Panimula ng mga Kandidato
Pangalan ng Kandidato: Bruce Harrell
Pangalan ng Kampanya: Bruce Para sa Seattle
Website ng kampanya: BruceForSeattle.com
Posisyon sa Lungsod: Mayor
Telepono ng Kampanya: (206) 486-0377
Panimula ng Kandidato:
Tumatakbo ako bilang Mayor upang mapagkaisa ang
Seattle sa ating pagpapahalaga sa oportunidad, inklusyon
at pagkakapantay-pantay. Sama-sama tayong gagawa ng
makabuluhang pagkilos upang matugunan ang krisis sa
kawalan ng tahanan,pangunahan ang pagbawi ng ekonomiya para sa mga maliliit na negosyo at
pamilya ng Seattle, at ipatupad ang mga reporma sa kapulisan na babago sa kultura ng
pagpupulis, hindi lamang ng kanilang mga gawain, upang masiguro na LAHAT ng ating mga
pamilya ay ligtas.
Pinalaki sa isang pamilyang payak at "biracial", itinuon ko ang aking buhay at trabaho sa Seattle.
Mahal ko ang Lungsod na ito—kung sino tayo at kung ano ang kakayanin natin. Sa Konseho ng
Lungsod, nagtrabaho ako na tanggalin ang mga sagabal sa sagabal tagumpay—ipinasa ang unang
batas laban sa bias ng kapulisan sa Seattle, ban-the-box upang mapigilan ang diskriminasyon sa
trabaho at dinagdagan ang suporta para sa mga batang BIPOC sa ating mga pampublikong
paaralan.
Pinangunahan ko ang kampanya na mayroong planadong aksyon upang masolusyunan ang mga
problema sa Seattle na may kaugnayan sa pagbabago ng klima, mabawasan ang karahasan sa
baril, palawigin ang pangangalaga sa kalusugan para sa LAHAT ng taga Seattle, at maglaan ng
pondo para sa transportasyon at mga imprastraktura.
Kumpara sa ibang mga kandidato pagka-mayor, ang aming kampanya ay pinagmamalaking iendorse ng mga pinaka-diverse na koalisyon kasama ang mga Black at AAPI community leaders,
dating Gobernador Gary Locke, dating Mayor Norm Rice, mga adbokasiya para sa mga
karapatang pantao at reporma ng kapulisan, at mga mamamayan ng buong Seattle. Lubos kong
ikinararangal na makuha ang inyong suporta.

Ang kandidatong ito ay lumalahok sa Democracy Voucher Program

Wika: Filipino/Tagalog
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Panimula ng mga Kandidato
Pangalan ng Kandidato: Lorena González
Pangalan ng Kampanya: Lorena for Seattle
Website ng Kampanya: www.Lorenaforseattle.com
Posisyon sa Lungsod: Mayor
Telepono ng Kampanya: 206.651.5668
Panimula ng Kandidato:
Isa akong first generation American na pinalaki ng mga
migranteng magsasaka mula sa Central Washington. Sa aking
paglaki, pinangarap ko ang Seattle at dinedika ko ang aking
sarili dito habang ako ay nag-aaral sa kolehiyo, nakuha ko ang
aking degree sa law mula sa Seattle, naging abugado ng karapatang sibil at sinimulan ang aking
pamilya dito.
Tumakbo ako para sa konseho ng lungsod at nagtatrabaho na pagsamahin ang mga tao upang
maipasa ang bayad na pag-iwan ng pamilya at palawakin ang mga karapatang pre-K at LGBTQ,
mga proteksyon para sa mga biktima ng pang-aabusong sekswal, mga reporma sa halalan, at
tulong pang-pandemiko para sa mga manggagawa at maliliit na negosyo.
Ang Seattle ay nasa isang sangang-daan, at ngayon ang oras para sa isang progresibong aksyon
na nagtagumpay sa katayuan ng quo at nagbibigay daan sa kolektibong, nakabahaging
kasaganaan ng Seattle. Isang Seattle, kung saan ang pagkakaiba-iba ay ang ating lakas, lahat ng
uri ng mga negosyo ay maaaring lumago, at ang mga trabaho ay nagbabayad ng sapat at tama
para sa pamumuhay. Isang Seattle na namumuno sa mundo ng pagprotekta sa ating klima, may
ligtas at abot-kayang pabahay para sa lahat ng mga mamamayan nito, at binabago ang hustisya sa
kriminal at kaligtasan ng publiko upang matugunan ang mga karapatang sibil.
Ang kandidatong ito ay nakikilahok sa Democracy Voucher Program.

Wika: Filipino/Tagalog
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Panimula ng mga Kandidato
Pangalan ng Kandidato: Ann Davison
Pangalan ng Kampanya: Neighbors for Ann
Website ng kampanya: https://www.neighborsforann.com/
Posisyon sa Lungsod: Abugado ng Lungsod
Telepono ng Kampanya: 206-775-8838
Pagpapakilala ng Kandidato:
Ako ay tumatakbo bilang Abugado ng Lungsod ng Seattle dahil
kailangang tanggapin ng ating lungsod na nabibigo itong
matugunan ang mga pangangailangan mga pinaka-mahihina
pangunahing gawain na mapangalagaan ang kalusugan at
kaligtasan ng publiko.
Noong 2008, ligtas pa ang paglalakad sa korte sa downtown.
Nang maipanganak ko ang aking ikalawang anak noonong 2011, nagiging mapanganib ang ating
mga kalye. Ngayon, ang mga empleyado at mga hurado ay sinabihang huwag gamitin ang
pangunahing pasukan dahil hindi ito ligtas. Masasabi ring ganito ang kalagayan ng marami sa
ating mga neighborhood.
Nagsimulang magtanong ang aking mga anak kung bakit naninirahan ang mga tao sa mga
lansangan ng Seattle kung saan hindi ligtas ang kanilang mga kalagayan, mas hindi makatao
kaysa sa mga kampo ng mga refugee ng UN kung saan ako nagtrabaho kasama ang mga
mamamayang lumilikas dahil sa digmaang-sibil. Kahit na ang ating mga anak ay nakakaalam na
ang nangyayari sa ating lungsod ay hindi tama.
Magbibigay ako ng balanseng liderato na magpapatalino sa atin pagdating sa krimen: maagap,
hindi reaktibo. Ako ay magiging pinuno na bukas sa pakikipagtulungan at maghahatid ng
malasakit, maghahanap ng progreso at magbubuo ng ugnayan sa pagtatrabaho sa loob ng ating
lungsod at rehiyon upang maisabalik ang kaligtasang pampubliko.
Sa pamamagitan ng pagsasaayos nitong kritikal na ugnayan ng kalusugang pampubliko at
kaligtasan, makikita natin ang pag-unlad ng kabuhayan sa ating lungsod. Sa inyong boto,
makakalikha tayo ng mas ligtas, higit na nagmamalasakit na lungsod para sa lahat.
Ang kandidatong ito ay lumalahok sa Democracy Voucher Program.

Wika: Filipino/Tagalog
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Panimula ng mga Kandidato
Pangalan ng Kandidato: Nicole Thomas- Kennedy
Pangalan ng Kampanya: NTK4Justice
Website ng kampanya: https://ntk4justice.com/
Posisyon sa Lungsod: Abugado ng Lungsod
Numero ng Telepono ng Kampanya:
Pagpapakilala ng Kandidato:
Handa na ang Seattle para sa isang bagong plano para sa hustisya at
kaligtasang pampubliko; wakasan ang kriminalisasyon ng kahirapan
at kapansanan, at ang muling pamumuhunan sa malusog na
pamayanan para sa lahat. Kailangan natin ang isang Abogado ng
Lungsod na nauunawaan na ang pagpaparusa sa mga maliliit na
krimen ay lalong nakakasama sa mga taong higit na naaapektuhan ng mga hindi pagkakapantaypantay sa Seattle. Hindi nagawang mas ligtas ang ating mga pamayanan ng pagpaparusa, ngunit
gumagastos ang lungsod ng milyon-milyon taon-taon sa pag-uusig ng mga walang tirahan,
BIPOC, mahihirap at mga mamamayang may kapansanan. Panahon na para sa pagbabago.
Kailangan natin lumihis mula sa reactive at mapagparusang modelo ng nakaraang dekada. Imbis
na magsayang ng pera sa pagpaparusa ng mga indibidwal dahil sa mga kabiguan ng sistema,
itutuon ko ang aking sarili sa litigasyon na magpapahintulot sa Seattle na maprotektahan at
mapabuti ang kalusugan, kaligtasan, kapaligiran at kapakanan ng mga mamamayan. Ipaglalaban
ko ang mga karapatan ng mga nangungupahan at manggagawa, murang pabahay at pagtalikod sa
mga fossil fuels.
Mas magiging ligtas ang Seattle kapag tinigilan natin ang panggugulo sa ating mga pinakamahihina sa pamamagitan ng mga pagpapalayas at pagpapakulong. Bilang Abogado ng
Lungsod, bubuwagin ko ang isang sistema na alam natin na hindi umeepekto. Maaari nating
wakasan ang pagkukulong ng maraming tao, at sa halip, magbigay ng pangunahing mga
pangangailangan ng tao. Sa pamamagitan nito, bubuuin natin ang kinakailangang kritikal na
pundasyon upang mabuo ang tunay na hustisya at kaligtasan para sa buong Seattle.
Ang kandidatong ito ay lumalahok sa Democracy Voucher Program.
\

Wika: Filipino/Tagalog
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Panimula ng mga Kandidato
Pangalan ng Kandidato: Kenneth Wilson
Pangalan ng Kampanya: Ken For Council 8
Website ng kampanya: KenForCouncil8.com
Posisyon sa Lungsod: Ika-8 Posisyon ng City Council
Numero ng Telepono ng Kampanya: 206-637-4994
Pagpapakilala ng Kandidato:
Namumuno sa maling direksyon ang Konseho. Ang mga
nakaupong politiko ay hindi makahanap ng mga solusyon sa
tumataas na bilang ng mga walang tahanan, pumalyang mga
daan at imprastraktura, at saradong mga negosyo. Hinihingi
ko ang inyong boto para maghatid ng mga solusyon na
common-sense para palitan ang kasalukuyang maling
pamamahala.
Habang nadidismaya, nasaksihan ko ang kaguluhan sa downtown, pagbagal ng pagresponde ng
911, pinagbitiw ang matinong hepe ng pulis, at pagsasara ng West Seattle dahil sa kapabayaan at
patuloy na pagkakamali sa pagpapatakbo ng mga mahahalagan imprastraktura. Ang ating mga
hamon sa homelessness ay nagging malala at hindi naaayudahan haban an gating mga parke at
paaralalan ay naging kanlungan para sa mga adiksyon at problema sa pag-iisip. Sa bawat
bagong pag-unlad, nawawala sa atin ang napakahalagang canopy/matandang mga punong-kahoy,
kasama ang abot-kayang paupahang pabahay na pinalitan ng hindi abot-kayang mga tahanan na
gumigipit sa mga umiiral na sewer.
Ako ay isang residente ng Seattle nang 28 taon, ang aking asawa at dalawang anak ay isinilang
dito. Ako ay isang lisensyadong bridge structural engineer (PE SE) na may sariling maliit na
engineering business mula 2005. Bilang iyong miyembro ng konseho, sasandal ako sa aking
analytical, engineering, at 30 taon na karanasan na pagtatrabaho sa transportasyon at mga
proyekto sa imprastraktura para maghatid ng makatwirang mga pasya at control follow up sa
progreso sa mga aksyon ng Konseho. Mayroon ang kadalubhasaan na kailangan sa pagpapabalik
sa Seattle sa lungsod na gusto natin.
Ang kandidatong ito ay hindi nakikilahok sa Democracy Voucher Program

Wika: Filipino/Tagalog
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Panimula ng mga Kandidato
Pangalan ng Kandidato: Teresa Mosqueda
Pangalan ng Kampanya: Mga mamamayan para kay Teresa
Website ng kampanya: TeamTeresa.org
Posisyon sa Lungsod: Seattle City Council Position 8
Numero ng Telepono ng Kampanya:
Panimula ng Kandidato:
Tatakbo akong muli dahil ang ating lungsod at nasa gitna ng
isang mahalagang pagbabago. Tayong mga nagtatrabaho,
naninirahan at bumibisita sa Seattle ay mayroong mas higit na
pagkakaparepareho kaysa sa mga dibisyong pinapaniwala ng
publiko sa atin. Sa aking panahon sa Konseho, pinag-isa ko ang magkakaibang mga koalisyon
upang maipasa ang mahalagang pagbabago sa polisiya. Mula sa pagpasa ng Domestic Workers
Bill of Rights hanggang sa JumpStart Seattle Progressive revenue plan kung saan nagsama-sama
ang mga hindi kaalyado upang tumuon sa pangkalahatang pangangailangan, nagtrabaho kami
upang buuin ang isang Seattle na sumasalamin sa ating pareparehong pinahahalagahan.
Inilaan ko ang aking karera upang masiguro na walang maiiwanan sa lipunan. Tumayo ako para
sa mga nagtatrabahong pamilya, babae, mga tao na may iba’t-ibang kulay, mga imigrante at ang
may pinakamababang sahod na indibidwal upang matiyak na natutugunan ang
pinakamahalagang mga isyu na kinakaharap ng ating lungsod. Sa inyong patuloy na pagsuporta,
matutulungan namin ang lahat ng ating mga kapitbahay na makabangon mula sa COVID krisis
sa pampublikong kalusugan at pagbagal ng ekonomiya, matugunan ang mga problema sa
kawalan ng matitirahan at murang pabahay, lumikha ng mga oportunidad sa edukasyon at
pangangalaga sa bata, lumikha ng mga trabahong may maayos na pasahod, at mamuhunan sa
ating kalusugan, transportasyon, at imprastraktura. Salamat sa iyong pagsasalang-alang na idonate ang inyong mga democracy voucher sa akin – voucher sa voucher, tao sa tao, buuin natin
ang isang mas malakas na Seattle.
Ang kandidatong ito ay lumalahok sa Democracy Voucher Program

Wika: Filipino/Tagalog
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Panimula ng mga Kandidato
Pangalan ng Kandidato: Nikkita Oliver (sila/nila/nila)
Pangalan ng Kampanya: Nikkita para sa masa
Website ng kampanya: www.nikkita4nine.com
Posisyon sa Lungsod: Ika-9 na Posisyon ng Konseho ng Seattle
Telepono ng Kampanya: (206) 712-2778
Panimula ng Kandidato:
Kailangan ng makabagong tugon ang mga bagong krisis.
Ang mga makabagong solusyon ay magmumula sa mga
pinaka-apektado sa mga krisis na ating hinaharap.
Ako ay isang tagapagtaguyod, guro, artist, community organizer, at abugado. Ako ay
nangungupahan. Nagtrabaho ako habang nasa kolehiyo, law school at graduate school.
Naranasan ko ang pabago-bagong tirahan at matulog sa aking kotse. Bilang isang nakaligtas sa
karahasan sa tahanan, alam ko kung ano ang manatili sa isang hindi magandang sitwasyon dahil
walang abot-kayang pabahay at walang matakbuhan ng tulong. Ako ay isang executive director
ng isang non-profit na nagsimula bilang isang frontline service provider. Bilang isang abugado,
nasuportahan ko ang mga kliyente laban sa pagpapalis sa paaralan, pagpapalayas sa tinitirahan
at mga kasong diskriminasyon.
Tumulong ako na maitaguyod ang isa sa mga makabagong programa ng restorative justice (RJ)
ng aming rehiyon — Creative Justice. Patuloy akong naging parte ng pagbuo ng mga istratehiya
ng RJ sa King County tulad ng makabagong Restorative Community Pathways na
pinamumunuan ng komunidad at ng Youth Achievement Center (YAC) na may Community
Passageways at Africatown Community Land Trust. Pagsasamahin ng YAC ang mga libre at
aboy-kayang pabahay at mga serbisyo para sa mga kabataan sa SE Seattle.
Ang aking mga ginagawa ay base sa aking mga pansarili at propesyonal na karanasan, ngunit
higit sa lahat ay ginagawa ito sa at kasama ang mga pinaka-apektadong komunidad.
Ang kandidatong ito ay lumalahok sa Democracy Voucher Program

Wika: Filipino/Tagalog
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Panimula ng mga Kandidato
Pangalan ng Kandidato: Sara Nelson
Pangalan ng Kampanya: Sara for City Council
Website ng kampanya: Saraforcitycouncil.com
Posisyon sa Lungsod: Ika-9 na Posisyon ng Konseho ng
Seattle
Telepono ng Kampanya: (206) 910-8762
Panimula ng Kandidato:
Ang Seattle ay isang napakahusay at masuwerteng
Lungsod. Tayo ay biniyayaan ng kamanghamanghang
kapaligiran at mga kapitbahay na tunay na nagmamalasakit sa isa’t-isa. Ngunit nahaharap tayo sa
mga mahihirap na oras at ang ating lungsod ay hindi naghahatid - kahit na mga pangunahing
serbisyo. Tumatakbo ako para sa Konseho ng Lungsod dahil alam kong maaari nating pagbutihin
ang buhay ng mga Seattleite sa pamamagitan ng pagtutulungan para sa makikitang mga resulta.
Habang tayo ay umaahon mula sa COVID, kailangan natin ng pamumuno na maaaring ibalik ang
lakas ng ating mga kapitbahayan. Bilang kapwa nagtatag ng isang maliit na negosyo, alam ko
kung paano bumuo ng isang sangkap mula sa hilaw ng komunidad mula sa lupa. Sa Fremont
Brewing, ginagawan namin ng tama ang aming mga empleyado, nagbabalik sa komunidad, at
pinamumunuan ang industriya sa pagpapanatili. Dagdag pa, gumawa kami ng magagandang
klase ng beer!
Nakita namin ang maraming retorika sa kawalan ng tirahan at pangunahing mga serbisyo, ngunit
walang sapat na mga resulta. Palagi akong nakatuon sa pagtatapos ng mga bagay. Bilang isang
tagapayo sa patakaran sa Konseho ng Lungsod, nagsulat ako ng batas na makakatulong na
gawing pambansang pinuno ang Seattle sa patakaran sa kapaligiran. Bilang miyembro ng iyong
Konseho, aayusin ko ang ating mga kalsada at tulay, panatilihin ang ating mga parke, bawasan
ang bilang ng mga taong nakakaranas ng kawalan ng tirahan, at ibabalik ang tiwala sa gobyerno
ng lungsod.
Panahon na ang ating lungsod ay bumalik sa mga pangunahing kaalaman at naghahatid ng mga
pangako. Bumoto kay Sara Nelson para sa Konseho ng Lungsod!
Ang kandidatong ito ay hindi nakikilahok sa Democracy Voucher Program
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