2018թ-ի Առաջնակարգ
Թեկնածուի
առաջարկություններ
Գեյվին Նյուսոմը Նահանգապետի թեկնածուի պաշտոնում Մեր ուսանողների,

հանրային դպրոցների և քոլեջների համար նա փորձառու փաստաբան է: Նա
գիտի, որ կրթական գերազանցությունը չի գալիս Սակրամենտոյից, այլ
կրթության առաջնագծում առկա այդ անձանց ամենօրյա նվիրվածությունից:
gavinnewsom.com | f GavinNewsom | t @GavinNewsom
Թոնի Թուրմունդը Հանրային ուսուցման ղեկավարի թեկնածուի պաշտոնում

Վտանգի խմբում գտնվող երիտասարդության և հանրային կրթության
ուղղությամբ նրա կյանքի ընթացքում ցուցաբերած պարտավորվածությունը
նրան միակն է դարձնում ղեկավարելու նահանգի կրթական համակարգը:
Նա աջակցում է համարժեք ֆինանսավորմանը, համայնքային դպրոցներին,
և գրավում և պահպանում է որակյալ կրթության մասնագետներին:
tonythurmond.com | f Tony.Thurmond | t @TonyThurmond
Էդ Ֆերնանդեսը փոխնահանգապետի թեկնածուի պաշտոնում Լինելով

Կալիֆորնիայի մասնավոր դպրոցներում ավելացված
հաշվետվողականության և թափանցիկության մեծ աջակից, ուսանողներին,
մասնագետներին և հանրային կրթության աջակցման հաջող փորձ ունի:
edhernandez4ca.com | f DrEdHernandez | t @SenatorDrEd22
Խավիեր Բեչերան Գլխավոր դատախազի թեկնածուի պաշտոնում Փաստաբան՝

աշխատող ընտանիքների, մատչելի կրթության և շրջակա միջավայրի
պաշտպանության ոլորտում: Նա հավատում է, որ կրթության մասնագետների և
այլ աշխատակիցների իրավունքների համատեղ պաշտպանությունը կարող է
բարելավել ուսուցման և աշխատանքային պայմանները:
xavierbecerra.com | f XavierBecerra | t @XavierBecerra

Ալեքս Պադիլան Նահանգի քարտուղարի թեկնածուի պաշտոնում Նրա
հանրային կրթության աջակցությունը ընդգրկում է Անգլերեն սովորողների
շահերի պաշտպանությունը: Որպես նահանգի սենատոր, Պադիլան
հեղինակել է օրենսդրական միջոցներ՝ ամբողջ նահանգով մեկ հաստատելու
և իրականացնելու լավագույն փորձը Անգլերեն սովորողների կրթական և
ուսուցման ոլորտում:

alex-padilla.com | f AlexPadilla4ca | t @AlexPadilla4CA
Բետտի Յին Նահանգի վերահսկիչի թեկնածուի պաշտոնում Նա շուրջ
30 տարվա հանրային ծառայության փորձով Սան Ֆրանցիսկոյի հանրային
դպրոցների արդյունքն է: Համահիմնադրել է Ասիայի և Խաղաղ օվկիանոսյան
Երիտասարդական առաջնորդության ծրագիրը՝ Կալիֆորնիայի ավագ
դպրոցների երիտասարդներին ներառելու հանրային ծառայության,
հանրային քաղաքականության և քաղաքական ասպարեզներում:
bettyyee.com | f California-State-Controllers-Office | t @BettyYeeforCA

Ռիկարդո Լառան Ապահովագրության հանձնակատարի թեկնածուի պաշտոնում

Լինելով հանրային կրթության ուժի մոլեգին հավատացող, նա ապագայի
հանդեպ առաջնորդվում է այն տեսլականով, որը ներառում է մեր
ուսանողների առողջության պաշտպանությունը: CTA -ը աշխատել է Լառայի
հետ անցկացնելու 58-րդ առաջարկությունը, որը չեղյալ էր համարում մեր
դասարաններում երկլեզու կրթական սահմանափակումները:
ricardolara.com | f RicardoLara2012 | t @RicardoLara4CA
Ֆիոնա Ման Նահանգային գանձապետի թեկնածուի պաշտոնում Նա հանրային

կրթության երկարամյա չեմպիոն է և հավատում է, որ հանրային դպրոցները
խոշոր կայունություն ապահովող կառույցներն են:
fionama.com | f CA.FionaMa | t @fionama
Քոնի Քոնուեյը թիվ 1 Կայունացման խորհրդի թեկնածուի պաշտոնում Լինելով

նահանգի նախկին Ասամբլեայի անդամ և Հանրապետական
փոքրամասնության ղեկավար, նա պատրաստակամ է խոսել շահագրգիռ
կողմերի հետ կրթության հարցերի շուրջ, նախքան Կայունացման խորհրդի
որևէ առաջարկություն կամ որոշում կատարելը:
f Connie.Conway.568
Չեզոք՝ թիվ 2 Կայունացման խորհուրդ Երկու թեկնածուներն էլ և Սենատոր

Քեթլին Գալիանին և Սան Ֆրանցիսկոյի Վերահսկիչ Մալիա Կոհենը բարձր
որակավորված մասնագետներ են և շատ տարիներ են ծախսել մեր
պետական ապարատուրայում: Երկուսն էլ հասկանում են կրթական և
հարկային հարցերը, և պատրաստակամ են շարունակել աշխատել
կրթության մասնագետների հետ: Ընտրությունը ձերն է:

