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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

103

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

3

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.
10

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

Phê duyệt ngân sách thành phố, xây dựng
luật và chính sách và giám sát các dịch vụ
công.

4

Học khu Giám đốc/Vị trí

Thiết lập chính sách cho Học khu, giám sát
các 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 các 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 các hoạt động của bệnh viện và
cung cấp các 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

(năm)

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

(được bầu bởi các cử ở khu Hội đồng Quận)

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

Hội đồng Thành phố Khu vực/Vị trí
(được bầu bởi các cử tri ở thành phố)

(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)



(liên lạc trực tiếp
với thành phố)

Tùy theo
thành phố

(liên lạc trực tiếp
với 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

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 Khu vực Số 6

Bill Hirt

Claudia Balducci

425-747-4185
wjhirt2014@gmail.com
www.stopeastlinknow.blogspot.com

206-682-7328
info@claudiabalducci.com
www.claudiabalducci.com

Học vấn: Cử nhân và Thạc sĩ Khoa học Tự nhiên ngành Kỹ sư Đại học
Tiểu bang Iowa

Học vấn: Tiến sĩ Luật, Trường Đại học Luật Columbia; Cử nhân Khoa
học Xã hội, Đại học Providence

Nghề nghiệp: Kĩ sư Boeing đã Nghỉ hưu

Nghề nghiệp: Hiện tại: Ủy viên Hội đồng Quận. Trước đây: Thị trưởng
Thành phố Bellevue, Luật sư, Giám đốc Trại giam của Quận.

Phát biểu: Tôi đã nộp đơn tranh cử cho Hội đồng Quận King #6 để
thông báo cho cử tri rằng East Link của Sound Transit là ví dụ điển
hình nhất về việc mở rộng đường sắt đô thị nhẹ của Đề xuất 1 chắc
chắn sẽ được coi là một trong những việc vô ích nhất về giao thông
vận tải trong lịch sử. Như với 8 lần tranh cử trước đây, tôi ra tranh cử
không phải vì mong muốn giành chiến thắng mà để thu hút người xem
vào trang blog stopeastlinknow của tôi.
Trang đó có thông tin chi tiết về một thập kỷ mà Báo Seattle Times
đã không nói với cử tri rằng kế hoạch ST chi hàng tỷ đô la cho việc
mở rộng trong Đề xuất 1 để thay thế các tuyến xe buýt vào Seattle sẽ
không những không làm giảm tắc nghẽn, mà nó còn sẽ giảm khả năng
đi lại cho những người đi xe buýt hiện tại. Ngân sách năm 2019 của
Tổng Giám đốc Điều hành Rogoff minh họa một ST có những tuyên bố
về hành khách đường sắt đô thị nhẹ hoang tưởng mà không hiểu được
lợi ích của việc bổ sung thêm xe buýt. ST đáng lẽ không nên được
phép tịch thu con đường trung tâm Cầu I-90 hoặc phá tuyến đường
vào Bellevue. Bất kỳ cuộc kiểm toán nào cũng sẽ kết luận không có
việc mở rộng nào trong Đề xuất 1, nhưng đặc biệt là East Link, sẽ có
sức chứa cần thiết.
Cơ quan lập pháp và báo Seattle Times đều đã không yêu cầu cuộc
kiểm toán. Cử tri ở Khu vực 6 sẽ phải trả một cái giá rất đắt trừ khi họ
đã “được thuyết phục” để làm điều đó.

Phát biểu: Phía Đông Quận King là một nơi tuyệt vời để sống. Là người
đại diện cho quý vị, tôi làm việc để nâng cao chất lượng cuộc sống của
chúng ta và tạo cơ hội cho tất cả mọi người. Trong nhiệm kỳ đầu tiên
của mình, tôi đã tập hợp quận, thành phố, các tổ chức tư nhân và phi
lợi nhuận để thực hiện một kế hoạch ở cấp khu vực nhằm ngăn người
dân khỏi bị đẩy ra khỏi các khu phố của chúng ta. Để bảo vệ những
người dân có thu nhập thấp và thu nhập cố định, tôi đã ngăn chặn các
cuộc tăng thuế bất động sản không cần thiết.
Trong khu vực bị tắc nghẽn của chúng ta, từ lâu tôi đã ủng hộ cho
các giải pháp giao thông, bao gồm mở rộng đường sắt đô thị nhẹ và
giao thông công cộng xe buýt nhanh đến Eastside, dịch vụ xe buýt địa
phương và những nơi an toàn để đi bộ và đi xe đạp. Tôi đã nâng cấp
các công viên và cải tiến đường mòn trên khắp Eastside và ủng hộ các
chính sách bền vững khí hậu, như điện khí hóa đội xe buýt Metro và
mua năng lượng sạch.
Là một bà mẹ có con theo học trường công lập, tôi đã ủng hộ các
khoản đầu tư vào giáo dục và các chương trình giúp đem lại các trải
nghiệm về văn hóa và lịch sử và giúp thu hẹp khoảng cách thành tích.
Tôi tin rằng khi chúng ta làm việc cùng nhau, chúng ta có thể mở rộng
cơ hội trong các cộng đồng trên khắp Quận King. Tôi sẽ rất vinh dự khi
nhận được sự ủng hộ không ngừng của quý vị.
Được ủng hộ bởi: Các lãnh đạo được bầu ở Eastside, bao gồm các Thị
trưởng và Nghị sĩ; Lính cứu hỏa; Cử tri Bảo tồn WA; các tổ chức lao
động và kinh doanh và nhiều cá nhân và tổ chức khác!

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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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 Bellevue

Sở Bầu cử Quận King không chỉnh sửa lỗi
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của các phát biểu của ứng cử viên và dự luật.
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Hội đồng Vị trí Số 1

John Stokes

Holly Zhang

425-644-5987
info@johnstokes.org
www.JohnStokes.org

425-577-7253
vote4hollyzhang@gmail.com
www.votehollyzhang.com

Học vấn: Tiến sĩ Luật (J.D.), Trường Luật Đại học George Washington;
Cử nhân Khoa học Xã hội, Khoa học Chính trị, Đại học Bách khoa Texas

Học vấn: Tham dự Cao đẳng Cộng đồng Edmonds và Đại học
Washington

Giáo dục: Ủy viên Hội đồng Thành phố Bellevue, Cựu Thị trưởng
Thành phố Bellevue; Luật sư đã nghỉ hưu

Giáo dục: Người sáng lập và Tổng Giám đốc của Holly Zhang Pearl
Gallery tại Bellevue

Phát biểu: Sau hai nhiệm kỳ đại diện cho quý vị, tôi tự hào về thành
tích đã được chứng minh của mình với việc đứng lên vì tất cả những
người cao tuổi, trẻ em, gia đình lao động, và hàng xóm trên toàn thành
phố.

Phát biểu: Holly Zhang, 45 tuổi, trẻ trung và tràn đầy sức sống, là một
nữ doanh nhân thành đạt ở Bellevue. Cô có thành tích đã được chứng
minh về công tác tham gia vào cộng đồng bằng cách đầu tư thời gian,
sức lực và khả năng lãnh đạo của mình vào việc xây dựng một doanh
nghiệp thành công, cung cấp nhiều cơ hội việc làm và đóng góp vào
nền kinh tế của Bellevue. Ngoài ra, Holly đã lãnh đạo nhiều sự kiện từ
thiện trong nhiều năm qua và đã mang lại lợi ích cho các bệnh viện
trên toàn tiểu bang.

Với tư cách là người đồng sáng lập Eastside Pathways, Ủy viên Quản trị
Quỹ các Trường học ở Bellevue và lãnh đạo hội phụ huynh & giáo viên,
tôi đã đấu tranh cho việc đầu tư vào các học sinh của chúng ta và để
thu hẹp khoảng cách cơ hội. Phục vụ trong Ủy ban Đối tác Giao thông
Vận tải Eastside, tôi đã mở rộng các lựa chọn phương tiện để tăng tính
cơ động và giảm lưu lượng giao thông. Là thành viên của ủy ban bảo
tồn, tôi đã đấu tranh để bảo vệ nước sạch, cá hồi và các biện pháp bảo
vệ môi trường thiết yếu. Tôi cũng đã lãnh đạo việc thông qua Dự luật
Tiên khởi về Khả năng Sinh sống ở Trung tâm Thành phố để chuẩn bị
tốt hơn cho chúng ta đối với sự tăng trưởng, mật độ dân cư, và bảo
tồn các khu phố và cộng đồng của chúng ta.
Cách tiếp cận chu đáo, tích cực và hiệu quả của tôi để quản lý đã giúp
tôi nhận được sự ủng hộ của: Báo Seattle Times, Nghị sĩ Smith, Phó
Thống đốc Habib, Giám đốc Điều hành Quận Constantine, Ủy viên Hội
đồng Quận Balducci, tất cả các nhà lập pháp của Bellevue, Thị trưởng
Chelminiak, Phó Thị trưởng Robinson, Ủy viên Hội đồng Zahn, Lính
cứu hỏa Bellevue, các Đảng viên Đảng Dân chủ, Liên minh Doanh
nghiệp Eastside, Hội đồng Nhà ở Giá rẻ, Hội Sierra, Chuyên viên Địa ốc,
và WA Bikes.
Khi chúng ta tiếp tục phát triển, rõ ràng chúng ta sẽ có những thách
thức mới trước mắt và còn nhiều việc phải làm. Tôi trân trọng sự ủng
hộ của quý vị để chúng ta có thêm bốn năm với sự lãnh đạo thực tế,
tiến bộ và các giải pháp hiệu quả, có ý nghĩa.

Holly mang đến những ý tưởng mới mẻ để củng cố Bellevue hơn
nữa: 1. Giới hạn hai nhiệm kỳ đối với các Ủy viên Hội đồng: hạn chế
cơ hội tham nhũng. 2. Tắc nghẽn giao thông: thay thế các xe buýt lớn
trong thành phố bằng các xe buýt nhỏ hơn, tăng tầng suất trên một
số tuyến đường, và đi vào các khu phố. 3. Gia đình: Tìm kiếm các giải
pháp chăm sóc ban ngày cho trẻ 6 tháng – 3 tuổi, liên lạc với hội đồng
giáo dục địa phương để cung cấp chương trình trước và sau giờ học.
4. Trách nhiệm về mặt tài chính: Minh bạch cho mọi chương trình chi
tiêu. 5. Ngăn chặn tội phạm: Tập trung vào sức mạnh tổng hợp của
cảnh sát với các thành phố lân cận.
Holly đã vượt qua nghèo đói và nghịch cảnh khi còn là một cô bé ở
vùng nông thôn Trung Quốc. Cô và chồng có một cô con gái tròn 2
tuổi vào tháng 9 này. Là người thụ hưởng giấc mơ Mỹ, cô hiểu rằng
điều quan trọng là phải đảm bảo tất cả cư dân của Bellevue có sự hỗ
trợ cần thiết để có cuộc sống hữu ích trong một môi trường an toàn.
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Hội đồng Vị trí Số 3

Jeremy Barksdale

Stephanie Walter

425-405-5612
campaign@jeremybarksdale.com
www.jeremybarksdale.com

425-650-1022
Stephanie@StephanieforBellevue.
com
www.StephanieforBellevue.com

Học vấn: Tiến sĩ Khoa học Máy tính và Thạc sĩ Hành chính Công, Đại
học Bách khoa Virginia, Cử nhân Khoa học Xã hội. Đại học Tiểu bang
NC A&T

Học vấn: Cử nhân Khoa học Xã hội (Tài chính và Kinh tế), Đại học
Puget Sound; Chuyên ngành Kế toán, Đại học Seattle; Tốt nghiệp
Chương trình Bellevue Essentials

Giáo dục: Chủ tịch, Ủy ban Lập kế hoạch Bellevue; Nhà Nghiên cứu
Trải nghiệm Người dùng, Unity

Giáo dục: Chuyên viên Tài chính, Bệnh viện Overlake; Ủy viên Hội
đồng Cộng đồng phía Đông Bellevue (Phó Chủ tịch)

Phát biểu: Tôi đã yêu mến Bellevue kể từ khi tôi chuyển đến đây. Với
sự xuất hiện của đường sắt đô thị nhẹ, thành phố của chúng ta sẽ trải
nghiệm sự phát triển và thay đổi lớn hơn nữa. Bellevue cần các nhà
lãnh đạo có tầm nhìn để lãnh đạo thành phố của chúng ta vượt qua
giai đoạn đầy hào hứng này. Tôi muốn trở thành một phần của thế hệ
tiếp theo sẽ dẫn dắt chúng ta đến tương lai.

Phát biểu: Sự tăng trưởng nhanh chóng của Bellevue tạo cơ hội để
Bellevue trở thành một thành phố hòa nhập, nhân ái. Là một viên
chức nhà nước và tình nguyện viên lâu năm, tôi sẽ là một người đại
diện dễ tiếp cận, quan tâm và hiệu quả cho các cộng đồng đa dạng
của chúng ta. Các ưu tiên của tôi bao gồm giữ cho khu phố của chúng
ta mạnh mẽ, bảo vệ các công viên và đường mòn, mang đến sự an
toàn cộng đồng tuyệt vời, và đầu tư vào các dự án giao thông khu phố
để cải thiện an toàn.

Tôi tin rằng kinh nghiệm của tôi ở Ủy ban Lập Kế hoạch, các hội đồng
phi lợi nhuận, và chuyên môn của tôi để giúp các công ty hiểu khách
hàng sẽ là một tài sản lớn trong Hội đồng Thành phố Bellevue.
Tôi không có nghi ngờ gì về việc Bellevue sẽ tiếp tục trở thành một
thành phố lãnh đạo trong khu vực, trong tiểu bang, và trên thế giới.
Chúng ta có những người tài năng nhất tại các công ty và những người
dân trong khu phố sáng tạo nhất, những người quan tâm sâu sắc và
say mê cộng đồng này.
Tôi sẽ lắng nghe, hỏi những câu hỏi khó, lấy những dữ liệu tốt nhất,
và sau đó mới lãnh đạo. Các ưu tiên của tôi là giữ cho Bellevue ở mức
giá phải chăng, làm cho các khu phố tham gia, và hiện đại hóa chính
quyền thành phố. Hãy cùng thực hiện thay đổi mới sắp tới cho chúng
ta và củng cố đặc điểm và những phẩm chất của thành phố tuyệt
vời này. Được ủng hộ bởi: Lính cứu hỏa Bellevue, Báo Seattle Times,
Hội Sierra, Đảng viên Đảng Dân chủ Khu Lập pháp Số 41/48, Claudia
Balducci, Lynne Robinson, Patty Kuderer, My-Linh Thai, Vandana
Slatter, John Stokes, v.v... Tôi sẽ rất vinh dự nếu nhận được phiếu bầu
của quý vị.

Là thành viên Hội đồng Quản trị của Eastside Baby Corner, tôi đã
chăm sóc cho một số gia đình thiệt thòi nhất của Bellevue. Tôi cam
kết lãnh đạo bằng sự thấu hiểu cho Tòa thị chính. Là một người mẹ và
một người lãnh đạo khu phố năng động, tôi đã làm việc để xây dựng
những khu phố an toàn và mạnh mẽ nơi trẻ em và gia đình phát triển
mạnh. Với tư cách là Chủ tịch Ủy ban Quy hoạch, tôi đã giúp hướng
dẫn tương lai Thành phố của chúng ta trong việc cân bằng sự tăng
trưởng nhanh chóng với các tiện nghi, như nhà ở giá cả phải chăng,
giúp cho Bellevue an toàn và có thể sống được. Là Phó Chủ tịch Hội
đồng Cộng đồng East Bellevue, tôi đã nỗ lực duy trì các khu phố đẹp
và lành mạnh.
Thành lích lãnh đạo có kinh nghiệm của tôi có nghĩa là tôi có thể bắt
đầu làm việc và trở thành một Ủy viên Hội đồng hiệu quả. Đó là lý do
tại sao tôi đã được nhiều nhà lãnh đạo khu vực và cộng đồng ủng hộ,
bao gồm Ủy viên Hội đồng Thành phố Jennifer Robertson, Conrad Lee,
Hội đồng Nhà ở Giá rẻ, và nhiều cá nhân và tổ chức khác
Tôi sẽ vinh dự nếu 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.
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Hội đồng Vị trí Số 5

Janice Zahn

JD Yu

425-200-5525
janicezahn8@gmail.com
www.janicezahn.org

206-771-5577
jd.yu@jd4bellevue.org
www.jd4bellevue.org

Học vấn: Cử nhân Khoa học Tự nhiên và Thạc sĩ Khoa học Tự nhiên
Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Thạc sĩ Hành chính Công, Đại học
Washington; Chương trình Kỹ năng Lãnh đạo Leadership Eastside

Học vấn: Thạc sĩ Khoa học Tự nhiên Kỹ sư Điện SUNY Buffalo; Bellevue
Essentials 2016; Chứng chỉ về Hưu trí&Lương hưu của Stanford; Chứng
chỉ Quản lý Công nghệ UW

Giáo dục: Ủy viên Hội đồng Thành phố Bellevue, Quản lý Xây dựng
Công trình Công cộng, Cảng Seattle

Giáo dục: Kỹ sư chính của T-Mobile, Người nhận giải thưởng Peak
Award, Mạng lưới Cố vấn Đa dạng Bellevue

Phát biểu: Tôi tái tranh cử vì các giải pháp có trách nhiệm tài chính, ưu
tiên con người trước tiên, và các giải pháp có thể thực hiện được. Là
cư dân 25 năm, là người nhập cư thế hệ đầu tiên và là một người mẹ,
tôi sẽ tiếp tục dẫn dắt thành phố của chúng ta với tính Toàn vẹn, Hòa
nhập và Đổi mới, và tôi sẽ là tiếng nói của quý vị. Là ủy viên hội đồng
của quý vị, chúng ta đã kết nối tại các sự kiện cộng đồng và làm việc,
và các cuộc họp mặt khu phố. Tôi đã nghe thấy các mối quan tâm của
quý vị, khám phá những ý tưởng mới và phát triển các quan hệ đối tác.

Phát biểu: Tôi phản đối những nhà tạm trú cho người vô gia cư với
‘rào cản thấp’ ở các khu dân cư của chúng ta và trường học gần đó.
Cũng như những người dân ở Bellevue, tôi lo ngại về vấn đề an ninh,
và tôi không muốn con cái mình tiếp xúc với kim tiêm. Chúng ta phải
thể hiện lòng trắc ẩn với người vô gia cư, nhưng chúng ta cũng cần
phải có giải pháp khả thi về lâu dài. Chỉ đơn giản là ném tiền ra để xây
dựng những nhà tạm trú với ‘rào cản thấp’ cho người vô gia cư không
phải là giải pháp thực sự. Tôi sẽ đảm bảo cư dân của Bellevue được
đại diện thực sự.

Tôi đã thành công trong việc đạt được các khoản đầu tư chiến lược
cho an toàn công cộng (Cảnh sát và Cứu hỏa), cơ sở hạ tầng và các khu
phố (các dự án nâng cấp). Tôi đã xây dựng các mối quan hệ và hợp tác
trong khu vực để giải quyết các vấn đề cấp bách, thông qua các chính
sách quan trọng để quản lý tăng trưởng, giảm bớt tắc nghẽn giao
thông, giải quyết vấn đề nhà ở giá rẻ và bảo tồn các khu phố độc đáo
của chúng ta. Tất cả đã được hoàn thành mà vẫn bảo vệ môi trường
quý giá của chúng ta, thu hút các cộng đồng đa dạng đáng kinh ngạc
của chúng ta và thực hiện các công nghệ thông minh giúp làm cho
Bellevue trở thành thành phố đáng tuyệt vời mà chúng ta yêu mến.
Tôi rất mong sẽ nhận được phiếu bầu của quý vị, để cùng nhau, chúng
ta có thể giữ cho Bellevue thành một nơi luôn luôn chào đón, nơi tất
cả mọi người đều có thể phát triển mạnh mẽ.
Được ủng hộ bởi: Báo The Seattle Times, Dân biểu Smith; Tổng chưởng
lý Ferguson; cựu Thống đốc Locke; các Thượng nghị sĩ Kuderer và
Wellman; các Dân biểu Senn, Slatter, Thai, và Walen; Giám đốc Điều
hành Quận Constantine; Ủy viên Hội đồng Balducci; Thị trưởng thành
phố Bellevue Chelminiak; Phó Thị trưởng Robinson; Lính cứu hỏa;
Đảng viên Đảng Dân chủ; Hội Phụ nữ Chính trị Quốc gia; Liên minh
Doanh nghiệp Eastside; Hội đồng Nhà ở Giá rẻ; Nhà môi giới Bất động
sản; Hội Sierra, Tổ chức Giao thông Vận tải cho Washington, và nhiều
cá nhân và tổ chức khác!

Tôi phản đối việc tăng thuế đối với bất động sản và tiện ích. Những
thuế này sẽ tiếp tục tăng nếu không bị ngăn cản. Không giống như
nhiều chính trị gia không thể nói ‘Không” với ‘Chi tiêu và Thuế’, tôi sẽ
làm việc để cắt giảm các chi tiêu gây lãng phí và giữ mức thuế thấp.
Tôi sẽ nỗ lực thật nhiều để giảm thiểu ách tắc giao thông. Thu thuế
thông qua các “Lệ phí cầu đường” không giải quyết được vấn đề tắc
nghẽn giao thông. Tôi sẽ sử dụng công nghệ như xe tự lái để làm cho
hệ thống đa phương thức của chúng ta hoạt động an toàn và hiệu quả
hơn.
Tôi không phải là một chính trị gia điển hình, vì tôi không được các
nhóm lợi ích đặc biệt ủng hộ. Tôi đại diện cho cộng đồng nơi tôi sống,
làm việc, và nuôi dạy con cái mình. Tôi ứng cử vì tôi lo lắng về hướng
đi hiện tại của Bellevue. Với sự giúp đỡ của quý vị, tôi hy vọng sẽ chiến
thắng và có tiếng nói và một bàn tay để xoay chuyển vấn đề này! Xin
hãy bỏ phiếu cho JD!
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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 Bellevue

Hội đồng Vị trí Số 7

Jennifer Robertson

James Bible

206-919-5283
Jennifer@RobertsonForCouncil.com
www.RobertsonForCouncil.com

425-748-4585
jbible@jamesbibleforcouncil.com
www.jamesbibleforcouncil.com

Học vấn: Tiến sĩ Luật, cum laude, Trường Luật Đại học Willamette; Cử
nhân Khoa học Xã hội (Kinh tế), Đại học Puget Sound

Học vấn: Tiến sĩ luật, Trường Luật Đại học Seattle; Cử nhân Khoa học
Xã hội Đại học Western Washington; Trường Trung học Phổ thông
Sammamish (1990)

Giáo dục: Ủy viên Hội đồng Thành phố Bellevue Ba Nhiệm kỳ và Luật
sư về Sử dụng Đất và Thành phố
Phát biểu: Là một người mẹ, Trưởng nhóm Nữ Hướng đạo, luật sự đại
diện cho các thành phố, và là Ủy viên Hội đồng phi đảng phái của quý
vị, ưu tiên cao nhất của tôi là bảo vệ chất lượng cuộc sống của chúng
ta và tạo ra một tương lai tươi sáng cho tất cả mọi người, những ai gọi
Bellevue là “nhà.” Tôi đã sử dụng kinh nghiệm của mình để thực hiện
các ưu tiên này bằng cách bảo vệ các khu phố khỏi sự tăng trưởng
không đáng có, hỗ trợ an toàn công cộng mạnh mẽ, và tài trợ cho các
dự án giao thông để hỗ trợ việc đi lại ở Bellevue.
Tôi tự hào về cách Hội đồng của chúng ta đang dẫn dắt Bellevue trong
suốt thời đại tăng trưởng kinh tế chưa từng có này. Tài chính thành
phố của chúng ta rất mạnh, giúp cho Bellevue trở nên đáng sống
hơn, bao gồm: cải thiện an toàn công cộng để giữ tỷ lệ tội phạm thấp,
đầu tư giao thông thông minh hơn, chăm sóc những người dễ bị tổn
thương nhất của chúng ta, tăng cam kết với nhà ở giá rẻ, mở rộng
hệ thống công viên, và thực hiện những thực tiễn thân thiện với môi
trường vì một tương lai lành mạnh, bền vững. Những thành tựu này
thể hiện sự sẵn sàng làm việc chăm chỉ của tôi, tìm ra điểm chung với
các nhà lãnh đạo đồng nghiệp và đưa chúng ta đến thành công thông
qua các vấn đề phức tạp.
Tôi rất vinh dự có được sự tin tưởng mà cộng đồng đã đặt vào mình để
trở thành Ủy viên Hội đồng của quý vị trong 10 năm qua. Tôi rất mong
sẽ nhận được phiếu bầu của quý vị để có thể tiếp tục đại diện cho
Tiếng nói của quý vị trong Hội đồng thành phố Bellevue.
Các cá nhân và tổ chức ủng hộ: Báo Seattle Times; Lính cứu hỏa
Bellevue; Hội đồng Nhà ở Giá rẻ; Hội Phụ nữ Chính trị; Liên minh
Doanh nghiệp Eastside; Các Thị trưởng Eastside; các nhà lãnh đạo dân
cử địa phương; và nhiều cá nhân và tổ chức khác.

Giáo dục: luật sư quyền công dân, người cha và chủ doanh nghiệp nhỏ
tại Bellevue
Phát biểu: Gia đình tôi lần đầu chuyển đến Bellevue vào năm 1985.
Hiện tại tôi có một con nhỏ đang theo học tại hệ thống Trường Công
lập Bellevue. Hướng đi mà thành phố chúng ta chọn sẽ quyết định
tương lai của con tôi và tương lai của các bạn cùng lớp của nó.
Là một luật sư và là người ủng hộ cho công bằng xã hội, tôi đã dành
mười sáu năm làm việc để làm cho các cộng đồng tốt hơn cho tất cả
mọi người. Tôi đã làm việc trong các ủy ban tập trung vào phát triển
kinh tế, bình đẳng, công bằng xã hội, và nhân quyền. Tôi đã từng
là hướng dẫn viên cắm trại cùng với Hội Nam Thanh niên Cơ Đốc
Bellevue và là cha nuôi tạm thời. Tôi có thành tích đã được chứng
minh về làm việc với tất cả mọi người để đạt được kết quả tích cực.
Chúng ta có việc phải làm ở Bellevue. Nhiều công dân cao tuổi và trẻ
tuổi đang gặp khó khăn chống chọi về mặt kinh tế. Nhân viên phục vụ
không thể kiếm đủ tiền để sống. Chúng ta cần nhà ở giá rẻ, tiền lương
đủ sống cho tất cả mọi người và cải thiện giao thông công cộng.
Sự đa dạng của Bellevue có thể là thế mạnh của nó, nhưng chỉ khi tất
cả các tiếng nói thực sự được đưa vào quá trình đưa ra quyết định.
Hiện tại, nhiều người ở Bellevue cảm thấy bị loại trừ khỏi chính quyền
thành phố. Tôi sẽ làm việc chăm chỉ để đại diện cho lợi ích tốt nhất của
tất cả các cư dân của Bellevue. Được ủng hộ bởi: Đảng viên Đảng Dân
chủ Quận King, Đảng viên Trẻ Đảng Dân chủ Quận King, Đảng viên
Đảng Dân chủ Khu vực Lập pháp Thứ 41 và Thứ 48, SEIU 775, 925 và
1199, Claudia Balducci, Liên minh Trách nhiệm về Súng Washington,
và nhiều cá nhân và tổ chức khác!

Jurisdiction
Thành phố Bothell
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.

21

Hội đồng Vị trí Số 4

Mason Thompson

Matt Seymour

206-931-9857
mason@electmason.com
www.electmason.com

206-200-4328
vote4mattseymour@gmail.com

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

Học vấn: Cử nhân Khoa học Xã hội - Đại học Washington
Giáo dục: Nhân viên môi giới Bất động sản, Kiểm soát Côn trùng, Người đa
năng đa nghệ, & Người cha
Phát biểu: Tôi là người tập trung vào ngân sách cho từng hội đồng và nhu
cầu của ủy ban. Tôi đã làm việc tình nguyện phía sau hậu trường trong
những năm qua. Giờ là lúc đẩy mạnh sự tham gia chính trị của tôi với
cương vị là thành viên hội đồng thành phố. Bothell là một thành phố được
quản lý tốt nên cho đến nay đã tránh được những thách thức gây ảnh
hưởng đến các thành phố lân cận. Tôi sẽ tiếp tục làm việc để duy trì đầy đủ
các dịch vụ Cứu hỏa và Cảnh sát cũng như các chương trình như “Vỉa hè và
Đường phố An toàn” giúp duy trì hình dạng con đường và cung cấp nhân
sự giữ cho đường phố gọn gàng trong bão tuyết Snowmageddon.
Làm việc với Hiệp hội Giao thông Vận tải Eastside, tôi thực hiện một
phương pháp vùng để cải thiện việc đi lại hằng ngày. Tôi đã học được rằng
đôi khi một ý tưởng duy tâm có vẻ tuyệt vời trong một cuộc họp hội đồng,
tuy nhiên khi áp dụng thì lựa chọn cá nhân lại làm thay đổi kết quả và một
kế hoạch mới cần được điều chỉnh. Sự sẵn sàng điều chỉnh theo thông tin
mới cho thấy sự tập trung của tôi vào sự phục vụ.

Giáo dục: Quản lý Tài khoản ngành phần mềm
Phát biểu: Là một cư dân lâu năm trong khu vực, vợ tôi và tôi đã chọn xây dựng
gia đình chúng tôi ở Bothell. Phục vụ Bothell trong cương vị Chủ tịch Hội đồng
Giải trí & Công viên và hoạt động trong Ủy ban Lập Kế hoạch Cơ sở Vật chất Vốn
đã cho tôi cơ hội có được kinh nghiệm quý giá khi tham gia quá trình ra quyết
định tại thành phố.
Xây dựng một Trung tâm Thành phố có các khu phố sôi động, đa dụng và có thể
đi bộ ở Công viên Canyon là rất quan trọng. Tập trung vào sự phát triển bắt buộc
quanh tuyến giao thông công cộng mật độ cao giải quyết những vấn đề gây áp
lực như ngân sách, nhà ở giá rẻ, tác động của môi trường, giao thông và chỗ đậu
xe của Bothell. Bothell xứng đáng có các nhà lãnh đạo có tư tưởng tiến bộ, nhà
lãnh đạo có thể nhận ra rằng khi chúng ta thích ứng với một thế giới đang thay
đổi đồng thời bảo tồn được đặc điểm của Bothell thì chúng ta cải thiện được chất
lượng sống. Bothell cũng cần có công viên có thể thả rông chó, công viên có sân
trượt, đường mòn cho xe đạp địa hình, và các công viên toàn diện hơn.
Tôi hân hạnh được sự ủng hộ bởi sáu thành viên Hội đồng Thành phố đương
nhiệm bao gồm Thị trưởng Rheaume và Phó Thị trưởng Duerr. Tôi rất vinh dự
được phục vụ quý vị.

Leigh Henderson

James G. McNeal

425-236-2473
leighforbcc@gmail.com
www.leighforbcc.com

425-466-2599
james@mcnealfam.com

Học vấn: Tốt nghiệp Trung học Phổ thông Lincoln, Doanh nhân tự học

Học vấn: Tốt nghiệp Trường Trung học Phổ thông Juanita

Giáo dục: Người sáng lập và Chủ doanh nghiệp Alexa’s Cafe & Catering

Giáo dục: Quản lý Xây dựng

Phát biểu: Các cư dân Bothell xứng đáng có một nữ ủy viên hội đồng, người
có thành tích đã được kiểm chứng với tư cách là Nhà lãnh đạo cộng đồng tâm
huyết. Là Chủ doanh nghiệp Alexa’s Café & Catering trên Main St trong 28 năm,
tôi luôn hoàn thành mọi việc đúng hạn và theo hạn mức ngân sách. Tôi quan
tâm sâu sắc đến mọi người trong Thành phố này và sẽ ủng hộ không mệt mỏi để
duy trì các dịch vụ quan trọng và trách nhiệm tài khóa trong quá trình phát triển
này mà không tăng thuế.

Phát biểu: Tôi rất vinh dự vì đã được phục vụ quý vị với tư cách là thành viên của
hội đồng bốn năm qua. Cùng nhau, chúng ta đã tăng cường số lượng cảnh sát và
dịch vụ chữa cháy, làm cho đường xá và vỉa hè của chúng ta trở nên an toàn hơn,
và đã bảo tồn thành công các khu đất trống.

Phong cách lãnh đạo cộng tác và tiến bộ của tôi đã cho phép tôi tạo ra sự đồng
thuận giữa chính quyền thành phố, các doanh nghiệp địa phương và các tổ
chức cung cấp dịch vụ để tác động đến sự thay đổi tích cực. Tôi sẽ theo đuổi
mối quan hệ cộng tác công cộng và tư nhân để chuyển đổi các tài sản thương
mại bị bỏ trống của thành phố thành các khu vực thịnh vượng phục vụ công dân
của chúng ta. Tôi sẽ giải quyết các vấn đề của địa phương cho cả quận King và
Snohomish, như xây dựng công viên cho chó và giảm bớt lưu lượng giao thông.
Được ủng hộ bởi: Lính cứu hỏa Địa phương Bothell 2099, các Đảng viên Đảng
dân chủ Quận King, Hội đồng Nhà ở Giá rẻ và rất nhiều nhà lãnh đạo địa phương
quen thuộc khác.

Bởi vì chúng ta đều cần sự tin tưởng, minh bạch và khả năng tiếp cận trong mỗi
một nhà lãnh đạo của mình, tôi cam kết với mọi người rằng mình sẽ tiếp tục làm
việc với Hội đồng Thành phố và nhân viên của Thành phố một cách tích cực, tổ
chức các giờ làm việc mở và các cuộc hội thoại của hội đồng hằng quý.
Tôi tự hào rằng mình đã lắng nghe cộng đồng nơi đây đồng thời đại diện cho
Bothell trong nhiều ủy ban địa phương và khu vực trong bốn năm qua: giao
thông vận tải, luật pháp và công lý, công bằng và hòa nhập, các dịch vụ cho
người cao tuổi và nhân sự, kiểm soát lũ lụt, công viên, vấn đề công cộng của
SCA, và chính sách khu vực Quận King. Tôi sẽ tiếp tục làm việc, thay mặt cho
cộng đồng của chúng ta, để đảm bảo chúng ta sẽ vẫn được đại diện và tiếng nói
của chúng ta sẽ được lắng nghe liên quan đến các vấn đề ảnh hưởng đến chính
chúng ta. Cảm ơn quý vị đã bỏ phiếu. Các cá nhân ủng hộ: Các thành viên hội
đồng thành phố, các thị trưởng, các nhà lập pháp tiểu bang và các thành viên hội
đồng quận (cựu và đương nhiệm).
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Thành phố Bothell

Hội đồng Vị trí Số 6

Davina Duerr
425-219-7945
davina@davina4bothell.org
www.davina4bothell.org

Học vấn: Cử nhân Kiến trúc, Đại học Syracuse
Giáo dục: Kiến trúc sư
Phát biểu: Tôi đã rất vinh dự được phục vụ cộng đồng Bothell. Trong bốn
năm qua, tôi đã làm việc để: làm cho đường và vỉa hè của chúng ta an
toàn hơn, cứu vãn thêm nhiều cây xanh và khu đất trống trong quá trình
phát triển, tăng cường cảnh sát và các dịch vụ chữa cháy, bảo tồn Sân Golf
Wayne và Rừng North Creek, và khuyến khích nhà ở giá rẻ. Việc thúc đẩy
sự minh bạch và niềm tin là điều quan trọng đối với tôi. Tôi cam kết làm
cho chính quyền Bothell trở nên gần gũi hơn thông qua các bản tin thường
xuyên và các cuộc hội thoại của hội đồng hằng quý.
Khi đã thiết lập được tiếng nói trong vùng, một ưu tiên liên tục nữa là giữ
cho vị trí của Bothell trên bàn nghị sự khi các quyết định quan trọng được
đưa ra ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của chúng ta. Tôi sẽ tiếp tục
đấu tranh cho Bothell để nhận được phần tài trợ công bằng cho khu giao
thông vận tải và dịch vụ giao thông vận chuyển của chúng ta.
Với sự quản lý thấu đáo về nguồn lực tài chính, lịch sử, và tài nguyên môi
trường của Bothell, chúng ta có thể giữ gìn tốt nhất bản sắc độc đáo của
mình và trở thành một thành phố sôi động hơn, có lối đi bộ trong tương lai.
Cảm ơn phiếu bầu của quý vị.

Sean G. Palermo
425-381-1464
Palermo4Bothell@gmail.com

Học vấn: Cử nhân Quản trị Kinh doanh, Đại học Gonzaga
Giáo dục: Đại diện Phát triển Doanh nghiệp, PitchBook Data
Phát biểu: Tôi là cư dân 24 tuổi đã sống suốt đời ở Bothell và tốt nghiệp
Đại học Gonzaga với tầm nhìn cho tương lai. Thời gian của tôi hầu hết dành
cho hoạt động chính trị trong tổ chức ‘Inslee for America’ và ‘Friends of
Bernie Sanders’ nhằm thúc đẩy sự bình đẳng, độc lập tài chính, và công lý
môi trường.
Tôi tranh cử để giúp Bothell giải quyết được tất cả các vấn đề lớn cho dù đó
là chi phí nhà ở, bảo vệ môi trường, cơ sở hạ tầng, giáo dục, và tài trợ thể
thao cho thanh thiếu niên thông qua lăng kính đa thế hệ. Các thế hệ khác
nhau đối mặt với các vấn đề rất khác nhau và chúng ta cần xây dựng một
hội đồng đại diện cho điều đó.
Tôi sẽ đấu tranh chống lại việc chi phí thuê nhà tăng cao, thứ đã cướp đi
khả năng phát triển kinh tế của chúng ta. Tôi cũng sẽ đấu tranh để bảo vệ
môi trường nghiêm ngặt, tài trợ năng lượng sạch, và mở rộng công viên cho
thành phố này vì ngân sách của chúng ta phải phản ánh giá trị của chính
chúng ta. Cuối cùng, tôi sẽ bảo vệ cộng đồng nhập cư của chúng ta khỏi bất
kỳ sự xâm phạm nào của liên bang, bởi vì chúng ta biết con người được coi
trọng dựa trên tính cách của họ, chứ không phải màu da của họ.

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 Clyde Hill
Thị trưởng
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Hội đồng Vị trí Số 2

Marianne Klaas

Scott Moore

ClydeHillCouncil@gmail.com

425-417-2659
scottmmoore@gmail.com

Học vấn: Cử nhân Khoa học Tự nhiên ngành Y tá (Đại học Seattle); Thạc
sĩ ngành Y tá (Đại học Washington)
Giáo dục: Giám đốc Khu vực, Quản lý Cấp phép, An toàn, Thương tật, &
Thanh tra Chất lượng Lâm sàng
Phát biểu: Xin chào! Tôi có động lực và mong muốn phục vụ quý vị trong
cương vị Thị trưởng! Tôi hứa sẽ sử dụng kỹ năng và kinh nghiệm của
mình để biến Clyde Hill thành một nơi xinh đẹp và an toàn để sinh sống.
Tôi đã liên tục tham gia trong cương vị ủy viên hội đồng thành phố trong
năm năm qua. Trước đây, tôi đã làm việc tại Ủy ban Hòa giải và Hội đồng
Cố vấn Công dân cho ngân sách thành phố. Tôi hiểu rõ các chức năng
của thành phố. Tôi có quan hệ công việc tích cực với các thành viên của
tòa thị chính, công trình công cộng, và sở cảnh sát. Tôi cũng phục vụ
trong Hội đồng Cố vấn Quản lý Khẩn cấp của Hiệp hội Sound Cities (SCA)
và tôi thường xuyên tham gia các sự kiện của SCA để kết nối và cộng tác
với các nhà lãnh đạo chính quyền và công chúng.
Tôi là một nhà lãnh đạo tận tâm, tôi tin vào sự giao tiếp, tinh thần tập
thể, và trách nhiệm để hoàn thành các mục tiêu. Tôi chân thành trân
trọng phiếu bầu của quý vị cho vị trí Thị trưởng Clyde Hill. Xin cảm ơn!

Học vấn: Cử nhân Khoa học Xã hội, Đại học Harvard, Thạc sĩ Quản trị Kinh
doanh Đại học Washington
Giáo dục: Giám đốc Điều hành, Ad Lightning Incorporated
Phát biểu: Phục vụ trong Hội đồng Thành phố Clyde Hill là một vinh dự và
một đặc ân.
Thành phố rất mạnh về tài chính, với ngân quỹ dự phòng đáng kể và cơ sở
hạ tầng tuyệt vời. Trong nhiệm kỳ hiện tại của mình, tôi đã lãnh đạo tiểu
ban giao thông giải quyết thành công giao thông cắt ngang bằng cách áp
dụng các biện pháp hiệu quả với chi phí thấp để khiến người dân giảm tốc
độ và hạn chế người dân đi lại trong thành phố. Chúng tôi đã đặt biển cấm
đỗ xe để chấm dứt việc “đậu xe và sử dụng phương tiện giao thông công
cộng” trên đường phố và bảo vệ an toàn cho người dân.
Tăng trưởng khu vực sẽ tiếp tục là một thách thức đáng kể đối với sứ mệnh
duy trì chất lượng cuộc sống ở Clyde Hill và cộng đồng Points. Tôi sẽ tiếp
tục đảm bảo sự an toàn cho người dân cũng như quản lý tài chính hợp lý.
Chính quyền Clyde Hill đang trong quá trình chuyển đổi do việc nghỉ hưu
với thu nhập cao của Giám đốc Thành phố, Thủ quỹ và Cảnh sát trưởng.
Tôi rất mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng của chúng ta nếu được làm
việc với Hội đồng và Thị trưởng mới.
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Sở Bầu cử Quận King không chỉnh sửa lỗi
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Thành phố Clyde Hill

Hội đồng Vị trí Số 3

Hội đồng Vị trí Số 4

Kim Muromoto

Bruce Jones

425-453-3203
k_muromoto@msn.com

bruce@wbj2.com

Học vấn: Cử nhân Khoa học Tự nhiên ngành Kỹ sư Điện, Đại học
Washington

Học vấn: Đại học Washington

Giáo dục: Quan hệ Khách hàng, Quốc phòng, Vũ trụ & An ninh Boeing
Phát biểu: Tôi hiện là thành viên của Hội đồng Thành phố Clyde Hill,
Vị trí số 3. Tôi sinh ra và lớn lên tại Clyde Hill, cũng như cha tôi và ba
người con của tôi. Là Ủy viên Hội đồng Thành phố của quý vị, tôi sẽ
tiếp tục sử dụng kinh nghiệm và trải nghiệm cư trú lâu dài của mình
tại Clyde Hill để tập trung vào những thách thức mà cộng đồng lớn
của chúng ta phải đối mặt. Tôi sẽ tiếp tục tập trung vào sự an toàn của
cộng đồng, trách nhiệm tài khóa, và bảo vệ quan điểm của chúng ta
khi chúng ta sửa sang lại và thay thế nhà cửa trong khu vực của mình.
Tôi hứa sẽ luôn cởi mở và sẵn sàng lắng nghe ý kiến, quan điểm và
mong muốn của công dân. Tóm lại, là một cư dân thành phố Clyde
Hill lâu năm và đầy nhiệt thành, tôi sẽ rất vinh dự và mong muốn được
tiếp tục đại diện cho quý vị trong Hội đồng Thành phố Clyde Hill.

Giáo dục: Chủ tịch, Lake Union Drydock Co.
Phát biểu: Tôi tin vào dịch vụ công cộng và muốn trở thành một thành
viên đóng góp cho Hội đồng Thành phố Clyde Hill. Tôi đã sống ở Clyde
Hill được 3 năm, Cộng đồng Points trong 19 năm, và Eastside trong 43
năm. Tôi là người gốc Seattle, lớn lên bên kia hồ ở Công viên Madison.
Tôi đã tham gia vào hai doanh nghiệp gia đình địa phương: trước đây
là Trick and Murray Office Products trong 43 năm và hiện giờ là Lake
Union Drydock Co. trong 15 năm. Tôi hiện đang làm việc bán thời gian
và tham gia vào một số tổ chức phi lợi nhuận trong vùng.
Vợ tôi, Joanne, và tôi sống ở Yarrow Point trong 15 năm, đó là nơi tôi
phục vụ trong Hội đồng Thị trấn trong 6 năm. Tại Clyde Hill, tôi tham
gia vào Ủy ban Tư vấn Ngân sách và là thành viên của Ủy ban Kế
hoạch. Tôi cũng là Chủ tịch của Ủy ban Bảo tồn Thiên nhiên Wetherill.

Jurisdiction
Thành phố Issaquah
Hội đồng Vị trí Số 2
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Hội đồng Vị trí Số 3

Michele Kemper

Tim Flood

206-915-2337
MicheleKemperforCouncil@gmail.
com
www.michelekemper.org

www.voteﬂood.com

Học vấn: Cử nhân Khoa học Xã hội-Hành chính Công/Dịch vụ Xã hội-Đại học Paciﬁc
Lutheran; Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Hành chính-Đại học Washington
Giáo dục: Phó Chủ tịch, Trưởng Bộ phận Tuân thủ - Ngành Dịch vụ Tài chính (đã nghỉ
hưu)
Phát biểu: Michele là ứng cử viên giàu kinh nghiệm cho Hội đồng với các kỹ năng độc
đáo như giám đốc tài chính cho các quy định bảo vệ khách hàng và là giám đốc các hội
đồng vùng phi lợi nhuận tập trung vào các gia đình và thanh thiếu niên. Bà đã phục
vụ trong Ủy ban Phát triển Làng ở Khu Đô thị cố vấn cho Hội đồng Thành phố về tăng
trưởng phát triển trong các cộng đồng Highlands và Talus. Sự kết hợp chuyên môn giữa
kinh doanh công và tư, hỗ trợ cộng đồng và cam kết lắng nghe ý kiến về các vấn đề đã
khiến bà trở thành lựa chọn giàu kinh nghiệm.
Nổi bật nhờ những kinh nghiệm mang hơi thở cuộc sống về cuộc sống phải chăng,
Michele mang đến những thông tin cá nhân về nhu cầu của Issaquah. Bà là một ứng
cử viên sẽ đối mặt với những thử thách về giao thông, khả năng chi trả, giáo dục, phát
triển, sự đa dạng và cơ sở hạ tầng đã cũ. Bà sẽ làm việc để tăng cường sức sống doanh
nghiệp địa phương nhằm củng cố Issaquah thành một nơi mà các gia đình có khả năng
chi trả để sinh sống, làm việc, vui chơi và học tập.
Các cá nhân và tổ chức ủng hộ: Đảng viên Đảng Dân chủ Khu Lập pháp Số 41, Nhân
viên Chăm sóc Y tế SEIU-1199; trường công lập và Giáo dục K-12 SEIU-925; Nhân viên
Chăm sóc Sức khỏe Dài hạn SEUI-775; Issaquah Daily, Hội Chính trị của Phụ nữ Quốc
gia

Học vấn: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Quản lý công nghệ, Cử nhân Khoa học Tự
nhiên Quản trị kinh doanh, Chứng chỉ Tốt nghiệp – Phân tích, Chứng chỉ dịch vụ hội
đồng
Giáo dục: Giám đốc Giới thiệu Bảo mật Toàn cầu Microsoft, Quản lý Chương trình
Phát biểu: Issaquah đòi hỏi các nhà lãnh đạo tập trung vào các ưu tiên của cộng
đồng.
Với tư cách là Thành viên Hội đồng, tôi sẽ đảm bảo rằng chi tiêu phù hợp với sở
thích của công dân, cụ thể là giải quyết giao thông.
Các ưu tiên của tôi cũng giống như của quý vị: cải thiện khả năng di chuyển cho xe
cộ và con người, đảm bảo các công ty xây dựng trả phần công bằng, bảo vệ không
gian xanh, và thúc đẩy một cộng đồng doanh nghiệp tạo ra cơ hội, việc làm được
trả lương tốt và cơ sở thuế đa dạng. Phục vụ trong Lực lượng đặc nhiệm Giao thông
Issaquah đã cho tôi kiến thức chuyên sâu về các thách thức giao thông và các lựa
chọn thực tế để giải quyết chúng. Tôi lãnh đạo các cuộc họp giao ban điều hành cho
công ty lớn nhất thế giới về các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và chính phủ và làm chủ
tịch Hội Chủ nhà. Những kinh nghiệm này đã cho tôi những kỹ năng quan trọng
trong việc quản lý ngân sách cộng đồng hữu hạn và gây ảnh hưởng đến các nhà
lãnh đạo. Là cha của hai đứa trẻ, tôi muốn tương lai của Issaquah sẽ đặc biệt như
ngày hôm nay. Tôi mong được phục vụ và làm việc với quý vị.

Zach Hall

Barbara de Michele

425-614-8162
hello@electzachhall.com
www.electzachhall.com

206-898-5210
barb4council@gmail.com
www.barbdemicheleforcouncil.com

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

Học vấn: Đại học Tiểu bang Washington (Cử nhân Khoa học Xã hội Anh ngữ/Giáo dục);
Đại học Tiểu bang Eastern Connecticut (Thạc sĩ Khoa học Tự nhiên Anh ngữ/Giáo dục)
Giáo dục: Chuyên gia Truyền thông, cựu Quan hệ Cộng đồng Giao thông Quận King,
Đồng sáng lập “Garage”
Phát biểu: Trong 35 năm qua, Barbara de Michele đã giải quyết những vấn đề khó
khăn nhất của Issaquah. Tăng trưởng: Là thành viên hội đồng giáo dục hai nhiệm kỳ,
Barb đã lãnh đạo các trường học ở Issaquah trở thành một trong những trường tốt
nhất trong vùng trong thời kỳ phát triển mạnh. Giao thông vận tải: Barb đã thành công
trong vieejc giúp nhiều khu phố và cộng đồng Puget Sound lên kế hoạch cải thiện giao
thông công cộng và đường phố. Sức khỏe: Là một cựu giáo viên, Barb đã dành 10 năm
qua để giúp thanh thiếu niên tìm ra con đường lành mạnh để có tương lai an toàn,
thỏa mãn, làm việc ở tiền tuyến trong công tác phòng chống lạm dụng ma túy và thúc
đẩy sức khỏe tinh thần của thanh thiếu niên. Barb đã đồng sáng lập một trong những
lựa chọn thay thế cho thanh thiếu niên sáng tạo nhất của Issaquah: “The Garage”, một
trung tâm dành cho thanh thiếu niên.
Các ưu tiên của Barb: thêm “tiếng nói” của khu phố về các quyết định về an toàn,
giao thông công cộng; hợp tác chặt chẽ với các nguồn lực kinh doanh, tôn giáo và
phi lợi nhuận để tăng nhà ở giá rẻ; hỗ trợ cho mạng lưới các tổ chức dịch vụ nhân
sự trong cộng đồng của chúng ta – “trái tim và linh hồn” của Issaquah; và bảo vệ
và mở rộng không gian xanh, nước sạch và cây xanh của Issaquah. https://www.
barbdemicheleforcouncil.com/

Giáo dục: Trợ lý Lập pháp, Hạ viện Tiểu bang Washington
Phát biểu: Tôi đã gọi Issaquah là nhà trong hơn 20 năm. Cũng như quý vị, tôi đã
thấy thị trấn đẹp nhất của vùng Tây Bắc của chúng ta phát triển gấp ba lần và tôi
đối mặt với tình trạng ùn tắc giao thông hằng ngày. Chúng ta có thể làm tốt hơn.
Tôi tranh cử vào hội đồng thành phố vì Issaquah cần sự lãnh đạo có tư duy tiến
bộ, tập trung vào cộng đồng để giải quyết nhu cầu của cư dân chúng ta hôm nay
và trong tương lai.
Cùng nhau, chúng ta có thể giảm tắc nghẽn giao thông trên Front Street, bảo tồn
rừng bên sườn đồi của chúng ta, khuyến khích việc làm với mức lương đủ sống
trong thành phố và bảo đảm một Issaquah giá cả phải chăng hơn cho cư dân với
mọi thu nhập. Là ủy viên hội đồng thành phố kế tiếp của quý vị, tôi sẽ làm việc
để hạn chế lưu lượng giao thông qua thành phố và thêm mật độ vượt ra ngoài
những gì hiện được khoanh vùng. Tôi sẽ rất vinh dự được đại diện cho cộng
đồng của chúng ta trong hội đồng thành phố.
Được ủng hộ bởi Hội đồng Thành phố Issaquah Mariah Bettise, Victoria Hunt và
Lindsey Walsh, Cựu Thị trưởng Issaquah Fred Butler và Ava Frisinger, Dân biểu
Tiểu bang Lisa Callan, Bill Ramos, Tana Senn, My-Linh Thai, và nhiều cá nhân
khác.
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Thành phố Issaquah

Hội đồng Vị trí Số 4

Hội đồng Vị trí Số 6

Lindsey Walsh

Victoria Hunt

lindseywalsh.issaquah@gmail.com
www.votelindseywalsh.com

312-206-0036
victoria@victoriahunt.com
www.victoriahunt.com

Học vấn: Cử nhân Khoa học Tự nhiên ngành Phát triển và Quy hoạch,
Chính sách Công, Đại học Southern California
Giáo dục: Chủ doanh nghiệp nhỏ; Ủy viên Hội đồng Thành phố Issaquah
Phát biểu: Từ khi được bổ nhiệm vào tháng 2, được phục vụ trong Hội
đồng Thành phố Issaquah là đặc quyền của tôi và tôi đã làm việc cật lực
vì quý vị, những người hàng xóm của tôi. Trong nhiệm kỳ tiếp theo này,
tôi sẽ tiếp tục tìm tòi và đưa ra các câu hỏi hóc búa.
Ưu tiên của tôi bao gồm đầu tư vào chất lượng các dự án giao thông vận
tải, làm việc với các thị trấn lân cận để cải thiện luồng giao thông, tăng
cường quan hệ đối tác của thành phố với học khu, bảo vệ trách nhiệm
tài khóa trong việc đưa ra quyết định của chúng ta và tăng trưởng thông
minh.
Là một chủ doanh nghiệp nhỏ, một người mẹ làm việc có 2 con, và là cư
dân 10 năm ở Issaquah, tôi sẽ mang lại viễn cảnh này cho Tòa thị chính.
Gia đình của chúng tôi chọn Issaquah là nhà vì có những sườn đồi xinh
đẹp, các khu phố an toàn, các trường học tốt, và cộng đồng đa dạng. Tôi
muốn biết giá trị của quý vị trong cộng đồng là gì. Nếu quý vị gặp tôi ở
Issaquah, xin hãy giới thiệu bản thân!

Học vấn: Tiến sĩ về Sinh thái học, Đại học Illinois; Cử nhân Sinh học, Đại học
Cornell
Giáo dục: Ủy viên Hội đồng Issaquah; Nhà khoa học Dữ liệu tại Global Good Intellectual Ventures
Phát biểu: Gia đình tôi đã chọn Issaquah vì không khí chào đón, tôn trọng
môi trường tự nhiên, và trung tâm thành phố quyến rũ. Tôi muốn các gia đình
khác cảm thấy đây cũng là ngôi nhà thực sự dành cho họ. Ưu tiên của tôi là
bảo vệ những phẩm chất khiến Issaquah trở nên đặc biệt.
Trong hội đồng, tôi đã nghe thấy cộng đồng mong muốn bảo vệ môi trường
của chúng ta; tôi đã thành công trong việc mua lại 46 mẫu rừng trên Núi
Cougar, nơi mang lại lợi ích công cộng dưới dạng không gian mở có thể tiếp
cận bằng phương tiện giao thông công cộng. Tôi đã nghe đến lo ngại về việc
thiếu nhà ở giá rẻ; tôi đã làm việc để giúp việc xây dựng các đơn vị nhà ở phụ
kiện trở nên dễ dàng hơn, giúp tăng khả năng chi trả và lựa chọn nhà ở.
Tôi là một người mẹ và một người vợ, và công việc hằng ngày của tôi là nghiên
cứu năng lượng tái tạo. Tôi mang lại kinh nghiệm về sinh thái, sử dụng đất,
và quy hoạch đô thị. Tôi cam kết sẽ hợp tác với quý vị để giải quyết các thách
thức trong thành phố của chúng ta. Được phục vụ trong hội đồng là vinh dự
của tôi và tôi mong được tiếp tục phục vụ trong bốn năm tới.

Jurisdiction
Thành phố Kenmore
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

Melanie O’Cain

Milton Curtis

206-512-4944
melanie4kenmore@gmail.com
www.melanieocain.com

425-879-2759
curtis4kenmore@hotmail.com

Học vấn: Inglemoor tốt nghiệp năm 1987; Cử nhân Khoa học Xã hội Đại học
Washington

Học vấn: Cử nhân Khoa học Xã hội, Hóa học, Đại học WA, Bác sĩ Y khoa, Đại học
WA; Bác sĩ Gia đình Nội trú, Bệnh viện Swedish.

Giáo dục: Cảng Seattle (19 năm), Quản lý Hồ sơ Kế toán và Quản trị

Giáo dục: Bác sĩ Gia đình đã Nghỉ hưu. Chủ Cơ sở Chăm sóc Người cao tuổi Dr
Curtis.

Phát biểu: Tôi lớn lên ở Kenmore và trở về để nuôi dạy con cái ở quê nhà. Ưu
tiên của tôi là quản lý môi trường, phát triển bền vững, cộng đồng và công bằng.
Phiếu bầu của quý vị rất quan trọng. Chế độ dân chủ là về các lựa chọn và các
quyết định chúng ta cùng nhau đưa ra. Tôi sẽ lắng nghe quý vị và thúc đẩy việc
đưa ra quyết định công bằng trong Hội đồng. Tham gia ở cấp địa phương là rất
quan trọng đối với việc xây dựng một xã hội công bằng và công bằng. Tôi đang
tranh cử để mở cửa và truyền cảm hứng cho mức độ tham gia và hòa nhập cao
hơn trong cộng đồng chúng ta. Cùng nhau, chúng ta có thể giải quyết các vấn đề
thách thức và biến Kenmore thành một mô hình cho khu vực khi chúng ta phát
triển và chuyển tiếp vào một nền kinh tế xanh, sạch trong tương lai. Phục vụ quý
vị sẽ là một vinh hạnh. Tôi hy vọng sẽ nhận được sự ủng hộ của quý vị.
Các cá nhân và tổ chức ủng hộ: Đảng Dân chủ Khu Lập pháp Số 46, Nữ Nghị sĩ
Hoa Kỳ Suzan DelBene,Thượng nghị sĩ Tiểu bang David Frockt, Dân biểu Tiểu
bang Gerry Pollet và Javier Valdez, Phó Thị trưởng Kenmore Nigel Herbig, và
nhiều cá nhân và tổ chức khác.

Suzanne Greathouse
206-465-8833
suzanne@
suzannegreathouse4kenmore.com
www.suzannegreathouse4kenmore.com
Học vấn: Thạc sĩ Khoa học Xã hội Anh Ngữ WWU; Cử nhân Khoa học Tự nhiên Xử lý
dữ liệu Đại học Griffin, Cử nhân Khoa học Xã hội Giáo dục/Anh Ngữ UW
Giáo dục: Đồng sở hữu REPS, Inc. - Trước đó: Giám đốc Công nghệ Thông tin của
AT&T
Phát biểu: Kinh nghiệm + Cam kết = Kenmore An toàn, Giá cả phải chăng, Sống động
Công dân của chúng ta muốn có một Thành phố an toàn, giá cả phải chăng, thân
thiện với gia đình mà ở đó có sự quản lý tăng trưởng và giao thông, cải thiện bờ
sông của chúng ta và phát triển một khu trung tâm đi bộ sôi động. Tôi đã nghe cư
dân nói về những mục tiêu và ước mơ của mình và sẽ làm việc cho một Kenmore
đang được chào đón, có trách nhiệm với môi trường và tập trung vào tài chính.
Là chủ doanh nghiệp và cựu Giám đốc Điều hành của AT&T, tôi đã thể hiện các kỹ
năng về lãnh đạo, quản lý, lập kế hoạch, lập ngân sách, làm việc theo nhóm và đổi
mới. Tôi có động lực và kinh nghiệm để đạt được mục tiêu và hoàn thành công việc.
Bằng chứng về cam kết của tôi với Kenmore: Ủy ban Kế hoạch Kenmore - Ủy viên,
Ủy ban Cứu hỏa Northshore - Chủ tịch, Trung tâm Người cao tuổi Northshore - Phó
Chủ tịch Hội đồng, Hội Di sản Kenmore - Phó Chủ tịch Hội đồng, Liên minh Kinh
doanh & Phòng Thương mại Kenmore - Đại sứ, Mary’s Place - Tình nguyện viên. Nếu
được bầu, tôi sẽ tiếp tục lắng nghe quý vị và làm việc không mệt mỏi để biến cái
nhìn của quý vị về tương lai của Kenmore trở thành hiện thực. Tôi mong nhận được
phiếu bầu của quý vị.

Phát biểu: Tôi đã sống ở Kenmore trong 28 năm và phục vụ trong Hội đồng
Thành phố 11 ½ trong 20 ½ năm kể từ khi Kenmore trở thành thành phố. Hợp
tác với nhân viên và Hội đồng của chúng ta, tôi đã được giúp cải thiện SR 522,
xây dựng Tòa thị chính, tạo một trung tâm thành phố với Town Square, tập trung
vào sự an toàn của người đi xe đạp và đi bộ, và cải tiến các công viên của thành
phố. $100 triệu trong quỹ cấp vốn đã giảm thiểu chi phí cho công dân.
Phát triển là vấn đề lớn nhất mà Kenmore đang phải đối mặt. Nó ảnh hưởng đến
mật độ, chi phí nhà ở, giao thông và bãi đậu xe của trung tâm thành phố. Dự
kiến Kenmore sẽ có 40,000 người vào năm 2040. Chúng ta cần tập trung vào sự
phát triển cùng với SR 522 và bảo vệ các khu phố cho các gia đình đơn lẻ.
Tôi tin tưởng vào sự lãnh đạo có tầm nhìn cân bằng với số lượng chính quyền tối
thiểu để đạt được mục tiêu trong cộng đồng. Từng đồng đô la chúng ta chi tiêu
đến từ các công dân của chúng ta, do đó chúng ta cần có trách nhiệm với công
chúng. Tôi ủng hộ quyền bất động sản tư nhân và các doanh nghiệp địa phương
làm ăn phát đạt.
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Thành phố Kenmore

Hội đồng Vị trí Số 5

Hội đồng Vị trí Số 7

David Baker

Corina Pfeil

206-226-4321
David@votedavidbaker.com
www.VoteDavidBaker.com

425-318-0103
CorinaPfeilForKenmore@gmail.com
www.ElectCorina.com

Học vấn: Tiến sĩ Khoa Thần kinh và Kỹ thuật Y sinh, Đại học Tiểu bang Iowa
Giáo dục: Chủ Doanh nghiệp Nhỏ
Phát biểu: David Baker là một nhà lãnh đạo đã giải quyết nhiều vấn đề
trong cộng đồng của chúng ta. Ông có thành tích đã được chứng minh về
việc thúc đẩy Kenmore phát triển đồng thời lưu tâm đến thuế của quý vị.
Ông đã giám sát các dự án quan trọng như nâng cấp công viên, đường phố,
và cải thiện nguồn nước bề mặt. Trong nhiệm kỳ của ông, nâng cấp 1¼
dặm của SR 522 và trên 10 dặm vỉa hè đã được hoàn thành.
Cư dân muốn tiếp cận sử dụng nước, và chúng tôi đang làm điều đó. Hiện
nay trường trung học phổ thông đang có chương trình chèo thuyền. Các cơ
hội đua Thuyền Rồng và Thuyền Kayak dành cho cả người lớn và trẻ em.
Nhờ nỗ lực của ông, công viên Rhododendron có một sân bóng rổ, một
bến thuyền đạp nước và một lối đi.
Các đường phố an toàn, các khu phố thân thiện, các khu để vui chơi và giải
trí, và một môi trường trong sạch là những ưu tiên hàng đầu của David.
Ông mong nhận được phiếu bầu của quý vị để ông có thể tiếp tục làm việc
để thúc đẩy phát triển môi trường kinh tế lành mạnh, nâng cấp đường xá
thành phố, xây dựng thêm nhiều vỉa hè, các tuyến đường xe đạp và xe
buýt, và giảm các vấn đề ngập lụt và thoát nước.

Học vấn: Dịch vụ Y tế Hành vi và Xã hội Đại học Tiền Y tế Công cộng; Cao đẳng
Lake WA; và Nha khoa; LWTech
Giáo dục: Sinh viên Đại học, Lãnh đạo Cộng đồng, Lãnh đạo Hội Phụ huynh,
Giáo viên, Người ủng hộ Lập pháp; Nha khoa 18 năm
Phát biểu: Tôi rất vinh dự được đại diện cho người dân Kenmore về các vấn
đề mà chúng ta quan tâm. Tôi là một lãnh đạo cộng đồng có thành tích đã
được chứng minh về chính sách công với các giải pháp khả thi. Kenmore là
một cộng đồng đáng để tranh đấu: Đảm bảo kinh doanh, việc làm và gia đình
có thể phát triển mạnh; Đảm bảo nhà ở giá rẻ; Hoàn thành dự án đường đi
bộ & đường thủy cho Kenmore được kết nối và vui vẻ - đồng thời bảo vệ môi
trường sống nhạy cảm của chim diệc xanh, đại bàng đầu trắng, và môi trường
sống của cá hồi. Và, tôi sẽ rất vinh dự nếu nhận được phiếu bầu của quý vị!
Các cá nhân và tổ chức ủng hộ: Nữ Nghị sĩ Hoa Kỳ Suzan DelBene; Tổng Chưởng
lý Tiểu bang Washington Bob Ferguson; Thượng nghị sĩ Tiểu bang David Frockt;
Dân biểu Tiểu bang Gerry Pollet; Dân biểu Tiểu bang Javier Valdez; Ủy viên Hội
đồng Cảng Seattle Ryan Calkins; Giám đốc Điều hành Quận King Dow Constantine;
Ủy viên Hội đồng Thành phố Kenmore Joe Marshall; Cựu Giám đốc NSD Kimberly
D’Angelo; Đảng viên Đảng Dân chủ Khu Lập pháp Số 46; Đảng viên Đảng Dân chủ
Quận King; Đảng viên Đảng Dân chủ Trẻ Quận King; Hội Chính trị của Phụ nữ
Quốc gia; và Quyền Bình đẳng Washington

Van Sperry
206-375-5169
sperry4kenmore@gmail.com
www.vansperry.com

Học vấn: Thạc sĩ Chính sách công, Đại học Regent. Cao đẳng Y tá, Cao đẳng Cộng
đồng Everett. Cử nhân Sinh học Con người, Đại học Newman.
Giáo dục: Y tá có Đăng ký, chăm sóc trẻ em bị tình trạng y tế phức tạp
Phát biểu: Một trong những ký ức ban đầu của tôi là chuyển đến Kenmore với
cha mẹ tôi vào năm 1956. Lớn lên ở đây, tôi thích tự do khám phá rừng cây,
hái những quả dâu dại. và quan sát vô số động vật hoang dã gần nhà. Tôi học
trường Tiểu học Arrowhead, Trung học Cơ sở Kenmore, và Trung học Phổ thông
Inglemoor, tốt nghiệp năm 1968. Những trải nghiệm này đã gắn kết trái tim và
tính cách của tôi với Kenmore.
Kể từ khi hợp nhất, Kenmore đã phát triển đáng kể nhưng vẫn có nét duyên
dáng của thị trấn nhỏ và một môi trường tuyệt đẹp. Vợ tôi Laurie và tôi thích
khám phá công viên thành phố cùng các cháu và tham gia vào cuộc sống cộng
đồng.
Tôi ứng cử vào Hội đồng Thành phố Kenmore vì chúng ta cần sự lãnh đạo hợp
lý và nhạy bén cho những thách đang đối mặt với sự thay đổi nhanh chóng của
thành phố chúng ta. Tôi muốn bảo vệ môi trường cho các thế hệ tương lai đồng
thời vẫn hỗ trợ sự cho phát triển. Là ủy viên hội đồng, tôi sẽ ưu tiên an toàn công
cộng, thúc đẩy khả năng chi trả và bảo tồn công viên và không gian mở. Hãy
cùng sinh sống và làm việc với một Kenmore an toàn, phát triển, giá cả hợp lý.
Xin cảm ơn.

Jurisdiction
Thành phố Kirkland
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.

29

Hội đồng Vị trí Số 4

Kelli Curtis

Toby Nixon

425-827-7670
kelli@kellicurtisforkirklandcouncil.com
www.kellicurtisforkirklandcouncil.com

206-790-6377
toby@tobynixon.com
www.tobynixon.com

Học vấn: Cử nhân Khoa học Xã hội Truyền thông và Truyền thông học, Đại học
Washington; Trồng trọt môi trường, Viện Công nghệ Lake Washington
Giáo dục: Ủy viên Hội đồng Thành phố Kirkland, Chủ Doanh nghiệp Nhỏ, cựu Giám đốc
sản phẩm công nghệ
Phát biểu: Tôi đã được bổ nhiệm vào Hội đồng Thành phố Kirkland vào tháng 3 và tôi
rất vinh dự được đại diện cho quý vị. Là cư dân Kirkland đã được 25 năm, tôi đã phục
vụ trong Ban Công viên Kirkland, Nhóm Tư vấn Chiến lược Nhà ở, và Hội đồng Cộng
đồng Houghton.
Kirkland là một thành phố xinh đẹp với những công viên tuyệt vời, tiện nghi đa dạng,
và những khu phố đặc trưng, hấp dẫn. Nền kinh tế đang phát triển của chúng ta mang
đến cơ hội để xác định một tương lai đầy sôi nổi và bền vững cho thành phố của chúng
ta. Các ưu tiên của tôi bao gồm quản lý sự tăng trưởng và khả năng sống của Kirkland;
cải thiện tính toàn diện và khả năng tiếp cận; tạo ra các giải pháp cho tình trạng thiếu
nhà ở giá rẻ của chúng ta; giữ gìn môi trường tự nhiên của Kirkland; và mở rộng các
chương trình công viên và giải trí.
Tôi được ủng hộ bởi Hội Sierra, Hội Chính trị của Phụ nữ Quốc gia Washington,
Đảng viên Đảng Dân chủ Quận King/Khu Lập pháp Số 48/45/1, Dân biểu Tiểu bang
Washington Slatter, Walen, Springer, Goodman, Kloba, McBride, Ủy viên Hội đồng
Quận King Dembowski, các thành viên hội đồng, các ủy viên, các thành viên cộng đồng,
và cá nhân và tổ chức. Với phiếu bầu của quý vị, tôi sẽ làm việc chăm chỉ để đảm bảo
Kirkland là nơi dễ sống, bền vững và dễ tiếp cận.

Học vấn: Tham dự Cal Poly San Luis Obispo; hàng thập kỷ giải quyết các vấn đề
nan giải về công nghệ, chính sách và cộng đồng
Giáo dục: Giám đốc chương trình Microsoft, ủy viên hội đồng thành phố, và
người vận động cho trách nhiệm của chính quyền
Phát biểu: Cảm ơn quý vị đã cho tôi cơ hội phục vụ trong hội đồng thành phố!
Tôi cam kết quản lý ngân sách có trách nhiệm và bền vững nhằm cung cấp các
dịch vụ chất lượng mà quý vị mong đợi, với an toàn công cộng là ưu tiên hàng
đầu của chúng tôi. Tôi sẽ tiếp tục làm việc với các chính sách hỗ trợ đổi mới
và tăng trưởng đồng thời bảo vệ nét đặc trưng và sức sống của các khu phố
Kirkland và môi trường thiên nhiên độc đáo của chúng ta. Tôi sẽ tiếp tục nỗ lực
tạo điều kiện thuận lợi hơn để Quý vị theo dõi các hành động của chính quyền
thành phố, tham gia vào việc ra quyết định, và đảm bảo công chức đang làm việc
có đạo đức vì lợi ích tốt nhất của tất cả chúng ta. Tôi tôn trọng và hiểu được nhu
cầu đa dạng của tất cả người dân ở Kirkland, nghiên cứu kỹ các vấn đề, và tìm
kiếm các giải pháp đưa mọi người cùng nhau tiến về phía trước.
Với sự ủng hộ của quý vị, tôi sẽ tiếp tục vận dụng những kinh nghiệm đã được
kiểm chứng của tôi trong cương vị ủy viên hội đồng, nhà lập pháp tiểu bang, ủy
viên cứu hỏa, và nhà lãnh đạo vì trách nhiệm của chính phủ để phục vụ quý vị và
hướng tới một tương lai tươi sáng cho Kirkland.

David Schwartz
david_vcp@hotmail.com
www.kirklandcitycouncil2019.com

Học vấn: Cử nhân Khoa học Máy tính và Anh ngữ, Đại học Tiểu bang New
York Plattsburgh; Thạc sĩ Truyền thông Kỹ thuật Học viện Rensselaer
Polytechnic
Giáo dục: Sau sự nghiệp 28 năm, hiện giờ là người cha ở nhà
Phát biểu: Phát biểu đầy đủ về lý do tại sao tôi là một ứng cử viên có tại
https://kirklandcitycouncil2019.com/. Tôi hy vọng quý vị có thể dành thời gian
để đọc đôi chút. Việc tranh cử của tôi mang đến cho quý vị một sự lựa chọn
rõ ràng. Tôi sẽ làm việc để bổ sung nhà ở mà Kirkland cần với sự gián đoạn tối
thiểu đối với các khu phố hiện có.
Tôi muốn mang lại cho cư dân một tiếng nói trong hội đồng thành phố về các
vấn đề nhà ở. Tôi sẽ lắng nghe những điều cư dân nói, và hành động theo
mối quan tâm của họ. Tôi sẽ quan tâm. Tôi đã quan sát các khu vực bầu cử
khác nhau trong cuộc thảo luận về nhà ở: các chủ doanh nghiệp, chủ sở hữu
bất động sản và các nhà phát triển. Tôi thậm chí đã nghe thấy sự trì hoãn
được đưa ra cho các cư dân tương lai và các thành viên tương lai của hội đồng
thành phố. Nhưng tôi chưa thấy đủ sự cân nhắc đối với các ý kiến của cư dân.
Quý cư dân, đây là thành phố của chúng ta. Đây là hội đồng thành phố của
chúng ta. Với tư cách là dân biểu của quý vị trong hội đồng thành phố, tôi sẽ
chú ý đến ý kiến của cư dân về nhà ở. Xin cảm ơn, và hãy bỏ phiếu!
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Sở Bầu cử Quận King không chỉnh sửa lỗi
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Thành phố Kirkland

Hội đồng Vị trí Số 5

Hội đồng Vị trí Số 6

Neal Black

Amy E. Falcone

425-216-3678
neal@votenealblack.com
www.votenealblack.com

Amy@AmyFalcone.org
www.AmyFalcone.org

Học vấn: Tiến sĩ Luật, Đại học Georgetown; Cử nhân Khoa học Tự nhiên ngành
Kỹ sư Xây dựng Dân dụng, Đại học Stanford

Học vấn: Thạc sĩ Khoa học Xã hội ngành Xã hội học, Đại học Temple; Cử nhân Khoa học
Xã hội ngành Sinh học, Đại học Temple
Giáo dục: Lãnh đạo Cộng đồng và Tình nguyện viên, Nhà khoa học Xã hội, Cựu Trợ giáo
Phát biểu: Bây giờ là thời điểm lập kế hoạch cho tương lai của Kirkland. Với tư cách là
Ủy viên hội đồng Dịch vụ Nhân sự Kirkland, Thành viên Hội đồng Liên minh Vùng Lân
cận Finn Hill, cựu Chủ tịch Hội Phụ huynh và Giáo viên của Trường Tiểu học Thoreau
và là một người mẹ, tôi tận mắt thấy được tầm quan trọng của việc đưa ra lựa chọn lâu
dài sáng suốt. Tôi sẽ cân nhắc nhu cầu của các khu phố và doanh nghiệp, đưa ra các
quyết định cẩn thận và được nghiên cứu kỹ lưỡng về sự an toàn công cộng, công viên
và giao thông trong khi duy trì ngân sách cân bằng và có trách nhiệm với quý vị.
Là một tình nguyện viên cộng đồng giàu kinh nghiệm, tôi mang đến quan điểm mới mẻ
và các giải pháp mới cho các vấn đề về an toàn, khả năng đi lại và hòa nhập cộng đồng.
Trình độ giáo dục, công việc và kinh nghiệm tình nguyện của tôi đã giúp tôi trở thành
một lãnh đạo sẽ đưa ra những quyết định sáng suốt, có đủ thông tin để mang lại lợi ích
cho Kirkland cho các thế hệ mai sau. Tôi sẽ rất vinh dự được đại diện cho quý vị.
Được ủng hộ bởi: Hội Sierra, Hội Phụ nữ Chính trị Quốc gia, Ủy viên Hội đồng Thành phố
Kirkland Dave Asher, các Cựu Thị trưởng Kirkland Amy Walen & Joan McBride, Dân biểu
Larry Springer, Chủ tịch Hội đồng Quận King Rod Dembowski

Giáo dục: Luật sư, Đối tác tại Adkins Black LLP; Ủy viên Hội đồng Cộng đồng
Houghton
Phát biểu: Tôi là nhà lãnh đạo tập hợp mọi người lại với nhau, lắng nghe tất cả
các bên, và nhấn mạnh vào việc đưa ra quyết định dựa trên bằng chứng.
Tôi sẽ làm việc với quý vị để bảo tồn những khía cạnh của môi trường tự nhiên
và nhân tạo đã biến Kirkland thành thành phố đáng sống nhất của khu vực. Tôi
sẽ lên kế hoạch kỹ lưỡng cho sự phát triển bền vững, phản ánh sự cân bằng lành
mạnh giữa các hộ nhà ở một gia đình và hộ nhà ở nhiều gia đình, các doanh
nghiệp nhỏ, công ty toàn cầu và các viện giáo dục. Tôi sẽ ưu tiên việc tạo ra sự
kết hợp nhiều loại nhà ở quanh các trung tâm khu phố an toàn và có thể đi bộ
được. Tôi sẽ làm việc để giảm tắc nghẽn giao thông bằng cách khuyến khích các
lựa chọn giao thông đa dạng xanh hơn và hiệu quả hơn. Tôi sẽ ủng hộ một cộng
đồng hòa nhập chào đón mọi người và phục vụ mọi người bình đẳng. Rất mong
quý vị bỏ phiếu cho tôi.
Các cá nhân và tổ chức ủng hộ được chọn lọc: Tom Neir (Hội đồng Thành
phố); Claudia Balducci (Hội đồng Quận); các Thượng nghị sĩ Tiểu bang Mankha
Dinghra, Patty Kuderer; các Dân biểu Tiểu bang Roger Goodman, Shelley Kloba,
Amy Walen; và các nhà lãnh đạo cộng đồng và tổ chức khác ở Kirkland.

Martin Morgan

Jory Hamilton

425-443-1988
martinmorgan77@gmail.com
www.martinmorganforkirkland.com

425-298-6028
joryforkirkland@gmail.com
www.joryhamilton.com

Học vấn: Hải quân Hoa Kỳ, xếp hạng cao nhất lớp, tiếp tục nhận các huy chương
và chỗ ăn ở.

Học vấn: Ngành Quadruple STEM tại Đại học Washington năm 2015 và Thạc sĩ
Khoa học Xã hội ngành Sư phạm tại Đại học USC năm 2019

Giáo dục: Nhà thầu Địa phương/Chủ doanh nghiệp, bao gồm các dịch vụ cho
Người cao tuổi và Cựu chiến binh

Giáo dục: Nhà giáo dục và nhà huấn luyện

Phát biểu: Cái Nhìn Mới, Tiếng Nói Mới cho Cộng đồng của Chúng ta ...
Các công dân của Kirkland cần có một người đại diện sẽ lắng nghe những mối
quan tâm và tầm nhìn của họ cho Thành phố. Tôi mong muốn được đại diện
cho tiếng nói của quý vị trong hội đồng thành phố. Là một cư dân của Kirkland
trong hơn 40 năm, làm việc tại đây và vì cộng đồng là điều có ý nghĩa quan trọng
đối với tôi. Tôi rất tích cực trong hiệp hội khu phố của tôi, là một thành viên hội
đồng khu phố VP đương nhiệm và là người đóng góp vào các kế hoạch tổng thể
của khu phố.
Kiên trì theo đuổi các vấn đề của thành phố với tư cách cá nhân là một công dân,
tôi cam kết sẽ tạo dựng một chính quyền cởi mở, minh bạch và trả lại sự liêm
chính cho các viên chức thành phố của chúng ta. Chất lượng cuộc sống lý tưởng
phải là mong muốn của tất cả mọi người, nơi mà công dân được tôn trọng, đặc
trưng khu phố được bảo tồn, và các doanh nghiệp thành công. Tôi tin rằng trách
nhiệm phù hợp và tài chính cũng là điều bắt buộc đối với một cộng đồng lành
mạnh. Tôi sẽ thật vinh dự nếu được trở thành người đại diện công bằng và xứng
đáng của quý vị tại hội đồng thành phố Kirkland ... Hãy cùng nhau trò chuyện!

Phát biểu: Tôi tin rằng phần lớn các công dân cảm thấy không được lắng nghe
và không được tham gia vào hội đồng thành phố. Nếu tôi hỏi một người bình
thường ở Kirkland khi nào các cuộc họp của hội đồng thành phố được tổ chức,
làm thế nào để nói lên ý kiến của họ, hoặc thậm chí ai là thị trưởng của họ, họ
sẽ không biết. Đây rõ ràng là một vấn đề trong một nền dân chủ. Giải pháp của
tôi đòi hỏi các thành viên cộng đồng chọn tham gia, nếu họ muốn, để nhận các
email được gửi đến danh sách cư dân như một phần của hệ thống đa nền tảng
hiệu quả và có thể giải trình được mà yêu cầu phản hồi của họ.
Tôi cũng sẽ hỗ trợ những người lính cứu hỏa dũng cảm của chúng ta bằng cách
khuyến khích việc tài trợ cho Trạm Cứu hỏa 27 để cung cấp thời gian phản hồi
nâng cao nhằm đảm bảo an toàn công cộng hơn nữa để đáp ứng với mật độ dân
số ngày càng tăng của chúng ta. Tôi sẽ hỗ trợ các sĩ quan cảnh sát anh hùng
không kém của chúng ta bằng cách hỗ trợ họ đạt được 39 đề xuất kế hoạch
chiến lược của họ, bao gồm cả chiến dịch “Target Zero” nhắm vào những người
lái xe dưới sự ảnh hưởng của chất kích thích, và các phương án thay thế cho việc
tống giam.
Tôi rất mong nhận được phiếu bầu của quý vị.

Jurisdiction
Thành phố Medina
Hội đồng Vị trí Số 2

Sở Bầu cử Quận King không chỉnh sửa lỗi
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Hội đồng Vị trí Số 4

Mehrdad Naeini

Cynthia F. Adkins

425-974-5955
naeini@naeini4medina.com
www.naeini4medina.com

206-818-9043
hello@cynthiaadkins.com
www.cynthiaadkins.com

Học vấn: Cử nhân Khoa học Tự nhiên ngành Viễn thông và Điện tử Hàng
hải
Giáo dục: Thương mại Quốc tế Đặc sản Nông nghiệp
Phát biểu: Tôi là một người nhập cư đầy tự hào, có được đặc quyền
được sống ở Medina mười hai hăm qua cùng vợ và hai con. Medina là
một thành phố thân thiện tuyệt vời cho gia đình tôi, và bây giờ tôi đã sẵn
sàng và muốn đền đáp lại cộng đồng tuyệt vời của chúng ta.
Tài chính thận trọng là rất quan trọng đối với sự ổn định của thành phố
và tài chính của chúng ta cần một số biện pháp can thiệp sáng tạo. Là ủy
viên hội đồng thành phố, tôi lập kế hoạch sử dụng 30 năm kinh nghiệm
trong kinh doanh quốc tế để làm việc với các quyết định sáng suốt và
sáng tạo để duy trì điều làm cho Medina trở nên đặc biệt.
Tôi không phải là chính trị gia mà là chủ doanh nghiệp có kinh nghiệm
với nhiều vai trò và đảm trách các vai trò khác nhau để xử lý vô số các
vấn đề. Tôi không có tất cả các câu trả lời, nhưng tôi hứa sẽ lắng nghe
mọi công dân với sự tôn trọng và đưa ra quyết định dựa trên những gì
tốt đẹp nhất cho Medina. Tôi sẽ rất vinh dự nếu nhận được phiếu bầu
của quý vị. Xin vui lòng truy cập: www.naeini4medina.com

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

Harini Gokul
206-557-8917
gokulharini1@gmail.com
www.hariniformedina.com

Học vấn: Tôi là một người tốt nghiệp ngành kỹ sư và đã nhận được bằng Thạc sĩ
Quản trị Kinh doanh từ Đại học Vanderbilt
Giáo dục: Điều hành Kỹ thuật và Kinh doanh tại Microsoft và IBM, Nhà Đầu tư
Công nghệ
Phát biểu: Cũng như nhiều người trong các quý vị, Medina là nơi chúng ta đã
chọn để sống và xây dựng gia đình của mình. Tôi muốn duy trì một Medina
mạnh mẽ, an toàn và lành mạnh cho các thế hệ hiện tại và tương lai . Với tư
cách là Ủy viên Hội đồng của quý vị, tôi sẽ thúc đẩy tăng cường trách nhiệm tài
chính để cung cấp các dịch vụ công cộng ở thị trấn nhỏ mà chúng ta coi trọng,
duy trì một cộng đồng an toàn và đảm bảo, và bảo tồn bãi biển và công viên của
chúng ta, để quý vị có thể tiếp tục tận hưởng bản sắc và sự quyến rũ tạo nên
Medina thật đặc biệt.
Là cựu nhân viên của Microsoft, tôi có hơn 20 năm kinh nghiệm toàn cầu trong
việc quản lý ngân sách hàng triệu đô la, lãnh đạo các nhóm, và cung cấp các giải
pháp thế giới thực. Tôi được biết đến với việc tập hợp các quan điểm khác nhau
và thúc đẩy các cách tiếp cận dựa trên kết quả, mang tính chiến lược, minh bạch.
Tôi sẽ mang lại sự nghiêm khắc và kỷ luật tương tự cho Hội đồng của chúng ta.
Tôi rất biết ơn sự ủng hộ từ các viên chức dân cử, các nhà lãnh đạo cộng đồng và
doanh nghiệp, Hội Chính trị của Phụ nữ, và những người dân trên toàn Medina.
Được phục vụ cộng đồng sẽ là đặc ân của tôi. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị!

Giáo dục: Đối tác luật cấp cao cung cấp luật sư cho các công ty về công nghệ
sinh học và công nghệ
Phát biểu: Đó là vinh hạnh của tôi khi được phục vụ quý vị. Tôi tranh cử để tái cử
vì tôi muốn tiếp tục đầu tư vào cộng đồng của chúng ta, để bảo tồn những phẩm
chất làm cho Medina tuyệt vời và đảm bảo cung cấp hiệu quả các dịch vụ công
chất lượng cao.
Trong nhiệm kỳ của tôi, Hội đồng đã bảo đảm xây dựng một giải pháp mới cho
tiếng ồn khe co giãn SR-520, khởi động lại các cuộc thảo luận về các tiện ích
ngầm tiềm năng, và, tham khảo ý kiến cẩn thận với các giám đốc điều hành
không dây đã nghỉ hưu từ khu vực của chúng ta, đã phát triển các yêu cầu hợp
lý để tạo điều kiện cho người dân tiếp cận công nghệ 5G đồng thời giữ gìn thẩm
mỹ cộng đồng và bảo vệ sức khỏe, quyền riêng tư và an ninh của cư dân.
Trong Hội đồng, tôi sẽ tiếp tục ưu tiên trách nhiệm tài chính, an toàn cộng đồng,
và khả năng đi bộ, và tận dụng các kỹ năng giải quyết vấn đề và tài năng địa
phương để thúc đẩy các giải pháp khả thi và hiệu quả về chi phí. Tôi cam kết lắng
nghe thật cẩn thận, và duy trì niềm tự hào nghề nghiệp và niềm đam mê của các
nhân viên, cảnh sát, các quan chức được bầu cử, và tình nguyện viên chu đáo và
tận tâm của Thành phố chúng ta. Tôi rất cảm kích phiếu bầu của quý vị!
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Hội đồng Vị trí Số 6

Sheree Wen
206-419-1459
sheree@shereewen.net
www.shereewen.net

Học vấn: Đại học California, Berkeley, Tiến sĩ về Kỹ sư, Vật lý và Thống kê.
Giáo dục: Ủy viên UNESCO Hoa Kỳ, Hội đồng Thành phố Medina, Ủy viên Nghệ thuật
Tiểu bang Washington, IBM, IEEE, Hội đồng Liên hoan Phim Quốc tế Seattle, Thư viện
UW
Phát biểu: Sau khi rời IBM, tôi đã xây dựng nên các doanh nghiệp đoạt giải thưởng,
đồng thời phát triển và sản xuất các sản phẩm kiểu mẫu được phân phối trên toàn thế
giới. Trong Hội đồng, tôi đã thành công trong việc mở rộng ngân sách tiểu bang cho các
cải tiến trên đại lộ 84th Ave lên $1 triệu để đảm bảo an toàn cho người đi xe đạp, người
đi bộ, người lái xe và người khuyết tật. Tôi đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng
một không gian công viên để cộng đồng vui chơi và tôi đã quyên góp một cây cầu bộ
hành. Tôi yêu Medina. Tôi đam mê về việc đảm bảo thành phố của chúng ta là một nơi
an toàn, bền vững, lành mạnh, và đáng sống.
Tôi sẽ tiếp tục cùng nhau xây dựng thành phố đưa Cư dân lên Hàng đầu bằng cách: Triển
khai cơ sở hạ tầng một cách thông minh để bảo vệ sức khỏe, hạnh phúc, sự riêng tư và
an ninh mạng của gia đình quý vị, bao gồm giảm thiểu tiếng ồn và cải tiến mạng/5G.
Khởi động lại các nỗ lực đưa các tiện ích vào dưới lòng đất để ngăn chặn các vụ hỏa
hoạn và mất điện;. Thực hiện các quy định đơn giản, rõ ràng với sự minh bạch và nhiều
ý kiến đóng góp từ người dân.
Tôi trân trọng phiếu bầu của quý vị. Các cá nhân và tổ chức ủng hộ: Thượng nghị sĩ Hoa
Kỳ Cantwell; Dân biểu Quốc hội Delbene & Kilmer; Tổng chưởng lý Ferguson; Giám đốc
Điều hành Quận Constantine; Thượng nghị sĩ Tiểu bang Kuderer & Wellman; Nhà lập
pháp Whelan & Slater; Ủy viên Hội đồng Medina: Garone & Lee.

Bob Zook
425-318-4893
Bob4Medina@Zook.us.com
www.bobzook4medina.com

Học vấn: Trường Kinh doanh Harvard, Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh; Đại học Tiểu
bang Oregon, Cử nhân Khoa học Tự nhiên
Giáo dục: Chuyên viên Tư vấn & Điều hành Công nghệ Thông tin
Phát biểu: Là một lãnh đạo chuyên nghiệp và cộng đồng thành công, được biết
là người hoàn thành các kết quả và duy trì các mối quan hệ hợp tác, tôi chuyển
đến Medina vào năm 1987. Hai con trai của chúng tôi đã học tại Trường Tiểu học
Medina, Trung học Cơ sở Chinook và Trung học Phổ thông Bellevue. Cả hai đều
là Nam Hướng đạo Đại bàng.
Tôi đã từng phục vụ trong cương vị là Giám đốc Thông tin và cố vấn cấp cao cho
chủ tịch của World Vision International; là Giám đốc Thông tin và cố vấn cho
các doanh nghiệp vừa và lớn, bao gồm Weyerhaeuser; là chuyên gia Công nghệ
Thông tin cho Nhà thờ Presbyterian Bellevue; và Tuần duyên Hoa Kỳ. Tôi là một
người điềm tĩnh, lý trí, “lạc quan”; tôi đánh giá cao sự hợp tác, tính minh bạch và
các mối quan hệ cá nhân.
Medina đã đóng góp đáng kể vào sự phát triển và thành công của gia đình tôi.
Tôi nhận ra nghĩa vụ của mình là đóng góp lại cho cộng đồng của chúng ta. Là
một thành viên hội đồng, tôi sẽ duy trì cộng đồng đa dạng thân thiện với gia
đình của Medina; bảo tồn công viên, cơ sở hạ tầng và tài nguyên thiên nhiên của
chúng ta cho các thế hệ tương lai; và thúc đẩy trách nhiệm tài chính, ổn định, an
toàn và bảo mật. Tôi sẽ rất vinh dự nếu được phục vụ Medina.

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 Mercer Island
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

Daniel Thompson

Wendy Weiker

206-622-0670
Daniel@ThimpsonforIslanders.com
www.ThompsonforIslanders.com

206-214-6424
electwendyweiker@gmail.com
www.electwendyweiker.com

Học vấn: Cử nhân Khoa học Xã hội Đại học Washington; Thạc sĩ Khoa học
Xã hội Đại học Quốc gia Ireland, Dublin; Tiến sĩ luật Đại học Washington.
Giáo dục: Luật sư, Thành viên Sáng lập, Thompson and Delay kể từ năm
1990.
Phát biểu: Gia đình tôi chuyển đến đây vào năm 1970 và tôi đã theo học tại
học khu Mercer Island. Vợ tôi Emily và tôi đã trở lại Mercer Island vào năm
1993, nơi chúng tôi đã nuôi dạy hai con của chúng tôi, và chúng đã tham
gia chơi bóng vợt, bóng nước, bơi lội, kịch và đài phát thanh trường trung
học phổ thông.
Emily và tôi luôn luôn có một niềm đam mê sâu sắc đối với phục vụ cho
cộng đồng của chúng ta. Emily đã làm việc với tư cách là Nhân viên của Hội
Phụ huynh và Giáo viên (PTA), Tổ chức Học khu và Ủy viên Hội đồng Bóng
vợt, Người phụ trách Bàn tiệc tại buổi tiệc gây quỹ, và trợ giảng tại MISD.
Tôi đã đấu tranh trong năm năm để cải cách bộ luật phát triển dân cư và
ban hành một sắc lệnh về cây xanh. Tôi đã đấu tranh để ưu tiên sự an toàn
cho việc chặn xe buýt, để giữ cho các trạm sóng tránh xa các khu phố, cho
một hợp đồng rác thải minh bạch hơn, và xây dựng niềm tin thông qua chi
tiêu bền vững. Hãy tham gia cùng tôi để bảo vệ bản sắc khu phố, bảo vệ
vĩnh viễn các công viên, và duy trì sự an toàn và bản sắc của Mercer Island.

Học vấn: Đại học Washington, Thạc sĩ Hành chính Công; Đại học California, Cử
nhân Khoa học Xã hội ngành Tâm lý học; Chương trình Lãnh đạo Eastside
Giáo dục: Quản lý Tiếp cận Cộng đồng, Sở Năng lượng Puget Sound
Phát biểu: Là một người mẹ làm việc, người đã xây dựng gia đình trên MI, tôi
mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng của chúng ta trong Hội đồng Thành
phố. Phương pháp tiếp cận của tôi là hợp tác và toàn diện – lắng nghe, học hỏi
và dẫn dắt các vấn đề quan trọng cho phép gia đình chúng ta phát triển, đảo
của chúng ta duy trì ý thức cộng đồng và bảo vệ môi trường của chúng ta cho
các thế hệ sau.
Đây là khoảng thời gian hào hứng và đầy thách thức khi chúng ta làm việc để
ưu tiên các nguồn lực hạn chế của mình trong khi vẫn duy trì chất lượng cuộc
sống tuyệt vời mà chúng ta tận hưởng. Chúng ta đối mặt với nhiều thay đổi
về giao thông vận tải, sử dụng đất đai, công bằng và kinh tế có cơ hội nắm lấy
và định hình tương lai của chúng ta thay vì bị choáng ngợp hoặc phủ nhận
chúng.
Chúng ta có thể có khả năng đi lại, trung tâm nghệ thuật, cố vấn sức khỏe tâm
lý ở trường học, không gian công cộng an toàn và đẹp, cùng với sự ổn định tài
chính. Hãy cùng chung tay để có được những điều đó. Cộng đồng của chúng
ta xứng đáng được như vậy. Cảm ơn quý vị đã bỏ phiếu.

Dave Rosenbaum

Jon Hanlon

425-224-6547
Rosenbaum4mi@gmail.com
www.Rosenbaum4MI.com

425-998-8927
jon@hanlon4mi.org
www.hanlon4mi.org

Học vấn: Cử nhân Khoa học Chính trị, Đại học George Washington
Giáo dục: Giám đốc Quan hệ Quần chúng tại Rover, Cựu Trợ lý Khu vực
Quốc hội (14 năm)
Phát biểu: Là cư dân Washington thuộc thế hệ thứ ba, vợ tôi, Miri Cypers,
và tôi cùng với đứa con hai tuổi của mình đã chuyển nhà đến Mercer Island
với một cộng đồng mà chúng tôi biết và yêu quý. Chúng tôi đánh giá cao
các công viên, học khu, sự an toàn, và ý thức cộng đồng.
Mercer Island đối mặt với những thách thức đòi hỏi các nhà lãnh đạo của
chúng ta xây dựng được sự đồng thuận và đưa ra quyết định để đảm bảo
những gì cư dân của Mercer Island coi trọng được đổi mới và lưu giữ lại. Tôi
có thành tích được kiểm chứng trong việc tập hợp những quan điểm khác
nhau, tìm ra hiệu quả tiết kiệm chi phí, và lãnh đạo với sự cảm thông.
Với tư cách dân biểu của quý vị trong Hội đồng Thành phố, tôi sẽ làm việc
để nâng cao tính chất độc đáo của Mercer Island khi chúng ta đáp ứng các
nhu cầu và cơ hội trong tương lai, với sự tập trung vào giao thông, công
viên, an toàn, và hợp tác với học khu. Tôi được sự ủng hộ của Thượng nghị
sĩ Lisa Wellman, các Dân biểu Tana Senn & My-Linh Thai, và nhiều bạn bè
và hàng xóm của quý vị. Tôi sẽ rất vinh dự nếu nhận được phiếu bầu của
quý vị.

Học vấn: Cử nhân Khoa học Tự nhiên/Cao đẳng Khoa học Ứng dụng, Đại
học Purdue; FAA A&P, Phi công Lái Máy bay Tư nhân SEL/SES của FAA; MITx;
Chương trình Micromasters về Quản lý Chuỗi Cung ứng
Giáo dục: Quản lý Kỹ thuật Cao cấp; 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hàng
không và phần mềm
Phát biểu: Vợ tôi, Susanne, và tôi chuyển đến Mercer Island vì những trường
học xuất sắc, những công viên tuyệt vời, dễ dàng tiếp cận đến khu vực, và ý
thức cộng đồng để nuôi dạy bốn đứa con của chúng tôi. Tôi tự hào đã làm
việc trong chiến dịch thành công của trái phiếu học khu năm 2014 và đã phục
vụ trong Ban Cố vấn của YFS.
Việc cho phép các lợi ích bên ngoài đưa ra các ưu tiên và các quyết định ảnh
hưởng đã dẫn đến một số thất bại chính sách vốn có thể tránh được với một
Hội đồng tập trung vào những điều quan trọng đối với Người dân của đảo.
Từ những cuộc trò chuyện của tôi với Người dân của đảo - an toàn công cộng
và ổn định ngân sách là rất cần thiết. Tôi sẽ làm việc với lãnh đạo thành phố
để cải thiện quy trình và hợp lý hóa việc cung cấp dịch vụ. Con đường dẫn
đến sự ổn định ngân sách đòi hỏi phải đánh giá trung thực các ưu tiên và quy
trình hiện tại.
Với sự hỗ trợ của quý vị, tôi cam kết đặt ưu tiên của Mercer Island lên hang
đầu; đại diện cho Mercer Island là mục tiêu duy nhất của tôi.
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Sở Bầu cử Quận King không chỉnh sửa lỗi
chấm câu, ngữ pháp, hoặc kiểm tra sự thật
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Thành phố Mercer Island

Hội đồng Vị trí Số 4

Hội đồng Vị trí Số 5

Lisa A. Anderl

Craig W. Reynolds

206-841-0207
lisanderl@yahoo.com
www.lisaformi.com

206-356-9429
craig@micraig.com
www.micraig.com

Học vấn: Cử nhân Khoa học Xã hội Đại học Gonzaga; Tiến sĩ Luật từ Trường
Luật Đại học Gonzaga
Giáo dục: Phó Tổng Cố vấn tại CenturyLink; Hiện đang làm việc trong Hội
đồng Thành phố
Phát biểu: Là một cư dân sống ở Mercer Island 20 năm, tôi vinh dự được
phục vụ trong Hội đồng. Trong hai năm tới tôi sẽ tiếp tục làm việc để giúp
cộng đồng của chúng ta tốt đẹp hơn. Ưu tiên cao nhất của tôi vẫn là: 1. Hỗ
trợ mạnh mẽ cho cơ quan thực thi pháp luật và an toàn công cộng. 2. Cân
bằng ngân sách với phương pháp bảo thủ tài chính và quản lý tài chính
hiệu quả. 3. Các vấn đề về khả năng đi lại và giao thông vận tải cho các cư
dân trên đảo.
Tôi sẽ gây sức ép để đạt được hiệu quả trong cách thành phố được điều
hành. Tôi sẽ tiếp tục ủng hộ cho các nhu cầu của cộng đồng chúng ta như
tôi đã làm khi tôi bỏ phiếu duy trì tài trợ cho các cố vấn trường học và bảo
vệ các công viên. Tôi sẽ làm việc cho những giải pháp tốt nhất đối với vấn
đề chặn xe buýt, ủng hộ cộng đồng nơi chúng ta sinh sống.
Tôi tự hào được các thành viên cộng đồng địa phương ủng hộ, bao gồm
Phó Thị trưởng Salim Nice. Tôi sẽ lắng nghe và làm việc chăm chỉ vì quý vị hãy bỏ phiếu cho Lisa Anderl.

Học vấn: Cử nhân Toán học từ MIT
Giáo dục: Hiệu trưởng & Chuyên viên Tính toán Bảo hiểm Tư vấn, Milliman
Phát biểu: Tôi cam kết bảo vệ những điều mà chúng ta yêu mến ở Mercer
Island, đồng thời tận dụng các cơ hội để thay đổi tích cực. Chúng ta đối mặt
với các quyết định khó khăn về tài chính, sử dụng đất, việc di chuyển, và bền
vững. Giải quyết các vấn đề này đòi hỏi kinh nghiệm, sự sáng tạo, một tinh
thần cởi mở, và cam kết lắng nghe. Bước về phía trước để đáp ứng sự thay
đổi và tham gia một cách tôn trọng sẽ tạo ra cơ hội để Mercer Island thậm chí
còn tốt hơn.
Tôi mang đến sự hiểu biết về sử dụng đất từ công tác phục vụ công cộng
trong cương vị là phó chủ tịch Ủy ban Kế hoạch Mercer Island, cũng như hàng
thập kỷ kinh nghiệm lãnh đạo và quản lý tài chính khu vực kinh tế tư nhân.
Tôi tin vào sự phân tích nghiêm ngặt và suy nghĩ về lâu dài. Tôi đã phát triển
một thực tiễn tư vấn quản lý tài chính thành công cho các công ty Fortune 500
toàn cầu. Tôi cam kết tham gia cộng đồng, đối thoại tôn trọng, ra quyết định
dựa trên thực tế, trách nhiệm tài chính, và tính minh bạch.
Các cá nhân ủng hộ: Các nhà lập pháp Lisa Wellman, My-Linh Thai, và Tana
Senn; Dân biểu Adam Smith; Pat Braman, Jon Conradt, Ken Glass, Dan Grove,
Jody Kris, Terry Moreman, Sharon Perez, và Brian Thomas.

Patrick Allcorn

Heather Jordan
Cartwright

allcornformi@gmail.com
www.allcornformi.com

Học vấn: Học viện Âm nhạc & Nghệ thuật Kịch London; Cao đẳng Highline;
Chứng chỉ Đa dạng & Hòa nhập, Đại học Cornell.
Giáo dục: Quản lý Thành công Khách hàng, Lish. Người cha có hai con.
Phát biểu: Chúng tôi chuyển đến Mercer Island năm 2010, sau khi tôi đã dành
bốn mùa hè diễn kịch Shakespeare ở Công viên Luther Burbank. Chúng tôi
đã đến Mercer Island vì sự quyến rũ của một thành phố nhỏ, gần với những
thành phố lớn, sự cam kết với nghệ thuật, và các công viên tuyệt đẹp.
Giờ đây con gái chúng tôi đang vào học lớp một, chúng tôi đã thêm các trường
công lập tuyệt vời vào danh sách những điều chúng tôi yêu quý về Mercer
Island. Chúng tôi thực sự biết ơn khi được là một phần của cộng đồng và tôi
muốn đền đáp lại bằng cách phục vụ quý vị với cương vị là Ủy viên Hội đồng
Thành phố, tôi sẽ ưu tiên sự an toàn của trẻ em, ngôi nhà cho MICA, và các
quan hệ cộng tác vùng thông minh đưa chúng ta vào tương lai đồng thời duy
trì được sự an toàn mà chúng ta đánh giá cao.
Tôi được sự ủng hộ của Đại biểu Quốc hội Adam Smith, Thượng nghị sĩ Tiểu
bang Lisa Wellman, các Dân biểu Tiểu bang Tana Senn và My-Linh Thai, Giám
đốc Hội đồng Giáo dục Mercer Island Tracy Drinkwater, Ủy viên Hội đồng
Cảng Peter Steinbrueck, và các cựu Thị trưởng Mercer Island Judy Clibborn và
Elliott Newman.

cartwrightformi@gmail.com
www.cartwrightformi.com
Học vấn: Đại học Indiana, Bloomington, IN; Cử nhân Khoa học Tự nhiên
ngành Kinh doanh
Giáo dục: Microsoft, GM, AI & Research - Y tế; trước đây là Amazon, Ford
Phát biểu: Tiếng nói của quý vị là đóng góp quan trọng nhất mà quý vị có
trong chính quyền của chúng ta. Khi khu vực của chúng ta phát triển, tôi sẽ
đưa tiếng nói của quý vị đến với Hội đồng Thành phố, hỗ trợ sự phát triển của
khu vực trong khi vẫn ưu tiên các giá trị của cộng đồng Mercer Island.
Sự nhạy bén kinh doanh: Với 26 năm thành công trong lĩnh vực kinh doanh
và công nghệ, tôi có thành tích tốt về đổi mới và quản lý ngân sách. Chúng ta
có thể đạt được hiệu quả hoạt động thông qua các quyết định dựa trên dữ
liệu mà vẫn thực hiện mức độ dịch vụ cao. Mật độ, Phát triển, Giao thông Công
cộng, và Đậu xe: Kinh nghiệm đàm phán quan trọng trong cách chúng ta tham
gia vào các quyết định khu vực. Tôi sẽ là tiếng nói giàu kinh nghiệm trong Hội
đồng Thành phố suy nghĩ về dài hạn, đặt ra những câu hỏi hóc búa và nhấn
mạnh vào các giải pháp hợp tác có ý nghĩa cho người dân Mercer Island. Ưu
tiên Trường học, Khu phố, và An toàn công cộng: Không gian xanh, công viên,
các cố vấn giáo dục, an toàn trong khu phố của chúng ta.... chúng là một phần
của cộng đồng chúng ta. Tôi ở đây để bảo tồn chúng.
Hãy đưa mọi người trên Đảo lại với nhau và tạo ra một tương lai tích cực cho
Mercer Island.

Jurisdiction
Thành phố Mercer Island
Hội đồng Vị trí Số 7

Debbie Bertlin
debbie.bertlin@gmail.com

Học vấn: MIHS; Đại học Stanford, Cử nhân Khoa học Xã hội và Thạc sĩ Khoa học Xã hội;
Đại học Sussex, Thạc sĩ Khoa học Xã hội
Giáo dục: Chiến lược, Lãnh đạo Bán hàng tại Microsoft, Oracle (Mỹ, Châu Á, Châu Phi,
Châu Âu)
Phát biểu: Là một người dân trên Đảo trọn đời, tôi tự hào phục vụ cộng đồng đầy quan
tâm, sáng tạo này với tư cách là Ủy viên Hội đồng trong 7 năm. Tôi mong nhận được sự
ủng hộ của quý vị để tiếp tục xây dựng một tương lai tươi sáng.
Thông qua sự hợp tác và tích cực, tôi đã lãnh đạo hội đồng của chúng ta khi chúng ta có
các mối quan hệ đối tác công-tư thông minh tiên tiến, bao gồm bãi đậu xe dành riêng
cho người dân trên Đảo và vị trí mới của MICA tại địa điểm Tully. Với sự nhạy bén trong
kinh doanh, doanh thu của cửa hàng Thrift Shop đã tăng lên giúp quỹ MIYFS. Tôi sẽ
tiếp tục hợp tác với học khu để đảm bảo an toàn công cộng bao gồm tình trạng khỏe
mạnh của con em chúng ta được hỗ trợ bởi các cố vấn học khu. Công viên của chúng
ta là một kho báu; việc cải tạo Bãi biển Groveland và lát thảm cỏ cho Công viên Island
Crest là hai cải tiến gần đây. Với việc ủng hộ cho các cư dân trên Đảo ở cấp khu vực, tôi
đã chủ trì Hội đồng các Đối tác Khu Giao thông Vận tải Eastside và SCA Caucus của Hội
đồng Quy hoạch Quản lý Phát triển.
Các tổ chức và cá nhân ủng hộ: Dân biểu Tiểu bang Senn, Ủy viên Hội đồng Quận King
Balducci, Ủy viên Hội đồng Wong, Ủy viên Hội đồng Học khu Tracy Drinkwater, Cựu Thị
trưởng Clibborn, Joe Schocken, Jody Kris, Maggie Tai Tucker, Liên hiệp Trách nhiệm về
Súng, nhiều tổ chức và cá nhân khác...

Jake Jacobson
206-280-5303
jake@jakeformi.com
www.jakeformi.com

Học vấn: Đại học Princeton, Cử nhân Khoa học Xã hội ngành Chính trị học;
Trường Luật Đại học Stanford, Tiến sĩ Luật
Giáo dục: Phó Chủ tịch Điều hành Công ty Xây dựng Osborne (Tổng thầu
Thương mại)
Phát biểu: Là cư dân 30 năm của Mercer Island, tôi yêu thích việc được sống
trong một khu phố ngoại ô với những học khu xuất sắc, các công viên, bãi
biển và đường xá tuyệt vời, và dễ tiếp cận đến phía đông/phía tây.
Trong 40 năm qua tôi đã tích lũy và sử dụng chuyên môn về luật và kinh
doanh của mình vào việc đàm phán và quản lý vô số hợp đồng với các cơ
quan chính quyền và các nhà cung cấp thứ ba, vào việc quản lý rủi ro, và nhân
lực. Tôi đã sẵn sàng áp dụng các kỹ năng này vào việc quản lý Mercer Island.
Chúng ta phải đối mặt với những cơ hội đòi hỏi một người quản lý ổn định và
đội ngũ lãnh đạo mới. Tôi cam kết đảm bảo rằng chúng tôi: đồng ý với giao
điểm xe buýt hoạt động cho người dân trên đảo; điều chỉnh doanh thu dự kiến
với chi phí thực tế nhằm đạt được mô hình tài chính bền vững; bảo vệ sự toàn
vẹn của các khu phố gia đình đơn lẻ; bảo tồn công viên, đường xá và bãi biển
của chúng ta để chúng vẫn duy trì bản sắc độc đáo của cộng đồng; ưu tiên sự
an toàn của tất cả các cư dân trên Đảo, đặc biệt là trẻ em và người cao tuổi;
và đảm bảo việc Hội đồng lắng nghe và hành động.

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 Newcastle

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.

Hội đồng Vị trí Số 2

Linda Newing

Ariana Sherlock

lnewing@comcast.net
www.lindanewing.com

425-518-6499
arianasherlock@gmail.com

Học vấn: Kế toán/Kế toán Lĩnh vực Công và Lập kế hoạch Sự kiện
Giáo dục: Công vụ Thành phố và Lập kế hoạch Sự kiện
Phát biểu: Tôi đã phục vụ với tư cách là thành viên hội đồng thành phố
Newcastle từ năm 2016 và phó thị trưởng từ năm 2018.
Tôi đã hỗ trợ liên tục công việc quan trọng của hội đồng để hình thành nên
Newcastle. Công việc này dẫn đến bổ sung các tiện nghi mới bao gồm các
cơ sở chăm sóc sức khỏe, nhà hàng, cải thiện an toàn đường bộ như vỉa hè
mới và các biện pháp giảm tải giao thông. Tôi đã hỗ trợ việc mua tòa nhà
của Tòa thị chính, giúp giảm đáng kể chi phí và loại bỏ chi phí thuê cao. Tôi
cũng hỗ trợ các quy định cho phát triển trung tâm thành phố, bảo tồn cảm
giác về cộng đồng nhỏ hấp dẫn của chúng ta. Tôi là người ủng hộ mạnh mẽ
sự an toàn của công chúng. Tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ tài trợ cần thiết để duy trì
nhân viên cảnh sát ở các cấp để đảm bảo các con số thống kê về an toàn
với tỉ lệ tội phạm thấp cho cộng đồng của chúng ta.
Tương lai của Newcastle rất quan trọng. Cần có lãnh đạo giàu kinh nghiệm
để bảo vệ sự bền vững và hoạt động tài chính bảo thủ của thành phố. Tôi
cam kết sẽ làm việc vì tương lai của Newcastle như một thành phố. Tôi trân
trọng lá phiếu của quý vị. Website: www.lindanewing.com

Học vấn: Bằng về Nghệ thuật Ẩm thực tại Viện Ẩm thực Phương Tây Le
Cordon Bleu
Giáo dục: Đầu bếp Cá nhân, Người mẹ, và Lãnh đạo Cộng đồng
Phát biểu: Tôi tranh cử vào Hội đồng Thành phố vì tôi có niềm đam mê
với việc tham gia vào cộng đồng. Kể từ khi chuyển đến Newcastle sáu năm
trước, lần đầu tiên tôi tham gia vào cộng đồng của mình thông qua trường
mầm non co-op của con tôi khi tôi thấy cần sự lãnh đạo. Khi các con tôi bắt
đầu học trường công lập, tôi được yêu cầu trở thành Chủ tịch của Hội Phụ
huynh, Giáo viên và Học sinh của Trường Tiểu học Hazelwood, và ở vai trò
này, tôi đã thấy được tầm quan trọng của việc dạy cho các con tôi nghĩa vụ
công dân.
Tất cả chúng ta đều tốt hơn khi tất cả chúng ta tham gia, và tôi rất giỏi
trong việc khuyến khích những ý kiến đa dạng để làm phong phú thêm các
cuộc trao đổi và giải quyết vấn đề. Là một người mẹ có con nhỏ, tôi mong
muốn được mang tiếng nói của mình đến Hội đồng Thành phố của chúng
ta.
Tôi cam kết sẽ chủ động lắng nghe cư dân Newcastle và tiếp tục kế thừa
một cộng đồng an toàn, đẹp và thân thiện. Tôi tin rằng Newcastle là một
viên ngọc quý ẩn giấu và tôi sẽ luôn nỗ lực để bảo vệ nó.

Jurisdiction
Thành phố Newcastle
Hội đồng 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.
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Hội đồng Vị trí Số 4

Allen Dauterman

Tony Ventrella

425-922-5858
allendauterman@gmail.com

425-457-2733
Tonyventrella@gmail.com
www.tonyventrella.com

Học vấn: Cử nhân Khoa học Tự nhiên về Nghiên cứu Kiến trúc, và Cử nhân Kiến
trúc, Đại học Tiểu bang Washington.

Học vấn: Cao đẳng Cộng đồng Norwalk (2 năm) Trung học Phổ thông
Wilton (đã tốt nghiệp)
Giáo dục: Người dẫn chương trình tin tức và thể thao TV, Người dẫn
chương trình Truyền thông Kỹ thuật số, Seattle Seahawks.
Phát biểu: Tôi tự hào cống hiến thời gian và sức lực của mình cho sự phát
triển và thành công của thành phố Newcastle với tư cách là ứng cử viên
cho Hội đồng Thành phố. Tôi đã là thành viên của Ủy ban Hoạt động Cộng
đồng trong 5 năm làm việc tại Newcastle Days và các sự kiện khác của
thành phố. Tôi đã dành 25 năm làm người dẫn chương trình thể thao trên
truyền hình và 10 năm người là người dẫn chương trình truyền thông kĩ
thuật số cho Seattle Seahawks và tôi yêu thích việc tổ chức các sự kiện cho
hàng trăm tổ chức phi lợi nhuận trong khu vực. Tôi đã sống ở Newcastle
với vợ tôi, Mika, được 16 năm. Tôi sẽ đưa ra quyết định hợp lý cho tất cả
các vấn đề của thành phố dựa trên nghiên cứu có cơ sở, thảo luận với công
dân ở Newcastle và các thành viên hội đồng. Một chính quyền địa phương
tốt và linh hoạt là điều cần thiết cho sự phát triển ổn định của thành phố
của chúng ta và quan trọng không kém là sự hiểu biết và tham gia của công
chúng. Trong phân tích cuối cùng, tất cả chúng ta đều cùng làm công việc
này. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian để đọc.

Giáo dục: Quản lý Phát triển Bất Động sản cho một Nhà Phát triển Nhà ở Phi Lợi
nhuận
Phát biểu: Tôi là ứng cử viên tôn trọng lịch sử 25 năm của Newcastle như một
thành phố độc lập. Kinh nghiệm có vai trò quan trọng; với tư cách là một nhà
hoạt động vì ý định thay đổi trong việc giảm quy mô lớn của các căn hộ không bị
giới hạn được cho phép trong trung tâm thành phố, sự tham gia năm 2010 của
tôi vào Ủy ban Kế hoạch và cuộc bầu cử năm 2016 vào Hội đồng Thành phố đã
góp phần giảm đáng kể mật độ căn hộ được cấp phép. Tiếp tục chiến dịch thay
đổi, tôi đã bỏ phiếu ngừng thuê và mua Tòa Thị chính của chúng ta như một tài
sản cộng đồng nhằm giúp loại bỏ việc chúng ta phải chịu chi phí thuê tăng.
Chiến dịch thay đổi của tôi sẽ tiếp tục với những nỗ lực tích cực để áp dụng một
kế hoạch bền vững và rất cần thiết về tài chính. Tôi là người tôn trọng lịch sử tiết
kiệm Thành phố của chúng ta và duy trì các quỹ thích hợp “cho những lúc thiếu
thốn” của chúng ta trong khi vẫn giữ được chất lượng và đặc tính của Newcastle.
Với sự an toàn công cộng là ưu tiên hàng đầu của tôi, phiếu bầu của quý vị cho
tôi là một phiếu bầu để giữ gìn và bảo vệ viên ngọc ẩn giấu của Thành phố.
Facebook: @allenfornewcastle

Tom Griﬃn
425-766-4744
tomjgriffin@msn.com

Học vấn: Tốt nghiệp, Đại học Kinh doanh Griffin và Murphy
Giáo dục: Giám đốc Điều hành đã nghỉ hưu, Wicks Airfreight; Cựu giảng viên,
Kế toán/Thuế, V-TECH College, Kế toán viên Công chứng
Phát biểu: Newcastle có một cuộc khủng hoảng tài chính do quản lý tài chính
thiếu thận trọng. Sáu năm trước, Kiểm toán viên Tiểu bang nói với hội đồng
xây dựng kế hoạch tài chính dài hạn, nhưng họ đã không làm thế.
Đối thủ của tôi, thị trưởng hiện tại, đã bỏ qua các cảnh báo. Thay vào đó,
ông đã bỏ phiếu ủng hộ việc mua một tòa nhà trị giá $7.2 triệu mà không cần
thẩm định, điều này đã làm suy giảm quỹ khẩn cấp $1.5 triệu của thành phố
và tăng nợ thêm $4 triệu. Ông đã bỏ phiếu để trả cho các chuyên gia tư vấn
hơn $1 triệu để lên kế hoạch cho gần $30 triệu trong các cải tiến chưa hoàn
thành (trung tâm thành phố và Lake Boren). Thay đổi quy hoạch căn hộ làm
tăng lưu lượng giao thông cũng như chi phí cảnh sát và hỏa hoạn.
Gần đây, thành phố đã thuê một nhà tư vấn tài chính với mức giá $48,000, họ
nói với họ điều hiển nhiên: họ đang gặp rắc rối lớn. Điều này đã có thể tránh
khỏi. Chúng ta cần sự lãnh đạo thận trọng. Chuyên môn tài chính và kinh
doanh của tôi có thể khôi phục kỷ luật tài chính. Tôi trân trọng phiếu bầu của
quý vị. Các tổ chức và cá nhân ủng hộ: Ủy viên Hội đồng Newcastle Gordon
Bisset và Dave Mitchell và cựu Ủy viên Hội đồng Bill Erxleben và Johnoupcher.
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Thành phố Redmond

Thị trưởng

Hội đồng Vị trí Số 1

Angela Birney

Hank Myers

425-200-5301
info@electangelabirney.com
www.electangelabirney.com

425-830-4265
HankMyers4Redmond@hankm.com

Học vấn: Cử nhân Khoa học Xã hội ngành Sinh học, Đại học Eastern Washington; Thạc
sĩ Giáo dục ngành Phát triển Chuyên nghiệp, Đại học Heritage; Chương trình Lãnh đạo
Eastside ‘17
Giáo dục: Chủ tịch Hội đồng Thành phố Redmond; Tình nguyện viên Cộng đồng; Cựu
Giáo Viên Khoa học
Phát biểu: Sự phát triển và thay đổi của Redmond phải là sự chào đón và hòa nhập,
nâng cao chất lượng cuộc sống của chúng ta. Trong Hội đồng, tôi đã nỗ lực để đưa
tất cả các cuộc họp của hội đồng thành video trực tiếp, di dời trung tâm cộng đồng
của chúng ta, tăng mục tiêu số tán cây và bảo vệ khu đất trống, cấp kinh phí cho việc
cải thiện hồ bơi, thực hiện sắc lệnh Hòa nhập Văn hóa, và xây dựng nhà ở giá cả phải
chăng hơn.
Là Thị trưởng, tôi sẽ tiếp tục làm việc ở cấp địa phương và cấp vùng để bảo vệ môi
trường, thúc đẩy doanh nghiệp nhỏ, và tạo ra một cộng đồng hòa nhập, giá cả phải
chăng, và công bằng hơn. Cùng nhau, chúng ta có thể giải quyết những thách thức khó
khăn phía trước và tạo ra một Redmond thành, nơi tất cả đều có thể phát triển mạnh
mẽ. Tôi rất mong nhận được phiếu bầu của quý vị.
Được ủng hộ bởi: Thị trưởng thành phố Redmond Marchione; Ủy viên Hội đồng Padhye,
Margeson, Carson; Lính cứu hỏa Chi đoàn 2829; Hội Sierra; Liên minh Trách nhiệm về Súng;
Planned Parenthood Votes; Đảng viên Đảng Dân chủ Khu Lập pháp Số 45; Giám đốc Điều
hành Quận Constantine; Ủy viên Hội đồng Quận Balducci; các Thượng nghị sĩ Dhingra và
Kuderer; các Dân biểu Goodman, Slatter, Springer và Walen; các Thị trưởng của Bellevue,
Kirkland, Bothell, Mercer Island, Issaquah, Duvall; và nhiều cá nhân và tổ chức khác!

Học vấn: Cử nhân Khoa học Xã hội, Anh ngữ, Đại học Tiểu bang California
Giáo dục: Cố vấn Giao thông Vận tải. Các khách hàng cũ bao gồm chương
trình đi lại Dành Giải thưởng của Microsoft
Phát biểu: Hank Myers tập hợp những điều tốt nhất của Redmond và là tiếng
nói tràn đầy năng lượng cho sự cảm thông và trách nhiệm tài chính. Ông là
người ủng hộ việc phục hồi cá hồi và nước sạch của Thành phố Redmond
trong khu vực của chúng ta. Người đi đầu trong việc giảm chi phí của chính
quyền, ông nỗ lực nhằm giữ cho thuế bất động sản ở mức phù hợp. Với tư
cách là cựu chủ tịch hội đồng quản trị của Together Center, Hank đã phục vụ
những người cần giúp đỡ trong cộng đồng. Từ những ngày làm tình nguyện
viên ở công viên Redmond cho đến các sự kiện hỗ trợ các cảnh sát của chúng
ta, Hank làm việc với công chúng, lắng nghe những mối quan tâm và giải
quyết các vấn đề của chúng ta. Hãy liên lạc với ông tại số 425-830-4265 và tự
xem xét.
Cách tiếp cận đó mang lại cho ông sự ủng hộ của các cảnh sát, nhà hoạt
động môi trường, chủ doanh nghiệp nhỏ, người cao tuổi, những người ủng
hộ giáo dục, và các nhà lãnh đạo trong các cộng đồng đa dạng của chúng ta.
Redmond đang thay đổi và đối mặt với những thách thức mới, và Hank sẽ
đại diện cho những gì tốt nhất về cộng đồng của chúng ta hôm nay và trong
tương lai.

Steve Fields

Varisha M. Khan

425-444-3188
info@steveﬁeldsformayor.com
www.steveﬁeldsformayor.com

206-409-6124
info@electvarishakhan.com
www.electvarishakhan.com

Học vấn: Cử nhân Khoa học Tự nhiên, Kế toán, Đại học Tiểu bang San Diego. Quản lý
và Quản trị Chính phủ được Chứng nhận
Giáo dục: Giám đốc Điều hành và Tài chính Chính phủ. Chủ Doanh nghiệp Redmond,
Ủy viên Hội đồng Thành phố
Phát biểu: Tăng trưởng mà lấy đi sinh kế là điều không thể chấp nhận và không bền
vững. Đã đến lúc cho một hướng đi và lãnh đạo mới thay đổi cách chúng ta quản lý
tăng trưởng và chuẩn bị cho một tương lai xanh và giá cả phải chăng hơn.
Trong hội đồng, tôi đặt ra những câu hỏi hóc búa đối với những người mà tôi phục vụ.
Tôi đã áp dụng kỹ năng 30 năm về ngân sách, quản lý kinh doanh và lãnh đạo chính
phủ để cải thiện các quyết định tài chính của chúng ta nhằm ngăn chặn bội chi cho các
dự án như công viên trung tâm thành phố trị giá $42 triệu. Tôi đã lãnh đạo việc hình
thành một cuộc kiểm toán về tính bền vững để cải thiện môi trường của chúng ta và
chuẩn bị cho các tác động đến khí hậu.
Tôi đem lại trách nhiệm giải trình trong việc lãnh đạo một chính phủ hiệu suất cao, lên
kế hoạch dựa trên các ưu tiên dựa vào cộng đồng, thực hiện các hành động táo bạo,
và đo lường kết quả như bất kỳ doanh nghiệp có trách nhiệm nào. Tôi sẽ bắt đầu bằng
cách cắt giảm chi tiêu lãng phí và bắt kịp các dự án quá hạn như công viên và bảo trì
đường bộ.
Được ủng hộ bởi Đảng viên Đảng Dân chủ Quận King/ Khu Lập pháp Số 48, Phụ nữ Da
màu trong Chính trị, Cựu Thị trưởng Ives, Thượng nghị sĩ Tiểu bang Patty Kuderer.

Học vấn: Cử nhân Khoa học Xã hội về Khoa học Chính trị và Truyền thông—Khoa
Báo chí, Đại học Washington
Giáo dục: Nhà tổ chức Cộng đồng; Cựu giám đốc Ủy ban Hành động Chính trị,
OneAmerica Votes
Phát biểu: Là một cư dân Redmond đầy tự hào, tôi đang tranh cử để biến Redmond
trở thành một nơi dẫn đầu trong việc giải quyết các vấn đề mà chúng tôi chia sẻ trên
toàn khu vực. Nếu được bầu, tôi sẽ ưu tiên các giải pháp bền vững về môi trường
để giảm ô nhiễm carbon trước biến đổi khí hậu và ủng hộ các lựa chọn giao thông
tốt hơn, dễ tiếp cận hơn để người dân có thể đi lại với điều kiện giao thông thông
thoáng. Tôi cam kết biến Redmond thành một nơi có giá cả phải chăng hơn để sống,
làm việc và vui chơi, và sẽ nâng cấp các cộng đồng sôi động, đa dạng của chúng ta
thông qua sự hợp tác và hòa nhập có ý nghĩa.
Chúng tôi cần những người lãnh đạo mới với lòng can đảm để đặt nhu cầu con
người lên hàng đầu, và đó là lý do tại sao tôi là ứng cử viên duy nhất trong cuộc
tranh cử này từ chối tiền từ các nhà phát triển.
Tự hào được ủng hộ bởi: Hội Chính trị của Phụ nữ Quốc gia; Đảng viên Đảng Dân
chủ Quận King, Khu Lập pháp Số 45 và 48, và Đảng viên Đảng Dân chủ Trẻ Quận
King; Planned Parenthood, Thượng nghị sĩ Tiểu bang Patty Kuderer và Mona Das;
Dân biểu Tiểu bang Vandana Slatter; Ủy viên Hội đồng Thành phố Tanika Padhye.
Tôi sẽ vinh dự nếu nhận được phiếu bầu của quý vị. Xin cảm ơn!

Jurisdiction
Thành phố Redmond
Hội đồng Vị trí Số 3
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Hội đồng Vị trí Số 5

Jessica Forsythe

Vanessa Kritzer

425-202-5825
info@voteForsythe.com
www.voteForsythe.com

425-286-8683
vanessa@electvanessakritzer.com
www.electvanessakritzer.com

Học vấn: Cử nhân Mỹ thuật, Thiết kế và truyền thông hình ảnh, Đại học Tiểu
bang Kent; Chương trình Emerge Washington
Giáo dục: Chủ Doanh nghiệp Redmond; Nhà thiết kế Môi trường; cựu Giám đốc
Nghệ thuật Seattle Symphony
Phát biểu: Cộng đồng của chúng ta cần một nhà lãnh đạo sẽ đấu tranh cho lợi
ích tốt nhất của chúng ta, bảo vệ các thế hệ tương lai và đề xuất các chính sách
hướng tới việc phản ánh mối quan tâm của cư dân của chúng ta.
Với kinh nghiệm trong lĩnh vực tư nhân và phi lợi nhuận và chủ sở hữu doanh
nghiệp nhỏ, tôi mang đến một loạt các kỹ năng giải quyết vấn đề cho Hội đồng.
Là một tình nguyện viên trọn đời, tôi đã là một người ủng hộ nổi tiếng cho bình
đẳng trong cộng đồng, tăng trưởng thông minh và chi tiêu có trách nhiệm.
Tôi cam kết đảm bảo các doanh nghiệp nhỏ phát triển mạnh khi thành phố của
chúng ta phát triển, bảo vệ môi trường, nâng cấp cơ sở hạ tầng, giải quyết nhà ở
giá rẻ và duy trì bản sắc và chất lượng cuộc sống của Redmond. Tôi sẽ đảm bảo
rằng quý vị sẽ được lắng nghe và tôn trọng tại Tòa thị chính và những lo lắng của
quý vị sẽ được giải quyết. Cùng nhau chúng ta sẽ biến Redmon trở thành một
nơi tuyệt vời để sống, làm việc và vui chơi. Tôi sẽ rất vinh dự được phục vụ với vai
trò Nữ Ủy viên Hội đồng của quý vị. Xin cảm ơn sự bầu chọn của quý vị. Các cá
nhân và tổ chức ủng hộ: Đảng viên Đảng Dân chủ Quận King, Hội Phụ nữ Chính
trị Quốc gia, Thượng nghị sĩ Mona Das, Thượng nghị sĩ Joe Nguyen, Thị trưởng
Rosemarie Ives, và nhiều cá nhân và tổ chức khác.

Học vấn: Cử nhân Khoa học Xã hội, Cao đẳng Vassar; Thạc sĩ Hành chính Công và
Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Đại học Washington
Giáo dục: Ủy viên Quy hoạch Redmond; Lãnh đạo Chương trình Chăm sóc Sức khỏe
Toàn cầu tại Microsoft
Phát biểu: Tôi tranh cử vào Hội đồng Thành phố để đóng góp sự lãnh đạo táo bạo
cần thiết để xây dựng một Redmond bền vững, toàn diện và phát triển hơn. Tôi sẽ
thúc đẩy sự tiến bộ về khả năng chi trả nhà ở, cải thiện giao thông vận tải và bảo vệ
môi trường của chúng ta.
Là một bà mẹ lao động có kinh nghiệm trong các lĩnh vực công cộng, tư nhân và phi
lợi nhuận, tôi sẽ mang đến những ý tưởng sáng tạo và chính sách dựa trên dữ liệu
đã có để giải quyết những thách thức lớn nhất trong thành phố của chúng ta. Tôi đã
cải thiện chính sách nhân quyền và môi trường ở DC và được Thống đốc Inslee bổ
nhiệm vào Hội đồng Quản trị của UW. Thông qua việc phát triển công nghệ thành
phố thông minh ở Microsoft, tôi đã giúp các cộng đồng trở nên xanh hơn, an toàn
hơn, và dễ tiếp cận hơn. Tôi chân thành mong nhận được phiếu bầu của quý vị.
Các cá nhân và tổ chức ủng hộ: Đảng viên Đảng Dân chủ Khu Lập pháp Số 45 và
48; Cử tri Bảo tồn Washington; Hội Chính trị của Phụ nữ; Nữ Nghị sĩ Hoa Kỳ Suzan
DelBene; Thượng nghị sĩ Patty Kuderer, Manka Dhingra; Dân biểu Vandana Slatter,
Amy Walen, Roger Goodman; Thị trưởng Redmond John Marchione; Ủy viên Hội
đồng Angela Birney, Tanika Padhye; Chủ tịch Hội đồng của LWSD Siri Bliesner; và
nhiều cá nhân và tổ chức khác.

Dayle ‘Hank’ Margeson

Eugene Zakhareyev

425-765-6975
friends-of-hank@hotmail.com
www.friendsofhank.com

EugeneForRedmond@outlook.com
www.EugeneForRedmond.us

Học vấn: Cử nhân Khoa học Xã hội Tư pháp Hình sự, Đại học Tiểu bang
Washington; Thạc sĩ Hành chính Công, Đại học Oklahoma

Học vấn: Cử nhân Khoa học Tự nhiên và Khoa học máy tính
Giáo dục: Quản lý Kỹ thuật với hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành
Phát biểu: Tôi là một người chồng, một người cha của ba đứa con, một
chuyên gia trong ngành công nghệ và một tình nguyện viên cộng đồng.
Tôi sống cùng gia đình ở Redmond, tôi dự định nghỉ hưu ở Redmond, và
trọng tâm duy nhất của tôi là ủng hộ công dân của Redmond. Cho dù quý
vị lo lắng về khả năng chi trả nhà ở, tình trạng tắc nghẽn giao thông hay
giữ gìn các khu phố, tôi sẽ là tiếng nói đại diện cho quý vị trong Hội đồng
Thành phố. Tôi sẽ ở đó vì quý vị và sẽ chiến đấu vì lợi ích của quý vị, khiến
cho tăng trưởng phải phục vụ cho tất cả chúng ta.
Khi thành phố của chúng ta tiếp tục phát triển, Redmond cần những người
lãnh đạo biết lắng nghe chứ không phải những chính trị gia đầy tham vọng
tìm cách phát triển sự nghiệp của mình. Tôi sẽ không để quý vị chìm đắm
trong những lời nói sáo rỗng và những bài diễn văn, mục tiêu của tôi là
hợp tác với quý vị để xây dựng một tầm nhìn hướng thành phố của chúng
ta tiến về phía trước. Tôi được ủng hộ bởi các cư dân ở Redmond, không
phải bởi các chính trị gia hay các nhóm lợi ích đặc biệt. Ý kiến của quý vị rất
quan trọng. Tôi sẽ rất vinh dự nếu nhận được phiếu bầu của quý vị.

Giáo dục: Ủy viên Hội đồng, Redmond; Chuyên viên Phân tích Tuân thủ Cấp cao,
Công ty Bảo hiểm Liberty Mutual
Phát biểu: Tôi rất vinh dự được phục vụ cộng đồng mà tôi yêu mến trong mười
hai năm qua trong Hội đồng Thành phố Redmond. Là một nhà lãnh đạo cộng tác
làm việc với các ủy viên hội đồng của mình, Redmond đã mang lại một mức độ
gia tăng và nhiều dịch vụ khác nhau cho cư dân trong phạm vi ngân sách. Điều
này bao gồm việc bổ sung một điều phối viên toàn thời gian về vô gia cư đã làm
giảm đáng kể số lượng người không có chỗ ở. Chúng tôi cũng đã di dời trung tâm
cộng đồng, phát triển không gian công viên và cung cấp mạng lưới đường hoàn
chỉnh.
Trong bốn năm tới, mục tiêu của tôi sẽ bao gồm việc ban hành quy chế để hỗ trợ
việc bổ sung cả nhà ở giá rẻ và nhà ở cho lực lượng lao động trong cộng đồng
của chúng ta. Đã xây dựng đơn vị nhà ở phụ của riêng mình, tôi cũng đang làm
việc để cải thiện quy trình cho phép ở Redmond và khu vực. Việc bổ sung thêm
loại hình nhà ở này sẽ cho phép nhiều hàng xóm được sống trong chính ngôi
nhà và cộng đồng của mình khi về già đồng thời chống lại các tác động của biến
đổi khí hậu.
Tôi rất mong nhận được phiếu bầu của quý vị.
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Thành phố Redmond

Hội đồng Vị trí Số 7

David Carson
206-484-8480
Carson4Redmond@outlook.com
www.Carson4Redmond.com

Học vấn: Cử nhân Khoa học Tự nhiên ngành Quản lý Kinh doanh; chuyên
ngành Kinh tế học từ Đại học Tiểu bang Oregon
Giáo dục: Quản lý Khách sạn, Civic Hotel, Seattle
Phát biểu: Tôi rất vinh hạnh đã được phục vụ cư dân của Redmond trong Hội
đồng Thành phố. Với việc Thị trưởng và Hội đồng làm việc cùng nhau, nhiều
điều đã được hoàn thành. Các thành tựu quan trọng của Redmond, trong
nhiệm kỳ của tôi bao gồm: tăng thêm một số kết nối giao thông quan trọng,
thêm hai cơ sở giải trí ở trung tâm thành phố và đảm bảo hệ thống đường sắt
đô thị nhẹ được xây dựng theo đúng thời hạn và chức năng ban đầu.
Tôi là ứng cử viên trong cuộc tranh cử này mà đã thể hiện nguyên tắc trong
việc ưu tiên người nộp thuế lên hàng đầu. Có lúc tôi đã phản đối các đề xuất
ngân sách mà tôi tin rằng việc tăng thuế là không cần thiết. Tôi sẽ tiếp tục yêu
cầu những ưu tiên để chúng tôi có thể tiếp tục cung cấp các dịch vụ tốt nhất
có thể với tiền thuế của quý vị.
Công việc của tôi với Redmond Kiwanis (giúp đỡ trẻ em) và Havens
Community Connections (hỗ trợ phụ nữ tạo ra lối thoát khỏi bạo lực gia đình)
là những tổ chức tạo ra tác động thực sự trong cộng đồng. Tôi trân trọng
thỉnh cầu phiếu bầu của quý vị vào ngày 6 tháng 8 đến đây cho Vị trí Số 7
trong Hội đồng Thành phố Redmond.

Carlos Jimenez
carlos@electcarlosjimenez.com
www.electcarlosjimenez.com

Học vấn: Trường Kỹ thuật và Trường Mỹ thuật thuộc Đại học Guadalajara,
Giáo sư Phát triển Cộng đồng
Giáo dục: Giám đốc Điều hành của Trung tâm Văn hóa Mexicano
Phát biểu: Tôi rất vinh dự được phục vụ cộng đồng đa dạng của chúng ta
với tư cách là Giám đốc Điều hành của Trung tâm Văn hóa Mexicano tại
Redmond. Tôi đã sử dụng kinh nghiệm của mình với tư cách là một viên
chức được bầu chọn trong quá khứ và lãnh đạo cộng đồng để ủng hộ công
bằng xã hội, chủng tộc, và kinh tế, cũng như công bằng trong giáo dục.
Tôi sẽ sử dụng tầm nhìn và kinh nghiệm thực tế để giải quyết các vấn đề về
nhà ở giá rẻ và giao thông thông qua việc hoạch định chính sách có trách
nhiệm. Chúng ta coi trọng không gian xanh; cùng nhau chúng ta có thể
theo đuổi các biện pháp bảo vệ môi trường để mang lại lợi ích cho các thế
hệ tương lai.
Là cựu thành viên của Ủy ban Chấp hành Hội đồng Lao động Quận Martin
Luther King Jr., tôi ủng hộ mức lương tối thiểu, việc này sẽ duy trì một nền
kinh tế vững mạnh. Tôi đánh giá cao sự tin tưởng của cộng đồng, và tôi sẽ
thấy rất vinh dự được là tiếng nói của quý vị ở bàn đưa ra quyết định. Cho
dù quý vị là cư dân lâu năm hay mới đến Redmond, thì tôi cũng sẽ lắng
nghe những lo ngại 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 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 Sammamish

Hội đồng Vị trí Số 2

Hội đồng Vị trí Số 4

Christie Malchow

Karen Howe

425-837-2108
malchow4sammamish@mail.com
www.malchow4sammamish.com

206-619-3692
Karen@electkarenhowe.com
www.electhowe.com

Học vấn: Cử nhân Khoa học Tự nhiên ngành Kỹ thuật, Đại học Kansas,
Lawrence, KS; Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Đại học Regis, Denver, CO
Giáo dục: Ủy viên Hội đồng Thành phố, Đối tác Kinh doanh Nhỏ, và cựu
Chuyên gia Tiếp thị
Phát biểu: Sammamish là một cộng đồng xinh đẹp, phát triển, và đa dạng.
Đi kèm với sự phát triển là nhu cầu phải bắt kịp tốc độ thông qua cải tiến vốn
và dịch vụ để duy trì chất lượng cuộc sống của chúng ta. Tôi sẽ tiếp tục lắng
nghe những lo ngại và thực hiện các thay đổi cụ thể cho các vấn đề phức tạp.
Tôi sẽ tiếp tục phục vụ như là người ủng hộ của quý vị tại Tòa Thị Chính và
quản lý tài chính một cách nghiêm túc.
Tôi sẽ tiếp tục nâng cao sự quan tâm về môi trường, làm việc với các đối tác
trong vùng, và ủng hộ cho tất cả người dân Sammamish để đảm bảo tương
lai của chúng ta tạo ra cộng đồng tốt nhất có thể. Tôi cam kết với mức độ
giao tiếp và tương tác cao nhất với người dân, cân nhắc kỹ lưỡng đặc điểm
cộng đồng chúng ta, cung cấp các cải tiến để đáp ứng nhu cầu của cộng đồng
chúng ta, đồng thời lắng nghe và làm việc cộng tác với các bên liên quan.
Tôi sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ để làm cho Sammamish thành nơi tốt nhất
để sống, làm việc, và vui chơi. Xin cảm ơn phiếu bầu của quý vị. Được chứng
nhận bởi Hiệp hội Cảnh sát Quận King, Thị trưởng Issaquah Pauly và nhiều cư
dân.

Học vấn: Cử nhân Khoa học Xã hội, Cao đẳng Whitman, Walla Walla, WA
Giáo dục: Quản lý, Quản trị viên Quản lý chăm sóc sức khỏe (HMA)
Phát biểu: Tôi tranh cử vào Hội đồng Thành phố Sammamish vì tôi muốn bảo
vệ những điều làm cho Sammamish đặc biệt: cây cối, công viên, và vẻ đẹp
tự nhiên. Tôi nhớ khi con tôi đi băng qua rừng để đến trường. Trong 29 năm
tôi sống và làm tình nguyện ở thị trấn của chúng ta, Sammamish đã trải qua
những thay đổi đáng kể.
Tôi sẽ đấu tranh để đảm bảo tương lai của chúng ta được lên kế hoạch tốt và
bền vững. Sử dụng kinh nghiệm hợp tác trong khu vực của mình, tôi sẽ thực
hiện các đánh giá dựa trên dữ liệu để đấu tranh cho giao thông công cộng,
đường phố an toàn, và các khu phố. Là một cựu giám đốc điều hành công
nghệ với hơn hai mươi năm kinh nghiệm quản lý cấp cao, tôi biết cách quản
lý ngân sách hàng triệu đô la với tính minh bạch và cách cộng tác để tìm giải
pháp. Tôi mong muốn mang những giá trị đó đến Hội đồng Thành phố.
Tôi sẽ là người ủng hộ không mệt mỏi cho những lợi ích tốt nhất của cộng đồng
chúng ta, và tôi rất mong nhận được phiếu bầu của quý vị. Được ủng hộ bởi: Cử
tri Bảo tồn Washington; NWPC; các Đảng viên Đảng Dân chủ Quận King; Đảng
viên Đảng Dân chủ Khu Lập pháp Số 45, 41, và 5; và nhiều cá nhân và tổ chức
khác

Karen McKnight

Kent Treen

206-264-5600
electkarenmcknight@gmail.com

425-516-1425
Kent.Treen@mail.com
www.electkenttreen.com

Học vấn: Cử nhân Khoa học Tự nhiên ngành Tâm lý học, Đại học Puget Sound;
Giấy phép Môi giới Quản lý Bất động sản

Học vấn: Thạc sĩ Giáo dục, Cử nhân Khoa học Xã hội về Tôn giáo và Thần học,
bằng Cao đẳng Khoa học Tự nhiên về Lâm nghiệp

Giáo dục: Môi giới Quản lý Bất động sản, Chủ Doanh nghiệp Nhỏ

Giáo dục: Nhà giáo dục của các học sinh có nguy cơ cho Học khu Bellevue.

Phát biểu: Tôi ứng cử vào Hội đồng Thành phố Sammamish vì tôi thấy tiềm năng
của cộng đồng chúng ta. Chúng tôi cần những người lãnh đạo sẵn sàng lắng
nghe. Sammamish đã là nhà của tôi trong 39 năm và là một nhà môi giới bất
động sản, tôi cũng giúp những người khác tìm nhà của họ ở Sammamish.

Phát biểu: Sự cân bằng giữa phát triển, cơ sở hạ tầng và bảo vệ môi trường
ở Sammamish cần được khôi phục. Tôi tranh cử vào Hội đồng Thành phố
Sammamish vì ba lý do.

Chúng tôi đã thấy những mối quan tâm của cư dân thường xuyên bị phớt lờ.
Tôi hứa sẽ tôn trọng tiếng nói của quý vị và lắng nghe những mối quan tâm của
cộng đồng chúng ta. Sammamish là một thành phố đang phát triển với những
quyết định quan trọng trước mắt. Chúng ta cần các nhà lãnh đạo sẽ đại diện cho
chúng ta và quản lý sự phát triển của Sammamish theo những cách tích cực. Tôi
rất vui mừng được mang kinh nghiệm kinh doanh của mình, kinh nghiệm lãnh
đạo với tư cách là Chủ tịch Phòng Thương mại Sammamish, và những năm tôi ở
cộng đồng này đến Hội đồng Thành phố. Tôi sẽ rất vinh dự nếu nhận được phiếu
bầu của quý vị.
Các cá nhân và tổ chức ủng hộ: Dow Constantine; Cựu Thị trưởng Sammamish Don
Gerend; Cử tri Bảo tồn Washington; Đảng viên Đảng Dân chủ Quận King; Đảng viên
Đảng Dân chủ Khu Lập pháp Số 5, 41 và 45; Hội Chính trị của Phụ nữ Quốc gia ở
Washington

Đặc điểm Khu phố: Chúng ta phải có một tầm nhìn cho thành phố đa dạng của
chúng ta sao cho nó vẫn giữ được vẻ đẹp tự nhiên của một cộng đồng nơi đa số
người dân di chuyển sang thành phố khác để đi làm. Tôi sẽ làm việc để thay đổi
đạo luật thành phố và cải thiện các tiêu chuẩn thiết kế. Môi trường: Là một lính
cứu hỏa rừng, tôi đã chiến đấu để cứu rừng. Tôi sẽ chiến đấu để bảo tồn, bảo vệ,
và khôi phục môi trường tự nhiên ở Sammamish. Giao thông Vận tải và Cơ sở Hạ
tầng: Tôi sẽ chỉ hỗ trợ phát triển mà cung cấp đầy đủ cơ sở hạ tầng, giao thông
vận tải và an toàn công cộng.
Nếu chúng ta chấp nhận mật độ tối đa, chúng ta sẽ mất đi vẻ đẹp, sự an toàn
và tính cách của cộng đồng chúng ta. Tôi sẽ sử dụng các công cụ trong Đạo luật
Quản lý Tăng trưởng như dự định để kiểm soát tăng trưởng. Vợ tôi, Debbie, đã
phục vụ Bothell với tư cách là người ủng hộ khu phố, Ủy viên Hội đồng và Thị
trưởng, và tôi mang kỹ năng lãnh đạo táo bạo đó đến Sammamish. Hãy bỏ phiếu
cho Kent Treen.

Jurisdiction
Thành phố Sammamish
Hội đồng Vị trí Số 6

Ken Gamblin
925-250-7301
ElectSammamishKen@gmail.com

Học vấn: Cử nhân Khoa học Xã hội ngành Tài chính, Đại học William
Paterson của New Jersey.
Giáo dục: Nhà xuất bản Tạp chí Sammamish Neigbors Magazine.
Phát biểu: Quý có lo ngại về sự phát triển quá mức của thành phố của
chúng ta? Tình trạng kẹt xe trên đường phố? Sự quá tải của các trường học?
Quý vị có phẫn nộ vì việc những hàng cây đẹp đẽ của chúng ta bị chặt trụi
cả không? Tôi thì có. Tôi lo ngại rằng Sammamish yêu dấu của chúng ta
đang bị biến thành một thành phố đô thị hóa, không phù hợp với đặc tính
của viên ngọc xanh mà tất cả chúng ta yêu thích.
Trong 2 năm qua, tôi đã rất tích cực và nỗ lực để kiểm soát sự phát triển
của khu dân cư. Tôi đã làm việc chặt chẽ với một liên minh gồm những
công dân có liên quan ủng hộ mạnh mẽ cho việc phát triển chậm lại cho
đến khi cơ sở hạ tầng có thể bắt kịp.
Và đoán xem? Chúng ta đã làm được. Một thử nghiệm giao thông gần đây
đã được thông qua, điều đó chứng tỏ đường xá của chúng ta đang bị lỗi
và chúng ta đã phải tạm dừng phát triển dân cư cho đến khi các giải pháp
được thực hiện. Là Ủy viên hội đồng của quý vị, tôi sẽ hỗ trợ các chính sách
đảm bảo sự phát triển không vượt quá cơ sở hạ tầng đầy đủ:đường sá, học
khu, cống rãnh, nước, nước mưa. Hãy bỏ phiếu cho Ken.

Rituja Indapure
425-213-8225
electrituja@gmail.com
www.electrituja.org

Học vấn: Cử nhân Khoa học Xã hội, Cử nhân Luật, Đại học Pune; Thạc sĩ Luật (Luật
Thương mại Quốc tế), Đại học Nottingham
Giáo dục: Quản lý Costco; Ủy ban Quy hoạch Sammamish, Ủy ban Phụ nữ
Washington
Phát biểu: Rituja Indapure là một nhà lãnh đạo giàu kinh nghiệm, bà sẽ là một người
quản lý siêng năng đối với đất đai của chúng ta và bảo vệ đặc trưng của những khu
phố này, đồng thời đảm bảo rằng chúng ta luôn đầu tư vào cơ sở hạ tầng.
Là một chuyên gia trong ngành công nghệ, bà hoạt động trong Ủy ban Quy hoạch
Sammamish và có nhiều kinh nghiệm tình nguyện cộng đồng trong hội đồng của
Hội Nam Thanh niên Cơ Đốc, Ủy ban Phụ nữ, Hội Phụ huynh, Giáo viên và Học sinh,
và các tổ chức địa phương khác.
Là Ủy viên Hội đồng Thành phố, Rituja sẽ đứng về phía quyền lợi chung của chúng
ta: phát triển các giải pháp giao thông phục vụ thành phố của; bảo vệ môi trường
xanh; đảm bảo an ninh đáng tin cậy, dịch vụ cứu hỏa và hỗ trợ cho mọi người. Là
một nhà lãnh đạo luôn biết lắng nghe và thấu hiểu, Rituja luôn có được sự đồng
thuận của mọi người, Rituja cũng là người có trách nhiệm về tài chính để củng
cố Sammamish trong tương lai. Chứng thực: Nữ Nghị sĩ Kim Schrier, M.D., Cử tri
Bảo tồn Washington, Đảng viên Đảng Dân chủ Quận King, Giao thông Vận tải cho
Washington, Đảng viên Đảng Dân chủ Khu Lập pháp Số 45, 41 và 5 và nhiều cư dân
Sammamish. Tôi mong sẽ 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.
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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 Woodinville

Hội đồng Vị trí Số 2

Hội đồng Vị trí Số 4

Les Rubstello

Elaine Cook

206-790-2496
rubstellocampaign@gmail.com

917-992-0689
elainecook@outlook.com

Học vấn: Đại học Washington - Thạc sĩ Xây dựng Dân dụng. Đại học Tiểu bang
Oregon - Cử nhân Xây dựng Dân dụng

Học vấn: Cử nhân Khoa học về Thiết kế Đồ hoạ, Đại học Drexel tại
Philadelphia, PA
Giáo dục: Nhà giáo Bán chuyên, Huấn luyện viên Điền kinh
Phát biểu: Với tư cách là một dân biểu của Woodinville, tôi tin tưởng vào sự
thỏa hiệp. Tôi thực hành tư tưởng cởi mở. Tôi đã trải nghiệm các kết quả
tích cực trong việc xác nhận sự đóng góp của những người khác. Tôi nhận
thấy sự cảm thông là chìa khóa để hiểu những vấn đề thực sự. Tôi cam kết
phục vụ cho nhu cầu của những người khác.
Tôi đã nghe từ các công dân rằng họ quan tâm đến việc tiếp cận giao thông
công cộng, về việc giảm lưu lượng giao thông, về nhà ở giá rẻ, và về năng
lượng sạch. Tôi biết rằng các tuyến đường an toàn đến trường học là rất
quan trọng đối với các gia đình trong cộng đồng của chúng ta.
Tôi thấy mối quan hệ của chúng ta với Phòng Thương mại Woodinville, học
khu, các tổ chức dịch vụ, Quận King, Quận Snohomish và các thành phố
trong khu vực của chúng ta rất quan trọng đối với sự thành công của thành
phố chúng ta. Tôi là một người đấu tranh vì việc tái phát triển trung tâm
thành phố Woodinville, nhằm thúc đẩy các doanh nghiệp thành công và
tạo ra một nơi để mọi người sống, làm việc và đến với nhau như một cộng
đồng. Trân trọng, Elaine Cook

Giáo dục: Phó Giám đốc Công chánh
Phát biểu: Trong tám năm phục vụ tại Hội đồng Thành phố, tôi đã làm việc với
những dự án tuyệt vời cho tương lai của Woodinville: Công viên DeYoung, Tái
phát triển Civic Campus/Old School House, Làng Rượu Woodinville và Làng
Woodin Creek ở Trung tâm Thành phố. Tôi tự hào đã hỗ trợ cho tất cả các dự án
này và hy vọng có thể được chứng kiến tất cả dự án đều thành công.
Là Ủy viên Hội đồng, mục tiêu của tôi là làm cho Woodinville trở thành một nơi
mà các doanh nghiệp có thể phát triển mạnh mẽ đồng thời vẫn mang đến cho
các cư dân của chúng ta những lựa chọn mua sắm và ăn uống thú vị. Chúng ta
đang sống trong một cộng đồng tuyệt vời và sự phát triển là điều hiển nhiên. Kỹ
năng lãnh đạo khôn ngoan trong Hội đồng có thể có nghĩa là sự phát triển tiếp
tục phù hợp với hình ảnh về những gì chúng ta mong muốn ở Woodinville.
Các khu trung tâm thành phố và du lịch có thể phát triển mạnh mẽ, đồng thời
chúng ta có thể bảo vệ danh tiếng của các khu phố hiện có của chúng ta. Hãy
cùng nhau bảo vệ những gì làm cho Woodinville trở nên tuyệt vời và làm cho nơi
đây trở thành một Thành phố tốt đẹp hơn nữa.

Jurisdiction
Thành phố Woodinville
Hội đồng Vị trí Số 6

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

Al Taylor

Gary Harris

206-383-6714
altaylor2007@gmail.com

425-877-1502
gcharris3@comcast.net
www.harris4woodinville.com

Học vấn: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh và Cử nhân Khoa học Tự nhiên,
Kỹ thuật Công nghiệp
Phát biểu: Tôi đã phục vụ Woodinville với tư cách là thành viên Hội
đồng từ năm 2016, và kể từ năm 2007 với tư cách là Ủy viên Hội đồng
Phòng bị Trường hợp Khẩn cấp. Là thành viên hội đồng của quý vị,
tôi đã đại diện cho các mối quan tâm từ cộng đồng bao gồm các cải
thiện về an toàn cho người đi bộ, đảm bảo ngân sách và lịch trình
cho các dự án cải thiện tắc nghẽn giao thông và đường bộ, hỗ trợ cải
thiện tán cây trong các khu vực xây dựng mới, và cung cấp ý kiến cho
một số dự án mang tính bước ngoặt bao gồm Công viên DeYoung,
phục hồi Khuôn viên Dân sự và các kế hoạch hiện tại cho Khu Du lịch
Woodinville. Tôi cam kết phục vụ người dân thành phố của chúng ta,
cư dân lâu năm cũng như cư dân mới. Có rất nhiều sự phát triển mới
đầy hào hứng đến với Woodinville và với phiếu bầu thể hiện sự tự
tin của quý vị, tôi rất muốn tiếp tục vai trò của mình trong việc định
hướng chúng ta đi đến tương lai.

Học vấn: Cử nhân Khoa học Tự nhiên ngành Dược và Cử nhân Khoa học Xã hội
ngành Tâm lý, Đại học Washington
Giáo dục: dược sĩ (đã nghỉ hưu); chủ bed and breakfast (nhà nghỉ có bữa sáng)/chủ
khách sạn nhỏ
Phát biểu: Tôi lấy làm vinh dự được làm Phó Thị trưởng của quý vị. Tôi tự hào vì
có sự chuẩn bị kỹ càng, là một người luôn thấu hiểu, và là một người nói được làm
được. Kể từ khi tham gia hội đồng, quy hoạch của Trung tâm Dân sự đã được hoàn
thiện và đang trong quá trình xây dựng, Wine Village (Làng Rượu) đang được xem
xét để phát triển và các giải pháp giao thông liên quan đang được thực hiện. Hội
đồng thành phố của chúng ta hợp tác chặt chẽ với nhau để giải quyết các nhu cầu
của cộng đồng.
Tôi có hơn 35 năm kinh nghiệm làm tình nguyện viên: Chủ tịch PTA, người nhận
giải thưởng Hạt sồi Vàng, hội đồng nhà thờ và Chủ tịch Ủy ban Dược phẩm Tiểu
bang Washington; hiện tại tôi là đồng chủ tịch của chiến dịch gây quỹ UW và phục
vụ trong hội đồng cố vấn cộng đồng Bệnh viện Evergreen. Chúng tôi đã sống trong
cộng đồng này được 45 năm, con gái chúng tôi đã học tại học khu Northshore, và
chúng tôi đã trở thành chủ doanh nghiệp ở Woodinville từ năm 2015.
Kể từ khi nghỉ hưu, tôi thậm chí còn có nhiều thời gian hơn để cống hiến cho Hội
đồng Thành phố. Xin hãy bỏ phiếu cho tôi để tôi có thể tiếp tục giúp Woodinville tiến
về phía trước.

Nicolas Duchastel

Paul Hagen

425-336-3977
nicolas@VoteForNicolas.com
www.VoteForNicolas.com

425-419-7769
paul@hagenforcouncil.com

Học vấn: École Polytechnique de Montréal - Cử nhân Kỹ sư Máy tính
Giáo dục: Kỹ sư phần mềm - Dropbox
Phát biểu: Khu vực của chúng ta đang phát triển nhanh chóng, điều
quan trọng là duy trì vẻ đẹp của Woodinville khi Tiến về Phía trước, đảm
bảo rằng chúng ta phát triển có trách nhiệm. Hội đồng của chúng ta đã
bỏ lỡ nhiều cơ hội để làm điều này và tôi tin rằng chúng ta có thể làm tốt
hơn.
Là một kỹ sư, tôi xử lý các sự cố hằng ngày. Tôi đã học được rằng công
việc sẽ được hoàn thành tốt nhất nếu biết lắng nghe các ý kiến đa
dạng. Tô hi vọng mang khả năng lắng nghe và nền tảng khoa học của
tôi đến với hội đồng như tôi đã làm trong 2 năm ở Ủy ban Quy hoạch
Woodinville và trước đó là Lực lượng Đặc nhiệm Thời gian Vào lớp NSD.
Bởi hầu hết các vấn đề của chúng ta (Giao thông, Nhà ở, Môi trường)
mang tính khu vực, tôi tự hào có một danh sách dài các nhà lãnh đạo địa
phương Bothell, Kirkland, Redmond và Bellevue ủng hộ tôi. Những kết
nối này rất quan trọng trong việc giải quyết các vấn đề mà Woodinville
phải đối mặt. Tôi hy vọng nhận được phiếu bầu của quý vị.

Học vấn: Cử nhân Khoa học Xã hội, Cao đẳng Manhattanville, Thạc sĩ Nghệ thuật
Tự do chuyên ngành Lịch sử, Đại học Harvard

Giáo dục: Kỹ sư, Phát triển Máy bay tại Boeing

Giáo dục: Giám đốc Phụ trách Tình trạng Khỏe mạnh của Học sinh, Trường
Eastside Preparatory
Phát biểu: Là một nhà giáo dục và cha của bốn người con, tôi quan tâm sâu sắc
đến cộng đồng của chúng ta và tin tưởng rằng cùng nhau chúng ta có thể xây
dựng một tương lai tươi sáng hơn.
Tôi đang tranh cử vào Hội đồng Thành phố bởi đây là lúc cần có tầm nhìn rõ
ràng và hành động mạnh mẽ; bởi chính quyền thành phố phải dễ tiếp cận, có
phản hồi và hiệu quả. Tôi tranh cử để mang đến một kế hoạch hợp lý cho sự
tăng trưởng và phát triển đồng thời vẫn tôn trọng lịch sử và bảo tồn đặc điểm
của Woodinville và bảo vệ môi trường. Là một lãnh đạo giàu kinh nghiệm với
thành tích cộng tác, đổi mới và lập kế hoạch chiến lược, kinh nghiệm và kỹ năng
của tôi sẽ phục vụ tốt Woodinville.
Chúng ta đang ở thời điểm phải đưa ra quyết định mà định hình cộng đồng
chúng ta trong hàng thập kỷ. Khi chúng ta phát triển, chúng ta có thể chấp nhận
hiện trạng hoặc thay đổi hiện trạng đó. Chúng ta có thể chấp nhận những thứ
như vốn có và duy trì tinh thần chủ động, hoặc chúng ta hành động và tạo nên
sự khác biệt. Cùng nhau chúng ta có thể làm tốt hơn và tôi rất mong quý vị bỏ
phiếu cho tôi.
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Thị trấn Beaux Arts Village

Hội đồng Vị trí Số 4

Paula Dix

Ứng cử viên không nộp phát biểu.

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
Thị trấn Hunts Point
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

Ernest Norehad

Patrick Finnelly

Ứng cử viên không nộp phát biểu.

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.

Thị trấn Yarrow Point

Hội đồng Vị trí Số 2

Hội đồng Vị trí Số 4

Carl Scandella

Andrew Valaas

425-646-9426
scandella@aol.com

425-454-3550
amvalaas@aol.com

Học vấn: Cử nhân Khoa học Tự nhiên Hóa học, Caltech; Tiến sĩ Hoá
sinh, Stanford
Giáo dục: Nhà hóa sinh/cố vấn
Phát biểu: Tôi là cư dân tại Yarrow Point từ năm 1992 và là thành viên
của Hội đồng Thị trấn từ năm 2008. Mục tiêu ban đầu của tôi đã được
đáp ứng để hoàn thành dự án đường mòn và các tiện ích ngầm dọc
theo đại lộ 92ndAvenue NE. Các mục tiêu hiện tại bao gồm nâng cấp
hệ thống thoát nước mưa và tiếp tục hạ ngầm các tiện ích. Nền kinh
tế mạnh mẽ và mong muốn sống ở đây cũng tạo ra áp lực đối với luật
xây dựng của chúng ta và các mối đe dọa đối với tán cây cần phải được
giải quyết.
Tôi tin rằng Thị trấn của chúng ta xứng đáng có những người lãnh đạo
sẽ giữ gìn và nâng cao vẻ đẹp và đặc điểm của Thị trấn trong khi cung
cấp các dịch vụ mà chúng ta cần và muốn trong giới hạn ngân sách và
nhân viên của chúng ta. Tôi đánh giá cao sự tự tin mà Hội đồng đã thể
hiện khi chọn tôi làm Thị trưởng Tạm thời mỗi năm kể từ năm 2012.
Với sự hỗ trợ của quý vị, tôi muốn tiếp tục phục vụ cư dân của chúng
ta với tư cách là Ủy viên Hội đồng Số 2.

Học vấn: Cử nhân Khoa học Xã hội, Đại học Whitman; Thạc sĩ Khoa
học về Kỹ thuật Cơ khí, MIT
Giáo dục: Đã về hưu
Phát biểu: Là một ủy viên hiện tại của Hội đồng Thành phố Yarrow
Point, tôi muốn tiếp tục được phục vụ cộng đồng bằng cách hỗ trợ các
quyết định chính sách mà đối xử với tất cả công dân với sự tôn trọng,
duy trì nét thanh bình của thị trấn, và cải thiện môi trường cảnh quan
của thị trấn bằng cách phát triển các công viên và các con đường đi bộ
của Yarrow Point và dần dần di chuyển tất cả đường dây điện xuống
dưới lòng đất.

Jurisdiction
Học khu Bellevue Số 405
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 2

Sima Sarrafan

Carolyn Watson

sima@simasarrafan.com

425-246-7573
carolynwatson@comcast.net
www.carolynwatson.org

Học vấn: Cử nhân Khoa học Xã hội, Kinh tế, Đại học Vassar; Tiến sĩ
Luật, Trường Luật Harvard.

Học vấn: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Đại học Indiana; Cử nhân Khoa
học Xã hội về Nhân chủng học, SUNY Albany; học cao học về Nhân
chủng học, Đại học American

Nghề nghiệp: Luật sư Cấp cao, Microsoft
Phát biểu: Thật vinh dự khi tôi được phục vụ với tư cách là Giám đốc
Học khu kể từ khi được bổ nhiệm cách đây một năm rưỡi. Tôi lớn lên ở
Bellevue và học tại các trường công lập Bellevue, tốt nghiệp Trung học
Phổ thông Interlake. Hai đứa con của chúng tôi cũng đã học ở trường
Bellevue. Tôi đã được hưởng lợi rất nhiều từ giáo dục công và muốn
đảm bảo rằng cộng đồng của chúng ta tiếp tục truyền thống trong việc
ủng hộ một học khu vững mạnh và nhân ái.
Kinh nghiệm giảng dạy trước đây của tôi, ở cả cấp đại học và sau đại
học, mang lại cho tôi sự hiểu biết về giá trị của một nền giáo dục tiểu
học và trung học tốt. Chúng tôi mang đến các cấp độ thử thách và
nghiêm ngặt trên nhiều lĩnh vực học thuật, nghề nghiệp và kỹ thuật,
cũng như trong nghệ thuật và thể thao. Mặc dù tôi tự hào về sự cam
kết liên tục đến sự xuất sắc của chúng ta, tôi tin rằng một trong những
thế lớn mạnh nhất của chúng ta là cộng đồng này, giá trị của sự tôn
trọng và lòng trắc ẩn, và sự công nhận từ tập thể rằng cùng nhau
chúng ta có đặc quyền được hỗ trợ sự phát triển của một thế hệ tương
lai mà sức khỏe tinh thần và xã hội cũng phải được ưu tiên. Tôi cam
kết thực hiện tầm nhìn và sứ mệnh của học khu và sứ mệnh là mang
lại một nền giáo dục công bằng và mẫu mực mà khẳng định và truyền
cảm hứng cho mỗi học sinh.

Nghề nghiệp: Phó Chủ tịch - Hội đồng Học khu Bellevue, Giáo viên Phụ
đạo, từng là Nhà phát triển Phần mềm
Phát biểu: Xin cảm ơn quý vị đã bầu tôi vào Hội đồng Học khu
Bellevue năm 2015.
Để thúc đẩy sự xuất sắc trong học tập của Học Khu Bellevue, và để
đạt được một môi trường giáo dục nơi tất cả học sinh sẽ phát triển, tôi
đã làm việc với các đồng nghiệp trong hội đồng giáo dục và lãnh đạo
học khu để tạo ra các mục tiêu có thể đo lường được, giúp học khu cải
thiện trong khi tiếp cận những học sinh hiện không được phục vụ tốt.
Trong khi viết và xem xét chính sách, tôi đã đảm bảo rằng các chính
sách được thiết lập một cách công bằng và tập trung vào việc đáp ứng
nhu cầu của mọi học sinh cho dù đó là học sinh học nâng cao, học
sinh mới học tiếng Anh, học sinh có nhu cầu đặc biệt, học sinh chịu
thiệt thòi, hay học sinh gặp khó khăn trong học tập.
Là liên lạc viên của hội đồng giáo dục với Hội đồng Hội Phụ huynh,
Giáo viên và Học sinh của Bellevue, nơi tôi cũng từng là Chủ tịch, tôi
thông báo cho phụ huynh về hội đồng giáo dục và công việc của học
khu hàng tháng. Tôi gặp phụ huynh và học sinh để ủng hộ họ, và để có
được phản hồi có giá trị về hiệu quả của các chính sách của học khu.
Những thành tích của tôi bao gồm Hạt sồi Vàng Hội Phụ huynh Giáo
viên từ Trường Tiểu học Stevenson và giải thưởng Học viện Lãnh đạo
Cấp Vàng từ Hội Phụ huynh Giáo viên của Tiểu bang Washington. Tôi
hiện đang là một giáo viên phụ đạo tình nguyện cho các học sinh học
môn Lịch sử Thế giới AP.
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Học khu Bellevue Số 405

Giám đốc Khu vực Số 4

Christine Chew
425-443-3202
chew4schools@gmail.com

Học vấn: Tiến sĩ-Giáo dục, Đại học Washington (UW); Thạc sĩ Khoa
học Tự nhiên-Độc chất Môi trường, Cử nhân Khoa học Tự nhiên-Hóa
học, Cử nhân Khoa học Tự nhiên-Khoa học Chính trị, Viện Công nghệ
Massachusetts (MIT)
Nghề nghiệp: Người ủng hộ và Tình nguyện viên Giáo dục (cựu giám
đốc điều hành phi lợi nhuận, trưởng nhóm Microsoft)
Phát biểu: Tôi vẫn cam kết đảm bảo rằng từng trẻ em trong cộng
đồng của chúng ta đều nhận được một nền giáo dục chất lượng cao
và học khu của chúng ta hoạt động một cách công khai với các nhân
viên và cộng đồng để thực hiện điều này. Trong thời gian làm việc ở Ủy
ban, tôi đã tăng tính minh bạch của công việc của học khu đối với cộng
đồng, giúp cải thiện mối quan hệ với các bên liên quan, và hỗ trợ tăng
đầu tư vào khoa học và kỹ thuật cho tất cả các lớp, kỹ năng cảm xúc
xã hội cho tất cả học sinh, và lên chương trình cho nhu cầu đặc biệt và
học sinh có năng khiếu. Tôi đã cùng dẫn dắt hai cuộc tìm kiếm tổng
giám đốc cộng tác, dựa trên cộng đồng, đưa các nhà lãnh đạo chất
lượng cao vào đúng vị trí tập trung vào học sinh và phát triển, hỗ trợ,
và cộng tác với các giáo viên và nhân viên giỏi. Tôi tiếp tục thúc đẩy lập
kế hoạch và báo cáo minh bạch và công bằng để sắp xếp các khoản
đầu tư vào việc học của học sinh với các ưu tiên của hoọc khu, và sẽ
giữ cho học khu của chúng ta có trách nhiệm để đạt được kết quả cho
Tất cả học sinh. Tôi đã đầu tư vào việc cải thiện các quy trình và chính
sách của ủy ban nhằm đạt được hiệu quả hơn, rõ ràng, công bằng, và
tập trung hơn vào các chương trình chất lượng cao với kết quả tốt. Tôi
đã và sẽ tiếp tục lắng nghe tiếng nói từ nhiều thành phần của cộng
đồng chúng ta và tìm kiếm và đưa ra những giải pháp phục vụ cho tất
cả học sinh. Là một phụ huynh, nhà giáo dục giàu kinh nghiệm và lãnh
đạo doanh nghiệp, tôi cam kết và được trang bị để mang lại điều đó.

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 Bellevue Số 405

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

Francine Wiest

Jane Aras

FrancineforSchoolBoard@gmail.
com
www.DrFrancineWiest.com

Janeforschoolboard@gmail.com
www.janearas.com

Học vấn: Đại học Harvard, Cử nhân Khoa học Xã hội, magna cum
laude; Đại học Columbia, Bác sĩ Y khoa; Đại học Washington, Thạc sĩ Y
tế Cộng đồng

Học vấn: Thạc sĩ (Thạc sĩ Giáo dục), Giáo dục Đặc biệt, Đại học
Washington; Cử nhân (Cử nhân Giáo dục), Giáo dục Đặc biệt, Chuyên
ngành Tâm lý học, Đại học Gonzaga

Nghề nghiệp: Giám đốc Hội đồng Học khu Bellevue, Bác sĩ, Nhà
nghiên cứu Y tế/Giáo dục, Cố vấn Quản lý

Nghề nghiệp: Cựu Giáo viên Giáo dục Phổ thông và Giáo dục Đặc biệt;
Người Ủng hộ Cộng đồng cho Giáo dục

Phát biểu: Với tư cách là Giám đốc Hội đồng Học khu Bellevue đương
nhiệm, tôi tận tâm cải thiện cơ hội cho tất cả học sinh thông qua
những kỳ vọng cao để phát triển và học tập trong một môi trường tích
cực, hỗ trợ và an toàn.

Phát biểu: Chúng ta cần một tiếng nói cho tất cả con em của mình.
Chúng ta cần các chính sách truyền cảm hứng và trao quyền cho tất cả
học sinh để đạt được và duy trì các tiêu chuẩn cao về học tập. Chúng
ta cần các chương trình giúp kiềm chế sự gia tăng các vấn đề về sức
khỏe tâm thần và hỗ trợ các nhu cầu về mặt xã hội và cảm xúc của học
sinh. Kinh nghiệm sâu rộng của tôi về giáo dục và vận động sức khỏe,
cách tiếp cận dựa trên dữ liệu và khả năng cộng tác đã được chứng
minh với cộng đồng đa dạng của chúng ta khiến tôi trở thành người
phù hợp nhất để hiện thực hóa tầm nhìn của học khu.

Các ưu tiên của tôi là thúc đẩy giảng dạy chất lượng cao, nâng cao sức
khỏe học sinh và tăng cường sự tham gia của gia đình và cộng đồng,
đồng thời giải quyết các khoảng cách công bằng và cơ hội. Năm nay,
tôi ủng hộ việc hỗ trợ học toán tốt hơn, thêm cố vấn hơn và phối hợp
chặt chẽ hơn với gia đình. Tôi mở rộng phạm vi hội đồng bằng cách
gặp gỡ trực tiếp với học sinh, giáo viên và nhân viên để hiểu các vấn đề
chính của họ.
Là một phụ huynh luôn hết lòng vì con của ba học sinh của Học khu
Bellevue với nhiều nhu cầu, cũng như với tư cách là một bác sĩ, nhà
nghiên cứu và nhà tư vấn, tôi hiểu rõ cách tiếp cận dựa trên bằng
chứng. Kết hợp với hơn 25 năm công tác trong hội đồng phi lợi nhuận
và hoạt động của ủy ban quốc gia, tiểu bang và địa phương, tôi có kinh
nghiệm cá nhân, chuyên môn và chính sách nhằm thúc đẩy các giá trị
chung, phục vụ các học sinh của chúng ta một cách hiệu quả và duy trì
trách nhiệm tài chính.
Cộng đồng ủng hộ và các nhà lãnh đạo ủng hộ tôi đại diện cho sự ủng
hộ rộng rãi từ những người làm việc trực tiếp với lớp trẻ của chúng
ta. Họ bao gồm các ủy viên hội đồng giáo dục và các cán bộ Hội Phụ
huynh, Giáo viên, và Học sinh trong toàn học khu, các ủy viên hội đồng
Thành phố và các tổ chức thúc đẩy quyền công dân và giáo dục. Xin
vui lòng xem danh sách tại DrFrancineWiest.com. Cảm ơn quý vị đã cho
tôi cơ hội được phục vụ.

Tôi đã dạy cả giáo dục đặc biệt và phổ thông, là người ủng hộ tích cực
cho sự bình đẳng, và đã tận mắt nhìn thấy những thách thức mà học
sinh phải đối mặt như – sự đồng hóa văn hóa, phân biệt đối xử, bắt
nạt, và các vấn đề về sức khỏe tâm thần. Tôi cũng đã làm việc với các
học sinh có năng lực xuất sắc để giữ cho các em niềm cảm hứng cả
trong và ngoài việc học tập của mình, với kết quả vô cùng tốt.
Tôi hiểu các động lực khác nhau đang tồn tại trong cộng đồng của
chúng ta. Sự đa dạng của chúng ta khiến chúng ta phải xem xét đầy
đủ lý lịch, nền văn hóa, chủng tộc, tôn giáo, và phong cách học tập của
từng học sinh, đồng thời hỗ trợ các nhu cầu học tập, xã hội, và cảm
xúc của các em. Tôi sẽ là tiếng nói cho tất cả con em của chúng ta.
Các cá nhân và tổ chức ủng hộ: Lisa Wellman, Patty Kuderer, Claudia
Balducci, Van Anderson, Chris Marks, Vandana Slatter, Đảng viên Đảng
Dân chủ của Khu Lập pháp Thứ 41 và 48, Phụ nữ Da màu trong Chính
trị, và các thành viên cộng đồng và tổ chức khác.
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Học khu Issaquah Số 411

Giám đốc Khu vực Số 1

Anne Moore
425-643-0278
annemoore5@comcast.net

Học vấn: Cử nhân Khoa học Tự nhiên ngành Kỹ thuật Điện và Máy
tính, Đại học California, Davis; Thạc sĩ Khoa học Tự nhiên Quản lý Kỹ
thuật, Đại học Santa Clara
Nghề nghiệp: Giám đốc, Hội đồng Học khu Issaquah; cựu Quản lý Vận
hành & Marketing
Phát biểu: Xin cảm ơn quý vị đã cho phép tôi phục vụ với vai trò
là Giám đốc Hội đồng Học khu trong tám năm qua. Tôi muốn trải
nghiệm trường học của từng trẻ em giúp các em không chỉ học kiến
thức và các kỹ năng học tập mà còn học các kỹ năng cảm xúc xã hội
cần thiết để thành công trong cuộc sống. Mỗi học sinh có một con
đường riêng đến những nỗ lực sau trung học.
Trọng tâm của tôi là mở rộng các cơ hội cho học sinh – một tiết học
thêm ở trường trung học phổ thông để khám phá, khắc phục và tăng
tốc; ngôn ngữ kép ở tiểu học; và trường trung học phổ thông dựa trên
năng lực. Học sinh được hỗ trợ toàn diện bằng việc thực hiện Hỗ trợ
Cảm xúc Xã hội Hành vi Tích cực (PBSES), tư vấn viên về sức khỏe tinh
thần tại trường và tư vấn viên về hướng dẫn bổ sung.
Giảng dạy chất lượng theo tiêu chuẩn học tập cao cùng với các hỗ
trợ này dành cho học sinh đã giúp Học khu Issaquah duy trì tỷ lệ tốt
nghiệp trên 91% cũng như đạt được tỷ lệ đỗ cao trong các bài kiểm tra
của học sinh.
Tôi đã từng là Chủ tịch Ủy ban vào năm 2015 và 2018 đồng thời cũng
là Dân biểu Hội đồng Lập pháp của chúng ta trong hai năm. Trong hai
thập kỷ, tôi đã tham gia vào công việc tình nguyện giáo dục thông qua
Hội Phụ huynh, Giáo viên và Học sinh trường Cougar Ridge, Apollo,
Trung học Cơ sở Issaquah, và Trung học Phổ thông Issaquah; Hội đồng
Hội Phụ huynh, Giáo viên và Học sinh Issaquah; Ủy ban Trái phiếu/
Thuế ISD; Quỹ Trường học Issaquah; và Tình nguyện viên vì Trường
học Issaquah. Tôi trân trọng sự ủng hộ 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 Issaquah Số 411

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

Harlan Gallinger
206-390-4312
Harlan.Gallinger@gmail.com
www.HarlanGallinger.com

Minal Kode
Ghassemieh

206-351-6874
minalkode@gmail.com
www.facebook.com/MinalGhassemieh-1940002059562254

Học vấn: Bác sĩ Y Khoa, Đại học Washington; Cử nhân Khoa học Tự
nhiên, Đại học Puget Sound

Học vấn: Cử nhân Khoa học Xã hội, Kinh doanh, Đại học Washington;
Tiến sĩ Luật Khoa Luật Đại học Gonzaga

Nghề nghiệp: Bác sĩ Cấp cứu, Bệnh viện Nhi khoa Mary Bridge và Đa
khoa Tacoma

Nghề nghiệp: Luật sư, MG Law; Đồng chủ tịch, Ủy ban Tị nạn & Nhập
cư Quận King

Phát biểu: Cảm ơn quý vị đã cho tôi cơ hội được phục vụ quý vị trong
bốn năm qua. Trong nhiệm kỳ của mình, tôi đã tự hào hợp tác với các
đồng nghiệp của mình để đầu tư thêm vào giáo dục mầm non và các
cố vấn sức khỏe tâm lý tại tất cả các trường trung học phổ thông của
chúng ta, thiết lập các chương trình tiểu học song ngữ, thiết lập chính
sách nhằm đảm bảo đem lại sự hỗ trợ công bằng để loại bỏ các rào
cản đối với thành tích của học sinh, và thực hiện thời khóa biểu bảy
tiết tại Issaquah và Skyline.

Phát biểu: Có ba con đang học ở Học khu Issaquah, tôi hào hứng được
làm việc trên cương vị thành viên hội đồng giáo dục sắp tới của quý vị
nhằm đảm bảo mọi trẻ em được hưởng trải nghiệm giáo dục tốt nhất
có thể.

Tôi thích vận động cộng đồng cho chúng ta với các nhà lập pháp để
ủng hộ các chính sách tăng cường an toàn học đường và tài trợ lớp
mẫu giáo-lớp 12 mà hiện cung cấp một mức lương đủ sống cho giáo
viên và nhiều cơ hội hơn cho học sinh. Khi làm điều đó, chúng ta đã
giảm thuế suất địa phương để giảm bớt gánh nặng thuế cho các chủ
nhà.
Tôi là một người ủng hộ không mệt mỏi cho giáo dục công lập và sức
khỏe của trẻ em—từ khi còn là giáo viên toán và khoa học lớp sáu cho
đến công việc hiện tại của tôi là chăm sóc trẻ em bị bệnh và bị thương.
Tôi muốn tiếp tục công việc của chúng ta nhằm đảm bảo mọi học sinh
đều có cơ hội và được hỗ trợ để đạt được tiềm năng cao nhất của các
em, bất kể các em học trường nào trong học khu của chúng ta. Tôi sẽ
biết ơn phiếu bầu của quý vị. Các cá nhân ủng hộ: Mark Mullet, Lisa
Callan, Lisa Wellman, My-Linh Thai, Christie Malchow, và nhiều cá
nhân khác.

Hiện nay tôi phục vụ trong Ủy ban Phát triển Thuế Học khu Issaquah,
tôi làm việc để đảm bảo chúng ta có nguồn ngân quỹ cần thiết để học
khu của chúng ta đạt thành tích xuất sắc. Là một Ủy viên Hội đồng Học
khu, tôi sẽ làm việc để biến các trường học của chúng ta thành một
nơi thân thiện đối với từng học sinh. Quá nhiều phát triển trẻ em, phát
triển học thuật, xã hội, và xúc cảm diễn ra trong các trường học của
chúng ta, và hệ thống phải được trang bị để cung cấp những dịch vụ
này một cách thực sự nghiêm ngặt và công bằng.
Tôi sẽ làm việc để phát triển một kế hoạch tổng thể hơn vì sự công
bằng. Điều này bao gồm đào tạo lãnh đạo, quản trị viên, giáo viên
và cộng đồng của chúng ta với mục tiêu và biến các trường học của
chúng ta phù hợp hơn về văn hóa. Tôi sẽ làm việc để tăng cường và
điều chỉnh các dịch vụ sức khỏe tâm thần đang có bao gồm những nỗ
lực phòng ngừa sớm để giải quyết lạm dụng chất gây nghiện và xây
dựng cầu nối mạnh mẽ hơn với các nhà hoạch định chính sách vùng
và tiểu bang.
Tôi nhận được sự ủng hộ của Đảng viên Đảng Dân chủ Quận King,
Đảng viên Đảng Dân chủ Khu Lập pháp Thứ 41, Đảng viên Đảng Dân
chủ Khu Lập pháp Thứ 5, OneAmerica Votes, Hội Chính trị của Phụ nữ
Quốc gia, Thượng nghị sĩ Patty Kuderer, Dân biểu Tana Senn, Dân biểu
My-Linh Thai, Dân biểu Vandana Slatter và nhiều cá nhân và tổ chức
khác...
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Học khu Issaquah Số 411

Giám đốc Khu vực Số 4

Sydne Mullings
425-296-1962
info@votesydne.com
www.votesydne.com

Học vấn: Cử nhân Khoa học Xã hội Chính trị Quốc tế, Đại học Tiểu
bang Pennsylvania; Thạc sĩ Khoa học Tự nhiên. Tương tác Máy tính
Con người, Đại học DePaul
Nghề nghiệp: Giám đốc Cấp cao, Chuyển đổi Kinh doanh Hàng đầu và
Hoạt động Xuất sắc, Tập đoàn Microsoft
Phát biểu: Giáo dục công đóng một vai trò to lớn trong việc phát triển
thanh thiếu niên của chúng ta để trở thành những thành viên hữu
ích của cộng đồng. Học khu Issaquah phải tập trung vào việc cung
cấp giáo dục chất lượng cao cho tất cả học sinh đồng thời thúc đẩy sự
tham gia của cộng đồng mạnh mẽ và tối đa hóa hiệu quả hoạt động.
Kể từ cuộc họp với Hội đồng Quản trị Học khu Issaquah vào tháng 3
năm 2019, tôi đã tập trung tìm hiểu các chính sách và thủ tục ở đây.
Tôi cũng đã gặp gỡ các giáo viên, học sinh, phụ huynh, nhân viên và
cư dân trong cộng đồng để tìm hiểu về những điều tốt và nơi có cơ hội
để tác động mạnh mẽ hơn. Kinh nghiệm của tôi khi làm việc với các
thanh thiếu niên thiệt thòi, hiểu các hệ thống phức tạp, xây dựng liên
minh và dịch vụ hội đồng phi lợi nhuận đã cho phép tôi học hỏi nhanh
chóng trong công việc.
Là phụ huynh có hai con đang theo học tại các trường học ở Issaquah,
tôi tin rằng mọi gia đình, dù là cư dân lâu năm hay mới đến cộng
đồng, đều nên có quyền trải nghiệm đầy đủ sự xuất sắc của Học khu
Issaquah và có cơ hội tham gia phát triển tầm nhìn tương lai. Chúng ta
có thể tăng phạm vi và chất lượng của việc tham gia trên toàn Học khu
bằng cách tận dụng các công cụ truyền thông mới để tạo điều kiện cho
các mối quan hệ đối tác tốt hơn, liên kết mục tiêu tốt hơn và tiến độ có
thể xác định được.
Tôi sẽ rất vinh dự nếu được tiếp tục làm Giám đốc cho Khu vực Số 4.
Tôi 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 Issaquah Số 411

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

Suzanne Weaver

Layna Crofts

425-313-2494
suzanne@weaverforschoolboard.
com
www.weaverforschoolboard.com

425-394-9037
LC@VoteLayna.com
www.votelayna.com

Học vấn: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Tài chính, Đại học California,
Berkeley. Cử nhân Khoa học Xã hội, Nghiên cứu Nước Pháp, Đại học
Brown.

Học vấn: Công tác Xã hội

Nghề nghiệp: Đương nhiệm: Giám đốc, Hội đồng Học khu Issaquah.
Trước đó: Kiểm soát viên Doanh nghiệp/Chuyên viên Phân tích Tài
chính
Phát biểu: Cảm ơn quý vị đã cho phép tôi làm Giám đốc Học khu trong
12 năm qua. Đảm bảo cho các học sinh có thể đạt phát huy hết tiềm
năng luôn là trọng tâm hàng đầu của chúng tôi. Tất cả học sinh nên có
cơ hội tiếp cận với các cơ hội học tập thử thách và thích hợp để chuẩn
bị cho các em vào đại học cũng như con đường sự nghiệp. Nhưng con
đường dẫn đến thành công là khác nhau đối với mỗi Học tập Cảm xúc.
Ở trường trung học phổ thông, chúng tôi đang cung cấp nhiều khóa
học hơn và đã tạo ra một môi trường học tập sáng tạo dựa trên nền
tảng năng lực mới nhất, tăng cơ hội cho trải nghiệm học thuật, tăng
tốc, và khắc phục. Hành vi Tích cực và Hỗ trợ Học tập Cảm xúc-Xã hội
cung cấp cho học sinh công cụ mà các em cần để thành công trong
mọi khía cạnh của cuộc sống trưởng thành của chúng. Đào tạo Năng
lực Văn hóa đã giúp làm cho tất cả học sinh và gia đình cảm thấy được
chào đón và có giá trị trong các trường học của chúng ta.
Vì sự nhấn mạnh liên tục vào sự giảng dạy chất lượng, Issaquah tiếp
tục ở mức cao nhất về thành tích học sinh và tỷ lệ tốt nghiệp trong
tiểu bang. Tôi tự hào về sự quản lý có trách nhiệm đối với tiền thuế
của người dân học khu (17 cuộc kiểm toán trong sạch liên tiếp từ tiểu
bang) và quản lý tài sản vật chất của nó.
Được ủng hộ bởi tất cả các nhà lập pháp ở Khu Lập pháp Thứ 5 và 41
và được phong tặng giải thưởng Hội đồng Xuất sắc từ WSSDA trong
mười năm liên tiếp, tôi rất mong nhận được phiếu bầu của quý vị.

Nghề nghiệp: Giám đốc Điều hành, Điều tra viên Tư nhân, Nhà kiểm
tra Gian lận được Chứng nhận và Kế toán Pháp y
Phát biểu: Tôi mong muốn được giúp đỡ khu bằng cách mang đến kỹ
năng hiện vẫn chưa có đại diện để cải thiện cộng đồng. Tôi sẵn sàng
đối mặt với những vấn đề đầy thách thức bằng sự trung thực, tử tế, và
những giải pháp đã được nghiên cứu kỹ càng.
Tôi đã từng là nhân viên xã hội về phúc lợi trẻ em và giáo viên tại
Trường dành cho người Khiếm thính và Khiếm thị. Tôi có kinh nghiệm
làm việc trong vai trò quản lý tài chính và kế toán pháp y. Tôi là điều
tra viên tư nhân được cấp phép và nhà kiểm tra gian lận được chứng
nhận, đồng thời là một Giám đốc Điều hành. Điều quan trọng nhất với
tôi là, tôi là một người mẹ của sáu đứa con (5 cháu đã theo học ISD) và
là một người mẹ chăm sóc tạm thời. Tôi coi trọng mọi trẻ em và mong
muốn chúng đạt được mọi khả năng của mình.
Tôi là một người mẹ và một nữ doanh nhân đã tuyên thệ tạo điều kiện
cho những thay đổi tích cực bởi tình trạng hiện tại không hiệu quả cho
nhiều học sinh của chúng ta.
ISD PHẢI: Mang lại cho mọi trẻ em nền giáo dục tốt nhất có thể chứ
không chỉ cho vài học sinh may mắn. -Tập trung vào các khoa giáo
dục đặc biệt và từng trẻ. -Ngưng trái phiếu và thuế. -Tạo một nhóm
giải quyết khiếu nại trước khi các phí pháp lý và hòa giải chính thức
phát sinh. -Thiết lập một chương trình giáo dục ngắn gọn về phân biệt
chủng tộc. Để đọc những lý do vì sao ISD phải thay đổi, xin vui lòng
truy cập VoteLayna.com.
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Học khu Lake Washington Số 414

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.

Giám đốc Khu vực Số 2

Eric Laliberte

Christopher Carlson

206-588-5806
info@voteeric.org
www.voteeric.org

carlson4lwsd@gmail.com

Học vấn: Trường Luật Đại học Washington; Thạc sĩ Quản trị Kinh
doanh và Cử nhân Khoa học Xã hội ngành Kinh tế học, Đại học
Chapman

Học vấn: Cử nhân Khoa học Xã hội về Sinh học Phân tử, Đại học
Pomona; Tiến sĩ về Di truyền học, Đại học Stanford

Nghề nghiệp: Luật sư; Ủy viên Hội đồng, Học khu Lake Washington
Phát biểu: Cảm ơn quý vị đã cho tôi cơ hội làm người đại diện cho quý
vị trong Hội đồng Quản trị của Học khu Lake Washington. Kể từ khi
tôi gia nhập Hội đồng Quản trị vào năm 2015, chúng tôi đã làm việc
chăm chỉ để đảm bảo tất cả học sinh của chúng ta được chuẩn bị cho
công việc trong tương lai và có thể giải quyết các vấn đề trong tương
lai. Chúng tôi đã tập trung vào sự công bằng trong các trường học và
đầu tư vào các chương trình mới chuẩn bị cho đại học và nghề nghiệp.
Chúng ta hiện đang nhìn thấy kết quả. Tỷ lệ tốt nghiệp đúng thời hạn
của Khu vực đạt 93.6%, mức cao nhất từ trước tới nay. Và năm nay,
91.4% học sinh trung học phổ thông của chúng ta – hơn bao giờ hết
– đang tham gia các lớp học mà các em cũng có thể nhận được tín chỉ
đại học.
Công việc của chúng ta vẫn còn dang dở. Trong nhiệm kỳ tiếp theo,
tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để đạt được nhiều hơn nữa sự tham gia của cộng
đồng, phương pháp tiếp cận giáo dục sáng tạo, và thiết kế trường học
tiết kiệm nhằm cải thiện giáo dục và cung cấp không gian học tập mà
các học sinh của chúng ta cần để thành công.
Được phục vụ với tư cách là một Ủy viên Hội đồng đã là một đặc ân đối
với tôi. Tôi trân trọng phiếu bầu của quý vị!

Nghề nghiệp: Giảng viên, Phân khu Khoa học Y tế Công cộng, Trung
tâm Nghiên cứu Ung thư Fred Hutchinson
Phát biểu: Thật là vinh dự cho tôi khi được phục vụ cộng đồng của
chúng ta trong ba nhiệm kỳ ở Ban Giám đốc của LWSD. Tôi là một phụ
huynh đầy hãng diện có con là học sinh tốt nghiệp LWSD, và hai đứa
con đang theo học tại các trường LWSD. Tôi có kinh nghiệm, có trình
độ, và cam kết tiếp tục cải thiện thành tích của quận. Trong nhiệm
kỳ của tôi, chúng ta đã tăng gấp ba lần năng lực tại các chương trình
trung học phổ thông tập trung vào sở thích (ICS, Trung học Phổ thông
Tesla STEM, Chương trình Cambridge và Chương trình AP Capstone),
và đã cải thiện đáng kể chương trình đọc và toán Lớp mẫu giáo-Lớp 5.
Danh tiếng lớn về học thuật của học khu của chúng ta đã khiến số học
sinh đăng ký học sinh tăng 25% chưa từng thấy kể từ khi tôi được bầu
lần đầu, vì vậy những vấn đề thách thức nhất mà chúng ta hiện đang
phải đối mặt vẫn còn.
Khoản thuế được thông qua gần đây cho phép chúng ta bắt đầu giải
quyết tình trạng đông đúc với các tòa nhà mới (cảm ơn quý vị), và tôi
sẽ tiếp tục ủng hộ các biện pháp có trách nhiệm tài chính có thể đáp
ứng đầy đủ với sự phát triển của học khu. Tôi cũng cam kết sẽ tiếp tục
ủng hộ việc tiếp cận mở rộng và đa dạng trong các chương trình trung
học phổ thông tập trung vào sở thích.
Chúng ta đã nằm trong số các học khu có trường công lập tốt nhất
trong tiểu bang, và tôi ủng hộ tổng giám đốc mới của chúng ta trong
nỗ lực tiếp tục cải thiện, cho đến khi chúng ta là một trong những học
khu tốt nhất trên hành tinh.

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 Lake Washington Số 414
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Giám đốc Khu vực Số 5

Siri Bliesner

Susan Wilkins

SiriforSchools@gmail.com
www.SiriBliesner.com

425-558-3740
susan4schools@yahoo.com
www.susanforschools.org

Học vấn: Cử nhân ngành Sinh học Người, Đại học Stanford; Thạc sĩ Y
tế Công cộng ngành Dịch vụ Sức khỏe, Đại học Washington

Học vấn: Đại học Wellsley, Cử nhân Khoa học Xã hội ngành Địa chất
học; Trường Trung học Phổ thông Shin-Ai, Kurume, Fukuoka-ken, Nhật
Bản - Chương trình trao đổi học sinh

Nghề nghiệp: Y tế Công cộng/Dịch vụ Xã hội - Nhà phân tích kết quả
và đánh giá, Hopelink
Phát biểu: Cảm ơn quý vị đã cho tôi cơ hội được đại diện cho quý
vị trong Hội đồng Học khu Lake Washington (LWSD) trong 8 năm
qua, và gần đây nhất là trên cương vị Chủ tịch Hội đồng. Học khu
Lake Washington là một trong những khu vực giỏi nhất ở tiểu bang
Washington, và tôi rất vinh dự được tiếp tục di sản ấy.
Trong thời gian hoạt động trong Hội đồng Giáo Dục, LWSD đã tăng tỷ
lệ tốt nghiệp đúng hạn cho học sinh thuộc mọi hoàn cảnh lên mức cao
nhất từ trước đến nay ở mức 93.6% trong năm 2018. Chúng tôi đã mở
rộng các cơ hội và việc tiếp cận các lớp đại học và đào tạo nghề, tập
trung vào công bằng trong giáo dục và thực hiện các chính sách cho
phép tất cả học sinh phát triển mạnh mẽ.
Tôi là người hoạt động giàu kinh nghiệm và cống hiến hết mình
cho học sinh, và tham gia hỗ trợ cho các trường công lập ở cấp địa
phương, khu vực và toàn tiểu bang. Tôi giữ nguyên cam kết đạt được
kết quả xuất sắc và cơ hội công bằng cho mỗi một học sinh, bao gồm
môi trường học tập thân thiện, toàn diện, sự tham gia và quan hệ đối
tác với cộng đồng và quản lý tài chính có trách nhiệm để cung cấp một
nền giáo dục công lập chất lượng cao.
Tôi đã sống ở Redmond hơn 15 năm. Cả hai đứa con của tôi đều tốt
nghiệp Trường Trung học Phổ thông Redmond. Tôi đã vinh dự nhận
được nhiều giải thưởng cho sự tham gia và cam kết của mình, bao
gồm giải Hạt sồi Vàng từ Hội Phụ huynh, Giáo viên và Học sinh. Tôi rất
cảm kích và mong nhận được sự ủng hộ từ quý vị.

Nghề nghiệp: Nội trợ, Cựu Kỹ sư Kiểm tra Phần mềm tại Microsoft
Phát biểu:
Bốn đứa con của tôi bắt đầu học tại hệ thống trường Lake Washington
từ năm 1999 và đã có những giáo viên tuyệt vời, nhiệt tình và sáng tạo.
Tôi biết ơn sự giáo dục mà các con tôi đã nhận được và tôi tự hào là
thành viên của cộng đồng Học khu Lake Washington.
Là Giám đốc Hội đồng Học khu, mục tiêu của tôi sẽ là tập trung vào
các hoạt động học tập, đặc biệt là chương trình toán học ở cấp tiểu
học. Tôi sẽ làm việc để đưa ra các chính sách ở hội đồng nhằm hỗ
trợ giáo viên với việc đào tạo toán nâng cao, tài liệu của chương trình
giảng dạy cũng như luyện tập trên máy tính. Tôi sẽ đưa ra các chính
sách ở hội đồng mà sẽ điều hướng kinh phí đến các hoạt động cải tiến
toán học.
Các nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng học sinh trung học sẽ tiếp thu
hiệu quả hơn nếu thời gian bắt đầu tiết học muộn hơn. Tôi sẽ làm việc
với tổng giám đốc để thay đổi thời gian vào học ở trường trung học
thành 8:45 - 9:00 sáng và thời gian vào học ở trường tiểu học thành
8:00 - 8:30 sáng. Tôi cũng sẽ đưa ra các yêu cầu ở hội đồng để tăng
hiệu suất và hiệu quả của bộ phận giao thông vận tải của học khu lên
90% bằng cách sử dụng các công cụ lập lịch biểu và định tuyến phần
mềm dựa trên GIS.
Tôi sẽ đưa ra các giải pháp nhằm chỉ đạo học khu xác định những học
sinh không theo kịp chương trình và bắt đầu can thiệp sớm và đánh
giá cho các chương trình giáo dục đặc biệt. Tôi cam kết làm việc để cải
thiện Học khu Lake Washington và hy vọng nhận được phiếu bầu của
quý vị.
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Học khu Mercer Island Số 400

Giám đốc 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.

Giám đốc Vị trí Số 3

Dave D’Souza

Maggie Tai Tucker

206-905-4030
dave@daveandlinda.com
www.daveforschools.com

206-395-5287
maggietai4mi@gmail.com
www.maggietaitucker.com

Học vấn: Cử nhân Khoa học Tự nhiên ngành Toán học, Viện Công nghệ
Massachusetts

Học vấn: Đại học Harvard: Cử nhân Khoa học Xã hội, chuyên ngành Lịch sử và
Văn học Mỹ. UW: Cử nhân Khoa học Tự nhiên ngành Động vật học, Thạc sĩ Trị
liệu Nghề nghiệp.

Nghề nghiệp: Giám đốc Điều hành Công nghệ & Kỹ sư Phần mềm
Phát biểu: Tôi rất vinh dự được phục vụ cộng đồng này và đảm bảo sự thành
công liên tục cho các học sinh của chúng ta. Tôi rất mong quý vị bỏ phiếu cho
nhiệm kỳ thứ hai của tôi.
Trong suốt nhiệm kỳ của mình, chúng tôi đã hoàn thành việc xây dựng đúng thời
hạn và đủ ngân sách đối với các dự án trái phiếu năm 2014 bao gồm việc mở
rộng trường Tiểu học Northwood, và Trung học Cơ sở vàTrung học Phổ thông.
Hội đồng của chúng tôi đã lãnh đạo thành công Thuế dành cho Giáo dục, Giao
thông Vận tải, Dự án Vốn và Công nghệ năm 2016. Với tư cách là một người sáng
lập Hội đồng Tư vấn Đa dạng của Tổng Giám đốc Học khu, chúng tôi đã tạo ra
7 Quy tắc Cơ bản tập trung vào tính đa dạng và công bằng để đảm bảo các học
sinh thuộc mọi chủng tộc, khả năng, và nhu cầu có sự hỗ trợ giáo dục để thành
công. Cuối cùng, với tư cách là Chủ tịch Hội đồng, tôi đã đi đầu trong nỗ lực tìm
kiếm và thuê Tổng Giám đốc Học khu.
Tôi sẽ tiếp tục tập trung vào tài chính, cơ sở vật chất, và các chương trình học tập
và sức khỏe tâm lý hiện đại cho học sinh. Là một cư dân hai mươi năm với hai
người con trong học khu và một người con đã tốt nghiệp, tôi cam kết vì sự thành
công cho học khu của chúng ta.

Nghề nghiệp: nhà trị liệu nghề nghiệp nhi khoa và tình nguyện viên cộng đồng
Phát biểu: Là một nhà trị liệu nghề nghiệp, tôi làm việc với và giúp đỡ trẻ em
trong các cơ sở giáo dục và chăm sóc sức khỏe trong nhiều năm. Trong công việc
tình nguyện, tôi đã tập trung vào tính bền vững và sức khỏe trẻ em. Trong tất cả
các vai trò đó, tôi đã tận dụng công nghệ để tăng sự gắn kết của cộng đồng, một
phương pháp mà tôi hy vọng mang đến cho hội đồng học khu.
Năm nay, hội đồng bắt đầu lên kế hoạch cho các cơ sở với mục tiêu là hiện đại
hóa các tòa nhà cũ kỹ trong những năm sắp tới. Tôi mong được làm việc cộng
tác với hội đồng và ban quản trị để phục vụ các học sinh, gia đình, giáo viên và
nhân viên trong suốt quá trình này, đồng thời duy trì trách nhiệm với những
người nộp thuế.
Là phụ huynh của ba học sinh ở M.I., tôi có sự hiểu biết cá nhân cũng như
chuyên môn về nhu cầu học tập khác biệt, chương trình giảng dạy thách thức
tất cả học sinh, các cố vấn sức khỏe tâm thần trong trường học và các dự luật
tiên khởi về công bằng/đa dạng. Tôi luôn chào đón những ý tưởng mới để giúp
cho học sinh và học khu của chúng ta đạt thành tích xuất sắc. Tìm hiểu thêm tại
www.maggietaitucker.com.

Jurisdiction
Học khu Mercer Island Số 400
Giám đốc Vị trí Số 5

Tam Dinh
206-696-1866
elect.tamdinh@gmail.com
www.tamdinh.info

Học vấn: Tiến sĩ. Công tác Xã hội: Đại học Southern California; Thạc sĩ Công tác
Xã hội, Cử nhân Công tác Xã hội, Cử nhân Tâm lý học: Đại học Washington
Nghề nghiệp: Giáo sư, Giám đốc Chương trình Cử nhân Công tác Xã hội: Đại học
Saint Martin
Phát biểu: Trẻ em là nhịp sống của Mercer Island. Là một giáo sư đại học có ba
đứa con đang theo học ở các trường học trong Học khu Mercer Island, tôi rất
muốn cung cấp trải nghiệm giáo dục đặc biệt và toàn diện, nuôi dưỡng tâm hồn
và trái tim của từng đứa trẻ. Tôi ủng hộ sự hướng dẫn khác biệt, học tập về cảm
xúc xã hội, và các giá trị cốt lõi của xây dựng cộng đồng, dịch vụ và sự xuất sắc.
Công việc của tôi về sự đa dạng, sức khỏe tâm thần, phòng chống tự tử. và phụ
thuộc hóa chất đã trang bị cho tôi để giải quyết các nhu cầu phức tạp của học
sinh ngày nay. Là một quản trị viên đại học, tôi phải và tiếp tục cộng tác thành
công với học sinh, phụ huynh/người giám hộ, nhà giáo, nhân viên, và cộng đồng.
Điều này sẽ rất quan trọng trong việc giải quyết tài trợ công bằng, bền vững cho
các nhà giáo, nhân viên, nâng cấp cơ sở, và các dịch vụ hỗ trợ một cách minh
bạch. Cùng nhau, chúng ta có thể nâng cao hơn nữa lịch sử về sự xuất sắc của
Học khu Mercer Island, trang bị cho mỗi học sinh để đạt được tiềm năng tối đa
của chúng ở trường học và hơn thế nữa.
Các cá nhân và tổ chức ủng hộ: Hiệp hội Giáo dục Mercer Island, Thượng nghị sĩ
Lisa Wellman, Dân biểu Tana Senn, Toby Suhm, Sarah-Sam LeClercq, Erik-Julie
ViaFor

John Rivera-Dirks
info@johnforschools.com
www.johnforschools.com

Học vấn: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh; Đại học Columbia; Cử nhân Khoa học Xã hội
ngành Kinh tế học và Khoa học Chính trị, Đại học Williams
Nghề nghiệp: Giám đốc Điều hành Công nghệ Giáo dục tại Amazon Web Services
(AWS)
Phát biểu: Cuộc bầu cử này sẽ quyết định hướng đi của học khu, và cuối cùng là cách
chúng ta sẽ giúp tất cả học sinh đạt được thành công. Tôi sẽ làm việc để đảm bảo hội
đồng trường giữ được sự tin tưởng của cộng đồng, và tôi sẽ đại diện cho tất cả cư dân
ở Mercer Island.
Kinh nghiệm phục vụ quốc gia trong cương vị Nhân viên Ngoại giao Hoa Kỳ và làm việc
trong ngành công nghệ giáo dục đã giúp tôi chuẩn bị sẵn sàng cho việc xây dựng sự
đồng thuận, quản lý các vấn đề ngân sách, và đem lại kết quả. Làm tình nguyện viên
trong học khu và cam kết của tôi đối với giáo dục công lập và tương lai của học sinh đã
thúc đẩy tôi tranh cử vào hội đồng học khu.
Là phụ huynh của trường Mercer Island, tôi ủng hộ sự xuất sắc trong học tập. Tôi ủng
hộ việc tài trợ bền vững cho các cố vấn sức khỏe tâm thần; phát triển chuyên môn và
trả lương cạnh tranh cho các nhà giáo dục; mở rộng các chương trình đa dạng, công
bằng và hòa nhập; và các tòa nhà được cập nhật. Tôi tôn trọng vai trò phi đảng phái
của giám đốc hội đồng giáo dục học khu bằng cách không nộp đơn xin ủng hộ từ bất kỳ
đảng chính trị hoặc tổ chức đảng phái nào. Vui lòng truy cập www.johnforschools.com
để xem những người ủng hộ, cũng như để biết thêm thông tin chi tiết của các chính
sách và các thông tin khác.

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.

Học khu Northshore Số 417

Giám đốc Khu vực Số 2

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.

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 Renton Số 403
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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.
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Sở Bầu cử Quận King không chỉnh sửa lỗi
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Học khu Renton Số 403

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!

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 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.
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Học khu Riverview Số 407

Giám đốc Khu vực Số 2

Giám đốc Khu vực Số 3

Jodi A. Fletcher

Carol L. Van Noy

425-788-2376
Fletcherj@RSD407.org
www.RSD407.org

425-941-8855
vannoyc@hotmail.com

Học vấn: Cao đẳng Kishwaukee, Malta, IL
Nghề nghiệp: Tình nguyện viên Cộng đồng
Phát biểu: Cảm ơn quý vị vì cơ hội được phục vụ trong Ban Giám đốc
Học khu Riverview. Tôi đang hoàn thành nhiệm kỳ thứ hai của mình và
rất hài lòng với những tiến bộ mà Riverview đang đạt được mỗi ngày
và mỗi năm. Tôi đã sống ở đây 20 năm và các con trai của tôi từng là
học sinh trong học khu. Tôi rất ấn tượng với những đổi mới của Học
khu Riverview về công nghệ, bình đẳng và các kết quả học tập cá nhân.
Riverview sẽ đưa một trái phiếu vào năm 2020 để xây dựng một
trường tiểu học mới để đáp ứng cho sự phát triển của số lượng học
sinh tiểu học ở Duvall. Trái phiếu này cũng sẽ hỗ trợ các cải tiến (mái
nhà, lớp học, nâng cấp) tại các trường học và tăng tiêu chuẩn an toàn
trong các cơ sở của chúng ta. Chúng tôi rất biết ơn sự hỗ trợ của cộng
đồng vì đã thông qua mọi khoản tiền và trái phiếu kể từ năm 2002.
Hội đồng làm việc chăm chỉ để quản lý tiền quỹ một cách sáng suốt và
thực hiện những khoản đầu tư thông minh về cách chi tiêu số tiền đó.
Tôi rất mong quý vị bỏ phiếu tái cử tôi. Xin cảm ơn!

Học vấn: Cao đẳng Concordia, Đại học Valapariso, Đại học Miền Tây Hoa
Kỳ, Đại học Washington, Chứng chỉ Gây quỹ Cao cấp
Nghề nghiệp: Giám đốc Phát triển Quỹ
Phát biểu: Tôi rất vinh dự được phục vụ với tư cách là một thành viên ủy
ban của Học khu Riverview. Tôi là một người ủng hộ nhiệt tình cho giáo
dục, quan tâm sâu sắc đến học sinh, nhân viên, phụ huynh Riverview
và cộng đồng của chúng ta. Tôi tự hào là thành viên của một ban hoạt
động tốt/nhóm giám sát tập trung vào nhiệm vụ “giáo dục trẻ em.”
Gia đình tôi đã sống ở Snoqualmie Valley trong 35 năm và tôi đã tham
gia vào các trường học kể từ khi chúng tôi chuyển đến đây - Ủy ban
Trường học, REF, Hội Phụ huynh, Giáo viên và Học sinh và Giám đốc
trường học. Tôi là người gây quỹ cho một tổ chức phi lợi nhuận giới trẻ
và cố vấn cho một học sinh tại Trường Tiểu học Carnation.
Trong 5 năm qua, Riverview đã: tăng tỷ lệ tốt nghiệp lên 97%, nhận được
giải thưởng Danh dự của Ủy ban, và được công nhận là một lãnh đạo
quốc gia về ‘tiếng nói sinh viên.’ Vẫn còn nhiều việc phải làm để mỗi học
sinh có được thành công. Tôi rất mong nhận được Phiếu bầu của Quý vị.
Xin cảm ơn.

Bert Mills
425-281-5371
bertforschoolboard@gmail.com
www.facebook.com/
bertforschoolboard
Học vấn: Cử nhân Khoa học Xã hội về Truyền thông, Đại học Brigham
Young; Chuyên viên Quản lý Tài sản được Công nhận; Chứng nhận CFP®
Nghề nghiệp: Người Lập kế hoạch Tài chính được Chứng nhận (TM) Chuyên
nghiệp
Phát biểu: Mỗi chiều thứ Ba, tôi làm tình nguyện ở trường tiểu học của con
tôi. Tôi đã quan sát giáo viên, quản trị viên và trẻ em liên tục trong nhiều
năm. Tôi đã thấy các lớp học không có đủ sách toán cho từng trẻ em. Tôi
đã nói chuyện với các giáo viên nản lòng, những người muốn giúp đỡ trẻ
em có nhu cầu cụ thể và ban quản lý thì chậm giúp đỡ. Tôi đã thấy các máy
tính vô dụng và không được sử dụng vì phần mềm không có bản quyền,
không sử dụng được.
Giáo viên của chúng ta rất tuyệt vời. Họ là những người hướng dẫn tận
tình, đam mê với những gì họ làm. Họ cần sự giúp đỡ của chúng ta. Giáo
viên của chúng ta cần các nguồn lực, kinh phí, và công cụ để giúp từng trẻ
em thành công.
Tôi cam kết sẽ gặp gỡ hằng tháng với các giáo viên để tìm hiểu những gì họ
cần. Tôi sẽ làm việc với các thành viên hội đồng giáo dục để tập trung vào
từng trẻ em, từng giáo viên, và từng trường học để giúp họ thành công. Một
phiếu bầu cho tôi là một phiếu bầu cho con em của chúng ta.

Jurisdiction
Học khu Riverview Số 407
Giám đốc Khu vực Số 4

Danny L. Edwards
425-788-3640
dannyledwards@gmail.com

Học vấn: ChFC, CLU - Trường Hoa Kỳ AAMS - Trường Hoạch định Tài
chính
Nghề nghiệp: Cố vấn Tài chính
Phát biểu: Đó là đặc ân của tôi khi được phục vụ cộng đồng của mình
với tư cách là một Giám đốc của Học khu Riverview kể từ năm 2007.
Là một phụ huynh, tôi nhận thức rất rõ tầm quan trọng vai trò của
mình. Tôi mong muốn được tiếp tục đại diện cho quý vị, khi chúng ta
phải đối mặt với những thách thức ở phía trước.
Gia đình tôi đã sống ở Duvall trong 26 năm qua, và tôi đã vận hành
doanh nghiệp của mình ngay tại đường Main. Tôi là một người ủng
hộ mạnh mẽ cho giáo dục công lập chất lượng. Chúng ta đã đạt được
tiến bộ lớn trong vài năm qua, và mục tiêu cuối cùng của chúng ta vẫn
là thành tích của học sinh. Với tư cách là Dân biểu Lập pháp cho Hội
đồng, tôi sẽ là một trong những người có tiếng nói to nhất vươn tới
các nhà lập pháp của chúng ta ở Olympia, và tôi sẽ tiếp tục ủng hộ cho
trẻ em với các cơ quan lập pháp. Tôi ở đây để đại diện cho quý vị, là
những công dân và người nộp thuế của thung lũng chúng ta.
Cảm ơn sự ủng hộ 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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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 Snoqualmie Valley Số 410

Giám đốc Khu vực Số 2

Giám đốc Khu vực Số 3

Geoﬀ Doy

Carolyn G. Simpson

425-233-4499
geoffrey.w.doy@comcast.net
www.geoff-doy.com

425-890-2239
simpsoncgs@yahoo.com
www.simpsonforschoolboard.com

Học vấn: Cử nhân Khoa học Tự nhiên ngành Sinh học từ UEA tại Anh Quốc. Đào
tạo cao học về quản lý dự án và marketing.

Học vấn: Cử nhân Khoa học Tự nhiên về Quản trị Kinh doanh/Kế toán, Đại học Tiểu
bang San Diego, tốt nghiệp summa cum laude; Kế toán viên Công chứng từ năm 1985
Nghề nghiệp: Nhà điều hành tài chính giàu kinh nghiệm, lãnh đạo doanh nghiệp, Kế
toán viên Công chứng, quản lý kiểm toán cấp cao EY
Phát biểu: Hôm nay, tương lai cho các học sinh tại Valley của chúng ta tươi sáng hơn
bao giờ hết. Carolyn đã chiến đấu hết mình để giúp xoay chuyển các trường học của
chúng ta. Bà ấy đã mạnh dạn giúp cải thiện văn hóa học khu và được các đồng nghiệp
bầu làm chủ tịch Ủy ban. Đoàn kết vì trẻ em, Ủy ban hiện tập trung vào việc chuẩn bị
cho mọi học sinh lựa chọn trường đại học và nghề nghiệp, quản lý với trách nhiệm giải
trình, và tăng cường các trường học cho sự an toàn và tăng trưởng.
Carolyn say mê làm việc để đảm bảo rằng mỗi học sinh đều được khuyến khích, hoàn
thành, hỗ trợ, an toàn, và, cuối cùng, là được giáo dục suốt đời sau khi học xong trung
học phổ thông.
Bà có sự ủng hộ từ Thành viên Hội đồng Quận King Kathy Lambert, Thượng nghị sĩ
Tiểu bang Mullet, các Thị trưởng ở North Bend và Snoqualmie, các Ủy viên Hội đồng
Thành phố, toàn thể Hội đồng Giáo Dục, phụ huynh, học sinh, nhân viên và lãnh đạo
cộng đồng. Carolyn đã đạt được kết quả bằng cách cộng tác với các đối tác cộng đồng
và bằng sự tham gia, chịu trách nhiệm và tính minh bạch. Hãy tái cử Carolyn; chúng
ta cần sự tập trung không ngừng của bà vào thành công của học sinh và khả năng lãnh
đạo hòa nhập, hướng đến kết quả của bà.

Nghề nghiệp: Tổng Giám đốc Điều hành của một công ty viễn thông lớn, đã nghỉ
hưu.
Phát biểu: Trong mười hai năm qua, tôi đã tận tình giúp đỡ các trường học ở
Snoqualmie Valley, tám năm cuối với tư cách là Giám đốc Hội đồng Học khu.
Trong những năm đó, chúng tôi đã tăng lương cho tất cả nhân viên, chúng tôi đã
xây dựng một trường trung học phổ thông và trường tiểu học mới, chúng tôi đã
tài trợ cho thêm nhiều cố vấn và y tá và lần đầu tiên chúng tôi có một kế hoạch
chiến lược và lộ trình giáo dục.
Các con của tôi đã nhận được một nền giáo dục tuyệt vời tại Học khu này. Con cả
của tôi tốt nghiệp năm ngoái, con út của tôi là đang học năm thứ hai tại Mt. Si.
Tôi cam kết mang đến trải nghiệm đó cho mỗi đứa trẻ, đảm bảo rằng chúng đều
đạt được tiềm năng của mình.
Tôi có ba mươi năm kỹ năng kinh doanh để đảm bảo rằng các nhà giáo của
chúng ta được hỗ trợ, tiền thuế được quản lý một cách thông minh, và cộng
đồng được truyền đạt thông tin một cách hiệu quả. Con em của chúng ta phải
đối mặt với những thách thức khó khăn, chúng ta cần đảm bảo mỗi trẻ em, bất
kể ở hoàn cảnh nào, đều nhận được nền giáo dục mà chúng xứng đáng được
nhận.

Linda Hamm Grez

Chelsea Rivas

425-831-7808
lindagrez@comcast.net

425-681-3628
votechelsearivas@gmail.com
www.votechelsearivas.com

Học vấn: Cử nhân Khoa học Xã hội, Đại học St. John’s, MD; Trung học Phổ thông
Khoa học Bronx, NY

Học vấn: Cử nhân Khoa học Tự nhiên (đang học), Nghiên cứu Liên ngành
Khoa học Xã hội và Nghiên cứu Tiếp cận, Đại học Trung tâm Washington
Nghề nghiệp: Người mẹ + Tình nguyện viên Cộng đồng
Phát biểu: Trẻ em là trái tim và linh hồn của cộng đồng chúng ta. Tôi đã
dành 20 năm làm việc và vận động cho trẻ em, bao gồm hàng trăm giờ
tư vấn cho thanh thiếu niên ở Snoqualmie Valley.
Có bốn đứa con ở ba trường SVSD, bao gồm một đứa bị khuyết tật, tôi có
kinh nghiệm quý báu với hệ thống giáo dục. Cùng với đào tạo học thuật
về khoa học xã hội, tôi mang một tầm nhìn hòa nhập và công bằng vào
bàn-quyết định mà tôi sẽ sử dụng để đảm bảo rằng gia đình quý vị cảm
thấy được nhìn thấy, nghe, và quan tâm.
Tôi cũng sẽ nỗ lực cải thiện giao tiếp giữa ủy ban và cộng đồng để quý vị
cảm thấy được trao quyền và tự tin trong các quyết định ảnh hưởng đến
gia đình quý vị. Tôi rất vui mừng vì cơ hội được phục vụ quý vị và con em
của quý vị trong hội đồng giáo dục SVSD. Tôi rất quan tâm đến trẻ em.
Tôi sẽ thấy vô cùng vinh dự nếu được dành bốn năm tiếp theo của cuộc
đời tôi để cải thiện và làm phong phú thêm trải nghiệm giáo dục của trẻ
em.

Nghề nghiệp: Chủ doanh nghiệp nhỏ/doanh nhân tại PropEle Electric Boat
Motors, Inc.
Phát biểu: Các trường học của chúng ta phải cung cấp cho tất cả trẻ em kỹ năng
và cơ hội trở thành những học viên suốt đời. Tôi muốn sử dụng kinh nghiệm và
năng lượng của tôi để kết nối tốt hơn với các gia đình và tiếp cận từng học sinh
để thắp lên ngọn lửa đam mê học tập và phát triển trong các em.
Là một Ủy viên Hội đồng được bầu tại Khu Công viên Si View (2 nhiệm kỳ), tôi
hiểu rằng chính quyền địa phương có thể lắng nghe và kết nối với các cộng
đồng. Kinh nghiệm phục vụ cộng đồng sâu rộng của tôi bao gồm lãnh đạo các
Hội Phụ huynh và Giáo viên/Hội Phụ huynh, Giáo viên và Học sinh (PTA/PTSA),
Những Người ủng hộ Âm nhạc, và các đội ngũ Tầm nhìn Trung học Cơ sở và
Thiết kế Trung học Phổ thông. Tôi đã hoạt động tình nguyện hàng trăm giờ trong
các trường học, tôi hiểu cách vận hành của các trường và Học khu. Chúng ta có
thể đặt ra các tiêu chuẩn cao hơn để kết nối các gia đình với các dịch vụ tốt hơn
để tất cả trẻ em của chúng ta nhận được nền giáo dục tốt nhất có thể.
Chúng ta phải ủng hộ mạnh mẽ Tiểu bang để tài trợ cho giáo dục để các cộng
đồng không bị phụ thuộc vào các nguồn thu thuế địa phương. Nếu được bầu, tôi
sẽ dành hết công sức cho những cải tiến chiến lược trong Học khu của chúng ta.

Jurisdiction
Học khu Snoqualmie Valley Số 410
Giám đốc Khu vực Số 5

Ram Dutt Vedullapalli
510-468-3006
ramvdutt@yahoo.com
www.ramforschoolboard.com

Học vấn: Cử nhân Khoa học Tự nhiên, chuyên ngành Kỹ sư Hóa, Thạc sĩ Kỹ
sư Cơ khí
Nghề nghiệp: Người sáng lập và Giám đốc Điều hành, Meylah Corporation,
Chủ tịch Hội Rotary Sammamish
Phát biểu: Thay đổi là điều bất biến duy nhất trong thế giới ngày nay của
chúng ta, và tôi dự định đảm bảo chúng ta sẽ cùng sát cánh bên nhau với
những thay đổi đó. Tôi dự định mang đến và duy trì những thay đổi cần
thiết để con em chúng ta phát triển và chinh phục thế giới.
Bản thân tôi là một người cha đầy tự hào của hai cậu con trai, các cháu
đang theo học hệ thống trường Snoqualmie Valley.
Chúng tôi là một gia đình tin tưởng vào phục vụ cộng đồng và tạo ra các lộ
trình cho tất cả các thành viên của cộng đồng phát triển và thịnh vượng.
Vợ tôi đã sáng lập ra sáng kiến Women in Cloud, trao quyền cho các nữ
doanh nhân trong lĩnh vực công nghệ và là thành viên hội đồng Hội Nam
Thanh niên Cơ Đốc (YMCA) Sammamish. Các con trai tôi là những người
sáng lập tổ chức thanh thiếu niên 3C (Trẻ em Sáng tạo cho Từ thiện). Tôi
cũng là chủ tịch của Hội Rotary Sammamish. Tôi đầu tư thời gian vào việc
xây dựng các cộng đồng vững mạnh trên quy mô địa phương và toàn cầu.

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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Học khu Tahoma Số 409

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.

Giám đốc Khu vực Số 3

Katrina Montgomery

Malia Hollowell

425-413-1498
chicagokat705@comcast.net

253-905-1929
malia.hollowell@gmail.com
www.maliahollowell.com

Học vấn: Ứng cử viên không nộp thông tin

Học vấn: Thạc sĩ Giáo dục Quốc tế, Đại học Stanford, Cử nhân Giáo dục
Tiểu học, Đại học Arizona
Nghề nghiệp: Chủ Doanh nghiệp Nhỏ
Phát biểu: Tám năm trước, tôi đã chuyển từ công việc giáo viên đứng lớp
sang xây dựng một công ty trực tuyến thành công, nơi tôi cung cấp dịch vụ
đào tạo giáo viên và các hoạt động về toán, văn học và khoa học. Do có sự
nghiệp trong ngành giáo dục, tôi cộng tác với hàng ngàn giáo viên trên cả
nước. Không ứng cử viên nào khác có kiến thức về những gì đang diễn ra
trong lớp học ngày nay hoặc có khả năng đáp ứng nhu cầu của học sinh,
trường học và nhân viên của chúng ta.
Tôi sẽ tạo ra một giải pháp lâu dài cho các trường học quá tải của chúng ta
để mỗi học sinh được hưởng lợi từ sĩ số học sinh ít. Do những thay đổi gần
đây trong ngân quỹ tiểu bang khiến cho học khu của chúng ta nhận được
tiền ít hơn đáng kể, tôi sẽ thiết kế một chương trình tài trợ bền vững để
đảm bảo Tahoma chịu trách nhiệm về số tiền chúng ta có được, đồng thời
làm việc với tiểu bang để có nguồn ngân quỹ ổn định hơn trong tương lai.
Là một giáo viên, một người mẹ ở Tahoma, và tình nguyện viên tích cực, tôi
rất mong được làm cho Tahoma toả sáng hơn nữa!

Nghề nghiệp: Ứng cử viên không nộp thông tin
Phát biểu: Trong 11 năm, tôi đã tham gia và cam kết với Học khu
Tahoma. Phục vụ trong Hội Phụ huynh - Giáo viên và làm tình nguyện
đã cho tôi cơ hội làm quen với một số khía cạnh của học khu chúng ta.
Làm việc chặt chẽ với học sinh, nhân viên và các thành viên cộng đồng
đã giúp tôi có được cái nhìn sâu sắc có giá trị về các quy trình, văn hóa,
những gì đang hoạt động tốt và nơi nào cần cải thiện trong học khu.
Là phụ huynh của hai học sinh ở Tahoma hiện tại, tôi hiểu tác động
của hội đồng giáo dục của chúng ta đối với học sinh và cộng đồng.
Ứng cử và được bổ nhiệm vào vị trí này vào tháng 2, là bước tiếp theo
hợp lý để tôi có thể ngồi ở một vị trí mạnh mẽ hơn để phục vụ học khu
và cộng đồng của chúng ta. Tôi cam kết tiếp tục công việc của mình
cho cộng đồng. Sứ mệnh của tôi là giữ cho Tahoma tiếp tục đạt tiêu
chuẩn cao nhất để hướng dẫn chất lượng cao dẫn đến con đường khả
thi và thành công nhất cho mỗi học sinh của Tahoma.

Jamie Fairbanks
425-243-2416
jamie@fairbanksfortahoma.org
www.fairbanksfortahoma.org

Học vấn: Cử nhân Khoa học Tự nhiên ngành Giáo dục Khoa học Xã hội chuyên
ngành Kinh tế học, Đại học Brigham Young
Nghề nghiệp: Tình nguyện viên Cộng đồng và là một người mẹ, cựu giáo viên
trường trung học phổ thông/cơ sở và là nữ doanh nhân
Phát biểu: Là một giáo viên trung học phổ thông và trung học cơ sở, toàn bộ sự
nghiệp của tôi đã được dành để làm việc tại một trong những ngôi trường đa
dạng nhất ở nước ta. Trải nghiệm này đã định hình tôi thành một người làm việc
chăm chỉ để tạo sự đoàn kết và mang mọi người lại gần với nhau hơn. Tôi đã
và đang là một nhà lãnh đạo và là nhà vận động trong các trường tiểu học của
chúng ta, đã và đang làm việc sát cánh với các hiệu trưởng, giáo viên, phụ huynh
và học sinh.
Là một doanh nhân, tôi biết tầm quan trọng của sự sáng tạo, chăm chỉ và bền bỉ
trong công việc. Tôi cũng hiểu tầm quan trọng của việc lắng nghe nhu cầu của
mọi người.
Tahoma là một học khu tuyệt vời; đó là lý do chính khiến tôi chọn chuyển đến
đây tám năm trước. Tôi muốn mang đến tinh thần trách nhiệm tài chính lớn hơn
và minh bạch hơn cho học khu của chúng ta. Tôi tin vào việc đầu tư vào con cái
chúng, chúng là tương lai của chúng ta; nhưng chúng ta cần phải đầu tư có trách
nhiệm. Là thành viên của hội đồng trường, tôi sẽ chịu trách nhiệm với quý vị về
từng đô la một được chi tiêu.

Jurisdiction
Học khu Tahoma Số 409
Giám đốc Khu vực Số 4

Pete Miller
425-890-6184
pete.miller4@comcast.net
www.votepetemiller.com

Học vấn: Cử nhân Khoa học Xã hội chuyên ngành Kế toán từ Đại học
Western Washington
Nghề nghiệp: Kế toán Công được Chứng nhận chuyên ngành kiểm toán, kế
toán pháp lý, và bảo mật Công nghệ Thông tin
Phát biểu: Tôi có niềm đam mê cung cấp cho mọi học sinh cơ hội phát
triển và thành công trong một môi trường khuyến khích và an toàn. Tôi
trực tiếp hiểu rằng mỗi học sinh có các nhu cầu riêng và tất cả đều không
theo một khuôn mẫu nào. Sự ủng hộ là điều quan trọng cho sự thành công
của con em chúng ta và tôi sẽ mang kinh nghiệm, khả năng lãnh đạo và
cộng tác đạt được trong 19 năm phục vụ các doanh nghiệp tư nhân trên
cương vị Kế toán Công được Chứng nhận và 12 năm phục vụ trong các hội
đồng phi lợi nhuận; gồm cả 10 năm tại viện giáo dục mầm non.
Cộng đồng Tahoma có rất nhiều điều đáng tự hào và các học sinh tiếp tục
toả sáng. Mặc dù trước mắt vẫn còn nhiều khó khăn. Tôi cam kết đại diện
cho cộng đồng với sự minh bạch, khả năng lãnh đạo cộng tác và giao tiếp
độc đáo bởi chúng ta làm việc theo cách thức hiệu quả nhất để cung cấp sự
hỗ trợ tinh thần cho các em học sinh, xây dựng một kế hoạch xây dựng bền
vững và tìm một mô hình tài trợ ổn định. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị!

Stormy (Lea) Rigtrup
learigtrup@gmail.com

Ứng cử viên không nộp phát biểu.

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 10

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

Lawrence Rude

Alan Martin

206-423-6857
lrudecfo@live.com

206-330-5991
amartin.district10@gmail.com

Học vấn: Cử nhân, Đại học Central Missouri, EFO, Học viện Cứu hỏa Quốc
gia, Cao đẳng Khoa học Xã hội Cao đẳng Bellevue
Nghề nghiệp: Cố vấn Tài chính
Phát biểu: Gia đình tôi và tôi đã là cư dân và thành viên năng động của khu
vực này trong 42 năm qua, và cảm thấy may mắn được trở thành một phần
của cộng đồng này với tư cách là Ủy viên Hội đồng Cứu hỏa hiện thời của
quý vị.
Tôi tin rằng sự an toàn và bảo vệ các gia đình là ưu tiên hàng đầu của chính
phủ. Tôi đã phục vụ 32 năm trong ngành cứu hỏa và thăng tiến đến chức
Phó Sở Cứu hỏa. Tôi hiểu rằng chính phủ cấp ngân sách và duy trì chất
lượng cứu hỏa và dịch vụ y tế đồng thời đảm bảo vận hành trong giới hạn
ngân sách. Là một chủ doanh nghiệp, người nộp thuế và Cố vấn Tài chính,
tôi hiểu được tầm quan trọng của việc giữ an toàn cho các công dân của
chúng ta mà không gây ra gánh nặng tăng chi phí. Quý vị, những công dân
của Khu vực này xứng đáng được tiếp tục nhận các dịch vụ khẩn cấp ở mức
tốt nhất có thể. Tôi sẽ tiếp tục là người ủng hộ quý vị, người nộp thuế.
Tôi sẽ rất vinh dự nếu nhận được phiếu bầu của quý vị cho chức vụ Ủy viên
Hội đồng Cứu hỏa.

Học vấn: Cử nhân Khoa học Tự nhiên Kỹ thuật Công nghiệp và Quản lý, Đại
học Tiểu bang Montana; Thạc sĩ Quản trị Kinh Doanh Đại học Puget Sound
Nghề nghiệp: Sản xuất và quản lý Công nghệ Thông tin – Nghỉ hưu, Ủy viên
Hội đồng Quận 10
Phát biểu: Phục vụ công dân của Khu Cứu hỏa Quận King Số 10 với tư cách
là ủy viên hội đồng là một vinh dự của tôi. Hội đồng Ủy viên đóng một vai
trò quan trọng trong việc đảm bảo các dịch vụ cấp cứu y tế và phòng cháy
chữa cháy hiệu quả cho cộng đồng của chúng ta. Với tư cách là ủy viên hội
đồng của quý vị, tôi sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các đối tác của khu vực
và giúp đưa ra các giải pháp sáng tạo để vượt qua thách thức về việc cung
cấp các dịch vụ chất lượng, đáp ứng tốt với chi phí phải chăng.
Là cư dân của Khu Số 10 trong hơn ba mươi năm, tôi sẽ sử dụng kiến thức
của mình về cộng đồng và kinh nghiệm quản lý để đóng góp mạnh mẽ với
tư cách là ủy viên hội đồng của quý vị. Sự an toàn và bảo vệ các gia đình,
nhà ở, và doanh nghiệp của chúng ta là tối quan trọng, nhưng tôi sẽ tiếp
tục là một người ủng hộ mạnh mẽ cho những người nộp thuế của khu vực
và cung cấp dịch vụ hiệu quả. Xin cảm ơn sự bầu chọn của quý vị.

Jurisdiction
Khu Phòng cháy Chữa cháy Quận King Số 10
Ủy viên Vị trí Số 5

Anita Sandall
425-392-4832
anitasandall@gmail.com

Học vấn: Ứng cử viên không nộp thông tin.
Nghề nghiệp: Ứng cử viên không nộp thông tin.
Phát biểu: Tôi đã phục vụ với tư cách là Ủy viên Hội đồng Khu 10 của
quý vị kể từ khi được bổ nhiệm vào tháng 6 năm 2018. Tôi hiện đang
phục vụ trong Ủy ban Chấp hành Hiệp hội Ủy viên Hội đồng Cứu hỏa
Quận King. Tôi có 18 năm kinh nghiệm làm Lính cứu hỏa Tình nguyện
ở Khu 10, điều này cho tôi trải nghiệm trực tiếp trên tuyến đầu của
dịch vụ chữa cháy của quý vị, Cứu hỏa và Cứu hộ Eastside. Tôi lắng
nghe và hiểu những gì diễn ra trong bộ phận và với tư cách là một ủy
viên hội đồng, tôi hiểu những gì cộng đồng của chúng ta mong đợi và
cần. Tôi mang đến một quan điểm mới mẻ và đảm bảo tiền thuế đang
cung cấp thiết bị cần thiết để cung cấp chất lượng chăm sóc và thời
gian đáp ứng tốt nhất cho công dân của chúng ta. Là ủy viên hội đồng
Khu 10 của quý vị, tôi sẽ tiếp tục làm việc phục vụ quý vị và tôi rất
mong nhận được sự ủng hộ 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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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.

Jurisdiction
Khu Phòng cháy Chữa cháy Quận King Số 25
Ủy viên Vị trí Số 2

Kerry Abercrombie

Ứng cử viên không nộp phát biểu.

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 27

Ủy viên Vị trí Số 2

Eric M. Hollis
425-222-6308
emhollis392@gmail.com

Học vấn: Tiến sĩ luật, Trường Luật Đại học Seattle; Cử nhân Khoa học Tự nhiên,
Oregon Tech.
Nghề nghiệp: Luật sư và Chủ doanh nghiệp nhỏ; Cựu Sĩ quan Hải quân & Hàng hải.
Phát biểu: Là cư dân ở Fall City từ năm 1994. Tôi đã tình nguyện tham gia các
chương trình và sự kiện cộng đồng trong 25 năm qua. Tôi đã giữ vai trò Ủy viên Hội
đồng Sở Cứu hỏa từ năm 2004, đưa quan điểm kinh doanh của tôi vào việc quản lý
sở của chúng ta.
Tôi ủng hộ các lính cứu hỏa sự nghiệp và tình nguyện của chúng ta cũng như sự
minh bạch trong hoạt động của Khu vực. Tôi giữ vững lập trường của mình trong
các cuộc thảo luận về việc sáp nhập, tin tưởng rằng chúng ta cần phân tích các
phương án đề xuất một cách đầy đủ và không thành kiến vì tương lai của sở của
chúng ta. Nhóm lợi ích đặc biệt không nên đặt lợi ích của họ cao hơn lợi ích của
cộng đồng và sở cứu hỏa của chúng ta.
Đã đến lúc chúng ta phải đẩy mạnh và duy trì một di sản 75 năm về sự phục vụ
tuyệt vời cho cộng đồng. Thuê lính cứu hỏa chuyên nghiệp thứ 12 và tăng cường
đào tạo. Tiếp tục chương trình tình nguyện viên kiểu mẫu của chúng ta. Tôi sẽ tiếp
tục ủng hộ mối quan hệ mà chúng ta chia sẻ với Sở Cứu hỏa Duvall và Snoqualmie
và thỏa thuận hỗ trợ lẫn nhau của chúng ta với Sở Cứu hỏa Eastside. Chúng ta hãy
cùng nhau xây dựng một sở cứu hỏa mạnh và độc lập để phục vụ cộng đồng. Tôi
trân trọng phiếu bầu của quý vị.

Brandon Bothwell
425-998-7269
vote4bothwell@gmail.com

Học vấn: Cao đẳng Khoa học Xã hội ngành Khoa học Cứu hỏa & Kinh doanh,
Trường Cao đẳng Lower Columbia, Chuyên ngành Kinh doanh WSU; Chứng nhận
Nhân viên cấp cứu, Y tế UW
Nghề nghiệp: Nhân viên cấp cứu/Lính Cứu hỏa; Lính Cứu hỏa Bellevue
Phát biểu: Tôi bắt đầu sự nghiệp tình nguyện của mình ở một Khu Cứu hỏa
nông thôn, giống như Fall City. Tôi đã chiến đấu với cháy rừng hoang trong thời
gian học đại học, sau đó bắt đầu tại Chữa cháy Bellevue 16 năm trước nơi tôi tự
hào phục vụ ngày hôm nay; tôi đã hoàn thành chương trình đào tạo Nhân viên
cấp cứu Medic One của Harborview vào năm 2016, và bây giờ tôi cũng bảo vệ
Snoqualmie Valley, bao gồm Fall City; tôi có nhiều chứng chỉ trong các lĩnh vực
dịch vụ khẩn cấp, đồng thời là Chủ tịch Hiệp hội Chủ nhà của khu phố.
Tôi đã chứng kiến tận mắt những khó khăn mà Khu Cứu hỏa 27 đang gặp phải;
thiếu hụt ngân sách, thiết bị xuống cấp, vấn đề nhân sự, và nhiều hơn nữa. Là
một người có kinh nghiệm về dịch vụ chữa cháy, tôi sẽ mang viễn cảnh còn thiếu
này đến ban ủy viên hội đồng. Cùng nhau, chúng ta có thể xây dựng một khu
cứu hỏa mạnh hơn để giữ an toàn cho các gia đình của chúng ta.
Tôi sẽ mang lại sự lãnh đạo, kiến thức và kinh nghiệm cho vị trí này. Đây là thời
điểm quan trọng khi chúng ta tìm kiếm một Trưởng Khu Cứu hỏa mới và định
hướng cho thế hệ tiếp theo ở Fall City.

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 34
Ủy viên Vị trí Số 2

Thomas C. Johnston
425-898-9555
tcj@w-link.net

Học vấn: Cử nhân Khoa học Tự nhiên. Vật lý, Đại học Washington
Nghề nghiệp: Kỹ sư Dự án, Systems Interface, Inc.
Phát biểu: Trong 20 năm qua với tư cách là Ủy viên Cứu hỏa, ưu tiên
của tôi luôn là người quản lý thông minh về tiền thuế. Điều này có
nghĩa là đảm bảo rằng chúng ta nhận được các dịch vụ mà chúng ta
phải trả cũng như đảm bảo rằng nhân viên sở của chúng ta có các
nguồn lực họ cần để thực hiện công việc hiệu quả. Trong những năm
tới, Khu sẽ tu sửa/thay thế trạm lâu đời nhất và áp dụng các trang bị
địa chấn cho hai trạm khác. Tôi cam kết sẽ hoàn thành các dự án này
theo cách hiệu quả nhất về chi phí.
Tôi sẽ vinh dự nếu nhận được phiếu bầu của quý vị.
Xin cảm ơn.

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 43

Ủy viên Vị trí Số 2

Chris Bodlovic

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

Craig Hooper
hoop2878@aol.com

Học vấn: Cử nhân Khoa học Xã hội, Đại học Washington
Nghề nghiệp: Giám đốc, Công nghệ
Phát biểu: Chris Bodlovic và gia đình ông đã sống tại Maple Valley
từ năm 1996. Khi các con còn nhỏ, ông đã phục vụ trong cộng đồng
với tư cách là Chủ tịch Ủy ban các Trường học Cơ đốc Renton. Ông sử
dụng kinh nghiệm thực tiễn đã tích lũy qua hơn 30 năm trong lĩnh vực
công nghệ cao và đồng sáng lập nên một công ty về tuyển dụng và tư
vấn năng lượng xanh vào năm 1999. Ban đầu, ông tham gia với Khu
Cứu hỏa Maple Valley bằng cách trở thành một thành viên của chương
trình Đội Ứng cứu Khẩn cấp Công dân (CERT). Ông hiện đang là ủy
viên hội đồng trong ban MVFD cũng như thành viên cố vấn MVFD cho
Cơ quan Cứu hỏa Khu vực Puget Sound. Chris và vợ ông Carol ủng hộ
nhiều tổ chức từ thiện trong cộng đồng, bao gồm Salvation Army và
Vine Maple Place.

Học vấn: Cử nhân Khoa học Xã hội - Quản trị Kinh doanh/ Cao đẳng Quản lý Phòng cháy Chữa cháy
Nghề nghiệp: Chuyên viên Dịch vụ Cứu hỏa
Phát biểu: Khu Cứu hỏa và An toàn Sinh mạng Maple Valley là một
sở cứu hỏa tuyệt vời. Tôi đã có vinh hạnh trở thành một Ủy viên Hội
đồng từ năm 2017 và đã chứng kiến một sự phát triển lớn và kêu gọi
phục vụ. Là một chuyên viên dịch vụ chữa cháy trong hơn 28 năm, tôi
có nhiều kinh nghiệm và kiến thức cho vị trí ủy viên hội đồng cứu hỏa.
Tôi đã kiên quyết ủng hộ hợp đồng dịch vụ với PSRFA. Điều này đã
mang lại dịch vụ tốt hơn và tăng sự ổn định cho người dân của toàn
bộ khu vực Maple Valley. Tôi sẽ tiếp tục đem lại những lợi ích tốt nhất
cho người dân trong việc đưa ra quyết định của mình và đảm bảo tất
cả chúng ta đều nhận được dịch vụ tốt nhất cho những đóng góp của
mình. Xin hãy ủng hộ sở cứu hỏa của quý vị và bỏ phiếu cho tôi để tôi
tiếp tục đại diện cho tất cả quý vị với khả năng tốt nhất của tôi.

Jurisdiction
Khu Phòng cháy Chữa cháy Quận King Số 45
Ủy viên Vị trí Số 2

John J. Frazier
485-788-9704
REDONTH@GMAIL.COM

Học vấn: Nhân viên Cấp cứu Chăm sóc Chuyên sâu Lưu động, Cao
đẳng Cộng đồng Tacoma, U of W, chương trình Nhân viên cấp cứu của
Harborview
Nghề nghiệp: Nhân viên Cấp cứu Cứu hỏa đã Nghỉ hưu
Phát biểu: Tôi rất cảm ơn các cử tri của Sở Cứu hỏa Duvall vì đã cho phép
tôi đại diện cho họ với tư cách là Ủy viên Hội đồng Cứu hỏa trong 12 năm
qua. Tôi đã là cư dân của Duvall từ năm 1987. Tôi có 50 năm kinh nghiệm
trong ngành dịch vụ cấp cứu.
Kể từ khi được bầu làm ủy viên hội đồng của quý vị, tôi và các ủy viên đồng
nghiệp của tôi đã thấy nhiều thay đổi lớn đối với sở cứu hỏa, chúng ta đã
trả lại các khoản tiền được phát hành từ trái phiếu không được sử dụng
cho người nộp thuế, mua một chiếc thuyền cứu hộ mới với các quỹ dự trữ,
mua một xe cứu hỏa mới cho vùng đất hoang ở rừng với tiền từ các khoản
huy động của tiểu bang, không động đến một xu nào của người nộp thuế,
Khi nhu cầu về dịch vụ chữa cháy ở phía đông của khu trở nên rõ ràng Bản
thân tôi và các Ủy viên hội đồng ban của tôi đã phát triển một kế hoạch
xây dựng, trang bị và xây dựng mới một trạm cứu hỏa trên đường Cherry
Valley. Tôi mong nhận được phiếu bầu của quý vị để tôi có thể tiếp tục
phục vụ

Michael Beard
360-320-2190
mrbeard45@gmail.com
www.facebook.com/
MikeBeardforCommissioner/
Học vấn: Trung học Phổ thông Cedarcrest, Cử nhân Khoa học Tự nhiên
Lịch sử/Kỹ sư Học viện Hải quân Hoa Kỳ, Thạc sĩ Khoa học Xã hội ngành
Lãnh đạo Tổ chức Đại học Gonzaga
Nghề nghiệp: Lính cứu hỏa, Thành phố Bellevue
Phát biểu: Duvall là một trong những khu vực phát triển nhanh nhất ở
Washington. Sự phát triển này dẫn đến nhu cầu về tư duy tiên phong
và kiến thức liên quan để dẫn dắt cho tương lai của Sở Cứu hỏa tuyệt
vời của chúng ta. Là ứng cử viên duy nhất hiện đủ tiêu chuẩn làm Kỹ
thuật viên Cấp cứu Y tế/Lính cứu hỏa, tôi sẽ mang sự hiểu biết độc đáo
về những thách thức mà các đội của chúng ta phải đối mặt hàng ngày.
Kinh nghiệm của tôi trong ngành bất động sản doanh nghiệp, quy hoạch
thành phố và hơn 25 năm phục vụ với cương vị Sĩ quan Hải quân sẽ
mang lại một viễn cảnh tươi sáng và tầm nhìn sáng suốt cho sự phát
triển và chiến lược cho tương lai của Khu cứu hỏa của chúng ta. Tôi đã
cống hiến cuộc đời mình để phục vụ và bảo vệ những người khác. Duvall
là nhà tôi...là nơi tôi muốn được quay về khi tôi phục vụ ở nước ngoài, và
tôi may mắn có thể xây dựng gia đình mình ở đây. Tôi mong nhận được
sự xem xét và ủng hộ của các bạn để phục vụ quý vị ở đây, trong cộng
đồng của chúng ta với tư cách là Ủy viên Hội đồng Cứu hỏa.

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 Cứu hỏa & Cứu hộ Woodinville

Ủy viên Vị trí Số 2

Ủy viên Vị trí Số 4

Doug Halbert

Mike Millman

www.Doug4commissioner.com

425-381-1882
Mnmmillman@gmail.com

Học vấn: Theo học tại Cao đẳng Bellevue
Nghề nghiệp: Lính Cứu hỏa/Trung úy, Sở Cứu hỏa Bellevue 1988-hiện tại
Phát biểu: Tôi đã là một Lính cứu hỏa trong hơn 30 năm và là cư dân
của Khu Cứu hỏa Woodinville từ năm 2002. Tôi hiện đang là Trung úy
trên Thang 103 thuộc Sở Cứu hỏa Bellevue và đã phục vụ trong vai trò
Sĩ quan Huấn luyện từ năm 2015 đến 2017. Tôi có các chứng chỉ trong
nhiều ngành dịch vụ chữa cháy kỹ thuật và tôi đã được Công đoàn Lính
Cứu hỏa Chuyên nghiệp Woodinville chứng thực.
Lính cứu hỏa phải sẵn sàng ứng phó trước mọi tình huống khẩn cấp
trong mọi hoàn cảnh. Là Sĩ quan Huấn luyện, tôi chịu trách nhiệm hỗ
trợ, giáo dục, và phát triển cho cả lính cứu hỏa mới và lính cứu hỏa kỳ
cựu. Tôi thấy vai trò này vô cùng bổ ích. Trải nghiệm này cùng với mong
muốn phục vụ Cộng đồng Woodinville của tôi là lý do tại sao tôi tranh
cử vào Ủy viên Hội đồng Cứu hỏa Quận King, Khu Cứu hỏa và Cứu hạn
Woodinville - tôi muốn hỗ trợ cho các Lính cứu hỏa và các Nhà quản trị
những gì họ cần để hoàn thành công việc.
Xin cảm ơn sự quan tâm của quý vị. www.doug4commissioner.com

Học vấn: Học Khoa học Cứu hỏa và Chỉ huy Cứu hỏa tại Cao đẳng
Bellevue
Nghề nghiệp: Chủ Doanh nghiệp nhỏ đã về hưu và Trưởng Sở Cứu
hỏa Everett
Phát biểu: Tôi mong nhận được phiếu bầu của quý vị để tôi có thể tiếp
tục ủng hộ cải tiến các dịch vụ khẩn cấp cho Khu cứu hỏa một cách
hiệu quả và tiết kiệm chi phí.
Năm 1989 tôi may mắn được xếp hạng #1 trong bài kiểm tra viết để
trở thành Lính cứu hỏa Everett. Công việc đòi hỏi khắt khe nên tôi
muốn ở gần nơi làm việc hơn, và sau nhiều tìm tòi tôi chọn xây dựng
một ngôi nhà ở Woodinville. Sau gần ba thập kỷ phục vụ tận tụy, tôi
được thăng chức và mới nghỉ hưu với chức vụ Trưởng Trạm cứu hỏa.
Năm 2018, Trưởng Sở Cứu hỏa Woodinville đã hỏi liệu tôi có muốn
phục vụ trên cương vị ủy viên Hội đồng Cứu hỏa hay không. Năm
2019 tôi đã được sự đồng lòng ủng hộ từ các lính cứu hỏa Woodinville.
Sử dụng kinh nghiệm của tôi và 7 năm làm chủ doanh nghiệp nhỏ, tôi
muốn nhận được phiếu bầu của quý vị để tiếp tục phục vụ các công
dân của Khu Cứu hỏa Woodinville.

James C. Dorney
425-788-1801
jim.dorney2@frontier.com

Học vấn: Bằng Cao đẳng Khoa học Xã hội; Chỉ huy và Quản trị Cứu hỏa
Nghề nghiệp: Chủ Doanh nghiệp Nhỏ, 4 năm; Lính cứu hỏa, 35 năm (đã
nghỉ hưu)
Phát biểu: Bảy năm trước, khi tôi trở thành Ủy viên Cứu hỏa, Sở Cứu hỏa
khi đó vẫn đang phục hồi từ cuộc suy thoái kinh tế năm 2008. Hiện tại,
Sở đã vững mạnh về tài chính. Lệ phí Dịch vụ Cứu hỏa của Khu Cứu hỏa
gần đây đã được thông qua với 81% phiếu thuận.
Xu hướng về dịch vụ cứu hỏa là sự hợp nhất. Chúng tôi đã ký một thỏa
thuận liên địa phương với Thành phố Duvall để hỗ trợ Phân khu Phòng
cháy Chữa cháy của họ và chúng tôi chia sẻ các dịch vụ Công nghệ Thông
tin. Tôi ủng hộ xu hướng này nếu nó được xem xét đúng cách và thấy
hiệu quả hơn trong Phân khu Hành chính & Điều hành và vững mạnh về
tài chính cho các doanh nghiệp và cư dân của Khu Cứu hỏa.
Tôi đang tái tranh cử vào Hội đồng Ủy viên Sở Cứu hỏa Woodinville, Vị trí
2. Tôi muốn tiếp tục áp dụng kinh nghiệm của mình với tư cách là ủy viên
Hội đồng Quản trị; lính cứu hỏa 35 năm; và cựu chủ doanh nghiệp nhỏ.
Xin vui lòng bỏ phiếu cho Jim Dorney, Kinh nghiệm là điều quan trọng.
Xin cảm ơn quý vị.

Jurisdiction
Khu Tiện ích Coal Creek
Ủy viên Vị trí Số 2

Suzi O’Byrne
206-650-8034
suziobyrne@comcast.net
www.suziobyrne.com

Học vấn: Cử nhân Khoa học Xã hội Anh ngữ - Đại học Washington Đào tạo
Quản lý Khẩn cấp FEMA
Nghề nghiệp: Giám sát 911 (nghỉ hưu) - quản lý nhân sự, tuyển dụng, đào tạo
và tính lương
Phát biểu: Hãy bầu tôi làm người đại diện cho quý vị trong Hội đồng Ủy viên
CCUD!
Tôi cam kết tuân thủ chất lượng nước, phát triển tài nguyên và các dịch vụ
đáng tin cậy với chi phí thấp nhất có thể! Bảo trì cơ sở hạ tầng toàn diện và
thái độ phục vụ công cộng tích cực là những phẩm chất được mong đợi từ
CCUD. Tôi cam kết sẽ đáp ứng và thậm chí sẽ vượt quá những mong đợi đó
thay mặt cho những người đóng thuế trong khu.
Là người Puget Sound bản địa và cư trú hơn 45 năm tại Newcastle, tôi đã tình
nguyện làm Ủy viên Công viên Newcastle (2007-2011). Tôi đã hoạt động tình
nguyện cho các thành phố Newcastle và Bellevue trong hơn 12 năm. Là Giám
sát viên 911 làm việc với nhiều cơ quan ban ngành về an toàn công cộng,
kinh nghiệm hơn 30 năm luôn nhắc nhở tôi tầm quan trọng của việc cung cấp
nước đáng tin cậy cho tất cả mọi người! Tôi hoan nghênh trách nhiệm trong
việc giữ mức giá thấp và nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng đồng thời đáp ứng
nhu cầu môi trường, nhu cầu tăng trưởng và phát triển dân số trong khu vực.

Richard (Ric) D.
Anderson
206-255-1960

Học vấn: Bằng Cử nhân Khoa học Xã hội, Đại học Seattle
Nghề nghiệp: Nhân viên thực thi pháp luật, đã nghỉ hưu
Phát biểu: Là Ủy viên Hội đồng được bầu của quý vị và là cư dân lâu
năm của Khu Tiện ích Coal Creek. Tôi vinh dự được đại diện vì lợi ích
tốt nhất của quý vị trong tất cả các vấn đề mà Khu vực đã giải quyết
trong những năm qua. Tôi cam kết sẽ tiếp tục tìm kiếm các giải pháp
tốt nhất, hiệu quả nhất, và phục vụ cộng đồng của chúng ta bằng sự
trung thực và liêm chính. Tôi sẽ có trách nhiệm đảm bảo rằng tất cả
các lựa chọn dịch vụ trong tương lai được đánh giá kỹ lưỡng, vì lợi ích
của người dân, cộng đồng, môi trường và tương lai của chúng ta. Tôi
sẽ tiếp tục hướng tới việc giữ giá nước thấp để mang lại công nghệ tốt
nhất và hiệu quả nhất cho khu vực và cung cấp dịch vụ tốt nhất cho tất
cả người dân. Cùng nhau, chúng ta có thể tiếp tục làm việc để làm cho
cộng đồng này thành nơi mà chúng ta có thể tự hào được sống, làm
việc và xây dựng gia đình.

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 1

Ủy viên 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.

Ủy viên Vị trí Số 2

Bob Trimble

Richard W. Sternberg

KCWD1@comcast.net

425-455-4540
rsternberg1@comcast.net

Học vấn: UofW BSEE & Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

Ứng cử viên không nộp phát biểu.

Nghề nghiệp: Đã về hưu
Phát biểu: Tôi rất hân hạnh được phục vụ như một tình nguyện viên
Khu Thủy cục Quận King Số 1 trong 22 năm qua. Tôi rất vui mừng vì
chúng ta đã cải thiện chất lượng nước, và khắc phục tình trạng thiếu
nước xảy ra vào mỗi Mùa hè bằng cách kết nối với hệ thống của Sở
Tiện ích Bellevue vào tháng 7 năm 2005.
Công suất hệ thống cao hơn của Bellevue cung cấp cho cư dân Khu
vực khả năng phòng cháy thích hợp. Việc bán các khu vực bể chứa và
khu chứa dư thừa của chúng ta đã cung cấp kinh phí cho việc lắp đặt
đường ống nước lớn hơn trong hệ thống của chúng ta và đã cung cấp
các khoản thanh toán trợ cấp cho tất cả cư dân Khu vực trong 14 năm
qua. Cư dân Khu vực sẽ tiếp tục nhận được các khoản thanh toán trợ
cấp trong tương lai gần. Khi các khoản tiền trợ cấp cuối cùng đã cạn
kiệt, Khu Thủy cục Quận King Số 1 sẽ bị giải thể, và chi phí nước của
quý vị sẽ tiếp tục là mức giá tiêu chuẩn theo sở Tiện ích Bellevue.

Jurisdiction
Khu Thủy cục Quận King Số 90
Ủy viên Vị trí Số 2

Pete Eberle
425-226-9946
mtcphe@msn.com

Học vấn: Tốt nghiệp Trung học Phổ thông Issaquah, Tốt nghiệp Trường kỹ
thuật MEBA Calhoon
Nghề nghiệp: Kỹ sư trưởng đã nghỉ hưu của Hệ thống Cao tốc biển DOT
của tiểu bang Alaska
Phát biểu: Tôi đã là cư dân của May Valley và Briarwood và là khách hàng
của Khu Thủy cục 90 trong 56 năm. Làm việc với Hội đồng Khu vực Không
hợp nhất Four Creeks và nhóm CARE, các đơn vị thúc đẩy sự gắn kết cộng
đồng, tôi đã thấy nhiều thách thức tác động đến cộng đồng của chúng ta.
Tôi đã là Chủ tịch của FCUAC từ năm 2010.
Tôi đã nghỉ hưu từ Hệ thống Đường cao tốc Biển Tiểu bang Alaska sau 31
năm phục vụ. Khi còn tại nhiệm, tôi là Kỹ sư Trưởng trên các chuyến phà
vận chuyển hành khách và xe cộ giữa Washington và Alaska. Bên cạnh việc
vận hành các chuyến phà, tôi còn giúp soạn thảo và đàm phán hợp đồng
Lao động cho Công đoàn đại diện cho các Kỹ sư trên những con tàu đó và
Tiểu bang Alaska. Các cuộc đàm phán hợp đồng đã giúp tôi nắm rõ các chi
phí cung cấp dịch vụ công cộng.
Là một Ủy viên Hội đồng, tôi sẽ làm việc để cung cấp dịch vụ ở mức cao
nhất có thể trong khi vẫn kiểm soát được giá và duy trì sự gắn kết của Khu
Thủy cục với Khách hàng.

Alvin Materi
206-940-3530
alvinmateri1@icloud.com

Học vấn: Cử nhân Quản trị Kinh doanh, Đại học Western Washington;
Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Đại học Puget Sound
Nghề nghiệp: Chuyên viên Phân tích Tài chính, Công ty Boeing
Phát biểu: Gia đình tôi và tôi đã sống ở Khu Thủy cục Quận King Số
90 trong 16 năm và mỗi lần chúng tôi mở nước lên, nó đều trong vắt,
sạch sẽ và an toàn. Chúng ta cần đảm bảo hệ thống cung cấp nước
này và nguồn cung cấp an toàn cho tương lai với mức giá phải chăng.
Nếu được bầu vào Vị trí Ủy viên Hội đồng Số 2, tôi sẽ đảm bảo nguồn
nước của khu vực tiếp tục được an toàn, cơ sở hạ tầng tiếp tục hoạt
động tốt, chúng ta có kế hoạch dài hạn để thay thế cơ sở hạ tầng, giữ
mức giá phải chăng và rằng chúng ta đã chuẩn bị cho những thách
thức trong tương lai.
Ba mươi tám năm kinh nghiệm của tôi về Kinh doanh & Kế toán, lập kế
hoạch cơ sở hạ tầng dài hạn, quản lý ngân sách và quản lý cơ sở đem
đến cho tôi kiến thức và công cụ để đại diện cho người dân và tất cả
khách hàng của khu vực trong việc giám sát Khu Thủy cục của chúng
ta. Xin cám ơn 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.
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Khu Thủy cục Quận King Số 117

Ủy viên Vị trí Số 2

Patrick Stanton
425-677-5821
pcstanton@gmail.com

Học vấn: Cử nhân Kỹ sư Xây dựng Dân dụng, Thạc sĩ Khoa học Kỹ sư
Môi trường, Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh
Nghề nghiệp: Giám đốc Tiếp thị, Nhà đầu tư
Phát biểu: Hiện Patrick phục vụ với cương vị là một trong ba ủy viên
hội đồng cho Khu Thủy cục Cộng đồng Hilltop. Khu Thủy cục của
Hilltop rất độc đáo do đây là một trong những khu nhỏ nhất và được
quản lý bởi các cư dân của cộng đồng nhỏ này. Ủy viên hội đồng
không chỉ hành động như một cơ quan quản lý cho khu thủy cục, mà
chúng tôi còn quản lý tập trung tất cả các khía cạnh hoạt động của hệ
thống (từ việc sơn các điểm tiện ích đến việc cho phép nâng cấp hệ
thống). Patrick sẽ tiếp tục hỗ trợ khu thủy cục độc đáo này với trách
nhiệm cần thiết trong phạm vi rộng để khu tiếp tục là nguồn cấp nước
lành mạnh và đáng tin cậy cho các cư dân của khu vực.

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 Woodinville
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.
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Ủy viên Vị trí Số 4

Ty Graham

Chuck Clarke

TGrahamWaterDistrict@gmail.com
www.tygrahamforwoodinvillewater.
com

chuck.clarke@comcast.net

Học vấn: Cử nhân Khoa học Xã hội ngành Tài chính, Đại học Washington; Thạc sĩ
Quản trị Kinh doanh Đại học Seattle

Học vấn: Cử nhân Khoa học Xã hội, Đại học Paciﬁc Lutheran; Thạc sĩ
Quản trị kinh doanh, Đại học Paciﬁc Lutheran
Nghề nghiệp: Tổng Giám Đốc Điều Hành, Liên minh Nước Cascade
Phát biểu: Là cư dân của Khu vực kể từ năm 1994, tôi biết tầm quan
trọng của việc bảo vệ chất lượng nước uống và quản lý hiệu quả nước
thải của chúng ta. Điều này cần phải được thực hiện đồng thời cung
cấp giá trị cao nhất cho mọi khách hàng trong Khu vực. Với hơn 30 năm
kinh nghiệm trong lĩnh vực nước và nước thải, tôi mang đến những kinh
nghiệm và kiến thức độc đáo cho Khu Thủy cục Woodinville, tôi từng giữ
chức Giám đốc EPA Vùng X, Sở Sinh thái học và Phát triển Cộng đồng
Tiểu bang, và Giám đốc Cơ quan Tiện ích Công cộng Seattle. Kinh nghiệm
này sẽ đảm bảo Khu Thủy cục đưa ra những quyết định sáng suốt, không
chỉ cho khách hàng ngày hôm nay, mà còn cho tương lai.
Là một Ủy viên Hội đồng, tôi sẽ tiếp tục cam kết trọn đời với dịch vụ công
cộng - luôn cố gắng lắng nghe và thấu hiểu các vấn đề và nhu cầu của
các khách hàng và để đảm bảo rằng Khu Thủy cục đưa ra những quyết
định sáng suốt cho những người đóng thuế và khách hàng của mình.

Nghề nghiệp: Cố vấn Tài chính/Hoạt động Doanh nghiệp, Thành viên của Nhiều
Hội đồng Quản trị
Phát biểu: Quận King tiếp tục vượt quá thẩm quyền của mình. Quý vị xứng đáng
có một nhà đàm phán đáng tin cậy để không chấp nhận quận, để hoàn thiện
Hợp đồng Cung cấp Nước Sở Tiện ích Công cộng Seattle và Hợp đồng Cống rãnh
Quận King. Tôi sẽ mang những kỹ năng được mãi giũa sau sự nghiệp 30 năm
trong cương vị CEO, CFO và COO trong lĩnh vực kinh tế tư nhân. Kinh nghiệm của
tôi trong hoạt động và tài chính sẽ cải thiện khả năng quản lý tiền ủy thác của
Hội đồng. Nước là một dịch vụ cơ bản, cần được bảo vệ và đầu tư chi phí một
cách hiệu quả. Sống và làm việc ở Ấn Độ, Việt Nam và nhiều quốc gia khác, tôi
biết cần phải có nước sạch, an toàn, đáng tin và một khu tiện ích công cộng được
vận hành tốt.
Niềm đam mê với nước của tôi bắt đầu khi tôi tham gia trong đội chèo thuyền
giành giải vô địch quốc gia Husky năm 1984 và tiếp tục cho đến ngày hôm nay.
Là một cư dân của Woodinville, gia đình tôi và tôi yêu mến cộng đồng của chúng
ta. Đối với cộng đồng đó, tôi đóng góp trong cương vị huấn luyện viên, cố vấn và
tình nguyện viên. Hãy bỏ phiếu cho Ty Graham. Xin cảm ơn.

Dale Knapinski
206-715-5200
knapinskidale01@gmail.com

Học vấn: Shoreline CC HSD
Nghề nghiệp: Tổng Thầu Xây dựng, hiện tại là Ủy viên Hội đồng Khu Thủy
cục Woodinville.
Phát biểu: Quý vị đã bầu tôi vào Khu Thủy cục Woodinville vào năm 2013
dựa trên kinh nghiệm sâu rộng và liên quan trực tiếp đến địa phương của
tôi, cam kết của tôi về việc mang lại trách nhiệm tài chính và minh bạch cho
Khu Thủy cục, sự phản đối của tôi đối với các kết nối cống thoát nước bắt
buộc và cam kết của tôi là làm tiếng nói cho quý vị. Tôi đã làm theo lời hứa
đó. Trong gần sáu năm, tôi trung thành phục vụ như là một người ủng hộ
cho những người đóng thuế.
Là một tổng thầu trong hơn 33 năm, tôi đã quản lý nhiều dự án xây dựng,
bao gồm lắp đặt hệ thống thoát nước và cống bên. Kinh nghiệm của tôi khi
là một lính cứu hỏa Kirkland đã cung cấp cái nhìn sâu sắc có giá trị về tầm
quan trọng của việc chuẩn bị cho các trường hợp khẩn cấp và vai trò quan
trọng của nước an toàn và đáng tin cậy trong cuộc sống của chúng ta. Tôi
biết rõ các vấn đề, tôi chuẩn bị kỹ càng, và tôi làm việc cho quý vị.
Tôi đã thấy rất vui khi được làm Ủy viên Hội đồng của quý vị, và phiếu bầu
của quý vị sẽ cho phép tôi tiếp tục đại diện cho quý vị. Xin cảm ơn, Dale
Knapinski
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Sammamish Plateau
Water & Sewer

Ủy viên Vị trí Số 2

Khu Cống rãnh & Thủy cục NE
Sammamish
Ủy viên Vị trí Số 2

Ryika Hooshangi

Wayne DeMeester

ryika@outlook.com

waynedemeester@gmail.com

Học vấn: Tiến sĩ Luật, Đại học Công giáo; Cử nhân Khoa học Xã hội, Đại
học George Washington

Học vấn: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

Nghề nghiệp: Luật sư
Phát biểu: Tôi rất vinh dự nếu được trở thành Ủy viên của Hội đồng.
Tôi mong muốn được tiếp tục công việc của mình ở cộng đồng tuyệt
vời này và đảm bảo rằng nguồn nước của chúng ta vẫn sạch và
an toàn, không chỉ cho ngày hôm nay, mà còn cho các thế hệ mai
sau. Chính sách công, kinh nghiệm pháp lý và chính phủ trước đây đã
chuẩn bị cho tôi những thứ quan trọng và cần được thực hiện để duy
trì nguồn nước và dịch vụ tiện ích của chúng ta mà không hề tốn kém.
Tôi tin rằng một điều cần thiết là phải đảm bảo duy trì mối quan hệ
làm việc tuyệt vời với Thành phố Sammamish, Thành phố Issaquah và
các đối tác khu vực của chúng ta, để đáp ứng nhu cầu về nước và đảm
bảo tiện ích cho cộng đồng của chúng ta bởi vì khu vực mà chúng ta
đang làm việc sẽ tiếp tục phát triển. Tôi sẽ tiếp tục thuyết phục cư dân
trong những buổi trò chuyện quan trọng như thế này vì chúng tôi có
thể duy trì tính nguyên chất và sự an toàn của nước.

Nghề nghiệp: Cố vấn đầu tư Có đăng ký
Phát biểu: Tôi vinh dự được phục vụ trong vai trò ủy viên hội đồng của
khu. Chúng tôi may mắn được sống trong một khu thủy cục cung cấp
nước có vị tuyệt vời và an toàn.
Chúng tôi cam kết tham gia bảo vệ nguồn nước trong trường hợp xảy
ra động đất với công nghệ ShakeAlert mới. Mời quý vị xem trang mạng
của Khu Cống rãnh và Thủy cục Northeast Sammamish để theo dõi tất
cả các hoạt động trong khu của chúng ta. Chúng tôi hoan nghênh các
câu hỏi và mối quan tâm của quý vị cũng như trân trọng sự hỗ trợ 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
Khu Tiện ích Northshore
Ủy viên Vị trí Số 2
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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.
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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
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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

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
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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 Bệnh viện Công Số 4

Ủy viên Vị trí Số 2

Ủy viên Vị trí Số 4

Dariel Norris

Jen Carter

206-817-1790
dbn547@comcast.net

425-757-1619
electjencarter@gmail.com

Học vấn: Cử nhân Khoa học Tự nhiên, Trường Điều dưỡng, Đại học Washington.

Học vấn: Đại học Chicago, Bằng Cử nhân
Nghề nghiệp: Ủy viên Ban Quản trị Công nghệ Thông tin Chăm sóc Sức
khỏe
Phát biểu: Tôi đã làm việc trong ngành công nghệ chăm sóc sức khỏe
trong mười lăm năm, giúp các bệnh viện trên cả nước, đem lại cơ hội tiếp
cận thông tin cho các bác sĩ lâm sàng của họ và đảm bảo dữ liệu tốt nhất
cho việc chăm sóc và kết quả của bệnh nhân. Là một người mang đến sự
đổi mới cho các tổ chức chăm sóc sức khỏe để kiếm sống, tôi rất vui mừng
được đem đến một quan điểm mới mẻ cho khu bệnh viện công, nơi đầy
tiềm năng và được trang bị tốt để cung cấp dịch vụ chăm sóc xuất sắc cho
tất cả mọi người trong cộng đồng đang phát triển của chúng ta.
Khi tôi không tư vấn về chiến lược công nghệ của bệnh viện trong công việc
hằng ngày của mình, tôi là một bà mẹ có con trong đội bóng chày, thích đi
cắm trại cùng chồng và hai Ấu sinh Hướng đạo hiện đang phát triển mạnh
ở các Trường Công lập của Snoqualmie Valley.
Tôi rất vinh dự khi gần đây đã được bổ nhiệm vơi tư cách ủy viên hội đồng
của bệnh viện và tôi rất mong sẽ nhận được phiếu bầu của quý vị để tôi có
thể tiếp tục phục vụ cộng đồng của chúng ta. Tôi yêu vẻ đẹp và triển vọng
của Thung lũng của chúng ta và tôi sẽ không làm quý vị thất vọng.

Nghề nghiệp: Y tá có đăng ký đã nghỉ hưu, chủ doanh nghiệp của một công ty
kỹ thuật.
Phát biểu: Học vấn: Đại học Washington: Cử nhân Khoa học Tự nhiên ngành Y
tá, ngành phụ Nhảy múa
Nghề nghiệp: Y tá có Đăng ký của bệnh viện Phục hồi chức năng, Cấp cứu, Nhi
khoa (Echo Glen); Chủ doanh nghiệp nhỏ; Hội đồng xét duyệt Thuế dành cho
Công Viên Quận King, 8 năm; 5 năm trong Hội đồng quản trị mạng cộng đồng
Snoqualmie Valley.
Phát biểu: Sáu năm trước, chủ đề của tôi là “Đã đến lúc thay đổi”. Hiện tại chúng
ta đã có một cơ sở hiện đại với đất đai cho phép các dịch vụ đang phát triển đáp
ứng nhu cầu chăm sóc y tế cộng đồng trong tương lai. Chúng tôi đã sắp xếp hợp
lý nhân viên điều hành của mình; tính điểm hiệu quả; đầu tư tiền mặt của chúng
ta; và có tiền trong Ngân hàng, làm cho các Bên liên quan hài lòng. Chăm sóc y
tế đang đối mặt với những thay đổi lớn. Các câu hỏi về tính khả dụng và ai sẽ trả
tiền cho các dịch vụ, được đặt lên hàng đầu. Điều này có ý nghĩa gì đối với tương
lai của Khu Bệnh viện Quận King #4? Tôi đã tự trả tiền túi để tham dự các hội
nghị giáo dục bản thân về những vấn đề quan trọng này để tôi có thể phục vụ
tốt hơn cho công dân trong Khu vực của mình.

Gene Pollard
425-888-4095
genepoll@yahoo.com

Học vấn: Bằng Cử nhân Khoa học Xã hội (Danh dự), UC Riverside; Bằng Thạc sĩ Khoa
học Xã Hội ngành Đô thị học, Occidental; Đại học Naval War (Bằng tốt nghiệp)
Nghề nghiệp: Cán bộ Dịch vụ Đối ngoại đã nghỉ hưu (Berlin, Việt Nam); Tư lệnh Hải
quân; Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ tại Hàn Quốc
Phát biểu: Bệnh viện Snoqualmie Valley đang nợ khoảng $100,000,000, tệ hơn bất
kỳ bệnh viện nào tương tự. Kỳ cục thật! Tại sao vậy? Làm sao có thể như thế? Kế
hoạch tài chính kém cỏi của bộ phận quản lý và tình trạng suy nghĩ theo nhóm của
các Ủy viên hội đồng. SnoValleySTAR đã từng bình phẩm rằng: “Bệnh viện Snoqualmie
Valley đã đưa ra những quyết định to lớn với rất ít thông báo đến người dân.” Người nộp
thuế hầu như không có tiếng nói nhưng vẫn phải nộp thuế.
Một bệnh viện mới đã bị từ chối bởi 69% cử tri ở Valley, nhưng các ủy viên và nhân
viên điều hành tư lợi lại âm mưu chi $38.6 triệu bằng bất cứ giá nào--và ở một địa
điểm tồi tệ. Chưa đầy ba năm sau khi mở cửa vào năm 2015, bệnh viện bắt đầu
tuyệt vọng tìm kiếm một đối tác để bảo lãnh nó. . . bằng cách nào đó. Trung tâm Y tế
Overlake của Bellevue, một bệnh viện tư nhân và hiện là khả năng duy nhất, đã chịu
xem xét cam kết cho thuê bảy năm. Chúng ta chỉ làm được bấy nhiêu thôi sao?
Thay vào đó, hãy giải quyết khủng hoảng nợ này bằng cách thắt lưng buộc bụng và
tìm ra bộ phận lãnh đạo tốt hơn. Những người sống cùng khu phố đã trả thuế cho
bệnh viện hàng thập kỷ qua-- và các cư dân tương lai--xứng đáng có được những
điều tốt đẹp!

Jurisdiction
Khu Bệnh viện Công Số 4
Ủy viên Vị trí Số 5

Kevin J. Hauglie
425-222-7808
khauglie@hauglieinsurance.com

Học vấn: Chương trình Chartered Leadership Fellow (CLF) từ Đại học
Hoa Kỳ ở Philadelphia
Nghề nghiệp: Chủ Doanh nghiệp 34 năm. Dịch vụ Tài chính và Bảo hiểm
Phát biểu: Bệnh viện của quý vị đã phát triển cùng với các cộng đồng ở
Valley của chúng ta đòi hỏi các dịch vụ y tế phải nhiều hơn nữa. Là một
Lính cứu hỏa Tình nguyện/Kỹ thuật viên Cấp cứu Y tế đã nghỉ hưu sau 25
năm tôi rất hiểu điều này. Nhu cầu ngày càng tăng đối với tiền thuế của
chúng ta; do đó, chúng ta cần khám phá cách cung cấp dịch vụ chăm sóc
tốt nhất có thể cho tất cả những người chúng ta phục vụ với sự dự liệu
và quản lý khôn ngoan nhất. Đội ngũ điều hành của khu và hội đồng ủy
viên của quý vị sẽ cùng nhau làm việc với một tinh thần cởi mở để thể
hiện sự tiếp tục theo đuổi các thực tiễn tốt nhất ở tất cả các cấp. Bệnh
viện, phòng khám, và các khu vực dịch vụ chuyên khoa của chúng ta phải
đáp ứng nhu cầu của người nộp thuế với sự minh bạch và giao tiếp cởi
mở.
Mục tiêu của tôi là đóng góp cho mục tiêu đó. Sẽ là một vinh dự nếu
được phục vụ Khu Bệnh viện một lần nữa. Cảm ơn sự ủng hộ 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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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 Công viên Đô thị Fall City

Ủy viên Vị trí Số 1

Ủy viên Vị trí Số 5

Perry Wilkins

Lori Watts

perrycwilkins@yahoo.com

425-222-5269

Học vấn: Cử nhân Khoa học Tự nhiên - Đại học Old Dominion

Học vấn: Ứng cử viên không nộp thông tin.

Nghề nghiệp: Nhân viên bán sản phẩm Khoa học Đời sống

Nghề nghiệp: Ứng cử viên không nộp thông tin.

Phát biểu: Tôi yêu Fall City. Tôi và vợ tôi đã nuôi dạy các con tôi ở đây.
Đây là một nơi tuyệt vời để sinh sống. Tôi đã giúp khởi đầu Khu Công
viên nhiều năm trước bởi Quận King đã phớt lờ chúng ta và không
làm điều gì cho chúng ta. Người dân ở Fall City hiểu được điều đó.
Họ nhận ra rằng nếu họ muốn làm điều gì, họ cần phải tự làm lấy.
Tôi là một trong số những người này. Tôi đã giúp khởi đầu Khu Công
viên bởi tôi nghĩ rằng các công viên là điểm nhấn tuyệt vời cho bất kỳ
cộng đồng nào và Fall City thực sự cần công viên. Trong 10 năm qua,
tôi đã tích cực làm việc để mang lại nhiều công viên hơn cho Fall City.
Chúng tôi vừa mua lại một phần bất động sản Guardwell đằng sau The
Roadhouse. Năm sau, nơi này sẽ trở thành một công viên cho Fall City.
Hãy tái cử tôi để tôi có thể tiếp tục phục vụ cho Fall City.

Phát biểu: Tôi rất vinh dự được quý vị ủng hộ và sẽ tiếp tục làm việc vì
và với cộng đồng của chúng ta để cung cấp, bảo tồn và vận động cho
các công viên.

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.

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

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 củ của dự luật này bắt đầu ở trang 101.

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.

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 Medina
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Đề xuất Số 1

Phát biểu giải trình

Nâng Thuế để Duy trì An toàn Công cộng và các Dịch
vụ Chính phủ Cốt lõi Khác

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

Dự luật này sẽ ủy quyền cho
Medina đánh thuế bất động sản
thông thường bổ sung để chi trả
cho việc tiếp tục các mức dịch vụ
chính phủ cốt lõi hiện tại được cung
cấp cho cư dân Medina. Các dịch vụ này bao gồm cảnh sát, cứu hỏa và
dịch vụ y tế khẩn cấp; bảo dưỡng đường phố, vỉa hè, công viên, đường
mòn và khu vực tự nhiên ở Medina; xử lý giấy phép xây dựng và cung cấp
dịch vụ phát triển xây dựng; và các dịch vụ khác.
Việc thông qua đề xuất này sẽ bổ sung, không phải thay thế, các quỹ hiện
có của Thành phố, và sẽ khắc phục sự mất cân đối giữa các quỹ hạn chế có
sẵn để chi trả cho các dịch vụ chính phủ cốt lõi của Medina và chi phí ngày
càng tăng của các dịch vụ này vào năm 2020 và những năm sau đó. Nếu
đề xuất này được chấp thuận, Thành phố sẽ không cần phải giảm mức
dịch vụ hiện tại do thiếu kinh phí.
Công dân cao tuổi từ 61 tuổi trở lên, cựu chiến binh, người khuyết tật, và
những người hội đủ điều kiện theo luật sẽ có thể được miễn thuế bất động
sản theo luật định liên quan đến tiền thuế bất động sản được ủy quyền
theo đề xuất này.
Khoản thuế đề xuất sẽ được ủy quyền cho khoảng thời gian sáu năm với
việc thu thuế bắt đầu vào năm 2020. Trong năm đầu tiên, khoản thuế
này sẽ được đánh thuế ở mức 20 xu ($0.20) hoặc ít hơn trên một nghìn đô
la ($1,000) của giá trị bất động sản được thẩm định đối với tất cả các bất
động sản chịu thuế trong Thành phố Medina. Các khoản tăng bổ sung cho
các năm 2021 đến 2025 sẽ được thực hiện bằng cách sử dụng hệ số giới
hạn hằng năm là 5%. Mức thuế cuối cùng vào năm 2025 sẽ thiết lập một
cơ sở thuế bất động sản mới để tính thuế bất động sản trong tương lai
như luật pháp cho phép.

Phát biểu ủng hộ

Phát biểu phản đối

Hội đồng Thành phố của Thành phố Medina, Washington đã
thông qua Sắc lệnh Số 970 liên quan đến sự chấp thuận của cử
tri về thuế bất động sản thường xuyên của thành phố.
Đề xuất này sẽ duy trì các dịch vụ cảnh sát, cứu hỏa, công
viên và cộng đồng bắt buộc bằng cách tăng mức thuế bất
động sản thường xuyên của Medina trên hệ số giới hạn thêm
$0.20/$1,000 của giá trị bất động sản được thẩm định đến mức
tối đa là $0.83712/$1,000 của giá trị bất động sản được thẩm
định sẽ được thu vào năm 2020, đặt hệ số giới hạn ở mức 5%
cho mỗi năm từ năm 2021-2025, sử dụng số tiền thuế năm
2025 làm cơ sở để tính các giới hạn thuế tiếp theo, và miễn
thuế cho người cao tuổi có thu nhập thấp và người khuyết tật;
theo như quy định trong Sắc lệnh Số 970.
Có nên chấp thuận Đề xuất này không?
Có
Không

Người nộp phát biểu: Patrick Boyd,
Randy Reeves, Ben Harris,
maintainmedina.org

Nếu quý vị có câu hỏi về dự luật này,
xin vui lòng liên lạc:
Julie Ketter, Giám đốc tài chính
425-233-6415
jketter@medina-wa.gov

Người nộp phát biểu: John Maffei,
Wilma Edmonds, William Parks,
nolevylid@gmail.com

Medina đang ở thời điểm phải đưa ra
quyết định về mặt tài chính. Medina vận
hành một ngân sách tinh gọn, không
nợ nần, trong đó 95% kinh phí được chuyển cho các dịch vụ thiết yếu do chính
phủ quy định. Mặc dù sự quản trị thông minh đã ngăn chặn trình trạng phải
nâng giới hạn mức thuế trước đây và cho phép chúng ta được hưởng mức thuế
bất động sản thấp thứ 4 của Quận King, chúng tôi cần sự giúp đỡ của quý vị để
đảm bảo rằng Medina vẫn là một nơi đặc biệt để sinh sống.
Chi phí tăng (2-4% mỗi năm) đòi hỏi phải chi nhiều hơn mỗi năm để duy trì cùng
chất lượng dịch vụ cho cư dân. Tuy nhiên, luật pháp tiểu bang giới hạn việc tăng
thuế bất động sản của Medina ở mức 1% hằng năm – khoảng $28,000 đô la vào
năm 2020. Chỉ riêng dịch vụ chữa cháy đã tăng thêm $56,000 đô la mỗi năm.
Duy trì an toàn công cộng. Nếu dự luật tiên khởi này không được thông qua,
chúng tôi sẽ buộc phải cắt giảm đáng kể ngân sách vốn đã rất tinh gọn của
chúng ta. Hiện tại, Medina phân bổ 49% ngân sách để cung cấp các nguồn lực
cảnh sát và phòng cháy chữa cháy chất lượng cao nhất. Mức tăng thuế bất động
sản dự kiến đối với một hộ gia đình trị giá $2 triệu sẽ tương đương với $1.40 đô
la mỗi ngày vào năm 2025 – một mức giá nhỏ để đổi lấy an ninh được đảm bảo.
Đầu tư vào tương lai cộng đồng của chúng ta. Bỏ phiếu “có” là cho phép Medina
tiếp tục đảm bảo chất lượng cuộc sống cao nhất có thể. Công viên, công trình
công cộng, cảnh sát và nhân viên cứu hỏa của chúng ta phụ thuộc vào sự hỗ trợ
tài chính của quý vị. Giúp đảm bảo rằng cộng đồng của chúng ta tiếp tục duy trì
và nâng cao các ưu tiên và giá trị làm cho cộng đồng trở nên tuyệt vời.

Medina có vấn đề về chi tiêu không
bền vững. Thành phố chi quá nhiều
cho các khoản chi phí nhân viên, phí
pháp lý và các khoản thanh toán cho nhân viên đang tăng vọt. Việc nâng giới
hạn mức thuế được đề xuất chỉ là một biện pháp sửa chữa ngắn hạn! Thành
phố đã không thực hiện các bước cứng rắn cần thiết để giảm chi tiêu. Medina
không cần áp đặt thêm thuế; thành phố cần quản lý tài chính tốt hơn.
Ví dụ về chi tiêu: $54,000 cho các văn bản hướng dẫn chỉ đạo của hội đồng
(chưa bao giờ được thông qua), $35,000 đô la cho các khoản đóng góp từ thiện
tùy ý hằng năm, tùy ý tăng lương 5% cho quản lý thành phố vào năm 2019 bất
chấp “khủng hoảng ngân sách”, ~$2,000,000 chi phí pháp lý từ năm 2013 đến
năm 2018, khoản thanh toán $65,000 cho một người làm việc theo hợp đồng
tuyên bố rằng thành phố nợ cô ta các khoản trợ cấp cho nhân viên, $50,000+
cho các cố vấn về khoản thuế này, chúng ta trả cho một nhân viên công vụ
chính thức, làm việc toàn thời gian ~ $60 mỗi giờ có phúc lợi (nhân viên tuyệt
vời, rất tiếc là độ thách thức cao và không bền vững về mặt kinh tế).
Trước khi tăng thuế của quý vị ở Medina lên hơn 40% mỗi năm, hãy giảm chi
tiêu. Cân nhắc việc thuê một luật sư trong đội ngũ nhân viên, kết hợp các dịch
vụ với Clyde Hill theo đề nghị của họ (cảnh sát, bảo trì, văn thư) để cắt giảm
nhân viên và quản trị viên, thắt chặt các biện pháp kiểm soát nhân sự để giảm
thiểu các khoản thanh toán, và bán bưu điện (cho người khác vận hành) để bổ
sung thêm hàng triệu đô la vào quỹ dự phòng. Thành phố sẽ không ngừng hoạt
động, quý vị sẽ có cùng một số cảnh sát với ít chi phí hoạt động hơn và thành
phố sẽ hoạt động trong phạm vi ngân sách.

Bác bỏ phát biểu phản đối

Bác bỏ phát biểu ủng hộ

Medina đã nghiên cứu, xem xét kỹ lưỡng, và siết chặt mọi phương án được đề
cập để tối đa hóa hiệu quả. Thắt lưng buộc bụng hơn nữa không phải là một
giải pháp chấp nhận được. Việc không thông qua sẽ yêu cầu cắt giảm dịch vụ
để tránh tình trạng thâm hụt ngân sách rất lớn. Nhưng, nếu được thông qua,
chúng ta sẽ không cần phải lựa chọn giữa cảnh sát, công viên, công trình công
cộng và các dịch vụ thiết yếu – chúng ta có thể tiếp tục tăng tính hiệu quả mà
không phải hy sinh các ưu tiên của mình. Thêm vào đó, người cao tuổi có thu
nhập thấp và người khuyết tật được miễn thuế này. Khoản thuế này được Hội
đồng Thành phố xây dựng thấu đáo, cân nhắc và phê chuẩn.

Đừng bị dọa phải bỏ phiếu cho khoản thuế này. Các khoản chi phí cho
nhân viên được đảm bảo (lương, phúc lợi, lương hưu) đang tăng quá
nhanh so với nguồn thu của chúng ta. Tăng thuế bây giờ không giải
quyết được các thách thức ngân sách dài hạn của chúng ta. Sau mỗi
năm các vấn đề chi phí của chúng ta trở nên tồi tệ hơn khi nhân viên có
thêm thời gian xét hưởng chế độ. Chúng ta cần tôn trọng mức giới hạn
thuế và tìm cách loại bỏ các dịch vụ và chi phí không thiết yếu. Thành
phố cần một cách tiếp cận có kỷ luật để giảm chi phí đồng thời vẫn duy
trì mức dịch vụ cứu hỏa và cảnh sát hiện có.
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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

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.

Phát biểu giải trình

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.

Jurisdiction
Khu Phòng cháy Chữa cháy Quận King Số 45

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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Đề xuất Số 1

Phát biểu giải trình

Sở Cứu hỏa Duvall (Khu Phòng cháy Chữa cháy Quận King Số
45) có nên được ủy quyền để áp đặt lệ phí lợi ích mỗi năm
trong sáu năm, không vượt quá số tiền bằng với sáu mươi
phần trăm ngân sách điều hành, và bị cấm thu thuế bất động
sản bổ sung theo RCW 52.16.160 hay không?

Sở Cứu hỏa Duvall—Khu Phòng
cháy Chữa cháy #45 Quận King-đang trình một đề xuất về “lệ phí
dịch vụ” lên lá phiếu ngày 5 tháng
11 năm 2019, theo RCW 52.18,
cho phép áp dụng các khoản lệ phí dịch vụ để tạo kinh phí và duy trì các
hoạt động của khu cứu hỏa. Lệ phí dịch vụ không phải là một loại thuế
và không dựa trên giá trị bất động sản, mà dựa trên chi phí cung cấp
dịch vụ. Nếu được chấp thuận, lệ phí dịch vụ có hiệu lực trong 6 năm
bắt đầu từ năm 2020 sẽ được áp dụng dựa trên số foot vuông và lượng
nước cần để dập lửa đối với mọi loại bất động sản, sử dụng một công
thức nhất quán, được ngành chấp thuận.

Có
Không

Nếu quý vị có câu hỏi về dự luật này,
xin vui lòng liên lạc:
David Burke, Trưởng Sở Cứu hỏa
425-788-1625
dburke@duvallﬁre45.com

Trong quá khứ, Khu Cứu hỏa đã sử dụng các loại thuế thường xuyên và/
hoặc thuế thặng dư đối với hoạt động bảo trì và vận hành nhằm bảo
đảm đủ nguồn thu để duy trì các dịch vụ. Trong khoảng thời gian đó,
mức thuế bình quân khoảng $1.00 trên một ngàn đô la giá trị của bất
động sản được thẩm định. Nếu lệ phí dịch vụ được chấp thuận, mức
thuế bất động sản sẽ giới hạn ở mức $1.00 trên một nghìn đô la. Lệ
phí dịch vụ sẽ bảo đảm nguồn thu cần thiết để duy trì các dịch vụ,
nhưng trên cơ sở công bằng và hợp lý hơn so với thuế bất động sản. Lệ
phí dịch vụ không thể vượt quá 60% ngân sách điều hành.
Việc chấp thuận đề xuất này sẽ cho phép Khu Cứu hỏa duy trì mức dịch
vụ hiện tại, đồng thời phân bổ các khoản phí cho người dân một cách
công bằng hơn.
Văn bản đầy đủ của dự luật này có theo yêu cầu.

Phát biểu ủng hộ

Người nộp phát biểu:Rick Webber,
Jeannine Keltner, Chris Martin

Sở Cứu hỏa Duvall cung cấp nhiều
dịch vụ an toàn sinh mạng và cứu
hỏa thiết yếu cho cư dân và doanh
nghiệp trong cộng đồng của chúng ta. Lính cứu hỏa ứng phó với hỏa
hoạn, sự cố y tế khẩn cấp, tai nạn xe cơ giới, cứu hộ kỹ thuật, sự cố vật
liệu nguy hiểm và các yêu cầu trợ giúp khác.
Chúng ta cần nguồn kinh phí ổn định cho các dịch vụ khẩn cấp. Phiếu
bầu Có của quý vị sẽ cho phép sở cứu hỏa địa phương của chúng ta tiếp
tục cung cấp các dịch vụ chất lượng hàng đầu mà họ cung cấp hiện giờ.
Thay đổi Thế giới - Trong thời điểm thuế bất động sản gia tăng, các nguồn
kinh phí ổn định là rất cần thiết. Lệ phí dịch vụ lợi ích hỏa hoạn sẽ cung
cấp sự ổn định cần có.
Ngăn chặn Chi phí - Lệ phí dịch vụ hỏa hoạn được phê duyệt mỗi 6 năm
và phân bổ chi phí của các dịch vụ khẩn cấp một cách công bằng. Khoản
phí này không dựa trên tổng giá trị của bất động sản được thẩm định
của toàn bộ bất động sản; thay vào đó khoản phí này dựa vào nhu cầu
lưu lượng lửa của cấu trúc xây dựng. Ngoài ra, nếu được thông qua,
$750,00 mà sẽ đến hạn thu vào năm 2020 từ tiền thuế M&O được cử tri
chấp thuận năm 2016 sẽ không được thu từ người nộp thuế.
Kiểm soát tại Địa phương - Số tiền thu được sẽ cung cấp cho chúng ta
nguồn kinh phí ổn định, khả năng lập kế hoạch cho các dịch vụ khẩn cấp
trong tương lai, và sự công bằng trong việc thu thập và phân phối quỹ
cho sở cứu hỏa địa phương. Xin Bỏ phiếu Có!

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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88
75
31
41
34
34
81
53
28
14
90
18
79
35
20
38
30
59
78
76
58
40
92
34
52
15
85
62
46
57
65
29
27
37
15
86
64
61
48
80
68
89
60
47
22
83
67
91
87
89
70
30
16
38
49
66
25
39
79
55
45
55
31

Graham, Ty
Greathouse, Suzanne
Greene, Mark
Grez, Linda Hamm
Griffin, Tom
Griggs, Jim
Hagen, Paul
Halbert, Doug
Hall, Zach
Hamilton, Jory
Hanlon, Jon
Harris, Gary
Hauglie, Kevin J.
Henderson, Leigh
Hirt, Bill
Hirt, Rebecca
Hodge, Gloria
Hollis, Eric M.
Hollowell, Malia
Hooper, Craig
Hooshangi, Ryika
Howe, Karen
Hunt, Victoria
Indapure, Rituja
Jacobson, Garth
Jacobson, Jake
Jimenez, Carlos
Johnston, Thomas C.
Jones, Bruce
Keeney, George
Kemper, Michele
Khan, Varisha M.
Klaas, Marianne
Knapinski, Dale
Kritzer, Vanessa
Laliberte, Eric
Louie, Alisa
Malchow, Christie
Margeson, Dayle ‘Hank’
Martin, Alan
Materi, Alvin
Maxwell, Marcie
McIrvin, Ryan
McIrvin, Stefanie
McKnight, Karen
McNeal, James G.
Michele, Barbara de
Miller, Pete
Millman, Mike
Mills, Bert
Montgomery, Katrina
Moore, Anne
Moore, Scott
Morgan, Martin
Mortimer, Thomas
Mullings, Sydne
Muromoto, Kim
Myers, Hank
Naeini, Mehrdad
Newing, Linda
Nixon, Toby
Norehad, Ernest
Norris, Dariel

85
27
13
68
37
88
47
80
25
30
33
47
93
21
14
91
65
76
70
78
86
44
26
45
16
35
40
77
24
87
25
38
23
85
39
58
63
44
39
72
83
41
42
64
44
21
25
71
80
66
70
54
23
30
87
56
24
38
31
36
29
49
92

O’Byrne, Suzi
O’Cain, Melanie
O’Halloran, Valerie
Palermo, Sean G.
Pavone, Armondo
Pfeil, Corina
Pollard, Gene
Pratt, Josh
Prince, Ed
Reynolds, Craig W.
Rigtrup, Stormy (Lea)
Rivas, Chelsea
Rivera-Dirks, John
Robertson, Jennifer
Rosenbaum, Dave
Rubstello, Les
Rude, Lawrence
Sandall, Anita
Sarrafan, Sima
Scandella, Carl
Schwartz, David
Seymour, Matt
Sherlock, Ariana
Simpson, Carolyn G.
Sleeter, Tamara J.
Spasikova, Maria
Sperry, Van
Stanton, Patrick
Sternberg, Richard W.
Stokes, John
Swain, Bob
Taylor, Al
Thompson, Daniel
Thompson, Mason
Todd, Joe
Trautmann, Thomas
Treen, Kent
Trimble, Bob
Tucker, Maggie Tai
Valaas, Andrew
Van, Kim-Khanh
Van Noy, Carol L.
Vedullapalli, Ram Dutt
Ventrella, Tony
Walsh, Lindsey
Walter, Stephanie
Watson, Carolyn
Watts, Lori
Weaver, Suzanne
Webster, Rick
Weiker, Wendy
Wen, Sheree
Wiest, Francine
Wilkins, Perry
Wilkins, Susan
Wilson, John
Wise, Julie
Yu, JD
Zahn, Janice
Zakhareyev, Eugene
Zhang, Holly
Zook, Bob

81
27
41
22
41
28
92
74
42
34
71
68
61
20
33
46
72
73
51
50
29
21
36
68
90
42
28
84
82
17
62
47
33
21
63
43
44
82
60
50
43
66
69
37
26
18
51
94
57
74
33
32
53
94
59
12
13
19
19
39
17
32

Mục lục ứng cử viên

Abdi, Anab
Abercrombie, Kerry
Adkins, Cynthia F.
Alberson, James
Allcorn, Patrick
Anderl, Lisa A.
Anderson, Richard (Ric) D.
Aras, Jane
Baker, David
Balducci, Claudia
Barber, Carol
Barksdale, Jeremy
Beard, Michael
Bertlin, Debbie
Bible, James
Birney, Angela
Black, Neal
Bliesner, Siri
Bodlovic, Chris
Bothwell, Brandon
Carlson, Christopher
Carson, David
Carter, Jen
Cartwright, Heather Jordan
Chew, Christine
Cho, Sam
Clarke, Chuck
Cogan, David
Cook, Elaine
Crofts, Layna
Cruz, Suzette Espinoza
Curtis, Kelli
Curtis, Milton
Dauterman, Allen
Degginger, Grant
DeMeester, Wayne
Deskin, Kristen
Dinh, Tam
Dix, Paula
Dorney, James C.
Doy, Geoff
Drennen, Barbara J.
D’Souza, Dave
Duchastel, Nicolas
Duerr, Davina
Eberle, Pete
Edwards, Danny L.
Edwards, David
Ellis, Don
Evans, Janet
Fairbanks, Jamie
Falcone, Amy E.
Felleman, Fred
Fields, Steve
Finnelly, Patrick
Fletcher, Jodi A.
Flood, Tim
Forsythe, Jessica
Frazier, John J.
Gallinger, Harlan
Gamblin, Ken
Ghassemieh, Minal Kode
Gokul, Harini
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Kính gửi tất cả các cử tri đang cư trú tại:

Ấn bản 2
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 | kingcounty.gov/elections
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