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Ano ang

APANO?
Pinag-iisa ng APANO ang mga Asyano at Pacific 
Islander upang magkaroon ng lakas, naghuhubog 
itong mga lider at pinapaunlad nila sa pamamagitan 
ng pag oorganiza, adbokasiya, kaunlarang 
panlipunan at gawaing kultural. Nais naming 
matanaw ang isang makatarungang mundo na 
kung saan ang komunidad ng mga Asyano at 
Pacific Islander  na nakikibahagi sa aming mga 
mithiin at pakikihamok ay magkaroon ng lakas 
at tinig para tukuyin ang ating kinabukasan at 
pakikiisa para sa pagbabagong politikal, sosyal, 
pang-ekonomia at kultural. 

PAANO KUNG 
HINDI AKO MAKABOTO?

MAGPALAGANAP NG MGA 
IMPORMASYON sa mga botante 
sa inyong komunidad at HIKAYATIN 
silang bumoto.

IBAHAGI ito sa inyong mga 
kaklase, kasama sa pananampal-
ataya, mga kapitbahay at mga 
kaibigan. 

SAMAHAN nyo kaming 
tawagan o i-text ang ating 
mga kapitbahay para lumabas 
at bumoto.

MAKIPAG UGNAY sa amin 
sa buong taon para bumuo ng 
polisiya, magbahagi ng testi-
monya at iba pa!

SUNDAN ang aming social media @
APANONews sa Facebook, Twitter at 
Instagram para manatiling updated 
sa aming election efforts. 
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Nadia Hasan
Beaverton City Council Seat 6 

Ang trabaho ni Nadia ay na-
kaugat sa kanyang karanasan 
bilang isang Muslim, anak ng 
mga imigrante, guro, orga-
nizer ng pamayanan, ina, at 
matagal na residente ng 
Beaverton.

Habang nagtatrabaho bilang 
isang guro sa pampublikong 
paaralan sa Beaverton at Sun-
set High Schools, nakita ni 
Nadia kung paano naapektu-
han ang mga estudyante ang 
mga desisyon na ginawa ng 
mga pulitiko, administrador, 
at City Councilors.

Ang Beaverton School Dis-
trict ang may pinakamataas 
na bilang ng mga estudyante 
na walang bahay sa Ore-
gon (1,900 na estudyante na 
walang bahay). Ipinaglaban ni 
Nadia ang kakulangan ng su-
porta para sa kanyang estudy-
ante noon at patuloy niyang 
ginagawa ito ngayon.

Noong nag pasya ang mga 
eskuwelahan na putulin ang 
mga programa sa tanghalian 
sa pagsisimula ng COVID-19, 
nakipaglaban si Nadia para 
maibalik ang mga tanghalian 
sa eskuwelahan at nakipagtu-
lungan siya kasama ang 
board ng eskuwelahan at City 
Council. 

Si Nadia ay ang matapang, 
makabagong lider na kailan-
gan natin sa sandaling ito. Ka-
pag nahalal, si Nadia ay ma-
giging unang babaeng Indian 
Pakistani at unang Muslim sa 

City Council. 

Khanh Pham
Oregon House District 46 (NE/SE Portland)

Kauna-unahang progresibong Asian American na naghahangad na maging 
state legislator. Siya rin ang unang Vietnamese American na state opisyal na 
nagpalaka ng ating demokrasya sa pamamagitan ng iba’t-ibang kampanya 
na sumasalamin sa Portland. Nag-sikhay siya para maipasa ang Portland 
Clean Energy Fund, na lumilikha ng green jobs at malinis na kinabukasan 
ng Portland. Bilang director ng OPAL Environmental Justice Oregon, 
patuloy siyang lumilikha ng paraan para sa ikagaganda ng Portland tulad 
ng Oregon Green Deal

Eddy Morales
Gresham Mayor

Si Eddy Morales ay nakikipaglaban para sa mga grassroots 
komunidad at binibigyan sila ng impormasyon at kagamitan na 
kailangan nila upang maimpluwesyahan ang mga desisyon at 
pamumuhunan na nakakaapekto sa kanilang buhay. Bilang isang 
City Councilor ng Gresham, siya ay patuloy na ipinaglaban ang ating 
mga pahayag. Tagapagtatag ng East County Rising, isang organizing 
body na lumilinang sa mga mamamayan upang manindigan para sa 

komunidad.

Chloe Eudaly
Portland City Council Position 4 (at-large)

May 15 taong karanasan sa disability advocacy si Chloe Eudaly. Pinaglaban 
niya ang ligtas at accessible transportation sa pamamagitan ng 
pagsesemento ng mga kalsada, paglikha ng mga sidewalks, bike lanes at 
street lights. Pinaunlad ang renters’ rights sa pamamagitan ng pagpasa ng 
polisiya para sa pagtulong sa mga nangungupahan na pinaalis ng kanilang 
mga panginoong maylupa at tinitiyak na ang lahat ng Portlanders ay 
tratuhin nang maayos kapag nag-aaplay para sa pag-upa sa bahay. Si Chloe 
ay malugod na tumatalima sa pagharap sa Covid 19. Tinatrabaho nya ang 
panatilihing ligtas ang mga tao na walang bahay, ang mga nangungupahan 
at ang mga taong nakasalalay sa pampublikong sasakyan.
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Ricki Ruiz
Oregon House District 50 (Gresham)

Si Ricki Ruiz ay lumaki sa district 50 at siya ang una sa kanyang pamilya na 
nagtapos ng high school sa Reynolds High School. Ngayon siya ay isang 
community services coordinator at Spanish interpreter sa siyudad ng 
Gresham. Siya ay isang matapat na lider na nakikibahagi sa bawat isa sa 
kanyang komunidad sa lahat ng aspeto ng buhay sibiko sapagkat nakaranas 
siya ng pagiging eksklusibo sa wika at mga hadlang sa pakikipag-ugnayan 
sa sibiko.

Wlnsvey Campos
Oregon House District  28 (Aloha & S. Beaverton)

Si WInsvey Campos ay magdadala ng sariwang pananaw sa batasan 
gamit ang kanyang natatanging karanasan bilang isang social work 
case manager kung saan siya ay nagtrabaho para sa mga pamilya 
upang makalipat sila sa ligtas at abot kayang pabahay. Siya ay ang 
magiging una at pinakabatang babae sa batasan at ang unang Latina 

na kakatawan sa kanyang distrito. 

Deb Patterson
Oregon Senate District 10 (N & W Salem)

Ang karanasan ni Deb Patterson bilang isang kampeon para sa karapatang 
pangkalusugan at pang may kapansanan sa Health Advisory Board, sa 
Oregon Nursing Home Admistrators Board, at sa Oregon Disabilities 
Commission ay siyang nagbibigay ng natatanging pananaw na kaniyang 
maidadala sa Oregon Senate. Siya ay nangakong magpataguyod para sa 
mga komunidad na magkaroon at gumawa ng desisyon at patakaran sa 
Capitol. 

Nafisa Fai
Washington County Commission

Si Nafisa ay isang Somali refu-
gee, ina sa dalawang bata, at 22 
taong residente ng Beaverton 
at sya ay tapat sa pagbuo ng 
isang lungsod kung saan ang 
kanyang pamilya ay maaaring 
lumaking malusog, ligtas, at 

malakas.

Si Nafisa ay matapang na tag-
apagtaguyod ng kalusugang 
pampubliko. Si Nafisa ay nagtra-
baho ng maraming taon kasa-
ma ang American Red Cross 
at Multnomah County Health 
Department, naglingkod siya 
sa response team para sa Mid-
dle East Respiratory Syndrome 
(MERS) Pandemic. 

Napatindi ng COVID-19 ang 
maraming suliranin na hi-
naharap ng mga komu-
nidad ng BIPOC, lalo na 
pagdating sa pagkuha ng 
panustos at healthcare. Sa 
panahon ng pandemya, si 
Nafisa ay gumanap ng mahal-
agang tungkulin sa pagpap-
anatili ng kaligtasan ng ating 
komunidad sa pamamagitan 
ng contact tracing sa Wash-
ington County.

Kapag nahalal, si Nafisa ay ang magiging unang babaeng 
may kulay sa Washington County Commission, kung 
saan maidadala niya ang panibagong perspektibo sa 
opisina at ang kaniyang sariling karanasan bilang isang 
refugee, tagapagtaguyod ng kalusugan, ina, at public 

lider sa Beaverton. 
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Cal Mukumoto
Oregon House District 9

Si Cal Mukumoto ay may malawak na karanasan sa kaniyang distrito 
bilang isang taong tagapagtaguyod para sa mga pamayanang Tribo at 
pamayanang may kulay gamit ang kaniyang tungkulin para sa Coquille 
Tribe Development Corporation na sumusuporta sa paglakas ng ekonomiya 
at pagpapanatili sa Baybayin. Kaya ni Cal gumawa ng solusyong pang 
komunidad na susuporta sa mga naapektuhang komunidad at magpakilala 
ng bagong balangkas na uunahin ang katarungan at pagtulong sa 
komunidad.

Joel Iboa
Lane County Commissioner

Si Joel Iboa ay buong buhay ng nakikipaglaban para sa kaniyang 
bayan. Ang kaniyang nais na gumawa ng inklusibong Lane County ay 
pinalakas gamit ang kaniyang malawak na karanasan bilang organizer. 
Gamit ang kaniyang karanasan bilang Coalitions Manager sa Causa, 
siya ay may rekord na mang enganyo ng kaniyang pamayanan at 
mangkandili ng pagbabago sa mga suliranin na malalim ang epekto 
sa Lane County tulad ng pagpasa ng House Bill 2015 kung saan 
nabibigyan nito ng paraan na ang lahat ay magkaroon ng lisensya 
sa pagmamaneho. Ang pangitain ni Joel ay magkaroon ng abot 
kaya, ligtas para sa lahat, at mayroon regenerative county-wide na 
ekonomiya na may benepisyo para sa kalikasan at lipunan para sa 

kasalukuyan at kinabukasang henerasyon.

Shemia Fagan
Secretary of State

Si Shemia Fagan ay ang kailangan natin para sa ating komunidad upang 
manatiling ligtas ang ating halalan at upang tiyak na marinig ang ating 
mga boses sa loob ng prosesong pang demokratiko. Siya ay magpapatuloy 
sa pagtaguyod ng ating komunidad, sisiguraduhin niya na ang mga 
pampublikong ulat at ang pag-audit ay may pananagutan sa komunidad 
na pinaglilingkuran nito.

Jackie Leung
House District 19

Isang community organizer, tagapay-
ong-lungsod ng Salem, at ina sa apat na 
anak, si Jackie ay nangako na lumikha ng 
kinabukasan kung saan ang kanyang pa-
mayanan at mga anak ay uunlad. Inihalal 
si Jackie sa Salem City Council ng dahil sa 
kanyang karanasan at pagpatuloy na tag-
apagtaguyod para sa mga pamayanan 
ng Salem kasama ang mga BIPOC, mga 
walang bahay, at mga taga nayon.

Bilang isang tagapay-
ong-lungsod, si Jackie ay 
mayroong napatunayang 
trak record na nagpapakita 
ng kaniyang malakas na pan-
gako na gawing transparent 
at may pananagutan ang 
gobyerno. Si Jackie ang nag-
iisang bumoto ng Hindi para 
sa Sit-Lie ordinance kung 
saan paparusahan ng ordi-
nansang ito ang mga walang 
bahay na mga tao na umuu-
po o humihiga sa lungsod ng 
Salem. Kapag nahalal, si Jackie ay 

ang magiging unang Asian-
American na mangangatawan 
sa District 19, isasama niya 
ang kanyang pamayanan at 
ang kanyang karanasan sa 
Capitol.

Bilang isang matagal ng tagapagtaguyod 
ng kalusugan pang-publiko, si Jackie ay 
nagtrabahong maigi kasama ang mga mi-
granteng magsasaka, kung saan pinagtuunan  
niya na magkaroon sila ng healthcare. Patuloy 
siya na lumalaban para sa kombrehensibo at 
abot-kayang pabahay, pagkain, at pangalag-
ang-pangkalusugan para sa lahat ng ating mga 
pamayanan. 
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Metro - Business Tax
OO para sa pagsasama
(Hakbang 26-218)
Ang hakbang 26-218 ay lumilikha ng maayos na pamayanan sa 
pamamagitan ng pagpapaunlad ng ating transportation system, 
pagsasaayos ng mga kalsada; pamumuhunan sa mga bagong bus 
at MAX lines; sinisiguro na ang pamumuhunan sa transportasyon ay 
malinaw at may pananagutan sa komunidad; maiwasan ang mass 
displacement at ibalik ang abot-kayang pabahay; at ginagarantiya 
ang pondo sa mga programa na nagdaragdag ng pag-access sa mga 
pagpipilian sa transportasyon. Ito ay manggagaling mula sa mga 

Multnomah
OO para sa Preschool para sa lahat
(Hakbang 26-214)
Ang Preschool para sa lahat ay hinimok ng 
pamayanan para makalikha ng pandaigdigang 
antas ng preschool na magbibigay prayoridad 
sa mga komunidad ng mga Itim, komunidad ng 
mga Kayumanggi at pamilya ng mga Katutubo. 
Ang hakbang na ito ay maumuhunan para 
sa hinaharap ng ating komunidad sa bawat 
antas. Gayun din, sinisiguro ang pagkakaroon 
ng maayos at mapagkumpitensiyang sahod 
at lahat ng bata sa Multnomah County 
ay magkakaroon ng libreng dekalidad na 
edukasyon.

Multnomah 
OO para sa Ating Aklatan
(Hakbang 26-211)
Ang hakbang na ito ay magpapaunlad sa mga 
aklatan sa Multnomah County, na kung saan ay wala 
ng puhunan kumpara sa mga nakapaligid na mga 
lalawigan. Palalakihin at palalawakin ang mga dati 
nang aklatan, magtatayo rin ng makabagong aklatan 
sa Gresham. Ang pagpapalawig sa mga aklatan ay 
mahabang proseso ngunit ito ay kinakailangang gawin 
laluna ngayong panahon ng COVID-19 dahil sa kawalan 
ng puwang at pisikal distancing, imposible na magamit 
ng iba ang aklatan. Ang hakbang na ito ay popondohan 
mula sa property tax.

Portland 
OO para sa Portland Public Schools 
Bond Renewal (Hakbang 26-208)
Kasama sa mungkahing ito ang pag-update ng 
kurikulum at teknologiya; maalwan para sa mga 
estudyateng may kapansanan; suporta para sa 
kalusugan at ligtas na proyekto, kasama rito ang 
pagpapakumpuni ng bubong ng mga eskwelahan, 
pagpapalit at pagsasaayos ng heating and cooling 
system; at pagpapabago sa Jefferson High School, 
pagpaplano at pagdesenyo para sa Cleveland 
at Wilson High Schools. Ang hakbang na ito ay 
magpapataas ang pag-access sa edukasyon at 
mamuhunan sa kinabukasan ng mga estudyante.

Mahalaga ang hakbang na ito sapagkat ibabalik 
nito ang kakulangan sa pondo dahil sa pagsara ng 
mga sentro ng komunidad at pools at pagkansel ng 
mga libangang aktibidad dahil sa COVID-19. Aalisin 
din nito ang pag-asa sa mga parke at rec fees, 
pagpapalawak ng access para sa ating komunidad. 
Ito rin ay pinapanatiling mas malinis at ligtas ang 
mga parke at banyo, magpapabuti ng mga serbisyo 
sa mga umiiral na parke at pinoprotektahan ang 
mga natural na lugar.

OO para sa Portlanders for Parks
(Hakbang 26-213)
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