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Giám định viên Thuế

Họ c vấ n: Bằng Cử nhân Kinh tế, Thạc sĩ 
Hành chính Công, Đại học Washington

Nghề nghiệp: Thẩm định viên Quận King và Chủ doanh nghiệp nhỏ

Lời phát biểu: Khi quý vị bầu chọn tôi làm Thẩm định viên, chúng ta đang 
ở trong vòng quay của sự suy thoái.  Với giá trị bất động sản đang trên 
đà tăng lại, việc tiếp tục thẩm định bất động sản của quý vị công bằng và 
chính xác là rất quan trọng.

Chúng ta sẽ nới lỏng giá trị trong thỉnh nguyện thư bằng các kháng cáo 
trực tuyến.  Ngay cả với sự nâng cấp này, các kháng cáo định giá bất động 
sản đã giảm 50% từ khi tôi nắm quyền, tín hiệu về sự tin tưởng của công 
cộng vào công việc của chúng tôi!

Văn phòng của Thẩm định viên không ấn định các loại thuế.  Tuy nhiên, 
chúng tôi thực hiện đánh giá 700.000 bất động sản của Quận King hàng 
năm.  Trong quá trình đó, chúng ta đã giành được 9 giải thưởng quốc 
gia.  Chúng tôi được đánh giá là một trong những văn phòng Thẩm định 
viên tốt nhất trong cả nước về sự vượt trội trong việc định giá trị, đổi mới 
công nghệ, giáo dục công, sự minh bạch và dịch vụ khách hàng.

Chúng tôi giúp những công dân cao niên bằng các chương trình giảm thuế 
để duy trì nhà ở với giá phải chăng.  Chúng tôi đã ủng hộ theo Lập pháp 
và trong năm nay, mức thu nhập đã được tăng lên sao cho nhiều người 
cao niên, cựu chiến binh và người khuyết tật hơn đủ điều kiện được giảm 
thuế bất động sản.  Điều này sẽ giúp  những người có nhà có khả năng ở 
lại nhà của mình – vì giá cả ở Quận King County ngày càng trở nên đắt đỏ 
hơn.

Chúng tôi đã thay đổi cơ cấu bằng cách tập trung vào dịch vụ khách hàng.  
Khi bạn gọi điện tới văn phòng của chúng tôi, bạn sẽ được nói chuyện với 
nhân viên – chứ không phải máy ghi âm.  Trang web được tặng thưởng 
của chúng tôi là trang web được truy cập nhiều thứ hai của Quận.  Chúng 
tôi đã mở đường dây LocalScape, cung cấp thông tin 24/7 về phương thức 
định giá bất động sản của quý vị và các dữ liệu quan trọng khác về cộng 
đồng.

Nhân viên đánh giá chúng tôi là một trong những nơi làm việc tốt nhất  
trong số các cơ quan tại Quận King!

Chúng tôi có nhiều việc quan trọng hơn để làm và đánh giá cao phiếu bầu 
của quý vị.

Tôi được ủng hộ bởi liên minh những người ủng hộ bao gồm cựu Thống 
đốc Gary Locke và Mike Lowry; Bộ trưởng Tư pháp Bob Ferguson; Thành 
viên Hội đồng Quận King Reagan Dunn, Larry Gossett, Jane Hague, Larry 
Phillips, Dave Upthegrove, Rod Dembowski, và Pete von Reichbauer; 
Cảnh sát trưởng John Urquhart; công đoàn Người lao động chi nhánh 
242; Đảng Dân chủ Quận King; Tổ chức Xu hướng Đảng Cộng hòa của 
Washington; Hiệp hội Người môi giới Bất động sản Quận King; Hội Quyền 
Bình đẳng Washington, và các công đoàn Lính cứu hỏa chi nhánh 27.

Lloyd Hara
 466 Smith St.
Seattle WA 98109 
(206) 726-8053
citizensforhara@comcast.net
www.LloydHara.com

Học vấn: Cử nhân Báo chí Biên tập và Khoa 
học Chính trị, Đại học Washington

Nghề nghiệp: Quản lý Dự án Đặc biệt để Đổi mới Quận King

Lời phát biểu: John Wilson là lựa chọn tuyệt vời cho vị trí Thẩm định viên 
phi đảng phái của Quận King.  Ông ấy sẽ đặt người dân đóng thuế lên trên 
các vấn đề về chính trị.

John sẽ đảm bảo các khoản thế về bất động sản được công bằng, đảm 
bảo việc nộp đơn khiếu nại được dễ dàng, và văn phòng được quản lý tốt.

Người đương nhiệm, Lloyd Hara, là một chính trị gia sự nghiệp đã 
tăng mức thuế bất động sản lên mức cao nhất từ năm 2009, đã tiêu hủy 
mối quan hệ đối tác công nghệ tiềm năng đáng giá hàng triệu cho những 
người dân nộp thuế của Quận King, và sau đó yêu cầu một mức tăng 
lương lớn cho bản thân mình – 14.000USD một năm, mức lương cao 
hơn cả lương của Thống đốc. Hara tự ví mình với các Thẩm định viên tại 
California và Texas. Ông là Thẩm định viên được trả lương cao nhất tại 
Washington với mức lương 169.000USD một năm.

John sẽ từ chối yêu cầu tăng lương vì tư lợi cá nhân của người đương 
nhiệm. Là phó giám đốc giám định viên, John đã lập lên một kỷ lục về sự 
đổi mới và cải cách. Ông dẫn đầu sự phát triển của các ứng dụng thiết bị di 
động đầu tiên để cải thiện sự đánh giá chính xác và hiệu quả. Ông đã đưa 
ra hệ thống kháng cáo thuế bất động sản trực tuyến đầu tiên của bang. 
Ông thậm chí còn tái triển khai các phương tiện xe hơi đã qua sử dụng để 
tiết kiệm tiền và thực hiện công việc hiệu quả hơn. Khả năng lãnh đạo của 
John đã tiết kiệm được hàng triệu đô la tiền thuế và mang lại kết quả.

Đáng buồn thay, nhiều sáng kiến sáng tạo trong Văn phòng Thẩm định 
viên đã bị đình trệ kể từ khi John rời đi.

Nếu được bầu, John sẽ làm việc tích cực để những người cao niên và 
các cực chiến binh đủ điêu chuẩn tham gia vào chương trình miễn thuế 
bất động sản, và hợp tác với Giám đốc điều hành Constantine, Thị trưởng 
Murray và những người khác để tìm ra giải pháp cho cuộc khủng hoảng 
nhà ở giá rẻ nhằm giúp đỡ người thuê và chủ nhà.

John không phải là một chính trị gia trọn đời. Ông làm những gì đúng 
đắn thay vì làm những điều vì tư lợi cá nhân. Đó là lý do tại sao Dan 
Evans, Martha Choe, Bruce Harrell, Rob McKenna, John Okamoto, Cathy 
Degginger, Claudia Kauffman, Paula Boggs, Norm Dicks, Chris 
Vance, Dorothy Bullitt, Denis Hayes, Hội đồng Lao động Quận King, các 
Thợ máy Hàng không 751, Hiệp hội Vận tải Hợp nhất 587, Hiệp đoàn tài xế 
xe tải 117 và rất nhiều người khác đã ủng hộ John. 

Hãy bỏ phiếu cho John Wilson trở thành Thẩm định viên của Quận King.  
Xin cảm ơn. 

John Wilson
 PO Box 1491
Auburn WA 98071 
(206) 369-7677
john@wilson4assessor.com
www.wilson4assessor.com
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Giám đốc Bộ bầu cử

Họ c vấ n: Trường Evans Đại học Washington, 
Trường Harvard Kennedy; Chứng chỉ Điều hành Bầu cử Tiểu bang 
Washington và Quốc gia

Nghề nghiệp: Hiện là Phó Giám đốc Bộ bầu cử và quản trị viên bầu cử kỳ 
cựu 13 năm

Lờ i phát biểu: Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị, các cử tri, trong cuộc Bầu 
cử Sơ bộ. Tôi rất khiêm tốn với kết quả của cuộc bầu cử đầu tiên của mình 
khi nhận được 63% số phiếu của Quận.

Sự tin tưởng của quý vị vào hệ thống bầu cử rất quan trọng đối với tôi; 
tôi muốn mang ý kiến của cộng đồng đến Bộ bầu cử để tiếp tục xây dựng 
thành tích quản lý bầu cử chính xác, công bằng và minh bạch.

Là Phó Giám đốc Bộ bầu cử, tôi giám sát bốn cuộc bầu cử mỗi năm, và 
tôi là một phần của nhóm có trách nhiệm tổng kết tất cả các cuộc bầu cử 
trong năm năm qua. Tôi đã giới thiệu các nguyên tắc Quản lý Lean và các 
kỹ thuật Six Sigma cho hơn 100 quy trình bầu cử, mang lại cho tôi danh 
tiếng toàn quốc của một nhà cải cách. Tôi đã mở rộng giáo dục, tiếp cận 
cộng đồng và dịch vụ cho tất cả các cử tri, bao gồm các cử tri khuyết tật, 
công dân mới và những người trong quân ngũ.

Tôi là ứng cử viên phi đảng phái duy nhất trong cuộc tranh cử này, và tôi tự 
hào về thành tích phục vụ tất cả mọi người một cách công bằng. Giám đốc 
Bộ bầu cử là một vị trí cực kỳ quan trọng, nên không thể tin tưởng giao phó 
cho một ứng cử viên bị chi phối quá nhiều bởi một chính đảng, và thiếu 
kinh nghiệm điều hành bầu cử.  

Tôi cam kết tiếp tục cải cách Bộ bầu cử Quận King. Tôi dự định trang bị 
thêm các thùng bỏ phiếu 24 giờ cố định trên toàn Quận King và mở rộng 
các lựa chọn tiếp cận bỏ phiếu cho tất cả các cử tri. Tôi mong muốn thực 
hiện các kỹ thuật mới tăng cường việc thẩm tra Bộ bầu cử, thay thế các 
thiết bị đã cũ và tăng cường hơn nữa trách nhiệm của chúng ta. Tôi sẽ tiếp 
tục mở rộng chương trình giáo dục và tiếp cận cử tri để phục vụ  người dân 
và cộng đồng tốt hơn.

Tôi tự hào khi nhận được nhiều sự ủng hộ: Báo The Seattle Times, báo 
The Stranger, Hội Phụ nữ Chính trị Quốc gia, Tổng trưởng Tiểu bang Kim 
Wyman, Giám đốc Bộ bầu cử Quận King sắp nghỉ hưu Sherril Huff, các 
viên chức bầu cử của cả hai đảng trên toàn tiểu bang và các cử tri đảng 
Dân chủ, đảng Cộng hòa, đảng Độc lập trên toàn quận.

Xin hãy bỏ phiếu cho tôi.  Cả m ơn sự  ủ ng hộ  củ a quý  vị .

Julie Wise
 26828 Maple Valley Hwy PMB150
Maple Valley WA 98038 
(360) 886-8174
info@electjuliewise.com
www.electjuliewise.com

Họ c vấ n: Bằng cử nhân - Đại học Notre Dame

Nghề nghiệp: Quản lý Công nghệ cao / Nhà lập pháp Thành phố

Lờ i phát biểu: Zack Hudgins là ứng cử viên duy nhất trong cuộc tranh cử 
này với kỹ năng lãnh đạo thành công trong các cuộc bầu cử, kinh doanh, 
và công vụ. Năng lực và tính liêm chính của ông được nhiều tổ chức cựu 
chiến binh và dân sự công nhận. Zack có trình độ, kinh nghiệm và tầm nhìn 
để phát triển chức vụ này trong tương lai. 

Đã đến lúc thay đổi. Ban quản trị Bộ bầu cử Quận King đã gặp phải những 
sai lầm trong vài năm qua với việc kiểm lại lá phiếu cho chức vụ thống đốc 
năm 2004, có quá ít thùng bỏ phiếu và các thực tiễn khác đã làm giảm 
đáng kể số cử tri đi bỏ phiếu. Ban quản trị hiện tại không sẵn sàng cho 
tăng trưởng và công nghệ cho tương lai.

Chúng ta có thể làm tốt hơn. Là Giám đốc Bộ bầu cử kế nhiệm, Zack cam 
kết chuẩn bị cho chức vụ này cho những thách thức sắp tới thông qua 
những cải tiến liên tục đối với quy trình kiểm phiếu, nâng cao các biện 
pháp trách nhiệm, bảo mật lá phiếu cao hơn, các công cụ trực tuyến dễ sử 
dụng hơn và mở rộng tiếp cận cộng đồng.

Zack là chuyên gia bầu cử được đánh giá cao trong nước và quốc tế có 
kinh nghiệm về Công nghệ Thông tin (CNTT). Năm 2004, ông là cố vấn 
quy trình cao cấp Hoa Kỳ cho Quốc hội Lâm thời Iraq để  chuẩn bị cho các 
cuộc bầu cử tự do đầu tiên. 

Zack có khả năng vượt trội để quản lý Văn phòng Bộ bầu cử nhờ nhiều 
năm phục vụ trong Cơ quan Lập pháp Tiểu bang. Công tác này bao gồm 
việc giám sát Ủy ban Công bố Thông tin Công, phân khu Bầu cử, ngân 
sách và các dự án CNTT lớn và phức tạp của Văn phòng Tổng trưởng 
Tiểu bang.  Ngoài các trách nhiệm Lập pháp, Zack thường làm việc với các 
nhóm dân sự trong toàn tiểu bang, bao gồm nhóm các sinh viên cao đẳng 
và trung học, về cách để trở thành những công dân hữu ích. Zack là ứng 
cử viên có thành tích công vụ hoàn toàn trong sạch. 

Zack áp dụng những kinh nghiệm kinh doanh của mình tại Amazon.com và 
Microsoft để xác định những hiệu quả cần thiết trong Văn phòng Bộ bầu 
cử. 

Cùng với vợ mình, Gabriela Quintana, Zack là cha của một bé trai bốn tuổi. 
Nhờ vào thành tích công vụ của mình, Zack nhận được nhiều ủng hộ trên 
toàn quận.

Hãy bầu Zack Hudgins cho chức vụ Giám đốc Bộ bầu cử. 

Zack Hudgins
 4511 S 136th St
Tukwila WA 98168 
(206) 860-9809
zack@zackhudgins.info
www.zackhudgins.info
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Thành viên Hội đồng Khu vực Số 2

Học vấn: BA, Trường Đại học, năm 1971

Nghề nghiệp: Thành viên Hội đồng Quậ n King

Lời phát biểu: Tôi đã có vinh dự được là một thành viên được bầu của 
Hội đồng Quận King gần hai mươi mốt (21) năm.  Hơn nữa, tôi rất vui 
mừng khi có cơ hội được đại diện cho người dân của Quận 2 thêm một 
nhiệm kỳ nữa.

Tôi tin rằng tôi là một nhà lãnh đạo hiệu quả và có tinh thần hợp tác, là 
người đã đại diện một cách thành công cho các cử tri của mình tại Quận 
Martin Luther King Jr. Quận mà tôi làm đại diện là một trong những quận 
có tính đang dạng về kinh tế, văn hoá và đạo đực bậc nhất trong cả nước. 
Tôi đã dẫn đầu trong việc xây dựng và tổ chức các liên minh trên diện 
rộng của các nhà hoạt động cộng đồng và khu vực để giải quyết một loạt 
các vấn đề về chính sách công cộng vô cùng quan trọng. Những vấn đề 
này bao gồm từ việc tạo ra một giá vé xe buýt cho người có thu nhập thấp 
cho những người đi xe buýt Metro phụ thuộc cho đến việc hình thành một 
phạm vi rộng các biện pháp thay thế mới và sáng tạo cho đến các chương 
trình giam giữ giúp nâng cao sự an toàn trên đường phố và làm giảm 
đáng kể số lượng người trưởng thành và thanh thiếu niên trong các nhà tù 
và các trung tâm giam giữ. Tôi cũng đã tài trợ về mặt pháp lý bảo vệ các 
quyền của người nhập cư và người tị nạn để đảm bảo các quyền công dân 
cơ bản của họ.

Tôi sẽ rất vinh dự nếu nhận được phiếu bầu của các bạn để được tái cử 
vào Hội đồng Quận King. 

Larry Gossett
 PO Box 22444
Seattle WA 98122 
(206) 992-6266
larrygossett09@gmail.com
www.larrygossett.org
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Thành viên Hội đồng Khu vực Số 4

Họ c vấ n:  Bằng Cử nhân Kế toán - Kế toán 
viên Công chứng - Đại học Washington Bằng Cử nhân Luật - Tiến sĩ Luật 
- Khoa Luật Đại học University Washington.  Hải quân Hoa Kỳ – 1944 - 
1947.

Nghề nghiệp:  Luật sư Sở Thuế vụ đã về hưu – 38 năm có giấy phép 
hành nghề tại tiểu bang Washington, nghỉ hưu năm 1995

Lời phát biểu: Tôi ra tranh cử để phản đối chính sách thuế bắt buộc và 
nguồn thuế của Cơ quan Lập pháp Tiểu bang Washington 2015 và để 
phản đối sự lựa chọn cá nhân bà Welles của Thống đốc và Quận trưởng 
Quận King nhằm lấp vào vị trí trống của Hội đồng Quận King.

Theo kinh nghiệm của mình tôi tin rằng doanh thu từ các nguồn trợ giúp 
hiện tại đủ để hoàn thành trách nhiệm hiến pháp nhằm giáo dục thanh niên 
mà không cần tăng thuế kinh doanh và thuế môn bài hoặc thuế lãi vốn.  Cả 
hai nguồn đều không khả quan trong một nền kinh tế thụt lùi.  Thuế lãi vốn 
cũng làm nảy sinh nhiều vấn đề về hiến pháp và pháp lý.

Cả hiến pháp bang và liên bang đều được phác thảo để tạo ra các chính 
quyền giới hạn về quyền lực.  Nếu đắc cử tôi sẽ bỏ phiếu chống đối với 
luật áp đặt thuế đánh vào thu nhập hoặc tài sản của một cá nhân mà chưa 
ủy quyền gửi đạo luật đó cho các cử tri thông qua hoặc bác bỏ.

Chức vụ Thành viên Hội đồng Quận King Vị trí Số 4 được đặt trong khu 
vực đông dân cư.  Việc mở rộng việc làm và đổi mới công nghệ của các 
tập đoàn lớn như Boeing, Microsoft, Amazon, vv đã dẫn đến ùn tắc giao 
thông nghiêm trọng.  Chính quyền Quận King cần vận động ở hành lang 
nhằm có được sự hỗ trợ của liên bang để giải quyết vấn đề này.  Tôi sẽ 
cố gắng truyền đạt các giải pháp cho những vấn đề này và những vấn đề 
khác nữa.

Rufe Orr
 7536 32nd Ave NW
Seattle WA 98117 
(206) 782-6997
orrrufus@gmail.com
  

Học vấn: Tiến sĩ Xã hội về Giáo dục, Thạc sĩ 
Xã hội học, UCLA; Thạc sĩ Giáo dục, Cử nhân Giáo dục, CSUN; Chứng chỉ 
Trường Harvard Kennedy

Nghề nghiệp: Thượng nghị sĩ Tiểu bang Khu lập pháp Số 36, cựu giảng 
viên cao học, quản trị viên

Lời phát biểu: Tôi được hân hạnh phục vụ trong Thượng viện Tiểu bang 
trong 21 năm qua và mong muốn được đại diện cho quý vị trong Hội đồng 
Quận King. Tôi đặc biệt biết ơn sự ủng hộ của Ủy viên Hội đồng đã nghỉ 
hưu Larry Phillips. Chúng tôi thấu hiểu các giá trị chung và các ưu tiên về 
chính sách công, và hợp tác cùng nhau để đạt được các giải pháp chung 
về những vấn đề khó khăn.

Mục tiêu của tôi sẽ phản ánh sự công bằng xã hội và cơ hội kinh tế trong 
nỗ lực cải thiện:

Chất lượng Cuộc sống và Môi trường Tự nhiên, tạo ra một nền kinh tế bền 
vững phù hợp với sự bình đẳng trong thu nhập, trả lương bình đẳng và 
cơ hội kinh doanh tại địa phương; giải quyết các nhu cầu liên tục về tăng 
trưởng, cơ sở hạ tầng và tài chính; bảo tồn các nguồn tài nguyên thiên 
nhiên và công viên; giải quyết biến đổi khí hậu; và nâng cao các chương 
trình nghệ thuật, văn hóa và di sản;

An toàn Công cộng đồng thời loại bỏ sự bất bình đẳng trong hệ thống tư 
pháp vị thành niên và hệ thống tư pháp hình sự người trưởng thành, chống 
nạn buôn người và bóc lột tình dục trẻ em, mở rộng các chương trình hoán 
cải hình phạt đã được chứng minh, và loại bỏ các chuyến tàu dầu không 
an toàn;

Giao thông, nhấn mạnh vào việc làm giảm tắc nghẽn; giao thông công 
cộng, các chương trình đi xe đạp và đi bộ; và mở rộng tàu điện đến Ballard 
và West Seattle thông qua sự chấp thuận của cử tri về dự luật Sound 
Transit 3;

Dịch vụ Nhân sinh/Y tế, giải quyết các bất bình đẳng y tế, dịch vụ sức khỏe 
tâm thần và nhà ở; và thực thi luật  cần sa y tế và người trưởng thành của 
địa phương và tiểu bang một cách công bằng. 

Tôi sẽ rất vinh dự nếu có được lá phiếu của quý vị!

Jeanne Kohl-Welles
 P.O. BOX 9100
Seattle WA 98109 
(206) 285-1869
jeanne@jeannekohlwelles.com
www.jeannekohlwelles.com
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Thành viên Hội đồng Khu vực Số 6

Học vấn: Tiế n Sĩ  Luậ t, Trường Đại học Luật 
Columbia; Cử nhân, Trường Cao đẳng Providence

Nghề nghiệp: Thị trưởng Bellevue, Ủy viên Hội đồng Cơ quan Chuyên 
chở công cộng Sound Transit, Luật sư, Cựu Giám đốc Nhà tù Quận

Lời phát biểu: Eastside rất năng động, đa dạng và đang phát triển. Nhiều 
thứ đã thay đổi 20 năm qua kể từ khi người đương nhiệm được bầu làm 
người ủng hộ Đảng Cộng hoà. Đã đến lúc thay đổi tại Hội đồng Quận để 
phản ánh các giá trị và các vấn đề ưu tiên của Eastside.

Là Thị trưởng của Bellevue và Ủy viên Hội đồng Cơ quan Chuyên chở 
công cộng Sound Transit, tôi đã tạo dựng lên sự đồng thuận, mang tàu 
điện đến cho Bellevue và Redmond.  Tôi đã thành công mang lại các 
khoản đầu tư cho 520 và 405, và đang làm việc để cải thiện các lựa chọn 
vận tải của Mercer Island và Kirkland. Là Thành viên Hội đồng, tôi sẽ ưu 
tiên cho tính di động trong khu vực và mở rộng hơn nữa dịch vụ tàu điện. 

Làm một Thị trưởng, tôi bảo vệ các khu phố và tự hoà hỗ trợ cho việc khởi 
lập và đổi mới các doanh nghiệp tại Eastside. Tại Quận, tôi sẽ đầu tư vào 
các cộng đồng của chúng ta và bảo vệ vùng đất nông nghiệp và các khu 
không gian mở.

Tôi sẽ mang lại một quan điểm quan trọng với vai trò là một người mẹ và 
một người đấu tranh cho các trường công của các trường tại Eastside.  
Tôi là một nhà lãnh đạo tư pháp hình sự và là người đấu tranh cho các 
chương trình điều trị bệnh tâm thần và phòng chống bạo lực gia đình trong 
nhiều năm qua.

Được ủng hộ bởi: Quận trưởng Dow Constantine; Dân biểu Hoa Kỳ 
Adam Smith, Suzan DelBene; Nhà lập pháp Tiểu bang Cyrus Habib, Joan 
McBride, Ross Hunter, Tana Senn, Judy Clibborn; Thị trưởng Mercer 
Island, Woodinville, Medina, Issaquah; viên chức dân cử trong toàn quận; 
Công đoàn Lính cứu hỏa Bellevue; Tổ chức Cử tri Bảo vệ Môi trường 
Washington; Hội đồng Lao động Quận King; Đảng Dân chủ Khu Lập pháp 
Số 1, 41, 45, 48, và Quận King; Câu lạc bộ Xe đạp Cascade; Tổ chức 
Bảo vệ Quyền Sinh sản NARAL; và Tổ chức Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em 
Planned Parenthood

Claudia Balducci
 PO Box 50333
Bellevue WA 98015 
(425) 864-1767
info@claudiabalducci.com
www.claudiabalducci.com

Học vấn: Học Đại học Western Michigan. Cựu 
Chủ tịch: Hiệp hội các Quận Quốc gia, Hiệp hội các Quan chức Quận 
Washington.

Nghề nghiệp: Ủy viên Hội đồng Quận King, Người mẹ, Bà và Tình nguyện 
viên Hội đồng.

Lời phát biểu: Đó là một vinh dự của tôi để phục vụ quý vị với vai trò là 
Người bênh vực của Eastside. Tôi đã làm việc để làm cho chính quyền 
quận dễ hiểu hơn, dễ tiếp cận và có trách nhiệm hơn. Tôi tin tưởng vào 
việc đạt được sự khác biệt giữa các đảng phái và phối hợp cùng nhau để 
đạt được những kết quả thực sự.

Tôi đi đầu trong những nỗ lực bảo vệ người dân đóng thuế và cân bằng 
ngân sách của quận, không có các loại thuế mới, đồng thời bảo tồn các 
dịch vụ quan trọng cho những người có nhu cầu.

Eastside là một khu vực năng động. Chúng ta phải bảo vệ những nét đặc 
biệt độc đáo của các khu phố, bảo tồn chất lượng môi trường và tăng 
cường cơ hội cho các gia đình sống và làm việc tại đây.

Tôi đã giúp mở rộng các công viên và các khu không gian mở, bảo về 
người dân đóng thuế và những người tạo ra việc làm, cân bằng ngân sách 
quận lớn nhất trong tiểu bang, tăng cường các nguồn lực cho việc thực thi 
pháp luật, làm việc để cải thiện các tuyến đường giao thông, bổ sung thêm 
các tuyến xe buýt mới và cắt băng khánh thành để cung cấp các dịch vụ 
thiết yếu.

Tôi được xác nhận bởi một liên minh hai đảng lớn bao gồm Đảng Dân 
chủ và Đảng Cộng hòa, các doanh nghiệp, các tổ chức lao động và môi 
trường, các Phó cảnh sát trưởng, các Quản giáo, các Nhân viên cứu hỏa, 
các Thị trưởng, các Ủy viên Hội đồng Thành phố và nhiều cá nhân khác. 
Họ biết rằng tôi luôn lắng nghe và mang lại các kết quả.

Hai lần được bầu chọn là “Quan chức Dân cử Vượt trội” bởi Liên minh Các 
Cơ quan của Eastside và được chọn làm “Nhà vô địch của Trẻ em” bởi các 
Câu lạc bộ Thanh Thiếu Niên Quận King.

Tôi mong nhận được phiếu bầu của quý vị để tôi có thể tiếp tục làm việc vì 
quý vị!

Jane Hague
 14150 NE 20th, PMB 310
Bellevue WA 98007 
(425) 283-2690  
jane@electjanehague.com
www.electjanehague.com
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Thành viên Hội đồng Khu vực Số 8

Học vấn: M.P.A., Đại học Washington; B.A., 
Đại học Gonzaga; Chương trình Giáo dục 
Điều hành, Trường Kennedy, Đại học Harvard

Nghề nghiệp: Ủy viên Hội đồng Quận King; trước đây: Thành viên cơ 
quan lập pháp tiểu bang, Nhân viên Phân tích Ngân sách Cấp cao

Lời phát biểu: Quận King cần một ban lãnh đạo dày dạn và hiệu quả. Tại 
Hội đồng Quận và Ban Vận tải Vững chắc, tôi trực tiếp tham gia và đưa ra 
kết quả về những vấn đề quan trọng: các ưu tiên về giao thông và vận tải; 
dịch vụ con người; và bảo vệ môi trường. Tôi mong muốn được tiếp tục 
phục vụ khu vực độc đáo và đa dạng của chúng ta.

Là một cư dân lâu năm của khu vực, tôi đã làm việc hết mình để phát triển 
Quận King - mang sự đam mê và đổi mới đến cho các dịch vụ gây quỹ và 
đảm bảo an ninh quan trọng.  Tôi đã điều hành Ủy ban Quản lý Tài chính 
và Ngân sách của Hội đồng suốt 4 năm qua.

Giao thông và Vận tải: Tôi tin tưởng vào hệ thống vận tải chất lượng 
cao cho toàn khu vực. Tôi sẽ ủng hộ xây dựng tuyến tàu điện đến West 
Seattle. Tại Hội đồng, tôi hỗ trợ các chương trình mở rộng lái xe đổi mới và 
đấu tranh để duy trì dịch vụ Metro với các cải tổ về trách nhiệm tài chính. 

Dịch vụ Con người: Tôi đã liên tục đóng góp ý kiến về việc đảm bảo các 
dịch vụ cho những người dễ bị tổn thương. Công việc đó bao gồm việc giữ 
cho Greenbridge và các phòng khám sức khỏe công khác luôn mở cửa và 
đảm bảo gây quỹ cho các Dịch vụ Hỗ trợ Thai sản.

Bảo vệ Môi trường: Tôi tự hào được tài trợ pháp lý để bảo vệ Đảo Maury 
và tiếp tục dẫn đầu việc dọn dẹp Duwamish và những nỗ lực bảo tồn khác 
ở Quận 8 và hơn thế nữa.

Tôi sẽ rất vinh dự khi nhận được phiếu bầu của quý vị để tôi có thể tiếp tục 
đai diện cho quý vị trong Hội đồng Quận.

Joe McDermott
 PO Box 16254
Seattle WA 98116 
(206) 937-4184
Joe@JoeMcDermott.org
www.JoeMcDermott.org
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Ủy viên Vị trí Số 2

 Học vấn: Tốt nghiệp Trường Trung học 
Olympia, Đại học Willamette, và Khoa Luật trường Harvard

Nghề nghiệp: Tư vấn viên của Microsoft, Nguyên Phó Chánh Văn phòng 
Bộ Thương mại Hoa Kỳ.

Lời phát biểu: Tôi rất lấy làm vinh dự được là một trong những Ủy viên 
Cảng của quý vị trong hai năm qua.

Tôi tiếp tục tranh cử nhằm đảm bảo rằng chúng ta có việc làm chất lượng 
cao ở cảng, bảo vệ môi trường quý giá và tăng cường mức độ cạnh tranh 
quốc tế trong khu vực 

Tăng Việc làm và Tính cạnh tranh Khu vực 

Tôi mong muốn Cảng Seattle là nơi tôn trọng tất cả nam giới và nữ giới 
làm việc ở đây. Đó là lý do tại sao tôi luôn đưa ra công việc có chất lượng 
để nâng cao tiêu chuẩn sống cho các nhà thầu tại sân bay, tạo điều kiện 
cho tất cả người lao động phát triển sự nghiệp và phục vụ người dân trong 
khu vực của chúng ta tốt hơn.  

Trong một thời gian dài, Các cảng Seattle và Tacoma đã bị kìm hãm trong 
cuộc đua tới đáy gây nguy hại cho khu vực và tiểu bang của chúng ta. Vào 
năm 2014, chúng ta đã tiến tới ranh giới Liên minh Cảng biển Tây Bắc và 
đã chứng tỏ rằng lãnh đạo mang tính hợp tác có thể làm được mọi việc. 
Đối tác mới lịch sử này sẽ đảm bảo hai cảng lớn nhất của tiểu bang chúng 
ta sẽ cùng hoạt động nhằm mang các sản phẩm của Washington ra toàn 
cầu và hỗ trợ tạo ra việc làm được trả lương cao tại nhà.

Bảo vệ Môi trường của Chúng ta

Bảo vệ môi trường là cần thiết và luôn là ưu tiên hàng đầu của tôi.  Chúng 
ta đã đầu tư thông minh vào Sân bay SeaTac và vào năm 2014, đây là sân 
bay đầu tiên ở Bắc Mỹ giành giải thưởng phát thải khí cacbon về giảm thải 
8% trong 3 năm.  Cảng phải giữ cam kết dọn dẹp khu vực Puget Sound và 
Sông Duwamish.

Tiến lên Phía trước 

Mặc dù đã đạt được tất cả những thành tựu này, nhưng vẫn còn rất 
nhiều việc phải làm. Chúng ta phải tiếp tục phát triển và cải thiện Sân bay 
SeaTac, mở rộng các cơ hội đào tạo lực lượng lao động ngành hàng hải và 
ngành hàng không, cũng như thực hiện cam kết của tôi biến Cảng thành 
nơi đi đầu về bảo vệ môi trường.

Với sự hỗ trợ của quý vị, chúng ta có thể tiếp tục vượt qua những thách 
thức này.

Chồng tôi Scott và tôi sống ở Seattle cùng với 2 con gái.  Tôi rất cảm kích 
và mong chờ lá phiếu của quý vị.

Courtney Gregoire
 119 First Avenue South, Suite 320
Seattle WA 98104 
(206) 395-6506
courtney@courtneygregoire.com
www.courtneygregoire.com

Ủy viên Vị trí Số 2

Họ c vấ n: Học đại học ở Đức, Thụy Điển và Mỹ, 
Goodspaceguy có bằng Cử nhân và Thạc sĩ (tiểu ngành kinh tế.)

Nghề nghiệp: Chủ Công ty Cổ phần Goodspaceguy: “Ngưng phá hoại thị 
trường chung, cạnh tranh, và tự do của chúng ta!”

Lờ i phát biểu: Cảnh báo: Có một số người (một số người thông minh) 
đã viết và xuất bản sách dưới tên của Goodspaceguy (có lẽ để làm 
cho ông mất đi phiếu bầu?) Điều này hoàn toàn không cần thiết bởi vì 
Goodspaceguy có thể tự làm mất đi phiếu bầu chỉ bằng cách nói rằng việc 
chống lại thị trường tự do, lương tối thiểu cần được bãi bỏ để những người 
có năng suất lao động thấp, thiệt thòi có thể dễ dàng kiếm được việc làm 
với mức tiền công thị trường thấp. (Lưu ý: Việc làm rèn luyện kỹ năng! Bị 
cấm làm việc bởi mức lương tối thiểu là điều khủng khiếp.)

Quý vị, những cư dân của Quận King, có quyền làm chủ Cảng Seattle. 
Tại sao quý vị lại trợ cấp việc này thông qua thuế bất động sản và tiền 
thuê nhà của mình? Quý vị có đang xây dựng một Quận King thịnh vượng 
không? Không! Goodspaceguy nghĩ rằng các quý vị đang hưởng mức 
sống thấp hơn.

Việc cải thiện nền kinh tế bằng cách tăng việc làm nên là mục tiêu của 
cảng. Tạo điều kiện thuận lợi cho những người thất nghiệp lâu dài và 
những người vô gia cư và nhiều người nghèo túng có công ăn việc làm 
trong nền kinh tế cạnh tranh của chúng ta (nơi mà cung và cầu quy định 
giá cả.) Ngưng phá hoại nền kinh tế của chúng ta. Tăng mức sống của 
người dân bằng cách tăng sản xuất. 

Muốn sửa ôtô, thì thuê thợ máy xe hơi. Muốn khắc phục nền kinh tế, thì 
hãy bỏ phiếu cho các nhà kinh tế những người am hiểu kinh doanh và 
khuyến khích lợi nhuận. Tại trường đại học, Goodspaceguy đã dành nhiều 
thời gian nghiên cứu kinh doanh và kinh tế học. Bởi vì quý vị có một cảng 
có chi phí quá sức cao, Goodspaceguy tin rằng cảng nên tăng cường kiểm 
soát chi phí. Nhà đầu tư Goodspaceguy, là người chi tiêu ít và tiết kiệm 
nhiều, đã trở nên giàu có. Để phát triển doanh nghiệp, Goodspaceguy 
mong rằng chúng ta sẽ sẵn sàng vận dụng các nguyên tắc kinh doanh và 
kinh tế học để thay đổi từ một cảng có chi phí cao thành một cảng có chi 
phí thấp!

Để hỗ trợ Goodspaceguy tăng mức sống, xin vui lòng nghiên cứu kinh tế 
học. Đọc tin tức. Lắng nghe các chương trình hội thoại trên đài phát thanh. 
Thảo luận và bảo vệ chủ nghĩa tư bản. Hãy nhớ rằng: khi quý vị bỏ phiếu 
cho các ứng cử viên chi tiêu hoang phí, quý vị đang bỏ phiếu để tăng các 
khoản thuế và lãng phí và chi tiêu quá sức hoang phí (với hàng triệu đôla 
lãng phí vào đường hầm tồi tệ ?)

Goodspaceguy
 10219 9th Ave S
Seattle WA 98168 
(206) 601-8172
goodspaceguy42@yahoo.com
www.colonizespace.blogspot.com
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Ủy viên Vị trí Số 5

Họ c vấ n: Thạc sĩ Khoa học ngành Thủy sản, 
Đại học Washington. Cử nhân Khoa học Tự nhiên ngành Tâm lý học, Đại 
học Tiểu bang Michigan.

Nghề nghiệp: Cố vấn Môi trường Biển

Lờ i phát biểu: Tất cả chúng ta có thể chia sẻ tài nguyên thiên nhiên, cơ 
hội kinh tế và vẻ đẹp của vùng Puget Sound nếu việc quản lý của Ủy ban 
Cảng Seattle dựa trên tính toàn vẹn và bình đẳng sinh thái. Tôi là ứng cử 
viên đủ điều kiện nhất để bảo vệ môi trường đồng thời vẫn tạo ra được 
việc làm trả lương cao.

Sự thành công của Cảng là rất quan trọng cho nền kinh tế tầng lớp trung 
lưu của Quận King được xây dựng dựa trên thương mại, du lịch, ngư 
nghiệp và giải trí.  Chúng ta cần củng cố niềm tin của công chúng vào Ủy 
ban để giải quyết những thách thức từ cạnh tranh toàn cầu cho đến biến 
đổi khí hậu.

Khoa học về biến đổi khí hậu là rất rõ ràng. Chúng ta phải tìm kiếm đối 
tượng thuê đất bền vững cho Trạm số 5 thay vì Công ty Dầu khí Shell và 
thúc đẩy nền kinh tế năng lượng sạch.

Là Ủy viên Cảng, tôi sẽ:

Bảo vệ khu bến cảng đang hoạt động của chúng ta đồng thời thực hiện 
Liên minh Cảng biển Tây Bắc,

Thực hành việc tham gia toàn diện vào tất cả các quá trình đưa ra quyết 
định,

Ủng hộ việc cấp vốn hợp lý để xây dựng sân bay,

Đảm bảo việc làm sạch Sông Duwamish có hiệu quả, và

Đòi hỏi các nhà thầu và nhân viên phải được đối xử và trả lương một cách 
công bằng.

Các ủy viên của Cảng cần phải có trình độ kỹ thuật và chính sách cũng 
như kinh nghiệm xây dựng liên minh. Là nhà sinh thái học hàng hải và tư 
vấn chính sách 25 năm qua, tôi đã làm việc ở các liên minh lớn để bảo vệ 
di sản tự nhiên và văn hóa của Puget Sound bằng việc ngăn ngừa sự cố 
tràn dầu từ các tàu thủy và tàu hỏa, ngăn chặn việc xả nước thải của tàu 
du lịch và khôi phục Công viên Golden Gardens.  Mười năm qua, tôi là ứng 
cử viên duy nhất tham gia tại các cuộc họp của Ủy ban Cảng.

Hãy làm việc cùng nhau, chúng ta có thể đảm bảo Cảng phát triển có trách 
nhiệm đồng thời cắt giảm lượng khí thải các-bon. Điều này sẽ hỗ trợ cộng 
đồng, công đoàn và các ngành công nghiệp tại sân bay và cảng biển hiện 
tại và trong tương lai.

Tôi rất tự hào được ủng hộ bởi Công đoàn Quốc tế của Nhân viên Dịch vụ 
Chi nhánh 6, Công đoàn Thủy thủ Thái Bình Dương, Đảng Dân chủ Quận 
King, Tổ chức Cử tri Bảo vệ Môi trường Washington, báo The Stranger, Tổ 
chức Hướng dẫn Cử tri Đảng C ấp tiến, Max Vekich, Martha Kongsgaard, 
Kay Bullitt, Larry Phillips, Maralyn Chase, Pete Knutson, Nick Licata, và 
Ron Sims.

Fred Felleman
 PO Box 51016
Seattle WA 98115 
(206) 595-3825
fred@fredforport.com
www.fredforport.com

Ủy viên Vị trí Số 5

Họ c vấ n: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Đại học 
Washington; Cử nhân Khoa học Chính trị, Cao đẳng Carleton MN.

Nghề nghiệp: Tư vấn Phát triển Kinh tế, Thành viên Hội đồng Thành phố 
Normandy Park (cựu)

Lờ i phát biểu: Marion Yoshino là chuyên gia phát triển kinh tế với kinh 
nghiệm tài chính và ngân hàng.  Bà là ứng cử viên cho vị trí Ủy viên Cảng 
ngày hôm nay vì một loạt những thành công mà bà và các nhà lãnh đạo 
cộng đồng khác đã đạt được khi làm việc tại Cảng, trong đó có việc đảm 
bảo nguồn kinh phí của Cảng để xây dựng các trường học cách âm trên 
toàn Khu học chánh Highline; phục hồi vùng đất ngập nước và các biện 
pháp cải thiện chất lượng nước; và các cải thiện về môi trường và cộng 
đồng khác.

Trong sự nghiệp là công chức phát triển kinh tế, Marion đã phát triển 
khu thương mại đầu tiên thuộc sở hữu của Cảng.  Khu Thương mại Des 
Moines Creek rộng 90 mẫu Anh đã được trao dự án văn phòng Trụ sở Địa 
phương Cục Quản lý Hàng không Liên bang, đã biến khu đất trống thành 
hơn 1600 việc làm cho địa phương.  Cảng còn sở hữu nhiều bất động 
sản nữa mà có thể được sử dụng để tạo ra việc làm với mức lương gia 
đình.  Marion mang đến một cam kết giúp đỡ mọi người, và cống hiến cho 
sự phát triển kinh tế, cho Ủy ban Cảng.

Marion là ứng cử viên duy nhất có kinh nghiệm làm công chức.  Bà có kinh 
nghiệm trong cả ngành kinh doanh tư nhân và chuyên môn về chính quyền 
địa phương. Marion là ứng cử viên được lựa chọn bởi vì bà có một lập 
trường mạnh mẽ:

Quyết định cho Công ty Dầu khí Shell thuê đất không được đưa ra bởi 
nhân viên của Cảng, mà bởi vụ kiện công cộng.

Tài sản của Cảng nên được sử dụng để tạo ra việc làm với mức lương gia 
đình.

Các doanh nghiệp thân thiện với môi trường hiện đang tạo ra nhiều việc 
làm hơn, đồng thời bảo tồn và phục hồi vẻ đẹp của Puget Sound.  Chúng 
ta không nên phải bằng lòng với bất kỳ điều gì ngoài môi trường trong lành 
và việc làm tại địa phương.

Hãy cùng nhau đứng lên vì một môi trường trong lành, việc làm tại địa 
phương, và mức lương công bằng như những thực tiễn kinh doanh tốt nhất 
tại Cảng Seattle.  Các Lãnh đạo trong toàn Quận King ủng hộ Marion vào 
chức Ủy viên Cảng.

Được ủng hộ bởi:  Hội Phụ nữ Chính trị Quốc gia, Dave Upthegrove, Dân 
biểu Tiểu bang Gael Tarleton, Thượng nghị sĩ Bob Hasegawa, Dân biểu 
Tiểu bang Mia Gregerson, Thị trưởng Susan West, Đảng Dân chủ Khu Lập 
pháp Số 5, 11, 43, 47, và 48, và nhiều cá nhân và tổ chức  khác. 

Marion Yoshino
 17837 1st Ave S #217
Seattle WA 98148 
(206) 431-2629
info@marionyoshino.com
www.marionyoshino.com
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Thị trưởng

Học vấn: Bằng Cử nhân Kế toán tại CWU, Bằng 
Thạc sĩ Thuế tại Trường Đại học Golden Gate, 
Chứng nhận Lãnh đạo Thành phố Cấp cao-AWC

Nghề nghiệp: Kế toán Thuế/Chủ doanh nghiệp nhỏ/Thị trưởng Thành phố 
Algona

Lời phát biểu: Tôi đã có vinh dự được phục vụ công dân của Algona kể từ 
năm 2003, lần đầu tiên có mặt trong Hội đồng Thành phố và sau đó vào tháng 
11 năm 2006, tôi được Hội đồng Thành phố chỉ định để hoàn tất nhiệm kỳ chưa 
hết hạn của Thị trưởng Scholtz.  Kể từ ngày đó, tôi đã quản lý Thành phố của 
Algona vượt qua được cuộc suy thoái lớn, đồng thời mở rộng các dịch vụ và cải 
thiện các công viên và cơ sở hạ tầng.

Tôi cam kết luôn các cư dân của Algona sẽ luôn nhận được thông báo.  Tôi đã 
đồng sáng lập ra Town Crier và tạo ra luồng email để chúng tôi có thể giao tiếp 
được với các cư dân của mình.  Tất cả chúng ta đều là láng giềng và tôi sẽ luôn 
sẵn sàng lắng nghe những mối quan tâm của các bạn.

Tôi là một người ủng hộ mạnh mẽ cho Algona, tôi sẽ hỗ trợ trong khu vực cho 
các nhu cầu của Algona.  Kể từ khi trở thành Thị trưởng, chúng tôi đã bảo đảm 
được những hỗ trợ đáng kể từ Liên bang, Tiểu bang và các nhà tài trợ khác.  
Chúng ta có nhiều nhu cầu hơn, và tôi mong chờ sự hỗ trợ của các bạn để tiếp 
tục cải thiện khả năng sống của cư dân Algona. 

Dave Hill
 209 9th Ave N
Algona WA 98001 
(253) 709-0253
algonamayor@comcast.net
  

Thành viên Hội đồng Vị trí Số 1

Học vấn: Học dở Cao đẳng

Nghề nghiệp: Sĩ quan Cảnh sát Đường phố tại Thành phố Kent

Lời phát biểu: Tôi rất hận hạnh được phục vụ Thành phố Algona 7 năm qua. 
Nếu có được phiếu bầu của quý vị, tôi sẽ tiếp tục phục vụ cộng đồng tuyệt vời 
này thêm 4 năm nữa. Tôi rất vui về tương lai của cư dân  chúng ta. Tôi sẽ tiếp 
tục hỗ trợ nhóm Công vụ cũng như đội ngũ Cảnh sát vượt trội của chúng ta. 
Tôi mong được hợp tác làm việc với Thị trưởng và các ủy viên hội đồng để xây 
dựng một trung tâm cộng đồng sẽ cung cấp các dịch vụ và hoạt động cho mọi 
lứa tuổi. Vợ tôi Sheryl và tôi lập gia đình ở đây và các con, cháu tôi hiện cũng 
đang sống hạnh phúc tại thị trấn nhỏ bé này. Chúng ta có một trong những 
thành phố an toàn nhất trong bang và chúng ta muốn bảo vệ điều đó. Chúng ta 
có lực lượng cảnh sát mạnh nhất luôn đồng hành cùng những người dân mà họ 
đang phục vụ. Tôi sẽ tiếp tục cung cấp sự hỗ trợ họ cần. Xin cảm ơn.

Bill Thomas
 310 2nd Ave N
Algona WA 98001 
(253) 735-5787
wbthomas303@msn.com
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Thành viên Hội đồng Vị trí Số 3

Họ c vấ n: Tốt nghiệp trung học phổ thông

Nghề nghiệp: Trưởng phòng Vật tư

Lời phát biểu: Vợ tôi, Sue, và tôi đã sống ở Algona trong chín năm qua. 
25 năm trước, chúng tôi sống ở Auburn, ở đó tôi làm chủ tịch Hiệp hội Phụ 
huynh và Giáo viên, lãnh đạo nhóm Ấu sinh Hướng đạo và huấn luyện thể 
thao trong 15 năm. Tôi có một đại gia đình ở Algona và muốn tạo sự khác 
biệt cho Algona và gia đình tôi bằng cách vào Hội đồng. Tôi sẽ làm điều 
này bằng cách tham gia, trong đó bao gồm tham dự các cuộc họp cộng 
đồng và khu vực, lắng nghe, quảng bá và đại diện Algona.

Năm 2014 tôi đã được mời gia nhập Ủy ban Quy hoạch thành phố ở 
Algona. Gần đây tôi đã được tham gia vào việc cập nhật Kế hoạch toàn 
diện và đã học được rất nhiều điều về Algona. Tôi tận hưởng  cảm giác của 
thị trấn nhỏ và muốn tham gia nhiều hơn để quan sát thành phố phát triển 
và tiếp tục lớn mạnh. Tôi có ý thức rõ rệt về sự tham gia của cộng đồng và 
hiểu được những kết quả mà thành phố đạt được.

 

Troy A. Linnell
 214 8th Ave N
Algona WA 98001 
(253) 735-3167
troy_linnell@msn.com
  

Học vấn: Trung học Phổ thông, Đào tạo nghề

Nghề nghiệp: Kỹ thuật viên Bảo trì Máy bay

Lời phát biểu: Là cư dân của Algona trong 18 năm và là thành viên hội 
đồng thành phố đương nhiệm, tôi quan tâm sâu sắc đến cộng đồng của 
chúng ta. Tôi sẽ làm việc để bảo vệ chất lượng cuộc sống của thị trấn nhỏ 
của chúng ta và cam kết luôn sẵn sàng lắng nghe ý kiến, các mối quan tâm 
của các bạn, và luôn ghi nhớ mình là thành viên làm việc cho (các công 
dân của Algona). Kể từ khi tôi được vào hội đồng thành phố, chúng tôi đã 
lắp đặt một hệ thống đèn đường với hệ thống đèn rẽ trái vì sự an toàn của 
cộng đồng, đã xây dựng một sân chơi thể thao, và chúng tôi đang trong 
quá trình xây dựng một Trung tâm Cộng đồng/Hội trường Thành phố mới. 
Một trong những mục tiêu của tôi là nhằm khuyến khích và tạo ra nhiều cơ 
hội tình nguyện hơn cho các cư dân của mình. Hãy nhớ rằng nếu quý vị 
muốn có một ai đó sẵn sàng tự mình bắt tay vào làm việc thì hãy bỏ phiếu 
cho Ed Britz.

Ed Britz
 309 8th Ave N
Algona WA 98001 
(253) 735-8974
algonataz@comcast.net
  

Thành viên Hội đồng Vị trí Số 5

Họ c vấ n: Không nộp thông tin

Nghề nghiệp: Không nộp thông tin

Lời phát biểu: Tôi đã nghỉ hưu trong ngành công nghiệp hàng không và 
đã làm việc nhiều năm trong ngành công nghiệp đường sắt, nơi tôi đã 
được bổ nhiệm làm việc ở nhiều vị trí. Việc nghỉ hưu đã cho tôi thời gian 
để cống hiến cho Algona và các cư dân của thành phố này. Tôi thực tâm 
mong rằng cộng đồng của chúng ta sẽ có được những lợi ích tốt nhất. Tôi 
mong muốn được đóng góp một phần công sức để tiếp tục cải thiện khả 
năng sống của Algona và gia tăng các dịch vụ cho các gia đình, trẻ em và 
người cao niên. Tôi hiện đang là Chủ tịch Các Dịch vụ Cộng đồng Home 
Town và đã tích cực tham gia hỗ trợ trong việc thông báo cho công chúng 
về Boeing Plume thông qua mối quan hệ hợp tác với Future Wise.

Tôi đã rất tích cực trong việc cung cấp các dịch vụ dành cho người cao 
niên và mong muốn hỗ trợ trong việc lập kế hoạch và thực hiện các dịch vụ 
mới khi chúng ta xây dựng một Trung tâm Cộng đồng mới. Tôi mong nhận 
được lá phiếu của quý vị để bầu tôi vào Hội đồng Thành phố để tôi có thể 
tiếp tục đóng góp cho tương lai của Algona.

Mike W. Dawkins
 229 4th Ave N
Algona WA 98001 
(206) 331-5666
mwdawkins@comcast.net
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Thành viên Hội đồng Vị trí Số 1

Học vấn: Bằng Cử nhân, Đại học Washington State; 
Bằng Thạc sĩ, Đại học Puget Sound; Bằng Tiến sĩ, 
Đại học Seattle

Nghề nghiệp: Giáo viên, Trợ giáo, Quản trị viên Trường Công lập, Cố vấn Khu học 
chánh

Lời phát biểu: Việc quản lý ở bất kỳ cấp độ nào là một thử thách, nhưng quản lý 
chính quyền địa phương có lẽ là thử thách lớn nhất trong tất cả. Điều quan trọng là 
các đại diện của chúng ta hiểu được cộng đồng của mình và những vấn đề và những 
cư hội riêng của cộng đồng. Khi tôi đến Auburn, số dân lúc đó chỉ là 14.000 và số dân 
bây giờ đã vượt quá 76.000 người. Trong thời gian đó, tôi đã làm việc tại ban quản 
lý trường học, tham gia tình nguyện tại cộng đồng, lập gia đình và nuôi con, và cuối 
cùng là về hưu. Phong cách làm việc của tôi đã được mô tả là người giải quyết vấn 
đề tích cực, người học nhanh chóng, chu đáo và làm việc chăm chỉ. Tôi sẽ mang lại 
các giải pháp và các cách tiếp cận mới cho các nhu cầu của cộng đồng ngày càng 
phát triển của chúng ta tập trung vào các cơ hội cộng đồng chất lượng, tăng cường 
truyền thông thành phố và tăng cơ sở kinh doanh của thành phố để cung cấp các dịch 
vụ mà cư dân của chúng ta mong đợi và xứng đáng được hưởng. Tôi sẽ rất vinh dự 
được tái cử để phục vụ cộng đồng của chúng ta.

Largo Wales
 11855 SE 288th St
Auburn WA 98092 

Thành viên Hội đồng Vị trí Số 3

Học vấn: Học Khoa Kinh doanh UW & Chương trình 
Điều hành Quản lý Hợp đồng Chính phủ UCLA.
Nghề nghiệp: Đã nghỉ hưu - Công ty Boeing.
Lời phát biểu: Chức vụ: Quá khứ - Quản lý Dịch vụ Thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban 
Tài chính và Công vụ. Phục vụ các Ủy ban Địa phương: Đồng Chủ tịch Diễn đàn Hệ 
Sinh thái Rừng Đầu nguồn Khu vực Tài nguyên Nước 9 (Green River/Duwamish); Ủy 
ban Chính sách Khu vực Quận King (Phó Chủ tịch SCA Caucus); Ủy ban Cố vấn Ô 
nhiễm Nước thải Quận King; Chủ tịch Cố vấn Quản lý Chất thải Rắn Quận King; Ban 
Cố vấn Khu Kiểm soát Lũ lụt Quận King (Dự khuyết) và Liên đoàn các Thành phố 
Quốc gia, Ban Giám đốc. Thuộc tính chuyên môn - Quản lý hợp đồng (tài chính/ngân 
sách, năng suất chi phí, điều khoản và điều kiện/đàm phán hợp đồng), Cựu Chủ tịch 
Hiệp hội Quản lý Boeing &  Từng là Thành viên của Hiệp hội Quốc tế của Thợ máy và 
Công nhân Không gian Vũ trụ Chi nhánh Lodge 751.
Cư dân Washington, Cựu quân nhân Hải quân Mỹ, đã lập gia đình, Nhà thờ Holy 
Family, Câu lạc bộ Auburn Rotary, Sons of Italy, Cựu Trung tá Hội Cựu chiến binh 
Chiến tranh Hải ngoại Auburn Đồn 1741.
Mục tiêu liên tục: quản lý thuế, đảm bảo các khu phố an toàn, bảo trì đường phố và 
lưu lượng giao thông, hỗ trợ Trung tâm Cộng đồng, cung cấp các chương trình/dịch 
vụ xã hội cho người cao niên/thanh thiếu niên, tìm ra các giải pháp cho nạn vô gia cư, 
tiếp tục cải thiện sự phát triển của Main Street và cung cấp sự nâng cấp cần thiết cho 
Sân bay Auburn để nâng cao nguồn thu nhập của thành phố. “Đủ tiêu chuẩn để Phục 
vụ quý vị - Người được Tín nhiệm”

Bill Peloza
 11203 SE 327th St
Auburn WA 98092 
(253) 939-1478
wpeloza@aol.com
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Thành viên Hội đồng Vị trí Số 5

Học vấn: Trung học Auburn; Green River; Central 
Washington State; Học viện Quốc gia Cục Điều tra 
Liên bang; Chứng chỉ Khả năng Lãnh đạo Thành phố 
Nâng cao
Nghề nghiệp: Cảnh sát trưởng (đã nghỉ hưu); Phó Thị trưởng Auburn; Tình nguyện 
viên Cộng đồng; Người ông
Lời phát biểu: Auburn đã vượt qua cuộc Đại Suy thoái và phát triển thành một nền tài 
chính vững mạnh.  Đã đến lúc tận dụng vị thế đó để nâng cao cuộc sống của cư dân.  
Tôi mong muốn phát triển một cộng đồng mà con cháu của tôi sẽ mong muốn được 
sống và làm việc ở đó.  Chúng ta phải quản lý một cách thông minh sự phát triển tất 
yếu của chúng ta, tạo lên một môi trường doanh nghiệp khuyến khích phát triển công 
việc và cam đảm đổi mới.
Sự quản trị địa phương tốt là một việc làm quan trọng, trọng tâm để phát triển một 
cộng đồng lành mạnh.  Tôi tin rằng việc phối hợp với những người khác để đưa ra 
những quyết định mang tính hợp tác là một việc làm cần thiết.  Chỉ có thông qua các 
cuộc thảo luận cởi mở và tôn trọng theo quan điểm chung của cả cộng đồng chúng ta 
mới có được những quyết định tốt nhất.  Nhiệm vụ này cần phải có những nguyên tắc 
và niềm tin mạnh mẽ.
Khi nảy sinh những vấn đề khó khăn, chúng phải được trao đổi cởi mở.  Quy trình này 
bắt đầu bằng việc lắng nghe tất cả các mặt của môt vấn đề.  Sau đó các giai pháp đưa 
ra phải phụ thuộc vào các nguồn lực, sự sáng tạo và đổi mới.
Khả năng lãnh đạo sẽ tạo lên sức mạnh của những người khác.  Tôi kính xin lá phiếu 
của quý vị. 

John Hayes Holman
 P.O. Box 2213
Auburn WA 98071 
(253) 833-4728
holman49@comcast.net
  

Thành viên Hội đồng Vị trí Số 7

Họ c vấ n: Bằng Cử nhân Khoa học ngành Quản trị 
Kinh doanh và Hành vi tổ chức, Đại học San Francisco, 
CA

Nghề nghiệp: Ủy viên Quy hoạch Auburn; Cố vấn Quản lý Tài chính và Bất động sản

Lời phát biểu: Tôi là cư dân của Auburn được khoảng 17 năm nay.  Việc học hành 
của tôi, với 45 năm làm việc cho Công ty Boeing ở các vị trí công đoàn và quản lý, 
cộng với 7 năm làm ở Ủy ban Quy hoạch Auburn, đã chuẩn bị cho tôi đón những thách 
thức ở phía trước khi là đại diện của Quý vị trong Hội đồng thành phố Auburn.  Là một 
tình nguyện viên tích cực tại thành phố Auburn, tôi luôn quan tâm đến sự phát triển 
hiện tại và tương lai của thành phố, và tôi tin tưởng rằng thành phố cần phải được 
quy hoạch hiệu quả cùng với trách nhiệm về tài chính.  Thành phố của chúng ta có 
nhiều công cụ và có nguồn nhân lực sẵn có để thực hiện những kế hoạch này và, với 
phiếu bầu của quý vị, tôi sẽ là một người chủ trương tán thành mạnh mẽ cho quá trình 
này.  Tôi ủng hộ một chính quyền minh bạch, phục vụ người dân, lắng nghe những 
mối quan tâm của quý vị, và một chính quyền thành phố cung cấp các cơ sở hạ tầng, 
dịch vụ, và động lực cần thiết, để đưa chúng ta tiến về phía trước và cho thế hệ tương 
lai sắp tới.  Kính mong quý vị bỏ phiếu cho Robert (Bob) Baggett vì tôi có động lực để 
Phục vụ Quý vị.

Robert (Bob) Baggett
 12809 SE 301st Street
Auburn WA 98092 
(253) 351-9046
bpbaggett1@msn.com
www.robert-baggett.com
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Thành viên Hội đồng Vị trí Số 2

Không nộp thông tin.

John Gillem
 10317 SE 29th St
Beaux Arts WA 98004 
(425) 449-8787
john.gillem@gmail.com
  

Thành viên Hội đồng Vị trí Số 4

Không nộp thông tin.

Cynthia Hudson
 10500 SE 27th St
Beaux Arts WA 98004 
(425) 736-0044
drcynthiahudson@gmail.com
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Thành viên Hội đồng Vị trí Số 1

Học vấn: Tiến sĩ luật, Khoa Luật Trường 
Đại học George Washington; Bằng Cử nhân, Khoa học Chính trị, Đại học 
Công nghệ Texas

Nghề nghiệp: Thành viên Hội đồng Thành phố Bellevue, Luật sư Nghỉ hưu

Lời phát biểu: Khả năng lãnh đạo thực tế, đã được chứng minh cho toàn 
bộ Bellevue. Đó là những gì tôi mang lại cho chức vụ này.

Bốn năm trước, tôi ra tranh cử trên nền tảng mang lại khả năng lãnh đạo 
cân bằng cho cả hai đảng đến với Hội đồng. Từ hệ thống Tàu điện cho đến 
việc thông qua ngân sách tiến bộ và hợp lý để cải thiện an ninh công cộng 
và bảo vệ khu phố của chúng ta, tôi tự hào về những đóng góp của mình 
trong suốt nhiệm kỳ đầu tiên của tôi cho Bellevue ngày nay và một tương 
lai tươi sáng cho ngày mai. Là Thành viên Hội đồng, tôi sẽ tiếp tục làm việc 
mỗi ngày để đảm bảo rằng Bellevue vẫn là nơi tốt nhất để sinh sống, làm 
việc và vui chơi trong hành trình tiếp tục trở thành trung tâm đô thị và văn 
hóa của phía Đông. 

Tôi rất vui khi nhận được sự ủng hộ của đồng nghiệp, Thị trưởng Claudia 
Balducci, Phó Thị trưởng Kevin Wallace, Thành viên Hội đồng John 
Chelminiak, Conrad Lee, Lynne Robinson, Jennifer Robertson, cùng với 
Thượng nghị sĩ Tiểu bang Cyrus Habib, Dân biểu Tiểu bang Ross Hunter, 
Tana Senn, và nhiều nhà lãnh đạo cộng đồng khác và các công dân với 
nhiều quan điểm khác nhau.

“John Stokes mang lại luồng sinh khí tích cực và sự sáng tạo cho Hội đồng 
và đã thúc đẩy chúng ta có những tư tưởng và ước mơ lớn. John làm việc 
hiệu quả về các lĩnh vực triết học và chính trị để thực hiện những điều tốt 
đẹp.” Thị trưởng Claudia Balducci.

Tôi trân trọng phiếu bầu của quý vị!

John Stokes
 P.O. Box 50132
Bellevue WA 98015 
(425) 644-5987
info@johnstokes.org
www.johnstokes.org



Jurisdiction King County Elections is not authorized to edit statements, 
nor is it responsible for the contents therein. 15Quận King không chịu trách nhiệm về tính hợp lệ hoặc 
chính xác của lời tuyên bố, phát biểu hoặc bác bỏ. Thành phố Bellevue

Thành viên Hội đồng Vị trí Số 3

Họ c vấ n: Bác sĩ Phẫu thuật Nha khoa, Đại 
học Washington 

Nghề nghiệp: Donald S. Davidson D.D.S., P.S. (Nha sĩ)

Lờ i phát biểu: Tôi đã phục vụ tại Bellevue, với vai trò là Thị trưởng và 
Thành viên Hội đồng, trong ba thập kỷ.  Trong suốt thời gian đó, Hội đồng 
đã giúp định hình thị trấn phát triển của chúng ta trở thành một thành phố 
sôi động nổi tiếng thế giới.  Hiện giờ chúng ta có những công viên hạng 
nhất, các khu phố đáng sống, các doanh nghiệp đang ngày càng phát 
triển, và tỷ lệ tội phạm thấp.              

Trong hai năm vắng mặt tôi, sự tiến bộ này đã bị hủy hoại.  Hãy xem 
những hành động gần đây của Hội đồng:

Tăng thuế bất động sản 5 phần trăm một cách vô ích

Xây dựng khu bảo dưỡng tàu điện bên cạnh Bệnh viện Nhi

Cho phép mở các cửa hàng cần sa cách Trường Trung học Phổ thông 
Bellevue hai dãy phố và ở phía bên kia đường của The Little Gym

Cho phép Sound Transit chặt 1,300 cây xanh ở Mercer Slough

Cho phép PSE phá hủy hàng trăm cây xanh để làm đường dây điện

Rõ ràng, Hội đồng của chúng ta có thể làm tốt hơn thế!

Tôi cam kết phục vụ quý vị:

Bảo vệ và khuyến khích các cảnh quan độc đáo của các khu phố của 
chúng ta

Duy trì các yếu tố tự nhiên của các công viên

Giảm ùn tắc giao thông bằng cách đầu tư cải thiện đường sá và các lựa 
chọn giao thông thông minh

Ưu tiên an toàn công cộng trên toàn thành phố

Giữ mức thuế thấp bằng cách đòi hỏi tính hiệu quả của chính quyền thành 
phố 

Điều quan trọng nhất là Hội đồng của chúng tôi phải lắng nghe quý vị, 
và là tiếng nói của quý vị.  Đó là những gì mà tôi đã làm được kể từ năm 
1984.  Với sự giúp đỡ của quý vị, đó sẽ là những gì tôi sẽ làm.

Tôi rất vui được phục vụ quý vị một lần nữa, và rất cảm kích nếu nhận 
được phiếu bầu của quý vị.

Don Davidson
 12133 SE 15th St
Bellevue WA 98005 
(425) 765-7727
info@electdondavidson.com
www.electdondavidson.com

Học vấn: Cử nhân Truyền thông: Đại học 
Washington State

Nghề nghiệp: Quản lý Cấp cao, Các Giải pháp Công Thương nghiệp 
Quốc doanh, Quản lý Chất thải

Lời phát biểu: Tôi mong muốn Bellevue tiếp tục là thành phố tuyệt vời 
nhất nơi mà chúng ta sinh sống, làm việc, và xây dựng gia đình. Đó là lý do 
tại sao tôi ra tái tranh cử.

Tôi mang lại sự cân bằng và tiếng nói độc lập đến cho Hội đồng Thành 
phố Bellevue. Tôi được các lãnh đạo hỗ trợ về các vấn đề an ninh công 
cộng, kinh doanh, lao động, và môi trường cộng đồng. Quan trọng hơn cả, 
tôi nhận được sự ủng hộ của háng xóm láng giềng của tôi, hàng xóm láng 
giềng của quý vị, và gia đình mình.

Làm việc với Ủy ban Dịch vụ Nhân sinh, tôi đã đưa ra các ưu tiên hỗ trợ trẻ 
em, các gia đình, và các cư dân lớn tuổi của chúng ta. Mức thuế khu vực 
của chúng ta duy trì ở mức thấp và chúng tôi vẫn đang tìm cách cải thiện 
các vấn đề về giao thông, công viên và các khu phố. Khu phố phát triển 
nhanh nhất của chúng ta với 12,000 cư dân là khu trung tâm và tôi rất vui 
mừng được sinh sống và là một phần của nó.

Có ba thứ mà tôi tin rằng sẽ tạo lên một cộng đồng tuyệt vời; giáo dục, môi 
trường, và kinh tế. Chúng là chìa khóa cho tương lai của chúng ta với vai 
trò là một thành phố thành công, đa dạng, và năng động.

Tôi chú trọng vào tương lai của Bellevue. Tôi sẽ tiếp tục đóng góp khả 
năng lãnh đạo cân bằng và chu đáo cho thành phố tuyệt vời này. Tôi mong 
nhận được phiếu bầu của các bạn để tôi có thể biến Bellevue thành một 
thành phố có các khu phố chất lượng cao, các trường học tuyệt vời, và các 
doanh nghiệp thành công.

 

John Chelminiak
 227 Bellevue Way NE #367
Bellevue WA 98004 
(425) 941-5468
johnworksforyou@comcast.net
www.johnworksforyou.com
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Thành viên Hội đồng Vị trí Số 5

Họ c vấ n: Tiến sĩ Dược khoa, UW; Thạc sĩ 
Hành chính Công, UW; Cử nhân Khoa học (Dược), UBC

Nghề  nghiệ p: Hiệp hội Y khoa Khu vực Cấp cao, Amgen; 25 năm, công 
nghệ sinh học và y tế

Lờ i phát biểu: Là một chuyên gia công nghệ sinh học, tôi đã học được 
cách phân tích dữ liệu và tìm ra giải pháp cho các vấn đề phức tạp.  Là 
một tình nguyện viên cộng đồng lâu năm, tôi đã học được cách giải quyết 
vấn đề với niềm đam mê và tinh thần đồng đội. Là một người mẹ, tôi đã 
học được cách lắng nghe - và tập trung vào tương lai.

Tôi tranh cử vào Hội đồng Thành phố Bellevue để có cơ hội kết hợp những 
kỹ năng này vào công việc lãnh đạo một cách hiệu quả, hợp tác và hướng 
tới tương lai. Tôi rất hào hứng được góp sức mình cho cộng đồng dân cư, 
doanh nghiệp và các khu phố đang phát triển, năng động và đa dạng của 
chúng ta.

Ưu tiên hàng đầu của tôi là gìn giữ chất lượng cuộc sống và các khu phố 
độc đáo của chúng ta đồng thời nắm bắt các cơ hội phát triển thịnh vượng 
mang lại lợi ích cho tất cả chúng ta. Là thành viên Hội đồng, tôi sẽ: Đầu 
tư vào trường học, an toàn công cộng và các công viên khu phố lớn; Vận 
động cho đường sắt đô thị nhẹ, vận chuyển xe buýt, và các giải pháp tránh 
ùn tắc cho hành khách; Đảm bảo Bellevue vẫn là trung tâm kinh doanh 
hiện đại trong khu vực của chúng ta; Các dịch vụ hỗ trợ người cao tuổi và 
người có khiếm khuyết. 

Lãnh đạo Cộng đồng: Ủy ban Sáng lập Bệnh viện Overlake, Ủy ban 
Dược Tiểu bang Washington, Ủy ban Sáng lập NARAL, Hội đồng Học khu 
CHILD, Đội Phản ứng Khẩn cấp Cộng đồng Bellevue (Bellevue Community 
Emergency Response Team), dự án Nông trại Đô thị Lake Hills

Được sự ủng hộ của: Thị trưởng Bellevue Claudia Balducci, Thành viên Hội 
đồng John Stokes, Thượng nghị sĩ Tiểu bang Cyrus Habib, Dân biểu Tana 
Senn, Judy Clibborn, Đảng dân chủ 48, và một số người khác. Tôi sẽ rất 
lấy làm vinh dự nếu quý vị bỏ phiếu cho tôi.

Vandana Slatter
 11900 NE 1st St., Suite 300
Bellevue WA 98005 
(425) 777-0579
friendsofvandanaslatter@gmail.com
www.vandanaslatter.com

Họ c vấ n: Cử nhân Khoa học, Đại học Đông 
Carolina; Giấy chứng nhận Thạc sĩ, Quản lý Dự án, Học viện Kỹ thuật 
Stevens

Nghề nghiệp: Chủ tịch Ủy ban Kế hoạch Bellevue; Quản lý, Điều hành 
Công nghệ Thông tin, AT&T

Lờ i phát biểu: Bellevue là một thành phố đa dạng và thịnh vượng, với một 
khu trung tâm thành phố sôi động, ngành công nghệ phát triển, các công 
viên tầm cỡ thế giới và các khu phố tuyệt vời và đặc biệt. Sự phát triển 
nhanh chóng của Bellevue đặt ra nhiều cơ hội và thách thức.

Là Chủ tịch Ủy ban Kế hoạch của Bellevue, nhà lãnh đạo khu phố và tình 
nguyện viên cộng đồng lâu năm, tôi đã sẵn sàng nắm bắt cơ hội và giải 
quyết những thách thức này.

Công tác tình nguyện và kinh nghiệm lãnh đạo sâu rộng của tôi đã được 
báo Seattle Times gọi là “ấn tượng” và giúp tôi nhận được đánh giá “Nổi 
bật” từ Liên đoàn Thành phố và ba lần giành Giải thưởng Dịch vụ Tình 
nguyện viên của Tổng thống.

Tôi có đủ trình độ và sẵn sàng phục vụ Thành phố và đảm bảo rằng 
Bellevue sẽ luôn là một nơi an toàn, có chất lượng cao để sống, làm việc, 
xây dựng gia đình và nghỉ hưu.

Các ưu tiên của tôi bao gồm:

Cung cấp cho các phản ứng viên những nguồn lực họ cần để giữ cho 
Bellevue được an toàn;

Bảo vệ các khu phố một gia đình và vòm cây của Thành phố chúng ta;

Đảm bảo cung cấp đầy đủ nhà ở giá rẻ; và

Cải thiện các lựa chọn giao thông để giảm tắc nghẽn giao thông, nâng cao 
an toàn cho người đi bộ và người đi xe đạp, và cải thiện dịch vụ vận tải.

Phương pháp cộng tác của tôi với tư cách là Ủy viên Kế hoạch, Viên chức 
Hội Phụ huynh Giáo viên Học sinh, chuyên viên Công nghệ Thông tin và 
nhà lãnh đạo cộng đồng đã giúp tôi nhận được nhiều ủng hộ quan trọng, 
bao gồm:

Công đoàn Lính cứu hỏa Bellevue; Hội đồng Nhà ở Giá rẻ; Liên minh 
Doanh nghiệp Phía Đông; Hội Phụ nữ Chính trị; Hiệp hội Người Môi giới 
Bất động sản Seattle/Quận King; Thành viên Hội đồng Jennifer Robertson 
và nhiều cá nhân và tổ chức khác.

Tôi mong nhận được  lá phiếu của quý vị.

Michelle Hilhorst
 5806 119th Ave SE Ste A 136
Bellevue WA 98006 
(425) 243-9402
Michelle4Bellevue@hotmail.com
www.Michelle4Bellevue.com
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Thành viên Hội đồng Vị trí Số 7

Họ c vấ n: Tiến sĩ Luật, hạng cum laude, Khoa 
Luật Đại học Willamette; Cử nhân (Kinh tế), Đại học Puget Sound

Nghề nghiệp: Thành viên Hội đồng Thành phố Bellevue & Luật sư về Sử 
dụng Đất và Đô thị

Lờ i phát biểu: Là một người mẹ, Trưởng nhóm Hướng đạo sinh Nữ, luật 
sư thành phố và Thành viên Hội đồng Thành phố của quý vị, các ưu tiên 
cao nhất của tôi là bảo vệ chất lượng cuộc sống của chúng ta và tạo ra 
tương lai tươi sáng cho tất cả mọi người, những ai gọi Bellevue là quê 
hương.

Tôi sẽ thực hiện các ưu tiên này bằng các biện pháp như: tài trợ cho các 
dự án cơ sở hạ tầng trong khu phố; đầu tư thêm vào các dịch vụ cảnh sát 
và cứu hỏa; ưu tiên đầu tư giao thông vận tải để giảm ùn tắc và tăng tính 
di động cho tất cả các phương thức di chuyển; duy trì mức thuế thấp để 
tăng số lượng việc làm và tăng trưởng nền kinh tế địa phương; tập trung 
tăng trưởng bên ngoài khu dân cư; mở rộng các công viên, đường mòn và 
hệ thống không gian mở đẳng cấp thế giới của chúng ta; kết nối các cộng 
đồng đa dạng trong Thành phố ngày càng phát triển của chúng ta; và triển 
khai các thực tiễn thân thiện với môi trường để Bellevue có một tương lai 
khỏe mạnh và bền vững.

Kinh nghiệm làm việc với tư cách là Thành viên Hội đồng kết hợp với kinh 
nghiệm làm luật sư đại diện cho các thành phố sẽ giúp tôi tiếp tục là người 
ủng hộ hiệu quả cho Bellevue. Tôi tự hào là Tiếng nói của quý vị trong Hội 
đồng Thành phố Bellevue.

 Được Liên đoàn Thành phố phi đảng phái Đánh giá “Xuất sắc” -- đánh giá 
cao nhất của tổ chức!

Những người ủng hộ: Công đoàn Lính cứu hỏa Bellevue; Báo Seattle 
Times; Hiệp hội Người Môi giới Bất động sản Seattle/Quận King; 
C.E.N.S.E.; Hội Phụ nữ Chính trị; Liên minh Doanh nghiệp Phía Đông; Câu 
lạc bộ Xe đạp Cascade; Tổ chức Quyền Bình đẳng Washington; Hội đồng 
Lao động Quận King; Tổ chức Bảo vệ Quyền Sinh sản NARAL Pro-choice 
 Washington; Hội đồng Nhà ở Giá rẻ; và nhiều cá nhân và tổ chức khác.

Tôi rất cần sự ủng hộ của quý vị. Xin hãy bỏ phiếu cho tôi!

Jennifer Robertson
 P.O. Box 53502
Bellevue WA 98015 
(206) 919-5283
Jennifer@RobertsonForCouncil.com
www.RobertsonForCouncil.com

Họ c vấ n: Cử nhân Khoa học - In ấn

Nghề nghiệp: Họa sĩ Thiết kế

Lờ i phát biểu: Xin chào quý vị.  Tôi là Lyndon Heywood, ứng cử viên của 
East Bellevue để đại diện trong Hội đồng Thành phố.

Đây là cuộc tranh cử vào hội đồng của Bellevue .  Tôi muốn kêu gọi các cử 
tri tập trung vào các vấn đề phi đảng phái tại địa phương khi đưa ra quyết 
định.  Vấn đề Giao thông, An toàn Công cộng, Quy hoạch, Nghệ thuật 
Công cộng, và Nhà ở tại Bellevue.  Hội đồng của chúng ta đã giải quyết 
những vấn đề này như thế nào trong những năm gần đây?

Tôi tham gia ủy ban Người đi bộ và đi xe đạp ở Redmond và nhóm Kết nối 
phía Tây của Câu lạc bộ Xe đạp Cascade.  Tôi là thành viên của ủy ban 
Hiệp hội Khu phố Lake Hills. Tôi đã theo học tại Học viện Công dân và Học 
viện Cảnh sát Công dân của Thành phố.  Tôi đã gây tác động thành công 
đến nhiều dự án của Thành phố.

Chiến dịch tranh cử của tôi là chiến dịch mà tôi mong muốn mọi cư dân có 
ý thức công dân với một công việc bình thường, một gia đình và một mối 
quan tâm vì tương lai thành phố đều có thể tranh cử.  Tôi hy vọng thông tin 
đó đủ giúp ích cho quý vị.

Bỏ phiếu CÓ cho các lựa chọn giao thông, đại diện cho khu phố, Greater 
Eastside và một người thận trọng với ngân sách của chúng ta.

Bỏ phiếu  KHÔNG cho các khoản tài trợ chiến dịch vận động, ủng hộ mờ 
ám, các chức vụ không bị phản đối và các bảng hiệu tranh cử.   Họ không 
có chỗ đứng trong các cuộc bầu cử vào Hội đồng Thành phố của chúng ta.

Bellevue Tuyệt vời.  Đó là Thành phố của CHÚNG TA .  Hãy nói lên ý kiến.  
Bỏ phiếu cho Heywood.

Lyndon Heywood
 16248 NE 2nd Street
Bellevue WA 98008 
(425) 786-6524
heywoodforcouncil@outlook.com
www.itsourcity.org
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Thị trưởng

Học vấn: Cao đẳng Cộng đồng Bellevue, Đại 
học Washington

Nghề nghiệp: Giám đốc Tài chính trong lĩnh vực Kỹ thuật, Xây dựng và Phát 
triển đã Nghỉ hưu

Lời phát biểu: Là cư dân 36 năm, tôi mong muốn bảo vệ chất lượng của 
Cộng đồng Black Diamond của chúng ta.

Tôi được bổ nhiệm vào Hội đồng Thành phố vào tháng 3 năm 2012, để bổ 
khuyết Vị trí Số 4.  Tôi được bầu vào Hội đồng vào tháng 11 năm 2013.  Hội 
đồng đã bổ nhiệm tôi làm Thị trưởng vào ngày 2 tháng 12 năm 2014, sau khi 
Thị trưởng cũ từ chức. 

Với kinh nghiệm chuyên sâu về quản lý, tài chính và phát triển, tôi tin rằng tôi 
có đủ kinh nghiệm và kỹ năng cần thiết để phát triển thành phố.  Tôi mong 
muốn ổn định tình hình tài chính của Thành phố với ngân sách ổn định sáu 
năm và đảm bảo rằng sự phát triển được thực hiện một cách có trách nhiệm.  
Tầm nhìn của tôi là về sự phát triển tăng trưởng chậm cân nhắc đến đường 
phố, giao thông, trường học và bảo vệ môi trường  và bảo tồn không khí của 
một thành phố nhỏ.

Carol Benson
 30005 232nd Ave SE
Black Diamond WA 98010 
(360) 886-1354
benson.carol@comcast.net
  

Thành viên Hội đồng Vị trí Số 1

Họ c vấ n: Cao đẳng Cộng đồng Highline

Nghề nghiệp: Thành viên Hội đồng Thành phố 
Black Diamond

Lời phát biểu: Tôi là công dân thế hệ thứ ba của Black Diamond.  Chồng tôi 
và tôi đã xây nhà cách đây 18 năm tại Old Town và nuôi dưỡng bốn đứa con 
trong cộng đồng của chúng ta.

Tôi đã rất vui mừng khi được đại diện cho quý vị với vai trò là thành viên hội 
đồng trong bốn năm qua.  Tôi phục vụ với vai trò là người điều hành thành 
phố thay cho Thị trưởng vắng mặt và là chủ tịch Ủy ban An ninh.  Tôi đang 
làm ở Ủy ban Tài chính, Hội đồng Trung tâm Cộng đồng Black Diamond, và 
Ủy ban Đặc biệt về Cứu hỏa với tư cách là là cựu lính cứu hỏa.

Tôi đã hủy bỏ thành công kế hoạch của nhà phát triển cho Thành viên Hội 
đồng quản lý việc tiếp nhận tài trợ cho dự án phát triển của họ.  Tôi sẽ làm 
cho các nhà đầu tư phải chịu trách nhiệm và thực thi công bằng các cam kết 
của họ.

Tôi muốn tiếp tục đại diện cho người dân theo cách công khai, minh bạch và 
duy trì môi trường và chất lượng cuộc sống của cộng đồng.  Ưu tiên của tôi 
trong bốn năm tiếp theo là phòng cháy chữa cháy, lập chính sách, lập ngân 
sách và giao thông.

Tamie L. Boxx-Deady
 PO Box 523
Black Diamond WA 98010 
(360) 886-9768
tamiedeady@comcast.net
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Thành viên Hội đồng Vị trí Số 3

Học vấn: Học Cao đẳng Cộng đồng Yakima Valley 
và Green River, chuyên ngành Quản trị Kinh doanh

Nghề nghiệp: Nghỉ hưu từ Công ty Boeing, Hiện là Thành viên Hội đồng Thành phố

Lời phát biểu: Tôi mong muốn được tiếp tục định hướng mà chúng tôi đã bắt đầu 
bốn năm trước đây - tăng trưởng có trách nhiệm nhằm mang lại lợi ích cho các cư 
dân thay vì cho các nhà phát triển.  Chúng ta đã quản lý một ngân sách cân bằng mà 
không giảm biên chế nhân viên, dịch vụ cảnh sát hay cứu hỏa và bây giờ đang xem 
xét lại các quy định phát triển để đưa ra ưu tiên vì lợi ích của Thành phố.

Tôi tập trung vào sự ổn định tài chính của Thành phố.  Tôi phục vụ với vai trò là Chủ 
tịch Ủy ban Tài chính và Ủy ban Dịch vụ Cộng đồng và Kế hoạch và đại diện cho 
Thành phố trong Ủy ban về các Vấn đề Công cộng của Hiệp hội các Thành phố vùng 
Puget Sound.  Tôi đã rất tích cực trong việc sửa đổi biểu phí của thành phố để phản 
ánh các chi phí thực tế, phản đối thành công kế hoạch làm cho các Thành viên Hội 
đồng chịu trách nhiệm cho việc tiếp nhận tài trợ cho việc xây dựng cơ sở của các 
nhà phát triển, và làm việc để giữ cho các quỹ nước, thoát nước và nước mưa của 
chúng ta có khả năng thanh toán.  Tôi vẫn hoạt động tại Trung tâm Cộng đồng Black 
Diamond và nhà thờ của tôi.

Vui lòng cho tôi vinh dự được nhận phiếu bầu của quý vị.

Janie Edelman
 29871 232nd Ave SE
Black Diamond WA 98010 
(360) 886-7166
janieedelman@comcast.net
  

Thành viên Hội đồng Vị trí Số 4

Họ c vấ n: Bằng Cử nhân Kỹ sư Điện tử / Kinh doanh, 
Đại học Montana State-Northern, Cựu chiến binh 
Không quân Đã nghỉ hưu, Dịch vụ Cộng đồng. 
Nghề nghiệp: Kỹ sư Tương thích Điện từ, Công ty Boeing. Phó Chủ tịch Ủy ban Kế 
hoạch Đương nhiệm 
Lờ i phát biểu: Hội đồng của chúng ta cần phải làm nhiều hơn để kiểm soát, quản lý 
và bảo vệ thị trấn của chúng ta khỏi các tác động của sự phát triển ồ ạt.
Thành viên Hội đồng đương nhiệm đã bỏ phiếu ủng hộ dự án đầu tư phát triển khổng 
lồ của Yarrow Bay mà sẽ bổ sung thêm 60 ngàn lượt xe mỗi ngày trên đường phố của 
chúng ta và xây dựng khu thương mại tương đương với mười Wal-mart.  
Chúng ta cần phải cứng rắn và kiên quyết khi xem xét các đơn xin cấp phép cho các 
dự án đầu tư phát triển đất lớn như thế này.  Chúng ta không thể để mối đe dọa hoặc 
các luận điệu phóng đại về quyền hưởng lợi và điều không thể tránh khỏi làm chệch 
hướng chúng ta khỏi việc áp dụng pháp luật và chính sách để bảo vệ cộng đồng và 
môi trường.  
Sự phục vụ của tôi trong Ủy ban Kế hoạch đã chứng tỏ những cam kết của tôi trong 
việc đặt ra những câu hỏi khó và cải cách các sai lầm trong quá khứ.  Tôi cam kết 
tham gia thực sự vào cộng đồng, và sẽ đưa sự cởi mở và tính minh bạch thực sự trở 
lại.
Cùng nhau, chúng ta có thể đảm bảo tăng trưởng có trách nhiệm và phù hợp với đặc 
tính thôn  dã của thành phố chúng ta.
Tôi rất lấy làm vinh dự khi nhận được lá phiếu của quý vị. 

Brian Weber
 32510 McKay Ln
Black Diamond WA 98010 
  weber4blackdiamond@gmail.com
  

Học vấn: Cử nhân và Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh/Tài 
chính, Đại học Tiểu bang Washington

Nghề nghiệp: Nghỉ hưu

Lời phát biểu: Gia đình tôi đã chuyển đến thành phố Black Diamond năm 1981 và 
chúng tôi rất yêu thích vẻ đẹp tự nhiên, lịch sử phong phú và con người tuyệt vời của 
cộng đồng nơi đây.  Những thách thức của Thành phố là rất lớn - trong việc duy trì 
đặc điểm cần thiết của chúng ta bất chấp MPD của Yarrow Bay.  Trong nỗ lực tạo ra 
sự khác biệt, tôi đã được bầu chọn vào Hội đồng Thành phố năm 2010 và sau khi con 
trai của chúng tôi thoát khỏi bệnh ung thư, tôi đã được tái bổ nhiệm vào Hội đồng vào 
đầu năm nay.

Mặc dù MPD là rất khó khăn, và việc duy trì sự lành mạnh tài chính của thành phố 
chúng ta có thể là việc làm khó khăn nhất.  Do các khoản thu cho phát triển, thâm 
hụt tài chính sẽ tăng lên, thắt chặt chi tiêu ngân sách trong khi nhu cầu về các dịch 
vụ tăng lên.  Để thu được thành công các ủy viên Hội đồng phải có kinh nghiệm, kiến 
thức và khả năng làm việc với mọi cư dân trong cộng đồng chúng ta.  Tôi là người đã 
đạt được nhiều thành tích trong công việc.  Tôi hiểu rõ về Thành phố và MPD cũng 
như mọi cư dân ở đây.  Hãy chung tay cùng tôi để giúp thành phố chúng ta vượt qua 
những giai đoạn khó khăn.

Craig Goodwin
 29044 222nd Pl SE
Black Diamond WA 98010 
(253) 405-6564
craig.goodwin99@gmail.com
www.blackdiamondNOW.net
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Thành viên Hội đồng Vị trí Số 5

Họ c vấ n: Đại học Pennsylvania State, Thạc sĩ; 
Pepperdine, Học viện Taft của Chính phủ Mỹ; 
Đại học Seattle, Chứng chỉ Quản trị
Nghề nghiệp: Ủy viên Quy hoạch; Nhà Sư phạm 
trường công lập, đã nghỉ hưu; Ban Lãnh đạo Hội đồng, Tổ chức Nghệ thuật
Lời phát biểu: Ưu tiên hàng đầu của tôi là bảo vệ chất lượng cuộc sống cho các gia 
đình ở Black Diamond.
Ưu tiên đó có nghĩa là quản lý và kiểm soát tăng trưởng để không lấn át các khu phố, 
môi trường và cơ sở hạ tầng của chúng ta.
Ưu tiên có nghĩa là áp dụng và thực thi nghiêm túc các điều kiện phê duyệt kế hoạch 
phát triển quy mô lớn sắp xảy ra của Yarrow Bay.
Những lời biện hộ như “MPD là một hợp đồng đã được thực hiện và được bàn giao 
đầy đủ” đánh lạc hướng chúng ta về những việc gì có thể được hoàn thành. Nhiều 
công dân, các chuyên gia kỹ thuật, và các luật sư đã làm chứng và xác nhận rằng 
chúng ta có các cơ quan chức năng và pháp luật mà không được tận dụng.
Cũng như quý vị, tôi đặt tầm quan trọng cao và sẽ làm việc về các vấn đề cảnh sát, 
cứu hỏa, đường phố, trách nhiệm tài chính, doanh nghiệp địa phương, chính quyền 
cởi mở, suối và hồ, và các dịch vụ cộng đồng. 
Mọi dịch vụ công cộng, mỗi hóa đơn thuế, và tất cả mọi thứ chúng ta yêu thích về 
cộng đồng của chúng ta đều có liên quan trực tiếp đến cách chúng ta quản lý và kiểm 
soát phát triển đất đai trong tương lai. 
Tôi sẽ rất vinh dự nếu được quý vị bỏ phiếu.  Hãy thực hiện các ưu tiên của quý vị . 

Pat Pepper
 28934 229th Pl SE
Black Diamond WA 98010 
(360) 886-0558
votepatpepper@gmail.com
www.votepatpepper.com

Họ c vấ n: CETma, Được đào tạo và cấp giấy phép 
hành nghề truyền thông không dây

Nghề nghiệp: Giám đốc hệ thống truyền thông

Lời phát biểu: Hãy bầu lại ứng cử viên có kinh nghiệm và kiến thức làm việc chuyên 
sâu về chính quyền Black Diamond, ngân sách, và dịch vụ của quý vị. Tôi đã làm việc 
chăm chỉ để duy trì thành phố hoạt động trong phạm vi ngân sách ổn định. Tôi là một 
trong những người đầu tiên yêu cầu dự toán ngân sách 5 năm thay vì chỉ chi tiêu tiền 
từ năm này sang năm khác.

Tôi nhiệt tình ủng hộ các dịch vụ an toàn công cộng của chúng ta bằng cách trở thành 
người chủ trương ủng hộ sở cảnh sát và chỉ đạo giải quyết tình trạng thiếu biện pháp 
phòng cháy chữa cháy nghiêm trọng.

Giải quyết tăng trưởng là một vấn đề nặng nề đối với Black Diamond. Tôi ủng hộ 
tăng trưởng hợp lý khi sự tăng trưởng có kế hoạch và được thực hiện cẩn thận. Tăng 
trưởng thận trọng và điều độ sẽ tạo tác nhân kích thích cần thiết cho nền kinh tế của 
chúng ta.

Tôi sẽ tiếp tục đưa ra các quyết định khó khăn cho quý vị dựa trên thực tế, niềm tin về 
những điều đúng đắn, và mong muốn của những người tôi đại diện, ngay cả khi điều 
đó thách thức lối tư duy thông thường. 

Ron Taylor
 32110 Botts Dr
Black Diamond WA 98010 
(360) 886-0391
mr.motoman@comcast.net
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Thành viên Hội đồng Vị trí Số 2

Học vấn: Cử nhân Khoa học Môi trường (UW 
Bothell), Trường Trung học Bothell, Trường Tiểu học 
St. Brendan

Nghề nghiệp: Nhà Sinh thái học Phục hồi Lưu vực Thành phố Redmond / Quản lý 
Nước mưa

Lờ i phát biểu: Cảm ơn quý vị đã ủng hộ mạnh mẽ bằng việc bỏ phiếu cho tôi trong 
cuộc bầu cử sơ bộ. Với tư cách là thành viên hội đồng, tôi sẽ tiếp tục đưa ra các 
quyết định dựa trên nhu cầu của quý vị, chứ không vì các nhóm lợi ích  đặc biệt hay 
vì lợi ích riêng của cá nhân tôi. Hội đồng Thành phố phải đẩy mạnh để khôi phục lòng 
tin của cộng đồng bằng cách loại bỏ các thỏa thuận hậu trường và đảm bảo tính minh 
bạch. Chúng ta phải giải quyết vấn đề ngân sách quan trọng và lên kế hoạch cho 
một tương lai mà sẽ cải thiện và bảo vệ chất lượng cuộc sống của chúng ta. Bothell 
là quê nhà của tôi, nơi tôi lớn lên và xây dựng gia đình vì địa thế, trường học, vẻ 
đẹp tự nhiên và tiềm năng của nơi này. Tôi đã làm việc cật lực để bảo đảm tiền thuế 
được sử dụng một cách hiệu quả. Tôi sẽ tiếp tục làm việc ở địa phương để bảo đảm 
kinh phí để bảo trì đường phố, có được các công viên và không gian mở, bảo vệ môi 
trường, và cải thiện giao thông. Nhiều viên chức dân cử đáng tin cậy đã ủng hộ tôi vì 
tôi thật tâm mong muốn cộng đồng của chúng ta có được những quyền lợi tốt nhất. 
Tôi rất lấy làm vinh dự khi tiếp tục phục vụ quý vị. Xin hãy bỏ phiếu cho tôi!

Andy Rheaume
 19621 109th Pl NE
Bothell WA 98011 
(206) 999-8835
arheaume@comcast.net
www.andyforbothell.com

Họ c vấ n: Bằng Cử nhân Nghiên cứu Liên ngành, 
Khoa học Chính trị và Lịch sử, Đại học Northwest

Nghề nghiệp: Giám đốc Đội Ứng cứu Khẩn cấp Cộng đồng, Nội trợ

Lờ i phát biểu: Quý vị phải thực hiện một lựa chọn trong cuộc bầu cử này. Quý vị có 
hài lòng với sự chỉ đạo của Hội đồng Thành phố không? Nếu có, thì bỏ phiếu cho ủy 
viên đương nhiệm. Nếu không, tôi sẽ đề xuất một lựa chọn khác.

Tôi cam kết sẽ trở thành tiếng nói của quý vị trong Hội đồng Thành phố - Tôi không 
làm việc trong lĩnh vực bất động sản, đầu tư phát triển hay chính quyền thành phố. 
Tôi chắc hẳn đã không bao giờ bỏ phiếu để tăng thuế bất động sản của quý vị một 
tuần sau khi các cử tri bác bỏ việc tăng thuế bất động sản. Tôi chắc hẳn đã không 
bao giờ ngồi trong một cuộc họp kín về Sân Gôn Wayne và không nói gì với các công 
dân của Bothell trong hơn một năm. Tôi chắc hẳn đã phản đối chi tiêu $19 triệu vào 
con kênh thoát nước ở trung tâm thành phố Bothell. 

Nếu quý vị hài lòng với mọi thứ hiện có, hãy bỏ phiếu cho ủy viên đương nhiệm. Nếu 
quý vị tin rằng Thành phố chúng ta có thể làm tốt hơn, tôi sẽ rất hân hạnh khi được 
phục vụ quý vị và nhận được  phiếu bầu của quý vị.

Roz Gorc
 PO Box 1199
Bothell WA 98041 
(425) 482-6848
roz@rozgorc.us
www.rozgorc.us

Thành viên Hội đồng Vị trí Số 4

Học vấn: Đã tốt nghiệp Trường Trung học Juanita

Nghề nghiệp: Quản lý công trình xây dựng

Lờ i phát biểu: Rõ ràng là thành phố chúng ta rất cần ban lãnh đạo mới thật minh 
bạch, sẽ thực sự lắng nghe quý vị, và chịu trách nhiệm về tài chính.  Tôi đã chứng 
minh được năng lực lãnh đạo của mình bằng việc dẫn dắt OneBothell.org trong việc 
bảo vệ Sân Gôn Wayne.

Với tư cách là thành viên hội đồng của quý vị, tôi sẽ tổ chức các cuộc họp thân mật, 
nơi quý vị có thể chia sẻ những ý tưởng và mối quan tâm của mình mà không có các 
thủ tục của một cuộc họp Hội đồng. 

Với sự hỗ trợ của quý vị, chúng tôi có thể bảo toàn chất lượng cuộc sống và các khu 
phố độc đáo của chúng ta đồng thời nắm lấy cơ hội phát triển kinh tế hợp lý mang lại 
lợi nhuận.  Chúng tôi cũng phải đầu tư vào hệ thống giao thông vận tải (đặc biệt là 
các đường phố đang bị hư hại) vốn đã bị bỏ lơ quá lâu và xây dựng nhiều công viên 
hơn.

Tôi và vợ tôi, Colleen, đã lớn lên tại và ở khu vực xung quanh Bothell và hiện đang 
nuôi dưỡng hai cậu nhóc sinh đôi tại đây. 

Những người ủng hộ: Báo Seattle Times, các Thành viên Hội đồng đương nhiệm, 
Tris Samberg, Andy Rheaume và Tom Agnew, nhiều cựu Thành viên Hội đồng Bothell, 
các Nhà L ập pháp Tiểu bang và Thành viên Hội đồng Quận. 

James G. McNeal
 16314 Valhalla Drive
Bothell WA 98011 
(425) 466-2599
james@mcnealforbothell.com
www.mcnealforbothell.com

Họ c vấ n: Bằng Cử nhân Khoa học Quản trị Kinh 
doanh và Tiếp thị tại Đại học Washington

Nghề nghiệp: Giám đốc Kỹ thuật Cấp cao trong ngành nghiên cứu y tế

Lờ i phát biểu: Là Thành viên hội đồng, tôi sẽ phục vụ bằng sự toàn vẹn, tính trách 
nhiệm và minh bạch trong vai trò là đại diện độc lập luôn lắng nghe tất cả các bên với 
một tâm trí cởi mở và một tầm nhìn khách quan. Tôi là ứng cử viên duy nhất trong 
tranh cử này không có cổ phần tài chính trong ngành xây dựng khu dân cư và có thể 
đảm bảo không có mâu thuẫn giữa nghề nghiệp và sự phục vụ của tôi dành cho quý 
vị trong hội đồng.

Là chồng của một chuyên gia tư vấn môi trường, tôi nhạy cảm với các tác động môi 
trường và hết lòng muốn biến Bothell thành thành phố dẫn đầu trong trách nhiệm điều 
hành thân thiện với môi trường.

Là một người cha, tôi cam kết xây dựng các công viên và chương trình giải trí lành 
mạnh và bền vững. Tôi sẽ ủng hộ các chương trình biến Bothell trở thành một nơi 
tuyệt vời để sinh sống và xây dựng gia đình.

Vợ tôi, Eri, và tôi đã yêu Bothell từ tám năm trước bởi nơi đây có các trường học, 
công viên tuyệt vời, và vẫn mang đặc tính của một thị trấn nhỏ. Bây giờ là thời điểm 
để cải thiện cơ sở hạ tầng, giải quyết vấn đề giao thông và bảo vệ môi trường trong 
khi chúng ta vẫn  còn có thể. 

Tim Ottersburg
 2715 233rd Pl SE
Bothell WA 98021 
(425) 408-1237
tim@timottersburg.org
www.timottersburg.org



22 Quận King không chịu trách nhiệm về tính hợp lệ hoặc 
chính xác của lời tuyên bố, phát biểu hoặc bác bỏ. Thành phố Bothell

Thành viên Hội đồng Vị trí Số 6

Học vấn: Cử nhân Kiến trúc, ngành phụ Địa lý 
Môi trường, Đại học Syracuse
Nghề nghiệp: Kiến trúc sư đã đăng ký
Lờ i phát biểu: Sau khi đem lòng yêu Main Street, chồng tôi và tôi đã Bothell 
làm nơi xây dựng gia đình. Tôi phục vụ trong Hội đồng Sáng lập Khu học chánh 
Northshore, Dự án Milk Money, và Hội đồng Bảo tồn Địa hình Bothell.
Tầm nhìn của tôi dành cho Bothell cân bằng được sự phát triển thận trọng với 
sự hấp dẫn của thành phố nhỏ.  Việc mở rộng đầu tư phát triển bao gồm bổ 
sung thêm công viên, sân chơi và không gian mở. Tắc nghẽn giao thông, đường 
xá chất lượng kém và tình trạng thiếu chỗ đậu xe đe dọa chất lượng sống của 
chúng ta và cần phải được giải quyết. Chúng ta phải cung cấp các tuyến đường 
đi bộ an toàn đến trường và các điểm dừng xe buýt.
Quý vị xứng đáng có một Hội đồng Thành phố hợp tác giải quyết những vấn đề 
khó khăn bằng sự minh bạch và tôn trọng lẫn nhau và trưng cầu ý dân.
Tôi cam kết là người quản lý các nguồn lực tài chính, lịch sử và môi trường của 
Bothell. Hãy cùng nhau bảo vệ những điều tốt đẹp nhất của thành phố độc đáo 
của chúng ta: Main Street, dòng sông, cộng đồng doanh nghiệp, và các khu phố 
mang tính lịch sử. Tôi rất hân hạnh được phục vụ quý vị.
Những người ủng hộ: Báo Seattle Times, các Nhà Lập pháp Tiểu bang, Hội Phụ 
nữ Chính trị Quốc gia, và nhiều cá nhân và tổ chức khác .

Davina Duerr
 17410 107th Place NE
Bothell WA 98011 
(425) 219-7945
davina@davina4bothell.org
www.davina4bothell.org

Họ c vấ n: Cử nhân Kinh doanh, Đại học 
Washington; Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Khoa 
Quản lý, Đại học Seattle

Nghề nghiệp: Tổng Giám đốc, Công ty An ninh Hoa Kỳ

Lờ i phát biểu: Từ khi bắt đầu cuộc sống ở Bothell khi tôi lớn lên, tốt nghiệp 
trường Trung học Bothell, và mua lại ngôi nhà mà tôi đã lớn lên để xây dựng gia 
đình của riêng mình, tôi đã biết một sự thật rằng:  Bothell thật đặc biệt!

Tôi muốn có được lá phiếu của quý vị bởi vì tôi muốn một Bothell thật hòa nhã, 
tươi đẹp, thịnh vượng và tiến bộ.  Tôi muốn Bothell vẫn giữ được lịch sử của 
mình, nhưng vẫn hướng về tương lai với niềm tin và sức mạnh! 

Tôi muốn sử dụng tiếng nói và đặc tính của các cư dân Bothell để dẫn hướng 
quản trị Bothell.  Tôi muốn tập trung vào các giải pháp để mang lợi phúc lợi tốt 
hơn cho Bothell hơn là các vấn đề trong một chương trình nghị sự chia rẽ. 

Tôi sẽ làm việc chăm chỉ để mang sự chú trọng và rõ ràng để hoàn thành các 
kế hoạch cho trung tâm thành phố Bothell, xây dựng trường học, đường phố , và 
cảnh sát/cứu hỏa để phù hợp với tốc độ tăng trưởng, và cuối cùng là thúc đẩy 
sự độc đáo của cuộc sống tại Bothell!

Cùng nhau chúng ta hãy tạo ra Bothell mà chúng ta muốn! 

John Lee
 10419 NE 190th Street
Bothell WA 98011 
(425) 286-2997
votejohnleeforbothell@gmail.com
www.votejohnleeforbothell.com
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nor is it responsible for the contents therein. 23Quận King không chịu trách nhiệm về tính hợp lệ hoặc 
chính xác của lời tuyên bố, phát biểu hoặc bác bỏ. Thành phố Burien

Thành viên Hội đồng Vị trí Số 2

Học vấn: Bằng AA Khoa học Máy tính, Cử nhân 
Khoa học Trái đất, Thạc sĩ Hệ thống Thông tin, Tiến 
sĩ, Đại học Seattle, Lãnh đạo Giáo dục
Nghề nghiệp: Giáo dục Doanh nghiệp
Lời phát biểu: Tôi tự hào vì được phục vụ tại Hội đồng Thành phố Burien!
Tôi đã luôn là người nắm lá phiếu quan trọng trong việc khởi động lại sự phát triển 
của Burien bao gồm Town Square, hệ thống thoát nước mưa sáng tạo ở sân bay ảnh 
hưởng đến khu vực phía Đông Bắc và Kế hoạch Phát triển Kinh tế Burien.  Tôi cũng 
đã tăng cường bảo vệ các khu vực quan trọng, giảm chi phí dịch vụ thu rác và loại bỏ 
sự sáp nhập từ Quy hoạch Tổng thể.
Là một người có tiếng nói ổn định tại Hội đồng, tôi làm việc hợp tác với các ủy viên 
hội đồng của mình.  Tôi xác định các vấn đề/giải pháp một cách hiệu quả.  Tôi mang 
lại kết quả: các khu phố an toàn, khu thương mại phát triển mạnh, và một chính 
quyền Burien có trách nhiệm và trung thực.
Là cư dân sinh sống tại Burien 36 năm, tôi đã phục vụ cộng đồng: Bảo tồn Vành 
đai Xanh Salmon Creek/Công viên Seahurst, Ban Giám đốc/Câu lạc bộ Cộng đồng 
Shorewood, các dự án của Tổ chức Sustainable Burien, Khu vườn Cộng đồng, 
Neighbors of Seahurst Park, Clean Sweep, Nam Hướng đạo.
Mục tiêu của tôi cho Burien: Một thành phố an toàn và sôi động với đặc điểm của một 
thành phố nhỏ hỗ trợ cư dân, gia đình và doanh nghiệp của Burien.
Cám ơn sự ủng hộ của q uý vị.

Bob Edgar
 PO Box 47382
Seattle WA 98126 
(206) 734-9653
ElectBob4Burien@yahoo.com
www.electbob4burien.org

Học vấn: Tiến sĩ Luật, Khoa Luật Đại học Gonzaga; 
Cử nhân Nghệ thuật, Đại học Washington

Nghề nghiệp: Luật sư

Lời phát biểu: Tôi là cư dân sinh sống lâu năm tại Burien, quan tâm về tương lai của 
thành phố và mong muốn được giữ đặc tính của một thị trấn nhỏ.  Khi chúng ta tăng 
trưởng, chúng ta phải hoạch định cẩn thận về nhiều cách tăng trưởng ảnh hưởng đến 
chúng ta. Tôi muốn giúp tạo ra các chiến lược kinh tế loại bỏ những rào cản để phát 
triển nhiều doanh nghiệp hơn nữa. Tôi muốn khuyến khích các doanh nghiệp nhỏ do 
địa phương sở hữu.  Nếu không có một thành phố an toàn, chúng ta sẽ không thể thu 
hút doanh nghiệp. Các vấn đề xã hội và tăng trưởng mang lại nhiều thử thách cho 
vấn đề an ninh công cộng.  Chúng ta cần nhiều chương trình Quản lý Khu phố hơn 
& một mối quan hệ vững mạnh với sở cảnh sát để thúc đẩy an ninh cho các khu phố, 
công viên và doanh nghiệp.  Một cộng đồng nghệ thuật mạnh mẽ & các công viên 
được duy trì tốt làm cho Burien thậm chí còn tốt hơn.

Tôi cam kết làm việc một cách tôn trọng với tất cả các thành viên hội đồng và cộng 
đồng.  Việc chấp nhận các quan điểm khác nhau là một điều bắt buộc.  Chúng ta 
không thể phát triển mà không làm việc cùng nhau.  Tôi sẽ lấy làm vinh dự được làm 
việc cho và với quý vị để đạt được mục tiêu chung  của chúng ta.

Holli Giffi n
 PO Box 66591
Burien WA 98166 
(206) 669-8618
electgiffi n@gmail.com
  

Thành viên Hội đồng Vị trí Số 4

Học vấn: Bằng cử nhân – Sinh học/Hóa học, Chứng 
nhận Giảng dạy Bậc trung học – Khoa học

Nghề nghiệp: Chủ sở hữu/Người điều hành Doanh nghiệp ở Burien – Trung tâm Xoa 
bóp Trị liệu Burien

Lời phát biểu: Cảm ơn quý vị đã cho phép tôi phục vụ quý vị với vai trò là Thị trưởng, 
Phó Thị Trưởng và Thành viên Hội đồng. Burien đã là nhà của tôi từ năm 1988.  Tôi là 
chủ doanh nghiệp tại Burien đã hơn 20 năm.  Kinh nghiệm lãnh đạo của tôi bao gồm: 
Hội đồng Thành phố Burien, Quan hệ Đối tác Phát triển Kinh tế và Doanh nghiệp 
Burien, chương trình Burien Cleansweep, Hệ thống Thư viện Quận King, tổ chức 
Sustainable Burien.

Nền kinh tế đang hồi phục. Đây là thời điểm để Burien trở nên Bận rộn! 

Xin bỏ phiếu cho Lucy Krakowiak, Bob Edgar, và Darla Green – được ủng hộ bởi 
những người ủng hộ tại địa phương - không bị ràng buộc với các cơ quan chính 
quyền/công đoàn/đơn vị/nhóm lợi ích đặc biệt khác ở ngoài Burien. Chúng ta cần phải 
làm việc cùng nhau và tiến về phía trước vì tương lai của Burien. Chúng ta cần lấp 
đầy các cửa hàng hiện đang bị bỏ trống, đa dạng hóa nguồn thu nhập, cung cấp an 
ninh công cộng tốt nhất có thể, đảm bảo các dịch vụ công mà Burien xứng đáng được 
hưởng, củng cố các khu phố và bảo vệ môi trường.  Tôi sẽ tiếp tục hợp tác với các 
thành viên hội đồng và cư dân để đem lại sức sống mới cho  Burien để đảm bảo một 
cộng đồng thịnh vượng mà tất cả chúng ta được hưởng.  Cảm ơn lá phiếu của quý vị!

Lucy Krakowiak
 PO BOX 66852
Burien WA 98166 
(206) 242-8378
lucykay@gmail.com
www.electlucy.com

Học vấn: Cử nhân ngành Anh Ngữ Đại học Syracuse

Nghề nghiệp: Phòng Dịch vụ Cấp phép và Công văn 
Quận King, Quản lý Công văn

Lời phát biểu: Các khu phố của chúng ta rất quan trọng.  Chúng ta nên cảm thấy 
tự tin khi biết rằng các ngôi nhà, gia đình và vật nuôi và tài sản của chúng ta được 
an toàn và đảm bảo khi chúng ta ra ngoài tận hưởng cộng đồng Burien. Những ngôi 
nhà trên các khu phố của chúng ta không nên bị bỏ trống trong nhiều năm.  Hội đồng 
Thành phố Burien đang làm gì để đảm bảo phúc lợi và cảm giác thuộc về của chúng 
ta?  Họ đang làm gì để mang lại sức sống mới cho các khu phố của chúng ta?  Quý vị 
có biết không?

Tôi sinh sống tại Boulevard Park từ năm 2002.  Tôi biết những khó khăn mà chúng 
ta phải đổi mặt hằng ngày và tôi hiểu cảm giác bị tách biệt khỏi thành phố Burien. Tôi 
hiểu sự tự hỏi những gì đang được thực hiện để đảm bảo an ninh và khả năng được 
là một phần của Burien.   Boulevard Park và tất cả các khu dân cư của Burien cần 
một tiếng nói đại diện mạnh mẽ trong hội đồng thành phố.  Hãy để tôi là tiếng nói đó .

Jon Scherer
 12648 14th Ave S
Seattle WA 98168 
(206) 242-1883
jon.scherer-campaign@comcast.net
  



24 Quận King không chịu trách nhiệm về tính hợp lệ hoặc 
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Thành viên Hội đồng Vị trí Số 6

Học vấn: Cao đẳng Highline, AA (2011); Đại học 
Washington, Cử nhân (2013) và Thạc sĩ Quy hoạch 
Đô thị (dự kiến năm 2017).
Nghề nghiệp: Chuyên gia Bất động sản
Lời phát biểu: Burien là một cộng đồng có lòng trắc ẩn được dẫn dắt bởi sự quan 
tâm của chúng ta cho những người khác và lòng cam kết với các khu phố của chúng 
ta. Nếu các nhà lãnh đạo của chúng ta nắm bắt được tinh thần hợp tác này, chúng ta 
có thể xây dựng một Burien vì mọi người.
Là ủy viên hội đồng của quý vị, tôi sẽ loại bỏ các rào cản không cần thiết ngăn cản 
các doanh nghiệp thuộc quyền sở hữu của địa phương phát đạt. Tôi sẽ tìm kiếm các 
khoản tài trợ để tạo ra các công viên mới và cải thiện các đường phố, vỉa hè, và các 
tuyến đường giao nhau. Cùng nhau chúng ta có thể đảm bảo rằng sự phát triển mới 
sẽ tăng cường phát triển khu thương mại, chứ không bóp nghẹt các khu phố của 
chúng ta. Tại hội đồng, tôi sẽ đấu tranh cho các giải pháp an toàn công cộng đã được 
chứng minh và thiết thực như chương trình giám sát khu phố và các mối quan hệ đối 
tác mạnh mẽ hơn giữa cảnh sát và cộng đồng.
Tôi đã đến thăm hàng ngàn ngôi nhà tại Burien và đã lắng nghe các cuộc gọi của các 
bạn về các tuyến phố an toàn hơn, các công viên khả dụng và sự phục hồi kinh tế ổn 
định. Là cư  dân thế hệ thứ tư ở Burien, tôi san sẻ những mục tiêu này. Tôi rất vinh 
dự được xác nhận bởi nhiều chủ doanh nghiệp nhỏ, các nhà lãnh đạo địa phương, 
và các tổ chức dân sự. Cùng nhau, chúng ta có thể xây dựng một Burien tốt hơn cho 
tất cả.

Austin Bell
 PO Box 214
Seahurst WA 98062 
(206) 714-5981
ElectBell2015@gmail.com
www.electbell.org

Học vấn: Trường Cao đẳng Cộng đồng Highline và 
Cao đẳng Cộng đồng Seattle Central, Kinh doanh. 
Khóa học Thẩm mỹ Master of Aesthetics, WA. Hành 
nghề thẩm mỹ, OR.
Nghề nghiệp: Chủ Doanh nghiệp Nhỏ ở Burien và Cố vấn Kinh doanh, Thẩm mỹ và 
Bán lẻ.
Lời phát biểu: Một Burien An toàn và Thịnh vượng
Burien là cộng đồng tiềm ẩn của chúng ta! Là cư dân và chủ doanh nghiệp lâu năm ở 
Burien, tôi biết rằng cảm giác an toàn trong các khu phố và giúp khu thương mại phát 
triển mạnh là những ưu tiên hàng đầu. Chúng ta sẽ cần các thành viên Hội đồng có 
quan điểm “Lấy Burien làm Ưu tiên Hàng đầu”.
Cùng nhau chúng ta có thể làm cho Burien trở nên an toàn và thịnh vượng.
Một Burien An toàn. Tôi sẽ tăng số lượng cảnh sát để ngăn chặn tội phạm trước khi 
tội phạm xảy ra. Việc kiên quyết thực thi bộ luật sẽ khiến những chủ đất vắng mặt 
phải chịu trách nhiệm với các tòa nhà và người thuê đất của họ.
Một Burien Thịnh vượng. Nền kinh tế trong khu vực của chúng ta hiện đang bùng nổ 
trong khi Burien lại đang bị bỏ lại phía sau. Tôi sẽ làm việc vì các chính sách và điều 
lệ để thu hút và thúc đẩy các doanh nghiệp đồng thời vẫn giữ được nét duyên dáng 
của một thị trấn nhỏ của Burien.
Tên tôi là Darla Green. Tôi muốn Một Burien An toàn và Thịnh vượng. Tôi đang tranh 
cử vào Hội đồng Thành phố Burien bởi vì tôi tin rằng quý vị cũng muốn Một Burien An 
toàn và Thịnh vượng. Xin giúp tôi  giúp Burien bằng cách bỏ phiếu cho Darla Green.

Darla Green
 905 SW 152nd St
Burien WA 98166 
(206) 459-7369
darla.green@comcast.net
www.darlagreen.com
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Thành viên Hội đồng Vị trí Số 1

 Học vấn: Cử nhân Kỹ thuật Hàng không & 
Chương trình Chứng nhận An toàn Hàng không

Nghề nghiệp: Nhà điều tra An toàn Hàng không và Phi công Hải quân đã nghỉ 
hưu

Lời phát biểu: Thành phố Carnation nằm ở ngưỡng cửa của thời kỳ đổi mới 
thú vị trong lịch sử.  Để Carnation là một cộng đồng tồn tại và đáng sống được 
trong thế kỷ 21, cần phải có một kế hoạch cụ thể để triển khai tầm nhìn là một 
thành phố nông thôn với các tiện nghi hiện đại đòi hỏi con người phải biết cách 
để thực hiện kế hoạch đó thông qua sử dụng các nguồn lực giới hạn của thành 
phố một cách khéo léo.  Tôi đã thực hiện được điều đó trong suốt nhiệm kỳ của 
mình ở Hội đồng thành phố. Những mong đợi của tất cả công dân Carnation rất 
quan trọng.  Tôi sẽ đấu tranh nhằm đảm bảo đáp ứng những kỳ vọng của họ.

Fred Bereswill
 4353 325th Ave NE
Carnation WA 98014 
(425) 333-5171
helopilot01@comcast.net
  

Họ c vấ n: Quản lý các dự án ở mức hoặc dưới 
mức ngân sách dự trù. Từ khái niệm đến hoàn 
thành.
Nghề  nghiệ p: Xây dựng, Dirt to Doorknobs
Lờ i phát biểu: Gia đình tôi đã sống ở Carnation suốt hai mươi tám năm.  Tôi đã 
làm hai nhiệm kỳ trong Hội đồng Kế hoạch Thành phố Carnation.  Mục tiêu của 
tôi là khuyến khích và hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương.     
Kinh nghiệm quản lý các dự án thương mại lớn tại nhiều Bang trên nước Mỹ 
đã giúp tôi nhìn ra cách quản lý Carnation tốt hơn. Từ khái niệm cho đến bước 
hoàn thành cuối cùng một dự án đòi hỏi phải có sự giám sát chặt chẽ. Chúng 
ta cần Carnation chủ động, chứ không chỉ phản ứng lại các vấn đề về cơ sở hạ 
tầng. Các vấn đề cơ sở hạ tầng cơ bản cần được giải quyết .
Cùng với các vấn đề này, nhiều hộ gia đình được bổ sung vào danh sách cần 
giải quyết của Sở Phòng cháy chữa cháy và Cảnh sát Thành phố. Đó là những 
vấn đề tôi cho là ưu tiên hàng đầu của Hội đồng Thành phố. Đó cũng là vấn đề 
ưu tiên đối với tôi.  
Vấn đề này cần được đưa vào giai đoạn lập kế hoạch ngay.
Cùng nhau chúng ta có thể biến Carnation thành một nơi tuyệt vời để sống và 
xây dựng gia đình!

Steve McFall
 PO Box 711
Carnation WA 98014 
(425) 577-2282
smcfall79@gmail.com
  

Thành viên Hội đồng Vị trí Số 3

Học vấn: Không nộp thông tin

Nghề nghiệp: Chủ Doanh nghiệp Nhỏ: Ambassador Marketing

Lời phát biểu: Thành phố này đang tăng trưởng nhanh và sẽ tiếp tục tăng 
trưởng. Sự tăng trưởng đi kèm với những thử thách và những quyết định sẽ 
cần phải được đưa ra một cách rõ ràng. Cần phải có các chiến lược đằng sau 
đó để làm cho toàn bộ Thành phố tốt hơn. Cần đặt ra các ưu tiên về chi tiêu và 
cần đặt ra các mục tiêu rõ ràng cho Thành phố. Quản lý doanh nghiệp nhỏ của 
riêng mình mang lại cho tôi kỹ năng mà tôi cảm thấy cần thiết cho Hội đồng hiện 
nay. Tôi kinh doanh tại nhiều Tiểu bang và ký kết hợp đồng với nhiều tổ chức. 
Kinh nghiệm này sẽ giúp Carnation sử dụng tiền khôn ngoan hơn trong các 
quyết định.

Đã đến lúc Hội đồng tìm cách chi tiêu tiền một cách tốt nhất để cải thiện toàn 
bộ thành phố. Chúng ta có sự gia tăng về tỷ lệ tội phạm cần được giải quyết. 
Có nhiều việc cần làm với cơ sở hạ tầng xuống cấp ở Thành phố. Tôi mong 
muốn có những cuộc trao đổi về những vấn đề này và làm việc cho Cư dân của 
Carnation.

Jim Ribail
 4207 334th Ave NE
Carnation WA 98014 
  jim@jimribail.com
  

Học vấn: Đại học Tufts, Quan hệ Quốc tế, Bằng 
Cử nhân
Nghề nghiệp: Chủ Doanh nghiệp, Thương nghiệp 
Miller
Lời phát biểu: Khi tôi trò chuyện với hàng xóm về Carnation, tôi thường nghe 
họ nói về cùng một chủ đề: chúng ta cần phải phát triển một cách khôn ngoan 
đồng thời vẫn phải giữ được đặc tính của một thị trấn nhỏ.
Carnation đang trong giai đoạn phát triển— chúng ta có hơn 100 ngôi nhà đang 
được xây dựng và nhiều nhà nữa đang trong kế hoạch xây dựng. 
Làm sao chúng ta có thể duy trì được đặc tính của một thị trấn nhỏ khi chúng ta 
phát triển?  Bằng cách đảm bảo rằng việc xây dựng các ngôi nhà mới phải đáp 
ứng được các nhu cầu của cộng đồng.  Bằng cách đảm bảo cho Carnation là 
nơi an toàn cho những người đi bộ và đi xe đạp.  Bằng cách luôn mạnh mẽ và 
thận trọng về tài chính.  Bằng cách luôn ưu tiên đến vấn đề an ninh.  Bằng cách 
cải thiện đường phố và chăm sóc các Công viên của chúng ta.  Bằng cách ủng 
hộ nền kinh tế vững mạnh ở trung tâm thành phố do địa phương sở hữu.
Tôi đã phục vụ Thành phố được 15 năm trong Ủy ban Kế hoạch và Hội đồng 
Thành phố. Tôi đã thành lập một doanh nghiệp vào năm 2004, và đã phát triển 
thành Thương nghiệp Miller.
Với tư cách là một người bạn, người hàng xóm, và công bộc của người dân, tôi 
sẽ rất hân hạnh được tiếp tục phục vụ quý vị, để giúp củng cố cộng đồng gắn 
bó của chúng ta.

Lee Grumman
 PO Box 1272
Carnation WA 98014 
(425) 333-5007
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Thành viên Hội đồng Vị trí Số 5

 Học vấn: Bằng Cử nhân Khoa học Kỹ thuật 
Cơ khí - Đại học Washington

Nghề nghiệp: Kỹ thuật Cơ khí - ngành công nghiệp thiết bị y tế

Lời phát biểu: Carnation đã đỡ đầu tôi cách đây 19 năm. Tôi đã nỗ lực 
để trả ơn bằng cách tham gia tình nguyện với Tổ chức Eastman - Rush, 
Carnation Matters, Trường Tiểu học Carnation, Ủy ban Carnation Bền 
vững, và Tổ chức Giáo dục Riverview.

Carnation là nơi tuyệt vời để làm việc, vui chơi và sinh sống. Điều quan 
trọng là chúng ta đưa ra sự lựa chọn khôn ngoan và sử dụng hiệu quả các 
nguồn lực vì chúng ta sẽ chào đón những hàng xóm mới tới thành phố 
trong thời gian tới. Là đại diện của quý vị ở Hội đồng Thành phố, tôi chắc 
chắn sẽ lắng nghe những lo ngại của quý vị và chia sẻ về những thành 
công của thành phố.

Tôi mong muốn chuyện trò với quý vị về quá khứ, hiện tại và tương lai của 
thành phố nhỏ này. Xin quý vị liên hệ với tôi qua điện thoại, email hoặc 
mạng xã hội. Thậm chí chúng ta có thể trò chuyện trực tiếp nếu chúng ta 
tình cờ gặp nhau ở Phiên chợ Nông dân Carnation hoặc quanh phố. Tôi 
mong đợi buổi trò chuyện của chúng ta và sự ủng hộ của quý vị.

Dustin Green
 PO Box 688
Carnation WA 98014 
(425) 333-6562
dustingreen@comcast.net
  

Họ c vấ n: Đại học Tiểu bang Washington, Cử 
nhân Khoa học Xã hội – Khoa học Chính trị

Nghề nghiệp: Kỹ thuật viên Bảo trì Chính, Công trình Công cộng Thành 
phố Redmond

Lờ i phát biểu: Là người dân của Snoqualmie Valley, tôi thực sự cảm thấy 
vinh hạnh khi được phục vụ Carnation với vai trò Phó chủ tịch Ủy ban Kế 
hoạch. Tôi mong muốn được tiếp tục phục vụ cộng đồng trên cương vị là 
thành viên Hội đồng Thành phố.

Tôi sẽ mang lại phương pháp tiếp cận điềm đạm và có thông tin đến với 
Hội đồng và sẽ làm việc nhằm đảm bảo tương lai của Carnation là cộng 
đồng an toàn, sôi động, gìn giữ được cội nguồn lịch sử của mình và vẻ đẹp 
tự nhiên của khu vực. Tôi coi trọng tính minh bạch và trách nhiệm giải trình 
trong việc quản trị hành chính công và sử dụng công quỹ. Sự kết hợp kinh 
nghiệm làm việc 10 năm trong chính quyền Thành phố, học vấn và mong 
muốn thực sự để đại diện cho người dân của Carnation giúp tôi tự tin về 
khả năng của mình để phục vụ cộng đồng  chúng ta. 

Ernest Fix
 4806 Stephens Ave
Carnation WA 98014 
(425) 281-1917
ernestfi x@gmail.com
www.fi xforcarnation.com
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Thị trưởng

Học vấn: Luật

Nghề nghiệp: Luật sư nghỉ hưu. Hiện tại là Thị 
trưởng Thành phố Clyde Hill

Lời phát biểu: George và gia đình ông là những cư dân lâu năm của Clyde 
Hill. George đã phục vụ Thành phố với vai trò là Chủ tịch Hội đồng Hiệu 
chỉnh, và là thành viên Hội đồng Thành phố và Thị trưởng. Ông cam kết 
phục vụ các khu phố và cộng đồng của chúng ta. George sẽ tiếp tục giữ vai 
trò năng động trong việc đảm bảo rằng các cư dân của chúng ta được trình 
bày đầy đủ và được lắng nghe về các vấn đề trong khu vực. Ông sẽ tiếp tục 
hành động để tối đa hóa những lợi ích cho các cư dân của chúng ta và giảm 
thiểu những điều bất lợi. George, là Thị trưởng, đã rất quen thuộc với công 
tác quản lý Thành phố và ông cam kết bảo tồn nét đặc biệt của thành phố và 
các khu phố của chúng ta. Clyde Hill là một nơi tuyệt vời để sống...hãy cùng 
nhau giữ lại điều tốt đẹp đó.

George S. Martin
 9121 NE 15th St
Clyde Hill WA 98004 
(425) 454-4699
v-gmartin@msn.com
  

Thành viên Hội đồng Vị trí Số 2

Họ c vấ n: Bằng Cử nhân, Đại học Harvard; Bằng 
Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Washington
Nghề nghiệp: Hiện tại: Tổng Giám đốc Điều hành: Cheezburger.com; Trước 
đây: Các vị trí điều hành tại Microsoft, Yahoo, Hibu.
Lời phát biểu: Tôi đang ứng cử vào Hội đồng thành phố để bảo vệ và đầu 
tư vào nét duyên dáng độc đáo và chất lượng cuộc sống của Clyde Hill.
Seattle là khu vực đô thị lớn phát triển nhanh nhất trong cả nước.  Trong khi 
tăng trưởng mang lại những lợi ích về kinh tế, thì nó cũng có những thách 
thức.  Ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm đã tăng vọt trên 24th Street, 84th 
Avenue, Points Drive và 92nd Avenue khi hành khách đi tắt qua Clyde Hill 
đến 520.  Thành phố cần phát triển một giải pháp toàn diện, trong quan hệ 
đối tác với các thành phố Points khác để giảm thiểu tình trạng đi tắt. 
Gần đây, đã có sự bùng nổ phát triển dân cư ở Clyde Hill dẫn đến nhiều tòa 
nhà lớn được xây dựng đầu cơ, đang làm thay đổi nhanh chóng đặc điểm 
của những khu phố của chúng ta và làm tăng thuế bất động sản.  Hội đồng 
thành phố nên xem xét lại quy định phân vùng dân cư hiện tại và lấy ý kiến 
của công chúng nhằm giữ gìn chất lượng khu phố và bảo vệ quan điểm đồng 
thời hỗ trợ phát triển hợp lý.
Vui lòng truy cập:  www.mooreforclydehill.com

Scott Moore
 9135 NE 19th St
Clyde Hill WA 98004 
(425) 417-2659
scottmmoore@gmail.com
www.mooreforclydehill.com

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

Nghề nghiệp: Tư vấn Kinh doanh Tiếp thị và Bán hàng

Lời phát biểu: Tôi đã phục vụ với vai trò là thành viên của Uỷ ban Tư vấn 
Ngân sách, Uỷ ban Hoạch định, và Ban Hoà giải của Thành phố Clyde Hills. 
Là Thành viên Hội đồng, tôi sẽ sử dụng các kinh nghiệm và thời gian cư trú 
lâu dài của mình tại thành phố Clyde Hill để tập trung vào các thách thức mà 
thành phố của chúng ta đang phải đối mặt để biến nó thành một Thành phố 
đáng sống. Tôi sinh ra và lớn lên tại Clyde Hill, bố tôi cũng vậy, và giờ đây là 
ba người con của tôi. Kinh nghiệm có được ở đây giúp tôi hiểu ra rằng chúng 
ta đang phải đối mặt với các năm chuyển tiếp quan trọng. Trong vài năm tới, 
thành phố của chúng ta sẽ trải qua sự tăng trưởng nhanh chóng khi đó nhiều 
căn nhà cũ được thay thế. Trong khi sự thay đổi là không thể tránh khỏi, tôi 
tin rằng việc duy trì một sự cân bằng giữa việc bảo vệ các cảnh quan quý giá 
mà không cản trở sự tăng trưởng. Tôi cam kết sẽ cởi mở và sẵn sàng lắng 
nghe ý kiến, quan điểm và mong muốn của quý vị. Tôi sẽ rất vinh dự được 
đại diện cho quý vị trong Hội đồng Thành phố.

Kim Muromoto
 2060 90th Pl NE
Clyde Hill WA 98004 
(425) 453-3203
k_muromoto@msn.com
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Thành viên Hội đồng Vị trí Số 4

Học vấn: Đại học Wesleyan, Cử nhân Địa lý; 
Đại học Stanford, Thạc sĩ Địa lý học và MBA 
Tài chính

Nghề nghiệp: Tư vấn Tài chính

Lời phát biểu: Vợ tôi và tôi đã sinh sống tại Clyde Hill từ năm 1979, nuôi 
dạy hai người con và tham gia vào các hoạt động của cộng đồng.  Về 
chuyên môn, tôi đã từng làm việc cho các ngân hàng lớn ở New York và 
Seattle với chức danh là cán bộ cho vay thương mại và nhiều vị trí tài 
chính khác nhau.  Tôi cũng từng là giám đốc tài chính của một công ty có 
trụ sở tại Bellevue.

Từ năm 1991, tôi đã tích cực tham gia các hoạt động của thành phố chúng 
ta với vai trò là ủy viên Ủy ban Quy hoạch, chủ tịch Ủy ban Quy hoạch, ủy 
viên của Ủy ban Tư vấn Ngân sách Thành phố và ủy viên Hội đồng Thành 
phố.  Tôi ủng hộ mạnh mẽ việc duy trì đặc điểm hiện tại của cộng đồng, 
cung cấp hiệu quả các dịch vụ quan trọng như dịch vụ cảnh sát và dịch vụ 
phòng cháy chữa cháy ở các cấp độ mà người dân mong muốn và tiếp tục 
việc  quản lý tài chính thận trọng của Thành phố.  Tôi mong được tiếp tục 
phục vụ các cư dân của Thành phố Clyde Hill.

Barre Seibert
 2515 85th Ave NE
Clyde Hill WA 98004 
(425) 453-9032
barreseibert@comcast.net
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Thành viên Hội đồng Vị trí Số 1

Họ c vấ n: Bằng Cử nhân Đại học Central 
Washington; Bằng Thạc sĩ Đại học Leslie

Nghề nghiệp: Giáo viên về hưu: 25 năm giảng dạy tại Khu học chánh Tahoma

Lời phát biểu: Trước tiên, được làm việc cho Ủy ban Kế hoạch của cộng đồng 
này và sau đó là cho Hội đồng Thành phố từ năm 2006, tôi rất vinh dự được đại 
diện cho các cư dân của cộng đồng này.   Tôi đã làm việc với một Hội đồng nơi 
có một tầm nhìn và các mục tiêu lâu dài được xây dựng thông qua những đóng 
góp của cư dân chúng ta.  Covington thực sự đang “Phát triển hướng tới To lớn” 
trong khi đây vẫn là một thành phố nhỏ.

Covington cũng có một tiếng nói mạnh mẽ trong vùng.  Tôi đại diện cho quý vị 
trong Ban Chấp hành của Hội đồng Vùng Puget Sound Puget Sound, Ủy ban 
Tham vấn Khu Kiểm soát Lũ lụt Hạt King, Phó chủ tịch Ủy ban Các vấn đề Công 
cộng của Hiệp hội các Thành phố Lành mạnh, Đồng chủ tịch Diễn đàn Hệ sinh 
thái Điều tiết Nguồn nước 9 (WRIA 9) và được chỉ định để đại diện cho WRIA 9 
và chương trình Cá hồi trong Khung chương trình Cải thiện Toàn diện Hệ thống 
Liên bang (SWIF) cho Dòng sông Green/Duwamish.  Sự ủng hộ của tổ chức Cử 
tri Bảo vệ Môi trường Washington thể hiện ước muốn về việc bảo tồn và 
phục hồi môi trường của tôi.

Tôi cũng rất nhiệt tình vì thành phố của chúng ta.  Covington sẽ là một 
thành phố tuyệt với trong vài năm tới.

Marlla Mhoon
 25522 150th Place SE
Covington WA 98042 
(253) 631-4463
marllam@aol.com
  

Thành viên Hội đồng Vị trí Số 3

Họ c vấ n: Đại học Cộng đồng Green River, Đại học 
Cộng đồng Trung tâm Seattle - Chương trình Giáo 
dục Mầm non

Nghề nghiệp: Vợ, Phụ huynh, và Bà ngoại; Tình nguyện viên Cộng đồng

Lời phát biểu: Tôi đã phục vụ cho cộng đồng Covington của chúng ta từ khi 
tôi được bổ nhiệm vào Hội đồng năm 2002 và tái bầu cử năm 2003, 2007, và 
2011.  Tôi đã rất vinh dự được bầu làm Thị trưởng từ năm 2006.  Trước kia, tôi 
đã từng đảm nhận chức vụ Chủ tịch Ủy ban Dịch vụ Nhân sự của Covington 
(nhiệm kỳ 1998-2002).  Tôi đã tích cực tham gia là thành viên Hiệp hội các 
Thành phố Lành mạnh, chủ tịch ủy ban và đại diện vùng.  Hiện tại, tôi đại diện 
cho Covington tại Hội đồng Giám sát Cơ quan Cứu hỏa Vùng KFD, đồng thời 
là chủ tịch Ủy ban Cố vấn Công dân KFDRFA.  Tôi sẽ tập trung toàn bộ sức lực 
của mình để hoàn thành nhiệm vụ của thành phố về chương trình “chất lượng 
đời sống vượt trội”  với sự phối hợp với các cư dân, chủ doanh nghiệp, các 
nhóm cộng đồng và các nhà lãnh đạo được chọn khác.  Chúng ta hãy chung tay 
và duy trì Covington “Phát triển Hướng đến To lớn” với hạ tầng cơ sở giao thông 
và an toàn công cộng được cải thiện; quản lý môi trường an toàn và lành mạnh 
có hiệu quả; xây dựng khu trung tâm thành phố đa dạng và sôi động; thu hút 
các cơ hội giáo dục chất lượng và việc làm; và mở rộng các dịch vụ cộng đồng 
và giải trí.  Tôi rất tự hào được phục vụ quý vị! 

Margaret Harto
 19035 SE 271st St
Covington WA 98042 
(253) 631-3217
circleh62@msn.com
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Thành viên Hội đồng Vị trí Số 5

Họ c vấ n: Bằng Cử nhân Khoa học Chính trị, 
Đại học Washington, Thạc sĩ Quản lý Tài nguyên 
Thiên nhiên, Đại học Central Washington
Nghề nghiệp: Chuyên viên Môi trường, Chương trình Giảm Độc Chất thải Nguy hại 
thuộc Sở Sinh thái học
Lời phát biểu: Cần có 4 “E” để tạo ra một cộng đồng lâu dài: một Nền kinh tế đa 
dạng (diverse Economy), một Môi trường lành mạnh (healthy Environment), một Nền 
giáo dục tốt (good Education), và một chính quyền Hiệu quả (Effi cient government).
Trong suốt thời gian tôi làm ở Hội đồng thành phố Covington, tôi đã làm việc để phát 
triển ngành bán lẻ của chúng ta và mở rộng công tác y tế công nghệ cao. Tôi cũng 
đã làm việc để bảo vệ môi trường của chúng ta, mở rộng các khu giải trí công cộng, 
đồng thời bảo vệ môi trường sống nhạy cảm và các quyền sở hữu tài sản. Covington 
may mắn khi có những trường được xếp hạng hàng đầu và chúng ta hy vọng sớm 
có thêm một khuôn viên trường đại học nơi các học sinh có thể có được bằng cấp 
cao. Cuối cùng, tôi rất tự hào về công việc của tôi trong việc cân bằng ngân sách của 
thành phố bằng cách xác định các ưu tiên chi tiêu cần thiết và các nguồn thu thích 
hợp. 
Là Thành viên Hội đồng, tôi hứa sẽ cải thiện thành phố của chúng ta bằng cách tập 
trung vào 4 E.  
Hãy tham gia cùng tôi và chúng ta cùng nhau làm cho một Covington tốt đẹp hơn.
Xin hãy bỏ phiếu cho tôi.

Sean Smith
 27111 167th Pl SE Suite #105-92
Covington WA 98042 
(206) 818-4041
voteseansmith@yahoo.com
www.bit.ly/voteseansmith

Thành viên Hội đồng Vị trí Số 7

Học vấn: Đại học Central Washington, Đại học 
Washington

Nghề nghiệp: Quản lý Đô thị

Lời phát biểu: Thành phố của chúng ta có nhiều ý nghĩa đối với tôi.  Là một cư dân 
và một thành viên của cộng đồng doanh nghiệp, tôi đã đầu tư nhiều thời gian và công 
sức vào việc giúp đỡ xây dựng cộng đồng của chúng ta.  Bằng cách phục vụ tại hội 
đồng thành phố, tôi có kế hoạch tiếp tục phát triển sự cân bằng giữa phát triển kinh 
tế và các nhu cầu của cư dân, đồng thời giải quyết các vấn đề về giao thông của 
Covington. Mục tiêu khác của tôi là tiếp tục phát triển hệ thống các công viên của 
chúng ta để cho phép các cư dân tận hưởng các tiện ích giải trí của thành phố. 

Tôi đã phối hợp với nhiều tổ chức trong quá khứ bao gồm: Ngày Covington, Câu lạc 
bộ Kiwanis Covington, Hiệp hội Thương nhân Covington, và Hội đồng Cộng đồng 
Covington. Tôi hiện là thành viên của Phòng Thương mại Covington, và tôi hiện là 
Đồng Chủ tịch của Hội đồng Phát triển Kinh tế Covington.

Jeff Wagner
 18819 SE 262nd St
Covington WA 98042 
(206) 276-9640
jptwagner@comcast.net
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Thành viên Hội đồng Vị trí Số 2

Họ c vấ n: Trường đại học Cộng đồng Everett, AA, 
Quản trị Kinh doanh; Học Suốt đời và Tiếp tục các 
Tín chỉ Giáo dục

Nghề nghiệp: Quản lý Bảo trì Cao cấp, Cảng Seattle, Sân bay Quốc tế Seattle-
Tacoma

Lời phát biểu: Tôi và gia đình mình đã sinh sống tại Des Moines được 15 năm. Tôi 
đã đảm nhận một vai trò lãnh đạo tại Cảng như phát triển đội ngũ nhân viên, ổn định 
ngân sách và tận dụng các kỹ năng quản lý và lãnh đạo chiến lược của mình.

Trong điều hành, Tôi luôn suy xét kỹ các kỹ năng này và tin tưởng những gì cần thiết 
để có ảnh hưởng lớn hơn trong cộng đồng của chúng ta.

Phát triển kinh tế, an toàn công cộng tốt hơn, và luôn xem Des Moines là một thành 
phố dừng chân thực sự là những ưu tiên hàng đầu của tôi.

Tôi đã làm việc tại Ủy ban Nghệ thuật Des Moines hơn 4 năm, và bằng cách đầu tư 
thời gian vào việc xây dựng các mối quan hệ, tôi đã được làm quen với nhiều thành 
viên cộng đồng và chủ doanh nghiệp. Tôi đã làm việc tại Ủy ban Tham vấn Cảnh sát 
và đã học hỏi được nhiều điều về an toàn và lập chính sách cộng đồng.

Tôi vinh dự có được sự ủng hộ của Thành viên Hội đồng Quận King ông Dave 
Upthegrove, Đại nghị Tina Orwall, Thị trưởng Kaplan và Ủy viên Hội đồng và Họp kín 
Chính trị của Hội Phụ nữ Quốc gia.

Xin hãy bỏ phiếu ủng hộ cho tôi vào ngày 3 tháng 11.

Luisa Bangs
 P. O. Box 98259
Des Moines WA 98198 
(206) 733-0306
luisa4desmoines@gmail.com
  

Học vấn: Thạc sĩ về Công tác Xã hội, C.U.N.Y., 
Thạc sĩ và Tiến sĩ Giáo dục, Đại học Columbia.

Nghề nghiệp: Giáo sư Đã Nghỉ hưu - Đại học Lutheran Pacifi c, Chương trình Công 
tác Xã hội

Lời phát biểu: Là ủy viên của Hội đồng Thành phố Des Moines, tôi sẽ ủng hộ sự 
hợp tác đồng thuận và quan hệ đối tác sáng tạo để loại bỏ đói nghèo ở khu vực ngoại 
thành và thay đổi tác động của nó đến sự an toàn của những cư dân dễ bị tổn thương 
và bị áp bức của chúng ta. Tôi hỗ trợ các hệ thống mở rộng các dịch vụ địa phương 
cho các cư dân đa văn hóa và đa dạng của chúng ta. Tôi sẽ nỗ lực làm việc vì sự an 
toàn và an ninh của cộng đồng và môi trường sáng tạo cho người học/giáo viên cho 
con em chúng ta, tất cả đều nằm trong kế hoạch tài chính chiến lược của thành phố.

 Tôi ủng hộ việc khôi phục giá trị cốt lõi của khu vực trung tâm thành phố và khu vực 
bến du thuyền và nhấn mạnh vào phát triển kinh tế trên phạm vi rộng như một nền 
tảng cho các chính sách thuế lũy tiến và đầu tư. Phát triển nhân lực cần có chương 
trình đào tạo việc làm và hệ thống giao thông công cộng và các tuyến đường giao 
thông tốt. Tôi cam kết hỗ trợ nhà ở và thực phẩm khẩn cấp cần thiết trong chính sách 
cốt lõi và các vấn đề về hoạch định cho những cư dân vô gia cư và chịu rủi ro của 
chúng ta bằng cách cung cấp quyền tiếp cận các dịch vụ sức khỏe tinh thần và nhân 
sinh, và dịch vụ y tế công cộng được hợp nhất.

 

Alexander Szabo
 28045 13th Avenue S
Des Moines WA 98198 
(253) 941-4151
taylor6224@msn.com
  

Thành viên Hội đồng Vị trí Số 4

Học vấn: Cao đẳng Cộng đồng Clark, Cao đẳng Cộng 
đồng Highline
Nghề nghiệp: Chủ Doanh nghiệm Des Moines và Ủy viên Hội đồng Thành phố
Lời phát biểu: Là một người dân đã sinh sống tại đây được 13 năm và là người đàn 
ông của gia đình, vợ tôi, Yvonne, và tôi đã sống tại đây cùng với hai người con gái, 
Natalie 9 tuổi & Lilah 7 tuổi. Tôi là một người quản lý cộng đồng trung thành và là một 
thành viên tích cực của nhiều Sự kiện và Chương trình Gây quỹ Từ thiện của Thành 
phố.
Tôi cam kết:
Khuyến khích phát triển kinh doanh và tăng trưởng kinh tế tromg cộng đồng của 
chúng ta.
Hỗ trợ các dịch vụ chính phủ bảo vệ cộng đồng và gữ cho cộng đồng của chúng ta 
phát triển thuận lợi.
Tận dụng khu bến cảng và bến du thuyền, quảng bá Des Moines như là một “Thành 
phố Điểm đến” cho du khách, cư dân và các doanh nghiệp.
Liên kết với các cư dân và các doanh nghiệp để hiểu được những mối quan tâm của 
họ và đảm bảo cho họ được trình bày quan điểm của mình.
Chúng tôi, tại hội đồng, đã thực hiện những bước tiến lớn trong năm qua để đơn giản 
hóa các quy trình, tinh chỉnh các quy định và pháp lệnh, cập nhật các đạo luật về xây 
dựng và phân vùng, tất cả đều nhằm nỗ lực thu hút và giữ chân các doanh nghiệp và 
việc làm tại khu vực Des Moines.
Đam mê, Động lực, Hiểu biết & Cam kết!

Jeremy Nutting
 PO Box 13205
Des Moines WA 98198 
(206) 947-0609
Jeremy4DesMoines@gmail.com
www.jeremynutting.com
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Thành viên Hội đồng Vị trí Số 6

Họ c vấ n: Cử nhân Quản trị kinh doanh, Cao 
đẳng Griffi n, được trao bằng Xuất sắc năm 1990.

Nghề nghiệp: 30 năm kinh nghiệm làm Nhà thầu Bảo trì độc lập. Chủ sở 
hữu nhà ở, Chủ cho thuê nhà, Giám đốc quản lý tài sản

Lời phát biểu: Tôi yêu thành phố Des Moines và tôi tin tưởng rằng với 
thành phố này những ngày tháng tốt đẹp nhất của chúng ta vẫn còn đang 
ở phía trước chúng ta.  Cộng đồng đa dạng và đáng kinh ngạc này đã có 
rất nhiều để cung cấp như một phần không thể thiếu của khu vực đô thị 
Puget Sound rộng lớn hơn.

Tôi rất biết ơn khi được là một cư dân sinh sống ở đây trong 35 năm qua.  
Tôi cũng rất vinh dự được phục vụ quý vị với vai trò là thành viên hội đồng 
mới bắt đầu từ tháng Giêng.

Cảm ơn quý vị đã tin tưởng bầu cho tôi.  Cầu Chúa ban phước lành cho 
thành phố Des Moines.

Robbie Back
 23840 16th Ln S
Des Moines WA 98198 
(206) 824-8401
robbieback@hotmail.com
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Thành viên Hội đồng Vị trí Số 2

Họ c vấ n: Đại học Concordia, Irvine

Nghề nghiệp: Ủy viên Quy hoạch Thành phố 
Duvall

Lời phát biểu: Tôi đã chuyển đến Duvall vào năm 2012 với ý định dành 
phần còn lại của cuộc sống của tôi ở đây. Tôi muốn nhìn thấy những đứa 
con của tôi tốt nghiệp Trường trung học phổ thông Cedarcrest. Tôi quan 
tâm sâu sắc đến Duvall, đây vẫn là nơi tôi muốn nuôi dưỡng những đứa 
con của tôi.

Tôi là Ủy viên Quy hoạch của thành phố Duvall, và phục vụ trong Ủy Ban 
Tư Vấn Kế hoạch Toàn diện. Tôi hiện đang là Chủ tịch của Quỹ Nghệ thuật 
Duvall. Tôi là Chủ tịch Vận động của Hiệp hội Phụ huynh và Giáo viên 
(PTA) của Trường Tiểu học Cherry Valley. Tôi làm tình nguyện 4 ngày một 
tuần tại Trường Tiểu học Cherry Valley trong năm học. Năm nay tôi đang 
tham gia vào Mạng lưới Cộng đồng Snoqualmie Valley.

Tôi chú trọng đến Gia đình, Cộng đồng, Di sản, và Văn hóa. Tôi sẽ cố gắng 
gìn giữ Duvall là một cộng đồng an toàn, thân thiện với gia đình, cộng đồng 
gắn bó, ở đây là nơi di sản nông nghiệp và nền văn hóa độc đáo .

Tôi rất tận tâm với Duvall. 

Veronika Williams
 PO Box 684
Duvall WA 98019 
(425) 698-0711
veronikaforcouncil@gmail.com
www.facebook.com/VeronikaForCouncil

Họ c vấ n: Cử nhân Khoa học, Quản trị Kinh 
doanh. Đại học Phoenix
Nghề nghiệp: Quản lý Tư vấn
Lời phát biểu: 4 năm trước, khi tôi đến văn phòng, tôi đã nói mình muốn 
giúp đỡ doanh nghiệp phát triển thịnh vượng, nâng cao trách nhiệm và 
quản lý ngân sách được ưu tiên. Tôi rất vui mừng báo cáo tiến độ trong tất 
cả lĩnh vực.
Việc hỗ trợ không chút do dự cho Ủy ban Văn hóa của tôi góp phần nâng 
cao danh tiếng của Duvall thông qua các sự kiện thành công như Ngày 
Duvall và Giai đoạn Mùa hè, đã giúp ích cho tất cả doanh nghiệp trong 
thành phố. Là Chủ tịch của Ủy ban Sử dụng Đất trong vòng 2 năm, Tôi trực 
tiếp lập chính sách và thương thảo các hợp đồng với các nhà đầu tư nhằm 
mang lại kết quả tốt nhất cho thành phố và cư dân hiện tại và trong tương 
lai của thành phố. Tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc nâng cấp vỉa hè và đường 
phố hiện đang phát triển và thúc đẩy hiện đại hóa trong việc điều hành 
khu tiện ích góp phần tiết kiệm chi phí đáng kể. Tôi đã hỗ trợ thành công 
cho việc cân bằng ngân sách và duy trì các nguồn dự trữ vững mạnh, tất 
cả được thực hiện trong khi dành ưu tiên cho các dự án quan trọng nhất, 
ngay cả trong những năm khó khăn.
Tối rất mong muốn được tiếp tục phục vụ và hỗ trợ cộng đồng của chúng 
ta trong 4 năm tới. Cám ơn sự ủng hộ của quý vị.

Leroy Collinwood
 28532 NE 153rd St
Duvall WA 98019 
(206) 724-1880
Leroy4Duvall@hotmail.com
  www.Leroy4Duvall.org

Thành viên Hội đồng Vị trí Số 4

Học vấn: Học Cao đẳng Cộng đồng Tacoma, 
và Đại học Hardin-Simmons, Abilene, Texas

Nghề nghiệp: Bảo hiểm Crest Pacifi c, Chủ Đại lý

Lời phát biểu: Tôi đã có vinh dự được phục vụ cư dân của Duvall. Tôi sẽ 
tiếp tục lắng nghe ý kiến của người dân về những sự ưu tiên cho các gia 
đình và định hướng mà họ mong muốn thành phố của họ phát triển trong 
tương lai.

Bà Nixon là một chủ doanh nghiệp, một người mẹ, và là một người cống 
hiến vì cộng đồng. Bà là cựu Thị trưởng Duvall, và đã phục vụ trong nhiều 
ủy ban  bao gồm Phòng Thương mại Duvall, Tổ chức Giáo dục Riverview, 
và Mạng lưới Cộng đồng Snoqualmie Valley.

 

Becky A. Nixon
 PO Box 1017
Duvall WA 98019 
(206) 595-5135
voteforbeckynixon@gmail.com
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Thành viên Hội đồng Vị trí Số 7

Học vấn: Đại học Bang Arizona và Đại học 
Washington
Nghề nghiệp: Kỹ sư và Nhà Hoạch định Cảnh quan, Kỹ thuật Perteet
Lời phát biểu: Tôi có đặc quyền được phục vụ các bạn tại Hội đồng 
Thành phố từ năm 2012, với vai trò là Thị trưởng Tạm thời năm 2013 và 
2014, và trước đây là Chủ tịch Uỷ ban Hoạch định.
Tôi đã làm việc hợp tác với Thị trưởng và Hội đồng của chúng ta để thay 
đổi các chính sách tăng trưởng nhằm phản ánh các giá trị của cộng đồng, 
để thực hiện trách nhiệm lớn hơn trong chính quyền thành phố, ban hành 
các thông lệ ngân sách bền vững và cải thiện dịch vụ cảnh sát tuyệt vời 
của chúng ta. Tôi cũng hỗ trợ các khoản đầu tư vào cơ sở hạ tầng như 
xây dựng vỉa hè dọc theo phần còn lại của Main Street để cải thiện an toàn 
công cộng và để kích thích tăng trưởng kinh doanh.
Nó cũng là một vinh dự để phục vụ khu vực tại Hội đồng Chính sách Quản 
lý Tăng trưởng Quận King, tại Hội đồng Quản trị đối với Mạng lưới Cộng 
đồng Snoqualmie Valley, và là Chủ tịch của Snoqualmie Watershed Forum.
Phiếu bầu của các bạn sẽ đảm bảo cho tôi được tiếp tục quyết tâm bảo 
vệ sự toàn vẹn, sự ổn định, và vẻ đẹp của thành phố đáng ghi nhận của 
chúng ta, và những di sản lớn hơn mà chúng ta để lại cho cộng đồng.

Jason Walker
 PO Box 1542
Duvall WA 98019 
(425) 753-1294
jasonforduvall@gmail.com
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Thành viên Hội đồng Vị trí Số 1

Không nộp thông tin.

Morgan Irwin
 1002 Baysinger Pl
Enumclaw WA 98022 
(509) 339-3363
Morgancougwsu@hotmail.com
  

Thành viên Hội đồng Vị trí Số 2

Học vấn: Tốt nghiệp loại ưu tại Enumclaw High 
School và đang học lấy bằng tại GRCC.

Nghề nghiệp: Nuôi ba người con và là một tình nguyện viên cộng đồng 
tận tuỵ.

Lời phát biểu: Kimberly sinh ra và lớn lên tại Enumclaw.  Cô và chồng 
mình cũng đang sinh sống cùng ba người con tại đây.  Kim cho rằng công 
việc quan trọng nhất của chính quyền địa phương là phải tạo ra môi trường 
an toàn cho cộng đồng và trẻ nhỏ.  Các gia đình và các doanh nghiệp nhỏ 
phát triển mạnh trong các cộng đồng an toàn và có trách nhiệm.  

Thành phố của chúng ta hiện đang đứng ở giao lộ.  Enumclaw đã từng là 
một cộng đồng khai thác gỗ và chăn nuôi, nhưng các trang trại hiện nay 
đang được thay thế bằng các phân hãng.  Điều quan trọng là phải bảo tồn 
được cộng đồng nông thôn lịch sử và không biến Enumclaw thành một 
Federal Way trong bốn năm, với những của hàng đồ hộp lớn và các trung 
tâm thương mại.  Đã đến lúc bảo tồn tương lai của Enumclaw.

Kim mong muốn làm những điều đúng đắn, vào đúng thời điểm, với đúng 
lý do.  Kim sẽ làm việc để bảo tồn chất lượng cuộc sống của chúng ta tại 
Enumclaw cho các thế hệ tương lai.  Nếu bạn mong muốn có một nhà lãnh 
đạo tự tin, trung thực và mạnh mẽ, hãy bỏ phiếu cho Kimberly Lauk. 

Kimberly Lauk
 1316 Porter St
Enumclaw WA 98022 
(360) 362-9041
Kimberylauk@yahoo.com
  

Học vấn: Cử nhân Khoa học Hoạch định Tài 
chánh và Bất động sản, BYU, Provo, Utah. EHS 
Graduate. K-12 Enumclaw.

Nghề nghiệp: Chủ tịch kiêm Nhà sáng lập Nhóm các Công ty PCMI.

Lời phát biểu: Kinh nghiệ m Kể đến! Tôi có hơn 30 năm kinh nghiệm làm 
chủ doanh nghiệp và có học vấn về tài chánh chính thức để đưa ra các 
quyết định khó khăn của thành phố và để bênh vực cho các bạn!

Ông bà của tôi đã định cư tại Enumclaw trong những thập niên 1880. Vợ 
tôi (Tiến sĩ Holly Dickson) và tôi đang nuôi 6 con riêng của chúng tôi tại 
đây. Tôi rất quan tâm đến việc cải thiện phẩm chất đời sống cho tất cả 
công dân của Enumclaw từ trẻ em cho tới những người cao niên.

Là Thành viên Hội đồng Thành phố, Tôi hiện là Chủ tịch của Enumclaw 
Expo, và các Ủy ban Phát triên Kinh tế Cộng đồng, đồng thời là thành viên 
của Công chánh. Trong nhiệm kỳ của mình, chúng tôi đã được chứng kiến 
sự tăng trưởng kinh tế vừa phải, sử dụng và quản lý tốt hơn Trung tâm 
Expo và Công ty Khí của chúng ta có mức thuế suất về khí thấp nhất trong 
Tiểu bang. Làm việc với cộng đồng, tôi đã giúp cứu nguy cho Kỷ niệm Đốt 
pháo hoa Công cộng năm 2015.

Tôi rất lấy làm vinh dự khi nhận được lá phiếu của các bạn để tiếp tục phục 
vụ quý vị.  Hãy chung tay, chúng ta có thể tạo ra một sự thay đổi!

Darrel M. Dickson
 718 Griffi n Ave. #238
Enumclaw WA 98022 
(360) 802-0817
dicksonforcouncil@gmail.com
www.votedickson.org
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Thành viên Hội đồng Vị trí Số 4

Học vấn: Bằng Cử nhân Khoa học về Quản lý 
Xây dựng từ Đại học Central Washington, hạng 
Summa Cum Laude

Nghề nghiệp: Quản lý Danh mục Đầu tư và Tài chính

Lời phát biểu: Sinh ra và lớn lên tại Enumclaw, tôi có tình yêu đích thực với 
Thành phố của chúng ta. Trong suốt nhiệm kỳ đầu của mình tại hội đồng, kết 
thúc trong năm nay, tôi đã học được nhiều điều mà tôi chưa từng biết về Thành 
phố của chúng ta như một cơ quan. Chúng ta có một số người hoàn toàn tuyệt 
vời phục vụ cộng đồng chúng ta với tư cách là nhân viên Thành phố. Từ các 
nhân viên công viên, cảnh sát, khẩn phái viên, nhân viên hồ bơi, công nhân viên 
sở kế hoạch/xây dựng, tài chính, ban quản trị, các cửa hàng của Thành phố, 
nhân viên cơ quan tiện ích (nhiều cơ quan tiện ích khác nhau), đến nhiều người 
nữa. Chúng ta cũng có nhiều thử thách phải đối mặt, dù là thử thách của các 
nhân viên, ban quản trị, hoặc hội đồng, có nhiều quyết định khó khăn cần được 
thực hiện. Tôi cảm thấy nhiệm vụ của tôi với vai trò là Thành viên Hội đồng 
Thành phố là để đảm bảo rằng Thành phố, như một cơ quan, ổn định về mặt 
tài chính cho các thế hệ tương lai, đồng thời giải quyết các nhu cầu hiện tại của 
Thành phố. Đây là cam kết của tôi với quý vị, hàng xóm láng giềng của tôi, và 
tôi mong nhận được phiếu bầu của quý vị. -  Trân trọng, Chance LaFleur

Chance LaFleur
 937 Myrtine St
Enumclaw WA 98022 
(253) 266-1302

Thành viên Hội đồng Vị trí Số 6

Học vấn: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Cử nhân 
Khoa học Quản lý Kinh doanh Đại học Pepperdine, 
Đại học Minnesota
Nghề nghiệp: Tư vấn Kinh doanh trong Ngành Dịch vụ Thực phẩm trong 
28 năm
Lời phát biểu: Tôi đã sống cùng gia đình mình tại Enumclaw hơn 21 năm qua 
và tất cả con cái của tôi đều được giáo dục và tốt nghiệp tại các Trường Công 
Enumclaw. Xin cảm ơn các Giáo viên. Tôi đã rất vui mừng khi được phục vụ tại 
Uỷ ban Dịch vụ Dân sự trong 4 năm qua.
Tầm nhìn của tôi đối với cộng đồng của chúng ta là tạo ra một môi trường kinh 
doanh chào đón tại Enumclaw để mang lại những công việc ở tầm trung và chất 
lượng cao. Việc tăng trưởng có trách nhiệm và hợp lý trong cộng đồng chúng ta 
phải nên khuyến khích và duy trì việc làm giúp ổn định thành phố. Hãy khuyến 
khích các cơ hội đào tạo nghề giáo dục bổ sung cho con em của chúng ta giúp 
mở rộng khả năng trong tương lai cho trẻ và sự nghiệp của chúng.
Tiếp tục cải thiện các đường phố của thành phố, đây là mối bận tâm của nhiều 
cư dân.
Tôi mong nhận được phiếu bầu và sự ủng hộ của các bạn, tôi mong muốn được 
tiếp tục phục vụ các bạn với vai trò là uỷ viên hội đồng thành phố và tiếp tục làm 
cho thành phố của chúng ta trở thành nơi đáng để làm việc và sống cùng gia 
đình.

Jan Molinaro
 PO Box 543
Enumclaw WA 98022 
(360) 367-9793
electjanmolinaro@gmail.com
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Thành viên Hội đồng Vị trí Số 1

Học vấn: Cử nhân Khoa học Tự nhiên: Cao đẳng 
Sterling, Nghiên cứu sinh: Đại học Seattle- Pacifi c, 
Thạc sĩ, Quản lý Tổ chức Đại học Phoenix

Nghề nghiệp: Điều phối viên Gia đình Tự cung Tự cấp (Cơ quan Nhà ở Quận King)

Lời phát biểu: Tôi được bổ nhiệm vào Hội đồng Thành phố vào tháng 3 năm 2014 
lấp đầy ghế trống. 

Trong thời gian làm việc ở Hội đồng, tôi đã giải quyết tình trạng vô gia cư, khả năng 
chi trả, hỗ trợ thanh niên và là người quản lý trường hợp trong một thời gian dài tiến 
hành dỡ bỏ các rào cản bất luận bao  gồm những người sống sót của nạn Bạo lực Gia 
đình, những người nhập cư và dân tộc thiểu số. Công việc của tôi là thường xuyên 
cam kết đáp ứng các nhu cầu của người dân và giúp điều chỉnh họ để có cuộc sống 
thành công. 

Tôi sinh ra và lớn lên ở Ethiopia, kh còn nhỏ tôi bị tai nạn bi thảm và được những 
người truyền giáo Hoa Kỳ nuôi dưỡng. Mặc dù phải đối mặt với những thách thức 
khó khăn trong cuộc đời, nhưng tôi đã áp dụng cách tiếp cận tích cực và lạc quan để 
đương đầu với nghịch cảnh, một kỹ năng đặc biệt hữu ích trong Ủy ban Chính quyền 
Địa phương. 

Các ưu tiên của tôi là làm cho cuộc sống của cư dân chúng ta tốt hơn, cải thiện cung 
cấp dịch vụ và tạo điều kiện cho người dân được hưởng lợi từ sự phục hồi nền kinh 
tế, và đó là những gì tôi sẽ làm nếu được bầu.

Lydia Assefa-Dawson
 P.O. Box 6258
Federal Way WA 98063 
(253) 320-3168
lydia@keeplydia.com
www.keeplydia.com

Họ c vấ n: Cao đẳng Cộng đồng Inver Hills, Tiểu 
bang Minnesota, Bằng Cao đẳng Khoa học Ứng 
dụng; Đại học Minnesota.

Nghề nghiệp: Chủ tịch Tổ chức Dân chủ trong Quá trình Bầu cử, Trợ lý Pháp lý, Cựu 
chiến binh.

Lờ i phát biểu: Nếu tôi không làm gì ngoại trừ việc ngồi trong chiếc ghế của Thành 
viên Hội đồng Vị trí Số 1 và bỏ lá phiếu thứ 4 chống lại chi tiêu phung phí và tăng 
thuế, phiếu bầu của quý vị dành cho tôi sẽ rất đáng giá.  Tất nhiên, tôi sẽ làm nhiều 
hơn là một người thay thế tạm thời chống lại những việc làm vô ích, bằng cách làm 
việc về các trách nhiệm cơ bản của thành phố một cách thận trọng.

Vấn đề về các cửa hàng cần sa: vấn đề này có trên lá phiếu như là phiếu bầu tham 
vấn, nhưng nếu đắc cử, đó chính là lá phiếu bất kể kết quả.  Lá phiếu của tôi trong 
hội đồng sẽ phản ánh lá phiếu của người dân -- chấm hết.

Hội đồng của tất cả các thành phố đưa ra quyết định tác động đến tăng trưởng  Hội 
đồng Thành phố Federal Way sẽ quyết định xem liệu kích cỡ tổng thể của chúng ta có 
tạm ổn như hiện nay (như tôi tin) hay không trong tương lai gần. Tôi thường bỏ phiếu 
chống lại các đề xuất theo định hướng chủ trương bành trướng. Tuy nhiên, Federal 
Way phải thu hút các doanh nghiệp tốt để bắt kịp với nhu cầu kinh tế, do đó, hành 
động cân bằng để theo kịp với sự mong đợi chung cần phải khôn khéo .

Mark Greene
 PO Box 25781
Federal Way WA 98093 
(253) 874-0103
poc_senator@yahoo.com
brandnewelections.us

Thành viên Hội đồng Vị trí Số 3

 Họ c vấ n: Trường Đại học Puget Sound, Trường Điều 
dưỡng Bệnh viện Đa khoa Tacoma.

Nghề nghiệp: Điều dưỡng viên Đã nghỉ hưu, Tình nguyện viên Cộng đồng, Thành 
viên Hội đồng Thành phố.

Lời phát biểu: Tôi rất vinh dự được phụng sự quý vị với vai trò là Thành viên Hội 
đồng của quý vị trong suốt bốn năm qua. Tôi không ngại hỏi những câu hỏi khó và 
đứng lên vì những gì tôi cho là đúng. Federal Way là một cộng đồng sôi động và đa 
dạng. Tôi có kinh nghiệm và khả năng lãnh đạo cần thiết để đưa thành phố đi lên phía 
trước khi chúng tôi đưa vào các doanh nghiệp mới và hỗ trợ các doanh nghiệp hiện 
có của chúng ta, cải thiện đường giao thông và chỉ ra các vấn đề về giao thông vận 
tải. Tôi sẽ làm việc để giữ cho Federal Way luôn an toàn và mang các chương trình 
và dịch vụ đến cho Thành phố.

Tôi là chủ tịch của các Công viên Giải trí, Dịch vụ Nhân sinh, Ủy ban Hội đồng An 
ninh Công cộng, đã phục vụ trong FEDRAC và các Ủy ban Hội đồng Giao thông vận 
tải và Sử dụng Đất. Tôi đại diện cho Federal Way trong một số ủy ban khu vực và địa 
phương.

Tôi mong được phục vụ tất cả các cư dân, công dân và doanh nghiệp với tính toàn 
vẹn, sự cống hiến và ý thức chung.

Tôi sẽ rất vinh dự nếu nhận được phiếu bầu của quý vị.

Hãy cùng nhau xây dựng tương lai của chúng ta. 

Susan Honda
 33714 4th Ave SW
Federal Way WA 98023 
(253) 838-0734
hondaforFW@gmail.com
www.honda4FW.com
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Thành viên Hội đồng Vị trí Số 5

Học vấn: Tốt nghiệp Trung học Kent-Meridian Nhiều 
khóa đào tạo về quản lý và lãnh đạo.

Nghề nghiệp: Giám đốc Điều hành cho một công ty quản lý bất động sản.

Lời phát biểu: Tôi tự hào là một cư dân 27 tuổi có tình yêu nòng nàn với Federal 
Way.

Tôi cam kết chi tiêu thận trọng và hết lòng quan tâm đế tất cả các cư dân.

Một trong những tài sản lớn nhất của Federal Way là tính đa dạng của nó. Tôi sẽ làm 
việc để đảm bảo rằng các cư dân ở mọi nền văn hóa và kinh tế đều được phục vụ tốt.

Tôi làm việc tại cả hai ủy ban dịch vụ về con người của địa phương. Tôi làm viện tại 
hội đồng cộng đồng làm vườn địa phương, hội đồng của một tổ chức giáo dục và hội 
đồng của câu lạc bộ dịch vụ của Federal Way.

Kinh nghiệm làm việc và trải nghiệm thực tế của tôi về công việc kinh doanh và tình 
nguyện đã chuẩn bị cho tôi tiến hành bước tiếp theo để phục vụ Federal Way. Tôi 
mang lại các kỹ năng hoạch định vị thế chiến lược, lập ngân sách và trách nhiệm giải 
trình tài chính, cùng với kinh nghiệm chuyên sâu về xây dựng sự đàm phán và đồng 
thuận, gây quỹ, ngoại giao và toàn vẹn.

Tôi mong được có cơ hội phục vụ cư dân của Federal Way và sẽ rất biết ơn nếu các 
bạn bỏ phiếu cho tôi.

Julie L. Hiller
 PO Box 4384
Federal Way WA 98063 
(206) 718-2715
bhiller@nwlink.com
  

Họ c vấ n: Cử nhân Thần học, Trường Thần học Thái 
bình dương, 1986; Học nâng cao Khả năng lãnh 
đạo, 2015; và Klemmer & Associates 2013
Nghề nghiệp: Quản lý Kế toán tại Ampac Flexibles
Lời phát biểu: Mark và gia đình đã rất tự hào kêu gọi giúp đỡ nhà ở cho cư dân 
Federal Way trong 19 năm qua. Mark hiện đang điều hành Hội đồng thành phố bởi vì 
ông rất quan tâm đến tương lai của thành phố chúng ta.
Mark là một nhà lãnh đạo có năng lực và được Liên đoàn Thành phố không đảng phái 
đánh giá là “RẤT TỐT” . Là ủy viên hội đồng, Mark sẽ tiếp tục phục vụ Federal Way 
bằng cách:
Cải thiện sự an toàn của khu phố.
Bạn nên cảm thấy an toàn, đặc biệt là tại ngôi nhà của mình. Mark sẽ làm việc hết 
mình để mở rộng chương trình vì một Thành phố An toàn cho mọi khu phố đặc biệt là 
chương trình «theo dõi khu» Thế kỷ 21.
Thu hút các doanh nghiệp mới và tạo việc làm có trả lương cho các gia đình.
Thông qua xây dựng các khu phát triển kinh tế về chăm sóc sức khỏe, công nghệ cao 
và sản xuất công nghiệp nhẹ, Federal Way có thể ổn định kinh tế về lâu dài.
Đầu tư có trách nhiệm cho tương lai của chúng ta.
Federal Way đã sẵn sàng để phát triển và thời cơ mới. Mark cam kết chi tiêu tiền thu 
thuế của chúng ta một cách khôn ngoan để xây dựng một tương lai thịnh vượng.
Hãy bầu Mark Koppang cho Hội đồng Thành phố, Khu vực 5!

Mark Koppang
 1600B SW Dash Point Road, Suite 15
Federal Way WA 98023 
(253) 250-8022
koppang4council@gmail.com
www.markkoppang.com

Thành viên Hội đồng Vị trí Số 7

Học vấn: Bằng Thạc sĩ chuyên ngành Công tác Xã 
hội, Trường Đại học Connecticut

Nghề nghiệp: Đã nghỉ hưu; Cựu CEO, Trung tâm Đa Dịch vụ

Lời phát biểu: Đây là một vinh dự cho tôi khi được đại diện cho các bạn trong Hội 
đồng Thành phố. Tôi đã sử dụng các kỹ năng lãnh đạo và kỹ năng kinh doanh của 
mình để giúp Thành phố của chúng ta đạt được thành công. Với tư cách là Chủ tịch 
Ủy ban Tài chính và Phát triển Kinh tế trong bốn năm qua, tôi đã giúp thành phố 
chúng ta đạt được một nền tảng tài chính vững chắc với quỹ dự trữ tài chính xuất 
sắc.

Tôi thấy rằng Trung tâm Hội nghị và Nghệ thuật Biểu diễn như một động lực thúc 
đẩy sự tái định nghĩa và phát triển cốt lõi trong khu vực Thành phố của chúng ta và 
tạo các công ăn việc làm. Chúng ta đang ở một ngã tư quyết định tương lai của các 
doanh nghiệp hiện tại và tương lai trong khu trung tâm -- trái tim của Federal Way.

Khi chúng tôi bắt đầu công việc, tôi sẽ mang đến sự phát triển các dự án độc đáo và 
đã được chứng minh và kinh nghiệm tài trợ của tôi để đảm bảo dự án được duy trì 
đúng lúc và trong ngân sách.

Những ưu tiên của tôi cho Thành phố của chúng ta bao gồm tính an toàn công cộng 
mạnh mẽ, các công viên được bảo trì và đảm bảo tính toàn vẹn của các khu phố của 
chúng ta.

Xin hãy bỏ phiếu cho tôi.

Dini Duclos
 PO Box 26008
Federal Way WA 98093 
(253) 740-0124
dini@diniduclos.com
www.diniduclos.com

Họ c vấ n: Báo chí & Quan hệ công chúng, Kenya; Cử 
nhân Thần học, Cao đẳng Kinh thánh và Chủng viện 
Thần học Liên hiệp, Trường Tacoma.

Nghề nghiệp: Kỹ thuật viên Sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện Bang Western; người 
chăm sóc, Công ty TNHH Aacres.

Lời phát biểu: Chúng ta xứng đáng có một lãnh đạo mới, năng động và có tầm nhìn 
xa khi thành phố của chúng ta đã đi qua một phần tư thế kỷ. Đây là những gì tôi đang 
tìm để cung cấp với vai trò là ủy viên hội đồng thành phố của Quý vị. Khả năng lãnh 
đạo của tôi hội tụ trong việc đoàn kết mọi người dân, các nhà lãnh đạo, và các doanh 
nghiệp lại với nhau, trong việc tạo ra những gia đình vững mạnh và hoạt động cộng 
đồng, mà lần lượt tạo ra các cơ hội tăng trưởng và phát triển cho tất cả.

Tôi đã tham gia tích cực vào công tác cộng đồng với tư cách thành viên trong Câu lạc 
bộ Kiwanis, CLB Lions, tầm nhìn Thành phố Federal Way và Hội Cựu chiến binh & Đa 
dạng hóa Washington. Trong chính quyền Thành phố, tôi là một Ủy viên cùng với các 
Hội đồng Nghệ thuật, Công viên và Giải trí của Thành phố Federal Way.

Tôi sẽ tìm cách để làm việc với mọi người dân để làm cho Federal Way trở thành 
thành phố tốt nhất có thể; một thành phố tuyệt vời cho tất cả mọi người sinh sống, 
làm việc và xây dựng gia đình. Kính mong Quý vị bỏ phiếu bầu cho tôi, khi chúng ta 
cùng nhau tạo nên một lịch sử mới cho thành phố của chúng ta.

P.K. Thumbi
 P.O. Box 3161
Federal Way WA 98063 
(253) 886-6140
teampkthumbi@gmail.com
www.teampkthumbi.net
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Thị trưởng

Học vấn: Không nộp thông tin

Nghề nghiệp: Chủ doanh nghiệp, Uỷ viên Hội 
đồng Thành phố, Điều phối viên Tình nguyện viên

Lời phát biểu: Lake Forest Park là một thành phố lớn, và chúng ta thậm chí có 
thể làm cho nó trở thành thành phố lớn hơn.

Lộ trình cải thiện bao gồm: thiết lập sự tin cậy của chúng ta với các thành phố 
lân cận và hợp tác với họ để giải quyết các vấn đề giao thông, hỗ trợ lực lượng 
cảnh sát của chúng ta, làm cho Trung tâm thành phố thành một trung tâm sôi 
động hơn, và tiếp tục xây dựng lòng tin trong chính quyền địa phương.

Để đạt được điều này, chúng ta cần một người có thể: xây dựng các mối quan 
hệ, khuyến khích tinh thần hợp tác, tin tưởng và trao quyền cho nhân viên và 
người dân của Thành phố, nói lên một tầm nhìn rõ ràng và có động cơ thúc đẩy, 
và hành động trên những ý tưởng tốt nhất của chúng ta.

Tôi đã mở rộng doanh nghiệp của mình và giúp đoàn kết Hội đồng của chúng 
ta bằng cách lắng nghe người dân, tìm ra có sở chung, và tôn vinh các cam kết 
của mình. Là Thị trưởng, tôi cũng sẽ làm thế.

Tôi sẽ làm mọi điều có thể để khiến cho các cư dân của chúng ta phải tự hào 
vì được sống tại thành phố tuyệt vời này. Chúng ta có một tương lai tươi sáng 
phía trước, và tôi mong được sớm thực hiện nó.

Jeff Johnson
 PO Box 82073
Kenmore WA 98028 
(206) 227-3479
jeffjohnsonlfp@gmail.com
www.JeffJohnsonForLFPMayor.com

Thành viên Hội đồng Vị trí Số 2

Học vấn: Không nộp thông tin

Nghề nghiệp: Không nộp thông tin

Lời phát biểu: Tôi đã có đặc quyền được phục vụ cộng đồng của mình với vai 
trò là thành viên hội đồng cho hai nhiệm kỳ qua và tôi mong nhận được cơ hội 
được tiếp tục phục vụ thêm bốn năm nữa.  Tôi đã xem công việc của mình tại 
hội đồng như một sự tiếp diễn bổ ích phục vụ cộng đồng kể từ khi tôi chuyển 
đến Lake Forest Park vào năm 1989, phục vụ trong Ủy ban Kế hoạch và Hội 
đồng Third Place Commons.

Sau khi cân nhắc cẩn thận, tôi đã quyết định tranh cử cho nhiệm kỳ thứ ba.  Hội 
đồng của chúng ta đã hoàn thành nhiều việc trong vài năm qua, và còn rất nhiều 
việc phải làm.  Thành phố của chúng ta đã trải qua những thay đổi đáng kể, và 
đã vượt qua nhiều khó khăn về tài chính. Tôi muốn góp phần vào việc phát triển 
thành phố từ đơn giản chỉ là tồn tại đến việc phát triển trên mọi cấp độ.

Tôi vô cùng biết ơn sự ủng hộ liên tục và  phiếu bầu của quý vị để được tái cử.

Catherine Stanford
 19102 Forest Park Drive NE
Lake Forest Park WA 98155 
(206) 363-6022
stanford4lfp@gmail.com
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Thành viên Hội đồng Vị trí Số 4

Học vấn: Thạc sỹ Quản trị Công, UW; Cử nhân 
Kinh doanh, UW; Trường Trung học Shoreline
Nghề nghiệp: Kế toán Công Đã được Chứng nhận
Lời phát biểu: Tôi tự hào vì là cư dân và là chủ của Lake Forest Park. LFP là 
một nơi tuyệt vời để sống cùng với gia đình. Hiện tại, tôi muốn giúp đảm bảo 
tương lai cho các con tôi và cho các thế hệ trong tương lai.
Dịch vụ công cộng không phải là về tư tưởng chính trị. Nó là về tính minh bạch 
và giao tiếp cởi mở, và việc tập chung của chúng ta về các vấn đề ưu tiên hàng 
đầu của thành phố: các chương trình an toàn công, sự ổn định tài chính dài 
hạn, giải quyết những khó khăn về giao thông trong tương lai và bảo tồn môi 
trường cộng đồng của chúng ta.
Kinh nghiệm về dịch vụ công và trình độ chuyên môn của tôi khẳng định rằng 
tôi có khả năng thực hiện được điều đó một cách chính xác. Tôi đã có nhiều 
năm làm tình nguyện trong các đội thể thao thanh thiếu niên, điều đó chứng 
minh rằng tôi luôn tuân thủ những cam kết của mình. Tôi làm việc nhiều giờ 
trong suốt 5 năm qua với vai trò là một Uỷ viên Hội đồng Sở Thuỷ cục của Lake 
Forest Park, chứng minh rằng tôi có được tin tưởng để giám sát và chỉ đạo 
chính quyền thành phố.
Chúng ta cần bỏ qua các vấn đề về chính trị và hướng đến tương lai. Tôi mong 
nhận được phiếu bầu của các bạn để tôi có thể phục vụ quý vị.

David A. Hammond
 3015 NE 181st St
Lake Forest Park WA 98155 
(206) 708-1009
electdavidhammond@comcast.net
  

Họ c vấ n: Trường Kinh tế London Cử nhân Xã 
hội học và Khoa học chính trị, Đại học Colorado, 
Colorado Springs
Nghề nghiệp: Giám đốc Cải tiến và Truyền thông đã nghỉ hưu, Đại học Washington
Lời phát biểu: Thành phố Lake Forest Park (LFP) cần có một ủy viên hội đồng, 
người hiểu được những ưu tiên của cộng đồng và có kinh nghiệm làm việc một cách 
thẳng thắn và hợp tác với người dân, nhân viên và các đồng nghiệp trúng cử.
Cũng giống như người trong số Quý vị, tôi đã chọn thành phố LFP vì vẻ đẹp tự nhiên 
của nó và môi trường chúng ta đang gìn giữ, bao gồm cây xanh, nguồn nước tự 
nhiên và hành lang động vật hoang dã.  Tôi tin tưởng rằng chúng ta phải làm việc để:
Gìn giữ thành phố LFP là một nơi tuyệt vời, phát triển mạnh, an toàn và thân thiện với 
tất cả người dân và các doanh nghiệp địa phương đồng thời bảo vệ môi trường của 
chúng ta;
Tạo nhiều lựa chọn để đi dạo quanh thành phố LFP và kết nối xe buýt với phần còn 
lại của khu vực mà không cần tăng số lượng phương tiện giao thông chạy qua khu 
dân cư; và
Cân bằng các ưu tiên chi tiêu của cộng đồng chúng ta đồng thời cấp vốn cho ngân 
sách thành phố một cách hợp lý.
Được sự ủng hộ của: Câu lạc bộ Xe đạp Cascade, Hội Phụ nữ Chính trị Quốc gia, 
Thành viên hội đồng Dembowski, Thượng nghị sĩ Frockt, Dân biểu Farrell và Pollet, 
và các thành viên hội đồng thành phố LFP French, Phillips, Resha, Stanford, và 
Thompson. Đảng Dân chủ Khu Lập pháp Số 46 và Quận King.
Tôi hy vọng nhận được sự ủng hộ của quý vị!

Phillippa Kassover
 18422 47th Place NE
Lake Forest Park WA 98155 
(206) 245-8217
phillippa@kassover.com
  

Thành viên Hội đồng Vị trí Số 6

Họ c vấ n: Cử nhân Quản trị Kinh doanh Quốc tế, 
Cao đẳng Eckerd
Nghề nghiệp: Chuyên gia tư vấn quản lý chiến lược
Lời phát biểu: Bốn năm trước, tôi đã tuyên thệ nhậm chức và hứa sẽ mang 
lại cải cách đầy ý nghĩa cho chính quyền Lake Forest Park và giải quyết những 
vấn đề khó khăn mà chúng ta phải đối mặt trong cộng đồng của chúng ta. Là 
Ủy viên Hội đồng thành phố, tôi đã giữ lời hứa và giúp đưa chúng ta trở lại con 
đường dẫn đến sự ổn định về tài chính.
Làm việc cùng nhau để giải quyết vấn đề
Tôi đã làm việc chăm chỉ cùng với các đồng nghiệp để đem ra cộng đồng cùng 
nhau thảo luận các vấn đề thách thức cộng đồng của chúng ta.
Trách nhiệm môi trường
Chúng ta đã đạt được tiến bộ về các vấn đề môi trường và lũ lụt với Dự án 
Giảm thiểu lũ lụt Lyon Creek và Công viên Whispering Willow, tuy nhiên chúng 
ta vẫn còn một chặng đường dài.
Nâng cao tiến bộ của chúng ta 
Tiến về phía trước, chúng ta sẽ tiếp tục chú trọng đến việc phục hồi dòng suối, 
phát triển kinh tế và các vấn đề giao thông. Tôi hy vọng quý vị sẽ tham gia cùng 
tôi để tiếp tục tạo nên một chính quyền địa phương sáng tạo và toàn diện hơn.
Tôi rất cảm kích sự ủng hộ của quý vị.  

Tom French
 PO Box 82300
Kenmore WA 98028 
(415) 890-5028
electtomfrench@gmail.com
www.electtomfrench.com
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Thành viên Hội đồng Vị trí Số 2

Không nộp thông tin.

Elaine A. Coles
 4019 Hunts Point Rd
Hunts Point WA 98004 
  

Thành viên Hội đồng Vị trí Số 4

Không nộp thông tin.

Patrick Finnelly
 3000 Hunts Points Rd
Hunts Point WA 98004 
  



42 Quận King không chịu trách nhiệm về tính hợp lệ hoặc 
chính xác của lời tuyên bố, phát biểu hoặc bác bỏ. Thành phố Issaquah

Thành viên Hội đồng Vị trí Số 2

Học vấn: Thạc sĩ Chính sách Công - Chính sách 
Khu vực & Bang, Đại học Pepperdine; Chứng chỉ, 
UCLA; BS Xã hội học, BHSU

Nghề nghiệp: Quản lý Chương trình, T-Mobile; Phó Chủ tịch Ủy ban Dịch vụ Nhân 
sự, Issaquah

Lời phát biểu: Tôi cam kết với các bạn tôi sẽ lắng nghe những mối bận tâm của các 
bạn và ủng hộ cho một Issaquah lành mạnh.  Những ưu tiên hàng đầu của tôi bao 
gồm các vấn đề về giao thông, chất lượng cuộc sống, và chuẩn bị cho tương lai.

Một Issaquah lành mạnh là một nơi mà người dân quyền lựa chọn đến bất kỳ nơi nào 
họ cần đến một cách nhanh chóng.  Tôi sẽ phối hợi với Hội đồng và các đối tác khu 
vực giải quyết sự ùn tắc do giao thông trong khu vực tại Issaquah.

Tôi muốn tạo ra những khu nhà ở giá rẻ, mang lại một chính quyền có khả năng đáp 
ứng, và củng cố cộng đồng doanh nghiệp phát triển mạnh của chúng ta. 

Chúng ta phải lập kế hoạch cho sự phát triển của thành phố đồng thời bảo tồn các 
nguồn lịch sử của mình, và quản lý thận trọng môi trường và các khu vực không gian 
mở.

Tôi đã phát triển các quan hệ đối tác thành công với người dân, các lãnh đạo cộng 
đồng, và các quan chức dân cử, và đóng góp hàng ngàn giờ tình nguyện cho các tổ 
chức khác nhau.  Tôi mong được phục vụ Hội đồng Thành phố, và sẽ làm việc chăm 
chỉ vì một Issaquah lành mạnh.

Jennifer Sutton
 PO Box 2776
Issaquah WA 98027 
(425) 243-7076
jennifer@votesutton.com
www.votesutton.com

Thành viên Hội đồng Vị trí Số 4

Họ c vấ n: Bằ ng Cử  nhân: Khoa học Lâm nghiệp (Đại 
học Humboldt State); Quản lý Giải trí: (Đại học Utah 
State); Kỹ sư Lâm nghiệp (Đại học Oregon State)
Nghề nghiệp: Cố vấ n Giao thông; cự u Nhà  Hoạ ch đị nh Cộng đồng và Giao thông 
Công cộng Cơ quan Quả n lý  Giao thông Công cộng Liên bang
Lời phát biểu: Cả m ơn cá c cử  tri củ a Issaquah về  thắ ng lợ i trong cuộc bầu cử sơ bộ 
(và  dẫ n trước 18 điể m!).
Tôi có  kinh nghiệ m và  chuyên môn về  giao thông vận tải, đặ c biệ t là  giao thông công 
cộng. Khi tôi đế n thăm từ ng nhà , mọ i ngườ i nó i vớ i tôi mỗ i ngà y rằ ng chú ng ta cầ n 
phả i sử a chữ a. Tắ c nghẽ n giao thông là m chậ m lạ i mọ i khí a cạ nh chấ t lượ ng cuộ c 
số ng củ a chú ng ta. Chú ng ta cần phả i là m nhiề u việ c hơn, sớ m hơn và  sá ng tạ o trong 
công tác thá o gỡ  bế  tắ c hà ng ngà y nà y.
Tôi cũng đã dành nhiều thời gian (10 năm, dịch vụ trực tiếp) trong công tác khuyến 
khích tạo việc làm, sử dụng đất tốt hơn, và cải thiện các dịch vụ xã hội (Ủy ban Dịch 
vụ Dân sinh; Ủy ban Chức năng Kinh tế; và Ủy ban Chính sách và Hoạch định). 
Những người ủng hộ: Báo Seattle Times, Cử tri Bảo vệ Môi trường Washington, Cơ 
quan Cứu hỏa và Cứu hộ Eastside; Đảng Dân chủ Khu Lập pháp Số 41, 5, Quận 
King; Cựu Thị trưởng Ava Frisinger, Thành viên Hội đồng Thành phố Issaquah Paul 
Winterstein (Chủ tịch), Nina Milligan, Eileen Barber, Tola Marts và David Kappler 
(cựu); Connie Fletcher, Hội đồng Giáo dục Tiểu bang.
Liên minh Thành phố: Được đánh giá cao nhất (Rất Tốt) trong cuộc tranh cử này
Tôi sẽ rất cảm kích lá phiếu của quý vị .

Bill Ramos
 1420 NW Gilman Blvd. #2268
Issaquah WA 98027  
(425) 208-5882
info@ramosforcitycouncil.com
www.ramosforcitycouncil.com

Học vấn: Thạc sĩ Quản lý Công nghệ, Cử nhân Quản 
trị Kinh doanh, Bằng tốt nghiệp – Phân tích học, Giấy Chứng nhận Phục vụ của Hội 
đồng

Nghề nghiệp: Nhà phân tích Kinh doanh tại Rosetta Stone

Lờ i phát biểu: Tôi hiểu quý vị rồi.  Chúng ta đang tăng trưởng quá nhanh gây ảnh 
hưởng tiêu cực đến người dân hiện thời.

Issaquah là một nơi đặc biệt để sinh sống và xây dựng gia đình, và dân số ở đây đã 
tăng gấp ba lần kể từ năm 1999.  Tỷ lệ gia tăng dân số này đã gây ra vấn đề lớn nhất 
đối với chúng ta – tình trạng tắc nghẽn giao thông.  Bằng cách làm chậm tốc độ phát 
triển và thúc đẩy đầu tư kinh phí vào giao thông vận tải, thành phố có thể giảm thiểu 
tác động của sự gia tăng dân số, làm cho các con phố của chúng ta an toàn hơn, và 
bảo đảm chất lượng cuộc sống cao cho những người sinh sống, làm việc, mua sắm 
và vui chơi trong thành phố.

Tôi cũng đã đề xuất một chương trình Đại sứ Cộng đồng để gia tăng sự tham gia của 
người dân, tôi sẽ là một người đấu tranh vì môi trường, và mang lại tiếng nói cho khu 
vực phía Nam Lake Sammamish và các gia đình trẻ.

Với một sự nghiệp thành công và trình độ học vấn cao trong kinh doanh, cùng với 
dịch vụ công cộng tập trung vào các vấn đề môi trường, tôi sẽ mang đến một triển 
vọng cân bằng mới cho Hội đồng. 

Nếu quý vị đồng ý với những ưu tiên trên, xi n quý vị hãy bỏ phiếu cho tôi.

Tim Flood
 1420 NW Gilman Blvd. #2791
Issaquah WA 98027 
(425) 502-9921
tim@votefl ood.com
www.votefl ood.com
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chính xác của lời tuyên bố, phát biểu hoặc bác bỏ. Thành phố Issaquah

Thành viên Hội đồng Vị trí Số 6

 Học vấn: Cử nhân Khoa học về Khoa học Máy 
tính, Đại học Tiểu bang Ohio (1984)
Nghề nghiệp: Giám đốc Cấp cao, Quản lý Sản phẩm, Phần mềm Tối quan 
trọng
Lời phát biểu: Bốn năm trước, quý vị đã bầu tôi vào Hội đồng và hai năm qua 
Tôi đã đảm nhận vị trí Chủ tịch. Chúng ta đã đạt được nhiều thành tích tính đến 
thời điểm này và tôi quyết tâm tiếp tục phát huy những thành công đó trong 
nhiệm kỳ thứ hai.
Tôi đã lãnh đạo kế hoạch phát triển phương tiện vận chuyển thực tế để đối 
phó với sự tăng trưởng và tắc nghẽn giao thông trong khi vẫn bảo vệ các khu 
dân cư, đồng thời giúp ích cho môi trường bằng cách tạo thêm nhiều lựa chọn 
phương tiện không có động cơ.  Giờ đây, hãy cùng cấp vốn cho kế hoạch này.  
Tôi đã góp phần vào việc ban hành Kế hoạch Issaquah Trung tâm, cung cấp sự 
lựa chọn nhà ở giá hợp lý cho những người làm việc ở đây.  Giờ đây, hãy cùng 
tạo thêm nhiều công việc với mức lương cơ bản đủ sống cho những người đã 
sống ở đây.  Tôi muốn Issaquah dẫn đầu khu vực về khả năng sinh sống và 
phát triển bền vững!
Là một người chồng và người cha có hơn 30 năm làm chuyên viên kỹ thuật, tôi 
hiểu được giá trị của làm việc chăm chỉ và sự cam kết.  Tôi kêu gọi lá phiếu của 
bạn để có thể tiếp tục làm việc nhằm tạo ra một Issaquah mà con em chúng ta 
muốn kế thừa!

Paul Winterstein
 655 Mt. Logan Dr. SW
Issaquah WA 98027 
(425) 591-9570
reelect@paulwinterstein.com
www.paulwinterstein.com

Học vấn: Thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh Đại học 
Seattle / Cử nhân Kinh tế Đại học Washington

Nghề nghiệp: Tư vấn Quản Lý Chính quyền Địa phương và Tiểu bang

Lờ i phát biểu: Các vấn đề mà chúng ta đang phải đối mặt ngày  nay không thể 
được giải quyết bằng cách sử dụng cùng một suy nghĩ mà đã mang đến cho 
chúng ta tình trạng giao thông ngột ngạt, phát triển mất kiểm soát, đường phố 
không an toàn và một chính quyền không đáp ứng nhiệt tình.

Tôi có một tầm nhìn cho Issaquah, nơi chính quyền thành phố sẽ làm việc cho 
và lắng nghe người dân.  Tôi đã làm việc với các cơ quan chính phủ trên toàn 
quốc và chúng tôi đã cùng tạo ra các tổ chức đẳng cấp thế giới.  Tôi muốn 
mang tầm nhìn, niềm đam mê, và các kỹ năng của mình để phục vụ Issaquah.

Cuộc bầu cử này là một lựa chọn rõ ràng.  Chúng ta muốn bảo tồn những điều 
tốt đẹp nhất của Issaquah mà chúng ta yêu thương trong khi hướng tới một 
tương lai tốt hơn hay chúng ta muốn có thêm các chính sách thất bại tương 
tự?  Chúng ta không thể tiếp tục các kế hoạch dựa trên những giả định không 
thực tế.  Đã đến lúc đưa luồng sinh khí mới, ý tưởng mới và sự lãnh đạo mới 
đến với Hội đồng Thành phố Issaquah.  Mong quý vị bỏ phiếu cho tôi và tôi 
mong được làm việc với quý vị.   

Christopher Reh
 2498 NW Stoney Creek Dr
Issaquah WA 98027 
(206) 914-8470
chris@chrisreh.com
www.chrisreh.com



44 Quận King không chịu trách nhiệm về tính hợp lệ hoặc 
chính xác của lời tuyên bố, phát biểu hoặc bác bỏ. Thành Phố Kirkland

Thành viên Hội đồng Vị trí Số 2

Học vấn: Cử nhân Khoa học Vận động học, Đại học 
Illinois; Tốt nghiệp Danh dự, Trường dạy Xoa bóp 
Seattle

Nghề nghiệp: Thành viên Hội đồng Thành phố Kirkland, Chuyên viên Xoa bóp Trị liệu 
tại Phòng khám The Donaldson

Lờ i phát biểu: Tôi sẽ rất hân hạnh được phục vụ quý vị thêm một nhiệm kỳ nữa, làm 
đại diện cho Kirkland với tất cả kinh nghiệm, niềm tin, lòng trắc ẩn.  Tôi xin cam kết 
chịu trách nhiệm về ngân sách, tăng trưởng thông minh, an ninh công cộng, và các 
giải pháp giao thông vận tải.

Kirkland là nơi mà mọi người muốn sinh sống, làm việc, và vui chơi.  Tôi đấu tranh 
cho công viên và các khu giải trí như Hành lang Giao thông Thông qua Kirkland và 
Trung tâm Cộng đồng Giải trí Dưới nước để đáp ứng các nhu cầu của chúng ta.  Tôi 
đã bỏ phiếu cho việc tái phát triển Totem Lake và Park Place để tạo ra việc làm và 
mang những điều người dân cần đến gần với địa phương hơn.

Tôi sẽ duy trì cam kết của chúng ta về việc đưa ra một ngân sách chi tiêu gắn với các 
ưu tiên của cộng đồng và tiếp tục giữ chi phí chính phủ ở mức thấp nhất so với bất kỳ 
thành phố nào ở Phía Đông. Tôi sẽ tiếp tục làm việc về các vấn đề môi trường, đấu 
tranh chống bạo lực gia đình và xây dựng nhà ở giá rẻ. 

Được sự ủng hộ của Báo Seattle Times, Hội Phụ nữ Chính trị Quốc gia, Câu lạc bộ 
Xe đạp Cascade, Tổ chức Cử tri Bảo vệ Môi trường Washington, Thượng nghị sĩ 
Habib, Dân biểu  Hunter, McBride, Springer, Goodman, Moscoso, và Stanford.

Shelley Kloba
 218 Main Street, PMB 323
Kirkland WA 98033 
(425) 748-4398
shelley@klobaforcouncil.com
www.klobaforcouncil.com

Học vấn: Đang theo học Cao đẳng Bellevue, 
Chuyên ngành Khoa học Chính trị với chuyên ngành 
phụ Lịch sử

Nghề nghiệp: Chuyên viên Chuyển giao và Công nghệ tại Toyota và Scion tại 
Kirkland

Lờ i phát biểu: Là cư dân bản xứ ở Kirkland, tôi tự hào gọi thành phố của chúng ta là 
nhà. Chính người dân chúng ta làm cho thành phố này trở nên nổi bật. Tôi coi trọng 
giáo dục và đã từng là thành viên của một hội đồng trường tư trong hai năm và từng 
huấn luyện đội bóng đá thiếu niên. Hiện tại tôi đang làm việc trong Hội đồng Công 
viên Kirkland.

Kirkland đang phải đối mặt với nhiều quyết định lớn. Tôi sẽ luôn lắng nghe quý vị và 
cho quý vị biết tôi đứng về phía nào. Tôi mang đến những ý tưởng mới và nguồn 
năng lượng tươi trẻ để bảo vệ những khu phố, chất lượng cuộc sống cũng như 
những doanh nghiệp nhỏ vốn là nhân tố huyết mạch của cộng đồng chúng ta. Tôi sẽ 
làm việc để bãi bỏ lệnh cấm sử dụng túi ni-lông và phản đối các luật lệ không cần 
thiết khác. Toàn bộ cư dân Kirkland xứng đáng được tiếp cận các dịch vụ thành phố 
ở cùng cấp độ, vì thế tôi sẽ làm việc để cải thiện cơ sở hạ tầng toàn thành phố mà 
không tăng thuế.

Cùng nhau, với sự  hỗ trợ và phiếu bầu của quý vị, chúng ta có thể và sẽ đưa ra 
những quyết định xây dựng tương lai cho Kirkland.

Được sự ủng hộ của Thượng nghị sĩ Andy Hill.

Jason Chinchilla
 12243 136th Pl NE
Kirkland WA 98034 
(206) 779-5847
jason@votechinchilla.com
www.votechinchilla.com

Thành viên Hội đồng Vị trí Số 4

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

Toby Nixon
 12113 NE 141st St
Kirkland WA 98034 
(206) 790-6377
toby@tobynixon.com
www.tobynixon.com
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Thành viên Hội đồng Vị trí Số 6

Họ c vấ n: Hải quân Hoa Kỳ, xếp hạng cao nhất cùng 
cấp, tiếp tục để nhận các huy chương và tiện nghi.

Nghề nghiệp: Nhà thầu/chủ doanh nghiệp chủ yếu kinh doanh tại khu vực Greater 
Kirkland.

Lời phát biểu: Cái nhìn Mới, Tiếng nói Mới cho Cộng đồng của Chúng ta...

Các công dân của Kirkland cần có một người đại diện, người sẽ lắng nghe những mối 
quan tâm và định hướng tương lai của họ cho thành phố. Tôi sẽ nói lên tiếng nói của 
các bạn, đại diện cho các bạn trong hội đồng thành phố.

Là một cư dân của Kirkland trong hơn 37 làm việc tại đây và vì cộng đồng là điều có 
ý nghĩa quan trọng đối với tôi. Tôi đã rất tích cực tham gia làm tình nguyện viên nhà 
trường; Tôi hiện là một thành viên tái đắc cử của hội đồng khu phố và đã luôn kiên trì 
với các vấn đề của thành phố với tư cách là một công dân.

Tôi cam kết đem đến một chính quyền cởi mở, trong sạch và tài trợ cho tất cả các 
dịch vụ thành phố. Chất lượng đời sống tốt luôn là mong muốn của tất cả các công 
dân để bảo tồn nét đặc trưng riêng của khu phố và phát triển của các doanh nghiệp. 
Tôi tin tưởng rằng trách nhiệm tài khóa là cấp thiết vì một cộng đồng lành mạnh.

Tôi mong muốn đại diện cho tất cả cư dân của Kirkland ... 

Bạn có muốn tìm hiểu thêm về tôi? Đừng ngần ngại lên tiếng!

Hãy bầu cho Martin Morgan!

Martin Morgan
 PO Box 2181
Kirkland WA 98083 
(425) 443-1988
martinmorgan77@gmail.com
  

Học vấn: Thạc sĩ Khoa học, (4.0 GPA) Quản trị Hậu 
cần; Cử nhân Khoa học, (có bằng danh dự) Quản trị 
Kinh doanh

Nghề nghiệp: Đại tá Bộ binh Hồi hưu & Tổng Quản trị Tài chánh, Trung tâm Hướng 
nghiệp UW

Lời phát biểu: Tôi đã làm việc rất chăm chỉ vì các bạn từ khi các bạn bầu chọn cho 
tôi.  Tôi đánh giá cao và đánh giá từng quan điểm làm thể nào để có thể đóng góp 
ý kiến cho cuộc tranh luận.  Tôi đã cố gắng đưa ra ý kiến trong tất cả các vấn đề và 
trình bày những vấn đề có thể hỗ trợ toàn bộ cộng đồng theo mong muốn của tôi nếu 
họ đã nghiên cứu vấn đề kỹ lưỡng.  Tôi hy vọng đó là những gì mà các bạn mong 
muốn, bởi vì cộng đồng của chúng ta chắc chắn xứng đáng có được nhiều hơn thế. 

Tôi đánh giá cao phiếu bầu của các bạn để cho phép tôi tiếp tục phục vụ cho thành 
phố Kirkland thêm một nhiệm kỳ nữa. 

Phương châm mệnh lệnh của tôi đó là trách nhiệm, hiệu quả và không ngừng phát 
triển cộng đồng của chúng ta.  Chúng ta có nhiều việc phải làm phía trước, nhưng 
chúng ta có thể hoàn thành các mục tiêu nếu chúng ta cùng nhau góp sức.  Chúng ta 
hãy đứng lên để xây dựng Kirkland vì những thế hệ tương lai của chúng ta.  Đã đến 
lúc chúng ta hành động.

Được ủng hộ bởi: Các Cử tri Đảng bảo thủ Washington, Câu lạc bộ Sierra, Câu lạc bộ 
Xe đạp Địa hình và nhiều nhà lãnh đạo cộng đồng.  Tình nguyện viên cho Mạng lưới 
Ủng hộ Kirkland và Eastside Timebank.

Dave Asher
 13003 NE 98th Pl
Kirkland WA 98033 
(425) 681-3283
daveasher@comcast.net
www.daveasher.org
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Thành viên Hội đồng Vị trí Số 1

Học vấn: Cử nhân Kinh tế, Đại học Washington

Nghề nghiệp: Tập đoàn Thẩm định Highland, Chủ 
tịch & Real Property Associates, Người Môi giới Bất động sản 

Lời phát biểu: Tôi đã hân hạnh được phục vụ tại hội đồng trong bốn năm qua, 
và tôi mong được có cơ hội phục vụ thêm một nhiệm kỳ nữa.  Tôi rất phấn khởi 
để tiếp tục quy trình mà chúng ta đã thực hiện trong việc cải thiện sự an toàn cho 
người đi bộ và người đi xe đạp, thúc đẩy và khuyến khích các cơ hội kinh doanh, 
và trong việc cải thiện khả năng tiếp cận các công viên và khu vực bến cảng của 
chúng ta.  Chúng ta vẫn còn rất nhiều việc phải làm. 

Là thành viên sáng lập của tổ chức Công viên dành cho các Gia đình tại Kenmore 
và là tiếng nói của cộng đồng về các công viên và khu vui chơi giải trí, tôi đã 
chứng minh được cam kết của mình trong việc làm cho Kenmore thành một nơi 
đáng sống và xây dựng gia đình.

Tính minh bạch về ngân sách, trách nhiệm tài chính, giảm thiểu giao thông và sự 
tham gia của cộng đồng, tiếp tục sẽ là những ưu tiên hàng đầu của tôi.  Tôi đã thể 
hiện được khả năng làm việc một cách có hiệu quả cùng với các nhân viên và hội 
đồng thành phố và với cộng đồng lân cận.

Trình độ học vấn và kinh nghiệm kinh doanh kết hợp với phương pháp tiếp cận 
tích cực của tôi sẽ tiếp tục mang lại lợi ích cho Kenmore.   Xin hãy bỏ phiếu cho 
tôi!

Brent Smith
 16316 Inglewood Pl NE
Kenmore WA 98028 
(425) 481-8816
smithdawg85@gmail.com
www.withsmith.com

Thành viên Hội đồng Vị trí Số 3

Họ c vấ n: Bác sĩ Y khoa, Đại học Washington.
Nghề nghiệp: Giám đốc Y khoa, Khoa Chăm sóc 
Ban đầu thuộc Bệnh viện Evergreen
Lời phát biểu: Tôi đã phục vụ thành phố Kenmore trong Hội đồng thành phố 
khoảng tám năm.
Tôi muốn nhìn thấy một thành phố năng động, vui vẻ. Chúng ta đang tạo ra nhiều 
lựa chọn giải trí cho thành phố Kenmore bao gồm cải tạo các công viên, gia tăng 
các môn thể thao dưới nước và xây dựng một công viên trượt băng mới. Chúng 
tôi đang làm việc để cải thiện khu vực bến cảng và các sân bóng.
Các vấn đề chính:
Phát triển thương mại: Tôi muốn nhìn thấy một trung tâm thành phố đi bộ với một 
khu vực thương mại năng động. Chúng ta cần phải duy trì mật độ và phát triển 
trung tâm thành phố và bảo vệ khu dân cư gia đình đơn nhất của chúng ta.
An toàn: Thành phố đã tài trợ cho một sáng kiến an toàn lớn dành cho người dân 
nhằm tìm kiếm đường đi mà người đi bộ và người đi xe đạp có thể chia sẻ đường 
đi một cách an toàn với các xe cơ giới. Một số hạng mục vỉa hè đã được thực hiện 
theo kế hoạch chi tiết hơn và nguồn vốn lớn hơn.
Giao thông: Chúng tôi đã hoàn thành nâng cấp ba phần SR522, một dự án khác 
đang trong quá trình thực hiện và chúng tôi có kinh phí cho hạng mục cuối cùng 
và cho Cầu Sammamish.
Xin Quý vị hãy ủng hộ tôi bằng phiếu bầu của mình.

Milton Curtis
 6407 NE 202nd St
Kenmore WA 98028 
(425) 481-4757
curtis4kenmore@hotmail.com
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Thành viên Hội đồng Vị trí Số 5

Học vấn: Bằng Quân sự Hoa Kỳ về Hàng không, 
Cao đẳng Cộng đồng Everett, Thợ máy Chính 
ASE Multi 

Nghề nghiệp: Giám đốc, Kỹ sư Vận hành

Lời phát biểu: Rõ ràng mong muốn và nhu cầu của cư dân Kenmore là một 
chính quyền minh bạch đáp ứng được những quan tâm của họ và chủ động, 
chứ không chỉ phản ứng lại với  các vấn đề. Một chính quyền ưu tiên về việc 
chi tiêu thuế, hoạt động trong phạm vi ngân sách đồng thời cung cấp các cơ 
sở hạ tầng an toàn, làm giảm tắc nghẽn giao thông và cho phép công chúng 
biểu quyết về các quyết định quan trọng. Kenmore cần ban lãnh đạo sử dụng 
những gì họ có một cách thông minh và quan tâm nhiều hơn đến các khoản 
phí và thuế mới. Chấm dứt chính quyền tự phục vụ và các phản ứng tự động 
mà không suy nghĩ đối với các vấn đề. Kenmore không có kế hoạch chi tiết cho 
tương lai. Hội đồng cần phải phát triển một tầm nhìn khả thi cho tương lai để 
làm cho Kenmore có giá trị nhiều hơn một trạm xe buýt giữa các thành phố mà 
không phá hủy các doanh nghiệp. Ưu tiên hàng đầu của tôi là làm cho Kenmore 
trở thành một cộng đồng đáng sống và sôi động. Tôi sẽ làm cho chính quyền 
thành phố minh bạch và có trách nhiệm về tài chính hơn. Tôi muốn làm cho 
thành phố trở thành nơi tốt nhất có thể! Đã đến lúc thay đổi. Tôi mong nhận 
được lá phiếu của quý vị.

Bob Black
 P.O.Box 15884
Seattle WA 98115 
(206) 527-1983
BobCBlack@MSN.Com
  

Học vấn: Cử nhân Khoa học và Thạc sĩ Sinh vật 
học, Đại học Nebraska; Tiến sĩ Giải phẫu, Đại 
học Tiểu bang Iowa

Nghề nghiệp: Chủ doanh nghiệp nhỏ

Lời phát biểu: David Baker là một nhà lãnh đạo đã giải quyết nhiều vấn đề 
trong cộng đồng của chúng ta. David có thành tích nổi bật trong việc ủng hộ 
giúp Kenmore không bị tăng thuế. Ông đã giám sát các dự án quan trọng như 
nâng cấp công viên, đường phố và cải thiện nguồn nước bề mặt. Trong nhiệm 
kỳ của ông, 1¼ dặm dự án nâng cấp SR 522 đã được hoàn thành.  Trong khi 
hàng trăm bưu điện đã và đang bị đóng cửa, ông đã thương lượng với Dịch vụ 
Bưu điện Hoa Kỳ để giữ lại bưu điện của Kenmore.

Là thị trưởng, David đã tổ chức các cuộc thảo luận với trường Đại học Bastyr về 
một thỏa thuận 10-năm về việc tiếp tục sử dụng các sân bóng cho các công dân 
của chúng ta. Công viên Rhododendron có một sân bóng rổ và cải thiện các cây 
xanh vì những nỗ lực của ông. 

Các đường phố an toàn, các khu phố thân thiện, các khu để vui chơi và giải trí, 
và một môi trường trong sạch là những ưu tiên hàng đầu của David. Ông thỉnh 
cầu phiếu bầu của các bạn để ông có thể tiếp tục làm việc để thúc đẩy phát triển 
môi trường kinh tế lành mạnh, hoàn thành dự án 522, nâng cấp các đường phố, 
xây dựng thêm nhiều vỉa hè và các tuyến đường xe đạp và xe buýt, và giảm 
ngập lụt và các vấn đề về thoát nước. 

David Baker
 7416 NE 169th Street
Kenmore WA 98028 
(206) 226-4321
info@votedavidbaker.com
www.votedavidbaker.com

Thành viên Hội đồng Vị trí Số 7

Họ c vấ n: Cử nhân Kỹ thuật Điện, Đại học Arizona

Nghề nghiệp: Kỹ sư Kiểm tra Máy bay, Công ty Boeing

Lời phát biểu: Với vai trò là Thành viên, tôi đã làm việc chăm chỉ để cải thiện 
thành phố của chúng ta bằng cách nâng cao an toàn cho người đi bộ và người 
đi xe đạp, thu được 2,1 triệu đô la cấp cho việc xây vỉa hè mới. Là mẹ của hai 
cậu con trai năng động, nên tôi rất quan tâm đến các công viên của chúng ta 
và đem chương trình Playful City và chương trình Let’s Move đến Kenmore. Tôi 
ủng hộ việc mua lại một công viên mới gần bờ sông và đưa các chương trình ca 
nô và kayak (cho tất cả các lứa tuổi) cho Kenmore. Tôi muốn tiếp tục cải thiện 
đường đến khu vực bờ sông theo cách vui vẻ và thân thiện với môi trường. Tôi 
muốn tiếp tục làm việc để làm cho thành phố của chúng ta trở thành một nơi 
tuyệt vời để sống, làm việc và vui chơi. Tầm nhìn của tôi đối với Kenmore là một 
thành phố có một trung tâm sôi động, vui vẻ, có thể đi bộ, nơi người dân có thể 
gặp nhau tại một thị trấn xanh, mới và là nơi các doanh nghiệp mới muốn làm 
trụ sở. Tôi rất vinh dự được tiếp tục phục vụ quý vị với vai trò là Thành viên và 
rất cảm kích sự ủng hộ của quý vị.

Stacey Denuski
 PO Box 82694
Kenmore WA 98028 
(425) 486-7838
staceydenuski@gmail.com
www.staceydenuski.com
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Thành viên Hội đồng Vị trí Số 1

Họ c vấ n: Cử nhân Đại học Sư phạm Nghệ 
thuật, Đại học Bang Humboldt, Thạc sĩ Nghiên 
cứu Kỹ thuật Phát thanh, Giáo viên

Nghề  nghiệ p: Tổ chức sự kiện cho Microsoft DX, Hỗ trợ ITPro, Quản lý Dự án- 
Giải pháp Khuếch đại

Lờ i phát biểu: Tina Budell là một nhà lãnh đạo đã được thừa nhận: một tình 
nguyện viên và trong giới kinh doanh, cô cân đối các dự án và ngân sách nhiều 
triệu đô la. Tina định hướng biến Kent thành một nơi an toàn và duy trì môi 
trường thân thiện để trẻ em ở Kent được sống với tuổi thơ của mình.

Tina Budell là Chủ tịch Hội đồng Khu vực North Park kể từ năm 2009. Tina đã 
làm việc với Thành phố và người dân để giảm bớt tội phạm trong khu vực, nơi 
giờ đây trở thành một trong những điểm an toàn nhất ở Kent. Tina Budell thành 
lập một diễn đàn nói về nguy cơ bị vỡ của con đập Howard Hanson để cung cấp 
thông tin cho người dân trong thung lũng Kent, là một tình nguyện viên tham 
gia hoạt động hàng năm cho Liên hoan Quốc tế Kent, ủng hộ Chương trình 
Neighborhood, làm việc trong các ủy ban của Kent.

Tina Budell là người lên tiếng ủng hộ cho các khu phố của chúng ta, bây giờ là 
lúc dành năng lượng ấy cho Hội đồng Thành phố. Kent là một người luôn đặt 
những điều tốt đẹp chung lên trên lợi ích cá nhân. Hãy bầu cho Tina Budell.

Tina Budell
 323 W. Cloudy St.
Kent WA 98032 
(253) 856-0272
tinabudell4citycouncil@gmail.com
www.electtinabudell.com

Họ c vấ n: Cử nhân Kỹ thuật (Khoa học Máy tính 
& Kỹ thuật), Trường Cao đẳng Kỹ thuật MGM, 
MH Ấn Độ
Nghề nghiệp: Nhân viên Phát triển Phần mềm Cao cấp, Trụ sở chính Tập đoàn 
Starbucks
Lờ i phát biểu: Chúng ta cần phải xây dựng một thành phố an toàn và thịnh 
vượng bằng cách biến sự đa dạng của chúng ta thành điểm mạnh. Thành phố 
có thể hỗ trợ các gia đình ở Kent bằng cách tạo công ăn việc làm tốt và tạo ra 
các cơ hội để trao quyền cho mọi công dân được tham gia. Chúng ta có thể hỗ 
trợ bằng cách bầu ra một hội đồng thành phố đa dạng phản ánh toàn bộ thành 
phố Kent. Đó là lý do tại sao tôi tranh cử. 
Chúng ta cần phải biến Kent trở thành một nơi an toàn hơn để sinh sống. Bên 
cạnh việc lên chính sách cho cộng đồng, chúng ta cần đầu tư vào các chương 
trình sau giờ học, cơ hội việc làm mùa hè cho thiếu niên, chương trình tập sự, 
và giáo dục mầm non. Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, 
hai con của tôi đang theo học tại Trường Công lập Kent và sự tham gia của tôi 
trong cộng đồng người Sikh với tư cách là một giáo viên tình nguyện, tôi sẵn 
sàng để giúp biến Kent trở thành một nơi mà tất cả các gia đình và các doanh 
nghiệp sẽ phát triển vững mạnh. 
Được ủng hộ bởi: Đảng Dân chủ Khu vực Lập pháp Số 33 & 47, Tổ chức 
OneAmerica Votes, Dân biểu Tiểu bang Mia Gregerson, Thượng nghị sĩ Tiểu 
bang Pramila Jayapal và nhiều các nhân và tổ chức khác . . .

Hira Singh Bhullar
 PO Box #6090
Kent WA 98064 
(423) 314-2674
hiraforkent@gmail.com
www.hiraforkent.com

Thành viên Hội đồng Vị trí Số 3

 Họ c vấ n: Thạc sĩ tại UPS, Cử nhân tại UW và CGA 
tại Tổ chức Xã hội Đá quý Hoa Kỳ

Nghề nghiệp: Nhà Ngọc học/ Giám định viên đã nghỉ hưu

Lời phát biểu: Trong mười hai năm qua, tôi đã có được cơ hội khó tin khi được 
phục vụ cho các công dân của thành phố Kent với tư cách là Ủy viên Hội đồng 
Thành phố của quý vị.  Một số thành tựu trong nhiều thành tựu của tôi bao gồm: 
Nhà ga Thành phố, Trung tâm ShoWare, Tổ hợp Khu nhà ở Platform mới, mở 
rộng Trường Đại học Green River, Town Square Plaza với Quả bóng Quay, 
nâng cấp sân thi đấu Wilson và phát triển Khu liên hợp Thể thao-Sân Thi đấu-
Dịch vụ thứ 288, bổ sung thêm 25,000 cư dân mới cùng với sự sáp nhập khu 
vực Panther Lake, và thành lập “Các Hội đồng Khu phố” trong hơn 25 năm qua. 
Với sự ủng hộ và phiếu bầu của quý vị, tôi cam kết sẽ tiếp tục giảm bớt gánh 
nặng thuế cho tất cả các công dân của chúng ta. Sau tất cả, Chính phủ cũng 
cần phải sống trong khả năng của mình.

Cộng đồng:  Thành viên của: Hội đồng Chính phủ RFA Sở Cứu hỏa Kent; Câu 
lạc bộ Kent Kiwanis (37 năm); Phòng Thương mại Kent và Tổ chức Đối tác 
Thành phố Kent.

Khác: Cựu chiến binh Quân sự Hoa Kỳ 

Les Thomas
 10321 SE 270th Pl
Kent WA 98030 
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Thành viên Hội đồng Vị trí Số 5

Học vấn: Cử nhân Khoa học - Nghiên cứu Đại 
cương

Nghề nghiệp: Trưởng phòng Nhân sự tại Công ty Boeing

Lời phát biểu: Xin cảm ơn quý vị đã cho phép tôi được phục vụ quý vị với vai 
trò là thành viên Hội đồng. Với niềm say mê và lòng biết ơn, tôi mong được tái 
cử nhiệm kỳ thứ hai. Tôi tin rằng Kent là một nơi tuyệt vời để sinh sống và xây 
dựng gia đình.

Tôi rất biết ơn đến cộng đồng doanh nghiệp vì đã hỗ trợ khoản thuế kinh 
doanh và thuế môn bài, giúp chúng ta sửa chữa các tuyến đường của thành 
phố. Ngoài ra, doanh thu từ việc gia tăng lệ phí rác thải đã cho phép chúng ta 
tiến hành sửa chữa nhiều tuyến đường cần thiết. Những phiếu bầu này rất khó 
khăn, nhưng cần thiết, do nhiều năm không gây quỹ cho việc cải thiện thành 
phố. Nhìn về tương lai, phát triển kinh tế là cách lý tưởng để tăng doanh thu, 
đó là lý do tại sao chúng ta cố gắng tạo ra một môi trường thân thiện cho các 
doanh nghiệp.  

Tôi sẽ tiếp tục là người đấu tranh cho mọi khía cạnh của Kent. Làm việc cùng 
nhau, chúng ta có thể đảm bảo thành phố của chúng ta là nơi an toàn, có năng 
suất cao  và đáng sống. Xin cảm ơn sự ủng hộ của quý vị. 

Bill Boyce
 14310 SE 256th Pl
Kent WA 98042 
(206) 915-0930
wboyce5@comcast.net
  

Thành viên Hội đồng Vị trí Số 6

Họ c vấ n: Cử nhân, Đại học Western Washington

Nghề nghiệp: Chuyên gia phân tích nghiên cứu 
thị trường

Lời phát biểu: Là Nữ  Ủy viên Hội đồng, tôi sẽ mang lại “những ý tưởng mới và 
phương pháp tiếp cận mới” đến với Hội đồng.  Mối liên kết của tôi với Hiệp hội 
phụ huynh và giáo viên (PTA) địa phương, cộng đồng đức tin, và các hoạt động 
với các con tôi trong nhiều năm, truyền đạt kinh nghiệm trong việc tạo dựng 
quan hệ đối tác và làm việc với nhiều nhóm khác nhau trong cộng đồng của 
chúng ta.  Chồng tôi và tôi đã cùng nhau chăm sóc gia đình ở Kent khoảng hơn 
15 năm.  Tôi sẽ làm việc để giữ cho thành phố của chúng ta là một nơi tuyệt vời 
để nuôi sống gia đình bằng cách thúc đẩy cộng đồng lành mạnh và làm việc để 
duy trì công viên và các chương trình dành cho thanh thiếu niên, bảo đảm an 
toàn công cộng bằng cách hỗ trợ cho Sở cảnh sát, và cải thiện cơ sở hạ tầng 
của thành phố, bao gồm cả đường đi và vỉa hè.  Phục vụ cộng đồng của tôi, 
bao gồm hoạt động tình nguyện tại Severe Weather Shelter (Trạm Trú ẩn Thời 
tiết khắc nghiệt), chủ trì các ủy ban PTA, và là thành viên của Liên minh Phòng 
chống Ma túy Kent đã dạy tôi về cách cân bằng ngân sách và làm việc cùng 
với các đồng nghiệp để đạt được một mục tiêu chung: tiếp tục làm cho Kent trở 
thành một nơi tuyệt vời để sống .

Toni Troutner
 22825 96th Pl S
Kent WA 98031 
(253) 951-7765
electtoni@gmail.com
www.electtoni.com

Học vấn: Bằng Nghệ thuật, Cao đẳng Cộng đồng 
Riverside; Chứng nhận Đào tạo Lãnh đạo và Kinh 
thánh, Đại học Seattle
Nghề nghiệp: Quản trị viên Giáo xứ, Giáo xứ Holy Spirit
Lời phát biểu: Từ khi trở thành ủy viên hội đồng của quý vị vào năm ngoái, tôi 
đã làm việc để cuộc sống hàng ngày của các bạn tốt hơn. 
Tôi đã làm việc để loại bỏ gánh nặng thoái lui bằng cách chống lại sự tăng phí 
cho miếng nhãn dán trên biển số xe và thuế kinh doanh và thuế môn bài. 
Tôi đang nỗ lực làm việc để mang lại tính cạnh tranh cho Kent bằng cách phát 
triển việc làm, giảm tải giao thông, giải quyết vấn đề về nhà ở giá rẻ và vô gia 
cư, và đưa các công viên và các cơ sở tiện ích công vào hướng ổn định kinh tế. 
Tôi đã làm việc để giữ cho các khu phố của chúng ta an toàn, bao gồm việc làm 
việc với sở cảnh sát để bảo đảm cấp kinh phí cho việc đào tạo và hướng dẫn 
việc tạo ra Vùng Trao đổi Thương mại Điện tử của Kent, cho phép quý vị sử 
dụng tiền sảnh sở cảnh sát để tiến hành các giao dịch Craigslist và trực tiếp an 
toàn hơn.
Tôi đoàn kết mọi người và đem lại kết quả, đó là lý do tại sao tôi đã nhận được 
sự ủng hộ của rất nhiều nhà lãnh đạo của cả hai đảng,  ủy viên hội đồng, chủ 
doanh nghiệp, lãnh đạo khu phố, sĩ quan cảnh sát, nhân viên cứu hỏa và cảnh 
sát trưởng quận của chúng ta.
Tôi rất vinh dự được phục vụ quý vị và mong nhận được phiếu bầu của quý vị. 

Brenda Fincher
 325 Washington Ave S #128
Kent WA 98032 
(253) 336-7528
info@brendafi ncher.com
www.brendafi ncher.com
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Thành viên Hội đồng Vị trí Số 7

Học vấn: Cử nhân Khoa học, Quản trị Doanh 
nghiệp

Nghề nghiệp: Chủ sở hữu các Hệ thống Thanh toán Trả trước

Lời phát biểu: Kể từ khi được bầu vào hội đồng thành phố vào năm 2011, tôi 
đã đại diện cho cộng đồng Kent bằng nhiều cách.  Tôi hiện đang là chủ tịch Hội 
đồng Thành phố Kent.  Tôi đã phục vụ trong cộng đồng, hội đồng thành phố và 
các ủy ban khu vực, điều này đã giúp cho tôi tạo ra những thay đổi tích cực cho 
Kent.

Mục đích ứng cử của tôi làđưa Kent lên Thành phố Hạng nhất” bằng việc xây 
dựng tính an toàn trong gia đình và cộng đồng thông qua sự hỗ trợ liên tục của 
Sở cảnh sát và Sở cứu hỏa và các chương trình công viên; thúc đẩy sự phát 
triển kinh tế bằng cách tạo ra các cơ hội việc làm ở Kent và cuối cùng là tập 
trung vào việc cải thiện cơ sở hạ tầng cốt lõi—đường phố, vỉa hè, và giao thông 
công cộng.

Với kinh nghiệm là một chủ doanh nghiệp ở Kent, tình nguyện viên cộng đồng, 
là người vợ và người mẹ duy nhất đủ điều kiện để trở thành một thành viên hiệu 
quả của Hội đồng Thành phố Kent.  Tôi hiểu được tầm quan trọng của trách 
nhiệm tài chính và công việc tình nguyện đã cho tôi thấy rằng sự nỗ lực được 
kết hợp bởi nhiều nhóm đang làm việc để có được kết quả với chính quyền 
thành phố trong việc hoàn thành các dự án mở rộng cộng đồng của chúng ta. 

Dana Ralph
 PO Box 6042
Kent WA 98064 
(253) 332-0760
theralphs4@msn.com
www.danaralph.com
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Thành viên Hội đồng Vị trí Số 2

Học vấn: Thạc sĩ Quy hoạch Đô thị, Trường Đại học 
Harvard; Thạc sĩ Khoa học, Đại học Stanford; Cử 
nhân Khoa học, MIT
Nghề nghiệp: Chủ doanh nghiệp, Cố vấn Quản lý, Phó Thị trưởng Medina và Thành 
viên Hội đồng
Lời phát biểu: Trong bốn năm qua, đây là một vinh dự và đặc ân cho tôi khi được 
phục vụ các bạn với tư cách là Thành viên Hội đồng Thành phố và Phó Thị trưởng 
trong việc phối hợp với người dân, tình nguyện viên và các quan chức để tuyển 
người vào các vị trí quan trọng còn trống của Thành phố và làm việc với các Ủy ban ở 
đây và trên toàn Quận.
Công việc này giúp củng cố niềm tin của tôi rằng các giải pháp tốt nhất với những 
thách thức đối với cộng đồng chúng ta đang đạt được thông qua sự tham gia thường 
xuyên với nguồn tài nguyên quý giá nhất của chúng ta, chính CÁC BẠN, những cư 
dân của Medina.
Tôi vẫn duy trì mục đích của mình để có được các ưu tiên của các bạn và tìm nhiều 
cách hơn để tạo ra các cuộc trò chuyện sâu hơn, theo đuổi Town Halls và các sáng 
kiến thường xuyên hơn, khi chúng ta cùng nhau quản lý các mối quan tâm về giao 
thông, đơn giản hóa bộ luật, và bảo vệ công viên của chúng ta.
Cùng với các bạn, tôi sẽ vẫn là một người chăm sóc chu đáo đang làm việc để bảo 
vệ cho các nhân vật không thể thay thế của Medina. Vợ tôi Miranda, con trai Tyler và 
Christian, và tôi đánh giá cao sự hỗ trợ tiếp tục của các bạn và hãy bỏ phiếu cho tôi. 
Hãy tìm kiếm chúng tôi ở công viên!

David Lee
 PO Box 372
Medina WA 98039 
  Contact@davidleemedina.com
  

Thành viên Hội đồng Vị trí Số 4

Học vấn: Tiến sĩ luật, Đại học Washington; Cử nhân 
Văn chương, Đại học Tiểu bang Washington
Nghề nghiệp: Đối tác luật cấp cao cung cấp luật sư 
cho các công ty về công nghệ sinh học và công nghệ
Lời phát biểu: Tôi đang tranh cử vào Hội đồng bởi vì với sự cần cù, các kỹ năng giải 
quyết vấn đề và thương lượng của mình, Tôi đã tiến bộ nhiều trong việc hành nghề 
pháp lý của mình, và tôi tin tưởng rằng tôi có thể tạo ra một sự thay đổi tích cực và 
giúp bảo vệ các phẩm chất điều đã làm cho cộng đồng của chúng ta trở thành một 
nơi tuyệt vời.
Được biết đến là nhà làm luật có tính cộng tác, chiến lược, khôn ngoan và dựa trên 
các giá trị, cam kết vì sự hoàn hảo và lịch sự, tôi sẽ tiếp tục ủng hộ các giải pháp gồm 
công viên chuyên nghiệp, công nghệ chuyên nghiệp và cộng đồng chuyên nghiệp. 
Tôi sẽ ưu tiên vì sự an toàn cộng đồng và giảm tắc nghẽn giao thông, nổ lực làm 
giảm thiểu các tác động xấu từ những dự án trong khu vực, bao gồm tuyến đường đi 
xe đạp/đường bộ SR-520 nối liền Seattle với Medina. 
Tôi sẽ đấu tranh cho cuộc đối thoại trong sạch và có ý nghĩa với các cư dân, và tôn 
trọng yêu cầu cung cấp bản tin hàng tháng của các bạn.
Là luật sư duy nhất của Hội đồng, Tôi sẽ là người có đóng góp hữu hiệu nhất trong 
các phiên họp bế mạc với luật sư của Hội đồng.
Tôi rất lấy làm vinh dự khi nhận được lá phiếu của các bạn.
Được ủng hộ bởi: Cuộc họp kín Chính trị của hội Phụ nữ Dân tộc Thành phố 
Washington, và Đa số phiếu của Đảng viên cấp tiến Majority

Cynthia F. Adkins
 PO Box 163
Medina WA 98039 
  cynthia.f.adkins@outlook.com
  

Họ c vấ n: Đại học Washington. Khoa Vật lý, (bậc đại 
học), Bác sĩ Phẫu thuật Nha khoa (D.D.S.), Trường 
Nha khoa, M.S.D., Khoa Chỉnh hình Răng Hàm Mặt, 
Đại học Washington.
Nghề nghiệp: Bác sĩ chỉnh răng  Đã có bằng, Hiệp hội Chỉnh nha Hoa Kỳ.
Lời phát biểu: Các công dân của Medina xứng đáng và cần có được những thành 
viên Hội đồng Thành phố có thể thực hiện nhiệm vụ quản trị và lập pháp của mình 
bằng sự thông minh, chu đáo và tầm nhìn xa. Nếu được bầu vào Hội đồng, tôi sẽ áp 
dụng những kỹ  năng đó để đưa ra các phán quyết vì quyền lợi tốt nhất của thành 
phố. Gia đình tôi đã sống tại Medina được gần 30 năm.
Tôi đã không còn làm chỉnh hình răng làm mặt và hiện tại tôi đang là một giáo sư cơ 
hữu của Khoa Chỉnh hình Răng Hàm Mặt, Trường Nha khoa, và Đại học Washington. 
Tôi tin rằng mọi cư dân của thành phố chúng ta sẽ đánh giá cao, quan tâm, chia sẻ và 
nhận thức được ý thức cộng đồng trong khu phố tốt đẹp của chúng ta.
Tôi được cấp chứng nhận là người hướng dẫn trượt tuyết PSIA, đã huấn luyện ở 
Alpental trong hơn 30 năm, trong thời gian đó tôi cũng giảng dạy trẻ em trong chương 
trình trượt tuyết cho bậc Tiểu học tại Medina. Giúp các thanh niên trẻ hứng thú với thể 
thao thực sự là niềm vui và là điều thú vị.
Tôi là một thành viên lâu năm của REI, là nhà đi bộ đường dài, nhà leo núi và là một 
nhiếp ảnh gia. Chúng ta đang sống tại một nơi tuyệt vời của đất nước!
Đó là một đặc ân cho tôi khi được phục vụ các công dân của Medina trong vai trò là 
một ủy viên hội đồng thành phố. Một lần nữa tôi rất mong có được lá phiếu của quý vị 
và rất cảm ơn vì sự tín nhiệm của quý vị.  

Jay D. Decker
 2226 79th Ave NE
Medina WA 98039 
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Thành viên Hội đồng Vị trí Số 6

Họ c vấ n: A.A.S., Khoa học Máy tính, năm 1988; 
A.A.S., Khoa học Đường sắt, năm 1996

Nghề nghiệp: Thợ bảo dưỡng thiết bị báo hiệu, công ty đường sắt BNSF, Chủ cho 
thuê nhà, Chủ doanh nghiệp nhỏ

Lời phát biểu: Tôi là cư dân lao động chân tay cuối cùng ở Medina.

Cách tốt nhất để mô tả lý do tôi ứng cử là tôi là người “Ủng hộ Medina”. Tôi đã cố 
gắng để làm được những gì tốt nhất cho cộng đồng của chúng ta trong suốt nhiệm kỳ 
ở Ủy ban Quy hoạch. Đây là một cơ hội thực tập tuyệt vời cho Hội đồng thành phố. 
Là một Ủy viên quy hoạch, tôi đã có nhiều cơ hội để tương tác với người dân và các 
thành viên của Hội đồng thành phố để đưa ra các giải pháp từ sự đồng thuận.

Tôi cùng với gia đình đã chuyển đến Medina sau khi tôi tự xây xong nhà của mình. 
Các con tôi đều học Trường tiểu học Medina. Vợ tôi và tôi hoạt động trong cộng đồng, 
tổ chức các hoạt động ở Medina Days, giúp đỡ trong các lớp học và các hoạt động 
của trường khác , và thưởng thức tất cả những gì mà cộng đồng Medina có.

Tôi muốn tạo ra một sự khác biệt lâu dài trong cộng đồng của chúng ta và tôi tin 
tưởng rằng những kinh nghiệm thực tế của tôi sẽ mang lại một viễn cảnh “rất thực tế” 
cho Hội đồng Thành phố.

Shawn Schubring
 2457 78th Ave N.E.
Medina WA 98039 
(425) 679-6672
Schubrings@aol.com
  

Họ c vấ n: Tiến sỹ Kỹ thuật, Vật lý và Thống kê, Đại 
học California, Berkeley
Nghề nghiệp: Người sáng lập, Tập đoàn Wen; 
Ủy viên Hoa Kỳ, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá của Liên Hợp Quốc 
(UNESCO); Chủ tịch, IEEE (Viện Kỹ sư Điện và Điện tử) Seattle; Tập đoàn IBM
Lời phát biểu: Tôi muốn đặt niềm đam mê và khả năng lãnh đạo của tôi minh để 
phục vụ cư dân Medina.
Sau khi rời IBM, tôi đã xây dựng các doanh nghiệp đoạt giải thưởng phát triển sản 
phẩm thiết lập-tốc độ được phân phối trên toàn thế giới. Tôi cam kết làm cho cuộc 
sống của mọi người tốt đẹp hơn trên toàn cầu thông qua các tổ chức UNESCO, 
IEEE, và phục vụ trong các hội đồng của PNB, SIFF, CTC và UW Library tại địa 
phương.  
Chúng tôi là nơi tập hợp nhiều bọ óc vĩ đại nhất thế giới, đến lúc để người dân để 
định hình tương lai của chúng ta.
Tôi sẽ tích cực theo đuổi các giải pháp thông minh của Quý vị, và cùng nhau xây 
dựng một thành phố hạng nhất cho người dân, rằng:
Ban hành các pháp lệnh và bộ luật hợp lý: Người dân giản dị và thân thiện, tôn trọng 
quyền sở hữu tài sản, ánh nắng mặt trời và quan điểm.Nâng cao chất lượng cuộc 
sống::  Các tuyến phố đi bộ đẹp và bổ sung thêm nhiều chương trình thú vị.Tăng 
cường công tác an toàn công cộng:: Đảm bảo cơ sở hạ tầng an toàn, lành mạnh và 
giảm thiểu những tác động thiên tai và không gian mạng một cách chuyên nghiệp.
Kính mong Quý vị bỏ phiếu bầu cho tôi.
Được sự ủng hộ của: Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Maria Cantwell; Ủy viên Ban Chấp hành 
Hạt Dow Constantine; Thượng nghị sĩ Tiểu bang Cyrus Habib; Các ủy viên Hội đồng 
Medina:  Curt Pryde, David Lee, Michael Luis, Alex Morcos và người dân.

Sheree Wen
 PO Box 501
Medina WA 98039 
(206) 402-7041
shereewen1@outlook.com
www.shereewen.net
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Thành viên Hội đồng Vị trí Số 1

Học vấn: Cử nhân Nghệ thuật, Cao đẳng Colorado; 
Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh Trường Đại học 
Colorado; Thạc sỹ Marketing, Đại học Colorado
Nghề nghiệp: Giám đốc Kinh doanh và Chiến lược Cạnh tranh của Microsoft
Lời phát biểu: Sống trên Đảo Mercer là một niềm hạnh phúc, tuy nhiên những vấn 
đề mà chúng ta đang phải đối mặt sẽ thay đổi cuộc sống của chúng ta. Chúng ta 
cần một người có thể điều hướng những vấn đề phức tạp về ngân sách và những 
đàm phán mang tính khu vực và phải là người có kinh nghiệm với các giao dịch kinh 
doanh và các vấn đề tài chính phức tạp. Chúng ta cần có trách nhiệm về mặt tài 
chính. Hơn nữa, chúng ta cần một người sẽ đấu tranh vì quyền lợi của hòn đảo. Chắc 
rằng bạn biết:
Hồ sơ bầu cử của Jane Brahm:
Đã bỏ phiếu phản đối việc mở rộng các cuộc kiểm tra kinh nghiệm để mua súng
Bỏ phiếu liên tục cho việc tăng thuế
Bỏ phiếu loại bỏ việc phát triển Hines từ lệnh cấm
Tán thành các sáng kiến chi tiêu sẽ dẫn đến sự thâm hụt theo dự kiến
Tôi đã thành lập lên các đội, xây dựng sự đồng thuận và giải quyết các vấn đề kinh 
doanh phức tạp trong các tổ chức toàn cầu như Microsoft. Khi tôi thấy có sự thiếu 
minh bạch và kế hoạch về một trung tâm thành phố với những toà nhà cao tầng 
không thể hiện mong muốn của những người dân trên đảo, tôi phải bước ra và chạy 
đua vào Hội đồng Thành phố.
Đấu tranh vì quyền lợi của Đảo

Dave Wisenteiner
 2967 74th Ave SE
Mercer Island WA 98040 
(303) 562-7375
dave@fuelfi sh.com
  

Họ c vấ n: Bằng Thạc sĩ, Trường Đại học Tulsa; Cử 
nhân Tiếng Anh, Trường Đại học Creighton

Nghề nghiệp: Nhà báo đã nghỉ hưu; tác giả 

Lời phát biểu: Khi tôi chuyển đến Hòn đảo này vào năm 1976, tôi cảm thấy rất ấn 
tượng bởi sự thân thiện, nhỏ bé của thị trấn trên đảo. Tôi đang chạy đua để tái tranh 
cử nhằm duy trì môi trường đặc biệt mà chúng ta vẫn đang tận hưởng này. 

Chúng tôi cần phải hoàn tất Quá trình Định hướng Tầm nhìn cho Trung tâm Thị trấn 
và thông qua bộ quy tắc mà sẽ mang đến những lợi ích mà công dân thị trấn mong 
muốn.  Tôi sẽ làm việc chăm chỉ để cân bằng áp lực của sự tăng trưởng với sự cần 
thiết phải duy trì và tăng cường các công viên, khu phố, trường học và chất lượng 
cuộc sống của chúng ta mà chúng ta đang mong đợi. Chúng tôi cần phải đảm bảo 
rằng sự phát triển mới này sẽ đóng góp cho cơ sở hạ tầng của thị trấn. Tôi phản đối 
một vụ chặn xe buýt trên Đảo và sẽ làm việc để tìm một giải pháp cho khu vực này và 
cho các vấn đề giao thông vận tải khác.

Với tư cách là một cựu biên tập viên của Mercer Island Reporter và là tác giả của 
cuốn «Lịch sử của Đảo Mercer», tôi hiểu được lịch sử và văn hóa của cộng đồng này.  
Chúng ta cần phải có kế hoạch cho tương lai của Hòn đảo trong khi vẫn tôn vinh quá 
khứ của nơi này.

 

Jane Meyer Brahm
 7420 North Mercer Way
Mercer Island WA 98040 
(206) 232-0701
meyermi@comcast.net
  

Thành viên Hội đồng Vị trí Số 3

Họ c vấ n: Bằ ng Cử  Nhân Khoa Họ c Xã  Hộ i Tư pháp 
hình sự, Đại học Seattle; Trường Tiểu học, Trung học 
cơ sở, Trung học phổ thông Đảo Mercer

Nghề nghiệp: Phó Chủ tịch cao cấp, Giám đốc công nghệ (CTO) và thành viên Ban 
Giám đốc, Công ty TNHH CTMI.

Lời phát biểu: Là người dân ở đảo thế hệ thứ hai, tôi đánh giá rất cao sự quyến rũ 
và đặc điểm độc đáo của cộng đồng chúng ta.  Tôi rất biết ơn nền giáo dục tuyệt vời 
mà cả tôi và vợ tôi đã nhận được từ các trường học.  Là một người cha mới và là một 
nhà lãnh đạo có kinh nghiệm điều hành, tôi muốn gìn giữ Đảo Mercer là một nơi đặc 
biệt cho gia đình đang lớn lên của tôi và các thế hệ mai sau.

Tôi có chuyên môn kỹ thuật để đánh giá những thay đổi và đề xuất tác động đến các 
trường học, khu dân cư và an toàn công cộng đồng thời trung thành với các giá trị 
của chúng ta.

Là một cộng đồng nhỏ với nguồn tài nguyên hạn chế, tốc độ tăng trưởng có trách 
nhiệm được chấp thuận chỉ khi sự tăng trưởng đó có thể được ủng hộ và phù hợp với 
đặc điểm của đảo.  Các nhóm lợi ích đặc biệt và các đối thủ trong khu vực đặt áp lực 
thay đổi lên đảo; Tôi có kỹ năng đàm phán cần thiết khi chúng ta xem xét trước tiên 
những lợi ích và tác động đến Đảo Mercer và cư dân ở đảo. 

Kính mong Quý vị bỏ phiếu và ủng hộ tôi.

Salim Nice
 5619 89th Ave SE
Mercer Island WA 98040 
(360) 209-2106
electnice@gmail.com
www.votenice.com

Họ c vấ n: Đại học Washington: Thạc sĩ Quản trị công; 
Đại học California: Cử nhân Tâm lý học; & Leadership 
Eastside

Nghề nghiệp: Sở Năng lượng Puget Sound, Giám đốc Dịch vụ cộng đồng

Lời phát biểu: Ưu tiên của tôi khi là Ủy viên Hội đồng sẽ là cung cấp các dịch vụ 
cộng đồng thiết yếu hiệu quả chi phí đồng thời có kế hoạch thận trọng cho tương lai 
của đảo. Tôi sẽ làm việc với người dân ở đảo nhằm phát triển truyền thống xuất sắc 
của chúng ta bằng cách tăng cường công tác an toàn công cộng, cải thiện không gian 
mở, hỗ trợ các trường học, tăng cường các chương trình cho người cao niên và các 
gia đình, nâng cấp cơ sở vật chất, đảm bảo quyền quá cảnh của người dân đảo, và 
quảng bá một Trung tâm Thị trấn sôi động.

Mười năm trước, gia đình tôi và tôi đã bị cuốn hút bởi chất lượng cuộc sống tuyệt 
vời mà người dân đảo được hưởng. Kể từ đó, tôi đã phục vụ ba Hiệp hội Phụ huynh 
và Giáo viên (PTA), Đội cổ động Band Boosters, Đội hướng đạo, các đội thể thao 
thanh niên, Hội đồng Tiện ích Thành phố, Nhóm Tầm nhìn Trung tâm Thị trấn MI, và 
EarthShare Washington. Cuộc sống nghề nghiệp của tôi là tập trung vào việc kết nối 
cộng đồng ngành tư nhân và phi lợi nhuận.

Tôi mong muốn được phục vụ quý vị. Cám ơn phiếu bầu của quý vị.

Được sự ủng hộ của: Cử tri bảo tồn WA, Hội Phụ nữ Chính trị - WA, Judy Clibborn, 
Tana Senn, Fred Jarrett, Bruce Bassett, Pat Braman, và nhiều người dân trên đảo.

Wendy Weiker
 4808 East Mercer Way
Mercer Island WA 98040 
(206) 214-6424
wendyw@live.com
www.electwendyweiker.com
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Thành viên Hội đồng Vị trí Số 4

Học vấn: Đại học Princeton (Cử nhân, kinh tế, 
summa cum laude), Khoa Kinh doanh Đại học 
Harvard, SeattleU (Thạc sĩ về Giảng dạy)

Nghề nghiệp: Đồng sáng lập, Sanderson Ventures

Lời phát biểu: Khi vợ tôi và tôi chuyển đến Đảo Mercer, chúng tôi đã mở Stopsky’s 
Delicatessen để giúp đỡ mọi người và xây dựng cộng đồng. Phần yêu thích của tôi 
về trải nghiệm đó là sự tiếp xúc của tôi với những người dân trên đảo và lắng nghe 
những vấn đề thường gặp phải trong cuộc sống của họ. 

Tôi sẽ đưa trải nghiệm và hiểu biết đó của mình vào marketing, kinh doanh, giáo dục 
và hoạt động từ thiện khi làm việc với vai trò uỷ viên hội đồng thành phố nhiệm kỳ tới 
của các bạn. Tôi sẽ làm việc hướng đến khu vực Trung tâm Thành phố nơi phản ảnh 
các giá trị cộng đồng của chúng ta. Tất cả chúng ta chuyển đến sinh sống tại Đảo 
Mercer vì đặc điểm độc đáo của nó, tôi sẽ làm việc mỗi ngày để lưu giữ lại những giá 
trị này và biến nó thành một thành phố đặc biệt. Tôi sẽ thực hiện điều này bằng sự rõ 
ràng, chính xác và minh bạch.

Chúng ta không nên tự phát triển như bất kỳ thành phố nào khác. Chúng ta có sự 
khác biệt. Chúng ta hãy chỉ ra điều đó. Cùng nhau chúng ta có thể có được những 
phương pháp đổi mới để đạt được ước mơ của mình. Tôi sẽ là người ủng hộ nhiệt 
tình và luôn sẵn sàng tham gia vào chính quyền thành phố. Xin hãy bỏ phiếu cho tôi.

Jeff Sanderson
 PO Box 1699
Mercer Island WA 98040 
  
jeff@sanderson.org
  

Học vấn: Nghiên cứu sinh Đại học Georgetown

Nghề nghiệp: Nhân viên gây quỹ

Lời phát biểu: Tôi đã rút đơn tranh cử và  ủng hộ Jeff Sanderson.

Carl Silverberg
 9571 SE 43rd St
Mercer Island WA  98040 
(202) 320-9797
carl@silverbergassociates.net
  

Thành viên Hội đồng Vị trí Số 5

Họ c vấ n: Cử nhân tiếng Anh & ngành phụ Triết học, 
Đại học Seattle; Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Đại học 
City
Nghề nghiệp: Công ty Boeing
Lời phát biểu: Là một cư dân sinh sống ở đảo suốt đời, tôi nhận thấy Đảo Mercer là 
một nơi đặc biệt.  Chúng ta không thể dừng thay đổi, nhưng chúng ta có thể đảm bảo 
Đảo Mercer phát triển theo những cách phù hợp với các giá trị của chúng ta.  Bằng 
cách cân bằng mật độ cùng với chất lượng cuộc sống, chúng ta duy trì được cộng 
đồng của chúng ta.  Tôi sẽ tập trung vào các phương pháp giao thông tốt hơn mà 
không làm ảnh hưởng đến chất lượng sống của chúng ta.  
Chất lượng cuộc sống:  Trường học và các không gian mở của chúng ta là bất khả 
xâm phạm.  Tôi đã chỉ đạo thành công một cuộc chiến nhằm đảm bảo Sound Transit 
không lát đá cho một phần của khu vực Luther Burbank để làm bãi đậu xe được mở 
rộng và chiến đấu để ngăn chặn các điểm tránh/bến đỗ xe buýt ở trung tâm thị trấn 
của chúng ta.  
Phát triển:  Chúng ta cần phải suy nghĩ kỹ về tăng trưởng, hỗ trợ hệ thống trường 
học, và bảo vệ cơ sở hạ tầng của chúng ta. 
Minh bạch:  City Hall thuộc về tất cả mọi người.  Tôi sẽ bảo đảm City Hall sẵn sàng 
đáp ứng và có trách nhiệm với cộng đồng về tài chính.
Các kỹ năng lãnh đạo và thực thi chủ động, và các kỹ năng đàm phán mang tính xây 
dựng sẽ đạt được tầm nhìn này. 
Cả m ơn sự  ủ ng hộ  củ a quý  vị .

Thomas Acker
 2427 84th Ave SE
Mercer Island WA 98040 
(206) 498-4626  

Học vấn: Cử nhân Khoa học Kỹ thuật, Đại học 
Darthmouth, Kỹ thuật và Khoa học Phân tử Đại học 
Michigan
Nghề nghiệp: Người sáng lập & cựu Giám đốc Điều hành của một doanh nghiệp 
công nghệ cao nhỏ
Lời phát biểu: Kinh nghiệm là rất quan trọng.  Là Thị trưởng và Ủy viên Hội đồng của 
quý vị, tôi đã giữ lời hứa của mình với những người dân trên đảo Mercer là làm việc 
hợp tác để thúc đẩy các giá trị mà chúng ta trân trọng.
Ưu tiên chất lượng cuộc sống. Trường học - tăng cường các mối quan hệ, tăng kinh 
phí tư vấn. Giao thông vận tải - đấu tranh cho dịch vụ xe buýt Metro mới, các lộ trình 
an toàn đến trường, và một quy trình đàm phán Sound Transit minh bạch. Trung tâm 
Thành phố -- nỗ lực ban đầu để cân nhắc lại về các quy tắc phát triển.  Công viên - 
cải thiện các khu rừng và các bờ biển, xây dựng các sân thể thao.
An toàn công cộng là một trách nhiệm thiêng liêng.  Giám sát trạm cứu hỏa mới, 
giếng nước khẩn cấp, và trung tâm chỉ huy khẩn cấp; tăng vùng tuần tra của cảnh sát.
Một người có tiếng nói mạnh mẽ trong khu vực là quan trọng. Tạo ra và dẫn dắt một 
liên minh các thị trưởng giúp loại bỏ lệ phí qua cầu I-90.
Cùng nhau, chúng ta sẽ giữ cho Đảo Mercer là một nơi đặc biệt trong tương lai và 
cho các thế hệ kế tiếp.
Được sự ủng hộ của:  Sáu nguyên Thị trưởng, bao gồm Fred Jarrett và Judy 
Clibborn.  Dân biểu Tana Senn, Lính cứu hỏa Đảo Mercer, Tổ chức Cử tri Bảo vệ Môi 
trường Washington . Xem thêm hàng trăm người ủng hộ khác tại electbruce.org.

Bruce Bassett
 8551 SE 82nd St.
Mercer Island WA  98040 
(206) 953-8008
brucebas@gmail.com
www.electbruce.org
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Thành viên Hội đồng Vị trí Số 7

Họ c vấ n: Trung học Phổ thông Mercer Island; Đại 
học Stanford, Cử nhân & Thạc sĩ; Đại học Sussex, 
Thạc sĩ
Nghề nghiệp: Chiến lược Doanh nghiệp của Microsoft, Lãnh đạo Điều hành; nhà 
lãnh đạo công nghệ quốc tế 25 năm
Lờ i phát biểu: Chúng ta đã chọn sống trên Đảo Mercer vì chất lượng cuộc sống 
tuyệt vời mà hòn đảo này đã mang lại – khu học chánh xuất sắc, khu phố an toàn, 
công viên và ý thức cộng đồng.  Tôi sẽ gìn giữ các giá trị này khi khu vực xung quanh 
chúng ta phát triển.
Là thành viên hội đồng và tình nguyện viên cộng đồng trong nhiều năm, tôi đã ngăn 
chặn thành công việc thu phí cầu I-90, và mở ra trạm cứu hỏa mới.  Tôi đã triển khai 
sân chơi dễ tiếp cận ở Luther Burbank.  Tôi đã tài trợ cho các cố vấn ở tất cả trường 
học.
Tôi sẽ tiếp tục chiến đấu cho những gì mà người dân trên đảo mong muốn, chỉ thực 
hiện những dự án phát triển và giao thông vận tải mà giúp tăng cường chất lượng 
cuộc sống của chúng ta.  Sự phát triển phải gắn với quy mô và tính thẩm mỹ của Đảo, 
cung cấp các dịch vụ được mong đợi, và tài trợ cho các công viên, trường học và cơ 
sở hạ tầng.  Tôi sẽ tiếp tục quản lý hiệu quả ngân sách của Thành phố.
Tôi được ủng hộ bởi nhiều nhà lãnh đạo và tổ chức có uy tín - Fred Jarrett, cựu 
Thị trưởng Newman, Cairns, và Merkle; Báo Mercer Island Reporter; Lính cứu hỏa 
Mercer Island.
Cám ơn sự ủng hộ của q uý vị. 

Debbie Bertlin
 PO BOX 1534
Mercer Island WA 98040 
(206) 245-8003
debbie.bertlin@gmail.com
www.re-electdebbiebertlin.com

Họ c vấ n: Trường Trung học Cơ sở Islander; 
Trường Trung học Phổ thông Mercer Island; Kỹ 
thuật Hệ thống, Đại học Pennsylvania; Bằng Luật, 
Pepperdine; Thạc sĩ Luật, Thuế, UW
Nghề nghiệp: Luật sư hợp đồng, có giấy phép tại WA và CA. Luật sư bằng sáng chế 
có giấy phép.
Lờ i phát biểu: Là cư dân Đảo thế hệ thứ hai, tôi trở về bởi vì tôi yêu nơi này. Tôi gắn 
bó sâu đậm trong cộng đồng này và mới trở thành một người mẹ, tôi đam mê gìn giữ 
các nét đặc trưng của Đảo cho con cái mình. Tôi là một người đấu tranh vì quyền và 
trách nhiệm cá nhân và các cơ hội công bằng. 
Cuộc bầu cử này sẽ thay đổi cách thức mà Hội đồng của chúng ta cân bằng các nhu 
cầu của khu vực với lợi ích địa phương của Đảo. Thành viên Hội đồng đương nhiệm 
cần phải thực hiện thành tích của mình. Hội đồng hiện tại phải chịu trách nhiệm về:
Hai đợt bùng phát đại dịch E.coli mà không xác định được nguyên nhân;
Đề xuất chuyển đổi đất công viên thành bãi đậu xe;
Thâm hụt quỹ chung $1.5 triệu được ước tính;
Tăng 250% các vụ trộm cắp ô tô; và
Thực thi các quyết định mà không có ý kiến của công dân.
Tôi rất vinh dự khi có được sự ủng hộ của hàng trăm người bao gồm Thành viên 
Hội đồng Cero và Thượng nghị sĩ Litzow, và đối tác khu vực, Thành viên Hội đồng 
Bellevue Conrad Lee.
Tôi rất vinh dự được phục vụ với vai trò là thành viên hội đồng. Tôi  mong nhận được 
sự ủng hộ và phiếu bầu của quý vị. Xin cảm ơn.

Traci Granbois
 8440 SE 82nd Street
Mercer Island WA 98040 
(206) 920-6775
traci@votetraci.com
www.votetraci.com
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Thành viên Hội đồng Vị trí Số 2

Họ c vấ n: Cử nhân Khoa học, Đại học Indiana, IN; 
Thạc sỹ Giáo dục học, Đại học George Mason, VA

Nghề nghiệp: Điều phối viên Danh sách và Hồ sơ Sinh viên, Đại học Pacifi c Lutheran

Lời phát biểu: Sau cái chết của Bart Taylor, tôi đã vinh dự được đảm nhận Vị trí số 2 
của Hội đồng Milton. Tôi sẽ tiếp tục triết lý của Bart: một chính quyền thành phố phải 
thể hiện trách nhiệm về tài chính. Tôi cam kết sẽ lắng nghe Quý vị, cho dù người dân, 
người lao động của doanh nghiệp hay của thành phố, để tiếp thu ý kiến của Quý vị 
về Jewel của chúng ta trực thuộc một thành phố. Tôi rất vinh hạnh được làm việc cho 
Quý vị.

Tôi tin tưởng rằng các mục tiêu kinh tế xã hội bền vững cần phải đáp ứng được các 
nhu cầu của người dân hiện tại và tương lai đồng thời tạo sự phát triển đi cùng với 
bảo vệ môi trường cho các không gian xanh của chúng ta. Duy trì tính toàn vẹn của 
bản chất cốt lõi của khu phố trực thuộc Milton là điều quan trọng. Tăng trưởng cần 
phải xảy ra xung quanh các khí cạnh của Thành phố. Khi các thành phố xung quanh 
chúng ta tiếp tục phát triển, không gian xanh là một trong những tài sản của chúng ta.

Thay vì làm lộn xộn đường phố bằng các biển hiệu chiến dịch, tôi đã quyên góp cho 
Ngân hàng thực phẩm Edgewood. 

Hãy để tiếng nói của quý vị được lắng nghe. Hãy đăng ký và thực hiện quyền bầu cử 
của quý vị!

Susan J.F. Johnson
 PO Box 164
Milton WA 98354 
(253) 334-5088
sUSAnJohnson.MiltonCityCouncil@yahoo.com
  

Thành viên Hội đồng Vị trí Số 4

 Họ c vấ n: Trung học phổ thông Franklin Pierce

Nghề nghiệp: Chủ sở hữu Học viện Karate Edgewood

Lời phát biểu: Tôi đã sở hữu và điều hành Học viện Karate Edgewood của tôi trong 
10 năm qua. Tôi đã là một phần rất lớn của cộng đồng từ các chương trình thanh 
niên, Quỹ Cảnh sát Milton và là Chủ tịch của Cộng đồng Events. Võ thuật dạy chúng 
ta trở lại và giúp đỡ cộng đồng của chúng ta bằng chính phiếu bầu của Quý vị, đó là 
những gì tôi muốn làm.

Tony Bennest
 PO Box 1377
Milton WA 98354 
(253) 683-1617
tonybennest@yahoo.com
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Thành viên Hội đồng Vị trí Số 6

Không nộp thông tin

Mary Tompkins
 513 21st Ave Ct E
Milton WA 98354 
(253) 221-1520
mary@davesofmilton.com
  

Học vấn: Tốt nghiệm Trung học Wilson tại Tacoma. 
Học cao đẳng tại Cao đẳng Cộng đồng Tacoma

Nghề nghiệp: Môi giới Quản lý Bất động Sản được cấp phép của Bang Washington

Lời phát biểu: Tôi luôn tích cực trong các hoạt động của cộng đồng. Bắt đầu như 
một Eagle Scout. Sau đó tôi đã có 4 năm làm việc tại Uỷ ban Tìm kiếm & Cứu nạn 
Quận Pierce. Tôi thích trượt tuyết, và là người hướng dẫn trượt tuyết trong hơn 20 
năm. Khi tôi có hai con, tôi tham gia vào mọi hoạt động của các con mình.  Khi con 
trai tôi muốn chơi bóng rổ, tôi nhận thấy con mình cần phải đến Federal Way để Chơi 
Little League. Đó là khi bạn bè tôi và tôi bắt đầu Giải đấu Fefe Milton Little League.  
Những năm đầu đó vô cùng khó khăn.

Khi các con tôi đi học cao đẳng, tôi tham gia vào các hoạt động của Thành phố. 
Tôi tham gia vào Uỷ ban Hoạch định năm 2009 và trở thành chủ tịch năm 2010 cho 
đến khi tôi được bầu vào Hội đồng Thành phố năm 2012. Tôi đại diện cho Hội đồng 
Thành phố tại AWC (Hiệp hội các Thành phố WA) the PCRC (Hội đồng Khu vực Quận 
Pierce) và SCA (Hiệp hội các Thành phố vùng Puget Sound).

 

Jim Manley
 2209 Virginia Ct
Milton WA 98354 
(253) 222-8796
jimdmanley@comcast.net
  

Thành viên Hội đồng Vị trí Số 7

Họ c vấ n: Quản trị kinh doanh, Bảo trì Hàng không, 
trường Teterboro Aeronautics Tham gia nhiều khóa 
học quản trị và chuyên môn nâng cao
Nghề nghiệp: Đã nghỉ hưu. Giám đốc Thông tin Liên lạc Hàng không Không dây 
AT&T và Hiệu năng Hệ thống
Lời phát biểu: Cảm ơn vì đã cho tôi đặc ân và vinh dự phục vụ Quý vị với vai trò là 
Ủy viên hội đồng kể từ năm 2003. Cảm ơn sự ủng hộ của Quý vị đối với việc bảo vệ 
sự sống còn của tương lai và sự thịnh vượng của cộng đồng của chúng ta đồng thời 
tăng cường bầu không khí thị trấn nhỏ của chúng ta.
Tôi đã hoạt động tích cực vì những thay đổi tiến bộ hướng tới xây dựng một cộng 
đồng được biết đến là một nơi tốt nhất để sinh sống, kinh doanh, làm việc và tận 
hưởng cuộc sống.
Tôi khuyến khích tổ chức lại cơ cấu các ngành trực thuộc thành phố nhằm mở rộng 
hợp lý và có những cải tiến quan trọng trong việc cung cấp dịch vụ của chính quyền 
thành phố cho Quý vị. Điều này dẫn đến việc tăng cường hiệu quả của Sở Cảnh sát; 
củng cố năng lực quản lý tài chính của chúng ta; đầu tư vào các tiện ích công cộng 
bền vững, dịch vụ phát triển và quy hoạch bền vững; thành lập Sở Công nghệ; và 
hơn thế nữa.
Tôi sẽ tiếp tục khắc phục những yếu kém của chúng ta, và xây dựng thế mạnh của 
chúng ta để thúc đẩy môi trường kinh tế tích cực đồng thời tuyệt đối tôn trọng các giá 
trị khu dân cư của cộng đồng chúng ta.

Robert (Bob) Whalen
 PO Box 749
Milton WA 98354 
(253) 922-3221
bobwhalen@comcast.net
  



58 Quận King không chịu trách nhiệm về tính hợp lệ hoặc 
chính xác của lời tuyên bố, phát biểu hoặc bác bỏ. Thành Phố Maple Valley

Thành viên Hội đồng Vị trí Số 1

Họ c vấ n: Cao đẳng Cộng đồng Green River

Nghề nghiệp: Điều phối viên An toàn - Khu Học Chánh Tahoma

Lời phát biểu: Tôi đã sống phần lớn cuộc đời của tôi ở vùng Maple Valley và đã 
chứng kiến được nhiều thay đổi diễn ra trong thành phố của chúng ta trong thập kỷ 
qua.  Cũng giống như Quý vị, tôi đang cảm thất vọng bởi sự gia tăng lưu lượng giao 
thông trên Quốc lộ Maple Valley và Đường Kent-Kangley, và lo ngại về ảnh hưởng 
của sự bùng nổ dân số sắp tới thành phố Black Diamond lân cận lên những con 
đường vốn đã đông đúc của chúng ta.

Thành phố chúng ta cũng đang cần phát triển kinh tế khôn ngoan hơn.  Các doanh 
nghiệp cung cấp dịch vụ quan trọng cho người dân và chúng ta phải chủ động tiếp 
cận các doanh nghiệp mới đang muốn đặt trụ sở ở đây, cung cấp việc làm cho thành 
phố, và nâng cao chất lượng sống của chúng ta.

Chúng ta có thể nâng cao hiệu quả của chúng ta ở những khu vực này và nhiều khu 
vực khác.  Là ủy viên Hội đồng thành phố, tôi sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ vì lợi ích 
tốt nhất của toàn bộ cộng đồng.

Cám ơn sự ủng hộ của quý vị.

Sean P. Kelly
 P.O. Box 532
Maple Valley WA 98038 
(206) 510-2818
seanpkelly17@gmail.com
www.votesean.com

Thành viên Hội đồng Vị trí Số 3

Học vấn: Bằng Cử nhân về Tư pháp Hình sự, Đại học 
Seattle

Nghề nghiệp: Điều phối viên Trường học, Học khu Tukwila

Lời phát biểu: Maple Valley là một nơi tuyệt vời để sinh sống và chăm sóc gia đình 
vì nó chỉ là một thị trấn nhỏ, các ngôi trường tuyệt vời và có nhiều không gian để nghỉ 
ngơi, giải trí ngoài trời.  Tốc độ tăng trưởng nhanh chóng của chúng ta đã gây ra 
nhiều thách thức như: việc tìm kiếm nguồn doanh thu đa dạng, cơ hội việc làm bền 
vững, các dịch vụ cộng đồng tốt hơn cho tất cả các cư dân và một kế hoạch tập trung 
để quản lý tất cả các nhu cầu này để mang lại một kết quả cuối cùng thành công. 

Những thách thức này phải được giải quyết bằng việc xem xét chu đáo, nghiên cứu 
và hợp tác cả trong vùng và trong khu vực để mang lại được kết quả.  Tôi sẽ hình 
thành các quan hệ đối tác hợp tác với các chủ doanh nghiệp và người dân của chúng 
ta để tìm ra các giải pháp tốt hơn để mang lại lợi ích cho thành phố của chúng ta và 
đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thành phố. 

Các kỹ năng của tôi với vai trò là người lắng nghe, người uỷ nhiệm và người hoà giải 
sẽ giúp ích tích cực cho Maple Valley để nhận ra các nhu cầu của chúng ta, thiết lập 
mục tiêu và trở thành thành phố đáng sống nhất được công nhận toàn quốc và đáp 
ứng các nhu cầu của một cộng đồng ngày càng phát triển và đa dạng.

Kathi Turner
 25918 234th Ave SE
Maple Valley WA 98038 
(425) 518-1659
votekathiturner@gmail.com
  www.facebook.com/votekathiturner

 Học vấn: Cử nhân, Trường Đại học Cincinnati 
Christian, CIC, LUTCF, Phó Chủ tịch Ủy ban Kế hoạch

Nghề nghiệp: Công ty Bảo hiểm AAA Washington, Giám đốc Bán hàng Khu vực

Lời phát biểu: Tôi dự định đẩy nhanh những cải tiến về giao thông vận tải, thông qua 
một ngân sách thành phố một cách có trách nhiệm về tài chính và thu hút các doanh 
nghiệp vừa và nhỏ tới Maple Valley.  

Tôi tin tưởng rằng những thách thức phải mà Maple Valley đang phải đối mặt có thể 
đáp ứng được và mang lại sự thống nhất và thịnh vượng cho cộng đồng của chúng ta 
trong khi vẫn duy trì sức hấp dẫn, cuốn hút mỗi chúng ta đến với Maple Valley và làm 
cho thành phố thậm chí còn trở nên tốt hơn.  Điều cấp bách là chúng ta phải tạo dựng 
được sức mạnh của cộng đồng doanh nghiệp của mình, cam kết với các công dân 
của chúng ta, hình thành các mối quan hệ đối tác chiến lược với các cộng đồng xung 
quanh và tạo đòn bẩy cho những mong muốn tất cả chúng ta dành cho Maple Valley 
để Maple Valley tiếp tục là nơi tốt nhất để nuôi dưỡng gia đình.  

Tên tôi là Les Burberry.   Tôi có thể đem sự lãnh đạo của mình đến với Maple Valley 
một cách xứng đáng.   Và bởi vì tôi có niềm đam mê dành cho thành phố của chúng 
ta, để có thể vượt trội, xin hãy bỏ phiếu cho tôi vào Hội đồng Thành phố. Tôi được sự 
ủng hộ của công đoàn Lính Cứu hỏa Maple Valley và thành viên Hội đồng Thành phố 
đã nghỉ hưu, Layne Barnes.

Les Burberry
 22652 SE 271st St
Maple Valley WA 98038 
(360) 951-9505
les.burberry63@gmail.com
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Thành viên Hội đồng Vị trí Số 5

Họ c vấ n: Tốt nghiệp Trường Cao đẳng Cộng 
đồng Tacoma, Trường Cao đẳng Linfi eld, Học viện 
Rockwell

Nghề nghiệp: Nhân viên môi giới bất động sản

Lời phát biểu: Maple Valey tôn vinh các nhà lãnh đạo có cống hiến cho sức sống 
kinh tế của cộng đồng chúng ta và tận tâm với phúc lợi của người dân.  Với vai trò là 
Ủy viên Quy hoạch Thành phố, tôi đã chứng minh khả năng lãnh đạo và sự tận tụy 
của tôi đối với sự phát triển có trách nhiệm của cộng đồng chúng ta và sự phát triển 
doanh nghiệp nhỏ.

Với vai trò là một tình nguyện viên, tôi đã làm việc với nhiều doanh nghiệp địa 
phương và cùng với các tình nguyện viên tổ chức những sự kiện như Thi Câu cá 
và ngày lễ Maple Valley một sự kiện hấp dẫn và có giá trị cho cộng đồng của chúng 
ta.  Với nhiều năm kinh nghiệm, làm việc ở cả lĩnh vực công và lĩnh vực tư, tôi đã có 
được nhiều kỹ năng nhờ tinh thần sẵn sàng học hỏi của tôi, chính điều đó sẽ giúp tôi 
đưa ra các quyết định làm cải thiện sinh hoạt hàng ngày của người dân.

Với tư cách là một phụ huynh và vì những trải nghiệm cuộc sống của cá nhân, tôi 
đã làm việc không mệt mỏi vì những đứa con nuôi và người vô gia cư ở Thành phố 
của chúng ta và tôi đã được chứng kiến những biến đổi tuyệt vời.  Tôi tin tưởng rằng 
chúng ta có thể cùng nhau làm việc để làm cho Maple Valley trở nên vững mạnh và 
đa dạng về kinh tế cũng như là một nơi an toàn để nuôi dưỡng và nuôi dạy con cái 
của chúng ta.

Megan Sheridan
 PO Box 783
Maple Valley WA 98038 
(253) 223-1593
megan@electmegansheridan.com
www.electmegansheridan.com

Thành viên Hội đồng Vị trí Số 6

Học vấn: Cử nhân: Phân tích & Hoạch định Chính 
sách Môi trường, UC Davis và Thạc sỹ: Quản trị Giải 
trí, UNC-Greeley
Nghề nghiệp: https://www.linkedin.com/in/danaparnello
Lời phát biểu: Tôi có niềm đam mê về các trường học của chúng ta, và ý thức về 
cộng đồng thị trấn nhỏ.
Maple Valley đã đạt được nhiều giải thưởng về một nơi An toàn và Tốt nhất để nuôi 
dạy con cái; và chúng ta sẽ còn đạt được nhiều hơn nữa. Tuy nhiên, với việc phải đối 
mặt với tình trạng giảm quỹ tiểu bang/ liên bang, cư dân của chúng ta cũng đang phải 
đối mặt với cả các tác động về giao thông và kinh tế.
Tôi muốn bọn trẻ được tham gia vào các hoạt động lành mạnh, và tôi tin rằng các bậc 
cha mẹ không cần phải đưa đón chúng qua những con đường giao thông đông đúc 
để tới các thành phố khác như vậy. Chúng tôi cần thêm các nguồn lực địa phương.
Thuế nhà ở không thể tiếp tục tăng. Tiền thu thuế thương mại của Maple Valley, trên 
thực tế, đã trở nên tốt hơn bao giờ hết, và đang được cải thiện. Để tiếp tục chiều 
hướng này, chúng tôi đang tạo điều kiện cho các dòng thu nhập đa dạng thông qua 
việc phát triển có hoạch định, có ít nhà hơn, và có nhiều doanh nghiệp địa phương và 
dịch vụ cho cư dân hiện tại hơn.
Tôi muốn có một cộng đồng đáng sống, có thể đi dạo, định hướng ra bên ngoài và 
thân thiện với thể thao với một loạt các địa điểm tụ tập cho tất cả mọi người ở các lứa 
tuổi và khả năng. Bằng chứng cho thấy những điều này đi liền với an toàn công cộng, 
thể chất mạnh khỏe và kinh tế vững mạnh. 

Dana Parnello
 23003 SE 238th Street
Maple Valley WA 98038 
(206) 484-6065
danaparnello@gmail.com
  

Học vấn: Chứng nhận kỹ thuật về Quản lý Tín dụng 
và Nhân sự

Nghề nghiệp: Đã nghỉ hưu, hiện phục vụ trong Ủy ban Kế hoạch Thành phố Maple 
Valley

Lời phát biểu: Tôi đã sinh sống tại Maple Valley hơn 20 năm qua. Là một Cộng 
đồng, chúng ta được tận hưởng chất lượng cuộc sống vượt trội. Tuy nhiên, việc giảm 
doanh thu và tăng chi tiêu đang gây nguy hiểm đến khả năng của Thành phố để hỗ 
trợ các nhu cầu của cộng đồng và đảm bảo chất lượng cuộc sống của chúng ta.  

Chúng ta cần sự bình ổn và tăng trưởng kinh tế lâu dài. Tôi sẽ tập trung vào việc tạo 
lập ngân sách có trách nhiệm, chi tiêu hợp lý và kế hoạch phục hồi để tăng doanh thu 
thông qua sự phát triển của các doanh nghiệp mới và doanh nghiệp hiện có.

Là tình nguyện viên trong Ủy ban Kế hoạch, tôi hiểu rằng việc khuyến khích sự tham 
gia và hợp tác với Cộng đồng tăng cường khả năng giải quyết các vấn đề của chúng 
ta. Tôi có ý định áp dụng kiến thức đó với vai trò là thành viên Hội đồng để giới thiệu 
các ý tưởng sẽ làm cho chính quyền Thành phố của chúng ta dễ tiếp cận hơn và 
minh bạch hơn.

Điều này cần có một ban lãnh đạo vững mạnh và cần người biết lắng nghe ý kiến của 
các cư dân Maple Valley.  Tôi là nhà lãnh đạo có khả năng đó, và tôi mong nhận được 
lá phiếu của quý vị  vào Hội đồng Thành phố.

Cathy Hilde
 PO Box 1119
Maple Valley WA 98038 
(425) 413-1609
electcathyhilde@yahoo.com
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Thành viên Hội đồng Vị trí Số 7

Họ c vấ n: Tốt nghiệp Đại học Tiểu bang Washington, 
Điều đình viên Được chứng nhận, Nhân viên Hợp 
đồng Được chứng nhận

Nghề nghiệp: Nhân viên Liên bang đã Nghỉ hưu, 29.5 năm trong lĩnh vực bất động 
sản và mua hàng

Lời phát biểu: 

Kinh nghiệm rộng rãi về Hội đồng của tôi sẽ rất có lợi vì chúng ta phải đối mặt với 
những vấn đề khó khăn như giao thông, phát triển kinh tế, nhu cầu về các cơ sở 
giải trí và nhiều vấn đề khác.  Ưu tiên hàng đầu của tôi là vì một cộng đồng an toàn 
và sôi động.  Phát triển kinh tế có tầm quan trọng tối cao khi chúng ta xây dựng một 
Maple Valley vững mạnh.  Chúng ta đã và đang thiết lập mối liên minh mạnh mẽ với 
Covington và Black Diamond để cùng nhau chia sẻ các nguồn lực và mối liên minh 
sẽ có những tác động to lớn đến cơ quan lập pháp tiểu bang về vấn đề giao thông.  
Ủy Ban Kế Hoạch đang xây dựng Kế hoạch Toàn diện nhằm phát triển linh hoạt và 
khuyến khích phát triển kinh tế có hiệu quả cao.  Vì chúng ta đang xây dựng một 
trường trung học mới, nên chúng ta cần cộng tác với khu học chánh để chia sẻ các 
cơ sở giải trí mở rộng.  Là người có tiếng nói cho công dân của chúng ta, Tôi là một 
chuyên viên thầm lặng giải quyết từng vấn đề với sự suy xét thận trọng, luôn nỗ lực vì 
sự cân bằng.  Tôi đánh giá cao lá  phiế u bầ u chọn của quý vị!

Linda Johnson
 25776 215th Court SE
Maple Valley WA 98038 
(425) 432-2693
laj25776@comcast.net
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Thị trưởng

Học vấn: Trường Trung học Mt Si, Ủy ban Kế hoạch 
North Bend, Lãnh đạo Thành phố Được Chứng nhận 
của Hiệp hội Các thành phố Washington

Nghề nghiệp: Thị Trưởng Thành phố North Bend; Chủ công ty Scott’s Dairy Freeze.

Lời phát biểu: Xin cảm ơn các cư dân thành phố North Bend đã ủng hộ tôi trong thời 
gian vừa qua. Chúng tôi đã có nhiều đóng góp cho cộng đồng của mình và tôi mong 
các bạn bỏ phiếu cho tôi để tôi tiếp tục được cống hiến cho cộng đồng. Với vai trò là 
Thị trưởng, chúng tôi bảo đảm các quyền về thuỷ cục mới và cơ sở hạ tầng, nâng cấp 
hệ thống thoát nước, và cải tiến đường phố hơn nữa. Thỏa thuận mới về các dịch 
vụ cảnh sát đã mang lại cảm giác an toàn hơn cho cư dân trong các ngôi nhà và khu 
phố của họ. Năng lượng và đam mê của tôi để phục vụ quý vị tiếp tục không suy giảm 
khi chúng ta còn rất nhiều điều phải làm. Sự tăng trưởng đang thách thức cơ sở hạ 
tầng của chúng ta và chúng tôi cần phải đảm bảo rằng các nhà phát triển phải thanh 
toán cho những sự cải tiến. Tôi cũng sẽ tiếp tục đưa ra các nỗ lực tái thiết để khỏa 
lấp các khu vực mặt trước của các cửa hàng không sử dụng đúng mức. Với vai trò là 
thị trưởng của quý vị, tôi cố gắng để tạo dựng mô hình thực tế mở này của chính phủ 
ưu tiên hàng đầu và trọng tâm đến nhu cầu của cộng đồng. Kinh nghiệm, sự hiểu biết 
mạnh mẽ và kiến thức chuyên sâu về ngân sách và các nguồn lực của tôi sẽ tiếp tục 
mang lại lợi ích cho thành phố. Hãy bỏ phiếu cho người có kinh nghiệm; hãy bỏ phiếu 
cho người có khả năng phát triển; và hãy bỏ phiếu cho Ken Hearing.

Ken Hearing
 PO Box 1327
North Bend WA 98045 
(425) 681-7899
khearing@yahoo.com
  

Thành viên Hội đồng Vị trí Số 1

Học vấn: Cử nhân Khoa học Chính trị, Đại học 
George Washington, Washington D.C.

Nghề nghiệp: Chủ doanh nghiệp nhỏ

Lời phát biểu: Được làm Ủy viên Hội đồng cho quý vị là một vinh dự và một đặc 
quyền.  Trong vài năm qua, cộng đồng của chúng ta đã trải qua những thử thách và 
thay đổi to lớn.

Tôi đã nỗ lực nhằm nâng cao mức độ bảo vệ của cảnh sát và cải thiện các công viên 
của chúng ta.  Tôi tự hào về việc giữ được mức thuế bất động sản ở mức thấp đồng 
thời tôn trọng lòng tin của cử chi về thành phố để quản lý các đồng tiền thuế một cách 
hiệu quả.  Tôi vô cùng biết ơn lòng tin của các cử chi trong việc thông qua cả hai biện 
pháp an toàn công và giao thông.  Tôi sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ để thấy được sự 
đầu tư của các bạn được sử dụng một cách khôn ngoan và minh bạch.  Cơ sở hạ 
tầng công của chúng ta đòi hỏi phải có sự cải thiện và tôi sẽ tiếp tục duy trì và nâng 
cấp nó.  Tôi sẽ nhấn mạnh rằng sự tăng trưởng phải chia sẻ tác động của nó đến các 
vấn đề về giao thông và khu phố.

Tôi sẽ lắng nghe và phối hợp với các cư dân của thành phố và mong muốn nhận 
được phiếu bầu của quý vị vào tháng 11 này.  Cảm ơn vì đã cho tôi đặc quyền được 
phục vụ quý vị.

Jonathan Rosen
 1014 SE 11th Place
North Bend WA 98045 
  
rosenpilot@gmail.com
  



62 Quận King không chịu trách nhiệm về tính hợp lệ hoặc 
chính xác của lời tuyên bố, phát biểu hoặc bác bỏ. Thành Phố North Bend

Thành viên Hội đồng Vị trí Số 3

Họ c vấ n: Bằng Cử nhân Kỹ thuật ngành Xây dựng 
Dân dụng, Đại học Washington

Nghề nghiệp: Chủ sở hữu, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Relevant Planning & 
Development; Huấn luyện Trượt tuyết, công ty Pro Guiding Service

Lờ i phát biểu: Tôi tin rằng chúng ta đang ở vào một thời điểm quan trọng, và may 
mắn, cho tương lai của North Bend.  Chúng ta được bao quanh bởi cảnh đẹp tự 
nhiên với một mạng lưới công viên công cộng tuyệt vời, một trung tâm thành phố thực 
thụ với tiềm năng lớn, và một xa lộ liên bang kết nối chúng ta đến một khu thành phố 
đô thị lớn.  Các tài sản quý giá này đã biến nơi ở của chúng ta một địa điểm hấp dẫn 
để sinh sống mà không trở thành vùng ngoại ô phía Đông kế tiếp.

Tôi giám sát Quy hoạch & Phát triển cho khu trượt tuyết The Summit at Snoqualmie 
trước khi mở công ty riêng của mình, nơi tôi đang hướng dẫn một dự án sử dụng hỗn 
hợp mới mang tên The Pass Life.  Tôi chuyển nhà từ Snoqualmie Pass đến North 
Bend vào năm 2010 và sớm bắt đầu làm việc trong Ủy ban Phát triển Kinh tế, tại đây 
tôi đã thúc đẩy công tác phục hồi trung tâm thành phố và phát triển chiến lược. 

Nếu trở thành Thành viên Hội đồng Thành phố, tôi sẽ ưu tiên công tác phục hồi trung 
tâm thành phố, tôn tạo và duy trì các không gian công cộng hữu dụng, kết nối các 
khu vực dân cư mới và hiện tại đến các doanh nghiệp, trường học,  và cơ quan địa 
phương.

Trevor Kostanich
 223 Sydney Ave N
North Bend WA 98045 
  
trevorkostanich@gmail.com
  

 Học vấn: Cử nhân Khoa học Kỹ thuật của trường 
Đại học Nevada, Las Vegas

Nghề nghiệp: Cố vấn Đào tạo Hoạt động và Tiêu chuẩn, Ủy ban Năng lượng Puget 
Sound

Lời phát biểu: Tôi mong muốn tái đắc cử để tiếp tục phục vụ lợi ích tốt nhất của quý 
vị bằng sự trung thực và minh bạch. Các ưu tiên của tôi là Y tế Công cộng, An toàn, 
Tình trạng khẩn cấp và Trách nhiệm Tài chính.

Thành phố của chúng ta có Trạm cứu hỏa và Sở cảnh sát mới. Tôi đã từng là Giám 
đốc và Thay phiên cho Sở Cứu hỏa và Cứu nạn Eastside. Tôi là người duy nhất có đủ 
trình độlàm việc cải thiện Ủy ban Tình trạng Khẩn cấp của thành phố chúng ta khi tôi 
tham gia tình nguyện với vai trò là Người hướng dẫn nhóm Tình trạng Khẩn cấp Cộng 
đồng, thành viên của nhóm Dịch vụ Cấp cứu Vô tuyến điện Nghiệp dư và Nhân viên 
Vô tuyến Dịch vụ Cấp cứu Xây dựng Vô tuyến điện Nghiệp dư cho thành phố cũng 
như được cấp giấy chứng nhận về Sự cố Lệnh Hệ thống và Quản lý Hệ thống Sự cố 
Quốc gia.

Khi còn đương chức, tôi chưa bao giờ tăng thuế tài sản. Tất cả các chi phí lớn đều 
được bỏ phiếu thông qua. Định hạng trái phiếu của thành phố chúng ta đã tăng. 
Những thách thức mới sẽ đem lại sức sống mới cho trung tâm thành phố, khắc phục 
những tác động xấu, xây dựng trung tâm cộng đồng và tòa thị chính thành phố đồng 
thời duy trì một chính sách “không thuế mới” . 

Dee Wayne Williamson
 1145 Hemlock Ave SW
North Bend WA 98045 
(425) 888-7245
deewmson@comcast.net
  

Thành viên Hội đồng Vị trí Số 5

Học vấn: Cử nhân Tâm lý học; Thạc sĩ Tâm lý học 
Phát triển

Nghề nghiệp: Quản lý Nhận thức Người tiêu dùng Cao cấp, T-Mobile

Lời phát biểu: Xin chào và xin cả m ơn sự  ủ ng hộ  củ a quý  vị :

Một quan điểm cân bằng mới là những gì tôi hứa, và là lý do tại sao tôi mong nhận 
được phiếu bầu của quý vị.

Khi nền kinh tế phát triển và áp lực lên  các nguồn lực giới hạn của chúng ta tăng dần, 
quý vị có thể dựa vào tôi để đưa ra các quyết định cân nhắc và thông minh mà đặt 
nhu cầu của cộng đồng trước tiên.

Tôi là người đưa ra quyết định tích cực vì sự vững mạnh và sinh khí của cộng đồng, 
phục vụ ở Ủy ban Kế hoạch Thành phố North Bend và Khu Công viên Đô thị Si View, 
và tôi tin đó là một đặc quyền và điều tất yếu để làm việc với các doanh nghiệp, cư 
dân, khách du lịch - tất cả những người yêu quý North Bend bằng cả trái tim mình – 
để làm cho cộng đồng của chúng ta tuyệt vời hơn.

Xây dựng gia đình tại North Bend và tham gia vào sự phát triển của Thành phố đã 
dạy cho tôi rằng khả năng lãnh đạo hiệu quả đòi hỏi phải biết lắng nghe nhu cầu của 
người dân để đạt được những giải pháp cân bằng thiết thực.

Tôi sẽ rất vinh dự khi nhận được phiếu bầu của quý vị. 

Brenden Elwood
 441 Meadow Dr SE
North Bend WA 98045 
(480) 251-5150
Elwood.4.NB.council@gmail.com
  

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

Nghề nghiệp: Đại lý bất động sản và là cha của hai đứa con!

Lời phát biểu: Vợ tôi và tôi chuyển đến North Bend vào năm 1997 và đây đã trở 
thành một nơi tuyệt vời để chúng tôi nuôi dạy con cái. Tôi yêu thành phố nhỏ này 
và luôn hân hạnh được phục vụ với tư cách là người đại diện của các bạn trong Hội 
đồng Thành phố.

Trong khi chúng ta có thể nhìn lại với niềm tự hào tại trạm cứu hỏa mới của chúng ta, 
các công viên được cải thiện, các nút giao thông được nâng cấp và nhiều con đường 
được sửa chữa hơn bao giờ hết, có rất nhiều việc đang ở phía trước chúng ta. Các 
vấn đề nổi cộm cần được giải quyết như giảm bớt tắc nghẽn giao thông, phục hồi 
trung tâm thành phố, tạo sức sống cho nền kinh tế toàn thành phố và cải thiện nhà 
máy xử lý nước thải của chúng ta.

Tôi tin rằng chúng ta cần phải hạn chế sự tăng trưởng của để bảo vệ mọi cư dân 
trong thị trấn nhỏ của chúng ta. Chúng ta cũng cần phải chắc chắn rằng chúng ta 
cũng sẽ phải trả giá cho các tác động được gây ra bởi bất kỳ sự tăng trưởng nào.

Tôi sẽ sử dụng tất cả kinh nghiệm của mình và làm việc chăm chỉ để giải quyết các 
vấn đề quan trọng đối với quý vị. Tôi rất mong được sự hỗ trợ và nhận được phiếu 
bầu của mọi người.

David Cook
 229 Ballarat Avenue North
North Bend WA 98045 
  (425) 888-7774
david@cookforcouncil.com
www.cookforcouncil.com
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Thành viên Hội đồng Vị trí Số 7

 Học vấn: Cao đẳng Thương mại và Ngôn ngữ ở 
Brig, Thụy Sĩ, Chứng nhận Quốc tế về Hướng dẫn 
Leo núi

Nghề nghiệp: Hướng dẫn Leo núi, chủ doanh nghiệp, tác giả viết sách, tư vấn phát 
triển sản phẩm

Lời phát biểu: Từ năm 2009 tôi đã là một phần của Ủy ban Phát triển Kinh tế, đã 
phát triển chính thức North Bend, được thừa nhận là Thương hiệu Ngoài trời. Là một 
ủy viên hội đồng, tôi sẽ giúp hiện thực hóa tiềm năng thương hiệu của chúng ta. Tôi 
chuyển đến đây vào năm 1994 và lớn lên cùng gia đình mình ở đây. Tôi đã dành toàn 
bộ sự nghiệp đời mình cho ngành công nghiệp giải trí ngoài trời, đã xây dựng và duy 
trì doanh nghiệp của mình ở trung tâm thành phố North Bend kể từ năm 1999.  

Chúng ta cần đem lại sức sống mới cho trung tâm thành phố để kích thích nền kinh 
tế địa phương và cuối cùng là gia tăng chất lượng cuộc sống của chúng ta. Tôi muốn 
nhìn thấy sự hồi sinh của trung tâm thành phố được sử dụng như một viên đá cảm 
ứng chạm vào các dự án cộng đồng được quy hoạch tốt khác.

Môi trường tự nhiên xung quanh chúng ta là tài sản lớn nhất và chúng ta cần phải 
thiết lập mối quan hệ với các cơ quan quản lý đất đai chuyên trách nếu chúng ta 
muốn tác động như thế nào đến môi trường ấy và làm thế nào chúng ta có thể sử 
dụng chúng để mang lại lợi ích cho cộng đồng North Bend.

Martin Volken
 909 NE 6th St
North Bend WA 98045 
(425) 466-4783
martinvolken65@gmail.com
www.proguiding.com

Họ c vấ n: Đại học Washington

Nghề nghiệp: Nghỉ hưu

Lờ i phát biểu: Sau 10 năm tạm ngừng xây dựng, sau đó là 5 năm suy thoái, North 
Bend hiện nay đang phải đối mặt với những khó khăn đang ngày càng tăng.  Sự tăng 
trưởng này đã mang đến cơ hội tài chính và trách nhiệm quản lý để mang lại lợi cho 
tất cả công dân.  Việc giảm nhẹ các khoản phí kết hợp với sự phát triển cần phải 
được hướng đến các mục tiêu mà chúng được chỉ định: trường học, đường phố, 
công viên và cứu hỏa. Hội đồng Thành phố phải cho phép các cử tri quyết định xem 
dịch vụ tiện nghi đắt tiền nào họ muốn tài trợ.

Phục hồi trung tâm thành phố là một vấn đề riêng biệt.  Cộng đồng doanh nghiệp 
trung tâm thành phố của chúng ta không chỉ là một dãy phố. Phần của thành phố 
trong công tác phục hồi khu trung tâm cần bao gồm những cải tiến gắn kết và hấp 
dẫn ngoại quan cho đường phố, vỉa hè, đèn đường, cảnh quan và bãi đậu xe công 
cộng. Là Ủy viên Công viên đương nhiệm, tôi hỗ trợ các mối liên kết thu hút đến các 
công viên và đường mòn của chúng ta trong quá trình phục hồi.  

Trọng tâm của tôi với tư cách là thành viên hội đồng thành phố sẽ là  trách nhiệm tài 
chính trong giai đoạn tăng trưởng này. 

Judy Bilanko
 145 Thrasher Avenue NE
North Bend WA 98045 
(425) 831-1834
judybilanko@yahoo.com
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Thành viên Hội đồng Vị trí Số 1

Học vấn: Thạc sĩ Quy hoạch vùng, tiểu bang 
Washington, Cử nhân Khoa học Quản lý Cá/Động 
vật hoang dã, Cử nhân Khoa học Tài nguyên Đất 
Nông nghiệp, Bang Montana

Nghề nghiệp: Quản lý Chương trình/Dự án Rừng Đầu nguồn và Nhà Quy hoạch 
Vùng/Thành phố từ năm 1988

Lời phát biểu: Tôi đang chạy đua để được tái cử nhiệm kỳ thứ ba để phục vụ cư 
dân của Normandy Park.  Tôi tin tưởng và quan tâm sâu sắc đến tương lai của thành 
phố.  Tôi tin rằng cùng nhau, chúng ta sẽ tiếp tục phát triển Thành phố có tính xây 
dựng và tích cực.

Những ưu tiên hàng đầu của tôi là: (1) giữ cho việc cung cấp các dịch vụ của thành 
phố ở mức mà cư dân cho tôi biết họ mong đợi về cảnh sát, bảo trì đường phố, xử lý 
giấy phép, quản lý nước mưa và quản lý môi trường, công viên và các khu vui chơi 
giải trí, và lập kế hoạch sử dụng đất; (2) Tiến hành công việc xây dựng Quận Công 
viên Thành phố đã được cử tri phê duyệt năm 2012 nhằm duy trì và cải thiện các 
công viên và các khu vực tự nhiên; và (3) phát triển một tầm nhìn phản ánh giá trị và 
nghề nghiệp của mình và thực hiện các kế hoạch toàn diện cho 20 năm tiếp theo để 
bảo vệ tốt nhất cho Normandy Park, nâng cao hình ảnh và tầm ảnh hưởng mang tính 
khu vực của Thành phố, và xác định vị thế của Thành phố để duy trì nó là nơi đáng 
sống, đáng làm việc, và đáng chơi nhất tại Puget Sound.

Doug Osterman
 19635 Marine View Drive SW
Normandy Park WA 98166 
(206) 295-5392
daosterman@comcast.net
  

Thành viên Hội đồng Vị trí Số 3

Học vấn: Không nộp thông tin.

Nghề nghiệp: Kỹ sư Công nghệ Sáng tạo, Chuyên gia 
Trải nghiệm Người dùng và Tư vấn Xây dựng Thương hiệu

Lời phát biểu: Tôi tin tưởng vào một Normandy Park mạnh mẽ và thống nhất có 
được sự bình đẳng, đa dạng, và tìm kiếm sự ổn định tài chính bằng cách kết nối 
những sự khác biệt về chính trị. Bằng cách làm việc hợp tác cùng với cộng đồng và 
hội đồng, tôi có kế hoạch tăng cường lối sống và sức hấp dẫn của Normandy Park. 
Cam kết sâu sắc của tôi cho cộng đồng của chúng ta đã khiến tôi có mong muốn 
mang lại sức sống mới cho thành phố, và do đó tôi mong muốn nhận được phiếu bầu 
của các bạn. Hãy cùng tôi chung tay tạo lên Normandy Park, cộng đồng của chúng ta 
theo cách chúng ta muốn bằng cách bỏ phiếu cho những thay đổi chúng ta cần.

Jonathan Chicquette
 17837 1st Ave S #532
 Normandy Park WA 98148

(206) 245-7672
elect@jonathanchicquette.vote
www.npc.vote
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Thành viên Hội đồng Vị trí Số 5

Họ c vấ n: Cử nhân Tư pháp hình sự và Cử nhân 
Khoa học Chính trị, Đại học Bang Washington. Điều 
dưỡng AS, Cao đẳng Highline

Nghề nghiệp: Y tá có đăng ký

Lời phát biểu: Với tư cách là một người dân suốt đời của vùng Highline, tôi mong 
muốn được phục vụ Normandy Park. Tôi sẽ làm mọi thứ có thể để giúp giữ cho 
Normandy Park là một thành phố đặc biệt, yên bình và xinh đẹp mà chúng ta hiện 
đang có. Tôi thích đánh giá các chủ đề từ các quan điểm khác nhau để đưa ra quyết 
định mà sẽ dẫn đến các kết quả tích cực cho các thế hệ noi theo. Giữ gìn cộng đồng 
xinh đẹp của chúng ta cho thế hệ hiện tại và tương lai là trách nhiệm chính của tôi. 

Michelle N. Sipes-Marvin
 820 SW Normandy Ter
Normandy Park WA 98166 
(206) 687-7112
sipes.marvin@gmail.com
  

Thành viên Hội đồng Vị trí Số 7

Họ c vấ n: Chuyên viên được công nhận bởi LEED 
(Định hướng Thiết kế về Năng lượng và Môi trường), 
Đại học Washington (1973-1975)

Nghề nghiệp: Chủ doanh nghiệp nhỏ, Chuyên viên môi giới Bất động sản, Chuyên 
viên xây dựng

Lời phát biểu: Cảm ơn Quý vị vì tôi đã được vinh dự phục vụ Quý vị trong Hội đồng 
thành phố Normandy Park trong 14 năm qua.  Tôi cam kết tiếp tục cung cấp dịch vụ 
này cho Quý vị bằng tinh thần niêm chính, tinh thần trách nhiệm, tinh thần minh bạch, 
và theo tinh thần chung. Hiện tại tôi là Ủy viên Hội đồng và cựu Thị trưởng, tôi đã làm 
việc chăm chỉ để đảm bảo thành phố của chúng ta an toàn, sạch sẽ, và xanh và rằng 
chúng tôi liên tục thông tin cho Quý vị được biết.

Trong tình trạng nền kinh tế tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ; chúng tôi đã giảm chi phí, 
nhưng vẫn nâng cao dịch vụ cho Quý vị. Còn nhiều việc phải làm.

Tôi có kinh nghiệm mà bạn xứng đáng được có. Tôi đã sống ở đây hơn 50 năm. Tôi 
hiểu rõ cộng đồng chúng ta và quan tâm sâu sắc đến cộng đồng. Tôi là một nhà lãnh 
đạo có hiệu quả và là người tạo dựng sự đồng thuận . Tôi đã từng là Chủ tịch/Ủy viên 
Hội đồng ở Câu Lạc bộ Cộng đồng Normandy Park «Cove» khoảng 12 năm, đem lại 
sức sống mới và đưa Câu lạc bộ vào vị thế tài chính vững chắc. Tôi tin tưởng rằng tôi 
có thể làm được điều tương tự cho thành phố tuyệt vời của chúng ta. Tôi mong muốn 
được phục vụ Quý vị.

Shawn McEvoy
 872 SW 174th St
Normandy Park WA 98166 
  

Học vấn: Tốt nghiệp Khu Học Chánh Highline, Tốt 
nghiệp Khoa Kiến trúc Đại học Washington

Nghề nghiệp: Kiến trúc sư, nhạc sĩ, thợ mộc, nhà sản xuất xe đua

Lời phát biểu: Normandy Park đăng gặp rắc rối thực sự.  Chúng ta đã có sáu nhà 
quản lý thành phố trong 2 1/2 năm qua và thành phố của chúng ta đang gặp rắc rối vì 
điều đó.  Chúng tôi cũng được hỏi về việc tăng nhiều thuế bất động sản mới, lần thứ 
3 trong 5 năm qua (!), vì việc tăng thuế lần trước sẽ được dùng để trả cho một vụ kiện 
về một dự án quản lý kém, và không tài trợ cho cảnh sát và nhân viên thành phố như 
chúng tôi đã hứa.  Nhưng các bạn sẽ không phải nghe về điều đó từ họ nữa.

Shawn McEvoy đã tham gia giải quyết triệt để những vấn đề này, và là người ủng hộ 
lâu dài của nhiều khoản tăng thuế để tài trợ cho một hội trường thành phố mới, trong 
số những ý tưởng đắt đỏ khác.  Nhưng ông sẽ không nói về điều đó cho đến sau 
cuộc bầu cử.

Tôi mong nhận được phiếu bầu của các bạn để mang lại cho hội đồng của chúng ta 
tinh thần đạo đức, lòng trung thực, tinh thần trách nhiệm và chuyên môn tài chính mà 
đối thủ của tôi không có.  Hãy bỏ phiếu cho John Rankin, một người đại diện mà bạn 
có thể tin tưởng.

John L. Rankin
 700 SW Normandy Road
Normandy Park WA 98166 
(206) 835-2853
Jlrankinco@comcast.net
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Thành viên Hội đồng Vị trí Số 1

Họ c vấ n: Y tá điều dưỡng có giấy phép hành nghề, 
Cao đẳng National Park; Kỹ thuật viên Viễn thông, 
Quân đội Hoa Kỳ

Nghề nghiệp: Nhân viên môi giới bất động, Ủy viên Hoạt động Cộng đồng

Lời phát biểu: Newcastle là một cộng đồng nhỏ nhưng đang phát triển và phát triển 
đi kèm với các vấn đề cần phải được giải quyết. Thành phố gần đây đã thuê một 
nhân viên cảnh sát mới. Quá trình xây dựng mới các căn hộ, doanh nghiệp và công 
viên đang diễn ra. Tất cả đều tốt, nhưng tăng trưởng phải được quản lý để duy trì 
cộng đồng nhận thấy rằng tất cả chúng ta đều yêu thành phố và để đảm bảo doanh 
thu cho thành phố bắt kịp nhu cầu mà không tạo gánh nặng bất công lên người dân. 
Là một người môi giới bất động sản tôi biết được thuế bất động sản có thể tác động 
như thế nào đến người dân và, nếu trúng cử, tôi cam kết không chỉ giữ gìn cảm giác 
đặc biệt của cộng đồng Newcastle thông qua tăng trưởng có quản lý, đồng thời vẫn 
phải duy trì các khoản thuế ở mức hạn chế. Hiện tại tôi đang phục vụ người dân 
Newcastle mặc dù tôi làm trong Ủy ban Hoạt động Cộng đồng và Những Người bạn 
của Thư viện Newcastle và mong muốn tiếp tục được phục vụ quý vị với vai trò là Ủy 
viên thành phố tiếp theo.

Cảm ơn quý vị đã bỏ phiếu bầu cho tôi. 

Được sự ủng hộ của Phó Thị trưởng John Drescher, Ủy viên Hội đồng Jane Hague và 
những người khác

Victoria Sandoval
 6947 Coal Creek Pkwy SE #108
Newcastle WA 98059 
(425) 260-9050
sandovalforcouncil@gmail.com
www.sandovalforcouncil.info

Họ c vấ n: Kế toán/Kế toán Công, Lập kế hoạch 
Sự kiện

Nghề nghiệp: Công chánh thành phố; chủ tiểu thương nghiệp, lập kế hoạch sự kiện

Lời phát biểu: Là cư dân Newcastle được 11 năm, Tôi đã dành 2 năm cuối cùng làm 
việc hết mình để mang đến nhiều sự kiện và những tiện ích thông qua Ủy ban Hoạt 
động vì Cộng đồng của thành phố.

Cũng giống như các bạn, Tôi đã được chứng kiến Newcastle phát triển từng 
ngày.  Tuy nhiên, việc phát triển liên tục đang đặt ra áp lực đối với hạ tầng cơ sở của 
chúng ta.  Kiểm soát giao thông và giảm tải giao thông đi qua thành phố là ưu tiên 
hàng đầu.  Chúng ta phải giảm thiểu tối đa tác động của dự án, như dự án Energize 
Eastside, lên khu dân cư của chúng ta.  Tôi ủng hộ việc suy xét lại phát triển khu 
trung tâm thành phố để đảm bảo duy trì danh tiếng khu phố của chúng ta.

Với 10 năm kinh nghiệm làm việc tại các sở thành phố, Tôi biết cách đề ra các mục 
tiêu và ưu tiên chiến lược.  Chúng bao gồm trách nhiệm tài khóa, sự minh bạch của 
chính quyền, hạ tầng cơ sở, an toàn công cộng và truyền thông cộng đồng được cải 
thiện.  

Cho phép tôi lên tiếng thay các bạn để đảm bảo các quyết định được đưa ra dựa trên 
lý lẽ hợp lý và kiến thức.

Newcastle là nơi tuyệt vời để sống, học tập, làm việc và vui chơi.  Hãy bảo vệ và phát 
triển chất lượng đời sống đó.

Vui lòng truy cập www.lindanewing.com để xem các chứng thực của tôi.

Linda Newing
 7912 115th Ave SE
Newcastle WA 98056 
(425) 572-0017
lnewing@comcast.net
  

Thành viên Hội đồng Vị trí Số 2

Học vấn: Cử nhân về Thiết kế Môi trường Đại học 
Washington

Nghề nghiệp: Kiến trúc sư đã nghỉ hưu; Tình nguyện viên Cộng đồng

Lời phát biểu: Tôi rất vui mừng và vinh dự được phục vụ Newcastle trong tám năm 
qua. Là đại diện của quý vị, an ninh là ưu tiên quan trọng nhất của tôi.  Tôi lắng nghe 
quý vị.

Tôi đã thúc đẩy một chính quyền có trách nhiệm và cởi mở hơn và cho phép người 
dân tham gia nhiều hơn vào việc đưa ra quyết định.  Tôi là người đấu tranh vì các khu 
phố, công viên, cây xanh và các khu không gian mở.  Tôi cũng ủng hộ một khu vực 
trung tâm thành phố năng động phục vụ các nhu cầu của chúng ta, và sẽ yêu cầu dự 
án phát triển mới để tôn lên nét đặc trưng của thành phố nhỏ Newcastle.  Mục tiêu 
của tôi là quản lý tài chính có trách nhiệm, duy trình ngân sách cân bằng đồng thời 
cung cấp các dịch vụ thành phố mà người dân cần, hiện nay và trong tương lai. 

Với dự án phát triển lớn đang được tiến hành và một trường trung học mới sớm đi 
vào hoạt động, vẫn còn nhiều việc phải làm để tạo dựng một chính quyền hiệu quả 
đảm bảo chất lượng cuộc sống mà chúng ta mong muốn tại Newcastle. 

Thành phố của chúng ta cần phát triển với sự tập trung và quyết tâm.  Với quyết tâm 
đó, tôi muốn tiếp tục được phục vụ quý vị - vì một Newcastle tốt đẹp  nhất.

Carol Simpson
 12641 SE 81st Place
Newcastle WA 98056 
(425) 793-9430
simpson4newcastle@comcast.net
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Thành viên Hội đồng Vị trí Số 3

Họ c vấ n: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Tài chính, Cử 
nhân Hải Dương học, Đại học Washington

Nghề nghiệp: Chuyên gia tư vấn Quản lý Tài chính và Công nghệ thông tin

Lời phát biểu: Tên tôi là Rob Lemmon và tôi đã từng là ứng cử viên  Thật không 
may, chuyến công tác đã làm hạn chế khả năng phục vụ của tôi vào thời điểm hiện 
tại.  Tôi nộp đơn xin rút hồ sơ ứng cử, tuy nhiên do vấn đề hậu cần, KCE (Công ty 
Năng lượng Hạt King County) đã nhận được email vài phút sau khi thời hạn kết thúc.

Tôi rất tin tưởng vào dịch vụ công.  Tôi tự hào khi đã phục vụ Newcastle với vai trò là 
Ủy viên quy hoạch trong khoảng thời gian hơn 06 năm, và hai lần được bầu làm Chủ 
tịch. 

Newcastle tiếp tục cần những giải pháp mới và sáng tạo để tiếp tục là một nơi tuyệt 
vời để sinh sống.  Tôi khuyến khích người dân Newcastle tham gia- đây là thành phố 
của Quý vị, và sự tham gia, đóng góp của Quý vị là chìa khóa để thành phố liên tục 
gặt hái được những thành công.  Hãy bỏ phiếu bầu cho tôi!   

Rob Lemmon
 14518 SE 93rd St.
Newcastle WA 98059 
(425) 572-6725
ralemmon@hotmail.com
  

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

Nghề nghiệp: Nhà Hoạch định Kiến trúc, Giám đốc Phát triển

Lời phát biểu: Khi các cư dân của chúng ta thành lập lên Newcastle, họ tin rằng khu 
vực trung tâm thành phố nhỏ bé của chúng ta có chất lượng bổ sung vào cộng đồng 
của chúng ta. Qua thời gian, các đạo luật của chúng ta đã phát triển để cho phép các 
toà nhà có kích thước quá khổ với hàng ngàn các khu đậu xe trong khu vực trung tâm 
thành phố nhỏ bé của chúng ta. Tôi sẽ lên tiếng yêu cầu cần soạn thảo lại các đạo 
luật để đảm bảo rằng sự phát triển đáp ứng một quy mô và chất lượng phù hợp cho 
khu vực trung tâm thành phố Newcastle.

Newcastle phải tăng thuế bán lẻ cơ bản. Cách tốt nhất để đạt được điều này là thông 
qua việc tái phát triển khu vực trung tâm thành phố của chúng ta. Với các đạo luật 
mới, tôi sẽ thúc đẩy những động cơ sáng tạo nhằm khuyến khích sự tái phát triển 
mang lại các cơ sở bán lẻ, nhà hàng, và tiện nghi khách sạn có chất lượng đến với 
Newcastle.

Tôi đã phục vụ quý vị với vai trò là Ủy viên Hoạch định từ năm 2010, và giờ tôi là Chủ 
tịch. Hãy cho phép tôi trở thành Ủy viên Hội đồng Thành phố mới nhất của quý vị để 
tôi có thể tiếp tục phục vụ quý vị với kinh nghiệm  hoạch định, phát triển bất động sản, 
và quản lý ngân sách của mình.

Allen Dauterman
 8520 144th Place SE
Newcastle WA 98059 
(425) 922-5858
allendauterman@gmail.com
  

Thành viên Hội đồng Vị trí Số 4

Học vấn: Cử nhân Kỹ sư Hoá học từ Đại học 
Washington

Nghề nghiệp: Nhà toán học và nhà phân tích phần mềm máy tính đã nghỉ hưu

Lời phát biểu: Tôi đã được thử thách dịch vụ bầu cử làm Cố vấn Thành phố đương 
nhiệm cho vị trí này.  Tôi cũng làm việc trong Hội đồng từ 2002-2005.  Tôi làm việc tại 
Uỷ ban Tài chính Hội đồng và giữ vai trò chủ tịch Uỷ ban Hoạch định từ 1998-2001.  
Tôi luôn chăm chú lắng nghe và kịp thời phản hồi các vấn đề của mỗi người dân.

Tôi đã làm việc để duy trì Newcastle là một cộng đồng dân cư nổi trội với cơ cấu hạ 
tầng vững mạnh và một trung tâm thành phố cung cấp các dịch vụ được cải thiện.  
Tôi sẽ tiếp tục nhấn mạnh rằng chúng ta sẽ giũ cho ngân sách của Newcastle cân 
bằng bằng cách chỉ chi tiêu trong phạm vi cho phép và không có thêm các khoản thuế 
mới.

Tôi sẽ đặt vấn đề an toàn của các bạn lên hàng đầu; vấn đề về dịch vụ cảnh sát và 
phòng cháy là những vấn đề cơ bản.  Là Cố vấn của các bạn, tôi đã làm việc để thay 
đổi những năm chúng ta bỏ bê cơ sở hạ tầng của mình; các khu phố của các bạn và 
các cơ sở nước mưa phải được bảo trì để ngăn ngừa hư hại và chi phí sửa chữa.

Tôi rất ủng hộ các công viên địa phương và những con đường mòn và tận dụng công 
việc của các tình nguyện viên của chúng ta.

Gordon A. Bisset
 7201 125th Avenue SE
Newcastle WA 98056 
(425) 226-9345
gdbisset@msn.com
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Thị trưởng

Học vấn: Trường Trung học North Central - Chương 
trình Học nghề Thợ Lắp Ống hơi Spokane WA 5 
Năm

Nghề nghiệp: Chuyên gia Phát triển Kinh doanh, Hiệp hội Thợ Đường ống và Thợ 
Lắp đặt Đường ống Bang Washington

Lời phát biểu: Kinh nghiệm phù hợp với Pacifi c. Tôi đã được bổ nhiệm vào Hội đồng 
Thành phố vào tháng 5 năm 2009 và được bầu vào tháng 11. Tôi đã phục vụ tại Hội 
đồng Thành phố Pacifi c, làm việc tại một số ủy ban, từ năm 2009 cho đến khi được 
bổ nhiệm làm Thị trưởng vào tháng 7 năm 2013. Trước khi được bổ nhiệm vào hội 
đồng thành phố, tôi đã làm việc tại Ban Kế hoạch trong bốn năm.

Với vai trò là Thị trưởng, tôi đã có một vài trở ngại phải vượt qua. Nhân viên quản 
lý chủ chốt đã được thuê. Phối hợp với các nhân viên và hội đồng, chúng tôi đã giải 
quyết được những thử thách và bắt đầu phát triển thành phố. Vấn đề an toàn công 
đã được nâng cao bằng việc thuê thêm ba sĩ quan. Thành phố đã đạt được sự bảo 
vệ bảo hiểm với giá cả phải chăng, bao gồm các chương trình đào tạo cho nhân viên. 
Các công viên và đường phố là các khu vực được ưu tiên; các kế hoạch đang trong 
giai đoạn tiến hành nhằm phát triển một chương trình sửa chữa vào bảo dưỡng. 
Chương trình phát triển cộng đồng sẽ là một khâu chủ chốt khi chúng ta hoàn thành 
hai dự án đường phố chính này.

Tôi sẽ rất vinh dự được tiếp tục phục vụ cộng đồng của chúng ta.

Leanne Guier
 323 Chicago Blvd S
Pacifi c WA 98047 
(724) 484-3799
friendsofl eanne@usa.com
www.friendsofl eanne.com

Học vấn: Bằng Trung học, Các Nghiên cứu A A, 
Chứng chỉ Kỹ thuật Âm nhạc, Nhiều Khóa Giáo dục 
Liên tục

Nghề nghiệp: Kỹ thuật viên Sửa chữa Dụng cụ Âm nhạc, Laborer/Jack of All Trades

Lời phát biểu: Trong khi chủ trì một cuộc họp của Park Board, tôi phát hiện ra rằng 
thành phố không tuân thủ với đạo luật về các cuộc họp công cộng mở (RCW 42.30) 
và đạo luật về hồ sơ công (RCW 42.56). Tôi đã trình cho ủy ban giấy chứng nhận đào 
tạo của mình. Theo đúng quy định chương trình đào tạo về các buổi họp công mở 
được yêu cầu cho mỗi thành viên của một cơ quan chính phủ. Chương trình đào tạo 
phải được hoàn thành không quá 90 ngày sau khi nhận nhiệm vụ.

Thị trưởng tham dự buổi họp nói rằng Park Board không phải là một cơ quan quản lý 
và chứng nhận đó theo các đạo luật là không cần thiết.

Ngài Thị trưởng đã không đúng.

Tất cả các pháp chế được hoàn thành khi thành phố không tuân thủ có thể bị vô hiệu 
hóa. Thành phố có thể bị phạt tiền và bị kiện. Không tuân thủ là hành vi tham nhũng.

Thành phố cần ban lãnh đạo có trình độ năng lực để làm việc. Các đạo luật này cần 
được tuân thủ một cách nghiêm ngặt. Việc quản lý minh bạch là quan trọng và cần 
được tôn trọng. Thành phố nên bầu cử cho Gary M.Nitschke

Gary Nitschke
 102 Butte Ave
Pacifi c WA 98047 
(253) 939-6777
gnuemacc@gmail.com
  

Thành viên Hội đồng Vị trí Số 1

Học vấn: Juanita High – Satellite Campus & Ba Năm 
tại BCC & LWVT

Nghề nghiệp: Trợ lý Giám đốc – 25 Năm CPA/Công ty Luật – Bellevue, WA

Lời phát biểu: Tôi đang chạy đua để giữ ghế và tiếp tục xử lý các hoạt động hàng 
ngày của thành phố và các vấn đề nóng.  Mục tiêu của tôi là tiếp tục tiến về phía 
trước theo cách tích cực bằng cách sử dụng tối ưu các đồng tiền thuế và thời gian 
của nhân viên.  Tôi kiên trì và ham học hỏi và sẽ tiếp tục đưa những mối quan ngại 
của các bạn ra ánh sáng. Hồ sơ của tôi đã thể hiện tất cả.

Tôi tình nguyện tham gia vào các sự kiện của thành phố bao gồm Pacifi c Days, Earth 
Day, Citizen Appreciation và Tree Lighting. Tôi đã tạo điều kiện cho một cuộc đấu giá 
gây quỹ cho con em của các liệt sĩ mà thành phố đã công nhận, đồng thời đoàn kết 
toàn cộng đồng với nhau.  Tôi tập hợp các cột cờ tại hội trường thành phố để được 
sửa chữa và gây quỹ cho một huy chương và sự cống hiến.

Tôi tham gia tình nguyện cho các chương trình USO, Newborns In Need và Always 
Brothers. Các tổ chức mang lại lợi ích cho những người khác. Chúng ta càng mang 
lại lợi ích cho những người khác, cộng đồng chúng ta càng mạnh mẽ hơn và trở 
thành một nơi đáng sống hơn. 

Katie Garberding
 366 White River Drive
Pacifi c WA 98047 
(425) 765-7392
kvgarberding@gmail.com
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Thành viên Hội đồng Vị trí Số 3

Học vấn: Trường Trung học Phổ thông Auburn 
Riverside, hiện đang học tại Cao đẳng Green River

Nghề nghiệp: Người lao động tại Khu công nghiệp Lakeside

Lời phát biểu: Tôi quan tâm đến định hướng phát triển của thành phố. Vẻ cuốn hút 
của một thị trấn nhỏ nơi tôi lớn lên đã mất đi.  Công viên thành phố của chúng ta là 
sự phô bày thảm bại của việc điều hành không hiệu quả. Nhà vệ sinh không hoạt 
động buộc người nộp thuế phải trả tiền cho các nhà vệ sinh di động.  Các gia đình 
nên được phép đến công viên vui chơi cả năm. Người nộp thuế có quyền sử dụng tài 
sản mà họ phải bỏ tiền ra. Tôi có thể mang lại một viễn cảnh tươi đẹp mà hội đồng 
hiện tại của chúng ta không làm được. Nếu có cơ hội, tôi sẽ đấu tranh nhằm cải thiện 
các khu phố, đưa khu công viên thành phố thành một nơi vui nhộn, dành cho các gia 
đình như đã từng, và làm tất cả những gì có thể để làm cho Pacifi c thành một nơi tốt 
hơn để  sống.  Tôi cũng cam kết cân nhắc thận trọng đến việc chi tiêu những đồng tiền 
thuế.  Quý vị phải lao động vất vả để kiếm được số tiền đó và tôi sẽ nỗ lực hết mình 
để đảm bảo rằng những đồng tiền đó được chi tiêu một cách khôn ngoan.

Brice Erickson
 324 Butte Ave SE
Pacifi c WA 98047 
  bebriceerickson@gmail.com
  

 Họ c vấ n: Đã tốt nghiệp Trường Trung học Auburn. 
Tiếp tục tham gia các khóa học giáo dục về bán 
hàng, kế toán, và quản lý.

Nghề nghiệp: Đại diện bán hàng đã nghỉ hưu. Thành viên tích cực củahội đồng 
thành phố. Cựu thành viên VRFA.

Lời phát biểu: Trong 16 năm cộng phục vụ với tư cách là một thành viên hội đồng, 
tôi đã đóng góp vào việc đạt được nhiều mục tiêu.

Tôi đã đóng một vai trò không thể thiếu trong việc tìm kiếm các quyền lợi về nguồn 
nước bị mất, cũng như cho phép chúng ta tận hưởng nguồn nước từ năm 2007. Tôi 
đã giúp thành phố đạt được doanh thu thuế từ các chi phí VRFA, dẫn đến việc mua 
Động cơ 38 mới. Tôi cũng đã đóng một vai trò không thể thiếu trong việc cứu các dự 
án đường bộ, bảo đảm mở rộng tài trợ cho dự án Đường Stewart và ngăn thành phố 
Sumner khỏi việc từ bỏ dự án Đường Valentine.

Đây chỉ là một vài trong số những thành tựu lớn của tôi trong nhiều năm tại văn 
phòng. Vì vậy, hãy bỏ phiếu cho sự thành công đã được minh chứng, những lời hứa 
không sáo rỗng. Trong 4 năm tới, thành phố sẽ tiếp tục phát triển. Mục tiêu của tôi là 
tiếp tục cải thiện các con đường của thành phố chúng ta và các cơ sở hạ tầng khác.

Được ủng hộ bởi công đoàn Lính cứu hỏa Chuyên nghiệp IAFF 1352 Valley Địa 
phương.

Clinton Steiger
 105 3rd Ave SW
Pacifi c WA 98047 
(253) 735-2144
  

Thành viên Hội đồng Vị trí Số 6

Học vấn: Tốt nghiệp Học viện Kỹ thuật Nghề Clover 
Park và Trung học Wilson tại Tacoma

Nghề nghiệp: Điều hành Tái chế Thương mại, Quản lý Rác thải. Lính dự bị Lực 
lượng Không quân

Lời phát biểu: Tôi đang chạy đua vào Hội đồng Thành phố Pacifi c vì tôi tin rằng Hội 
đồng của chúng ta cần bảo vệ các công việc và đầu tư nhiều hơn vào cơ sở hạ tầng 
của thành phố. Thành phố chúng tôi đã phải chịu đựng sự cắt giảm nghiêm trọng kể 
từ cuộc Đại Suy thoái. Mặc dù chúng ta đã phục hồi một số dịch vụ đã bị cắt giảm, 
nhưng chúng ta còn nhiều việc hơn phải làm để bảo vệ cư dân và cộng đồng của 
mình. 

Sau khi phục vụ tại Hội đồng Nhà thờ tại Messiah Lutheran, tôi học được giá trị của 
việc đại diện cho tất cả tiếng nói của người dân và làm việc thông qua những sự khác 
biệt để mang lại kết quả cho giáo đoàn. Là một Lính Dự bị Lực lượng Không quân, 
tôi hiểu được tầm quan trọng của việc phụng sự quốc gia và cộng đồng của chúng ta. 
Là Uỷ viên Hội đồng Thành phố tiếp theo của các bạn, tôi sẽ mang những giá trị này 
đến cho Hội đồng. Các bạn xứng đáng có một Uỷ viên Hội đồng Thành phố luôn lắng 
nghe những mối bận tâm của các bạn, người luôn có trách nhiệm và minh bạch, và 
luôn bảo vệ chất lượng cuộc sống của chúng ta tại Pacifi c. Tôi sẽ thấy rất vinh dự khi 
nhận được phiếu bầu của quý vị.

David B. Storaasli
 358 White River Dr
Pacifi c WA 98047 
(253) 266-2482
dbscouncilrun@comcast.net
  

Họ c vấ n: Không nộp thông tin.

Nghề nghiệp: Không nộp thông tin.

Lời phát biểu: Tôi muốn cảm ơn tất cả các cử tri của Thành phố Pacifi c vì đã ủng hộ 
trong một vài năm trước đây, và tôi mong sẽ nhận được sự hỗ trợ của quý vị một lần 
nữa để bầu cho tôi vào Hội đồng vị trí số 6. Tôi đã sống tại Thành phố Pacifi c từ năm 
1990 và tôi cảm thấy mình như một phần to lớn của thành phố. Tôi đã dành phần lớn 
thời gian nghỉ hưu của mình để làm việc thiện nguyện trong cộng đồng và bây giờ tôi 
mong muốn được phục vụ để hỗ trợ cho sự tăng trưởng của cộng đồng trong tương 
lai. Tôi ủng hộ mạnh mẽ và sẽ đẩy mạnh thay đổi mô hình của bộ máy chính quyền 
thành phố theo hướng từ Thị trưởng/ Hội đồng như hiện nay - thành Hội đồng/ Quản 
lý để mang đến cho thành phố một mô hình quản lý khách quan và dân chủ hơn. Nhìn 
lại lịch sử trong suốt 25 năm qua của chính quyền thành phố, tôi cảm thấy rõ ràng đây 
là thời điểm cho một sự thay đổi.

Don Thomson
 416 2nd Ave SE
Pacifi c WA 98047 
(253) 315-9316
your.city.pacifi c@gmail.com
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Thị trưởng

Họ c vấ n: Cử nhân Kế toán, Nghiên cứu sau đại học 
lĩnh vực Tài chính, Chứng nhận Lean Six Sigma (Mô 
hình cải tiến năng suất chất lượng tiên tiến)/ Quản lý 
Nhà nước và Đàm phán hợp đồng
Nghề nghiệp: Giám đốc Tài chính và Hoạt động Doanh nghiệp/Nhà nước; Chủ 
doanh nghiệp địa phương nhỏ
Lời phát biểu: Redmond cần lãnh đạo mới và có năng lực hơn, phục vụ những 
người sinh sống và có các doanh nghiệp ở đây. Thành phố của chúng ta đạt được 
tình trạng tốt nhất khi cả cộng đồng cùng tham gia vào các quyết định quan trọng.
Thị trưởng hiện tại không lắng nghe người dân và không còn hiệu quả. Chúng ta 
không thể tiếp tục những sai lầm và bỏ lỡ các cơ hội tôi thấy ở xung quanh Redmond, 
thường là trong khi bị mắc kẹt khi đang tham gia giao thông!
Sự nghiệp của tôi bao gồm việc quản lý điều hành tại Hạt King và thành phố Seattle, 
dẫn dắt những thay đổi nhằm nâng cao hiệu quả và tăng cường quản lý tài chính. Tôi 
sẽ quản lý ngân sách nhằm đáp ứng các ưu tiên của chúng ta và mang trách nhiệm 
lớn hơn. Chúng ta không thể đủ khả năng để đóng các khoản thuế để cứu giúp tình 
trạng quản lý ngân sách nghèo nàn.
Tôi cam kết đảm bảo thành phố của chúng ta cải thiện cuộc sống của chúng ta khi 
chúng ta phát triển, xây dựng một cộng đồng và không chỉ xây dựng các tòa nhà.
Kính mong Quý vị bỏ phiếu ủng hộ Thị Trưởng  
Được sự ủng hộ của: Đảng viên Đảng Dân chủ Khu vực 45/48, các quan chức của 
đảng Cộng hòa, cựu Thị trưởng Rosemarie Ives và Christine Himes; cộng đồng và 
các lãnh đạo doanh nghiệp.

Steve Fields
 13200 Old Redmond Road
Redmond WA 98052 
(425) 898-3618  
www.electstevefi elds.com

Học vấn: Thạc sĩ Quản trị Công, Đại học 
Washington 1987

Nghề nghiệp: Thị trưởng của Redmond, 2008 đến Hiện tại

Lời phát biểu: Dưới sự lãnh đạo của John, Redmond đã bảo vệ được các khu phố 
hiện có bằng cách chuyển mật độ sang Downtown và Overlake, cải thiện giao thông 
và các công viên, và bảo vệ môi trường. Ngày nay, Redmond có một khu trung tâm 
thành phố sôi động với một Đường phố Cleveland đổi mới, công viên cây xanh và 
những con đường mòn, các doanh nghiệp mới, tài trợ cho các tuyến tàu điện và cải 
thiện môi trường sống.

Trong nhiệm kỳ tiếp theo của mình, John có kế hoạch chuyển đổi trung tâm thành phố 
thành những tuyến phố hai chiều, cải thiện các công viên hiện có và xây dựng các 
công viên mới, và tạo ra nhiều tùy chọn nhà ở hơn cho cư dân ở mọi lứa tuổi.

Công việc quản lý tài chính của John được công nhận trong toàn quốc; Thành phố 
đã kiếm được định mức trái phiếu cao nhất có thể. Hơn 1.400 cư dẫn hỗ trợ thiết lập 
những sự ưu tiên về ngân sách của Thành phố. Ngày nay, các cư dân của Redmond 
phải trả ít hơn thu nhập của họ cho các dịch vụ của thành phố so với năm 2008.

Gia đình John đã chuyển đến Redmond năm 1969. Ông và Dabbie đã chăm sóc con 
cái tại Education Hill. Ông huấn luyện thanh thiếu niên các môn thể thao và làm việc 
trong nhiều hội đồng khu vực và địa phương.

Hãy giữ lại một người lãnh đạo có kinh nghiệm! Hãy bỏ phiếu cho John Marchione!

John Marchione
 16532 NE 98th Court
Redmond WA 98052 
(425) 890-9373
jfmarchione@outlook.com
www.johnmarchione.com

Thành viên Hội đồng Vị trí Số 1

Học vấn: Cử nhân Nghệ thuật, Tiếng Anh, Đại học 
Bang California 

Nghề nghiệp: Giao thông vận tải MTC. Các khách hàng cũ bao gồm chương trình 
chuyển đổi Dành Giải thưởng của Microsoft.

Lời phát biểu: Thực hiện công việc. Trong tám năm qua, tôi đã làm việc để làm cho 
Redmond là một nơi tuyệt vời cho các cư dân của mình. Từng ngày, tôi làm việc để 
thúc đẩy sự đổi mới bằng cách mở ra nhiều loại hình doanh nghiệp mới. Đối với môi 
trường, tôi đấu tranh để khôi phục lại Bear Creek, và hỗ trợ các dự án cứu hộ cá hồi. 
Tôi lấy làm vinh dự được phục vụ tại các Ban cắt giảm phi lợi nhuận như Trung tâm 
Together và các Khu vực dành cho các Nghệ sĩ trong Khu vực Địa phương. Nghề 
nghiệp của tôi là một nhà kinh tế học giao thông vận tải hướng dẫn những nỗ lực cắt 
giảm sự tắc nghẽ bằng những con đường và đường phố tốt hơn. Tôi là Uỷ viên Hội 
đồng Redmond duy nhất nhận được Chứng chỉ Khả năng Lãnh đạo Thành phố Cấp 
cao, và một Người quản lý Rừng có trình độ với Grean Redmond. Vui lòng hỗ trợ 
những nỗ lực liên tục của tôi để chi tiêu một cách hiệu quả đồng thời cải thiện cộng 
đồng của chúng ta cho tất cả những ai đang sinh sống và làm việc tại đây. Tôi rất vui 
được lắng nghe suy nghĩ của các bạn về cộng đồng của chúng ta và các bạn có thể 
gọi trực tiếp cho tôi theo số (425) 830-4265.

Hank Myers
 17409 NE 22nd Street
Redmond WA 98052 
(425) 830-4265
hank@electhankmyers.org
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Thành viên Hội đồng Vị trí Số 3

Học vấn: Cử nhân Tư pháp Hình sự, Đại học 
Bang Washington; Thạc sĩ Quản lý Công, Đại học 
Oklahoma

Nghề nghiệp: Uỷ viên Hội đồng, Redmond; Chuyên viên Phân tích Tuân thủ Cao 
cấp, Công ty Bảo hiểm Liberty Mutual

Lời phát biểu: Hank đã chứng minh rằng ông có khả năng lãnh đạo, kiến thức, ảnh 
hưởng đến khu vực và niềm đam mê biến Redmond thành một nơi đáng sống, làm 
việc, vui chơi và học tập nhất.  Với tám năm phục vụ cho cộng đồng, Hank đã cho 
thấy rằng ông luôn biết lắng nghe và có thể mang lại kết quả.

Ảnh hưởng của ông trong khu vực đã được tăng lên khi ông đã giúp đưa ra các quyết 
định chính sách quan trọng với vai trò là đại diện của Redmond trước Ủy ban về Các 
Vấn đề Công của Hiệp hội Thành phố Sound, Ban Hoạch định Quản lý Tăng trưởng 
Hội đồng Khu vực Puget Sound, và Ủy ban Chính sách Khu vực của Quận King.  Ông 
ủng hộ tất cả những người dân đóng thuế bằng cách nhấn mạnh Ban Chất thải Rắn 
Quận King trì hoãn xây dựng một trạm trung chuyển phi pháp.

Trong bốn năm tới, Redmond sẽ đưa ra các quyết định có những tác động lâu dài.  
Hank muốn thấy sự phát triển tại khu Downtown và Overlake tôn vinh sự sống động, 
cân bằng với không gian mở được lập kế hoạch cẩn thận, đảm bảo các trung tâm đô 
thị năng động, các khu phố an toàn, tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ và các lựa chọn 
giải trí đa dạng.  Hãy bỏ phiếu cho Hank Margeson

Hank Margeson
 16135 NE 112th St
Redmond WA 98052 
(425) 885-1684
friends-of-hank@hotmail.com
www.friendsofhank.com

Thành viên Hội đồng Vị trí Số 5

Học vấn: BAE Sinh học, Đại học Eastern; M.Ed. Phát 
triển Chuyên nghiệp, Đại học Heritage 
Nghề nghiệp: Quản lý Ủy ban Các Con đường mòn và Công viên, tình nguyện viên 
cộng đồng, cựu giáo viên khoa học
Lời phát biểu: Tôi vinh dự được phục vụ quý vị tại Hội đồng Thành phố Redmond.
Là cư dân sinh sống tại Redmond 17 năm, tôi hiểu được điều gì đã làm cho Redmond 
trở thành một nơi đáng sống, làm việc và vui chơi.  Tôi quan tâm đến tương lai của 
thành phố và cam kết tiến hành các khoản đầu tư thông minh trong toàn thành phố.
Là ủy  viên của Hội đồng Thành phố Redmond, tôi sẽ phối hợp với các nhà lãnh đạo 
trong toàn khu vực để tìm ra các giải pháp giao thông sáng tạo.
Tôi sẽ giúp các doanh nghiệp, cả doanh nghiệp mới và cũ, phát triển mạnh tại 
Redmond.
Tôi sẽ tiếp tục tiến hành những cải thiện trong các công viên, các con đường mòn và 
sự an toàn trong mỗi khu phố.
Tôi sẽ khuyến khích bảo tồn vẻ đẹp tự nhiên của Redmond cũng như bảo vệ các con 
suối và khu rừng.
Tôi sẽ cân bằng kế hoạch dài hạn với việc quản lý có trách nhiệm để đóng góp vào 
một thành phố mà các gia đình và các doanh nghiệp hướng đến chất lượng cuộc 
sống tuyệt vời của chúng ta.
Hãy bỏ phiếu cho Angela Birney vào Hội đồng Thành phố Redmond, Vị trí số 5.

Angela Birney
 11027 166th Pl NE
Redmond WA 98052 
(425) 861-8578
angela@birneyforcouncil.com
www.birneyforcouncil.com
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Thành viên Hội đồng Vị trí Số 7

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

Nghề nghiệp: Trưởng nhóm Thử nghiệm Phần mềm

Lời phát biểu: Redmond là trung tâm của sự đổi mới, đó là do trí tưởng tượng và tôi 
tin rằng nó cũng đúng với chính quyền thành phố Redmond. Redmond là thành phố 
đầu tiên trong khu vực địa phương thực hiện phương pháp «Ưu tiên về Ngân sách» 
trong đó ưu tiên các dự án/ chương trình để xác định kinh phí trong sáu ưu tiên cộng 
đồng khác nhau.

Hội đồng thành phố, theo thị trưởng, đã quy định quy trình này, nó đã cho thấy hiệu 
quả và các quy trình được trau chuốt để làm cho việc lên ngân sách và kinh doanh ở 
Redmond trở nên dễ dàng hơn. Đó là lý do tại sao tôi chạy đua và ngây ngất khi nhìn 
thấy thành quả của công việc này.

Điều này đòi hỏi nỗ lực liên tục, vì khi kinh tế, nhân khẩu học và các điều kiện khác 
thay đổi, việc đánh giá lại tầm nhìn, chiến lược và kế hoạch cũng phải được thực hiện 
lại để hướng dẫn cách sử dụng các nguồn tài nguyên và đất đai hạn chế của chúng 
ta.

Tôi bênh vực cho những người tìm được thấy được những khó khăn trong các yêu 
cầu của chính phủ để điều hướng và đó là các vấn đề về chỗ ở cá nhân, chủ doanh 
nghiệp và người nộp thuế. Tôi kính xin lá phiếu của các bạn vào ngày 3 tháng 11.

David Carson
 16318 NE 50th Way
Redmond WA 98052 
(206) 484-8480
dmcarson@hotmail.com
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Thị trưởng

Học vấn: Không nộp thông tin.

Nghề nghiệp: Không nộp thông tin.

Lời phát biểu: Kính thưa các cử tri Renton,

Tôi đã có vinh dự được phục vụ với tư cách là thị trưởng thành phố Renton trong tám 
năm qua. Trong thời gian này, dân số của chúng ta đã gia tăng đến 100.000 người, 
trong khi cơ sở việc làm của chúng ta cũng đã tăng lên đến 45.000 việc làm tại địa 
phương. Renton đã trở thành một cộng đồng đáng để sống, làm việc và nuôi dưỡng 
gia đình.

Chúng ta đã sống sót sau cuộc suy thoái tồi tệ nhất trong lịch sử và các hoạt động 
của thành phố đã trở nên tốt hơn rất nhiều. Chúng ta đã cải thiện được đáng kể năng 
suất và hiệu quả của mình và có một lực lượng lao động nòng cốt luôn mong muốn 
được cống hiến nhằm mang đến cho cư dân của chúng ta các dịch vụ có chất lượng, 
từ các công viên, con đường cho đến sự an toàn công cộng.

Tương lai của chúng ta rất tươi sáng! Hàng trăm triệu đô-la hiện đang được đầu tư 
tại Renton, và chúng tôi cam kết tiếp tục nỗ lực trong việc giúp thành phố của chúng 
ta trở nên an toàn hơn và tập trung quản lý sự phát triển và các tác động của giao 
thông vận tải, đồng thời tiếp tục cải thiện chất lượng cuộc sống trong cộng đồng của 
chúng ta.

Tôi đánh giá cao sự tiếp tục hỗ trợ của quý vị.

Denis W. Law
 3625 Lake Washington Blvd N
Renton WA 98056 
(425) 941-1533
denislaw@comcast.net
  

Thành viên Hội đồng Vị trí Số 3

Họ c vấ n: Không nộp thông tin.

Nghề nghiệp: Không nộp thông tin.

Lời phát biểu: Rút lui khỏi cuộc tranh cử vào Hội đồng.

Cảm ơn Cộng đồng Renton về sự ủng hộ trong 12 năm qua!  

Marcie Palmer
 2507 Park Pl. N.
Renton WA 98056 
(425) 271-0454
pkplmarcie@comcast.net
  

Học vấn: Cử nhân Kinh doanh, Cao đẳng Staten 
Island; Thạc sỹ Quản lý và Hệ thống, Đại học New 
York; SPHR; SHRM-SCP.

Nghề nghiệp: Cố vấn Nguồn Nhân lực, Đối tác Kinh doanh HR và Luật sư Doanh 
nghiệp Nhỏ

Lời phát biểu: Việc đáp ứng các nhu cầu đa dạng của cư dân Renton đồng thời 
quản lý tăng trưởng đã trở nên phức tạp.  Hai mươi tám năm trong lĩnh vực kinh 
doanh của tôi mang lại kinh nghiệm thực tế mà Renton hiện nay đang cần.  Tôi là mẹ 
của hai người con, là một tác giả và là con gái của một thẩm phán đã về hưu và là 
nhà giáo trung học đã về hưu.  Tôi hiểu được giá trị mà giáo dục, các cơ hội và chính 
sách tốt mang lại cho sự an toàn của các cộng đồng.  Tôi làm việc trong Hội đồng The 
Next Curve (Tổ chức Cộng đồng Renton) và là thành viên của Renton Rotary.  Chồng 
tôi là cựu chiến binh Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ và là Chủ tịch  Hiệp hội Chủ nhà. 

Thành viên Hội đồng Marcie Palmer đã nói “Hãy chào đón Carol Ann bằng sự nhiệt 
tình tương tự mà quý vị đã dành cho tôi!» Cộng đồng của chúng ta đã làm điều đó và 
tôi vô cùng biết ơn.

Được ủng hộ bởi: Thị trưởng Denis Law, các Thành viên Hội đồng: Don Persson, 
Armondo Pavone và Ed Prince, Hiệp hội Lính cứu hỏa Renton Chi nhánh 864, Hội 
đồng Nhà ở Giá rẻ của Hiệp hội Nhà thầu Lành nghề, Nguyên Thành viên Hội đồng 
King Parker và nhiều cá nhân và tổ chức khác!

Carol Ann Witschi
 PO Box 548
Renton WA 98057 
(425) 207-8161
carolann4renton@gmail.com
www.carolann4renton.com



74 Quận King không chịu trách nhiệm về tính hợp lệ hoặc 
chính xác của lời tuyên bố, phát biểu hoặc bác bỏ. Thành Phố Renton

Thành viên Hội đồng Vị trí Số 4

Họ c vấ n: Cử Nhân Khoa Học Xã Hội khoa Chính trị/
Triết học/Kinh tế và Truyền thông, Đại học Western 
Washington
Nghề nghiệp: Chủ tịch Ủy ban Công vụ và Quan hệ Chính phủ, Hiệp hội Người Môi 
giới Bất động sản Camano-Quận Snohomish 
Lờ i phát biểu: Với hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc trong chính phủ, tổ chức cộng 
đồng, và vận động phi lợi nhuận, Ryan có đủ kiến thức và nhiệt huyết để làm các 
công tác quần chúng cần thiết trong hội đồng. Ryan hiện là Phó Chủ tịch Ủy ban Tư 
vấn Dịch vụ Nhân sinh Renton và tình nguyện viên cùng với Hiệp hội Bệnh Bạch cầu 
và Khối u Bạch huyết. Ryan sống ở Khu vực Cascade cùng với vợ, Stefanie, và cô 
con gái một tuổi, Molly.
An ninh Công cộng: Cung cấp các nguồn lực cần thiết cho sở cảnh sát và sở cứu hỏa 
để duy trì và cải thiện an ninh khu phố.
Cộng đồng: Thúc đẩy các chính sách tạo điều kiện thuận lợi để cung cấp đủ nhà ở 
giá rẻ gần nơi làm việc và giao thông công cộng; đầu tư vào các công viên và đường 
mòn trong khu phố.
Phát triển Kinh tế: Phát triển môi trường kinh tế cho phép các doanh nghiệp địa 
phương phát triển mạnh ở khu trung tâm và trên toàn thành phố.
Những người ủng hộ: Hiệp hội Quốc tế của Lính cứu hỏa Chi nhánh 864 Công đoàn 
Lính cứu hỏa Renton; Thị trưởng Thành phố Renton Denis Law, Thành viên Hội 
đồng Thành phố Renton Ed Prince, Armondo Pavone, Randy Corman, Don Persson, 
King Parker (cựu thành viên); Dân biểu Tiểu bang Steve Bergquist, Chủ tịch Khu học 
chánh Renton Pam Teal, và nhiều cá nhân và tổ chức khác! 

Ryan McIrvin
 PO Box 3148
Renton WA 98056 
(425) 306-4444
ryan@ryan4renton.com
www.ryan4renton.com

Học vấn: Đã tham dự các lớp học tại Cao đẳng 
Cộng đồng Highline

Nghề nghiệp: phụ tá chăm sóc tại nhà phục vụ người già và người khuyết tật

Lời phát biểu: Các con tôi học ở đây. Tôi tham gia tranh cử bởi vì Renton có thể 
là một nơi tuyệt vời cho các con tôi lớn lên và lập gia đình riêng của chúng, nhưng 
chúng ta cần thay đổi thực sự.

Là thành viên hội đồng của công đoàn mình, tôi đã đấu tranh để nâng cao mức lương 
tối thiểu ở SeaTac và Seattle. Công nhân ở Renton xứng đáng được nhận một mức 
lương đủ sống và nghỉ ốm được hưởng lương để họ có thể chăm sóc cho con hoặc 
cha mẹ đang bị bệnh. 

Tôi dành cả ngày để chăm sóc cho người già và người khuyết tật. Nhưng chúng ta 
không có đủ các dịch vụ cho người già ở Renton. Và chúng ta chắc chắn không các 
dịch vụ chúng ta cần cho thanh niên.

Renton là một thành phố ngày càng đa dạng và sự đa dạng là một trong những thế 
mạnh của chúng ta. Nhưng chúng ta không có một hội đồng đại diện hoàn toàn cho 
cộng đồng của chúng ta. Tôi muốn chắc chắn rằng tất cả cư dân của chúng ta được 
lắng nghe tại Tòa thị chính Thành phố.

Monique Taylor-Swan
 PO Box 59432
Renton WA 98058 
(206) 450-8664  

Thành viên Hội đồng Vị trí Số 5

Học vấn: Trường Trung học Franklin, Đại học Bang 
Washington
Nghề nghiệp: Chủ tịch, Hội đồng thành phố Renton; Giám đốc, Ủy ban về các Vấn 
đề Người Mỹ gốc Phi
Lời phát biểu: Bốn năm trước đây, tôi được vinh dự bầu vào Hội đồng Thành phố 
Renton. Là ủy viên hội đồng thành phố, tôi đã làm việc hết mình để đảm bảo duy trì 
thành phố Renton là một nơi tuyệt vời để sống, làm việc, và vui chơi. Khi nền kinh tế 
của chúng ta được cải thiện, Renton đang trở thành một trung tâm đầu tư kinh tế và 
một cộng đồng có nhu cầu rất lớn để sống và chăm sóc gia đình.  
Trong bốn năm tiếp theo, tôi sẽ tập trung vào:
An Toàn Công Cộng: Hỗ trợ các nguồn lực cho cảnh sát và cứu hỏa để học có các 
công cụ cần thiết giữ cho các khu phố của chúng ta được an toàn.
Tăng trưởng: Lập kế hoạch cho sự tăng trưởng thông minh bảo vệ các đặc điểm của 
các khu phố của chúng ta đồng thời cung cấp các lựa chọn nhà ở giá rẻ.
Các Dịch vụ Hỗ trợ: Tiếp tục cung cấp các dịch vụ hàng đầu cho người cao tuổi, giới 
trẻ, và những cư dân dễ bị tổn thương.
Tôi đã được xác nhận bởi thị trưởng Denis Law, các Uỷ Viên Hội đồng Armondo 
Pavone, Don Persson, Randy Corman, Đại diện Bang Steve Bergquist, các Cựu Uỷ 
viên Hộ đồng King Parker, Toni Nelson và các Nhân viên cứu hỏa của Renton.
Tôi đánh giá cao lá  phiế u bầ u chọn của quý vị! 

Ed Prince
 PO Box 59113
Renton WA 98058 
(206) 478-3802
ed@edprinceforrenton.com
www.edprinceforrenton.com
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Thành viên Hội đồng Vị trí Số 6

Họ c vấ n: Bằng thạc sĩ (Quản trị kinh doanh, Đại học 
City, Seattle; Cử nhân (Khoa học Truyền thông, Đại 
học Anahuac, Mexico)
Nghề nghiệp: Trưởng phòng hành chính (CAO)/Công ty Tư vấn Checkerboard; Ủy 
viên Hội đồng thành phố Renton; trước đây là Phòng Thương mại Nhà nước (dưới 
quyền quản lý của Thống đốc Locke)
Lời phát biểu: Trong 10 năm làm việc tại Lãnh sự quán Mexico, công việc của tôi là 
phát triển quan hệ đối tác với các cơ quan địa phương, tiểu bang và liên bang cung 
cấp các dịch vụ và chương trình nhằm nâng cao chất lượng của cộng đồng. Tôi đã có 
được uy tín vì công bằng và tháo vát trong việc hòa giải vấn đề.
Khi trống một vị trí trong Hội đồng thành phố, tôi đã được bổ nhiệm và tôi đã làm việc 
không ngừng kể từ thời điểm đó.
Với tư cách là Chủ tịch Ủy ban Dịch vụ Cộng đồng, ưu tiên của tôi là tập trung hỗ 
trợ các chương trình vì lối sống tích cực như tiếp thêm sức mạnh cho các trung tâm 
người cao tuổi và các khu phố đi bộ an toàn.
Cá nhân tôi đã vận động thành công các nhà lập pháp hỗ trợ tài chính cho cầu nối 
I-405/SR 167 và I-405 mở rộng để giúp chúng ta giảm thiểu tình trạng tắc nghẽn giao 
thông khủng khiếp trên các phố.
Tôi tự hào là phụ nữ gốc Tây Ban Nha đầu tiên trong Hội đồng và có tên trong Lực 
lượng đặc biệt hòa nhập của Thị trưởng đối với việc duy trì mối quan hệ lâu dài với 
các cộng đồng đa dạng Renton, đặc biệt là khi nói đến an toàn công cộng.
Tôi đánh giá cao sự bình chọn của quý vị!

Ruth Perez
 PO Box 58364
Renton WA 98058 
(253) 859-2845
ruthperezforrenton@comcast.net
www.ruthperezforrenton.com

Thành viên Hội đồng Vị trí Số 7

Học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng Green River, Bằng Tư 
pháp Hình sự, Tốt nghiệp F.B.I. Học viện Quốc gia

Nghề nghiệp: Phó Trưởng Cảnh sát Renton Đã nghỉ hưu

Lời phát biểu: Tôi muốn cảm ơn cư dân thành phố Renton vì đã cho phép tôi được 
phục vụ các bạn với vai trò là sĩ quan cảnh sát trong suốt 33 năm và 15 năm làm ủy 
viên hội đồng thành phố.  Tôi sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình để phục vụ tất cả cư dân của 
cộng đồng đa dạng này.  Một lần nữa tôi xin cảm ơn về cơ hội được trở thành một 
phần không thể thiếu của thành phố tươi đẹp này.

Don Persson
 538 Renton Ave S
Renton WA 98057 
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Thành viên Hội đồng Vị trí Số 2

Học vấn: Cử nhân Kỹ thuật, Đại học Kansas, 
Lawrence, KS; Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Đại học 
Regis, Denver, CO

Nghề nghiệp: Cựu Chuyên gia Marketing, Đối tác của các Doanh nghiệp Nhỏ Hiện 
nay

Lời phát biểu: Sammamish cần một cách tiếp cận mới.  Là một công dân tích cực 
trong cộng đồng của chúng ta, và thông qua công việc của tôi với Các Công dân của 
Sammamish, tôi đã và đang giúp đỡ để tạo ra một tác động tích cực đến tương lai 
của Sammamish.  Tôi sẽ làm việc để đưa ra những quyết định có ý nghĩa mang tính 
phổ biến để giữ Sammamish vẫn là một nơi cư trú an toàn, đáp ứng được các nhu 
cầu giao thông vận tải của thành phố, cung cấp các địa điểm tụ họp và vui chơi cho 
cộng đồng đa dạng của chúng ta, và để đảm bảo công dân của chúng ta luôn tự hào 
gọi Sammamish là nhà.  
Đối với tương lai của thành phố chúng ta, tôi cam kết sử dụng thận trọng các nguồn 
lực của thành phố trong khi vẫn tối đa hóa tác động của chúng đối với cộng đồng của 
chúng ta.  Tôi sẽ tập trung vào việc lãnh đạo minh bạch và trách nhiệm giải trình trong 
khi vẫn luôn đón nhận những mối quan tâm và mong muốn của người dân.  Tôi sẽ 
làm việc để duy trì cảm nhận của mọi người về Sammamish và để bảo vệ các tài sản 
môi trường khi thành phố của chúng ta đang phát triển.  Cám ơn sự ủng hộ của Quý 
vị.

Được sự ủng hộ của Nhân viên cứu hỏa Eastside, Liên minh các Doanh nghiệp 
Eastside, và rất nhiều nhóm và công dân. 

Christie Malchow
 3020 Issaquah-Pine Lake Rd PMB 231
Sammamish WA 98075 
(425) 657-0619
christie@malchow4sammamish.com
www.malchow4sammamish.com

Họ c vấ n: Cử nhân về Quy hoạch Đô thị, Đại học 
Washington

Nghề nghiệp: Giấy phép Điều phối viên Dự án, Thành phố Bellevue Utilities

Lời phát biểu: Tôi đang tranh cử để quay lại Hội đồng Thành phố để tiếp tục lãnh 
đạo trong thời kỳ thay đổi thanh chóng tại thành phố của chúng ta. Tôi đã dành 8 năm 
làm việc tại Hội đồng Sammamish, kể cả đảm nhận vai trò Thị trưởng trước khi tôi 
quyết định nghỉ hưu. Tôi đã giúp phát triển khu đất công viên an toàn Sammamish, 
mở tuyến Đường mòn Hồ phía Tây Sammamish, cộng tác với các khu học chánh 
để xây dựng các sân thể thao, và tổ chức các sự kiện như lễ kỷ niệm ngày 4/7 hàng 
năm, Thị trường của Nông gia và Hòa nhạc tại Công viên.

Tôi luôn mong muốn bảo vệ các khu phố hiện có tránh những tác động của sự phát 
triển mới thông qua việc lập quy hoạch tỉ mỉ và các bộ luật. Tôi luôn mong muốn bảo 
tồn cây xanh, không gian mở và chất lượng nước. Tôi mong muốn tiếp tục đem đến 
những dịch vụ công cộng tiên tiến cùng với các đối tác như Văn phòng Cảnh sát 
trưởng quận King và Cơ quan Cứu hỏa và Cứu hộ Eastside. Đây là thành phố tôi 
mong muốn cho gia đình tôi và gia đình các bạn. Tôi mong muốn nhận được phiếu 
bầu của quý vị để tôi quay trở lại Hội đồng Thành phố.

Mark Cross
 247 - 208th Ave NE
Sammamish WA 98074 
(425) 830-0287
mcross6616@comcast.net
  www.markcrossforcouncil.com

Thành viên Hội đồng Vị trí Số 4

Không nộp thông tin. 

Hank Klein
 21800 SE 28th Street
Sammamish WA 98075 
(425) 891-1193
hdklein@comcast.net
www.Vote4Hank.com

Họ c vấ n: Cử nhân, Học viện Quân sự Hoa Kỳ, West 
Point, New York; Thạc sỹ Quản trị Kỹ thuật, Đại học 
George Washington, Washington DC.

Nghề nghiệp: Ủy viên Hội đồng Thành phố và Tư vấn Quản lý/Công nghệ cho các 
công ty nằm trong danh sách Fortune 100

Lời phát biểu: Là một cư dân của Sammamish, tôi đánh giá cao ý nghĩa của cộng 
đồng chúng ta và sự đa dạng về con người, hồ, công viên, và động vật hoang dã 
của chúng ta. Với 25 năm kinh nghiệm quản lý quốc tế, tôi sẽ vận dụng các kỹ năng 
lãnh đạo, quản lý và kỹ thuật để xây dựng các phương pháp tiếp cận thành công để 
giải quyết các vấn đề phức tạp. Tôi sẽ tiếp tục phục vụ với vai trò là một người ủng 
hộ người dân, đảm bảo tiếng nói của mọi người đều được lắng nghe; nhấn mạnh 
vào trách nhiệm và trách nhiệm giải trình về tài chính; và cân bằng sự tăng trưởng 
có trách nhiệm với môi trường. Với vai trò là ủy viên Hội đồng, tôi đã kiên trì để giải 
quyết các vấn đề cộng đồng đầy thử thách, bao gồm tài chính, môi trường, dịch vụ 
cộng đồng/xã hội, và tính liên kết. Nếu chúng ta cùng nhau làm việc và ưu tiên các 
nhu cầu của mình bằng những lựa chọn hợp lý, thành phố của chúng ta sẽ tiếp tục 
phát triển mạnh. 

Trong thời gian sắp tới, tôi cam kết đưa ra các phương pháp tiếp cận hài hòa, hợp 
tác để phát huy tối đa sức mạnh của người dân và cải thiện cộng đồng xinh đẹp của 
chúng ta. Tôi sẽ tập trung vào việc tiếp tục xây dựng các mối quan hệ đối tác bên 
trong cộng đồng của chúng ta để đưa ra những quyết định minh bạch hơn, hiệu quả 
hơn, và hình thành văn hoá trách nhiệm. 

Ramiro Valderrama
 20235 NE 18th Pl
Sammamish WA 98074 
(425) 898-9777
ramiro@votevalderrama.com
www.votevalderrama.com
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Thành viên Hội đồng Vị trí Số 6

Họ c vấ n: Tiến sĩ luật, Cao đẳng Luật Moritz; 
Cử nhân Kỹ thuật hóa học, Đại học Bang Ohio, 
Columbus, OH
Nghề nghiệp: Chủ tịch/Tổng Giám đốc Cable TV Network (Mạng Truyền hình Cáp); 
Luật sư; phi công lái máy bay chiến đấu Không quân Hoa Kỳ (USAF) đã nghỉ hưu
Lời phát biểu: Tôi và gia đình đã chuyển đến thành phố Sammamish vì nét đặc trưng 
tuyệt vời và cảm giác đặc biệt của thành phố này.  Tôi mong muốn được phục vụ 
trong Hội đồng thành phố Sammamish để đảm bảo chúng ta gìn giữ được diện mạo 
và cảm giác đó khi cộng đồng của chúng ta phát triển.
Là một phi công lái máy bay chiến đấu và giám đốc điều hành kinh doanh cấp cao, tôi 
đã phát triển được một triết lý lãnh đạo được gọi là “ACT”--A A là Accountability (trách 
nhiệm); C là Communication (giao tiếp); và T là Teamwork (làm việc theo nhóm). Tính 
minh bạch cũng là cần thiết.  Là một luật sư, tôi thường công bằng trong các lợi ích 
cạnh tranh để đi đến một kết quả thỏa thuận chung.  Các Ủy viên Hội đồng phải đi 
đầu đồng thời cân bằng tăng trưởng với nhận thức và đánh giá đúng về môi trường 
xanh đẹp của chúng ta.
Là Ủy viên Hội đồng, tôi sẽ áp dụng những nguyên tắc lãnh đạo và ra quyết định này 
một cách minh bạch, sẽ làm cho cộng đồng tươi đẹp của chúng ta thậm chí còn tốt 
hơn ... nhưng chỉ khi có sự giúp đỡ của Quý vị.  Xin vui lòng “ACT” cùng với tôi:  Hãy 
bỏ phiếu cho Hornish vào Hội đồng.
Nhữ ng ngườ i tá n thà nh bao gồ m:   Thượng nghị sĩ Andy Hill - Khu Lập pháp Số 45 
Chad Magendanz, Dân biểu Tiểu Bang - Khu vực số 5

Tom Hornish
 704 228th Ave NE PMB 534
Sammamish WA 98074 
(858) 775-5678
hornishforcouncil@gmail.com
www.hornishforcouncil.com

Họ c vấ n: Cử nhân, Thạc sĩ Đại học California, 
Santa Barbara; tốt nghiệp Đại học New York
Nghề nghiệp: Ủy viên Hội đồng thành phố, Sammamish; giám đốc truyền thông đã 
nghỉ hưu
Lời phát biểu: Kể từ năm 2011, tôi vinh dự được phục vụ quý vị với vai trò là Ủy viên 
Hội đồng, kể từ năm 2013 với vai trò là Thị trưởng. Tôi đã tập trung vào các vấn đề 
trọng yếu của chúng ta: giảm thiểu và giảm nhẹ các tác động của sự tăng trưởng, và 
cung cấp các dịch vụ cho một cộng đồng đang phát triển.
Tôi dẫn đầu nhiệm vụ bảo vệ các vùng đất ngập, suối, hồ dễ bị xâm phạm, bảo tồn 
không gian mở, và nâng cao tán cây.
Xây dựng mối quan hệ của chúng ta với Issaquah dẫn đến hợp tác về việc sát nhập 
Klahanie, và cơ hội cải thiện đường giao thông trong khu vực, đặc biệt là Đường 
Thành phố Issaquah-Fall. Chúng ta sẽ chuẩn bị tập trung vào ưu tiên cuối miền bắc 
của chúng ta: Sahalee Way.
Cộng đồng và Công viên nước của chúng ta  sẽ cung cấp dịch vụ giải trí, cơ hội đến 
Trung tâm Thị trấn (Town Center) để tụ tập, mua sắm và ăn uống mà không phải dời 
vùng cao nguyên, Đồi Mars là cơ hội cho giáo dục.
Chúng tôi sẽ luôn luôn trung thành với kế hoạch tài chính của mình: nhân viên thành 
phố tiết kiệm, không nợ nần, chính sách thanh toán nợ khi đáo hạn cho cơ sở hạ tầng 
quan trọng - mà không phải tăng thuế.
Tôi yêu thành phố của chúng ta. Chúng ta hãy cùng nhau giữ gìn bản sắc của thành 
phố khi chúng ta phải đối mặt với những thách thức.

Tom Vance
 22406 NE 25th Way
Sammamish WA 98074 
(425) 836-8700
tevance@gmail.com
www.tomvanceforcouncil.com
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Thành viên Hội đồng Khu vực Số 1

Mọi khu phố đều xứng đáng có những con phố và 
vỉa hè được bảo trì tốt, không gian mở, các chương trình dành cho thanh thiếu niên 
và người cao tuổi, và dịch vụ cảnh sát và cứu hỏa chất lượng cao. Suốt đời tôi đã 
đấu tranh vì sự công bằng này, bao gồm 17 năm làm Trợ lý Lập pháp cho Thành viên 
Hội đồng Nick Licata. Trước đó, tôi từng là một nhà tổ chức cộng đồng – đảm bảo 
Tòa thị chính lắng nghe người dân và đối xử công bằng.

Chỉ những người có thu nhập cao nhất trong nhóm 5% tại khu vực Seattle thấy được 
tiền lương của mình phục hồi như thời kỳ trước khủng hoảng. Chúng ta cần nhiều 
chính sách hơn để giữ cho Seattle không chỉ là nơi dành cho người giàu có. Các 
chính sách như những chính sách mà tôi đã nỗ lực đưa ra cùng với những người 
khác: nghỉ ốm hưởng lương cho 190,000 người lao động hiện không có chế 
độ đó, phiên bản Chuyển hướng Hỗ trợ Thực thi Pháp luật thí điểm - chương trình 
chuyển hướng trước khi bắt giữ đã được nhận giải thưởng, và các quy định để đảm 
bảo rằng người thuê nhà không sống trong các tòa nhà không an toàn.

Tôi đã làm việc hết mình cho cộng đồng của chúng ta,  giúp đưa Thư viện South Park 
đi vào hoạt động, đảm bảo các khu nhà ở thay thế cho cư dân High Point có thu nhập 
thấp, và đảm bảo an toàn cho trẻ em bằng việc thực thi nhiều quy định tại khu 
vực trường học. 

Là Thành viên Hội đồng của quý vị, tôi sẽ đi đầu trong việc mở rộng dịch vụ giao 
thông và an toàn cho người đi bộ; giảm tắc nghẽn trên các tuyến đường dài bằng việc 
đảm bảo việc đầu tư phát triển bao gồm nhà ở giá rẻ thực sự, để lực lượng lao động 
của chúng ta có thể sống ở đây. Tôi sẽ nỗ lực thông qua các khoản phí tác động của 
các nhà đầu tư phát triển để tài trợ cho cơ sở hạ tầng giao thông. Tôi sẽ giám 
sát việc thực thi các điều luật lao động mới để đảm bảo mọi người được lợi ích và 
các doanh nghiệp có sân chơi công bằng. Tôi sẽ nỗ lực lập ra các chính sách minh 
bạch, có trách nhiệm và công bằng.

Phóng viên PI Seattle, Joel Connelly, đã nói «Herbold đã có thể quên nhiều về các 
hoạt động của Hội đồng hơn một số thành viên đã từng biết đến.» The Stranger đã 
nói “Hầu như bất kỳ điều tiến bộ nào được thông qua tại thành phố của chúng ta đều 
có dấu ấn của Lisa Herbold… bà am hiểu mọi chính sách từ việc bảo vệ người thuê 
nhà và giúp đỡ người nghèo đến việc phục vụ người vô gia cư và cân bằng ngân 
sách.”

Tôi là ứng cử viên duy nhất trong cuộc tranh cử này nhận được sự ủng hộ của  Đảng 
Dân chủ Quận King, Hội đồng Lao động Quận King, Đảng viên Thanh niên Đảng dân 
chủ Quận King, Báo The Stranger, Luật sư Thành phố Pete Holmes, Thành viên Hội 
đồng Nick Licata, Thượng nghị sĩ Tiểu bang Pramila Jayapal, Công đoàn Quốc tế 
của Nhân viên Dịch vụ Chi nhánh 6 và Tây Bắc 775, Công đoàn Nhân viên Chuyên 
nghiệp và Kỹ thuật Chi nhánh 17, Công đoàn Công nhân ngành Sắt Chi nhánh 86, 
Công đoàn Quốc tế của Công nhân ngành Thực phẩm và Thương mại Chi nhánh 21, 
Hiệp hội Giáo viên Hoa Kỳ Washington.

Không giống đối thủ của mình, tôi KHÔNG được tài trợ bởi các nhà đầu tư phát 
triển quyền lực, các chủ đất và các nhóm lợi ích kinh doanh của trung tâm 
thành phố. Họ đã có đủ quyền lực trong Hội đồng Thành phố rồi.

Tôi đã sống 15 năm trong Khu vực Hội đồng Số 1. Con gái tôi cũng sống ở đây cùng 
gia đình, và hai cháu của tôi đang theo học tại trường Tiểu học Sanislo. Gia đình tôi, 
gồm hai con gái của chồng tôi, Bob, tất cả đều yêu thích các công viên tuyệt đẹp và 
các tiểu doanh nghiệp phát đạt nơi đây.

Tôi mong nhận được lá phiếu của quý vị.

Lisa Herbold
 2518 S. Brandon Ct
Seattle WA 98108 
(210) 920-5472
lisa@district1forherbold.com
www.district1forherbold.com

Với lá phiếu của quý vị, tôi sẽ là đại diện cống hiến 
hết mình cho West Seattle, South Park và tất cả các khu phố tuyệt vời của chúng 
ta. Khu vực Hội đồng của chúng ta, và các gia đình sinh sống tại đây, cần và xứng đáng 
có được một thành viên hội đồng cam kết giải quyết các ưu tiên và phản ánh các giá trị 
của chúng ta.  

Gia đình, sự nghiệp và dịch vụ cộng đồng của tôi bắt đầu nơi đây, Khu vực Hội 
đồng Số 1. Tôi là người mẹ tự hào của ba người con đang học tại hệ thống Trường 
Công lập Seattle. Tôi đã phục vụ trong ủy ban Trẻ em WestSide và Ngân hàng Thực 
phẩm West Seattle và tham gia tình nguyện tại các trường học. Về chuyên môn, tôi là 
Tham mưu Trưởng cho Thành viên Hội đồng Quận Joe McDermott—giải quyết các vấn 
đề địa phương từ giao thông vận tải cho đến các dịch vụ nhân sinh. 

Tôi là ứng cử viên duy nhất được sự ủng hộ của ban lãnh đạo cấp tiến và dân sự của 
West Seattle, bao gồm Quận trưởng Dow Constantine, Thành viên Hội đồng Thành 
phố đã nghỉ hưu Tom Rasmussen, Thành viên Hội đồng Quận Joe McDermott 
và Dân biểu Tiểu bang Eileen Cody và Joe Fitzgibbon. Tôi có được sự ủng hộ của: 
Đảng Dân chủ Khu Lập pháp Số 34; các công đoàn bao gồm Công đoàn Quốc tế của 
Nhân viên Dịch vụ Chi nhánh 1199, Công đoàn Thợ Ống nước và Thợ Đặt ống dẫn Chi 
nhánh 32, Công đoàn Người lao động Chi nhánh 242; Tổ chức Bảo vệ Quyền Sinh 
sản NARAL Pro-Choice Washington; Hội Phụ nữ Chính trị Quốc gia; Tổ chức Quyền 
Bình đẳng Washington; các nhà lãnh đạo bảo vệ môi trường. Tôi là ứng cử viên nhận 
được sự đánh giá cao nhất của Liên minh Thành phố.

Tính di động và giao thông vận tải là những thách thức quan trọng hơn cả mà 
cộng đồng chúng ta đang phải đối mặt và sẽ là trọng tâm công tác của tôi. Tại Quận, 
tôi đã làm việc để mở rộng hệ thống xe buýt tốc hành RapidRide và hệ thống xe buýt 
Metro, và tài trợ cho hệ thống Water Taxi phổ biến. Tôi cam kết mang hệ thống tàu 
điện đến West Seattle và một cuộc bỏ phiếu năm 2016 để biến điều này thành hiện 
thực. Tôi tập trung vào kinh phí cầu đường nhằm cải thiện an ninh và giảm thiểu tắc 
nghẽn. 

Các trường học có chất lượng là rất quan trọng đối với thành tích học sinh và giúp 
định hình một thành phố tuyệt vời. Tôi sẽ là thành viên hội đồng duy nhất có con theo 
học ở hệ thống trường công lập của chúng ta, một quan điểm quan trọng đã bị bỏ qua 
trong Hội đồng khi Seattle tiếp tục đầu tư vào tuyến đường an toàn đến trường, chương 
trình y tế và dinh dưỡng, và các chương trình giáo dục mầm non để chuẩn bị cho sự 
thành công của trẻ. 

Các khu nhà ở mới giá rẻ góp phần vào đặc điểm của các khu phố là rất cần thiết. 
Bằng cách tập trung xây dựng tại và xung quanh các khu đa gia đình, dọc theo các tuyến 
giao thông công cộng và nơi sẽ xây dựng hệ thống tàu điện, chúng ta có thể là nơi dành 
cho người cao niên, thanh niên, gia đình có thu nhập thấp, và người lao động ở mọi độ 
tuổi.

Tôi hân hạnh được phục vụ quý vị—những người láng giềng của tôi—trong Hội 
đồng Thành phố.  Để vượt qua được những thách thức riêng biệt của địa phương, 
chúng ta cần những nhà lãnh đạo cam kết vì cộng đồng, chứ không vì chương 
trình nghị sự chính trị nhỏ nhen. Tôi có thành tích trong việc xây dựng các liên 
minh hiệu quả mang lại kết quả. Tôi rất vinh hạnh được nhận phiếu bầu của 
quý vị !

Shannon Braddock
 4701 SW Admiral Way, #291
Seattle WA 98116 
(206) 682-7328
shannonbraddockford1@gmail.com
www.ShannonForD1.com
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Thành viên Hội đồng Khu vực Số 2

Xin hãy bỏ phiếu cho tôi!  Nếu quý vị sống ở 
Beacon Hill, Chinatown-ID, Thành phố Columbia, Georgetown, Lakewood, Mt. Baker, 
Othello, Rainier Valley, Seward Park, hoặc bất kỳ nơi nào khác trong Khu vực Hội 
đồng Số 2, tôi biết quý vị muốn có các lựa chọn mạnh mẽ về an ninh công cộng, 
nhà ở giá rẻ và giao thông tốt hơn giúp chúng ta đi lại hiệu quả và an toàn.  Quý 
vị muốn có các công viên và các khu không gian mở.  Hãy để tôi tiếp tục được 
làm việc cho quý vị. 

Khi mô tả những nhu cầu của khu vực chúng ta, tờ Seattle Times chỉ ra rằng tôi là 
“người có đủ trình độ nhất để giải quyết các vấn đề của quận.”  Liên đoàn Thành phố 
Quận King và Ủy ban Bầu cử Thành phố Seattle đánh giá tôi là người có khả năng 
dành chiến thắng cao nhất trong cuộc tranh cử này.  Tôi tự hào khi nhận được sự ủng 
hộ duy nhất của nhóm cấp tiến đại diện cho hơn 200,000 y tá, giáo viên, công nhân 
bến cảng, nhân viên làm trong ngành khách sạn, thực phẩm, và bán lẻ.  Là Thành 
viên Hội đồng Thành phố cấp tiến đã được chứng nhận trong tám năm, tôi sẽ 
hoàn thành công việc cho quý vị!

An ninh Công cộng:  Dưới sự lãnh đạo của tôi, gần đây chúng tôi đã bổ sung thêm 
120 cảnh sát và sẽ thêm 100 cảnh sát nữa trước năm 2017.  Chúng tôi đã tuyển dụng 
Cảnh sát Trưởng mới và ban tham mưu để đổi mới bản sắc văn hóa của Sở Cảnh sát 
Seattle.  Số vụ tội phạm nghiêm trọng giảm -12% trên toàn thành phố và -25% trong 
vùng Tây Nam Seattle so với một năm trước đây, nhưng chúng ta có thể làm tốt hơn 
nữa.  Chúng tôi sẽ mở sở cảnh sát cộng đồng mới gần nhà quý vị hơn và thực hiện 
các kế hoạch kiểm soát Cộng đồng ở cấp Vi mô để phục vụ các khu phố tốt hơn.

Giao thông:  Tôi đã giành được trên $30 triệu cho các dự án cải thiện giao thông cho 
vùng Tây Nam Seattle và Rainier Valley, và sắp nhận được $180 triệu nữa.  Chúng tôi 
đang hợp nhất đường bộ, giao thông công cộng, tàu điện, lối đi bộ và đường xe đạp 
bằng cách lắng nghe ý kiến của quý vị và ƯU TIÊN AN NINH.

Việc làm và Giáo dục:  Chúng tôi sắp mở một trung tâm công nghệ và cơ hội!  
Chúng tôi đang đầu tư vào trẻ em—tôi muốn mọi trẻ em đều có cơ hội tiếp cận với 
hệ giáo dục mầm non miễn phí và được học đại học miễn phí trong một năm.  Hiệu 
trưởng các trường Trung học Franklin, Cleveland và Rainier Beach đã ủng hộ tôi.  
Giáo dục rất quan trọng; tỷ lệ tội phạm giảm khi giới trẻ có công ăn việc làm và định 
hướng nghề nghiệp.

Nhà ở:  Tôi sẽ giải quyết khủng hoảng nhà ở bằng cách xây 10,000 căn hộ mới trong 
cộng đồng chúng ta—sử dụng mọi cách để bảo vệ chúng ta khỏi các chi phí tăng vọt.  
Tôi đang làm việc với Tổ chức Hỗ trợ Gia cư để bảo vệ các ngôi nhà hiện hữu.

“HÃY TÁI BẦU CỬ BRUCE!”  Thị trưởng Ed Murray, Quận trưởng Quận King Dow 
Constantine, Cựu Quận trưởng Quận King Ron Sims, Gary Locke, Nghị sĩ Adam 
Smith, Ủy viên Hội đồng Larry Gossett, Hội đồng Lao động Quận King, Công đoàn 
Quốc tế của Nhân viên Dịch vụ Chi nhánh Tây Bắc 775, Câu lạc bộ Xe đạp Cascade, 
Công đoàn Lính Cứu hỏa Seattle Chi nhánh 27, Tổ chức Bảo vệ Quyền Sinh sản 
NARAL Pro-Choice, và được Hiệp hội Cảnh sát Cải huấn Quận King đánh giá là «Có 
Trình độ Vượt trội.”  Được xác nhận bởi báo  Seattle Times, The Stranger, Seattle 
Transit Blog, và hàng ngàn cá nhân và tổ chức khác. 

Bruce Harrell
 P.O. Box 21208
Seattle WA 98111 
(206) 817-5155
contact@electbruceharrell.com
www.electbruceharrell.com

Seattle có khả năng trở thành một thành phố dẫn đầu, 
nhưng chúng ta cần có một đội ngũ tiến bộ ổn định để đảm bảo rằng mọi người đều 
có cơ hội chia sẻ sự thành công của thành phố. Tôi là chủ sở hữu tiểu doanh nghiệp, 
chuyên viên quy hoạch, nhà hoạt động cộng đồng và là mẹ của ba đứa con, tôi mong 
muốn con em của chúng ta lớn lên và phát triển trong những khu phố an toàn, sung 
túc. Tôi đã dành ra 15 năm qua để xây dựng các cộng đồng lành mạnh trong toàn 
Khu 2 từ Khu Quốc Tế đến Bãi Biển Rainier. Tôi đã thực hiện cam kết của mình bằng 
cách cung cấp sự hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ cho các doanh nghiệp do phụ nữ và 
người nhập cư sở hữu, tăng cường khả năng tiếp cận thực phẩm lành mạnh, và hỗ 
trợ phát triển nhà ở giá rẻ.

Chúng ta đã để cho thị trường quy định những gì diễn ra với các khu phố của chúng 
ta trong thời gian quá dài. Hậu quả là người lao động lương thấp đang bị đẩy ra khỏi 
thành phố của chúng ta. Chúng ta cần phải đảm bảo rằng sự phát triển trong tương 
lai phù hợp với các mục tiêu của chúng ta là tạo dựng một thành phố công bằng, bình 
đẳng và an toàn.

Khó mà tưởng tượng được cộng đồng của chúng ta phát triển mà không giải quyết 
những khó khăn liên quan đến an ninh công cộng. Điều này gồm có tuyển thêm các 
sĩ quan cảnh sát, cải thiện thời gian phản ứng của cảnh sát và chuyển sang chương 
trình cảnh sát cộng đồng.  Tuần tra khu phố là một cách đảm bảo để các sĩ quan cải 
thiện quan hệ với cộng đồng. 

Việc có 240 trường hợp sử dụng vũ lực quá mức theo báo cáo của Sở Tư Pháp và 
không một sĩ quan nào trong số đó bị sa thải là không chấp nhận được. Hội đồng 
thành phố hiện nay của chúng ta đã thất bại với việc không có khả năng chỉ đạo trách 
nhiệm giải trình của cảnh sát.

Nếu các cộng đồng của chúng ta muốn phát triển, chúng ta cần phải bảo vệ các chủ 
nhà và người thuê nhà tránh chi phí nhà ở tăng cao. Là ủy viên hội đồng thành phố 
của quý vị, tôi sẽ đấu tranh chống lại những thế lực sai lệch và đảm bảo rằng các nhà 
phát triển không gây áp lực cho các khu phố của chúng ta. Tôi sẽ nỗ lực đảm bảo sự 
tăng trưởng diễn ra một cách bình đẳng và cân bằng với đặc điểm của cộng đồng 
chúng ta.

Với các khu hội đồng thành phố mới, chúng ta có cơ hội có một nhà lãnh đạo cho Khu 
2. Nếu quý vị muốn có một ủy viên hội đồng sẽ mang lại khả năng lĩnh đạo tiến bộ, ổn 
định, tôi mong nhận được sự ủng hộ của quý vị. Nếu quý vị muốn có một người sẽ tổ 
chức các buổi làm việc bình thường tại văn phòng quận và mang lại khả năng lãnh 
đạo thực sự giúp giảm tội phạm và quy trách nhiệm cho cảnh sát, thì tôi mong nhận 
được sự ủng hộ của quý vị.  Nếu quý vị muốn có sự lãnh đạo thực sự trong việc duy 
trì nhà ở giá rẻ, tôi muốn trở thành người đại diện của quý vị và ủy viên hội đồng tiếp 
theo của quý vị. 

Có sự ủng hộ của: Machinists Union, Dân Biểu Tiểu Bang Zack Hudgins, Dân Biểu 
Tiểu Bang Mia Gregerson, Latino PAC, National Women’s Political Caucus, Sierra 
Club, Estela Ortega, Sharon Maeda, Frank Irigon, Pastor Marvin Charles, Linh Mục 
Monica Corsaro và nhiều, rất nhiều nhân vật khác. Tôi xin lá phiếu của quý vị.

Tammy Morales
 P.O. Box 20655
Seattle WA 98102 
(206) 384-0810
info@moralesforseattle.com
www.moralesforseattle.com
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Thành viên Hội đồng Khu vực Số 3

Giống như nhiều người trong quý vị,  tôi muốn sống 
trong một thành phố dựa trên công bằng xã hội. Một thành phố không có phân biệt 
đối xử và đói nghèo, có sự bình đẳng chủng tộc và giới tính, ở đó tất cả mọi người có 
thể làm việc và sống có nhân phẩm.

Nhưng trong thực tế, thành phố của chúng ta đang trở nên ngày càng mất bình đẳng 
và đắt đỏ.

Từ khi đắc cử năm 2013, tôi đã giúp chỉ đạo phản đối chương trình nghị sự mang tính 
tập đoàn ở Seattle.

Hợp tác với các phong trào lao động và cấp tiến, tôi tự hào với những gì chúng tôi đã 
đạt được, gồm có:

•  Thông qua luật về lương tối thiểu $15/giờ - thực hiện cam kết trong chiến 
dịch của tôi trong vòng năm tháng sau khi nhậm chức

•  Cùng với những người thuê nhà và các nhà hoạt động cộng đồng, chúng 
tôi đã chống tăng tiền thuê nhà 400% tại Cơ quan Nhà ở Seattle

•  Giành được hàng triệu đô la kinh phí cho các dịch vụ xã hội bổ sung

•  Thông qua việc tài trợ cho chương trình bảo vệ phụ nữ quanh năm

•  Hợp tác với Thành viên Hội Đồng O’Brien, đi đầu trong việc phản đối các 
hoạt động chống công nhân, chống lại môi trường của Hiệp định Đối tác 
Kinh tế Chiến lược xuyên Thái Bình Dương

Theo lời của Thành viên Hội đồng Nick Licata, “Rõ ràng là, Kshama đã đưa hội đồng 
đi theo một hướng mới, tiến bộ hơn ... Kshama đã thực hiện những việc trước đây 
chưa từng xảy ra.”

Với tư cách thành viên hội đồng của quý vị, tôi cam kết:

•  Giải quyết trước tiên cơn khủng hoảng về tăng giá thuê nhà bằng cách 
yêu cầu các nhà đầu tư phát triển lớn phải thanh toán để tài trợ cho các khu 
nhà ở giá rẻ; chấm dứt việc bị đuổi ra khỏi nhà vì lý do kinh tế bằng cách 
thông qua luật kiểm soát tiền thuê nhà; tăng cường quyền của người thuê 
nhà; và xây dựng hàng ngàn căn hộ giá rẻ, thuộc quyền sở hữu của thành 
phố, có chất lượng cao cho thuê với mức thấp hơn giá thị trường 

•  Mở rộng hệ thống giao thông công cộng

•  Đánh thuế những người giàu để tài trợ đầy đủ cho các dịch vụ xã hội

•  Thực hiện hệ thống băng thông rộng thành phố

Là người đại diện cho giai cấp lao động, tôi sẽ không lấy một đồng nào của các tập 
đoàn. Trong khi các Thành viên Hội đồng Thành phố Seattle khác được trả $120,000 /
năm, tôi chỉ lấy tiền lương của người lao động trung bình và đóng góp phần còn lại 
cho các phong trào vì công bằng xã hội.

Tôi tự hào nhận được sự ủng hộ của Thành viên Hội đồng Quận King Larry Gossett, 
Thượng nghị sĩ Tiểu bang Pramila Jayapal, cựu Thị trưởng Mike McGinn, và trên 30 
tổ chức cộng đồng và công đoàn, bao gồm Câu lạc bộ Sierra, Báo The Stranger, Tổ 
chức Dân chủ cho nước Mỹ, Công đoàn những Người Sử dụng Phương tiện Giao 
thông Công cộng, Công đoàn Quốc tế của Công nhân ngành Thực phẩm và Thương 
mại Chi nhánh 21, Công đoàn Quốc tế của Nhân viên Dịch vụ Chi nhánh 775, 1199, 
925 và 6, Công đoàn Teamsters Chi nhánh 117, 174 và 763, Tổ chức Socialist 
Alternative, Hội Phụ nữ Chính trị Toàn quốc ở Washington, và nhiều tổ chức và cá 
nhân khác.

Chính quyền của chúng ta bị thống trị bởi các chính trị gia lão làng ủng hộ các doanh 
nghiệp lớn từ quá lâu. Tôi sẽ tiếp tục sử dụng chức vụ của mình tại Hội đồng Thành 
phố để ủng hộ cho các gia đình lao động tại Seattle. Chúng ta hãy cùng nhau biến 
Seattle thành nơi giá rẻ cho tất cả!

Kshama Sawant
 PO Box 85862
Seattle WA 98145 
(206) 486-0099
contact@KshamaSawant.org
www.KshamaSawant.org

“Tôi đã dành sự nghiệp của mình để tập hợp mọi 
người nhằm giải quyết các vấn đề phức tạp, tạo tiến triển về công bằng chủng tộc 
và kinh tế, tiền lương công bằng cho phụ nữ, và nhà ở an toàn, giá rẻ cho tất cả mọi 
người. Trong 20 năm, tôi đã xem Khu vực Hội đồng Số 3 là quê hương, là tình nguyện 
viên cộng đồng và tổ chức phi lợi nhuận, cựu Chủ tịch Hội Phụ huynh Giáo viên Học 
sinh Garfi eld và Giám đốc Điều hành Liên đoàn Đô thị Seattle. Với lá phiếu của quý 
vị, tôi sẽ mang các giá trị tiến bộ của chúng ta VÀ các ưu tiên của khu vực đến Tòa thị 
chính. Chúng ta cần cả hai nếu chúng ta thực sự muốn phát triển Seattle.” 

Kỹ năng Lãnh đạo Cấp tiến đã được Minh chứng: Pamela Banks bắt đầu sự nghiệp 
với tư cách là nhà tổ chức cộng đồng và thành viên công đoàn, làm việc ở các khu phố ở 
Seattle để đảm bảo các chương trình của thành phố đến với những người dân và cộng 
đồng chưa có các dịch vụ đầy đủ. Cô có thành tích cao trong việc giảm thiểu bất bình 
đẳng trong giáo dục, việc làm, nhà ở và y tế. Chúng ta cần sự tận tụy và đam mê làm 
việc vì người dân của cô trong Tòa thị chính. 

Giá rẻ cho Mọi người: Thay vì hứa suông, Pamela đã giúp người dân được có được 
và giữ nhà ở giá rẻ với tư cách là thành viên Hội đồng của Ủy ban Nhà ở Capitol Hill, 
làm việc với các chủ nhà có thu nhập thấp để tránh bị tịch biên, và quản lý các khu 
nhà ở tạm tại Liên đoàn Đô thị. Cô hiểu rằng chúng ta cần các chính sách khác nhau 
để đáp ứng các nhu cầu của cộng đồng chúng ta -- từ việc kiểm soát tiền thuê nhà 
cho đến việc tăng nguồn cung nhà ở giá rẻ. 

Cải thiện An ninh Công cộng: Các gia đình và doanh nghiệp cần có sự phản ứng và 
hoạt động tăng cường của cảnh sát, và chúng ta cần phải giải quyết tội phạm hiệu quả 
hơn trong tất cả các khu phố. Là người ủng hộ mạnh mẽ cải cách cảnh sát, Pamela hiểu 
rằng việc đưa hoạt động thực thi pháp luật đến gần hơn với cộng đồng sẽ cải thiện an 
ninh và giải trình trách nhiệm. 

Các Trường học Vững mạnh trong Cộng đồng: Pamela hiểu mối liên kết giữa 
giáo dục và cơ hội, nhất là đối với thanh thiếu niên da màu. Là người mẹ đơn thân, 
Pamela tình nguyện hoạt động tại các trường học của con trai mình và giúp lập ra các 
chương trình sau giờ học và các chương trình thể dục thể thao. Hoạt động bền bỉ của 
cô đã cải thiện đời sống của thanh thiếu niên trong Khu vực Hội đồng Số 3, và cô sẽ 
tiếp tục đấu tranh cho giáo dục tại Tòa thị chính. 

Giao thông Xanh, Thông minh: Là nhà môi trường học và người sử dụng phương 
tiện giao thông công cộng lâu năm, Pamela hiểu rằng việc đầu tư vào xe buýt, đường 
sắt, xe đạp và người đi bộ là vô cùng cần thiết để cải thiện tính di động và giảm thiểu 
ô nhiễm các-bon. 

Pamela tự hào khi có sự ủng hộ của: Báo Seattle Times, Đảng viên Thanh niên Đảng 
Dân chủ Quận King, nguyên Quận trưởng Ron Sims, Thành viên Hội đồng Seattle 
Bruce Harrell, Dân biểu Tiểu bang Eric Pettigrew, Sharon Tomiko Santos,  nguyên Thị 
trưởng Nickels, Rice, Royer và Uhlman, và Linh mục Samuel B. McKinney, Alison 
Holcomb, Jon Bridge, Ruth Woo và Nate Miles và nhận được đánh giá cao nhất ở 
Khu vực Hội đồng Số 3 từ Liên đoàn Thành phố Quận King. 

Pamela Banks
 800 Fifth Avenue Suite 101-329
Seattle WA 98104 
(206) 682-7328
info@electpamelabanks.com
www.electpamelabanks.com



Jurisdiction King County Elections is not authorized to edit statements, 
nor is it responsible for the contents therein. 81Quận King không chịu trách nhiệm về tính hợp lệ hoặc 
chính xác của lời tuyên bố, phát biểu hoặc bác bỏ. Thành Phố Seattle

Thành viên Hội đồng Khu vực Số 4

Tôi được nuôi dạy bởi một bà mẹ đơn thân—một 
cựu giáo chức—khi mà một gia đình có một người có thu nhập không mặc nhiên bị đẩy 
ra khỏi thành phố của chúng ta. Khi Katie và tôi nuôi dạy các con gái của chúng tôi hiện 
nay, chúng tôi biết rằng, như nhiều gia đình trẻ khác, mất việc hoặc bệnh tật có thể buộc 
chúng ta phải rời khỏi thành phố thân yêu của mình. 

Chúng ta muốn là một phần của Seattle chào đón người lao động, các gia đình trẻ, 
người lao động thu nhập thấp, và người cao tuổi để có được những khu phố đặc biệt và 
chất lượng cuộc sống đáng mong đợi. Để làm được điều đó, chúng ta cần một ban lãnh 
đạo trong Hội đồng Thành phố có thể đoàn kết chúng ta để chia sẻ các giá trị và tầm 
nhìn.

Tôi mang lại những kinh nghiệm không gì có thể so sánh được bằng việc tạo dựng sự 
liên minh mang lại sự thay đổi tích cực và tiến bộ. Là nhà hoạch định đô thị và giám đốc 
phi lợi nhuận về giao thông vận tải, quý vị có thể dễ dàng nhìn thấy kết quả làm việc của 
tôi ở Khu vực Hội đồng  Số 4: ba trạm tàu điện sẽ sớm đi vào hoạt động, hệ thống Metro 
được mở rộng, giá vé rẻ dành cho người thu nhập thấp, người cao tuổi, học sinh/sinh 
viên, và các gia đình lao động, và bảo vệ người đi bộ và người đi xe đạp, cung cấp các 
tuyến đường an toàn hơn đến trường và đến nơi làm việc. 

Tôi tự hào đã giúp thương lượng các gói thầu trên toàn tiểu bang gần đây sẽ hoàn thành 
dự án thay thế cầu 520—giảm thời gian đi lại cho hàng ngàn gia đình ở khu vực phía 
Tây Bắc Seattle— và cung cấp một cuộc bầu cử năm 2016 để mở rộng dịch vụ tàu điện.  

Những sự ủng hộ mạnh mẽ mà tôi nhận được phản ánh cam kết của tôi đối với các vấn 
đề mà chúng ta đang phải đối mặt trong các khu phố và trên toàn Seattle:

Cải thiện tính hợp lý về giá cả có thể đạt được bằng cách gia tăng việc cung cấp nhà ở 
và ổn định giá thuê nhà. Tôi sẽ áp dụng kinh nghiệm quy hoạch của mình nhằm vào các 
khu nhà ở mới và giá rẻ gần các trạm tàu điện, dọc theo các tuyến giao thông công cộng, 
và các ngôi làng đô thị như U District nơi mà chúng ta cần các khu nhà ở chất lượng, và 
nhiều lựa chọn hơn cho học sinh, sinh viên và các gia đình. 

Sự bất bình đẳng trong thu nhập đe dọa tính đa dạng và khả năng tồn tại lâu dài của 
thành phố chúng ta. Nhiều công đoàn dẫn đầu nỗ lực tiền lương tối thiểu $15 thành công 
đã ủng hộ chiến dịch của tôi. Tôi sẽ tập trung thực sự để giải quyết tình trạng bất bình 
đẳng giới tính và chủng tộc trong vấn đề lương và cơ hội. 

Các trường học xuất sắc trong khu phố là ưu tiên cao đối với mọi gia đình. Khi số 
lượng ghi danh tăng, thành phố phải hợp tác với khu học chánh để giảm tình trạng quá 
tải, hỗ trợ các hoạt động ngoài giờ, và giúp cho trẻ em đi bộ và đi xe đạp đến trường dễ 
dàng hơn. 

An ninh công cộng đóng vai trò thiết yếu. Chúng ta cần nhiều cảnh sát khu vực hơn, 
thời gian phản ứng nhanh hơn, và cải thiện niềm tin của công chúng đối với lực lượng 
cảnh sát của chúng ta. 

Tôi được đánh giá là “Vượt trội” bởi Liên minh Thành phố và tự hào được ủng hộ bởi 
Báo Seattle Times, Quận trưởng Dow Constantine, Dân biểu Jessyn Farrell, Sharon 
Maeda, Hiệp hội Quốc tế của Thợ máy và Công nhân Không gian Vũ trụ Chi nhánh 751, 
Công đoàn Công nhân ngành Phương tiện Giao thông Công cộng Hợp nhất Chi nhánh 
587, Công đoàn Quốc tế của Nhân viên Dịch vụ Chi nhánh 925, Công đoàn Quốc tế của 
Công nhân ngành Thực phẩm và Thương mại Chi nhánh 21, Công đoàn Giáo viên Chi 
nhánh 1789, Câu lạc bộ Sierra, Tổ chức Cử tri Bảo vệ Môi trường Washington, Câu lạc 
bộ Xe đạp Cascade, và hàng trăm hàng xóm láng giềng của chúng ta.

Rob Johnson
 1037 NE 65th St. #141
Seattle WA 98115 
  
rob@rob4seattle.com
www.rob4seattle.com

Seattle đang trở nên quá đắt đỏ đối với quá nhiều 
người. Là một người thuê nhà và là ứng cử viên đồng tính duy nhất trong cuộc tranh 
cử này, với một cô con gái đang theo học tại Trường Công lập Seattle, tôi cũng trải 
nghiệm tình hình giá cả đắt đỏ ngày càng gia tăng này, và tôi tin rằng cùng nhau 
chúng ta có thể xoay chuyển xu hướng này. Tôi đang tranh cử vào hội đồng thành 
phố để đưa ra các ý tưởng táo bạo để thực hiện mục tiêu đó, và tôi sẽ trân trọng lá 
phiếu của quý vị.

Tôi sẽ áp dụng kinh nghiệm kết nối thanh thiếu niên vô gia cư với cơ sở tạm trú và 
các dịch vụ trong khi làm việc cho Trung tâm Kế hoạch hóa Gia đình; bảo vệ hiệu 
quả phúc lợi của người lao động với tư cách thành viên ủy ban đàm phán Công đoàn 
Quốc tế của Công nhân ngành Thực phẩm và Thương mại; phục vụ trong Ban Điều 
hành của Đảng Dân chủ – giúp bầu ra các ứng cử viên cấp tiến trong toàn khu vực 
của chúng ta; và tôi là ứng cử viên duy nhất trong cuộc tranh cử này với kinh nghiệm 
giám sát tiền thuế với tư cách là thành viên Hội đồng Giám sát Thuế Công viên. Là 
thành viên hội đồng của quý vị, tôi sẽ đưa phương thức làm việc hiệu quả, cấp tiến 
này đến Hội đồng Thành phố, nỗ lực ban hành các chính sách sẽ mang lại lợi ích cho 
tất cả người dân thành phố (nhất là trong các khu phố của chúng ta). 

Một thành phố giá rẻ: Tôi sẽ liên lạc và hợp tác với quý vị về các quyết định sử 
dụng đất, với cam kết loại bỏ tình trạng di dời, đảm bảo đầu tư có ý nghĩa vào các 
khu nhà ở giá rẻ cho các gia đình lao động. Tôi sẽ đề xuất các phương án doanh thu 
cấp tiến nhằm giảm sự phụ thuộc của thành phố vào các khoản thuế lũy thoái và lệ 
phí cố định để tài trợ cho các dịch vụ cần thiết.

Một thành phố an toàn: Việc có số cảnh sát tuần tra tối thiểu trong khu vực đã dẫn 
đến tình trạng tội phạm tài sản gia tăng. Tôi sẽ là tiếng nói của quý vị để đảm bảo 
thành phố nghiêm túc xem xét vấn đề an ninh công cộng, bao gồm tuyển dụng thêm 
cảnh sát, và tuyển dụng cảnh sát từ các cộng đồng của chúng ta. 

Một thành phố dễ sống: Tôi có thành tích trong việc bảo vệ các công viên trong khu 
phố và tăng cường đầu tư vào các trung tâm cộng đồng. Tôi sẽ biến điều này thành 
người ủng hộ hiệu quả của quý vị để đảm bảo các khu phố an toàn, dễ đi lại, chào 
đón tất cả mọi người ở mọi độ tuổi và năng lực.

Một nền kinh tế nội địa: Tôi sẽ nỗ lực đảm bảo rằng tiền giáo dục của chúng ta bao 
gồm việc tài trợ cho các chương trình học nghề và trước học nghề, giúp xây dựng 
nấc thang thoát khỏi đói nghèo, và tạo ra một lực lượng lao động địa phương để xây 
dựng cơ sở hạ tầng của thành phố chúng ta.  

Seattle là một thành phố tuyệt vời. Là thành viên hội đồng của quý vị, tôi sẽ hợp tác 
với các viên chức dân cử có thiện ý để thông qua các chính sách cấp tiến, trong khi 
vẫn hợp tác với quý vị để đảm bảo sự tăng trưởng của chúng ta, để giữ Seattle là 
một thành phố tuyệt vời! Tôi rất tự hào khi được ủng hộ bởi báo The Stranger, Công 
đoàn những Người Sử dụng Phương tiện Giao thông Công cộng, Chủ tịch Hạ viện 
Frank Chopp, Dân biểu Brady Walkinshaw & Gerry Pollet, Tổ chức Bảo vệ Quyền 
Sinh sản NARAL, Tổ chức Quyền Bình đẳng Washington, Sharon Lee, Danni Askini, 
Cheryl Stumbo,  Đảng Dân chủ Khu vực Lập pháp Số 46 & Đảng viên Thanh niên 
Đảng Dân chủ Quận King, và nhiều cá nhân và tổ chức khác. Xin hãy bỏ phiếu cho 
tôi!

Michael Maddux
 2518 S Brandon Court
Seattle WA 98108 
(206) 753-9449
michaelmaddux2015@gmail.com
www.michaelmaddux.com
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Thành viên Hội đồng Khu vực Số 5

Học vấn: Cử nhân - Đại học Western Washington, 
Tiến sĩ Luật - Khoa Luật Đại học Seattle

Nghề nghiệp: Luật sư

Tôi tranh cử vào Hội đồng Thành phố Seattle làm người đại diện cho North Seattle, 
nơi tôi tự hào gọi là quê nhà hơn 25 năm qua. Tôi đã cống hiến cả cuộc đời đấu 
tranh cho công bằng, công lý, và cơ hội kinh tế, và tôi bước vào tranh cử này để sửa 
chữa những sai trái của những cộng đồng chịu thiệt thòi của North End tại Tòa 
thị chính.

Tôi lớn lên trong một gia đình công đoàn ở vùng dành riêng cho người da đỏ 
Puyallup, nơi tôi đã sớm nhận thức được giá trị của sự lao động cật lực và tầm quan 
trọng của cộng đồng. Là luật sư bào chữa công cộng đại diện cho các cá nhân có thu 
nhập thấp và là Thẩm phán Tòa án Tối cao Quận King, tôi cam kết làm việc vì công 
bằng và công lý theo pháp luật. 

Trong khi làm việc với vai trò là cố vấn chính sách và pháp lý cho Thống đốc Mike 
Lowry và Gary Locke, tôi đã ủng hộ cơ hội kinh tế lớn hơn cho những cộng đồng 
chịu thiệt thòi. Là luật sư tại công ty luật lớn ở Seattle và là chuyên gia tài chính được 
chứng nhận, tôi đã giúp lập kế hoạch và xây dựng các bệnh viện, công viên, các khu 
nhà ở dành cho người có thu nhập thấp, và các trung tâm cộng đồng, đồng thời tạo ra 
việc làm ổn định trong khu vực kinh tế công và tư. 

Mặc dù tôi tự hào về các thành tích chuyên môn của mình, tôi còn tự hào hơn về hai 
cô con gái của mình. Tôi xây dựng gia đình ở North Seattle, nơi tôi đã sống hơn hai 
mươi lăm năm với tư cách chủ nhà lẫn người thuê nhà. 

Tôi sẽ sử dụng thành tích nhiệm vụ luật sư hiệu quả và đầy nhiệt huyết của mình 
để tăng cường và đầu tư vào cộng đồng bằng cách:

• Cải thiện các khu nhà ở giá rẻ và tăng cường các lựa chọn giao thông 

• Tạo dựng cơ hội kinh tế tại North Seattle

• Đứng lên vì một xã hội công bằng bằng cách tăng cường an ninh công 
cộng và cải thiện trách nhiệm của cảnh sát

Trong suốt sự nghiệp và cuộc sống của mình, tôi đã đấu tranh vì một xã hội công 
bằng, một nền kinh tế công bằng, và các cộng đồng vững mạnh nơi các gia đình của 
chúng ta có thể phát triển. Tôi trân trọng kêu gọi phiếu bầu của quý vị. Hãy xây dựng 
North Seattle thành nơi tất cả chúng ta có thể cùng nhau thành công trong cuộc 
sống, công việc, và vui chơi. 

Tôi tự hào nhận được sự ủng hộ của:
Đảng Dân chủ Quận King,
Báo Seattle Times,
Báo The Stranger, 
Đảng Dân chủ Khu Lập pháp Số 32 
Hội Phụ nữ Chính trị Quốc gia, 
Công đoàn Hiệp hội các Thợ máy Quốc tế Chi nhánh 751 
Hội đồng Thợ mộc Khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương 
Tổ chức Quyền Bình đẳng Washington 
Thượng nghị sĩ John McCoy,
Thượng nghị sĩ Claudia Kauffman, 
Thẩm phán Faith Ireland (Tối cao Pháp viện Tiểu bang WA – Nghỉ hưu), 
Thành viên Hội đồng Quận King Larry Gossett,
Thành viên Hội đồng Thành phố Seattle Bruce Harrell,
Bộ lạc người da đỏ Muckleshoot,
Bộ lạc Snoqualmie,
Bộ lạc Tulalip

Debora Juarez
 PO Box 22169
Seattle WA 98122 
(425) 442-4943
campaign@deborajuarez.org
www.deborajuarez.org

Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị trong Cuộc bầu cử Sơ bộ 
tháng Tám! Đã trực tiếp gõ cửa trên 10,000 ngôi nhà tại Khu vực Hội đồng Số 5 và trò 
chuyện với hàng xóm láng giềng tại Khu vực Hội đồng Số 5, tôi đã sẵn sàng làm người 
đại diện cho quý vị trong Hội đồng Thành phố.

Tôi đã sinh sống tại Khu vực Seattle hơn bốn thập kỷ qua. Tôi ra ứng cử vì tôi muốn 
mang những gì tốt nhất đến cho quê hương và những người mà tôi yêu mến. Tôi tốt 
nghiệp trường Đại học Washington và được nuôi dạy trong gia đình thuộc tầng lớp lao 
động tại White Center. Mẹ tôi là người Mỹ gốc Mexico đã tốt nghiệp đại học ở độ tuổi bốn 
mươi và cha tôi là một Thợ máy làm việc cả đời tại hãng Boeing.  Khi Seattle phát triển 
và thay đổi, các chính sách của chúng ta phải chứng tỏ được sự tôn trọng đối với tính đa 
dạng và sự làm việc chăm chỉ. 

Khu vực Hội đồng Số 5 cần một người xây dựng liên minh có tinh thần cống hiến và 
liêm chính, người có thể làm cho chính quyền làm việc cho người dân. Thành tích của 
tôi chứng tỏ rằng tôi có thể làm được điều đó. Tôi đồng sáng lập Ủy ban Chấm dứt nạn 
Vô gia cư, giảm bạo lực súng thông qua dự luật tiên khởi về việc kiểm tra lý lịch người 
sử dụng súng thành công vào năm ngoái, xây dựng các trường học và các chương trình 
giáo dục với vai trò là một giám đốc hội đồng khu học chánh, và đấu tranh cho quyền 
của phụ nữ và các gia đình lao động.  

Bằng kinh nghiệm của mình, tôi đã nhận được nhiều sự ủng hộ trong cuộc tranh 
cử này: Thị trưởng Ed Murray, Thượng nghị sĩ Tiểu bang David Frockt, Đảng Dân 
chủ Khu Lập pháp Số 46, Liên đoàn Giáo viên Washington, cảnh sát, Tổ chức 
Quyền Bình đẳng Washington, các công đoàn cấp tiến Công đoàn Quốc tế của 
Nhân viên Dịch vụ và Công đoàn Quốc tế của Công nhân ngành Thực phẩm và 
Thương mại, Hội đồng Lao động Quận King, và các cư dân trên khắp toàn North 
Seattle. 

Đại diện cho QUÝ VỊ trong Hội đồng Thành phố, tôi sẽ sử dụng những kinh nghiệm của 
mình để làm việc:

Tăng trưởng Thông minh hơn: Chúng ta cần nhiều lựa chọn nhà ở giá rẻ hơn đồng 
thời bảo tồn các khu phố độc đáo và đáng tự hào của chúng ta. Chúng ta phải tập trung 
vào tăng trưởng tại các khu vực như Northgate và trung tâm Lake City đồng thời phối 
hợp mật độ với việc tiếp cận với giao thông công cộng, công việc, giáo dục và dịch vụ. 

Cải thiện An ninh Công cộng: Chúng ta có thể phòng tránh tội phạm tài sản và cải 
thiện thời gian phản ứng của cảnh sát. Chúng phải tuyển dụng thêm cảnh sát và đảm 
bảo họ được đào tạo và triển khai thích hợp.

Giao thông Tốt hơn: Chúng ta phải thận trọng giám sát việc thực hiện dịch vụ tàu điện 
ở North  Seattle đồng thời cải thiện dịch vụ xe buýt cho các khu phố. Chúng ta cần có 
vỉa hè ở các trục giao thông chính ở North Seattle để chúng ta có thể đi bộ an toàn đến 
trường, công viên và các khu vực bán lẻ.

Đầu tư vào các Khu phố Mục tiêu: Tôi sẽ làm việc cho những ưu tiên quan trọng ở 
địa phương như bãi biển công cộng ở 130th NE, quản lý nước mưa có trách nhiệm ở 
Broadview, các công viên ở các khu vực không có đầy đủ các dịch vụ ở phía Tây Bắc 
Seattle, và một trung tâm cộng đồng sôi động ở Lake City. 

Cùng nhau, chúng ta có thể làm cho North Seattle trở thành một nơi tuyệt vời để sống, 
làm việc và vui chơi. Tôi muốn được phục vụ quý vị, mong quý vị hãy bỏ phiếu ủng hộ 
tôi.  

Sandy Brown
 PO Box 75026
Seattle WA 98175 
(206) 382-5552
info@sandy4seattle.com
www.sandy4seattle.com
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Thành viên Hội đồng Khu vực Số 6

Tôi tin rằng Seattle có thể là hình mẫu về phát triển 
bền vững, khả năng chi trả và khả năng phát triển văn hóa và kinh tế. Tôi hình dung 
về một thành phố với các chính sách thông minh đảm bảo mọi gia đình đều có đủ khả 
năng để sinh sống tại đây, nơi trẻ em có được nền giáo dục công tuyệt vời, nơi tất cả 
mọi người, bất kể ở khu vực mã zip nào, đều cảm thấy an toàn trong cộng đồng của 
họ, và nơi có những công việc và cơ hội tuyệt vời trong mọi khu phố. Tôi vui mừng 
về hệ thống quận mới và cơ hội làm việc chặt chẽ hơn với quý vị nhằm đảm bảo mọi 
tiếng nói của người dân trong Quận 6 đều được lắng nghe.

Trước khi tham gia vào Hội Đồng năm 2010, tôi có 10 năm làm giám đốc tài chính cho 
công ty luật địa phương, nhiệm vụ của tôi là giám sát ngân sách, dự báo và báo cáo tài 
chính cho doanh nghiệp $10 triệu. Tôi cũng là chủ tịch Câu Lạc Bộ Sierra và là nhà hoạt 
động tình nguyện trong hơn một  thập kỷ trước khi tham gia vào vị trí chống biến đổi khí 
hậu và hỗ trợ giao thông công cộng. 

Dưới đây là những vấn đề tôi đang tập trung:

Tạo việc làm: Ủng hộ các quy định tuyển dụng của địa phương, cho phép tiếp cận 
việc làm tính lương gia đình trong các dự án công trình công cộng dành cho người dân 
Seattle không có việc làm. 

Đảm bảo lựa chọn giao thông: Ủng hộ hệ thống giao thông đáng tin cậy kết nối 
các khu phố khác nhau của chúng ta–kể cả sử dụng vị trí Thành Viên Hội Đồng Giao 
Thông Thích Hợp của tôi để thực hiện kế hoạch Giao Thông Thích Hợp 3 bao gồm 
các tuyến đường sắt mới dành cho Ballard và West Seattle. Hơn bao giờ hết chúng ta 
phải ưu tiên đường giao thông, mở rộng phương thức giao thông thay thế và cải thiện 
tình trạng các con đường hiện tại.

Bảo vệ môi trường: Thông qua một số chỉ tiêu cắt giảm khí nhà kính quyết liệt nhất 
cho một thành phố trên thế giới, và đi đầu trong việc chống lại các đoàn tàu chở dầu 
nguy hiểm và kế hoạch khoan Phía Bắc của Công ty Dầu khí Shell.

Lựa chọn nhà ở cho tất cả mọi người: Tiếp tục nỗ lực mở rộng khả năng tiếp 
cận nhà ở và dịch vụ cho hàng xóm vô gia cư của chúng ta thông qua chương trình 
Đường đến Nhà Ở đổi mới của tôi và đi đầu nỗ lực của Hội Đồng để thông qua một 
khoản phí liên kết nhà ở giá rẻ mới nhằm đảm bảo sự phát triển mới không dịch 
chuyển vị trí của người dân định cư lâu năm hoặc có thu nhập thấp. 

Tôi đã được Đảng Dân Chủ Quận thứ 43 & 46, SEIU Địa Phương 775, 925 và 6, 
UFCW Địa Phương 21, IAM 751, IBEW 77, Câu Lạc Bộ Sierra và Câu Lạc Bộ Xe Đạp 
Cascade ủng hộ.

Tôi tin rằng nếu tập trung vào các vấn đề ưu tiên phù hợp, chúng ta có thể tạo ra một 
thành phố nơi mọi người đều có cơ hội thành công và tận hưởng tất cả những gì làm 
cho Seattle trở thành nơi đáng sống nhất. Mong quý vị hãy bỏ phiếu ủng hộ tôi làm 
người đại diện cho Quận 6.

Mike O’Brien
 604 N 45th St
Seattle WA 98103 
(206) 552-0574
mike@obrienforseattle.com
www.obrienforseattle.com

Seattle đang thay đổi nhanh chóng, tác động đến cuộc 
sống, công việc, và việc đi lại của chúng ta. Đối với nhiều người điều đó có nghĩa là họ 
phải chật vật để có đủ khả năng sống tại đây, tội phạm bạo lực gia tăng, tắc nghẽn giao 
thông, và khoảng cách thu nhập vẫn tiếp diễn. 

Chúng tôi có thể tạo ra nhiều khu nhà ở giá rẻ hơn mà không làm ảnh hưởng đến các 
khu dân cư và không giao quyền kiểm soát và lợi ích cho các nhà đầu tư bên ngoài khu 
vực, những người phá hủy 400 căn hộ giá rẻ mỗi năm. Chúng tôi có thể đảm bảo rằng 
với sự phát triển và mật độ quy hoạch tốt, cùng với nhiều cơ sở hạ tầng cần thiết như 
đường giao thông tốt hơn, điện, nước, cải thiện giao thông và các tuyến đường đi bộ, 
các tuyến đường an toàn hơn dành cho người đi xe đạp, các công viên sạch hơn, và 
có đủ trường lớp. Chúng tôi có thể làm nhiều hơn cho thành phần dân cư yếu thế. Hội 
đồng Thành phố hiện tại chỉ dựa vào việc tăng thuế lên các chủ nhà đang phải sống 
chật vật, chứ không xem xét đến các khoản phí tác động của các công ty đầu tư phát 
triển.

Nhà ở giá rẻ là một phần, một vấn đề về thu nhập và giao thông vận tải. Hội đồng 
Thành phố hiện tại đã quay lưng lại với việc làm có thu nhập trung bình. Thời gian đi lại 
lâu hơn từ các khu vực nhà ở giá rẻ đến nơi làm việc, làm gia tăng ô nhiễm và giá nhà 
tại trung tâm thành phố.

Mức biên chế cảnh sát vẫn bị mắc kẹt trong những năm 1970. Cuộc gọi khẩn cấp liên 
quan đến ma túy và sức khỏe tinh thần ngày càng gia tăng, và chúng ta cần phải thay 
đổi các chiến lược, dịch vụ, và biên chế để giải quyết thực tế hiện nay.

Chúng tôi có thể và phải làm việc hiệu quả hơn cho mọi người, và tôi tin rằng cùng 
nhau chúng ta có thể làm được điều đó. Bắt đầu bằng việc thấu hiểu những mối lo ngại 
của quý vị, tôi muốn là người đấu tranh cho quyền lợi của quý vị trong Hội đồng Thành 
phố, và làm cho Seattle trở thành một thành phố toàn diện và dễ sống hơn cho tất cả 
mọi người.

Tôi đã rất tích cực trong các dự án cộng đồng như công viên và sân chơi, cải thiện thiết 
kế cho các khu phố và các khu vực kinh doanh, bảo tồn không gian nghệ thuật cộng 
đồng trước khi sự chỉnh trang đô thị phá hủy các khu vực nghệ thuật, các chương trình 
đào tạo phản ứng và chuẩn bị cho tình trạng khẩn cấp do cộng đồng tổ chức, ủng hộ 
sửa chữa các vấn đề của khu vườn mưa Ballard, cải thiện các dự án đường phố và 
thoát nước, và nắm giữ các vị trí lãnh đạo tại hơn mười tổ chức cộng đồng và toàn 
thành phố trong hai mươi năm qua. 

Tôi có thành tích hoàn thành công việc tại các cộng đồng của chúng ta, và tôi muốn 
mang thành thích này đến tòa thị chính.

Đánh giá:  Liên minh Thành phố đánh giá Tốt, được Tổ chức bảo vệ quyền sinh sản 
NARAL đánh giá Pro-Choice 

Được ủng hộ bởi:  Dân biểu Tiểu bang Gael Tarleton, Thượng nghị sĩ Tiểu bang 
Rosemary McAuliffe, Đảng Xanh của Seattle, Livable Ballard, Tom Malone, Rob 
Mattson, Hiệp hội Nhà thuê, Hiệp hội Nhà hàng và Khách sạn Seattle, và nhiều cư dân 
khác.

Truy cập www.Catherine4District6.com để biết thêm thông tin!

Facebook: www.facebook.com/catherine4district6

Twitter: @CatherineFor6

Fax: (206) 789-5093

Catherine Weatbrook
 2400 NW 80th St #259
Seattle WA 98117 
(206) 372-2033
Info@Catherine4District6.com
www.Catherine4District6.com



84 Quận King không chịu trách nhiệm về tính hợp lệ hoặc 
chính xác của lời tuyên bố, phát biểu hoặc bác bỏ. Thành Phố Seattle

Thành viên Hội đồng Khu vực Số 7

Thế mạnh của bà là đưa mọi người với những quan 
điểm khác nhau lại gần nhau để giải quyết những vấn đề phức tạp.  Bà tìm kiếm tiếng 
nói chung. Bà xây dựng các liên minh. Bà quản lý bằng cách làm việc chăm chỉ. Sally 
đấu tranh cho những gì bà tin tưởng và đã làm được.

Với quyết tâm và năng lực vững chắc, Sallly đã giành được sự ủng hộ lớn từ các chủ 
doanh nghiệp, công đoàn, những người ủng hộ giao thông, liên minh phụ nữ, các nhà 
lãnh đạo dịch vụ nhân sinh và các nhóm bảo vệ môi trường. Bà được hàng trăm bạn bè 
và láng giềng hết lòng ủng hộ. Xem danh sách đầy đủ những cá nhân và cơ quan ủng hộ 
tại sallybagshaw.com.

Trước khi tham gia vào Hội đồng Thành phố năm 2010, Sally là Phó Chánh Dân sự 
của Công tố viên Quận King, Norm Maleng. Sally cho hai con trai theo học tại hệ thống 
trường công lập Shoreline trong khi theo đuổi sự nghiệp pháp lý. 

Sally là tình nguyên viên tâm huyết với trẻ em, trường học và những người vô gia cư.  Bà 
và chồng mình, Brad, đã sinh sống tại Trung tâm Khu vực Hội đồng Số 7 trong mười lăm 
năm qua.  

CÁC ƯU TIÊN:

• GIAO THÔNG: Mục tiêu của Sally là giảm ùn tắc giao thông để chúng ta có thể đi 
lại dễ dàng. Bà biết rằng cần có một mạng lưới giao thông kết hợp để giải quyết các 
nhu cầu của những người lái xe con, xe tải và người đi bộ hoặc đi xe đạp. Bà ủng hộ 
Neighborhood Greenways để tạo ra những con đường an toàn hơn trong thành phố.

• AN TOÀN CÔNG CỘNG:  Bà ủng hộ cải cách sở cảnh sát nhằm làm giảm tội phạm, 
đồng thời duy trì quyền công dân; bà là người ủng hộ chương trình Chuyển hướng với 
sự Hỗ Trợ của Cơ quan Thực thi Pháp luật (LEAD) ngay từ đầu, trong đó đưa ra các giải 
pháp thay thế cho việc ngồi tù đối với những người sẵn sàng làm lại từ đầu.

• CÔNG VIÊN: Bà giám sát và chỉ đạo dự luật được cử tri ủng hộ để tạo ra các công viên 
được duy trì tốt, ổn định cho chúng ta và con em chúng ta.

• HỌ C VẤ N: Sally là một nhà ủng hộ tích cực các chương trình trường công lập của 
chúng ta từ mầm non cho đến các khóa học nghề kỹ thuật và cao đẳng/đại học.

• NHÀ Ở VÀ DỊCH VỤ NHÂN SINH: Bà bảo vệ những người yếu thế nhất. Bà đã gây 
quỹ cho các dịch vụ cấp cứu phối hợp và ủng hộ cho các chương trình bảo vệ 24 giờ.

Những người ủng hộ: Được Liên minh Thành phố đánh giá NỔI TRỘI, Sally đã nhận 
được sự ủng hộ của cả hai tờ báo The Stranger và Seattle Times. Bà nhận được sự ủng 
hộ của nhiều nhà lãnh đạo trong khu vực bao gồm Thị trưởng Ed Murray và Quận trưởng 
Quận King Dow Constantine, và các tổ chức bao gồm Công đoàn Lính cứu hỏa Seattle, 
Công đoàn Thợ máy Hàng không, Tổ chức Cử tri Bảo vệ Môi trường Washington, Câu 
lạc bộ Xe đạp Cascade, Hội Phụ nữ Chính trị Quốc gia, Liên minh Dân sự vì Nền Kinh 
tế Ổn định (CASE), Hội đồng Xây dựng và Giao thương Xây cất và Đảng Dân chủ Quận 
King. Nhiều cá nhân và tổ chức khác tại  www.SallyBagshaw.com. 

Sally Bagshaw
 P.O. Box 21171
Seattle WA 98111 
(206) 641-2066
info@sallybagshaw.com
www.sallybagshaw.com

Tôi mong nhận được lá phiếu của quý vị để chúng ta có 
thể cùng hoàn thành những việc quan trọng này.  Về Hội đồng Thành phố:

• Ghi lại tất cả các cuộc đàm phán và làm thành hồ sơ công trước khi bỏ phiếu: 
không còn những thỏa thuận được thực hiện không công khai nữa.

• Yêu cầu Hội đồng Thành phố họp mặt tại các cộng đồng thường xuyên.
• Thời gian công bằng cho cư dân và doanh nghiệp làm chứng trước hội đồng
• Xem xét tất cả các luật được thông qua hoặc bác bỏ kể từ tháng 11 năm 2014. 

(Hội đồng Thành phố hiện nay đã vội vàng thông qua các luật khi các Thành viên 
Hội đồng chưa trực tiếp đọc nó.)

Về vấn đề quản lý giao thông:
• Thay thế ngay Cầu Magnolia.
• Làm cho giao thông công cộng thuận tiện và kịp thời hơn để làm giảm lượng 

xe ô tô.
• Giảm phí đậu xe và giảm chi phí vé phạt đậu xe.  (Đây không phải là chương 

trình gây quỹ cho thành phố.  Điều này sẽ kiểm soát thời lượng của các bãi 
đậu xe được sử dụng để nhiều người hơn có thể thực hiện kinh doanh trong 
khu vực trung tâm thành phố và tại các khu phố.)

Về các dịch vụ và gánh nặng xã hội:
• Làm việc với Giám định viên Thuế Quận King để giảm bớt các khoản thuế 

bất động sản cho các cư dân cao niên, những chủ nhà có thu nhập thấp, và 
những cư dân khuyết tật.

• Chuyển dịch gánh nặng thuế về phía những người có khả năng đóng thuế 
cao hơn.

• Giảm số lượng người phụ thuộc vào các khu lều trại dành cho những người 
vô gia cư bằng cách tìm những khu nhà ở phù hợp và các dịch vụ cần thiết 
khác

• Phân cấp các dịch vụ nhân sinh và làm cho các dịch vụ này dễ tiếp cận hơn 
ở các khu vực khác nhau của thành phố

• Tái thiết lập các Trung tâm Dịch vụ Khu vực và gia tăng các dịch vụ.  Tái thiết 
lập các dịch vụ thẩm phán hành chính địa phương.

Về quy hoạch đô thị:
• Xem xét đề xuất sử dụng đất của Thị trưởng, sử dụng ý kiến của công 

chúng.
• Xem xét các ngôi làng đô thị kết hợp với giao thông công cộng và hệ thống 

Cơ quan Chuyên chở công cộng Khu vực Trung tâm Puget Sound ngày 
càng phát triển.

Về vấn đề thi hành luật:

Tiếp tục cải cách cảnh sát và gia tăng số lượng cảnh sát.

Tiếp tục đẩy mạnh chương trình Chuyển hướng với sự Hỗ trợ của Cơ quan  Thực thi 
Pháp luật (LEAD).

Cấp phép cho tất cả xe đạp.  (Điều này sẽ loại bỏ những người đi xe đạp ẩn danh và sẽ 
hỗ trợ trong việc thu hồi tài sản bị đánh cắp.)

Đây mới chỉ là bắt đầu.  Tất cả những điểm này đã được quý vị, những cử tri, mang đến 
cho tôi.  Tôi cam kết sẽ giải quyết những vấn đề này.  Tôi sẽ xây dựng điểm chung và sự 
đồng thuận với Hội đồng và Thị trưởng.  Điểm mạnh của tôi là lắng nghe, xác định vấn 
đề và giải pháp, và hoàn thành công việc.  Thị trưởng đã trao đổi về việc tăng tính cấp 
bách của việc thay thế Cầu Magnolia.  Đối thủ của tôi, một cư dân lâu năm của Seattle, 
và nhiều người khác hiện đang quan tâm đến việc kinh doanh tại bến cảng.  Đây là tất 
cả những vấn đề mà tôi tập trung giải quyết ở cuộc bầu cử sơ bộ, và tôi đã tạo ra được 
tác động.  Hãy giúp tôi tiếp tục tác động và cải thiện Seattle.  Hãy bỏ phiếu cho tôi.  Xin 
cảm ơn.

Deborah Zech-Artis
 2547 1st Ave West
Seattle WA 98119 
(206) 271-8086
deborahaartis@gmail.com
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Thành viên Hội đồng Vị trí Số 8

Seattle là thành phố phát triển nhanh, đa dạng và 
năng động. Tuy nhiên, nhiều hàng xóm láng giềng của chúng ta đang bị bỏ mặc lại 
phía sau, làm giảm những phẩm chất khiến cho Seattle trở thành cộng đồng hòa 
nhập và là nơi tuyệt vời để sống.

Cuộc bầu cử này đề cập đến kỹ năng lãnh đạo, kinh nghiệm và khả năng thực hiện 
những điều tuyệt vời. Và đó là lý do tại sao nhiều tổ chức công đoàn, các nhà môi 
trường học, các nhà ủng hộ giao thông công cộng, dân quyền và các nhà lãnh đạo 
khu phố đã ủng hộ chiến dịch của tôi. Họ biết tôi và biết công việc tôi làm đại diện cho 
quý vị.

Tôi là người đàm phán dẫn đầu Luật Nghỉ Ốm Hưởng Lương để người lao động có 
thể chăm sóc bản thân và gia đình mình. Tôi chủ trì Hội đồng cấp tiến thông qua mức 
tiền lương tối thiểu $15 dẫn đầu quốc gia, và là nhà tài trợ chính của Chương 
trình Giáo dục Mầm non Seattle cực kỳ quan trọng, được gần 70% cử tri ủng hộ. 
Tôi dẫn đầu nỗ lực cấp kinh phí đầy đủ cho Nurse Family Partnership, chương 
tình thăm khám tại nhà đã được minh chứng hiệu quả, mà tờ New York Times gọi là 
chương trình chống đói nghèo tốt nhất của Mỹ. 

Về giao thông vận tải, chúng tôi đã vẽ đường để có được sự cải thiện tốt nhất trong 
lịch sử cho dịch vụ xe buýt Metro nhằm giảm ùn tắc và xe buýt đông đúc. Tôi cam kết 
mở rộng hệ thống tàu điện tới Ballard và West Seattle. 

Việc ban hành phát luật của tôi năm 2013 đã mở đầu một quá trình đưa đến các đề 
xuất tổng hợp về cách chúng tôi cung cấp nhiều nhà ở giá rẻ hơn, bao gồm một 
khoản phí bắt buộc cho các nhà đầu tư phát triển và việc cung cấp nhà ở giá rẻ 
mang tính bắt buộc. Đây là những thay đổi táo bạo để tăng khả năng chi trả và tính 
công bằng trên toàn thành phố đồng thời thúc đẩy mật độ gần khu giao thông công 
cộng, tàu điện, và các làng đô thị. 

Chúng ta đang cải thiện lực lượng cảnh sát thông qua các biện pháp trách nhiệm 
kiên quyết hơn, thêm số lượng cảnh sát và cảnh sát được đào tạo tốt hơn, và Cảnh sát 
trưởng xuất sắc, người chia sẻ các giá trị của chúng ta. Và gần đây chúng tôi đã thông 
qua luật thuế bạo lực súng ống và báo cáo bắt buộc về những loại súng cầm tay 
bị mất hoặc bị đánh cắp của tôi.

Tôi yêu công việc của mình và những điều tốt đẹp tôi có thể làm để giúp Seattle trở 
thành một thành phố vững mạnh hơn và có nhiều cơ hội phát triển hơn. Là cư dân lâu 
năm và xây dựng gia đình ở đây, tôi muốn tiếp tục làm việc chăm chỉ vì TẤT CẢ các 
gia đình và cộng đồng chúng ta. Mong quý vị tin tưởng và bỏ phiếu cho tôi. 

Nhờ thành tích lãnh đạo cấp tiến của mình, phiên tái tranh cử của tôi nhận được sự 
ủng hộ của Thị trưởng Ed Murray, Quận trưởng Quận King Dow Constantine, 
Công đoàn Lính cứu hỏa Seattle Chi nhánh 27, Công đoàn Quốc tế của Nhân 
viên Dịch vụ Chi nhánh 775 và 1199, Hội đồng Lao động Quận King, Tổ chức Cử 
tri Bảo vệ Môi trường Washington, Câu lạc bộ Xe đạp Cascade, Liên minh Dân 
sự vì Nền Kinh tế Ổn định, Công đoàn Quốc tế Nhân viên Chuyên nghiệp và Kỹ 
thuật Chi nhánh 17, T Công đoàn Thợ máy Hàng không Vũ trụ Chi nhánh 751, 
Công đoàn Unite HERE Chi nhánh 8, Báo Seattle Times, và các nhà lãnh đạo 
khu phố trên khắp Seattle. Liên đoàn Thành phố đã trao cho tôi đánh giá cao nhất 
NỔI TRỘI . 

Chúng ta hãy cùng nhau tiếp tục xây dựng một thành phố tuyệt vời. 

Tim Burgess
 119 First Avenue South, Suite 320
Seattle WA 98104 
(206) 682-7328
info@ElectTimBurgess.com
www.ElectTimBurgess.com

Tôi tranh cử vì tôi tin rằng chúng ta có thể bị mất đi 
những lợi ích đạt được từ việc tăng mức lương tối thiểu lên $15 và luật nghỉ phép ốm 
có hưởng lương nếu chi phí nhà ở tiếp tục tăng vọt.

Trong thời gian làm Giám đốc Điều hành Công đoàn Người Thuê nhà, tôi đã tăng gấp 
đôi ngân sách điều hành, mở văn phòng mới trên khắp Seattle và Tiểu bang, tăng gấp 
ba lần số người được phục vụ và các chiến dịch đặc biệt thành công để tăng quyền 
lợi của người thuê nhà. Các chiến dịch này bao gồm việc thông qua biện pháp bảo vệ 
mạnh mẽ hơn cho nạn nhân còn sống sau bạo hành gia đình, tăng trợ cấp nhà ở giá 
rẻ cho các gia đình thu nhập thấp, chống lại việc bị đuổi ra khỏi nhà vì lý do kinh tế và 
đàm phán với ngành cho thuê nhà để tăng cường biện pháp bảo vệ người thuê nhà 
theo luật tiểu bang. Tôi muốn dùng vị trí của mình trong Hội đồng để đáp ứng những 
nhu cầu cấp thiết nhằm duy trì Seattle ở mức giá thấp.

Sau đây là các ưu tiên của tôi:

Chính sách Trách nhiệm Giải trình: Tôi sẵn sàng làm việc với cảnh sát trưởng mới 
để đảm bảo mọi khu phố của chúng ta được an toàn. Đồng thời, chúng ta vẫn nghe 
quá nhiều báo cáo về trình trạng lạm dụng vũ lực, theo sau là biện pháp kỷ luật không 
nghiêm khắc, ngay cả trong các trường hợp rõ ràng. Chúng ta phải có lực lượng cảnh 
sát chịu trách nhiệm giải trình trong các trường hợp cảnh sát tàn bạo và chịu trách 
nhiệm giải trình trước các khu phố của chúng ta. Điều này bắt đầu với việc gia tăng 
giám sát dân sự để điều tra hành vi sai trái của cảnh sát một cách công bằng hơn và 
thực hiện đầy đủ các khuyến nghị của Ủy ban Cảnh sát Cộng đồng.

Đảm bảo Nhà ở Giá rẻ: Tôi sẽ là người ủng hộ mạnh mẽ việc yêu cầu các nhà đầu 
tư phát triển xây dựng thêm nhà ở giá rẻ thông qua quy hoạch phân vùng toàn diện 
và yêu cầu phí tối đa cho nhà đầu tư phát triển để khu vực tư nhân đóng mức tương 
xứng cho nhà ở giá rẻ. Hội đồng Thành phố đã đối đãi quá tốt với các nhà đầu tư 
phát triển từ nguồn chi phí của chúng ta. Tôi sẽ là người lãnh đạo trong vấn đề này 
và đấu tranh để gây áp lực lên Olympia để chính quyền địa phương hạn chế tăng tiền 
thuê nhà.

Đặt Người dân lên Hàng đầu: Các cuộc bầu cử hội đồng khu vực mới của Seattle là 
cơ hội hào hứng để chế độ dân chủ cơ sở phát triển mạnh, nhưng có quá nhiều nhà 
lãnh đạo dân cử đang đi ngược lại lợi ích cộng đồng vì những đóng góp chiến dịch từ 
những người giàu có. Tôi cam kết không nhận bất kỳ khoản đóng góp chiến dịch nào 
từ bất kỳ nhà đầu tư phát triển lớn nào để cử tri hiểu rằng tôi đang đứng về phía họ.

Tôi đã sống khắp Seattle; Beacon Hill, Greenwood, Georgetown, Wedgewood, 
Columbia City, và hiện tại đang sống tại khu phố Brighton, South Seattle. Nếu quý vị 
tin chúng ta có thể làm nhiều hơn để cải thiện chính sách, xây thêm nhà ở giá rẻ và 
làm cho chính quyền thành phố đáp ứng các cử tri tốt hơn, thì tôi mong quý vị ủng hộ 
và bỏ phiếu cho tôi.

Nhữ ng ngườ i ủ ng hộ: Báo The Stranger, Dân biểu Gerry Pollet,  Đảng Dân chủ Khu 
vực Lập pháp Số 46, 34, 32, Đảng viên Thanh niên Đảng Dân chủ Quận King, Công 
đoàn Quốc tế của Nhân viên Dịch vụ Chi nhánh 925, Công đoàn Quốc tế của Công 
nhân ngành Thực phẩm và Thương mại Chi nhánh 21, Công đoàn Công nhân ngành 
Ô tô Chi nhánh 4121, Công đoàn những Người Sử dụng Phương tiện Giao thông 
Công cộng, Đảng Xanh Seattle, Tim Harris, Dustin Washington.

Jon Grant
 PO Box 21551
Seattle WA 98111  
electjongrant@gmail.com
www.electjongrant.com
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Thành viên Hội đồng Vị trí Số 9

Luật sư dân quyền và cựu cố vấn Thị Trưởng Lorena 
González lớn lên và làm việc với gia đình như những công nhân nông trại di cư ở 
Yakima Valley, kiếm được khoản tiền lương đầu tiên năm 8 tuổi.

Cam kết suốt đời làm việc chăm chỉ, niềm đam mê về công bằng, và niềm tin vào sức 
mạnh của giáo dục đã tạo nên các giá trị tiến bộ của Lorena và sự phục vụ của cô dành 
cho người dân Seattle.

Làm luật sư dân quyền hơn 10 năm, Lorena đã đại diện cho phụ nữ, người lao động lớn 
tuổi, người lao động có tiền lương thấp, và người da màu bị cảnh sát ức hiếp, trộm cắp 
tiền lương, và các trường hợp phân biệt đối xử về giới tính. Gần đây, cô đã giúp thi hành 
mức tiền lương tối thiểu $15 mang tính lịch sử của Seattle, thiết lập các ưu đãi tuyển 
dụng địa phương, và thực hiện các cải cách cảnh sát.

Cô là cựu Chủ tịch OneAmerica, tổ chức nhập cư và dân quyền lớn nhất Tiểu bang, làm 
việc trong Ban Đánh giá Trách nhiệm Giải trình Seattle và Ủy ban Bầu cử và Đạo đức 
Seattle.

Lorena sẽ sử dụng các kỹ năng và kinh nghiệm của mình để giải quyết các thách thức 
mà Thành phố đang đối mặt.

 Khủng hoảng Nhà ở Giá rẻ: Lorena sẽ xây dựng kế hoạch thực tế để gia tăng 
đáng kể lựa chọn nhà ở giá rẻ, hướng đến mức giá thuê nhà đáp ứng được các 
nhu cầu của lực lượng lao động, các gia đình thu nhập thấp và người dân sống 
qua ngày dựa vào tiền lương. Cô sẽ thúc đẩy mật độ trong các khu vực có nhiều 
người sử dụng phương tiện giao thông công cộng để giảm chi phí đi lại, giảm tác 
động môi trường và các chi phí sinh hoạt khác.

 Cộng đồng Vững mạnh & An ninh : Lorena sẽ tăng cường an ninh công cộng 
cho các khu phố thông qua việc đầu tư cải thiện các chiến lược chính sách, cấp 
kinh phí cho dịch vụ sức khỏe tâm thần và các dịch vụ toàn diện cho trẻ em nhằm 
giúp chúng năng động—và tránh xa những điều tai hại.

 Giải quyết Bất bình đẳng Xã hội: Là người ủng hộ đã được minh chứng cho 
những người bị bỏ mặc hoặc bị đối xử bất công, Lorena sẽ giải quyết vấn đề công 
bằng tiền lương giới tính và khoảng cách tiền lương ngày càng tăng nhằm đảm 
bảo mọi người thuộc mọi tầng lớp xã hội đều có thể thực hiện ước mơ của mình.

 Đầu tư vào Giao thông Vận tải: Lorena biết rằng chúng ta cần các lựa chọn giao 
thông có hiệu quả cho tất cả mọi người: an toàn cho người đi bộ, làn đường dành 
cho xe đạp, tăng dịch vụ xe buýt, mở rộng tuyến tàu điện và giúp hành khách bớt 
mệt mỏi.

 Các Trường Công lập Xuất sắc: Đam mê giúp trẻ em phát triển, Lorena sẽ xây 
dựng quan hệ đối tác mạnh mẽ hơn với các trường học để đảm bảo các chương 
trình mầm non, sau giờ học, gia sư, y tế và các dịch vụ khác của Thành phố được 
cung cấp và được cấp kinh phí. Chúng ta PHẢI giải quyết khoảng cách cơ hội để 
có được khu học chánh xuất sắc.

Lorena nhận được sự ủng hộ từ: Báo Seattle Times, Báo The Stranger, Quận trưởng 
Quận King Dow Constantine, Thị trưởng Ed Murray, Đảng Dân chủ Quận King, Năm Tổ 
chức Đảng Dân chủ Khu vực Lập pháp, Hội đồng Lao động Quận King, Công đoàn Lính 
cứu hỏa và Cảnh sát Seattle, Câu lạc bộ Sierra, Câu lạc bộ Xe đạp Cascade, Tổ chức 
Bảo vệ Quyền Sinh sản NARAL Pro-choice Washington, Tổ chức Quyền Bình đẳng 
Washington, Tổ chức OneAmerica Votes, và các nhà lãnh đạo cấp tiến trên toàn Seattle.

Lorena Gonzalez
 PO Box 23011
Seattle WA 98102 
(206) 486-0108
info@ElectLorenaGonzalez.com
www.ElectLorenaGonzalez.com

Seattle đang tăng trưởng và thay đổi nhanh 
chóng.  Nhưng sẽ nhanh chóng trở thành một thành phố tuyệt vời để sống chỉ 
khi quý vị có đủ khả năng tài chính. Tôi sống ở Central District với vợ và hai 
con gái, và hai con tôi đang theo học tại Hệ thống Trường Công lập Seattle. 
Với tư cách là cố vấn kinh doanh, và là Chủ tịch Liên minh Khu phố Seattle và 
nhà hoạt động cộng đồng với hơn một thập kỷ tổ chức và đại diện cho quyền 
lợi công dân tại Tòa thị chính Thành phố, tôi đã chứng minh kỹ năng lãnh đạo, 
kinh nghiệm và tầm nhìn để giải quyết các vấn đề chúng ta đang đối mặt. 
Hãy Làm cho Tăng trưởng và Chính quyền Thành phố Seattle vì Lợi ích của 
Tất cả:
• Cho các khu phố quyền quyết định hướng phát triển riêng. Tăng trưởng và 

thay đổi là điều mà chúng ta cần lập kế hoạch và định hướng cùng nhau; chứ 
không xảy đến một cách đơn giản

• Đảm bảo tăng trưởng được hỗ trợ bằng hệ thống giao thông công cộng cao 
cấp, đầy đủ dịch vụ và tiện nghi, và các trường công lập trong khu phố có chất 
lượng và đủ sức chứa.

• Đảm bảo cảnh sát sẽ phục vụ và bảo vệ chúng ta, và những cảnh sát 
xấu sẽ phải chịu trách nhiệm (#BlackLivesMatter!)

• Đảm bảo tiền thuế được chi tiêu một cách sáng suốt và hợp lý trên toàn 
thành phố 

• Buộc các công ty đầu tư phát triển phải trả phần công bằng của mình 
và chấm dứt tình trạng thiên vị dành cho các nhóm lợi ích đặc biệt

• Sử dụng các nguồn lực của Thành phố để xây dựng nhà ở giá rẻ thực 
sự, bao gồm cho cả hộ gia đình và những người vô gia cư

• Mang đến tiếng nói cho tất cả cư dân và những người chịu thiệt thòi do 
bộ máy quan liêu của Thành phố

Kinh nghiệm rất Quan trọng và Sự Can đảm Đứng lên vì các Khu phố và Doanh 
nghiệp Nhỏ:
• Lãnh đạo đấu tranh để dừng thi công trung tâm mua sắm lớn tại Little 

Saigon, bảo vệ hơn 270 doanh nghiệp nhỏ tại trung tâm cộng đồng Việt 
Nam của khu vực

• Ngăn chặn giao dịch hậu trường để đặt các biểu tượng tập đoàn lên nền trời 
trung tâm thành phố

• Tổ chức các khu phố để buộc thành phố điều tiết hợp lý loại hình nhà 
ở nhỏ 

• Bác bỏ tặng phẩm của công ty đầu tư phát triển mà có thể đã thương 
mại hóa Công viên Magnuson

• Giúp trung hòa giữa nhà cung cấp dịch vụ nhân sinh và các cư dân 
quan tâm để mang đến các dịch vụ xã hội cần thiết cho Central District 
ở Seattle.

• Giúp lãnh đạo việc hình thành Bản Sửa đổi Hiến chương 19, tạo ra các Cuộc 
Bầu cử cho Hội đồng Thành phố theo Khu vực, và trao cho công dân quyền có 
trách nhiệm giải trình nhiều hơn.

Tôi nhận được sự ủng hộ từ Thượng nghị sĩ Tiểu bang Maralyn Chase, Dân 
biểu Gerry Pollet và Gael Tarleton, Đảng Dân chủ Khu vực Lập pháp Số 32, 
34, 43 và 46,  Đảng Dân chủ Quận King, Câu lạc bộ Đảng Dân chủ Đô thị, 
Đảng Xanh Seattle, và hơn một trăm nhà lãnh đạo cộng đồng, bao gồm Bob 
Santos, Jim Diers, Tandy Williams, Alice Woldt, David Okimoto, Yusuf Kabdi, 
và Norman Sigler.
Đây là lúc để Lấy Lại Seattle từ các nhóm lợi ích đặc biệt và ưu tiên cho các 
hộ gia đình, doanh nghiệp nhỏ và các khu phố của chúng ta. Tôi sẽ là tiếng nói 
của quý vị trong Hội đồng, không chịu nghĩa vụ với Thị trưởng, các công ty đầu 
tư phát triển hoặc các nhóm lợi ích đặc biệt ở trung tâm thành phố.

Bill Bradburd
 2518 S Brandon Court
Seattle WA 98108 
(206) 518-9303
info@billbradburd.com
www.billbradburd.com
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Thành viên Hội đồng Vị trí Số 2

Học vấn: Thạc sĩ Quản trị Công, Trường UW Evans, 
Cử nhân Xã hội học, UW

Nghề nghiệp: Quản lý Chương trình Lãnh đạo, Liên minh Gây quỹ Phụ nữ

Lời phát biểu: Công việc của tôi là nhà giáo dục trẻ nhỏ, chăm sóc người bà cao tuổi 
của tôi và là một chuyên gia phi lợi nhuận, tôi luôn cam kết vì cộng đồng của mình và 
luôn lên tiếng vì những người cần nó nhất.

Tôi tin chúng ta có trách nhiệm đảm bảo cho mọi người tại Shoreline có khả năng 
phát triển mạnh.

Tôi sẽ ủng hộ cho 1) sự tăng trưởng thông minh và bền vững phản ánh nhu cầu của 
cư dân hiện tại và tương lai, 2) các khu phố an toàn và có thể đi bộ với nhà ở giá rẻ, 
3) các giải pháp giao thông vận tải giúp chúng ta đi làm và về nhà an toàn và đúng 
giờ.

Không chỉ có vậy, mà tôi cũng sẽ là một tiếng nói mạnh mẽ cho sự bình đẳng về kinh 
tế và là một người đấu tranh cho tất cả các gia đình tại Shoreline.

Tôi tự hào vì được xác nhận bởi Thị trưởng Shari Winstead, Uỷ viên Hội đồng Will 
Hall, Đại diện Ruth Kagi, các Đảng viên Đảng Dân Chủ Trẻ tuổi Quận King, NARAL 
Pro-Choice Washington, Planned Parenthood Votes Northwest, Hiệp hội các Thợ máy 
Hàng không Quốc tế và Tổ chức Chính trị Phụ nữ Quốc gia của Washington. 

Jessica Cafferty
 PO Box 9100
Seattle WA 98109 
(206) 923-9184
info@jessicacafferty.com
www.jessicacafferty.com

Học vấn: Tiến sĩ luật, Đại học New York; Thạc sĩ, 
Đại học Tufts; Cử nhân, UCLA; Chứng nhận Người 
phụ giúp về công việc y tế, Bệnh viện Inglewood

Nghề nghiệp: Luật sư chuyên về sở hữu trí tuệ, quyền công dân, và bảo vệ môi 
trường.

Lời phát biểu: Với vai trò là chủ tịch uỷ ban hoạch định của Shoreline, tôi đã lắng 
nghe một cách cẩn thận các công dân của chúng ta và làm việc chăm chỉ để làm cho 
Shoreline ngày càng tuyệt vời hơn. Tôi cam kết bảo vệ khu phố, nhà ở giá rẻ, và phát 
triển thận trọng và hợp lý.

Tôi đang quản lý hội đồng thành phố vì tôi mong muốn duy trì Shoreline là một cộng 
đồng tuyệt vời. Trước tiên, chúng tôi sẽ cung cấp các dịch vụ thiết yếu và giữ các 
mức thuế ở mức công bằng và hợp lý.

Là một phụ huynh, tôi hiểu đường phố an toàn có nghĩa là chúng ta cần phải có 
nhiều vỉa hè hơn, nhiều đèn đường hơn, và nhiều giao lộ an toàn hơn. Là một cựu 
công tố viên, tôi biết tầm quan trọng của các cuộc tuần tra mở rộng của cảnh sát và 
các chương trình kiểm tra dân phố. Tôi cam kết bảo vệ môi trường và giữ cho Puget 
Sound của chúng ta luôn sạch đẹp.
Tôi rất vinh dự nhận được sự ủng hộ to lớn của cả hai đảng và cộng đồng, bao gồm 
cả Nhân viên cứu hỏa và Hiệp hội Cảnh sát của Shoreline, Đảng dân chủ của quận 
32 và Quận King, Các Cử tri Đảng Bảo thủ, các công đoàn lao động, Thượng nghị sĩ 
Chase, Đại diện Ryu, Fitzgibbon, và Tarleton, Sheriff Urquhart, các uỷ viên hội đồng 
Shoreline, các viên chức được bầu cử khác, và, quan trọng nhất, là đa số các cư dân 
của Shoreline là những người luôn khuyến khích tôi.

Keith Scully
 16541 8th Ave NE
Shoreline WA 98155 
(206) 446-5491
info@keithscully.org
www.keithscully.org

Thành viên Hội đồng Vị trí Số 4

Học vấn: Bằng Cử nhân Tâm lý học, Đại học 
Washington State

Nghề nghiệp: Quản lý Bất động sản, Ủy viên Hội đồng Thành phố Shoreline

Lời phát biểu: Shoreline đã có được sự tăng trưởng đáng kể kể từ khi được thành 
lập vào năm 1995.  Hội đồng mới sẽ đưa ra các quyết định quan trọng nhằm xác định 
hướng đi dài hạn cho sự phát triển trong tương lai của chúng ta, đặc biệt là Point 
Wells và quyết định phân lại khu vực đường sắt hạng nhẹ.

Tôi đã lắng nghe khi cộng đồng yêu cầu Hội đồng bảo tồn các ngôi nhà đơn gia của 
các khu phố càng nhiều càng tốt, trong khi đưa ra quyết định phân khu cuối cùng.   
Cộng đồng cho rằng gia tăng mật độ là cần thiết cho sự tăng trưởng, tuy nhiên tăng 
trưởng thông minh bao gồm việc bảo tồn các khu phố của chúng ta và chất lượng 
cuộc sống là những gì cư dân Shoreline mong muốn.  Tôi luôn làm việc nhằm hỗ trợ 
cân bằng giữa việc bảo tồn các khu phố và sự phát triển trong tương lai.

Các bạn xứng đáng có được một ủy viên hội đồng có tầm nhìn cho Shoreline phù hợp 
với tầm nhìn của bạn.  Cảm ơn các bạn đã cho tôi đặc quyền để được đại diện cho 
Shoreline.  Hãy bỏ phiếu cho tôi!

Được sự ủng hộ của:  Hội đồng Chính trị Phụ nữ Quốc gia-WA, Các Đảng viên 
Đảng Dân chủ Quận King, Ủy viên Hội đồng KC Rod Demboski, Ken và Pearl Noreen, 
và nguyên Ủy viên Hội đồng Rich Gustafson.

Doris McConnell
 PO Box 60164
Shoreline WA 98160 
(206) 546-9380
dorismccon@comcast.net
www.democracy.com/DorisMcConnell
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Thành viên Hội đồng Vị trí Số 6

 Học vấn: Tiến sĩ Luật, Trường Luật Đại học 
Washington; Cử nhân Khoa học Xã hội, Đại học 
Western Washington
Nghề nghiệp: Hội đồng Thành Phố Shoreline và Biện lý Công cộng Quận King
Lời phát biểu: Trong lần bầu cử trước tôi đã kêu gọi phiếu bầu của quý vị để giúp 
Shoreline luôn luôn phát triển. Kể từ đó, tôi đã luôn góp phần phát triển nền kinh tế, bảo 
vệ môi trường của chúng ta, làm giảm lưu lượng giao thông, đồng thời thúc đẩy công 
bằng và an toàn công cộng bằng cách:
Chuẩn bị cho các tác động của hai trạm đường sắt loại nhẹ của Shoreline bằng cách 
quy hoạch các cộng đồng có thể đi bộ, giảm thiểu sự gián đoạn và tăng giá trị tài sản 
trong các khu vực dân cư bị ảnh hưởng; hỗ trợ chợ nông dân; thu hút đầu tư của siêu thị 
Trader Joe; tài trợ cho thi công vỉa hè và nhà ở giá hợp lý; đấu tranh chống sự phát triển 
Point Wells thiếu cân nhắc; phân tích ngân sách của thành phố để cắt giảm lãng phí; 
tài trợ cho trung tâm cao cấp của chúng ta; hỗ trợ nghỉ ốm hưởng lương cho người lao 
động có mức lương thấp; gia tăng môi trường sinh sống của cá hồi và giảm lượng khí 
thải carbon.
Tôi kêu gọi sự hỗ trợ liên tục của quý vị để Shoreline luôn tiến về phía trước.
Nhữ ng ngườ i ủ ng hộ : Thị trưởng Shoreline Shari Winstead; Thành viên Hội đồng 
Shoreline Chris Eggen, Will Hall, Keith McGlashan; Dân biểu Tiểu bang Ruth Kagi, Luis 
Moscoso; Bộ trưởng Tư pháp Bob Ferguson; John Urquart Hạt Sheriff ; Thành viên hội 
đồng Hạt Rod Dembowski, Larry Phillips; Thành viên hội đồng Seattle Mike O’Brien; Tổ 
chức Cử tri Bảo vệ Môi trường Washington; NARAL; Đảng viên Thanh niên đảng Dân 
chủ

Jesse Salomon
 PO Box 55051
Shoreline WA 98155 
(360) 820-0071
Jsalomon10@hotmail.com
www.JesseforShoreline.com

Họ c vấ n: Thạc sĩ Hành chính Công, Đại học Seattle 
2009; Chứng nhận Cảnh sát, Ủy ban Đào tạo Tư 
pháp Hình sự; Chứng nhận Chính quyền Làm việc 
Hiệu quả LEAN, UW Tacoma
Nghề nghiệp: Thi hành Luật, Giám sát viên;  Giảng viên Thi hành Luật Được chứng 
nhận
Lờ i phát biểu: Shoreline đang phải đối mặt với sự phát triển quá mức do các quyết 
định được đưa ra bởi Hội đồng Thành phố. Việc tái phân khu triệt để của Tòa thị chính 
Thành phố đã gây ra các vụ kiện tụng của dân và đe dọa hàng nghìn cư dân phải 
chuyển chỗ ở.
Tương lai của chúng ta được hoạch định tốt nhất cùng nhau. 
Các dự án tàu điện cần phục vụ các khu phố và tăng khả năng lưu thông, chứ không 
phá hủy chúng và gây ra tình trạng ùn tắc.
Tăng trưởng cần phải được phân đoạn hợp lý để các dịch vụ đô thị có thể theo kịp 
mà không cần các khoản trợ cấp từ người nộp thuế và lệ phí không công bằng từ các 
doanh nghiệp nhỏ.
Các công viên, khu vực tự nhiên và khung cảnh của chúng ta không nhất thiết phải bị 
phá hủy dưới danh nghĩa phát triển.
Chúng ta phải duy trì các dịch vụ cảnh sát tốt nhất khi chúng ta phát triển.
Cuộc bầu cử này là cơ hội tốt nhất để chúng ta dừng việc tái phân khu triệt để và tôn 
trọng những mong muốn của cư dân và  các doanh nghiệp địa phương.
Chúng ta hãy cùng nhau đứng lên!  Tôi trân trọng  lá  phiế u của quý vị!
Những người ủng hộ: Đảng Dân chủ Quận King, Đảng Dân chủ Khu Lập pháp Số 32, 
Thượng nghị sĩ Maralyn Chase, Dân biểu Cindy Ryu, Cựu Thống đốc Mike Lowry, 
nguyên Quận trưởng Quận King Ron Sims, Donn Charnley, Krista Tenney

Lorn Richey
 PO Box 55552
Shoreline WA 98155 
(206) 257-1450
lornricheyforshoreline@gmail.com
www.lornricheyforshoreline.com
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Thành viên Hội đồng Vị trí Số 1

Học vấn: Hoàn thành và Nhận được bằng GED từ 
Cao đẳng Cộng đồng Everett và hiện đang tuyển sinh cho các lớp học

Nghề nghiệp: Người mẹ, Người vợ, và Người Chăm sóc Gia đình

Lời phát biểu: Tôi là Jennifer Childs và tôi mong nhận được phiếu bầu của các bạn 
để được đại diện cho các bạn tại Thành phố Skykomish. Tôi là hàng xóm của các bạn 
và có mong muốn được đại diện cho các bạn tại Tòa Thị Chánh. Chúng ta đang sống 
trong một thành phố xinh đẹp nằm khuất xa khu trung tâm của Cascades. Đây là nơi 
chúng ta gọi là quê hương! Tôi đã sinh sống tại đây được tròn 4 năm. Tôi tin rằng dù 
ở một thành phố nhỏ, vẫn có không gian cho những ý tưởng và sự cải thiện. Hãy cho 
phép tôi được làm việc cho các bạn trong việc tiến hành những thay đổi tích cực cho 
Cộng đồng của chúng ta. Có nhiều công việc cần được giải quyết tại Tòa Thị Chánh 
và tôi sẽ lấy làm vinh dự được đại diện cho tiếng nói mạnh mẽ của các bạn. Là Ủy 
viên Hội đồng Thành phố của các bạn, tôi sẽ lắng nghe các ý kiến của các bạn. Tôi 
muốn giúp sức làm cho thành phố của chúng ta trở thành một thành phố tốt nhất có 
thể. Cùng nhau, chúng ta có thể thực hiện được điều đó. Cảm ơn sự quan tâm của 
quý vị và mong nhận được lá phiếu của quý vị. 

Jennifer M. Childs
 PO Box 204
Skykomish WA 98288 
(206) 819-1384
www.jmchot@gmail.com
  

Thành viên Hội đồng Vị trí Số 3

Không nộp thông tin. 

Kevin Weiderstrom
 210 E Railroad Ave
Skykomish WA 98288 
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Thành viên Hội đồng Vị trí Số 5

Không nộp thông tin.

Henry W. Sladek
 PO Box 147
Skykomish WA 98288 
(425) 293-1937
hsladek@msn.com
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Thành viên Hội đồng Vị trí Số 2

Học vấn: Bằng Tiến sĩ và Thạc sĩ về Hành vi Tổ 
chức (Đại học Georgia State), Bằng Cử nhân Quản 
trị Kinh doanh (Đại học Ohio).

Nghề nghiệp: Giám đốc, Trung tâm Lãnh đạo & Tư duy Chiến lược, Trường Foster, 
UW.

Lời phát biểu: Khi doanh thu từ sự bùng nổ xây dựng suốt một thập kỷ cạn dần và 
doanh thu thuế bất động sản dân cư mất đi, Snoqualmie phải thu hút và hỗ trợ các 
dòng doanh thu mới và triển khai chi tiêu có trách nhiệm. Chúng ta đã đầu tư vào việc 
thiết kế phát triển kinh tế và các chiến lược quản lý tài chính để giữ lại một cộng đồng 
lấy gia đình làm trọng tâm, an toàn và đáng sống cho các cư dân đồng thời thu hút 
thêm doanh thu từ doanh nghiệp địa phương, việc làm, du lịch và vui chơi giải trí. Tôi 
tập trung vào việc nâng cao chất lượng và hoàn thành công tác này, tính minh bạch, 
và tiếp tục thống nhất các lợi ích của các thành phần mới và cũ. Tôi ủng hộ Charles 
Peterson cho Vị trí Số 6.

Tôi có đủ trình độ để phục vụ Hội đồng Thành phố nhờ hơn 30 năm kinh nghiệm làm 
kinh doanh, giáo dục, và quá trình tiến triển trong các vai trò lãnh đạo dân sự bao 
gồm: Ban Giám đốc Encompass, Hội đồng Công viên, và Ban Giám đốc Hội Thanh 
niên Cơ Đốc Snoqualmie Valley.

 Tôi mong được phục vụ thêm một nhiệm kỳ nữa trong Hội đồng vững mạnh này, Ủy 
ban Hội đồng Phát triển Cộng đồng và An ninh Công cộng và là người liên kết của 
Hội đồng Thành phố với Hội đồng Công viên.

Chelley Patterson
 34709 SE Carmichael Loop
Snoqualmie WA 98065 
(425) 533-1833
electchelley@outlook.com
www.chelleypatterson.com

Thành viên Hội đồng Vị trí Số 4

Học vấn: Học Cao đẳng Cộng đồng Shoreline & Đại 
học Seattle Pacifi c

Nghề nghiệp: Dịch vụ Tài chính & Quản lý

Lời phát biểu: Việc xác định những ưu tiên là thách thức lớn nhất cho bất kỳ tổ chức 
nào. Là ủy viên hội đồng, những ưu tiên của tôi là phát triển kinh tế, chính quyền 
trung thực và minh bạch và bảo tồn văn hoá và môi trường của Snoqualmie. Liên 
quan đến cả ba vấn đề này, chính quyền thành phố phải luôn hoạt động trong phạm 
vi ngân sách. Thách thức lớn nhất là việc thông qua chiến lược đúng đắn để đáp ứng 
các nghĩa vụ ngân sách theo cách tôn trọng người đóng thuế. Một trong những cách 
mà thành phố phải cải thiện là cách phát triển kinh tế của mình. Phát triển kinh tế 
tăng cường cơ sở thuế, tạo ra tính ổn định cao hơn thậm chí trong những điều kiện 
khó khăn nhất. Ngoài ra, điều đó còn cải thiện chất lượng cuộc sống cho cư dân, 
bằng cách cung cấp nhiều dịch vụ thương mại địa phương hơn. Brad đã sinh sống 
cùng gia đình tại Snoqualmie được gần 13 năm. Ông đã điều hành các nhóm làm 
việc cho các công ty Fortune 500 và là chủ một doanh nghiệp nhỏ. Tìm hiểu thêm tại 
bradforsnoqualmie.com. 

Brad Toft
 7209 Laurel Avenue SE
Snoqualmie WA 98065 
(425) 444-3177
brad@bradtoft.com
www.bradforsnoqualmie.com
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Thành viên Hội đồng Vị trí Số 6

Họ c vấ n: Trường Trung học Mt. Si và Trường Kỹ 
thuật Dạy nghề Edison

Nghề nghiệp: Nghỉ hưu

Lời phát biểu: Thật vinh dự cho tôi khi được phục vụ cho Snoqualmie. Xin hãy bỏ 
phiếu cho tôi để tôi có thể tiếp tục đem đến cho quý vị sự phù hợp, và cam kết đại 
diện cho quý vị. Các khu phố độc đáo trong thành phố năng động của chúng ta vẫn 
cần phải duy trì là một nơi tuyệt vời để sống, làm việc và nuôi dưỡng gia đình. 

Bốn năm trước, tôi đã viết với quý vị rằng “Tôi đã cam kết với một chính sách tài 
chính bảo thủ đó mà sẽ đem đến các dịch vụ cần thiết”. Chính quyền thành phố của 
chúng ta hiện đang có điều kiện tài chính xuất sắc.

Tôi đang phục vụ trong hai ủy ban: Ủy ban An toàn Công cộng, nơi sở cứu hỏa và sở 
cảnh sát của chúng tôi cung cấp những dịch vụ xuất sắc đến với các công dân của 
chúng tôi. Tôi sẽ tiếp tục đảm bảo các nguồn lực cần thiết của họ. Trong Ủy ban Công 
viên và các Công trình Công cộng, chúng tôi đã mở ra Công viên Jeanne Hansen và 
mở thêm thêm một sân thi đấu và các tiện nghi. Chúng tôi đã mua thiết bị mới cho 
các Công viên Fisher Creek và Dogwood. Giờ là thời điểm để xây dựng một công 
viên trượt băng. Các hệ thống tiện ích của chúng ta đang nhận được những nâng cấp 
lớn, nhưng tỷ lệ sở hữu nhà ở trung bình của chúng ta hiện vẫn đang thấp hơn so với 
bảy thành phố gần nhất.

Charles S. Peterson
 PO Box 98
Snoqualmie WA 98065 
(425) 888-0773
www.charles4council.com

Học vấn: Bằ ng Cử  Nhân Khoa Họ c Xã  Hộ i Cao 
đẳng St. Mary; Quân đội Hoa Kỳ: Viện Ngôn ngữ 
Quốc phòng, Sĩ quan Cảnh sát Quân sự, Quân đoàn 
Tình báo Quân sự.
Nghề nghiệp: Ủy viên Hoạch định Thành phố Snoqualmie; Quản lý Phát triển Cộng 
đồng và Doanh nghiệp.
Lời phát biểu: Vợ tôi, ba người con, và tôi vô cùng biết ơn vì được sống, làm việc, đi 
lễ nhà thờ, và vui chơi cùng các bạn tại thung lũng kỳ diệu này.  Sau nhiều năm tăng 
trưởng chưa từng có và hơn 30 triệu USD được sử dụng để cải thiện khu vực trung 
tâm thành phố, công tác xây dựng cuối cùng cũng bắt đầu giảm dần.  
Bây giờ là thời gian để công nhận những thành tựu của chúng ta và đảm bảo rằng 
chúng ta có các nguồn lực để duy trì chúng. Nhiều các con đường “mới” của chúng ta 
đã được lát đá gần 20 năm trước đây.  Trớ trêu thay, đường mòn lại được phát triển 
để giúp thay đổi các năm trì hoãn cơ sở hạ tầng tại các khu vực cũ hơn của thành 
phố.  Khi chúng ta thực hiện các dự án mới, tôi sẽ tích cực tìm kiếm đầu vào và sự 
tham gia của các bạn để đảm bảo chúng ta tăng trưởng cân bằng với tính bền vững. 
Tôi cống hiến hết mình cho vấn đề sức khỏe của cộng đồng và mong muốn được làm 
việc với các bạn.  Hãy bỏ phiếu cho tôi để các bạn được hướng dẫn phát triển bền 
vững! 
Được ủng hộ bởi: Đảng Dân chủ, Đảng Cộng hòa, các lãnh đạo địa phương và bang, 
bao gồm Đại diện Bang Jay Rodne, hỗ trợ Dự án Cảng sông Snoqualmie và ngã ba 
có đường hầm và cầu chui I-90/SR-18 mới. 

Joe Larson
 7030 Fairway Ave SE
Snoqualmie WA 98065 
(206) 510-8034
GoJoe4Council@gmail.com
www.GoJoe4Council.com
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Thành viên Hội đồng Vị trí Số 1

Họ c vấ n: Quản trị Kinh doanh - Chuyên ngành 
Thương mại Điện tử; Thợ máy Công nhật; Chứng 
chỉ Giảng viên Dạy nghề; Ủy viên được Chứng nhận
Nghề nghiệp: Kỹ sư Sản xuất Boeing đã Nghỉ hưu, Phân tích Hệ thống, và Lập trình 
viên Máy tính
Lờ i phát biểu: Tôi trở lại Hội đồng SeaTac để gánh vác trách nhiệm khôi phục kinh tế 
và các vấn đề đạo đức. Khi còn ở Hội đồng Thành phố tôi đã phản đối việc tăng thuế. 
Kể từ đó, phần lớn Hội đồng hiện tại đã tăng chi tiêu, tăng thuế bất động sản, và áp 
đặt thuế tiện ích 6%. Hiện nay, họ đang lập kế hoạch chi phí nhượng quyền thương 
mại trên bảy khu cấp nước và xử lý nước thải. Sự tăng phí này sẽ gây tổn hại đến 
người dân, trừ khi chúng ta thay thế hai ủy viên đương nhiệm nữa và xoay chuyển 
những thiệt hại trong năm tới.
Trong nhiệm kỳ Hội đồng trước đây của tôi, tôi đã quen thuộc với các hoạt động ở 
SeaTac, vì vậy tôi biết chúng ta có thể cung cấp nhiều dịch vụ hơn với chất lượng tốt 
hơn đồng thời vẫn giảm các loại thuế.
Trong nhiều năm, công dân SeaTac đã và đang muốn có được sự minh bạch nhiều 
hơn từ thành phố, nhưng phần lớn Hội đồng hiện tại vẫn tiếp tục các cuộc họp bí mật. 
Tôi ủng hộ sự cởi mở và việc thông qua Quy tắc  Đạo đức của Thành phố.
Tôi có kinh nghiệm để thực hiện những thay đổi cần thiết và mong muốn được phục 
vụ một lần nữa. Mong quý vị bỏ phiếu ủng hộ để tôi có thể quay lại với Hội đồng 
Thành phố của chúng ta.

Rick Forschler
 PO Box 68208
SeaTac WA 98168 
(206) 419-5170
ccp2seatac@forschler.org
www.forschler.org/campaign/

Họ c vấ n: Cao đẳng Cộng đồng Whatcom; Đại học 
Tiểu bang Washington

Nghề nghiệp: Quản lý Công nghệ Thông tin, Chủ tịch Ủy ban Truyền thông Kỹ thuật 
số

Lờ i phát biểu: Nhiều năm qua, tôi đã chứng kiến các cuộc tranh luận về chính trị ở 
SeaTac, nhưng cuối cùng thì tôi cũng đã nghe đủ rồi! Chúng ta đang bị đánh thuế 
cho tới chết, và Hội đồng Thành phố vẫn không lắng nghe chúng ta. Tôi tham gia vào 
cuộc bầu cử này để trả lại thành phố cho mọi người.

Đã đến lúc loại bỏ phần lớn ‘những người hùa theo,’ những người hiện đang thông 
qua các dự luật mà không suy nghĩ độc lập hoặc thảo luận cởi mở.  Công dân xứng 
đáng nhận được sự lãnh đạo minh bạch, có trách nhiệm giải trình, trách nhiệm tài 
chính và phi đảng phái từ các đại diện hội đồng của mình.  Các Thành viên Hội đồng 
có ảnh hưởng tác động hạn chế riêng lẻ, nhưng với đa số hội đồng mới, tập trung vào 
cải thiện thành phố, tất cả chúng ta đều có lợi.  Quý vị nên cẩn thận xem xét các ứng 
cử viên khác mà quý vị sẽ bỏ phiếu ở SeaTac.  Mang tiếng nói của thành phố đến với 
người dân, các công dân cần được cho phép quay trở lại với chính quyền của mình.  
Hơn nữa, chúng ta cần một Bộ luật Quy tắc Đạo đức của Thành phố!

Tôi là một ứng cử viên lấy cộng đồng làm trọng tâm.  Vẫn còn những việc cần làm để 
thay thế các đương nhiệm, những chính trị gia sự nghiệp, vô trách nhiệm và những 
người mà họ  ủng hộ.

Craig Baker
 3734 S 164th Street
SeaTac WA 98188 
(206) 552-0086
craig@craigcbaker.com
www.craigcbaker.com

Thành viên Hội đồng Vị trí Số 3

Họ c vấ n: Bằng Cao đẳng ngành Dịch vụ Mạng và Hệ 
thống Máy tính, Cao đẳng Cộng đồng Bellevue, Đại 
học Washington

Nghề nghiệp: Kỹ sư Hệ thống

Lờ i phát biểu: Tôi đã sống ở vùng Puget Sound hơn 25 năm và tôi tự hào là một chủ 
nhà ở SeaTac.  Tôi vô cùng quan tâm đến thành phố chúng ta và muốn góp sức để 
SeaTac trở thành thành phố an toàn nhất và dễ sinh sống nhất cho tất cả các cư dân 
nơi đây.  Sự ủng hộ của hàng xóm láng giềng đã tạo động lực cho tôi tham gia tranh 
cử vào Hội đồng Thành phố.

Là một ứng cử viên phi đảng phái thực sự, tôi nhận được sự hỗ trợ lưỡng đảng và 
ủng hộ từ các doanh nghiệp địa phương, hàng xóm láng giềng, và các nhà lãnh đạo 
cộng đồng. Tôi tin rằng chúng ta cần phải giữ cho vấn đề địa phương không bị chi 
phối từ những ảnh hưởng bên ngoài hoặc các nhóm lợi ích đặc biệt và duy trì tính 
độc lập của mình.

Tôi sẽ lắng nghe quý vị và làm việc vì một chính quyền địa phương minh bạch, chịu 
trách nhiệm giải trình, dễ tiếp cận, và có trách nhiệm.  Tôi sẽ đại diện cho các lợi ích 
của quý vị trong việc cải thiện an ninh, giảm tội phạm, tham gia vào cộng đồng, cải 
thiện cơ sở hạ tầng, thúc đẩy việc làm, và thực thi  bộ luật đạo đức của thành phố.

Tôi sẽ rất vinh dự được đại diện cho quý vị và sẽ phục vụ với niềm đam mê và tâm 
huyết của mình để làm cho SeaTac trở nên đặc biệt!

Peter Kwon
 4455 S 164th St
SeaTac WA 98188 
(206) 498-1919
peterseatac@gmail.com
www.peterkwon.com

Họ c vấ n: Bằng Thạc sĩ – Ngôn ngữ học; Bằng Cử nhân 
– Giáo dục (thành viên, Hội Danh dự ngành Giáo dục)
Nghề nghiệp: Trợ lý luật sư, Burien, WA
Lờ i phát biểu: SeaTac đã sẵn sàng cho một thành viên hội đồng mới.
Sally Andrews được ủng hộ bởi các nhà lãnh đạo cộng đồng uy tín và hàng ngàn hàng 
xóm láng giềng của chúng ta.
Là người bản địa ở SeaTac, Nghị sĩ Adam Smith đã phát biểu: “Các kỹ năng lãnh đạo 
mạnh mẽ của Sally sẽ phục vụ SeaTac rất tốt”.
Thành viên Hội đồng Quận King, Dave Upthegrove đã nói: “Sally rất chăm chỉ, có năng 
lực và tận tâm.”
Chuyên môn của Sally với tư cách là trợ lý luật sư đem lại cho chúng ta chuyên môn về 
pháp lý và chính sách:
“Thành phố của chúng ta cần các lựa chọn về giao thông vận tải và nơi tụ họp cho tất cả 
chúng ta.  Tôi sẽ đấu tranh cho giao thông công cộng, xây dựng thêm các vỉa hè và hoàn 
thành việc mở rộng đường mòn.”
Quá trình đào tạo của Sally với tư cách là một nhà giáo đã mang đến cho cư dân một 
người phát ngôn lưu loát và có uy tín:
“Tôi đã gặp từng cộng đồng-Bow Lake, McMicken, Riverton Heights, Angle Lake. Họ 
đồng ý.  Tăng cường cảnh sát tuần tra, tuân thủ bộ quy tắc tốt hơn và một Tòa thị chính 
tiếp thu sẽ tạo ra một cộng đồng kết nối và đáng tin.
Kinh nghiệm tình nguyện của Sally mang lại lợi ích cho cộng đồng:
“Phục vụ cho Hospitality House-nhà ở tạm của phụ nữ địa phương, và Ngân hàng Thực 
phẩm Highline là một phần của tôi.  Hiện giờ, tôi hy vọng sẽ được phục vụ quý vị.”
Hãy bầu Sally vào vị trí Thành viên Hội đồng Thành phố  SeaTac!

Sally Andrews
 PO Box 297
Seattle WA 98062 
(206) 388-2899
sally@sallyforseatac.com
www.sallyforseatac.com
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Thành viên Hội đồng Vị trí Số 5

Họ c vấ n: Cử nhân Đại học Washington, Bằng Luật 
và Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Đại học Kansas 
(KU)
Nghề nghiệp: Hiện nay tôi đang làm Luật sư Tổng quát tại Normandy Park, được 
khoảng 14 năm
Lời phát biểu: Với tư cách là một người dân SeaTac và cựu ủy viên hội đồng thành 
phố SeaTac trong một thời gian dài, tôi quan ngại về sự chỉ đạo thành phố đã thực 
hiện.  SeaTac sẽ thu trên 36 triệu USD tiền thuế trong năm nay, nhưng đối thủ của tôi 
đã bỏ phiếu tán thành việc tăng thuế công ích thêm 6%.  Ngân sách nằm ngoài tầm 
kiểm soát và phúc lợi từ các loại thuế đó không đến được với người dân.
Đối thủ của tôi đã tán thành việc không cho công chúng vào các cuộc họp của ủy ban 
hội đồng, bao gồm các cuộc họp ủy ban ngân sách mà họ đã thảo luận về việc tăng 
thuế của chúng ta.
Quý vị xứng đáng có một hội đồng thành phố trung thực và cởi mở, một hội đồng hiểu 
được những tác động của các quyết định của hội đồng thành phố đối với cuộc sống 
của chúng ta. Là một luật sư, là Chủ doanh nghiệp nhỏ, là người chồng, là người cha, 
nên tôi hiểu và tôi cam kết đảm bảo rằng tiền thuế của Quý vị sẽ được sử dụng một 
cách khôn ngoan và các khoản thuế của Quý vị sẽ đi theo hướng cải thiện các khu 
phố nơi Quý vị đang sinh sống.
Tôi kính đề nghị Quý vị bỏ phiếu bầu cho tôi bởi vì tôi có thể đại diện cho Quý vị tốt 
nhất tại hội đồng thành phố.

Michael Siefkes
 16626 51st Avenue S
SeaTac WA 98188 
(206) 276-8754
mike@fi xseatac.com
www.fi xseatac.com

Học vấn: Trường Trung học Cấp cao Kent, Trường 
Cao đẳng Olympic Jr. và Trường Đại học Trung tâm 
Tiểu bang Washington

Nghề nghiệp: Nhân viên môi giới Bất động sản

Lời phát biểu: Đây là một đặc ân khi được đại diện cho các bạn trong Hội đồng 
Thành phố SeaTac trong 4 năm qua; Tôi sẽ rất vinh dự nếu nhận được phiếu bầu của 
các bạn một lần nữa vào năm nay.

Dave đã phục vụ cộng đồng của chúng ta với công việc khó khăn và khác biệt trong 
hơn 20 năm qua.  Dave mang lại cùng cam kết, kỹ năng và kỷ luật được phát triển 
trong Binh chủng Thủy quân Lục chiến và sự nghiệp kinh doanh của mình với vai trò 
trong Hội đồng Thành phố.  Ông đã chứng minh được những cống hiến của mình 
cho sự thành công của con em chúng ta thông qua sự lãnh đạo của ông trong cộng 
đồng của chúng ta như Chủ tịch Tyee PTSA, cựu thành viên của Tổ chức các Trường 
Highline, Hội đồng YMCA và Chủ tịch của Câu lạc bộ Rotary.

Dave mang sự lãnh đạo và công bằng của mình vào Hội đồng trong việc tập trung 
vào các kết quả, chứ không phải vào chính trị.  Ông là một người ủng hộ mạnh mẽ 
đối với Tính tuân thủ Bộ luật để mang đến một môi trường sạch hơn, khỏe mạnh hơn 
và an toàn hơn cho gia đình và cộng đồng của chúng ta.  Ông đã tích cực làm việc 
cho sự phát triển mới để mang lại các công việc tốt cho cộng đồng của chúng ta.  Hãy 
bầu cho Dave.

Dave Bush
 3315 S 191st St
SeaTac WA 98188 
    

Thành viên Hội đồng Vị trí Số 7

Học vấn: Cử nhân Khoa học Tự nhiên, Đại học 
Washington; Tiến sĩ Xã hội, Đại học Kansas

Nghề nghiệp: Nhà Nghiên cứu Bệnh học Ngôn ngữ Giọng nói

Lờ i phát biểu: Chính quyền thuộc về nhân dân. Nhà lãnh đạo dân cử là công bộc 
của dân và trên tinh thần này, tôi khiêm tốn mong chờ lá phiếu của quý vị.

Niềm tin vào hội đồng của chúng ta đã phai nhạt, thành viên hội đồng đã phớt lờ trách 
nhiệm giải trình, tính dân sự và cộng đồng của chúng ta. Đa số hội đồng hiện nay 
không quan tâm đến ý kiến của người dân, thực hiện những việc liên quan đến người 
dân một cách bí mật và đặt các chương trình nghị sự bên ngoài lên trước các lợi ích 
và nhu cầu của cử tri. Quý vị xứng đáng có được những điều tốt hơn.

Tôi sẽ là nhà lãnh đạo công bộc của dân, có trách nhiệm và cam kết vì phúc lợi của 
thành phố chúng ta. Tôi sẽ làm việc để tái xây dựng các khu phố an toàn, dễ sinh 
sống và khôi phục năng lực, uy tín và sự minh bạch của hội đồng thành phố. Tôi sẽ 
kiểm tra cặn kẽ việc chi tiêu, loại bỏ lãng phí và tìm các phương án tiết kiệm. Phương 
pháp quản lý mang tính “hùa theo” sẽ được thay thế bằng sự hợp tác thực sự và đối 
thoại mở. Là cư dân và chủ nhà trong 26 năm, tôi mong muốn được phục vụ cộng 
đồng của mình bằng sự lãnh đạo công bằng và có trọng tâm. Tôi cần lá phiếu của quý 
vị để đem lại một hội đồng cởi mở và trung thực cho thành phố  chúng ta.

Erin A. Sitterley
 100 Andover Park W Ste 150 PMB 316
Tukwila WA 98188 
(253) 350-0758
erin@erinsitterley.com
www.erinsitterley.com

Học vấn: B.A. Đại học Washington; A.A. Cao đẳng 
Highline

Nghề nghiệp: Dân biểu Tiểu bang, Người biện hộ Chính sách Công

Lời phát biểu: Mia Gregerson, dân biểu quê nhà, là một nhà lãnh đạo từng đoạt giải 
thưởng công trạng khu vực.  Phong cách chín chắn, biết lắng nghe một cách hiệu 
quả và sự tập trung của bà vào các vấn đề cơ bản đã mang đến nhiều kết quả cho 
chúng ta.

Là Thị trưởng của chúng ta, Mia đã đàm phán với Sound Transit để mở rộng tuyến 
đường sắt nhẹ đến vị trí thứ 200 phía Nam.  Việc mở rộng bãi đậu xe, kết nối tuyến 
đường mòn Des Moines Creek và hồi sinh khu vực cũng sẽ mang lại kết quả.

Mia là một nhà biện luận không mệt mỏi, kết quả bà đã mang được chương trình 
tuân thủ đạo luật chủ động và các đại sứ cộng đồng về với tòa thị chính.  Khu phố 
lành mạnh, sạch sẽ, an toàn là những ưu tiên.

Đại diện cho chúng ta ở Cấp Quốc gia, Mia mang về cho quê nhà một trong mười 
bốn suất tài trợ chương trình Phát triển Thông minh Mỹ, sẽ cung cấp hỗ trợ kỹ thuật 
cho cộng đồng xung quanh các trạm đường sắt nhẹ của chúng ta.

“Bốn thế hệ gia đình tôi đã coi SeaTac là nhà.  Là một cư dân lâu dài ở đây, niềm 
đam mê của tôi bắt nguồn từ tình yêu dành cho cộng đồng của chúng ta.  Tôi bày tỏ 
điều này thông qua những dịch vụ công cộng dành cho quý vị, cũng là niềm vinh dự 
của tôi.”

Mia Su-Ling Gregerson
 PO Box 297
Seahurst WA 98062 
(206) 795-1950
PeopleForMia@gmail.com
www.MiaGregerson.com
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Thị trưởng

Học vấn: Đại học Washington, Cử nhân Khoa học 
Chính trị
Nghề nghiệp: Nhà Hoạch định Chất lượng nước III/ 
Quản lý Dự án Chất lượng nước III, Sở Tài nguyên Thiên nhiên Quận King
Lời phát biểu: Tôi rất vui mừng khi được mang kinh nghiệm và niềm đam mê của mình 
tới Tukwila để tạo ra một tương lai thịnh vượng mà mọi người dân đều cảm thấy ở đó. 
Chúng tôi đang ở tại vị trí hoàn hảo với các nguồn lực kinh tế đúng đắn để đảm bảo 
Tukwila sẽ dẫn đầu khu vực với một ý thức mạnh mẽ về cộng đồng. Cùng nhau, chúng 
ta có thể làm cho điều này xảy ra.
Hơn 11 năm hoạt động trong dịch vụ công cộng - bảy năm trong Hội đồng Tukwila - Tôi 
đã và đang làm việc để giúp mọi người dân tìm thấy các cơ hội để phát triển mạnh trong 
khi vẫn bảo vệ được tiền thuế của chúng ta. Với tư cách là chủ tịch ngân sách, tôi đã 
tập hợp các ngân sách trách nhiệm tài chính bằng việc đầu tư hơn 400,000 đô-la cho 
an toàn công cộng trong khi vẫn hỗ trợ các vùng lân cận, và mở rộng các chương trình 
công viên.
Tầm nhìn của tôi bao gồm:
* Mở rộng chính sách cộng đồng.
* Phát triển chất lượng trên Đại lộ Quốc tế Tukwila.
* Tăng các lựa chọn giao thông, đặc biệt là cho người đi bộ.
Xin hãy bỏ phiếu cho tôi. 
Được ủng hộ bởi: Đảng Dân chủ Quận 11, Liên minh Thợ máy, Cựu Thành viên Hội 
đồng Quận Julia Patterson, Thành viên Hội đồng Quận King Dave Upthegrove, Thượng 
nghị sĩ Bob Hasegawa, Dân biểu Zack Hudgins, Dân biểu Steve Bergquist và nhiều 
người nữa.

De’Sean Quinn
 P.O. Box 58822
Tukwila WA 98168 
(206) 331-5939
deseanquinn4mayor@gmail.com
www.electdeseanquinn.com

Học vấn: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Đại học 
Phoenix; B.S. Hệ thống Thông tin Máy tính; A.A.S. Tư 
pháp Hình sự
Nghề nghiệp: Tư vấn công nghệ ngành tư nhân, Quản lý Dự án Cấp cao; Cự chiến 
binh USAF
Lời phát biểu: Ủy viên Hội đồng Thành phố Tukwila 15 năm, tốt nghiệp Foster, và cư 
dân lâu năm; Allan Ekberg thực sự cam kết cho Tukwila và các cư dân của thành phố. 
Ông sẽ lãnh đạo chính quyền Thành phố và ưu tiên hàng đầu cho các cư dân đảm bảo 
lợi ích đặc biệt cho chúng ta.
Allan cam kết các vấn đề ưu tiên của Tukwila: nâng cao sự tập trung vào các khu phố; 
cải thiện an toàn công cộng; tạo cảm hứng cho một Toà thị chính tập trung vào các dịch 
vụ khách hàng; quan hệ đối tác với các trường học để hỗ trợ giáo dục; và quản lý các 
nguồn lực một cách khôn ngoan.
Allan sẽ tích cực tham gia cùng với các thành viên của cộng đồng giải quyết các vấn đề 
ảnh hưởng đến họ. Kinh nghiệm 25 năm phục vụ cộng đồng bao gồm đi đầu trong nỗ 
lực bảo vệ các khu phố dân sinh, phục vụ 7 năm tại Ủy ban Quy hoạch Tukwila.
Với 30 năm kinh nghiệm trong ngành quản lý cấp cao khu vực kinh tế tư nhân quản lý 
các dự án hàng triệu đô la, Allan có trình độ và khả năng lãnh đạo Thành phố.
Allan không phải là công chức sự nghiệp bị ép buộc với các quyền lợi  địa phương, cũng 
không muốn chức vụ cao hơn. Ông ấy là một người trong số chúng ta. Tukwila là ưu 
tiên hàng đầu.
Hãy bỏ phiếu cho Ekberg.

Allan Ekberg
 4920 S 161st St
Tukwila WA 98188 
(206) 241-6904
allanekberg@gmail.com
www.ekbergformayor.com

Thành viên Hội đồng Vị trí Số 2

Học vấn: Cử nhân Khoa học, Đại học Phía Tây Bang 
Washington

Nghề nghiệp: Tình nguyện viên Cộng đồng, Uỷ viên Hội đồng Thành phố

Lời phát biểu: Tôi đã có vinh dự phục vụ Tukwila với vai trò là Uỷ viên Hội đồng Thành 
phố kể từ năm 2008. Tôi chủ yếu tập trung vào việc làm giảm tội phạm và tăng độ an 
toàn tại các khu dân cư; xây dựng vỉa hè và cải thiện đường bộ; chủ động thực thi các 
đạo luật; và nuôi dưỡng một ý thức cộng đồng trong các khu phố của chúng ta. Tôi có 
kinh nghiệm và các mối quan hệ với các nhà lãnh đạo quận, bang và địa phương để vận 
động cho Tukwila về các vấn đề khu vực quan trọng như giao thông vận tải và phát triển 
kinh tế.

Tôi là đội trưởng kiểm tra các khu dân phố trong thời gian dài, và là một tình nguyện 
viên của trường học và cộng đồng. Tại Hội đồng Thành phố, tôi đưa ra các giải pháp 
thông thường cho các vấn đề khó khăn và phấn đấu để tận dụng tối ưu các đồng tiền 
thuế mà các bạn khó khăn mới kiếm được. Tôi luôn ưu tiên cải thiện chất lượng cuộc 
sống; cân bằng nhu cầu của cộng đồng và doanh nghiệp, để giữ cho thành phố của 
chúng ta luôn mạnh mẽ. Tôi mong các bạn bỏ phiếu cho tôi để tôi có thể tiếp tục công 
việc quan trọng này.

Kathy Hougardy
 14950 57th Ave South
Tukwila WA 98168 
(206) 818-0510
kathyfortukwila@gmail.com
www.kathyfortukwila.com
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Thành viên Hội đồng Vị trí Số 4

Học vấn: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh và Bằng Cử 
nhân Kinh tế tại Đại học Washington

Nghề nghiệp: Giám đốc Boeing Đã nghỉ hưu; 20 năm hoạt động trong Hội đồng 
Thành phố Tukwila

Lời phát biểu: Mục tiêu: Mang lại các dịch vụ Cảnh sát, Chữa cháy và Viện trợ tốt - 
Bảo vệ các khu phố của chúng ta - tiếp tục loại bỏ các tội phạm trộm cắp tài sản và 
khu nhà ổ chuột - đảm bảo ngân sách của thành phố được cân bằng và duy trì lâu 
dài.

Quá trình: Tôi đã kết hôn được 43 năm, đã sống 40 năm đó trong ngôi nhà Tukwila 
của chúng ta. Karen và tôi đã nuôi dạy hai đứa con với tình yêu thương dành cho bốn 
đứa cháu. Tôi phục vụ cho đất nước của chúng ta trong Không quân Hoa Kỳ.

Cam kết: Cảm ơn sự tin tưởng của các bạn trong suốt thời gian qua. Sau khi tái đắc 
cử, tôi hứa sẽ đem kinh nghiệm, niềm đam mê của mình, làm việc chăm chỉ, và lên 
tiếng độc lập với nhiệm vụ Thành viên Hội đồng của tôi. Tất cả những gì tôi tìm kiếm 
là trở thành một Thành viên Hội đồng mà các bạn có thể tự hào.

Dennis Robertson
 16038 48th Avenue South
 Tukwila WA 98188

(206) 242-6373
dennisfortukwila@gmail.com
  

Thành viên Hội đồng Vị trí Số 6

Học vấn: Bằng Cử nhân Địa lý, UW. Nghiên cứu 
chuyên sâu về: Kiến trúc, Kiến trúc Cảnh quan, Quy 
hoạch Đô thị, và Nghệ thuật.
Nghề nghiệp: Giáo viên Seattle đã nghỉ hưu, Chủ Doanh nghiệp, Thợ Đặt Ống nước 
Công đoàn, nhiều Công việc Kỹ thuật Khác
Lời phát biểu: Là một thanh niên ở Tukwila, tôi được nuôi dạy trong một môi trường 
thôn dã.  Nhiệm vụ hoạt động tình nguyện đã thấm nhuần trong tôi từ rất sớm và là 
một phần của con người tôi. Làm nổi bật các hoạt động của tôi, tôi đã phục vụ trong 
Ủy Ban bảo tồn Sân Gôn Foster khỏi sự đầu tư phát triển thương mại và giúp thành 
lập Hiệp hội Lịch sử Tukwila.   
Khi những vấn đề của Thành phố gia tăng, người đương nhiệm (người đã bắt đầu 
nhiệm kỳ của mình với một hành vi vi phạm đạo đức) đã thực hiện những biện pháp 
nào? Vị trí Số 6 là cơ hội duy nhất của quý vị để thay đổi hiện trạng.  
Thay đổi là điều cần thiết trong Hội đồng Thành phố Tukwila. Tội phạm trong khu dân 
cư hiện nay là một bệnh dịch, nhà ở giá rẻ vẫn khan hiếm, và sự đánh giá các cơ sở 
của Thành phố chúng ta là khẩn thiết để đáp ứng các nhu cầu trong tương lai.
Sự hiểu biết về các nền văn hóa đa dạng đã đạt được khi dạy học ở Seattle, và sẽ 
được áp dụng khi tôi đại diện cho tất cả người dân tại Tukwila.
Niềm tin của quý vị  vào khả năng của tôi sẽ được đền đáp bằng lòng biết ơn và sự 
tôn trọng.  
Hãy bỏ phiếu cho Tyson vào Hội đồng Thành phố Tukwila

Charles Richard 
(Dick) Tyson
 5617 S. 149th Street
Tukwila WA 98168 
(206) 790-9444
uwcharliet@yahoo.com

Học vấn: Thạc sĩ Quản lý Kỹ thuật/Công nghệ, Cử 
nhân Truyền thông, Chứng nhận Chuyên ngành Quản 
lý Dự án (PMP)

Nghề nghiệp: Quản lý Dự án Công nghệ Thông tin

Lời phát biểu: Cảm ơn các bạn đã cho tôi vinh dự được phục vụ các bạn tại Hội 
đồng Thành phố Tukwila trong bốn năm qua.  Nhờ lá phiếu của các bạn, tôi cam kết 
tiếp tục phục vụ các bạn bằng sự liêm chính, làm việc chăm chỉ và ý thức chung.

Hiện nay, tôi ủng hộ cho bạn với vai trò là chủ tịch của Hội đồng Thành phố của bạn 
và Quận Pool Metropolitan Park.  Tôi cũng đại diện cho các bạn về vai trò lãnh đạo cả 
trong khu vực và quốc gia.

Tôi tin tưởng và một chính phủ dễ tiếp cận và có trách nhiệm tôn trọng mọi người 
dân đóng thuế, cung cấp giá trị cao và mở rộng các đồng tiền thuế của các bạn.  Tôi 
tin vào việc xây dựng cộng đồng bằng cách tích cực tham gia với các nhóm khu phố, 
những người cao tuổi, học sinh, cựu chiến binh và các doanh nghiệp.  Với sự ưu tiên 
của tôi, tôi đưa ra các quyết định có hiểu biết dựa trên ý kiến phản hồi của cộng đồng.  
Tôi sẽ hết lòng thực hiện những gì mà người dân sinh sống tại Tukwila mong muốn, 
và những gì có ý nghĩa cho chúng ta. 

Tôi sẽ tiếp tục đấu tranh cho trẻ em, đấu tranh cho người cao niên và đấu tranh cho 
các bạn.

Vui lòng bỏ phiếu Tái cử cho Kate Kruller vào Hội đồng Thành phố Tukwila, Vị trí số 6.

Kate Kruller
 PO Box 69534
Tukwila WA 98168 
(206) 853-9330
Kate@Kate4tukwila.com
www.Kate4Tukwila.com
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Thành viên Hội đồng Vị trí Số 2

Họ c vấ n: Đại học Washington - Thạc sỹ Xây dựng 
Dân dụng. Đại học Tiểu bang Oregon - Cử nhân Xây 
dựng Dân dụng

Nghề nghiệp: Phó Giám Đốc Công chánh

Lời phát biểu: Trong khi làm việc tại Hội đồng Thành phố trong 4 năm qua, Tôi đã 
làm việc ở nhiều dự án lớn cho Thành phố Woodinville: Làng Woodinville thuộc Quận 
Hollywood, Làng Woodin Creek thuộc Khu trung tâm thành phố, và Nhà trường Old 
Woodinville.  Tôi tự hào đã hỗ trợ cho tất cả các dự án này và hy vọng có thể được 
chứng kiến tất cả dự án đều thành công.

Là thành viên Hội đồng, mục tiêu của tôi là làm cho Woodinville trở thành một nơi 
mà các doanh nghiệp có thể phát triển mạnh mẽ trong khi vẫn mang đến cho các cư 
dân của chúng ta những lựa chọn mua sắm và ăn uống thú vị.  Chúng ta đang sống 
trong một cộng đồng tuyệt vời và sự phát triển là điều hiển nhiên.  Sự lãnh đạo không 
ngoan của Hội đồng nghĩa là sự phát triển tiếp tục phù hợp với hình ảnh về những 
gì chúng ta mong muốn ở Woodinville.  Các khu trung tâm thành phố và du lịch có 
thể phát triển mạnh mẽ đồng thời chúng ta có thể bảo vệ danh tiếng của các khu phố 
hiện có của chúng ta.

Hãy cùng nhau bảo vệ những gì làm cho Woodinville trở nên tuyệt vời và cùng nhau 
làm cho nơi đây trở thành một thành phố tốt đẹp hơn nữa.

Les Rubstello
 19812 163rd Ave NE
Woodinville WA 98072 
(206) 790-2496
rubstellocampaign@gmail.com
  

Thành viên Hội đồng Vị trí Số 4

Học vấn: Cử nhân Khoa học về Thiết kế Đồ hoạ, Đại 
học Drexel, Philadelphia

Nghề nghiệp: Nhà phát triển Phần mềm, Trợ lý Trường Tiểu học

Lời phát biểu: Tôi đang chạy đua vào vị trí Hội đồng Thành phố Woodinville vì tôi 
mong muốn được giúp Woodinville trở thành một điểm đến cho mọi người để kết nối, 
ăn uống, mua sắm, vui chơi, và kỷ niệm.

Tôi là một người có niềm tin vững chắc rằng các thành phố lớn được tạo thành từ các 
gia đình, các doanh nghiệp và những người cảm thấy được kết nối với nhau và được 
đầu tư nhằm làm thành phố của họ thành một điểm đến có mục đích.

Woodinville có lịch sử xứng đáng để được chia sẻ và một tương lai đáng để đầu tư.  
Tôi tôn trọng nơi chúng ta đang ở và hứng thú với nơi chúng ta sẽ đến. Các nhà lãnh 
đạo hiện tại của chúng ta đã và đang làm việc chăm chỉ để xác định xem Woodinville 
sẽ trông như thế nào trong những năm tới.  Tôi có thể tưởng tượng ra một trung tâm 
thành phố Woodinville sôi động được hình thành từ những doanh nghiệp thành công, 
người dân có thể mua sắm cho tất cả các nhu cầu cơ bản của họ, các sự kiện đoàn 
kết toàn cộng đồng với nhau trong suốt cả năm và nói chung đó là một thành phố 
giàu nguồn tài nguyên.

Tôi hy vọng có được lòng tin của các bạn.

Elaine Cook
 14701 NE 177th St
Woodinville WA 98072 
(610) 410-7602
elainecook@outlook.com
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Thành viên Hội đồng Vị trí Số 6

Học vấn: Được đào tạo và có Chứng nhận ngành 
công nghiệp chuyên ngành

Nghề nghiệp: Phó Chủ tịch về Quan hệ Doanh nghiệp với tổ chức tài chính

Lời phát biểu: Là một cư dân của Woodinville trong 15 năm qua, tôi bị thu hút vào 
cộng đồng theo định hướng gia đình thông qua những trường học nổi tiếng, không 
gian xanh mở, và những khu lân cận an toàn.  Ý nghĩa sâu sắc của niềm tự hào cộng 
đồng dựa trên các giá trị chung chính là điểm nổi bật của Woodinville.  Là thành viên 
tiếp theo của Hội đồng Thành phố, tôi sẽ hoạt động tích cực để mang đến một cộng 
đồng sôi động, an toàn và thịnh vượng cho các cư dân, các doanh nghiệp, và khách 
du lịch; quản lý các đồng đô la thuế một cách có trách nhiệm; và thúc đẩy các giải 
pháp sáng tạo đối với giao thông và sự phát triển để giúp quý vị luôn có cảm giác 
thành phố chúng ta là một thị trấn nhỏ.  Là một chuyên gia tài chính, tôi có đủ kinh 
nghiệm lãnh đạo và điều hành cần thiết để nâng cao tầm quan trọng của trách nhiệm 
giải trình, tầm quan trọng của tính minh bạch và của sự hợp tác.  Tôi ủng hộ các nỗ 
lực bảo vệ môi trường, không gian tự nhiên và kiến trúc lịch sử cho các thế hệ tương 
lai.  Tôi rất vinh dự khi nhận được phiếu bầu của quý vị với vai trò là thành viên của 
Hội đồng Thành phố.

Deanna Arnold-Frady
 16780 128th Pl NE
Woodinville WA 98072 
(206) 295-9177
Deanna.ArnoldFrady@gmail.com
  

Học vấn: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh và Cử nhân 
Khoa học, Kỹ sư Công nghiệp

Nghề nghiệp: Kỹ sư Chất lượng cho Phòng Phát triển Máy bay của hãng Boeing

Lời phát biểu: Tôi đã có vinh dự được phục vụ Woodinville từ năm 2007 với vai trò 
là Ủy viên Hoạch định hiện tại của quý vị và cựu Ủy viên Kế hoạch Ứng phó trong 
Trường hợp Khẩn cấp. Tình nguyện cống hiến thời gian của tôi cho thành phố và 
chăm sóc gia đình mình tại Woodinville từ năm 1996, tôi đã biết được điều gì là quan 
trọng với cư dân của Woodinville.  Trải nghiệm này kết hợp với trực giác và sự chú ý 
của một kỹ sư với các chi tiết giúp tôi có đủ tiêu chuẩn để trở thành ủy viên hội đồng 
thành phố kế tiếp của quý vị.  

Woodinville hiện đang chuyển đổi các nhân viên thành phố cao cấp và với cuộc 
bầu cử này, các vị trí  trong hội đồng.  Tôi sẽ tiếp tục quy trình phát triển thành phố 
bằng cách cân bằng các ngân sách với các nhu cầu cần thiết. Tôi hỗ trợ bảo tồn đặc 
điểm của khu phố, cải thiện các tuyến đường, và thực hiện các vỉa hè an toàn, đặc 
biệt là khu vực quanh các trường học. Chúng ta cần tiếp tục những thành quả mà 
Woodinville đã đạt được trong suốt vài năm qua bằng cách mở rộng các dịch vụ công 
cần thiết, khuyến khích các doanh nghiệp khởi nghiệp, và tiếp tục mang lại các khu 
phố lành mạnh và an toàn cho các gia đình.

Tôi mong nhận được lá phiếu của quý vị để giúp tôi làm cho Woodinville trở thành 
một nơi tuyệt vời để sống và làm việc.

Al Taylor
 18619 168th Ave NE
Woodinville WA 98072 
(206) 383-6714
altaylor98072@gmail.com
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Thành viên Hội đồng Vị trí Số 2

Học vấn: Cử nhân Hóa học, Caltech. Tiến sĩ 
Hóa sinh, Stanford.

Nghề nghiệp: Tư vấn công nghệ sinh học

Lời phát biểu: Tôi đã sinh sống tại Yarrow Point hơn hai mươi năm.  Vợ 
tôi, Carole, và tôi thích đi dạo qua các khu phố và trò chuyện với những 
người dân ở đây.  Là ủy viên Hội đồng Thị trấn từ năm 2008, tôi rất vui khi 
được giúp mang lại những sự cải tiến nhằm bảo tồn và tăng cường vẻ đẹp 
tự nhiên của thị trấn chúng ta cũng như biến nó thành nơi đáng sống.  Tôi 
hỗ trợ những nỗ lực hiện tại của Thị trưởng và Hội đồng Thị trấn  để hoàn 
thành dự án mở đường dọc theo đại lộ 92nd Ave NE được bắt đầu hơn 
một thập kỷ trước, cùng với các cơ sở tiện ích ngầm.  Hiện tôi đang là Thị 
trưởng Tạm thời và đại diện của Thị trấn trong Ủy ban Phục hồi Cá hồi tại 
Lake Washington/ Cedar/ Sammamish Watershed (WRIA 8), và Cố vấn 
Giáo dục và Khoa học cho Trung tâm Khoa học Pacifi c.  Nếu tái đắc cử, 
tôi sẽ mong được tiếp tục giải quyết các khó khăn của thị trấn chúng ta và 
phục vụ người dân của Yarrow Point.

Carl Scandella
 4404 91st Ave NE
Yarrow Point WA 98004 
(425) 646-9426
scandella@aol.com
www.linkedin.com/in/carlscandella

Thành viên Hội đồng Vị trí Số 4

Học vấn: Cử nhân Cao đẳng Whitman; MSME 
Học viện Công nghệ Massachusetts

Nghề nghiệp: Nghỉ hưu

Lời phát biểu: Yarrow Point là một cộng đồng tồn tại được hơn 125 năm.  
Mặc dù có sự phát triển to lớn của Seattle và Eastside vào thời gian đó, 
đặc điểm của Yarrow Point vẫn được duy trì như hiện trạng ban đầu - một 
nơi sinh sống yên tĩnh. 

Là ủy viên hiện tại của Hội đồng Thị trấn Yarrow Point, tôi muốn tiếp tục 
được phục vụ cộng đồng bằng cách hỗ trợ các quyết định chính sách dành 
cho mọi công dân bằng sự tôn trọng, duy trì nét thanh bình của thị trấn, và 
cải thiện môi trường cảnh quan của thị trấn bằng cách phát triển các công 
viên của Yarrow Point, và các con đường đi bộ và dần dần  lắp ngầm các 
đường dây điện.

Andrew Valaas
 4439 94th Ave NE
Yarrow Point WA 98004 
(425) 454-3550
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Thành viên Hội đồng Vị trí Số 5

Họ c vấ n: Cử nhân Định giá, Công nghệ, Khoa học 
và Xã hội, Đại học Stanford, 1990

Nghề nghiệp: Doanh nhân và Công chức

Lời phát biểu: Tôi là Steve Bush và tôi là cư dân của Yarrow Point. Sau khi bán 
thành công của mạng Pure Networks, một chương trình khởi động công nghệ mà 
tôi là đồng sáng lập, gia đình tôi đã chuyển đến Yarrow Point vào tháng 05/2010.  
Tôi sống cùng với vợ tôi Christine Chang, hai cô con gái, và con vật cưng Golden 
Retriever tại ngã tư Yarrow Point, ráp ranh với Đồi Clyde và thị trấn Kirkland.  Năm 
2013, tôi quyết định thôi việc và cống hiến thời gian, năng lượng và nguồn lực của tôi 
cho các dự án ảnh hưởng đến cộng đồng và các hộ gia đình.

Tôi mong muốn được phục vụ thị trấn Yarrow Point với vai trò là Ủy viên Hội đồng 
Town, Vị trí Số 5.  Là một thành viên của Hội đồng, tôi sẽ tìm cách gìn giữ nét đặc 
trưng và chất lượng cuộc sống ở Yarrow Point đồng thời cải thiện cơ sở hạ tầng và 
các dịch vụ do thị trấn cung cấp.

Tôi kính xin lá phiếu của quý vị.

Steve Bush
 9436 Points Drive NE
Yarrow Point WA 98004 
(425) 922-2096
stevebu@bushchang.com
www.stevebu.com
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Giám đốc Khu vực Số 1

Họ c vấ n: Kỹ thuật điện tử AA, nhiều chứng 
nhận kỹ thuật 

Nghề nghiệp: Cố vấn kỹ thuật IBM

Lời phát biểu: Tôi là một người cha của ba đứa con với hơn 35 năm kinh 
nghiệm gắn bó với các trường học công lập Seattle, trong vai trò là một 
sinh viên, phụ huynh và người ủng hộ. Tôi chạy đua không phải vì gốc rễ 
của tôi và các con tôi, mà bởi vì tôi tin rằng giáo dục chất lượng là một 
quyền cơ bản.

Nếu đắc cử, tôi sẽ chịu trách nhiệm về các kết quả của học sinh bằng cách 
giám sát các chính sách một cách có ý nghĩa, đảm bảo việc tuân thủ của 
khu đối với tất cả các luật lệ của liên bang, của tiểu bang và của thành phố.

Đây chỉ là một vài trong số những ý tưởng thay đổi của tôi:

Cải thiện Thành tích của những học sinh bị khiếm khuyết trong học tập

Với gần 5.000 học sinh các trường công lập Seattle Public được xác định 
là mắc phải một số dạng của chứng khó đọc và ước tính có hơn 5.000 học 
sinh chưa được xác định rõ, do đó điều quan trọng lúc này là thực hiện các 
phương pháp khoa học để vượt qua những thách thức này. Đầu năm nay 
tôi đã trình bày với khu một đề xuất phát triển chuyên nghiệp của một nhà 
nghiên cứu NHI về xóa mù chữ. 

Giảm Khoản Đô la Cần thiết để có được sự Phê duyệt của Hội đồng
Hiện nay các nhân viên của khu có thể chi tới $ 249.000 mà không cần sự 
phê duyệt của hội đồng, tôi sẽ giảm xuống còn $ 20,000.

Hủy bỏ Đặc quyền Luật sư-Khách hàng
Hiện nay khu đang áp dụng đặc quyền luật sư-khách hàng làm lá chắn 
ngăn không cho công chúng biết sự thật xung quanh nhiều vấn đề khác 
nhau và để khiến cho các bậc phụ huynh thực sự không nắm rõ điều gì 
đang diễn ra với việc học tập của con mình. Tôi sẽ đề nghị hội đồng ban 
hành một chính sách yêu cầu ban pháp lý của khu phải có được sự phê 
duyệt của hội đồng trước khi hủy bỏ đặc quyền luật sư-khách hàng.

Giảm Phí tổn Điều hành Trung tâm
Khi tại chức, tôi sẽ tiến hành đánh giá tất cả 838 + vị trí hành chính trung 
tâm, sau đó làm việc với hội đồng và giám đốc học chánh để chuyển 
hướng các khoản chi tiêu hành chính không cần thiết của lớp học.

Tôi sẵn sàng làm những gì cần thiết để mang đến một nền giáo dục công 
bằng, ý nghĩa, và lành mạnh cho tất cả học sinh và tôi rất cần lá phiếu của 
bạn để thực hiện điều đó cũng như sự ủng hộ của bạn trong 4 năm tới.  

Michael Christophersen
 621 NW 114th Pl
Seattle WA 98177 
(206) 556-4380
sld.advocate.seattle@gmail.com
  

Họ c vấ n: Thạc sĩ Giáo dục học Nghiên cứu 
Chính sách & Lãnh đạo Giáo dục (ABT); Cử 
nhân Khoa học Toán học, Đại học Washington

Nghề nghiệp: Trợ lý Giám đốc Cao đẳng Kỹ thuật Engineering 
Diversity&Access; Giảng viên Môn Nghiên cứu Thổ dân Da đỏ (AIS)

Lời phát biểu: Tôi tốt nghiệp một trường công lập ở trung tâm 
Washington.  Sau khi hoàn thành chương trình Cử nhân khoa học tại Đại 
học Washington, tôi dạy kèm môn toán theo chương trình Đôi bạn học 
tập (peer-tutoring program) cho một trường cao đẳng cộng đồng, quản 
lý các chương trình kỹ thuật trước khi học cao đẳng, và làm nhân viên tư 
vấn tuyển mộ và tuyển sinh đại học trước khi đảm nhiệm các vị trí hiện tại 
như giám đốc Chương trình Kỹ thuật Học giả Thiểu số và giảng viên Môn 
Nghiên cứu Thổ dân Da đỏ, Đại học Washington.  Trong suốt cuộc đời của 
tôi, giáo dục gần như là làm nổi bật những điều tốt nhất trong mỗi cá nhân.

Các kỹ năng khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM) là cần 
thiết trong xã hội đang phát triển trên cơ sở công nghệ của chúng ta.  Tôi 
sẽ áp dụng kinh nghiệm về STEM của tôi và kinh nghiệm làm việc với cộng 
đồng khác nhau để học sinh không bị bỏ lại đằng sau.  Các giáo viên nên 
được phép dạy học sinh phương pháp học tập chứ không phải ghi nhớ các 
sự kiện để làm các bài kiểm tra có nhiều rủi ro.  Mọi học sinh đều có khả 
năng, nhưng không nên chỉ đánh giá học sinh thông qua các bài kiểm tra.

Thành tích của nhóm học sinh nghèo và nhóm học sinh thiểu số nên được 
xem là thước đo thực sự cho các trường học của chúng ta.  Chúng ta đã 
thấy các chương trình dành cho cộng đồng nghèo và cộng đồng thiểu số 
đã bị các Trường Công lập ở Seattle (SPS) cắt giảm hoặc xóa bỏ.   Đây 
không phải là vấn đề ngân sách mà là vấn đề ưu tiên.

Với trẻ em học ở các trường ở Seattle, vợ tôi và tôi đã rất tích cực trong 
việc duy trì trách nhiệm của SPS.  Chúng tôi đã phát biểu tại các cuộc họp 
Hội đồng trường, các cuộc họp cộng đồng và cuộc họp dành cho toàn 
trường.  Tôi đã làm tình nguyện viên trong lớp toán.  Chúng tôi lên tiếng khi 
những người khác đã bỏ cuộc.  Cộng đồng quá thường xuyên được đưa 
ra xem xét sau các sự kiện quan trọng đã trôi qua, để lại cho công chúng 
cảm giác bị tước đoạt quyền lợi.  Chúng tôi cần sự minh bạch - phải tôn 
trọng tiếng nói của cộng đồng.  Bố tôi là một chủ tịch công đoàn và cũng 
như ông ấy tôi biết lắng nghe là rất quan trọng để đạt được một mục tiêu 
chung. 

Tôi rất cảm kích sự ủng hộ của Quý vị.

Để biết thêm thông tin/sự ủng hộ của cộng đồng, vui lòng truy cập web. 

Scott S. Pinkham
 11015 15th Ave NE
Seattle WA 98125 
(206) 854-2022
nimiipuu@gmail.com
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Giám đốc Khu vực Số 2

Học vấn: Cử nhân Khoa học về Liệu pháp 
Lao động, Đại học Illinois tại Chicago, 1996

Nghề nghiệp: phụ huynh ở nhà, chuyên gia trị liệu lao động, Thư ký của 
uỷ ban Hands and Voices của bang Washington

Lời phát biểu: Tôi có cổ phần tại các Trường Công Seattle (SPS) bởi vì 
các con tôi đang học tại hệ thống trường học này. Chồng tôi, Brendan, và 
tôi có hai người con bị khiếm thính, một đứa đang học mẫu giáo và một 
đứa mới biết đi. Tôi quan tâm đến các vấn đề của nhà trường và thường 
xuyên tham dự các cuộc họp hội đồng quản trị. Tôi đã làm việc với vai trò 
là chuyên gia trị liệu lao động được 15 năm. Tôi đã làm việc tại nhiều uỷ 
ban khác nhau như Uỷ ban Dành cho Người khuyết tật của Seatlle.

-Khi đứa con lớn của tôi đi học, tôi đã nhận thấy nhu cầu cấp thiết cần phải 
cải thiện chương trình dành cho trẻ khiếm thính và khó nghe (DHH).  Tôi 
đã giúp mang mọi người lại với nhau để giải quyết các chương trình DHH. 
Chương trình bắt đầu chuyển đổi; SPS đã thuê một giám sát viên mới, và 
đang trong quá trình thay đổi chương trình.

-Chúng ta cần khắc phục khoảng cách về giáo dục cho các học sinh bị 
khuyết tật và những học sinh da màu.

-Trong việc cung cấp năng lực thông qua các trường học lớn, học khu phải 
không được từ bỏ những sân chơi của trẻ em. (Thornton Creek, Wilson 
Pacifi c, và Loyal Heights.)

-Con cái chúng ta cần nhiều thời gian hơn để ăn trưa và nghỉ ngơi. Nghỉ 
ngơi giúp trẻ tập trung và chú ý tốt hơn trong lớp học do chúng có thể 
«phục hồi lại». Nghỉ ngơi giúp cân bằng các hoạt động thể chất và tinh 
thần, và trẻ cần có không gian để vận động.

Elizabeth Tsukimura, một phụ huynh, nói: “Năng lực lãnh đạo của cô được 
chứng minh; việc tham gia của Laura với hội đồng nhà trường và SPS 
trong năm qua đã mang lại những thay đổi tích cực về chương trình giáo 
dục đặc biệt SPS. Cô sẽ làm việc hết mình thay mặt cho các học sinh của 
chúng ta và khẳng định rằng SPS sẽ tiếp tục phát triển nhằm cung cấp các 
trải nghiệm giáo dục tuyệt vời cho tất cả học sinh của chúng ta.»

Jill Bargones, một phụ huynh, nói: “Laura là một người đóng góp mạnh mẽ 
và sôi động, là người dẫn đầu trong các chương trình giao tiếp giữa gia 
đình - cộng đồng - nhà trường.  Cô đã mang tiếng nói của cộng đồng và 
học khu lại với nhau để tạo ra những thay đổi thực tiễn.»

Các bậc phụ huynh và những người khác hãy cùng bỏ phiếu cho Laura 
Obara Gramer!

Laura Obara Gramer
 1820 N 90th St
Seattle WA 98103 
(206) 452-2089
lauragramerseattleschool@gmail.com
  www.LauraGramer4Schools.com

Họ c vấ n: Cử nhân Kỹ thuật, Đại học 
Washington.

Nghề nghiệp: Chủ tịch kiêm Giám đốc Kỹ thuật, Công ty TNHH 
Thermetrics

Lời phát biểu: Là Giám đốc Hội đồng Trường, tôi sẽ duy trì cho sinh viên 
học tập ưu tiên cao nhất của chúng tôi bằng cách tập trung vào các công 
cụ và chiến lược học trên lớp với những thành tích đã được chứng minh, 
và hạn chế nghiên cứu có quá nhiều rủi ro.

Tôi có trên 20 năm kinh nghiệm làm việc trực tiếp với quận.  Sinh ra và 
lớn lên ở Seattle, tôi đã học ở các trường công Seattle, cung cấp cho tôi 
những kỹ năng để theo đuổi ước mơ trở thành kỹ sư của tôi.  Hiện tôi đang 
là phụ huynh của ba học sinh trường công Seattle và là chồng của một 
giáo viên, tôi muốn giao lại cho cộng đồng và giúp tất cả 53.000 học sinh 
của chúng tôi đạt được tiềm năng của các em.

Với tư cách là nhà quản lý doanh nghiệp nhỏ công nghệ cao, tôi đặt các 
mục tiêu chiến lược, đàm phán với khách hàng, xây dựng và thực thi các 
chính sách của công ty, và giám sát các chức năng nhân sự và tài chính.  
Tôi sẽ áp dụng kỷ luật này, phương pháp phân tích, và cam kết chất lượng 
với Hội đồng nhà trường.

Tôi là đồng sáng lập Liên minh Toán học Seattle, từng là chủ tịch điều hành 
của Where›s The Math? và như đồng chủ tịch Hiệp hội Phụ huynh và Giáo 
viên (PTA) của trường con tôi. Tôi phục vụ trong Hội đồng Hội thảo Toán 
học Giáo dục Bang Washington nhằm dự thảo các tiêu chuẩn học tập và 
đánh giá tài liệu giảng dạy.  Tôi luôn lắng nghe và hợp tác với phụ huynh, 
giáo viên, hiệu trưởng, các nhà quản trị, và người giám thị để xác định các 
vấn đề và giải pháp.

Các ưu tiên của tôi bao gồm:  Chỉ đạo cấp vốn mới trực tiếp vào các lớp 
học / Thay thế các sách giáo khoa môn toán trung học không đầy đủ / 
Thực hiện chính sách đánh giá hợp lý / Lập kế hoạch năng lực dài hạn, 
minh bạch / Thay đổi văn hóa quận nhằm cung cấp dịch vụ khách hàng có 
trách nhiệm hơn cho các gia đình / Đem lại nhiều cơ hội giáo dục chuyên 
ngành kỹ thuật và dạy nghề như các lớp học tại phân xưởng.

Tôi rất vinh dự khi nhận được sự ủng hộ duy nhất của các Đảng viên Đảng 
Dân chủ Khu vực số 36, 43, và 46, Đảng viên Đảng Dân chủ Hạt King 
County, Đảng viên Đảng Dân chủ trẻ Hạt King County, Hội đồng Lao động 
Hạt MLK (Martin Luther King), Câu lạc bộ Đảng Dân chủ Đô thị, Liên Hiệp 
Quốc Tế các Kỹ Sư Đang Hành Nghề (IUOE) Chi nhánh 609, các Giám 
đốc đương nhiệm của Hội đồng Seattle Marty McLaren, Sharon Peaslee , 
Betty Patu, Sue Peters, cựu Chủ tịch Hội đồng Kay Smith-Blum.

Tôi hy vọng sẽ nhận được sự ủng hộ của Quý vị.

Rick Burke
 PO Box 70268
Seattle WA 98127 
(206) 783-7644
rick@rickburke4schools.com
www.rickburke4schools.com
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chính xác của lời tuyên bố, phát biểu hoặc bác bỏ. Khu Học Chánh Seattle Số 1

Giám đốc Khu vực Số 3

Họ c vấ n: Cử  nhân Khoa họ c Xã  hộ i, UC 
Berkeley; Tiến sĩ Luật, Khoa Luật Đại học Seattle

Nghề nghiệp: Cựu Thẩm phán Luật Hành chính; Luật sư Giáo dục; Phát 
ngôn viên Khu vực về Luật Giáo dục

Lờ i phát biểu: Tình trạng thực tế là không thể chấp nhận được cho con 
em và các gia đình của chúng ta. Đã đến lúc đưa Khu học chánh vào một 
hướng phát triển tích cực mới và đảm bảo rằng mỗi trẻ em đều nhận được 
một nền giáo dục có ý nghĩa và đầy thử thách trong khu học chánh bất kể 
sự khác biệt về kinh tế, nơi sinh sống, chủng tộc, ngôn ngữ hay năng lực. 
Tôi sẽ hợp tác với các Giám đốc khác để đại diện cho các gia đình và hỗ 
trợ các giáo viên đứng lớp, vì vậy, khi hợp sức cùng nhau, chúng ta có thể 
vượt qua thách thức để cung cấp một nền giáo dục đẳng cấp thế giới và 
chuẩn bị hành trang cho con em chúng ta tiếp nhận nền giáo dục và cơ hội 
việc làm trong tương lai.

Là người mẹ của năm học sinh đang theo học tại các Trường Công lập ở 
Seattle, con tôi đã được hưởng những lợi ích tốt nhất mà Khu học chánh 
cung cấp. Trong khi tích cực hỗ trợ nhiều trường học, cam kết của tôi với 
giáo dục bắt đầu khi tôi có đặc quyền làm việc với tư cách thẩm phán luật 
hành chính, tổ chức các phiên điều trần cho Giám đốc Giáo dục Công lập, 
bao gồm cấp chứng chỉ và kỷ luật giáo viên, và các phiên điều trần hợp 
pháp về giáo dục đặc biệt.  Là một thẩm phán, tôi có một niềm tin vững 
chắc rằng mọi trẻ em đều xứng đáng được hưởng một nền giáo dục công 
lập tuyệt vời.

Khu học chánh của chúng ta đang phải đối mặt với nhiều vấn đề quan 
trọng: cấp kinh phí cho giáo dục cơ bản; giảm quy mô lớp học, tình trạng 
quá tải và khả năng tiếp nhận học sinh, công bằng trong giáo dục, sự hòa 
nhập, việc chấm dứt hệ thống trường học-nhà tù, và cân bằng giữa trách 
nhiệm và đánh giá.  Hội đồng Khu học chánh địa phương vững mạnh hợp 
tác làm việc sẽ mang lại kết quả tích cực hơn cho học sinh. Trong tất cả 
những năm đảm nhận vai trò luật sư đại diện cho phụ huynh, tôi đã luôn 
luôn đạt được những thỏa thuận có lợi cho cả học sinh và các khu học 
chánh.   Nếu được bầu làm Giám đốc Khu học chánh, tôi sẽ cống hiến kỹ 
năng phân tích và đàm phán của mình cho Hội đồng với mục tiêu cùng làm 
việc để hướng đến những kết quả tốt nhất cho học sinh cũng như các gia 
đình ở Seattle. 

Những người ủng hộ: Giám đốc Hội đồng Khu học chánh Seattle Peters 
& Patu, Báo The Stranger, Đảng Dân chủ Quận King, Hội đồng Lao động 
Quận King, Đảng viên Thanh niên Đảng Dân chủ Quận King, Đảng Dân 
chủ Khu Lập pháp Số 32 & 46, Câu lạc bộ Dân chủ Thành phố, Dân biểu 
Jessyn Farrell, Thành  viên Hội đồng Dembowski, O’Brien & Harrell.

Jill Geary
 PO Box 2389
Seattle WA 98111 
(206) 661-3774
jillforseattleschools@gmail.com
www.jillforschoolboard.com

Họ c vấ n: Thạc sĩ, Truyền thông, Đại học 
Northwestern; Cử  nhân Khoa họ c Xã  hộ i, Lịch sử và Phương pháp Toán 
học trong Khoa học Xã hội, Đại học Northwestern

Nghề nghiệp: Nguyên là Tư vấn Quản lý, trợ giúp các tổ chức cải thiện cơ 
cấu, nhân sự và tính hiệu quả

Lờ i phát biểu: Là Chủ tịch Hội Phụ huynh Giáo viên Học sinh của Hội 
đồng Seattle, tôi tự hào đã góp phần cho sự thành công của MỌI trẻ em 
trên toàn thành phố Seattle. Khu học chánh của chúng ta có nhiều trường 
học xuất sắc, với nhiều giáo viên nổi trội và những đứa trẻ tuyệt vời, nhưng 
khoả ng cách cơ hội không thể chấp nhận được đối với người có thu nhập 
thấp và trẻ em da màu đã đe dọa cam kết mang đến một nền giáo dục chất 
lượng.

Tôi muốn phục vụ trong Hội đồng Khu học chánh Seattle để tiếp tục đấu 
tranh vì thành công của con em chúng ta. Tôi là người ủng hộ giáo dục đã 
nhận được giải thưởng vớ i thành tích giúp Khu học chánh Seattle với tình 
trạng quá tải trường học, giáo dục đặc biệt, và nhiều vấn đề quan trọng 
khác thu hút sự chú ý của công chúng. Tôi đã làm việc với vai trò là tham 
vấn viên quản lý và truyền thông—các kỹ năng cần có trong Hội đồng Khu 
học chánh.

Cũng như nhiều bậc phụ huynh khác, tôi bắt đầu tham gia khi con tôi nhập 
học. Từ năm 2008, tôi đã là nhà lãnh đạo trong các Hội Phụ huynh Giáo 
viên Học sinh tại các trường tiểu học và trung học cơ sở. Tôi hiểu rõ những 
thử thách của từng trường và các thử thách đó phù hợp như thế nào với 
các ưu tiên của thành phố.

Tăng trưởng Khu học chánh. Trường Công lập Seattle hiện nhận thêm 
1,000 học sinh mỗi năm. Chúng ta cần các trường học an toàn và hiện đại 
để đáp ứng các nhu cầu của tất cả học sinh, bao gồm công nghệ và dịch 
vụ cần thiết cho những học sinh nhận được các dịch vụ giáo dục đặc biệt, 
những học sinh học tiếng Anh và  những trẻ em gặp khó khăn kinh tế.

Cải cách Kiểm tra và Trợ cấp Tiểu bang: Đã đến lúc chúng ta yêu cầu Tiểu 
bang phải chịu trách nhiệm về hai cuộc khủng hoảng kép liên quan đến 
việc thiếu trợ cấp và hệ thống kiểm tra không phù hợp, rủi ro cao, và không 
đồng nhất. Với nhiều học sinh của các trường trung học phổ thông ở 
Seattle không tham gia vào các bài kiểm tra, và các trường học của chúng 
ta thiếu các nguồn lực cần thiết để đáp ứng các nhu cầu của bộ phận học 
sinh ngày càng tăng và đa dạng, đã đến lúc Hội đồng Khu học chánh cần 
hợp nhất và đòi hỏi thay đổi ở Olympia. 

Quản trị. Hội đồng Khu học chánh cần hướng dẫn và giám sát để đảm bảo 
trách nhiệm giải trình và sự phát triển của khu học chánh—tránh lối quản lý 
quá chi li, hoặc ủng hộ chính sách không can thiệp. Tôi sẽ giúp hướng đến 
sự cân bằng đó.

Được ủng hộ bởI: Báo Seattle Times; FUSE; Đảng Dân chủ Khu Lập pháp 
Số 46; Giám đốc Hội đồng Khu học chánh Sherry Carr, Sharon Peaslee, 
Harium Martin-Morris; Dân biểu Tiểu bang Pollet và Walkinshaw;  phụ 
huynh và nhà lãnh đạo giáo dục trong toàn thành phố.

Lauren McGuire
 PO Box 20084
Seattle WA 98102 
(206) 418-6702
info@laurenforschools.com
www.laurenforschools.com



104 Quận King không chịu trách nhiệm về tính hợp lệ hoặc 
chính xác của lời tuyên bố, phát biểu hoặc bác bỏ. Khu Học Chánh Seattle Số 1

Giám đốc Khu vực Số 6

Họ c vấ n: Theo học Đại học Western 
Washington và Đại học Washington

Nghề nghiệp: Trợ lý Luật sư Tranh tụng cho các nạn nhân và người lao 
động

Lời phát biểu: Tôi sẽ cam kết vào sự Minh bạch, Tín nhiệm, và Công 
bằng. Chúng ta có thể làm tốt hơn cho con em, các gia đình và cộng đồng. 
Chúng ta cần đầu tư nhiều tiền hơn vào các lớp học, công bằng trong việc 
cung cấp các chương trình trong toàn khu học chánh, đặc biệt là những 
người phục vụ các Chương trình Giáo dục Đặc biệt, Học sinh học Anh 
Ngữ, những học sinh tiên tiến và có nguy cơ gặp rủi ro.  Chúng ta cần hỗ 
trợ, không phải phá hủy, các chương trình trợ giúp cần thiết như Trường 
Trung học Middle College. Trẻ em không phải là các công cụ – chúng ta 
phải đáp ứng các nhu cầu học tập khác nhau của chúng. Chúng ta cần có 
trách nhiệm và khả năng lãnh đạo và cần tái tạo những gì mang lại hiệu 
quả và chấm dứt các thực tiễn thất bại.

Tôi có 30 năm kinh nghiệm chuyên môn với vai trò là trợ lý luật sư tranh 
tụng, nghiên cứu bằng chứng và luật pháp. Làm việc trong các nhóm đại 
diện cho các nạn nhân giúp tôi có được những kỹ năng biện hộ để phục 
vụ cộng đồng với vai trò là Giám đốc làm việc rất hiệu quả.  Hơn 10 năm 
qua, tôi đã thường xuyên tham dự các cuộc họp của ủy ban và hội đồng 
tại văn phòng trung tâm. Tôi có kinh nghiệm sâu rộng gần đây liên quan 
đến các trường học và đã phục vụ trong Hội Phụ huynh Giáo viên trong 13 
năm. Công tác của tôi tại các ủy ban địa phương, tiểu bang và quốc gia 
chứng tỏ tôi am hiểu và làm việc hợp tác trong việc giải quyết chính sách 
và nhiệm vụ được ủy thác.
“Harris là một người biết cách suy nghĩ có phân tích và định hướng chi tiết, 
là người luôn hướng đến việc tạo ra tính minh bạch tốt hơn và giao tiếp 
giữa hội đồng khu học chánh và trẻ em và gia đình mà khu học chánh phục 
vụ. Bà sẽ đòi hỏi nhiều trách nhiệm giải trình hơn và kết quả giáo dục tốt 
hơn từ các chính sách của hội đồng.”  Báo Seattle Times.

Xin hãy bỏ phiếu cho tôi!

Được sự ủng hộ của Báo Seattle Times, Báo The Stranger, Hội đồng Lao 
động Martin Luther King*, Đảng Dân chủ Quận King, Đảng viên Thanh niên 
Đảng dân chủ Quận King, Đảng Dân chủ Khu Lập pháp Số 11, 32, 34, 46*, 
Câu lạc bộ Đảng Dân chủ Thành phố, Công đoàn Quốc tế của Kỹ sư Điều 
hành Chi nhánh 609 (Công nhân viên Khu học chánh Seattle được Phân 
loại), Công đoàn Thợ máy Hàng không Vũ trụ Chi nhánh 751, IBU, Jt. Hội 
đồng Thợ mộc, Công đoàn Người lao động Chi nhánh 242, và các tổ chức 
khác. Vui lòng truy cập trang mạng để biết thêm nhiều cá nhân và tổ chức 
khác ủng hộ, gồm có Dow Constantine, Phil Talmadge, Greg Nickels, Irene 
Stewart, Sally Soriano, Joe McDermott, Larry Gossett, Rod Dembowski, 
và Eileen Cody. *hai – tất cả những mục khác là một. Thời hạn nộp đơn  là 
08-07-15

Leslie Harris
 2518 S Brandon Court
Seattle WA 98108 
(206) 579-2842
harrislsh@comcast.net
www.harrisforschoolboard.com

Họ c vấ n: Cử  nhân Khoa họ c Xã  hộ i, Lịch sử, 
Đại học Washington; Chứng chỉ Sư phạm, Trường Cao đẳng Pacifi c Oaks; 
xác nhận về Toán, Khoa học, Lịch sử, ECE.

Nghề nghiệp: Giám đốc Hội đồng Học khu Đương nhiệm, Giáo viên Toán 
Trường Công lập Seattle (SPS) đã nghỉ hưu

Lời phát biểu: Tôi là một phụ huynh và nhà giáo chuyên nghiệp, người đã 
phục vụ cho Khu học Chánh Seattle trong 14 năm qua, mười năm là giáo 
viên và bốn năm ở Hội đồng Khu Học chánh.  Tôi đang chạy đua vào cuộc 
tái tuyển cử bởi vì tôi biết những gì chúng ta cần làm để thu hẹp khoảng 
cách cơ hội và đáp ứng nhu cầu của mỗi học sinh trong khu học chánh.  
Trong bốn năm qua, tôi đã đóng một vai trò hàng đầu trong những sáng 
kiến quan trọng dưới đây:

thông qua một chương trình toán học K5 tiên tiến

thực thi một hệ thống can thiệp toàn khu vực để xác định và hỗ trợ những 
học viên gặp khó khăn trước khi họ bị tụt lùi phía sau

những cải tiến trong việc học tập chuyên môn của giáo viên  

thuê một nhà lãnh đạo giáo dục khác biệt như Giám đốc Khu học chánh 
của chúng ta.  

Thế mạnh lớn nhất của tôi là mang mọi người gần lại với nhau để cùng 
làm việc dựa trên tinh thần xây dựng nhằm đạt được các mục tiêu của 
chúng ta. Tôi đã tập trung phát triển một Bộ Quy tắc Ứng xử của Hội đồng 
Học khu, và được các đồng nghiệp của tôi nhất trí hỗ trợ. Tinh thần hợp 
tác này đã tăng cường sự hợp tác giữa Hội đồng và nhân viên của quận, 
tạo điều kiện cho chúng tôi thực hiện những tiến bộ đáng kể trong việc cải 
thiện nền văn hóa và chất lượng của các Trường Công lập Seattle. 

Tuy nhiên, việc lập kế hoạch không quan trọng bằng việc thực hiện.  Trong 
nhiệm kỳ thứ hai trong hội đồng của mình, tôi đảm bảo rằng việc thu hẹp 
khoảng cách còn đang hiện hữu là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Tôi sẽ 
tiếp tục làm việc chăm chỉ để có đủ kinh phí để đáp ứng các nhu cầu của 
những học viên có hoàn cảnh khó khăn và nâng cao chất lượng giáo dục 
ở tất cả các trường học của chúng ta. Với việc chi tiêu khôn ngoan và lập 
kế hoạch cẩn thận, chúng ta sẽ làm được nhiều điều cho học sinh và giáo 
viên của mình. Với sự tài trợ đầy đủ, chúng ta sẽ đạt được tất cả mục tiêu 
của đề ra.

Nếu được tái cử, tôi sẽ tận dụng thế mạnh của mình để trao quyền cho 
Giám đốc Hội đồng mới nhậm chức của chúng ta nhằm tạo thành một 
nhóm có hiệu quả cao.  Cùng nhau, chúng ta có thể đảm bảo rằng học sinh 
Seattle là một trong số những học sinh thành công và được hỗ trợ nhiều 
nhất trong cả nước.   

Những người ủng hộ:  Các cựu Chủ tịch Hội đồng và Chủ tịch Hội đồng 
đương nhiệm Sherry Carr, Sharon Peaslee, Kay Smith-Blum, Giám đốc 
Harium Martin-Morris, MLKJr. Hội đồng Lao động Quận, Đảng viên Đảng 
Dân chủ 46, Cliff Mass.

Marty McLaren
 4742 42nd Ave SW, #363
Seattle WA 98116  
(206) 446-0925
martyforschools@outlook.com
www.martymclarenforschools.com
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Giám đốc Khu vực Số 2

Học vấn: Cử nhân Nghệ thuật về Dịch vụ 
Nhân sự, Thạc sĩ Nghệ thuật về Giáo dục

Nghề nghiệp: Trợ lý Giám đốc Chương trình Giáo dục cho Treehouse

Lời phát biểu: Tôi là người mẹ của hai người con đang theo học tại các 
chương trình giáo dục nghiêm ngặt nhất của khu học chánh, cũng như hai 
cựu học sinh của khu học chánh đã nhận được nền giáo dục giúp chúng 
tốt nghiệp từ những trường cao đẳng danh tiếng. Tôi có hơn 20 năm kinh 
nghiệm làm việc như một nhà giáo dục, giáo viên trung học cơ sở, và quản 
lý các chương trình cải thiện các kết quả giáo dục từ các chương trình giáo 
dục mầm non cho đến khi hoàn thành chương trình trung học.

Tại khu học chánh của chúng ta, tôi đã phục vụ như một người hỗ trợ cho 
các bậc phụ huynh, giúp đỡ các gia đình giải quyết các vấn đề phức tạp 
của nhà trường và đảm bảo khu học chánh cho phép các bậc phụ huynh 
tham gia vào các chương trình giáo dục con em họ. Tôi hiện đang phục vụ 
tại Ủy ban Học tập Toàn cầu, thiết lập các tiêu chuẩn giúp trẻ em trở thành 
những công dân toàn cầu.  Tôi hiện đang phục vụ trong Đơn vị Đặc trách 
Công bằng của quận, hỗ trợ phát triển chính sách nhằm đảm bảo cho các 
học sinh có được cơ hội học tập công bằng.

Tôi đã từng phục vụ 5 năm tại Hội đồng Khu học chánh  Federal Way, thiết 
lập các chính sách giúp học sinh có được quyền tiếp cận công bằng các 
chương trình giáo dục tiên tiến của khu học chánh và các tiêu chuẩn giáo 
dục được tổ chức hợp lý trong toàn khu học chánh. Tôi sẽ tiếp tục cống 
hiến cho khu học chánh của chúng ta trong việc duy trì các tiêu chuẩn giáo 
dục cao; tuyển dụng và giữ chân các nhà giáo dục có trình độ cao; và tích 
cực tham gia cùng với các bậc phụ huynh ở tất cả các cấp lớp.

Angela Griffi n
 PO Box 4241
Federal Way WA 98063 
(253) 269-2268
angela4fwschools@yahoo.com
  www.angela4fwschools.com

Học vấn: Cử nhân/ Thạc sỹ Kinh tế Tại 
gia/ Nghiên cứu Gia đình Trẻ em/ Giáo dục Người lớn - WSU/ Đại học 
Northern, Colorado

Nghề nghiệp: Giám đốc Điều hành Chính sách, Quản trị, Quan hệ Đối tác 
Cộng đồng Nhà trường - Puget Sound ESD

Lời phát biểu: Tôi mang sự lãnh đạo, chuyên môn, và niềm đam mê của 
mình để đảm bảo sự tiếp cận bình đẳng với các cơ hội giáo dục cho tất 
cả học sinh ở Federal Way.  Hiện nay, với tư cách là Giám đốc Khu học 
Chánh, tôi đã tạo được những tác động tích cực đối với những thách thức 
mà học sinh và các trường học của chúng ta hiện đang gặp phải, và tôi sẽ 
còn làm nhiều hơn thế nữa.  Tất cả trẻ em đều có thể thành công trong ở 
trường và trong cuộc sống và phụ huynh chính là đối tác quan trọng trong 
sự nỗ lực này. Chúng tôi cần phải đáp ứng các nhu cầu của cộng đồng đa 
dạng và dân sinh của chúng ta. Tiếng nói của học sinh và phụ huynh, cùng 
với sự tham gia của cộng đồng chính là chìa khóa để thành công và các 
trường học sẽ là những chiếc nôi hỗ trợ tối đa hóa tiềm năng của mỗi đứa 
trẻ.

Tôi mang 35 năm kinh nghiệm làm việc với trẻ em và gia đình trong việc 
học sớm thông qua chương trình K-12 và với kinh nghiệm trong chính 
sách giáo dục, quản trị và lập pháp liên bang và tiểu bang thông qua phổ 
K-12. Tôi đã trở thành một thành viên tích cực của Ban Tham vấn Văn 
phòng Đối tác Cộng đồng & Gia đình và tiếp tục tham gia và hỗ trợ với tư 
cách Giám đốc Ban Tham vấn đương nhiệm. Tôi đã được tham gia vào 
PTA, Công dân Trường Federal Way, Hiệp hội Giám đốc Trường học Tiểu 
bang Washington, và hiện đang phục vụ trong Hội đồng Xây dựng Tương 
lai Tươi sáng Hơn ở Kent, Ban Tham vấn Hội Niềm Tin Cam kết Gia đình 
Washington, và Hội đồng Giám đốc Khu Ký túc xá Sidekick.

Claire Wilson
 3712 S 279th Place
Auburn WA 98001 
(253) 852-2096
claireforschools@yahoo.com
www.facebook.com/claireforschools/posts
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Giám đốc Khu vực Số 3

Họ c vấ n: Cử nhân Đại học Anglia, England, 
MEd. Thư giới thiệu của Hiệu trưởng và Giám đốc học chánh, Đại học 
Lehigh, Pennsylvania

Nghề nghiệp: Hiệu trưởng Trường trung học Đã nghỉ hưu. Cố vấn các 
Cộng đồng Trường học

Lời phát biểu: Giáo dục công lập đã là niềm đam mê và động lực thúc đẩy 
của tôi trong 4 thập kỷ qua. 

Tôi đã từng là giáo viên và hiệu trưởng tại England, Pennsylvania, và 
Federal Way. Tôi và chồng mình chuyển tới Federal Way 8 năm về trước 
và đã đảm nhận chức vụ hiệu trưởng của trường trung học Todd Beamer 
và Trường trung học Thomas Jefferson.

Tôi đã cống hiến cho Cộng đồng Federal Way. Hai con và năm cháu của 
tôi sinh sống tại Federal Way, chúng đang hoặc sớm theo học tại Khu học 
chánh Federal Way.

Là hiệu trưởng, tôi luôn luôn xem phụ huynh và học sinh và khách hàng 
chủ chốt của mình. Mối liên lạc và sự tin tưởng là những yếu tố lãnh đạo 
quan trọng.     Tôi đảm nhận vai trò Giám Đốc Hội đồng trường để giúp 
đảm bảo rằng Khu học chánh có được sự tin tưởng của phụ huynh, học 
sinh và cộng đồng. Tôi tin tưởng rằng Khu học chánh phát triển mạnh mẽ 
là thành phần quan trọng của một Thành phố phát triển. 

Giáo dục không thể được xem là tách biệt. Khu học chánh phải chịu trách 
nhiệm trước cộng đồng, phụ huynh và học sinh. Toàn bộ cộng đồng có 
trách nhiệm giúp từng học sinh đạt được thành công và sẵn sàng cho 
những thử thách của Trường đại học hoặc Nghề nghiệp.

Nếu được bầu chọn, Tôi sẽ là người ủng hộ có kinh nghiệm cho sự thành 
công của học sinh, sự tham gia cộng đồng và phụ huynh trong các chương 
trình của học khu.

 

Liz Drake
 31001 39th Ave SW
Federal Way WA 98023 
(253) 347-6683
liz4director@gmail.com
www.facebook.com/Liz4Director

Giám đốc Khu vực Số 5

Học vấn: BS Kỹ sư U.C.L.A. và MS Kỹ sư Xây 
dựng Trường Đại học Bang California, L.A.

Nghề nghiệp: Kỹ sư Xây dựng, Cơ quan Kỹ sư Quân đội Hoa kỳ (Đã nghỉ 
hưu)

Lời phát biểu: Con cái chúng ta học tại các Trường Công Federal Way 
trong những năm 1990 và trong khi nhân khẩu học cộng đồng của chúng 
ta đã thay đổi, một điều không thay đổi đó là động lực của khu học chánh 
của chúng ta để cung cấp một nền giáo dục vững chắc cho cuộc sống.  
Khu học chánh của chúng ta cung cấp đa dạng các trải nghiệm về văn 
hóa và kinh nghiệm cá nhân đại diện cho thế giới toàn cầu mà chúng ta 
đang sống.  Chúng ta hỗ trợ mỗi học sinh để nhận ra cơ hội đạt được khả 
năng tiềm ẩn của họ; và chúng ta cung cấp sự lựa chọn trong chương trình 
giảng dạy cho phù hợp với các lợi ích đa dạng của các học sinh và nền 
kinh tế thế giới mà họ sẽ tham gia vào.  Chúng ta tăng cường số lượng 
giáo viên dân tộc thiểu số và thuê một Giám đốc Người Mỹ gốc Phi nữ đã 
dạy, dẫn dắt và chỉ đạo các chương trình giáo dục.  Khu học chánh của 
chúng ta coi giáo dục là một sự nghiệp vô cùng quan trọng.  Chúng ta đề 
cao giáo dục, các chương trình chứng nhận, và kinh nghiệm mà mỗi thành 
viên trong nhóm mang lại.  Tôi được hân hạnh phục vụ và cam kết sẽ tiếp 
tục phục vụ bằng sự tập trung cao nhất để bảo đảm cho các Trường Công 
Federal Way tiếp tục cung cấp cho con em các bạn những kiến thức họ 
cần để mang lại sự thành công của chúng trong tương lai.  Tôi mong hận 
được phiếu bầu của các bạn và ý kiến đóng góp của các bạn về các chính 
sách và các chương trình ưu tiên cần thiết để hỗ trợ cho sự thành công 
trong cuộc sống của con em các bạn.

Hiroshi Eto
 34707 31st Ct SW
Federal Way WA 98023 
(206) 304-7913
Vote4Eto2015@gmail.com
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Giám đốc Khu vực Số 1

Họ c vấ n: Năm 1971 tốt nghiệp Đại học Bách khoa 
Bang California, San Luis Obispo, Khoa Dinh dưỡng 
học. Năm 2009 tốt nghiệp Lớp Lãnh đạo của WSSDA 
(Hiệp hội các Giám đốc Trường Tiểu Bang Washington)
Nghề nghiệp: Tình nguyện viên và Nhà hoạt động cộng đồng, công việc không được trả 
lương xứng đáng. Chuyên gia dinh dưỡng đã nghỉ hưu.
Lời phát biểu: Cảm ơn Quý vị đã dành chút thời gian để đọc tuyên bố của tôi mặc dù tôi 
không bị phản đối.
Khu Học Chánh Enumclaw gồm hai thành phố và các phần của Hạt King County chưa 
được sáp nhập vào.  Những thách thức trong việc đáp ứng kỳ vọng của người nộp thuế 
đối với các trường học, và việc có thể truyền đạt hiệu quả có thể làm cho các cuộc bầu cử 
để tài trợ cho trường học trở nên khó khăn.  Tháng Tư năm ngoái 38% trong số Quý vị đã 
chủ động bỏ phiếu chấp thuận việc cải tạo Trường THPT Enumclaw, và thay thế trường 
Tiểu học Diamond Black.  Chúng tôi cần 60% đa số tuyệt đối, và chúng tôi đã thành công.  
Cảm ơn quý vị cử tri và các bạn tình nguyện viên chiến dịch!  Phiếu bầu của quý vị là rất 
quan trọng!
Công việc bắt đầu bằng quy hoạch và cấp phép - công tác xây dựng sẽ bắt đầu vào 
tháng 06/2016.
Tôi đã có đặc ân và vinh dự được làm giám đốc trường học trong 24 năm, và bước tiếp 
theo là tương lai của Quận của chúng ta thật sự là một trong những thú vị nhất.  Cảm ơn 
Quý vị đã tin tưởng giao phó công việc này cho tôi!  Tôi sẽ nghỉ hưu sau nhiệm kỳ này - 
xin hãy liên hệ với tôi về việc này!

Nancy A. Merrill
 28308 SE 392nd St
Enumclaw WA 98022 
(360) 825-4476
nancysmerrill@gmail.com
  

Giám đốc Khu vực Số 3

Không nộp thông tin.

Corey Cassell
 3544 Harding Street
Enumclaw WA 98022 
(360) 825-0772
familycassell@hotmail.com
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Giám đốc Khu vực Số 4

Họ c vấ n: Không nộp thông tin.

Nghề nghiệp: Chủ doanh nghiệp

Lời phát biểu: 4 năm qua là một trải nghiệm tuyệt vời và bổ ích khi được 
phục vụ trong Khu Học Chánh Enumclaw. Đại diện 4. Tôi mong muốn 
được tiếp tục ủng hộ tích cực cho tất cả các trẻ em trong Khu Học Chánh 
Enumclaw.

Tina McGann
 PO Box 940
Black Diamond WA 98010 
(360) 886-5664
Tinamcgann@live.com
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Giám đốc Khu vực Số 1

Học vấn: Cử nhân Toán học, Viện Công nghệ 
Massachusetts

Nghề nghiệp: Giám đốc Điều hành Công nghệ & Kỹ sư Phần mềm

Lời phát biểu: Là một cư dân đã sống 17 năm tại Đảo Mercer với ba đứa trẻ trong 
khu học chánh Quận, tôi sẽ đảm bảo cho tất cả trẻ em trên đảo của chúng ta được 
chuẩn bị tốt cho sự thành công trong thế giới kỹ thuật số và ngày càng toàn cầu hóa. 
Điều này đòi hỏi cần phải tăng độ chuyên sâu của các khóa học kỹ thuật và sáng tạo, 
tăng cường các chương trình tặng quà cho những học viên gặp khó khăn, và mang 
đến các cơ hội khám phá niềm đam mê của bản thân cho tất cả học sinh.

Tham gia hợp tác trong hội đồng trường là một tiến triển tự nhiên từ việc tham gia 
rộng rãi của tôi trong khu học chánh của chúng ta. Tôi là đồng chủ tịch của Tổ chức 
Trường học MI, trong Ủy ban Tham vấn của Giám đốc Khu học chánh, Ủy ban Tham 
vấn Công nghệ, Ủy ban Tham vấn Đa dạng, Chủ tịch Tổng Tham Vấn của Trường 
Cao đẳng Trung học MI và Chương trình Sẵn sàng cho Nghề nghiệp, tôi cũng đã là 
đồng chủ tịch của Ủy ban Thuế và Công khố Phiếu Trường học năm 2014, sáng lập 
ra các khóa học lập trình máy tính ngoài giờ học cho các học sinh tiểu học và trung 
học cấp hai trên Đảo, và tham gia nhiều diễn đàn đánh giá nghệ thuật và các chương 
trình giảng dạy khoa học.

Dave D’Souza
 PO Box 114
Mercer Island WA 98040 
(425) 443-2870
davidds@daveandlinda.com
www.daveforschools.com

Giám đốc Khu vực Số 3

Học vấn: Bằng Cử nhân Kinh tế, UCSB; Thạc sĩ Quản 
trị Kinh doanh, Trường Quản lý Quốc tế Thunderbird; 
Thạc sĩ Giảng dạy, Đại học Seattle
Nghề nghiệp: Tư vấn Giáo dục và Trợ giáo (hành nghề tự do)
Lờ i phát biểu: Quan tâm của tôi đối với công việc trong Hội đồng Khu học chánh bắt 
nguồn từ niềm đam mê dành cho một nền giáo dục có chất lượng cho tất cả học sinh.
Tôi có kinh nghiệm trong kinh doanh, công nghệ và giáo dục. Là một cựu giáo viên 
Toán và giáo viên Giáo dục Đặc biệt tại Trường Trung học Cơ sở Islander và là phụ 
huynh hoạt động tích cực và tình nguyện viên cộng đồng, tôi sẽ đem những kinh 
nghiệm có liên quan và tầm nhìn sâu sắc của mình để cải thiện ban lãnh đạo, tính 
minh bạch và trách nhiệm giải trình ở mỗi cấp.
Mục tiêu của tôi bao gồm tìm kiếm kinh phí dài hạn cho các cố vấn sức khỏe tâm 
thần, tăng cường dịch vụ giáo dục với các chương trình giảng dạy được cải tiến, và 
tuyển dụng và giữ chân những giáo viên chất lượng. Tôi sẽ phấn đấu vì công tác 
giảng dạy xuất sắc, hoan nghênh ý kiến của cộng đồng, và ủng hộ sự tài trợ đầy đủ 
cho khu học chánh của chúng ta.
Đây sẽ là một vinh dự cho tôi khi được phục vụ, và tôi mong muốn được trao đổi về 
các nhu cầu của cộng đồng chúng ta và đạt được các giải pháp tích cực.
Những người ủng hộ (xem thêm trên trang mạng): Báo Mercer Island Reporter; Giám 
đốc Khu học chánh Mercer Island Adair Dingle, Brian Emanuels, và Dave Myerson; và 
Thành viên Hội đồng Thành phố Mercer Island  Mike Cero.

Tracy Drinkwater
 PO Box 282
Mercer Island WA 98040 
(206) 579-5818
tracydrinkwater@gmail.com
www.drinkwater4schools.org

Học vấn: MIHS, Cử nhân Đại học Puget Sound, Tiến 
sĩ Luật, Đại học Washington

Nghề nghiệp: Luật sư hỗ trợ các cá nhân và người lao động bị thương

Lờ i phát biểu: Là cư dân đảo lâu năm và đã tốt nghiệp tại các trường học đẳng cấp 
thế giới, tôi sẽ làm việc không mệt mỏi để đáp ứng các nhu cầu của tất cả học sinh 
của chúng ta. Con gái tôi, Annie và Sarah, đang theo học tại IMS và Lakeridge. Tôi 
không phải là ứng cử viên của nhóm lợi ích đặc biệt; tôi ủng hộ sự lãnh đạo của Giám 
đốc Khu học chánh của chúng ta.  Tôi có kinh nghiệm làm việc hiệu quả về các vấn 
đề cấp kinh phí cho trường học--nhiệm vụ tối quan trọng của chúng ta.

Là một tình nguyện viên cộng đồng trong 40 năm, gần đây tôi vừa mới phục vụ trong 
ủy ban tiền thuế trường học MI và chủ trì hội đồng trái phiếu. Tôi đã giúp xây dựng 
Trung tâm Tái chế, là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công viên, thông qua trái phiếu công 
viên một cách thành công, và là nhà lãnh đạo của Ủy ban Do Thái Hoa Kỳ.

Những người ủng hộ bao gồm các thành viên hiện tại và cựu thành viên của Hội đồng 
Khu học chánh Pat Braman, Janet Frohnmayer, Lisa Strauch Eggers, Carrie George, 
Rand Ginn, Ken Glass, Laurie Koehler, và Sue Blake, và những người khác, bao 
gồm Thượng nghị sĩ Maria Cantwell, Quận trưởng Dow Constantine, Quận phó Fred 
Jarrett, Dân biểu Tana Senn và Judy Clibborn.  Nhiều cá nhân và cơ quan ủng h ộ tại 
votebillhochberg.com. 

Bill Hochberg
 7683 SE 27th Street, Box 147
Mercer Island WA 98040 
(206) 380-5664
bill@hochberglaw.net
www.votebillhochberg.com
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chính xác của lời tuyên bố, phát biểu hoặc bác bỏ. Khu Học Chánh Mercer Island Số 400

Giám đốc Khu vực Số 5

Họ c vấ n: Cử nhân, Thạc sĩ và Tiến sĩ Kỹ thuật điện, 
Đại học Washington
Nghề nghiệp: Chuyên gia tư vấn Nghiên cứu và Kỹ thuật
Lời phát biểu: Là một sản phẩm của các trường học đẳng cấp thế giới của chúng 
ta và là một cha của hai cô con gái, hiện đang học tập tại các trường trong Quận, tôi 
hoàn toàn đánh giá cao tầm quan trọng và giá trị thiết yếu của khu học chánh của 
chúng ta đối với tất cả các trẻ em nói riêng và cộng đồng nói chung.
Tôi rất quan tâm đến giáo dục công và mong muốn tiếp tục phục vụ trong Hội đồng để 
dẫn dắt mục tiêu theo đuổi sự xuất sắc trong học tập liên tục của Quận để chuẩn bị 
tốt nhất cho tất cả các học sinh để đạt được tiềm năng đóng góp cho xã hội cao nhất 
của mỗi người  
Tôi sẽ phát huy những kinh nghiệm khi làm tình nguyện cho trường học và cộng đồng 
rộng lớn, bao gồm cả việc vận động ở thành phố Olympia để hỗ trợ vốn cho trường 
học, hỗ trợ cho nhân viên tư vấn sức khỏe tâm thần, các chương trình tuyến đường 
an toàn để đến trường học, việc thông qua lệ phí tác động của trường học theo GMA 
(Đạo luật Quản lý Tăng trưởng và đồng chủ trì chiến dịch trái phiếu học đường 2014 
và vừa thông qua trái phiếu học năm 2014 và thuế Vận hành và Bảo dưỡng (M&O).
Cả m ơn sự  ủ ng hộ  củ a quý  vị . 
Được sự ủng hộ của Thượng nghị sĩ Litzow và Đại diện Senn và các Giám đốc Hội 
đồng Trường đang chuẩn bị ghỉ hưu Emanuels, Braman và Frohnmayer
www.electralph.com

Ralph Jorgenson
 8040 84th Ave SE
Mercer Island WA 98040 
(206) 605-5757
jorgenson.ralph@gmail.com
www.electralph.com
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chính xác của lời tuyên bố, phát biểu hoặc bác bỏ. Khu Học Chánh Highline Số 401

Giám đốc Khu vực Số 1

Họ c vấ n: Không nộp thông tin.

Nghề nghiệp: Không nộp thông tin.

Lời phát biểu: Tôi là Tyrone Curry Sr., tôi đang ứng cử vào vị trí Giám đốc Hội 
đồng Khu học chánh Highline, Khu số 1. Tôi tin tưởng rằng mọi hệ thống giáo dục 
mạnh phải có cộng đồng mạnh, có tiếng nói của phụ huynh và học sinh. Là ủy viên 
Hội đồng trường, tôi sẽ dành ưu tiên để tìm thấy tiếng nói chung trong cộng đồng 
này. Điều này đồng nghĩa phải thường xuyên tới thăm các trường học, nhà thờ và 
các cơ quan cộng đồng trong vùng; cũng như tổ chức các diễn đàn cộng đồng cho 
tất cả các bên liên quan được lắng nghe. Chúng ta nỗ lực bảo đảm rằng tất cả học 
sinh được chuẩn bị tốt cho cuộc sống sau khi học xong trung học, tôi cũng dành 
ưu tiên để đảm bảo rằng chúng ta không mất những học sinh có niềm đam mê và 
kỹ năng phù hợp với ngành nghề có thể làm được. Nếu trúng cử, tôi đảm bảo các 
quyết định được đưa ra tại các Trường công lập Highline hoàn toàn được thực hiện 
vì lợi ích của những người trẻ tuổi và vì thành công trong tương lai của chúng .

Tyrone Curry, Sr.
 10735 27th Ave SW
Seattle WA 98146 
(206) 835-9660
bigfi shty@msn.com
  

Giám đốc Khu vực Số 3

Học vấn: Cao đẳng Highline - Tư pháp Hình sự/
Chứng chỉ Giám sát & Quản lý. Tốt nghiệp Cảnh sát 
Dự bị Des Moines
Nghề nghiệp: Giám sát Chương trình Surgitrack/ Đại diện Chất lượng FDA
Lời phát biểu: Tôi đã may mắn được gia đình, giáo viên, huấn luyện viên, và bạn 
bè là những người các ảnh hưởng tích cực đến cuộc sống của tôi từ khi tôi còn trẻ.  
Là Giám đốc Hội đồng Nhà trường đương nhiệm của các bạn, tôi làm việc để đảm 
bảo rằng con em chúng ta có những cơ hội công bằng để đạt được những mục tiêu 
của chúng. 
Đây là thời gian khó khăn cho nền giáo dục công.  Học sinh của chúng ta cần phải 
được chuẩn bị để bắt kịp được chương trình giáo dục và sự nghiệp trong nền kinh 
tế toàn cầu.  Quận của chúng ta đang phải đối mặt với nhiều vấn đề quan trọng: 
tính công bằng trong giáo dục, thiếu quỹ, quy mô lớp học, và các tòa nhà đã quá 
cũ. 
Tôi ưu tiên cải thiện chất lượng giáo dục và cung cấp một môi trường học tập đầy 
thử thách, lành mạnh và an toàn.  Chúng ta phải giải quyết cuộc khủng hoảng tài 
chính củ a Washington.  Những thay đổi ngắn hạn đối với những ngôi trường của 
chúng ta sẽ tác động xấu đến tất cả chúng ta.  Tôi sẽ rất tự hào được tiếp tục phục 
vụ các bạn và gia đình các bạn, nhằm giúp đỡ cung cấp các ngôi trường an toàn, 
các cơ sở phù hợp, các giáo viên và nhân viên có trình độ, và một môi trường có 
lợi để học tập và chuẩn bị cho giới trẻ hành trang thành công trong tương lai.

Joe Van
 PO Box 297
Seahurst WA 98062 
(206) 992-5996
electjoevan@outlook.com
  

Họ c vấ n: Tổt nghiệp Trường Trung học phổ thông 
Evergreen năm 2009

Nghề nghiệp: Nhân viên hỗ trợ phục vụ tại BluWater Bistro

Lời phát biểu: Tên tôi là Miles Partman. Tôi thường được biết đến là Mohawk 
Kuzma hơn trên các phương tiện truyền thông liên quan đến phong trào 
#BlackLivesMatter. Tôi tin tưởng rằng đây là thời điểm để thay đổi ban lãnh đạo 
của Quận. Chúng ta cần phải có một trọng tâm rõ ràng hơn vào giáo dục và đảm 
bảo rằng tất cả số tiền của người nộp thuế được chi tiêu hợp lý và hạch toán đúng 
mục đích. Chúng ta cần minh bạch hơn trong Khu học chánh Highline trường và 
khuyến khích các bậc phụ huynh và học sinh tham gia nhiều hơn vào giáo dục. 
Ngoài ra, tôi cũng tin tưởng rằng chúng ta cần phải lắng nghe cộng đồng và quan 
xem cộng đồng đang suy tính gì để cải thiện hệ thống giáo dục nói chung và 
làm những gì QUÝ VỊ muốn. Ngoài ra, tôi đã NÓI CHUYỆN VỚI NHIỀU QUÝ VỊ 
TRONG CỘNG ĐỒNG VÀ tôi đã nghe nói rằng Quý vị muốn chất lượng giáo dục 
tốt hơn và Chiến dịch Chống Bắt nạt hiệu quả hơn và trường học tốt hơn vv... Tôi 
mong muốn được phục vụ Quý vị.

Miles Partman
 12440 22nd Ave S
Seattle WA 98168 
(206) 334-6007
Milespartmanforschools@hotmail.com
www.milespartmanforschools.webstarts.com
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chính xác của lời tuyên bố, phát biểu hoặc bác bỏ. Khu Học Chánh Highline Số 401

Giám đốc Khu vực Số 4

Học vấn: Tốt nghiệp Khu học chánh Highline

Nghề nghiệp: Không nộp thông tin.

Lời phát biểu: Là thành viên của Hội đồng Khu học chánh Highline trong tám 
năm qua, tôi sẽ tiếp tục nhìn nhận rằng khi cộng đồng của chúng ta phát triển, 
chúng ta phải ứng phó với việc thích nghi với những nhu cầu thay đổi nhanh 
chóng của con em. Không chỉ là các nhu cầu giáo dục, mà còn là các nhu cầu về 
cơ sở học tập, và công nghệ mà chúng sẽ cần để đạt được tiềm năng.

Là thành viên lâu năm của cộng đồng, là cựu học sinh của Khu học chánh 
Highline, và là phụ huynh của một học sinh đã tốt nghiệp, tôi tin rằng cần có sự 
thúc đẩy mạnh mẽ trong công tác của chúng ta, nhưng cần suy xét kỹ lưỡng. Một 
khu học chánh có sự phong phú về các nền văn hóa có tiềm năng không giới 
hạn của riêng mình. Tôi cam kết sẽ làm mọi việc trong khả năng của mình để đạt 
được điều đó. Chỉ bằng cách chung sức làm việc với các  gia đình, thành phố, và 
doanh nghiệp bị tác động bởi các trường công lập, chúng ta mới thực hiện được 
điều đó.

 

Bernie Dorsey
 20002 3rd Ave SW
Normandy Park WA 98166 
(206) 824-8388
berniedorsey@outlook.com
  

Giám đốc Khu vực Số 5

Học vấn: cử nhân, đại học bang san diego. Chứng 
nhận giảng dạy, đại học quốc tế hoa kỳ. Nhiều đồ 
án môn học nâng cao.
Nghề nghiệp: nhà ở wesley, des moines, dịch vụ môi trường. Giáo viên nghỉ 
hưu. Cựu doanh nhân.
Lời phát biểu: Tôi tham gia chiến dịch tranh cử để ứng phó với hai khoản thu 
thế thất bại gần đây.  Highline cần thông qua một quy trình thu thế thận trọng về 
mặt tài chính tôn vinh cử tri.  Quận mới chỉ giảng giải; chứ không phải biết lắng 
nghe. Quận đã từng làm một công việc không tốt để duy trì các cơ sở.  Hội đồng 
cần chứng minh rằng điều này sẽ được thay đổi. 
Để học sinh học tập tốt hơn, cần phải có cách tiếp cận toàn diện hơn.  Điều này 
đặc biệt đúng đối với evergreen và tyee.  
Hội đồng nên tập trung vào việc loại bỏ tất cả các kỳ kiểm tra không bắt buộc để 
tốt nghiệp của bang.  Dạy học vì các kỳ kiểm tra là việc làm vô đạo đức.
Cần phải xây dựng một ngôi trường mới trên khu vực des moines hiện tại.  Nếu 
không cộng đồng sẽ bị tàn phá.
Hãy bỏ phiếu cho tôi nếu bạn muốn có được sự thu thuế thận trọng về mặt tài 
chính, chương trình giáo dục toàn diện, ít kỳ kiểm tra hơn và một ngôi trường 
des moines mới.
Tôi sẽ luôn làm việc để vinh danh và tôn trọng các giáo viên.

John D. Burdine
 1413 S 237th Ct
 Des Moines WA 98198

  

Họ c vấ n: Cử nhân Khoa học Chính trị, Đại học 
Washington

Nghề nghiệp: Giảng viên Trường Cao đẳng Seattle Central và Cao đẳng Kỹ 
thuật Renton (RTC), Hiệp hội Phụ nữ trẻ Thiên Chúa Giáo (YWCA), Seattle

Lời phát biểu: Với hai nhiệm kỳ trong vai trò Giám đốc của Trường, tôi đánh giá 
cao sự tự tin của cộng đồng trong công việc mà chúng tôi đã thực hiện với vai trò 
là một hội đồng, và hy vọng, rằng tôi đã đem lại điều đó.  Trong thời gian đó, tôi 
rất hạnh phúc vì chúng ta đã duy trì trách nhiệm tài chính và giáo dục của Quận, 
nhưng tôi biết rằng chúng ta phải đẩy mạnh khuyến khích nhiều trẻ em hơn nữa 
vượt qua ngưỡng cửa tốt nghiệp.

Chúng ta cần không gian và sự phát triển trước mắt cần phải được giải quyết 
bằng kinh nghiệm.  Chúng ta cần phải có kế hoạch 50 năm kể từ bây giờ, chứ 
không phải kế hoạch 5 năm, cho sự phát triển của quận. 

Đó là lý do tại sao chúng ta có một kế hoạch chiến lược, táo bạo, chúng ta có 
một người giám sát kiên quyết, và chúng ta có một hội đồng làm việc hiệu quả 
khi tạo tốc độ phát triển cho ngành giáo dục trong quận và khu vực.  Tôi mong 
muốn được tiếp tục đối thoại cộng đồng giữa chúng ta và đảm bảo hội đồng hoạt 
động đại diện cho lợi ích cộng đồng, không phải cho bất cứ cá nhân nào.

Michael D. Spear
 PO Box 98346
Des Moines WA 98198 
(206) 265-1940
mspear3675@aol.com
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Giám đốc Vị trí Số 1

Học vấn: Cử nhân Toán học, Thạc sĩ về Địa lý từ 
Trường Đại học Indiana, Blooming ton; sinh thái 
hoang dã UW Seattle

Nghề nghiệp: Kỹ sư Phần mềm, NOAA/UW; Khoa Phụ tá, Khoa học Máy tính, 
Cao đẳng Olympic

Lời phát biểu: Là một giám độc hội đồng nhà trường từ 2005-2009, tôi đã 
mang lại sự thành công cho mỗi học sinh trong quận. Tôi đã làm việc chăm chỉ 
về một kế hoạch cơ sở tạo ra trường phổ thông mới của chúng ta và giúp đỡ 
lãnh đạo ủy ban của cư dân dành được sự chấp thuận chi trả cho nó. Tôi sẽ 
mang lại nguồn năng lượng và sự am hiểu mới cho hội đồng nhà trường.  Tôi 
cam kết tiến hành các hoạt động duy trì phù hợp để bảo vệ khoản đầu tư cho 
cộng đồng này và phát triển một nền văn hóa về quản lý và phát triển bền vững 
trong khu học chánh. Tôi sẽ giúp tìm ra một cách có trách nhiệm về tài chính để 
làm mới các cơ sở thể thao bị lỗi của chúng ta bởi vì tôi nhận ra thể thao giúp 
giáo dục toàn bộ học sinh.  Chúng ta cần giảm quy mô lớp học tại Chautauqua 
và giảm các khoản phí cho học sinh. Tôi cam kết mang lại một biện pháp cẩn 
trọng để thực hiện Cốt lõi Chung và tin rằng việc thử nghiệm sẽ không phát sinh 
chi phí giảng dạy cho con cái chúng ta.  

John Oz Osborne
 17416 100th Ave SW
Vashon WA 98070 
(206) 567-0065
tooz@oceanatlas.com
  

Học vấn: Bằ ng Cử  Nhân Khoa Họ c Xã  Hộ i 
Trường Đại học Harvard, Tiế n Sĩ  Luậ t, Trường Đại học Luật Seattle

Nghề nghiệp: Nhà văn, luật sư

Lời phát biểu: Chúng ta cần sự cân bằng.

Chúng ta vẫn đang đối mặt với nhà nước và áp lực quốc gia về việc thử nghiệm 
quá nhiều (và rất không hữu ích) và với việc kết hợp các nhu cầu và mong 
muốn như là một công khố phiếu vốn «Giai đoạn II».

Khu học chánh sẽ tạo sự linh hoạt cho các giáo viên để thực sự giảng dạy, chứ 
không phải chỉ có những đứa trẻ đã sẵn sàng để thử nghiệm, và sẽ hỗ trợ cho 
những nỗ lực của giáo viên để kết hợp các yêu cầu về chương trình giảng dạy 
mới với những thứ mà có thể có nhiều giá trị hơn với trẻ.

Quận cũng nên cân bằng các nhu cầu vốn và mối quan tâm cho ví tiền của 
người đóng thuế. Các tòa nhà và mặt bằng cũ của chúng ta sẽ không thể tự 
sửa chữa hay thay thế một cách kỳ diệu; tại một số điểm, chúng ta sẽ phải đặt 
tiền vào chúng. Nhưng là bao nhiêu? Và khi nào? Khi tôi viết điều này, cộng 
đồng rộng lớn của chúng ta đã không được tham gia vào cuộc thảo luận. Vào 
thời gian bạn đọc được điều này, tôi hy vọng điều này sẽ thực hiện được. Tất cả 
những người sống ở đây cần phải được coi là một «cổ đông».

Dan Chasan
 17228 Westside Hwy SW
Vashon WA 98070 
(206) 463-2571  

Giám đốc Vị trí Số 3

Học vấn: Kỹ thuật, Đại học Buffalo

Nghề nghiệp: Giám đốc Bảo trì Cơ sở

Lời phát biểu: Tôi mong nhận được sự ủng hộ của các bạn để được tiếp tục 
phụ vụ tại Hội đồng Nhà trường Đảo Vashon. Tôi sẽ làm việc chăm chỉ để tạo 
dựng những thành công hiện tại của khu học chánh của chúng ta để đảm bảo 
nó là một nơi: mỗi trẻ em đều nhận được một nền giáo dục chuẩn bị cho chúng 
đạt được những mong muốn và ước mơ của mình; các nhà giáo dục của chúng 
ta được cung cấp các nguồn lực cần thiết để họ phát huy tối đa chuyên môn 
của mình; và hệ thống trường học của chúng ta là hệ thống dễ tiếp cận, sẵn 
sàng đáp ứng và có trách nhiệm.

Tôi là một cư dân sinh sống trên Đảo được 39 năm và có con và cháu đã/đang 
học tại các trường của Vashon. Tôi đã phục vụ các bạn bằng sự liêm chính, 
trung thực và thẳng thắn tại tất cả các hội đồng khác nhau trong cộng đồng của 
chúng ta bao gồm Hội đồng Nhà trường Vashon, Quận Vashon Park, Hội đồng 
Cộng đồng, và Hội Bóng rổ VIJB. Tôi đã huấn luyện và hướng dẫn cho các 
thanh thiếu niên của Đảo chúng ta trong hơn 30 năm qua. Cung cấp cho con 
em chúng ta những gì chúng cần để phát triển khả năng đầy đủ nhất của chúng 
là điều quan trọng nhất đối với tôi.

Được xác thực bởi Hội đồng Lao động Quận King

Jake Jacobovitch
 PO Box 1624
Vashon Island WA 98070 
(206) 650-5253
VashonOne@aol.com
  

Họ c vấ n: Cử nhân, Đại học Wesleyan; Chứng chỉ 
sư phạm, Cao đẳng Pacifi c Oaks

Nghề nghiệp: Tình nguyện viên, Người ủng hộ Môi trường và Giáo dục

Lời phát biểu: Khu Học Chánh Vashon là ở một vị trí tuyệt vời để làm những 
việc sáng tạo và đầy cảm hứng. Chúng ta nhỏ bé, cộng đồng của chúng ta 
được quan tâm và thúc đẩy, và chúng ta ổn định về tài chính. Là Ủy viên Hội 
đồng Khu học chánh , tôi sẽ giúp duy trì sự ổn định này đặc biệt là trong khi 
chúng ta có kế hoạch Giai đoạn II - kế hoạch đề xuất cho các cơ sở thể thao 
mới.

Với một đứa trẻ ở Chautauqua và một ở McMurray, tôi đã thấy những tranh đấu 
và những thành công mà giáo viên và phụ huynh học sinh làm việc hàng ngày, 
và tôi biết Khu này có thể tìm thấy sự cân bằng giữa yêu cầu của Tiểu bang và 
những gì chúng ta, là một cộng đồng, đều mong muốn và yêu cầu cho tương lai 
của con em chúng ta.

Là một Ủy viên Hội đồng, tôi cam kết sẽ tiếp nhận những nhu cầu và mong 
muốn bằng cách lắng nghe các giáo viên, phụ huynh và các nhà quản lý. Chúng 
ta có thể làm nhiều hơn nữa để làm cho khu vực của chúng ta là một trong 
những nơi tốt nhất trong Tiểu bang, và tôi muốn là một phần của quá trình đó

Zabette Macomber
 12803 SW 236th St
Vashon WA 98070 
(206) 463-6392
zabettevashonschoolboard@yahoo.com
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Giám đốc Vị trí Số 5

Họ c vấ n: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học 
Washington, 2001; Cử nhân, Cao đẳng Grinnell, 
1993; Trung học phổ thông Vashon, 1989

Nghề nghiệp: Giám đốc Phát triển Kinh doanh, Công ty Vix Technology

Lời phát biểu: Tôi là người gốc Vashon và học ở các trường công lập 
Vashon. Trong khi các trường của chúng ta hoạt động mạnh mẽ, thì lại có nhiều 
điều chúng ta có thể làm để  lắng nghe những nhu cầu của cộng đồng và yêu cầu 
có thay đổi tích cực. Tôi mang lại nguồn năng lượng mới cho hội đồng và sự sẵn 
sàng đưa ra những câu hỏi khó. Đóng góp của tôi cho hội đồng sẽ giúp chúng ta 
định hướng việc thực hiện các tiêu chuẩn mới có hiệu quả đồng thời ngăn chặn 
tiêu chuẩn hóa kinh nghiệm giáo dục quy mô lớn. Tôi vận dụng chuyên môn của 
tôi vào việc đánh giá những sự lựa chọn đầy thách thức về đầu tư vốn phức tạp 
mà hiện tại chúng tôi đang phải đối trong khu vực. Sự quan tâm của tôi là: cải 
thiện văn hóa trường học bằng tính minh bạch hơn giữa các nhà quản lý và phụ 
huynh học sinh; khuyến khích và hỗ trợ nền văn hóa độc đáo của đảo chúng ta 
được phản ánh trong các trường học; và đảm bảo rằng các lựa chọn được thực 
hiện trong các trường học được định hướng theo sứ mệnh của chúng ta: “Trang 
bị cho mọi học sinh tham gia, phát triển mạnh, và có đóng góp trong một thế giới 
luôn thay đổi.”

Toby Holmes
 23013 107th Ave SW
Vashon WA 98070 
(206) 408-7234
Grovertdi@gmail.com
  

Học vấn: Bằ ng Cử  Nhân Khoa Họ c Xã  Hộ i Cao 
đẳng Oberlin, Geology; J.D., Trường Đại học 
Washington, Khoa Law
Nghề nghiệp: Luật sư Môi trường, Văn phòng Luật Sư Thành phố Seattle; Điều 
phối viên, Shape Up Vashon
Lời phát biểu: Sứ mệnh của quận chúng ta là: «Trang bị cho mỗi sinh viên tham 
gia, phát triển mạnh và đóng góp vào một thế giới luôn thay đổi này.» Tôi tin vào 
lời hứa này.  Để thực hiện điều đó, chúng ta phải hợp tác với các bậc phụ huynh 
để phát triển những thanh niên luôn kiên trì khi gặp phải những nhiệm vụ khó 
khăn và những người không sợ mắc lỗi.  Chúng ta cũng nên hướng dẫn sinh viên 
lựa chọn các loại thực phẩm tốt cho sức khoẻ và hoạt động thể chất hàng ngày.
Nhiều sinh viên tốt nghiệp của chúng ta đủ tiêu chuẩn để được tuyển sinh vào các 
trường đại học xuất sắc.  Chúng ta phải hỗ trợ sinh viên trên một lộ trình khác.  
Các chương trình thực tập và chương trình vừa học vừa làm là những lựa chọn 
mà chúng ta cần tìm hiểu thêm.
Tôi tin rằng việc nghe lời thầy cô là chìa khoá để thành công tại trường học.  Theo 
yêu cầu của giáo viên, chúng ta đã tăng thời gian được trả lương cho họ để họ 
trao đổi và học hỏi lẫn nhau.  Chúng ta cũng đã gia tăng số lượng nhân viên tư 
vấn.
Tôi tự hào vì đã đóng góp cho các trường học tuyệt vời của chúng ta.  Tôi mong 
nhận được phiếu bầu của các bạn để tôi có thể tiếp tục đảm bảo đạt được sứ 
mệnh của chúng ta.

Laura Wishik
 23722 71st Ave SW
Vashon WA 98070 
(206) 463-6561
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Giám đốc Khu vực Số 1

Họ c vấ n: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh - Đại học 
Seattle

Nghề nghiệp: Nhân viên môi giới Bất động sản thương mại

Lời phát biểu: Todd đã sinh sống ở thành phố Renton trong một phần lớn 
cuộc đời của ông. Ông ấy theo học các trường công lập ở Renton và tốt nghiệp 
trường Trung học Phổ thông Renton. Todd và vợ của ông có hai cô con gái 
được nuôi dưỡng và lớn lên ở Renton. Đạo đức làm việc mạnh mẽ của Todd 
cùng với niềm tin vào hệ thống giáo dục công lập và cung cấp cho học sinh nền 
giáo dục tốt nhất có thể sẽ cho phép ông tiếp tục đóng góp cho sự thành công 
trong tương lai của Khu Học Chánh Renton. «Tôi tự hào được sống ở thành 
phố Renton và phục vụ cộng đồng Renton với vai trò là Giám đốc Hội đồng 
trường.»

Todd Franceschina
 301 S 22nd Ct
Renton WA 98055 
(425) 430-8758  

Giám đốc Khu vực Số 3

Học vấn: Cử nhận Khoa học về Quản trị Kinh 
doanh, chuyên ngành Kế toán

Nghề nghiệp: Kế toán

Lời phát biểu: Thông tin cơ bản về tôi như sau:  Sinh ra tại Washington, Mỹ. 
Cựu chiến binh Hải quân, với hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành kế 
toán.  Tôi đã từng là Tình nguyện viên Peace Corps phục vụ tại Ukraine.  Tôi 
mong đợi trách nhiệm tài chính với các dự án bền vững và các kết quả hướng 
đến học sinh.   Tôi đã phát triển và thực hiện các dự án bền vững cho cộng 
đồng. 

Mục tiêu của tôi là tập trung vào các học sinh của chúng ta.  Con em của chúng 
ta chính là tương lai của cả cộng đồng.  Không được phân biệt đối xử với bất kỳ 
đứa trẻ nào và mỗi đứa trẻ cần nhận được các cơ hội giáo dục công bằng.  Mỗi 
chương trình phải có một mục tiêu là nâng cao giáo dục cho học sinh của chúng 
ta.  Các giáo viên cần nhận được các ưu đãi với các lựa chọn chăm sóc sức 
khoẻ hợp lý như tất cả các nhân viên khác của bang.  Với kiến thức trong ngành 
kế toán của tôi, mục tiêu của tôi là phải đảm bảo việc gây quỹ đầy đủ cho các 
trường học và phát triển các nguồn gây quỹ mới mà không phải tăng thuế.  

Tôi mong các bạn bỏ phiếu cho tôi để chúng ta có thể mang lại những thành 
tựu cho các học sinh, trách nhiệm cho các trường học, và mọi học sinh đều có 
quyền đến trường.  

Larry Wright
 PO Box 1832
Renton WA 98057 
(253) 302-1481
sarahm57@yahoo.com
  

Họ c vấ n: Cử nhân Khoa học, Kỹ sư Cơ khí, Đại 
học WSU

Nghề nghiệp: Giám Đốc Hội đồng Trường Renton trong vòng 14 năm

Lời phát biểu: Sau 24 năm cống hiến ở nhiều cương vị vì lợi ích của trẻ em, tôi 
đã đảm nhận vai trò là người ủng hộ cho nền giáo dục chất lượng rất nghiêm 
túc.  Tôi là phụ huynh của ba cử nhân trường Renton, và hiện tại đảm nhận vai 
trò ủy viên hội đồng Hội Những người bạn Trường Renton và Các Trường học 
trong Cộng đồng Renton (CISR), và là giáo viên về CISR.

Với khả năng lãnh đạo xuất sắc cùng với cộng đồng giáo viên tài năng và nhân 
viên hỗ trợ, khu học chánh đã có những bước tiến đáng kể trong việc đương 
đầu với những thách thức về các yêu cầu trách nhiệm và giáo dục ngày càng 
tăng.  Tất cả cư dân trong Khu học chánh Renton nên tự hào về những thành 
tựu và năng lực quản lý tiền thu từ người đóng thuế xuất sắc của khu học 
chánh.

Đảm nhận vai trò giám đốc hội đồng trường là niềm vinh dự và đặc ân đối với 
tôi, và tôi luôn mong muốn cống hiến cho sự thành công không ngừng của khu 
học chánh.  Với tư cách là hội đồng, chúng tôi cam kết mang lại nền giáo dục 
chất lượng cho tất cả sinh viên.

Lynn Desmarais
 15632 129th Ct SE
Renton WA 98058 
(425) 255-1189
lynndesmarais@comcast.net
  



116 Quận King không chịu trách nhiệm về tính hợp lệ hoặc 
chính xác của lời tuyên bố, phát biểu hoặc bác bỏ. Khu Học Chánh Renton Số 403

Giám đốc Khu vực Số 4

Học vấn: Bằng cử nhân Đại học Washington State.  
Khóa học Giáo dục Mầm non tại nhiều trường đại học 
khác nhau. 

Nghề nghiệp: Không nộp thông tin.

Lời phát biểu: Là một nhà giáo và là phụ huynh có con gái đang học cấp một, tôi đã 
trực tiếp chứng kiến các chính sách tốt có thể giúp tác động đến chất lượng của hệ 
thống giáo dục như thế nào. Công tác tình nguyện của tôi ở trường học có nhu cầu cao 
ở Renton khẳng định niềm tin của tôi rằng chúng ta cần quan tâm hơn tới cách con em 
mình đang được giáo dục, làm thế nào để hỗ trợ giáo viên và các quản trị viên tốt hơn 
để họ làm tròn bổn phận của mình. Chúng ta nên đặt trọng tâm vào việc hợp tác và hỗ 
trợ các bậc phụ huynh vì họ là những người phải chật vật để cân bằng cả hai vai trò, 
vừa là phụ huynh vừa là trụ cột của gia đình. 

Tôi ra tranh cử cho chức vụ này vì tôi quan tâm đến cộng đồng, con em, và trường học 
của chúng ta.  Tôi muốn là một phần của bộ phận đưa ra quyết định mà có khả năng 
giúp định hình một tương lai tươi sáng cho thế hệ mai sau  thông qua giáo dục. Renton 
là một cộng đồng đa dạng với nhiều tiềm năng phong phú cũng như nhiều thách thức.  
Bằng cách làm việc cùng nhau, tôi tin rằng chúng ta có thể vượt qua những rào cản và 
trở ngại trên con đường đi đến thành công của con em chúng ta.  Tôi cảm thấy rằng 
kinh nghiệm giáo dục kết hợp với niềm đam mê đã được chứng minh của tôi trong 
công tác giúp đỡ học sinh sẽ cho phép tôi đại diện một cách có hiệu quả cho tiếng nói 
và mong muốn của quý vị. 

Tôi sẽ rất vinh dự nếu nhận được phiếu bầu của quý vị.  Xin cảm ơn.

Gloria Hodge
 PO Box 78554
Seattle WA 98178 
glrhodge@yahoo.com  



Jurisdiction King County Elections is not authorized to edit statements, 
nor is it responsible for the contents therein. 117Quận King không chịu trách nhiệm về tính hợp lệ hoặc 
chính xác của lời tuyên bố, phát biểu hoặc bác bỏ. Khu Học Chánh Skykomish Số 404

Giám đốc Vị trí Số 3

Không nộp thông tin.

William Atkinson
 531 Sky Ln
Skykomish WA 98288 
  

Giám đốc Vị trí Số 5

Không nộp thông tin.

Danial Woodford
 63822 NE 190th St
Gold Bar WA 98251 
(360) 513-3607
danial.woodford@gmail.com
  



118 Quận King không chịu trách nhiệm về tính hợp lệ hoặc 
chính xác của lời tuyên bố, phát biểu hoặc bác bỏ. Khu Học Chánh Bellevue Số 405

Giám đốc Khu vực Số 1

Học vấn: Không nộp thông tin.

Nghề nghiệp: Không nộp thông tin.

Lời phát biểu: Từng là học sinh của Khu học Chánh Bellevue (BSD), tôi 
hiểu rõ về các điểm mạnh và điểm yếu của các trường của chúng ta. BSD 
đã làm được một công việc tuyệt vời bằng việc mở rộng sự lựa chọn của 
học sinh và phát triển các chương trình học và phong cách giảng dạy tốt 
hơn để mang lại thành tích cho học sinh, nhưng chúng ta không thực hiện 
được sự cải thiện. Học sinh vẫn phải đối mặt với các vấn đề như bắt nạt, 
quy mô lớp học lớn, kiểm tra được tiêu chuẩn hóa, một hệ thống giáo dục 
đặc biệt bị phá vỡ, và sự hỗ trợ sức khỏe tâm thần ở mức trung bình. Điều 
này có thể và phải thay đổi; các nhà trường có thể nhận mọi học sinh.

Tại cấp trung học, tôi đã thành lập Liên minh Khuyết tật và Không khuyết 
tật Sammamish và chủ tịch của Liên minh Gay Straight đã nâng cao nhận 
thức về các vấn đề khuyết tật và các vấn đề LGBT, chống bắt nạt. Ngoài 
giờ học, tôi là một nhà hoạt động vì quyền lợi của người bị khuyết tật với 
ASAN Washington để chấm dứt sự kiềm chế và tách biệt và thúc đẩy 
quyền của các bệnh nhân tâm thần.

Nếu đắc cử, tôi hứa sẽ cống hiến hết mình vì công lý nhằm mở rộng các 
chương trình Học Xã hội và Tình cảm, tạo ra sự hỗ trợ sức khỏe tâm thần 
chức năng, giảm quy mô lớp học, giảng dạy các kỹ năng tự vận động, giải 
quyết sự mất cân đối, cung cấp giáo viên được đào tạo thêm về khuyết 
tật, sức khỏe tâm thần, và phân biệt giới tính, phân biệt chủng tộc, và hội 
chứng sợ và kì thị những người bị đồng tính luyến ái trong lớp học, và đấu 
tranh vì một hội đồng nhà trường thật sự minh bạch và nhiệt tình với phụ 
huynh, giáo viên, và học sinh.  

Eric Warwick
 11820 NE 30th Pl
Bellevue WA 98005 
(425) 999-5258
ericwarwickforschoolboard@gmail.com
  www.ericforschools.com

Họ c vấ n: Trường THPT Rogers (Puyallup); Cử 
nhân, Cao đẳng Whitman; Thạc sỹ Kỹ thuật Phần mềm, Đại học Seattle

Nghề nghiệp: Chủ sở hữu kiêm Tổng Giám đốc Công ty Construx 
Software; Chủ tịch Hội đồng Trường Bellevue

Lời phát biểu: Từ năm 2011 tôi đã được vinh dự phục vụ trong Hội Đồng 
Trường Bellevue.

Ban đầu tôi theo đuổi gia nhập Hội đồng vì tôi là cha của cả một đứa trẻ 
đặc biệt và một đứa trẻ có năng khiếu. Tôi nhận thấy rằng khu vực này 
lẽ ra có thể phục vụ học sinh bằng nhiều khả năng tốt hơn nhiều.  Với tư 
cách là một cư dân ở Bellevue 30 năm và là chủ sở hữu doanh nghiệp 20 
năm, tôi đã mang nhiều thế mạnh cho hội đồng, bổ sung các thành viên hội 
đồng khác.

Sau khi trúng cử vào hội đồng, tôi đã chỉ đạo xem xét lại từ đầu đến cuối 
250 chính sách của khu vực của chúng ta, trong đó đã nâng cao khả năng 
phục vụ học sinh của chúng ta, với tinh thần trách nhiệm, đồng thời đáp 
ứng đầy đủ các nghĩa vụ pháp lý. Tôi cũng đã chỉ đạo việc áp dụng một 
chu kỳ báo cáo và lập kế hoạch hàng năm có cấu trúc, vì vậy mà bây giờ 
hội đồng đánh giá mọi chức năng của mỗi khu vực trọng điểm hàng năm 
và có thể phát hiện và giải quyết các vấn đề một cách nhanh chóng, nếu 
cần thiết.

Ngoài ra, các ưu tiên của tôi là: (1) Nỗ lực hơn nữa để giúp học sinh thành 
công, (2) Nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động của Hội đồng, bao 
gồm tối đa hóa tính công khai và trách nhiệm giải trình, và (3) tham gia đầy 
đủ vào cộng đồng đa dạng của chúng ta.

Trường học là hòn đá tảng của cộng đồng chúng ta. Hội đồng hiện nay đã 
bầu tôi đảm nhận chức vụ Chủ tịch Hội đồng. Kính mong Quý vị bỏ phiếu 
bầu cho tôi và cho tôi cơ hội để tiếp tục công việc quan trọng này. 

Steve McConnell
 10900 NE 8th Street, Suite 1350
Bellevue WA 98004 
(206) 714-8467
steve@steve4schools.org
www.steve4schools.org
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chính xác của lời tuyên bố, phát biểu hoặc bác bỏ. Khu Học Chánh Bellevue Số 405

Giám đốc Khu vực Số 2

Học vấn: Thạc sĩ Quản trị Kinh Doanh Tài 
chính, Đại học Indiana; Cử nhân Nhân chủng học, SUNY Albany; nghiên 
cứu cao học Nhân chủng học Ứng dụng, Đại học American

Nghề nghiệp: Thành viên Hội đồng Hội Phụ huynh Giáo viên Học sinh, 
Trợ giáo VIBES, từng là Nhà phát triển Phần mềm, Người mẹ

Lời phát biểu: Sự xuất sắc của Khu học chánh Bellevue tạo ra một số 
thách thức, bao gồm việc cân bằng các tiêu chuẩn học tập cao với sức 
khỏe tinh thần của học sinh, việc tìm kiếm không gian lớp học cho học sinh 
mới, và tạo ra đủ sự linh hoạt trong chính sách và đủ sự đa dạng trong việc 
cung cấp các chương trình để đáp ứng các nhu cầu của mỗi học sinh.

Là thành viên hội đồng khu học chánh, tôi sẽ đảm bảo rằng chính sách của 
hội đồng tập trung vào các kết quả tốt nhất cho mọi học sinh. Tôi sẽ tham 
gia cùng cộng đồng và lắng nghe ý kiến phản hồi từ các bậc phụ huynh và 
học sinh nhằm giúp tôi đánh giá tính hiệu quả của chính sách và giải quyết 
các hậu quả không mong muốn.

Tôi sẽ làm việc để hỗ trợ giáo viên và nhân viên với các nguồn lực và tính 
linh hoạt mà họ cần để họ có thể hỗ trợ học sinh và sức khỏe tinh thần của 
học sinh đồng thời cung cấp một nền giáo dục tầm cỡ thế giới.

Kinh nghiệm của tôi tại khu học chánh bao gồm việc phục vụ trong bốn hội 
đồng Hội Phụ Huynh Giáo viên khác nhau trong nhiều vị trí khác nhau, bao 
gồm Chủ tịch tại Stevenson và Đồng Chủ tịch của Hội đồng Hội Phụ Huynh 
Giáo viên Học sinh Bellevue. Tôi đã phục vụ tại một vài ủy ban cố vấn khu 
học chánh bao gồm các ủy ban tập trung vào giáo dục năng khiếu, công 
bằng và công nghệ.

Tôi đã nhận được giải thưởng Hạt sồi Vàng Hội Phụ Huynh Giáo viên vì 
công tác tình nguyện tại Trường Tiểu học Stevenson, và giải thưởng Học 
viện Lãnh đạo  Vàng từ Hội Phụ Huynh Giáo viên Tiểu bang Washington.

Carolyn Watson
 15127 NE 24th Street, PMB 101
Redmond WA 98052 
  carolynsedgwickwatson@outlook.com
  

Giám đốc Khu vực Số 4

Học vấn: Thạc sĩ-Độc chất học Môi trường, 
Cử nhân-Hoá học, Cử nhân-Khoa học Chính trị; Học viện Công nghệ 
Massachusetts (MIT)

Nghề nghiệp: Nhà nghiên cứu/Học viên Tiến sĩ - giáo dục khoa học (cựu 
giám đốc điều hành phi lợi nhuận, Microsoft lead)

Lời phát biểu: Tôi vẫn cam kết đảm bảo rằng mỗi trẻ em trong cộng đồng 
của chúng ta đều nhận được một nền giáo dục chất lượng cao và quận 
của chúng ta hoạt động một cách công khai với các nhân viên và cộng 
đồng để thực hiện điều này. Hơn 5 năm làm việc trong hội đồng, tôi đã 
tăng cường tính minh bạch của các công việc của quận đối với cộng đồng 
của chúng ta, giúp cải thiện mối quan hệ với các bên liên quan khác nhau, 
và hỗ trợ các khoản đầu tư vào khoa học và kỹ thuật trên khắp các trường 
học của chúng ta, cải thiện kỹ năng tình cảm xã hội cho tất cả học sinh, và 
lập chương trình cho các nhu cầu đặc biệt và chương trình cho học sinh 
có năng khiếu.  Tôi đã đồng lãnh đạo một quy trình dựa trên cộng đồng 
hợp tác giúp tuyển dụng và giữ chân một người quản lý tập trung vào học 
sinh, là người đã làm tăng khả năng giao tiếp với cộng đồng và cải thiện 
sự hợp tác với các giáo viên và nhân viên.  Tôi đã đấu tranh cho sự tập 
trung hai năm vào việc cải thiện lập kế hoạch và báo cáo nhằm giúp gắn 
kết các khoản đầu tư vào việc học của học sinh với các vấn đề ưu tiên 
của quận và sẽ làm cho quận của chúng ta có trách nhiệm đạt được kết 
quả cho TẤT CẢ học sinh.  Tôi sẽ tiếp tục ủng hộ việc cải thiện giao tiếp 
và tính minh bạch, một đạo đức quan hệ đối tác với các gia đình và cộng 
đồng, mục tiêu học tập của học sinh rõ ràng và được giám sát tốt, và một 
môi trường chuyên nghiệp mang lại sự phát triển liên tục, sự hợp tác và hỗ 
trợ cho các giáo viên, các quản trị viên và nhân viên tại tất cả các cấp. Là 
một phụ huynh, nhà giáo dục có kinh nghiệm và lãnh đạo doanh nghiệp, tôi 
cam kết và được trang bị để mang lại điều đó.

Christine Chew
 226 W Lake Sammamish Pkwy SE
Bellevue WA 98008 
  chew4schools@gmail.com
  



120 Quận King không chịu trách nhiệm về tính hợp lệ hoặc 
chính xác của lời tuyên bố, phát biểu hoặc bác bỏ. Khu Học Chánh Tukwila Số 406

Giám đốc Khu vực Số 2

Học vấn: Tiến sĩ Kỹ thuật Nhựa, Kỹ sư Vật liệu 
MS. (UW ‹93), Kỹ sư Vật liệu BS. (GA Tech, ‹91)

Nghề nghiệp: Kỹ sự Vật liệu Nhựa với Boeing

Lời phát biểu: Tôi đã có kinh nghiệm làm việc tại 5 học khu và đã thấy 
được điều gì là hiệu quả điều gì không.

Tích cực thu hút tất cả các khía cạnh của cộng đồng với sự tham gia của 
các bậc phụ huynh đóng góp kiến thức vào nhà trường, đặc biệt là những 
bậc phụ huynh cảm thấy không có khả năng tham gia.

Nỗ lực hỗ trợ bằng nguồn nhân lực TẤT CẢ các giáo viên và các trường 
trong quận

Đừng đánh giá thấp quyền được giáo dục của trẻ em.

Biện hộ tại Olympia về việc gây quỹ tương ứng với các nhu cầu của 
Tukwila đa dạng của CHÚNG TA và không đáp ứng hiện trạng của một học 
khu không đủ quỹ.

Kevin O’Brien Gaw
 3432 S 141st St
Tukwila WA 98168 
(206) 276-3963
kevingaw2003@yahoo.com
  

Họ c vấ n:  Trường Trung học Foster năm 1961  
Trường Đại học Washington, Quản trị Kinh 
doanh, năm 1968 

Nghề nghiệp:  Thị trưởng Thành phố Tukwila đã nghỉ hưu, 2000-2007

Lời phát biểu:Học khu Tukwila đã và đang chuẩn bị cho tương lai của 
các học sinh của mình trong hơn 100 năm qua.  Sự đa dạng của các học 
sinh của chúng ta ngày hôm nay và sự phát triển các kỹ năng làm việc cần 
thiết trong thế kỷ 21, đòi hỏi phải có các chiến lược giảng dạy mới cũng 
như phản ứng nhanh nhạy hơn đối với các nhu cầu của học sinh.   Từ bậc 
mầm non cho đến khi tốt nghiệp, chương trình học và việc giảng dạy phải 
được thiết kế để kết nối các sinh viên hiện nay với các kỹ năng cần thiết để 
cạnh tranh trong tương lai.

Tôi tin rằng trong tương lai, học khu của chúng ta sẽ hỗ trợ cho những thay 
đổi tích cực để khuyến khích sự thành công của tất cả học sinh. Khi được 
tái cử Vị trí #2, tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ tất cả các học sinh, những giấc mơ của 
chúng, sự tham gia của chúng vào cộng đồng, và sự bền vững lâu dài của 
Khu Học chánh Tukwila.  Cả m ơn sự  ủ ng hộ  củ a quý  vị .

Steve Mullet
 3303 S 132nd St
Tukwila WA 98168 
(206) 244-7553
mulletsville@msn.com
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chính xác của lời tuyên bố, phát biểu hoặc bác bỏ. Khu Học Chánh Tukwila Số 406

Giám đốc Khu vực Số 4

Học vấn: Không nộp thông tin.

Nghề nghiệp: Không nộp thông tin.

Lời phát biểu: Xin chào Thành phố Tukwila,

Thật đáng tiếc là tôi đã di chuyển ra khỏi quận và sẽ không thể phục vụ 
trong hội đồng trường. Tôi có niềm tin rằng một người nào đó được ngồi ở 
vị trí này sẽ làm việc siêng năng để tiếp tục cải thiện nền giáo dục và hỗ trợ 
cho trẻ em và nhân viên.

Dana Scott
 4220 Southcenter Blvd. Apt. 12
Tukwila WA 98188 
(206) 501-9544
sea481412@gmail.com
  

Giám đốc Khu vực Số 5

Học vấn: Thạc sĩ Khoa học Máy tính UW, AB 
Math UC Berkeley

Nghề nghiệp: Kỹ sư phần mềm đã nghỉ hưu

Lời phát biểu: Tôi cam kết tạo ra một môi trường giáo dục cho các học 
sinh của chúng ta, giúp những đứa trẻ thành công trên thế giới.  Tôi đã tình 
nguyện dạy toán học ở Quận trong 14 năm qua.  Tôi đã làm việc chăm chỉ 
để mang công nghệ đến với các học sinh của chúng ta, điều này rất quan 
trọng cho sự thành công của chúng.  Năm nay, chúng tôi sẽ có thể cung 
cấp một máy tính cho tất cả các học sinh lớp ba và cao hơn.  Với tư cách 
là Đại diện Lập pháp của Quận chúng ta, tôi sẽ tiếp tục làm việc ở cấp tiểu 
bang để đảm bảo rằng các học sinh của chúng ta sẽ có được sẻ chia công 
bằng với đồng đô la cho nền giáo dục nước nhà.  Chúng ta có một nhóm 
học sinh tuyệt vời, đa dạng và chúng xứng đáng được hưởng một trải 
nghiệm giáo dục tuyệt vời.

Dave Larson
 5630 S 147th St
Tukwila WA 98168 
(206) 244-2313
dave.larson@hotmail.com
  



122 Quận King không chịu trách nhiệm về tính hợp lệ hoặc 
chính xác của lời tuyên bố, phát biểu hoặc bác bỏ. Khu Học Chánh Riverview Số 407

Giám đốc Khu vực Số 2

Học vấn: Hội Khoa học

Nghề nghiệp: Nội trợ

Lời phát biểu: Tôi đã sinh sống tại Reverview School District được gần 
15 năm, cùng với hai con trai đang học tại các Trường của Riverview.  Tôi 
lấy làm vinh dự khi được phục vụ tại Hội đồng Nhà trường RSD trong suốt 
4 năm qua.  Là một phụ huynh, và Giám đốc Hội đồng Nhà trường, tôi sẽ 
duy trì cam kết thúc đẩy thành tích, sự vượt trội và các cơ hội của học sinh 
trong học tập.  Tôi tin rằng sự thành công không ngừng của các học sinh 
và các nhà trường của chúng ta là điều quan trọng nhất.

Jodi A. Fletcher
 23236 NE 141st Pl
Woodinville WA 98077 
    

Giám đốc Khu vực Số 3

Học vấn: Cử nhân Xã hội học

Nghề nghiệp: Nhân viên Quan hệ Phát triển, 
United Way của Quận King

Lời phát biểu: Xin cảm ơn các cử chi của Riverview đã hỗ trợ Khu Học 
Chánh Riverview! 

Hội đồng khu học chánh của quý vị đã làm việc cật lực.  Trong hai năm 
qua, chúng tôi đã tuyển dụng một người quản lý xuất sắc, thiết lập tầm 
nhìn của khu học chánh với kế hoạch chiến lược mới, phê duyệt ngân 
sách, tuân thủ vô số chính sách, hoàn thành Kế hoạch Cơ sở Cơ bản 20 
năm, và ủng hộ các nhà lập pháp để gây thêm quỹ cho giáo dục.

Trọng tâm của những việc chúng ta làm là sự cam kết và niềm đam mê với 
việc học tập của học sinh.  Chúng tôi tin rằng mỗi học sinh có quyền nhận 
được nền giáo dục tốt nhất - với các cơ sở hiệu quả, đội ngũ nhân viên 
xuất sắc và các phương thức học tập chất lượng.

Sứ mệnh của chúng ta là - Giáo dục Trẻ em

Hội đồng đánh giá cao đóng góp, sự hợp tác và quan hệ đối tác của quý vị 
dành cho các học sinh của chúng ta.  Xin cảm ơn quý vị đã hỗ trợ  hội đồng 
khu học chánh bằng phiếu bầu của mình!

Carol Van Noy
 31719 NE 115 Pl
Carnation WA 98014 
(425) 941-8855
carsort@broadstripe.net
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Giám đốc Khu vực Số 4

Học vấn: Cố vấn Tài chính Điều lệ (ChFC), 
CLU - Trường Cao đẳng Mỹ AAMS - Trường 
Cao đẳng Hoạch định Tài chính
Nghề nghiệp: Cố vấn Tài chính
Lời phát biểu: Đó là đặc ân của tôi khi được phục vụ cộng đồng của mình 
với tư cách là một Giám đốc của Khu học chánh Riverview kể từ năm 
2007.  Là một phụ huynh, tôi nhận thức rất rõ tầm quan trọng của vai trò 
của mình.  Tôi mong muốn được tiếp tục đại diện cho các bạn, khi chúng 
ta phải đối mặt với những thách thức ở phía trước.
Gia đình tôi đã sống ở Duvall trong 22 năm qua, và tôi đã vận hành doanh 
nghiệp của mình ngay tại Duvall.  Tôi là một người có niềm tin mạnh mẽ 
vào nền giáo dục công.  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 Đại diện Lập pháp cho Hội đồng của chúng ta, 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, những công dân và người nộp 
thuế của thung lũng chúng ta.
Cả m ơn sự  ủ ng hộ  củ a quý  vị .

Danny L. Edwards
 14511 273rd Place NE
Duvall WA 98019 
(425) 788-3640
dannyledwards@gmail.com
  

Giám đốc Khu vực Số 5

Họ c vấ n: Cử nhân, Đại học Gonzaga

Nghề nghiệp: Nội trợ, tình nguyện viên cộng 
đồng

Lời phát biểu: Tôi vinh dự được phục vụ Ban Giám đốc Khu Học Chánh 
Riverview kể từ khi tôi được bổ nhiệm cho một vị trí còn trống  Tôi rất 
mong sự ủng hộ của Quý vị do tôi tham gia ứng cử cho vị trí đó.  Học sinh 
của chúng ta cần được chuẩn bị cho một tương lai đang thay đổi và các 
trường học đóng vai trò không thể thiếu trong việc chuẩn bị cho các em 
học sinh đối diện với tương lai đó.  Tôi ủng hộ mạnh mẽ giáo dục công và 
tự hào là thành viên Ban Giám đốc ủng hộ mạnh mẽ việc học tập của học 
sinh.

Tôi có 3 đứa con hiện đang theo học tại Cedarcrest và Tolt.  Trước khi 
được bổ nhiệm vào Ban Giám đốc, tôi đã phục vụ nhiều nhiệm kỳ trong vai 
trò Chủ tịch Hiệp hội Phụ huynh, Giáo viên và Học sinh ở cấp tiểu học và 
trung học cơ sở, đồng thời là Phó Chủ tịch Hội đồng Hiệp hội Phụ huynh, 
Giáo viên và Học sinh của trường Riverview.  Tôi đã phục vụ ở một số hội 
đồng khu học chánh và tích cực tham gia vào các Diễn đàn Quy hoạch 
Chiến lược được Quận tổ chức vào các năm 2010 và 2015

Sabrina Parnell
 27827 NE 156th St
Duvall WA 98019 
(425) 788-4216
sabrina.parnell@frontier.com
  



124 Quận King không chịu trách nhiệm về tính hợp lệ hoặc 
chính xác của lời tuyên bố, phát biểu hoặc bác bỏ. Khu Học Chánh Auburn Số 408

Giám đốc Khu vực Số 1

Họ c vấ n: Cử nhân Kiến trúc, Đại học Idaho, 
1984

Nghề nghiệp: Kiến trúc sư / Giám đốc Dự án

Lời phát biểu: Là ủy viên hội đồng của trường khoảng 18 năm qua, niềm 
đam mê của tôi là giúp các thế hệ tiếp theo đạt được những thành công 
tiềm năng của họ. Con em chúng ta là nguồn tài nguyên quý giá nhất của 
chúng ta và tương lai của sự tồn tại của chúng ta chính là nằm trong việc 
giáo dục con em chúng ta.  Để cạnh tranh được trong nền kinh tế toàn cầu, 
chúng ta phải phấn đấu đảm bảo rằng giáo dục công của các em đạt được 
hiệu quả nhất mà chúng ta có thể đáp ứng.

Điều này đòi hỏi phải có khả năng lãnh đạo cương quyết, đưa ra quyết 
định cứng rắn, và hướng dẫn nhận rõ chúng ta vượt qua những thời điểm 
khó khăn như thế nào.  Nghề kiến trúc và kinh nghiệm làm tình nguyện tại 
cộng đồng của tôi đã cho phép tôi thể hiện được khả năng lãnh đạo giáo 
dục cương quyết.  Tôi là một người có tiếng nói sôi nổi vì thành tích học 
tập và đặt kỳ vọng cao đối với tất cả trẻ em.  Tôi mong muốn được tiếp tục 
phục vụ cho các em, nhân viên và người dân trong cộng đồng Khu học 
chánh Auburn. 

Ray Vefi k
 1356 32nd Place NE
Auburn WA 98002 
(253) 833-1351
jhrvef@aol.com
  

Giám đốc Khu vực Số 2

Họ c vấ n: Cử nhân Truyền thông

Nghề nghiệp: Nhân viên mô giới Bất động sản

Lời phát biểu: Tôi là một phần của cộng đồng Auburn trong suốt 10 năm 
qua và đã có cơ hội để nuôi dạy con cái của tôi trong một môi trường học 
đường đề cao tiêu chuẩn cao về học tập và sự tham gia của gia đình.  Là 
một phụ huynh, tôi hiểu được tầm quan trọng của việc giúp trẻ em phát 
triển và là một ủy viên Hội đồng trường tôi sẽ làm việc để hỗ trợ các nhu 
cầu phát triển của tất cả học sinh trong vùng.  Mục tiêu của tôi phù hợp với 
các mục tiêu chiến lược của Khu Học Chánh Auburn hướng tới sự xuất 
sắc trong thành tích học tập.  Tôi tận tâm với các cấp học vấn cao nhất 
cho tất cả các học sinh đồng thời chuẩn bị cho các em đạt được thành 
công.  Tôi có một niềm đam mê đối với ngành giáo dục và mong muốn 
được phục vụ cộng đồng.

Robyn Mulenga
 PO Box 901
Auburn WA 98071 
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Giám đốc Khu vực Số 4

Học vấn: Bằ ng Cử  Nhân Khoa Họ c Xã  Hộ i 
Quản trị Kinh doanh, Chuyên ngành: Tiếp thị, 
Trường Đại học Western Washington
Nghề nghiệp: Ủy viên ban quản trị cao cấp cho tổ chức phi lợi nhuận
Lời phát biểu: Tôi được bầu vào Hội đồng Khu học chánh Auburn năm 
2011 và đã làm việc đại diện cho thành tích của học sinh trong suốt thời 
gian này. Tôi hiện đang là phó chủ tịch hội đồng và mong muốn tiếp tục 
được làm việc đại diện cho các học sinh trong khu học chánh của chúng 
ta.
Trước khi đắc cử, tôi đã làm việc cho quận được 12 năm tham giao vào 
Hội phụ huynh giáo viên, kế hoạch cải thiện khu học chánh, các ủy ban 
ranh giới, và ủy ban giám sát việc cộng đồng sử dụng các cơ sở của khu 
học chánh.  Tôi đã làm việc với tổ chức Cư dân Auburn ủng hộ Trường học 
và Cộng đồng tại Trường học. Tôi đã cùng quản lý ủy ban để hình thành 
Tổ chức Trường Công lập Auburn nhằm hỗ trợ việc thu thập các nguồn lực 
bổ sung hỗ trợ thành tích của học sinh, với vị trí là đồng chủ tịch đầu tiên 
của tổ chức.  
Gia đình tôi đã sống tại Auburn được gần 20 năm. Tôi là phụ huynh của 
hai người con, cả hai đều đã tốt nghiệp từ Trường Trung học Riverside ở  
Auburn.  

Anne Baunach
 5124 Nathan Ave SE
Auburn WA 98092 

(253) 735-2159
anne4auburnschoolboard@comcast.net
  

Giám đốc Khu vực Số 5

Không nộp thông tin.

Ryan Van Quill
 13200 SE 342nd St.
Auburn WA 98092 
(206) 226-1535
rvop@aol.com
  



126 Quận King không chịu trách nhiệm về tính hợp lệ hoặc 
chính xác của lời tuyên bố, phát biểu hoặc bác bỏ. Khu Học Chánh Tahoma Số 409

Giám đốc Khu vực Số 2

Học vấn: Cao đẳng Bang North Adams

Nghề nghiệp: Quản lý Dịch vụ Khách hàng

Lời phát biểu: Khi lần đầu tiên tôi được phỏng vấn để bổ nhiệm vào vị trí 
của Giám đốc vừa từ chức trong vài tháng còn lại của nhiệm kỳ, tôi đã nói 
với ban hội thẩm rằng tôi đến đây mà không chuẩn bị một chương trình 
nào cả. Mục đích duy nhất của tôi là nhìn vào mọi thứ đang diễn ra trước 
mắt chúng ta một cách khách quan. Để đưa ra các quyết định tốt nhất 
dành cho tất cả con em của chúng ta. Kể từ đó phương pháp của tôi vẫn 
chưa có gì thay đổi. Tôi tự hào rằng Tahoma là Khu học chánh đạt được 
nhiều thành tích cao. Chúng ta đã gần gấp đôi số lượng tuyển sinh qua 
những năm tôi làm việc. Chúng ta vẫn duy trì là Khu học chánh điểm đến 
nhờ vào đội ngũ Nhân viên giỏi giang và ban lãnh đạo vượt trội. Chúng ta 
xây  trường trung học mới, tái tổ chức thang điểm cơ bản, và những thay 
đổi gần như hàng ngày về những kỳ vọng qua các kỳ thi cử. Tôi rất biết 
ơn cộng đồng đã cho phép tôi được tiếp tục phục vụ khi chúng ta trải qua 
những quá trình chuyển tiếp quan trọng này.

 

Bill Clausmeyer
 21627 SE 267th St
Maple Valley WA 98038 
(425) 432-6191
Bill2SB@cs.com
  

Giám đốc Khu vực Số 3

Học vấn: Bằng Khoa học, Cao đẳng Kỹ thuật 
Renton: Chứng nhận Kỹ sư Công nghệ Phẫu 
thuật, Cao đẳng Kỹ thuật Renton
Nghề nghiệp: Kỹ sư Công nghệ Phẫu thuật
Lời phát biểu: Các học sinh, các nhà giáo dục và cư dân của Khu Học Chánh 
Tahoma xứng đáng có được một uỷ viên hội đồng là người chủ động lắng nghe 
có những ý tưởng mới và cống hiến hết mình cho cộng đồng. Tôi sẽ đưa ra một 
cái nhìn sáng tạo về việc giải quyết vấn đề trong phạm vi quận đang phát triển 
nhành chóng này nhằm giữ cho các Trường của Tahoma có khả năng cạnh 
tranh trong tương lai.
Bản thân từng là học sinh của TSD, chồng tôi và tôi chọn nuôi dạy hai người 
con tại Quận Tahoma mang lại cho tôi quyền lợi trong mục tiêu dài hạn và hiệu 
quả của quận.
Tôi hiện đang phục vụ cộng đồng địa phương với vai trò: Lãnh đạo 4-H cho 
Homesteading Half-Pints, tình nguyện viên Hướng dẫn viên Nghệ thuật, thành 
viên uỷ ban cho Behind the Badge Foundation Family Networking Conference 
and Memorial Ball.
Là đại diện hội đồng của các bạn, tôi sẽ cố gắng thực hiện cá giải pháp sáng 
tạo để mỗi học sinh và nhà giáo dục có thể có được một tương lai thành công. 
Cảm ơn sự quan tâm của quý vị và mong nhận được lá phiếu của quý vị.

Jessica Zielinski
 26828 Maple Valley Hwy PMB 275
Maple Valley WA 98038 
(253) 686-2268
jzielinski03@yahoo.com
www.facebook.com/JZBoardNo3

Họ c vấ n: Cử nhân, Đại học Washington; Lãnh 
đạo WSSDA
Nghề nghiệp: Họa viên Biểu đồ
Lời phát biểu: Khu học chánh Tahoma đang trong quá trình của những 
thay đổi lịch sử phù hợp với các tiêu chuẩn giáo dục, thủ tục hành chánh 
và cơ sở vật chất để giảm sỉ số các lớp học quá đông. Kinh nghiệm và 
kiến thức của tôi, cộng với sự tận tụy của tôi với các học sinh, giáo viên và 
gia đình các em sẽ góp phần định hướng khu học chánh và tầm nhìn Sẵn 
sàng cho Tương lai của khu học chánh tại thời điểm quan trọng này.
Kinh nghiệm Thực tế: Tôi đã làm tình nguyện viên tại khu học chánh từ 
năm 1991. Tôi làm việc tại Ủy ban Giám sát Công khố phiếu TSD; Ủy ban 
Môi trường và Văn hóa phụ trách vấn đề đa dạng hóa; Các Ủy ban Phát 
triển Bền vững và Đánh giá Mô hình cho các liên kết cấp 9-12, 6-8 và K-5.
Khả năng lãnh đạo Tài giỏi: Tôi đã đảm nhận vai trò Chủ tịch Hội đồng 
Khu học chánh trong 6 nhiệm kỳ. Trong cộng đồng, tôi đảm nhận vai trò 
Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật Sáng tạo Maple Valley; Phó Chủ tịch Thị 
trường Nông gia Maple Valley; Ủy viên Hội đồng Sáng lập các Trường học 
Tahoma và thành viên của Ủy ban Nghệ thuật Thành phố Maple Valley.
Được sự ủng hộ của: Các Nhân viên Trường công; Hiệp hội Giáo dục 
Tahoma và Hiệp hội các Hiệu trưởng Nhà trường Tahoma.

Mary Jane Glaser
 20530 SE 198th St
Renton WA 98058 
(425) 432-9189
MGlaser591@outlook.com
www.maryjaneglaser.com



Jurisdiction King County Elections is not authorized to edit statements, 
nor is it responsible for the contents therein. 127Quận King không chịu trách nhiệm về tính hợp lệ hoặc 
chính xác của lời tuyên bố, phát biểu hoặc bác bỏ. Khu Học Chánh Tahoma Số 409

Giám đốc Khu vực Số 4

Học vấn: Không nộp thông tin.

Nghề nghiệp: Không nộp thông tin.

Lời phát biểu: Tôi đang chạy đua cho cuộc tái bầu cử vì sự cống hiến và niềm 
đam mê của mình nhằm mang đến các cơ hội giáo dục xuất sắc cho học sinh của 
chúng ta.

Tôi đã phục vụ trong nhiều ủy ban và đại diện cho hội đồng trường theo nhiều 
cách. Trong số những người đang là đại diện cho hội đồng Trường Tiểu học Rock 
Creek, Trường Trung học cấp hai Tahoma, Trường Trung học cấp hai Cedar River, 
Trường Trung học Tahoma, Sở Giao thông vận tải và Ban Giảng dạy và Học tập. 
Các Ủy ban mà tôi đã phục vụ: văn minh, đa dạng, an toàn/ sẵn sàng cho các 
trường hợp khẩn khấp, hồ sơ/ nhận dạng sinh viên, chống quấy rối/ bắt nạt.

Để được tham gia và hiểu biết về những trải nghiệm của học sinh tại các trường 
học Tahoma, tôi thường xuyên ghé thăm các trường học và các sự kiện. Tôi tham 
dự các sự kiện của quận như lễ công nhận, ngày mở cửa, hội chợ khoa học, sự 
kiện thể thao và các khóa đào tạo phát triển nhân viên.

Một số mục tiêu của tôi là: hỗ trợ cho việc mở các trường trung học mới của 
chúng ta và liên kết các trường khác của chúng ta, thuê/ duy trì đội ngũ nhân viên 
có chất lượng; trách nhiệm tài chính, hỗ trợ có hiệu quả cho học sinh và chuẩn bị 
cho sự thành công lâu dài của chúng.

Didem Pierson
 23126 SE 243rd Pl
Maple Valley WA 98038 
  didem@comcast.net
  



128 Quận King không chịu trách nhiệm về tính hợp lệ hoặc 
chính xác của lời tuyên bố, phát biểu hoặc bác bỏ. Khu Học Chánh Snoqualmie Valley Số 410

Giám đốc Khu vực Số 2

Không nộp thông tin.

Geoff Doy
 8130 438th Ave SE
North Bend WA 98045 
(425) 233-4499
geoffrey.w.doy@comcast.net
  

Giám đốc Khu vực Số 3

Học vấn: BS Kinh tế/Kế toán – Đại học Tiểu bang 
San Diego/Đại học Southern California; Kế toán 
viên Công chứng

Nghề nghiệp: Trước đây là Giám đốc Kiểm toán Tài chính Cao cấp - Ernst & 
Young; Kế toán viên Công chứng

Lời phát biểu: Kể từ khi đắc cử bốn năm trước, tôi vẫn không do dự với cam kết 
đặt trẻ em làm ưu tiên hàng đầu.  Mục tiêu của tôi khi đó cũng giống như hiện 
nay: nâng cao kỳ vọng và tập trung vào thành công của học sinh; tăng cường 
việc lập kế hoạch, đưa ra quyết định, và trách nhiệm; và phát triển hơn nữa các 
mối quan hệ cộng đồng.

Tôi tự hào nói rằng khu học chánh của chúng ta đã có những tiến bộ đáng kể.  
Chúng tôi tập trung vào việc chuẩn bị cho tất cả học sinh sẵn sàng cho đại học, 
việc làm, và bổn phận công dân, và chúng tôi cam kết giảm tỷ lệ học sinh bỏ học.  
Chúng tôi đã phát triển một kế hoạch chiến lược toàn khu học chánh nhằm gắn 
kết tất cả các trường hướng đến những mục tiêu này.  Chúng tôi đã cải thiện 
thông tin liên lạc với phụ huynh và cộng đồng.  Và, nhờ vào sự hỗ trợ của hơn 
62% cử tri, chúng tôi đã mạnh dạn thực hiện những bổ sung và cải thiện đáng kể 
cho các tòa nhà trường học của mình.

Tôi cam kết tiếp tục công việc đầy ý nghĩa này cho con em và cộng đồng của 
chúng ta.  Tôi  lấy làm vinh dự khi nhận được lá phiếu của quý vị.

Carolyn Simpson
 34802 SE Garden Ct
Snoqualmie WA 98065 

(425) 890-2239
carolyn@simpsonforschoolboard.com
www.simpsonforschoolboard.com
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Giám đốc Khu vực Số 5

Không nộp thông tin.

Dan Popp
 27935 NE 26th St
Redmond WA 98053 
(425) 766-7600
dkpopp@msn.com
  



130 Quận King không chịu trách nhiệm về tính hợp lệ hoặc 
chính xác của lời tuyên bố, phát biểu hoặc bác bỏ. Khu Học Chánh Issaquah Số 411

Giám đốc Khu vực Số 1

Học vấn: BS Kỹ thuật Điện và Máy tính, Đại học CA 
Davis; MS Quản lý Kỹ thuật, Đại học Santa Clara
Nghề nghiệp: Tình nguyện viên Giáo dục & Vận động Chính sách; nguyên Giám 
đốc Hoạt động & Tiếp thị
Lời phát biểu: Xin cảm ơn quý vị đã cho phép tôi phục vụ quý vị với vai trò là Giám 
đốc Hội đồng Khu học chánh trong bốn năm qua.  Tôi đã tập trung vào mở rộng 
các cơ hội cho học sinh khi chúng chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo sau phổ thông, 
dù là theo học cao đẳng, học nghề hay lựa chọn một hướng đi khác.  Các học sinh 
của chúng ta đạt được tỷ lệ tốt nghiệp đúng lúc trên 91%.  Bây giờ tôi muốn tiếp 
tục giúp đảm bảo rằng tất cả các học sinh đều có các nguồn lực mà chúng cần 
để thành công ở mọi cấp học.  Có nhiều sự tăng trưởng diễn ra trong cộng đồng 
chúng ta và các trường học cần sẵn sàng cung cấp cho học sinh một nền giáo dục 
có giá trị.
Tôi đã phục vụ với vai trò là Đại diện Pháp lý của Hội đồng trong hai năm và tôi 
hiện là Chủ tịch Hội đồng.  Trong mười tám năm qua, tôi đã tham gia vào công tác 
tình nguyện giáo dục trong Hội phụ huynh giáo viên học sinh Cougar Ridge, Apollo, 
trường Trung học cơ sở Issaquah, và trường Trung học phổ thông Issaquah; Hội 
đồng Hội phụ huynh giáo viên học sinh Issaquah; Các Ủy ban Thuế/Trái phiếu Khu 
học chánh Issaquah; và Tình nguyện viên của Trường học Issaquah.
Tôi đánh giá cao sự ủng hộ  của quý vị.

Anne Moore
 6530 155th Ave SE
Bellevue WA 98006 
(425) 643-0278
annemoore5@comcast.net
  

Giám đốc Khu vực Số 3

Học vấn: MD Đại học Washington; BS Đại học 
Puget Sound
Nghề nghiệp: Bác sĩ Cấp cứu; cựu giáo viên khoa học/toán học lớp 6
Lời phát biểu: Cam kết
Tôi mong muốn có cơ hội phục vụ các gia đình trong toàn quận.  Tôi là phụ 
huynh của một học sinh lớp hai tại trường Tiểu học Discovery và một người con 
đang học mẫu giáo.  Tôi đam mê Giáo dục Trẻ thơ và tạo ra các mối quan hệ 
đối tác trong cộng đồng để hỗ trợ và làm phong phú thêm những cơ hội giáo 
dục cho TẤT CẢ học sinh: từ mẫu giáo đến lớp 12.
Kinh nghiệm
Là Giám đốc Hội đồng Nhà trường tại Gig Harbor, tôi đã làm việc với Quận và 
các thành viên hội đồng để thực hiện các tiêu chuẩn và đánh giá mới, nâng cao 
tiêu chuẩn tốt nghiệp của chúng ta, điều chỉnh kế hoạch chiến lược, và tạo ra 
quan hệ đối tác cộng đồng mạnh mẽ.  Tôi được trang bị đủ kinh nghiệm để phục 
vụ tốt hơn các học sinh trong Khu Học Chánh Issaquah.
Thúc đẩy tính công bằng
Tôi sẽ làm việc chăm chỉ để đảm bảo rằng mỗi học sinh trong Quận có quyền 
tiếp cận công bằng với các chương trình giảng dạy nghiêm ngặt và những sự 
hỗ trợ cần thiết để thành công và sẵn sàng cho sự nghiệp/học cao đẳng, bất kể 
học sinh đó sinh sống tại các vùng ranh giới của Skyline, Issaquah, hay Liberty.

Harlan Gallinger
 1316 235th Place SE
Samammish WA 98075 
(206) 390-4312
harlan.gallinger@gmail.com
www.HarlanGallinger.com
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chính xác của lời tuyên bố, phát biểu hoặc bác bỏ. Khu Học Chánh Issaquah Số 411

Giám đốc Khu vực Số 5

Họ c vấ n: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Tài chính, 
Đại học California, Berkeley Cử nhân, Nghiên cứu 
tiếng Pháp, Đại học Brown.
Nghề nghiệp: Hiện tại: Giám đốc, Hội đồng Trường Issaquah Trước đây: Kiểm 
soát viên Doanh nghiệp/Chuyên viên phân tích tài chính
Lời phát biểu: Đây là một niềm vinh dự của tôi khi được phục vụ Quý vị với 
vai trò là một giám đốc Hội Đồng Trường Issaquah trong 09 năm qua.  Bởi vì 
Trường Issaquah luôn chú trọng đến giảng dạy chất lượng, nên trường tiếp tục 
thông báo một trong những học sinh có kết quả thành tích cao nhất ở tiểu bang.
Mục tiêu của Hội đồng là đảm bảo rằng sự thành công của học sinh là ưu tiên 
hàng đầu trong mọi công việc chúng ta đang làm.  Các học sinh của chúng ta là 
tương lai của chính chúng ta, bắt buộc các học sinh phải được tham gia vào các 
cơ hội học tập liên quan và đầy thử thách để chuẩn bị học tiếp lên đại học/cao 
đẳng và đi làm.
Tôi vô cùng tự hào về cương vị quản lý tiền thuế và năng lực quản lý tài sản 
vật chất của khu vực.  Tôi làm việc với và hỗ trợ các Hiệp hội Phụ huynh và 
Giáo viên, Quỹ Khu Học Chánh Issaquah, và làm tình nguyện viên cho Khu Học 
Chánh Issaquah giúp tôi kết nối được với các cử tri của tôi.
Tôi mong muốn được tiếp tục tập trung vào thành tích học tập đối với tất cả học 
sinh trong khu vực của chúng ta và tôi rất cảm kích sự ủng hộ của Quý vị.

Suzanne Weaver
 3749 234th Ave SE
Samammish WA 98075 
(425) 313-2494
sgweav@comcast.net
  



132 Quận King không chịu trách nhiệm về tính hợp lệ hoặc 
chính xác của lời tuyên bố, phát biểu hoặc bác bỏ. Khu Học Chánh Shoreline Số 412

Giám đốc Khu vực Số 1

Họ c vấ n: Cử nhân khoa học Động vật học, Đại học 
Washington, Cử nhân Khoa học Chính trị, Trường 
luật UPS School of Law JD

Nghề nghiệp: Luật sư

Lời phát biểu: Mike Jacobs có lai lịch, kinh nghiệm và tận tâm phục vụ cộng đồng 
của chúng ta với vai trò là một giám đốc. Trong suốt nhiệm kỳ của ông, Quận đã đạt 
được sự ổn định về tài chính, hoàn thành xây dựng cả hai trường trung học, cung 
cấp trường mẫu giáo cả ngày cho tất cả học sinh, duy trì cơ hội bầu cử, thành lập các 
khóa học can thiệp để hỗ trợ việc học ở cấp độ lớp, và cung cấp các khóa học mới 
về STEM (Khoa học, công nghệ, kĩ thuật, toán) cho các chuyên ngành khoa học máy 
tính, kỹ thuật và robot. 

Quận liên tục vinh dự nhận được những giải thưởng ghi nhận sự xuất sắc cấp 
Nhà nước và Quốc gia. Bảy trường được nhận các Giải thưởng Thành tựu Bang 
Washington  Shorecrest đã được Tờ USA Today công nhận là một trong những 
trường trung học tốt nhất tại Mỹ và Shorewood đã được Tờ Washington Post đề cử là 
một trong những trường trung học đầy thách thức nhất ở Mỹ.

Mike và vợ ông, bà Janelle, và hai người con của họ đã tốt nghiệp trường 
Shorewood. Hiện tại họ có hai người con đang theo học tại các trường Shoreline. Khu 
Học Chánh Shoreline là trường hợp đặc biệt và Mike sẽ tiếp tục làm việc để tăng sự 
xuất sắc của nó.

Michael Jacobs
 19560 8th Ave NW
Shoreline WA 98177 
(206) 542-1419
mikejacobs412@gmail.com
  

Giám đốc Khu vực Số 4

Họ c vấ n: Hai Bằng Cử nhân khoa học, Đại học 
Oregon

Nghề nghiệp: Nhân viên bảo lãnh và Kế toán viên công đã được cấp chứng chỉ hành 
nghề

Lời phát biểu: Tôi đang ứng cử nhiệm kỳ thứ hai để tiếp tục thành công đã đạt được 
tại Khu Học Chánh xuất sắc. Các nhiệm vụ được hoàn thành trong nhiệm kỳ đầu bao 
gồm: Thực hiện các tiêu chuẩn Common Core (Cốt lõi chung), hoàn thành hai trường 
trung học mới, quy hoạch cơ sở vật chất để đáp ứng số lượng tuyển sinh tăng, giáo 
dục đặc biệt, lập kế hoạch nhân sự chuyên nghiệp, thực hiện các yêu cầu đánh giá 
Tiểu bang mới, và nâng cao các kỹ năng về khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán 
học (STEM). Tôi muốn đóng góp vào những thành tựu đã đạt được trong một nhiệm 
kỳ Hội đồng mới. 

Richard Nicholson
 15811 11th Ave NE
Shoreline WA 98155 
(206) 362-5129
dickncpa@comcast.net
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chính xác của lời tuyên bố, phát biểu hoặc bác bỏ. Khu Học Chánh Shoreline Số 412

Giám đốc Khu vực Số 5

Họ c vấ n: Thạc sỹ Công nghệ Công nghiệp; Cử nhân 
Kinh tế
Nghề nghiệp: Kỹ thuật viên Boeing Associate (đã 
nghỉ hưu); cựu Kỹ sư và Giảng viên Công nghiệp
Lời phát biểu: Trường học là một sự đầu tư vào con em chúng ta - tương lai của 
chúng ta. Học sinh của chúng ta xứng đáng được hưởng nền giáo dục tốt nhất mà 
chúng ta có thể cung cấp.
Tôi tin tưởng rằng các quan chức trúng cử phải được đánh giá và chịu trách nhiệm 
về công việc của họ và làm thế nào họ đáp ứng được các cam kết của họ. Trong 
hai nhiệm kỳ tôi làm Ủy viên Hội đồng: Điểm thi của học sinh cao lên. Khánh thành 
Trường Mẫu giáo cả ngày dành cho tất cả mọi người Trao đổi giữa Vùng và cộng 
đồng đã được cải thiện đáng kể. Triển khai ứng dụng phần mềm theo dõi sự tiến bộ 
của học sinh vì vậy mà không có học sinh tụt lại phía sau. Phần mềm trung học phổ 
thông mới hướng dẫn lập kế hoạch cho các khóa học của học sinh và kế hoạch sau 
khi tốt nghiệp. Thay thế cả hai trường trung học (trong giới hạn ngân sách). Nâng cấp 
nhiều cơ sở vật chất và thiết bị trường học. Chương trình giảng dạy toán được xem 
xét lại toàn bộ. Ngân sách của chúng ta đã hồi phục mặc dù Tiểu bang liên tục thiếu 
vốn cho ngành giáo dục. Thuê Giám sát viên mới
Tôi là một cư dân đã sinh sống ở Shoreline được 32 năm; là một học sinh trường 
Shorecrest; là một học sinh tốt nghiệp trường Shorecrest. 
Tôi hoan nghênh ý kiến đóng góp và phản hồi của Quý vị. Hãy cùng nhau làm cho 
Shoreline trở thành khu học chánh hàng đầu trong Tiểu Bang.

Richard Potter
 18400 15th Pl NE
Shoreline WA 98155 
(206) 367-5477
redptc@gmail.com
www.vote4potter.com



134 Quận King không chịu trách nhiệm về tính hợp lệ hoặc 
chính xác của lời tuyên bố, phát biểu hoặc bác bỏ. Khu Học Chánh Lake Washington Số 414

Giám đốc Khu vực Số 1

Học vấn: Khoa Luật Đại học Washington; MBA 
và BA về Kinh tế, Đại học Chapman

Nghề nghiệp: Luật sư; Ủy viên, Toán Đặc nhiệm Cơ sở LWSD; Chủ tịch, 
Ủy ban Kế hoạch Kirkland

Lời phát biểu: Là một ủy viên của Toán Đặc nhiệm Cơ sở LWSD, chịu 
trách nhiệm phát triển kế hoạch xây dựng trường học trong tương lai và sử 
dụng tối ưu các tòa nhà hiện có, tôi đã biết được tầm quan trọng của việc 
lôi kéo sự tham gia của những người có liên quan, và việc lập kế hoạch 
được tạo ra bởi cộng đồng có hiệu quả hơn các quyết định được đưa ra 
ban đầu mà không có sự tư vấn.

Tôi mong muốn được phục vụ tại Hội đồng Nhà trường Lake Washington 
để tiếp tục đấu tranh cho sự tham gia hơn nữa của cộng đồng và các biện 
pháp tiếp cận đổi mới đối với giáo dục.

Là ủy viên Hội đồng Nhà trường, tôi sẽ hợp tác làm việc với các giáo viên 
và cộng đồng để đảm bảo cho học sinh của chúng ta được chuẩn bị cho 
các công việc trong tương lai và có thể giải quyết các vấn đề trong tương 
lai.  Tôi sẽ thực hiện ba bước thiết thực và ngay lập tức để giải quyết việc 
thiết kế trường học và đảm bảo việc học của con em chúng ta không bị lỗi 
thời:

(1) Thực hiện các chính sách thiết kế hiệu quả về chi phí nhằm cải thiện 
giáo dục và ngăn chặn các vấn đề có thể nảy sinh trong tương lai.

(2) Tăng cường các cơ hội cho các chương trình Khoa học, Công nghệ, Kỹ 
thuật và Toán học cần thiết để đào tạo cho các công việc trong tương lai.

(3) Cải thiện sự hỗ trợ công nghệ cho các giáo viên, cung cấp cho họ các 
công cụ kỹ thuật số mới để thực hành việc giải quyết vấn đề và các kỹ 
năng hợp tác trong bối cảnh thực tế.

Tôi có kiến thức và lòng nhiệt tình cung cấp khả năng lãnh đạo mới cho 
các nhu cầu của Quận chúng ta.  Tôi đánh giá cao lá  phiế u bầ u chọn của 
quý vị!

Eric Laliberte
 9201 NE Juanita Drive #105
Kirkland WA 98034 
(425) 218-2135
info@voteeric.org
www.voteeric.org

Học vấn: Trường Điều dưỡng Presbyterian St. 
Luke

Nghề nghiệp: Tình nguyện viên Cộng đồng, RN

Lời phát biểu: Là một thành viên 20 tuổi của Hội đồng Nhà trường Lake 
Washington (LWSD), tôi đã nỗ lực làm việc để cải thiện các cơ hội giáo dục 
cho mọi học sinh giúp họ có thể thành công trong mọi nỗ lực trong tương 
lai của mình. Tôi tiếp tục là người dẫn đầu cho các cơ hội tham gia các 
nhiều chương trình khác nhau của học sinh và gia đình.

Tôi đã làm việc để bảo vệ lớp học trong suốt những năm có ít khoản đầu 
tư. Khi chúng ta phải đổi mặt với vấn đề tuyển sinh ngày càng gia tăng 
hàng năm, kế hoạch về cơ sở vật chất tầm xa của chúng ta đã đáp ứng 
được ý kiến của công chúng đồng thời đáp ứng được các nhu cầu của học 
sinh. Việc xây dựng và duy trì các trường học đòi hỏi phải có tầm nhìn xa 
và kế hoạch. Tôi ưu tiên việc đảm bảo có sự giao tiếp với cộng đồng của 
mình.  Cùng với sự tham gia của cộng đồng, chúng tôi đang làm việc để 
làm cho các vấn đề về tiền thuế và trái phiếu được hiểu và hỗ trợ rõ hơn. 

Sử dụng chính sách quản lý, Ban Giám đốc của LWSD vẫn tập trung vào 
thành tích và hiệu quả học tập của học sinh như là các thành quả quan 
trọng của chúng ta. Mô hình quản lý này đã phục vụ như là cơ sở để làm 
việc với các cử chi của chúng ta. Tôi cam kết có được những suy nghĩ và 
đề xuất của bạn về cách chúng ta chuẩn bị cho tương lai của học sinh.

Tôi là cư dân 40 tuổi của LWSD có hai người con học tại LWSD.  Tôi tiếp 
tục làm việc để đảm bảo một nền giáo dục có ý nghĩa và chất lượng cho 
mỗi học sinh của chúng ta. Tôi mong muốn được phục vụ các bạn thêm 
bốn năm nữa.

Jackie Pendergrass
 13410 98th Ave NE
Kirkland WA 98034 
(425) 821-1157
reelectjackie@gmail.com
www.jackiependergrass.blogspot.com
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chính xác của lời tuyên bố, phát biểu hoặc bác bỏ. Khu Học Chánh Lake Washington Số 414

Giám đốc Khu vực Số 2

Học vấn: Cử nhân Nghệ thuật về Sinh học 
Phân tử, Cao đẳng Pomona. Tiến sĩ Di truyền học, Đại học Stanford.

Nghề nghiệp: Giáo sư giảng dạy, Khoa: Khoa học Y tế Công, Trung tâm 
Nghiên cứu Ung thư Fred Hutchinson

Lời phát biểu: Đó là một đặc quyền của tôi để được phục vụ hai nhiệm 
kỳ tại Ban Giám đốc LWSD. Là phụ huynh đáng tự hào của những đứa 
con hiện đang học tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông tại 
quận, tôi có kinh nghiệm, có trình độ và cam kết cung nâng cao chất lượng 
của quận. Trong hai nhiệm kỳ đầu tiên của tôi, chúng tôi đã tập trung gấp 
ba lần khả năng của mình tại các trường trung học tập trung vào lợi ích 
của chúng ta (Trường Cộng đồng Quốc tế mở rộng và Trường Trung học 
STEM Tesla mới), và thông qua một chương trình toán K-5 được cải tiến 
đáng kể. Danh tiếng học tập xuất sắc của quận chúng ta đã mang lại sự 
gia tăng chưa từng có 20% học sinh đăng ký trong tám năm qua, do đó, 
các vấn đề thách thức nhất mà chúng ta hiện đang phải đối mặt là hoạt 
động, khi chúng ta đã không thể bổ sung thêm phòng học cố định cho 
những sinh viên này. Trong trường hợp không có các tòa nhà mới, chúng 
tôi đã đưa ra những lựa chọn khó khăn để sử dụng tối ưu các tòa nhà hiện 
có, từ việc chuyển các học sinh mới vào các trường trung học đến quy 
trình mở rộng trường học.

Đồng thời gia tăng những nỗ lực cá nhân của tôi để bảo đảm kinh phí cần 
thiết phục vụ cho sự tăng trưởng của quận, tôi hứa sẽ tiếp tục ủng hộ cho 
quyền truy cập mở rộng và đa dạng trong các chương trình trung học tập 
trung vào lợi ích, và sẽ duy trì tập trung của tôi về việc tăng cường môn 
toán và các cơ hội khoa học cho các học sinh của chúng ta. 

Chris Carlson
 5125 107th Ave NE
Kirkland WA 98033 
(425) 576-9040
cscarlson47.shop@gmail.com
  

Giám đốc Khu vực Số 2

Họ c vấ n: Cử nhân khoa học và Cử nhân văn 
chương, Đại học Hartford

Nghề nghiệp: Quản lý đối tác, Cố vấn đầu tư - Công ty TNHH Suited 
Connectors, Quỹ đầu tư mạo hiểm.

Lời phát biểu: Hội đồng Trường Lake Washington cần một đại diện sẽ 
lắng nghe cộng đồng mà điều hành. Tôi sẽ là người đại diện đó. Tôi muốn 
trao đổi với Quý vị khi chúng ta đưa khu học chánh trở lại đúng con đường 
nhằm đảm bảo các học sinh của chúng ta có môi trường học tập tốt nhất 
và an toàn nhất có thể. 
Năm ngoái, tôi đã tham dự tất cả các cuộc họp hội đồng trường và tôi hoàn 
toàn nhận thức được vô số vấn đề còn tồn tại. Khu học chánh của chúng 
ta đang ở trong tình trạng bất ổn. Giải pháp trái phiếu học đường đã thất 
bại hai lần trong năm 2014. Các thành viên hội đồng trường đương nhiệm 
đã đòi hỏi những người nộp thuế một khoản tiền vô lý. Sau đó họ làm phức 
tạp vấn đề này bằng cách không đưa ra lời giải thích về nhu cầu về trái 
phiếu theo nhận thức của họ. Hậu quả của việc này hiện nay có thể nhận 
thấy trên toàn bộ khu vực. Các phòng học thì quá chật chội, còn giáo viên 
thì nản chí. Tôi sẽ làm việc không mệt mỏi để làm cho nó tốt hơn. 

Tôi xuất thân từ một gia đình gia giáo. Tôi rất tự hào về mẹ tôi, bà đã bắt 
đầu sự nghiệp là một giáo viên dạy thay và đã nghỉ hưu khi là Phó Chủ tịch 
Cao đẳng Ramapo College, New Jersey.
Trong khi các thành viên hội đồng trường đương nhiệm đang bộc lộ thái độ 
tách rời và độc quyền, tôi không thể chờ đợi để bảo vệ lợi ích của Quý vị 
được nữa.

Rob Tepper
 6528 111th Ave NE
Kirkland WA 98033 
(206) 391-3333
robtepper05@gmail.com
  www.votetepper.com
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Giám đốc Khu vực Số 5

Họ c vấ n: Thạc sĩ Y tế công cộng, Đại học 
Washington; Cử nhân Nhân Sinh học, Đại học Stanford

Nghề nghiệp: Y tế công cộng

Lời phát biểu: Tôi là một cư dân lâu năm và là người ủng hộ nồng nhiệt 
cho chất lượng giáo dục phổ thông cho các học sinh bằng mọi khả năng.  
Tôi là một nhà lãnh đạo giáo dục có hiệu quả và là ủy viên Hội đồng đương 
nhiệm trong bốn năm qua.  Tôi đã làm việc để làm tăng sự tham gia của 
cộng đồng - mục tiêu kế hoạch chiến lược quan trọng. Điều này đã hình 
thành nên những nỗ lực hợp tác của công chúng như, thành viên của cộng 
đồng tham gia góp ý vào việc phê duyệt chương trình giảng dạy toán học 
và khoa học và tham gia vào các nhóm lực lượng đặc biệt. Với sự gia tăng 
số lượng học sinh hiện nay và nhu cầu cơ sở vật chất ngày càng tăng ở 
Khu Học Chánh Lake Washington, tôi luôn lắng nghe và hiểu được vấn 
đề.  Tôi là một người ủng hộ mạnh mẽ đối với các tiêu chuẩn xây dựng 
chất lượng nhằm hỗ trợ cho một nền giáo dục đẳng cấp thế giới.  Tôi đã 
đấu tranh cho việc có thêm nhiều hỗ trợ và cơ hội cho tất cả học sinh.  Tôi 
tiếp tục là một đại diện cộng đồng có hiệu quả khi là thành viên của Diễn 
đàn Phục vụ Con người Khu vực Phía Tây, thành viên của Ban Lãnh đạo 
WSSDA (Hiệp hội các Giám đốc Trường học Tiểu bang Washington) và là 
thành viên sáng lập của Quỹ các trường học ở Lake Washington.

Tôi đã kết hôn, hiện đang sinh sống ở Redmond và có hai đứa con, chúng 
đã trưởng thành lên qua từng lần đoạt giải thưởng và học từ tiểu học đến 
trung học ở Khu Học Chánh Lake Washington rất đáng ao ước. 

Tôi tin tưởng vào giá trị của các trường công lập và các giá trị mà cộng 
đồng mang đến cho các trường học.

Siri Bliesner
 16403 NE 111th St
Redmond WA 98052 
(425) 881-4306
Siriforschools@gmail.com
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Không nộp thông tin.

Trisha Sanders
 23501 112th Ave SE L-101
Kent WA 98031 
(206) 910-3100
sanders4ksd1@gmail.com
  

Họ c vấ n: Cử nhân khoa học, Điều dưỡng, Cao 
đẳng Wall Wall; Thạc sỹ Quản trị Y tế, Đại học Washington

Nghề nghiệp: Giám đốc điều hành, Khoa chăm sóc Người cao tuổi Người 
lớn dễ bị tổn thương của Bộ tộc da đỏ Puyallup

Lời phát biểu: Là cha của 3 người con đang học lớp năm, lớp bảy và 
lớp mười ở Khu Học Chánh Kent, Russell Hanscom cam kết làm cho các 
trường học ở Kent trở thành tốt nhất trong tiểu bang. Trong bốn năm qua, 
lãnh đạo của Russell đã giúp thực hiện nhiều chương trình mới trong các 
trường học của chúng ta, và với sự hỗ trợ của cộng đồng, đảm bảo doanh 
thu cần thiết để khôi phục lại một số chương trình và dịch vụ cần thiết như 
tư vấn viên học đường, thủ thư,và và ban nhạc và dàn nhạc lớp 5và lớp 6. 
Ông ấy hiểu cộng đồng chúng ta đại diện cho nhiều nền văn hóa và cam 
kết đáp ứng các nhu cầu cá nhân của học sinh cũng như giúp chúng ta 
đoàn kết như một cộng đồng.  Ông ấy hiểu tầm quan trọng của việc chuẩn 
bị cho con em chúng ta đối diện với tương lai, cho dù theo học cao đẳng 
hay chuẩn bị đi làm. Ông ấy đã có công trong việc phát triển các chương 
trình thành công trong khu vực của chúng ta, chẳng hạn như iGrad, Trung 
tâm Học tập sớm Kent Valley và Học viện Phụ huynh vì Thành tích Học 
sinh.  Ông ấy có kinh nghiệm tạo sự khác biệt trong cuộc sống của trẻ 
bằng cách tình nguyện huấn luyện bóng rổ, bóng chày và bóng bầu dục 
cho Sở Công viên Kent và đã hoạt động trong Hiệp hội Phụ huynh và Giáo 
viên (PTA) của con mình. Ông ấy là cựu thành viên của Kent Rotary và 
Phòng Thương mại Kent.  Hãy bỏ phiếu cho Russell Hanscom

Russell L. Hanscom
 9523 S 237th Pl
Kent WA 98031 
(253) 859-9523
russ_hanscom@hotmail.com
www.russellhanscom.us
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Học vấn: Cử nhân Nghệ thuật về Giáo dục, 
Đại học Bang Washington

Nghề nghiệp: Giáo viên Nghỉ hưu, Khu Học Chánh Issaqualh

Lời phát biểu: Là một thành viên hội đồng hiện tại, tôi vinh dự được phục 
vụ các bạn học sinh và công dân của Khu Học Chánh Kent.  Tôi thực sự 
tin rằng nền giáo dục công là nhân tố quan trọng nhất trong việc duy trì một 
xã hội, nền kinh tế, và nền dân chủ ổn định.  Các nền kinh tế toàn cầu đã 
biến đổi nơi làm việc, làm cho tiêu chuẩn sống phụ thuộc vào lực lượng lao 
động có tay nghề cao.  Khi cơ sở kiến thức tiếp tục mở rộng, nơi làm việc 
cũng thay đổi.  Học sinh ở mọi trình độ đều phải học các kỹ năng mà sẽ 
mang lại sự thành công của từng cá nhân và cho lực lượng lao động trong 
tương lai: giải quyết vấn đề sáng tạo, tư duy logic, kỹ năng hợp tác, tiếp 
cận kiến thức, trình độ công nghệ và kỹ năng giao tiếp hiệu quả.  Chúng ta 
cần tiếp tục đổi mới, sử dụng các thực tiễn giáo dục tốt nhất phải cung cấp.  
Thành tích cao của học sinh là mục tiêu hàng đầu của hội đồng.

Là giáo viên có kinh nghiệm, tôi hiểu về giáo dục.  Chúng ta phải thu hút 
và giữ chân những người tài giỏi, họ sẽ phản ánh sự đang dạng của cộng 
đồng chúng ta.  Tích hợp công nghệ để tối đa hóa việc học là rất quan 
trọng; học sinh cần phải am hiểu công nghệ để cạnh tranh được trên thế 
giới.  Khi chúng ta đã dạy cho học sinh của mình các kỹ năng hợp tác, 
chúng ta cũng hợp tác và phụ thuộc vào các mối quan hệ đối tác trong 
cộng đồng của mình.  Chúng ta duy trình các trách nhiệm tài chính.  Mục 
tiêu cuối cùng của chúng ta là góp phần tạo ra những người có tư duy lô-
gic, sáng tạo, hoàn hảo và có trình độ cho thế giới.   

Karen DeBruler
 15413 SE 176th St.
Renton WA 98058 
(425) 277-6648
debrulerk@comcast.net
  



Jurisdiction King County Elections is not authorized to edit statements, 
nor is it responsible for the contents therein. 139Quận King không chịu trách nhiệm về tính hợp lệ hoặc 
chính xác của lời tuyên bố, phát biểu hoặc bác bỏ. Khu Học Chánh Kent Số 415

Giám đốc Khu vực Số 3

Học vấn: Học Đại học Brigham Young, Provo 
Utah

Nghề nghiệp: Quản lý dự án, Flow International Corporation

Lời phát biểu: Tôi rất vinh dự được phụng sự các bạn với vai trò là Uỷ 
viên Hội đồng trong 8 năm qua.  Tôi mong muốn được phục vụ các bạn 
thêm 4 năm nữa. Tôi hiểu rằng mỗi ngày chúng ta gửi trẻ đến trường với 
mong muốn chúng nhận được các chương trình giáo dục tốt nhất. Chương 
trình giáo dục đó bao gồm các môn nghệ thuật, âm nhạc, P.E cũng như 
toán học, khoa học, đọc và viết. Tôi cam kết đảm bảo rằng chúng tôi sẽ 
tiếp tục cung cấp một chương trình giáo dục hoàn hảo nhất.

Cùng nhau, chúng ta có thể đạt được sứ mệnh của mình về Chuẩn bị cho 
Tất cả Học sinh Thành công Trong Tương lai.  Chúng ta sẽ thực hiện điều 
này theo các cách đổi mới để đảm bảo rằng học sinh của chúng ta được 
truyền cảm hứng học tập; bằng cách phối hợp cùng với cộng đồng để 
khích lệ năng lực chuyên môn của họ; bằng cách tin tưởng và hoạt động 
với niềm tin rằng mỗi học sinh đều có năng lực tiềm ẩn!  Cùng nhau, chúng 
ta có thể loại bỏ được khoảng cách về thành tích và đảm bảo sự thành 
công cho TẤT CẢ các học sinh!

Chồng tôi và tôi sinh sống cùng 5 người con tại Kent.  Cả năm người con 
của tôi đều đã tốt nghiệp tại Quận. Mỗi đứa đều có các nhu cầu giáo dục 
khác nhau, cũng giống như các học sinh khác tại quận của chúng ta.   Tôi 
cam kết đảm bảo rằng Quận chúng ta đảm bảo sự vững mạnh về tài chính 
đồng thời cung cấp một nền giáo dục chất lượng cho tất cả học sinh! Cả m 
ơn các bạn đã tiếp tục ủng hộ cho tôi!

Debbie Straus
 32212 227th Ave SE
Kent WA 98042 
(206) 713-9719
debstraus@hotmail.com
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Giám đốc Khu vực Số 2

Học vấn: Tiến sĩ về Kế toán Chính phủ - Trường 
Đại học Missouri

Nghề nghiệp: Phó Giáo sư Kế toán (CWU-Chi nhánh Des Moines)

Lời phát biểu: Tôi là phụ huynh của hai học sinh của Northshore, là thành viên 
sáng lập của Northshore Citizens for Transparency, một huấn luyện viên tình 
nguyện, và là thành viên của PTA - Tôi biết chúng ta có thể làm cho quận của 
chúng ta thậm chí còn tốt hơn. Mỗi đứa trẻ đều rất quan trọng đối với chúng ta, 
và chúng ta mong muốn Quận sẽ giúp đỡ chúng được phát triển và thành công.

Tôi có 20 năm kinh nghiệm làm quản lý tài chính cho các doanh nghiệp, chính 
phủ và các tổ chức phi lợi nhuận.  Tôi đã làm việc trong một công ty CPA và 
hiện đang giảng dạy kế toán chính phủ tại CWU. Tôi không chỉ tin vào nhiệm vụ 
quản trị tốt, tôi còn giảng dạy điều đó.

Tôi đã được xác nhận bởi các tổ chức, các thành viên của cộng đồng, và các 
giáo viên, có thể xem tại trang web www.kenforbetterschools.org.

Bằng cách phối hợp cùng nhau và lắng nghe những gì mà cộng đồng mong 
muốn, chúng ta có thể đưa NSD từ «tốt» lên thành «tuyệt vời».  Tôi tham gia 
ứng cử vì cộng đồng của tôi, kinh nghiệm kế toán chính phủ của tôi, và cam kết 
của tôi đối với NSD tất cả cho tôi biết rằng chúng ta có thể phối hợp với nhau để 
làm cho mọi việc tốt đẹp hơn.

Ken Smith
 15816 70th Ave NE
Kenmore WA 98028 
  

Học vấn: Cử nhân - Giáo dục, BS – Khoa học 
Cứu hỏa, Thạc sĩ về Giáo dục
Nghề nghiệp: Hiện là một Giáo viên Giáo dục Đặc biệt, nhân viên cứu hỏa đã 
nghỉ hưu
Lời phát biểu: Tôi là một giáo viên, và cựu nhân viên cứu hỏa.   Chuyên môn 
của tôi về những nhu cầu và thách thức của các trường học và các tổ chức 
dịch vụ công.  Là một giáo viên, tôi có mong muốn tạo ra các cư dân có trình 
độ, có khả năng, và có năng suất là những người sẵn sàng tham gia vào xã 
hội.   Tôi tin rằng chuyên môn và niềm đam mê của mình có thể phục vụ tốt 
cho Northshore. Mỗi học sinh có những điểm mạnh khác nhau.   Tất cả các 
học sinh, bất kể định hướng nghề nghiệp hay con đường giáo dục của họ ra 
sao, đều xứng đáng nhận được một nền giáo dục giúp họ đạt được những tiềm 
năng của họ.   Chúng ta phải tiếp tục tập trung vào việc phát triển toàn bộ học 
sinh, không chỉ tập trung vào một phần học sinh được đánh giá thông qua hệ 
thống kiểm tra bắt buộc hiện tại.   Gây quỹ đầy đủ cho các nhà trường là điều 
quan trọng để đạt được nhiệm vụ này.   Neus đắc cử vào Hội đồng Nhà trường 
Northshore, tôi tin rằng tôi có thể cống hiến cho những mục tiêu này theo cách 
hợp tác và tôn trọng.
Được ủng hộ bởi:
NSEA, NESPA
Janet Quinn
Đại diện Bang Derek Stanford
Các Đảng viên Đảng Dân chủ LD Đầu tiên

John Harley Hammond
 14920 72nd Place NE
Kenmore WA 98028 
(425) 698-0116
jharleyhammond@gmail.com
  

Giám đốc Khu vực Số 3

Học vấn: Cử nhân Hóa học, Đại học Indiana
Nghề nghiệp: Đại diện Cấp cao, Công nghệ Y-Sinh
Lờ i phát biểu: Ưu tiên Giáo dục
Các con tôi tiếp nhận nền giáo dục tuyệt vời tại các trường Northshore nhờ vào 
chất lượng và cam kết của các giáo viên, các quản trị viên và nhân viên nhà trường.  
Trong khi tạo dựng được những thành công, thì chúng ta cũng phải đối mặt với 
những thách thức to lớn như tìm kinh phí cho khu học chánh, quy mô lớp học và hệ 
thống thi cử được tiêu chuẩn hóa.  Ban lãnh đạo biết suy nghĩ thấu đáo là điều quan 
trọng hơn bao giờ hết.
Tôi đã đóng góp cho cộng đồng của chúng ta với cương vị là một giáo sư khoa học 
tình nguyện, đại diện lập pháp của Hội Phụ huynh Giáo viên, trợ giúp lớp học, người 
giám hộ và thành viên Ủy ban Lacrosse Northshore.  Vợ tôi đã giảng dạy giáo dục 
đặc biệt ở khu học chánh này hơn 20 năm.
Tôi đã phát triển chuyên môn và khả năng phán xét để phân bổ tiền thuế của quý vị 
một cách có trách nhiệm bằng cách quản lý khu vực hàng triệu đô trong 16 năm qua.
Ưu tiên của tôi là thúc đẩy giao tiếp cởi mở giữa phụ huynh, hội đồng khu học chánh, 
quản trị viên và giáo viên đồng thời tìm kiếm “sự cân bằng thông minh hơn” giữa giáo 
dục và hệ thống thi cử tiêu chuẩn hóa.
Nhữ ng ngườ i ủ ng hộ :  NSEA/NESPA, (Giáo viên, Nhà giáo Bán chuyên, và các Tổ 
chức Y tá Trường học Northshore), Tổ chức Quyền bình đẳng Washington, Thượng 
nghị sĩ McAullife, Dân biểu Derek Stanford, và Chủ tịch Hội đồng Khu học chánh  
Northshore, Janet Quinn

David Cogan
 10518 Valley View Road
Bothell WA 98011 
(425) 489-0596
DavidCogan@comcast.net
www.DavidCogan.org

Họ c vấ n: Tốt nghiệp Cao đẳng Cộng đồng Shoreline, 
Viện Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Cơ quan Quản lý 
Tình trạng Khẩn cấp Liên bang
Nghề nghiệp: Chủ Doanh nghiệp Nhỏ, Trợ giảng đã Nghỉ hưu, Tình nguyện viên 
Trường học và Chủ tịch Hội Phụ huynh Học sinh
Lờ i phát biểu: Chồng tôi và tôi, con cháu chúng tôi đều đã nhận được một nền giáo 
dục xuất sắc tại khu học chánh Northshore.  Các trường học của chúng ta có những 
nhà giáo tuyệt vời và đội ngũ nhân viên tận tâm. 
Trong bốn năm tới, chúng ta sẽ thấy nhiều thay đổi trong khu học chánh Northshore, 
và Hội đồng Khu học chánh sẽ có tác động lớn đến ảnh hưởng của những thay đổi 
này đối với học sinh.  
Chúng ta cần những nhà  lãnh đạo mạnh mẽ, độc lập, những người sẽ đưa ra các 
quyết định có trách nhiệm về tài chính, đầu tư vào các chương trình hỗ trợ học sinh, 
và giảm bớt tình trạng quá tải ở các trường học.  Chúng ta cần ít nhấn mạnh vào các 
bài kiểm tra tiêu chuẩn hóa và chú trọng hơn vào phương pháp học tập để cải thiện 
kết quả của học sinh và chuẩn bị cho học sinh sẵn sàng bước vào đời sau trung học. 
Chúng ta cần phải thu hút được cộng đồng, đưa cộng đồng tham gia vào quá trình 
đưa ra quyết định.
Tôi là người ủng hộ mạnh mẽ cho học sinh – với tư cách là một trợ giảng, Chủ tịch 
Hội Phụ huynh Giáo viên khu học chánh và hội đồng, người nhận Giải thưởng Phục 
vụ Xuất sắc cho Hội Phụ huynh Giáo viên Học sinh tại Hội đồng Northshore, và là 
thành viên của Ủy ban Cố vấn An toàn Trường học Tiểu bang Washington.  
Được ủng hộ bởi: các giáo viên, phụ huynh, và thành viên cộng đồng
Người ủng hộ: Phụ huynh Ủng hộ Giờ vào học Muộn hơn. 

Berta Phillips
 22509 9th Ave SE
Bothell WA 98021 
(425) 487-1311
bertaphillips63@outlook.com
www.berta4northshore.com
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Giám đốc Khu vực Số 1

Không nộp thông tin.

Doug Fagundes
 2506 David Ct E
Fife WA 98424 
(253) 405-4831
jetskidoug@gmail.com
  

Giám đốc Khu vực Số 2

Họ c vấ n: Trường Trung học phổ thông 
Decatur, Cao đẳng Cộng đồng Green River
Nghề nghiệp: Chủ kinh doanh, 42 năm
Lời phát biểu: Tôi là cư dân của Fife/Milton kể từ năm 1976, tất cả bốn 
đứa con của tôi đều thật may mắn khi tốt nghiệp Khu học chánh Fife. Được 
phục vụ trong Hội Đồng Trường Fife trong suốt 13 năm qua là niềm vinh 
dự lớn lao đối với tôi. Tôi rất mong muốn được hỗ trợ tài sản lớn nhất của 
chúng ta: đó chính là con em chúng ta. Chúng ta căn cứ những lựa chọn 
của mình vào những điều tốt đẹp nhất cho học sinh. Quy mô lớp học đang 
tiếp tục là một thách thức cho kỳ khu vực nào, và tôi tin tưởng rằng chúng 
ta đã tập trung tại khu vực này cùng với thành công. Khu học chánh của 
chúng ta sẽ sớm phải đối mặt với những quyết định khó khăn về việc nâng 
cấp cơ sở vật chất và kinh phí. Trước đây tôi đã tham gia xây dựng và 
cải tạo Trường trung học cơ sở Columbia (CJH), cải tạo sân bóng đá của 
Trường trung học Surprise Lake (SLMS) và sân bóng bầu dục của trường 
THPT Fife cùng với kinh nghiệm kinh doanh của tôi có thể định hướng các 
quyết định này. Tôi hiểu được tầm quan trọng của việc chịu trách nhiệm về 
tài chính đồng thời tập trung vào thành tích của học sinh. Tôi rất cảm kích 
sự ủng hộ của Quý vị và mong muốn có cơ hội để tiếp tục phục vụ Quý vị. 
Hiệp hội giáo dục Washington (WEA) đã ủng hộ.

Robert Scheidt
 711 20th Ave
Milton WA 98354 
(253) 380-7581
bobscheidt@aol.com
  

Học vấn: Cử nhân Xã hội học, Đại học Tây 
Washington; Chứng chỉ Sư phạm, Đại học 
Washington; Công nghệ Đồ họa, Trường Kỹ thuật Clover Park
Nghề nghiệp: Nhà giáo dục của trường Fife 15 năm, Giáo viên của trường 
Discovery năm 2004
Lời phát biểu: Tên tôi là Drew và tôi mong muốn được đại diện cho các 
bạn trước Hội đồng Nhà trường Fife.  Với tôi, điều đó có nghĩa là phải biết 
lắng nghe, thu thập thông tin, và giao tiếp cởi mở một cách kịp thời.
Tôi biết rõ về quận và nền giáo dục của chúng ta từ nhiều góc độ khác 
nhau.  Tôi tốt nghiệp trường Fife, giảng dạy tại trường Discovery, và con 
trai tôi học tại trường Suprise Lake.  Tôi cũng biết quận và nền giáo dục 
của chúng ta nói chung đã có những thay đổi và thách thức cần phải được 
giải quyết thông qua trao đổi một cách cởi mở.
Trường học là cơ sở cho cộng đồng của chúng ta.  Tôi muốn thêm vào đó 
bằng cách tương tác và nhận thức về cách làm thế nào để phục vụ tốt nhất 
học sinh, gia đình, và nhân viên của chúng ta. 
Tôi sẽ là một giám đốc chịu trách nhiệm về tài chính, lưu tâm đến các cơ 
sở hạ tầng cần thiết để quản lý các trường học trên cơ sở hàng ngày, cũng 
như hướng đến việc quản lý các nhu cầu liên tục của chúng ta.
Cùng nhau, chúng ta sẽ tiếp tục truyền thống tuyệt vời làm nó trở thành nơi 
đáng sống.

Drew Ritzen
 1506 Maine St
Milton WA 98354 
(253) 896-2563
dritzen@comcast.net
  



142 Quận King không chịu trách nhiệm về tính hợp lệ hoặc 
chính xác của lời tuyên bố, phát biểu hoặc bác bỏ. Khu Phòng Cháy Quận King Số 2

Ủy viên Vị trí Số 3

Không nộp thông tin.

Chris Elwell
 18435 2nd Ave S
Burien WA 98148 
(206) 784-8206
chris@chriselwell.com
  



Jurisdiction King County Elections is not authorized to edit statements, 
nor is it responsible for the contents therein. 143Quận King không chịu trách nhiệm về tính hợp lệ hoặc 
chính xác của lời tuyên bố, phát biểu hoặc bác bỏ. Sở Cứu Hỏa Shoreline

Ủy viên Vị trí Số 3

Học vấn: Không nộp thông tin.

Nghề nghiệp: Không nộp thông tin.

Lời phát biểu: Tôi sinh sống ở Shoreline từ năm 1983.  Tôi đã làm việc 
tại Sở Cứu Hỏa Seattle vào năm 1972 và nghỉ hưu vào năm 1999 sau 27 
năm phục vụ, phần lớn thời gian làm việc của tôi ở Trường Đại học của 
Quận.  Sau khi nghỉ hưu, tôi trở thành tài xế xe buýt trường học cho Khu 
học chánh Shoreline, ngoài việc giảng dạy chương trình An toàn Cháy nổ tại 
Trường Trung học Shorewood từ năm 2008-2012.  Hiện nay tôi vẫn lái xe 
buýt trường học với một sự hài lòng tuyệt vời.

Là một ủy viên ủy ban của cộng đồng Shoreline, tôi muốn được phục vụ 
trong Hội đồng Ủy Viên Sở Cứu Hỏa Shoreline.  Kinh nghiệm quản lý khẩn 
cấp, kết hợp với sự đầu tư và cống hiến của tôi cho Shoreline giúp tôi có đủ 
điều kiện cho chức vụ Ủy viên Cứu hỏa.

Tôi mong muốn có cơ hội để phục vụ và cống hiến cho cộng đồng của tôi.

Dan Setterberg
 18539 1st Ave NE
Shoreline WA 98155 
(206) 258-2637
setterberg4fi re@comcast.net
  

Học vấn: Không nộp thông tin. 
Nghề nghiệp: Nhân viên cứu hỏa Shoreline đã 
nghỉ hưu, hiện đang là Giám đốc Dịch vụ Khẩn cấp cho Tổ chức Dịch vụ Bắc 
Âu.
Lời phát biểu: Khu Cứu hỏa Quận King Số 4 (KCFD#4), thường được gọi 
tắt là Sở Cứu hỏa Shoreline, trên thực tế là một khu cứu hỏa.  Sở không 
được liên kết với chính quyền thành phố và nhận doanh thu của nó trực tiếp 
thông qua thuế và trái phiếu.  Sở được quản lý bởi một hội đồng ủy viên gồm 
năm thành viên, những người giám sát việc quản trị của sở.
Sự suy thoái tài chính trong vài năm gần đây đòi hỏi ban quản trị cần phải 
làm việc siêng năng để phân bổ doanh thu đã được cắt giảm để duy trì mức 
độ dịch vụ mà các công dân của chúng ta mong đợi và xứng đáng được 
hưởng.  Chúng tôi đã quản lý để thực hiện chính xác điều này và đã vượt 
qua cuộc suy thoái kinh tế mà không cần phải sa thải bất kỳ một nhân viên 
cứu hỏa nào hoặc cắt giảm dịch vụ của chúng tôi, không giống như nhiều sở 
khác.  
Tôi đã phục vụ trong ủy ban ngân sách trong hai năm qua và hiểu rõ những 
thách thức mà chúng ta phải đối mặt và nhờ các cử tri chấp thuận bằng các 
biện pháp bỏ phiếu gần đây, tương lai của chúng ta sẽ được đảm bảo.  Tôi 
mong có cơ hội được tiếp tục làm ủy viên cứu hỏa của quý vị trong nhiệm kỳ 
thứ hai.

Rod Heivilin
 20004 15th Ave. NW
Shoreline WA 98177 
(206) 546-1455
r2h1@comcast.net
  



144 Quận King không chịu trách nhiệm về tính hợp lệ hoặc 
chính xác của lời tuyên bố, phát biểu hoặc bác bỏ. Khu Phòng Cháy Quận King Số 10

Ủy viên Vị trí Số 5

Họ c vấ n: Tốt nghiệp Cao đẳng Kỹ thuật CTC

Nghề nghiệp: Kỹ sư CNTT cho Công ty Boeing (đã nghỉ hưu)

Lời phát biểu: Tôi rất hân hạnh được phục vụ thêm nhiệm kỳ nữa với vị trí 
Ủy viên Cứu hỏa. Tôi sẽ vận dụng nhiều năm kinh nghiệm làm việc của tôi 
để đẩy mạnh dịch vụ cứu hỏa địa phương hoá trong khu vực của chúng ta. 
Tư cách thành viên trong tổ chức Cứu hộ và Cứu hỏa Eastside là một lợi 
ích phi thường đối với Lực lượng Cứu hỏa Quận 10 cũng như các đối tác 
khác, và tôi tin tưởng rằng khái niệm này có thể được mở rộng để bao gồm 
nhiều đối tác hơn trong khu vực.

Mike Mitchell
 PO Box 134
Carnation WA 98014 
(425) 333-4350
mm7591@hotmail.com
  



Jurisdiction King County Elections is not authorized to edit statements, 
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chính xác của lời tuyên bố, phát biểu hoặc bác bỏ. Khu Cứu Hỏa Bắc Highline

Ủy viên Vị trí Số 3

Họ c vấ n: Cử nhân Lịch sử, Đại học 
Washington

Nghề nghiệp: Chuyên viên Kế toán, Tập đoàn Hàng không Alaska, Nhà 
Hoạt động Cộng đồng

Lời phát biểu: Dominic, một cư dân lâu đời của Quận King, đã trở thành 
một chủ sở hữu nhà ở tại khu vực không hợp nhất North Highline kể từ 
năm 2012. Tình yêu dành cho các khu phố và niềm đam mê cho việc xây 
dựng cộng đồng của Ông đã thúc đẩy ông làm việc với các tổ chức cơ sở 
ở địa phương bao gồm Hội đồng Khu vực Không Hợp nhất North Highline, 
Viện Tiến bộ Tây Bắc, Hiệp hội Sử học Des Moines, và các Đảng viên 
Đảng Dân chủ Khu 33.

 Sự thành công lâu dài của sở cứu hỏa của chúng tôi và toàn bộ cộng 
đồng được liên kết chặt chẽ với nhau. Với tư cách là một ủy viên cứu hỏa, 
Dominic sẽ tận dụng kinh nghiệm của mình để cân đối ngân sách có hạn 
và sự hiểu biết sâu sắc của mình đối với các nhu cầu của cộng đồng đa 
dạng của chúng ta và đảm bảo sở cứu hỏa của chúng tôi sẽ có các nguồn 
lực cần thiết để bảo vệ cho các công dân, các doanh nghiệp, và tài sản 
của North Highline.

Dominic X. Barrera
 1407 S 99th St
Seattle WA 98108 
(206) 235-5344
dominicbarrera@gmail.com
www.facebook.com/dominicxbarrera



146 Quận King không chịu trách nhiệm về tính hợp lệ hoặc 
chính xác của lời tuyên bố, phát biểu hoặc bác bỏ. Cứu Hỏa & Cứu Hộ Vashon Island

Ủy viên Vị trí Số 3

 Họ c vấ n: Không nộp thông tin.

Nghề nghiệp: Không nộp thông tin.

Lời phát biểu:  Trong 28 năm qua, tôi đã làm việc cho Sở Cứu Hỏa 
Seattle, trước tiên là một người lính cứu hỏa, sau đó được thăng cấp lên 
Trung úy, Thượng úy và trong mười sáu năm qua, tôi là trưởng Tiểu đoàn, 
với dịch vụ bao quát là một nhân viên Chăm sóc Sức khỏe và An toàn . 
Ngoài trách nhiệm thường xuyên của tôi, tôi đã tham gia vào ủy ban quảng 
bá, và phục vụ với tư cách là một huấn luyện viên cho Chương trình Sống 
sót trong Hỏa hoạn trên Mặt đất của người Lính Cứu hỏa bị Thiệt mạng và 
Sáng kiến Tư pháp Xã hội Thành phố Seattle.  Tôi cũng là một thành viên 
của nhóm Quản lý Căng thẳng trong các Sự việc Nghiêm trọng.

Tôi đã sinh sống tại Vashon trong suốt 19 năm qua. Các con tôi đang theo 
học tại Trường Công lập Vashon và tôi cam kết sâu sắc vì sự an toàn của 
hòn đảo của chúng ta. Tôi mong muốn được đem kinh nghiệm và chuyên 
môn của mình vào các vấn đề Dịch vụ Cứu hỏa để giúp bảo vệ sự an toàn 
liên tục của Hòn đảo của chúng ta và những người dân trên đảo của chúng 
ta một cách hiệu quả và có trách nhiệm về tài chính.

Tamalyn Nigretto
 26014 101st Pl SW
Vashon WA 98070  
  tanigretto58@gmail.com
  

Học vấn:  35 năm làm Kỹ thuật viên Y tế Khẩn 
cấp, 35 năm Kỹ thuật viên Cấp cứu Ngoài trời 
Cơ quan Tuần tra Trượt tuyết Quốc gia, Thạc sĩ 
Giáo dục (cố vấn), Cử nhân Khoa học ngành Xã hội học

Nghề nghiệp:  35 năm làm Kỹ thuật viên Y tế Khẩn cấp, 12 năm làm công 
tác xã hội Cơ quan Dịch vụ Bảo vệ Trẻ em, 15 năm làm y tá

Lời phát biểu: Tôi là cư dân Vashon 33 năm qua. Tôi đã xây dựng gia đình 
mình tại đây và sẽ về hưu tại đây. Tôi bắt đầu sự nghiệp của mình ở Vashon 
là một điều phối viên điều dưỡng phòng khám và sau đó là người viết thư 
xin tài trợ giáo dục y khoa cho một tổ chức địa phương.  Tôi đã dành 14 năm 
làm tình nguyện viên cho phòng y tế tại trường Chautauqua và McMurray, sử 
dụng kinh nghiệm y tế và công tác xã hội của mình một cách hữu ích. Kinh 
nghiệm này và 12 năm (vẫn tiếp tục) làm Kỹ thuật viên Y tế Khẩn cấp tình 
nguyện tại Sở Cứu hỏa và Cứu nạn Vashon Island đã cho tôi sự hiểu biết 
vững chắc về các nhu cầu đặc biệt của hòn đảo tuyệt vời của chúng ta.

Tôi có kinh nghiệm cần thiết để bảo vệ cộng đồng của chúng ta. Là ủy viên, 
tôi sẽ làm việc để đảm bảo rằng chúng ta tiếp tục được hưởng mức an ninh 
và bảo vệ cao.  Là một chủ sở hữu nhà trên đảo, tôi hiểu rõ tầm quan trọng 
của việc bảo vệ gia đình, tài sản, và môi trường độc đáo của chúng ta.  Tôi 
tin vào trách nhiệm tài chính, vào việc lắng nghe,  và phán đoán đúng đắn, có 
trách nhiệm.

Brigitte Schran Brown
 21704 141st Ave SW
Vashon WA 98070 
(206) 954-3447
b.schran@comcast.net
  

Ủy viên Vị trí Số 5

Không nộp thông tin.

David Daniel Hoffmann
 8820 SW Cemetery Rd
Vashon WA 98070 
(206) 940-3489
hoffmann_david@yahoo.com
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chính xác của lời tuyên bố, phát biểu hoặc bác bỏ. Khu Phòng Cháy Quận King Số 16

Ủy viên Vị trí Số 3

Họ c vấ n: Cử nhân Lịch sử, Đại học California, Santa 
Barbara (UCSB) theo Chương trình hỗ trợ tài chính 
GI-Bill, làm việc toàn thời gian sau khi tốt nghiệp 
trường Cao đẳng Thành phố Santa Barbara
Nghề nghiệp: 15 năm công tác trong lĩnh vực CNTT với một khoảng thời gian gián 
đoạn giữa sự nghiệp để chăm sóc con.
Lời phát biểu: Sự an toàn của cộng đồng là mối quan tâm hàng đầu của tôi. Cấp độ 
phục vụ cao nhất cho giá trị tốt nhất là mục tiêu của tôi. Tôi cam kết thực hiện công 
tác điều hành một cách công bằng, không thiên vị, hợp tác và minh bạch. Tôi sẽ vận 
dụng kinh nghiệm lãnh đạo của mình và cam kết phục vụ cộng đồng để bày tỏ quyền 
lợi của các bạn. 
Hiện tại tôi làm: Phó Chủ tịch Kenmore Heritage Society (Hiệp hội Di sản Kemmore) 
và Chuyên viên lưu trữ kỹ thuật số các bộ sưu tập; Thư ký Hội đồng Arts of Kenmore, 
tổ chức chuyên hỗ trợ văn hóa nghệ thuật tại cộng đồng của chúng ta; Thành viên 
Hội Phụ huynh, Giáo viên và Học sinh (PTSA) Trường Tiểu học Kenmore và Chủ tịch 
Chương trình nghệ thuật Refl ections (Phản ánh). Tôi đã từng phục vụ trong Thủy 
quân lục chiến Hoa Kỳ. Chuyên ngành quân sự chính của tôi là phát triển từ hệ thống 
truyền thông tương tự sang hệ thống truyền thông kỹ thuật số. Trước đây tôi đã từng 
là Giám đốc Dự án IBM và tôi cũng rất thành thạo việc áp dụng công nghệ, hoàn 
thành các dự án đúng tiến độ và tiết kiệm ngân sách.
Cung cấp dịch vụ đã từng là kế sinh nhai và là kinh nghiệm sống tích cực của tôi. Tôi 
rất vinh dự được phục vụ các bạn với vai trò là Ủy viên Cứu hỏa. Cảm ơn các bạn đã 
bỏ phiếu bầu cho tôi.

Mathew Martin
 19414 77th Place NE
Kenmore WA 98028 
(206) 372-8174
mathewcmartin4commissioner@gmail.com
  

Học vấn: Cử nhân Quản trị Kinh doanh, UW; Thạc sĩ 
tại UW và Đại học McGill; Thẩm tra viên về Gian lận 
Đã được Chứng nhận
Nghề nghiệp: Hoạch định/Đánh giá Tài chính, Thẩm tra Gian lận
Lời phát biểu: Trong suốt 24 năm qua, tôi đã phục vụ cộng đồng ngày càng phát 
triển của chúng ta với vai trò là Ủy viên Cứu hỏa của Northshore. Sau khi cân nhắc 
cẩn thận, tôi lại một lần nữa ghi danh ứng cử để được tiếp tục đóng góp cho cộng 
đồng bằng những kinh nghiệm của mình. Sau nhiều năm làm việc trong tổ chức này, 
tôi đã quen với việc cân bằng giữa các nhu cầu của cộng đồng và các yêu cầu về 
nhân sự.
Trong suốt thời gian làm việc tại Northshore, tôi làm việc để: phát triển quận của 
chúng ta thành quận cứu hỏa chuyên nghiệp, chất lượng cao, và luôn sẵn sàng; thực 
hiện các kế hoạch tài chính cần thiết để duy trì và liên tục cải tiến dịch vụ cứu hỏa 
trong cộng đồng của chúng ta; và giảm đáng kể chi phí vận hành. Ngoài ra, tôi đã làm 
việc không mệt mỏi thông qua quy trình cho phép liên bang để hoàn thành nhà ga 
Lake Forest Park đã bị trì hoãn rất lâu.
Những nỗ lực của tôi vẫn còn khả dụng, mang lại lợi ích cho cộng đồng cũng như các 
nhân sự bảo vệ chúng ta.
Tôi rất biết ơn nếu các bạn bỏ phiếu cho tôi, và tôi xin chân thành cảm ơn sự hỗ trợ 
của các bạn trong thời gian vừa qua,
Don Ellis
Được ủng hộ bởi Knut Einarsen

Don Ellis
 6222 N.E. 182nd St.
Kenmore WA 98028 
(425) 487-9511
ppd5@frontier.com
  

Ủy viên Vị trí Số 5

Học vấn: Đại học Tiểu bang Western Washington 
and Cao đẳng Cộng đồng Shoreline

Nghề nghiệp: Đã nghỉ hưu, hoạt động 30 năm trong ngành Dịch vụ An toàn công 
cộng

Lời phát biểu: Tôi tự hào về những thực hành tài chính và tác nghiệp, đào tạo và 
đạo đức dịch vụ của Sở Cứu hỏa Northshore.  NFD đang hoạt động tốt, và có cơ sở 
vững chắc về mặt tài chính và luôn sẵn sàng cung cấp các dịch vụ chất lượng cao.

NFD hiện đang xem xét hợp nhất với các sở cứu hỏa Bothell và Woodinville. Tôi tin 
rằng một sở hợp nhất có thể mang lại nhiều lợi ích nếu việc thực hiện có thể kết hợp 
nhiều cải tiến về tác nghiệp, và phí tổn thành lập cũng như các chi phí cung cấp dịch 
vụ ở mức hợp lý. Tôi ủng hộ một hợp đồng đại lý ban đầu đối với mô hình các dịch 
vụ tiếp theo qua hình thức hợp nhất chính thức ngay khi các phí tổn và lợi ích từ việc 
phân vùng được thiết lập và xác minh. Một số người ngay lập tức ủng hộ việc hình 
thành một sở Cứu hỏa Địa phương mới. Tôi tin rằng RFA là cách tiếp cận khó khăn 
nhất và mang nhiều rủi ro nhất.  Nó mang tính lâu dài, yêu cầu có hệ thống quản lý 
mới, hệ thống thuế, các chính sách và hợp đồng lao động. Chỉ ước lượng được chi 
phí chuyển tiếp, vốn và các hoạt động đang diễn ra. Tôi cam kết về hợp tác khu vực 
và triển khai một cách khôn ngoan những đồng đô la thuế của bạn.

David Maehren
 6316 NE 196th Street
Kenmore WA 98028 
(206) 604-3683
David4KCFD16@comcast.net
  



148 Quận King không chịu trách nhiệm về tính hợp lệ hoặc 
chính xác của lời tuyên bố, phát biểu hoặc bác bỏ. Khu Phòng Cháy Quận King Số 20

Ủy viên Vị trí Số 3

Học vấn: Cử nhân Khoa học Kỹ thuật Xây 
dựng, Cử nhân Khoa học Toán học, Thạc sĩ Khoa học Kỹ thuật Xây dựng 
Dân dụng

Nghề nghiệp: Tổng Giám đốc Sở cấp nước và xử lý nước thải Skyway

Lời phát biểu: Tên tôi là Cynthia Lamothe và tôi rất vui mừng được chạy 
đua trong cuộc bầu cử vào Khu Cứu hỏa 20, Quận King, Vị trí Ủy viên Số 
3.  Tôi sinh ra và lớn lên ở Seattle và đã sinh sống ở khu vực Skyway/ 
West Hill 19 năm trong 22 năm qua. Cộng đồng này là nhà của tôi và tôi 
có quyền lợi trong tương lai của nơi này.  Khu Cứu hỏa 20 đóng một vai 
trò quan trọng trong các vấn đề về sức khỏe, phúc lợi và sự an toàn của 
người dân nơi đây.  Tôi muốn được trở thành một phần trong sự nỗ lực đó 
và tôi tin rằng tôi có thể đóng góp tích cực cho tổ chức này.  Tôi cảm thấy 
kinh nghiệm kỹ thuật, kinh nghiệm quản lý và học vấn của tôi sẽ là một tài 
sản cho Khu Cứu hỏa và tôi kính xin lá phiếu của các bạn.

Cynthia Lamothe
 8214 S 128th Street
Seattle WA 98178 
(206) 660-2954
HNA71@msn.com
  



Jurisdiction King County Elections is not authorized to edit statements, 
nor is it responsible for the contents therein. 149Quận King không chịu trách nhiệm về tính hợp lệ hoặc 
chính xác của lời tuyên bố, phát biểu hoặc bác bỏ. Khu Phòng Cháy Quận King Số 25

Ủy viên Vị trí Số 2

Học vấn: Trường Đại học Bang Humbolt B.S. 
Sinh học Thuỷ sản Biển; Cao đẳng Coleman B.S. 
Khoa học Máy tính
Nghề nghiệp: Bá n nghỉ  hưu
Lời phát biểu: Là cư dân của Khu Cứu hoả 25, tôi là một người trong số các 
bạn và có mong muốn như các bạn, Các Dịch vụ Cấp cứu và Cứu hoả tốt nhất 
luôn sẵn sàng hỗ trợ nhu cầu của cộng đồng chúng ta.
Tôi đã sống tại quận của chúng ta được 32 năm; có 2 người con; hiến tặng 
hàng ngàn giờ cho cộng đồng của chúng ta thông qua việc tham gia với các 
trường của chúng ta; huấn luyện và quản lý các môn thể thao 5 Sao; và đã 
tham gia vào một số ủy ban hành động vì công dân đại diện cho lợi ích cộng 
đồng của chúng ta.  Tôi không phải là một chính trị gia, tôi là một người hàng 
xóm của các bạn với mong muốn đảm bảo rằng cộng đồng của chúng ta có các 
dịch vụ cứu hỏa và cấp cứu tốt nhất luôn sẵn sàng bảo vệ các gia đình và các 
ngôi nhà của chúng ta, nếu có hoả hoạn, tai nạn xe cộ hoặc trường cấp cứu y 
tế.
Tất cả chúng ta đều hi vọng rằng chúng ta sẽ không bao giờ phải cần đến các 
dịch vụ khẩn cấp, nhưng khi cần, chúng ta phải có được những dịch vụ tốt nhất! 
Tôi rất vinh dự được phụ vụ các bạn với vai trò là uỷ viên cứu hoạ trong suốt 
mấy tháng qua. Tôi muốn tiếp tục được phục vụ các bạn và vô cùng biết ơn nếu 
quý vị bỏ phiếu cho tôi vào ngày bầu cử.

Kerry Abercrombie
 14317 166th Pl SE
Renton WA 98059 
  abrcrmb@msn.com
  

Ủy viên Vị trí Số 3

Không nộp thông tin.

Myron R. Meikle
 14123 SE 139th St
Renton WA 98059 
(206) 949-3231
e10drivers@comcast.net
  



150 Quận King không chịu trách nhiệm về tính hợp lệ hoặc 
chính xác của lời tuyên bố, phát biểu hoặc bác bỏ. Khu Phòng Cháy Quận King Số 27

Ủy viên Vị trí Số 3

Học vấn: Đại Học Washington, Cử Nhân Kỹ 
sư Cơ khí, Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh

Nghề nghiệp: Tham vấn viên Quản trị và Kỹ thuật

Lời phát biểu: Cảm ơn các bạn đã cho phép tôi được phục vụ với tư cách 
là Ủy viên Cứu hỏa của Thành phố Fall và cảm ơn các bạn đã hỗ trợ mạnh 
mẽ về các khoản tiền thuế đặc biệt, nó rất quan trọng để duy trì đội ngũ 
nhân viên và trang thiết bị nhằm cung cấp tới các bạn các dịch vụ xuất sắc 
mà chúng ta đang mong đợi. Trên tinh thần quan hệ đối tác đó, khi nền 
kinh tế và các giá trị nhà ở đã bắt đầu tăng sau cuộc suy thoái kinh tế, các 
Ủy viên của Khu Cứu hỏa Thành phố Fall đã giảm khoản thuế đặc biệt để 
chỉ thu thuế thu nhập mà chúng tôi đã nói với các bạn là chúng tôi cần. 
Với sự hỗ trợ của các bạn, chúng tôi sẽ tiếp tục thu hút và giữ chân những 
nhân viên có trình độ và tâm huyết, mang đến sự kết hợp độc đáo các dịch 
vụ mà khu vực Thành phố Fall yêu cầu và đảm bảo các dịch vụ mà mỗi 
chúng ta có thể cần một ngày nào đó sẽ luôn có sẵn. Với phiếu bầu của 
các bạn, tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác hành chánh một cách có trách 
nhiệm và thực tế của quận. Tôi đánh giá cao lá phiếu của các bạn.

Daniel E. Meredith
 PO Box 459
Fall City WA 98024 
(206) 612-9185
demeredithkcfpd27@outlook.com
  



Jurisdiction King County Elections is not authorized to edit statements, 
nor is it responsible for the contents therein. 151Quận King không chịu trách nhiệm về tính hợp lệ hoặc 
chính xác của lời tuyên bố, phát biểu hoặc bác bỏ. Khu Phòng Cháy Quận King Số 28

Ủy viên Vị trí Số 3

Họ c vấ n: Cao đẳng Cộng đồng Grand Rapids 
và Đại học Washington
Nghề nghiệp: Thi hành luật
Lời phát biểu: Tôi là một cựu cảnh sát có nhiều kinh nghiệm từ các vị trí 
lãnh đạo và quản lý.  Tôi là một người bảo thủ về tài chính với trọng tâm là 
trách nhiệm. 
Vợ tôi và tôi đã nuôi dạy hai cô con gái ở Enumclaw và bây giờ chúng tôi 
đang hạnh phúc với năm đứa cháu xinh đẹp. 
Tôi được Hội đồng Hạt King County bổ nhiệm vào một vị trí còn trống trong 
Hội đồng Ủy Viên.  Vào thời điểm đó, Quận đã đấu tranh với các vấn đề 
nhận thức về tài chính và công chúng, do vấn đề bội chi và đa cực hóa 
công dân.  Kể từ đó, chúng tôi đã có những bước tiến dài ổn định chi tiêu 
và thiết lập một ngân sách bền vững. 
Bất chấp những khó khăn mà chúng tôi đã trải qua trong quá khứ, Đội Lính 
Cứu hỏa của chúng tôi không bao giờ bỏ lỡ một bước tiến nào và chúng 
tôi luôn biết ơn sự phục vụ tận tâm của họ đối với cộng đồng của chúng ta. 
Nhiều vấn đề quan trọng và đầy thách thức đặt ra phía trước cho chúng ta 
và tôi có thể tự hào để tiếp tục phục vụ cộng đồng vĩ đại này với vai trò là 
một trong những Ủy viên Cứu hỏa.  Cảm ơn Quý vị.

Stan McCall
 1203 Berilla Dr.
Enumclaw WA 98022 
(360) 825-1831
McCallsNW@hotmail.com
  



152 Quận King không chịu trách nhiệm về tính hợp lệ hoặc 
chính xác của lời tuyên bố, phát biểu hoặc bác bỏ. Khu Phòng Cháy Quận King Số 34

Ủy viên Vị trí Số 3

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

Nghề nghiệp: Nghỉ hưu

Lời phát biểu: Tôi và gia đình của mình đã sống hạnh phúc bên nhau 
tại Quận trong 25 năm qua và, nếu được tái cử, tôi mong muốn tiếp tục 
được cống hiến cho phúc lợi tương lai của cộng đồng chúng ta.  Trong 
nhiều năm, KCFD # 34 đã làm việc chặt chẽ với Sở Cứu hỏa Thành phố 
Redmond để cung cấp các Dịch vụ Y tế Khẩn cấp và Dịch vụ Cứu hỏa chất 
lượng và kịp thời cho người dân và các doanh nghiệp tại Quận của chúng 
ta.   Chúng ta đã thận trọng về vấn đề tài chính và giám sát liên tục sự phù 
hợp về phạm vi của Quận chúng ta.  Trong 5 năm qua, tôi đã có thể góp 
phần vào việc phân tích và báo cáo các kết quả tài chính của chúng ta và 
hỗ trợ việc thiết kế các chính sách và quy trình.  Tôi đánh giá rất cao lá 
phiếu của quý vị vào tháng Mười Một.  Xin cảm ơn.

Fred Shanafelt
 21414 NE 67th St
Redmond WA 98053 
(425) 868-1489
shanafelts@comcast.net
  



Jurisdiction King County Elections is not authorized to edit statements, 
nor is it responsible for the contents therein. 153Quận King không chịu trách nhiệm về tính hợp lệ hoặc 
chính xác của lời tuyên bố, phát biểu hoặc bác bỏ. Cứu Hỏa & Cứu Hộ Woodinville

Ủy viên Vị trí Số 3

Họ c vấ n: Theo học tại Cao đẳng cộng đồng 
Edmonds

Nghề nghiệp: Nhân viên cứu hỏa

Lời phát biểu: Đây là một vinh dự và là một đặc ân đặc biệt đối với tôi khi 
tiếp tục được phục vụ các công dân của cộng đồng chúng ta với vai trò là 
một Ủy viên Cứu hỏa.

Kể từ nhiệm kỳ đầu tiên của tôi cách đây 18 năm, toàn bộ bộ phận và cộng 
đồng của chúng ta đã ở trong trạng thái liên tục thay đổi. Những tòa nhà 
mới, những ưu tiên mới, những tiêu chuẩn mới, những nỗ lực địa phương 
hóa các dịch vụ, những quan hệ đối tác mới, những người mới và những 
mối nguy hiểm cộng đồng mới phải đối mặt. Mặc dù đôi lúc không phải là 
dễ dàng, tuy nhiên tôi đã làm việc chăm chỉ để cung cấp cho lãnh đạo và 
để đảm bảo đáp ứng đầy đủ các nhu cầu của cộng đồng.

Tôi sẽ tiếp tục làm việc không mệt mỏi vì sự tiến bộ của cộng đồng của 
chúng ta và chắc chắn rằng Sở Cứu nạn và Cứu hỏa Woodinville luôn sẵn 
sàng phục vụ khi có thông báo tức thì.

Tim Osgood
 19704 131st Pl NE
Woodinville WA 98072 
(206) 786-0339
osgood44@gmail.com
  

Ủy viên Vị trí Số 5

Họ c vấ n: Cử nhân Xây dựng công trình, Đại học 
Washington

Nghề nghiệp: Người sáng lập kiêm Chủ sở hữu Công ty Xây dựng Sierra Inc.

Lời phát biểu: Là chủ doanh nghiệp trong khu vực tôi mong muốn tiếp tục áp 
dụng phương pháp tiếp cận có trách nhiệm về tài chính để cung cấp dịch vụ 
Cứu hỏa và dịch vụ EMS (chuyển phát nhanh) vượt trội cho Woodinville và, có 
thể là cho phía Bắc Quận King và phía Nam Quận Snohomish.   Tôi tin tưởng 
các khu cứu hỏa độc lập, hợp nhất là cách tốt nhất để cung cấp dịch vụ này ở 
khu vực của chúng ta. 

Hàng ngày những người đàn ông và phụ nữ tận tâm của Sở Cứu nạn và Cứu 
hỏa Woodinville đem niềm đam mê và sự cống hiến của họ cho cộng đồng.  
Tôi muốn đảm bảo rằng chúng ta đang cung cấp các dịch vụ vô cùng quan 
trọng trong khi chỉ sử dụng một phần trung bình số tiền thuế của Quý vị. 

Tôi đã sống trong cùng một ngôi nhà trên Đồi Hollywood gần 30 năm nay, đây 
là nơi người vợ lạ thường của tôi, bà Kim, và tôi đã nuôi dạy hai cô con gái 
tuyệt vời, tôi là người có tiếng nói độc lập chỉ đại diện cho người dân ở khu 
vực của chúng ta.  Tôi mong muốn được làm việc với tất cả các bên liên quan 
trong khu vực của chúng ta xây dựng nên một tổ chức ổn định hơn và hợp lý 
hơn.

Roger Collins
 19900 144th Ave NE
Woodinville WA 98072 
(425) 486-0474  



154 Quận King không chịu trách nhiệm về tính hợp lệ hoặc 
chính xác của lời tuyên bố, phát biểu hoặc bác bỏ. Khu Phòng Cháy Quận King Số 37

Ủy viên Vị trí Số 3

Họ c vấ n: Học tại Trường Cao đẳng Cộng 
đồng Everett (1964-1966)

Nghề nghiệp: Giám đốc Chi nhánh Graybar Tacoma (Washington) đã nghỉ 
hưu

Lời phát biểu: Tôi tin tưởng rằng cộng đồng của chúng ta xứng đáng có 
dịch vụ an toàn và phòng cháy chữa cháy tuyệt vời.  Điều này được thực 
hiện khi có nhân viên và lính cứu hỏa giỏi nhất luôn sẵn sàng và các quy 
trình tại chỗ để thực hiện điều này.  Ngoài ra, tôi đặc biệt tin tưởng rằng 
chúng ta phải là những quản lý tốt nguồn tài trợ mà chúng ta nhận được 
từ các công dân. Cơ quan Cứu hỏa (RFA) Kent Fire tin tưởng rằng đủ tốt 
không có nghĩa là đủ tốt và chúng ta phải luôn luôn phấn đấu liên tục vì sự 
tiến bộ.  Điều cần thiết là các quan chức được bầu ra, tạo thành Hội đồng 
RFA và nhân viên Kent Fire RFA và lính cứu hỏa là những người làm cho 
điều trở thành hiện thực, không chỉ hôm qua, mà còn là hôm nay và ngày 
mai.  Nếu được bầu lại là Ủy viên Cứu hỏa Quận 37, tôi sẽ phấn đấu để 
đảm bảo rằng chúng ta cung cấp dịch vụ an toàn và Cứu hỏa tốt nhất có 
thể, không ngừng nỗ lực cải tiến và đảm bảo nguồn kinh phí được chi tiêu 
một cách khôn ngoan.

Tôi cần phiếu bầu của Quý vị để bầu lại tôi làm Ủy viên Cứu hỏa Quận 37.

Michael Denbo
 20109 SE 260th Place
Covington WA 98042 
(253) 630-9196
denbomr@comcast.net
  



Jurisdiction King County Elections is not authorized to edit statements, 
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chính xác của lời tuyên bố, phát biểu hoặc bác bỏ. Khu Phòng Cháy Quận King Số 38

Ủy viên Vị trí Số 3

Học vấn: Bằng Liên kết Nghệ thuật; nhiều 
chương trình giáo dục nghề liên tục

Nghề nghiệp: Tiểu Đoàn trưởng tại sở cứu hoả thành phố Western 
Washington

Lời phát biểu: Từ khi là một nhân viên cứu hoả tình nguyện của North 
Bend trong những năm 1980 đến khi làm nhân viên cứu hoả chuyên 
nghiệp trong 24 năm và trong 13 năm qua làm Uỷ viên Khu Cứu hoả 38, tôi 
đã nỗ lực hết mình để xứng đáng với vai trò của một công chức. 

Một trong những mục tiêu của tôi khi bắt đầu trở thành Uỷ viên Cứu hoả 
là thay thế trạm cứu hoả cũ kỹ của các cộng đồng của chúng ta. Với Trạm 
87 mới và đẹp, (và Trạm 88 được nâng cấp tại Wilderness Rim), mục tiêu 
đó đã được hoàn thành. Trạm 87 được xây dựng nhờ quan hệ đối tác 
với Thành phố North Bend. Ý nghĩa của sức mạnh tổng hợp này với các 
đối tác cộng đồng của chúng ta là điều cần thiết để tối đa hóa giá trị của 
những đồng tiền thuế của người dân đồng thời cung cấp dịch vụ hàng đầu, 
thông qua một nền kinh tế đạt được nhờ quy mô. Tôi ưu tiên cao nhất cho 
trách nhiệm tài chính.

Tôi mong được phục vụ các bạn với vai trò là Uỷ viên Khu Cứu hoả 38 
nhiệm kỳ ba, và mong nhận được sự ủng hộ của các bạn.

Chris Dahline
 12841 456th Dr SE
North Bend WA 98045 
  



156 Quận King không chịu trách nhiệm về tính hợp lệ hoặc 
chính xác của lời tuyên bố, phát biểu hoặc bác bỏ. Cứu Hỏa & Cứu Hộ Nam Quận King

Ủy viên Vị trí Số 2

 Học vấn: Hiệp hội Arts Court Báo chí và Kinh 
doanh, Cao đẳng Cộng đồng Green River 
(GRCC).

Nghề nghiệp: Chủ sở hữu, Flygare & Associates/Alliance (Court) 
Reporting. Cựu nhân viên Boeing

Lời phát biểu: Roger chuyển đến Federal Way năm 1968 và trở thành một 
thành viên quan trọng của cộng đồng chúng ta.  Ông đã giúp giữ lại các 
sân bóng của Liên đoàn Bóng chày Trẻ em Steel Lake, hỗ trợ Thị trường 
cho Nông dân Federal Way, đấu tranh chống lại nạn buôn người và là 
Nhân viên Dịch vụ cho Bưu điện VFW 1741.  Ông đã phục vụ trong ủy ban 
cố vấn trường Cao đẳng Cộng đồng Green River, Viện Voc-Tech Bates 
và Viện Báo cáo Tòa án.  Roger là một cựu chiến binh Việt Nam được 
trao tặng huy chương Purple Heart.  Ông đã kết hôn với Karla WARNKE 
Flygare 39 năm qua, là cha của một cậu trai và ông nội của hai cháu.

Roger đã quản lý rất thành công doanh nghiệp làm báo cáo tòa án của 
mình suốt 35 năm qua và là một thành viên của Phòng Thương mại.  Ông 
tạo ra một môi trường làm việc tích cực để hoàn thành công việc, am hiểu 
việc cân đối ngân sách, sự cần thiết phải thiết lập các mục tiêu ngắn hạn, 
dài hạn và lập kế hoạch để đạt kết quả thành công.  Ông sẽ mang kinh 
nghiệm chuyên môn phong phú này đến vị trí Ủy viên Sở Cứu hỏa.

Roger sẽ đảm bảo cho các nhân viên cứu hỏa của chúng ta có mọi thiết bị 
cần thiết để cứu lấy sự sống của quý vị và những người thân yêu của mình 
khi quý vị gọi 911.

Hãy kêu gọi bạn bè và hàng xóm của quý vị - bỏ phiếu cho Roger Flygare 
vào vị trí Ủy viên Sở cứu hỏa.

Roger Flygare
 1715 S 324th Pl #250
Federal Way WA 98003 
(253) 214-2999
RGFlygare@gmail.com
www.rogerfl ygareskfr.com

Họ c vấ n: Cử nhân ngành Lâm nghiệp - Công 
nghiệp Gỗ và Thạc sĩ - Bột giấy và Giấy - Đại học Washington

Nghề nghiệp: Tư vấn viên Công nghệ Gỗ Tự do tại Công ty Tư vấn FRM

Lờ i phát biểu: Là một cựu lính cứu hỏa, tôi thường nghe tin tức truyền 
đạt trên đài phát thanh trong các cuộc gọi chữa cháy và viện trợ.  Tôi có 
thể đảm bảo với quý vị rằng các nhân viên và đội cứu hỏa lành nghề của 
chúng tôi đang bảo vệ chúng ta rất tốt.  Xếp hạng bảo hiểm của chúng 
tôi đứng thứ 3 trong tiểu bang chỉ sau Seattle và Bellevue.  Quý vị có biết 
rằng họ đáp ứng gần 18,000 cuộc gọi hàng năm trong cộng đồng ngày một 
phát triển này?  Điều này làm thiệt hại đến các thiết bị quan trọng mà phải 
luôn luôn sẵn sàng đáp ứng.  Các trạm cứu hỏa phải được duy trì tốt và 
có khả năng chịu được trận động đất “cực lớn”.  Các ủy viên phải có trách 
nhiệm với người nộp thuế và các doanh nghiệp và với lính cứu hỏa và 
những nhân viên đang phục vụ cho cộng đồng hàng giờ hàng ngày.    Tất 
cả chúng ta đều hiểu rằng kinh phí là cần thiết để duy trì hoạt động mỗi 
ngày.  Đó là vai trò của các ủy viên khi làm việc với Khu Phòng cháy và đội 
ngũ lãnh đạo của thành phố để có được một chiến lược hợp lý nhằm đáp 
ứng các nhu cầu thiết yếu trong tương lai và truyền đạt các nhu cầu đó với 
người nộp thuế và lắng nghe họ. 

Tôi chỉ  mới bắ t đầ u tham gia vào chính trị và chính quyền.  Tuy nhiên, 
kinh nghiệm của tôi tại Weyerhaeuser, trong ngành  và trong cộng đồng đã 
mang lại cho tôi sự tự tin rằng tôi có thể mang lại một viễn cảnh tươi đẹp 
và đề xuất các lựa chọn thay thế sáng tạo cho Ủy ban trong việc phát triển 
và thực hiện một chiến lược cho tương lai.

Bill Fuller
 28815 8th Ave S
Federal Way WA 98003 
(253) 315-1519
bill@frmconsulting.net
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chính xác của lời tuyên bố, phát biểu hoặc bác bỏ. Cứu Hỏa & Cứu Hộ Nam Quận King

Ủy viên Vị trí Số 3

Không nộp thông tin.

Marty Grisham
 2522 S 365th Place
Federal Way WA 98003 
(253) 838-7268
mfgrisham@comcast.net
  

Học vấn: Cử nhân Khoa học Cứu hỏa

Nghề nghiệp: Đội trưởng Đội Cứu hỏa Nghỉ hưu (32 Năm Phục vụ); hiện 
là Ủy viên Cứu hỏa

Lời phát biểu: Tôi chạy đua vào chức Ủy viên Cứu hỏa vì kiến thức và 
kinh nghiệm của tôi đã giúp Hội đồng đưa ra các quyết định đã duy trì vị trí 
của Sở Cứu hỏa và Cứu hộ South King là một trong những sở tốt nhất của 
Bang! 

Tôi có kiến thức, kỹ năng và được đào tạo cho công việc này. Tôi bắt đầu 
sự nghiệp của mình với vai trò là một trong những nhân viên cứu hỏa 
được trả lương đầu tiên tại Sở Cứu hỏa Federal Way. Tôi đã làm việc tại 
các vị trí như nhân viên điều động, lính cứu hỏa, trung úy, đội trưởng, sĩ 
quan huấn luyện và thừa hành Tiểu Đoàn Trưởng. Tôi đã nghỉ hưu ở chức 
vụ Đội trưởng năm 2000, sau 32 năm phục vụ. Tôi là Ủy viên Cứu hỏa của 
SKF&R từ năm 2002 đến năm 2007 và từ năm 2010 đến năm 2015.

Kinh nghiệm của tôi đã giúp tôi xử lý những khó khăn mà SKF&R phải đối 
mặt. Trong thời kỳ suy thoái, SKF&R đã suy giảm hơn 28% nguồn vốn tài 
trợ tương đương với hơn 7 triệu USD.  Tuy nhiên, Hội đồng Ủy viên đã duy 
trình khả năng phục vụ và bảo vệ cư dân thông qua việc hoạch định tài 
chính lâu dài và vững mạnh của mình.  Người dân nộp thuế của SKF&R 
xứng đáng có được một Hội đồng đoàn kết cùng nhau để đạt được những 
mục tiêu thiết yếu này và tôi đã thực hiện điều đó trong hai nhiệm kỳ trước 
của mình.

Được sự ủng hộ của:

Các Đảng viên Đảng Dân chủ Quận 30 và 33

Hội đồng Nhân viên cứu hỏa Bang Washington

Nhân viên Cứu hỏa Địa phương 2024

John Rickert
 2616 S 360th St
Federal Way WA 98003 
(253) 307-7127
Elect.JohnRickert@gmail.com
  



158 Quận King không chịu trách nhiệm về tính hợp lệ hoặc 
chính xác của lời tuyên bố, phát biểu hoặc bác bỏ. Khu Phòng Cháy Quận King Số 40

Ủy viên Vị trí Số 3

Học vấn: Cử nhân về Quản trị Kinh doanh, Đại 
học Phoenix; Thạc sĩ về Quản lý Tổ chức, Đại học Phoenix

Nghề nghiệp: Công ty Boeing

Lời phát biểu: Tôi đã sống tại Fairwood được 18 năm, và rất yêu cộng 
đồng của chúng ta. Tôi tự hào vì được phục vụ các bạn với vai trò là một 
ủy viên cứu hỏa trong suốt hai năm qua. Các ủy viên cứu hỏa của tôi đã 
bầu tôi làm Chủ tịch Hội đồng vào năm nay. Tôi tốt nghiệp Học viện Lãnh 
đạo South Puget Sound năm 2015, một Đối tác Hỗ trợ Môi trường Sống 
cho Gia đình Loài người và tham gia tình nguyện hỗ trợ các sự kiện từ 
thiện của cộng đồng. Tôi tin rằng an toàn và bảo vệ các gia đình và cộng 
đồng là ưu tiên hàng đầu. Tôi mong nhận được phiếu bầu của các bạn để 
cho phép tôi được tiếp tục phụng sự các bạn với vai trò là ủy viên cứu hỏa 
của các bạn.

Cheryl Nichelson
 17402 SE 196th Dr
Renton WA 98058 
(425) 466-0834
nichelson90@gmail.com
  

Ủy viên Vị trí Số 5

Không nộp thông tin.

Ronnie Little
 PO Box 58414
Renton WA 98058 
(425) 830-4258
ronnie751@yahoo.com
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chính xác của lời tuyên bố, phát biểu hoặc bác bỏ. Khu Phòng Cháy Quận King Số 43

Ủy viên Vị trí Số 3

Học vấn: Tốt nghiệp Trung học Chief Sealth, 
Bằng AA về Khoa học Cứu hỏa, Cao đẳng Cộng 
đồng Bellevue
Nghề nghiệp: 30 làm Viên Thanh tra Cứu hỏa Chính tại Sở Cứu hỏa 
Renton.
Lời phát biểu: Xin cảm ơn quý vị đã ủng hộ tôi khi tôi phục vụ tại vị trí này 
trong 6 năm qua.
Tôi có niềm tin mãnh liệt vào sứ mệnh của dịch vụ cứu hỏa và tự hào vì là 
một thành viên trong lĩnh vực này bảo vệ cư dân của cộng đồng chúng ta 
hàng ngày.
Tôi kiên quyết giữ đúng những nguyên tắc của mình rằng công việc của tôi 
với vai trò là Ủy viên Cứu hỏa là phải làm việc chăm chỉ để giữ cho mọi thứ 
càng hợp lý cho những người dân đóng thuế tại địa phương càng tốt.  Tôi 
giám sát chặt chẽ việc chi tiêu từng đồng tiền thuế.  Mặt khác, cũng cần phải 
bảo vệ mạng sống của lính  cứu hỏa, những người phục vụ gia đình và hàng 
xóm láng giềng của chúng ta và duy trì mức dịch vụ chuyên nghiệp mà quý vị 
đã biết để mong đợi từ sở cứu hỏa.
Tôi mong nhận được lá phiếu của quý vị, chúng ta có thể cùng nhau cố gắng 
vì một cộng đồng an toàn về hỏa hoạn.

Camille Walls
 21827 244th Ave SE
Maple Valley WA 98038 
(425) 432-5501  



160 Quận King không chịu trách nhiệm về tính hợp lệ hoặc 
chính xác của lời tuyên bố, phát biểu hoặc bác bỏ. Cứu Hỏa & Cứu Hộ Mountain View 

Ủy viên Vị trí Số 2

Học vấn: Cử nhân Truyền thông, Đại học Tiểu 
bang Washington; Trung học Phổ thông Auburn
Nghề nghiệp: Chủ sở hữu, Công ty Truyền thông McKinney; Huấn luyện viên 
Chuyển tiếp Việc làm An ninh Quốc gia
Lời phát biểu: Tôi đã nhận được đặc quyền và vinh dự được phục vụ quý vị 
với vai trò Ủy viên Khu Cứu hỏa. Tôi tự hào về thành tích tài chính của chúng 
ta. Khu Cứu hỏa của chúng ta hiện có một trong những xếp hạng bảo hiểm 
cao nhất tiểu bang và báo cáo kiểm toán tiểu bang trong sạch trong nhiều năm. 
Năm nay, chúng ta đã tái huy động vốn cho khoản tiền thuế trái phiếu còn lại tiết 
kiệm cho người đóng thuế hàng ngàn đô la trong suốt thời gian phải đóng thuế 
trái phiếu. Tôi sẽ tiếp tục đấu tranh cho những cơ hội làm cho Khu Cứu hỏa của 
chúng ta vững mạnh hơn và sẽ là một người giám sát tài chính cho các nguồn 
quỹ công.
Tôi đã sống trong khu vực gần như cả đời và sống tại Khu Cứu hỏa này được 
25 năm. Tôi biết những khó khăn về địa lý và tài chính mà Khu Cứu hỏa của 
chúng ta phải đối mặt.
Tôi sẽ tập trung vào việc đảm bảo rằng Khu Cứu hỏa Mountain View có các 
nguồn lực cần thiết để bào vệ và ứng phó trong cộng đồng của chúng ta, và lên 
kế hoạch cho sự tăng trưởng và nhu cầu ngày càng tăng cho các dịch vụ.
Cả m ơn sự  ủ ng hộ  củ a quý  vị . 

Catherine McKinney
 37922 244th Ave SE
Enumclaw WA 98022 
(360) 825-7728
cvmckinney@comcast.net
  

Ủy viên Vị trí Số 3

Học vấn: Cử nhân Quản trị Kinh doanh tại UW, 
Bằng Luật tại Trường Luật, UW

Nghề nghiệp: Nhân viên Cứu hỏa

Lời phát biểu: Với tư cách là Ủy viên Cứu hỏa của các bạn, tôi cam kết cung 
cấp các dịch vụ khẩn cấp đặc biệt cho cộng đồng của chúng ta một cách có 
trách nhiệm về tài chính. 

Tôi làm điều này vì biết rằng gia đình của tôi và của các bạn có thể phụ thuộc 
vào sở cứu hỏa để bảo vệ ngôi nhà và những người thân yêu của chúng ta.  

Trong thời gian phục vụ của mình với tư cách là Ủy viên Cứu hỏa, tôi có trách 
nhiệm đảm bảo Sở Cứu Hỏa của chúng tôi sẵn sàng phục vụ các bạn.  Điều 
này có nghĩa rằng thiết bị của chúng tôi được bảo quản đúng cách, nhân viên 
của chúng tôi được đào tạo tốt, và tiền thuế của chúng ta được chi tiêu một 
cách hợp lý.  

Để đạt được những mục tiêu này, tôi dựa vào kinh nghiệm của mình là một 
nhân viên cứu hỏa sự nghiệp, chủ doanh nghiệp, luật sư, và là thành viên của 
cộng đồng chúng ta trong suốt 25 năm.  Nền tảng này cho phép tôi lên tiếng với 
sự hiểu biết tích cực của mình vào Hội đồng Ủy viên Cứu hỏa.  Với sự hỗ trợ 
của các bạn, tôi sẽ tiếp tục mang sự lãnh đạo và trách nhiệm giải trình đến với 
cộng đồng của chúng ta một cách xứng đáng.

Dan Bjurstrom
 PO Box 42
Enumclaw WA 98022 
(253) 951-0652
danandjuli@juno.com
  



Jurisdiction King County Elections is not authorized to edit statements, 
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Ủy viên Vị trí Số 5

Không nộp thông tin.

Mark E. Clayton
 34617 215th Ave SE
Auburn WA 98092 
(253) 261-6240
Mkclay511@msn.com
  



162 Quận King không chịu trách nhiệm về tính hợp lệ hoặc 
chính xác của lời tuyên bố, phát biểu hoặc bác bỏ. Khu Phòng Cháy Quận King Số 45

Ủy viên Vị trí Số 3

Không nộp thông tin.

Jerry E. Smith
 31324 NE 111th Pl
Carnation WA 98014 
(425) 788-3431
triplejsmith@msn.com
  



Jurisdiction King County Elections is not authorized to edit statements, 
nor is it responsible for the contents therein. 163Quận King không chịu trách nhiệm về tính hợp lệ hoặc 
chính xác của lời tuyên bố, phát biểu hoặc bác bỏ. Khu Phòng Cháy Quận King Số 47

Ủy viên Vị trí Số 3

Họ c vấ n: Tốt nghiệp trung học phổ thông, 2 
năm học nghề

Nghề nghiệp: Kỹ sư thiết kế kỹ thuật điện

Lời phát biểu: Tôi là Ủy viên tạm thời kể từ tháng 03/2015 do ủy viên 
chính từ chức. Với tất cả khả năng của mình, tôi sẽ tiếp tục làm việc chăm 
chỉ để quản lý công việc của Quận. Tôi sẽ nghiêm túc chịu trách nhiệm về 
tài chính và phấn đấu sử dụng hiệu quả tiền thuế khó kiếm được mà chúng 
tôi đã được giao phó. Tôi đã gia nhập vào Sở Cứu hỏa Kangley/Palmer 
vào tháng 06/2009. Tôi đã học được rằng là một người lính cứu hỏa bạn 
phải không ngừng học hỏi. Xung quanh chúng ta luôn luôn có một thử 
thách mới. Với tư cách là ủy viên của Quý vị, tôi mong muốn đối diện với 
nhiều thử thách khác nhau. Tôi sẽ cố gắng kết hợp các giá trị truyền thống 
của quá khứ với những tiến bộ của tương lai. Tôi cung sẽ liêm chính, trung 
thực và sẵn sàng nỗ lực nhiều hơn nữa để hoàn thành công việc. Cám ơn 
sự ủng hộ của Quý vị.

Mike Knopp
 29510 333rd Ave SE
Ravensdale WA 98051 
(360) 886-8139
mjknoppy@gmail.com
  



164 Quận King không chịu trách nhiệm về tính hợp lệ hoặc 
chính xác của lời tuyên bố, phát biểu hoặc bác bỏ. Khu Phòng Cháy Quận King Số 50

Ủy viên Vị trí Số 2

Học vấn: Bằng AA, Cao đẳng Thành phố Long 
Beach: Chứng chỉ: Công nghệ Công nghiệp (Hàng không vũ trụ): BSBA, 
Đại học Redlands, Inc

Nghề nghiệp: Kỹ sư Sản xuất ngành Hàng không vũ trụ

Lời phát biểu: Tôi được bổ nhiệm vào vị trí Ủy viên Cứu hoả và đã và 
đang phục vụ tại Uỷ ban Cứu hoả trong 6 tháng qua tại Quận King, Fire 
District 50. Tôi cũng đã phục vụ với vai trò là một lính cứu hoả trong 
11 năm qua tại Fire District 50, giúp đỡ cộng đồng tại Baring, Grotto, 
Skykomish, Scenic và Stevens Pass. Tôi đã là lính cứu hoả tình nguyện 
được 38 năm, giữ nhiều vai trò khác nhau. Một số vị trí trước đây của tôi 
bao gồm Lính cứu hoả I và II, EMT, Kỹ sư, Đội trưởng, Cán bộ Đào tạo, và 
Quyền Tiểu Đoàn Trưởng. Tôi rất vui được làm việc với các đồng nghiệp 
trong sở cứu hoả để hỗ trợ cộng đồng và người dân.

Tôi mong muốn được tiếp tục phục vụ Skykomish Valley ở cả hai vị trí là 
Ủy viên Cứu hoả và thành viên tích cực của KCFD50.

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ tôi tái cử vào vị trí Uỷ viên Cứu hoả, Quận 
King, Fire District 50.

Larry (Mac) McLaughlin
 PO Box 128
Skykomish WA 98288 
    

Ủy viên Vị trí Số 3

Họ c vấ n: Không nộp thông tin.

Nghề nghiệp: Nghỉ hưu

Lời phát biểu: Tôi đã sống và làm tình nguyện ở Khu Cứu hỏa số 50 
khoảng hơn 27 năm. Trước khi chuyển đến Grotto, tôi đã sinh sống và làm 
tình nguyện ở Index

Sở Cứu hỏa khoảng 10 năm. Tôi hiện đang nắm giữ vị trí này trong Hội 
đồng Ủy viên Khu Cứu hỏa số 50 trực thuộc Quận King và đã phục vụ với 
vai trò là Ủy viên Cứu hỏa của Khu kể từ tháng 06/2004. Tôi đánh giá cao 
sự ủng hộ của Quý vị và mong muốn được phục vụ Quý vị thêm một nhiệm 
kỳ nữa với vị trí Ủy viên.

Robert (Butch) Untinen
 PO Box 212
Skykomish WA 98288 



Jurisdiction King County Elections is not authorized to edit statements, 
nor is it responsible for the contents therein. 165Quận King không chịu trách nhiệm về tính hợp lệ hoặc 
chính xác của lời tuyên bố, phát biểu hoặc bác bỏ. Khu Phòng Cháy Snoqualmie Pass Số 51

Ủy viên Vị trí Số 3

Không nộp thông tin.

Lloyd D. Holman
 PO Box 74
Snoqualmie Pass WA 98068 
(425) 434-5622
lloydd657@gmail.com
  



166 Quận King không chịu trách nhiệm về tính hợp lệ hoặc 
chính xác của lời tuyên bố, phát biểu hoặc bác bỏ. 

Cứu Hỏa & Cứu Hộ Phía Đông  
Quận Pierce

Ủy viên Vị trí Số 2

Học vấn: Bằng Liên kết Cao đẳng Pierce, Y tá Thực 
hành Được Cấp phép, Kỹ thuật viên Y tế khẩn cấp, 
Học viện Cán bộ Phi Uỷ ban Nâng cao.
Nghề nghiệp: Lính cứu hỏa (Đã nghỉ hưu) thuộc Cơ quan Cứu hộ & Cứu hoả Đông 
Pierce, Quân nhân Mỹ (Đã nghỉ hưu).
Lời phát biểu: Kirby Pollard đã dành trọn cuộc đời của mình để phục vụ công chúng. 
Ông đã phục vụ đất nước của chúng ta với vai trò là một Bác sĩ Quân y, sau đó phục 
vụ công dân của Quận này với vai trò là một tình nguyện viên, và một Người lính cứu 
hỏa chuyên nghiệp.
Kirby đã từng làm Lính cứu hoả tại Cơ quan Cứu hộ & Cứu hoả Đông Pierce, Cứu 
hoả tại Wild Land, và là thành viên đội Cứu hộ Dưới nước, Kỹ thuật viên Y tế Khẩn 
cấp, Quản lý Chương trình Cung cấp Y tế, và Hướng dẫn viên Hồi sức Phổi Cardio, 
ông sẽ có khả năng làm việc trong việc giải quyết ngân sách, nhân sự, những thử 
thách về phản hồi.
Kirby hiểu được tầm quan trọng của việc trở thành một người quản lý có trách nhiệm 
về tiền thuế. Từng là một lính cứu hỏa tình nguyện, ông coi trọng việc liên kết các 
phòng ban với các cộng đồng cùng nhau tạo thành một bộ phận lớn.
Bạn có thể tin tưởng rằng Kirby sẽ hành động bằng sự cống hiến và tình thương. Ông 
ấy có hiểu biết về các bộ phận, hiểu rõ vấn đề mà chúng ta phải đối mặt, và có thể 
làm việc với hội đồng để vượt qua mọi trở ngại. Hãy cho Kirby Pollard cơ hội được áp 
dụng những kinh nghiệm của ông để phục vụ các bạn.  

Kirby T. Pollard
 10119 232nd Ave E
Buckley WA 98321 
(253) 863-5302
kirbytp@comcast.net
  

Học vấn: A.A., Quản lý Lệnh Cứu hỏa, Cao đẳng 
Cộng đồng Bellevue

Nghề nghiệp: Trưởng Phòng/Cứu hỏa Marshal, Cơ quan Cứu hỏa Khu vực Sở Cứu 
hỏa Kent

Lời phát biểu: Với 24 năm kinh nghiệm về dịch vụ cứu hỏa và là sĩ quan trưởng với 
một nhà cung cấp dịch vụ cứu hỏa khu vực lớn, tôi có đủ trình độ và kinh nghiệm về 
những vấn đề phức tạp như ký kết hợp đồng, quản lý, gây quỹ, và hoạc định những 
thời gian tài chính khó khăn này. Nếu đắc cử, tôi biết rằng tôi có thể cung cấp sự thấu 
hiểu và hỗ trợ cần thiết cho sở. Tôi sẽ làm việc để đảm bảo rằng các dịch vụ được 
EPFR cung cấp cho các cư dân của chúng ta sẽ tiếp tục vượt quá những mong đợi 
của họ và có chất lượng tốt nhất có thể. Để đảm bảo chất lượng cao, tôi sẽ làm việc 
để đảm bảo rằng các nhân viên của chúng tôi có các trang thiết bị và công nghệ cần 
thiết để đảm bảo an toàn và hiệu quả.

Sở của chúng tôi phụ trách một phạm vi rộng lớn và tôi cam kết và sẽ là người bênh 
vực cho tất cả các cư dân của toàn quận.    

Tôi rất mong được sự hỗ trợ và nhận được phiếu bầu của mọi người.

Jon Napier
 19409 112th St E
Bonney Lake WA 98391 
(253) 507-2685
jonnapier@comcast.net
  

Ủy viên Vị trí Số 3

Không nộp thông tin.

Mike Cathey
 7207 154th Ave Ct E
Sumner WA 98390 
(253) 863-1715
mike@shinstine.com
  



Jurisdiction King County Elections is not authorized to edit statements, 
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Cứu Hỏa & Cứu Hộ Phía Đông  
Quận Pierce
Ủy viên Vị trí Số 5

Họ c vấ n: Tốt nghiệp Trường Trung học phổ 
thông Summer và Trường Cao đẳng Cộng đồng Green River

Nghề nghiệp: Trung úy Sở Cứu Hỏa Tacoma, tài xế lái xe cẩu/xe tải đã 
nghỉ hưu

Lời phát biểu: Với nhiều năm kinh nghiệm là Nhân viên cứu hỏa và Ủy 
viên Cứu hỏa giúp tôi có đủ trình độ chuyên môn đặc biệt để giúp East 
Pierce tiếp tục cung cấp các dịch vụ cứu nạn, cứu hỏa, và chuyển phát 
nhanh EMS vượt trội, trong khi sống trong chính khả năng của mình. Kinh 
nghiệm của tôi sẽ giúp khu cứu hỏa phục hồi sau khi bị cắt giảm ngân sách 
do suy thoái kinh tế. Tôi rất hài lòng khi được là một thành viên của Hội 
đồng ủy viên, giám sát việc cải thiện mức phí bảo hiểm cho khu cứu hỏa, 
bao gồm cả việc cải thiện thành phố Milton từ Hạng 6 lên Hạng 4 - tương 
đương với một khoản tiết kiệm rất lớn cho những công dân đó. Là một cư 
dân lâu năm, tôi hiểu được những thách thức duy nhất của khu vực đa 
dạng của chúng ta và mong muốn đại diện cho tất cả những người nộp 
thuế được phục vụ bởi Khu Cứu nạn và Cứu hỏa East Pierce.

Ronald Scholz
 1621 Robinson Rd
Sumner WA 98390 
(253) 863-1666
ront4a@hotmail.com
  

Họ c vấ n: Theo học tại Trường cao đẳng cộng 
đồng LA Valley.

Nghề nghiệp: Trợ lý Trưởng sở cứu hỏa, Sở cứu hỏa Tacoma; 35 năm 
làm trong dịch vụ cứu hỏa; Không quân Hoa Kỳ 1974-1976.

Lời phát biểu: Khu cứu hỏa của chúng ta cần thay đổi tích cực. Khu cứu 
hỏa của chúng ta cần Pat McElligott.

Hiện nay khu bị thâm hụt khoảng $1 million do tổn thất các khoản thuế 
cứu hỏa. Với sự ra đi đột ngột của một ủy viên đang tại vị và việc mất đi 
vị trưởng sở cứu hỏa, các cư dân của chúng ta đang tiếp tục chứng kiến 
những dấu hiệu cảnh báo về các vấn đề của tương lai.

Đây là thời điểm để thay thế ủy viên đương nhiệm.  Đây là thời điểm để 
đổi mới về quan điểm và năng lực của Ủy ban ủy viên.  Là một nhân viên 
cứu hỏa, cựu chiến binh và giám sát viên, tôi có hiểu biết rộng về các hoạt 
động của dịch vụ cứu hỏa. 

Tôi có cống hiến, kinh nghiệm và năng lượng để phát triển khu vực này.  

Đây là thời điểm ngừng những hành động gây suy giảm và là thời điểm 
khôi phục chất lượng tốt nhất của EMS và các dịch vụ cứu hỏa của Quận 
Đông Pierce. 

Pat McElligott
 22822 146th St E
Orting WA 98360 
(253) 370-3503
patolddog@gmail.com
  

Ủy viên Vị trí Số 6

Không nộp thông tin.

Victor Proulx
 12303 190th Ave Ct E
Bonney Lake WA 98391 
(253) 229-0071
victor_proulx@msn.com
  



168 Quận King không chịu trách nhiệm về tính hợp lệ hoặc 
chính xác của lời tuyên bố, phát biểu hoặc bác bỏ. 

Cứu Hỏa & Cứu Hộ Phía Đông  
Quận Pierce

Ủy viên Vị trí Số 7

Không nộp thông tin.

Dale T. Mitchell
 2618 96th Ave Ct E
Edgewood WA 98371 
(253) 952-5110
Djudymitch@msn.com
  



Jurisdiction King County Elections is not authorized to edit statements, 
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Ủy viên Vị trí Số 3

Học vấn: Cử nhân Khoa học - Địa chất, Thạc 
sĩ Khoa học - Thủy văn. Đại học Idaho

Nghề nghiệp: Nhà Thủy văn học

Lời phát biểu: Tôi đã sống tại Coal Creek Utility District (CCUD) được 
hơn 20 năm và đã hoạt động tại cộng đồng Newcastle; phục vụ trong hội 
đồng Phòng Thương mại Newcastle được sáu năm và tình nguyện tham 
gia nhiều lễ hội và các buổi lễ của cộng đồng được tổ chức tại Lake Boren 
Park.  Những kinh nghiệm về giáo dục và nghề nghiệp của tôi về thủy văn 
học giúp tôi hiểu rõ về các vấn đề về khoa học và kỹ thuật liên quan đến 
các hoạt động của quận.

Người dân của (CCUD) được hội đồng ủy viên thay mặt cho họ đưa ra 
tiếng nói của mình về tất cả các vấn đề liên quan đến nước, thoát nước, và 
các dịch vụ chiếu sáng trên đường phố, đây là những vấn đề quan trọng 
trong cơ sở hạ tầng của chúng ta.  Được làm đại diện cho những người 
dân của CCUD là một vinh dự và một đặc quyền. Một lần nữa, tôi mong 
được các bạn bỏ phiếu cho tôi để tôi được tiếp tục phục vụ người dân và 
cộng đồng CCUD thêm một nhiệm kỳ nữa. 

Douglas Kunkel
 9628 123rd Ave. SE
Renton WA 98056 
(425) 227-7920
dougk@epi-wa.com
  



170 Quận King không chịu trách nhiệm về tính hợp lệ hoặc 
chính xác của lời tuyên bố, phát biểu hoặc bác bỏ. Khu Cấp Nước Covington

Ủy viên Vị trí Số 3

Học vấn: Bằng Cao đẳng nghệ thuật; Chứng chỉ 
Quản lý Phân phối Nước; Chứng chỉ Hệ thống Thu 
thập Xử lý nước thải; và nhiều chứng chỉ bổ sung 
khác
Nghề nghiệp: Bán hưu; đã từng là Quản lý Hoạt động tại Sở cấp nước và xử lý nước 
thải Soos Creek.
Lời phát biểu: Alan sống một thời gian dài ở Washington và sống trong Sở cấp nước 
Covington từ năm 2000. Ông và bà Kathy đã kết hôn được 34 năm và có hai người 
con.
Quận Covington có tỷ lệ sử dụng nước lớn nhất ở tiểu bang. Đã đến lúc nhìn thấu 
đáo hơn vào hoạt động, thực hiện các biện pháp hiệu quả trong về chi phí cả và giữ 
giá cả ở mức kiểm soát.
Alan có 26 năm kinh nghiệm về lĩnh vực công nghiệp cấp nước. Trong 14 năm làm 
quản lý hoạt động, ông làm việc liên tục để tìm ra cách cải thiện cách thức quản lý 
nguồn tài nguyên của Quận. Ông thực hiện rất nhiều sự án nhằm giảm thiểu rác thải 
và gia tăng hiệu quả trong khi vẫn bảo vệ môi trường.   
Alan sẽ vận dụng những kinh nghiệm chuyên môn của mình và kiến thức sâu rộng về 
ngành công nghiệp này với Covington. Ông sẽ đưa ra những câu hỏi nhạy cảm cần 
thiết nhằm đảm bảo số tiền của quý vị được sử dụng thông minh.  
Alan cam kết đảm bảo cung cấp nguồn nước sạch và an toàn, hệ thống cấp nước ổn 
định và dịch vụ chăm sóc khách hàng. 
Hoan nghênh sự ủng hộ của quý vị!

Alan Eades
 22828 SE Lake Wilderness Dr
Maple Valley WA 98038 
(425) 433-1079
alaneades228@gmail.com
  

Họ c vấ n: Cử nhân Khoa học Xã hội, Đại học Tiểu 
bang Washington; Thạc sĩ Giảng dạy và Học tập, Đại 
học Lesley

Nghề nghiệp: Chủ doanh nghiệp, Pinnacle Medical Wellness

Lờ i phát biểu: Khu cấp nước Covington đã mang tiếng xấu vì giá quá cao, chi phí 
phát triển, và dịch vụ khách hàng lại không tốt.  Vào năm ngoái, đã có một sự thay đổi 
tích cực khi ban quản trị có thêm thành viên mới.  Mục tiêu của tôi là tăng thêm sức 
mạnh cho động lực này bằng cách nhìn các vấn đề qua lăng kính của người nộp thuế 
và chủ doanh nghiệp, theo đó nỗ lực để cung cấp sản phẩm chất lượng cao nhất với 
giá thành thấp nhất có thể.  Hầu hết mọi người thường đồng ý rằng chất lượng dịch 
vụ dưới hình thức cung cấp nước sạch và di động của Khu cấp nước đã đáp ứng 
được kỳ vọng.  Nhưng đồng thời, người ta lại đặt câu hỏi về sự cần thiết của việc tạo 
ra gánh nặng tài chính cho người nộp thuế, một mức thuế quá cao so với các Khu 
cấp nước lân cận.  Có rất nhiều câu hỏi cần được giải đáp, nên ý định của tôi là giải 
đáp các thắc mắc đó cho người nộp thuế ở Khu cấp nước  này. 

Joshua Lyons
 24060 SE Kent-Kangley Rd
Maple Valley WA 98038 
(206) 335-4601
joshualyons@pinnacle-pt.com
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Ủy viên Vị trí Số 1

Không nộp thông tin.

Eric Soderman
 33017 SE 42nd Pl
Fall City WA 98024 
(206) 396-4870
ericsoderman@msn.com
  

Ủy viên Vị trí Số 3

Không nộp thông tin.

Norman Jacobson
 4420 332nd Ave SE
Fall City WA 98024 
(425) 222-5056
normj@tciincgc.com
  



172 Quận King không chịu trách nhiệm về tính hợp lệ hoặc 
chính xác của lời tuyên bố, phát biểu hoặc bác bỏ. Khu Cấp Nước Highline

Ủy viên Vị trí Số 3

Học vấn: Cử nhân, Cao đẳng Bang Evergreen và 
Cao đẳng Cộng đồng Paralegal Highline

Nghề nghiệp: Không nộp thông tin.

Lời phát biểu: Kathleen đang chạy đua để được tái cử vào Quận Highline 
Water. nh nghiệm tại Quận Highline Water. Kathleen 

phục vụ với vai trò là uỷ viên hội đồng thành phố Normandy Park trong 12 năm 
trước khi làm việc với vai trò là Uỷ viên của Highline Water.

Cô đã từng tham gia các buổi hội thảo và các lớp học về các vấn đề liên quan 
đến nước hỗ trợ sứ mệnh và mục tiêu của Quận trong việc cung cấp nước sạch, 
an toàn và giá rẻ cho những người đóng thuế tại Quận Highline Water.

Kathleen tiếp tục làm việc phục vụ những người đóng thuế tại Quận Highline 
Water bằng việc làm việc trong Hiệp hội Hệ thống Thoát nước và Water Districts 
WASWD của Washington Ủy ban Phòng ngừa Khẩn cấp cũng tích cực hỗ trợ 
Mạng lưới Ứng phó Cơ quan Nước thải và Nước Washington WAWARN.

Là Tổng đài viên Ham Radio, cô hỗ trợ thông tin liên lạc khẩn cấp cho các thành 
phố Tukwila, SeaTac, Burien, Des Moines và Normandy Park.

Hãy bỏ phiếu cho Kathleen Quong-Vermeire làm uỷ viên Quận Highline Water 
của bạn. 

Kathleen Quong-Vermeire
 20209 2nd Ave SW
Normandy Park WA 98166 
(206) 853-5333
kvermeire45@hotmail.com
  

Ủy viên Vị trí Số 5

Họ c vấ n: Kiểm soát Chất lượng AA, AAS

Nghề nghiệp: Chủ tiểu thương nghiệp

Lời phát biểu: Tôi rất tự hào khi được phục vụ với vai trò là Ủy viên tại Vùng 
Cấp Nước Highline trong 18 năm. Đội ngũ quản lý làm việc chăm chỉ và đội ngũ 
nhân viên giàu kinh nghiệm đều cống hiến để nhằm bảo đảm rằng mọi người 
dân chúng tôi phục vụ lúc nào cũng có nguồn nước uống sạch, an toàn. Cam 
kết đó, cùng với những cải tiến cơ sở hạ tầng, hiện đại hóa và bảo trì toàn diện 
đã giúp cho mức cam kết của Khu Cấp Nước Highline được Standard & Poor 
điều chỉnh lên mức AAA, mức đánh giá cao nhất có thể. Đối với chúng ta, định 
mức trên có nghĩa là chúng tôi đang làm công việc tốt nhất có thể cho quý vị. 
Cảm ơn q uý vị đã cho phép tôi đảm nhiệm vị trí Ủy viên. 

Vincent Koester
 21015 11th Ave S
Des Moines WA 98198 
(206) 510-5197
Vcoaster@comcast.net
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Ủy viên Vị trí Số 3

Họ c vấ n: Bằng Cử nhân Kế toán, Đại học 
Marquette

Nghề nghiệp:  Quản lý đường ống dẫn khí tự nhiên được thầu cho các cơ 
quan tiện ích lớn của địa phương.

Lời phát biểu: Tôi tin rằng những lợi ích tốt nhất cho khách hàng/chủ sở 
hữu là được phục vụ bằng cách duy trì nguồn cung cấp nước chất lượng 
cao.  Tôi sẽ làm việc với Thành phố Lake Forest Park để tìm ra những giải 
pháp KHÔNG làm tổn hại nguồn nước hoặc trang thiết bị của chúng ta.

Tôi hoàn toàn ủng hộ cơ quan cấp nước nhỏ, độc lập, chi phí thấp, chuyên 
ngành, đó chính là Khu cấp nước  của chúng ta.

Bill Donahue
 5005 NE 187th Street
Lake Forest Park WA 98155 
(206) 363-4625
wfdjr@comcast.net
  



174 Quận King không chịu trách nhiệm về tính hợp lệ hoặc 
chính xác của lời tuyên bố, phát biểu hoặc bác bỏ. Khu Cấp Nước North City 

Ủy viên Vị trí Số 3

Họ c vấ n: Không nộp thông tin.

Nghề nghiệp: Không nộp thông tin.

Lời phát biểu:Tôi là một cư dân lâu năm của Shoreline và hoạt động trong 
cộng đồng Shoreline.

Với tư cách là Ủy viên Khu cấp nước, tôi sẽ khuyến khích cộng đồng tiếp 
tục tham gia với dịch vụ khách hàng và tính sẵn sàng ở mức độ cao được 
đưa ra bởi Hội đồng Quận và nhân viên Sở Thủy Cục phía Bắc Thành phố.

Điều cần thiết là chúng ta cần phải tiếp tục với việc tuân thủ chất lượng 
nước cao, tăng trưởng phát triển nguồn lực và các dịch vụ được cung cấp 
bởi Sở Thủy Cục phía Bắc Thành phố cho khách hàng của họ trong hơn 
80 năm qua.

Charlotte Haines
 836 NE 194th St
Shoreline WA 98155 
(206) 362-1131
Haineshous@aol.com
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Ủy viên Vị trí Số 3

Họ c vấ n: Cử nhân Kỹ thuật xây dựng dân 
dụng, Đại học Bang Washington; Cựu sinh 
viên trường Leadership Tomorrow

Nghề nghiệp: Kỹ sư thủy lợi

Lời phát biểu: Là một cư dân 28 tuổi của Quận, tôi luôn quan tâm đến 
chất lượng và chi phí của các dịch vụ tiện ích.  Tôi luôn nỗ lực để đảm bảo 
Quận có thể hoạn thành sứ mệnh cung cấp dịch vụ an toàn và đáng tin cậy 
với chi phí thấp nhất và có trách nhiệm.

Với chức danh Giám đốc quản lý quy hoạch tài nguyên nước giúp tôi có đủ 
tư cách để giúp quản lý tài sản của Quận để giảm chi phí và dịch vụ cao 
bằng phương pháp tiếp cận bền vững, kế hoạch thay thế hệ thống hiệu 
quả chi phí và đòi hỏi phải có trách nhiệm giải trình tài chính. Nếu trúng cử, 
tôi sẽ xem xét lợi ích của khách hàng nông thôn và đô thị; hỗ trợ phương 
pháp quản lý dài hạn, duy trì giá cả của Quận ở mức cạnh tranh; và chuẩn 
bị tương lai của Quận với các phương pháp cung cấp dịch vụ thông minh.

Tôi đã làm việc khoảng 33 năm với vị trí kỹ sư xây dựng chuyên nghiệp 
trong ngành công nghiệp hệ thống cấp nước công cộng và tư nhân, tập 
trung vào việc lập kế hoạch để đáp ứng nhu cầu cấp thoát nước của khách 
hàng hiện tại và tương lai.

Pam Maloney
 13322 187th Ct NE
Woodinville WA 98072 
(425) 296-6864
PamMaloneyH2O@gmail.com
www.PamMaloneyH2O.com

Ủy viên Vị trí Số 4

Học vấn: Cử nhân Khoa học Kỹ thuật, Đại học 
Harvard, M.S. Quản lý Cơ sở Hạ tầng, Đại học 
Stanford

Nghề nghiệp: Nhà kinh tế học, Cascade Water Alliance

Lời phát biểu: Đó là một đặc quyền để được phục vụ với vai trò là Ủy 
viên của Sở Thủy cục Woodinville.  Khi Sở đã chuyển từ tăng trưởng cao, 
trọng tâm của chúng ta đã chuyển sang việc quản lý và bảo tồn tài sản của 
mình.  Thông qua các chương trình đầu tư vào cả công nghệ và cơ sở hạ 
tầng, chúng ta đã xây dựng được một tiện ích đáp ứng và được chuẩn bị 
tốt hơn.

Sở là một tiện ích rất được kính trọng và tiếp tục cải thiện.  Chúng ta đã 
xây dựng được một nền tảng tài chính vững mạnh làm việc vì lợi ích của 
khách hàng, được minh chứng bằng cả định mức ổn định và mức trái 
phiếu AAA.  Thành công của Sở là kết quả làm việc hết mình của Hội 
đồng, sự quản lý tuyệt vời và đội ngũ nhân viên luôn cam kết làm việc hết 
mình và chuyên nghiệp.

Tôi cam kết tiếp tục làm việc để duy trì và cải thiện hơn nữa truyền thống 
tuyệt vời này.  Cả m ơn sự  ủ ng hộ  củ a quý  vị .

Edward Cebron
 12118 NE 171st Pl
Bothell WA 98011 
  ecebron@bresnan.net
  



176 Quận King không chịu trách nhiệm về tính hợp lệ hoặc 
chính xác của lời tuyên bố, phát biểu hoặc bác bỏ. Khu Cấp Nước Woodinville

Ủy viên Vị trí Số 5

Họ c vấ n: Cử nhân Kỹ thuật Xây dựng dân 
dụng và Cử nhân Quản trị kinh doanh, Đại học 
Washington
Nghề nghiệp: Kỹ sư xây dựng đã được cấp giấy phép hành nghề, Thành phố 
Seattle
Lời phát biểu: Thật vinh dự khi được phục vụ các khách hàng cần dịch vụ cung 
cấp nước và thoát nước của Khu Cấp Nước Woodinville với tư cách là Ủy viên. 
Nước là cần thiết cho cuộc sống, sức khỏe cộng đồng, và phòng cháy chữa 
cháy.  Tôi đặc biệt quan tâm về nguồn nước của chúng ta và đảm bảo nguồn tài 
nguyên thiên nhiên này là luôn có sẵn, sạch sẽ, và giá cả phải chăng cho khách 
hàng của Quận.  Tôi cam kết sẽ quản lý và bảo vệ nguồn tài nguyên này cho các 
thế hệ hôm nay và các thế hệ tương lai một cách sáng suốt. 
Khi là một kỹ sư xây dựng có giấy phép hành nghề, tôi đã làm việc với nhiều 
công trình cấp thoát nước tại địa phương về việc lập kế hoạch, thiết kế và xây 
dựng cơ sở hạ tầng quan trọng.  Kinh nghiệm chuyên môn cho phép tôi hiểu 
được những thách thức mà Quận đang phải đối mặt, đưa ra những câu hỏi hợp 
lý, và phát triển các giải pháp hợp lý và thận trọng. 
Cũng là người dân như Quý vị, tôi cam kết đưa ra các quyết định vì lợi ích tốt 
nhất của người đóng thuế.
Cảm ơn Quý vị đã cho tôi cơ hội được phục vụ Quý vị với vai trò là ủy viên và 
kính mong Quý vị bỏ phiếu bầu cho tôi. 

Paj Hwang
 22540 NE Old Woodinville Duvall Rd
Woodinville WA 98077 
(425) 788-7625
water4future@hotmail.com
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Ủy viên Vị trí Số 3

Không nộp thông tin.

Leonard Newstrum
 4428 92nd Ave NE
Yarrow Point WA 98004 



178 Quận King không chịu trách nhiệm về tính hợp lệ hoặc 
chính xác của lời tuyên bố, phát biểu hoặc bác bỏ. Khu Cấp Nước Quận King Số 19

Ủy viên Vị trí Số 3

Học vấn: Học viện Công nghệ Massachusetts, 
SB, Kỹ thuật Điện
Nghề nghiệp: Chủ sở hữu, Meadow Creature LLC
Lời phát biểu: Nguồn nước rất quý giá đối với chúng ta. Chúng ta có trách 
nhiệm bảo vệ, coi trọng và sử dụng nước thận trọng. Để đảm bảo một cộng 
đồng mạnh mẽ về kinh tế, tài nguyên nước bền vững, và hệ sinh thái khỏe 
mạnh, chúng ta phải cân bằng giữa nhu cầu giữa con người với các giới hạn 
của tự nhiên.
Chính sách bảo tồn thận trọng, cơ sở hạ tầng được nâng cấp, và quản lý tốt 
đã giúp cho Khu cấp nước Số 19 đạt được năng suất thặng dư và phát hành 
các đơn vị mới. Chúng tôi gần đây đã thực hiện 20 đơn vị nước mới sẵn sàng 
phục vụ, và hy vọng sẽ thực hiện được điều này một lần nữa trong năm tới. Tuy 
nhiên, việc dự đoán các xu hướng dài hạn ảnh hưởng đến cung và cầu là điều 
khó khăn. Việc quản lý nguồn nước đòi hỏi cần có sự đánh giá tốt để cân bằng 
nhu cầu ngắn hạn với nhu cầu dài hạn.
Là một kỹ sư, chủ doanh nghiệp địa phương, và là nhà hoạt động môi trường, 
tôi có thể hiểu các  vấn đề từ nhiều góc độ, và hoạt động vì lợi ích cao nhất của 
cộng đồng.
Tôi đã sinh sống tại Vashon được 16 năm. Tôi lấy làm vinh dự được phục vụ 
trong Hội đồng: Tôi mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của quý vị.

Bob Powell
 PO Box 746
Vashon WA 98070 
(206) 271-9547
bobp@dogpatch.com
  



Jurisdiction King County Elections is not authorized to edit statements, 
nor is it responsible for the contents therein. 179Quận King không chịu trách nhiệm về tính hợp lệ hoặc 
chính xác của lời tuyên bố, phát biểu hoặc bác bỏ. Khu Cấp Nước Quận King Số 20

Ủy viên Vị trí Số 3

 Họ c vấ n: Thạc sĩ, Auburn; Cử nhân, WSU; 
Texas A&M, Kỹ sư Cơ khí; Đại học USAF ACS.

Nghề nghiệp: Kỹ sư/ Quản lý Dự án, Cố vấn Quản lý

Lời phát biểu: Dịch vụ cộng đồng của tôi đã kéo dài hơn 30 năm. Tôi đã 
không ngừng phấn đấu để tối đa hóa đồng tiền của những người nộp thuế. 
Tôi là ứng cử viên phi đảng phái và sẽ tiếp tục đại diện cho mỗi khách 
hàng của Quận chúng ta với sự công bằng và bình đẳng.

Với tư cách là Ủy viên của quý vị, tôi sẽ siêng năng tìm cách duy trì hệ 
thống nước tinh khiết nhất và hiệu quả nhất với đồng tiền của quý vị.

Hồ sơ hiệu suất làm việc của tôi đã phản ánh rằng tôi là một nhà lãnh đạo 
cộng đồng đã được độc lập và đã được minh chứng với kinh nghiệm và 
khả năng lập kế hoạch để hoàn thành tốt công việc.

Tôi kính xin lá phiếu của quý vị. 

Darold P. Doell
 PO Box 208
Seahurst WA 98062 
(206) 307-4355



180 Quận King không chịu trách nhiệm về tính hợp lệ hoặc 
chính xác của lời tuyên bố, phát biểu hoặc bác bỏ. Khu Cấp Nước Quận King Số 45

Ủy viên Vị trí Số 3

Học vấn: Tiểu học, Trung học, hai năm Cao 
đẳng và mội vài năm kinh nghiệm.

Nghề nghiệp: Nghỉ hưu sau bốn mươi năm làm việc tại Nhà máy Cá 
Seattle.

Lời phát biểu: Bốn năm trước, khi tôi chạy đua cho vị trí này và mong 
nhận được lá phiếu của các bạn, tôi có rất ít kinh nghiệm về công việc này. 
Tôi hiểu ra rằng có nhiều việc khác phải làm hơn là trở thành một Ủy viên. 
Tuy nhiên, nhờ các Ủy viên mà tôi đã hợp tác cùng và những người rất 
kiên nhẫn làm việc tại Sở Thủy cục mà tôi đã học được rất nhiều điều. Bây 
giờ, tôi đã tự tin vì mình đã học được cách để trở thành một Ủy viên, và tôi 
sẽ rất vinh dự được tiếp tục phục vụ các bạn với vai trò là một trong những 
Ủy viên của các bạn. Vậy, tôi mong một lần nữa nhận được phiếu bầu của 
các bạn. Xin cảm ơn. 

Jerry Foley
 10226 6th Ave SW
Seattle WA 98146 
(206) 763-0799
JerryFoleyWD45@comcast.net
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chính xác của lời tuyên bố, phát biểu hoặc bác bỏ. Khu Cấp Nước Quận King Số 49

Ủy viên Vị trí Số 3

Không nộp thông tin.

Tom Jovanovich
 16472 Marine View Dr. SW
Burien WA 98166 
(206) 439-3575
tomjov@comcast.net
  



182 Quận King không chịu trách nhiệm về tính hợp lệ hoặc 
chính xác của lời tuyên bố, phát biểu hoặc bác bỏ. Khu Cấp Nước Quận King Số 54

Ủy viên Vị trí Số 1

Họ c vấ n: Cử nhân Nghiên cứu Văn hóa Mỹ 
và Thạc sỹ Giáo dục học, Đại học Western 
Washington
Nghề nghiệp: Chuyên viên Nhân sự
Lời phát biểu: Tôi cảm thấy vinh dự khi được xem xét cho vị trí Ủy viên của 
Khu Cấp Nước số 54.  Tôi là cư dân của Des Moines gần 8 năm nay và là 
một phần tự hào của khu phố North Hill.  Lần đầu tiên tôi quan tâm đến Khu 
Cấp Nước sau khi làm tư vấn bình đun sôi tháng 09/2013 và tìm cách để 
tham gia nhiều hơn vào công tác bảo vệ cộng đồng của chúng ta.  Nếu trúng 
cử, có hai vấn đề trước mắt tôi sẽ tập trung giải quyết cùng với các ủy viên 
khác.
1. Hệ thống quản lý khẩn cấp toàn diện bao gồm một kế hoạch truyền thông 
mạnh mẽ.  Khu cấp nước này đã thực hiện những thay đổi để đảm bảo an 
toàn và công việc tốt phải được tiếp tục.
2. Kế hoạch cải thiện tài chính chi tiết.  Cơ sở hạ tầng của chúng ta đang bị 
suy thoái và chúng ta cần phải có hành đồng thận trọng để duy trì và tăng 
cường tài sản của chúng ta.
Cùng nhau , tôi hy vọng sẽ tiếp tục di sản của Khu Cấp Nước Des Moines.
Xin cảm ơn.
Yoshiko Matsui

Yoshiko Matsui
 PO Box 13010
Des Moines WA 98198 
(206) 212-6587
yoshiko4waterdist54@gmail.com
  

Ủy viên Vị trí Số 2

Không nộp thông tin.

John H. Rayback
 PO Box 98082
Des Moines WA 98198 
(206) 824-0595  
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chính xác của lời tuyên bố, phát biểu hoặc bác bỏ. Khu Cấp Nước Quận King Số 54

Ủy viên Vị trí Số 3

 Học vấn: Cử nhân Nghệ thuật về Giáo dục, Đại 
học Western Washington

Nghề nghiệp: Giáo viên Trường công lập, đã nghỉ hưu

Lời phát biểu: Jim đã có nhiều năm phục vụ cho cộng đồng của chúng ta ở 
nhiều chức vụ khác nhau. Ông từng là chủ tịch của Thành phố Des Moines. 
Ủy ban Biểu diễn Nghệ thuật, là chủ tịch của Hiệp hội Nghĩa trang Hillgrove, 
chủ tịch Hội Lịch sử Xã hội của Des Moines (sau khi giữ chức vụ VP trong 10 
năm qua), đã là thành viên của Hội Ái hữu Des Moines, và là thành viên của 
Hội Tam điểm Des Moines. Là một giáo viên trường công lập trong 46 năm, 
Jim đã có nhiều ảnh hưởng đến nhiều thế hệ. Ông tin vào cộng đồng, sự trẻ 
trung và triển vọng vì một tương lai sáng lạng của thành phố.

Jim Langston mong muốn một nguồn nước an toàn, sạch và tinh khiết cho 
tầng nước ngầm. Việc bảo trì hồ nước và sơn lại tháp nước của chúng ta là 
các dự án cần quan tâm trước mắt. Nước sạch, bảo trì hệ thống, và giữ giá 
nước hợp lý là chương trình của ông cho Sở Thủy Cục Quận King 54. 

Jim Langston
 PO Box 98475
Des Moines WA 98198 
(206) 878-7205
electjimlangston@yahoo.com

Họ c vấ n: Không nộp thông tin

Nghề nghiệp: Không nộp thông tin

Lời phát biểu: Nước, cơ sở của tất cả sự sống, cần phải được coi là một 
dịch vụ công cộng thiết yếu. 

Những gì chúng tôi làm với dòng nước trong Khu Cấp nước đều tác động đến 
chất lượng cuộc sống của chúng ta.

Với tư cách là ủy viên Khu Cấp nước của quý vị trong mười hai năm qua, tôi 
đã luôn luôn đứng về phía quý vị, các khách hàng của Khu Cấp nước Quận 
King Số 54, ngay cả khi những người khác đã sa thải tôi vì tôi đã nói ra sự 
thật về những gì tôi biết được từ những người khác có trình độ về những gì 
đang thực sự diễn ra. Điều này không chỉ xảy ra với Khu Cấp nước Quận 
King Số 54, mà còn với các khu cấp thoát nước ở Tiểu bang Washington và 
với số tiền đã tài trợ cho họ.

Nếu quý vị muốn biết về các vấn đề mà Khu Cấp nước Quận King Số 54 
đang phải đối mặt, các cuộc họp cộng đồng mở của chúng tôi diễn ra vào lúc 
4:00 chiều các ngày thứ Ba đầu tiên và thứ ba hàng  tháng.

Và, nếu quý vị muốn tôi tiếp tục đứng về phía quý vị, với tư cách là ủy viên 
Khu Cấp nước, vì nguồn nước sạch, an toàn, với giá phải chăng, mà Khu 
Cấp nước Quận King Số 54 bắt đầu cung cấp vào năm 1935, thì hãy bỏ phiếu 
cho tôi.

Alli Larkin
 21937 7th Ave S #210
Des Moines, WA 98198 



184 Quận King không chịu trách nhiệm về tính hợp lệ hoặc 
chính xác của lời tuyên bố, phát biểu hoặc bác bỏ. Khu Cấp Nước Quận King Số 90

Ủy viên Vị trí Số 3

Họ c vấ n: Cao đẳng Cộng đồng Highline, Cao 
đẳng Central Washington, Quản lý Hậu cần và 
Cung ứng Quân đội dự phòng Hoa Kỳ

Nghề nghiệp: Chuyên gia Kế toán tài sản Boeing; Thạc sĩ Trung sĩ, Lực 
lượng Quân đội Dự phòng Hoa Kỳ - Đã nghỉ hưu

Lời phát biểu: Sam Amira, cư dân của vùng trong 29 năm qua, là ủy 
viên đương nhiệm của Vùng Cung ứng Nước 90. Ông ấy có 40 năm kinh 
nghiệm quản lý tài sản, kế toán chi phí, lập ngân sách vốn, quản lý dự án 
và kiểm toán nhà nước tại Boeing là những kinh nghiệm vô giá trong việc 
giám sát các hoạt động của Vùng Cung ứng Nước.  Những kinh nghiệm 
này được tiếp tục bổ sung thêm 37 năm phục vụ trong Lực lượng Quân đội 
Dự phòng Hoa Kỳ, ở đây ông chuyên về quản lý hậu cần và cung ứng.  Là 
một ủy viên, Sam cũng rất tích cực trong các cuộc họp của Hiệp hội các 
Vùng Cấp Thoát Nước Washington nơi ông đã đạt được vị thế cấp Gold 
(vàng) là một phần của chương trình Công nhận Ủy viên.  Sam phấn đấu 
cho chất lượng nước cao nhất có thể đồng thời duy trì mức giá thấp nhất 
có thể cho các khách hàng của chúng ta.  Trong 6 năm qua với vai trò là 
một ủy viên, ông ấy đều là một thành viên rất có giá trị của vùng.  Hãy bỏ 
phiếu cho Sam Amira cho chức vụ Ủy viên cấp nước, Vị trí 3.

Sam Amira
 14715 SE 138th Pl.
Renton WA 98059 
(206) 920-7142
samamira4912@gmail.com
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chính xác của lời tuyên bố, phát biểu hoặc bác bỏ. Khu Cấp Nước Quận King Số 111

Ủy viên Vị trí Số 3

Không nộp thông tin.

Gary G. Cline
 13335 SE 248th Pl
Kent WA 98042 
(253) 631-2850
gicline@msn.com
  



186 Quận King không chịu trách nhiệm về tính hợp lệ hoặc 
chính xác của lời tuyên bố, phát biểu hoặc bác bỏ. Khu Cấp Nước Quận King Số 117

Ủy viên Vị trí Số 3

Không nộp thông tin.

Thomas Gething
 5405 146th Ave SE
Bellevue WA 98006 
  Kcwd117@gmail.com
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chính xác của lời tuyên bố, phát biểu hoặc bác bỏ. Khu Cấp Nước Quận King Số 119

Ủy viên Vị trí Số 3

Không nộp thông tin.

Michelle Orndorf
 PO Box 313
Duvall WA 98019 
(425) 788-5935
dorfmom@msn.com
  



188 Quận King không chịu trách nhiệm về tính hợp lệ hoặc 
chính xác của lời tuyên bố, phát biểu hoặc bác bỏ. Khu Cấp Nước Quận King Số 123

Ủy viên Vị trí Số 3

 Họ c vấ n: Không nộp thông tin.

Nghề nghiệp: Không nộp thông tin.

Lời phát biểu: Nước. Vẫn còn quan trọng

Wade Heninger
 30405 SE 84th Street
Preston WA 98050 
(425) 222-4252
wade@heninger.org
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chính xác của lời tuyên bố, phát biểu hoặc bác bỏ. Khu Cấp Nước Quận King Số 125

Ủy viên Vị trí Số 3

Không nộp thông tin.

James A. (Jim) Rick
 2802 S 135th St
SeaTac WA 98168 
(206) 243-9193
jimrick125@yahoo.com
  



190 Quận King không chịu trách nhiệm về tính hợp lệ hoặc 
chính xác của lời tuyên bố, phát biểu hoặc bác bỏ. Khu Cấp Thoát Nước Cedar River

Ủy viên Vị trí Số 3

Không nộp thông tin.

Charles Terwillegar
 21016 184th Ave SE
Renton WA 98058 
  



Jurisdiction King County Elections is not authorized to edit statements, 
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chính xác của lời tuyên bố, phát biểu hoặc bác bỏ. Khu Thoát Nước Highlands

Ủy viên Vị trí Số 3

Không nộp thông tin.

John B. Harris
 1 The Highlands
Shoreline WA 98177 
(206) 362-2100
jbh66@comcast.net
  



192 Quận King không chịu trách nhiệm về tính hợp lệ hoặc 
chính xác của lời tuyên bố, phát biểu hoặc bác bỏ. Khu Thoát Nước Midway

Ủy viên Vị trí Số 3

Học vấn: Không nộp thông tin.

Nghề nghiệp: Nhà môi giới/Chủ sở hữu Bất động sản Đã nghỉ hưu

Lời phát biểu: Tôi rất vinh dự được phục vụ với vai trò là Ủy viên Sở Cống 
rãnh Midway. Tôi muốn ghi nhận vai trò lớn lao của các nhân viên và khác 
hàng của sở trong việc giữ cho các tỷ lệ ở mức thấp nhất trong bang, đồng 
thời duy trì được dịch vụ tuyệt vời. Tôi sẽ tiếp tục duy trì dịch vụ thân thiện 
với môi trường tốt nhất có thể và các tỷ lệ hợp lý. Cả m ơn sự  ủ ng hộ  củ a 
quý  vị .

George Landon
 19705 34th Ave S
SeaTac WA 98188 
(206) 824-1340
landonjg@comcast.net
  

Ủy viên Vị trí Số 5

Họ c vấ n: Không nộp thông tin.

Nghề nghiệp: Ba mươi năm trong ngành công nghiệp xây dựng, điều 
hành một công ty thành công

Lời phát biểu: Tôi đã phục vụ ở vị trí này trong hai năm qua và mục tiêu 
cá nhân của tôi đối với Vùng Thoát nước Midway vẫn giữ nguyên - để giữ 
mức dịch vụ cao và chi phí thấp.  Vùng Thoát nước Midway đã được nhất 
quán trong việc duy trì những phẩm chất này và tôi muốn tiếp tục làm như 
vậy. Tôi có kinh nghiệm để ứng phó với những thách thức trong tương lai 
và tôi sẽ tiếp tục giữ đối tượng nộp thuế đi đầu trong mọi hành động của 
tôi. 

Tôi có một cam kết mạnh mẽ đối với cộng đồng của chúng ta và phục vụ 
cộng đồng. Tôi đã sống và làm việc ở vùng Des Moines cả đời tôi. Tôi sống 
cùng với vợ tôi, bà Liz và hai đứa con của chúng tôi.

Đây là một đặc ân và là một điều thú vụ khi được phục vụ Quý vị trong hai 
năm qua với vai trò là Ủy và tôi mong muốn tiếp tục nhiệm kỳ mới này để 
phục vụ Quý vị. Cả m ơn sự  ủ ng hộ  củ a quý  vị .

Scot D. Sanborn
 PO Box 98609
Des Moines WA 98198 
(206) 878-2912
lizsanborn@msn.com
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Ủy viên Vị trí Số 3

Học vấn: Cử nhân và Thạc sĩ Vật lý, và Thạc sĩ 
Kỹ sư Điện, Đại học Washington

Nghề nghiệp: Hoạt động với vai trò Kỹ sư và Quản lý Dự án trong 35 năm, 
Thành viên Hội đồng Shoreline trong 8 năm

Lời phát biểu: Tôi là một Cựu chiến binh Chiến tranh Việt Nam, kỹ sư điện 
đã nghỉ hưu từ trường Đại học Washington, và nuôi dạy các con của tôi ở 
Shoreline.  Tôi có một bằng thạc sĩ và nhiều năm kinh nghiệm trong kỹ thuật.  
Tôi cũng là một cựu viên chức dân cử của thành phố với kinh nghiệm trong 
việc cân bằng ngân sách và nới rộng thời gian trong các ủy ban tiện ích.  Học 
vấn và kinh nghiệm của tôi sẽ mang lại lợi ích rất lớn cho Hội đồng Ronald.  
Tôi cam kết rằng phân tích của tôi về các vấn đề và việc ra quyết định sẽ 
hoàn toàn tập trung vào lợi ích cho các tiện ích và người nộp thuế.

Chương trình Nước thải Ronald được dự kiến sẽ được Thành phố Shoreline 
đảm nhận vào năm 2017 theo một thỏa thuận vào năm 2002.  Thỏa thuận đó 
đã đưa ra hướng dẫn rộng rãi về chuyên chở công cộng và bây giờ đã đến 
lúc để lập kế hoạch chi tiết nhằm đảm bảo các lợi ích của những người đóng 
thuế và người lao động không bị ảnh hưởng trong thời gian giả định. với kinh 
nghiệm của tôi, tôi có thể làm việc hiệu quả với các thành viên hội đồng khác 
và với Thành phố để đảm bảo kế hoạch này là hiệu quả và toàn diện.

Chris Eggen
 15104 11th Ave NE
Shoreline WA 98155 
(206) 271-3936
eggenChris@comcast.net
  

Họ c vấ n: Cử nhân Kỹ thuật Xây dựng dân dụng, 
Đại học Seattle

Nghề nghiệp: Kỹ sư kết cấu

Lời phát biểu: Vùng xử lý nước thải Ronald đang thay đổi. Vùng này sẽ 
được sáp nhập vào hoạt động chung của Thành phố. Tôi muốn được dẫn dắt 
Vùng Xử lý nước thải của chúng ta chuyển đổi suôn sẻ cùng với Thành phố.

Hiện tại tôi đang làm việc với vị trí kỹ sư kết cấu tại một công ty chuyên về 
các dự án nước thải. Kinh nghiệm của tôi sẽ cho phép tôi đưa ra những quyết 
định có hiểu biết liên quan đến hệ thống của chúng ta.

Tôi rất cảm kích nếu Quý vị bỏ phiếu cho tôi. Xin cảm ơn.

Tim Tipton
 16503 Fremont Ave N
Shoreline WA 98133 
    

Ủy viên Vị trí Số 5

Họ c vấ n: Không nộp thông tin.

Nghề nghiệp: Không nộp thông tin.

Lời phát biểu: Tôi sẽ tiếp tục làm việc để đại d iện cho quý vị với hy vọng đảm 
bảo sẽ mang đến cho quý vị các dịch vụ tốt với giá cả phải chăng.

Arnold (Arne) Lind
 19718 12th Ave NW
Shoreline WA 98177 
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Ủy viên Vị trí Số 2

Không nộp thông tin.

Tom Maher
 PO Box 214
Skykomish WA 98288 
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Khu Cấp Thoát Nước  
Sammamish Plateau
Ủy viên Vị trí Số 2

Học vấn: Cử nhân Kế toán, Hội viên Điều dưỡng

Nghề nghiệp: Chủ Doanh nghiệp, Tài chính Kinh 
doanh

Lời phát biểu: Là một người tiêu dùng và người dân nộp tiền thuế của Sở Thuỷ 
cục và Thoát nước Smamamish Plateau gần ba thập kỷ, tôi đã chứng kiến sự 
tăng trưởng của khu vực từ một vùng nông thông thành những gì chúng ta thấy 
ngày nay.  Quận của chúng ta sẽ tiếp tục chứng kiến những thay đổi lớn khi các 
thành phố của chúng ta tiếp tục tăng trưởng.  Quản lý mạnh mẽ các nguồn lực 
của chúng ta sẽ là cần thiết để thích ứng với những thay đổi này.

Nước uống sạch và an toàn là vấn đề quan trọng đối với cuộc sống của chúng 
ta cũng như sự vững mạnh của cơ sở hạ tầng mà nó mang lại đến các ngôi nhà 
của chúng ta.  Quận của chúng ta thật may mắn có một nhóm các cá nhân có 
học vấn sẵn sàng cống hiến để đảm bảo cả hai nhiệm vụ này.  Tôi mong muốn 
được tiếp tục đóng góp một phần vào nỗ lực đó. 

việc như một uỷ viên hội đồng, tôi đã được bổ nhiệm vào Ủy ban Cố vấn Quản 
lý Khẩn cấp khu vực, đã làm việc với chính quyền quận và thành phố, và hiện 
đang phục vụ như phó chủ tịch hội đồng.  Tôi mong được tiếp tục công việc đó 
đại diện cho các bạn.

Karen Moran
 20705 SE 3rd Way
Sammamish WA 98074 
(425) 836-8306
kmoran5964@gmail.com
  

Ủy viên Vị trí Số 3

Họ c vấ n: Cử nhân Khoa học, Kỹ sư Hóa học, Đại 
học Tiểu bang New York tại Buffalo; Thạc sỹ Khoa 
học, Kỹ sư Hóa học, Đại học NYU-Poly
Nghề nghiệp: Quản lý, Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (EPA), Vùng 10, 
Seattle
Lời phát biểu: Khu của chúng ta cần có một ủy viên, người hiểu rõ về các cộng 
đồng đang phục vụ và có tầm ảnh hưởng lớn đối với các cộng đồng. Tôi tin 
tưởng Tôi có thể vận dụng những kỹ năng chuyên môn có liên quan và những 
kinh nghiệm lãnh đạo cộng đồng đã được minh chứng của mình để đáp ứng 
những nhu cầu đó. Tôi có kiến thức đào tạo sâu rộng và kinh nghiệm chuyên 
môn trong các lĩnh vực như ứng phó bề mặt, bão lũ và nước uống, quản lý rác 
thải, lập quy hoạch sử dụng đất, và quản lý tài khóa.
Là Ủy viên Kế hoạch của Thành phố Sammamish trong ba nhiệm kỳ liên tiếp, tôi 
đã nổ lực hết mình để xây dựng các chính sách và quy luật của thành phố như 
ủng hộ bảo vệ môi trường tự nhiên đẹp đẽ của chúng ta và quản lý việc phát 
triển đi đôi với việc bảo tồn hệ sinh thái đa dạng của chúng ta.  Ngoài ra, Tôi đã 
làm việc tại hội đồng Trung tâm vì Cộng đồng và hội đồng tham vấn Liên minh 
Nhà ở Vùng (ARCH).
Tôi đã tham gia đóng thuế tại Khu học chánh từ 2005.  Hai con trai của tôi theo 
học Trường trung học Skyline và Trường trung học Cấp hai Pine Lake.  Tiếp tục 
phục vụ các khách hàng của Khu học chánh là niềm vinh dự của tôi.

Mahbubul Islam
 23114 SE 27th Way
Sammamish WA 98075 
(425) 837-0250
mahbubulsammamish@gmail.com
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Khu Cấp Thoát Nước  
Sammamish Plateau

Ủy viên Vị trí Số 5

Họ c vấ n: Cử nhân Xây dựng Dân dụng, 
Nguồn nước, Đại học Bách khoa California; Kỹ 
sư Dân dụng Đã đăng ký

Nghề nghiệp: Ủy viên, Sở Nguồn nước và Thoát nước Sammamish

Lời phát biểu: Hơn 20 năm qua, tôi và gia đình đã luôn coi Sammamish 
Plateau là nhà của mình.  Cộng đồng của chúng ta là một cộng đồng tuyệt 
vời và biết lo xa, và tôi rất cảm ơn các bạn vì đã lựa chọn tôi đại diện cho 
các bạn trong 2 nhiệm kỳ qua.

Tôi có nhiều kinh nghiệm và trình độ chuyên môn với 12 làm việc tại Hội 
đồng Nguồn nước Sammamish Plateau thuộc công cộng trong khu vực 
của chúng ta, cũng như 20 năm kinh nghiệm kỹ thuật liên quan đến nước 
và các lĩnh vực tư.

Một lần nữa, tôi đánh giá cao phiếu bầu của các bạn, và sẽ tiếp tục lắng 
nghe và cam kết nhằm đảm bảo các chính sách công bằng, hợp lý và tiết 
kiệm cho tất cả các khách hàng về nước và thoát nước của Quận - đơn 
gia, đa gia, và thương mại trong và ngoài thành phố Sammamish và các 
vùng lân cận thành phố Issaquah; và luôn hết lòng để xử lý các quyết định 
về chính sách của Quận một cách minh bạch và trọn vẹn. 

Mary Shustov
 3029 231st Ln SE  #K201
Sammamish WA 98075 
(425) 922-3765
MaryShustov@gmail.com
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Ủy viên Vị trí Số 3

 Không nộp thông tin.

Jeremy J. Wiseman
 PO Box 147
Snoqualmie Pass WA 98068 
(425) 761-0781
jaywiseman291@hotmail.com
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Ủy viên Vị trí Số 3

Học vấn: Tốt nghiệp Khoa Điều dưỡng Bệnh viện 
St. Francis Cabrini

Nghề nghiệp: Kiểm toán, Tony’s Market

Lờ i phát biểu: Được phục vụ quý vị với tư cách ủy viên trong 5 năm qua là một 
vinh dự lớn lao của tôi, đầu tiên là đảm đương chức vụ của người chồng quá cố 
của tôi, Tony Genzale, sau đó là ra ứng cử. Chúng tôi đã cùng nhau điều hành 
Tony’s Market, kinh nghiệm này đã giúp cho tôi có được tầm nhìn của một chủ 
doanh nghiệp và đem lại nhiều ý nghĩa thiết thực đến với Hội đồng.  Ông bà tôi 
là người nhập cư từ Ý đã dạy cho tôi biết giá trị của sự làm việc chăm chỉ.  Làm 
việc với các đồng sự ủy viên và đội ngũ nhân viên, chúng tôi đã có những bước 
tiến lớn trong công tác nâng cấp cơ sở hạ tầng, đào tạo, các chương trình an 
toàn, an ninh và công nghệ.  Lệ phí nước thải của chúng ta hiện ở khoảng một 
nửa lệ phí trung bình ở Quận King và ở mức lệ phí thấp thứ hai trong số 28 cơ 
quan cung cấp dịch vụ này của Quận. Tôi tự hào rằng người dân thường xuyên 
nói với tôi rằng chúng tôi đang cung cấp một dịch vụ tuyệt vời cho người nộp 
thuế.  Tôi được ủng hộ bởi:  Đảng Dân chủ Khu Lập pháp Số 34, Đảng Dân chủ 
Khu Lập pháp Số 33, KCDCC, Câu lạc bộ Đảng Dân chủ Evergreen, và Liên 
đoàn Nhân viên Thành phố, Quận, Tiểu bang Hoa Kỳ-Chi nhánh 21S (Nhân 
viên Khu Thoát nước Ngoại ô Tây Nam).  Tôi muốn tiếp tục được phục vụ quý 
vị, mong quý vị bỏ phiếu ủng hộ  tôi.

Susan M. Genzale
 1824 SW 166th Pl
Burien WA 98166 
(206) 244-5295
suzygenzale@yahoo.com
  

  Học vấn: Đại học Washington, Thạc sĩ Khoa học 
Tự nhiên - Kỹ thuật Xây dựng Dân dụng. Đại học 
Washington, Cử nhân Khoa học Tự nhiên - Kỹ thuật Xây dựng

Nghề nghiệp: Kỹ sư Xây dựng Chuyên nghiệp

Lời phát biểu: Tên tôi là Derek Doell và tôi đã sống ở Burien hơn 30 năm.  
Trong khoảng thời gian đó, cộng đồng của chúng ta đã phát triển đáng kể về 
quy mô và sẽ tiếp tục phát triển trong tương lai.  Chúng ta cần một cơ sở hạ 
tầng vững chắc bao gồm đường xá, đường ống cung cấp nước và xử lý nước 
thải để duy trì cuộc sống tuyệt vời ở thành phố B, và đó là nơi tôi đến.  Tôi là 
kỹ sư xây dựng gần 20 năm và tôi có kỹ năng cũng như khát khao để trở thành 
một Ủy viên Sở xử lý nước thải tuyệt vời.  Ngoài sự hiểu biết về các yếu tố kỹ 
thuật về xử lý nước thải, tôi cũng quen với các vấn đề về ngân sách mà các Sở 
xử lý nước thải như vùng ngoại ô phía Tây Nam thường gặp phải.  Mục tiêu của 
tôi ở vị trí này là đảm bảo tiền của người nộp thuế được chi tiêu một cách khôn 
ngoan nhằm duy trì, cải thiện và mở rộng mạng lưới xử lý nước thải của chúng 
ta.  Xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe và tôi rất cảm ơn lá phiếu 
của quý vị vào Ngày Bầu cử.

Derek Doell
 P.O. Box 915
Seahurst WA 98062 
(206) 787-3000
gimmiefi ve@gmail.com
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Ủy viên Vị trí Số 3

Không nộp thông tin.

Don Joy
 9326 SW Bayview Dr
Vashon WA 98070 



200 Quận King không chịu trách nhiệm về tính hợp lệ hoặc 
chính xác của lời tuyên bố, phát biểu hoặc bác bỏ. Khu Thoát Nước Valley View

Ủy viên Vị trí Số 1

Họ c vấ n: Không nộp thông tin.

Nghề nghiệp: Không nộp thông tin.

Lời phát biểu: Tôi là một công dân bình thường, một người đóng thuế có 
liên quan, và tôi hiện đang phục vụ trong Hội đồng Ủy viên của Sở xử lý 
nước thải.

Tôi có các kỹ năng và kinh nghiệm để hỗ trợ cho cộng đồng của mình và 
tôi cam kết cho sự thành công dài hạn của các hoạt động của quận thay 
mặt cho người nộp thuế, với các quyết định an toàn được thực hiện để bảo 
đảm sử dụng có trách nhiệm các quỹ được cung cấp bởi những người nộp 
thuế.

Tôi rất hân hạnh được phục vụ hội đồng và tôi sẽ rất vinh dự nếu có được 
phiếu bầu của bạn.

Deborah McCaslin
 100 Andover Park West, Suite 150, #179
Tukwila WA 98188 
  

Ủy viên Vị trí Số 3

Họ c vấ n: Cử nhân sư phạm, Đại học Eastern 
Washington
Nghề nghiệp: Bán nghỉ hưu, giáo viên dạy thay theo thời vụ
Lời phát biểu: Đây là một đặc ân khi được phục vụ với vai trò là Ủy viên 
của Valley View Sewer District trong 6 năm qua. Tôi đã có thể để vận dụng 
kinh nghiệm của tôi như là một cựu Ủy viên Hội đồng Thành phố Tukwila, 
lãnh đạo cộng đồng, và nhà hoạt động khu phố nhằm đảm bảo rằng Quý vị 
tiếp tục có một Quận được điều hành hiệu quả, mang lại giá trị cho khách 
hàng của mình.
Tại Valley View Sewer District, chúng tôi đã có thể duy trì mức giá của Quý 
vị ở mức thấp, đồng thời cũng thực hiện các khoản đầu tư thận trọng và 
cần thiết để duy trì và nâng cấp hệ thống. Các mức giá của chúng tôi thuộc 
nhóm thấp nhất trong số 34 quận và thành phố cho việc vận chuyển nước 
đến Hạt King County để xử lý.
Tôi đại diện cho Quận tại Ủy ban Cố vấn Giảm thiểu ô nhiễm nước thải Đô 
thị (MWPAAC) Hạt King County và được Thống đốc bổ nhiệm làm đại diện 
cho các tổ chức cấp thoát nước tại Hội đồng Công trình công cộng Nhà 
nước.
Tôi mong muốn được phục vụ Quý vị thêm sáu năm nữa.

Pam Carter
 4115 S 139th St
Tukwila WA 98168 
(206) 244-0558
pmcarter@jps.net
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Ủy viên Vị trí Số 3

 Họ c vấ n: AA Công nghệ Nước thải Ứng Dụng 
Khoa Học, khóa đào tạo Quản lý Khẩn cấp GRCC 
& Lập kế hoạch chống Thiên tai
Nghề nghiệp: Người giám sát Bộ Xử lý nước thải, Điều phối viên Nhà máy Xử lý 
nước thải
Lời phát biểu: Tôi là một cựu chiến binh Hải quân sẽ mang lại nhiều kỹ năng độc 
đáo cho vị trí Ủy viên.  Tôi có 32 năm kinh nghiệm trong ngành công nghiệp xử 
lý nước thải, sau đó là 25 năm ở vị trí quản lý và lãnh đạo.  Các kỹ năng và khả 
năng mà tôi có được là nhờ vào nền tảng vững chắc bắt đầu từ một Điều phối 
viên Tiện ích, làm việc theo cách riêng ở mọi vị trí cơ bản để điều phối hiệu quả 
hoạt động của nhà máy xử lý nước thải, đến vai trò người giám sát hiện tại của 
tôi.  Tôi luôn có các mối quan hệ chuyên nghiệp với các nhà máy kỹ thuật và hợp 
đồng, các công chức tiểu bang và địa phương để đảm bảo sự hợp tác liên địa 
phương và tuân thủ quy định.  Tôi hiểu những gì cần có để cân bằng ngân sách 
nhiều triệu đô la và lập kế hoạch dài hạn.
Trở thành Ủy viên sẽ cho phép tôi sử dụng kinh nghiệm của mình để phục vụ 
cộng đồng mà mình đã gắn bó 33 năm.  Tôi cam kết sẽ duy trì nguồn nước uống 
chất lượng cao và xử lý nước thải đúng cách đồng thời duy trì mức giá thấp cho 
quý vị.
Tôi mong muốn được phục vụ quý vị với vai trò là Ủy viên và đánh giá cao phiếu 
bầu của quý vị.

Peter Sanchez
 4520 SW 317th Pl
Federal Way WA 98023 
(253) 670-8234
sanchez4lakehaven@comcast.net
  

 Họ c vấ n: Bằng Cử  nhân Khoa họ c Xã  hộ i “Loại 
Giỏi”, Trường Đại học Washington; Cao học, 
Trường Đại học Công giáo Hoa Kỳ

Nghề nghiệp: Giám đốc các Khu nghĩa trang, Tổng giáo phận Seattle

Lời phát biểu: Tôi đã sống, làm việc, và nuôi dưỡng một gia đình trong cộng 
đồng tuyệt vời của chúng ta kể từ năm 1988. Tôi đang vận hành một doanh 
nghiệp theo định hướng dịch vụ, Nghĩa trang Gethsemane, trong cộng đồng, và từ 
năm 1991, tôi chịu trách nhiệm cho tất cả các nghĩa trang Công giáo ở Quận King. 
Việc lãnh đạo bao gồm lập kế hoạch, thu chi ngân sách, thực thi và duy trì cơ 
sở hạ tầng đa thế hệ, thuê nhân viên, đào tạo và hỗ trợ nhân viên, những người 
hướng trọng tâm của mình vào các nhu cầu của cộng đồng. Tôi là người lãnh đạo 
và có được những kỹ năng mà Lakehaven cần. Tôi sẽ đại diện cho QUÝ VỊ trong 
việc gìn giữ tất cả các nguồn lực mà QUÝ VỊ đã giao phó cho Lakehaven - tài 
chính, ngân sách, cơ sở hạ tầng, nhân viên - với sự quản lý hợp lý và tính minh 
bạch.

Quý vị có thể trông đợi vào một sự trọn vẹn toàn diện ở cấp độ cao đảm bảo quý 
vị sẽ nhận được dịch vụ nước và xử lý nước chất lượng cao, chi phí thấp cùng với 
sự nhận thức liên tục về tính bền vững, trách nhiệm quản lý môi trường và trách 
nhiệm giải trình. Được ủng hộ bởi Thượng nghị sĩ Mark Miloscia, Đại diện Linda 
Kochmar, và Ủy viên Tim McClain. Xin hãy bỏ phiếu cho tôi! Xin cảm ơn.

Richard Peterson
 2818 SW 340th Pl
Federal Way WA 98023 
(253) 838-4636
rmcspeterson@comcast.net
  

Ủy viên Vị trí Số 5

Họ c vấ n: Cử nhân Kỹ thuật điện & cơ khí, Thạc sỹ 
Quản trị kinh doanh, Đại học Michigan

Nghề nghiệp: Kỹ sư chuyên nghiệp, chủ doanh nghiệp, nay đã nghỉ hưu

Lời phát biểu: Tôi muốn tiếp tục phục vụ Quý vị với vai trò là Ủy viên, đây là một 
niềm vinh dự và trách nhiệm mà tôi rất coi trọng.  Tôi đã được bổ nhiệm làm Ủy 
viên vào tháng 07/2006, sau một quá trình xem xét, đánh giá kỹ lưỡng.  Tôi và gia 
đình đã chuyển đến vùng phục vụ Lakehaven vào năm 1980 và là khách hàng kể 
từ đó.  Tôi sở hữu và điều hành một công ty kỹ thuật môi trường trên 24 năm, và 
vẫn tiếp tục đăng ký là một Kỹ sư chuyên nghiệp.

Các Ủy viên chịu trách nhiệm trước Quý vị, các chủ sở hữu của Lakehaven, cung 
cấp đủ nguồn nước uống sạch, an toàn và hệ thống nước thải thân thiện với môi 
trường, hiện tại và tương lai.  Ngoài ra chúng ta cũng phải cung cấp các dịch vụ 
tốt nhất có thể theo mức phí đã thu.  Chúng ta phải duy trì cơ sở vật chất hiện tại 
của chúng ta nhằm tuân thủ tất cả các quy định hiện hành và chúng ta cần phải đi 
đầu trong việc áp dụng các quy định mới về môi trường.

Xin cho phép tôi tiếp tục phục vụ Quý vị và tạo ra một sự khác biệt tích cực.

Ronald E. Nowicki
 29012 7th Place South
Federal Way WA 98003 
(253) 661-2664
renowicki@hotmail.com
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Khu Cấp Thoát Nước Đông Bắc 
Sammamish

Ủy viên Vị trí Số 1

Họ c vấ n: Cử nhân Kỹ thuật Xây dựng, Đại học 
Nebraska

Nghề nghiệp: Phó Chủ tịch, Công ty hợp danh TNHH Hermanson

Lời phát biểu: Là một cư dân của Vùng Cấp Nước NE Sammamish, vai 
trò chính của tôi là một trong những ủy viên của Quý vị sẽ bảo vệ an toàn 
nguồn nước chúng ta, duy trì tính toàn vẹn của cơ sở hạ tầng của chúng ta 
và đảm bảo rằng Vùng của chúng ta được quản lý, điều hành bằng trách 
nhiệm về mặt tài chính mà tất cả chúng ta xứng đáng được hưởng.

Paul J. Robinett
 22601 NE 23rd Place
Sammamish WA 98074 
(206) 617-6081
probinett@hermanson.com
  

Ủy viên Vị trí Số 3

Họ c vấ n: Đại học Colorado

Nghề nghiệp: Giám đốc CNTT đã nghỉ hưu

Lời phát biểu: Đây là một đặc ân để phục vụ Quý vị với vai trò là Ủy 
viên của Khu Cấp Thoát Nước tuyệt vời của chúng ta.. Đội ngũ nhân viên 
làm việc hiệu quả, chuyên nghiệp và chăm chỉ đã dành được nhiều giải 
thưởng, việc cấp nước độc lập chứng minh biện pháp chính quyền địa 
phương có thể làm việc mà không phải chịu khoản thuế nào.  Khách hàng 
của Khu Cấp Thoát Nước rất thích thưởng thức nước có hương vị tuyệt 
vời và không có hạn chế về nước trong lịch sử 46 năm của nó. Chúng ta 
cũng có an ninh đảm bảo duy trì liên kết với các quận và thành phố lân cận 
có thể cung cấp nước trong trường hợp khẩn cấp. Tôi sẽ tiếp tục làm việc 
để duy trì tính nổi bật và tính độc lập của Quận của chúng ta.

Paul Sentena
 21825 NE 30th Place
Sammamish WA 98074 
(425) 868-5077
pfsentena@gmail.com
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Ủy viên Vị trí Số 3

Họ c vấ n: Cử nhân, Đại học Đại học Western 
Washington; Chứng chỉ sư phạm, Đại học 
Seattle Pacifi c; Thạc sĩ Quản trị, Đại học Western Washington
Nghề nghiệp: Giáo viên, Nha học chánh Lake Washington
Lời phát biểu: Quận Northshore Utility (NUD), là một phần quan trọng 
của cộng đồng chúng ta, hệ thống cấp thoát nước đáng tin cậy mà tất cả 
chúng ta đều sử dụng rất dễ được cho là điều hiển nhiên, nhưng hệ thống 
này cần được bảo vệ.  Nhiệm vụ của NUD là cung cấp hệ thống cấp thoát 
nước an toàn, đáng tin cậy và chi phí thấp.  Matt sẽ làm việc với các ủy 
viên khác để đảm bảo rằng NUD cung cấp các dịch vụ này cũng như kế 
hoạch cung cấp các dịch vụ này trong tương lai.  Matt sẽ đem đến một góc 
nhìn mới và những đánh giá hoàn toàn mới về nhiều vấn đề mà hội đồng 
NUD đang phải đối mặt.
Matt và vợ đã sống ở Bothell trong hơn 26 năm và đã nuôi nấng hai con 
trưởng thành tại đây.  Với Matt, Quý vị có thể hy vọng vào mức độ liêm 
chính cao nhất, đảm bảo Quý vị sẽ nhận được các dịch vụ cấp thoát nước 
với chi phí thấp với mối quan tâm hiện nay về phát triển bền vững, bảo vệ 
môi trường và trách nhiệm với môi trường.
Hãy bỏ phiếu bầu cho Matt Breysse.

Matt Breysse
 PO Box 422
Bothell WA 98041 
(206) 335-5310
mattbreysse@gmail.com
  

Họ c vấ n: Đã tốt nghiệp Đại học cho Người 
khuyết tật Valley; phụ nữ đầu tiên có Bằng 
cử nhân Danh dự trường đại học cộng đồng 
USAF - 1973

Nghề nghiệp: quản lý dự án Tây Hoa Kỳ đã nghỉ hưu, ủy viên NUD

Lời phát biểu: Cảm ơn các bạn đã cho phép tôi làm đại diện cho các bạn 
tại Hội đồng các Ủy viên, 18 năm trước Tôi đã khởi xướng các mục tiêu 
của chương trình sẵn sàng trước thảm họa và hỗ trợ đáng tin cậy thông 
qua việc phát triển hạ tầng cơ sở và bảo tồn. Ngày nay, chúng ta đã gia cố 
thêm nhiều bể chứa nước và van khóa địa chấn, 2 nhà máy xử lý nước có 
thể đáp ứng cung cấp đủ nhu cầu về nước của khu vực đến năm 2060, và 
một chương trình bảo tồn khu vực trị giá 2 triệu đô-la. Với tư cách là chủ 
tịch hội đồng, mối quan tâm hiện tại của tôi đó là kiểm soát các chi phí, khu 
có ít nhân viên hơn trước kia để duy trì mức thuế suất thấp hơn các thành 
phố trong khu vực. Các chi phí bán sỉ là nguyên nhân chính làm gia tăng 
thuế suất, vì thế Tôi đã và đang tham dự nhiều cuộc họp cấp quận và của 
khu Seattle để hỏi về việc tiết kiệm chi phí và giảm mức thuế suất. Hiện tại, 
tôi là thành viên được công nhận tại các cuộc họp cấp quận về MWPAAC 
cho các cơ quan thoát nước, và có liên quan khi tham dự các cuộc họp 
của ban điều hành nguồn nước SPU. Phiếu bầu của bạn sẽ giúp tôi tiếp 
tục công việc này.

Margaret Wiggins
 14444 91st Ave NE
Kirkland WA 98036 
(425) 821-3320
wiggins.margaret@gmail.com
www.facebook.com/margaret.wiggins.148
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Ủy viên Vị trí Số 4

Học vấn: Thạc sĩ Kế toán, Đại học Brigham 
Young

Nghề nghiệp: Phó Chủ tịch Điều hành Tài chính, T-Mobile

Lời phát biểu: Darold đã phục vụ với vai trò là uỷ viên từ tháng 7 năm 
2011.  Ông tự hào rằng Quận có dịch vụ khác hàng tốt nhất, các chiến 
lược dài hạn chắc chắn, những nhân viên thực thụ yêu nghề và các mức 
giá có tính cạnh tranh cao.  Ông có hơn 20 năm kinh nghiệm làm lãnh đạo 
làm việc cho các tập đoàn nhà nước và tư nhân, và ông mang lại cho hội 
đồng một lịch sử đã được chứng minh về các kỹ năng quản lý và lãnh đạo 
đặc biệt, giám sát quản lý chi phí chắc chắn, và một niềm đam mê đối với 
dịch vụ khách hàng.  Là Phó Chủ tịch Điều hành Tài chính tại T-Mobile, 
Darold hiểu được tầm quan trọng của cả lãnh đạo và tầm nhìn với các 
khách hàng và nhân viên.

Darold và gia đình đã sống tại Kent gần 20 năm.  Ông tích cực tham gia 
Hội Hướng đạo sinh và con trai ông là một hướng đạo sinh Eagle, ông 
cũng đã huấn luyện một vài đội thể thao trẻ em.  Ông muốn được làm việc 
trong hội đồng vì nó giúp ông có cơ hội được phục vụ cộng đồng.

Darold đã chứng kiến các dịch vụ nước và thoát nước được cung cấp 
cho bạn như thế nào bởi một nhóm những người từ thấp đến cao cam kết 
mang lại chất lượng, độ tin cậy và khả năng thanh toán.  Ông sẽ rất vinh 
dự được tiếp tục phụng sự cộng đồng với vai trò là uỷ viên hội đồng của 
các bạn.  Cả m ơn sự  ủ ng hộ  củ a quý  vị .

Darold R. Stroud
 14910 SE 264th St
Kent WA 98042 
(253) 852-8356
darold_stroud3@hotmail.com
  

Ủy viên Vị trí Số 5

Họ c vấ n: Không nộp thông tin.

Nghề nghiệp: Chủ Doanh nghiệp ở Kent

Lời phát biểu: Alice có 36 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực cấp 
thoát nước, trước đây từng là nhân viên, và hiện tại là ủy viên của quý 
vị. Bà cam kết bảo vệ truyền thống dịch vụ khách hàng tuyệt vời, lập kế 
hoạch chiến lược để thích ứng với sự tăng trưởng trong ranh giới Khu vực 
đồng thời cân bằng các nhu cầu của Khu vực và khách hàng hiện tại. Bằng 
kinh nghiệm của mình, bà có thể tiếp tục mang đến cho Hội đồng sự hiểu 
biết toàn diện về Khu vực, các chính sách, lịch sử, và nhu cầu trong tương 
lai của Khu vực. Là một ủy viên, bà là một tài sản có giá trị và sẽ tiếp tục 
hỗ trợ và tiến hành các chính sách phát triển Khu vực mạnh mẽ. Alice 
mang đến một cách nhìn mới mẻ cho Hội đồng và đã sẵn sàng giải quyết 
những khó khăn trong tương lai thay mặt cho Soos Creek.

Các cư dân lâu năm của Western Washington, Alice và chồng bà là Jim đã 
sống tại Soos Creek được 23 năm nay. Alice mong được tiếp tục đại diện 
cho cộng đồng và phục vụ với vai trò là Ủy  viên của quý vị.

Alice R. Marshall
 18812 131st Ave SE
Renton WA 98058 
(425) 235-0187
alice@runningstitchfabrics.com
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Ủy viên Vị trí Số 3

Học vấn: Đại học Thành phố, Quản lý Dự 
án. Chứng nhận Ủy viên Bạc & Đồng của Sở Thủy Cục & Thoát nước 
Washington.

Nghề nghiệp: N/A

Lời phát biểu: Cư dân cộng đồng, chủ nhà, nhà hoạt động từ năm 1974. 
Các hoạt động tham gia cùng cộng đồng khác: Cán bộ Ủy ban Phân khu 
(PCO), Thành viên - Hiệp hội Cộng đồng West Hill: Gia nhập Hội Doanh 
nghiệp West Hill năm 2009. Nhà Nuôi dưỡng Trẻ em Tạm thời Được Bang 
Cấp phép trong sáu (6) năm ngôi nhà cho các thanh thiếu niên. Phụ huynh, 
cư dân cộng đồng có liên quan. Tổ chức Giám sát Khu phố. Hãy tin tưởng 
ở tôi đối với các mối quan tâm của các bạn về mức giá nước & thoát nước 
cao, trú trọng vào người cao tuổi, người có thu nhập thấp, cũng như những 
bậc phụ huynh đơn thân. Cũng đảm bảo an toàn cho nguồn nước uống của 
chúng ta. Tôi sẽ rất biết ơn sự ủng họ của các bạn bằng việc bỏ phiếu cho 
tôi để đại diện cho Sở Thủy cục & Thoát nước Skyway.

Joyce Clark
 8524 S 120th St
Seattle WA 98178 
(206) 854-5507
jeccy1626@gmail.com
  

Học vấn: Cao đẳng Cộng đồng Highline; Cao 
đẳng Kỹ thuật Renton; SMA (Nhân viên Điều 
hành Bảo trì Hệ thống), Hiệp hội các Nhà quản 
lý & Chủ Xây dựng

Nghề nghiệp: Kỹ thuật viên Trưởng HVAC Nghỉ hưu, Trung tâm Y tê Valley

Lời phát biểu: Tôi đã sinh sống tại cộng đồng này được 32 năm, và đã là 
ủy viên của các bạn được 18 năm.  Tôi mong muốn được tái đắc cử và một 
vị trí đầy khó khăn nhưng cũng hoàn toàn đáng giá.  Là người mới nghỉ hưu, 
tôi chia sẻ những mối bận tâm của khách hàng về chi phí hóa đơn nước & 
thoát nước ngày càng gia tăng.  Trong khi các ủy viên khác đấu tranh để cân 
bằng các mức giá phải chăng so với nhiều những cải thiện về vốn cần thiết 
cho các cơ sở hạ tầng đã cũ, tôi liên tục lên tiếng ủng hộ các mức giá thấp 
nhất có thể cho những người cao tuổi và những cư dân có thu nhập thấp.

Kinh nghiệm của tôi bao gồm:  3 nhiệm kỳ làm ủy viên; 12 năm làm Chủ tịch 
Hội đồng Ủy viên Skyway; 16 năm làm Thành viên Ban Giám đốc của Liên 
Minh Nước Cascade.  Tôi đã làm việc chăm chỉ để duy trì các kiến thức cập 
nhật về các vấn đề về nước & thoát nước của khu vực và việc chúng ảnh 
hưởng đến tất cả chúng ta như thế nào.

Tôi hi vọng tiếp tục được phục vụ những lợi ích của các bạn, và sẽ rất vinh 
dự nhận được phiếu bầu của các bạn.

Jon W. Ault
 7553 S Sunnycrest Rd
Seattle WA 98178 
(206) 772-4156
jonwault@msn.com
  



206 Quận King không chịu trách nhiệm về tính hợp lệ hoặc 
chính xác của lời tuyên bố, phát biểu hoặc bác bỏ. Khu Bệnh Viện Công Số 1

Ủy viên Khu vực Số 2

Họ c vấ n: Trường trung học Kentridge; Cử 
nhân, Đại học Tiểu bang Washington; Bằng cử nhân Y khoa, Đại học Y 
khoa Washington.

Nghề nghiệp: Bác sĩ giải phẫu Mắt (Bác sĩ khoa mắt được Hội đồng 
Chứng nhận), Trung tâm Chăm sóc Mắt & Lase Valley.

Lời phát biểu: Tôi lớn lên tại Kent và đã hành nghề tại Trung tâm Chăm 
sóc Mắt & Lase Valley cùng với các bác sĩ Paul Joos và Peter Jones từ 
năm 2002. Chúng tôi có nhiều phòng khám tại Renton và Covington và tiếp 
nhận những bệnh nhân mới cần Chăm sóc y tế và Hỗ trợ y tế. 

Hiện tại, tôi đang tranh cử để trở thành Ủy viên bởi vì những người đóng 
thuế ủng hộ Valley đã mất quyền để lựa chọn hội đồng điều hành bệnh 
viện.

Liên minh với UW Medicine đã tước quyền kiểm soát Valley của 5 ủy viên 
mà các bạn đã lựa chọn và chuyển giao Valley cho một hội đồng do UW 
Medicine chỉ định và kiểm soát điều đó có thể làm tăng các khoản thuế bất 
động sản của bạn!

Đó là lý do tại sao các bạn nên bầu cho tôi và đánh bại người đương nhiệm 
Carolyn Parnell 

Parnell đã bỏ phiếu quyết định trong năm 2011 để tước quyền kiểm soát 
Valley của các ủy viên được bầu chọn và giao quyền kiểm soát cho hội 
đồng được chỉ định.

Parnell đã bỏ phiếu để tăng thù lao của Roodman từ 1.4 triệu đô-la lên 
1.6 triệu đô-la năm 2007 sau khi ông bị phát hiện phạm tội đã chi dùng bất 
hợp pháp 478,000 đô-la tiền của bệnh viện vào cuộc bầu cử.  (Thù lao của 
Roodman còn lớn hơn của Tổng Giám đốc của Harborview và UW Hospital 
cộng lại!)

Parnell đã chu cấp cho Roodman khoản thưởng về hưu “đặc biệt” 1.7 triệu 
đô-la năm 2007 đã được Kiểm toán viên Washington phát hiện là không có 
giải trình hoặc quyền lợi công cộng. 

Parnell đã phản đối yêu cầu giám đốc điều hành của Valley phải tuân thủ 
các luật bầu cử.

Parnell đã phản đối yêu cầu giám đốc điều hành cấp cao của Valley phải 
đệ trình các báo cáo công khai tài chánh để bảo vệ các xung đột lợi ích tài 
chánh.

Parnell đã chấp thuận cấp khoản thù lao hàng triệu đôla của Roodman 
trong 2 năm trong năm 2013 và thêm 2 ½ năm nữa trong năm 2015.

Có sự khác biệt rõ ràng giữa bản thân tôi và Parnell.

Nếu các bạn chọn tôi làm ủy viên, Tôi sẽ yêu cầu lập pháp cho phép CÁC 
BẠN được quyết định xem Valley nên được kiểm soát bởi một hội đồng do 
UW Medicine chỉ định hay một hội đồng do các cử tri bầu chọn.

Tôi hy vọng nhận được sự ủng hộ của Quý vị! 

M. Chris Monson
 4011 Talbot Rd S #210
Renton WA 98055 

Họ c vấ n: Bằng Cử nhân Khởi nghiệp và Quản 
lý Doanh nghiệp Nhỏ. Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh/Kinh doanh Quốc tế và 
Quản lý Nhân sự . 

Nghề nghiệp: Tác giả và Nhà giáo dục về hưu

Lời phát biểu: Carolyn là ứng cử viên duy nhất có Thành tích được 
Chứng minh bằng Tư liệu về tăng cường TẤT CẢ các khía cạnh về y tế 
cho khu vực phía Nam Quận King.

Carolyn là Ủy viên duy nhất đã bỏ phiếu ủng hộ Y Khoa UW liên minh với 
Trung tâm Y tế Valley nhằm mang lại dịch vụ y tế đẳng cấp thế giới đến với 
khu phố và giảm chi phí y tế; điều này đang mang lại kết quả! Bà cũng cam 
kết trao quyền tối đa cho các cư dân tại khu vực phía Nam Quận King.

Hội đồng Quản trị Trường Đại học Washington chọn Carolyn là một trong 
hai người duy nhất tại phía Nam Quận King để phục vụ tại Hội đồng Y 
khoa UW nhằm nâng cao dịch vụ y tế và giám sát Trường Y UW.

Một nhà lãnh đạo bẩm sinh, các Ủy viên khác đã bầu bà làm Chủ tịch Hội 
đồng. Bà ủng hộ Y tá và các nhân viên y tế khác, và Phản đối Tiền lương 
Quá mức cho Ban điều hành!

Kinh nghiệm Y tế:  Đã đạt được những kết quả về Chất lượng, Sự hài lòng 
của Bệnh nhân, Quyền tiếp cận và Chi phí thấp thông qua việc được bổ 
nhiệm vào Ủy ban Tài chính, Cơ sở, Kiểm toán, và Chất lượng của Hội 
đồng Quản trị Trung tâm Y tế Valley, cũng như Ủy ban Chất lượng/Sự An 
toàn của Bệnh nhân và Tài chính của Hội đồng Y khoa UW. Sự bổ nhiệm 
được dựa trên hiệu quả công việc đã được chứng minh của bà.

Carolyn luôn đấu tranh cho Bệnh nhân Trước tiên và tin rằng Quyền tiếp 
cận với các dịch vụ y tế Chất lượng là một Quyền lợi.  Bà đã mở rộng các 
Dịch vụ Phòng Khám, các phòng khám trong khu phố và giảm chi phí!

Dịch vụ Cộng đồng:  Bà đã phục vụ nhiều thập kỷ ở các trường công lập, 
cộng đồng, Quận King và Seattle Metro và được Quận trưởng Quận King, 
Thành phố và Phòng Thương mại công nhận vì những đóng góp tình 
nguyện quên mình của bà. Carolyn là Chủ tịch của tổ chức Dịch vụ Gia 
đình và Thanh thiếu niên Khu vực Renton (RAYS).  

Nét nổi bật:  Thành tích về Dịch vụ Cộng đồng và Y tế và Các Công nhận 
Không có Mâu thuẫn Lợi ích.

Xin Tái Bầu cử cho Carolyn Parnell, ứng cử viên thực sự quan tâm đến 
sức khỏe của gia đình quý vị và cộng đồng chúng ta!

Carolyn V. Parnell
 16718 133rd Pl SE
Renton WA 98058 
  



Jurisdiction King County Elections is not authorized to edit statements, 
nor is it responsible for the contents therein. 207Quận King không chịu trách nhiệm về tính hợp lệ hoặc 
chính xác của lời tuyên bố, phát biểu hoặc bác bỏ. Khu Bệnh Viện Công Số 1

Ủy viên Vị trí Số 4

Họ c vấ n: Bằng Cử nhân, Đại học Central 
Washington; Bằng Cao đẳng Green River, Cao đẳng Nghề Renton, Trường 
trung học Phổ thông Liberty

Nghề nghiệp: Giáo viên Mầm non, Khu học chánh Renton; Người mẹ làm 
việc.

Lờ i phát biểu: Tôi mong nhận được sự ủng hộ của quý vị để tôi có thể đại 
diện cho quý vị với vai trò là Ủy viên Bệnh viện của quý vị.

Tôi sinh ra tại Trung tâm Y tế Valley, làm tình nguyện viên tại bệnh viện, và 
con trai của tôi đã được sinh ra ở Valley.  Tôi tin tưởng và ủng hộ các y bác 
sĩ tại Valley.

Nhiều năm qua, Valley đã mất liên lạc với người dân của khu bệnh viện.  
Quan tâm duy nhất của Rich Roodman là bảo vệ tiền lương gần 2 triệu đô 
la mỗi năm của mình.  Roodman và bạn bè của mình đã chi tiêu tiền thuế 
bất hợp pháp vào các chiến dịch vận động và giờ đây đã trao bệnh viện 
của chúng ta cho một hội đồng quản trị vô trách nhiệm và không phải do 
dân bầu, được bổ nhiệm bởi những người có nhiều quyền lực ở Seattle. 

Bằng việc coi thường và thiếu tôn trọng người dân của khu bệnh viện này, 
hai cá nhân bị cử tri loại bỏ là các Ủy viên được bổ nhiệm làm Ủy viên 
quản trị.   

Tôi biết ơn sự ủng hộ tôi đã nhận được gần đây từ các cử tri của khu bệnh 
viện chúng ta.  Đó là bởi vì chúng ta đồng thuận về những vấn đề cơ bản 
liên quan đến Trung tâm Y tế Valley.

Chúng ta đồng ý...  

Hội đồng Quản trị không chấp nhận ý kiến của công chúng tại các cuộc 
họp...phải thay đổi

Mức lương xa hoa cho Roodman và nhóm người có nhiều quyền lực của 
ông ta.... phải thay đổi

Quy trình bí mật lựa chọn các cá nhân làm Ủy viên quản trị....phải thay đổi

Tôi sẽ...

Tôn trọng người dân của Khu Bệnh viện chúng ta.

Thay thế Rich Roodman.

Tuyể n dụng thêm y tá  và  trả  thêm lương cho họ .

Tìm cách loạ i bỏ  cá c cá  nhân trong Hộ i đồ ng Quả n trị , nhữ ng ngườ i đã  bị  
ngườ i dân ở khu bệnh viện nà y bá c bỏ  không được phụ c vụ  với tư cách 
Ủ y viên.

Đây là  khu bệ nh việ n và  bệ nh việ n củ a chú ng ta.  Là  mộ t ngườ i mẹ , mộ t 
giá o viên, và  là ngườ i nộ p thuế  trong khu bệnh viện nà y, tôi sẽ  mang lại 
cho Hộ i đồ ng Ủ y viên Khu Bệ nh viện sự cam kết danh dự và  tôn trọ ng 
ngườ i dân khu bệnh viện.  Là Ủy viên củ a quý vị, cá c quyế t đị nh củ a tôi sẽ  
luôn lấy người dân của khu bệnh viện này làm ưu tiên hàng đầu.  Tôi sẽ   
là m việ c vì  quý vị và  gia đì nh quý vị.

Cả m ơn sự  ủ ng hộ  củ a quý  vị .

Savannah Clifford-Visker
 2721 Talbot Rd. S.
Renton WA 98055 
savannahclifford@hotmail.com

Họ c vấ n: Học viện Cứu hỏa Quốc gia 
(Emmitsburg, Maryland); Học viện Cứu hỏa Washington, Trường Trung 
học Spanaway, Cao đẳng Cộng đồng Highline.

Nghề nghiệp: Đội trưởng, Sở Cứu hỏa Kent; Giảng viên Học viện Cứu 
hỏa Tuần cảnh Tiểu bang Washington.

Lờ i phát biểu: Tôi làm nhân viên cứu hỏa suốt 27 năm qua và biết việc 
phục vụ cộng đồng thực sự có ý nghĩa gì.  Tôi quyết định tranh cử cho 
chức vụ ủy viên bệnh viện bởi vì cũng như quý vị và hàng xóm láng giềng, 
tôi cảm thấy rất khó chịu khi việc kiểm soát Trung tâm Y tế Valley được 
chuyển giao cho các Ủy viên quản trị do Y khoa UW chỉ định thay vì các Ủy 
viên do “nhân dân” bầu chọn.

Như quý vị đã biết, Giám đốc Điều hành của Valley, Rich Roodman, đã 
kiểm soát tiền hoa hồng và thù lao hàng năm của ông ta tăng lên $1.6 triệu 
và được tặng các khoản trợ cấp về hưu đặc biệt $8.7 triệu và các cử tri 
đều mong muốn thay đổi. 

Đáng tiếc là, trước khi các cử tri giành lại quyền kiểm soát ủy ban bệnh 
viện, Roodman đã thực hiện một kế hoạch ngay trước cuộc bầu cử năm 
2011 để đảm bảo ông ta có thể tiếp tục kiểm soát Valley.  Kế hoạch của 
ông ta là Liên minh với Y khoa UW để thay thế những Ủy viên dân cử bằng 
những Ủy viên quản trị được chỉ định.

Tám Ủy viên quản trị do Y khoa UW chỉ định có thể tăng thuế bất động sản 
của quý vị và có thể tiếp tục nắm quyền đến năm 2056.  Tình hình còn tồi 
tệ hơn khi cựu Ủy viên Kohlwes và Miller, vốn đã bị cử tri bác bỏ, nay lại 
được chỉ định làm Ủy viên quản trị!

Các Ủy viên dân cử đã chống lại và nộp đơn kiện để giành lại quyền kiểm 
soát Valley về phía mình.  Thật không may, tòa lại đưa ra phán quyết thỏa 
thuận đó đúng với hiến pháp.  Do đó, biện pháp khắc phục duy nhất còn lại 
là cơ quan lập pháp cho phép các cử tri có quyền chấp thuận hoặc bãi bỏ 
Liên minh này.

Tôi ủng hộ Dự luật Thượng viện 6021 cho phép các cử tri quyền chấp 
thuận hoặc bãi bỏ liên minh với Y khoa UW.

Tôi sẽ đấu tranh để thay thế Giám đốc Điều hành của Valley, Rich 
Roodman.

Tôi cũng sẽ đấu tranh để kiểm soát lương của các ủy viên quản trị được 
trả lương quá cao tại Valley và dùng các khoản tiền đó để tuyển dụng thêm 
y tá.

Tôi ủng hộ đội ngũ y bác sĩ  xuất sắc của Valley và nếu tất cả chúng ta hợp 
tác cùng nhau, chúng ta có thể biến Valley trở thành một bệnh viện thậm 
chí còn tốt hơn.  Đó là mục tiêu duy nhất của tôi.

Tôi hy vọng quý vị sẽ bỏ phiếu cho tôi!

Lawton Montgomery
 325 Washington Avenue South #283
Kent WA 98032 
  lawtonmontgomery@hotmail.com
  



208 Quận King không chịu trách nhiệm về tính hợp lệ hoặc 
chính xác của lời tuyên bố, phát biểu hoặc bác bỏ. Khu Bệnh Viện Công Số 2

Ủy viên Khu vực Số 1

Học vấn: Trung học Bothell

Nghề nghiệp: Quản lý và Đầu tư Bất động sản

Lời phát biểu: Tôi muốn cảm ơn quý vị, những cử tri của Khu Bệnh viện 
Công Số 2, vì đã ủng hộ tôi trong suốt 36 năm qua với vai trò là đại diện 
của mình trong việc cung cấp cho quý vị các dịch vụ chăm sóc sức khỏe 
an toàn, chất lượng và giá cả phải chăng.  Trong 36 năm qua, Evergreen 
đã phát triển từ một Bệnh viện Cộng đồng nhỏ thành một Trung tâm Y 
tế lớn như ngày nay. Với khoảng ngân sách hàng năm hơn 1.3 tỷ USD, 
chúng tôi có thể cung cấp cho quý vị các cơ sở, bác sĩ và nhân viên chất 
lượng, cung cấp cho quý vị: mười Trung tâm Chăm sóc Chính; hai Khu vực 
Chăm sóc Khẩn cấp và ba Khu vực Chăm sóc Cấp cứu; Trung tâm Chăm 
sóc đặc biệt Wockner Impatient; Chăm sóc Sức khỏe Tại nhà với Trung 
tâm Chăm sóc Đặc biệt; Trung tâm Sản khoa Gia đình; Trung tâm Ung thư 
Halvorson; Trung tâm Tim mạch; Trung tâm Sức khỏe Ngực; Trung tâm 
Phẫu thuật Ngoại trú; Trung tâm Bệnh Parkinson Booth Gardner; Trung 
tâm Bệnh Đa xơ cứng; Trung tâm Chăm sóc Signature; Phòng khám Cao 
cấp; Đối tác Y tế Evergreen; Đường dây Trợ giúp 24 giờ; Chương trình 
Tiếp cận Y tế Cộng đồng; và một chương trình về đột quỵ hàng đầu quốc 
gia.

Trong số nhiều giải thưởng mà EvergreenHealth đã nhận được vì dịch 
vụ chăm sóc chất lượng của chúng tôi, Healthgrades đánh giá về nhà 
cung cấp dịch vụ y tế hàng đầu quốc gia về xếp hạng bệnh viện độc 
lập, có tên EvergreenHealth một Bệnh viện Xuất sắc cho Sự vượt trội 
về Lâm sàng năm 2015.  Đây là năm thứ sáu liên tiếp EvergreenHealth 
đạt được vinh dự này. Healthgrades xếp hạng EvergreenHealth vào 
Top 5% các bệnh viện quốc gia theo nghiên cứu độc lập 4.500 bệnh 
viện của mình.  U.S. News & World Report coi EvergreenHealth là một 
trong những bệnh viện tốt nhất tại Washington trong mục xếp hạng “Các 
Bệnh viện Tốt nhất” năm 2014-2015.  Trong số 36 bệnh viện tại khu vực 
Seattle, EvergreenHealth được xếp thứ 2 trong số bệnh viện tốt nhất trong 
toàn khu vực thành phố Seattle, cũng như xếp thứ 3 trong số những bệnh 
viện tốt nhất toàn bang.

Hiện tại chúng tôi là đối tác với Virginia Mason, Liên minh Chăm sóc Ung 
thư Seattle, và Evergreen Health Monroe.  Với quan hệ đối tác mở rộng 
này, chúng tôi có thể cung cấp cho quý vị dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt 
nhất trong bất kỳ Bệnh viện nào tại Khu vực Puget Sound.  

Tôi lấy làm vinh dự được làm Ủy viên Khu Bệnh vi ện Công Số 2 của quý 
vị.

Al DeYoung
 PO Box 863
Woodinville WA 98072 
(425) 486-9731
aldeyoungforcommissioner@gmail.com
  

Ủy viên Vị trí Số 4

Học vấn: Bằng Cử nhân Khoa học, Toán học, 
Đại học Duke; Tiến sĩ Y khoa, Khoa Y Đại học Washington

Nghề nghiệp: Bác sĩ Cấp cứu & Giám đốc Y khoa Khoa cấp cứu (Đã nghỉ 
hưu)

Lời phát biểu: Cảm ơn quý vị đã cho phép tôi được đại diện cho quý 
vị trong suốt 6 năm qua trong Hội đồng Khu Bệnh viện Công Số 2/
EvergreenHealth. Tôi thực sự trân trọng cơ hội được làm người ủng hộ 
quý vị để làm cho Evergreen trở thành nơi chăm sóc y tế ưa chuộng của 
quý vị. Tôi rất vinh dự được làm việc với bốn Ủy viên khác và các Cố vấn 
Cộng đồng của chúng ta, những người đã thực sự phát huy vai trò của 
mình với tư cách là người quản lý nguồn dịch vụ quý giá này. 

Nhờ đội ngũ nhân viên, bác sĩ và mối quan hệ làm việc tuyệt vời giữa 
Hội đồng, Ban quản trị, và Đội ngũ Nhân viên Y tế, Evergreen thường 
xuyên được xếp hạng là một trong những bệnh viện hàng đầu quốc gia về 
chuyên môn lâm sàng. 

Trong nhiệm kỳ vừa qua, tôi đã giúp tạo lập và sau đó làm chủ tịch Ủy Ban 
Chất lượng và An toàn của Hội đồng. Chúng tôi bao gồm các chuyên gia 
đến từ các ngành hàng không, công nghệ và công nghiệp để đảm bảo tính 
minh bạch và cung cấp nhận xét bên ngoài vào cuộc hành trình đến chất 
lượng của chúng ta. Tôi cũng đã phục vụ trong Ủy ban Xây dựng và Kế 
hoạch, cho phép tôi giám sát sự phát triển của các cơ sở mới và cơ hội 
kinh doanh và đảm bảo rằng mỗi sự mở rộng phải phù hợp và hợp lý về 
mặt tài chính. 

Trong số những cột mốc quan trọng của chúng ta trong sáu năm qua là liên 
kết của chúng ta với Virginia Mason. Có được điều này nhờ hơn một năm 
nghiên cứu các lựa chọn. Virginia Mason được chọn bởi vì chúng ta cùng 
chia sẻ tư duy liên tục theo đuổi sự xuất sắc. Chúng tôi cũng đã mở Trung 
tâm Ung thư Halvorson bao gồm các bác sĩ đến từ Liên minh Chăm sóc 
Ung thư Seattle. Chúng tôi đã hoàn thành liên minh với EvergreenHealth/
Monroe để mở rộng các dịch vụ vào một khu vực đã đang sử dụng 
Evergreen, một khu vực rất giống với EvergreenHealth/Kirkland 40 năm 
trước đây. Chúng tôi cũng đã phát triển Đối tác Y tế Evergreen và Mạng 
lưới Giá trị Cao Puget Sound của các bác sĩ để chuẩn bị cho các khoản 
tiền lương  và hợp đồng y tế theo giá trị. 

Tôi đã là một phần trong hành trình của Evergreen được 42 năm và tôi 
mong muốn được tiếp tục phục vụ quý vị.

Charles A. Pilcher
 210 Market Street #302
Kirkland WA 98033 
(206) 915-8593
chuckpilchermd@gmail.com
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Ủy viên Vị trí Số 1

Họ c vấ n: Tiế n sĩ  Luậ t Đạ i Họ c Seattle năm 1989; 
Bằ ng Cử  nhân Khoa học Đại học Minnesota năm 
1984

Nghề nghiệp: Luật sư

Lờ i phát biểu: Đối thủ của tôi đã từ chức Thủ quỹ của Khu Bệnh viện Công (SVHD) 
cách đây 3 năm để nhận một công việc với mức lương $80,000/ năm với vị trí Giám 
đốc tiếp thị. Gần đây, ông ta đã bị cho thôi việc khi Hội đồng hiện tại thúc đẩy cắt 
giảm lãng phí từ ngân sách. Là chủ sở hữu một văn phòng luật ở Fall City trong 15 
năm qua, tôi thấu hiểu sự cần thiết về dịch vụ có chất lượng và trách nhiệm giải trình 
tài chính để duy trì thị phần của mình. Dịch vụ y tế đang phát triển: chúng ta phải sẵn 
sàng về tài chính và có khả năng đi tiên phong về những thay đổi này để hỗ trợ cho 
các nhu cầu y tế của cộng đồng. Chúng ta cần phải tăng khả năng tồn tại của SVHD 
để cho phép các hoạt động mở rộng mà không đánh thêm thuế trên một ngân sách 
cân bằng. Tôi sẽ tiếp tục giữ vững trách nhiệm quản lý đối với các chiến lược thận 
trọng và tiếp tục rà soát các thực tiễn của chúng ta để đảm bảo kinh phí của Khu 
Bệnh viện được sử dụng một cách khôn ngoan nhằm đáp ứng nhu cầu y tế của  cộng 
đồng. Cả m ơn sự  ủ ng hộ  củ a quý  vị .

David Speikers
 32116 SE Red-Fall City Rd.
Fall City WA 98024 
(425) 222-0555
dspeikers@hotmail.com
www.davidspeikers.com

 Học vấn: Bằ ng Cử  Nhân Khoa họ c Xã  hộ i Đạ i họ c 
Washing

Nghề  nghiệ p: Bá n nghỉ  hưu

Lờ i phát biểu: Cư dân SnoqualmieValley xứ ng đá ng đượ c biế t về cá c cơ sở  và  
thông tin chăm só c sứ c khỏ e hiệ n nay.  Chú ng ta cầ n phả i đượ c biế t thông tin về  cá ch 
tiế p cậ n và  chấ t lượ ng chăm só c sứ c khỏ e, cũ ng như nhữ ng thông tin mớ i nhấ t về  
Chăm só c sứ c khỏ e vớ i Chi phí  hợ p lý , tôi đặ t niề m tin và o kế  hoạ ch chăm só c sứ c 
khỏ e dà i hạ n dà nh cho gia đì nh và  Cộ ng đồ ng củ a chú ng ta.

Gia đì nh tôi đã số ng ở  Valley nà y đượ c 95 năm. Tôi đã  phụ c vụ  cho Cộ ng đồ ng nà y 
đượ c 40 năm. Nhữ ng dị ch vụ  công cộ ng mà  tôi tham gia bao gồ m: Chuyên viên cấ p 
cứ u y tế  Tì nh nguyệ n North Bend; Thị  trưở ng New Brunswick từ  năm 1988-1992, 
Hộ i đồ ng Thà nh phố  New Brunswick; Thà nh viên, nguyên Chủ  tị ch ủy ban và  nguyên 
Giá m đố c điề u hà nh Phò ng thương mạ i Snoqualmie Valley, Hiệ p hộ i cá c Thà nh 
phố  Ngoạ i ô; 12 năm kinh nghiệ m trong quả n lý  ngân hà ng chi nhá nh; 20 năm kinh 
nghiệ m trong ngà nh công nghiệ p Dị ch vụ  Tà i chí nh; 3,5 năm đả m nhiệ m vị  trí  Giá m 
đố c Marketing củ a Bệ nh việ n Snoqualmie Valley và  là  thà nh viên Hộ i đồ ng Bệ nh việ n 
trong 2 nhiệ m kỳ  .  Tôi là  mộ t cự u chiế n binh đã  phụ c vụ  ở  chiế n trườ ng Việ t Nam 
trong tổ ng cộ ng 30 năm.  Tôi mong muố n đượ c phụ c vụ  cộ ng đồ ng củ a mì nh và  xin 
quý  vị  hã y bỏ phiếu ủng hộ cho tôi.

Fritz Ribary
 546 Riverside Dr SE
North Bend WA 98045 
(425) 442-5227
fritz@ribary.com
  

Ủy viên Vị trí Số 3

Học vấn: Thạc sĩ Quản lý Dịch vụ Chăm sóc Sức 
khoẻ (Thành phố U); Cử nhân Lịch sử (UW); Cựu 
sinh viên, Snoqualmie Citizens Academy

Nghề nghiệp: Cựu Viên thanh tra Chăm sóc Dài hạn; kinh nghiệm về Quản lý Bất 
động sản

Lời phát biểu: Một cộng đồng vững mạnh và sôi động là mục tiêu của tôi. 

Cộng đồng của chúng ta ngày càng đa dạng hơn, nhiều chuyên gia trẻ tuổi, nhiều 
người cao niên và người nghỉ hưu hơn. Dù ở độ tuổi hay sắc tộc nào, chúng ta đều là 
một phần của Snoqualmie Valley, nơi chúng ta sống và chăm sóc gia đình.  Mỗi người 
đều có gì đó để cống hiến cho cộng đồng.

Bệnh viện Snoqualmie Valley mới rất ấn tượng, nhưng quận ngập sâu trong nợ nần, 
có lẽ là số nợ cao nhất của bất kỳ bệnh viện tương đương nào của cả quốc gia. Bệnh 
viện cũ được bán hạ giá 50% bởi một hội đồng sai lầm nhằm tìm kiếm nguồn tiền mặt 
một cách tuyệt vọng.  Trong khi những người chăm sóc cần được ưu tiên hàng đầu, 
sự thay đổi rõ ràng là cần thiết về khả năng lãnh đạo của hội đồng, cần có một cam 
kết chân thành mang lại sự cởi mở và trách nhiệm. Tôi mong muốn làm giảm nợ lần 
và cải thiện dịch vụ chăm sóc bệnh nhân.

Chúng ta cần một tiếng nói và quan điểm mới. Tôi có thể cung cấp tiếng nói cần thiết 
để phục hồi lòng tin của cư dân Valley. Người dân đóng thuế không mong gì hơn.

Tôi sẽ làm việc chăm chỉ đại diện cho các bạn.

Emma R. Herron
 35402 SE Aspen Lane #701
Snoqualmie WA 98065 
(425) 396-5249
herrons2007@comcast.net
  

Họ c vấ n: Học viện Hải quân Hoa Kỳ, Cử nhân Khoa 
học Chính trị và Viện AAI (Cố vấn Bảo hiểm được công nhận) (Ngành Bảo hiểm)

Nghề nghiệp: Phó Chủ tịch Công ty Bảo hiểm Parker, Smith & Feek

Lời phát biểu: Hệ thống phân phối chăm sóc sức khỏe của chúng ta đang thay đổi 
nhanh chóng.  Trong vai trò là ủy viên bệnh viện, hàng ngày tôi bị ngập lụt trong chính 
sách y tế và hiểu những gì chính sách đó sẽ đem lại cho các bệnh viện của chúng 
ta là một câu chuyện thành công.  Hãy bỏ phiếu bầu cho tôi để tôi tiếp tục phục vụ 
Quý vị với vai trò là ủy viên bệnh viện. Tôi sẽ; đảm bảo trách nhiệm giải trình tài 
chính, dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao nhất luôn có sẵn tại địa phương và 
các dịch vụ mở rộng để đáp ứng tốt hơn các nhu cầu đang thay đổi của Thung lũng 
Snoqualmie.  Tôi đã có được danh tiếng vì đã đem lại năng lực lãnh đạo kinh doanh 
thực tế cho Hội đồng.

Là một nhà lãnh đạo trong các công ty của tôi Healthcare Practice Group, tôi hiểu 
được các rủi ro và những vấn đề trong kinh doanh mà chúng ta đang phải đối mặt.  
Là một cư dân ở Snoqualmie và là cha của 3 đứa con nhỏ, tôi hiểu được tầm quan 
trọng của việc đưa nó đi đúng hướng.  Là một phi công hải quân chiến đấu, tôi biết 
cách để đưa ra các quyết định cứng rắn và tầm quan trọng thực thi các quyết định đó.

Đây sẽ là một vinh dự đối với tôi khi tiếp tục được phục vụ Quý vị với vai trò là ủy viên 
bệnh viện.

Ryan Roberts
 7101 Cascade Ave SE
Snoqualmie WA 98065 
(206) 660-3056
ryan.edward.roberts@gmail.com
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Ủy viên Vị trí Số 5

 Học vấn: BSN Đại học Iowa

Nghề nghiệp: Điều dưỡng viên

Lời phát biểu: Tôi có hơn 45 năm kinh nghiệm làm điều dưỡng viên kiêm 
trưởng ban chăm sóc sức khỏe để ứng cử cho vị trí ủy viên Bệnh viện.  Là 
một công dân Carnation, trong 35 năm qua, tôi hiểu được tầm quan trọng 
của việc bệnh nhân địa phương được tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe chất lượng cao và chi phí hiệu quả.  Tôi sẽ làm việc chăm chỉ để 
đảm bảo các dịch vụ luôn có sẵn và dễ tiếp cận cho người dân khu vực, 
đồng thời hỗ trợ những nỗ lực tăng cường sức khỏe và phòng bệnh.  Trên 
cương vị là trưởng ban chăm sóc sức khỏe, tôi hiểu những thách thức mà 
bệnh nhân phải đối mặt trong thời buổi kinh tế khó khăn này và vì thế tôi sẽ 
làm việc để duy trì và phát triển hơn nữa các chương trình phục vụ nhân 
dân của khu vực một cách hiệu quả về mặt chi phí.  Tôi cam kết sẽ trở 
thành một ủy viên bệnh viện tận tụy, có trách nhiệm và minh bạch và tôi sẽ 
rất lấy làm vinh dự khi nhận được sự ủng hộ của quý vị. 

Joan Young
 5526 302nd Ave NE
Carnation WA 98014 
(425) 890-7846
commissionerjoan@gmail.com
  

 Học vấn: Bằ ng Cử  Nhân Khoa Họ c Xã  Hộ i 
Marketing và Khoa học Máy tính Trường Đại học Eastern Illinois
Nghề nghiệp: Chủ Doanh nghiệp, Cố vấn Tài chính
Lời phát biểu: Chỉ với một ban quản lý tận tụy, bệnh viện mới phát huy hết 
tiềm năng của nó.  Tôi tin rằng trách nhiệm của từng ủy viên là: đảm bảo 
khả năng tài chính của các hoạt động, chịu trách nhiệm giải trình việc sử 
dụng ngân sách cấp cho bệnh viện và giám sát việc cung cấp dịch vụ chất 
lượng.  Cuối cùng, các Ủy viên phải là người ủng hộ mạnh mẽ cho bệnh 
viện. 
Trong hơn hai thập kỷ làm việc với các tập đoàn và công ty nhỏ thuộc 
Fortune 100, tôi đã trải nghiệm nhiều thành quả từ tư duy lãnh đạo có tầm 
nhìn xa.  Điều cần thiết nhất tại cột mốc quan trọng này là làm nên lợi ích 
cho bệnh viện từ kinh nghiệm và ý thức kinh doanh vững vàng.  Chỉ bằng 
cách cách đặt ra những câu hỏi khó và đưa ra những quyết định táo bạo 
cho lợi ích dài hạn, chúng tôi mới có thể phát triển thịnh vượng.  Ban quản 
lý yêu cầu Ủy ban không được quyết đinh một cách vội vàng.  Trước khi ra 
quyết định, phải đặt câu hỏi về hiện trạng, phân tích chu đáo và theo dõi 
tường tận. 
Tôi mong được sự hỗ trợ của quý vị để phục vụ cho lợi ích của cộng đồng 
hôm nay và các thế hệ tương lai.

Steve Weaver
 42702 SE 108th St
North Bend WA 98045 
(425) 503-6391
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Ủy viên Vị trí Số 1

Không nộp thông tin.

Kaye Pierson
 9724 SW 268th St
Vashon WA 98070 
(206) 463-9145
ednkaye@centurytel.net
  

Ủy viên Vị trí Số 2

Không nộp thông tin.

Will Gerrior
 12625 SW Cemetery Road
Vashon WA 98070 
(206) 463-9092
vashonwill@comcast.net
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Ủy viên Vị trí Số 3

Không nộp thông tin.

Bob Therkelsen
 19710 87th Ave SW
Vashon WA 98070 
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Ủy viên Vị trí Số 3

Họ c vấ n: Bằng Cao đẳng Nghệ thuật và Khoa 
học

Nghề nghiệp: Y tá Đã ghi danh Về hưu và hiện nay làm Kinh doanh Dịch 
vụ Tang lễ Có giấy phép

Lời phát biểu: Trong nhiệm kỳ hai năm làm uỷ viên của mình, Tôi đã tham 
gia một số dự án cải tạo lớn tại nghĩa trang; chúng tôi có một nhà lưu giữ 
tro hỏa táng mới và một phòng tưởng niệm mới; đã có 4 Dự án Eagle 
Scout đã hoàn thành và Đài tưởng niệm của Quân nhân đã được cải tạo 
để ghi danh tất cả các cuộc chiến từ Việt Nam. 

Tôi mong muốn có những cải tạo hơn nữa trong những năm sắp tới trong 
khi vẫn gìn giữ nghĩa trang lịch sử tráng lệ trở thành một nơi đáng tự hào.

Tôi tin tưởng rằng tôi có vai trò quan trọng là tài sản quý giá cho hội đồng 
và cộng đồng. Hiện tại, tôi giữ vai trò quan trọng tại Dịch vụ Tang lễ của 
Island; Tôi hiện là Chủ tịch của các Quản trị viên về Tang lễ Quận King và 
ủy viên hội đồng các Quản trị viên về Tang lễ Tiểu bang Washington.

Lisa Ryan Devereau
 PO Box 492
Vashon WA 98070 
(206) 799-7480
vashonislandfuneral@yahoo.com
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Khu Công Viên Đô Thị Hồ Bơi  
Des Moines

Ủy viên Vị trí Số 1

Học vấn: Cử nhân Quản trị Kinh doanh - Tài 
chính. Đạ i Họ c Central Washington, 2001

Nghề nghiệp: Giám đốc Cảng, Thành phố Des Moines Marina từ năm 
1994.

Lời phát biểu: Khi các cư dân của Des Moines bỏ phiếu để hình thành lên 
Quận Pool năm 2009, tôi tin rằng họ có ý định giữ lại một hồ bơi và các 
chương trình dưới nước trong Thành phố. Các uỷ viên và nhân viên Hội 
đồng hiện tại và quá khứ đã thực hiện một công việc tuyệt vời bằng việc tổ 
chức Quận và bắt kịp sự bảo trì bị trì hoãn tại cơ sở trong khi vẫn giữ cho 
chi phí chung thấp và xây dựng một quỹ đầu tư cho những cải tiến trong 
tương lai.  Bây giờ các Ủy viên đang xem xét các lựa chọn cho việc nâng 
cấp lớn cho cơ sở và tìm cách mở rộng việc sử dụng hồ bơi bởi các nhóm 
đã được phục vụ trước đây trong Thành phố của chúng ta. Là một vận 
động viên bơi lội và người dùng hồ bơi, tôi nghĩ rằng một hồ bơi là điều 
cần thiết cho cộng đồng và nếu đắc cử, tôi sẽ làm việc để đảm bảo rằng 
Des Moines có một hồ bơi và các chương trình dạy bơi hàng đầu.

Joe Dusenbury
 PO Box 98646
Des Moines WA 98198 
(206) 795-4832
mypeggysue@me.com
  

Ủy viên Vị trí Số 2

Không nộp thông tin.

Eric Kasnick
 22015 Marine View Drive S.  PO Box 98711
Des Moines WA 98198 
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Ủy viên Vị trí Số 2

Họ c vấ n: Thạc sỹ Kiến trúc, Đại học 
Washington
Nghề nghiệp: Hoạch định viên Bất động sản, Boeing; Ủy viên, Khu Công 
viên Thành phố Fall City
Lời phát biểu: Các khu công viên và khu giải trí công cộng là lý do chính 
để các cư dân thành phố Fall City sinh sống và làm việc.  Với hai dòng 
sông và hàng dặm đường mòn, chúng ta có thể tận hưởng sự trù phú bên 
ngoài.  Chúng ta cũng sẽ đối mặt với áp lực mở rộng các không gian xanh, 
các dòng sông và khả năng lưu giữ chúng của chúng ta.  Là Ủy viên của 
Parks trong 5 năm qua, Tôi đã được thử thách để đương đầu với những 
thách thức.
Chồng tôi và gia đình tôi là cư dân của thành phố Fall City 15 năm qua và 
Tôi rất thích thú với các công viên và những con đường mòn của chúng ta.  
Là Đại sứ của các Công viên Quận King, Tôi đã làm việc chặt chẽ với các 
Công viên của Quận và các chủ sở hữu đất. Tôi hiện là Ủy viên Hội đồng 
sáng lập PRKC - Đối tác của Quận King quận đã nhận được Giải thưởng 
Uy tín Toàn cầu của Quận King  vì đã kết nối những người có đất với các 
nguồn trợ cấp cho quản lý viên và nhiều dịch vụ hỗ trợ khác.
Với phiếu bầu của bạn, Tôi có thể tiếp tục đem đến sự khác biệt cho các 
công viên và cộng đồng của chúng ta.

Lee Moderow
 525 278th Ave NE
Redmond WA 98053 
(425) 818-5171
leemod@pobox.com
  

Ủy viên Vị trí Số 3

Họ c vấ n: Không nộp thông tin.

Nghề nghiệp: Giám đốc Thực thi toàn cầu

Lời phát biểu: Chồng tôi và tôi đã sinh sống ở thành phố Fall trong 15 
năm qua cùng với hai đứa con của chúng tôi. Cả hai con của chúng tôi đã 
lớn lên trong Khu Học Chánh Snoqualmie Valley, nơi con trai tôi vẫn theo 
học trong khi đó con gái tôi bây giờ đang theo học ở trường luật. Trong 
hơn một thập kỷ, tôi là một tình nguyện viên đầy nhiệt huyết cho cộng đồng 
này. Tôi đã cam kết làm công tác tình nguyện trong 13 năm cho Falls Little 
League với vai trò là thủ quỹ và sau đó là phó chủ tịch. Trong bốn năm 
qua, tôi là Chánh Văn phòng của Vùng Công viên Thành phố Fall trước khi 
được bổ nhiệm đảm nhận vai trò ủy viên còn bỏ trống.

Là một ủy viên của vùng công viên, tôi mong được làm việc với những 
người dân của thành phố Fall bằng cách đại diện và tích hợp các ý tưởng 
của họ vào một hệ thống công việc công cộng.

Terri Campbell
 7338 Lake Alice Road SE
Fall City WA 98024 
(425) 765-1241
ElectTerriCampbell@gmail.com
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Ủy viên Vị trí Số 4

Học vấn: Cử nhân Kỹ sư Xây dựng; Đại học 
Washington

Nghề nghiệp: Kỹ sư Chuyên nghiệp/Quản lý Dự án

Lời phát biểu: Tôi đánh giá cao cơ hội được phục vụ cộng đồng Thành 
phố Fall của chúng ta với vai trò là một trong những Uỷ viên Quận Park 
của thành phố.  Tôi mong các bạn bỏ phiếu cho tôi để tôi có thể tiếp tục nỗ 
lực hết mình nhằm bảo tồn và phát triển các công viên khu vực của chúng 
ta.  Tôi tự hào về những gì đã được thực hiện kể từ khi Quận được thành 
lập, nhưng quan trọng hơn là tôi mong muốn tiếp tục được làm việc với 
cộng đồng và những người có liên quan để cải thiện thêm các công viên.  
Tôi cam kết quản lý Quận của chúng ta một cách có trách nhiệm về tài 
chính và đưa ra các quyết định dựa trên cơ sở vì lợi ích của cộng đồng.

Kirk Harris
 PO Box 1325
Fall City WA 98024 
(425) 922-1120
kirkaharris@gmail.com
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Ủy viên Vị trí Số 4

Học vấn: WSU - Cử nhân Khoa học ngành 
Quản lý Rừng/Cử nhân Giáo dục Trung học - 
Giáo dục Giao thông CWU

Nghề nghiệp: Giáo viên – Người Môi giới Bất động sản

Lời phát biểu: Gia đình tôi đã sinh sống hạnh phúc tại Snoqualmie Valley 
hơn 33 năm qua.  

Là một phụ huynh, nhà giáo và người đấu tranh cho thanh thiếu niên suốt 
cả đời mình, tôi đã có cơ hội thấy được các chương trình tốt cùng các 
cơ sở hỗ trợ quan trọng như thế nào đối với cộng đồng. Qua việc tham 
gia thực tế, tôi đã thấy được nhu cầu cho cộng đồng đang phát triển của 
chúng ta để có sẵn một hệ thống công viên phát triển không ngừng và 
năng động bằng việc kết nối và xây dựng cộng đồng của chúng ta. Ngày 
nay, trong tiến trình cải thiện các cơ sở nhằm cung cấp cho cư dân một 
chương trình công viên toàn diện và  được hưởng ứng tốt. Tôi cam kết hệ 
thống công viên độc lập này, dẫn đầu cho các thành phố North Bend và 
Snoqualmie tham gia vào nỗ lực liên tục của chúng tôi nhằm mở rộng và 
cung cấp tốt hơn cho các nhu cầu của các gia đình đang cư trú tại đây.

Tôi cảm kích và đánh giá cao cơ hội được phục vụ tại Hội đồng Khu Công 
viên Đô thị Si View, và biết ơn những lá phiếu của quý vị ngày hôm nay.

Bud Raisio
 1080 SW 10th St
North Bend WA 98045 
(425) 894-2690
raisio46@yahoo.com
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Ủy viên Vị trí Số 5

Họ c vấ n: Cử nhân Giáo dục, Trường Đại học Central 
Washington

Nghề nghiệp: Cựu chiến binh Tàn tật và Người ủng hộ Cựu chiến binh

Lời phát biểu:  Là một cư dân của North Bend và là một Cựu chiến binh Thủy quân 
Lục chiến Tàn tật 100%, tôi tin rằng các cựu quân nhân đang cư trú tại cộng đồng 
của chúng ta được đại diện. Cùng với đó,  tôi tin rằng sự phục vụ của tôi trong Ủy ban 
công viên sẽ mang đến cho các cựu quân nhân cũng như  tất cả những người yêu 
nước hiện đang cư trú tại cộng đồng của chúng ta một tiếng nói rất cần thiết.  Ngoài 
ra, từ khi tôi ủng hộ mạnh mẽ các vấn đề liên quan đến sự an toàn của trẻ em và 
thanh thiếu niên của quốc gia chúng ta trong hơn 20 năm qua, tôi tin rằng tôi có thể 
đem đến cho Sở Công viên của chúng ta những hướng dẫn cần thiết trên cơ sở đó.

 

Jim Curtis
 PO Box 1505
Maple Valley WA  98038 
  umibushi@yahoo.com
www.nas-da.com

Họ c vấ n: M.S. Xóa mù chữ Tiểu học, Đại học 
Walden; B.A. Giáo dục tiểu học và Giáo dục sớm, Đại học Central Washington

Nghề nghiệp: Giáo viên tiểu học, Khu Học Chánh Issaqualh

Lời phát biểu: Tôi đã góp phần vào nỗ lực cơ sở nhằm bảo vệ hồ bơi cộng đồng của 
chúng ta và xây dựng lên Sở công viên thành phố Si View.  Với vai trò là ủy viên hai 
nhiệm kỳ, tôi đã cộng tác với MPD, với quận, học khu, các thành phố North Bend và 
Snoqualmie để định hình một cách một tích cực và tạo ra các cơ hội giải trí tại Valley. 
Tôi tự hào và biết ơn khi được đóng góp vào  đường hướng tương lai, vào việc lập kế 
hoạch, tìm kiếm nguồn tài chính và hiện thực hóa trung tâm cộng đồng lịch sử và hồ 
bơi, cũng như thị trường và các buổi Hòa nhạc cho nông dân. Cũng như với việc tạo 
điều kiện cho các quan hệ đối tác để quản lý và cho phép tiếp cận các trang trại tuyệt 
vời như Meadowbrook, Tollgate, và nhiều hơn nữa! 

Sau một thời gian gián đoạn chương trình lấy chứng nhận giảng dạy chuyên nghiệp 
và bằng Thạc sĩ, tôi đã tìm kiếm một vai trò hợp tác với MPD. Tôi tin rằng với những 
nỗ lực tận tụy và đầy tình yêu thương, chúng ta có thể làm phong phú và bảo vệ 
các nguồn tài nguyên thiên nhiên, để đảm bảo một cuộc sống có chất lượng cao mà 
chúng ta luôn yêu quý và coi trọng. 

Susan W. Kelly
 520 SE 7th St
North Bend WA 98045 
(425) 831-1734
pskellynb@comcast.net
  

 Họ c vấ n: Thạc sỹ Giáo dục Khoa học tại Đại học Tiểu 
bang Montana. Cử nhân Khoa học Đại học Western 
Washington. Chứng chỉ Giáo viên K-8.

Nghề nghiệp: Chuyên gia Giáo dục Công lập về các Tiện ích Công cộng của Seattle 
tại Hồ Rattlesnake

Lời phát biểu: Tôi và các con gái của mình may mắn được sinh sống gần Công viên 
Si View và Trung tâm Cộng đồng mới và được nâng cấp này. Chúng tôi thường được 
tận hưởng các sân thể thao, hồ bơi, siêu thị gia đình, và khung cảnh hùng vĩ. Các 
công viên phục vụ cho việc vui chơi, nghỉ giải lao, và mở cửa cho công chúng. Có 
mạng lưới các công viên phục vụ vui chơi trong cuộc sống của chúng ta là một món 
quà đầy ý nghĩa.

Tôi đã cống hiến cả sự nghiệp của mình để phục vụ công chúng. Là một giáo viên 
trường, nhà giáo dục về môi trường của Quận King, và là Nhà giáo dục tại Trung tâm 
Cedar River Watershed gần Hồ Rattlesnake, được phục vụ mọi người dân thuộc mọi 
tầng lớp xã hội là niềm đam mê của tôi. 

Tôi có nhiều điểm mạnh gồm lập kế hoạch cho nghệ thuật trình diễn, từ việc viết kịch 
bản đến việc tạo các biểu tượng; thiết kế các chương trình công cộng, và đưa ra 
những ý tưởng sáng tạo để phát triển. Khả năng đào tạo trong quá trình cộng tác giúp 
tôi trở thành một phần quan trọng của nhóm.

Tôi sẽ rất vinh dự được phục vụ Sở Công viên Thành phố Si View, tiếp tục tạo cơ hội 
giải trí cho tất cả người dân.

Katie N. Eliza Klahn
 821 Riverside Dr SE
North Bend WA 98045 
  katieforparks@gmail.com
  

Họ c vấ n: Không nộp thông tin.

Nghề nghiệp: Không nộp thông tin. 

Lời phát biểu: Là một cư dân cũ của North Bend và hiện đang sinh sống ở 
Snoqualmie, tôi đủ may mắn để tận hưởng khu vực xinh đẹp của chúng ta. Tôi tin 
rằng một phần của một cộng đồng lành mạnh nãy sẽ xoay quanh các công viên, 
không gian mở và các sự kiện mang cộng đồng chúng ta lại với nhau. 

Trong 22 năm qua, tôi đã làm việc trong các công viên và sân chơi giải trí và tôi 
cũng hiểu được tầm quan trọng của các chương trình giải trí có lợi cho cộng đồng 
của chúng ta như thế nào trong khi vẫn duy trì trách nhiệm tài chính. Tôi tin rằng sự 
tham gia mạnh mẽ vào cộng đồng từ các thành phố địa phương, doanh nghiệp và 
các thành viên cộng đồng là rất quan trọng trong sự phát triển bền vững khi chúng ta 
bước tới tương lai.

Tôi hoạt động tích cực trong cộng đồng và cũng là một thành viên của Đội Giải cứu 
trên Núi Seattle. Tôi tin tưởng vào việc quay trở lại cộng đồng mà tôi gọi là nhà. Với 
tư cách là một trong những ủy viên công viên của quý vị, tôi sẽ lắng nghe những mối 
quan tâm của người dân để đảm bảo rằng Sở Công viên Thành phố Si View vẫn là 
một phần bền vững và mang lại lợi ích của cộng đồng chúng ta.

Dave M. Perkins
 37205 SE 80th St
Snoqualmie WA 98065 

(425) 239-6244
davemperkins@gmail.com
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Ủy viên Vị trí Số 1

Họ c vấ n: Trường Đại học Victoria, Canada

Nghề nghiệp: Chủ Tiểu thương nghiệp, Cố vấn

Lời phát biểu: Tôi rất vinh dự khi được bổ nhiệm vào Ủy ban Cố vấn Quản lý Hồ 
Tukwila kể từ năm 2012, và hiện đang là chủ tịch.

 Nhiệm kỳ của tôi trong Ủy ban Cố vấn đã giúp tôi chuẩn bị tốt cho vai trò là Ủy viên 
Quản lý Hồ. Tôi tự hào về công việc của mình trong ủy ban này về việc tư vấn về các 
Ngân sách, Dự án Vốn và khuyến khích những ý tưởng mới cần được theo đuổi.

Tôi và gia đình đã dành thời gian của mình để làm tình nguyện viên cho nhiều sự kiện 
tại hồ và gặp gỡ rất nhiều quý vị tại đó.

Tiến lên Phía trước

Là một cư dân của Tukwila trong 23 năm qua, tôi đã cống hiến để bảo vệ tài sản công 
cộng thiết yếu này và cam kết thời gian cần thiết để đảm bảo duy trì tiện ích này cho 
cộng đồng của chúng ta.

Xin hãy bỏ phiếu trong Đề xuất 1 TPMPD và tôi kính xin lá phiếu của quý vị, và cơ hội 
để phục vụ quý vị, với tư cách là Ủy viên Quản lý Hồ TPMPD.

Vanessa Zaputil
 15171 52nd Ave S Suite5
Tukwila WA 98188 
(206) 242-4149
vanessazaputiltukwilapoolcommissioner@
hotmail.com
  

Ủy viên Vị trí Số 2

Họ c vấ n: Cử nhân Khoa học, Đại học Marquette - 
Chuyên ngành Triết học, Khoa học Máy tính, Chứng 
nhận Truyền thông Tiếp thị, Đại học Washington
Nghề nghiệp: Hiện tại: Trợ lý Hành chánh Bộ phận Dạy & Học – Khu học chánh 
Tukwila,Trước đây: Giám đốc Tiếp thị, Truyền thông Tiếp thị – Lĩnh vực Sản xuất & 
các Tổ chức Phi Chính phủ
Lời phát biểu:Tôi và chồng mình đã chuyển đến Tukwila năm 1991, và năm 1998 tôi 
đã bắt đầu bơi lội tại Hồ bơi hàng ngày.  Năm 2010, được biết thành phố sẽ không 
tài trợ cho hồ bơi, tôi và một số người khác đã thành lập nhóm thường dân yêu cầu 
thành phố xây dựng Khu Công viên Hồ bơi Thành  phố Tukwila.
Nhiệm vụ chính của các Ủy viên Hồ bơi Tukwila phải là việc duy trì và sự tiện ích của 
hồ bơi đối với cộng đồng của chúng ta. Việc duy trì Hồ bơi đòi hỏi một hội đồng gồm 
các Ủy viên do công chúng lựa chọn.
Nền tảng học vấn của tôi là truyền thông tiếp thị.  Tôi là một người ủng hộ nhiệt huyết 
của Hồ bơi Tukwila. Tôi đã hỗ trợ xây dựng các kế hoạch tiếp thị, tờ quảng cáo và 
làm việc với các đối tác của cộng đồng.
Hồ bơi Tukwila Pool cần có một người lãnh đạo sôi nổi để đảm bảo các nguồn tài 
chính của người nộp thuế được sử dụng có trách nhiệm và hiệu quả mang lại lợi ích 
cho cộng đồng của chúng ta.
Hãy bầu Có cho Dự luật 1 và hãy bầu cho tôi để lên tiếng cho các bạn về sự minh 
bạch, hiệu quả và có trách nhiệm.

Ellen C. Gengler
 13727 MacAdam Rd S
Tukwila WA 98168 
(206) 372-3316
lngnglr@gmail.com
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Ủy viên Vị trí Số 3

 Họ c vấ n: Cử nhân Xã hội học\Nhân chủng học, 
Tham gia một Phần nhỏ trong các Nghiên cứu 
Quốc tế, Đại học Linfi eld
Nghề nghiệp: Cán bộ Phụ trách An toàn Nghề nghiệp và Thù lao cho Người lao 
động
Lời phát biểu: Năm 2011, tôi đã chọn một mảnh giấy nhỏ và không thể tin 
được, tại bàn tiếp tân của hồ bơi tìm kiếm tình nguyện viên để ngăn chặn việc 
đóng cửa hồ bơi.
Kể từ đó, tôi đã tình nguyện trở thành một công dân có liên quan để đảm bảo 
chúng ta có một hồ bơi trong cộng đồng của mình. Tôi đã hỗ trợ tổ chức chiến 
dịch để cứu nó. Sau đó, tôi cũng đã tham gia vào các nỗ lực nghiên cứu, lên 
ngân sách và lập chính sách, các mối quan tâm đến người dùng tiên tiến và 
giúp tổ chức các sự kiện.
Tôi đã cam kết đảm bảo mang đến một trải nghiệm dịch vụ khách hàng chất 
lượng cho mỗi khách của Hồ bơi Tukwila. Khách cần phải cảm thấy mình được 
chào đón. Cơ sở vật chất phải sạch, được duy trì tốt và an toàn. Nhân viên và 
khách cần được trải nghiệm một môi trường an toàn và thú vị. 
Tôi cũng cam kết đảm bảo các hoạt động tài chính hợp lý liên quan đến việc sử 
dụng đồng tiền của người nộp thuế.
Xin hãy bầu có cho tôi trong Đề xuất 1 Sở Công viên Thành phố Tukwila. Tôi 
mong nhận được phiếu bầu của quý vị cho Ủy viên Vị trí số 3.

Christine Neuffer
 13813 37th Ave S
Tukwila WA 98168 
  christineforcommissioner3@gmail.com
  

Ủy viên Vị trí Số 4

Họ c vấ n: Không nộp thông tin

Nghề nghiệp: Đại diện Dịch vụ Khách hàng/Quản 
lý Dự án

Lời phát biểu: Tôi đã sống ở Thành phố Tukwila trong 25 năm. Tôi đã phục vụ 
trong COPCAB Tukwila, Đội tuần tra Công dân Tukwila và Ban Cố vấn Quản 
lý Hồ Tukwila. Trong hoạt động gần đây nhất của tôi, tôi đã rất đam mê về Hồ 
Tukwila và mong muốn tiếp tục gìn giữ tính bền vững của hồ và giữ nó tiếp tục 
là nguồn lực hữu hiệu đối với cộng đồng của chúng ta.

Việc bơi mang lại những kỷ niệm rất thân thương của Mẹ tôi và cách bà đã trở 
thành một vận động viên bơi lội cuồng nhiệt đến như vậy. Bà đã chắc chắn rằng 
tôi và em gái của mình không bao giờ sợ nước và có những bài học bơi trong 
mỗi mùa hè. Mẹ tôi chính là lý do tại sao tôi rất đam mê bơi lội và quan tâm đến 
sự an toàn dưới nước. 

Là một ủy viên, tôi hiện đang tham gia vào việc tiếp thị hồ bơi đến với các công 
dân của Tukwila với các sự kiện hàng tháng, các bài học bơi và các chương 
trình khác nhau. Tôi mong muốn sẽ được phục vụ quý vị, tiếp tục dạy bơi, giáo 
dục an toàn dưới nước, tính bền vững và sống khỏe mạnh.

Jeri Frangello-Anderson
 15021 43rd Pl S
Tukwila WA 98188 
(206) 552-1620
jerber40@hotmail.com
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Ủy viên Vị trí Số 5

Họ c vấ n: A.S. Cao đẳng Cộng đồng Nam Seattle, 
Trường Trung học Glacier (eight words)
Nghề nghiệp: Đảm bảo Chất lượng, Máy bay Thương mại Boeing, Tukwila, WA 
(seven words)
Lời phát biểu: Bể bơi Tukwila đã là một phần quan trọng của cuộc sống của Dave 
Puki kể từ khi nó được mở của vào năm 1973. Ông nhớ đã tham gia chiến dịch xây 
dựng nó cùng với cha mẹ mình vào năm 1968.
Khi bị đóng cửa vào năm 2011, ông vội mở chiến dịch đấu tranh bảo vệ Hồ bơi thông 
qua việc hình thành quận Pool Metropolitan Park Disitrct và tự hào rằng các cư dân 
đã bỏ phiếu ủng hộ chiếm 63 phần trăm.
Kể từ khi đó, ông đã liên tục tình nguyện dành thời gian, kiến thức và sự ủng hộ 
của mình cho các dự án cải tạo và bảo trì; các chương trình về học bổng và an toàn 
nước; và tiếp cận cộng đồng và ủy ban cố vấn hồ bơi.
Bảo vệ Hồ bơi là việc quan trọng. Duy trì nó là bắt buộc. Nó xứng đáng được hội 
đồng chú ý đến.
Là ủy viên của bạn, Dave sẽ tiếp tục xây dựng một tương lai mở rộng chương trình 
để đáp ứng nhu cầu của cộng đồng, luôn luôn duy trì một cơ sở trong tình trạng hoạt 
động tốt và thận trọng về mặt tài chính để đảm bảo tính ổn định tài chính lâu dài.
Ông ấy mong nhận được phiếu bầu của các bạn và phiếu ủng hộ cho Đề xuất 
TPMPD  1.

David Puki
 3748 S 152nd St
Tukwila WA  98188 
  d_j_puki@hotmail.com
  

Không nộp thông tin.

Michael Robert Neher
 15100 65th Ave S # 32
Tukwila WA 98188 
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Khu Công Viên và Giải Trí  
Vashon-Maury Island

Ủy viên Vị trí Số 1

Học vấn: Tiến sĩ về Khoa học Thông tin, UC 
Berkeley; MPH UCLA; chửng chỉ về Nghề làm vườn/
Khoa học Đất

Nghề nghiệp: Chuyên gia máy tính nghỉ hưu, tư vấn về đất

Lời phát biểu: Khu Công viên bao gồm nhiều người có cổ phần.  Mỗi người có cổ 
phần có quyền tham gia vào viêc Khu Công viên chia kinh phí như thế nào.  Các 
quyết định gây quỹ phải phản ánh mục tiêu của cộng đồng.  Nếu không, giọng nói the 
thé sẽ lấn át tất cả những giọng khác.

Tôi đã sống tại Vashon gần 4 năm và yêu thích hòn đảo này; Khu Công viên là tình 
yêu của tôi.  Tôi mang kinh nghiệm của mình quản lý các dự án nhiều triệu đô la và 
đạt được số tiền phải bỏ ra để tham gia của những người có cổ phần không liên 
kết.  Tổng số đồng thuận là hiếm khi có thể và đôi khi là những quyết định khó có thể 
thực hiện được.  Tôi tin và việc hoạch định và trách nhiệm giải trình.  Không có những 
điều này, các tổ chức có thể và trở thành các thực thể bất thường.

Tôi đã tham gia tình nguyện ở nhiều tổ chức tại bất kỳ nơi nào tôi sống.  Tôi hiện 
đang hoàn thành dự án để xem xét xem liệu các vi sinh vật có thể giúp khắc phục đất 
bị nhiễm asen tại Maury không.  Đây là lần đầu tiên tôi tham gia chạy đua bầu cử và 
tôi mong muốn được làm việc với những người có cổ phần nhằm xây dựng lại Khu 
Công viên.

Karen M. Gardner
 10510 SW 127th St
Vashon WA 98070 
(415) 624-9002
km.gardner@gmail.com
  

Họ c vấ n: Cử nhân Đại học Princeton, Thạc sĩ Quản 
trị kinh doanh, Đại học Bang California, Fullerton

Nghề nghiệp: Người quay phim, Tổng Giám đốc Bệnh viện đã nghỉ hưu

Lời phát biểu: Cộng đồng của chúng ta là nơi tuyệt vời đối với gia đình tôi trong suốt 
hơn 20 năm chúng tôi sống ở đây. Ở môi trường vùng nông thôn này, tôi biết tôi đã 
trở về nhà. Tôi đánh giá cao giá trị của các công viên của chúng ta, và những công 
viên này có nhiều đóng góp vào chất lượng sống của chúng ta, và việc quản lý những 
công viên này - công khai và thẳng thắn - là quan trọng đối với tất cả chúng ta.

Tôi hát cùng với dàn đồng ca, phục vụ trong Hội đồng Sunrise Ridge, và làm tình 
nguyện viên cho VAA. Bây giờ tôi rất phấn khởi vì có cơ hội để một lần nữa cống hiến 
cho cộng đồng một cách có ý nghĩa.

Tôi đã nghỉ hưu vào năm 2005 với 40 năm trên cương vị một nhà lãnh đạo y tế, chịu 
trách nhiệm điều hành các tổ chức từ các nhóm bác sĩ cho đến tổ hợp bệnh viện thực 
tập (cho sinh viên). Tôi có bằng Thạc sỹ Quản trị kinh doanh Tài chính và là một cựu 
chiến binh Hải quân (03 lần đi thực hiện nhiệm vụ tại Việt Nam). Tôi tin tưởng rằng tôi 
hiểu được trách nhiệm của chức vụ này. Trên tinh thần đó, kính mong Quý vị bỏ phiếu 
bầu cho tôi để đại diện cho Quy vị trong Hội đồng Vùng Công viên Vashon-Maury.

Rick Skillman
 25900 Pillsbury Rd SW
Vashon WA 98070 
(206) 463-6374
rskillman@icloud.com
  

Ủy viên Vị trí Số 3

Học vấn: BS Kỹ thuật Cơ khí, BS Kỹ thuật Công 
nghiệp, Đại học Washington; Chương trình Quản lý 
Điều hành  sau đại học UW
Nghề nghiệp: Tổng Giám đốc Xưởng đóng tàu Đã Nghỉ hưu, Giám đốc Kỹ thuật, 
Giám đốc Sản xuất
Lời phát biểu: Các công viên cải thiện chất lượng cuộc sống của chúng ta.  Tôi 
muốn cư dân của Vashon có được những cơ sở và các chương trình mà họ xứng 
đáng được hưởng.
Hội đồng hiện tại đã làm chúng ta thất vọng.  Rõ ràng nhất là sự thất bại về VES-
fi elds.  Cư dân đảo có thể thay đổi hội đồng vào tháng Mười một bằng cách bầu 
những ủy viên có thể điều hành bằng một phương pháp thận trọng, dựa trên thực tế 
và tôn trọng để cung cấp nhiều lợi ích nhất cho hầu hết mọi người dân.
Kinh nghiệm của tôi về quản lý cao cấp (đặc biệt là kinh nghiệm của tôi trong lĩnh vực 
xây dựng mới, kỹ thuật và quản lý tài chính) giúp tôi có đủ điều kiện để đảm nhận vị 
trí ủy viên hội đồng.
Các hành động của tôi sẽ dựa trên các ưu tiên sau: (1) tạo ra một kế hoạch chiến 
lược toàn diện, (2) duy trì, sửa chữa, và tăng cường các cơ sở và chương trình hiện 
có, và (3) thiết kế và xây dựng các cơ sở, chương trình, và các dịch vụ mới phản ánh 
tầm nhìn của cộng đồng.
Biểu quyết của tôi cho bất kỳ dự án nào cũng sẽ yêu cầu rằng cần có kinh phí sẵn 
sàng và tất cả tiếng nói của cộng đồng cần phải được lắng nghe.

Bob McMahon
 4315 SW Pt. Robinson Rd.
Vashon WA 98070 
(206) 730-0565
rtmcm@outlook.com
  

Học vấn: Đại học Oregon

Nghề nghiệp: Giám độc Tuân thủ & Quản lý Rủi ro, Tổ chức Bảo tồn Toàn cầu

Lời phát biểu: Là các cư dân và người dân đóng thuế, chúng ta cần được biết về 
tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và việc quản lý có hiệu quả về các nguồn quỹ 
bởi những người đại diện cho chúng ta trong chính phủ. Nhưng chúng ta còn xứng 
đáng nhận được nhiều hơn thế - một tầm nhìn và cam kết mạnh mẽ thực hiện công 
việc tốt hơn và làm cho tiếng nói của chúng ta không chỉ được nghe thấy mà còn là 
động lực cho những sự thay đổi này. Trong hơn 20 năm, tôi đã làm việc tại Liên Xô 
cũ, Caucasus và châu Á để giúp phát triển các tổ chức xã hội dân sự, hỗ trợ các nỗ 
lực cứu trợ nhân đạo và bảo vệ một khu vực vốn tự nhiên có rủi ro nhất của chúng ta. 
Ngày nay, tôi giám sát các hoạt động quản lý và tuân thủ rủi ro cho một trong những 
tổ chức bảo tồn toàn cầu lớn nhất trên thế giới. Tôi đã tạo xây danh tiếng của mình 
đảm bảo các tiêu chuẩn đạo đức cao nhất, sự minh bạch tối đa và các hoạt động hiệu 
quả. Tôi sẽ áp dụng kinh nghiệm của mình nhằm giúp tạo dựng một cộng đồng tuyệt 
vời, từ những đứa trẻ nhỏ cho đến những người già thông thái, không chỉ là một khu 
công viên tốt hơn mà là một khu công viên hàng đầu thế giới.

Joshua Weil
 24533 68th Ave SW
Vashon WA 98070 
(206) 802-8237
jbweil@gmail.com
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Khu Công Viên và Giải Trí  
Vashon-Maury Island
Ủy viên Vị trí Số 5

Họ c vấ n: Cử nhân Khoa học - Quản trị Kinh doanh; 
Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) - Tài chính
Nghề nghiệp: Công ty cho vay Doanh nghiệp Nhỏ/Huấn luyện viên
Lời phát biểu: Là một cư dân sinh sống ở Vashon 22 năm, với 30 năm kinh 
nghiệm quản lý tài chính, tôi sẽ làm việc hướng tới một khu vực lành mạnh về tài 
chính, cùng với một kế hoạch dài hạn phản ánh lợi ích cộng đồng.
Việc tranh cử của tôi dựa trên ba nguyên tắc: 
Sự bao gồm - Từ Point Robinson và hồ bơi công cộng cho đến các công viên và 
sân vận động, chúng tôi quản lý nhiều tài sản công cộng. Những lợi ích phong phú 
của Vashon, đây là chương trình quan trọng cho tất cả mọi người - từ già đến trẻ, 
từ nghệ sĩ đến vận động viên - sẽ được bảo tồn.
Trách nhiệm tài chính - Chúng ta phải thiết lập một quỹ dự trữ dài hạn cho các chi 
phí phát sinh và thâm hụt ngân sách, để huyện không bao giờ cần phải vay tiền 
để chi cho các hoạt động.
Hợp tác - Mặc dù có những ưu tiên khác nhau, nhưng các ủy viên phải cùng nhau 
làm việc với thái độ lịch sự văn minh và đối xử với công chúng như khách hàng vì 
chúng tôi được bầu lên để phục vụ cho họ.
Khu Công viên đã bị phong hóa trong thời gian khó khăn. Tôi sẽ rất vinh dự nếu 
nhận được sự hỗ trợ của quý vị để khôi phục lòng tin rằng Quận sẽ hoạt động 
hiệu quả để phục vụ tất cả chúng ta.

Scott Harvey
 12216 SW Cove Rd
Vashon WA 98070 
(206) 463-6986
sdharvey50@comcast.net
  

Học vấn: Không nộp thông tin.

Nghề nghiệp: Nghỉ hưu

Lời phát biểu: Gần đây nhờ vào nguồn thu thuế cung cấp cho công viên của 
chúng ta 5 triệu đô-la trong vòng bốn năm tới. Thông qua sự bảo trì cẩn thận và 
nâng cấp kỹ càng, chúng ta cần “quan tâm tới những gì chúng ta có.” Nếu đắc cử, 
tôi sẽ cố gắng làm cho công viên của chúng ta sạch đẹp, an toàn, và dễ dàng tiếp 
cận. Chúng ta cần hoàn thành các nhà thuyền, sửa chữa và nâng cấp bể bơi, cải 
tạo và dọn dẹp các khu vực phía sườn núi Paradise, cải tạo đường mòn nghĩa 
trang Burton, hoàn thành cải tạo trung tâm Sinh hoạt Burton, nâng cấp sân chơi 
Công viên Ober, hoàn thành dự án sân bóng, san phẳng lại sân chơi ở Công viên 
Agren, và phục hồi bến cảng Tramp. Ngoài ra, chúng ta cần cung cấp nhà vệ sinh 
tốt hơn và nâng cấp  diện mạo để có những vật dụng nhỏ như bàn, ghế, thùng rác, 
và lối đi an toàn. Cuối cùng, chúng ta cần phải khuyến khích người dân sử dụng 
công viên thông qua những quy tắc và thủ tục thân thiện, và với mức phí thấp 
nhất có thể.

Bill Ameling
 11617 105th Ave SW
Vashon WA 98070 
(206) 567-4662
wameling@ix.netcom.com
  

Họ c vấ n: Cử nhân Văn chương, Đại học Bắc 
Carolina- Chapel Hill

Nghề nghiệp: Quay phim tự do

Lời phát biểu: Sau khi tham dự đa số các cuộc họp của mỗi ủy viên trong ba năm 
qua, tôi nhận thức sâu sắc về sự cần thiết của một sự thay đổi văn hóa cơ bản 
trong mối quan hệ giữa Hội đồng với cộng đồng và cách hoạt động của khu vực. 
Tôi đã ghi lại và báo cáo về các hoạt động của Hội đồng; giờ đây, đã đến lúc tôi 
trình bày những gì mình đã học được để tạo ra sự khác biệt thực sự. Hội đồng Ủy 
viên Khu Công viên cần các Ủy viên có tầm nhìn rộng về mong muốn của cộng 
đồng và nhu cầu của các công viên trong khu vực. Đã đến lúc Hội đồng chỉ nên 
quan tâm đặc biệt đến vấn đề điều hành để hoạt động có hiệu quả, giúp duy trì 
nhiều công viên và các chương trình có mục tiêu nhắm đến tất cả các đối tượng 
nộp thuế ở Đảo Vashon-Maury và gia đình của họ. Tôi đã luôn lắng nghe người 
dân ở Đảo và tôi tin rằng tôi biết mong muốn của họ. Tôi sẽ tiếp tục lắng nghe và 
nguyện hành động vì lợi ích tốt nhất của cộng đồng.

Peter Ray
 10322 SW 165th St
Vashon WA 98070 


