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

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

Điền vào lá phiếu

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

Ký tên vào phong bì

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

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

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

Thông tin liên lạc



Lời khuyên
khi bỏ phiếu

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

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

Kết nối với chúng tôi qua
mạng xã hội







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

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

Cách đăng ký
Trực tuyến

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

Qua đường bưu điện

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

Trực tiếp

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

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

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

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

Đăng ký bỏ phiếu chưa bao giờ dễ dàng hơn!

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

mới

Quý vị cần trợ giúp?

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

Giờ mở cửa

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gửi lại lá phiếu qua đường bưu điện.

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

Gửi lại lá phiếu tại thùng phiếu.

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

Kirkland

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

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

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

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

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

Lake Forest Park

Bellevue

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

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

Maple Valley

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

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

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

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

Bothell

Mercer Island

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

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

Burien

Newcastle

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

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

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

Normandy Park

Covington

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

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

North Bend

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

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

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

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

Fall City

Renton

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

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

Federal Way

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

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

mới Way), 848 S 320th St, 98003

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

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

Kent

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

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

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

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

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

Lake City

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

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

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

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

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

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

mới

NewHolly Neighborhood Campus, 7054 32nd Ave S, 98118

South Lake Union

Broadview/Greenwood

South Lake Union, 310 Terry Ave N, 98109

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

South Park

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

Bryn Mawr-Skyway

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

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

University District

Capitol Hill

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

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

West Seattle/Delridge
mới

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

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

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

Uwajimaya, 619 6th Ave S, 98104

White Center

Columbia City

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

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

Thùng phiếu

Tukwila

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

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

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

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

Nhiệm
kỳ

Mức lương
(2019)

(năm)

Thẩm định viên Quận King

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

4

$189,122

Giám đốc Sở Bầu cử Quận King

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

4

$189,122

Hội đồng Đô thị Quận King

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

4

$155,983

Ủy viên Cảng Seattle

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

4

$48,731

Thị trưởng Thành phố

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

4

Tùy theo
thành phố

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

4

(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)

và chính sách và giám sát các dịch vụ công.

(được bầu bởi các cử tri ở thành phố)

(liên lạc trực tiếp
với thành phố)

Tùy theo
thành phố

(liên lạc trực tiếp
với thành phố)

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 Sân bay

Giám sát các sân bay của quận.

6

Không có
lương năm

Ủy viên Khu Nghĩa trang

Giám sát việc bảo trì và vận hành của các nghĩa
trang ở khu nghĩa trang.

6

Không có
lương năm

Ủy viên Khu Công viên

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

Tùy theo
khu công
viên

Không có
lương năm

(được bầu bởi các cử tri ở Học khu)

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

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

(được bầu bởi các cử tri ở khu bệnh viện
công)
(được bầu bởi các cử tri ở khu sân bay)
(được bầu bởi các cử tri ở khu nghĩa trang)
(được bầu bởi các cử tri ở khu công viên)



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 8

Joe McDermott

Michael Robert Neher

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

michael@michaelneher.com
www.MichaelNeher.com

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

Học vấn: Ứng cử viên không nộp thông tin

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

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

Jurisdiction
Cảng Seattle

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

Sam Cho

Grant Degginger

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Adair Hawkins

Tim Harris

425-830-3267
Adairszasz@yahoo.com

360-348-6348
tim4carnation@outlook.com
www.fb.me/tim4carnation

Học vấn: Trường Trung học Phổ thông Newport, Đại học Seattle Paciﬁc, Cao
đẳng Kỹ thuật Lake Washington

Học vấn: Hoàn thành 2 năm tại Đại học Tiểu bang California Sacramento
Giáo dục: Nhà Khoa học Dữ liệu và Ứng dụng, Microsoft
Phát biểu: Tuyên bố tầm nhìn của Carnation nói rằng “Carnation là một
cộng đồng hướng đến gia đình, an toàn và thân thiện, nơi một thị trấn
nhỏ sôi động được hưởng lợi từ vẻ đẹp tự nhiên, di sản và cơ hội giải
trí của Snoqualmie Valley.” Mặc dù tôi không phản đối sự tăng trưởng,
tôi tin rằng việc nhồi nhét quá nhiều ngôi nhà vào mỗi thửa đất không
tương thích với tầm nhìn này.
Tôi tin vào việc sử dụng dữ liệu để đưa ra quyết định, thực tế về các kế
hoạch cơ sở hạ tầng của Quận và Tiểu bang, và lấy công dân và lối sống
của Carnation là trọng tâm của mọi quyết định được đưa ra. Tôi tin vào
trách nhiệm giải trình, minh bạch và chủ động trong giao tiếp, và tìm
kiếm lợi ích cho công dân hoặc chi phí ẩn trước khi bỏ phiếu về các vấn
đề. Tôi không tin vào việc theo đuổi mọi đồng đô la ngắn hạn mà làm
mất đi đặc trưng của thị trấn. Tăng trưởng phải trả cho chính nó.
Kế hoạch tổng thể của Carnation sẽ được cập nhật vào năm 2023. Tôi sẽ
làm việc để đảm bảo rằng kế hoạch đó đặt công dân và đặc trưng của
thành phố lên hàng đầu.

Giáo dục: Phụ tá Nha sĩ có Đăng ký
Phát biểu: Carnation là một nơi tuyệt vời để sống, vui chơi và xây dựng gia đình.
Tốc độ tăng trưởng nhanh của khu vực thách thức chúng ta với một cơ hội thú vị
– làm thế nào để trau dồi sự tăng trưởng này trong khi vẫn giữ được nét dân dã
và đẹp của thành phố chúng ta.
Tôi sẵn sàng chấp nhận thử thách này. Tôi sẽ làm việc siêng năng với quý vị và
Hội đồng của chúng ta để tiếp tục tạo ra một cộng đồng an toàn hơn, dễ dàng
cho việc đi bộ hơn, và thịnh vượng hơn.
Là một người mẹ có bốn cậu con trai và đã kết hôn với một người lính cứu hỏa
địa phương, tôi mong muốn được phục vụ cộng đồng của chúng ta. Tôi làm tình
nguyện cho Quỹ Người Hàng xóm Tốt, Trường Tiểu học Carnation, và sử dụng
các kỹ năng của mình với tư cách là Phụ tá Nha sĩ làm tình nguyện viên trong các
phòng khám nha khoa miễn phí. Cùng nhau, chúng ta có thể tạo ra một cộng
đồng hòa nhập hơn, công bằng hơn và có giá cả phải chăng. Các cá nhân và tổ
chức ủng hộ: Ủy viên Hội đồng Quận King Kathy Lambert, Thị trưởng Carnation Kim
Lisk, Thành viên Hội đồng Carnation Jim Berger, Thành viên Ban Kế hoạch Salwa
Raphael và Ron Lundeen, Hội Chính trị của Phụ nữ Quốc gia. AdairForCouncil.com

Michael Flowers
425-281-0263
miskamike@mac.com

Học vấn: Bằng Cử nhân Khoa học Máy tính - Đại học Boston
Giáo dục: Kiến trúc sư Máy tính - Boeing
Phát biểu: Tôi đã sống ở khu vực Snoqualmie Valley trong 24 năm,
18 năm qua tôi sống trong giới hạn thành phố Carnation. Tôi đã kết
hôn với Rose và có 4 cậu con trai 15, 17, 19 & 23 tuổi. Tôi yêu cộng
đồng của mình và dành nhiều thời gian hoạt động tình nguyện nhằm
hỗ trợ cộng đồng với cương vị là Huynh trưởng Hướng đạo cho Đội
Troop 411. Trong những năm qua tôi đã huấn luyện các cậu con trai
của tôi và bạn bè chúng chơi bóng đá, bóng chày, bóng rổ trong các
giải đấu và liên đoàn giải trí. Mục tiêu chính của tôi trên cương vị là Ủy
viên Hội đồng Thành phố sẽ là đảm bảo Carnation duy trì được bản
sắc độc đáo của một thị trấn nhỏ nằm trong cộng đồng trang trại của
Snoqualmie Valley. Tôi tin rằng sự minh bạch trong chính phủ là điều
quan trọng và sẽ đấu tranh để đảm bảo rằng thành phố có một kế
hoạch truyền thông toàn diện với các công dân của chúng ta để mọi
người có thể tham gia vào các quyết định mà Thành phố đưa ra khi
chúng ta đáp ứng được các nhu cầu của cộng đồng.

Tracey Yeager
Blackburn
630-363-9963
tracey@traceyblackburn.net
www.electtraceyb.com
Học vấn: Cử nhân Khoa học Tự nhiên về Kinh doanh, Đại học Northern
Illinois
Giáo dục: Cố vấn, Tiếp thị Công nghệ và Quản lý Dự án
Phát biểu: Tôi là cư dân 11 năm của Carnation và yêu mến tính thân
thiện, thị trấn nhỏ, những công dân tích cực và cách tiếp cận thận
trọng để phát triển. Tôi đã phục vụ Carnation với tư cách là Ủy viên
của Ủy ban Quy hoạch trong 3 năm và muốn tiếp tục giúp định hình
những gì tốt nhất cho thành phố này, tương lai và quan trọng nhất là
sự bền vững của nó. Tôi tin vào việc tiếp cận điều này thông qua một
chính phủ công bằng và cân bằng, có nghĩa là đại diện của tất cả cư
dân – cho dù họ mới chuyển đến hoặc sống ở đây trong 50 năm qua 3
thế hệ. Là đại diện Hội đồng Thành phố của quý vị, tôi sẽ tận dụng các
mối quan hệ bền vững, tích cực của mình với nhân viên thành phố, Hội
đồng Thành phố và Ủy ban Quy hoạch, Dân biểu Quận và biểu Tiểu
bang, và các thành viên của cộng đồng để đánh giá thông tin và hình
thành các giải pháp đáp ứng nhu cầu xây dựng các giải pháp mà đáp
ứng nhu cầu của một thành phố sôi động, bền vững cho hôm nay, và
trong những năm tới. Chi tiết tại www.electtraceyb.com.
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Thành phố Carnation

Hội đồng Vị trí Số 5

Dustin Green
425-333-6562
dustingreen@comcast.net

Học vấn: Cử nhân Khoa học Tự nhiên ngành Kỹ thuật Cơ khí - Đại học
Washington
Giáo dục: Kỹ sư Cơ khí - ngành công nghiệp thiết bị y tế
Phát biểu: Carnation đã chấp nhận tôi 23 năm trước và thật vinh dự khi
được đại diện cho quý vị trong hội đồng thành phố trong 4 năm qua. Tôi đã
cố gắng để làm cho tiếng nói của quý vị được nghe thấy. Tôi cũng đã đảm
bảo Carnation có một vị trí trên bàn nghị sự bằng cách tham dự các cuộc
họp của Hiệp hội Chính quyền Snoqualmie Valley (SVGA) và Hiệp hội các
Thành phố ở Sound (SCA).
Carnation là nơi tuyệt vời để làm việc, vui chơi và xây dựng gia đình. Điều
quan trọng là chúng ta đưa ra các lựa chọn khôn ngoan và sử dụng hiệu
quả các nguồn lực khi chúng ta chào đón những hàng xóm mới tới thành
phố trong các năm tới. Với tư cách là dân biểu của quý vị ở hội đồng thành
phố, tôi sẽ bảo đảm những lo ngại của quý vị được lắng nghe và những
thành công của thành phố sẽ được truyền đạt.
Tôi mong muốn chuyện trò với quý vị về quá khứ, hiện tại và tương lai của
Carnation. Xin quý vị liên hệ với tôi qua điện thoại, thư điện tử, mạng xã
hội, hoặc trực tiếp. Tôi mong đợi buổi nói chuyện của chúng ta và sự ủng
hộ liên tục 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 Duvall
Hội đồng Vị trí Số 2

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

Matthew Eyer

Michael Remington

425-503-6835
eyerone@hotmail.com
www.mattheweyer4duvall.
wordpress.com

425-788-0420
michaelremington@frontier.com

Học vấn: Cử nhân Khoa học Tự nhiên Đại học Tiểu bang Washington
Giáo dục: Giám sát viên Tiện ích
Phát biểu: Tôi có 13 năm kinh nghiệm làm việc chuyên nghiệp trong
chính phủ và tôi đã coi Duvall là nhà trong 25 năm qua. Tôi đã tốt
nghiệp trường Cedarcrest, nơi tôi gặp người vợ tuyệt vời của mình,
Sara. Sau khi sống đủ lâu ở Seattle để trân trọng Duvall, chúng tôi
quay lại vào năm 2011 để nuôi dạy hai đứa con của mình.
Trong hai năm qua tôi đã đại diện cho các công dân Duvall bằng cách
ủng hộ tăng cường trách nhiệm, giảm chi phí và chất vấn về hiện
trạng. Nỗ lực này đã củng cố Hội đồng và tiếng nói của công dân. Tôi
đã thúc đẩy thành công tăng phí tác động trường học được trả bởi các
nhà phát triển do các nhà phát triển cần chi trả cho việc phát triển. Tôi
cũng ngăn chặn việc tăng thuế tiện ích. Hiện tôi không ủng hộ sáp
nhập mới bởi cộng đồng chúng ta xứng đáng được biết tác động đầy
đủ của những lời hứa hẹn cũ. Nếu được tái cử, tôi sẽ tiếp tục mang
kinh nghiệm và phương pháp thực dụng của mình phục vụ cho chính
quyền của chúng ta. Tôi sẽ rất vinh dự nếu nhận được phiếu bầu của
quý vị một lần nữa.

Học vấn: Đại học Washington, Chương trình Nhân viên cấp cứu Trường Y; Cao
đẳng Bellevue Khoa Quản lý & Chỉ huy Cứu hỏa

William Chappell
503-358-9567
chapcl@yahoo.com

Học vấn: Cử nhân Nghệ thuật, Giao tiếp Lời nói, Đại học Walla Walla; Thạc sĩ
Quản trị Kinh doanh, Đại học Capella; Ứng viên Tiến sĩ Y tế Công cộng, Đại học
Capella
Giáo dục: Giám đốc Phát triển Bệnh viện, Incyte Diagnostics
Phát biểu: Gọi Bingo tại trường tiểu học, làm tình nguyện với Rotary, REF,
Trung tâm Nghệ thuật và Buổi đấu giá Cộng đồng Sno-Valley, hoặc thậm chí
giúp Sandy Duvall di chuyển và sắp đặt sân khấu khổng lồ của cô. Tôi thích
là một phần của cộng đồng này. Cho dù là Mallomars, hay nhìn thấy hươu
cao cổ ở nông thôn, hoặc cười vào bài đăng trên Facebook của Tony Gill,
đây là những điều làm cho cộng đồng của chúng ta trở nên độc đáo và đẹp
đẽ. Duvall xứng đáng có một hội đồng thành phố tôn trọng và phản ánh sự
quyến rũ của vùng nông thôn của chúng ta.
Tôi sẽ hợp tác để có được sự tăng trưởng đô thị bền vững và chừng mực đồng
thời tôn trọng tầm nhìn chung của cộng đồng và tôn trọng quyền sở hữu tài
sản của các cá nhân; Sự sáng suốt trong quá trình lập ngân sách với suy nghĩ
cụ thể đi vào chi phí bảo trì và chi phí thay thế dự kiến; Xác định các nhu cầu
sắp tới như thanh lý các tài sản không sử dụng hoặc không được sử dụng và
xây dựng một Tòa thị chính thực sự; và một mối quan hệ mạnh mẽ và có ý
nghĩa giữa chính quyền thành phố với các tổ chức cộng đồng để tận dụng lợi
ích tối đa cho người dân.

Giáo dục: Hội đồng Thành phố Duvall, Thị trưởng Tạm thời, Phó Trưởng Khu Cứu
hỏa đã nghỉ hưu
Phát biểu: Tôi vinh dự được phục vụ trong Hội đồng Thành phố Duvall và tôi
mong muốn được phục vụ công dân của chúng ta trong bốn năm tới.
Ưu tiên cao nhất của tôi là đảm bảo Thành phố thực hiện một mô hình tài chính
bền vững, phát triển quy hoạch dài hạn để thay thế cơ sở hạ tầng (đường xá, vỉa
hè, tiện ích, các cơ sở hạ tầng của thành phố), ủng hộ cấp vùng cho những giải
pháp thực tiễn để cải thiện thời gian đi lại, bổ sung các lựa chọn giao thông và
kiểm soát tốc độ tăng trưởng.
Tôi đánh giá cao văn hóa của thành phố nhỏ này của Duvall và nhận ra rằng
trong khi có một số thay đổi được mong đợi thì chúng ta cũng cần phải đảm
bảo rằng phát triển đều nằm trong kế hoạch quản lý chiến lược. Quý vị nói rằng
chúng ta cần giải quyết tắc nghẽn giao thông cải thiện bãi đậu xe của trung tâm
thành phố, hỗ trợ các công viên và bảo tồn khu đất trống. Tôi cam kết tiếp tục
làm việc chăm chỉ cho cộng đồng của chúng ta. Vợ tôi, Sue và tôi thực sự cảm
thấy biết ơn khi được sống ở quê hương năng động và thân thiện này. Tôi mong
nhận được phiếu bầu của quý vị để cho phép tôi tiếp tục phục vụ cộng đồng.
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Thành phố Duvall

Hội đồng Vị trí Số 7

Dot Lengyel
209-348-6372
tom_lattimore@hotmail.com

Học vấn: Cử nhân Khoa học Tự nhiên về Phát triển Cộng đồng Tiểu bang
Pennsylvania. Chứng chỉ từ Harvard về Quản lý Cấp cao của Chính quyền Tiểu
bang và Chính quyền Địa phương
Giáo dục: Giám đốc Điều hành Phát triển Kinh tế Cộng đồng, đã Nghỉ hưu
Phát biểu: Tôi lớn lên trong một gia đình tận tâm phục vụ cộng đồng, điều
này đưa tôi đến với sự nghiệp 40 năm phát triển cộng đồng. Tôi tin tưởng vào
việc giải quyết vấn đề tại địa phương, với trọng tâm kinh doanh, mang đến hy
vọng cho những thách thức khó khăn nhất. Khả năng lãnh đạo là một hoạt
động chúng ta nắm lấy nếu chúng ta muốn thực hiện sự thay đổi có ý nghĩa.
Nếu được bầu chọn, tôi sẽ: thúc đẩy thực tiễn quản lý tài chính mà ưu tiên đầu
tư vững chắc vào đường sá và cơ sở hạ tầng nhằm đảm bảo chất lượng dịch
vụ trong tương lai. Tôi sẽ thúc đẩy các chính sách về Công viên, Đường sá và
Văn hóa của chúng ta bằng cách bố trí kế hoạch tài trợ theo nhu cầu của cộng
đồng và lợi ích tài chính về du lịch.
Chúng ta phải quản lý tốc độ và quy mô tăng trưởng bằng cách ưu tiên các
dự án sử dụng hiệu quả nhất về cơ sở hạ tầng hiện tại của chúng ta. Tôi sẽ
khám phá các cách thức bổ sung chúng ta có thể thu hút cư dân và các doanh
nghiệp nhằm cân bằng giữa tăng trưởng và tương lai tài chính của Duvall. Hãy
bỏ phiếu thay cho tôi vào ngày 5 tháng 11.

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
Thành phố North Bend
Thị trưởng

Hội đồng Vị trí Số 1

Rob McFarland

Jonathan Rosen

425-429-2149
rob@mcfarland4mayor.org
www.mcfarland4mayor.org

425-831-2211

Học vấn: Cử nhân Khoa học Tự nhiên ngành Tài nguyên Thiên nhiên; Thạc
sĩ ngành Hành chính Công; Ủy ban Quy hoạch North Bend
Giáo dục: Chủ doanh nghiệp và tư vấn bất động sản
Phát biểu: Cộng đồng. Cam kết. Kinh nghiệm. Đó là tất cả những gì tôi
mang đến cho quý vị! North Bend là một cộng đồng quan tâm tuyệt vời với
một quá khứ đầy ý nghĩa và tương lai đầy hứa hẹn, và tôi sẽ cùng quý vị
hướng tới tương lai đó.
Khi tôi đi dạo quanh các khu phố của chúng ta và tham dự nhiều ‘cuộc
gặp gỡ và chào hỏi’, tôi tiếp tục lắng nghe và học hỏi giống như tôi đã làm
trong hơn 20 năm với tư cách là thành viên của Ủy ban Công viên North
Bend, Ủy ban Quy hoạch và nhiều tổ chức dịch vụ khác. Các vị đang cho tôi
biết - phát triển có trách nhiệm và đảm bảo đáp ứng nhu cầu về đường xá,
nước, cống rãnh, và hệ thống bão của chúng ta; rằng các doanh nghiệp của
chúng ta phát triển mạnh; lựa chọn nhà ở của chúng ta phải đa dạng và giá
cả phải chăng; và môi trường của chúng ta phải được coi trọng.
Là Thị trưởng của quý vị, tôi sẽ thận trọng, luôn có mặt, và dễ tiếp cận khi
chúng ta cùng nhau hướng tới việc giữ gìn thị trấn nhỏ này trong khi giải
quyết những khó khăn về giao thông và tăng trưởng nhờ các phương pháp
dựa trên cộng đồng và thận trọng. Rất mong quý vị hãy bỏ phiếu cho tôi!

Ứng cử viên không nộp phát biểu.

Rich Wiltshire
rich4northbend@gmail.com

Học vấn: Ứng cử viên không nộp thông tin
Giáo dục: Quản lý Công nghệ Thông tin
Phát biểu: Kể từ khi chuyển đến trung tâm thành phố North Bend vài
năm trước, vợ tôi và tôi đã thường xuyên tham gia vào các hoạt động
phi lợi nhuận, lễ hội và sự kiện địa phương. Chúng tôi sống ở một
trong những giao lộ lớn trong thành phố và mỗi ngày tôi thấy sự phát
triển tác động lớn đến giao thông, ảnh hưởng đến đường phố và vỉa hè
của chúng ta, và mỗi khi tôi trả tiền hóa đơn nước và cống rãnh.
Tôi có hơn 30 năm kinh nghiệm quản lý, từ kinh nghiệm tự hào phục
vụ trong Hải quân Hoa Kỳ cho đến các tổ chức phi lợi nhuận, và giờ
là vị trí Quản lý Công nghệ Thông tin hiện tại. Tôi không phải là chủ
doanh nghiệp và cũng không làm trong lĩnh vực bất động sản. Tôi là
một người dân giống như quý vị, đang mệt mỏi vì cảm giác như thành
phố đang lợi dụng chúng ta.
Chúng ta xứng đáng có một quan điểm mới và tư duy mở. Tôi cam kết
phục vụ cho quý vị và Thành phố North Bend. Tôi rất mong nhận được
phiếu bầu của quý vị.
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Thành phố North Bend

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.

Hội đồng Vị trí Số 5

Heather Koellen

Brenden Elwood

425-831-4710
hkoellen@gmail.com

reelectelwood@gmail.com

Học vấn: Cử nhân Khoa học Tự nhiên ngành Y tá, Đại học Washington
(Bothell)
Giáo dục: Y tá có Đăng ký, Khoa Chăm sóc Đặc biệt Khoa học thần
kinh, Trung tâm Y tế Harborview, 2003-hiện tại
Phát biểu: North Bend là một nơi tuyệt vời để sống và là nơi tôi đã xây
dựng gia đình. Sự tăng trưởng nhanh chóng gần đây đã làm dấy lên
mối lo ngại về định hướng của thành phố. Chúng ta cần những người
sẵn sàng đưa ra quyết định giúp cho North Bend tiếp tục sứ mệnh duy
trì cuộc sống với cảm giác thân thiện như một thị trấn nhỏ. Là một y
tá, tôi chăm sóc bệnh nhân, gia đình và bạn bè của họ. Với tư cách là
một ủy viên hội đồng thành phố, tôi sẽ chăm sóc cộng đồng.
Tôi muốn là một phần trong quá trình hoạch định chính sách vì tương
lai của thị trấn. Tôi rất trân trọng phiếu bầu của quý vị và hy vọng sẽ
được phục vụ người dân North Bend.
Tôi đã được bầu vào ủy ban kế hoạch vào tháng 5 năm 2019. Trước
đây, tôi đã từng làm chỉ huy đội nữ hướng đạo sinh và làm tình nguyện
tại khu giải trí Rattle Snake. heatherfornorthbend.com

Học vấn: Cử nhân Tâm lý học; Thạc sĩ Tâm lý học Phát triển
Giáo dục: Quản lý Nhận thức Người tiêu dùng Cao cấp, T-Mobile
Phát biểu: Khi tôi tranh cử vào Hội đồng Thành phố năm 2015, tôi đã
mong muốn mang lại sự minh bạch hơn và cải thiện giao tiếp giữa Thành
phố và người dân. Để làm điều này, tôi tuân thủ ba nguyên tắc đơn giản:
tham gia lại, làm mới và khôi phục lại mối quan hệ và quan điểm của
Thành phố về cộng đồng.
Đây chỉ là một vài thành công đáng nói tới: tôi đã tạo ra một vị trí quản
lý truyền thông để giúp cho công chúng được cập nhật về các hành động
của Thành phố, cải thiện biển báo về sự phát triển được đề xuất để dễ
hiểu hơn những gì đang xảy ra và ở đâu, nâng cao sự tiếp cận cộng đồng
và tòa thị chính về các điểm quyết định cộng đồng lớn, và chiến đấu để
cứu hơn 30 mẫu đất trên Núi Rattlesnake cho mục đích giải trí.
Với gần 1000 ngôi nhà mới sắp tới, chúng ta phải có chiến lược về tài
nguyên thành phố, thúc đẩy tăng trưởng thương mại thông minh, tăng
cường các sáng kiến bảo tồn đất đai, hoàn thành hệ thống đường ray và
vỉa hè, và duy trì tính minh bạch. Với phiếu bầu của quý vị, tôi sẽ tiếp tục
thực hiện điều này.

Olivia G. Moe
Oliviagmoe18@gmail.com

Học vấn: Cử nhân Điều dưỡng, Đại học Northwest
Giáo dục: Y tá có Đăng ký, Đơn vị Chăm sóc Đặc biệt
Phát biểu: North Bend là một cộng đồng xinh đẹp mà tôi đã gọi là nhà
từ năm 2011. Là Ủy viên Hội đồng Thành phố, tôi sẽ giải quyết những
vấn đề quan trọng nhất đối với quý vị. Quý vị lên tiếng còn tôi lắng
nghe. Nhà ở/phát triển xây dựng giá cả phải chăng, giao thông và cơ
sở hạ tầng là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi và tôi không định ngừng
phục vụ quý vị cho đến khi chúng ta giải quyết xong những vấn đề
này. North Bend có một quá khứ đầy truyền cảm và phong phú và tôi
sẽ làm bất kỳ việc gì để đảm bảo tương lai tuyệt vời cho chúng ta. Tôi
không có mọi câu trả lời nhưng tôi có động cơ và động lực để tìm ra
chúng. Tôi sẽ sử dụng mọi nguồn lực tôi có để đảm bảo rằng thị trấn
của chúng ta sẽ được bảo tồn và quản lý tốt. Tôi sẽ bảo vệ cộng đồng
này và đấu tranh cho thị trấn nhỏ của chúng ta. Tôi mong nhận được
lá phiếu của quý vị và đổi lại, tôi sẽ là tiếng nói của quý vị.

Jurisdiction
Thành phố North Bend
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

Chris Garcia

Mary Miller

425-829-5109
garciachris@juno.com

425-941-5597
mjm2014mjm2014@outlook.com

Ứng cử viên không nộp phát biểu.

Học vấn: Bằng Cử nhân Khoa học Xã hội, Viễn thông, Đại học Tiểu bang
Michigan
Giáo dục: Nhiếp ảnh gia
Phát biểu: Tôi đã sống và tham gia tích cực vào cộng đồng North Bend
trong 27 năm qua, và nuôi dạy hai người con tuyệt vời. Tôi là một nhiếp
ảnh gia tự do lâu năm và cũng làm việc trong ngành Xây dựng, những trải
nghiệm đó mang lại cho tôi hiểu biết sâu sắc về cơ sở hạ tầng.
Tôi là Ủy viên Kế hoạch của North Bend. Tôi có nhiều năm làm tình nguyện
cho các Tổ chức, Hội đồng, Ủy ban, các sự kiện cộng đồng và là diễn giả
khách mời trong hệ thống Trường Snoqualmie Valley của chúng ta.
Tôi cộng tác, lắng nghe và tôn trọng các quan điểm khác nhau để đưa ra
quyết định sáng suốt. Tôi sẽ lắng nghe quý vị, coi trọng mối quan tâm của
quý vị, làm việc với những người khác để đưa ra quyết định tốt nhất có thể
cho cộng đồng xinh đẹp của chúng ta. Tôi đánh giá cao văn hóa của thành
phố nhỏ này và nhận ra rằng trong khi có một số thay đổi được mong đợi
thì chúng ta cũng bắt buộc phải đảm bảo rằng các thay đổi đều nằm trong
kế hoạch và quản lý chiến lược. Tôi khiêm nhường thỉnh cầu phiếu bầu của
quý vị.

Darren Glazier
425-299-3145
darrenglazier25@gmail.com

Học vấn: Cử nhân Khoa học Tự nhiên Khoa học Xã hội-Đại học Tiểu bang
Washington, Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh-Đại học Western Governors
Giáo dục: Giám đốc Điều hành - Trung tâm Điều dưỡng & Phục hồi
Regency North Bend
Phát biểu: Chọn nơi sinh sống là một trong những quyết định quan
trọng nhất mà chúng ta từng đưa ra và có các ủy viên hội đồng chú ý đến
các mối quan tâm của cộng đồng là điều tối quan trọng với chúng ta. Là
một thành viên của một gia đình đã ở North Bend hơn 110 năm, tôi cảm
thấy mình có trách nhiệm phục vụ các khu phố và cộng đồng của mình.
Là Giám đốc Điều hành của Trung tâm Điều dưỡng & Phục hồi Regency
North Bend, việc đảm nhận vai trò phục vụ khi hỗ trợ cư dân và gia
đình trong những tình huống đau khổ nhất là điều hoàn toàn cần thiết.
Việc điều hướng ngành công nghiệp chăm sóc sức khỏe đang rất phân
tán và có nhiều quy định là rất mệt mỏi, căng thẳng và đòi hỏi sự kiên
nhẫn không kém việc đưa ra hành động. Những biểu lộ gạt bỏ và phớt
lờ những lo ngại của cư dân gần đây của các công chức ở các thành phố
khác đã thúc đẩy quyết định của tôi ra tranh cử vào hội đồng thành phố.
Mọi cư dân đều xứng đáng được lắng nghe và phản hồi. Nếu được bầu,
xin cứ tự nhiên nói với tôi về những lo lắng của quý vị.
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Sở Bầu cử Quận King không chỉnh sửa lỗi
chấm câu, ngữ pháp, hoặc kiểm tra sự thật
của các phát biểu của ứng cử viên và dự luật.

Thành phố Snoqualmie

Hội đồng Vị trí Số 2

Hội đồng Vị trí Số 4

Katherine Ross

James Mayhew

katherine4snoqualmie@gmail.com
www.katherine4snoqualmie.com

425-292-9196
Vote4Mayhew@gmail.com
www.vote4mayhew.com

Học vấn: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Đại học Seattle; Cử nhân Khoa học Tự nhiên,
Quản trị Kinh doanh, Đại học Tiểu bang Iowa; Chứng nhận về Lãnh đạo Thành phố,
Chương trình Lãnh đạo Leadership Eastside
Giáo dục: Hội đồng thành phố Snoqualmie, toàn thời gian; Ủy viên Hội đồng
Encompass; Liên lạc viên Hội đồng Hội Nam Thanh niên Cơ Đốc
Phát biểu: Tôi thật vinh dự nếu được làm Ủy viên Hội đồng Thành phố của quý vị.
Trong 15 năm qua, tôi đã sống ở Snoqualmie cùng với gia đình mình. Gần hai thập kỷ
làm tình nguyện viên cộng đồng và 20 năm kinh nghiệm quản lý kinh doanh đã trang bị
cho tôi để trở thành một nhà lãnh đạo chu đáo, giàu kinh nghiệm, và hiệu quả.
Sứ mệnh của tôi là giữ gìn, bảo vệ, và nâng cao lối sống Snoqualmie của chúng ta. Tôi ủng
hộ các lựa chọn để mở rộng trung tâm cộng đồng với một hồ bơi mà không tăng thuế.
Tôi sẽ tiếp tục ủng hộ cho đoạn đường chuyên dụng nối vào I-90, các cải tiến để quản lý
tắc nghẽn và an toàn ở nơi ra khỏi đường cao tốc, xây dựng nút giao thông I-90/SR18 và
tài trợ việc mở rộng SR18. Tôi ủng hộ tăng cường phát triển kinh tế bằng cách đa dạng
hóa cơ sở thuế của chúng ta thông qua du lịch và nhà ở giá cả phải chăng cho lực lượng
lao động và người cao tuổi của chúng ta.
Tôi tự hào nhận được sự ủng hộ từ Dân biểu Ramos, Ủy viên Hội đồng Quận Lambert,
Lính cứu hỏa của Snoqualmie Chi đoàn 2878, Thị trưởng Thành phố Snoqualmie
Larson, và sáu Ủy viên Hội đồng Thành phố Snoqualmie. Hãy bỏ phiếu cho tôi.

Học vấn: Cử nhân Khoa học Xã hội ngành Quản trị Kinh doanh (Chuyên
ngành Kế toán), Đại học Washington; Kế toán Công được Chứng nhận
Giáo dục: Cựu Giám đốc Tài chính, Công ty Fortune 1000; Đối tác Cũ, Công ty
Kế toán Quốc tế
Phát biểu: Thật là một đặc ân cho tôi khi đã được phục vụ quý vị với tư cách là
ủy viên hội đồng trong hai năm qua, và đã làm việc để duy trì cộng đồng đặc
biệt của chúng ta, nơi mà các gia đình phát triển mạnh mẽ. Gia đình tôi đã
chuyển đến đây vào năm 2009 vì phong cảnh núi non tuyệt đẹp, thung lũng
nông thôn xinh xắn, và cộng đồng tuyệt vời nơi đây. Tôi muốn bảo tồn “công
thức” đặc biệt mà chúng ta có và đảm bảo rằng nó sẽ tiếp tục thành công.
Tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để nâng cao chất lượng cuộc sống của chúng ta bằng
cách cải thiện giao thông, đặc biệt là Giao lộ I-90/SR-18, mở rộng các cơ sở và
hoạt động giải trí gia đình bao gồm trung tâm cộng đồng và hồ bơi được mở
rộng thêm, và cải thiện các công viên và không gian mở. Và tôi sẽ tiếp tục tìm
cách để tăng sự đóng góp ý kiến của cư dân thành phố đến hội đồng, chẳng
hạn như tại các diễn đàn của tòa thị chính. Tôi ủng hộ việc tăng các lựa chọn
nhà ở giá rẻ cho giáo viên, những người phản ứng đầu tiên và người cao tuổi,
và mở rộng các dịch vụ và hỗ trợ cho những người gặp khó khăn ngay tại
Snoqualmie, nhưng thực hiện những điều này mà đồng thời vẫn đảm bảo
được một tương lai bền vững về tài chính với mức thuế và giá cả hợp lý.

Elaine Armstrong

Fuzzy Fletcher

elainearmstrongforsnoqualmie@
gmail.com
www.
elainearmstrongforsnoqualmie.com

206-390-4136
fuzzy4council@comcast.net
www.fuzzy4council.com

Học vấn: Bằng Cử nhân Khoa học Xã hội Đại học Pennsylvania, Bằng Thạc sĩ
Khoa học Tự nhiên Đại học Tiểu bang Portland, Giáo dục Đặc biệt, và Chứng
nhận Sinh học

Học vấn: Cao đẳng Kỹ thuật Lake Washington/Cao đẳng Bellevue
Giáo dục: Người làm dao kéo
Phát biểu: Tình trạng tắc nghẽn giao thông có thể khắc phục được, I-90/18 là
một khởi đầu tốt nhưng sẽ không được thực hiện cho đến năm 2023, với một
sân băng mới trên cùng phố với cảnh sát và Safeway, chúng tôi sẽ có nhiều
vấn đề hóc búa hơn cần giải quyết. Chúng ta cần Quy tắc Đồng thời để gây ảnh
hưởng đến sự phát triển cho đến khi tình trạng cơ sở hạ tầng bất cập được
khắc phục.
Tôi ủng hộ một hồ bơi ở khu vực phía trên Valley do người nộp thuế biểu
quyết.
Nhà ở cần có giá cả phải chăng cho những người làm việc ở Snoqualmie và
người cao niên sống dựa vào thu nhập cố định. Thu nhập bị hạn chế, lực
lượng lao động và kiểu nhà ở thay thế trên các lô hiện có cần phải được thảo
luận. Nước, thì khan hiếm, thành phố không thể bảo đảm nước cho cư dân
và các doanh nghiệp hiện tại nếu chúng ta tiếp tục gia tăng mức tăng trưởng
mà không giải quyết vấn đề khối lượng nước. Thành phố hiện nay cần phải
có thêm nước để cho phép nhiều kết nối hơn nữa, nhưng đối thủ của tôi vẫn
khuyến khích công trình xây dựng mới. Tiếng nói của quý vị thực sự rất quan
trọng, Xin vui lòng bỏ phiếu cho Fuzzy Fletcher vào Hội đồng Snoqualmie #4

Giáo dục: Giáo viên Sinh học và Giáo dục Đặc biệt đã về hưu
Phát biểu: Trong 2 năm làm việc trong hội đồng, người đương nhiệm đã phê
duyệt dự án xây dựng 63 acres: hơn 600 phòng khách sạn/nhà ở, nghĩa vụ trái
phiếu trị giá $30 triệu và tăng thuế tài sản ở mức tối đa. Các nghiên cứu về giao
thông thì chỉ xem xét hai block đường từ địa điểm xây dựng, hoàn toàn phớt lờ
những gì mà hàng trăm ô tô trên Snoqualmie Parkway sẽ ảnh hưởng đến giao
thông như thế nào dọc theo ba miles của con đường. Các thành phố rất quan
trọng trong việc giảm khí nhà kính.
Tại sao thuế bất động sản của thành phố tăng đến mức tối đa? Tại sao hóa đơn
nước/cống rãnh lại tăng rất cao? Tôi rất tôn trọng sự chăm chỉ làm việc kiếm
tiền và thời gian của quý vị! Sau một ngày dài đi lại vất vả, và đưa con cái đến các
cuộc hẹn, lẽ ra quý vị không nên bị kẹt xe ở nơi quý vị sống. Những người đương
nhiệm hành động như thể quý vị có rất nhiều tiền để cung cấp cho thành phố,
và có nhiều thời gian và sự kiên nhẫn để chịu đựng tình trạng quá tải.
Quý vị xứng đáng được đối xử tốt hơn. Đây là lúc cho thử thách thận trọng, chứ
không phải tán thành hành động của người khác một cách nhanh chóng. Tôi sẽ
làm việc chăm chỉ để ủng hộ quý vị!

Jurisdiction
Thành phố Snoqualmie
Hội đồng Vị trí Số 6

Sean Sundwall
sean@runsnoqualmie.com
www.sundwall4council.com

Học vấn: Cử nhân Truyền thông, Đại học Brigham Young
Giáo dục: Đại lý Bảo hiểm, Huấn luyện viên Điền kinh và Chạy đường dài ở
trường Trung học Phổ thông
Phát biểu: Kể từ khi được bầu vào Hội đồng Thành phố năm 2017, tôi
luôn làm việc với niềm tin tuyệt đối của người dân Snoqualmie. Là cư dân
ở đây 14 năm và là cha của bốn đứa trẻ, tôi đánh giá cao cách mà thành
phố của chúng ta có thể giúp các gia đình phát triển mạnh. Là một chủ
doanh nghiệp nhỏ tại địa phương, tôi biết doanh nghiệp và nhân viên cần
phải làm thật tốt điều gì. Là một huấn luyện viên của trường Trung học
Phổ thông Mount Si, tôi hiểu tầm quan trọng của thành phố đối với thế hệ
tương lai. Là một nhà tổ chức sự kiện thể thao, tôi nhận ra giá trị của Thành
phố trong việc đầu tư giải trí.
Thành phố tuyệt vời của chúng tôi là một nơi lý tưởng để xây dựng gia đình
và quý vị xứng đáng có được thành phố theo cách như vậy. Tôi cam kết sẽ
là đại diện tiếp theo cho Snoqualmie với sự chính trực và danh dự. Tôi đã
chứng minh khả năng lãnh đạo để tiếp tục đưa chúng ta tiến về phía trước.
Chúng tôi đã xây dựng những điều quá tuyệt vời đến nỗi không thể mạo
hiểm đi ngược trở lại.
Xin hãy tái cử Ủy viên Hội đồng Sean Sundwall.

William E. Donaldson
425-457-1814
william@donaldsonforoﬃce.com
www.donaldsonforoﬃce.com/

Học vấn: Trường Trung học Phổ thông Issaquah (2009); Kinh doanh & Kinh tế,
Cao đẳng Bellevue (đã nghỉ học để khởi nghiệp)
Giáo dục: Chuyên gia Truyền thông, Nhà Đầu tư Bất động sản, Nhà hoạt động
Phát biểu: Snoqualmie có một trong những nhóm dân số trẻ nhất ở
Washington, tuy nhiên Hội đồng Thành phố không có đại diện từ các thế hệ
trẻ. Tôi có những tố chất cần để đưa khả năng lãnh đạo và giải quyết vấn đề
của lực lượng lao động lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ lên hàng đầu của chính
quyền địa phương.
Chúng ta cần những ý tưởng táo bạo, mới mẻ để giải quyết các chi phí sinh
hoạt không ngừng tăng trong khu vực của chúng ta, tình trạng tắc nghẽn giao
thông cực độ và đô thị hóa đe dọa môi trường tự nhiên của chúng ta. Tôi có ý
chí, động lực và khả năng giúp Snoqualmie hướng tới một tương lai bền vững.
Điều bắt buộc là cộng đồng đang phát triển của chúng ta vẫn giữ được ý thức
về kỳ quan thiên nhiên. Trong suốt quá trình phát triển liên tục của thành
phố, chúng ta không được phép để công nghiệp phá hủy những gì khiến nơi
này trở thành một nơi đáng để sống.
Xin vui lòng truy cập trang mạng của tôi để xem các đề xuất chính sách của tôi
và để xác minh rằng tầm nhìn của chúng ta phù hợp trước khi đưa ra quyết
định bỏ phiếu trong năm nay. 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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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 Skykomish

Thị trưởng

Henry W. Sladek

Hội đồng Vị trí Số 1

Todd Brunner

425-293-1937
hsladek@msn.com

Học vấn: Cử nhân Khoa học Tự nhiên, Kế toán & Tài chính Đại học
Central WA
Giáo dục: Chủ doanh nghiệp/Người vận hành Cascadia Inn Skykomish,
một quán cafe & khách sạn
Phát biểu: Tôi đã phục vụ trong Hội đồng Thị trấn trong khoảng 12
năm, trước khi tiếp quản vị trí Thị trưởng gần đây do vị trí này bị bỏ
trống khi Thị trưởng trước đó của chúng ta rời khỏi Thị trấn. Trong
thời gian tôi làm việc trong Hội đồng, chúng tôi đã thực hiện một
chương trình Dọn dẹp Môi trường quy mô lớn với những cải tiến và
bổ sung cơ sở hạ tầng đáng kể. Tôi tin tưởng rằng Thị trấn hiện đang
sẵn sàng và sẽ chứng kiến áp lực tăng trưởng lớn và các vấn đề liên
quan để phát triển trong những năm tới. Vì những lý do đó, tôi dự
đoán rằng Thị trấn sẽ cần sự lãnh đạo ổn định, nhất quán và giàu kinh
nghiệm để thành công trong việc phát triển theo cách mà cộng đồng
của chúng ta mong đợi. Tôi trân trọng sự ủng hộ của quý vị.

Steven L. Larner
425-275-1855
skykosteve@gmail.com

Học vấn: Đại học California, Berkeley
Giáo dục: Đồng sở hữu Sky Deli & Pizza
Phát biểu: Sau 13 năm làm việc cho thị trấn Skykomish trong cương
vị giám sát dịch vụ tiện ích, tôi tin rằng tôi có một cái nhìn sâu sắc rất
riêng về các vấn đề mà thị trấn phải đối mặt hằng ngày. Phục vụ dưới
4 thị trưởng khác nhau, tôi đã thấy những thách thức đã phải đối mặt
và các cách tiếp cận khác nhau được thực hiện để đạt được mục tiêu
cuối cùng.
Thị trấn Skykomish đang ở điểm bùng phát nơi mà nhà ở đang được
tìm kiếm để cho thuê ngắn hạn. Điều này không có tác động tốt đẹp
nhất đến lịch sử giàu có của chúng ta và trường học của chúng ta sẽ
phải gánh chịu hậu quả nếu chúng ta không hành động ngay bây giờ.
Tôi tin vào việc thực thi các sắc lệnh mà chúng ta đã có sẵn và có kế
hoạch về cách thực thi pháp lệnh mới trước khi chúng được ban hành.

Ứng cử viên không nộp phát biểu.

Jurisdiction
Thị trấn Skykomish
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 5

Larry Johnson

Gene A. Egan

425-830-5939
Cascadia54@yahoo.com

206-406-7263
gegan_us@yahoo.com

Học vấn: Cao đẳng Thành phố San Jose, Cao đẳng Redwoods, Giáo dục đặc
biệt
Giáo dục: Chuyên gia Sợi Quang, Người phụ trách một chuyên mục trong
một tờ báo, Chủ doanh nghiệp
Phát biểu: Tôi là cư dân của Skykomish từ năm 2005 và đã phục vụ trong
Hội đồng Thị trấn từ năm ngoái. Tôi muốn chứng kiến Thị trấn Skykomish
tìm kiếm các lựa chọn để giải quyết tình trạng truy cập mạng/băng thông
tốt hơn cho thị trấn và các khu vực lân cận. Để mang lại điều này, đề xuất
của tôi là bán một số tài sản của thị trấn để cấp kinh phí nhằm giải quyết
các nhu cầu tương lai của thị trấn. Tôi tin rằng thị trấn không nên tham gia
vào công việc kinh doanh của chủ cho thuê nhà.
Tôi lo ngại về tình trạng thiếu việc làm ở Skykomish. Chúng ta có các tòa
nhà thương mại còn trống trong thị trấn, những toàn nhà này cần được sử
dụng cho tăng trưởng kinh tế.
Tôi cũng là người đề xuất bùng binh 2 Hwy, sẽ khiến cho thị trấn của chúng
ta an toàn hơn và thu hút thêm khách tham quan trên cầu tham gia vào
các môn thể thao, giải trí và lối sống lành mạnh của chúng ta. Chúng ta cần
hướng tới tương lai bằng cách lên kế hoạch cho tương lai ngay từ hôm nay.

Học vấn: Cử nhân Khoa học Tự nhiên từ Đại học Western Washington.
Trường Bay Hải quân Hoa Kỳ.
Giáo dục: Bán hàng công nghệ cao.
Phát biểu: Trước đây tôi từng phục vụ trong Hội đồng Thị trấn của
chúng ta trong bốn năm rưỡi. Năm 2012, tôi đã được mời làm lãnh
đạo trong việc hợp tác với WSDOT để cải thiện sự an toàn trên
Highway 2. Với WSDOT, chúng tôi nhận được một khoản trợ cấp
$100,000 để nghiên cứu những yêu cầu đó. Kế hoạch Tổng thể của Thị
trấn không phù hợp với các đạo luật của Tiểu bang. Tôi đã thực hiện
một số bài thuyết trình trước hội đồng yêu cầu cung cấp kinh phí để
phát triển Yếu tố Khu Giao thông Vận tải được yêu cầu cho Kế hoạch
Tổng thể của chúng ta. Sứ mệnh đã hoàn thành. Vào thời điểm này,
tôi tiếp tục tích cực đóng góp ý kiến cho một ứng dụng PSRC mới để
cải thiện sự an toàn trên Highway 2 và đường số 5. Tôi hoàn toàn ủng
hộ Tầm nhìn của Thị trấn trong việc cung cấp Đường đến Sân bóng,
xây dựng Quy định về Cho thuê Ngắn hạn, và nghiên cứu cách tiếp cận
nhằm Cung cấp Nhà ở Giá rẻ.

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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Jurisdiction
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.
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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 Issaquah Số 411

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...

Jurisdiction
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.
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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 Issaquah Số 411

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.

Jurisdiction
Học khu Riverview Số 407
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.

33

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.
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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.

Jurisdiction
Học khu Skykomish Số 404
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

Ginnie Eburn

Blaine Brown

425-772-2842
Ginnie.eburn@yahoo.com

Blaineryderbrown@gmail.com

Học vấn: ATA-Cố vấn Phụ thuộc Hóa chất, Cao đẳng Cộng đồng
Edmonds 1994

Ứng cử viên không nộp phát biểu.

Nghề nghiệp: Dịch vụ Bưu chính Hoa Kỳ 2012-Đến nay. 1992-2010,
Lĩnh vực Cố vấn Phụ thuộc Hóa chất
Phát biểu: Tôi có tâm huyết duy trì ngân sách cân bằng, cũng như
duy trì chất lượng giáo dục và tinh thần trách nhiệm cao cho Học khu
Skykomish. Tôi tiếp tục tin tưởng rằng các cộng đồng mạnh sẽ xây
dựng tương lai tốt đẹp cho con em của họ. Việc duy trì ranh giới lành
mạnh giữa bộ phận hành chính, giáo viên, phụ huynh và cộng đồng
tiếp tục cho phép đạt được những kỳ vọng là sự cân bằng giữa thách
thức và hỗ trợ. Tôi mong muốn được phục vụ cộng đồng của chúng ta
và Học khu Skykomish.
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Học khu Skykomish Số 404

Giám đốc Vị trí Số 5

Sage Bryden

Học vấn: Thạc sĩ Khoa học Tự nhiên về Tài nguyên Nước liên ngành, Đại
học Idaho; Cử nhân Khoa học Tự nhiên Địa chất học, Đại học Tiểu bang
Montana
Nghề nghiệp: Chủ doanh nghiệp nhỏ và Phó Thư ký Thị trấn Skykomish
Phát biểu: Tôi đã sống và làm việc tại Skykomish trong hơn tám năm và
cảm thấy đã đến lúc cống hiến cho cộng đồng. Với hai đứa con nhỏ chuẩn
bị vào Trường Skykomish, tôi có quyền lợi cá nhân về hướng đi của Học khu
Số 404 trong tương lai. Hiện tại, tôi sở hữu và điều hành một doanh nghiệp
nhỏ thành công và phục vụ bán thời gian với tư cách là Phó Thư ký cho
Thị trấn Skykomish. Trong cả hai vị trí, tôi đều phải chứng minh khả năng
thành thạo về kế toán, quản lý nhân sự, và giải quyết xung đột. Kết hợp với
kinh nghiệm giảng dạy trong lớp học trước đây và kinh nghiệm sâu rộng khi
còn là học sinh, tôi có thể đưa ra quan điểm có giá trị đối với việc lãnh đạo
một chính quyền thành công.
Ở vị trí lãnh đạo, tôi sẽ tiếp tục ủng hộ đầu tư vào thành công của học sinh
và khuyến khích phát triển hơn nữa các cơ hội thông qua quan hệ đối tác
với các trường khác và tham gia với cộng đồng địa phương. Mục tiêu cá
nhân của tôi là đảm bảo tất cả học sinh được tiếp cận với một nền giáo dục
chất lượng, được hỗ trợ về mặt dinh dưỡng và tinh thần.

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 Snoqualmie Valley Số 410
Giám đốc Khu vực Số 2

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

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.
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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.

Jurisdiction
Học khu Vashon Island Số 402
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.
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Giám đốc Vị trí Số 3

Dan Chasan

Zabette Macomber

206-463-2571
dchasan@yahoo.com

206-463-6392
zabmac@vashonlab.com

Học vấn: Cử nhân Khoa học Xã hội, Đại học Harvard, Tiến sĩ Luật Khoa Luật
Đại học Seattle
Nghề nghiệp: nhà văn, luật sư
Phát biểu: Tôi tin tưởng vào các trường công lập. Tôi tin tưởng vào cộng đồng
Vashon. Tôi cũng tin tưởng rằng (mặc cho những lời hùng biện vì lợi ích cá
nhân của chính trị gia) chúng ta không thể hy vọng tiểu bang sẽ tài trợ hoàn
toàn cho giáo dục công lập.
Do vậy, chúng ta sẽ phải tiếp tục thỏa hiệp. Nhưng chúng ta đừng thỏa hiệp
với niềm tin rằng mọi đứa trẻ đều cảm thấy an toàn khi chúng đến trường.
Chúng ta không thể ngăn chặn việc bắt nạt, nhưng chắc chắn là chúng ta nên
tiếp tục cố gắng. Hãy đảm bảo là chương trình giảng dạy của chúng ta bắt
kịp những điều làm cho giáo dục Vashon trở nên đặc biệt và để cho giáo viên
theo đuổi sở thích và đam mê của họ. Chúng ta cũng hãy đảm bảo là có đủ
tiền duy trì để bảo vệ khoản đầu tư của cộng đồng vào các tòa nhà và khu đất
của chúng ta
Và hãy nhớ là chúng ta đại diện cho ai. Tất cả mọi người sống tại Vashon bỏ
phiếu về các khoản thuế của chúng ta, bầu các ủy viên hội đồng giáo dục, nộp
thuế hỗ trợ cho các học khu của chúng ta. Tất cả họ là “các bên liên quan” của
chúng ta. Với tư cách là các ủy viên hội đồng, chúng ta nên ghi nhớ điều đó.

Học vấn: Cử nhân Khoa học Xã hội, Đại học Wesleyan; Chứng chỉ Giảng
dạy, Cao đẳng Paciﬁc Oaks.
Nghề nghiệp: Đồng sở hữu Vashon Recess Lab và Người vận động cho
Giáo dục và Môi trường
Phát biểu: Trong bốn năm qua, tôi đã làm việc siêng năng với các thành
viên khác trong Hội đồng, các nhóm các nhóm cộng đồng, giáo viên và phụ
huynh để liên tục điều tra những gì đang hoạt động tốt trong Học khu của
chúng ta cũng như để thực hiện những gì chúng ta có thể làm tốt hơn. Tôi
cố gắng lắng nghe với sự tôn trọng và một tinh thần cởi mở, giao tiếp rõ
ràng và minh bạch, và luôn phấn đấu để đạt được sự xuất sắc trong các
trường học của chúng tôi. Ngoài ra, việc trở thành Đại diện lập pháp cho
VISD là một đặc ân khi tôi và những người khác tiếp tục làm việc ở cấp tiểu
bang để vận động cho việc việc tài trợ đầy đủ cho giáo dục.
Nhìn về tương lai, tôi cam kết thực hiện các mục tiêu này cho Hội đồng: tiếp
tục chịu trách nhiệm về tài chính; để đấu tranh và khuyến khích học sinh
thành công cho thế giới đang chờ đợi họ; để cung cấp sự an toàn về thể
chất và tinh thần cho học sinh của chúng ta; và cũng để thử thách bản thân
trong việc làm cho Học khu (và tiếp theo, thế giới) trở thành một nơi tốt
hơn cho học sinh của chúng ta.

Bob Hennessey
206-463-1931
bobmhen@gmail.com

Học vấn: Đại học Washington, Cử nhân Khoa học Xã hội, Báo chí
Nghề nghiệp: Cố vấn Chính sách cho Tổng Quản lý của Cơ quan Tiện ích Công
cộng Seattle
Phát biểu: Trong 12 năm tôi phục vụ trong Hội đồng Học khu Vashon, cộng đồng
của chúng ta đã xây dựng một trường trung học phổ thông mới, một đường chạy
và một sân bóng và nâng cấp cả ba trường học cho nhiều thế hệ. Chúng ta đã
hoàn thành các dự án đúng thời hạn và ngân sách. Chúng ta đã cập nhật chương
trình giảng dạy, ổn định tài chính của học khu và loại bỏ phí chương trình học
sinh, đó là điều gây khó khăn nhất cho các gia đình có thu nhập thấp. Chúng ta
đã làm điều này trong khi giữ thuế ở mức rất thấp.
Thách thức lớn nhất mà cộng đồng của chúng ta phải đối mặt là duy trì các
trường học, công viên và dịch vụ khẩn cấp tốt trong khi có giá cả phải chăng cho
tất cả các gia đình, nhiều người trong đó đã sống ở đây qua nhiều thế hệ. Vợ tôi
và tôi đã nuôi ba đứa con ở Vashon và chúng tôi biết nhiều người cao tuổi, gia
đình và giáo viên đang chật vật để theo kịp với nền kinh tế khu vực đang bùng
nổ.
Trong thời gian tôi phục vụ trong hội đồng học khu, tôi đã nỗ lực để trở thành
một lãnh đạo biết lắng nghe và đặt ra những câu hỏi hay. Tôi còn rất nhiều điều
để đóng góp cho cộng đồng và tôi rất mong nhận được phiếu bầu của quý vị.
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Học khu Vashon Island Số 402

Giám đốc Vị trí Số 5

Toby Holmes
206-408-7234
grovertdi@gmail.com

Học vấn: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Đại học Washington. Cử nhân
Khoa học Xã hội, Đại học Grinnell
Nghề nghiệp: Quản lý bán hàng phần mềm
Phát biểu: Tôi mong nhận được phiếu bầu của quý vị để được bầu lại
vào hội đồng học khu. Trong bốn năm qua, tôi đã vinh dự được phục
vụ trong hội đồng và giúp học khu thực hiện một số sáng kiến lớn:
thuê Tổng Giám đốc Học khu mới, cân đối ngân sách trong những thay
đổi tài chính không chắc chắn, tập trung vào công bằng chủng tộc,
thông qua việc phát hành trái phiếu vốn lớn cho việc xây dựng mới
cũng như các khoản thuế để hỗ trợ các hoạt động tiếp diễn, và nhiều
hơn nữa. Mục tiêu của tôi là lắng nghe cẩn thận, tìm cách hiểu, thúc
đẩy bản thân và những người khác hướng tới hành động thận trọng,
và luôn được hướng dẫn thông qua các quyết định đầy thách thức
với các học sinh là trọng tâm và tập trung vào những gì chúng ta làm
và tại sao. Tôi không chỉ thích phục vụ trong hội đồng, tôi tin rằng tôi
đóng góp và muốn tiếp tục làm như vậy cho cộng đồng trong bốn năm
tới. 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.

Jurisdiction
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.
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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.
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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.

Jurisdiction
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.
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Khu Phòng cháy Chữa cháy
Quận King Số 34

Ủy viên Vị trí Số 2

Khu Phòng cháy Chữa cháy
Quận King Số 38
Ủy viên Vị trí Số 2

Thomas C. Johnston

Matt Talbot

425-898-9555
tcj@w-link.net

206-949-2747
MTalbot.FD38@comcast.net

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

Học vấn: Bằng Cử nhân Quản trị Kinh doanh từ Đại học Loyola
Marymount, Kỹ thuật viên Y tế Khẩn cấp được Tiểu bang WA cấp
Chứng chỉ

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.

Nghề nghiệp: Chỉ huy Trưởng, Sở Cứu hỏa Seattle
Phát biểu: Cảm ơn quý vị đã cho tôi cơ hội được phục vụ trong Ủy
ban Cứu hỏa Khu Phòng cháy Chữa cháy Quận King Số 38 trong tám
năm qua. Trong thời gian tôi phục vụ ở Khu 38, tôi đã làm việc thành
công với các Ủy viên Hội đồng để giành được ngân quỹ phát triển và
xây dựng Trạm Cứu hỏa 87 mới trong quan hệ đối tác với Thành phố
North Bend. Ngoài ra, Trạm Cứu hỏa 88 đã được tu sửa lại để tạo chỗ
ăn ở cho cả Lính cứu hỏa chuyên nghiệp và tình nguyện để cung cấp
các Dịch vụ Cứu hỏa và Cấp cứu Y tế cho những cư dân đang sống
trong Wilderness Rim và các khu vực phía nam của khu cứu hỏa. Là
Giám đốc Hội đồng Cứu hỏa và Cứu hộ Eastside đương nhiệm đại diện
cho Khu Phòng cháy Chữa cháy Quận King Số 38, tôi sẽ tiếp tục tương
tác tích cực và làm việc cộng tác với các đại diện khác của EFR để cung
cấp dịch vụ Cứu Hộ, EMS và cứu hỏa chất lượng và có trách nhiệm về tài
chính cho Khu Cứu hỏa 38.

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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Khu Phòng cháy Chữa cháy Quận King Số 50

Ủy viên Vị trí Số 2

Larry (Mac)
McLaughlin

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

Ủy viên Vị trí Số 3

Kimberly HainesFarmer
425-923-7819
bergetha@gmail.com

Ứng cử viên không nộp phát biểu.

Ứng cử viên không nộp phát biểu.

Khu Phòng cháy Chữa cháy
Jurisdiction
Snoqualmie Pass Số 51

Khu Cứu hỏa & Cứu hộ
Vashon Island
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Ủy viên Vị trí Số 1

Ủy viên Vị trí Số 2

Morris B. Hanan

Camille Staczek

mhanan190@gmail.com

206-371-5788
camille.staczek@gmail.com

Ứng cử viên không nộp phát biểu.

Học vấn: Cử nhân Khoa học Tự nhiên Y tá, Bằng Thạc sĩ Quản trị Điều
dưỡng - Đại học Georgetown Washington DC
Nghề nghiệp: Đã nghỉ hưu với tư cách là giảng viên y tá của Trường Cao
đẳng Cộng đồng Highline
Phát biểu: Chồng tôi và tôi đã sống trên đảo được 13 năm. Trong thời
gian đó, tôi đã biết và yêu cuộc sống trên đảo. Tôi tin rằng 6 năm trước
đây của tôi với tư cách là một ủy viên hội đồng cứu hỏa và kinh nghiệm
trong quá khứ của tôi về điều dưỡng đã cung cấp một nền tảng cho vị trí
này.
Cư dân đảo đã chấp thuận tăng thuế để hỗ trợ khu cứu hỏa. Một trong
những trách nhiệm chính của tôi là đảm bảo rằng các dịch vụ cho công
chúng không chỉ được duy trì mà còn được cải thiện.
Chia sẻ thông tin giữa cư dân đảo và các ủy viên hội đồng và trưởng ban
sẽ giúp dễ dàng lên kế hoạch không chỉ cho hiện tại mà còn hướng tới
tương lai. Là một ủy viên hội đồng, tôi sẽ hoan nghênh thông tin từ quý
vị để tạo ra các dịch vụ tốt nhất. Tôi sẽ làm việc để làm cho khu cứu hỏa
của chúng ta tốt nhất có thể. Cùng nhau làm việc chúng ta có thể tạo ra
sự khác biệt. Vì vậy, tôi rất mong nhận được phiếu bầu của quý vị.
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Sở Bầu cử Quận King không chỉnh sửa lỗi
chấm câu, ngữ pháp, hoặc kiểm tra sự thật
của các phát biểu của ứng cử viên và dự luật.

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 Thủy cục Fall City
Ủy viên Vị trí Số 2

Khu Thủy cục Quận King Số 19
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Ủy viên Vị trí Số 2

Lyn Watts

Michael (Mike) Weller

425-417-1178
ragingriver@live.com

mike.weller.wd19@gmail.com

Học vấn: Đại học Western Washington, bằng báo chí
Nghề nghiệp: chính sách phần mềm
Phát biểu: Bạn bè và hàng xóm:
Khi tôi đọc tờ báo buổi sáng hôm nay, báo đề cập đến vấn đề thiếu nước
kinh niên trên toàn cầu vì con người tiêu thụ nước ở mức không thể thay
thế được. Thâm chí một số cộng đồng lân cận của chúng ta đang phải
đối mặt với nạn thiếu nước. Một lần nữa, tôi biết ơn vì được sống ở Fall
City, nơi chúng ta có nguồn nước sạch, dồi dào.
Tôi tái tranh cử không có đối thủ vào hội đồng ủy viên Khu Thủy cục Fall
City và tôi nghĩ rằng tôi sẽ dùng chức vụ này để cập nhật cộng đồng về
tình trạng của khu vực và những cơ hội/thách thức chúng ta phải đối
mặt. Khả năng cung cấp nước và chất lượng: Cao. Chúng ta có quyền sử
dụng nhiều nước hơn so với nước chúng ta bơm từ giếng khoan. Cơ sở
hạ tầng nước: Nhìn chung là tốt nhưng chúng ta đang phải đối mặt với
những thách thức ở những khu vực cũ của khu, đặc biệt là trung tâm
thành phố. Mùa hè này chúng ta đang thay thế các đường ống sắt cũ dễ
uốn phía sau Roadhouse Inn. Tài chính: ổn định. Chúng ta tăng mức giá
một chút khi cần thiết do chi phí tăng nhưng với mức tăng tối thiểu.

Học vấn: Cử nhân Khoa học Xã hội chuyên ngành Nghiên cứu Văn hóa Đức,
Đại học Harvard, Thạc sĩ Kiến trúc, Đại học Washington
Nghề nghiệp: Quản lý Dự án Bất động sản, Point32
Phát biểu: Được bổ nhiệm vào vị trí Ủy viên Hội đồng còn trống vào tháng
10 năm 2018, tôi đã dùng cơ hội này để phục vụ cộng đồng Vashon-Maury
và đánh giá cao sự ủng hộ của quý vị khi bầu cho tôi vào trọn nhiệm kỳ.
Khu Thủy cục 19 được hưởng lợi từ nhân viên và hội đồng có năng lực, tình
hình tài chính ổn định và cộng đồng có ý thức bảo tồn, nhưng chúng ta
vẫn còn việc để làm. Đầu tư khôn ngoan vào cơ sở hạ tầng sẽ cải thiện chất
lượng nước, giảm rò rỉ và các dự án như lối đi của cá ở Beall Creek cũng có
thể làm giảm sự tác động của chúng ta đến môi trường. Kinh nghiệm của
tôi với cương vị quản lý dự án bất động sản đã cho tôi kinh nghiệm để giúp
dẫn dắt hoàn thành các dự án vốn tương lai này, đồng thời giám sát thu
nhập ròng của khu thủy cục.
Nước là nguồn tài nguyên hữu hạn, và các Ủy viên Hội đồng Khu 19 được
yêu cầu làm người quản lý. Tôi sẽ đấu tranh để duy trì tài sản quan trọng
của cộng đồng này và đảm bảo rằng chúng ta chia sẻ tài sản này công bằng
nhất có thể. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị.
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Khu Thủy cục Quận King Số 119

Ủy viên Vị trí Số 2

Jeﬀ Popp
206-949-1727
jeffpopp@yahoo.com

Học vấn: Đại học Harde Knox
Nghề nghiệp: Kỹ sư Hệ thống
Phát biểu: Tôi rất vui và vinh dự vì đã được phục vụ với tư cách là Ủy
viên Hội đồng của quý vị trong 20 năm qua và rất muốn tiếp tục đại
diện cho quý vị.
Tôi trân trọng phiếu bầu của quý vị.

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

Jurisdiction
Khu Tiện ích Snoqualmie Pass
Ủy viên Vị trí Số 1

William (Billy) J.
Powers, Jr.

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

Ủy viên Vị trí Số 3

David C. Harja
davidharja@yahoo.com

billyinmaui@yahoo.com

Ứng cử viên không nộp phát biểu.

Ứng cử viên không nộp phát biểu.
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Khu Tiện ích Stevens Pass

Ủy viên Vị trí Số 3

Ed Burns

Khu Tiện ích Vashon
Ủy viên Vị trí Số 2

Marta Medcalf
206-618-4041
Mmmedcalf@yahoo.com

Học vấn: Cử nhân Khoa học Tự nhiên ngành Kỹ thuật Cơ khí, Thạc sĩ
Khoa học Tự nhiên ngành Kỹ thuật Cơ khí
Nghề nghiệp: đã nghỉ hưu
Phát biểu: Ứng cử viên không nộp phát biểu.

Ứng cử viên không nộp phát biểu.

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

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

Rebecca Hirt

David Edwards

425-823-6089
rdhirt@earthlink.net

425-256-0643
ElectDavidEdwards@gmail.com

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

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

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

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

Khu Bệnh viện Công Số 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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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

John J. Staczek

Eric Pryne

johnonvashon@gmail.com
www.staczek.net

206-463-0430
eric.vashonhealth@gmail.com

Học vấn: Cử nhân Khoa học Xã hội, Đại học Tiểu bang Ohio; Thạc sĩ Khoa học
Tự nhiên và Tiến sĩ, Ngôn ngữ học và tiếng Tây Ban Nha, Đại học Georgetown
Nghề nghiệp: Đã nghỉ hưu
Phát biểu: Các bệnh nhân Medicare, Medicaid và bảo hiểm tư nhân cần một
tương lai bền vững đối với việc cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất
lượng cao trên Vashon/Maury Island. Trong hơn 13 năm của tôi trên Vashon,
sự phát triển đã đi từ Bệnh viện Highline, đến CHI Franciscan, và gần đây là
NeighborCare. Chúng ta cần nhiều nguồn tài trợ chiến lược, nhất quán và lâu
dài hơn và cơ sở hạ tầng phù hợp với chúng ta hơn. Chúng ta phải tạo ra được
các quan hệ đối tác có đạo đức và chiến lược.
Việc tạo ra một PHD trên Vashon sẽ vạch ra phương hướng và giải pháp cho
việc cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại đây. Bền vững, chất lượng cao và
các nguồn tài trợ vĩnh viễn là mục tiêu của chúng ta. Các bước đầu tiên sẽ là
tổ chức, đưa cộng đồng cùng tham gia vào và lập kế hoạch gây quỹ.
Kinh nghiệm của tôi về quản lý chiến lược và lập kế hoạch dựa trên hơn 41
năm trong giáo dục đại học và 9 năm là ủy viên hội đồng quản trị và, kể từ
năm 2015, với tư cách là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Hiệp hội Tín dụng
Hợp tác Puget Sound (Bellevue, Vashon, Tacoma, Renton) mà tôi đã giúp
mang đến Vashon.

Học vấn: Cử nhân Khoa học Xã hội, Trường Cao đẳng Whitman; Thạc sĩ Đại học
Columbia; Chuyên viên Báo chí Chuyên nghiệp Knight, Đại học Stanford

Donald P. Wolczko

William (Bill) Swartz

donw4phd@gmail.com

509-675-4686
billswartz987@gmail.com
www.protectvashonhealthcare.com

Học vấn: D.V.M., Đại học Tiểu bang Michigan
Nghề nghiệp: Phó Bác sĩ Thú y
Phát biểu: Tôi là Don Wolczko, một bác sĩ thú y, người đã có cơ sở hành
nghề phát đạt trong 30 năm, tuyển dụng và chỉ đạo 20 công nhân. Trong
thời gian đó, tôi đã quan sát sự xuống cấp về chăm sóc y tế con người trên
Đảo, nơi mà nhu cầu về hỗ trợ bổ sung ngày càng vượt xa những nỗ lực
khoa trương trong việc tài trợ cho Granny’s Attic. Hai nhóm chăm sóc y tế
đã thử và rời bỏ Đảo với các tổn thất tài chính, và nhóm thứ ba đang gặp
khó khăn.
Một Khu Bệnh viện Công, được chỉ đạo bởi các ủy viên hội đồng giàu kinh
nghiệm, có trách nhiệm về tài chính, là cần thiết để đảm bảo việc tiếp tục
chăm sóc y tế cho tất cả mọi người trên Đảo, làm nhẹ bớt gánh nặng cho
những người cần được chăm sóc không cần phải tốn nhiều giờ và thêm
chi phí ra khỏi Đảo thậm chí cho các trường hợp bị thương nhỏ (ví dụ: vết
rách); chúng ta, như một hòn đảo, có thể làm điều này mà không làm tổn
thương các thực thể khác (ví dụ: Khu Công viên), và với chi phí chỉ hai ly cà
phê một tuần. Tôi mong nhận được sự tin tưởng và phiếu bầu của quý vị
nhằm giúp chúng ta thành công trong việc giữ gìn và tăng cường chăm sóc
y tế cho tất cả mọi người trên Đảo.

Ứng cử viên không nộp phát biểu.

Nghề nghiệp: Tình nguyện viên Cộng đồng; nhà báo đã nghỉ hưu (37 năm làm
việc cho Seattle Times)
Phát biểu: Tôi chuyển đến Vashon vào năm 2013 sau 40 năm làm nghề báo. Tôi
phục vụ trong hội đồng quản trị của Ngân hàng Thực phẩm và tổ chức chương
trình phỏng vấn/công vụ “Island Crossroads” trên Voice of Vashon. Tôi đã tìm
hiểu sâu về tình hình chăm sóc y tế trên đảo trong chương trình phát thanh và
tôi tin rằng chúng ta cần một khu bệnh viện nhằm duy trì quyền tiếp cận chăm
sóc y tế cho tất cả người dân đảo.
Các lựa chọn chăm sóc y tế ở Vashon đã giảm đi rất nhiều chỉ sau 6 năm tôi sống
ở đây. Với tư cách là ủy viên hội đồng, tôi sẽ làm việc để bảo vệ các dịch vụ chúng
ta hiện có và khôi phục một số dịch vụ chúng ta đã mất. Tôi tin rằng chúng ta có
thể thực hiện điều này bằng một khoản thuế thấp hơn nhiều so với mức tối đa
mà luật pháp tiểu bang cho phép. Hai ưu tiên: Kéo dài giờ khám, và thực hiện
nhiều lịch hẹn cùng ngày hơn.
Tôi đã dành phần lớn sự nghiệp của mình vào chính sách chính quyền và chính
sách công, nền tảng quan trọng cho công việc này. Nhiều nhà lãnh đạo của cuộc
vận động khu bệnh viện ủng hộ tôi. Tôi rất trân trọng lá phiếu 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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Ủy viên Vị trí Số 4

Bill West

Dan Erin

forsker8@gmail.com
www.billwest.net

678-677-3291
danerin2000@yahoo.com

Học vấn: Bằng Cử nhân và Thạc sĩ ngành Ngư nghiệp, Tiến sĩ Luật, đều từ Đại
học Washington
Nghề nghiệp: Bán nghỉ hưu; cố vấn; tài xế lái xe buýt trường học; người
hướng dẫn Hồi sức tim phổi & Sơ cứu
Phát biểu: Rõ ràng rằng Vashon phải có dịch vụ chăm sóc y tế trên Đảo đáng
tin cậy, dễ tiếp cận để duy trì một cộng đồng vững mạnh. Cũng không kém
phần rõ ràng rằng các hệ thống chăm sóc y tế hiện tại của chúng ta đang gặp
khó khăn, và việc hình thành Khu Bệnh viện Công (PHD) là một công cụ mạnh
mẽ để thiết kế và phát triển một hệ thống chăm sóc sức khỏe mạnh mẽ, hiệu
quả và tiết kiệm chi phí tập trung vào nhu cầu và nguồn lực của Đảo.
Hình thức và chức năng của hệ thống mới đó sẽ được định hình bởi công việc
của các Ủy viên Hội đồng PHD ban đầu. Tôi muốn phục vụ cộng đồng của
chúng ta trong vai trò đó. Dù chăm sóc y tế còn mới với tôi, nhưng tôi cảm
thấy kinh nghiệm sống của tôi bao gồm nghề cá và nghề luật của tôi đã chuẩn
bị tốt cho tôi cho nhiệm vụ này. Tôi có kinh nghiệm trong các vấn đề chính
sách công, nghiên cứu và phân tích các vấn đề phức tạp, dịch vụ công cộng,
cân bằng nhiều lợi ích cạnh tranh, và đưa ra quyết định và hành động khi đối
mặt với thông tin không đầy đủ. Tôi biết ơn phiếu bầu của quý vị.

Học vấn: Đại học Washington (Saint Louis), ngành kỹ thuật; Học viện
Ngôn ngữ Quốc phòng, tiếng Nga

LeeAnn Brown

Wendy Noble

206-567-4600
leeannbrown58@gmail.com

360-545-3199
noblew543@gmail.com

Học vấn: Ứng cử viên không nộp thông tin..
Nghề nghiệp: Ứng cử viên không nộp thông tin..
Phát biểu: Chúng ta đang đi đầu trong phong trào tạo dựng thương hiệu
chăm sóc y tế của Vashon cho các thế hệ kế tiếp. Chúng ta cần chọn ra các
ủy viên hội đồng có sự hiểu biết sâu sắc về các nhu cầu chăm sóc sức khỏe
đa dạng của cộng đồng chúng ta. Tôi rất mong nhận được phiếu bầu của
quý vị.
Là một nhà môi giới bảo hiểm độc lập, trong 15 năm qua tôi đã làm việc với
hàng trăm người bạn và hàng xóm để giải quyết các vấn đề về khả năng chi
trả và tiếp cận chăm sóc sức khỏe thông qua bảo hiểm tư nhân, Medicare
và Medicaid. Vì tôi điều hành một doanh nghiệp thành công ở đây, tôi hiểu
được tính hai mặt của việc quản lý các nhu cầu và mong muốn với những
hạn chế tài chính và những gì mà hội đồng này sẽ phải đối mặt
Tôi đã sống ở đây trong 20 năm; con trai út của tôi đã lớn lên ở đây. Tôi
quan tâm sâu sắc rằng hệ thống chăm sóc y tế của chúng ta phản ánh các
giá trị của cộng đồng và những hạn chế thực tế. Với phiếu bầu của quý vị,
tôi sẽ làm việc không ngừng nghỉ thông qua việc cộng tác và sáng tạo để
bảo vệ và cải thiện chăm sóc sức khỏe tại đảo Vashon. Cùng nhau, chúng
ta có thể thực hiện được điều đó.

Học vấn: Thạc sĩ Khoa học Tự nhiên ngành Y tá, Đại học Tiểu bang Ohio;
Chuyên viên Y tá Gia đình, Đại học Tiểu bang Ball
Nghề nghiệp: Chuyên viên Y tá Gia đình, Đã nghỉ hưu
Phát biểu: Tôi đã tận tâm trau dồi chuyên môn Y tá tại các cơ sở đa dạng
như Phòng khám Mayo, hệ thống Người Bản địa ở Alaska và Navajo ở nông
thôn. Sau khi chuyển đến Vashon vào năm 2014, tôi đã làm việc tại Phòng
khám Franciscan và VCC. Tôi hiểu sự phức tạp của việc cung cấp dịch vụ
chăm sóc sức khỏe phản ánh nhu cầu của cộng đồng và Vashon phải đối
mặt với những thách thức đặc trưng.
Mất một cơ sở chăm sóc sức khỏe có thể làm suy yếu kết cấu của các cộng
đồng nhỏ khi lớn tuổi rời đi và các gia đình trẻ đặt câu hỏi có nên ở lại khi đi
ra khỏi đảo có nghĩa là chăm sóc bị chậm trễ. Giờ đây chúng ta có nguy cơ
mất một phòng khám chăm sóc chính.
Là một người đã về hưu và chủ nhà, tôi hiểu và chia sẻ mối quan tâm về
thuế. Tuy nhiên, tôi quan tâm nhiều hơn đến những gì sẽ xảy ra với cộng
đồng này khi không có phòng khám chăm sóc sức khỏe chính. Cam kết của
tôi là lắng nghe một cách tôn trọng, chịu trách nhiệm về tài chính và hành
động thay mặt cho tất cả cư dân Vashon trong việc tìm kiếm dịch vụ chăm
sóc sức khỏe lâu dài, bền vững cho cộng đồng của chúng ta.

Nghề nghiệp: Người sáng lập/Chủ tịch đã nghỉ hưu, Zethcon
Corporation, người xây dựng các giải pháp phần mềm tùy chỉnh
Phát biểu: Tôi sẽ là Ủy viên Hội đồng có thể làm cho các bên biết lắng
nghe nhau và tìm ra các mục tiêu và phương pháp chung, thay vì tập
trung vào những sự khác biệt. Tôi sẽ đảm bảo rằng các nhu cầu của
bệnh nhân, nhà cung cấp dịch vụ y tế, công ty bảo hiểm và người nộp
thuế đều được lắng nghe và cân nhắc. Mọi người đều đồng ý rằng
điều chúng ta cần tối thiểu là chăm sóc sức khỏe cơ bản, và trong
phạm vi có thể là chăm sóc khẩn cấp, ở trên đảo. Mọi người đồng ý
rằng để duy trì điều này cần phải có sự hỗ trợ tài chính. Làm thế nào
để thực hiện điều này là nội dung mà cuộc thảo luận phải tập trung và
là điểm chung phải được tìm ra. Tôi sẽ làm việc để thực hiện điều đó.
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Bonny S. Olney
bsolney@hotmail.com

Học vấn: Tiến sĩ về Y học Nắn xương năm 1993, hoàn tất bác sĩ cư trú
chuyên khoa Bác sĩ Gia đình năm 1996
Nghề nghiệp: Bác sĩ Gia đình và Cố vấn Bác sĩ về Mức độ Chăm sóc
Phát biểu: Là một bác sĩ và là cư dân của Vashon, tôi lo ngại về nhu cầu
y tế chưa được đáp ứng của một số thành viên dễ bị tổn thương nhất
trong cộng đồng. Chúng ta hiện thiếu các dịch vụ chăm sóc khẩn cấp và
các dịch vụ chuyên khoa cho những người mắc bệnh mãn tính. Nếu một
khu bệnh viện là để phục vụ những nhu cầu này, thì nó sẽ cần phải được
quản lý cẩn thận để đảm bảo rằng các nguồn lực được sử dụng một cách
thích hợp.
Tôi đã trong ngành y khoa gia đình trong 20 năm và hiện đang làm việc
cho một công ty quản lý chu kỳ doanh thu với các trách nhiệm quản lý.
Tôi cũng làm tình nguyện với Đoàn Dự bị Y tế Vashon. Tôi hiểu các quy
trình doanh nghiệp và có một số kinh nghiệm điều hướng những người
thanh toán từ chính phủ và thương mại cũng như hợp tác trong ngành y.
Tôi sẵn sàng và có khả năng hỗ trợ việc thành lập và tổ chức khu bệnh
viện này để giúp đảm bảo rằng nó cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế cần
thiết ở Vashon.

Tom Langland
206-463-3717
tomlangland23@gmail.com

Học vấn: K-12; Trường công lập Vashon. Cử nhân Khoa học Tự nhiên ngành
Dược; Đại học Washington, 1976
Nghề nghiệp: Dược sĩ; Nhà thuốc Vashon, 1976-2017. Chủ sở hữu/dược sĩ,
1992-2017
Phát biểu: Chúng ta có những người dân, trên hòn đảo phụ thuộc vào
phà, phụ thuộc gần như hoàn toàn vào các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc
sức khỏe tại địa phương. Người cao tuổi, gia đình cha mẹ đơn thân, người
bệnh mãn tính, người tàn tật, và người lao động nghèo sẽ có khả năng mất
quyền truy cập vào chăm sóc sức khỏe thực tế nếu khu vực bệnh viện đề
xuất bị từ chối. Không ai muốn trả nhiều thuế hơn mức cần thiết, nhưng
chất lượng cuộc sống cho cộng đồng của chúng tôi phụ thuộc vào sự chấp
thuận của dự luật này.
Tôi đã lắng nghe và tìm hiểu về nhu cầu chăm sóc sức khỏe của công
dân Vashon trong suốt 40 năm làm dược sĩ và chủ sở hữu của Nhà thuốc
Vashon. Mỗi ngày, mọi người nói với tôi về những ưu tiên, nhu cầu của họ
và đôi khi là sự thất vọng với việc cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe trên
Đảo. Rõ ràng là nhiều người sẽ phải rời khỏi Vashon mà không có nhà cung
cấp hiện tại. Bây giờ tôi đã nghỉ hưu và sẵn sàng giúp giữ gìn và cải thiện
các trải nghiệm chăm sóc sức khỏe của Vashon cho cư dân của chúng ta.

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

Jurisdiction
Khu Sân bay Quận King
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

Kaye Pierson

Will Gerrior

206-463-9145

206-463-9092
vashonwill@comcast.net

Ứng cử viên không nộp phát biểu.

Ứng cử viên không nộp phát biểu.
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Khu Sân bay Quận King

Ủy viên Vị trí Số 3

Robert Therkelsen

Khu Nghĩa trang Quận King Số 1
Ủy viên Vị trí Số 2

Anthony Puz
ajpuz@hotmail.com

Ứng cử viên không nộp phát biểu.

Học vấn: Bằng Cử nhân Khoa học Tự nhiên chuyên ngành Sinh học
Nghề nghiệp: Chủ yếu là phụ huynh ở nhà.
Phát biểu: Nếu quý vị nghĩ rằng quý vị có thể làm công việc này tốt
hơn thì hãy làm đi.

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 Công viên Đô thị Fall City
Ủy viên Vị trí Số 1
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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.
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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 Si View

Ủy viên Vị trí Số 1

Catherine
Fredenburg

Ủy viên Vị trí Số 2

Mark Correira
mjcorreira@yahoo.com

catherinefredenburg@yahoo.com

Học vấn: Đại học Washington MEd; Đại học Bách khoa Tiểu bang California
San Luis Obispo, Cử nhân Khoa học Tự nhiên
Nghề nghiệp: Quản lý Học khu; Ủy viên Hội đồng Khu Công viên Đô thị Si
View
Phát biểu: Tôi đã chọn gây dựng gia đình ở North Bend, tôi trân trọng cơ
hội giải trí ngoài trời trong thung lũng. Khi thung lũng phát triển, tôi muốn
đảm bảo việc tiếp tục truy cập vào các chương trình và công viên hiện tại
cùng với việc mở rộng các dịch vụ để hỗ trợ dân số ngày càng tăng.
Vì tôi mong muốn hỗ trợ giải trí trong cộng đồng của chúng ta, nên tôi đã
nộp đơn và được chọn vào Ủy ban Công viên Đô thị Si View. Trong thời
gian tôi làm việc trong ủy ban, sự cảm kích của tôi đã sâu sắc hơn cho công
việc của các nhân viên và công chúng để giữ đặc điểm cộng đồng của North
Bend. Công viên Đô thị Si View đã đáp ứng nhu cầu của cộng đồng trong
việc mở rộng cơ hội giải trí cho mọi lứa tuổi bằng cách tận dụng tốt nhất
không gian trong nhà và ngoài trời địa phương, phát triển đường mòn mới
và có được công viên mới. Với tư cách là ủy viên hội đồng, mục tiêu của
tôi là giữ lại đặc điểm cộng đồng của North Bend đồng thời đảm bảo tất cả
đều có cơ hội giải trí mà tôi rất may mắn được tận hưởng.

Học vấn: Cử nhân Khoa học Xã hội - Đại học Cincinnati (Kỹ sư An toàn Cứu hỏa)

Kayla Noonan

Katie Klahn

253-332-3733
kayla.noonan@yahoo.com

425-890-9902
KatieForParks@gmail.com
www.klahnkatie.wixsite.com/
website

Học vấn: Sinh viên tại Cao đẳng Bellevue

Học vấn: Cử nhân Khoa học Xã hội về Giáo dục Tiểu học và Mỹ thuật, WWU
(1998), Thạc sĩ Khoa học Tự nhiên về Giáo dục Khoa học, Đại học Tiểu bang
Montana (2005).

Nghề nghiệp: Sinh viên
Phát biểu: Tôi lớn lên ở Snoqualmie Valley. Tôi theo học tại trường Cao
đẳng Bellevue, và đã tích cực trong các hoạt động của Khu bảo tồn
Công viên Nông trại Meadowbrook trong nhiều năm. Tôi sẽ thay mặt
quý vị để vận hành và phát triển một cách chu đáo cho Khu Công viên
Đô thị Si View.

Nghề nghiệp: Trưởng Khu Cứu hỏa
Phát biểu: Đây là khoảng thời gian sôi động đối với khu Công viên Si View. Cử
tri đã thông qua trái phiếu trị giá $14.7 triệu để kết nối và bảo vệ các công viên
và Ủy ban đang thảo luận về một trung tâm thể thao dưới nước. Là một Ủy viên
Hội đồng, tôi sẽ sử dụng 30 năm kinh nghiệm làm việc với thành phố để đảm
bảo tiền thuế của chúng ta được sử dụng hiệu quả, cải thiện kết nối giữa các
công viên, tăng số lượng công viên trong vùng, và ủng hộ quyền tiếp cận của mọi
thành viên trong cộng động -- bất kể có khả năng vận động hay bị khuyết tật.
Là một phụ huynh và cư dân ở North Bend, tôi coi trọng các công viên và đường
mòn của chúng ta. Là một Ủy viên Hội đồng Công viên North Bend, tôi làm
việc với Thành phố để tạo ra nguồn quỹ bảo trì hằng năm để giải quyết bảo trì
thường xuyên các công viên thuộc sở hữu của Thành phố. Trong Ủy ban Công
viên Hiệp hội chủ nhà Si View, tôi đã làm việc với Thành phố để cải thiện và duy
trì các khu vui chơi trong các công viên ở khu phố thuộc sở hữu của Thành phố.
Tôi sẽ rất vinh dự nếu được đại diện cho quý vị, và tôi chân thành mong được
nhận phiếu bầu của quý vị.

Nghề nghiệp: Chuyên gia Chương trình Giáo dục Công cộng, Trung tâm Giáo dục
Lưu vực Sông Cedar
Phát biểu: Các cư dân của Snoqualmie Valley thân mến, đây là một thời cơ rất
hào hứng cho Khu Công viên Đô thị Si View! Ba mươi mẫu rừng sẽ sớm có những
con đường mòn cho tất cả mọi người tại Công viên Đường mòn Tennant. Một
trung tâm thể thao dưới nước đang được xây dựng, và công viên mới nhất của
Khu, South Fork Landing, gồm 28 mẫu cỏ và rừng với rất nhiều tiềm năng.
Trong gần 20 năm, tôi đã sống ở Valley, làm việc với tư cách là một nhà giáo dục
tại Khu giải trí Hồ Rattlesnake và Lưu vực Sông Cedar River. Thông qua các tour,
biển báo diễn giải, và tiếp cận cộng đồng, tôi giúp kết nối du khách với lịch sử tự
nhiên và văn hóa của những vùng đất xinh đẹp này. Tầm nhìn của tôi với tư cách
là một Ủy viên Hội đồng là đưa đến những trải nghiệm phong phú cho tất cả mọi
người, đồng thời vẫn chi tiêu tiền công một cách khôn ngoan và luôn xem xét
việc quản lý môi trường.
Tôi sẽ rất vinh dự được trả lại cho cộng đồng của chúng ta bằng cách giúp định
hình tương lai của các công viên địa phương, các cơ hội giải trí, và không gian
mở. Cảm ơn quý vị đã bỏ phiếu!

Jurisdiction
Khu Công viên Đô thị Si View
Ủy viên Vị trí Số 3

Mark Joselyn
425-888-2358
mjoselyn3@comcast.net

Học vấn: Cử nhân Khoa học Xã hội, Đại học Minnesota, Minneapolis
Nghề nghiệp: Người chuyên vẽ bản đồ / Chuyên gia Công nghệ Thông tin, Thành
phố Seattle, Lưu vực Sông Cedar
Phát biểu: Khu Công viên Đô thị Si View đánh giá cao mối quan hệ cộng tác. Chúng
ta có các thỏa thuận liên địa phương với North Bend, Học khu Snoqualmie Valley,
Grange và Hiệp hội Bảo tồn Nông trại Meadowbrook để tiếp cận và lập chương trình
cho nhiều khu đất trống công cộng. Tôi tự hào được làm việc để tối ưu hóa quyền
tiếp cận các nguồn lực công cộng trong cộng đồng của chúng ta.
Công viên giúp tăng cường tình trạng khỏe mạnh và chất lượng cuộc sống. Hồ bơi
nhỏ của chúng ta đã hết sức chứa. Nghiên cứu Khả thi về Trung tâm Thể thao Dưới
nước mới được công bố xem xét toàn cảnh thung lũng để hình dung ra các cơ sở thể
thao dưới nước công cộng mà các cư dân của chúng ta xứng đáng được hưởng và
sẽ đáp ứng được các nhu cầu trong tương lai của Khu vực. Tôi hy vọng rằng chúng
ta có thể đáp ứng một cách có trách nhiệm những thử thách để hiện thực hóa tầm
nhìn này cho cộng đồng của chúng ta.
Khi tôi đi bộ qua Chợ Nông dân và chứng kiến các gia đình, hàng xóm, nhà cung cấp,
những người thợ thủ công, những người vận động, nông dân, nhạc sĩ, những người
sinh sống tại đây, và cả những người không sống tại đây, tất cả đều hài lòng và sống
vui vẻ trong cộng đồng của chúng ta, tôi tự hào về điều đó. Tôi mong nhận được sự
ủng hộ liên tục của quý vị cho công việc đầy ý nghĩa này. 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 Công viên & Giải trí Vashon-Maury Island

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 3

Karen M. Gardner

Bob McMahon

415-624-9002
km.gardner@gmail.com

206-730-0565
rtmcm@outlook.com

Học vấn: Tiến sĩ Khoa học Thông tin, Đại học UC Berkeley

Học vấn: Cử nhân Khoa học Tự nhiên Kỹ thuật Cơ khí, Cử nhân Khoa
học Tự nhiên Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Washington

Nghề nghiệp: Nhà khoa học máy tính đã nghỉ hưu
Phát biểu: Quý vị đã bầu cho tôi trở thành Ủy viên Hội đồng Công viên
Vashon bốn năm trước. Trong bốn năm này, tôi đã tham gia không
ngừng nghỉ trong việc xây dựng kế hoạch chiến lược, cập nhật các
chính sách của công viên và những nỗ lực liên tục để ổn định tình hình
tài chính của chúng ta. Các ủy viên đồng nghiệp của tôi và tôi chia sẻ
một cam kết về tính minh bạch, cam kết về khả năng tài chính, và định
hướng cho dịch vụ cộng đồng. Tôi đặc biệt quan tâm đến việc đảm
bảo rằng khu công viên giải quyết nhu cầu của người cao tuổi và dân
cư có nhu cầu đặc biệt. Khu Công viên Vashon có nhiều thách thức
phía trước (ví dụ: đạt được các mục tiêu (với ngân quỹ hạn chế) mà cư
dân Vashon yêu cầu trong khảo sát người dùng, trở thành nền tảng
của kế hoạch chiến lược) và kinh nghiệm tôi có được sẽ giúp chúng
ta điều hướng thành công trong tương lai . Các công viên và chương
trình giải trí mà chúng ta đang và sẽ mang lại là đáng được bảo vệ và
tôi sẽ làm hết sức mình để thực hiện điều đó.

Nghề nghiệp: Tổng Quản lý Xưởng Đóng tàu đã Nghỉ hưu, Quản lý Kỹ
thuật, Quản lý Sản xuất
Phát biểu: Chúng ta thấy may mắn vì các công dân đảo đã chấp thuận
thành lập Khu Công viên Vashon, tách biệt và riêng với Công viên
Quận King, 35 năm trước, điều này trao quyền kiểm soát trực tiếp
các cơ sở của khu công viên cho cộng đồng Vashon. Tôi đã vinh dự
được phục vụ như một ủy viên hội đồng VPD kể từ năm 2016 và mong
muốn được phục vụ bốn năm nữa cho hòn đảo của chúng ta.
Trong nhiệm kỳ thứ hai của tôi, tôi sẽ tập trung vào các ưu tiên sau
đây: (1) đảm bảo rằng kế hoạch chiến lược dựa trên dữ liệu hướng
tới công dân do ủy ban phát triển trong vài năm qua được duy trì khi
mong muốn và nhu cầu của cộng đồng thay đổi, và (2) duy trì, sửa
chữa, và tăng cường các cơ sở và chương trình hiện có nhất quán với
kế hoạch đó

Jurisdiction
Khu Công viên & Giải trí Vashon-Maury Island
Ủy viên Vị trí Số 5

Hans Van Dusen
206-463-3077
hansatvashonparks@gmail.com

Học vấn: Đại học Tufts, Cử nhân Khoa học Tự nhiên, Kỹ thuật Cơ khí, Cử
nhân Khoa học Xã hội ngành Kinh tế học
Nghề nghiệp: Quản lý Hợp đồng Rác thải Rắn, Thành phố Seattle
Phát biểu: Tôi đã được bổ nhiệm vào Hội đồng Quản trị Khu Công viên
Vashon vào năm 2018 và nay ứng cử để tiếp tục làm dân biểu của quý vị.
Tôi đã sống tại Vashon hơn 15 năm và đánh giá cao các chương trình và
dịch vụ thiết yếu mà Khu Công viên cung cấp nhằm thúc đẩy dịch vụ giải trí
và hạnh phúc của tất cả các thành viên cộng đồng.
Tôi có nền tảng sâu rộng với tư cách là người quản lý Thành phố và tình
nguyện viên cộng đồng cung cấp các chương trình hiệu quả, sáng tạo và
có khả năng đáp ứng. Trọng tâm của tôi là: thiết lập các ưu tiên rõ ràng và
thống nhất; duy trì trách nhiệm tài chính minh bạch; cung cấp giá trị khách
hàng thông qua nhận thức về nhu cầu và thực thi hiệu quả; và ủng hộ
truyền thông cởi mở và tôn trọng.
Tôi đã rất ấn tượng với sự tiến bộ gần đây của Khu Công viên nhằm làm rõ
và củng cố sứ mệnh và tầm nhìn cốt lõi; đạt được một kế hoạch tài chính
bền vững; và lắng nghe các thành phần để cải thiện và mở rộng dịch vụ. Tôi
dự định tiếp tục con đường đó trong việc hỗ trợ một khu vực mà phục vụ
nhu cầu 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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Công cụ Minh bạch dành cho
Người nộp thuế
Xem bảng giải thích chi tiết về thuế bất
động sản của quý vị, cũng như chi phí
ước tính của các dự luật thuế được đề
xuất mà sẽ được cử tri bỏ phiếu bằng
công cụ minh bạch dành cho người nộp
thuế của Văn phòng Thẩm định viên
Quận King.

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

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

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

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

Văn bản đầy đủ của dự luật này bắt đầu ở trang 73.

Phát biểu ủng hộ

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

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

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

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

Thành phố Duvall

Thành phố Duvall

Phát biểu giải trình

Đề xuất Số 1

Đề xuất số 1 thể hiện nỗ lực của
Thành phố Duvall trong việc tài trợ
cho các dự án vận hành và bảo trì
khu giao thông vận tải được đưa ra
trong Chương trình Lớp phủ và Cải
thiện Khu Giao thông Vận tải 6 năm của Thành phố. Trong số các nhu
cầu giao thông vận tải chưa được đáp ứng khác được Hội đồng Thành
phố Duvall xác định, nguồn thu từ thuế bán hàng sẽ được sử dụng để
trả chi phí các hạng mục cải thiện an toàn cho người đi bộ, hàn gắn vết
nứt, lớp phủ vỉa hè, xây dựng lại hệ thống cơ sở hạ tầng đường bộ hiện
tại và/hoặc để tiếp tục tận dụng các quỹ công cộng đưa vào sử dụng cho
các dự án và chương trình của Thành phố.

Thuế Bán hàng và Sử dụng ở Khu Lợi ích Giao thông Vận tải dành cho
việc Bảo trì, Bảo quản, Phục hồi và Cải tiến Lòng đường
Hội đồng Thành phố đã phê chuẩn Nghị quyết Số 19-09 cho phép thuế
bán hàng và sử dụng ở Khu Lợi ích Giao thông Vận tải ở mức 0.2% trong
thời hạn mười năm trong phạm vi Thành phố, theo RCW 82.14.0455, để
cấp kinh phí cho các hoạt động giao thông vận tải và các dự án liên quan
đến bảo trì bao gồm tăng cường an toàn cho người đi bộ, lấp kín vết
nứt, lớp phủ vỉa hè và tái xây dựng lòng đường của cơ sở hạ tầng lòng
đường hiện có và phân bổ quỹ khi cần thiết để tận dụng hơn nữa công
quỹ cho các dự án và chương trình giao thông vận tải của Thành phố.
Đề xuất này nên được:
Chấp thuận
Bác bỏ

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

Nếu quý vị có câu hỏi về dự luật này,
xin vui lòng liên lạc:
Steve Leniszewski, Giám đốc Công
trình Công cộng, 425-939-8042,
transportation@duvallwa.gov

Một phiếu bầu chấp thuận Đề xuất số 1 sẽ cho phép thu thêm 0.2%
thuế bán lẻ và tiêu dùng trong phạm vi Thành phố, có thể hiểu là thêm
$0.20 đô la cho mỗi $100.00 đô la chi trả cho những món hàng chịu
thuế trong Thành phố. Thuế này áp dụng với tất cả mọi người, cư dân
thành phố cũng như người không cư trú, những người mua những món
hàng chịu thuế trong Thành phố. Việc sử dụng doanh thu do Thành
phố tạo ra từ thuế bán lẻ và tiêu dùng bị hạn chế theo luật pháp tiểu
bang, nghĩa là các khoản thu thuế bán hàng này chỉ có thể được sử
dụng để tài trợ cho các chi phí liên quan đến việc duy trì và cải thiện hệ
thống giao thông vận tải của Thành phố và thực hiện chương trình cải
thiện hệ thống giao thông vận tải của Thành phố như đã được Hội đồng
Thành phố Duvall phê duyệt. Nếu được cử tri chấp thuận, 0.2% thuế
bán hàng theo Đề xuất 1 sẽ được áp dụng cho giai đoạn 10 năm bắt đầu
không sớm hơn ngày 1 tháng 4 năm 2020.

Phát biểu ủng hộ

Phát biểu phản đối

Khu vực có thẩm quyền pháp lý đã không nộp phát biểu.

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 ủng hộ. 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.

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
Học khu Skykomish Số 404
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Phát biểu giải trình

Đề xuất Số 1
Thuế cho Dự án Vốn về Công nghệ
Hội đồng Quản trị của Học khu Skykomish Số 404 đã thông
qua Nghị quyết Số 07_31_2019 liên quan đến một khoản thuế
cho việc hiện đại hóa công nghệ. Đề xuất này cho phép có
được công nghệ, thiết bị và đào tạo liên quan đến giáo dục và
hoạt động, bao gồm máy tính trong lớp học để hỗ trợ công tác
giảng dạy, và cho phép thu các khoản thuế thặng dư sau đây
đối với tất cả các bất động sản chịu thuế trong Học khu:
Năm
thu thuế

Mức thuế xấp xỉ/$1,000
của giá trị bất động sản
được thẩm định

Số tiền thuế

2020

$1.6249

$75,000

2021

$1.6249

$75,000

2022

$1.6249

$75,000

2023

$1.6249

$75,000

Nếu quý vị có câu hỏi về dự luật này,
xin vui lòng liên lạc:
Việc thông qua Đề xuất Số 1 sẽ cho Christina Daniels, Quản lý Nghiệp vụ
phép thu $75,000 thuế bất động
360-677-2623 ext. 111
sản trong Học khu Skykomish Số
cdaniels@skykomish.wednet.edu

404 vào năm 2020, thu $75,000
vào năm 2021, thu $75,000 vào
năm 2022, và thu $75,000 vào năm 2023, để tài trợ cho việc mua và
cài đặt, triển khai và quản lý công nghệ máy tính và các hệ thống công
nghệ, cơ sở và dự án, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc tăng cường
cơ sở hạ tầng, mua phần cứng, giấy phép phần mềm, và triển khai các
ứng dụng trực tuyến và đào tạo. Theo Nghị quyết Số 07_31_2019 phê
duyệt đề xuất này, các khoản thuế này sẽ được thu trong năm học
2019-2020 đến hết năm 2023-2024, và gửi vào Quỹ Dự án Vốn của Học
khu cho những cải tiến này để đáp ứng các chương trình giáo dục hiện
tại và tương lai cho học sinh của học khu chánh. Nếu được cử tri chấp
thuận, và dựa trên thông tin giá trị được thẩm định dự kiến, mức thuế
ước tính trên $1,000 của giá trị bất động sản được thẩm định sẽ là $1.62
(sẽ được thu vào năm 2020), $1.62 (sẽ được thu vào năm 2021), $ 1.62
(sẽ được thu vào năm 2022) và $1.62 (sẽ được thu vào năm 2023). Mức
thuế chính xác sẽ được điều chỉnh dựa trên giá trị được thẩm định thực
tế của bất động sản trong phạm vi Học khu vào thời điểm thu thuế.

Có nên chấp thuận đề xuất này không?
Có
Không
Văn bản đầy đủ của dự luật này có theo yêu cầu.

Phát biểu ủng hộ

Phát biểu phản đối

Khu vực có thẩm quyền pháp lý đã không nộp phát biểu.

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 ủng hộ. 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.

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.

70

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.

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.

Jurisdiction
Khu Bệnh viện Công Số 5 được Đề xuất
Đề xuất Số 1
Thành lập Khu Bệnh viện Công
Hội đồng Quận King đã thông qua Sắc lệnh Số 18929 liên
quan đến đề xuất thành lập Khu Bệnh viện Công Quận
King Số 5. Đề xuất này sẽ cho phép thành lập một khu
bệnh viện công mới có quyền hạn và nhiệm vụ theo RCW
70.44.060. Khu bệnh viện công mới sẽ bao gồm tất cả
lãnh thổ của Vashon-Maury Island và sẽ được điều hành
bởi một hội đồng ủy viên gồm năm vị trí, tất cả đều sẽ
được bầu trên diện rộng.
Ủng hộ việc thành lập Khu Bệnh viện Công Số 5
Phản đối việc thành lập Khu Bệnh viện Công Số 5

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

Phát biểu giải trình
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Nếu quý vị có câu hỏi về dự luật này,
xin vui lòng liên lạc:
Jeff Muhm, Giám đốc Chính sách,
Hội đồng Quận King
206-477-0951
jeff.muhm@kingcounty.gov

Nếu Đề xuất Số 1 được thông qua,
một khu bệnh viện công mới sẽ
được lập ra với đường ranh giới
bao gồm toàn bộ lãnh thổ của
Vashon-Maury Island. Khu Bệnh
viện, hay được gọi là Khu Bệnh viện Công Số 5 của Quận King, sẽ có
quyền sở hữu và vận hành các bệnh viện và cơ sở chăm sóc y tế khác
và cung cấp các dịch vụ bệnh viện và dịch vụ y tế khác thay mặt cho cư
dân của Khu và những người khác. Khu Bệnh viện sẽ là một đơn vị thuộc
chính quyền thành phố với tất cả các quyền hạn được liệt kê trong RCW
70.44.060, bao gồm, nhưng không giới hạn ở, thẩm quyền thu được,
cho thuê, bảo trì, vận hành và phát triển bất động sản, thiết bị, và các
cơ sở chăm sóc y tế và bệnh viện; được vận dụng thế mạnh của quyền
trưng thu; được ký kết hợp đồng; được thuê nhân viên, bao gồm giám
thị, luật sư và nhân viên kỹ thuật hoặc chuyên môn khác; được khởi kiện
và bị kiện; được ký hợp đồng công nợ; được phát hành và bán trái phiếu
doanh thu; được đánh thuế bất động sản hằng năm lên tới $0.75 (75
xu) cho mỗi $1,000 của giá trị bất động sản được thẩm định đối với bất
động sản trong Khu Bệnh viện; và được đánh thuế thặng dư khi được
cử tri cho phép tại một cuộc bầu cử đặc biệt. Khu Bệnh viện sẽ thuộc
quyền quản lý của một hội đồng ủy viên gồm năm thành viên được bầu
thông qua bầu cử trên diện rộng và là cư dân của Khu Bệnh viện.

Văn bản đầy đủ của dự luật này bắt đầu ở trang 74.

Phát biểu ủng hộ

Người nộp phát biểu: Sharon Nelson,
Gary A. Koch,
info@protectvashonhealthcare.com

Phát biểu phản đối

Người nộp phát biểu: Hilary Emmer,
Kelly Wright, 206-463-7277

Toàn bộ cư dân Vashon Island xứng
đáng được tiếp cận với dịch vụ chăm
sóc sức khỏe có chất lượng tại địa
phương. Cơ sở y tế chăm sóc sức khỏe ban đầu hiện tại của chúng ta không có
cơ chế tài chính bền vững và không có nguồn kinh phí bổ sung chuyên dụng
– và việc quản lý địa phương của một hội đồng được bầu và đủ điều kiện chịu
trách nhiệm với cộng đồng người dân đảo - chúng ta có nguy cơ mất đi dịch
vụ quan trọng này. Với lá phiếu của quý vị ủng hộ cho Khu Bệnh viện Vashon,
chúng ta có thể:
Đánh giá các nhu cầu hiện tại bao gồm chăm sóc sức khỏe ban đầu, tăng giờ
mở cửa, chăm sóc khẩn cấp và các nhu cầu khác hiện không được đáp ứng.
Tăng cường các dịch vụ hiện được cung cấp trên Vashon Island bằng cách làm việc
với các nhà cung cấp hiện tại hoặc tìm kiếm các nhà cung cấp mới. Duy trì các
dịch vụ y tế Vashon bằng các nguồn kinh phí địa phương cần thiết để tạo ra và
hỗ trợ sự ổn định lâu dài trong các hoạt động và cơ sở chăm sóc y tế.
Nếu mất đi các lựa chọn chăm sóc y tế tại địa phương, chúng ta có nguy cơ mất
đi cơ chế an ninh giúp bảo đảm cho người cao tuổi dịch vụ chăm sóc thiết yếu,
khuyến khích các gia đình ổn định cuộc sống và phát triển, và khiến các doanh
nghiệp muốn là một phần trong cộng đồng của chúng ta.
Cộng đồng của chúng ta xứng đáng được hưởng dịch vụ chăm sóc y tế đáp ứng
nhu cầu của người dân đảo và do người dân địa phương quản lý. Hãy bỏ phiếu
để ủng hộ cho hòn đảo và sức khỏe của quý vị. Xin vui lòng bỏ phiếu Có cho
Chăm sóc Y tế Vashon!

Chúng ta ủng hộ việc tiếp cận dịch
vụ chăm sóc y tế có chất lượng cho
Tất cả mọi người, điều mà khoản
thuế này sẽ không giải quyết được. Khu Bệnh viện này sẽ không mang đến
dịch vụ chăm sóc khẩn cấp, dịch vụ mới, dịch vụ chăm sóc ít tốn kém hơn,
hoặc tăng khả năng tiếp cận. Thay vào đó, nó sẽ được sử dụng để duy trì
Neighborcare, là chương trình vốn đã được trợ cấp quá nhiều. Sẽ không có
thay đổi nào đối với hoạt động của khu bệnh viện này, vì vậy những người
không đủ khả năng chi trả cho việc chăm sóc vẫn sẽ phải bị gửi qua các
công ty thu nợ cho các hóa đơn chưa thanh toán.
Nếu không có lá phiếu của người dân, Khu Bệnh viện sẽ có thể thu 75 xu
cho mỗi $1,000 của giá trị căn nhà được thẩm định ($375 cho một ngôi
nhà trị giá $500,000). Mặc dù Neighborcare có khoản thâm hụt $350,000
hằng năm, nhưng Khu Bệnh viện sẽ yêu cầu một khoản tối thiểu hằng
năm là $1.3 triệu. Vì mỗi Ủy viên Hội đồng có thể nhận $10,000 hằng năm,
cộng với bảo hiểm y tế, có đội ngũ nhân viên hành chính và duy trì một
văn phòng, hàng trăm ngàn đô la thuế có thể được chi tiêu trước khi sử
dụng bất kỳ khoản tiền nào cho việc chăm sóc sức khỏe trực tiếp. Khoản
thuế mới này cũng sẽ làm vơi bớt một phần mười ngân sách của Khu Công
viên và góp phần vào tình trạng thiếu nhà ở giá rẻ.
Chăm sóc y tế là quyền con người cần phải có cho tất cả mọi người, nhưng
một loại thuế mới đánh vào những người cần giúp đỡ nhất không phải là
cách để giải quyết vấn đề.

Bác bỏ phát biểu phản đối

Bác bỏ phát biểu ủng hộ

Phát biểu phản đối đánh lừa cử tri về vấn đề quan trọng này. Chúng ta cần một
khu vực bệnh viện đặc biệt vì hệ thống hiện tại không phù hợp. Phiếu bầu Có
của quý vị mang lại cho người dân đảo lợi thế để đàm phán với các nhà cung
cấp khác, những người có thể phục vụ tốt hơn các nhu cầu của Vashon.
Lựa chọn giữa Công viên và Chăm sóc y tế là một lựa chọn sai lầm. Các cộng
đồng mạnh có cả hai, đó là lý do tại sao mức thuế sẽ nhẹ nhàng, và chịu trách
nhiệm cuối cùng với người đóng thuế. Hầu hết các ứng cử viên tranh cử vào vị
trí ủy viên hội đồng đã đồng ý bãi bỏ quy định bồi thường và bảo hiểm y tế. Hãy
bỏ phiếu có!

Neighborcare đã nhận được nguồn kinh phí từ Seattle, Quận King và
Granny (tại địa phương hơn $100,000 một năm), và họ không có tiếng
nói trong hoạt động hằng ngày. Vì quan hệ với liên bang, Neighborcare
nhận 106% số tiền họ lập hóa đơn cho Medicaid, và nhận được các
khoản hoàn trả Medicare cao hơn. Chúng ta không biết Neighborcare
đang mất bao nhiêu tiền, hoặc họ phục vụ bao nhiêu bệnh nhân.
Một Khu Bệnh viện sẽ không thay đổi điều này. Vashon sẽ không sở hữu
hoặc kiểm soát cơ sở khám chữa bệnh này. Hãy bỏ phiếu Không!
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Khu Công viên và Giải trí Vashon-Maury Island

Đề xuất Số 1
Gia hạn Thuế dành cho Khu Công viên cho Năm 2020
đến Năm 2023
Khu Công viên và Giải trí Vashon-Maury Island có nên được
phép áp đặt thuế bất động sản thường xuyên không quá $0.45
cho mỗi một nghìn đô la của giá trị bất động sản được thẩm
định cho mỗi năm trong 4 năm liên tiếp để trả chi phí điều
hành và bảo trì liên quan đến các cơ sở của Khu Công viên
và Giải trí, như được quy định trong Nghị quyết Số 19-30 hay
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:
Elaine Ott-Rocheford, Giám đốc Điều
hành
206-463-9602
eott@vashonparks.org

Việc thông qua Dự luật 1 sẽ ủy
quyền cho Khu Công viên và Giải
trí Vashon-Maury Island (Khu Công
viên Vashon) đánh thuế bất động
sản thặng dư hằng năm trong bốn
năm để trả chi phí cho hoạt động và bảo trì liên quan đến các cơ sở của
Khu Công viên. Khoản thuế này sẽ thay thế khoản thuế sắp hết hạn của
Khu công viên.
Khoản thuế cho việc Bảo trì và Hoạt động kéo dài bốn năm được đề
xuất này sẽ cho phép thu các khoản thuế ước tính là $0.45 trên $1,000
của giá trị bất động sản được thẩm định mỗi năm từ năm 2020 đến năm
2023. Mức thuế khoảng $0.45 trên $1,000 của giá trị bất động sản được
thẩm định được dự kiến thu vào năm đầu tiên 2020 sẽ tương đương
với $225.00 mỗi năm (hoặc $18.75 mỗi tháng) cho một căn nhà trị giá
$500,000.
Những người sở hữu nhà từ 61 tuổi trở lên, hoặc khuyết tật, và những
người đáp ứng được các yêu cầu thu nhập nhất định sẽ có thể được
miễn giảm thuế. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng gọi Sở Thẩm định
Quận King 206-296-7300.

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

Phát biểu ủng hộ

Người nộp phát biểu: Karl Stetson,
Katherine Spelman, karl.stetson@
yahoo.com

Khu Công viên Vashon rộng 530
mẫu và 48 tài sản thuộc quyền sở
hữu của Khu Công viên được hàng
ngàn người dân đảo sử dụng mỗi ngày. Lá phiếu của quý giúp chúng
được tiếp tục mở cửa. Point Robinson, Village Green, Hồ bơi Cộng đồng,
VES và Sân chơi Agren, Công viên Ober, Công viên Paradise Ridge, Bến
cảng Tramp, Khu giải trí Phiêu lưu Burton, v.v. là mỗi tài sản của VPD tạo
thành thể xác và linh hồn giải trí của hòn đảo.
Các cử tri của Vashon đã phê chuẩn mức thuế hiện tại là 50 xu trên mỗi
$1,000 giá trị bất động sản được thẩm định trong năm 2015. Mức thuế
mới này sẽ thay thế mức thuế 45 xu – tương đương với dưới $19 mỗi
tháng cho một bất động sản trị giá $500,000. Mức thuế này cần thiết để
bảo đảm kinh phí cho Khu Công viên từ năm 2020 - 2023. Nếu mức thuế
này không được thông qua, các công viên và cơ sở vật chất của chúng ta
sẽ đóng cửa.
Khu Công viên Vashon đã làm việc chăm chỉ để lấy lại nền tảng tài chính
vững chắc và hiện nay không có nợ. Cuộc kiểm toán gần đây nhất do
tiểu bang thực hiện vào tháng 12 năm 2018 đã có ý kiến, “các hoạt động
của Khu công viên tuân thủ luật pháp, quy định hiện hành của tiểu bang
và các chính sách của chính Khu Công viên, và cung cấp các biện pháp
kiểm soát đầy đủ để bảo vệ các nguồn tài nguyên công cộng.”
Quý vị có thể xem thông tin thêm về mức thuế này và việc tiền thuế của
quý vị sẽ được chi tiêu như thế nào tại đây: https://www.vashonparks.
org/. Chúng tôi trân trọng sự ủng hộ của quý vị.

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.
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Khu Bệnh viện Công Số 5 được Đề xuất

Văn bản đầy đủ của Sắc lệnh Số 18929
MỘT SẮC LỆNH thành lập ngày 5 tháng 11 năm 2019, là ngày diễn ra
cuộc bầu cử đặc biệt về câu hỏi về việc tạo ra một khu bệnh viện công
trên Vashon-Maury Island; thiết lập đường ranh giới của khu bệnh viện
công được đề xuất; và xác định số lượng ủy viên của khu được đề xuất
và cách thức bầu cử của họ.
TUYÊN BỐ VỀ SỰ KIỆN:
1. Vào ngày 22 tháng 4 năm 2019, một kiến nghị thành lập một
khu bệnh viện công mới ở Quận King bao gồm toàn bộ lãnh thổ của
Vashon-Maury Island đã được đệ trình lên giám đốc bầu cử của Quận
King. Giám đốc bầu cử đã kiểm tra các chữ ký trong bản kiến nghị, so
sánh chúng với hồ sơ đăng ký cử tri của sở bầu cử quận King và chứng
nhận các chữ ký này hội đủ điều kiện tuân thủ theo RCW 70.44.020 và
70.44.030.
2. Ngày và giờ cho phiên điều trần về bản kiến nghị, cùng với nguyên
văn của bản kiến nghị, không có chữ ký, đã được công bố trên VashonMaury Island Beachcomber vào ngày 6 tháng 6 năm 2019 và ngày 13
tháng 6 năm 2019, tuân thủ theo RCW 70.44.030.
3. Một phiên điều trần công cộng về các bất động sản được đưa vào
khu bệnh viện được đề xuất đã được toàn bộ ủy ban tổ chức vào ngày
17 tháng 6 năm 2019, tuân thủ theo RCW 70.44.030.
HỘI ĐỒNG CỦA QUẬN KING BAN HÀNH SẮC LỆNH NHƯ SAU:
MỤC 1. Khu bệnh viện công được đề xuất sẽ được gọi là Khu
Bệnh viện Công Quận King Số 5.
MỤC 2. Các đường ranh giới của Khu Bệnh viện Công Quận
King Số 5 như sau:
Tất cả các hòn đảo và đường thủy triều cực thấp bao quanh các đảo
được gọi là Quần đảo Vashon Maury nằm ở Khu vực Hành chính của
Quận 21,22 và 23 N và Đoạn đường Giới hạn 2 và 3E, W.M., Quận King,
Tiểu bang Washington. Các ranh giới của Khu được đề xuất tuân theo
các ranh giới khu vực bầu cử hiện có và không phân chia bất kỳ khu bầu
cử nào, tất cả đều tuân theo quy định của RCW 70.44.030.
MỤC 3. Theo RCW 29A.04.321 và 70.44.020, một cuộc bầu cử
đặc biệt được tổ chức vào ngày 5 tháng 11 năm 2019, trong khu vực
được nói đến của đề xuất trong phần 2 của sắc lệnh này để xem xét câu
hỏi có nên thành lập Khu Bệnh viện Công Quận King Số 5 hay không và
để bầu ủy viên. Giám đốc bầu cử sẽ đưa ra thông báo về sắc lệnh này
theo hiến pháp tiểu bang và luật chung và để đệ trình cho các cử tri đủ
điều kiện của khu, tại cuộc bầu cử đặc biệt, đề xuất sau đây được nêu
ra. Thư ký của hội đồng sẽ xác nhận đề xuất đó với giám đốc bầu cử, về
cơ bản theo mẫu sau:
KHU BỆNH VIỆN CÔNG SỐ 5
QUẬN KING WASHINGTON
Hội đồng Quận King đã thông qua Sắc lệnh Số _________ liên quan đến
đề xuất thành lập Khu Bệnh viện Công Quận King Số 5. Đề xuất này
sẽ cho phép thành lập một khu bệnh viện công mới có quyền hạn và
nhiệm vụ theo RCW 70.44.060. Khu bệnh viện công mới sẽ bao gồm tất
cả lãnh thổ của Vashon-Maury Island và sẽ được điều hành bởi một hội
đồng ủy viên gồm năm vị trí, tất cả đều sẽ được bầu trên diện rộng.
Ủng hộ việc thành lập Khu Bệnh viện Công Số 5
Phản đối việc thành lập Khu Bệnh viện Công Số 5

__
__

MỤC 4. Hội đồng ủy viên của Khu Bệnh viện Công Quận King
Số 5 sẽ bao gồm năm vị trí được bầu trên diện rộng. Các ủy viên ban
đầu cho tất cả năm vị trí sẽ được bầu vào ngày 5 tháng 11 năm 2019.
MỤC 5. Giám đốc bầu cử được ủy quyền và yêu cầu chuẩn bị và
phân phát tập sách hướng dẫn cử tri địa phương, theo K.C.C. 1.10.010,
đối với cuộc bầu cử đặc biệt được yêu cầu trong sắc lệnh này, chi phí
của tập sách hướng dẫn cử tri sẽ được tính như một phần chi phí của
cuộc bầu cử.

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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45
17
43
35
57
26
36
52
54
19
39
15
62
32
15
25
48
37
35
34
53
27
22
57
19
16
24
33
17
45
62
30
23
64
59
30
23
18
13
37
46
48
47
51
17
55
17
39
53
43
40
16
27
44
63
62

Koellen, Heather
Langland, Tom
Larner, Steven L.
Lengyel, Dot
Macomber, Zabette
Martin, Alan
Mayhew, James
McDermott, Joe
McFarland, Rob
McLaughlin, Larry (Mac)
McMahon, Bob
Medcalf, Marta
Miller, Mary
Millman, Mike
Mills, Bert
Moe, Olivia G.
Moore, Anne
Mullings, Sydne
Neher, Michael Robert
Noble, Wendy
Noonan, Kayla
Norris, Dariel
Olney, Bonny S.
Pierson, Kaye
Pollard, Gene
Popp, Jeff
Powers, William (Billy) J., Jr.
Pryne, Eric
Puz, Anthony
Remington, Michael
Rivas, Chelsea
Rosen, Jonathan
Ross, Katherine
Rude, Lawrence
Sandall, Anita
Simpson, Carolyn G.
Sladek, Henry W.
Staczek, Camille
Staczek, John J.
Sundwall, Sean
Swartz, William (Bill)
Talbot, Matt
Therkelsen, Robert
Van Dusen, Hans
Van Noy, Carol L.
Vedullapalli, Ram Dutt
Watts, Lori
Watts, Lyn
Weaver, Suzanne
Weller, Michael (Mike)
West, Bill
Wilkins, Perry
Wilson, John
Wiltshire, Rich
Wise, Julie
Wolczko, Donald P.

22
58
26
20
39
41
24
14
21
46
64
52
23
48
33
22
29
31
14
57
62
54
58
59
54
50
51
56
60
19
37
21
24
41
42
37
26
47
56
25
56
44
60
65
33
38
61
49
32
49
57
61
12
21
13
56

Mục lục ứng cử viên

Armstrong, Elaine
Beard, Michael
Blackburn, Tracey Yeager
Bothwell, Brandon
Brown, Blaine
Brown, LeeAnn
Brunner, Todd
Bryden, Sage
Burns, Ed
Carter, Jen
Chappell, William
Chasan, Dan
Cho, Sam
Correira, Mark
Crofts, Layna
Degginger, Grant
Donaldson, William E.
Dorney, James C.
Doy, Geoff
Eburn, Ginnie
Edwards, Danny L.
Edwards, David
Egan, Gene A.
Elwood, Brenden
Erin, Dan
Eyer, Matthew
Felleman, Fred
Fletcher, Fuzzy
Fletcher, Jodi A.
Flowers, Michael
Frazier, John J.
Fredenburg, Catherine
Gallinger, Harlan
Garcia, Chris
Gardner, Karen M.
Gerrior, Will
Ghassemieh, Minal Kode
Glazier, Darren
Green, Dustin
Greene, Mark
Grez, Linda Hamm
Haines-Farmer, Kimberly
Halbert, Doug
Hanan, Morris B.
Harja, David C.
Harris, Tim
Hauglie, Kevin J.
Hawkins, Adair
Hennessey, Bob
Hirt, Rebecca
Hollis, Eric M.
Holmes, Toby
Jacobson, Garth
Johnson, Larry
Johnston, Thomas C.
Joselyn, Mark
Klahn, Katie
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Kính gửi tất cả các cử tri đang cư trú tại:

Ấn bản 4
Vui lòng liên lạc với chúng tôi để nhận tập sách này ở định dạng khác.
Contact us to receive your voting materials in Chinese, Korean, Spanish or
Vietnamese.
如需獲取您的中文投票資訊，請聯絡金郡選舉部。

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

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