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ชือ่ผูล้งสมคัรรบัเลอืกตัง้: Bruce Harrell  

ชือ่ของกำรรณรงคห์ำเสยีง: Bruce เพือ่นคร Seattle  

เว็บไซตก์ำรรณรงคห์ำเสยีง: BruceForSeattle.com  

ต ำแหน่ง: นายกเทศมนตร ี

หมำยเลขโทรศพัทข์องกำรรณรงคห์ำเสยีง: (206) 486-0377 

ขอ้มูลแนะน ำตวัผูล้งสมคัรรบัเลอืกตัง้: 

ผมลงสมคัรรบัเลอืกตัง้ในต าแหน่งนายกเทศมนตรเีพือ่มุ่งทีจ่ะผสานความรว่มมือความมีส่วนรว่มของคนทุกกลุ่มใน 

Seattle ทัง้การใหค้วามส าคญัดา้นโอกาส การรวมเขา้เป็นหน่ึงเดยีวกนั และความเสมอภาค  

ดว้ยความรว่มมือกนัอย่างกลา้หาญพือ่ความชดัเจนในการจดัการแกปั้ญหาทีว่กิฤตดิา้นผูไ้รท้ีอ่ยู่อาศยั 

การน าไปสู่การฟ้ืนฟูทางเศรษฐกจิทีแ่ข็งแกรง่เพือ่ธุรกจิขนาดเล็ก และบรรดาครอบครวัใน Seattle 

ตลอดจนหาวธิกีารเพือ่ปรบัเปลีย่นค่านิยมและความเชือ่ของเจา้หนา้ทีต่ ารวจในการดูแลความสงบเรยีบรอ้ย 

และไม่ใชแ่ค่เพียง วธิปีฎบิตัเิท่าน้ัน หากตอ้งท าใหแ้น่ใจดว้ยว่าทุกครอบครวัจะไดร้บัความปลอดภยั 

 

ผมเกดิในครอบครวัชนช ัน้กรรมาชพี ครอบครวัทมีาจากสองสญัชาต ิผมใชช้วีติส่วนใหญ่อาศยั และท างานใน Seattle 

มาตลอด ผมรกัเมืองนี-้ทีแ่ห่งน่ีคอืพวกเรา และพวกเราสามารถทีจ่ะสรา้งขึน้มาได ้ทีส่ภาเมือง 

ผมท างานเพือ่แกปั้ญหาและจดัการกบัอุปสรรคต่างๆเพือ่น ามาซึง่ความส าเรจ็ เชน่ 

ท าใหก้ฏหมายคุม้ครองการเลอืกปฎบิตัต่ิอเจา้หนา้ทีต่ ารวจ ผ่านไดเ้ป็นคร ัง้แรกใน Seattle 

และกฎหมายเพือ่ป้องกนัการเลอืกปฎบิตัใินสถานท างานเพือ่ป้องกนันายจา้งสอบถามประวตัอิาชญากรรมของลูกจา้งผู ้

สมคัรงาน (ban-the-box) ตลอดจนเพิม่การสนับสนุนต่อเด็กผิวด า หรอืผิวสทีีเ่ป็นชนพืน้เมืองโดยก าเนิดตามโครงการ 

(BIPOC Black, Indigenous, People of Color.) ของโรงเรยีนรฐัฯในเขตชมุชนของเรา 

ผมไดเ้ปิดตวัแผนการรณรงคห์าเสยีงพรอ้มแผนการด าเนินงานเพือ่จดัการกบัปัญหาทีเ่รง่ด่วนทีสุ่ดของนคร Seattle 

รวมถงึจดัการกบัวกิฤตแินวโนม้ทั่วไปของสงัคม ลดความรุนแรงจากการใชอ้าวุธปืน 

ขยายบรกิารการดูแลสขุภาพส าหรบัผูพ้ านักอาศยัในนคร Seattle ทุกคน 

ตลอดจนการลงทุนดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานการขนส่งสญัจร 

 

การรณรงคห์าเสยีงเพือ่ประชาชนในระดบัชาวบา้นทั่วไปซึง่ไดร้บัการยอมรบัอย่างน่าภาคภูมิใจจากการประสานความร่

วมมือจากหลากหลายฝ่าย ซึง่นับว่ามากทีสุ่ดในบรรดาผูร้ว่มลงสมคัรนายกเทศมนตรท่ีานใดๆ 

การเขา้รว่มน้ันมีทัง้ผูน้ าชมุชนผวิด า ผูน้ าชมุชนอเมรกินัเช ือ้สายเอเชยี และหมู่เกาะในแปซฟิิก (Black and AAPI 

community), อดตีผูว้่าการรฐั Gary Locke, อดตีนายกเทศมนตร ีNorm Rice โดยมีจุดมุ่ง หมายเพือ่สนับสนุนชว่ย 

เหลอืดา้นสทิธพิลเมือง และการปรบัเปลีย่นนโยบายของเจา้หนา้ทีต่ ารวจ 

ตลอดจนการจดัการดา้นชมุชนเพือ่นบา้นทั่วเขตนคร Seattle 

ผมรูส้กึเป็นเกยีรตอิย่างยิง่หากไดร้บัการสนับสนุนจากท่าน 
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ช่ือผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง: Lorena González 

ช่ือของการรณรงค์หาเสียง: Lorena for Seattle 

เว็บไซต์การรณรงค์หาเสียง: www.Lorenaforseattle.com 

ต าแหน่ง: นายกเทศมนตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ของการรณรงค์หาเสียง: 206.651.5668 

ข้อมูลแนะน าตัวผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง:  

ขา้พเจา้เป็นอเมริกนัชนรุ่นแรกท่ีเติบโตไดรั้บการเลี้ยงดูมาจากลูกจา้งแรงงานท่ีอพยพยา้ยถิ่นฐานเขา้มาพกัอ
าศยัในภาคกลางของรัฐวอชิงตนั(Central Washington) ในช่วงวยัของชีวิตท่ีก าลงัเติบ โตนั้น ซีแอตเทิล 
(Seattle) คอืความใฝ่ฝันของขา้พเจา้ และขา้พเจา้พร้อมจะอุทิศตนเพ่ือเมืองน้ี 

ขณะท่ีขา้พเจา้มุ่งมัน่เพ่ือเขา้ศึกษาต่อในระดบัมหาวิทยาลยัพร้อมส าเร็จการศึกษาดา้นนิติศาสตร์บณัฑิตจาก
มหาวิทยาลยัซีแอตเทิล (Seattle U) จนกระทั้งไดม้าเป็นทนายความดา้นสิทธิและพลเมือง 
และไดเ้ร่ิมสร้างครอบครัวของขา้พเจา้ท่ีน่ี  

ขา้พเจา้เคยลงสมคัรในสภาเขต 

และไดร้ับเลือกให้เขา้มาท างานเพ่ือน าประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรณรงค์ผลกัดนัผ่านกฎหมายเร่ืองสิท
ธิท่ีควรไดร้ับค่าจา้งจากการลาหยุดงานเน่ือง จากเหตุผลทางครอบครัว 
รวมถึงการขยายขอบข่ายดา้นสิทธ์ิของนักเรียนเตรียมอนุบาล (pre-K) 

และสิทธ์ิดา้นอตัตาลกัษณ์ทางเพศท่ีหลากหลาย (LGBTQ) 

รวมถึงการปกป้องคุม้ครองเหยื่อจากการท าทารุณทางเพศ การปฏิรูปการเลือกตั้ง และ 
ให้ความช่วยเหลือดา้นโรคระบาดแก่ลูกจา้งแรงงาน และธุรกิจขนาดเล็ก  

ซีแอตเทิล (Seattle) มาถงึทางตนัอย่างวิกฤต 
และขณะน้ีถงึเวลาแลว้ท่ีตอ้งด าเนินการให้เกิดการพฒันาอย่างรุดหน้าและชดัเจน 

เพ่ือขา้มพน้อุปสรรคของสภาพท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบนั ตลอดจนเพ่ือปูทางไปสู่ความ 

ส าเร็จความเจริญรุ่งเรืองร่วมกนัดว้ยแนวทางแห่งความสมานสามคัคีของชาว Seattle ซีแอตเทิล (Seattle) 

สถานท่ีๆ มีความหลากหลายอนัเป็นจุดแข็งของเรา และธุรกิจทุกประเภทสามารถเติบโตไดอ้ีก 

ตลอดจนงานของเราก็ให้ค่าตอบแทนท่ีเลี้ยงชีพได ้ซีแอตเทิล (Seattle) 

เป็นเมืองท่ีรักษาไวซ่ึ้งประเพณีนิยมท่ีเป็นอยู่ มีความปลอดภยั 
และมีท่ีพกัอาศยัในราคาย่อมเยาท่ีสามารถตอบสนองประชาชนของตน 

รวมถึงการปฏิรูปขบวนการยุติธรรมทางอาญา 
และความปลอดภยัของชุมชนเพ่ือให้สอดคลอ้งเป็นไปตามการเคลื่อนไหวทางดา้นสิทธิท่ีเท่าเทียมกนัของพลเ
มือง 
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ชือ่ผูล้งสมคัรรบัเลอืกตัง้: Ann Davison 

ชือ่ของกำรรณรงคห์ำเสยีง: ส าหรบั Ann คอืความสมานฉันท ์(Neighbors 
for Ann) 

เว็บไซตข์องกำรรณรงคห์ำเสยีง: 
https://www.neighborsforann.com/ 

ต ำแหน่ง: อยัการเมือง 

หมำยเลขโทรศพัทข์องกำรรณรงคห์ำเสยีง: 206-775-8838 

ขอ้มูลแนะน ำตวัผูล้งสมคัรรบัเลอืกตัง้:  
  

ขา้พเจา้ลงสมคัรรบัเลอืกตัง้ในต าแหน่งอยัการเมืองซแีอตเทลิ (Seattle City 

Attorney) ดว้ยว่าเมืองของเราน้ันตอ้งท าใหเ้ช ือ่มต่อกนัเพือ่ใหเ้กดิความลงตวั 

และจากความลม้เหลวทีไ่ม่สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูท้ีด่อ้ยโอกาสทีสุ่ด 

รวมทัง้ความลม้เหลวในหนา้ทีข่ ัน้พืน้ฐานเพือ่ปกป้องดา้นสาธารณสุข และความปลอดภยัดา้นสาธารณะชน   

ในปี 2008 การเดนิไปยงัอาคารศาลซึง่ตัง้อยู่ใจกลางเมืองยงัถอืว่ามีความปลอดภยั เมือ่ขา้พเจา้มลีูกคนทีส่องในปี 2011 

ถนนหนทางของเราเร ิม่อนัตราย ในปัจจุบนั 

พนักงานและคณะลูกขนุไดร้บัแจง้ไม่ใหใ้ชท้างเขา้หลกัเพราะไม่ปลอดภยัอย่างยิง่ อาจกล่าวไดเ้ชน่เดยีว 

กนัว่าไม่ปลอดภยัในพืน้ทีล่ะแวกใกลเ้คยีงอืน่ๆอกีหลายแห่ง   

ลูก ๆ ของขา้พเจา้เร ิม่ตัง้ค าถามว่า เพราะอะไรผูค้นจงึอาศยัอยูต่ามขอบขา้งถนนในซแีอตเทลิ (Seattle) 

ในสภาวะทีข่าดสามญัส านึก พวกเขามีความเป็นมนุษยน์อ้ยกว่าผูอ้พยพในค่ายผูล้ีภ้ยัของสหประชาชาต ิ( UN) 

ทีซ่ ึง่ขา้พเจา้เคยท างานกบัผูค้นทีห่ลบหนีจากสงครามกลางเมอืง แมแ้ต่ลูก ๆ 

ของเรายงัทราบวา่สิง่ทีก่ าลงัเกดิขึน้ในเมืองของเราไม่ถูกตอ้ง   

ขา้พเจา้จะน าความ เป็นผูน้ าทีส่มดุล 

เพือ่ท าใหพ้วกเรามีไหวพรบิเฉลยีวฉลาดในการทีจ่ะสามารถจดัการกบัอาชญากรรม:  

ดว้ยการเขา้ควบคุมสถานการณ ์มิใชท่ าใหเ้กดิปฎกิรยิาแบบตอบโต ้

ขา้พเจา้จะเป็นผูน้ าทีไ่ดร้บัความรว่มมือจากหลายฝ่ายเพือ่น ามาซึง่ความเห็นอกเห็นใจ และเสาะแสวงหาความกา้ว หนา้ 

ตลอดจนสรา้งสมัพนัธภาพในการท างานภายในเมือง และภูมภิาคของเรา เพือ่ฟ้ืนฟูความปลอดภยัต่อสาธารณะชน    

โดยการแกไ้ขเพือ่เช ือ่ม โยงความจ าเป็นดา้นสาธารณสุข และความปลอดภยั 

ซึง่เราเร ิม่จะเห็นการพฒันาดา้นความเป็นอยู่ทีด่ขีึน้ในเมืองของเรา ดว้ยคะแนนเสยีงของท่าน 

เราสามารถสรา้งความปลอดภยั และก่อใหเ้กดิความเห็นอกเห็นใจต่อทุกท่านทีพ่กัอาศยัในเมืองของเราไดม้ากขึน้  
 



         

ขอ้มูลแนะน ำตวัผูล้งสมคัรรบัเลอืกต ัง้ 

ภาษา: Thai / ภาษาไทย                                                          4 

 จดัพิมพ์ 09_ 10 _2021 

ผูล้งสมคัรรบัเลอืกตัง้ท่านนีไ้ดเ้ขา้รว่มในโครงการเอกสารรบัรองทีม่ีมูลค่าเพือ่สนับสนุนประชาธปิไตย (Democracy 
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 ชือ่ผูล้งสมคัรรบัเลอืกตัง้: Nicole Thomas- Kennedy 

ชือ่ของกำรรณรงคห์ำเสยีง: NTK4Justice 

เว็บไซตข์องกำรรณรงคห์ำเสยีง: https://ntk4justice.com/ 

ต ำแหน่ง: อยัการเมือง 

หมำยเลขโทรศพัทข์องกำรรณรงคห์ำเสยีง: 

ขอ้มูลแนะน ำตวัผูล้งสมคัรรบัเลอืกตัง้: 

ซแีอตเทลิ (Seattle) พรอ้มแลว้ส าหรบัแผนใหม่เพือ่ความถูกตอ้งเท่าเทยีมกนั 

และความปลอดภยัต่อสาธารณะชน 

ยุตกิารท าความผิดดา้นอาชญากรรมทีเ่กดิจากความยากจน 

และความพิการทุพพลภาพ 

พรอ้มทัง้น ามาซึง่การลงทุนในดา้นสาธารณะสุขชมุชนเพือ่ทุกคนอกีคร ัง้ 

เราตอ้งการอยัการเมือง (City Attorney) 

ผูซ้ ึง่เขา้ใจว่าการลงโทษคดอีาชญาทีม่ีความผิดฐานลหุโทษเพยีงอย่างเดยีวน้ันมิใชก่ารแกปั้ญหาทีต่รงจุด 

หากเป็นการสรา้งความไม่มั่นคงต่อบุคคลทีไ่ดร้บัผลกระทบมากทีสุ่ดจากความไม่เสมอภาคเท่าเทยีมกนัทีม่ีอยู่แลว้ในซแี

อตเทลิ (Seattle) การลงโทษไม่ไดท้ าใหช้มุชนของเราปลอดภยัมากยิง่ขึน้ 

และกระน้ันก็ตามรฐัเองยงัใชเ้งนิหลายลา้นในแต่ละปีเพือ่ฟ้องรอ้งด าเนินคดีต่อคนในชมุชนของเราทีเ่ป็นผูไ้รท้ีอ่ยู่อาศยั 

คนผิวด า ชนพืน้เมือง และบุคคลผิวส ี( BIPOC, Black, Indigenous, People of Color )  ตลอดจนผูข้ดัสนยากจน 

และผูพ้ิการทุพพลภาพ ถงึเวลาแลว้ทีจ่ะตอ้งเปลีย่นแปลง  

เราตอ้งเป็นแกนน าที่ฉลาดทีจ่ะถอยห่างจากรูปแบบการแกปั้ญหาในเชงิตอบโต ้

และรูปแบบวธิกีารลงโทษแบบเดมิในชว่งทศวรรษทีผ่่านมา 

แทนทีจ่ะสิน้เปลอืงเงนิไปกบัความลม้เหลวของระบบดว้ยวธิกีารฟ้อง รอ้งด าเนินคดกีบับุคคลต่าง ๆ  

ขา้พเจา้จะใหค้วามส าคญัและใส่ใจกบัการฟ้องรอ้งคดทีีจ่ะชว่ยใหซ้แีอตเทลิ (Seattle) สามารถ 

คุม้ครองและยกระดบัดา้นสุขภาพ ความปลอดภยั ดา้นสภาพแวดลอ้ม และสวสัดกิารทั่วไปของประชาชน 

ขา้พเจา้จะต่อสูเ้พือ่สทิธขิองผูเ้ชา่ สทิธขิองลูกจา้งแรงงาน และทีอ่ยู่อาศยัในราคาย่อมเยา 

รวมถงึการปลดเปลือ้งเช ือ้เพลงิทีไ่ดจ้ากซากพืชซากสตัว ์ 

ซแีอตเทลิ (Seattle) จะปลอดภยัมากยิง่ขึน้ หากเราแกปั้ญหาลดความไม่มั่นคงต่อผูท้ีด่อ้ยโอกาสทีสุ่ด 

โดยผ่านการกวาดลา้ง และการถูกจ าคุก ในฐานะอยัการเมือง ขา้พเจา้จะร ือ้ระบบทีเ่ราทราบแลว้วา่มนัใชไ้ม่ไดผ้ล 

เราสามารถยุตกิารจ าคุกจ านวนมาก และจดัเตรยีมส าหรบัความตอ้งการขัน้พืน้ฐานของมนุษยแ์ทน 

ในการด าเนินการดงักล่าว เราจะสรา้งรากฐานส าคญัทีจ่ าเป็นเพือ่สรา้งความเท่าเทยีมทีถู่กตอ้ง 

และความปลอดภยัทีเ่ป็นจรงิส าหรบัพวกเราทุกคนทีพ่กัอาศยัในซแีอตเทลิ (Seattle)  

 

ผูล้งสมคัรรบัเลอืกตัง้ท่านนีไ้ดเ้ขา้รว่มในโครงการเอกสารรบัรองทีม่ีมูลค่าเพือ่สนับสนุนประชาธปิไตย (Democracy 
Voucher Program)  
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ชือ่ผูล้งสมคัรรบัเลอืกตัง้:  Kenneth Wilson 

ชือ่ของกำรรณรงคห์ำเสยีง:  Ken For Council 8 

เว็บไซตข์องกำรรณรงคห์ำเสยีง: KenForCouncil8.com 

ต ำแหน่ง: สมาชกิสภาเมือง ต าแหน่ง 8 

หมำยเลขโทรศพัทข์องกำรรณรงคห์ำเสยีง:  206-637-4994 

ขอ้มูลแนะน ำตวัผูล้งสมคัรรบัเลอืกตัง้: 

สภาก าลงัน าไปในทศิทางทีผ่ิด  

ผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมืองไมส่ามารถหาทางแกไ้ขปัญหาเร ือ่งการเพิม่ขึน้ดา้นการไรท้ีอ่ยู่อาศยั 

ความลม้เหลวเร ือ่งถนนและโครงสรา้งพืน้ฐาน  รวมทัง้ธุรกจิทีต่่างก็ถูกปิดตวัลง  ขา้พเจา้ขอคะแนนเสยีงจากท่าน 

เพือ่น าการแกไ้ขปัญหาอย่างมีสามญัส านึกแทนทีก่ารบรหิารจดัการทีผ่ิด พลาดอยู่ในปัจจุบนั 

ดว้ยความผิดหวงัความขดัขอ้งใจในยามทีข่า้พเจา้ไดเ้ฝ้ามองย่านกลางเมืองทีต่กอยู่ในภาวะไรก้ฎหมาย 

และถูกปิดดว้ยแผ่นไมก้ระดานการตอบรบัสายของ 911 ใชร้ะยะเวลานานขึน้  หวัหนา้ต ารวจทีด่ก็ีถูกบบีใหล้าออก และ 

ทาง ดา้นฝั่งตะวนัตกของซแีอตเทลิ (West Seattle) ไดถู้กตดัขาดออกจากย่านกลางเมือง เน่ือง 

จากการดูแลรกัษาสภาพทีย่ ่าแย่ รวมทัง้ความผิดพลาดอย่างต่อ เน่ืองในการบรหิารทีใ่หคุ้ณค่าต่อโครงสรา้งขัน้พืน้ฐาน  

ความทา้ทายเร ือ่งการไรท้ีอ่ยู่อาศยักลายเป็นเร ือ่งรา้ยแรง และไม่ไดร้บัความชว่ยเหลอื ในขณะทีส่วนสาธารณะ 

และโรงเรยีนกลายเป็นทีห่ลบภยัส าหรบัผูท้ีต่ดิยา และผูท้ีม่ีปัญหาทางจติ  

จากการการพฒันาใหม่ในแต่ละคร ัง้ท าใหเ้ราสูญเสยีรม่ไมท้ีส่ าคญั หรอื 

ตน้ไมท้ีม่ีอายุมากประกอบกบัทีอ่ยู่อาศยัใหเ้ชา่ในราคาย่อมเยาซึง่ไดถู้กทดแทนดว้ยสดัส่วนหา้ต่อหน่ึงเพือ่บา้นในราคา

ทีแ่พงขึน้ทีไ่ม่สามารถซือ้ไดน้ั้น ก่อใหเ้กดิปัญหาความตงึเครยีดต่อระบบท่อระบายของเสยีทีม่ีอยู่เดมิ 

ขา้พเจา้เป็นขาวซแีอตทลิ (Seattle) มาเป็นเวลา 28 ปี ภรรยาและบุตรสาวทัง้สองของขา้พเจา้เกดิทีน่ี่  

ขา้พเจา้เป็นวศิวกรโครงสรา้งสะพานทีม่ีธุรกจิดา้นวศิวกรรมขนาดเล็กของตนเองตัง้แต่ปี 2005 และไดร้บัใบอนุญาตพีอี 

(PE SE) หมายถงึใบอนุญาตทีม่ีประสพการณง์านขัน้ต ่า และสามารถรบัรองผงัโครงสรา้งเองไดย้กเวน้ผงัโรงเรยีน 

และโรงพยา บาล  ในฐานะสมาชกิสภาเมืองของท่าน  ขา้พเจา้จะอาศยัประสบการณท์ีค่ร า่หวอดของขา้พเจา้ตลอด 30 

ปีทีเ่ช ีย่วชาญดา้นการวเิคราะห ์ดา้นวศิวกรรม และการท างานเกีย่วกบัโครงการดา้นการขนส่ง 

และดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานเพือ่น าการตดัสนิใจ 

และการตดิตามความคบืหนา้อย่างสมเหตุสมผลเพือ่น ามาสู่แผนปฎบิตัขิองสภา  

ขา้พเจา้มีทกัษะความเชีย่วชาญทีจ่ าเป็นในการฟ้ืนฟูซแีอตเทลิ (Seattle) ใหก้ลบัมาเป็นเมืองทีเ่ราตอ้งการ 

ผูล้งสมคัรรบัเลอืกตัง้ท่านนีไ้ม่ไดเ้ขา้รว่มในโครงการเอกสารรบัรองทีม่ีมูลค่าเพือ่สนับสนุนประชาธปิไตย (Democracy 

Voucher Program) 
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ช่ือผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง: Teresa Mosqueda  

ช่ือของการรณรงค์หาเสียง: People for Teresa 

เว็บไซต์ของการรณรงค์หาเสียง: TeamTeresa.org 

ต าแหน่ง: ต าแหน่งสมาชิกสภานครซีแอตเทิล เขต 8 (Seattle City 

Council Position 8) 
หมายเลขโทรศัพท์ของการรณรงค์หาเสียง:  
ข้อมูลแนะน าตัวผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง: 

ขา้พเจา้ลงสมคัรเพ่ือรับเลือกตั้งกลบัเขา้มาใหม่เน่ืองจากเมืองของเราอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ 

พวกเราท่ีท างาน ใชชี้วิต และเยี่ยมชมนครซีแอตเทิล (Seattle) 

มีส่ิงท่ีเหมือนกนัมากกว่าท่ีภาครัฐท าให้พวกเราเช่ือ ในระหว่างด ารงต าแหน่งอยู่ในสภาเมือง 
ขา้พเจา้ไดร้วบรวมกลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ เพ่ือท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงดา้นนโยบายท่ีส าคญั 

ตั้งแต่การผ่านร่างกฎหมาย Domestic Workers Bill of Rights ไปจนถึงแผนเงินไดแ้บบกา้วหน้า 
JumpStart Seattle 

โดยการรวบรวมกลุ่มพนัธมิตรท่ีไม่น่าจะเป็นไปไดซ่ึ้งให้ความส าคญัต่อความตอ้งการร่วมกนั 

เราไดท้ างานร่วมกนัและสร้างนครซีแอตเทิล (Seattle) ท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงค่านิยมร่วมของเรา 

 ขา้พเจา้ทุ่มเทอาชีพของขา้พเจา้ในการดูแลไม่ให้ใครถูกทอดท้ิงหรือถูกท้ิงไวข้า้งหลงั 
ขา้พเจา้ยืนเคียงขา้งครอบครัวผูท้ างาน สตรี ประชาชนผิวสี ผูอ้พยพ และ ผูท่ี้ไดร้ับค่าแรงต ่าท่ีสุด 
เพ่ือดูแลให้เกิดการแกไ้ขปัญหาอย่างเร่งด่วนท่ีสุดท่ีเมืองของเราก าลงัเผชิญอยู่ 
ดว้ยการสนับสนุนอย่างต่อเน่ืองของท่าน เราสามารถช่วยเหลือเพ่ือนบา้นของเราทั้งหมดให้ฟ้ืนตวัจาก 

COVIDวิกฤตดา้นสาธารณสุขและการชะลอตวัทางเศรษฐกิจ 
แกไ้ขปัญหาเร่ืองการไร้ท่ีอยู่อาศยัและท่ีอยู่อาศยัท่ีมีราคาย่อมเยา 
สร้างโอกาสทางการศึกษาและการดูแลเด็กมากขึ้น สร้างงานท่ีมีค่าแรงเลี้ยงชีพท่ีเหมาะสม และ 
ลงทุนดา้นสุขภาพ การขนส่ง และโครงสร้างพ้ืนฐานของเรา 
ขอขอบคุณส าหรับการพิจารณามอบบตัรก านัลสนับสนุนประชาธิปไตย (democracy vouchers) 

ให้แก่ขา้พเจา้ – บตัรก านัลต่อบตัรก านัล คนต่อคน มาร่วมกนัสร้างนครซีแอตเทิล (Seattle) 

ให้แข็งแกร่งย่ิงขึ้น   

ผูล้งสมคัรรับเลือกตั้งท่านน้ีเขา้เร่วมในโครงการบตัรก านัลสนับสนุนประชาธิปไตย (Democracy Voucher 

Program) 
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ช่ือผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง: Nikkita Oliver (สรรพนาม: เขาทั้งหลาย 

พวกเขา ของเขาทั้งหลาย)   

ช่ือของการรณรงค์หาเสียง: Nikkita เพ่ือประชาชน (Nikkita for 

the People)  

เว็บไซต์การรณรงค์หาเสียง: www.nikkita4nine.com  

ต าแหน่ง: ต าแหน่ง 9 ของสมาชิกสภานครซีแอตเทิล (Seattle City 

Council Position 9) 

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อส าหรับการรณรงค์หาเสียง: 

(206)712-2778 การแนะน าตัวผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง: 
 

วิกฤติท่ีไม่เคยพบมาก่อนนี้เรียกร้องให้เราต้องมีการตอบสนองเชิงการเปลี่ยนแปลง 
แนวทางแก้ไขปัญหาท่ีต้องการเปลี่ยนแปลงมากท่ีสุดมาจากผู้คนท่ีได้รับผลกระทบจากวิกฤติท่ีเ
ราก าลังเผชิญอยู่มากท่ีสุด 

ฉันเป็นผูส้นับสนุน นักการศึกษา ศิลปิน นักจดักิจกรรมเพ่ือชุมชน และทนายความ ฉันคือผูเ้ช่าคนหน่ึง 
ฉันท างานมาโดยตลอดในสมยัเรียนมหาวิทยาลยั ในโรงเรียนดา้นกฎหมาย 
และจนกระทั้งส าเร็จการศึกษาบณัฑิตวิทยาลยั ฉันเคยมีประสบการณ์ความไม่แน่นอนเร่ืองท่ีอยู่อาศยั 
และเคยตอ้งนอนในรถของตวัเองมาแลว้ 
ในฐานะท่ีเคยเป็นผูร้อดชีวิตมาไดจ้ากปัญหาความรุนแรงภายในครอบครัว 
ฉันเขา้ใจดีว่าการตกอยู่ในสถานการณ์ท่ีย  ่าแย่ เน่ืองจากไม่สามารถหาซ้ือบ้านอยู่ไดใ้นราคาย่อมเยาว ์
และไม่มีคนท่ีจะขอความช่วยเหลือได ้ฉันเป็นผูอ้  านวยการบริหารขององค์กรไม่แสวงหาผลก าไร 
และในฐานะท่ีเป็นผูริ้เร่ิมให้บริการงานท่ีตอ้งรับผิดชอบอนัส าคญั ในฐานะทนายความคนหน่ึง 
ฉันไดช่้วยเหลือสนับสนุนลูกความหลายท่าน เช่น ผ่านคดีเร่ืองการกีดกนัดา้นการศึกษา 
คดีการขบัไล่จากท่ีพกัอาศยั และคดีการเลือกปฎิบตัิอีกหลายคดี 

ฉัฉันไดม้ีส่วนช่วยเหลือในการจดัตั้งโครงการปรับปรุงเพ่ือฟ้ืนฟูความถูกตอ้งเท่ียงธรรมในเขตของเรา 
ท่ีเรียกว่า (RJ, restorative justice ) เป็นไปเพ่ือความยุติธรรมในเชิงสร้างสรรค์ 
ฉันเป็นส่วนหน่ึงในการวางแผนกลยุทธ์ในโครงการปรับปรุงฟ้ืนฟูความถูกตอ้งเท่ียงธรรม (RJ ) 

น้ีมาอย่างต่อเน่ืองในเขตคิง เช่น เพ่ือชุมชนใหม่-น ามาซ่ึงการฟ้ืนฟูซ่อมแซมบาทวิถีเพ่ือชุมชน (Restorative 

Community Pathways) และศูนยเ์พ่ือความส าเร็จของเยาวชน (Youth Achievement Center, YAC) 

รวมถึงทางสัญจรเพ่ือชุมชน และพ้ืนท่ีอาศยัของชุมชนชาวแอฟฟริกนั (Community Passageways and 

Africatown Community Land Trust) ศูนยเ์พ่ือความส าเร็จของเยาวชน (YAC) 

จะให้บริการจดัหาท่ีพกัอาศัยอย่างเป็นอิสระเสรี 
ตลอดจนหาท่ีพกัอาศยัในราคาถูกส าหรับเยาวชนในเขตตะวนัออกเฉียงใตข้องเมือง Seattle 
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ช่ือผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง: Sara Nelson 

ช่ือของการรณรงค์หาเสียง: Sara ส าหรับต าแหน่งสภานคร 
เว็บไซต์การรณรงค์หาเสียง: Saraforcitycouncil.com 

ต าแหน่ง: ต าแหน่ง 9 แห่งสมาชิกสภานครซีแอตเทิล (Seattle 

City Council Position 9) 

หมายเลขโทรศัพท์ของการรณรงค์หาเสียง: (206) 910-

8762 

ข้อมูลแนะน าตัวผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง: 

ซีแอตเทิล (Seattle) เป็นเมืองท่ีโชคดีอย่างเหลือเช่ือ เราโชคดีท่ีมีทรัพยากรมากมายอย่างน่าประหลาดใจ 
และเขตเพ่ือนบา้นในละแวกใกลเ้คียงก็ใส่ใจซ่ึงกนัและกนัอย่างจริงใจ 
หากเราก าลงัเผชิญกบัช่วงเวลาอนัยากล าบาก และเมืองของเราก็มิไดม้อบ หรือตอบสนอง-
(ความตอ้งการของลูกจา้งชนชั้นแรงงาน)-ไม่มีแมก้ระทั้งการบริการขั้นพ้ืนฐาน 

ขา้พเจา้ลงสมคัรรับเลือกตั้งในต าแหน่งสภานคร (City Council) 

เพราะทราบดีว่าเราสามารถจะปรับปรุงชีวิตของเราชาวชีแอตเทิล (Seattleites) 

ไดด้ว้ยความร่วมมือประสานงานกนัเพ่ือบงัเกิดผลท่ีวดัได้ 
 

ในขณะท่ีเราฟ้ืนตวัจากโควิด (COVID) 

เราตอ้งการความเป็นผูน้ าซ่ึงสามารถน าเขตเพ่ือนบ้านชุมชนใกลเ้คียงของเราให้กลบัมาแข็งแกร่งอีกคร้ัง 
ในฐานะผูร่้วมก่อตั้งธุรกิจครอบครัวขนาดเล็กแห่งหน่ึง 
ขา้พเจา้ทราบถึงแนวทางพ้ืนฐานเบ้ืองตน้ท่ีส าคญัเพ่ือสร้างเสริมชุมชน โรงกลัน่เบียร์ท่ี Fremont 

เราให้สิทธ์ิแก่พนักงานของเรา โดยส่งมอบคืนส่ิงท่ีดีๆต่อสังคม และน าพาอุตสาหกรรมสู่ความยั้งยืน 

ย่ิงไปกว่านั้น เราผลิตเบียร์คุณภาพดี! 
 

เราไดเ้ห็นวาทะกรรมมากมายเกี่ยวกบัการไร้ท่ีอยู่อาศยั และบริการขั้นพ้ืนฐาน แต่ไม่เห็นผลลพัธ์ท่ีเพียงพอ 
ขา้พเจา้ใส่ใจในความส าคญักบัการท าส่ิงต่างๆ ให้ส าเร็จลุล่วงเสมอ ในฐานะท่ีปรึกษานโยบายท่ีสภานคร 
(City Council) 

ขา้พเจา้ไดร่้างบทบญัญตัิแห่งกฎหมายซ่ึงช่วยท าให้ซีแอตเทิลเป็นผูน้ าระดบัประเทศด้านนโยบายส่ิงแวดลอ้ม 

ในฐานะสมาชิกสภานครของท่าน (Councilmember) ขา้พเจา้จะด าเนินการให้มีการซ่อมแซมถนนหนทาง 
และ สะพานต่างๆ พร้อมทั้งบ ารุงรักษาสวนสาธารณะหลายแห่ง 
ตลอดจนลดจ านวนคนท่ีประสบปัญหาการไร้ท่ีอยู่อาศยั 
รวมถึงฟ้ืนฟูความไวว้างใจในการบริหารจดัการเมืองอีกคร้ัง 
 

ถึงเวลาแลว้ท่ีเมืองของเราสมควรจะไดรั้บการบริการขั้นพ้ืนฐานกลบัมา 
และส่งมอบหรือตอบสนองตามค ามัน่สัญญานั้น โหวต Sara Nelson ส าหรับต าแหน่งสมาชิกสภานคร! 
 

ผูล้งสมคัรรบัเลอืกตัง้ท่านนีมิ้ไดเ้ขา้รว่มกบัโครงการเอกสารรบัรองทีมี่มูลค่าเพือ่สนับสนุนประชาธิปไตย 

(Democracy Voucher Program) 


