấp kinh phí cho dịch vụ y tế
khẩn cấp Medic One hay không:
Có
Không

Phát biểu giải trình
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Nếu quý vị có câu hỏi về dự luật này,
xin vui lòng liên lạc:
Helen Chatalas, Phó Giám đốc, Bộ
phận Dịch vụ Y tế Khẩn cấp Quận King,
206-263-8560,
helen.chatalas@kingcounty.gov

Nếu được cử tri chấp thuận, Đề
xuất Số 1 sẽ cho phép cho Quận
King đánh thuế bất động sản
thông thường ở mức không vượt
quá $0.265 trên một ngàn đô la
giá trị của bất động sản được thẩm định đối với tất cả các bất động sản
chịu thuế trong quận. Đối với bất động sản có giá trị được thẩm định là
$500,000, mức thuế tối đa sẽ là khoảng $133 trong năm đầu tiên. Tiền
thuế thu được sẽ được sử dụng để bảo đảm kinh phí cho các dịch vụ cấp
cứu y tế Medic One và hoạt động chăm sóc cấp cứu y tế trên toàn quận
như được mô tả đầy đủ hơn trong Sắc lệnh Số 18931 và RCW 84.52.069.
Mức thuế được đề xuất sẽ được phép áp dụng trong thời gian sáu năm,
với việc thu thuế bắt đầu vào năm 2020. Khoản thuế này sẽ không phụ
thuộc vào các quy định giới hạn mức thuế trong RCW 84.52.043, nhưng
sẽ phải tuân theo các quy định giới hạn của chương 84.55 về việc tăng
mức thuế từ năm thứ hai đến năm thứ sáu.

Văn bản đầy đủ của dự luật này bắt đầu ở trang 97.

Phát biểu ủng hộ

Người nộp phát biểu: Reagan Dunn,
Greg Markley, Mickey Eisenberg,
reagan.dunn@gmail.com

Medic One cứu mạng sống. Năm
ngoái, các nhân viên cứu hỏa
và nhân viên y tế đã trả lời hơn
268,000 cuộc gọi 9-1-1 về y tế (một cuộc gọi mỗi ba phút).

Hệ thống Medic One của chúng ta được công nhận là một trong những
hệ thống dịch vụ y tế khẩn cấp tốt nhất trên thế giới - nạn nhân bị
ngừng tim ở đây có khả năng sống sót cao gấp 2 đến 3 lần so với các
thành phố khác. Năm 2018, tỷ lệ sống sót là 56%, đây là một trong
những tỷ lệ cao nhất được báo cáo ở bất cứ đâu. Dịch vụ này có sẵn cho
tất cả mọi người chỉ bằng cách gọi 9-1-1, bất kể trường hợp khẩn cấp y
tế gì, bất kể vị trí, hoàn cảnh, hoặc thời gian trong ngày.
Thuế Medic One không phải là một khoản thuế mới. Khoản thuế này
tiếp tục tài trợ cho một chương trình cung cấp các dịch vụ khẩn cấp
quan trọng cho tất cả mọi người trong Quận King. Các cử tri Quận King
đã ủng hộ Medic One bằng cách thông qua các khoản thuế trong hơn
40 năm. Với mức thuế được đề xuất, chủ sở hữu một ngôi nhà trị giá
$500,000 sẽ trả $133 một năm cho dịch vụ chăm sóc y tế khẩn cấp đẳng
cấp thế giới sẽ đến bên cạnh họ trong vòng vài phút.
Chúng tôi phụ thuộc vào sự có mặt của Medic One khi chúng ta cần,
24 giờ một ngày, mỗi ngày. Bây giờ đến lượt của chúng ta hỗ trợ Medic
One. Gia hạn cam kết của chúng ta. Bỏ phiếu Có cho Đề xuất 1.

Phát biểu phản đối
Khu vực có thẩm quyền pháp lý đã không nộp phát biểu.
Phát biểu ủng hộ và phát biểu phản đối một dự luật lá phiếu được nộp
bởi các ủy ban do khu vực có thẩm quyền pháp lý chỉ định. Không có ai
tình nguyện phục vụ trong ủy ban này và viết phát biểu phản đối. Nếu
quý vị muốn tham gia vào ủy ban này trong tương lai, xin vui lòng liên
lạc với khu vực có thẩm quyền pháp lý.
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Sở Bầu cử Quận King không chỉnh sửa lỗi
chấm câu, ngữ pháp, hoặc kiểm tra sự thật
của các phát biểu của ứng cử viên và dự luật.

Thành phố Shoreline

Nếu quý vị có câu hỏi về dự luật này,
xin vui lòng liên lạc:
Christina Arcidy, Chuyên viên Phân tích
Quản lý
206-801-2216
carcidy@shorelinewa.gov

Đề xuất Số 1

Phát biểu giải trình

Trái phiếu Nghĩa vụ Chung cho Trung tâm Hồ bơi, Giải
trí và Cộng đồng và các Cải tiến Công viên và Giải trí

Văn bản đầy đủ của dự luật này có theo yêu cầu.

Nếu được các cử tri của Shoreline
chấp thuận, đề xuất này cho phép xây
dựng Trung tâm Hồ bơi, Giải trí, và
Cộng đồng Shoreline (ShARCC) và các
hạng mục cải tiến cho bốn công viên
trong khu phố.
ShARCC sẽ thay thế Hồ bơi Shoreline gần 50 năm tuổi và Trung tâm Giải trí
Spartan hơn 70 năm tuổi.
ShARCC được đề xuất dự kiến sẽ có diện tích khoảng 75,000 foot vuông và bao
gồm: không gian cho các lớp học/cho thuê/tụ họp; 6,000 foot vuông không gian
được ưu tiên cho các chương trình của người cao tuổi, bao gồm một nhà bếp
thương mại; phòng tập thể dục; đường đi bộ trong nhà/chạy bộ; phòng tập thể
dục/tập thể hình; nhóm hoạt động có các tính năng vui chơi; hồ bơi tám làn
riêng biệt phục vụ bơi và lặn giải trí và thi đấu, lớp học bơi, và các lớp tập thể
dục nông và sâu; Khu vực xem hồ bơi có chỗ tiếp cận cho người khuyết tật ADA
cho 500 khán giả; khu vui chơi/tụ họp ngoài trời.
Bốn công viên trong khu phố sẽ có các hạng mục cải thiện là: Brugger’s Bog,
Hillwood, Richmond Highlands và Công viên Cộng đồng Briarcrest (Hamlin
East). Những hạng mục cải thiện đối với công viên bao gồm những thứ như sân
chơi, khu phun nước, sân thể thao đa năng, đường mòn và khu vực chơi hoàn
toàn có thể tiếp cận cho mọi người với mọi khả năng thể chất.
Nếu được chấp thuận, Đề xuất số 1 sẽ cho phép Thành phố phát hành lên tới
$103,600,000 trái phiếu nghĩa vụ chung để tài trợ và tái cấp vốn cho các dự án
này, bao gồm cả việc thu được đất, và quy định mức thuế bất động sản thặng
dư để hoàn trả cho các trái phiếu đó. Trái phiếu sẽ đáo hạn trong vòng 20 năm.
Mặc dù số tiền thuế chính xác của mỗi hộ gia đình cần thiết để hoàn trả trái
phiếu sẽ phụ thuộc vào lãi suất và trị giá bất động sản, Thành phố ước tính
mức thuế tài sản hằng năm bổ sung cho chủ sở hữu của một ngôi nhà có giá trị
trung bình ($480,000 đô la) sẽ là $244 mỗi năm, hoặc $20 mỗi tháng.

Phát biểu ủng hộ

Phát biểu phản đối

Hội đồng Thành phố của Thành phố Shoreline đã thông qua
Sắc lệnh Số 866 liên quan đến một trung tâm hồ bơi và cộng
đồng mới và các cải tiến cho công viên ở khu phố. Đề xuất này
ủy quyền cho Thành phố có được bất động sản và xây dựng
một trung tâm hồ bơi và cộng đồng cho các hoạt động cho
người cao tuổi, thanh thiếu niên, và gia đình, bao gồm không
gian lớp học/tập thể dục, hồ bơi giải trí/kiểu thi đấu, phòng tập
thể dục, đường đi bộ/chạy bộ trong nhà, và nhà bếp thương
mại; xây dựng các tiện nghi công viên, sân chơi, khu phun
nước, và/hoặc đường mòn trong công viên; phát hành trái
phiếu nghĩa vụ chung có trị giá lên đến $103,600,000 đáo hạn
trong vòng 20 năm để tài trợ và tái cấp vốn cho các dự án đó;
và đánh thuế bất động sản thặng dư hằng năm để hoàn trả các
trái phiếu đó, như được quy định trong Sắc lệnh Số 866.
Có nên chấp thuận đề xuất này không:
Có
Không

Người nộp phát biểu: Carolyn Hope,
Pamela Cross, Susie McDowell,
parksinvestnow.com

Người nộp phát biểu: Ginny
Scantlebury, Jeff B. Cleppe, Michele
Lawson,
206-755-3588

Các cư dân tham gia Kế hoạch Công
viên, Giải trí và Không gian Mở (PROS)
năm 2017 đã khuyến nghị thay thế hồ
bơi cũ, tạo ra một trung tâm cộng đồng và thực hiện các hạng mục cải thiện
công viên. Biện pháp này sẽ bảo đảm kinh phí cho các dự án theo kế hoạch
PROS tại các công viên có ít tiện nghi hơn và có nhu cầu lớn nhất; cho phép
mọi người ở mọi lứa tuổi đi bộ, chơi, tụ họp và thư giãn trong khu phố của
họ.
Một hồ bơi kết hợp và trung tâm cộng đồng sẽ hiệu quả hơn cho các công
dân và nhân viên. ShARCC sẽ đáp ứng nhu cầu về không gian thể thao dưới
nước và trung tâm cộng đồng trong thành phố đang phát triển của chúng
ta, đồng thời tạo cơ hội tiếp cận đến các chương trình chi phí thấp và hỗ trợ
chi phí; phục vụ tất cả mọi người bất kể thu nhập, tuổi tác, khả năng thể chất
hoặc nền tảng. Chúng ta sẽ tiếp tục nhấn mạnh đến sự an toàn dưới nước
thông qua các bài học bơi, lớp thể dục, bơi theo vòng lượt và hỗ trợ các đội
bơi lội giải trí và khu học chánh địa phương của chúng ta. Các nhóm cộng
đồng sẽ có thể thuê phòng để tổ chức các cuộc họp hoặc sự kiện. ShARCC
sẽ cung cấp một nơi để các gia đình cùng nhau tận hưởng các hoạt động giải
trí, ưu tiên không gian cho các hoạt động của người cao tuổi và cơ hội để mọi
người thúc đẩy các mối quan hệ mới trong cộng đồng của chúng ta.
Chúng ta hãy thay thế các cơ sở cũ và bảo đảm tài sản trên đất của chúng ta.
Những dự án này sẽ góp phần mang lại chất lượng cuộc sống cao cho thanh
thiếu niên, gia đình và người cao tuổi của Shoreline.

Chúng tôi đề cao chất lượng của các
công viên và cơ sở giải trí của chúng
ta và chúng tôi muốn bảo tồn chúng.
Chúng tôi phản đối Đề xuất 1 vì chúng tôi không biết những gì chúng ta
đang nhận được gì với số tiền của mình. Chủ sở hữu của một ngôi nhà
trị giá $650,000 đô la sẽ chứng kiến việc tăng $325 /năm trong 20 năm $6500 trong vòng đời của các trái phiếu này. Đây là một đề xuất khái quát,
tăng thuế mà không có chi tiết cụ thể. Tất cả những gì chúng tôi có là
những bản vẽ khái niệm không có dự toán cố định, không có nội dung bảo
trì và không có nội dung đội chi phí. Tại sao bãi đậu xe không được đưa
vào trong đề xuất? Đề xuất không nói gì đến một không gian dành riêng
cho người cao tuổi và không có chỗ cho cửa hàng bán đồ đã qua sử dụng
của Trung tâm Người cao tuổi. Sẽ có phí người dùng cho các cơ sở đó và
không có kế hoạch cho việc xác định mức phí là bao nhiêu.
Không có con đường khác được xem xét để bảo đảm kinh phí cho dự án
này. Tại sao các nhà đầu tư xây dựng, những người được hưởng lợi từ việc
tái phân vùng được hội đồng thành phố thông qua, không phải trả phí tác
động cho những loại dự án này?
Quý vị có muốn bị buộc phải trả $85.7 triệu cho một tổ hợp hồ bơi/giải
trí để có được các hạng mục cải thiện công viên không? Đề xuất này nên
được chia thành 2 phần. Hãy bỏ phiếu Không cho Đề xuất 1.

Bác bỏ phát biểu phản đối

Bác bỏ phát biểu ủng hộ

Hàng trăm thành viên cộng đồng đã gây ảnh hưởng đến thiết kế ý tưởng
về các hạng mục cải tiến công viên và ShARCC bao gồm hồ bơi, trung tâm
cộng đồng, nhà bếp thương mại, không gian cho người cao tuổi và bãi đậu
xe. Một khi cử tri chấp thuận dự luật này, công chúng sẽ có các cơ hội
tham gia vào bản thiết kế cuối cùng.
Chi phí vận hành cho cơ sở kết hợp, hiện đại này sẽ hiệu quả hơn. Các
nhà đầu tư xây dựng phải trả phí tác động công viên và Học khu Shoreline
đang đóng góp $2.4 triệu cho hồ bơi. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng
truy cập www.shorelinewa.gov/prop1. Hãy bỏ phiếu Có!

Chúng tôi đề cao chất lượng của các công viên và cơ sở giải trí của chúng
ta và chúng tôi muốn bảo tồn chúng. Tuy nhiên, chúng tôi không cảm
thấy rằng thành phố này hoàn toàn minh bạch về chính xác những gì
chúng ta đang nhận được với số tiền bỏ ra của mình. Quý vị có thực
sự muốn thêm $325/năm vào thuế bất động sản của chúng ta trong 20
năm (dựa trên căn nhà trị giá$ 650,000) không?
Quý vị có thực sự muốn trả $85.7 triệu cho một tổ hợp hồ bơi/giải trí để
có được các hạng mục cải thiện công viên không?

Jurisdiction
Học khu Renton Số 403
Đề xuất Số 1
Trái phiếu Building for Excellence để Cải tiến, Xây dựng
và Nâng cấp Cơ sở Trường học
Hội đồng Quản trị của Học khu Renton Số 403 đã thông qua
Nghị quyết Số 16-18/19, liên quan đến một đề xuất nhằm cải
thiện sự an toàn, cơ hội giáo dục và cơ sở hạ tầng lỗi thời. Đề
xuất này sẽ ủy quyền cho Học khu: thực hiện các cải tiến an
ninh và an toàn trên toàn Học khu; xây dựng một trường tiểu
học mới trong Khu vực Chuyển tiếp Hazen; có được đất; cung
cấp lớp học và không gian học tập cho các chương trình giáo
dục (bao gồm khoa học và mầm non); thực hiện các cải tiến tòa
nhà, khả năng tiếp cận và địa điểm; thực hiện các cải tiến về
nhu cầu nghiêm trọng trên toàn Học khu; phát hành trái phiếu
nghĩa vụ chung có trị giá không quá $249,600,000 đáo hạn
trong vòng 21 năm; và đánh thuế bất động sản thặng dư hằng
năm để trả nợ trái phiếu, tất cả như được quy định trong Nghị
quyết Số 16-18/19. Đề xuất này nên được:
Chấp thuận
Bác bỏ

Văn bản đầy đủ của dự luật này có theo yêu cầu.

Phát biểu ủng hộ
Bỏ phiếu Có cho Trái phiếu Xây
dựng Trường học – Bỏ phiếu Có cho
Cộng đồng của chúng ta

Người nộp phát biểu: Mary Duncan,
Ellie Diaz, Jim Sullivan,
yesrentonschools.com

Học khu Renton tiếp tục mang lại sự xuất sắc trong công tác giáo dục
học sinh, đào tạo giáo viên và hỗ trợ đồng thời trải qua sự tăng trưởng
trung bình thêm 200 học sinh mỗi năm trong 10 năm qua. Hãy đảm
bảo rằng con cái chúng ta có các trường học an toàn và không gian
thích hợp để học tập. Dự luật trái phiếu này sẽ đảm bảo các trường học
nhận được các nâng cấp an toàn rất cần thiết, thay thế hệ thống sưởi
ấm-làm mát, và cải thiện sân bóng, sân chơi, đường chạy điền kinh và
hồ bơi được sử dụng bởi học sinh và cư dân khu phố. Trái phiếu này sẽ
cung cấp nhiều lớp học khoa học hơn để giúp học sinh đáp ứng các yêu
cầu tốt nghiệp trung học gia tăng và tài trợ cho việc xây dựng thêm một
trường tiểu học ở phía đông bắc thành phố nơi các trường phục vụ học
sinh nhỏ tuổi nhất đang bị quá tải.
Bằng cách ủng hộ dự luật này, cử tri sẽ chứng minh và thừa nhận giá trị
của giáo dục và cộng đồng đang phát triển của chúng ta. Vì thời gian và
thành công kinh tế trong khu vực của chúng ta, bỏ phiếu có sẽ vẫn thấy
thuế suất giảm!
Trái phiếu Xây dựng Trường học này mang lại lợi ích cho tất cả mọi
người. Các trường học tốt mang lại ảnh hưởng tích cực đến các khu phố
của chúng ta và xây dựng một cộng đồng mạnh mẽ hơn, và với tiết kiệm
tiền thuế, đó là lợi ích cho tất cả mọi người. Đó là lý do tại sao hàng trăm
người hàng xóm và các nhà lãnh đạo cộng đồng của quý vị đang bỏ
phiếu Có! cho dự luật này.

Sở Bầu cử Quận King không chỉnh sửa lỗi
chấm câu, ngữ pháp, hoặc kiểm tra sự thật
của các phát biểu của ứng cử viên và dự luật.

Phát biểu giải trình
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Nếu quý vị có câu hỏi về dự luật này,
xin vui lòng liên lạc:
Randy Matheson, Giám đốc Điều hành
về Quan hệ Cộng đồng
425-204-2345
community.relations@rentonschools.us

Việc thông qua đề xuất này sẽ ủy
quyền cho Học khu Renton phát
hành trái phiếu nghĩa vụ chung có
trị giá không quá $249,600,000 để:
cải thiện an toàn và an ninh trên
toàn Học khu; xây dựng một trường tiểu học mới trong Khu vực Chuyển
tiếp Hazen; thu được đất; cung cấp lớp học và không gian học tập cho
các chương trình giáo dục (bao gồm khoa học và mầm non); xây dựng
tòa nhà, cải thiện khả năng tiếp cận và địa điểm; và cải thiện các nhu
cầu thiết yếu trên toàn Học khu.
Hội đồng Học khu xác định rằng cần phải cải thiện sự an toàn, cơ hội
giáo dục và cơ sở hạ tầng lỗi thời do: mối quan ngại về sự an toàn và
an ninh của học sinh và nhân viên; tình trạng quá tải (bao gồm nhu cầu
tuyển sinh và các dự luật giảm quy mô lớp học và mẫu giáo trọn ngày
của Washington); và nhu cầu của các chương trình giáo dục của Học
khu.
Trái phiếu sẽ được hoàn trả từ thuế bất động sản hằng năm trong
khoảng thời gian không quá 21 năm. Học khu ước tính mức thuế năm
2020 cho trái phiếu là $0.28 trên $1,000 giá trị bất động sản được thẩm
định. Đối với tất cả các loại thuế (bao gồm cả thuế hoạt động, thuế vốn/
công nghệ và trái phiếu), Học khu ước tính tổng mức thuế là $3.50 đến
năm 2025, bằng với mức thuế năm 2019 hiện tại.
Một số đối tượng chủ nhà nhất định có thể được miễn giảm thuế.
Để biết thêm thông tin, xin vui lòng gọi Sở Thẩm định Quận King
206.296.3920.

Phát biểu phản đối
Khu vực có thẩm quyền pháp lý đã không nộp phát biểu.
Phát biểu ủng hộ và phát biểu phản đối một dự luật lá phiếu được nộp
bởi các ủy ban do khu vực có thẩm quyền pháp lý chỉ định. Không có ai
tình nguyện phục vụ trong ủy ban này và viết phát biểu phản đối. Nếu
quý vị muốn tham gia vào ủy ban này trong tương lai, xin vui lòng liên
lạc với khu vực có thẩm quyền pháp lý.
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Khu Dịch vụ Công viên và Giải trí Northshore

Đề xuất Số 1
Thuế dành cho việc Bảo trì và Hoạt động
Khu Dịch vụ Giải trí và Công viên Northshore có nên được phép
áp đặt thuế bất động sản thường xuyên là bốn xu ($.04) hoặc
ít hơn cho mỗi một nghìn đô la của giá trị bất động sản được
thẩm định cho mỗi năm trong sáu (6) năm liên tiếp không?
Có
Không

Phát biểu giải trình

Sở Bầu cử Quận King không chỉnh sửa lỗi
chấm câu, ngữ pháp, hoặc kiểm tra sự thật
của các phát biểu của ứng cử viên và dự luật.
Nếu quý vị có câu hỏi về dự luật này,
xin vui lòng liên lạc:
Kinnon Williams, General Counsel
425-455-1234
kwilliams@insleebest.com

Vào năm 1989, các cử tri đã chấp
thuận việc thành lập Khu Dịch vụ
Công viên và Giải trí Northshore
(NPRSA). NPRSA là chủ sở hữu của
hai cơ sở ở Bothell, bao gồm cả
cơ sở được điều hành bởi Trung tâm Người cao tuổi Northshore, cung
cấp các dịch vụ để đáp ứng nhu cầu của người dân ở Bothell, Kenmore,
Woodinville, và các khu vực không hợp nhất của Quận King và Quận
Snohomish. Theo RCW 36.38.525, NPRSA được ủy quyền áp đặt thuế
bất động sản với số tiền bằng sáu mươi xu hoặc ít hơn cho mỗi một
ngàn đô la giá trị của bất động sản được thẩm định trong khu vực dịch
vụ mỗi năm trong sáu năm liên tiếp theo sự chấp thuận của cử tri trong
khu vực dịch vụ. Dự luật lá phiếu được đề xuất này mong nhận được sự
chấp thuận để áp đặt thuế bất động sản với số tiền bằng bốn xu hoặc
ít hơn cho mỗi một ngàn đô la giá trị của bất động sản được thẩm định
trong khu vực dịch vụ mỗi năm trong sáu năm liên tiếp. Tiền thuế bất
động sản sẽ được sử dụng để tài trợ cho việc sửa chữa cần thiết và điều
hành các cơ sở giải trí do NPRSA sở hữu hoặc quản lý, và như được cho
phép theo luật pháp Tiểu bang.

Văn bản đầy đủ của dự luật này có theo yêu cầu.

Phát biểu ủng hộ

Người nộp phát biểu: Suzanne
Greathouse, David Baker, Dick Paylor,
206-465-8833

Khu Dịch vụ Công viên và Giải trí
Northshore (NPRSA) được thành lập
năm 1988 đã xây dựng Trung tâm
Người cao tuổi Northshore và Trung tâm Y tế và Sức khỏe Northshore.
Trung tâm Người cao tuổi Northshore cho thuê các tòa nhà, điều hành
các chương trình, và chi trả cho hoạt động bảo trì cơ bản của các cơ sở.
Đây là một tổ chức phi lợi nhuận, cung cấp các chương trình và dịch
vụ hằng năm cho hơn 6,000 người cao tuổi, người khuyết tật và người
chăm sóc gia đình trong cộng đồng của chúng ta.

Các chương trình hiện tại bao gồm giúp quản lý trầm cảm, các chương
trình làm chậm sự tiến triển của bệnh Parkinson, hỗ trợ thực phẩm,
các hoạt động giải trí cho thanh thiếu niên có nhu cầu đặc biệt, giúp đỡ
người cao tuổi sống với thu nhập cố định và hơn thế nữa.
Cử tri đã chấp thuận trái phiếu để xây dựng các cơ sở công cộng được
nhiều người sử dụng này, nhưng không có kinh phí cho hoạt động bảo
trì. Sắp được ba mươi năm, các cơ sở này cần được thực hiện những
sửa chữa quan trọng bao gồm thay thế mái nhà, cửa sổ, hệ thống thoát
nước và hệ thống cơ khí. Những nhu cầu này nằm ngoài kế hoạch bảo
trì định kỳ mà Trung tâm có nhiệm vụ phải chi trả.
Với 4 xu trên một ngàn đô la của giá trị bất động sản được thẩm định,
khoản thuế dành cho việc bảo trì và hoạt động này sẽ khiến chủ sở
hữu của một ngôi nhà trị giá $500,000 chỉ mất $20 mỗi năm. Đó là một
khoản đầu tư nhỏ vào các tài sản công cộng quan trọng này để đảm
bảo chúng tiếp tục được an toàn và được bảo trì tốt cho các thế hệ sau.
Người cao tuổi và các thành viên khuyết tật trong gia đình của chúng ta
đang trông chờ vào điều đó.

Phát biểu phản đối
Khu vực có thẩm quyền pháp lý đã không nộp phát biểu.
Phát biểu ủng hộ và phát biểu phản đối một dự luật lá phiếu được nộp
bởi các ủy ban do khu vực có thẩm quyền pháp lý chỉ định. Không có ai
tình nguyện phục vụ trong ủy ban này và viết phát biểu phản đối. Nếu
quý vị muốn tham gia vào ủy ban này trong tương lai, xin vui lòng liên
lạc với khu vực có thẩm quyền pháp lý.

Jurisdiction
Quận King

Sở Bầu cử Quận King không chỉnh sửa lỗi
chấm câu, ngữ pháp, hoặc kiểm tra sự thật
của các phát biểu của ứng cử viên và dự luật.
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Văn bản đầy đủ của Sắc lệnh Số 18931
MỘT SẮC LỆNH liên quan đến việc cấp kinh phí và cung cấp các dịch vụ cấp
cứu y tế Medic One; quy định về việc đệ trình cho các đại biểu cử tri đủ điều
kiện của Quận King, tại cuộc bầu cử đặc biệt vào ngày 5 tháng 11 năm 2019,
về một đề xuất cấp kinh phí cho các dịch vụ cấp cứu y tế Medic One trên
toàn quận bằng cách cho phép tiếp tục áp dụng thuế bất động sản thường
xuyên trong thời gian sáu năm liên tiếp, với việc thu thuế bắt đầu vào năm
2020, với mức $0.265 hoặc ít hơn trên $1,000 đô la của giá trị bất động sản
được thẩm định, để cấp kinh phí cho các dịch vụ cấp cứu y tế Medic One.
LỜI MỞ ĐẦU:
Hệ thống Dịch vụ Cấp cứu Y tế Medic One (“EMS”) của Quận King, được công
chúng biết đến là Medic One, là một chương trình đối tác tích hợp sử dụng
ngân sách công giữa quận, các thành phố, khu cứu hỏa, cơ quan cứu hỏa
khu vực, bệnh viện và Đại học Washington.
Medic One/EMS là một hệ thống ứng phó theo từng cấp dựa trên mô hình
y tế vùng và quan hệ đối tác cộng tác. Các dịch vụ mà đội ngũ nhân sự EMS
cung cấp được lấy từ các tiêu chuẩn cao nhất về đào tạo, thực hành và chăm
sóc y tế, bằng chứng khoa học và sự giám sát chặt chẽ của đội ngũ bác sĩ
giàu kinh nghiệm trong chăm sóc EMS. Phạm vi dịch vụ bao gồm hỗ trợ cuộc
sống cơ bản của các kỹ thuật viên cấp cứu y tế của thành phố, khu cứu hỏa
và vùng, hỗ trợ cuộc sống nâng cao của Đại học Washington/Trung tâm Y
tế Harborview, và các chương trình hỗ trợ vùng cung cấp đào tạo cho người
dân và nhân sự EMS, kiểm soát y tế vùng và cải thiện chất lượng.
Hệ thống Medic One/EMS của Quận King được công nhận là một trong
những chương trình dịch vụ cấp cứu y tế tốt nhất trong cả nước. Hệ thống
cứu được hàng ngàn mạng sống mỗi năm, cung cấp các dịch vụ cứu sinh
trung bình cứ ba phút một lần. So với các thành phố khác, nạn nhân bị
ngừng tim có khả năng sống sót cao gấp hai đến ba lần. Trong năm 2017, hệ
thống đạt được tỷ lệ sống sót năm mươi sáu phần trăm đối với trường hợp
ngừng tim, một trong những tỷ lệ được báo cáo cao nhất trong cả nước.
Việc cung cấp các dịch vụ cấp cứu y tế Medic One trên toàn quận là mục đích
công của Quận King. Quận King hỗ trợ các dịch vụ cấp cứu y tế Medic One
như một dịch vụ cấp vùng đòi hỏi vai trò lãnh đạo liên tục của quận. Quận
cần tiếp tục thực hiện vai trò lãnh đạo của mình và chịu trách nhiệm đảm
bảo sự phát triển có trật tự và toàn diện và cung cấp các dịch vụ cấp cứu y tế
Medic One trên toàn quận.
Mối quan tâm về việc đảm bảo tiếp tục chương trình Medic One/EMS trên
toàn quận là mối quan tâm chung của các thành phố của Quận King, các
khu phòng cháy chữa cháy và cơ quan cứu hỏa vùng tham gia vào hệ thống
chương trình dịch vụ cấp cứu y tế Medic One.
Cần có nguồn kinh phí bền vững cho hệ thống Medic One/EMS cấp vùng để
tiếp tục cung cấp dịch vụ thiết yếu này cho cư dân của Quận King.
HỘI ĐỒNG QUẬN KING BAN HÀNH SẮC LỆNH NHƯ SAU:
MỤC 1. Sự chấp thuận của các thành phố có số dân trên 50,000
người. Theo RCW 84.52.069, trước khi đệ trình các đại biểu cử tri của Quận
King tại một cuộc bầu cử đặc biệt vào ngày 5 tháng 11 năm 2019, ý kiến chấp
thuận đưa đề nghị thu tiền toàn quận này vào lá phiếu sẽ được lấy từ cơ
quan lập pháp của đa số ít nhất là bảy mươi lăm phần trăm của tất cả các
thành phố có số dân trên 50,000 người trong quận.
MỤC 2. Định nghĩa. Các định nghĩa trong mục này được áp dụng
xuyên suốt sắc lệnh này trừ khi ngữ cảnh đặt ra yêu cầu cụ thể khác.
A. “Quận” nghĩa là Quận King.
B. “Thuế” nghĩa là việc thu thuế các loại thuế bất động sản thường
xuyên phục vụ cho mục đích và thời hạn cụ thể được quy định trong sắc lệnh
này và được toàn bộ cử tri ủy quyền theo luật pháp tiểu bang.
C. “Tiền thuế thu” nghĩa là số tiền gốc tăng lên theo mức thu thuế,
bất cứ số tiền lãi trên số tiền gốc nào và số tiền thu được của bất cứ khoản
tài trợ tạm thời nào theo ủy quyền của thuế đó.
MỤC 3. Hoàn trả cho Thành phố Seattle. Việc Thành phố Seattle
vận hành và cấp kinh phí cho chương trình dịch vụ cấp cứu y tế Medic One
được công nhận là tách biệt với chương trình của quận nhưng là một phần
của hệ thống cung cấp dịch vụ cấp vùng. Toàn bộ tiền thuế thu có được
theo khoản thuế được ủy quyền trong sắc lệnh này từ bất động sản chịu
thuế nằm trong ranh giới pháp lý của Thành phố Seattle sẽ được hoàn trả và
chuyển khoản đến Thành phố Seattle và chỉ được sử dụng cho chương trình
dịch vụ cấp cứu y tế Medic One của Seattle theo RCW 84.52.069.
MỤC 4. Đệ trình đề xuất thu thuế với cử tri. Để bảo đảm kinh phí

cần thiết cho hệ thống Medic One/EMS theo thẩm quyền của RCW 84.52.069,
hội đồng quận sẽ đệ trình lên các đại biểu cử tri đủ điều kiện của quận bản
đề xuất cho phép áp dụng thuế bất động sản thường xuyên trong 6 năm
liên tục, với việc thu thuế bắt đầu vào năm 2020, mức thu không được vượt
quá $0.265 trên một nghìn đô la giá trị của bất động sản được thẩm định.
Theo quy định của luật pháp tiểu bang, khoản tiền này sẽ không phải tuân
theo các quy định giới hạn về mức thu theo RCW 84.52.043, nhưng trong các
năm từ hai đến sáu phải tuân theo các quy định giới hạn được áp dụng theo
chương 84.55 RCW.
MỤC 5. Gửi tiền thuế thu. Ngoại trừ số tiền thuế thu được chuyển
khoản đến thành phố Seattle theo mục 3 của sắc lệnh này, toàn bộ số tiền
thuế thu sẽ được gửi vào quỹ dịch vụ cấp cứu y tế của quận.
MỤC 6. Chi tiêu hợp lệ. Nếu được sự chấp thuận của các cử tri đủ
điều kiện của quận, toàn bộ số tiền thuế thu của khoản thuế được ủy quyền
trong sắc lệnh này sẽ được sử dụng theo đúng quy định của RCW 84.52.069.
MỤC 7. Kêu gọi cuộc bầu cử đặc biệt. Theo quy định của RCW
29A.04.321, một cuộc bầu cử đặc biệt được yêu cầu tiến hành vào ngày 5
tháng 11 năm 2019, để xem xét đề xuất cho phép áp dụng một khoản thuế
bất động sản thường xuyên bổ sung để phục vụ cho các mục đích được nêu
trong sắc lệnh này. Giám đốc ban bầu cử của Quận King sẽ đệ trình thông
báo về sắc lệnh này phù hợp với hiến pháp tiểu bang và công pháp và đệ
trình đề xuất được quy định dưới đây tới các cử tri đủ điều kiện của quận, tại
cuộc bầu cử đặc biệt của quận nêu trên. Thư ký của hội đồng sẽ chứng nhận
đề xuất đó gửi lên giám đốc sở bầu cử về cơ bản theo hình thức sau đây:
ĐỀ XUẤT MỘT: Hội đồng Quận King đã thông qua Sắc lệnh _____ liên quan
đến việc tiếp tục bảo đảm nguồn kinh phí cho hệ thống dịch vụ cấp cứu y tế
trên toàn quận. Có cho phép Quận King thay thế một khoản thuế sắp hết
hạn bằng cách áp dụng mức thuế bất động sản thường xuyên là $0.265 hoặc
ít hơn trên một nghìn đô la giá trị của giá trị bất động sản được thẩm định
mỗi năm cho sáu năm liên tiếp, với việc thu thuế bắt đầu vào năm 2020, như
được quy định trong Sắc lệnh ___ của Quận King, để tiếp tục bảo đảm kinh
phí cho các dịch vụ cấp cứu y tế Medic One hay không:
Có _____
Không _____
MỤC 8. Thỏa thuận liên địa phương. Cho phép và chỉ đạo quận
trưởng đạt được một thỏa thuận liên địa phương với Thành phố Seattle liên
quan đến chương trình Medic One, để thực hiện các quy định trong mục 3
của sắc lệnh này.
MỤC 9. Tập sách hướng dẫn cử tri địa phương. Cho phép và yêu
cầu giám đốc ban bầu cử xây dựng nội dung và phân phát sách hướng dẫn
cử tri địa phương, theo đúng quy định của K.C.C. 1.10.010, phục vụ cho cuộc
bầu cử đặc biệt được yêu cầu tổ chức trong sắc lệnh này, với chi phí của tập
sách hướng dẫn sẽ được tính như một phần chi phí của cuộc bầu cử.
MỤC 10. Miễn thuế. Các khoản thuế bất động sản cơ bản bổ sung
được sắc lệnh này cho phép sẽ được tính vào bất kỳ khoản miễn thuế bất
động sản cơ bản nào được phép theo RCW 84.36.381, bao gồm bất kỳ sửa
đổi nào được cơ quan lập pháp của tiểu bang thông qua trong suốt thời hạn
của khoản thuế này.
MỤC 11. Phê chuẩn. Việc chứng nhận đề xuất đó của thư ký hội
đồng quận với giám đốc ban bầu cử theo quy định của luật pháp trước khi
diễn ra cuộc bầu cử đó vào ngày 5 tháng 11 năm 2019 và bất kỳ đạo luật nào
khác phù hợp với thẩm quyền và trước ngày có hiệu lực của sắc lệnh này
được phê chuẩn và xác nhận.
MỤC 12. Hiệu lực từng phần. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong sắc
lệnh này hoặc việc áp dụng điều khoản đó đối với bất kỳ người nào hay hoàn
cảnh nào không có hiệu lực thì phần còn lại của sắc lệnh hoặc việc áp dụng
điều khoản đó đối với những người khác hoặc hoàn cảnh khác vẫn không bị
ảnh hưởng.

Gửi lại lá phiếu qua đường bưu điện.

Không cần dán tem!
Chúng tôi khuyên quý vị nên gửi lại lá
phiếu qua đường bưu điện không trễ hơn
thứ Sáu trước Ngày Bầu cử để đảm bảo
lá phiếu được bưu điện đóng dấu kịp thời
để được đếm.
Lá phiếu được gửi lại qua đường
bưu điện cần phải có dấu đóng
bưu điện không trễ hơn
ngày 5 tháng 11.
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86
29
32
20
79
22
78
21
88
43
64
53
23
59
25
65
52
24
51
51
70
53
46
49
42
27
17
55
42
73
90
58
64
72
77
48
80
17
82
75
57
15
50
87
89
33
44
84
27
48
87
78
24
18
70
91
26
26
74
49
85
71
33

Gossett, Larry
Greene, Mark
Griggs, Jim
Hale, Patty
Hamada, Leslie Kae
Hampson, Chandra
Harris, JC
Harris, Leslie S.
Hendrickson, Jack W.
Henry, Donald
Herbold, Lisa
Hiatt, Julie
Hirt, Rebecca
Hodge, Gloria
Hohimer, Sue-Ann
Hougardy, Kathy
Jacobs, Michael
Jacobson, Garth
Jernigan, Meghan
Johnson, Cynthia Delostrinos
Johnson, Dan
Johnson, Jeff
Jones, Jennifer
Juarez, Debora
Kassover, Phillippa
Keeney, George
Kohl-Welles, Jeanne
Krakowiak, Lucy
Kruller, Kate
Kwon, Peter
Larimer, Marli
Larson, Dave
Lewis, Andrew J.
Louie, Alisa
Lutz, Dave
Magruder, Tenya
Manning, Joel
Manos, Nancy J.
Martinelli, Anthony
Martinez, Dennis
Maxwell, Marcie
McClain, Timothy
McConnell, Doris
McDermott, Joe
McEvoy, Shawn
McIrvin, Ryan
McIrvin, Stefanie
Merryweather, Damiana
Michaud, Zandria
Miller, Don
Miller, Terry W.
Minor, Todd
Mitchell, Kate
Mitchell, Molly E.
Moffat, Tom B.
Moore, Cydney
Morales, Tammy
Mork, Laura
Morris, Edna
Mortimer, Thomas
Muniz, Rebeca
Negusse, Senayet
Neher, Michael Robert

14
13
86
77
54
61
21
62
78
85
35
69
89
58
28
44
63
18
63
45
72
25
46
39
26
84
15
19
45
32
23
66
41
56
74
47
19
44
22
45
29
83
42
16
27
30
57
32
24
82
69
23
83
62
70
19
36
79
65
84
61
32
16

Newsham, Brett
Nutting, Jeremy
O’Halloran, Valerie
Orion, Egan
Overmyer, Toni
Pavone, Armondo
Pedersen, Alex
Phillips, Luckisha
Pratt, Josh
Prince, Ed
Pugel, Jim
Rahman, Mizan
Rankin, Liza
Rivera, Rebeca
Robertson, Betsy
Sattler, Ann Davison
Sawant, Kshama
Schilling, Kevin
Scott, Shaun
Scully, Keith Patrick
Sharp, Tosh
Sherry, Kathleen
Sipes-Marvin, Michelle
Sitterley, Erin
Sitterley, Ted
Sleeter, Tamara J.
Smith, Lisa Rivera
Solomon, Mark
Spasikova, Maria
Stahl, Andrew
Stanford, Catherine
Strauss, Dan
Swaab, Dick
Swain, Bob
Tavel, Phil
Thomas, Les
Thompson, Earnest
Thornton, Jerry B., Sr.
Todd, Joe
Tombs, Stan
Tracy, Bill
Trautmann, Thomas
Van, Kim-Khanh
Van Gasken, Kris
Wagner, Debi
Waters, Kathleen
Webster, Rick
West, Mike
White, Susan
Wills, Heidi
Wilson, John
Wise, Julie
Young, Shane
Zahilay, Girmay
Zehner, Eli

26
21
29
37
90
29
38
47
68
30
41
24
59
63
43
39
37
19
38
42
45
28
28
33
67
88
60
36
30
91
25
40
72
55
35
23
27
76
56
33
80
31
31
75
20
28
68
81
21
40
12
13
90
14
76

Mục lục ứng cử viên

Abdi, Anab
Alberson, James
Anderson, Tony
Aragon, Sofia
Atkinson, Gretchen
Back, Rob
Bailey, Jim
Bangs, Luisa
Barber, Carol
Berbesi, Luis
Betnel, Sara
Bettinger, Michele Greenwood
Bhullar, Hira Singh
Blumhagen, Eric
Bodi, Lorri
Bolerjack, Jan
Bowen, Leah
Boyce, Bill
Bradford, Fa’izah
Burrage, Jeanette
Callahan, Ken
Canterbury, David
Carlson, Elizabeth
Castro-Gill, Tracy
Chen, David
Chicquette, Jonathan
Cho, Sam
Cogan, David
Collica, Vivian
Coy, Gary
Croom, Tricia
Cruz, Suzette Espinoza
Cunningham, Joe
Daigle, Polly M.
D’Ambrosio, Karl V.
Davis, Trudy J.
Degginger, Craig
Degginger, Grant
DelMar, Jeremy
Delvin, Jim
Deskin, Kristen
Doerr, Abigail
Dorsey, Bernie
Drennen, Barbara J.
Edwards, David
Egal, Mohamed Ali
Ekberg, Allan
Ellis, Don
Emert, Dave
Eto, Hiroshi
Evans, Janet
Fannin, Nicholas K.
Farah, Awale A.
Felleman, Fred
Fischer, Kimberly
Frangello-Anderson, Jeri
French, Tom
Furutani, Tracy
Gallez, Laura
Garcia, Aaron
Gardner, Tom
Gates, William (Bill)
Gobena, Takele
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Kính gửi tất cả các cử tri đang cư trú tại:

Ấn bản 1
Vui lòng liên lạc với chúng tôi để nhận tập sách này ở định dạng khác.
Contact us to receive your voting materials in Chinese, Korean, Spanish or
Vietnamese.
如需獲取您的中文投票資訊，請聯絡金郡選舉部。

Comuníquese con nosotros para recibir sus materiales de votación en Español.
한국어로 투표 자료를 받으려면 저희에게 문의하세요.

Vui lòng liên lạc với Sở Bầu cử Quận King để nhận tài liệu bầu cử bằng tiếng Việt.
206-296-VOTE(8683) | elections@kingcounty.gov | kincounty.gov/elections
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