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Tuyên Bố của Kenneth Wilson, Ứng Cử Viên Hội Đồng Thành Phố
Seattle khu vực 8
Tất cả chúng ta đều cảm thấy Hội đồng thành phố Seattle đang trệch hướng. Các chính khách
đương nhiệm vẫn chưa tìm ra giải pháp cho tình trạng gia tăng vấn nạn vô gia cư, thất bại trong
hệ thống đường xá và cơ sở hạ tầng, cùng việc các doanh nghiệp đóng cửa. Hầu hết đều thiếu
đào tạo để hiểu các hoạt động cần thiết hàng ngày cho một thành phố đang phát triển mạnh.
Tôi đang cần đến phiếu bầu của bạn để mang lại những giải pháp đơn giản, thông thường
nhằm thay thế sự quản lý yếu kém hiện nay.
Tôi đã sinh sống 28 năm tại Seattle, vợ tôi và hai con gái tôi sinh ra ở thành phố này. Tôi là kỹ
sư xây dựng kết cấu cầu (PE SE) và chủ sở hữu một doanh nghiệp nhỏ ở Seattle từ năm 2005.
Công việc hiện tại của chúng tôi, bao gồm: cầu giàn bắc ngang xa lộ I-5 ở Northgate vừa mới
khánh thành và cầu đi bộ ngang xa lộ SR520 gần công ty Microsoft. Trên tư cách là thành viên
hội đồng thành phố đại diện cho bạn, tôi sẽ dựa vào hiểu biết và kinh nghiệm phân tích, kỹ
thuật và cơ sở hạ tầng của mình, để đưa ra quyết định hợp lý và kiểm soát tiến độ các hoạt
động của Hội đồng thành phố.
Tôi thật sự cảm thấy thất vọng khi chứng kiến cảnh trung tâm thành phố (downtown Seattle) trở
nên vô luật pháp và các cơ sở thương mại phải phải đóng kín ván bên ngoài cửa kính. Số lần
phản ứng các cuộc gọi khẩn cấp 911 tăng lên do tình trạng thiếu nhân viên cảnh sát, một cảnh
sát trưởng giỏi buộc phải từ chức, và khu vực West Seattle bị tách rời khỏi phần còn lại của
thành phố do bảo trì kém và liên tục mắc sai lầm trong quản lý cơ sở hạ tầng có giá trị. Những
thách thức đối với người vô gia cư ngày càng trở nên khắc nghiệt và không có sự trợ giúp,
trong khi công viên và trường học không thể lui tới do biến thành nơi dung chứa cho tình trạng
nghiện ngập và các vấn đề tâm thần. Cứ mỗi công trình phát triển xây dựng mới, chúng ta lại
mất thêm những tàn cây xanh / cây cổ thụ quan trọng cùng với những căn nhà cho thuê với giá
cả phải chăng, thay vào đó là những ngôi nhà không có khả năng chi trả và gây trở ngại cho hệ
thống cống rãnh hiện có.
HĐTP Seattle cần một Nghị viên được đào tạo về cơ sở hạ tầng để bảo đảm thành phố được
cải thiện, hỗ trợ và làm tốt hơn cho mọi người. West Seattle không thể tiếp tục bị ngăn chặn
qua lại. Tình trạng vô gia cư phải được giải quyết ngay lập tức. Quan trọng nhất, tất cả mọi
người phải được đối xử một cách nhân ái nhưng nhất quán trong công lý tương xứng với vấn
đề.
Tôi tự hào được sống ở Seattle và tôi có những kinh nghiệm cần thiết để giúp mang trở lại
thành phố mà chúng ta yêu mến.
Chúng tôi hết sức trân trọng lá phiếu bầu của bạnEducation: BSCE with distinction and
Mathematics Minor, UNR; MS in Civil Engineering; UW; PM Certificate, UW

For more information go to www.kenforcouncil8.com

