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የእጩው ስም፦ Bruce Harrell  

የዘመቻ ስም፦ Bruce ለ Seattle  

የዘመቻ ድህረ ገጽ፦ BruceForSeattle.com  
የከተማ ስራ መደብ፦ ከንቲባ 

የዘመቻ ስልክ ቁጥር፦ (206) 486-0377 
የእጩ ማስተዋወቂያ፦ 

የእድል ፣ የመደመር እና የፍትሃዊነት የጋራ እሴቶቻችን ዙሪያ Seattleን አንድ 
ለማድረግ ለከንቲባነት እየተወዳደርኩ ነው። በጋራ፣ የቤት እጦትን ችግር 

ለመፍታት ፣ ለSeattle አነስተኛ ንግዶች እና ቤተሰቦች ጠንካራ የኢኮኖሚ 
ማገገሚያ ለመምራት እና የፖሊስ ባህልን የሚቀይሩ የፖሊስ ማሻሻያዎችን 
ተግባራዊ ለማድረግ ቆራጥ እርምጃ እንወስዳለን፣ ይህ ብቻ አይደለም 

ልምዶቹ፣ ሁሉንም ቤተሰቦቻችን ደህንነታቸውን የተጠበቀ መሆኑን ለማረጋገጥ። 

በስራ መደብ ውስጥ አድጎ በሁለት ጎሳዎች ቤተሰብ ውስጥ ህይወቴን እና ሙያዬን በSeattle ነው ያሳለፍኩት። እኔ ይህንን 

ከተማ እወዳለሁ - እኛ ማን እንደሆንን እና ማንን ልንሆን እንድሚችል። በከተማው ምክር ቤት ላይ፣ ለስኬት እንቅፋቶችን 

ለማስወገድ ሠርቻለሁ — የSeattle የመጀመሪያ ፀረ-አድልዎ የፖሊስ ህጎችን በማሳለፍ፣ የሥራ ቦታን አድልዎ ለመከላከል 

ሳጥኑን ማገድ እና በህዝብ ትምህርት ቤቶቻችን ውስጥ ለሚገኙ ለ BIPOC ልጆች ድጋፍን መጨመር። 

ዘመቻዬን በSeattle በጣም አንገብጋቢ የሆኑትን ጉዳዮች ለመቅረፍ በተግባራዊ ዕቅዶች ጀምሬ የአየር ንብረት ቀውስን 

እወስዳለሁ፣ የጠመንጃ ጥቃቶችን በመቀነስ፣ ለሁሉም የSeattle ነዋሪዎች የጤና አጠባበቅ በማስፋፋት፣ በመጓጓዣ እና 
በትራንስፖርት መሠረተ ልማት ላይ ኢንቬስት አደርጋለሁ። 

የጥቁር እና AAPI ማህበረሰብ መሪዎችን ጨምሮ፣ የቀድሞው ገዥ Gary Locke፣ የቀድሞው ከንቲባ Norm Rice፣ 

ለሲቪል መብቶች እና ለፖሊስ ማሻሻያ ተሟጋች፣ እንዲሁም በSeattle ዙሪያ ባሉ ጎረቤቶች ሁሉ የኛ መሰረታዊ ዘመቻ እጅግ 
በጣም ብዙ በሆኑ የየትኛውም ከንቲባ እጩ ተወዳዳሪነት ጥምረት በኩራት የተደገፈ ነው። የእርስዎን ድጋፍ ባገኝ ደስ 
ይለኛል። 

እኚህ እጩ በ Democracy Voucher Program (የዲሞክራሲ ቮውቸር መርሀግብር) ላይ እየተሳተፉ ነው። 
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የእጩው ስም፡- ሎረና ጎንዛሌዝ \ (Lorena González) 

የዘመቻ ስም፦ ሎረና \ (Lorena) ለሲያትል 
የዘመቻ ድረ-ገጽ፦ www.Lorenaforseattle.com 
የከተማ ስራ ድርሻ፦ ከንቲባ 

የዘመቻ ስልክ ቁጥር፦ 206.651.5668 
የእጩ ማስተዋወቂያ፦  

እኔ በማዕከላዊ ዋሽንግተን ውስጥ በስደተኞች እርሻ ሰራተኞች ያደኩ የመጀመሪያ 
ትውልድ አሜሪካዊ ነኝ። በማደግ ላይ እያለሁሲያትል ህልሜ ነበረች እናም 
በኮሌጅ ውስጥ ስሰራ እራሴን ለእርሱ ሰጠሁ፣ ከሲያትል ዩ የህግ ድግሪዬን 
አግኝቻለሁ፣ የሲቪል መብቶች ጠበቃ ሆንኩ እና ቤተሰቤን እዚህ ነው 

የጀመርኩት።  

ለከተማ ምክር ቤት ተወዳደርኩ እና የተከፈለ የቤተሰብ የእረፍት ጊዜ ፈቃድ ለማለፍ እና የቅድመ-ኬ እና LGBTQ 
መብቶችን ለማስፋት፣ የወሲብ ጥቃት ሰለባዎች ጥበቃ፣ የምርጫ ማሻሻያዎች እና ለሰራተኞች እና ለአነስተኛ ንግዶች 

የወረርሽኝ እርዳታ ሰዎችን በአንድ ላይ ለማሰባሰብ መስራት ነበረብኝ።  

ሲያትል ወሳኝ በሆነ መስቀለኛ መንገድ ላይ ነች፣ አሁን ያለበትን ሁኔታ የሚያሸንፍ እና ወደ ሲያትል የተሰባሰበ፣ የጋራ 
ብልጽግና የሚወስደውን ጎዳና የሚከፍት ደፋር ተራማጅ እርምጃ መውሰጃ ጊዜው አሁን ነው። ብዝሃነት ጥንካሬያችን፣ 
ሁሉም ዓይነት ንግዶች የሚያድጉበት፣ ሥራዎቻችንም የመኖሪያ ደመወዝ የሚከፍሉበት የሆነች ሲያትል። የአየር ንብረታችንን 
በመጠበቅ ዓለምን የምትመራ፣ ለሁሉም ህዝቧ፣ አስተማማኝ፣ ተመጣጣኝ የመኖሪያ ቤቶች ያሏት እና የሲቪል መብቶችን 
በወቅቱ ለማሟላት የወንጀል ፍትህን እና የህዝብ ደህንነትን የምትለውጥ ሲያትል። 

እኚህ እጩ በዲሞክራሲ ቮውቸር መርሀግብር (Democracy Voucher Program) ላይ እየተሳተፉ ነው። 
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የእጩው ስም፦ Ann Davison 
የዘመቻው ስም፦ Neighbors for Ann 
የዘመቻ ድረ-ገጽ፦ https://www.neighborsforann.com/ 
የከተማው ሥራ ማዕረግ፦ የከተማ አቃቤ ህግ 
የዘመቻ ስልክ ቁጥር፦ 206-775-8838 
የዕጪው መተዋወቂያ፦  

  
ለ Seattle ከተማ ጠበቃ እየተወዳደርኩ ነዉ ምክንያቱም ከተማችን በጣም 
የተጋለጡትን ፍላጎቶች እንዲሁም የህብረተሰቡን ጤና እና ደህንነት የመጠበቅ 
መሰረታዊ ተግባራትን ማሟላት አለመቻሏን ማስታረቅ አለበት።   

እ.ኤ.አ. በ 2008 ወደ መሃል ከተማ ፍርድ ቤቱ መሄድ ድህንነቱ የተከበረ ነበር። በ 
2011 ሁለተኛ ልጄን በወድኩበት ጊዜ ጎዳናዎቻችን አደገኛ እየሆኑ ነበር። አሁን 
ሰራተኞች እና ዳኞች በጣም ደህንነቱ የልተጠበቀ ስለሆነ ዋናውን መግቢያ 

እንዳይጠቀሙ ይነገራቸዋል። ለብዙ አካባቢያችን ተመሳሳይ ነገር ሊባል ይችላል።   

ልጆቼ የእርስ በእርስ ጦርነት ሸሽተዉ ከሚሰደዱ ሰዎች ጋር ከሠራሁበት የተባበሩት መንግስታት የስደተኞች ካምፕ የባሰ 
ሰቅጣጭ ሁኔታዎች ዉስጥ በ Seattle ጎዳናዎች ጎን ለጎን ሰዎች ለምን እንደሚኖሩ ጥያቄዎችን መጠየቅ ጀመሯል። 
ልጆቻችንም እንኳ በከተማችን ውስጥ እየሆነ ያለው ነገር ትክክል እንዳልሆነ ያውቃሉ።   

በወንጀል ላይ ብልህ እንድንሆን የሚያደርገንን ሚዛናዊ አመራር እሰጣለሁ-  ችግር ከተፈጠረ በኋላ ሳይሆን በቅድሚያ። 
የህዝብ ደህንነትን ርህራሄን የሚያመጣ፣ መሻሻልን የሚፈልግ እና በከተማችን እና በክልላችን ውስጥ የስራ ግንኙነቶችን 
ለሚያቋቋም የትብብር መሪ እሆናለሁ።   

ይህንን የህብረተሰብ ጤና እና ደህንነት ወሳኝ አገናኝ በማስተካከል የከተማችን የኑሮ ሁኔታ መሻሻል ማየት እንጀምራለን። 
በድምጽዎ ለሁሉም አስተማማኝ ፣ ርህሩህ የሆነ ከተማ መፍጠር እንችላለን።  
 
ይህ ዕጩ በዲሞክራሲ ቫውቸር ፕሮግራም ውስጥ በመሳተፍ (Democracy Voucher Program) ላይ ነው። 
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 የእጩ ስም፦ Nicole Thomas- Kennedy 
የዘመቻው ስም፦ NTK4Justice 
የዘመቻው ድህረገጽ፦ https://ntk4justice.com/ 
የከተማው ሥራ ማዕረግ፦ የከተማ አቃቤ ህግ 
የዘመቻ ስልክ ቁጥር፦ 
የዕጪው መተዋወቂያ፦ 

Seattle ለአዲስ የፍትህ እና የህዝብ ደህንነት እቅድ ዝግጁ ናት፤ ድህነት እና የአካል 

ጉዳተኝነት ወንጀለኝነት መቆም እና በጤናማ ማህበረሰቦች ውስጥ እንደገና መዋዕለ ንዋይ 

ማፍሰስ ለሁሉም። ጥቃቅን ወንጀሎችን መቅጣት ቀድሞዉኑ በ Seattle ኢ-ፍትሃዊነት 

በጣም የተጎዱትን ብቻ የሚያናጋ መሆኑን የሚረዳ የከተማ ጠበቃ እንፈልጋለን። ቅጣቱ 
ማህበረሰቦቻችንን የበለጠ ደህንነታቸው የተጠበቀ አላረጋቸውም ፣ ሆኖም ከተማው 

በየአመቱ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ቤት አልባዎችን፣ ቤይፖኮችን (BIPOC) ፣ ድሆችን እና የአካል ጉዳተኛ የማህበረሰብ 

አባሎቻችን ላይ ክስ ይመሰርታል። ለለውጥ ጊዜው አሁን ነው።  

ላለፉት አስርት ዓመታት ምላሽ ከሚሰጡ እና ከሚቀጡ ሞዴሎች በፍጥነት መዞር ያስፈልገናል። በስርዓት ብልሽቶች 

ግለሰቦችን ለመክሰስ ገንዘብ ከማባከን ይልቅ ፣ Seattle የሰዎችን ጤና ፣ ደህንነት ፣ አካባቢ እና አጠቃላይ ደህንነት ለመጠበቅ 

እና ለማጎልበት በሚያስችል ክርክር ላይ አተኩራለሁ። ለተከራይ እና ለሠራተኛ መብቶች ፣ ለተመጣጣኝ መኖሪያ ቤቶች እና 
ከቅሪተ አካል ነዳጆች ለመላቀቅ እታገላለሁ። 

በጣም ተጋላጭ የሆኑትን በጽዳት እና በወህኒ ማጎሳቆልን ስናቆም Seattle ደህንነቷ የበለጠ የተጠበቀ ትሆናለች። እንደ ከተማ 

ጠበቃ እኔ እንደማይሰራ የምናውቀውን ስርዓት አፈረሳለሁ። የጅምላ እስርን ማቆም እንችላለን ፣ ይልቁንም መሠረታዊ የሰው 

ፍላጎቶችን እናቀርባለን። ይህንን በማድረግ ለ Seattle ሁሉ እውነተኛ ፍትህ እና እውነተኛ ደህንነት ለመፍጠር 

የሚያስፈልገውን ወሳኝ መሠረት እንገነባለን።  

 
ይህ ዕጩ በዲሞክራሲ ቫውቸር ፕሮግራም ውስጥ በመሳተፍ (Democracy Voucher Program) ላይ ነው። 
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የእጩው ስም፦  Kenneth Wilson 

የዘመቻው ስም፦  Ken For Council 8 

የዘመቻ ድህረ ገጽ፦ KenForCouncil8.com 

የከተማው ሥራ ማዕረግ፦ የከተማ ምክር ቤት ቦታ 8 

የዘመቻ ስልክ ቁጥር፦  206-637-4994 
የዕጪው መተዋወቂያ፦ 

ምክር ቤቱ በተሳሳተ አቅጣጫ እየመራ ነው።  በስልጣን ላይ ያሉት ፖለቲከኞች 
እየጨመረ ላሉት የመኖሪያ ቤት እጦት፣ ለፈረሱ መንገዶች እና የመሰረተ ልማት 
ተቋማት እና ለተዘጉ ንግዶች መፍትሄ ሊያገኙ አይችሉም።  የአሁኑን የመልካም 
አስተዳደር ጉድለት ለመተካት አስተዋይ የሆኑ መፍትሄዎችን ለማምጣት የእርስዎ 
ድምጽ እንዲሰጥ እጠይቃለሁ። 

በብስጭት ፣ የመሃል ከተማው ህግ አልባ እና የተጨናነቀ ሲሆን፣ የ 911 የምላሽ 

ጊዜዎች ሲጨመሩ ፣ ጥሩ የፖሊስ አዛዥ ከስልጣን እንዲለቁ የተገደዱ ሲሆን እና ዌስት Seattle ደግሞ በመጥፎ የጥገና አያያዝ 
እና ውድ የሆኑ መሰረተ ልማቶችን በማስተዳደር ቀጣይ ስህተቶች ምክንያት ከከተማው ሲዘጋ ተመልክቻለሁ። ።  ፓርኮች እና 

ት/ቤቶች ለሱስ እና ለአእምሮ ችግሮች መሽሸጊያ ተደርገው እያሉ የቤት አልበኝነት ተግዳሮቶቻችን እጅግ የከፋ እና እርዳታ 

የሌለባቸው ሆነዋል።  በእያንዳንዱ አዲስ ልማት ወሳኝ የሆኑ ጥላ/ያረጁ ዛፎችን አጣን ፣ በተመጣጣኝ ኪራይ ቤቶች አምስት 
ለአንድ በሆነ መልኩ ተመጣጣኝ ባልሆኑ ቤቶች ተተክተዉ ያሉትን የፍሳሽ ማስወገጃዎች አጨናንቋል። 

እኔ የ 28 ዓመት የ Seattle ነዋሪ ነኝ ፣ ባለቤቴ እና ሁለት ሴት ልጆቼ እዚህ ተወለዱ።  እኔ ከ 2005 ጀምሮ በራሴ አነስተኛ 

የምህንድስና ንግድ ሥራ ፈቃድ ያለው ድልድይ መዋቅራዊ መሐንዲስ (PE SE) ነኝ።  እንደ የምክር ቤት አባልዎ እኔ 
በምክንያታዊ ውሳኔዎች እና የእድገት ቁጥጥር ክትትል የምክር ቤት እርምጃዎችን ለማምጣት በትራንስፖርት እና መሰረተ 

ልማት ፕሮጀክቶች ላይ በመስራት የትንተናዬ ፣ የምህንድስና እና የ 30 ዓመት ልምዴ ላይ በጣም እተጋለሁ  Seattle ን 
ወደምንፈልገው ከተማ ለመመለስ የሚያስፈልገኝ ሙያዊ ችሎታ አለኝ 

እኚህ እጩ በዲሞክራሲ ቮውቸር መርሀግብር (Democracy Voucher Program) ላይ አይሳተፉም። 
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የእጩው ስም፡ Teresa Mosqueda  

የዘመቻ ስም፦ ሰዎች ለ Teresa 
የዘመቻ ድረ-ገጽ፦ TeamTeresa.org 

የከተማ ስራ ድርሻ፦ የሲያትል ከተማ ምክር ቤት ስራ ድርሻ 8 
የዘመቻ ስልክ ቁጥር፦  
የእጩ ማስተዋወቂያ፦ 

ለድጋሚ ምርጫ የምወዳደርው ከተማችን መስቀለኛ መንገድ ላይ ስለሆነች ነው። 
እኛ በሲያትል የምንሰራ፣ የምንኖር እና የምንጎበኝ ሰዎች ከህዝብ ክፍፍል እንድናምን 
ከሚያደርገንን የበለጠ ብዙ የሚያመሳስለን ነገር አለን። በምክር ቤት በቆየሁበት 
ወቅት ተጽዕኖ ፈጣሪ የፖሊሲ ለውጥ ለማለፍ የተለያዩ ጥምረቶችን አንድ ላይ 
አምጥቻለሁ። የአገር ውስጥ ሠራተኞችን የመብት መጠየቂያ ሕግን ወደ 

JumpStart የሲያትል ተራማጅ የገቢ ዕቅድ በማሳለፍ በአንድ የጋራ ፍላጎት ላይ ያተኮሩ የማይመስሉ ተባባሪዎችን 
በማሰባሰብ፣ እጄጋያችንን በአንድ ላይ ወደ ላይ ሰብስበን የጋራ እሴቶቻችንን ወደ የምታንፀባርቅ ሲያትል ገንብተናል። 

 ማንም ተነጥሎ እንዳይቀር ወይም ወደኋላ እንዳይተው ለማረጋገጥ በሙያዬ ለማገልገል ራሴን አሳልፌ ሰጥቻለሁ። ከተማችን 
የሚያጋጥሟት በጣም አንገብጋቢ ጉዳዮች እንዲፈቱ ለማድረግ ከሚሰሩ ቤተሰቦች፣ ሴቶች፣ የቀለም ሰዎች፣ ስደተኞች እና 
ዝቅተኛ የደመወዝ እርከን ተከፋይ ግለሰቦች ጋር ወግኘ ቆሜያለሁ። በተከታታይ በሚያደርጉት ድጋፍ ሁሉንም ጎረቤቶቻችን 
ከ COVID የህዝብ ጤና ቀውስ እና የኢኮኖሚ መቀዛቀዝ እንዲያገግሙ ለመርዳት፣ የቤት እጦትን እና ተመጣጣኝ የመኖሪያ 
ቤቶችን ችግር ለመፍታት፣ የበለጠ የትምህርት እና የህፃናት እንክብካቤ ዕድሎችን ለመፍጠር፣ የጥሩ ኑሮ ደሞዝ ስራዎችን 
ለመፍጠር፣ እና በእኛ የጤና፣ መጓጓዣ እና መሠረተ ልማት ላይ መዋዕለ ንዋይ ለማፍሰስ እንችላለን። የዴሞክራሲ 

ቫውቸሮችዎን ለእኔ ስለሰጡኝ አመሰግናለሁ -- ቫውቸር በ ቫውቸር፣ ግለሰብ በ ግለሰብደረጃ፣ ጠንካራ ሲያትልን እንገንባ።   

እኚህ እጩ በ Democracy Voucher Program (የዲሞክራሲ ቮውቸር መርሀግብር) ላይ እየተሳተፉ ነው። 
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የእጩው ስም፦ Nikkita Oliver (እነሱ / ለነሱ / የእነሱ)  

የዘመቻ ስም፦ Nikkita ለህዝብ  

የዘመቻ ድህረ-ገጽ፦ www.nikkita4nine.com  

    የከተማ ስራ ድርሻ፦ ለሲያትል ከተማ ምክር ቤት ስራ ድርሻ 9 

የዘመቻ ስልክ ቁጥር፦ (206)712-2778  
የእጩ ማስተዋወቂያ፦ 

 

ከዚህ በፊት ታይቶ የማያውቅ ቀውስ የለውጥ ምላሽ ይፈልጋል። ብዙ የለውጥ 

መፍትሔዎቹ የሚመጡት እኛን እየገጠሙን ባሉት ቀውሶች በጣም ተጽዕኖ 

ከደረሰባቸዉ ሰዎች ነው። 

 

  እኔ ተሟጋች፣ አስተማሪ ፣ አርቲስት ፣ ማህበረሰብ አደራጅ እና ጠበቃ ነኝ። እኔ   

 ተከራይ ነኝ። በኮሌጅ ፣ በሕግ ትምህርት ቤት እና በድህረ ምረቃ ትምህርት ቤት ውስጥ እሠራ ነበር። የተረጋጋ የመኖሪያ 
ቤት ማጣት አጋጥሞኝ በመኪናዬ ውስጥ እተኛ ነበር። እንደ የቤት ውስጥ ጥቃት በሕይወት የተረፈ እንደመሆኔ መጠን፣ 
ተመጣጣኝ መኖሪያ ቤት እና የሚደውል ባለመኖሩ በመጥፎ ሁኔታ ውስጥ መቆየት ምን እንደሆነ አውቃለሁ። በግንባር 
ቀደም አገልግሎት ሰጪነት የጀመርኩ ለትርፍ ያልተቋቋመ ዋና ዳይሬክተር ነኝ። እንደ ጠበቃ በትምህርት ቤት መገለል፣ 
ከቤት ማስወጣት እና አድልዎ ጉዳዮች ጋር በተገናኘ ደንበኞችን እደግፍ ነበር። 

 

ከክልላችን የፈጠራ እድሳት ፍትህ (region’s innovative restorative justice (RJ) መርሃግብሮች -አርትን መሰረት 

ያደረገ የወጣቶች መዝናኛ ፈጠራ (Creative Justice) አንዱ እንዲመሰረት ረድቻለሁ። በKing County ውስጥ እንደ 
አዲሱ ማህበረሰብ የሚመሩ የመልሶ ማቋቋሚያ የማህበረሰብ መንገዶች እና የወጣት ስኬት ማዕከል (YAC) (the new 

community-led Restorative Community Pathways and the Youth Achievement Center) (YAC) 
የመሳሰሉ በማህበረሰብ መተላለፊያዎች እና በአፍሪካታውን ማህበረሰብ መሬት አመኔታን (Community 

Passageways and Africatown Community Land Trust) በመሳሰሉ የRJ ስትራቴጂዎች አካል መሆኔን 
እቀጥላለሁ። YAC በ SE Seattle ውስጥ ለወጣቶች በጋራ በነፃ እና ዝቅተኛ ዋጋ ያላቸው ቤቶችን እና አገልግሎቶችን 
በጋራ ያገኛል። 

 

የምሰራው ስራ በሕይወቴ እና በሙያዊ ልምዴ ላይ የተመሠረተ ነው፣ ግን ከሁሉም በጣም አስፈላጊው ተጽዕኖ 
በተደረገባቸው ማህበረሰቦች ጋር ነው። 

 

እኚህ እጩ በ Democracy Voucher Program (የዲሞክራሲ ቮውቸር መርሀግብር) ላይ እየተሳተፉ ነው። 
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የእጩው ስም፡- ሳራ ኔልሰን\ (Sara Nelson) 
የዘመቻ ስም፦ ሳራ ኔልሰን\ (Sara) ለከተማ ምክር ቤት 

የዘመቻ ድረ ገጽ፦ Saraforcitycouncil.com 
የከተማ ስራ ድርሻ፦ ለሲያትል ከተማ ምክር ቤት ስራ ድርሻ 9 

የዘመቻ ስልክ ቁጥር፦ (206) 910-8762 
የእጩ ማስተዋወቂያ፦ 

ሲያትል አስገራሚ፣ ዕድለኛ ከተማ ናት። በእውነት አንዳችን ለሌላው 
የሚተሳሰቡ አስገራሚ ጎረቤቶች እና ሀብቶች ተባርከናል። ሆኖም አስቸጋሪ 
ጊዜዎች እየገጠሙን ስለሆነ ከተማችን እያቀረበች አይደለም - መሠረታዊ 
አገልግሎቶችንም እንኳ። ለከተማ ምክር ቤት የምወዳደረው ለተጨባጭ 

ውጤቶች በጋራ በመሥራት የሲያትላዎችን ሕይወት ማሻሻል እንደምንችል ስለማውቅ ነው። 

 
ከኮቪድ እያገገምን ሳለን ሰፈሮቻችንን ወደ ጠንካራነት መልሶ ሊያመጣ የሚችል አመራር እንፈልጋለን። የአንድ አነስተኛ 
የቤተሰብ ንግድ ሥራ ተባባሪ መስራች እንደመሆኔ መጠን፣ ከመነሻው ጀምሮ የህብረተሰቡን ዋና አካል እንዴት መገንባት 
እንደሚቻል አውቃለሁ። በፍሪሞንት ቢራ ጠመቃ እኛ በሰራተኞቻችን በትክክል እንሰራለን፣ ለህብረተሰቡ መልሰን በመስጠት 
ኢንዱስትሪውን በዘላቂነት እንመራለን። በተጨማሪም፣ ጥሩ ቢራ እናዘጋጃለን! 

 
በማደሪያ ቤት እጦት እና በመሰረታዊ አገልግሎቶች ላይ ብዙ ንግግርን ተመልክተናል፣ ግን በቂ ውጤቶች አልታዩም። ነገሮችን 
ለማከናወን ሁል ጊዜ ትኩረት እሰጣለሁ። በከተማ ምክር ቤት የፖሊሲ አማካሪ እንደመሆኔ መጠን ሲያትል በአካባቢ ፖሊሲ 
ላይ ብሔራዊ መሪ እንድትሆን የረዳ ሕግ አርቅቂያለሁ። እንደ አርስዎ ካውንስል አባል የእኛን መንገዶች እና ድልድዮች 
አስተካክላለሁ፣ መናፈሻዎቻችንን እጠብቃለሁ፣ በማደርያ ቤት እጦት የሚጎዱትን ሰዎች ቁጥር እቀንሳለሁ እንዲሁም በከተማ 
አስተዳደሮች ላይ አመኔታ እመልሳለሁ 

 
ከተማችን ወደ መሰረታዊ ነገሮች የምትመለስበት እና በተስፋዎች የምታስተላልፍበት ጊዜ አሁን ነው። ሳራ ኔልሰን ለከተማ 
ምክር ቤት ይምረጡ! 

 

እኚህ እጩ በዲሞክራሲ ቮውቸር መርሀግብር (Democracy Voucher Program) ላይ አይሳተፉም። 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 


