
 

LAHAT   TAYO   AY   TAGA-SAN   FRANSCISCO!  
Gayunpaman,   ipinagbabawal   ng   kasalukuyang   batas   ang   paglilingkod   ng  
mga   Aspiring   Ci�zen   sa   mga   hinirang   na   lupon   at   komisyon   sa   Lungsod   at  

County   ng   San   Francisco.   
 

Magbibigay-daan   ang   Panukala   C   sa   mga   pagbabago   sa   Saligang-batas   ng  
Lungsod   na�n   upang   ang    LAHAT   ng   mga   Residente   ng   San   Francisco    na  

nasa    Legal   na   Edad   sa   Pagboto    para   sa   halalan   ng   Lungsod   ay  
makapaglilingkod   sa   lahat   ng   lupon   at   komisyon.  

 

Bumoto   ng   Oo   sa   C   sa   Martes,   Nobyembre   3,   2020  
 

ANO:    Palalawakin   ng   iminumungkahing   susog   sa   saligang-batas   na   ito   ang   access   sa   mga   lokal   na   lupon,   komisyon,   at  
tagapayong   pangkat   sa   lahat   ng   residente   ng   San   Francisco   na   nasa   legal   na   edad   sa   pagboto,   anuman   ang   status   ng  
imigrasyon,   kung   kaya't   mapalalawak   ang   hanay   ng   mga   taong   makapag-aambag   ng   kanilang   mga   karanasan   sa   buhay   at  
pag-aaral   sa   mga   nangangasiwang   pangkat   na   ito.  
 

KAILANGAN   NATIN   NG   PANTAY-PANTAY   NA   KARAPATAN  
PARA   MAKAMIT   ANG   KATARUNGAN:    Binubuo   ang   62%  
ng   populasyon   ng   San   Francisco   ng   people   of   color,  
ngunit   50%   lang   ng   mga   hinirang   ang   nabibilang   sa   isang  
lahing   maliban   sa   white.   Aabot   sa   35%   ng   a�ng   

populasyon   ang   ipinanganak   sa   ibang   bansa.   Hindi   pa  
nakakamit,   at   hinding-hindi   makakamit   ng   a�ng   Lungsod  
ang   katarungan   nang   walang   maipagkakaloob   na  
malawakang   pantay-pantay   na   karapatan.   
 

NAUNA   ANG   CALIFORNIA,   NGAYON,   TAYO   NAMAN:  
Noong   2019,   nilagdaan   ni   Gobernador   Newsom   ang   SB  
225   (Durazo),   na   nagbibigay-daan   sa   lahat   ng  
taga-California,   kabilang   ang   mga   aspiring   ci�zen,   na  
maglingkod   sa   mga   komisyon,   lupon,   at   tagapayong  
pangkat   ng   estado.   Ang   a�ng   Estado   ay   nagtatagumpay  
dahil   sa   diversity,   at   hindi   sa   kabila   nito.   Ang   inclusion   ay  
nakagagawa   ng   mga   bagong   oportunidad   na  
nakahihikayat   sa    mga   mamamayan   na   mag-ambag   sa  
lipunan.  
 

PAGBIBIGAY-LAKAS   SA   KABATAAN   SA   HINAHARAP:    Ang  
mga   residente   ng   San   Francisco   na   16   at   17   taong   gulang  
ay   magiging   kwalipikado   ring   maglingkod   sa   lahat   ng  
lupon   at   komisyon   kung   maipapasa   na�n   ang   Vote   16   at  
ang   susog   na   ito   sa   Nobyembre.  
 

PAURONG,   HINDI   PASULONG:    Bumaba   ang   porsyento   ng  
mga   hinirang   na   person   of   color   sa   49%   noong   2019   
 

mula   sa   57%   noong   2015.    Maaari/dapat   tayong  
sumulong   muli.   

 
MAS   MALAWAK   NA   INCLUSION   SA   LGBT:    Kapag   mas  
inclusive   ang   wika,   magkakaroon   ng   mas   inclusive   na  
representasyon .   Kasama   na   ang   iba't   ibang   kasarian   at  
sekswal   na   oryentasyon.   Dapat   maipakita   sa   saligang-batas  
ng   a�ng   Lungsod   ang   pinapahalagahan   ng   Lungsod   na�n.   
 

PAHUSAYIN   ANG   PAGHAHATID   NG   SERBISYO   NG  
PAMAHALAAN:    Habang   kinahaharap   na�n   ang   isa   sa   mga  
pinakamapanghamong   panahon   para   sa   mga   imigrante   at  
people   of   color,   ang   boses   na�ng   mga   pinakanganganib   ang  
siyang   pinakamakapagpapahusay   sa   kakayahan   ng  
pamahalaan   ng   a�ng   Lungsod   na   makapagbigay   ng   payo  
hinggil   sa   patakaran   na   estratehiko   at   makabago .   Sa   ganap  
na   pakikilahok,   ma��yak   ang   ganap   na   paghaha�d   ng   mga  
serbisyo.   

 

Para   sa   karagdagang   impormasyon,   mangyaring   makipag-ugnayan   kay   Co-Chair   Sarah   Souza   sa   (415)   933-5075,    S.SOUZASARAH@Gmail.com  
o   kay   Co-Chair   Gabriel   Medina   sa   (415)   690-6992,    GABRIELMEDINA5@Gmail.com ,    www.SFCommissionsforAll.org  
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