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IIttoonngg  ppaahhaayyaaggaann  aayy  iinniihhaannddaa  nngg  SSaannggaayy  nngg  HHaallaallaann,,  iinniillaabbaass  ssaa  hhaallaannggaanngg $$00..5555  bbaawwaatt  kkooppyyaa  ppaarraa
iippaaaallaamm  ssaa  mmggaa  bboottaannttee  nngg  AAllaasskkaa  aanngg  ttuunnggkkooll  ssaa  mmggaa  kkaannddiiddaattoo  aatt  mmggaa  iissyyuu  nnaa  lliilliittaaww    ssaa  22000066
PPaannggkkaallaahhaattaanngg  HHaallaallaann  nnaa  BBaalloottaa  ssaa  ppaammaammaaggiittaann  nngg    AASS  1155..5588..001100  aatt  iinniilliimmbbaagg  ssaa  SSaalleemm,,  OOrreeggoonn..

Takip Larawan: Mayor Joel Gilbert, komander ng Hukbo ng Pambansang Bantay ng Alaska 3rd
Batalyon, 297th Impanteriya ay niyakap ang kanyang pamilya sa Maligayang Pagdating na Handaan sa
Sariling Bayan at Seremonya sa Pagsaludo ng Kalayaan na ginanap sa Juneau. Ang mga miyembro ng
batalyon ay kinilala sa kanilang ligtas na pagbabalik bansa at ang kanilang matagumpay na isang taong
pagkalagay sa Iraq (Abril 9, 2006 -- Larawan ng Paggalang kay SGT Eric Hamilton).

SSaannggaayy  nngg  HHaallaallaann
OOppiissiinnaa  nngg  mmggaa  BBoottaanntteenngg  HHiinnddii  MMaakkaakkaarraattiinngg

Ang Opisina ng mga Botanteng Hindi Makakarating ng Sangay ng Halalan sa
Anchorage ang humahawak ng lahat ng mga hindi makakarating sa koreo at mga
hindi makakarating sa pamamagitan ng aplikasyon ng fax. Gayon man, Opisina ng
mga Botanteng Hindi Makakarating ay walang hindi makakarating na taong nadiyan
sa opisinang iyon. Para hanapin ang hindi makakarating na botante na pagbotohan
na lugar na malapit sa inyo, paki tignan ang pahina 6 ng polyeto.

Ang huling araw para magbigay ng aplikasyon sa koreo sa hindi makakarating para
sa 2006 Pangkalahatang Halalan ay Sabado, Oktubre 28, 2006. Ang Opisina ng mga
Botanteng Hindi Makakarating ay magbubukas sa Sabado Oktubre 28, 2006 mula 8
ng umaga – 5 ng hapon para tanggapin ang mga aplikasyon sa koreo sa mga hindi
makakarating. 

Kung ikaw ay mga katanungan tungkol sa hindi makakarating na pagboboto,
mangyari kontakin ang Opisina ng mga Botanteng Hindi Makakarating sa telepono sa
(907) 375-6400, o kaya sa pamamagitan ng fax sa (907) 375-6480.

SSaannggaayy  nngg  HHaallaallaann
OOppiissiinnaa  nngg  mmggaa  BBoottaanntteenngg  HHiinnddii  MMaakkaakkaarraattiinngg

661199  EE..  SShhiipp  CCrreeeekk  AAvvee  ##332299
AAnncchhoorraaggee,,  AAKK  9999550011--11667777



REHIYON l   � PAGE 3

State Capitol
Juneau,Alaska 99801
907.465.3520  465.5400 FAX

www.ltgov.state.ak.us

550 West 7th Ave, Suite 1700
Anchorage,Alaska 99501

907.269.7460  269.0263 FAX

Lt_Governor@gov.state.ak.us

Tenyente Gobernador Loren Leman

Nobyembre 2006

Minamahal na Botante ng Alaska:

Ang Sangay ng Halalan at ako ay maligayang makapagbigay sa inyo ng 2006 Opisyal na
Polyeto ng Halalan, ang inyong patnubay sa Nobyembre 7 Pangkalahatang Halalan.  Sana
ay magamit ninyo habang naghanda sa pagboto para sa Kongresso ng U.S., Gobernador
at Tenyente Gobernador, mga miyembro ng Lehislatura ng Alaska, pagpanatili ng mga
hukom at mga sukat ng balota.

Sa taong ito tayo ay pinaalalahanan na ang karapatang bumuto ay may kasamang presyo.
Mula sa Digmaang Mapanghimagsik hanggang sa pangkasalukuyang misyon na
pagpanatiling payapa sa Gitnang Silangan, Amerikans ay nanatiling matibay na
nakatayong nagtatanggol sa prinsipyo ng sariling-gobyerno.  Ako ay nagbibigay ng
espesyal na parangal sa ating militarya at Pambansang Bantay na walang takot na
nagsisilbi para ang iba ay manirahang malaya at bumuto, marahil sa unang pagkakataon.
Akin ding binigyan galang ang kanilang mga pamilya at kaibigan na nagsusuporta sa
kanila.

Sa pagpanatili ng malusog na demokratikong republiko tayo ay kailangan na may mga
botanteng isip-sibiko na sumasama sa mga eleksyon. Sa Alaska maraming lahi ang
nagdesisyon ng karamihang mga boto. Isang boto ay at nagpapatuloy na gumawa ng
kaibahan. Ang botong iyon ay maaring iyo.

Mangyari ay gamitin ang karapatan na hubugin ang anyo ng ating mga gobyerno at kung
sino ang ating lider sa pamamagitan ng pagboto. 

Buong katapatan,

Loren Leman
Tenyente Gobernador
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TTaallaaaann  nngg  mmggaa  NNiillaallaammaann
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Karapadapat na mga Botante at mga Lugar Talaan
MMaaddaallaass  nnaa  mmggaa  TTaannoonngg

TT  –– SSiinnoo  aanngg  ppwweeddeenngg  bbuummoottoo??
SS  ––  Mamamayan ng U.S., 18 taon o mas matanda, na siyang nakarehistro na bumoto sa Alaska na hindi liliit ng 30 araw
bago mag halalan.  (Ang ibig sabhin nito ay dapat ikaw ay nakarehistro na bumoto sa Alaska sa o bago Oktubre 8 para
makaboto sa Nobyembre 7.) Ang mga rehiyonal na opisina ay magbubukas mula 10 ng umaga - 4 ng hapon sa Sabado,
Oktubre 7 at mula tanghali - 4 ng hapon sa Linggo, Oktubre  8..

QQ  ––  PPaaaannoo  aakkoo  mmaaggiiggiinngg  iissaanngg  rreessiiddeennttee  nngg  AAllaasskkaa??
SS  ––  Ikaw AY isang residente para sa mga layon ng pagboboto kung ikay ay nasa Alaska na may hangarin na mananatili
sa estado at hindi nakarehistro na bumoto sa iba pang estado.

TT  ––  MMaaaarrii  bbaa  aakkoonngg  mmaakkaappaaggppaarreehhiissttrroo  ppaarraa  bbuummoottoo  bbaaggoo  aakkoo  aayy  1188??
SS  ––  Maari kang magrehistro 90 araw bago ka maging 18, ngunit dapat ikaw ay 18 sa o bago mag Nobyembre 7 para
makaboto sa 2006 na Pangkalahatang Halalan.

TT  ––  NNggaayyoonn  llaanngg  aakkoo  nnaaggiinngg  mmaammaammaayyaann  nngg  UU..SS..    MMaaaarrii  bbaa  aakkoonngg  bbuummoottoo  ssaa  NNoobbyymmeebbrree  77  PPaannggkkaallaahhaattaanngg  HHaallaallaann??  
SS  ––  Kung ikaw ay naging mamamayan ng U.S. sa o bago Oktubre 8 at nakarehistro na bumoto sa o bago ang nasabing
petsa, maari kang bumoto sa Nobyembre 7 na Pangkalahatang Halalan.

TT  ––  KKuunngg  aakkoo  aayy  nnaaaarreessttoo  oo  nnaahhaattuullaann  nngg  iissaanngg  kkaakkrriimmiinnaallaann  mmaaaarrii  ppaa  bbaa  aakkoonngg  bbuummoottoo??
SS  ––  Kung ikaw ay nahatulan ng isang kakriminalan at walang pasubaling pinaalis ay maari kang bumoto. Sa kasong ito
dapat kamang magparehistro uli sa Sangay ng Halalan, ngunit kailangan mo gawin ito pagsapit ng Oktubre 8 para maging
karapat-dapat na bumoto sa Nobyembre 7 Pangkalahatang Halalan.

TT  ––  PPaaaannoo  aakkoo  mmaakkaakkaappaaggppaarreehhiissttrroo  ppaarraa  bbuummoottoo??
SS  ––  Maari kang magrehistro para bumoto sa Alaska sa pamamagitan ng pagkumpleto ng isang pormularyo sa
pagparehistro ng botante at ipresenta ito ng personal sa Sangay ng Halalan, isang tagapagtala ng botante sa inyong
komunidad, isang kawani ng lungsod o bayan, o kaya ay ahensya ng pagpaparehistro ng botante (e.g., DMV, mga opisina
ng pangangala ng mga armadong lakas).  Maari mo ring ipadala ito sa pamamagitan ng koreo sa opisina ng Sangay ng
Halalan. Isang pormularyo ng pagrehistro ng botante ay maaring makuha sa aming web site: 

wwwwww..eelleeccttiioonnss..ssttaattee..aakk..uuss..

TT  ––  AAkkoo  aayy  lluummiippaatt  ssaa  lloooobb  nngg  eessttaaddoo  mmuullaa  nnoooonngg  hhuullii  aakkoonngg  bbuummoottoo..  PPaaaannoo  kkoo  bbaabbaagguuhhiinn  aanngg  ttaallaa  nngg  aakkiinngg  ppaammbb
oottaanntteenngg  rreehhiissttrroo??

SS  ––  Maari mong palitan o baguhin ang inyong tala ng rehistro sa Pormularyo ng Pangbotanteng Rehistro.  Ito ay
dapat na gawin sa pagsapit ng Oktubre 8 para sa Pangkalahatang Halalan sa Nobyembre 7.

MMGGAA  TTAANNOONNGG  SSAA  LLUUGGAARR  TTAALLAAAANN

PPAARRAA  AALLAAMMIINN  KKUUNNGG  SSAAAANN  NNAAKKAALLAAGGAAYY  AANNGG  IINNYYOONNGG  LLUUGGAARR  TTAALLAAAANN  PPAAKKIITTAAWWAAGG  SSAA  11--888888--338833--88668833  
((SSAA  AANNCCHHOORRAAGGEE,,  226699--88668833))  OO  BBUUMMIISSIITTAA  SSAA  AAMMIINNGG  WWEEBB  SSIITTEE  SSAA::  

wwwwww..eelleeccttiioonnss..ssttaattee..aakk..uuss

TT  ––  SSaaaann  aakkoo  bboobboottoo??
SS  ––  Pumunta sa inyong lugar talaan. 

TT  ––  AAnnoo  aanngg  aakkiinngg  ggaaggaawwiinn  kkuunngg  aanngg  aakkiinngg  lluuggaarr  ttaallaaaann  aayy  hhiinnddii  bbuukkaass??
SS  ––  Sa pambihirang pagkakataon na ito ay mangyari, tawagan ang inyong opisina ng rehiyonal na halalan para sa
impormasyon. Ang mga numero ng telepono para sa lahat ng mga opisina ng Rehiyonal na Halalan ay nakalista sa likod
ng takip ng polyetong ito.

TT  ––  KKuunngg  aakkoo  aayy  hhiinnddii  ssiigguurraaddoo  kkuunngg  aannoo  aanngg  ggaaggaawwiinn  ppaaggddaattiinngg  ssaa  aakkiinngg  lluuggaarr  ttaallaaaann,,  mmaayyrroooonn  bbaanngg  ttaaoo  ddoooonn  nnaa  
ttuuttuulloonngg  ssaa  aakkiinn??

SS  ––  Oo, ang ang mga trabahante ng sangguniang halalan sa lugar ng talaan ay tutulong sa iyo.

TT  ––  KKaaiillaannggaann  kkoo  bbaa  nngg  ppaaggkkaakkaakkiillaannllaann  kkuunngg  aakkoo  aayy  ppuuppuunnttaa  ppaarraa  bbuummoottoo??  KKuunngg  ssaa  ggaayyoonn,,  aannoonngg  uurrii??
S – Oo. Kabilang sa mga halmbawa ng nakatakdang ID: isang lisensiya sa pagmamaneho, ID militar,  lisensya sa
pangingisda o panghuhuli, o pasaporte. Isang litratong ID ay hindi na kinakailangan.

TT  ––  MMaaaarrii  bbaa  aakkoonngg  mmaaggddaallaa  nngg  aakkiinngg  kkiinnuummpplleettoonngg  hhaalliimmbbaawwaa  nngg  bbaalloottaa  oo  aakkiinngg  ssiinnuullaatt  nnaa  lliissttaahhaann  ssaa  lloooobb  nngg  bboottoohhaann??
SS  ––  Oo. Ang pagdesisyon kung paano ka boboto bago makarating sa lugar talaan ay makakatulong  bumoto ng isang
makapagbigay alam na balota .

TT  ––  MMaayyrroooonn  ppaa  bbaanngg  iibbaanngg  ppaarraaaann  nngg  ppaaggbboottoo  mmaalliibbaann  ssaa  ppaaggppuunnttaa  ssaa  mmggaa  lluuggaarr  ttaallaaaann  ssaa  AArraaww  nngg  HHaallaallaann??  
SS  ––  Oo.  Tingnan ang bahagi ng polyeto sa Botanteng Hindi Makakarating. 
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Mga Karapatan/ Tulong sa Botante Habang Bumoboto
Ang Araw ng Pangkalahatang Halalan ay Nobyembre 7, 2006

AAnngg  mmggaa  lluuggaarr  ttaallaaaann  aayy  mmaaggbbuubbuukkaass  mmuullaa  77::0000  nngg  uummaaggaa  hhaannggggaanngg  88::0000  nngg  ggaabbii  ssaa  AArraaww  nngg  HHaallaallaann..
PPAARRAA  MMAAHHAANNAAPP  AANNGG  IINNYYOONNGG  LLUUGGAARR  NNGG  TTAALLAAAANN  PPAAKKIITTAAWWAAGGAANN  SSAA      11--888888--338833--88668833..  SSAA
AANNCCHHOORRAAGGEE,,  PPAAKKIITTAAWWAAGGAANN  226699--88668833..  AAnngg  ssuummuussuunnoodd  nnaa  mmggaa  iippoorrmmaassyyoonn  aayy  nnaaggppaappaalliiwwaannaagg  ssaa
mmggaa  bbaassiikkoo  nnaa  kkaarraappaattaann  ssaa  ppaaggbboobboottoo  aatt  mmaakkaattuuttuulloonngg  ssaa  eessppeessyyaall  nnaa  ppaannggaannggaaiillaannggaann..

Impormasyong sa halalan ay maari ring makuha sa Sangay ng Halalan na website:
hhttttpp::////wwwwww..eelleeccttiioonnss..ssttaattee..aakk..uuss

TTUULLOONNGG  HHAABBAANNGG  BBUUMMOOBBOOTTOO
Kung kayo ay nahihirapan sa pagboto dahil sa kakulangan sa kakayahan, kahirapan sa pagbabasa o pagsulat ng
Ingles o para sa kahit na anong dahilan, maari kang magdala ng isa pang tao na tutulong sa inyo sa lugar talaan.
Ang taong inyong dadalhin ay maaring pumasok sa loob ng pinagbobotahan kuwarto - kuwarto kasama ka at
tulungan kang bumoto. Ang taong ito ay maaring isang opisyal ng halalan, miyembro ng pamilya, kaibigan,
istambay, manggagawa ng kampanya, o kahit na sino na hindi kandidato para sa opisina na hinahalal, amo ng
botante, o isang opisyal o ahente ng unyon ng botante. Ito ang inyong karapatan sa ilalim ng pederal na batas. 

HHIINNDDII  NNAAGGSSAASSAALLIITTAA  NNGG  IINNGGLLEESS  NNAA  MMGGAA  BBOOTTAANNTTEE
Katutubong Alaska at Tagalog na mga lenguahe na tulong ay maaring makuha sa maraming lugar talaan sa kabuuan
ng estado. Ipalaman sa Sangay ng Halalan bago mag - oras kung kailangan mo ang serbisyong ito kung ikaw ay
boboto. 

MMAAYY  PPRROOBBLLEEMMAA  SSAA  PPAANNDDIINNIIGG  NNAA  BBOOTTAANNTTEE
Ang Sangay ng Halalan ay mayroon isang kasangkapan na TTY telekomunikasyon, na nagpapahintulot sa mga
may problema sa pandinig na botante na makakuha ng pangkalahatang impormasyon tungkol sa halaln sa
pamamagitan ng pagtawag sa (907) 465-3020.

MMAAYY  PPRROOBBLLEEMMAA  SSAA  PPAANNIINNGGIINN  NNAA  BBOOTTAANNTTEE
Ang pagpapalaki sa mga tagatingin ng balota para sa mga may problema sa paningin ay maaring makuha sa
sa lahat ng lugar  talaan at sa mga pook ng pagbobotohan ng mga taong hindi makararating, dagdag ito sa
mga sistemang pang - eskreeen, na siyang humihimok ng mas pinalaki, mataas ang pinagkaiba at naririnig na
balota. 

MMGGAA  BBOOTTAANNTTEENNGG  MMAAYY  PPIISSIIKKAALL  NNAA  KKAAKKUULLAANNGGAANN  
Kung ikaw ay narirhirapan sa pagkuha ng pagpasok sa inyong lugar talaan, o kung ikaw ay mayroong mga maaring mapasok
na mga tanong tungkol sa inyong lugar talaan. paki bigyang alam ang sa Sangay ng Halalan. Gumagawa kami ng kada
puwersa namakasiguro na ang mga lugar talaan ay maaring mapasukan ng lahat ng taga - Alaska. 

HHIINNDDII  MMAAKKAARRAARRAATTIINNGG  DDAAHHIILL  SSAA  EEMMEERRHHEENNSSIIYYAA
Kung ikaw ay hingi makakaboto sa inyong lugar talaan para sa Pangkalahatang Halalan at wala nang oras para mag
- aplay para sa isang pagboto sa pamamagitan ng koreo na balota o para sa pagboboto ng taong hindi makararating
sa person, maari kang bumoto sa pamamagitan ng fax.Ang panahon ng aplikasyon para sa pagboboto sa
pamamagitan ng fax ay sisimula sa OOkkttuubbrree  2233,,  22000066 at ang mga aplikasyon ay dapat na matanggap sa 55::0000  nngg
hhaappoonn  AASSTT sa NNoobbyyeemmbbrree  66,,  22000066..

IIFF  KKUUNNGG  IIKKAAWW  AAYY  MMAAYYRROOOONNGG  MMGGAA  TTAANNOONNGG  OO  KKAAYYAA  AAYY  GGUUSSTTOO  PPAA  NNGG  KKAARRAAGGDDAAGGAANNGG
IIMMPPOORRMMAASSYYOONN  TTUUNNGGKKOOLL  SSAA  EESSPPEESSYYAALL  NNGG  MMGGAA  SSEEBBIISSYYOO,,  MMAAKKIIPPAAGG  --  AALLAAMM  SSAA  KKAAHHIITT  SSAAAANNGG

RREEHHIIYYOONNAALL  NNAA  HHAALLAALLAANNGG  OOPPIISSIINNAA..

RREEGGIIOONN  II  
JJUUNNEEAAUU::  ((990077))  446655--33002211
KKEENNAAII::  ((990077))  228833--33880055    

RREEGGIIOONN  IIII
AANNCCHHOORRAAGGEE::  ((990077))  552222--88668833
MMAATT--SSUU::  ((990077))  337733--88995522      

RREEGGIIOONN  IIIIII
FFAAIIRRBBAANNKKSS::  ((990077))  445511--22883355  

RREEGGIIOONN  IIVV
NNOOMMEE::  ((990077))  444433--55228855
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Pagboboto ng Taong Hindi Makararating
SSaa  PPeerrssoonnaall//SSaa  PPaammaammaaggiittaann  nngg  KKoorreeoo//SSaa  PPaammaammaaggiittaann  nngg  FFaaxx//  EEssppeessyyaall  NNaa
PPaannggaannggaaiillaannggaanngg  PPaaggbboobboottoo

PPAANNGGKKAALLAAHHAATTAANNGG  IIMMPPOORRMMAASSYYOONN  TTUUNNGGKKOOLL  SSAA  PPAAGGBBOOBBOOTTOO  NNGG  TTAAOONNGG  HHIINNDDII  MMAAKKAARRAARRAATTIINNGG
AAyyoonn  ssaa  bbaattaass  nngg  AAllaasskkaa  kkaahhiitt  ssiinnoonngg  bboottaannttee  aanngg  ppuuwweeddeenngg  bbuummoottoo  bbaaggoo  mmaagg  ––  AArraaww  nngg  HHaallaallaann  ppaarraa  ssaa  kkaahhiitt  nnaa
aannoonngg  ddaahhiillaann..    MMaaaarriinn  kkaanngg  bbuummoottoo  bbiillaanngg  ttaaoonngg  hhiinnddii  mmaakkaarraarraattiinngg  ssaa  AArraaww  nngg  HHaallaallaann  ssaa  ppaammaammaaggiittaann  nngg  ppeerrssoonnaall,,
ssaa  ppaammaammaaggiittaann  nngg  kkoorreeoo,,  ssaa  ppaammaammaaggiittaann  nngg  ffaaxx  oo  kkaayyaa  bbuummoottoo  nngg  iissaanngg  eessppeessyyaall  nnaa  ppaannggaannggaaiillaannggaanngg  bbaalloottaa  ssaa
ppaammaammaaggiittaann  nngg  ppeerrssoonnaall  nnaa  rreepprreesseennttaannttee..

PPAAGGBBOOTTOO  NNGG  TTAAOONNGG  HHIINNDDII  MMAAKKAARRAARRAATTIINNGG  NNGG  PPEERRSSOONNAALL
Simula Oktubre 23, 2006, maari kayong bumoto ng taong hindi makararating ng personal sa kahit na anong Rehiyonal na
Halalang opisina o kaya  ibang pook ng pagboboto na itinatag ng Sangay ng Halalan. Isang listahan ng mga pook na ito
kasama ang impormasyon kung saan ang mga balota ay maaring makuha sa bawat lokasyon ay maaring makita mula
pahina 6 ng polyetong ito. Ang mga himpilang ito ay mag – aalok ng pagboboto ng taong hindi makararating sa Araw ng
Halalan.

PPAAGGBBOOTTOO  NNGG    TTAAOONNGG  HHIINNDDII  MMAAKKAARRAARRAATTIINNGG  SSAA  PPAAMMAAMMAAGGIITTAANN  NNGG  KKOORREEOO
Mga aplikasyon ng taong hindi makararating na balota ay maaring makuha at ipagkaloob matapos ang Enero 1 ng bawat
kalendaryong taon, hanggang sa 10 araw bago sa bawat halalan ng kahit na anong halalan ng estado habang sa taong
iyon.. Ikaw ay maaring humiling ng isang balota para sa isang tiyak na halaan o para sa lahat ng halalan sa loob ng taon.
Para makatanggap ng isang balota ng taong hindi makararating sa pamamagitan ng koreo, ikaw ay kailangan muna
magpadala ng isang aplikasyon ng sa gayon ang inyong botanteng rehistrasyon ay maaring mapatunayan. MMaagg  ––  aappllaayy
nngg  mmaaaaggaa  ppaarraa  mmaakkaassiigguurroo  kkaa  nngg  iissaanngg  nnaassaa  oorraass  nnaa  ppaagghhaattiidd  nngg  iinnyyoonngg  bbaalloottaa.. Lahat ng aplikasyon para sa pagboto
sa pamamagitan ng koreo ng taong hindi makararating ay dapat na matatanggap nngg  OOkkttuubbrree  2288,,  22000066  ppaarraa  ssaa  22000066
PPaannggkkaallaahhaattaanngg  HHaallaallaann.. Ang pagboboto ng taong hindi makakarating sa pamamagitan ng koreo na opisina ay magiging
bukas sa Oktubre 28 mula 8 ng umaga – 5 ng hapon para matanggap ng aplikasyon ng koreo na balota. Ang mga
binotong balota sa pamamagitan ng koreo ng taong hindi makararating ay dapat na may marka ng koreo bago o sa Araw
ng Halalan.

PPAAGGBBOOTTOO  NNGG  TTAAOONNGG  HHIINNDDII  MMAAKKAARRAARRAATTIINNGG  SSAA  PPAAMMAAMMAAGGIITTAANN  NNGG  FFAAXX
Pagboto ng taong hindi makararating sa pamamagitan ng fax ay nararapat na inyong maging huling alternatibo para sa
paghagis ng inyong balota.  Maari kang mag – aplay para sa pagboboto ng taong hindi makararating sa pamamagitan ng
fax simula sa OOkkttuubbrree  2233,,  22000066 sa pamamagitan ng pagkumpleto ng isang pang – fax na aplikasyon.. Ang inyong
kinumpletong  aplikasyon ay dapat na matanggap ng 55::0000  nngg  hhaappoonn  AASSTT bago o kaya sa NNoobbyyeemmbbrree  66,,  22000066. Kung ikaw
ay pipili na na ibalik ang inyong nabotohang balota sa pamamagitan ng fax, ikaw ay buluntaryong nagpapa- ubaya sa bahagi
ng inyong karapatan sa isang lihim na balota. AAnngg  nnaappaaggbboottoohhaann  ppaanngg  ––  ffaaxx  nnaa  bbaalloottaa  aayy  ddaappaatt  nnaa  iissaauullii  ssaa  ppaammaammaaggiittaann
nngg  ppaagg  ––  ffaaxx  bbaaggoo  mmaagg  ––  88::0000  nngg  ggaabbii  AASSTT  ssaa  AArraaww  nngg  HHaallaallaann  aatt  mmaaaarrii  rriinn  iittoonngg  mmaaiibbaalliikk  ssaa  ppaammaammaaggiittaann  nngg  kkoorreeoo,,  nnaa
mmaayy  mmaarrkkaanngg  kkoorreeoo  bbaaggoo  oo  kkaayyaa  ssaa  AArraaww  nngg  HHaallaallaann..

MMGGAA  EESSPPEESSYYAALL  NNAA  PPAANNGGAANNGGAAIILLAANNGGAANNGG  PPAAGGBBOOBBOOTTOO
Ang isang kuwalipikadang botante na siyang hindi maaring makapunta sa lugar talaan dahil sa edad, malubhang sakit o
kaya ay isang kawalang – kakayahan ay maaring mag – aplay para sa isang espesyal na pangangailangang balota sa
pamamagitan ng personal na representante.  Ang isang personal na representante ay maaring kahit na sino na lagpas
ng 18, maliban sa isang kandidato para sa opisina sa halalan, ang amo ng botante, isang ahente ng ng amo ng botante,
o isang opisyales o ahente ng unyon ng botante.  Ang personal na representatnte ay maaring makakuha ng isang balota
para sa botante simula OOkkttuubbrree  2233,,  22000066 hanggang Araw ng Halalan NNoobbyyeemmbbrree  77,,  22000066 sa kahit saang Rehiyonal na
Halalang opisina o kaya kahit saang pook ng pagboboto ng taong hindi makararating. Sa karagdagan, and espesyal na
pangangailangan na balota ay maaring makuha sa mga presinto sa Araw ng Halalan.

Makipag – alam sa kahit saang Sangay ng Halalan na opisina para makakuha ng isang pamamagitan ng koreo o kaya sa
pamamagitan ng fax na aplikasyon. Para sa karagdagang impormasyon sa pamamagitan ng koreo at sa pamamagitang ng
fax na pagboto, makipag – alam sa Pagboboto ng Taong Hindi Makararating na opisina.  Para sa impormasyon sa personal
at espesyal na pangangailangan na pagboboto, makipag – alam sa Rehiyonal na Halalang opisina pinakamalapit sa inyo. Ang
impormasyon sa pagboboto ng taong hindi makararating ay maari rin makuha online.

hhttttpp::////wwwwww..eelleeccttiioonnss..ssttaattee..aakk..uuss

IIPPAADDAALLAA  SSAA  KKOORREEOO  OO  FFAAXX  AANNGG  IINNYYOONNGG  KKUUMMPPLLEETTOONNGG  AAPPLLIIKKAASSYYOONN  SSAA  PPAAGGBBOOTTOO  NNGG  TTAAOONNGG  HHIINNDDII
MMAAKKAARRAARRAATTIINNGG  SSAA  PPAAMMAAMMAAGGIITTAANN  NNGG  KKOORREEOO  SSAA::

DDIIVVIISSIIOONN  OOFF  EELLEECCTTIIOONNSS
AABBSSEENNTTEEEE  VVOOTTIINNGG  OOFFFFIICCEE

661199  EE..  SSHHIIPP  CCRREEEEKK  AAVVEE..  ##332299
AANNCCHHOORRAAGGEE,,  AALLAASSKKAA    9999550011--11667777
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Estado ng Alaska Aplikasyon sa Pagboto sa Pamamagitan ng Fax 
ng Botanteng Hindi Makakarating 

ANG APLIKASYONG ITO AY HINDI MAARING IPAGKALOOB HANGGAT HINDI PA 15 ARAW BAGO MAG –
ARAW NG HALALAN 

Para sa Pangkahalatang Halalan, maari mong ipagkaloob ang aplikasyong ito mula Oktubre 23, 2006 at ito ay
dapat na matanggap nang hindi lalagpas sa 5:00 ng hapon oras ng Alaska sa Nobyembre 6, 2006 para

makatanggap ng isang Botanteng Hindi Makakarating sa Pamamagitan ng Fax na balota.
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Nobyembre 2006

Kapwa Tagapaglingkod na Miyembro,

Salamat sa inyong dedikasyon at sakripisyo para sa ating estado at bansa. Ang inyong paglilingkod ay
nagpapanatili sa inyong mga kapitbahay na malaya mula sa mga taong labis na siyang nagbabanta ng
terorismo bawat araw. Pinahahalagahan ng Alaska, at ang Estados Unidos ang inyong paggawa at
inyong pagkalinga.

Sa panahon na ito ng halalan, tama lamang na kayo ay kumuha ng oras para bumoto, dahil ito ang
haligi ng kalayaan. Hinihimok ko kayo na huwag itong bale walain; gawing marinig ang inyong mga
boses. 

Kung kayo ay walang pagkakataon para bumoto ng personal, umaasa ako na ikaw ay nakaboto na sa
pamamagitan ng botanteng hindi makakarating sa paraan ng koreo. Kung ikaw ay hindi pa nakaboto,
at hindi aabot sa huling araw  ng aplikasyon sa pamamagitan ng koreo, paki boto sa pamamagitan ng
fax sa  mga botanteng hindi makakarating. Ito ay mabilis, madali, at nakasisiguro na ang inyong pinili ay
maririnig sa bahay, kahit saan ka man nagsisilbi sa mundo. Pakikuha ng mga sumusunod sa
pagkuwenta:

•   Sa paggamit sa paraang ito ikaw ay bulontaryong pinauubaya ang inyong karapatan sa lihim na
balota.

•   Ikaw ay kailangan magsagawa nito sa bawat halalan. Ang pormularyo ng fax na aplikasyon ay
hindi tatanggapin hanggang 15 araw bago maghalalan. Iprinta; punuin ng kumpleto ang porma,
lagdaan. At ifax ito sa Sangay ng Halalan. Kung ang inyong aplikayson ay naaprubahan na, isang
balota ang ifa-fax sa inyo.

•   Iboto ang inyong balota, magkaroon ng saksi sa inyong paglagda at i-fax (o koreo) ang balota
ayon sa mga tagubilin.

•   Kung inyong isasauli ang balota sa pamamagitan ng pag - fax, ito ay dapat na may boto,
sinaksihan at tinanggap ng tamang makina ng fax sa opisina ng Botanteng Hindi Makakarating
bago lumipas ang oras na 8:00 ng gabi sa Alaska sa araw ng halalan. 

Ang taon na ito ay labis na kakaiba, mayroon tayong dagdag na Pambansang Bantay na mga Sundalo
at Abyador na wala sa tahanan sa Araw ng Halalan. Paki suportahan ang ating demokrasya sa
pamamagitan ng pakikilahok sa inyong boto. Ikaw ay isang halimbawa ng kalayaan; ipakita sa mundo
ang kapangyarihan ng inyong boto.

Buong Katapatan,

Mayor Heneral  Craig E. Campbell
Ayudante Heneral ng Pambansang Bantay ng Alaska
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Pagbubuto sa Botanteng Hindi Makakarating
Saan bumuto sa hindi makakarating na botante o kaya sa pamamagitan ng representante
MMggaa  bbaalloottaa  ppaarraa  ssaa  RReeggiioonn  II  MMggaa  BBaahhaayy  DDiissttrriittoo  nnaakkaalliissttaa  ssaa  ppiinnaakkaa  dduulloonngg  kkaannaann  aayy  mmaaaarriinngg  mmaakkuuhhaa  ssaa  mmggaa
ssuummuussuunnoodd  nnaa  mmggaa  lluuggaarr  aatt  oorraass::

Ahkiok Oktubre 23 - Nobyembre 6 M-F 10 am - 12 ng hapon Bahay Distrito 36
Ahkiok Tribal Opisina 1 ng hapon - 3 ng hapon 

Araw ng Halalan - Nobyembre 7 Martes 7 am - 8 ng hapon

Anchor Point Senior Center Araw ng Halalan - Nobyembre 7 Martes 7 am - 8 ng hapon Bahay Distrito 34

Anchorage City Hall Oktubre 23 - Nobyembre 6 M-F 8 ng umaga - 5 ng hapon Mga Bahay Distrito 
632 W. 6th Ave, Lawak 160 Araw ng Halalan - Nobyembre 7 Martes 8 ng umaga - 8 ng hapon 1-40

Anchorage Internasyonal Araw ng Halalan - Nobyembre 7 Martes 7 am - 8 ng hapon Mga Bahay Distrito 
Timog Impormasyon na Terminal Puwesto 1-40
Ground Transportation Lobby

Anchorage Rehiyonal na Halalan Oktubre 23 - Nobyembre 6 M-F 8 ng umaga - 5 ng hapon Mga Bahay Distrito 
Opisina, Ram Building Nobyembre 4 Sat 10 am - 4 ng hapon 1-40
2525 Gambell St., Lawak 100 Nobyembre 5 Sun noon - 4 ng hapon
(907) 522-8683 Araw ng Halalan - Nobyembre 7 Martes 7 am - 8 ng hapon

Anchorage Nobyembre 6 M 8 ng umaga - 5 ng hapon Mga Bahay Distrito 
Unibersidad ng Alaska Anchorage Araw ng Halalan - Nobyembre 7 Martes 7 am - 8 ng hapon 1-40
Samahang Estudyante, 2nd Floor

Angoon Lunsod ng Kawani na Opisina Oktubre 23 - Nobyembre 7 M-F 9 ng umaga - 5 ng hapon Bahay Distrito 5

Coffman Cove Oktubre 23 - Nobyembre 7 M-F 8 ng umaga - 4 ng hapon Bahay Distrito 1
Lunsod ng Kawani na Opisina

Cordova Oktubre 23 - Nobyembre 7 M-F 8 ng umaga - 4:30 ng hapon Bahay Distrito 5
Lunsod ng Kawani na Opisina

Craig Lunsod ng Kawani na Opisina Oktubre 23 - Nobyembre 7 M-F 8 ng umaga - 5 ng hapon Bahay Distrito 5

Elfin Cove Oktubre 23 - Nobyembre 6 kung kailangan Bahay Distrito 2
(Patty Lewis Residensya) Araw ng Halalan - Nobyembre 7 Martes 7 am - 8 ng hapon

Fairbanks Internasyonal Panghimpapawid Araw ng Halalan - Nobyembre 7 Martes 7 am - 8 ng hapon Mga Bahay Distrito
1-40

Fairbanks Rehiyonal na Halalan Oktubre 23 - Nobyembre 6 M-F 8 ng umaga - 5 ng hapon Mga Bahay Distrito 
Opisina Nobyembre 4 Sat 10 am - 4 ng hapon 1-40
675 7th Avenue, Lawak H3 Nobyembre 5 Sun noon - 4 ng hapon

Araw ng Halalan - Nobyembre 7 Martes 7 am - 8 ng hapon

Fairbanks Araw ng Halalan - Nobyembre 7 Martes 7 am - 8 ng hapon Mga Bahay Distrito
UAF, Wood Center 1-40

Gustavus Oktubre 23 - Nobyembre 7 M-F Sa oras ng Tindahan Bahay Distrito 5
Lunsod ng Kawani na Opisina

Haines Borough Kawani Opisina Oktubre 23 - Nobyembre 7 M-F 8 ng umaga - 5 ng hapon Bahay Distrito 5

Hollis (Hollis Aklatan) Oktubre 23 - Nobyembre 6 M-F Bawat araw kung kailangan Bahay Distrito 1
Araw ng Halalan - Nobyembre 7 Martes 7 ng umaga - 8 ng hapon Bahay Distrito 1

Homer Lunsod Opisina Oktubre 23 - Nobyembre 7 M-F 8 ng umaga - 5 ng hapon Mga Bahay Distrito 
33,34,35

Hoonah Lunsod ng Kawani na Opisina Oktubre 23 - Nobyembre 7 M-F 8 ng umaga - 4:30 ng hapon Bahay Distrito 5

PPAARRAA  MMAALLAAMMAANN  AANNGG  IINNYYOONNGG  LLUUGGAARR  TTAALLAAAANN  PPAAKKIITTAAWWAAGGAANN  11--888888--338833--88668833
hhttttpp::////wwwwww..eelleeccttiioonnss..ssttaattee..aakk..uuss
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Pagbubuto sa Botanteng Hindi Makakarating
Saan bumuto sa hindi makakarating na botante o kaya sa pamamagitan ng representante
MMggaa  bbaalloottaa  ppaarraa  ssaa  RReeggiioonn  II  MMggaa  BBaahhaayy  DDiissttrriittoo  nnaakkaalliissttaa  ssaa  ppiinnaakkaa  dduulloonngg  kkaannaann  aayy  mmaaaarriinngg  mmaakkuuhhaa  ssaa  mmggaa
ssuummuussuunnoodd  nnaa  mmggaa  lluuggaarr  aatt  oorraass::

Hydaburg Lunsod ng Kawani na Opisina Oktubre 23 - Nobyembre 7 M-F Bawat araw na mga oras opisina  Bahay Distrito 5

Hyder (Hickman Residensya) Oktubre 23 - Nobyembre 6 Bawat araw kung kailangan Bahay Distrito 5
Araw ng Halalan - Nobyembre 7 Martes 7 ng umaga - 8 ng hapon

Igiugig Oktubre 23 - Nobyembre 6 Bawat araw kung kailangan Bahay Distrito 36
Tribal Konseho Opisina Araw ng Halalan - Nobyembre 7 Martes 7 ng umaga - 8 ng umaga

Juneau Internasyonal Panghimpapawid Araw ng Halalan - Nobyembre 7 Martes 7 ng umaga - 8 ng hapon Mga Bahay Distrito 
1-40

Juneau - Libis Oktubre 23 - Nobyembre 6 M-F 8 ng umaga - 5 ng hapon Mga Bahay Distrito 
Elections Opisina - Region I Nobyembre 4 Sat 10 am - 4 ng hapon 1-40
9103 Mendenhall Mall Rd. Suite 3 Nobyembre 5 Sun noon - 4 ng hapon
(907) 465-3021 Araw ng Halalan - Nobyembre 7 Martes 7 ng umaga - 8 ng hapon

Juneau - Downtown Oktubre 23 - Nobyembre 6 M-F 10 am - 4:30 ng hapon Mga Bahay Distrito
Key Bank Araw ng Halalan - Nobyembre 7 Martes 10 am - 4:30 ng hapon 1-40

Kake (City Kawani Ofiice) Oktubre 23 - Nobyembre 7 M-F Bawat araw kung kailangan Bahay Distrito 5

Karluk Tribal Konseho Opisina Oktubre 23 - Nobyembre 6 M-F 9 ng umaga - 5 ng hapon Bahay Distrito 36
Araw ng Halalan - Nobyembre 7 Martes 7 ng umaga - 8 ng hapon

Kasaan Lunsod ng Kawani na Opisina Oktubre 23 - Nobyembre 7 M-F 9 ng umaga - 1:30 ng hapon Bahay Distrito 5

Kodiak Borough Kawani Opisina Oktubre 23 - Nobyembre 7 M-F Bawat araw na mga oras opisina Bahay Distrito 36

Kenai Lunsod Opisina Oktubre 23 - Nobyembre 7 M-F 8 ng umaga - 5 ng hapon Bahay Distrito 
33,34,35

Kenai Elections Opisina Oktubre 23 - Nobyembre 6 M-F 8 ng umaga - 5 ng hapon Mga Bahay Distrito
11312 Kenai Spur Hwy, Suite 45 Nobyembre 4 Sat 10 am - 4 ng hapon 1-40
(907) 283-3805 Nobyembre 5 Sun noon - 4 ng hapon

Araw ng Halalan - Nobyembre 7 Martes 7 ng umaga - 8 ng hapon

Ketchikan Lunsod ng Kawani na Opisina Oktubre 23 - Nobyembre 7 M-F 8 ng umaga - 5 ng hapon Bahay Distrito 1-5

Ketchikan Internasyonal Panghimpapawid Araw ng Halalan - Nobyembre 7 Martes 7 ng umaga - 8 ng hapon Mga Bahay Distrito 
1-40

Klawock Lunsod ng Kawani na Opisina Oktubre 23 - Nobyembre 7 M-F Bawat araw na mga oras opisina Bahay Distrito 5

Kodiak Internasyonal Panghimpapawid Araw ng Halalan - Nobyembre 7 Martes 7 ng umaga - 8 ng hapon Mga Bahay Distrito 
1-40

Metlakatla Municipal Building Oktubre 23 - Nobyembre 7 M-F Bawat araw na mga oras opisina Bahay Distrito 5

Nanwalek Oktubre 23 - Nobyembre 6 M-F kung kailangan Bahay Distrito 35
(Sentro ng Komunidad) Araw ng Halalan - Nobyembre 7 Martes 7 ng umaga - 8 ng hapon

Naukati Koneksyon Oktubre 23 - Nobyembre 7 Bawat araw kung kailangan Bahay Distrito 5

Nikolaevsk Village Araw ng Halalan - Nobyembre 7 Martes 7 ng umaga - 8 ng hapon Bahay Distrito 34
(Aklatan ng Paaralan)

Nome Rehiyonal na Halalan Oktubre 23 - Nobyembre 6 M-F 8 ng umaga - 5 ng hapon Mga Bahay Distrito 
Opisina Nobyembre 4 Sabado 10 am - 4 ng hapon 1-40
103 E. Front Street Nobyembre 5 Linggo noon - 4 ng hapon

Araw ng Halalan - Nobyembre 7 Martes 8 ng umaga - 8 ng hapon

PPAARRAA  MMAALLAAMMAANN  AANNGG  IINNYYOONNGG  LLUUGGAARR  TTAALLAAAANN  PPAAKKIITTAAWWAAGGAANN  11--888888--338833--88668833
hhttttpp::////wwwwww..eelleeccttiioonnss..ssttaattee..aakk..uuss
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Pagbubuto sa Botanteng Hindi Makakarating 
Saan bumuto sa hindi makakarating na botante o kaya sa pamamagitan ng representante
MMggaa  bbaalloottaa  ppaarraa  ssaa  RReehhiiyyoonn  II  MMggaa  BBaahhaayy  DDiissttrriittoo  nnaakkaalliissttaa  ssaa  ppiinnaakkaa  dduulloonngg  kkaannaann  aayy  mmaaaarriinngg  mmaakkuuhhaa  ssaa  mmggaa
ssuummuussuunnoodd  nnaa  mmggaa  lluuggaarr  aatt  oorraass::

Pelican Lunsod ng Kawani na Opisina Oktubre 23 - Nobyembre 7 M-F Bawat araw na mga oras opisina Bahay Distrito 2

Petersburg  Oktubre 23 - Nobyembre 7 M-F 10 am - 2 ng hapon Bahay Distrito 2
Suite sa Lunsod na Pinagtitipunan

Port Alsworth Oktubre 23 - Nobyembre 6 Bawat araw na kailanganin Bahay Distrito 36
Lang Residensya/ Tanggapan ng Koreo Araw ng Halalan - Nobyembre 7 Martes 7 ng umaga - 8 ng hapon

Port Alexander Oktubre 23 - Nobyembre 7 Bawat araw na kailanganin Bahay Distrito 2
(Perrigo Residensya)

Port Graham Oktubre 23 - Nobyembre 6 M-F kung kailangan Bahay Distrito 35
(Pasilyo ng Komunidad) Araw ng Halalan - Nobyembre 7 Martes 7 ng umaga - 8 ng hapon

Port Lions Lunsod ng Kawani na Opisina Oktubre 23 - Nobyembre 7 M-F Bawat araw na mga oras opisina Bahay Distrito 36

Port Protection Oktubre 23 - Nobyembre 6 Bawat araw na kailanganin Bahay Distrito 5
Wooden Wheel Trading Post Araw ng Halalan - Nobyembre 7 Martes 7 ng umaga - 8 ng hapon

Prudhoe Bay (Deadhorse) Nobyembre 4 - Nobyembre 6 F-M 8 ng umaga - 8 ng hapon Mga Bahay Distrito
North Slope Service Araw ng Halalan - Nobyembre 7 Martes 8 ng umaga - 8 ng hapon 1-40
Area 10 Hotel

Seldovia Lunsod Opisina Oktubre 23 - Nobyembre 7 M-F Bawat araw na mga oras opisina Bahay Distrito 35

Seward Lunsod Opisina Oktubre 23 - Nobyembre 7 M-F Bawat araw na mga oras opisina Bahay Distrito 35

Sitka Lunsod Opisina ng Kawani Oktubre 23 - Nobyembre 7 M-F 8 ng umaga - 5 ng hapon Bahay Distrito 2

Sitka Panghimpapawid Araw ng Halalan - Nobyembre 7 Martes 7 ng umaga - 8 ng hapon Mga Bahay Distrito 
1-40

Skagway Lunsod Opisina ng Kawani Oktubre 23 - Nobyembre 7 M-F 9 ng umaga - 5 ng hapon Bahay Distrito 5

Soldotna (Kenai Peninsula Oktubre 23 - Nobyembre 6 M-F 8 ng umaga - 5 ng hapon Mga Bahay Distrito 
Pagtitipon ng mga Kapulungan Nobyembre 4 Sabado 10 ng umaga - 4 ng hapon 1-40

Nobyembre 5 Linggo noon - 4 ng hapon
Araw ng Halalan - Nobyembre 7 Martes 7 ng umaga - 8 ng hapon

Tenakee Lunsod Opisina ng Kawani Oktubre 23 - Nobyembre 7 M-W 9:30 ng umaga-12:30 ng hapon Bahay Distrito 5
1:30 ng hapon - 4:30 ng hapon

Thorne Bay Lunsod Opisina ng Kawani Oktubre 23 - Nobyembre 7 M-F 8 ng umaga - 5 ng hapon Bahay Distrito 1

Whale Pass Oktubre 23 - Nobyembre 6 Bawat araw na kailanganin Bahay Distrito 5
Hillis Residensya Araw ng Halalan - Nobyembre 7 Martes 7 ng umaga - 8 ng hapon

Wrangell Lunsod Opisina ng Kawani Oktubre 23 - Nobyembre 7 M-F Bawat araw sa oras na may opisina Bahay Distrito 2

Yakutat Lunsod at Pook Oktubre 23 - Nobyembre 7 M-F Bawat araw sa oras na may opisina Bahay Distrito 5
Opisina ng Kawani

PPAARRAA  MMAALLAAMMAANN  AANNGG  IINNYYOONNGG  LLUUGGAARR  TTAALLAAAANN  PPAAKKIITTAAWWAAGGAANN  11--888888--338833--88668833
hhttttpp::////wwwwww..eelleeccttiioonnss..ssttaattee..aakk..uuss



REHIYON l   � PAGE 13

KAILANGANG IDENTIPIKASYON SA LAHAT NA MGA LUGAR TALAAN

Ang mga botante ay DDAAPPAATT handa na maipakita ang isa sa mga pormularyo ng pagkakilanlan katulad ng :

•  Botante ID Lard •  Military ID Card
•  Lisenya ng Pagmamaneho •  Birth Certificate
•  Kard ng Identipikasyon sa Estado •  Lisenya ng Pangingisda
•  Pasaporte •  Iba pang kasalukuyan o balidong may 

litrato na ID

Iba pang mga porma ng identipikasyon na maaring ipakita
na DAPAT kasama ang pangalan at kasalukuyang tirahan, ay:

•  Kasalukuyang Bayaran ng Bahayl •  Pahayag ng Bangko
•  Tseke ng Gobyerno •  Tseke sa Sahod
• O, Iba pang Pang-gobyernong Dokumento

KKuunngg  iikkaaww  aayy  wwaallaanngg  iiddeennttiippiikkaassyyoonn,,  

iikkaaww  aayy  hhiinnggiinn  nnaa  bbuummuuttoo  ssaa  BBaalloottaanngg  MMaayy  KKaattaannuunnggaann..

MMggaa  PPaaggbbaabbaaggoo  nngg  LLuuggaarr  TTaallaaaann
DDiissttrriittoo//PPrreessiinnttoo PPaannggaallaann  nngg  PPrreessiinnttoo LLuummaanngg  DDiirreekkssyyoonn BBaaggoonngg  DDiirreekkssyyoonn

0011--114400 North Tongass No.1 Ward Cove Administration NNoorrtthh  TToonnggaassss  FFiirree  
Building SSttaattiioonn  NNoo..66
7559 N. Tongass Hwy 7550 N. Tongass Hwy
Ketchikan, AK Ketchikan, AK

0011--116600 Saxman Saxman City Hall SSaaxxmmaann  CCoommmmuunniittyy  HHaallll
2706 S. Tongass Hwy 2841 S. Tongass Hwy.
Saxman, AK Saxman, AK

0011--117700 South Tongass Saxman City Hall FFaawwnn  MMoouunnttaaiinn  SScchhooooll
2706 S. Tongass Hwy 400 Old Homestead Road
Saxman, AK Ketchikan, AK

0033--332200 Juneau No. 2 Holy Trinity Church CCaatthheeddrraall  ooff  tthhee  NNaattiivviittyy
325 Gold St. 430 5th St.
Juneau, AK Juneau, AK

0033--339900 Switzer Creek Alaska Marine Highway JJuunneeaauu  CChhrriissttiiaann  CCeenntteerr
Administration Building 8001 Glacier Hwy
6858 Glacier Hwy. Juneau, AK
Juneau, AK

3344--883300 Mackey Lake Peninsula Center Mall SSoollddoottnnaa  SSeenniioorr  CCiittiizzeennss  
CCttrr..

44332 Sterling Hwy. 197 W. Park Avenue
Soldotna, AK Soldotna, AK

3355--002200 Homer No. 2 Homer Senior Center HHoommeerr  CCiittyy  CCoouunncciill  
CChhaammbbeerrss

3935 Svedlund St. 491 E. Pioneer Ave.
Homer, AK Homer, AK

PPAARRAA  MMAALLAAMMAANN  AANNGG  IIYYOONNGG  LLUUGGAARR  TTAALLAAAANN  PPAAKKIITTAAWWAAGGAANN
11--888888--338833--88668833..  

SSAA AANNCCHHOORRAAGGEE,,  PPAAKKII  TTAAWWAAGGAANN  226699--88668833..
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Mga Kandidato para sa Nahalal na Opisina
Araw ng Halalan ay Martes, Nobyembre 7, 2006

EEssttaaddooss  UUnniiddooss  BBaahhaayy  nngg  mmggaa  RReepprreesseennttaannttee
Diane E. Benson, Demokrat
Alexander Crawford,** Libertarian
Eva L. Ince,** Berde
William W. “Bill” Ratigan, Usigin Ngayon!
Don Young, Republikan

GGoobbeerrnnaaddoorr  aatt  TTeennyyeennttee  GGoobbeerrnnaaddoorr
Andrew J. Halcro at Fay Von Gemmingen, Independente
Tony Knowles at Ethan A. Berkowitz, Demokrat
David M. Massie,** Berde
Sarah H. Palin at Sean R. Parnell, Republikan
William S. “Billy” Toien at Robert D. Mirabal, Libertarian
Don R. Wright at Douglas L. Welton, Kalayaan ng Alaskan 

AAllaasskkaa  EEssttaaddoo  nngg  SSeennaaddoo  

AAllaasskkaa  BBaahhaayy  nngg  EEssttaaddoo

BAHAY DISTRITO 36
Gabrielle LeDoux, Republikan
Dan Ogg, Independente

**NNaaggttuuttuurroo  nngg  aanngg  kkaannddiiddaattoo  aayy  hhiinnddii  nnaaggbbiiggaayy  nngg  lliibbrroonngg  ggaabbaayy  nnaa  mmaatteerryyaalleess,,  hhiinnddii  iissiinnaaggaawwaa  aanngg  mmggaa  kkaaiillaannggaanniinn  nnaa  lliilliittaaww  ssaa  lliibbrroonngg  ggaabbaayy  oo
hhiinnddii  nnaakkaakkuuhhaa  ssaa  eessttaattuuttoo  ssaa  ppaaggssaallaassaann  ssaa  hhuulliinngg  aarraaww  nnaa  iippiinnaaggkkaalloooobb..  

((AASS  1155..5588..003300  aanndd  AASS  1155..5588..006600))

DISTRITO NG SENADO R
Charles E. Davidson, Demockat
Gary Stevens, Republikan
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MMggaa  KKaannddiiddaattoonnggMMggaa  KKaannddiiddaattoonngg
NNaahhaallaall  ppaarraa  ssaaNNaahhaallaall  ppaarraa  ssaa
PPaanngg--ooppiissaannaannggPPaanngg--ooppiissaannaanngg

KKaattuunnggkkuullaannKKaattuunnggkkuullaann

BBuummuuttoo!!BBuummuuttoo!!
NNoobbyyeemmbbrree  77NNoobbyyeemmbbrree  77
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Mga Pagtukoy sa Bahay at Distrito Senado
Basihan sa "Pahayag ng Huling Paghahati-hati at Pagdi-distrito” Abril 25, 2002

Senado Bahay Bahay 
Distrito Distrito Distrito 

A 1 Ketchikan 2 Sitka/Wrangell/Petersburg

B 3 Juneau/Downtown/Douglas 4 Juneau/Mendenhall Valley

C 5 Cordova/Southeast Islands 6 Interior Villages

D 7 Farmer's Loop/Steese Highway 8 Denali/University

E 9 City of Fairbanks 10  Fairbanks/Fort Wainwright

F 11 North Pole 12 Richardson/Glenn 
Highways

G 13 Greater Palmer 14 Greater Wasilla

H 15 Rural Mat-Su 16 Chugiak/Southern Mat-Su

I 17 Eagle River 18 Military

J 19 Muldoon 20 Mt. View/Wonder Park

K 21 Baxter Bog 22 University/Airport Heights

L 23 Downtown/Rogers Park 24 Midtown/Taku

M 25 East Spenard 26 Turnagain/Inlet View

N 27 Sand Lake 28 Bayshore/Klatt

O 29 Campbell/Independence Park 30 Lore/Abbott

P 31 Huffman/Ocean View 32 Chugach State Park

Q 33 Kenai/Soldotna 34 Rural Kenai

R 35 Homer/Seward 36 Kodiak

S 37 Bristol Bay/Aleutians 38 Bethel

T 39 Bering Straits 40 Arctic
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Representante ng Estados Unidos
Diane Benson, Demokrat

LLUUGGAARR  NNGG  KKAAPPAANNGGAANNAAKKAANN:: Yakima, WA

MMGGAA  AANNAAKK:: Latseen D. Benson
Spc. U.S. Army, 101st

LLUUGGAARR  NNGG  KKAAMMPPAANNYYAA:: 1443 Northern Lights,
Suite S,
Anchorage, AK

SSUULLAATT  TTIIRRAAHHAANN:: P.O. Box 200408
Anchorage, AK 99520

LLUUGGAARR  NNGG  WWEEBB  SSIITTEE  ::
www.BensonforCongress.com

HHAABBAA  NNGG  PPAAGGKKAAKKAATTIIRRAA  SSAA  AALLAASSKKAA::  Habangbuhay 

TTRRAABBAAHHOO:: Tagasulat Pahayagan, 
Tagapresenta

EEDDUUKKAASSYYOONN::
Unibersidad ng Alaska, M.F.A., Malikhaing Pagsusulat, 2002;
Instituto ng Pelikulang Amerikan, Los Angeles, 1989; B.A.
Teatro at Hustisya, 1985.

MMGGAA  PPOOSSIISSYYOONN  SSAA  PPOOLLIITTIIKKAA  AATT  GGOOBBYYEERRNNOO::
Pang gobernadaor na Kandidato, 2002.

MMGGAA  PPOOSSIISSYYOONN  NNAA  PPRROOPPEESSYYOONNAALL  AATT  PPAANNGG  NNEEGGOOSSYYOO::
May-ari, Tleix Yeil Drama & Komentaryo, 2004-Kasalukuyan;
May-ari, Northern Stars Ahensiya ng mga may Abilidad,
1989-1996; Koordinator ng mga Lahing Pang-internasyonal,
1995-1996, Arctic Larong Panglamig; Paralegal, Legal na
mga Serbisyo sa Alaska, 1986-1988; Miyembro, Chugiak-
Eagle River Kapulungan ng Komersyo, 1993-kasalukuyan;
Presidente, ANS Camp 87, 2005-kasalukuyan; Miyembro,
Chugiak ABATE, 1994-kasalukuyan; Miyembro, Lupon ng
Paggagamot ng Kontra-Lahi,2004-kasalukuyan; Miyembro,
Pondasyon ng mga Beterano saAlaska, kasalukuyan;
Miyembro, Espesyal  Guro/Tagapresenta, Pambansang
Hudisyal ng Kolehiyo, 2000; Miyembro, NCAI, Habang buhay;
Miyembro, Alaska Diin ng Babae, 1994– 2004; Miyembro,
Alaska Grupong Pelikula, 1993– 1996; Miyembro, Teamster’s
Samahan, Lokal 959, 1974–1978, 1982-1983.

TTAANNGGIINNGG  KKIINNAAWWIIWWIILLIIHHAANN::
Pangingisda, Karerang-Aso, Pagmomotorsiklo, Par-aartista

AANNGG  IIBBAA::
Kasamang nagpabungga ng Pelikula - Blueberry Productions
tungkol: Elizabeth Peratrovich at ang Alaska ng karapatang
pang tao.

PPAAHHAAYYAAGG::

Sa nagdaang mga taon, isang pantay at maalalahaning Nick
Begich ay nasa posisyong ito. Nuong siya ay namatay, ito ay
naging kawalan ng Alaska. Dahil sa mga pang nasyonal na
utang, digmaan, at hindi magandang ekonomiya ito ay hindi
panghalinang panahon na tumakbo. Kahit na, ako ay tumayo
dahil ang mga taga Alaska ay dapat magkaroon ng
nakatayong Representante 

GGaawwiinn  aanngg  NNaarraarraappaatt  nngg  PPaagg--aaaakkoo  ssaa  TTrraabbaahhoo
Ako ay magpakita sa botohan, at magtratrabaho,itaguyod ang
pagtapos ng mga pagtataas ng mga sahod para sa mga
representante ng Kongresso hanggang ang mga katamtaman
ng sahod ng mga taong nakatira sa Amerika ay tumaas,
magtrabaho ng tama, at susuporta sa karangalan na para sa
Alaska.

UUnnaahhiinn  aanngg  HHoossppiittaall  nngg  mmggaa  BBeetteerraann//KKaalluussuuggaanngg  PPaagg--aallaaggaa
ppaarraa  ssaa  LLaahhaatt
Kasama ang 75,000 na mga Beterano , at ang malaking
populasyon ng militarya, ang Alaska ay dapat  magkaroon ng
Hospital sa Beterano.Ang mga Alaskans ay dapat magkaroon
ng kalidad na alagang kalusugan at  sansinukob na sistemang
pangkalusugan na maaring gawin. 

SSiigguurraaddoohhiinn  aanngg  EEdduukkaassyyoonn  aatt  OOppoorrttuunniiddaadd  nnaa  PPaanngg  ttrraabbaahhoo
Isang paraan para mapanatilihing kahanga-hanga ang
Amerika ay ang pagturo. Pagsuporta ng edukasyon ay dapat
gawin na pondo, hindi soysal na programa. Imbis sa labas
kumuha ng trabaho, aking pipiliin and edukasyonal na pondo,
pagsasanay ang trabaho, at paggawa ng negosyong pang
Amerikan.

GGuummaawwaa  nngg  UUmmaallaallaayy  nngg  PPaannggkkaabbuuhhaayyaann  iimmbbiiss  nnaa  mmggaa  TTuullaayy
Dapat tayong gumawa ng mga dagdag halagang

pangkabuhayan, maging responsableng gumawa ng pondo at
turismo (sigurohin ang benepisyo ng mga Alaskan),  itaguyod
ang bagong teknolohiya, at pagpipili ng mga lakas. Ating
alamin galing sa labas na mga patubo, hindi maging may-ari
ng labas ng mga patubo. Maggawa tayo ng mga
katamtamang sahod, pantay na bayad, at kaligtasan ng
trabahador na maaasahan hindi ang bayaran.

IIppaaggttaannggggooll  aanngg  KKaarraappaattaann  aatt  KKaallaayyaaaann
Ako ay kumakalaban sa mga batas na lumalabag sa pagka
pribado ng mga mamamayan, na siyang naghahadlang ng
pagtatag ng kasunduan, na nagtatakda ng ating karapatang
pang Konstitusyon, na nagsusuporta ng digmaan bago ang
diplomasya, o kaya gustong lokohin ang mga Amerikans, o
nagbabawal sa mga wastong diskusyon para sa mabuting
polisiya na gagawing desisyon.

Inihanda at binayaran ng kandidato. Ang mga nilalaman ng pahayag ay ipinipresenta kung paano gusto ng kandidato na aayon sa batas ng 
AS 15.58.030 at 6AAC 25.690.
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Representante ng Estados Unidos
William W. “Bill” Ratigan, Usigin Ngayon!

LLUUGGAARR  TTIIRRAAHHAANN:: Juneau, AK

SSUULLAATT  TTIIRRAAHHAANN:: P.O. Box 22394
Juneau, AK 99802

EE--MMAAIILL:: impeachmentalaska@yahoo.com

WWEEBB  SSIITTEE  AADDDDRREESSSS:: impeachnow.blogstream.com

IIBBAA::
Ang aking ama ay mayor ng aking maliit na sariling-bayan,
kaya siguro ako ay may dugong politiko.

Ako ay galing sa eda na ang kapanahunan ay Vietnam/Nixon,
at umasenso galing sa protesta hanggang sa katapusan na
ang tanging paraan na pigilin ang nahaharap na mgaVietnams
at Nixons, at para matukoy ang isyu ng kahirapan at kontra-
lahi, ay sa pagtagayud ng lipunan ng sosyalistang mga
prinsipyo. 

Dumating sa Ketchikan ng 1975, ako ay nakuha sa mga
balsa. Ang pansimulang trabaho sa tag-araw ay naging
karera. Galing sa taga linis ng plato ako naging Opisyal sa
sasakyang dagat, nagretiro nuong nakaraang dalawaang
taon. Kung mahalalal, ako ay maging isa sa mga kakaunting
kongresso na talagang nabuhay dahil sa pagtratrabaho.

Habang sa daan, ako ay nag-asawa at may isang anak.

Bilang representante ng pagpupulong sa samahang pang
dagat na militante, naki pag-away ako para sa solidaridad ng
pang - internasyonal, pang-taong hustisya, at para sa
Partidong Trabaho na nangangako sa mga polisiya ng mga
trabahante. Ako ay mananatiling naniniwala sa programa.

PPAAHHAAYYAAGG::

Kung mahalal, sa unang araw ng Kongresso, imumungkahi
kong usigin si Presidente Bush at Bise-Presidente Cheney.
Aking ipapatuloy ang away kahit gaano katagal.

Sila ay dapat usigin para sa hindi tunay na pagpasunod sa
bansa ng mga militaryang pakikipagsapalaran na umabot ang
halaga ng lagpas 20,000 Amerikans na napatay at pinatay, at
mga sobrang 100,000 Iraqis. Ang huling halaga sa dolyares
ay hinuhulaang umabot sa  $1,000,000,000,000 …at higit pa-
walang katapusan.

Kasama ang pideral na tesorero na pinahaba sa pontos na
maputol, Bush at ang Konggreso ay nagpasiya ng malaking
putol sa buwis para sa mga sobrang-mayaman.

Kung mahalal, ako ay hindi bubuto na kahit isang sentimo
para sa digmaan ng Iraq, o kahit na anong akma na
pananakot laban sa mga walang lakas na mga nasyon, kahit
na anong daming langis ang nasa kanila.

Ang pagsalakay ng mga demokratikong karapatan at ang
pagkapribado sa bahay ay sabay na nakakatakot- at
mauusig. Hindi kapani-paniwala, si Bush ay lumabag sa
mismong batas na pinasa sa mga Nixon na abuso, at ang
Konggreso... talagang walang ginagawa.

Samantala, ang mga pangangailangan, bahay, trabaho,
pangkalusogang pag-aalaga, edukasyon, iba pa.- sa mga
trabahante, katamtaman, at mahihirap ar baliwala. Dito sana
ang ating pera iginasta.

Bawat boto para Usigin Ngayon! ay nagpapadala ng
makapangyarihang mensahe ng pag-asa lagpas Alaska sa
buong bansa, at sa buong mundo-sa mga naghihirap na mga
tao sa Iraq, Palestine, at sa buong Gitnang Silangan. Dapat
malaman na kahit sa maliit/malaking konsebatibong Alaska,
may mga taong gustong tanggihan ang kasalukuyang U.S. na
polisiya. Bawat boto ay nagrerepresenta ng higanteng panalo
sa pagpadala ng kaunlaran ng kasaysayan!

Inihanda at binayaran ng kandidato. Ang mga nilalaman ng pahayag ay ipinipresenta kung paano gusto ng kandidato na aayon sa batas ng  
AS 15.58.030 at 6AAC 25.690.
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Representante ng Estados Unidos
Don E. Young, Republikan

PPEETTSSAA  NNGG  KKAAPPAANNGGAANNAAKKAANN:: Hunyo 9, 1933

LLUUGGAARR  NNGG  KKAAPPAANNGGAANNAAKKAANN:: Meridian, CA

PPAANNGGAALLAANN  NNGG  AASSAAWWAA::  Lu Young

MMGGAA  AANNAAKK:: :: Joni, Dawn
Sampung apo

SSUULLAATT  TTIIRRAAHHAANN:: P.O. Box 125
Fort Yukon, AK 
99740-0125

TTIINNIITTIIRRHHAANN:: 2504 Fairbanks Street
Anchorage, AK 99503

EE--MMAAIILL::
sdougherty@alaska.com

HHAABBAA  NNGG  PPAAGGKKAAKKAATTIIRRAA  SSAA  AALLAASSKKAA::  46 taon
Fort Yukon 1960-kasalukuyan
Anchorage 1959-1960

TTRRAABBAAHHOO::
Representate ng Estados Unidos

EEDDUUKKAASSYYOONN::  
Sutter High School, 1947-1951, Diploma; Yuba Junior
College, 1951-1952, AA; Chico State College, 1952-1953,
1957-1958, BA.

MMIILLIITTAARRYYAA: 
U.S. Army (41st Tangke Batalyon) 1955-1957, Pribado Unang
Klase

MMGGAA  PPOOSSIISSYYOONN  SSAA  PPOOLLIITTIIKKAA  AATT  GGOOBBYYEERRNNOO::
U.S. Bahay ng mga Representante, 1973-kasalukuyan;
Alaska Senado Estado, 1970-1973; Alaska Bahay Estado
1966-1970; Alkalde, Fort Yukon, 1964-1966; Lunsod
Konseho, Fort Yukon, 1960-1964.

MMGGAA  PPOOSSIISSYYOONN  SSAA  NNEEGGOOSSYYOO  AATT  PPAANNGG  --  PPRROOPPEESSYYOONNAALL::
Alaska Lupon ng Tagaganap, Pambansang Edukasyon ng
Lipunan, 1963-1967.

MMIIYYEEMMBBRROO  NNGG  MMGGAA  OORRGGAANNIISSAASSYYOONN((GG))  PPAANNGG
SSEERRBBIISSYYOO::  
Elks, Lions, Masons, Shriners, Fort Yukon Samahan ng mga
Mushers NRA Lupon ng mga Direktor.

TTAANNGGIINNGG  KKIINNAAWWIIWWIILLIIHHAANN::
Panghuhuli, pangingisda, trapping, pagtitipon ng baril.

PPAAHHAAYYAAGG::

Bilang kaisa - isang Representate ng Alaska sa 435 na miyembro
ng Bahay ng mga Representate ng Alaska, ito ay mahalaga na
ang Alaska ay mairepresenta by isang napatunayan nang
mamumuno na naghahandog ng pagsilbi sa mga mamayan ng
bawat rehiyon ng ating estado.

Ang inyong patuloy na tiwala at suporta ay nakapagbigay kaya sa
akin na dati kayong masilbihan bilang Tagapangulo ng Komite ng
Bahay ng Kayamanan at kasalukuyang Tagapangulo ng malakas
na Komite ng Transportasyon at Imprastraktura. Ako ang
nakakatandang Miyembro ng Komite sa Kasiguruan ng Bahay -
lupain.

Bilang Tagapangulo, ako ay nagtrabaho para masiguro na ang
Alaska ay nakakatanggap ng sapat na pondo para sa mga
lansangan ng bayan at mga tulay, malalki at maliliit na paliparan,
mga puwerto at iba pang importanteng proyekto sa
imprastsaktura.

Bilang tugon sa mga atake ng terorista noong ika - 11 ng
Setyembre, ako ay kumuha ng pangunguna sa pagsulat ng ilang
mga importanteng mga panukalang batas sa pambansang
seguridad, kasama na ang panukalang batas sa seguridad sa
abayasyon, ang laban terorista na lehislalatura sa puwerto at
maritime, ang panukalang batas sa seguridad sa bus, at ang
panukalang batas sa kaligtasan sa linya ng padaluyan at
seguridad. Ang lahat nga ito ay may bahaging ginagampanan sa
pagsisikap sa pagpabuti sa Seguridad ng Bahay - lupain ng
Amerika.

Bilang nakatatandang miyembro ng Komite ng Bahay ng
Kayamanan, na siyang may sakop ng kapangyarihan sa mga
lupain pederal, isdaan, buhay - gubat, enerhiya at mga mineral,
mga kagubatan, at mga isyu sa Amerikan Indyan at Alaska Nitibo.
Ako ay naging isang malakas na taga - suporta ng lehislatura sa
ANWR na pumasa sa bahay sa taong ito.

Ang hinaharap ng Alaska ay isa sa walang hanggang potensiyal.
Mayroon tayo ng kasaganaan ng likas - yaman, buhay - gubat at
ang pinakamagandang mga lupain sa mundo. Sa pamamagitan
ng maalam na pangangasiwa ng ating mga yaman, taya ay
makakapagbigay ng isang malusog na kapaligiran at isang sari -
saring ekonomiya - pareho para sa ating mga sarili at para sa
mga henerasyon sa kinabukasan.

Hinihingi ko ang inyong patuloy na pagsuporta.

Inihanda at binayaran ng kandidato. Ang mga nilalaman ng pahayag ay ipinikasalukuyana kung paano gusto ng kandidato na aayon sa batas ng 
AS 15.58.030 at 6AAC 25.690.



Gobernador 
Andrew J. Halcro, Independente

PPEETTSSAA  NNGG  KKAAPPAANNGGAANNAAKKAANN:: Setyembre 20, 1964

LLUUGGAARR  NNGG  KKAAPPAANNGGAANNAAKKAANN:: San Francisco, CA

PPAANNGGAALLAANN  NNGG  AASSAAWWAA::  Vicki

MMGGAA  AANNAAKK:: Lauren, Alyssa

TTIIRRAAHHAANN:: 4735 W. 80th
Anchorage, AK 99502

SSUULLAATT  TTIIRRAAHHAANN:: 4735 W. 80th
Anchorage, AK 99502

EE--MMAAIILL:: ahalcro@ptialaska.net

WWEEBB  SSIITTEE  AADDDDRREESSSS::
www.andrewhalcro.com

LLEENNGGTTHH  OOFF  RREESSIIDDEENNCCYY  IINN  AALLAASSKKAA::
Anchorage 1965-kasalukuyan

EEDDUUKKAASSYYOONN::  
East Anchorage High School, 1982; Willamette University,
1982-1984; UAA, 1985. Propesyonal na Edukasyon: Harvard
Kennedy School of Government, 2003; Harvard Business
School, 2004.

MMGGAA  PPOOSSIISSYYOONN  SSAA  PPOOLLIITTIIKKAA  AATT  GGOOBBYYEERRNNOO::
Alaska Bahay ng mga Reprsentante sa Estado 1999-2003;
Pangulo, Komite ng Transportasyon Bise-Pangulo, Lupon ng
Komunidad at Rehiyonal na Aktibo; Bise-Presidente, Lupon
ng Trabaho at Komersyo; Piskal Polisiya Kaukus.

MMGGAA  PPOOSSIISSYYOONN  SSAA  NNEEGGOOSSYYOO  AATT  PPRROOPPEESSYYOONNAALL::
Presidente, Avis Rent A Car ng Alaska, 2002-kasalukuyan;
Direktor ng Pagtitinda at Pagbibili, Avis Rent A Car ng Alaska,
1990-2002; Manedyer ng Plota, Avis Rent A Car ng Alaska,
1985-1990.

MMIIYYEEMMBBRROO  NNGG  MMGGAA  OORRGGAANNIISSAASSYYOONN((GG))  PPAANNGG
SSEERRBBIISSYYOO::
Alaska Lupon ng mga Komersyo  sa Estado; Anchorage
Lupon ng Komersyo; Alaska 20/20; Out North Teatro;

Lupon sa Sentro  ng Small Business Development; Boys &
Girls Clubs ng Anchorage; Gladys Wood Elementary School;
PTA Presidente.

IIBBAA::
Pinakamahusay na Tagapagbatas ng Nakararami, 2002
Alaska Legislative Digest; Pinakamahusay na Negosyante na
Tagapagbatas, 2002 Alaska Legislative Digest; Bantay na
Ipinagkaloob, Pambansang Pederasyon ng mga
Independenteng Negosyo.

PPAAHHAAYYAAGG::

Matapos ang 20 taon ng paglaki sa buong estadong
pangpamilyang negosyo, 4 na taon bilang isang Mambabatas
ng Republikan at sa huling 3 taon ng pagsusulat ng isang
pampanhayang kolumna sa pampublikong patakaran, ako ay
napunta sa pag - unawa sa madramang pagbangga ng pang
- estadong gobyerno sa mga komunidad at mga negosyo ng
Alaska.  

Ngayong araw tayo ay nakikipagpaligsahan sa isang pang -
mundong palengke para magbenta ng ating pinakukunang -
yaman. Sa nakalipa sna labin - limang taon kaysa
makipagpaligsahan, tayo ay umaatras. Mula turismo hangang
pang - komersiyong pangingisda, tayo ay nagpahintulot ng
malaking panlabas na mga interest na mangibabaw habang
nagbibigay ng mas maliit na benipisyo sa mga taga - Alaska. 

Ito ay dahil sa hindi panatag na piskal ng estado at sa
kakulangan sa pamumuno. 

Sa 12 taon  pareho Demokatik at Republikan na Gobernador
ay nagkaroon ng pagkakataon na umayos sa problema at sila
ay nabigo. Iyan ang dahilan kung bakit ako ako ay tumatakbo
para sa Gobernador bilang isang Independent.

Bilang Gobernador binabalak ko na mag - pokus sa tatlong
kritikal na mga bahagi: 

•   KKaalluussuuggaann  nngg  mmggaa  TTaaggaa  --  AAllaasskkaa  aatt  mmggaa  KKoommuunniiddaadd -
Pangkalusugang pangangalaga at edukasyon, isang
nagkaka - edad na populasyon, isang papasok na pang-
dadayuhan na siyang nagmamaneho sa panglokal at pang
- estadong badget pataas. Pagkompronta sa matataas na
antas ng pangtahanang karahasan, pang-aabuso sa
kabataan at sexual na pagsalakay. 

•   KKaalluussuuggaann  nngg  EEkkoonnoommiiyyaa  nngg  AAllaasskkaa - Isang mahabang
hanay na piskal na plano para makapag - bigay ng
panatag sa ekonomiya.Paglalaban sa pagbaba sa
produksyon sa langis at ang pangangailang sa mga
alternatibo. Isang pangingisda na industriya na
nangangailangan ng isang paligsahan na pagbebenta at
paniniguro sa kalidad na mga programa. Lumalaking
turismo sa ibayo ng mga barkong pang kruise na
pasahero. 

•   RReeppoorrmmaanngg  LLeehhiissllaattiibboo - Mas malakas na asal at
paglalantad na mga batas na siyang gumagabay sa mga
pampublikong mga opisyal. ang mga limitasyon sa termino
at pagpapa - ikli sa lehislatibong sesyon. 

Para sa tiyak na mga mungkahi sa patakaran
www.andrewhalcro.com 

Inihanda at binayaran ng kandidato. Ang mga nilalaman ng pahayag ay ipinipresenta kung paano gusto ng kandidato na aayon sa batas ng 
AS 15.58.030 at 6 AAC 25.690..
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Tenyente Gobernador
Fay Von Gemmingen, Independente

PPEETTSSAA  NNGG  KKAAPPAANNGGAANNAAKKAANN:: August 9, 1946

LLUUGGAARR  NNGG  KKAAPPAANNGGAANNAAKKAANN:: Anchorage, AK

PPAANNGGAALLAANN  NNGG  AASSAAWWAA:: Patrick E. Von 
Gemmingen

MMGGAA  AANNAAKK:: Scott, Tamara
Mga apo: Ariana, Ava

TTIIRRAAHHAANN:: 11540 E Equestrian 
Street
Palmer, AK 99645

SSUULLAATT  TTIIRRAAHHAANN:: P.O. Box 1148, 
Palmer, AK 99645

EE--MMAAIILL:: fayvong@alaska.com

WWEEBB  SSIITTEE  AADDDDRREESSSS::
www.andrewhalcro.com 

HHAABBAA  NNAA  PPAAGGKKAAKKAATTIIRRAA  SSAA  AALLAASSKKAA:: 60 taon

TTRRAABBAAHHOO::
Sertipikadong Tagapagtuos ng Publiko

EEDDUUKKAASSYYOONN::
High School - West High Scholl, 1964; College - Univeristy of
Alaska, BBA Accounting, 1972; Pinapatuloy ng mga kurso sa
edukasyon - 80 oras kada mga 2 taon.

MMGGAA  PPOOSSIISSYYOONN  SSAA  PPOOLLIITTIIKKAA  AATT  GGOOBBYYEERRNNOO::
Anchorage Samahan - 1995-2004, Pangulo 2000 & 1998;
Alaska Liga ng Munisipyo - Presidente 2003; Pangulo ng
Munisipyo ng Lupon ng Tagapayo sa Badget- 1983; Lupon
ng Pagpupulong ng Kawanihan sa mga Bisita ng Anchorage;
Lupon ng Korporasyon sa Pang-unlad ng Ekonomiya ng
Anchorage.

NNEEGGOOSSYYOO  AATT  PPRROOPPEESSYYOONNAALL  NNAA  MMGGAA  KKAATTUUNNGGKKUULLAANN::
May sertipikong Publikong Tagapagtuos - 1978 hanggang
ngayon, sariling empleyo mula 1983; WCK Investments,
Tagapagtuos - 1976-1978; Marion Porter, CPA - Tagapagtuos
- 1975-1976; City of Anchorage - Internal na Tagapasuri  -
1971-1974.

SSEERRVVIICCEE  OORRGGAANNIIZZAATTIIOONN((SS))  MMEEMMBBEERRSSHHIIPP::
Soroptimist International of Cook Inlet - Presidente; ATHENA
Society; American Society of Women Tagapagtuoss -
Pambansang Direktor; Alaska Society of CPAs -
Sekretarya; Anchorage Estate Planning Council; Rainbow
Girls - Kagalang-galang na Opisyal.

IIBBAA::
Parangal: Alaska Sertipiko ng Publikong Pananalapi -
Publikong Serbisyo; Soroptimista Internasyonal ng Cook Inlet
- Babae ng Naiiba.   

PPAAHHAAYYAAGG::

Ang aking hangarin bilang isang Tenyente Gobernador ay ang
mga sumusunod:

•   Para siguraduhin ang pampublikong tiwala sa proseso ng
halalan sa pamamagitan ng pagkuha ng may kakayahang
mga tauhan para mangasiwa sa halalan ng Alaska na
walang partido at epektibong pamamaraan

•   Para makatulong sa pagpapaunlad sa isang planong
piskal para maiwasan ang pag-unlad at pag-bagsak na
pag-iikot.

•  Para abutin ang  ang mga komunidad para ang kanilang
mga tinig ay marinig sa patag ng Estado. Bilang dating
miyembro ng Samahan at isang aktibista sa Alaska Liga
ng Munisipyo, alam ko na ang mga suliranin sa ating mga
lungsod at mga bayan na kailangang marinig at
mahanapan ng kalutasan. Ang paghahati- hati sa kita sa
munisipyo ay kinakailangan para sa malusog na
pagpapanatili sa ating mga komunidad.

•   Para siguradihin na ang tinig ng Alaska ay maririnig sa
patag na pederal, kahit sa edukasyon, pangkalusugang
pangangalaga, lupain, isda o kaya sa marami pang ibang
usapin na hinahati natin sa pederal na gobyerno. 

•   Para makatulong sa pagsauli sa pananalig ng taga -
Alaska sa gobyerno ng Estado at para makahanap ng
praktikal, pangkaraniwang sintido na mga solusyon para
makalutas sa ating mga problema. 

Ang inyong boto para sa aming tiketa, isang may kasarinlang
tinig para sa lahat ng taga - Alaska kahit ano man ang
kanilang partido, ay pinasasalamatan. Hinihimok ko kayo na
bumisita sa aming website, www.andrewhalcro.com, para sa
mga mungkahing tiyak na patakaran at para mag - alay ng
inyong mga isip at naramdaman sa mga usapin. Gusto
naming makarinig mula sa inyo.

Inihanda at binayaran ng kandidato. Ang mga nilalaman ng pahayag ay ipinipresenta kung paano gusto ng kandidato na aayon sa batas ng 
AS 15.58.030 at 6AAC 25.690.



Gobernador
Tony Knowles, Demokrat

PPEETTSSAA  NNGG  KKAAPPAANNGGAANNAAKKAANN:: Enero 1, 1943

LLUUGGAARR  NNGG  KKAAPPAANNGGAANNAAKKAANN:: Tulsa, OK

PPAANNGGAALLAANN  NNGG  AASSAAWWAA::  Susan Morris Knowles

MMGGAA  AANNAAKK:: Devon, Luke, Sara

TTIIRRAAHHAANN:: 1146 S Street
Anchorage, AK 99501

SSUULLAATT  TTIIRRAAHHAANN:: P.O. Box 201663
Anchorage, AK 99520

EE--MMAAIILL:: tony@tonyknowles.com

WWEEBB  SSIITTEE  AADDDDRREESSSS:: www.tonyknowles.com

HHAABBAA  NNGG  PPAAGGKKAAKKAATTIIRRAA  SSAA  AALLAASSKKAA::  38 taon

TTRRAABBAAHHOO::
Kasama, Downtown Pamumuhan na Kompanya.

EEDDUUKKAASSYYOONN::  
Yale University, AB, Ekonomiya (1968).

MMIILLIITTAARRYYAA::  
U.S. Army, 1962 hanggang 1965, 82nd Airborne, MACV J-2
(Military Assistance Command Vietnam, intelihenteng yunit).

MMGGAA  PPOOSSIISSYYOONN  SSAA  PPOOLLIITTIIKKAA  AATT  GGOOBBYYEERRNNOO::
Governador ng Alaska, 1994-2002; Mayor ng Anchorage,
1982-1988; Anchorage Representante, 1975-1979.

MMGGAA  PPOOSSIISSYYOONN  SSAA  NNEEGGOOSSYYOO  AATT  PPRROOPPEESSYYOONNAALL::
Kasama, Downtown Investments Company; May-ari/operator,
Downtown Deli & Café; May-ari/operator, Grizzly Burger, Inc.

MMIIYYEEMMBBRROO  NNGG  MMGGAA  OORRGGAANNIISSAASSYYOONN((GG))  PPAANNGG
SSEERRBBIISSYYOO::
Hilaga ng Pasipiko ng Lupon ng Pangingisda; Lupon ng
Pandagat na Pew; Lupon ng mga Direktor sa KAKM, Marso
ng Diyemo, Anchorage Lupon ng Komersyo at Anchorage
Pagtitipon ng mga Bisita at Samahan.

TTAANNGGIINNGG  KKIINNAAWWIIWWIILLIIHHAANN::  
Pagtakbo, skiing, paligsahan sa pangingisda, pagbibisikleta,
mahabang mga paglalakad.

PPAAHHAAYYAAGG::

Ang mga desisyon na ginagawa ng mga taga - Alaska ngayon
ay maaring magdala sa atin ng positibong benepisyo sa
susunod na 50 taon at mahigit - kung tayo ay gagawa ng
mga tamang pagpili. 

Magkaisa sa likod ng Alaska na termino sa linya ng gaas
Ang kasalukuyang matataas na mga presyo ay gumagawa sa
likas na tubong linya ng gas na kapakipakinabang. Kailangan
nating tinganan ang lahat ng mungkahi para makasiguro na
makuha natin ang pinakamahusay na possibleng usapan sa
mga termino ng Alaska: ang pangako sa pagpagawa ng isang
mesa ng orasan, pagkuha sa abot kayang enerhiya para sa
panlunsod at pambukid na mga taga - Alaska, gamit ng pag -
upa sa Alaska at mga negosyo sa Alaska, at pagkakahiwalay
ng pagpalit ng buwis sa langis mula sa kahit na anong linya
ng gaas na usapan.  

Pantay na bahagi ng mga kita
Ang pagpapa - unlad sa gaas ng Alaska sa ating mga termino
at isang pagbago sa kita sa langis ay magdadala ng bilyon -
bilyon na kita sa Alaska. Ang ating obligasyon sa mga
pinagkukunang - yaman na mga ito ay ang pagpapalakas ng
piskal na disiplina at pokus sa edukasyon at pampublikong
kaligtasan; suporta sa ating mga komunidad, ating militar,
Pambansang Bantay at kanilang mga pamilya; at trabaho
para magdala ng pangkalusugang pangangalaga para sa
lahat ng nagtratrabahong mga pamilya. 

Mamuhunan ng sobra sobra sa edukasyon
Ang mga taga Alaska ay karapat - dapat sa pinakamataas na
na kalidad ng edukasyon, maaring makuha ng lahat.
Kailangan nating bigyan ng buo ng pondo ang Konstitusyonal
na pangako para edukasyon hanggang ika  - 12 grado.
Ngunit ang edukasyon ay nagsisimula bago mag - kinder at
humahaba pa lagpas sa pangmataas na paaralan.

Ang sobra ay dapat na ilagay sa isang pinakakatiwalang
pondo para magpagawa ng mga bago - paraalan na mga
programa sa pag - aaral at kalusugan ng mga anak at
nutrisyon; at bokasyonal, teknikal at Unibersidad na mga
programa.  

Kasama ang piskal na displina, magagawa natin ang ating
mga paaralan na pinakamahusay sa Amerika. Kung ang mga
taga - Alaska ay magkaka - isa sa likod ng pangitaing ito,
magagawa natin itong totoo. Ito ang dapat nating maging
pamana sa mga henerasyon ng kinabukasan; ito ang dahilan
kung bakit ako ay tumatakbo para Gobernador. 

Inihanda at binayaran ng kandidato. Ang mga nilalaman ng pahayag ay ipinikasalukuyana kung paano gusto ng kandidato na aayon sa batas ng  
AS 15.58.030 at 6 AAC 25.700.
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Tenyente Gobernador 
Ethan A. Berkowitz, Demokrat

PPEETTSSAA  NNGG  KKAAPPAANNGGAANNAAKKAANN::  Pebrero 4, 1962

LLUUGGAARR  NNGG  KKAAPPAANNGGAANNAAKKAANN:: San Francisco, CA

PPAANNGGAALLAANN  NNGG  AASSAAWWAA:: Mara Kimmel

MMGGAA  AANNAAKK:: Noah 2, Hannah, 5

SSUULLAATT  TTIIRRAAHHAANN:: P.O. Box 91386
Anchorage, AK 99509

EE--MMAAIILL:: ethanb@ethanberkowitz.com

WWEEBB  SSIITTEE  AADDDDRREESSSS:: www.ethanberkowitz.com

HHAABBAA  NNGG  PPAAGGKKAAKKAATTIIRRAA  SSAA  AALLAASSKKAA::  16 taon

TTRRAABBAAHHOO:: Lider ng Demokratikong Bahay,
Negosyo may-ari, abugado.

EEDDUUKKAASSYYOONN::  
Harvard College, 1979-1983, A.B., Gobyerno at Ekonomiya;
Cambridge University, 1985-1986, Master ng Pilosopiya, Pag-
aaral ng Polar; University of California, Hastings College of
Law, 1987-1990, J.D.

MMGGAA  PPOOSSIISSYYOONN  SSAA  PPOOLLIITTIIKKAA  AATT  GGOOBBYYEERRNNOO::
Lider ng Demokratikong Bahay, 1999-kasalukuyan;
Representante ng Estado, 1997-kasalukuyan; Tumutulong sa
Distritong Abugado, Alaska Dept. of Law; Klerk ng Batas,
Alaska State Court of Appeals; Opisyal na Nagpapatupad,
U.S. Antarctic Program.

NNEEGGOOSSYYOO  AATT  PPRROOPPEESSYYOONNAALL  NNGGAA  KKAATTUUNNGGKKUULLAANN::
May-ari, Nunatak, LLC; Kasama, EZR Co.; Kasamang May-
ari, Snow City Café; Direktor, Institute of the North.

MMIIYYEEMMBBRROO  NNGG  MMGGAA  OORRGGAANNIISSAASSYYOONN((GG))  PPAANNGG
SSEERRBBIISSYYOO::
Miyembro ng Lupon, Boys & Girls Clubs of Anchorage;
Miyembro ng Lupon (ex officio), Anchorage Economic
Development Corp.; Miyembro ng Lupon, Eksperimental na
Programa para Mapasimuno ang Kompetensiyang Pag-aaral.

TTAANNGGIINNGG  KKIINNAAWWIIWWIILLIIHHAANN::  
Pangingisda, larong-hockey, paglalakbay, pagbabasa,
pamilya.

IIBBAA::
Kung mayroon kayong mga katanungan tungkol sa aking
mga pananaw sa mga puna, pakitawagan ako sa 907-258-
2006 o e-mail ako sa ethanb@ethanberkowitz.com.
Tinatanggap ko ang pagkakataon na marinig ang inyong mga
inaalala at mapag - usapan ang mga puna kasama ka.

PPAAHHAAYYAAGG::

Naniniwala ako sa Alaska at ang ideya na nagbibigay
kahulugan na espesyal ang mamuhay dito. Ako ay tumtakbo
para sa Tenyente Gobernador para  Maitatago ang Pangako
ng Alaska – para masunggaban ang mga pagkakataon at
maipagtanggol ang mga kalayaan na ating pinahahalagahan,
at para maipagpatuloy ang mga stratehiya na magpapataas
sa pag - asa sa sarili at malaks at malusog na mga
komunidad.  

MMAABBAABBAANNGG  HHAALLAAGGAA  NNGG  EENNEERRHHIIYYAA  
Ang kinahinatnan ng Alaska bilang isang estado ng enerhiya
ay nagsisimula sa langis at sa isang linya ng gaas, na
sumasakop sa pagpapaunlad sa madaming pinagkukunang -
yaman ng Alaska para mapababa ang hindi katanggap -
tanggap na matataas na mga panukala sa panggatong. Mga
alternatibong enerhiya tulad ng hangin, geothermal, at
biomass ay maaring magdala ng seguridad sa enerhiya,
pagkakataon sa ekonomiya at kasarinlan sa mg akomunidad
ng Alaska at sa mga pamilya ng Alaska.

IINNDDIIBBIIDDUUWWAALL,,  KKAALLIIDDAADD  NNAA  EEDDUUKKAASSYYOONN  
Itrato ang bawat estudyante bilang isang indibiduwal at
magdala palabas ng potensiyal sa bawat taga Alaska sa lahat
ng antas ng edukasyon. Ang isang maliksing ika - 21 na siglo
na sistema ng edukasyon ay nagpapaloob ng:  
•   Bago  magkinder, ng sa gayon ang mga bata ay

magsimula sa paaralan na nais matuto;
•   K-12, kasama ang paligsahan, sining, musika, at klase ng

pinagpipilian na mas sosobra pa sa mga basiko;
•   Bokasyonal at teknikal na mga paaralan, ng sa gayon ang

mga taga - Alaska ay makabenepisyo mula sa mga
pagkakataon sa trabaho ng Alaska;

•   Isang unibersidad na nagsasanay sa mga taga - Alaska na
punuan ang pagtuturo, pagiging nars at iba pang
kailangang mga posisyon at ang asal ng pagsasaliksik na
tutulong sa atin na mas maintindihan ng mabuti ang ating
estado at ang paggaamit ng maalam ng ating mga
pinagkukunang - yaman. 

MMAAYY  AASSAALL,,  MMAAYY  KKAAKKAAYYAAHHAANNGG  GGOOBBYYEERRNNOO  hhnnaa
nnaaggppaappaarraannggaall  ssaa  ppaammppuubblliikkoonngg  ppaaggttiittiiwwaallaa,,  mmggaa  uulliirraann  aatt  mmggaa  ttrraaddiissyyoonn..
NNaaggbbiibbiiggaayy  iittoo  nngg  ppiisskkaall  nnaa  ddiissiipplliinnaa  ppaarraa  ssaa  ppaaggttaattaannggggooll  ssaa  mmggaa
kkaassoobbrraahhaann  nnggaayyoonn,,  nnaaggbbiibbiiggaayy  iinnssppiirraassyyoonn  ssaa  ppaaggppaaaappbbuuttii  ssaa  hhaallaaggaa  aatt
mmaagghhaattiidd  nngg  ppaannggkkaalluussuuggaanngg  ppaannggaannggaallaaggaa,,  aatt  ppaaggppaattaakkbboo  nngg  ttaappaatt,,  ttiiyyaakk
aanndd  mmaalliinnaaww  nnaa  hhaallaallaann..

Ang mga taga - Alaska na nagtratrabaho ng sama - sama ay
gumagawa ng pagiging isang estado, ang linya ng tubo at ng
Permanent Fund.  Iyan ay isang malaking pamana at malaking
leksyon at yan ang dahilan kung bakit ako ay nananalig na
MMaaiittaattaaggoo  aanngg  PPaannggaakkoo  nngg  AAllaasskkaa..

Inihanda at binayaran ng kandidato. Ang mga nilalaman ng pahayag ay ipinikasalukuyana kung paano gusto ng kandidato na aayon sa batas ng 
AS 15.58.030 at 6AAC 25.690.
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Gobernador
Sarah H. Palin, Republikan

PPEETTSSAA  NNGG  KKAAPPAANNGGAANNAAKKAANN:: Pebrero 11, 1964

LLUUGGAARR  NNGG  KKAAPPAANNGGAANNAAKKAANN:: Idaho 

PPAANNGGAALLAANN  NNGG  AASSAAWWAA::  Todd Palin

MMGGAA  AANNAAKK::  Track, Bristol, 
Willow, Piper 

TTIIRRAAHHAANN:: 1140 W. Parks Hwy 
Wasilla, AK 99654 

SSUULLAATT  TTIIRRAAHHAANN:: 1140 W. Parks Hwy
Wasilla, AK 99654 

EE--MMAAIILL:: palinhdq@gci.net

WWEEBB  SSIITTEE  AADDDDRREESSSS:: www.palinforgovernor.com

HHAABBAA  NNGG  PPAAGGKKAAKKAATTIIRRAA  SSAA  AALLAASSKKAA::  42 taon
Skagway 1964-1970
Eagle River 1970-1972 
Wasilla 1972-kasalukuyan

TTRRAABBAAHHOO::
Dating Alkalde; Dating Taga - pamuno, Alaska Oil and Gas
Conservation Commission. 

EEDDUUKKAASSYYOONN::  
Nakapagtapos sa Wasilla High, 1982; Nakapagtapos sa
University of Idaho, B.S. Komunikasyon – Pagsusulat 1987.

MMGGAA  PPOOSSIISSYYOONN  SSAA  PPOOLLIITTIIKKAA  AATT  GGOOBBYYEERRNNOO::
Konseho ng Lunsod ng Wasilla; Mayor ng Wasilla City ;
Presidente, Alaska Conference of Mayors; Alaska Municipal
League Board; Pangulo, Alaska Oil and Gas Conservation
Commission; Interstate Oil and Gas Compact Commission.

MMGGAA  PPOOSSIISSYYOONN  SSAA  NNEEGGOOSSYYOO  AATT  PPRROOPPEESSYYOONNAALL::
Sigma Beta Delta Honor Society, APU; Valley Hospital
Association Board; dating American Management
Association; Alaska Outdoor Council; Alaska Miner's
Association; Alaska Resource Development Council; Youth
Court Steering Committee.

MMIIYYEEMMBBRROO  NNGG  MMGGAA  OORRGGAANNIISSAASSYYOONN((GG))  PPAANNGG
SSEERRBBIISSYYOO::
Miyembro na Panghabang-buhay NRA ; lditarod PTA; dating
Lupon ng Salvation Army; Iba’t-ibang Lupon ng Komersiyo;

Tagaturo ng Valley Youth Sports , Manedyer ng Hockey Team;
Ginagalang na Miyembro, Rotarya. 

TTAANNGGIINNGG  KKIINNAAWWIIWWIILLIIHHAANN::  
Mga makinang pang-yelo; Pagtatakbo; Kasaysayan ng
Alaska; Biographical Histories of U.S. Founders; Simbahan. 

IIBBAA::
Samahang ng Amerikang Pampublikong Trabaho, Alaska
Chapter "Tauhan ng Taon" Award; "Pataas 40 Pababa 40"
Award. 

PPAAHHAAYYAAGG::
Ang aking pampublikong serbisyo bilang isang Alkalde ng
pinakamabilis na lumaking pook ng Alaska ay isang tala ng
tagumpay na aking kinasasabikan na ilagay na trabaho sa
buong estado bilang inyong Gobernador. Ang pag - pokus sa
basiko na imprastaktura para sa ating mga pamilya at mga
negosyo, ang paglapit na ito ay humihimok ng malaki sa
pamumuhunan at nagbibigay daan sa pribaong sektor na
gumawa ng pagkakataon at mga trabaho. 

Ang napatunayan ko nang karanasan sa pampublikong
serbisyo ay makikita sa isang simple na pang - Alaskang na
pilosopiya: tayo ay umaasa sa isang epektibo, makuwe-
kuwenta, mapagkakatiwalaang gobyerno ng estado. 

Iminumungkahi ko ang isang pangestadong talausapan na
mamahala sa abot ng gobyerno kasama ang naa-lalayan na
mga badget, maalam na pagpapaunlad ng mga pinag -
kukunang yaman, pagbabantay sa Permanent Fund ng ating
mga anak, at pagtatanggol sa kalayaan ng Alaska. Gagawin
nating ito sa pamamagitan ng pag - una at paggawa sa ating
mga propyedad na pinakamahusay sa bansa: edukasyon,
pagkakataon sa trabaho, pampublikong kaligtasan, at buong
imprastaktura ang ating magiging hipo - bato. 

Magkasama tayong magpapagawa ng isang tubo ng gaas ng
Alaska na magbibigay na abot - kayang enerhiya sa buong
Alaska, sa gayon ay mapupuno ang ating mandatong
konstitusyonal na  gawin sa pinakamabuting paraan ang
pagpapaunlad ng pinagkukunang - yaman para sa lahat ng
taga - Alaska. Lagi kong ilalagay sa unahan ang mga taga -
Alaska at lagi akong maninindigan kung ano ang tama.   

Ang ating tradisyonal na karapatan na mangisda at
magpaligsahan sa pinagkukunang - yaman ay pundamental
sa ating kabuhayan sa Alaska. Ang aking pangkalakal at
pangpaligsahan pangingisda na pamilya ay nagturo sa akin ng
isang balanseng perspektibo na mangasiwa sa mga
pinagkukunang - yaman para sa kasaganahan para sa lahat
at sa pagpadami ng pagkuha sa ating mga lupain. 

Mamumuno ako sa pamamagitan ng pagtataguyod sa mga
aral ni Presidente Lincoln: pagrespeto sa pagkakapantay -
pantay, paghihimok sa kompetisyon at malayang
pangangalakal, at pagpaparangal sa pananampalataya at
kalayaan.  

Samahan ninyo ako sa pagbabago sa kinabukasan ng
Alaska; ang pagsasama sa trabaho ay makakagawa ng
positibong pagkaka - iba. Ikinararangal ko na mai - alok ang
ang karanasan, enerhiya, at pananaw para mamuno sa
Alaska kasama ang bago, POSITIBO na paglapit bilang
inyong Gobernador.  

Inihanda at binayaran ng kandidato. Ang mga nilalaman ng pahayag ay ipinikasalukuyana kung paano gusto ng kandidato na aayon sa batas ng  
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Tenyente Gobernador 
Sean R. Parnell, Republikan

PPEETTSSAA  NNGG  KKAAPPAANNGGAANNAAKKAANN:: Nobyembre 19, 1962

LLUUGGAARR  NNGG  KKAAPPAANNGGAANNAAKKAANN:: Hanford, CA

PPAANNGGAALLAANN  NNGG  AASSAAWWAA::  Sandy 
(19 years of marriage)

MMGGAA  AANNAAKK:: Grace & Rachel

TTIIRRAAHHAANN:: 7840 Port Orford Drive
Anchorage, AK 99507

SSUULLAATT  TTIIRRAAHHAANN:: 7840 Port Orford Drive
Anchorage, AK 99507

EE--MMAAIILL::
spalaska@seanparnell.us

WWEEBB  SSIITTEE  AADDDDRREESSSS::
alaskansforparnell.com

HHAABBAA  NNGG  PPAAGGKKAAKKAATTIIRRAA  SSAA  AALLAASSKKAA::  33 taon
Anchorage 1973-kasalukuyan

TTRRAABBAAHHOO:: Abugado

EEDDUUKKAASSYYOONN::  
East Anchorage High School; Pacific Lutheran University,
1980-1984, B.B.A.; Seattle University School of Law, 1984-
1987, J.D.

MMGGAA  PPOOSSIISSYYOONN  SSAA  PPOOLLIITTIIKKAA  AATT  GGOOBBYYEERRNNOO::
Lehislatibong Sangay: Representante ng Estado, 1992-1996;
Senador ng Estado, 1996-2000. Namumuno: Pananalapi ng
Senado Bise-Pangulo, 1999-2000. Sangay ng
Tagapagpaganap: Kasunod na Direktor, Division of Oil & Gas,
DNR, 2003-2005. Iba: Abbott Loop Konseho ng Komunidad,
1988-1995; Bayshore/Klatt Konseho ng Komunidad, 1995-
2000.

MMIIYYEEMMBBRROO  NNGG  MMGGAA  OORRGGAANNIISSAASSYYOONN((GG))  PPAANNGG
SSEERRBBIISSYYOO::
Miyembro ng Lupon, Alaska State Chamber of Commerce;
dating miyembro ng Lupon, Habitat for Humanity; dating
Miyembro ng Lupong ng American Red Cross; buluntaryong
nagpapautang na manedyer ng kampanyang United Way-
Anchorage; tagaturo ng pangmataasang paaralan na grupong
nakakabata.

TTAANNGGIINNGG  KKIINNAAWWIIWWIILLIIHHAANN::  
Pamilya at ang pagsisigasing sa mga bata at mga pusong
bata ng Alaska para gumawa ng mga oportunidad sa iba.
Aktibong panlabas na laro

PPAAHHAAYYAAGG::

Sa araw - araw na batayan, sinisikap kong maipakita sa
ating mga anak ang aking taos pusong paninawala sa
pangako ng Alaska bilang isang lugar ng pag - asa at
pagkakataon. Ako ay magdadala ng parehong asa sa
gobyerno ng estado. Ang mga nahalal na mga opisyal ay
kailangan na mapanatiling buhay ang pangako ng Alaska
bilang isang lugar kung saan iaw ay hukom sa mga merito
ng inyong abilidad, at ang mga panaginip ay magkatotoo sa
pamamgitan ng mahirap na trabaho at dedikasyon para sa
hangarin.  

Ako ay nagsilbi sa Alaska bilang isang miyembro ng Bahay
at Senado, at bilang Deputy Direktor ng Sangay ng Langis
at Gaas. Binabalanse ko ang badget at ginugupit ko ang
pag - gasta ng estado. Nagtatanggol ako para sa mga
biktima ng krimen at pantahanang karahasan. At ako ay
bumoto para maipagtanggol ang Permanent Fund, ako ay
naniniwala na ang tao ang dapat magdesisyon kung paano
ang mga perang ito ay hawakan.   

Ang pinakamalaking puna na minumukha ng Alaska ay
kung maari nating makipag - ayos ng isang linya ng tubo na
usapan na makakahatid ng ating karapatan para
matanggap ang pimakamataas na halaga para sa ating
binahaging pinagkukunang - yaman. Ang kasalukuyang
usapan kasama ang mga produser ay nabigo sa pagsubok.
Ito ay hindi karapat - dapat na nagtali sa may
kapangyarihan ng pagbubuwis at pagsasa- ayos at
nakakapagpaliit ng bahaging gagampanan ng estado bilang
isang mangangalakal na partido. Kailangan natin gumawa
ng mas mabuti! Bilang Deputy Direktor, inirerepresenta ko
ang estado sa negosasyon kasama ang MidAmerican at
TransCanada. Alam ko ang puna. Alam ko ang mga
naglalaro. At alam ko kung ano ang dapat gawin para mapa
- unlad ang isang matagumpay na proyekto.  

Ang aking pinakamalaking interes ay ang makapag - silbi sa
mga tao ng Alaska ng may kasamang integridad at
makapag - bigay ng totoong pamumuno habang nasa
kritikal na punto ng kasaysayan ng ating estado. 

Inihanda at binayaran ng kandidato. Ang mga nilalaman ng pahayag ay ipinikasalukuyana kung paano gusto ng kandidato na aayon sa batas ng  
AS 15.58.030 at 6 AAC 25.700.
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Gobernador
William S. “Billy” Toien, Libertarian

PPEETTSSAA  NNGG  KKAAPPAANNGGAANNAAKKAANN:: Agusto 18, 1954

LLUUGGAARR  NNGG  KKAAPPAANNGGAANNAAKKAANN:: Los Angeles, CA 

SSUULLAATT  TTIIRRAAHHAANN:: C/O Alaska Dirigibles
3705 Arctic Boulevard
PMB 680 
Anchorage, AK 99503 

EE--MMAAIILL:: bt4gov@hotmail.com 

WWEEBB  SSIITTEE  AADDDDRREESSSS:: www.lpalaska.org

HHAABBAA  NNGG  PPAAGGKKAAKKAATTIIRRAA  SSAA  AALLAASSKKAA::  29 taon 
(mula 1977) 

TTRRAABBAAHHOO:: Konsyergo 

EEDDUUKKAASSYYOONN::  
Hollywood High, 1972, diploma; UAA, 1984. 

MMGGAA  PPOOSSIISSYYOONN  SSAA  PPOOLLIITTIIKKAA  AATT  GGOOBBYYEERRNNOO::
Lupon ng Tagagawa, Alaskan Libertarian Party 

MMGGAA  PPOOSSIISSYYOONN  SSAA  NNEEGGOOSSYYOO  AATT  PPRROOPPEESSYYOONNAALL::
Nagsimulang CEO, Alaska Dirigibles. Mga karanasan sa
kamay na pagtratabaho: paglalathala,  pagtatali litrato statik
na pag-uukit at pagpuputol  (Golden State Paper Products),
panghimpapawirang produkto (Mercury Aerospace Fasteners,
Lockheed), paghahalaman (Metropolitan Water District of
Southern California), pagpopormula at pagbobotelya ng mga
hormones at bitamina pati na rin ang pag - kalakal
(Superthrive, Inc.), pag - iimbak (Cadillac Plastics),
kinamulatang pagpalit ng transportasyon na kasama ang
isang makinang kotse para kay Olivia Newton John (Hanger
Fifty), pagpapagawa at pagpapa - ayos ng mga daan (iba’t
ibang pook ng pinagtratrabahohan), pagkasira (hindi
pumuputok na pagkasira at pagsasalba). sobra sa
dalawampung taon sa hotel at restawran na serbisyong
industriya.

MMIIYYEEMMBBRROO  NNGG  MMGGAA  OORRGGAANNIISSAASSYYOONN((GG))  PPAANNGG
SSEERRBBIISSYYOO::
Mga May-ari ng Baril sa America; Moffett Field Historical
Society;  Buong Kaalaman ng Samahang; Partidong
Libertarian; Samahan ng Pagawaan ng  Balon  at
Panghimpapawid ; Lighter-Than-Air Society. 

IIBBAA::
Nilagdaan sa liko ng Alaskan Libertarian Party at HERE local
878.

PPAAHHAAYYAAGG::

Hindi ako tatayo sa isang plataporma na humihip sa aking
tambuli or sa mga kredensyal, hambalusin ang aking dibdib o
personalidad. Ngunit ako’y maninindigan sa mga puna, at yan
ang mahalaga, dahil wala nang iba ang gagawa nito.  

Ako ay isang ordinaryong nagtratrabahong tao tulad ninyo.
Naiintindihan ko na ang istraktura ng gobyerno ay hindi na
para sa mga taong tulad ko at tulad ninyol ngunit isang
nagsisilbi sa sarili, nabubuhay sa sarili, nagpapadami sa sarili,
lahat kinukuha at dinispigurang burokrasya na nakadesenyo
na magsilbi sa mga pangangailangan ng mga burokrata at
hindi sa atin, kasing simple ng paglinya sa kanilang mga
sariling bulsa, o paglagay ng kanilang mga sariling alagang
sosyal na enhinyerong mga programa na dapat natin
ikabubuhay. Oras na para baligtarin ito ngayon!  

Maari kang magsimula sa pamamagitan ng paggawa ng
inyong boto na mapabilang; hindi sa pagsuporta sa mga
taong laban sa kung ano ang gusto mo, kundi sa pagsuporta
sa tao na para sa kung ano ang gusto mo. Sa pamamagitan
ng pagboto para isang mas maliit sa dalawang kasamaan,
ginagawa mo lamang itong walang katapusan bulok ngang
sistema sa pamamagitan ng pagbigay ng inyong suporta. Ang
sinsasabing dalawang - partidong sistema ay masama sa
kalikasan nito, dahil ito ay naging isang partido na may
dalawang pangalan, at monopolya; ang deperensya ng
monopolyang ito ay mayroong mga naka - armas na may
puwersang ahensya na gumagawa sa iyo na mamumuhay sa
paraan na gusto nila. Ang mga Republikan ay namamahala
tulad ng mga sosyalista. Ang mga Demokrat ay namamahala
tulad ng mga komunista. 

Panahon na para sa isang pagbabago. Oras na para sabihan
ang mga bukrata na maglakad na ang mahabahaba.  Oras na
para kunin ang kinabukasan at ilagay ito sa inyong mga
kamay. Oras na para sa lahat na angkining muli ang
pagmamay - ari sa ating mga sariling buhay.   

Inihanda at binayaran ng kandidato. Ang mga nilalaman ng pahayag ay ipinikasalukuyana kung paano gusto ng kandidato na aayon sa batas ng  
AS 15.58.030 at 6 AAC 25.700.
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Tenyente Gobernador
Robert D. Mirabal, Libertarian

PPEETTSSAA  NNGG  KKAAPPAANNGGAANNAAKKAANN:: Hulyo 1, 1966

LLUUGGAARR  NNGG  KKAAPPAANNGGAANNAAKKAANN:: Riverton, WY

SSUULLAATT  TTIIRRAAHHAANN:: 409 W. 12th #3
Anchorage, AK 99501

EE--MMAAIILL::
bobert49@hotmail.com

HHAABBAA  NNGG  PPAAGGKKAAKKAATTIIRRAA  SSAA  AALLAASSKKAA::  13 taon
Anchorage 1993-kasalukuyan

TTRRAABBAAHHOO::
Sous Chef, Anchorage Sheraton

EEDDUUAAKKAASSYYOONN::  
RRIIVVEERRTTOONN  HHIIGGHH,,  11998844;;  CCEENNTTRRAALL  WWYYOOMMIINNGG  CCOOLLLLEEGGEE,,  11
TTAAOONN;;  SSOOUUTTHHEERRNN  IINNSSTTIITTUUTTEE  OOFF  TTEECCHHNNOOLLOOGGYY;;
DDIIPPLLOOMMAA..

MMIIYYEEMMBBRROO  NNGG  MMGGAA  OORRGGAANNIISSAASSYYOONN((GG))  PPAANNGG
SSEERRBBIISSYYOO::
Steward ng tinda, Local 878 H.E.R.E.

TTAANNGGIINNGG  KKIINNAAWWIIWWIILLIIHHAANN::  
Tunay na mga Lupain, Electroniks, Pagbabalik sa ayos ng
Sasakyan.

PPAAHHAAYYAAGG::

Sa pagsagana sa estado mayroong maraming mga
pagkakataon na mapabuti ang ating mga sarili at ang ating
komunidad. Ako ay isang baguhan sa politikal na proseso at
sa libertarian na pilosopiya. KAsama ang kampanyang ito ako
ay umaasa na mapabuti ang aking sarili at mapalaki ang aking
pagkaka - intindi sa pagpapatakbo ng estado at ng lokal na
gobyerno. Ang aking magiging  pangunahing pokus ay ang
mga tungkulin at responsibilidad ng Tenyente Gobernador. 

•   Pagpamanihalaan ng Sangay ng Halalan 
•   Pagkomisyon at Pagpamanihala Pampulbikong Notaryo ng

Alaska
•   Pagpamanihala, repaso at pagsalansan ng mga

Administratibong Regulasyon
•   Pagpamanihala sa paggamit ng Tatak ng Estado ng Alaska 
•   Paglathala at pagpapamahagi ng Konstitusyon ng Alaska 
•   Tagapamuno ng Nakabatay sa Pananampalataya at

komunidad na Simulain ng Alaska na pagsisikap
•   Miyembro ng Alaska Workforce Investment Board
•   Tagapamuno ng Alaska Historical Commission

Inihanda at binayaran ng kandidato. Ang mga nilalaman ng pahayag ay ipinikasalukuyana kung paano gusto ng kandidato na aayon sa batas ng  
AS 15.58.030 at 6 AAC 25.700.
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Gobernador
Don Wright, Kalayaan ng Alaskan

PPEETTSSAA  NNGG  KKAAPPAANNGGAANNAAKKAANN:: November 24, 1929

LLUUGGAARR  NNGG  KKAAPPAANNGGAANNAAKKAANN:: Nenana, AK

PPAANNGGAALLAANN  NNGG  AASSAAWWAA:: Judith

MMGGAA  AANNAAKK:: Darlene, Donald F., 
George, Gary, 
Charles

LLUUGGAARR  NNAA  TTIINNIITTIIRRAAHHAANN:: 1314 Heldiver Way
Fairbanks, AK 99709

SSUULLAATT  KKOORREEOO  :: P.O. Box 61617
Fairbanks, AK 
99706-1617

EE--MMAAIILL::
judiwright@awcable.com

TTRRAABBAAHHOO:: Retiro

HHAABBAA  NNGG  PPAAGGKKAAKKAATTIIRRAA  SSAA  AALLAASSKKAA::  76 taon
Fairbanks 1976-kasalukuyan
Anchorage 1965-1975
Fairbanks 1946-1964
Nenana 1929-1945

EEDDUUKKAASSYYOONN::
Main High School (Fairbanks), 1946-1947, Diploma.

MMGGAA  PPOOSSIISSYYOONN  SSAA  PPOOLLIITTIIKKAA  AATT  GGOOBBYYEERRNNOO::
Presidente, Alaska Federation of Natives Association.,
1970-1972; Presidente, Bartlett Democratic Club
(Anchorage), 1968; Presidente Cook Inlet Native
Association, 1967-1968.

MMIIYYEEMMBBRROO  NNGG  MMGGAA  OORRGGAANNIISSAASSYYOONN((GG))  PPAANNGG
SSEERRBBIISSYYOO::
Elks.

Inihanda at binayaran ng kandidato. Ang mga nilalaman ng pahayag ay ipinipresenta kung paano gusto ng kandidato na aayon sa batas ng 
AS 15.58.030 at 6AAC 25.690.
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Tenyente Gobernador 
Douglas L. Welton, Kalayaan ng Alaskan

PPEETTSSAA  NNGG  KKAAPPAANNGGAANNAAKKAANN:: Disyembre 26, 1956

LLUUGGAARR  NNGG  KKAAPPAANNGGAANNAAKKAANN:: Santa Monica, CA

PPAANNGGAALLAANN  NNGG  AASSAAWWAA::  Opal

MMGGAA  AANNAAKK:: Jeremy, Crystal at 
Ricky, Forest. 
Mga apo na babae: 
Angel at Caitlynn

TTIIRRAAHHAANN:: 510 Noble Street
Fairbanks, AK 99701

SSUULLAATT  TTIIRRAAHHAANN:: 510 Noble Street
Fairbanks, AK 99701

EE--MMAAIILL::
dougwelton@hotmail.com

WWEEBB  SSIITTEE  AADDDDRREESSSS::
www.dougwelton.com

HHAABBAA  NNGG  PPAAGGKKAAKKAATTIIRRAA  SSAA  AALLAASSKKAA::
Kasilof 1979
Valdez 1979-1980
Weltown 1980-2005
Fairbanks 2005-2006

TTRRAABBAAHHOO::
Tagabenta ng mga Lupain

EEDDUUKKAASSYYOONN::
Mira Costa H.S., 1975.

MMIIYYEEMMBBRROO  NNGG  MMGGAA  OORRGGAANNIISSAASSYYOONN((GG))  PPAANNGG
SSEERRBBIISSYYOO::
Chatanika Valley Electric Association, Presidente, 2001-2006;
miyembro, NAR (National Association of Realtors).
TTAANNGGIINNGG  KKIINNAAWWIIWWIILLIIHHAANN::  
Kinabukasan ng Alaska, Aking Pamilya, Pangangasiwa ng
Moose, Lupaing Tunay, Pagbuklod ng Berde.

IIBBAA::
Ako ay tinanong na tumakbo para sa opisina dahil ang mga
tao ay naniniwala sa akin at alam ko na ako ay hindi “nabibili”.
Ako ay tumatakbo dahil ako ay nangangalaga tungkol sa
lupang ito, ang Estado, ang bata at matanda, mayaman at
mahirap. Pinangangalagaan ko ang tungkol sa ating kalidad
ng buhay. Dagdag pa ako ay nangangalaga tungkol sa ating
kinabukasan at sa pagkakataon na dapat ay andito kung tayo
ay magpapatuloy na lumaki at umunlad. Bilang isang
Homesteader, ako ay hindi estranghero sa mahirap na
trabaho. Nangangako ako na magtrabaho ng mas mahirap
kaysa ibang taong pinagtrabahohan para maka siguro ang
inyong tinig ay marinig. 

Bumoto AIP! Bumoto ALASKA MUNA! Boto Doug Welton!

PPAAHHAAYYAAGG::

Ako ay nasa Alaska 28 taon at ako ay nakarinig ng parehong
usapan tungkol sa linya ng gaas, pagbukas ng  ANWR,
paglutas sa pananatili, at pagpapa- unlad sa ting mga
piangkukunang - yaman mula ng nakarating ako dito.  Ito ay
isang malaking bukid ng may kasamang lupain ng malalaking
pangalan, ito ay isang pataas na labanan sigurado, ngunit
wala nang mas makapangyarihan pa kung ang tao ay
magsasama - sama at para magawang klaro na sapat ang
sapat at ino - obliga na tayo ay marinig at sa ngayon at sa
kinabukasan ang gusto natin ay ang pinakamabuti para sa
ating lahat sa Alaska. Ang pinagkukunang - yaman ay pag -
aari ng mga mamamayan ng Estado bilang taga - hawak ng
shares para sa pangkaraniwang kabutihan ng mga tao. Hindi
para sa pangungumit ng mga may pera para kunin mula sa
atin. Oras na para sa mga displinadong mga taga - Alaska na
humawak ng mabilis sa ating mga karapatan at prinsipyo na
gumawa ng dakilang lugar na ito! Ating ilagay ang Alaska
Muna! Ating patunayan na ito ay hindi tungkol sa kung sino
ang may pinakamadaming pera, ang pinaka - aya - ayang
patalastas, at kung sino ang makakahalik ng pinakamadaming
bilang ng mga sanggol at makipag - kamay sa
pinakamadaming bilang ng kamay. Ito ang ating kinabukasan,
ating kunin pabalik at gawin ng tama. Alalahanin, Alaska
Muna!

Inihanda at binayaran ng kandidato. Ang mga nilalaman ng pahayag ay ipinikasalukuyana kung paano gusto ng kandidato na aayon sa batas ng  
AS 15.58.030 at 6 AAC 25.700.
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Senado Distrito R
Charles E. Davidson, Demokrat

PPEETTSSAA  NNGG  KKAAPPAANNGGAANNAAKKAANN:: January 7, 1941 

LLUUGGAARR  NNGG  KKAAPPAANNGGAANNAAKKAANN:: Logansport, ID

PPAANNGGAALLAANN  NNGG  AASSAAWWAA:: Rosmarie

MMGGAA  AANNAAKK:: Aree, Tavis

LLUUGGAARR  NNAA  TTIINNIITTIIRRAAHHAANN:: 314 Upper 
Mill Bay Road, 
Kodiak, AK 99615 

SSUULLAATT  TTIIRRAAHHAANN:: P.O. Box 665
Kodiak, AK 99615 

EE--MMAAIILL::
davidson@eagle.ptialaska.net

WWEEBB  SSIITTEE  AADDDDRREESSSS::
davidsonforsenate.com

HHAABBAA  NNGG  PPAAGGKKAAKKAATTIIRRAA  SSAA  AALLAASSKKAA:: 35 taon 
Kodiak 1972-kasalukuyan 

TTRRAABBAAHHOO:: Kargador

EEDDUUKKAASSYYOONN::
Logansport Pangmataas ng Paaralanl 1955-1959, Diploma ng
Pangmataas na Paaralan;Timog Metodistang Unibersidad
1959-1960; Unibersidad ng Nevada Reno, 1961-1962;
Unibersidad ng Washington, 1964-1965.

MMIILLIITTAARRYYAA::
Sundalo ng Himpapawid ROTC, Timog Metodistang
Unibersidad 1 taon, Kadete; Armi ROTC, Unibersidad ng
Nevada 1 Year, Kadete. 

MMGGAA  PPOOSSIISSYYOONN  SSAA  PPOOLLIITTIIKKAA  AATT  GGOOBBYYEERRNNOO::
Konseho sa Siyudad ng Kodiak City Council, 1993-
kasalukuyan; Alaska Munisipalidad Lupon Lehislatibong
Komite, 1997-kasalukuyan; Pambansang Liga ng mga
Siyudad TIS Pag-aakay (Transportasyon, Instruktura at mga
Serbisyo), 2001-kasalukuyan. 

NNEEGGOOSSYYOO  AATT  PPRROOPPEESSYYOONNAALL  NNAA  KKAATTUUNNGGKKUULLAANN::
May-ari, R&A Pook ng Kalakal.ng Alaska; Miyembro of
Internasyonal Pandagat at Pangbodega na Samahan,
Dibisyon ng Alaska . 

MMIIYYEEMMBBRROO  NNGG  MMGGAA  OORRGGAANNIISSAASSYYOONN((GG))  PPAANNGG
SSEERRBBIISSYYOO::
Korporasyon ng Kodiak ng Pampublikong Pahayag; Konseho
ng Kodiak sa mga Artista; Senyor na Mamamayan ng Kodiak;
Kodiak Lipunan ng Kasaysayan (Kasalukuyanl na Lupon ng
mga Direktor). 

TTAANNGGIINNGG  KKIINNAAWWIIWWIILLIIHHAANN::
Pagbabasa, paglalakad, pamimintas ng berry.

PPAAHHAAYYAAGG::

Bilang isang Senador ng Estado sa Distrito R, ako ay
magtratrabo na siguraduhin ang bagong hinaharap ng mga
Alaskans.

•   Ang  bagong hinaharap para sa Alaskans na sinisiguro ang
pagtruro ng trabaho at trabaho para sa makabagong 21st
siglo na global na pamilihan.

•   Ang bagong hinaharap para sa Alaskan na mangingisda
na nagbibigay ng patas na pangisdaan.

•   Ang bagong hinaharap para sa nakakatandang Alaskan na
nagbibigay ng mga retiro ng tamang benepisyo at
kalusugang pag-aalaga.

•   Ang bagong hinaharap para sa Alaskan na mga
estudyante na pwedeng kunin ang pinakamataas ng
kalidad ng K-12 hanggang sa tapos ng pangalawang
edukasyon.

•   Ang bagong hinaharap para sa Alaskan na mga bata na
makapagbili ng kalusugang alaga para sa lahat at
proteksyon sa abuso at pagpapabaya.

•   Ang bagong hinaharap para sa mga "Estadong May-ari"
kung saang lahat ng Alaska ay maligayang matamo ang
prutas ng pag-aari.

Tayo ay makagawa ng mas mabuti, tayo ay dapat gumawa
ng mabuti. Ang ating hinaharap ay nakadepende dito 

Salamat sa inyong suporta.

Inihanda at binayaran ng kandidato. Ang mga nilalaman ng pahayag ay ipinipresenta kung paano gusto ng kandidato na aayon sa batas ng 
AS 15.58.030 at 6AAC 25.690.



Senado Distrito R
Gary Stevens, Republikan

PPEETTSSAA  NNGG  KKAAPPAANNGGAANNAAKKAANN:: August 21, 1941

LLUUGGAARR  NNGG  KKAAPPAANNGGAANNAAKKAANN:: McMinnville, OR 

PPAANNGGAALLAANNGG  NNGG  AASSAAWWAA:: Rita 

MMGGAA  AANNAAKK:: Anna, Matthew,
Natalie 

LLUUGGAARR  NNAA  TTIINNIITTIIRRAAHHAANN:: 310 Mill Bay Road
Kodiak, AK 99615 

SSUULLAATT  TTIIRRAAHHAANN:: P.O. Box 201 
Kodiak, AK 99615 

HHAABBAA  NNGG  PPAAGGKKAAKKAATTIIRRAA  SSAA  AALLAASSKKAA:: 36 taon 
Kodiak 1970-kasalukuyan 

EEDDUUKKAASSYYOONN::
Taft Pangmataas, 1959; Linfield Kolehiyo, 1963, B.A.;
University of Oregon, 1965, MFA; UCLA, natapos ng
graduado; University of Oregon, 1984, Ph.D.; Harvard
University, Kennedy School of Government, Programa para sa
Nakatatandang Tagaganap, 2005.

MMIILLIITTAARRYYAA::
U.S. Army, 3 mga taon, 1st Tenyente, Opisyal na Kaalam ng
Armi, Medalya ng Komendasyon sa Armi, Paaralan ng Buhay
Kagubatan.

MMGGAA  PPOOSSIISSYYOONN  SSAA  PPOOLLIITTIIKKAA  AATT  GGOOBBYYEERRNNOO::
Senado, 2002-2006, Bahay 2000-2002; Senado Nakakarami
Lider, Pangulo Magkasamang Payo na Lupon ng Lokal na
Gobyerno, Pangulo Unibersidad ng Tagapangasiwa, Pangulo
Komunidad at Rehiyonal na mga Gawain, Bise Pangulo ng
Magkasamang Lakas na Gawain sa Salmon; Taga-pangulo ng
Alaska sa Pagka Estado; Lupon ng Tagaganap na Lehislatura
ng Estado; Mayor sa Kodiak Distrito ng Pook; Presidente
Kodiak Distrito ng Paaralan; Mayor Lunsod ng Kodiak. 

NNEEGGOOSSYYOO  AATT  PPRROOPPEESSYYOONNAALL  NNAA  KKAATTUUNNGGKKUULLAANN::
Maestro, University of Alaska, 25 mga taon; Heneral na
Tagapangasiwa, Hilagang Tagaproseso, 5 na mga taon;
Direktor, Kodiak Pagbigkas Kasaysayang Proyekto.

MMIIYYEEMMBBRROO  NNGG  MMGGAA  OORRGGAANNIISSAASSYYOONN((GG))  PPAANNGG
SSEERRBBIISSYYOO::
Rotarya, Elks, American Hukbo, Mga nauna.

TTAANNGGIINNGG  KKIINNAAWWIIWWIILLIIHHAANN::
Alaska Kasaysayan at Sining.

IIBBAA::
Gobernador, Rotarya Internasyonal, Alaska, Yukon at Siberia. 

PPAAHHAAYYAAGG::
Ako ay tumatakbo na mahalal ulit para maipatuloy ang
kasalukuyang Distrito R sa Alaska Senado. Isang karangalan
at kaligayahan na mapaglingkuran ko kayo bilang Senador
sa apat na taon. At naging Senado Nakakarami Lider sa
dalawang taon at umaasa na maipatuloy ang pangakong
konserbatibo, at padamdam sa karaniwang mga halaga.

Kung mahalalal, ipapatuloy ko ang pagka-miyembro ng
nakakarami. Aking pinangungunahan ang paghubog ng
buwis sa langis, pagpatayo ng linyang tubo ng gaas, at
malayong terminolohiya planong piskal, magpigilang
gobyerno pagastos, kagalingan sa edukasyon K hanggang
unibersidad, matatag na kabuhayan sa pangingisda,
konserbatibong pamilyang mga halaga, at suporta para sa
ating mga beterano at mga nakakatanda.

Ako ay nakapagsilbi sa publikong lunsod ng 22 mga taon at
magkukumpleto ng anin na taon bilang lehislatura sa Bahay at
Senado. Ako ay nakapagsilbi din bilang Pook  Mayor, Lunsod
Mayor at Lupon ng Paaralan na Presidente. Samantalang
nasa Senado,ako ay naging Pangulo ng Senado-Bahay
Magkasamang Lupon ng Lokal na Gobyerno, Unibersidad
Tagapangasiwa, Komunidad at Rehiyonal na Gawain, sa
Estado,  Alaska Lupon ng Pandagat ng Pamamalengke at sa
lupon ng tagapangasiwa ng Lupon ng Tagganap na
Lehislatura ng Estado.

Ako ay naniniwala sa pagka importante ng halaga sa pamilya.
Ako ay may asawa na 32 mga taon kay Rita at kami ay may
tatlong matatandang mga bata, Anna, Matthew at Natalie. 

Kung mahalal, ako ay nangangako na maipatuloy na
ipagkaloob ang pinaka mahusay na pagkapresenta ng Alaska
sa Estado Senado. 

Inihanda at binayaran ng kandidato. Ang mga nilalaman ng pahayag ay ipinikasalukuyana kung paano gusto ng kandidato na aayon sa batas ng 
AS 15.58.030 at 6AAC 25.690.
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Bahay Distrito 36
Gabrielle LeDoux, Republikan

PPEETTSSAA  NNGG  KKAAPPAANNGGAANNAAKKAANN:: March 24,1948 

LLUUGGAARR  NNGG  KKAAPPAANNGGAANNAAKKAANN:: Baltimore, MD 

PPAANNGGAALLAANN  NNGG  AASSAAWWAA:: Kurt (namatay) 

MMGGAA  AANNAAKK:: Matthew, Sheree, 
Daniel (namatay) 

LLUUGGAARR  NNAA  TTIINNIITTIIRRAAHHAANN:: 1414 Kouskov
Kodiak, AK 99615

SSUULLAATT  TTIIRRAAHHAANN:: 1414 Kouskov
Kodiak, AK 99615

EE--MMAAIILL::
gabrielleforhouse@hotmaiI.com 

WWEEBB  SSIITTEE  AADDDDRREESSSS:: www.voteledoux.com 

TTRRAABBAAHHOO:: Abugado 

HHAABBAA  NNGG  PPAAGGKKAAKKAATTIIRRAA  SSAA  AALLAASSKKAA::  26 taon 
Kodiak Pebrero, 1980-kasalukuyan 
Anchorage Enero, 1979-Pebrero, 1980

EEDDUUKKAASSYYOONN::
La Mirada High School, 1962-1966; University of
SouthernCalifornia, 1966-1968; University of California
Berkeley, 1968-1970, B.A.; School of Law(Boalt Hall),
Universit of California Berkeley, 1970-1973, J.D. 

MMGGAA  PPOOSSIISSYYOONN  SSAA  PPOOLLIITTIIKKAA  AATT  GGOOBBYYEERRNNOO::
Estado Representante, 2005-kasalukuyan; Kodiak Isla Pook
Mayor, 2001-2004; Miyembro ng Kodiak Lupon ng Kapisanan
ng Eletrik, 1995-2000; Miyembro ng Alaska Munisipalidad
Liga ng mga Lupon, 2003-2004. 

NNEEGGOOSSYYOO  AATT  PPRROOPPEESSYYOONNAALL  NNAA  KKAATTUUNNGGKKUULLAANN::
Admirallidad Seksyon ng Batas, Lupon ng Mambabatas ng
Alaska, Lupong Lugar ng Paglilitis Disiplina, Samahang Batas
ng Alaska; Samahang Batas Marino;  Pangisdaang
Pambabaeng Samahan 

MMIIYYEEMMBBRROO  NNGG  MMGGAA  OORRGGAANNIISSAAYYOONN((GG))  PPAANNGG  SSEERRBBIISSYYOO::
Tahan ng Sagnkatauhan, Rotarya; Soroptimista, Kodiak
Pambabaeng Yaman at Sentro ng Krisis, Kodiak Lupon ng
Komersiyo, Pilipino Amerikanong Samahan,Konseho ng
Kodiak sa mga Babaeng Pilipino, Samahan ng Latina ng
Muheres ng Alaska, Mga Anak ng Norway, Kodiak Konseho
ng Sining, KMXT/Radyo Publiko, NRA/Kodiak Islang Samahan
ng Manlalaro.

TTAANNGGIINNGG  KKIINNAAWWIIWWIILLIIHHAANN::
Paglalakbayl,tunay na nobela sa krimen, at paglalakad.

PPAAHHAAYYAAGG::

Ako ay maligaya sa mga nagagawa ng Lehislatura ng Alaska
sa dalawang taon na panahon.

Samantalang ako ay maligayang nagmamayabang sa aking
lehislasyon na nakapagligtas ng Lupon ng  Alaska Sismik
Ligtas Panganib at ang aking resolusyon na ipatuloy ang
resolusyon ng Exxon Valdez $100 milyon dolyares
pagbubukas, ang aking pinakamagaling na serbisyo ay ang
mga masamang babayarin na tinulungan kong umasenso,
bumuto laban sa, o kaya patayin. Halimbawa, pinagtatanggol
ko ang publikong paggamit sa pagbantay ng Narrow Cape
lupain na mawala sa Unibersidad Lupaing bayaran.. Akin ding
malakas na labanan ang lehislasyon na nagbabago sa
sistema ng pagretiro para sa mga guro at empleyado ng
estado. Sa paghawak ng lehislasyon sa komite. Akin ding
napatigil ang pagpipribado ng Gulf ng Alaska palaisdaan sa
mga tubig ng estado. Alam ko kung paano mag-negosyo,
paano magkumpromiso, at kung kailan matatag na tumayo.

Itong nagdaang sesyon ang bahagi ay pinagkalooban ng
halaga para sa mga paaralan, kaya tumutubo ang halaga ng
pera para sa edukasyon sa mga rural na bahagi ng Kodiak at
sa Batis at Peninsula na Pook Sa karagdagan, lokal na
gobyerno ay nakakuha ng parte ng sukatan ng buwis. Akin
ding sinusuporta ang posisyon sa Kodiak Sentro ng Trabaho.
Itong posisyon ay tumutulong sa mga residente na limitado
ang Englis para makapag-trabaho, maturuan at makagamit
ng mga serbisyo sa  Estado ng Alaska.

Ang aking pilosopiya sa epektibong pagrepresenta sa
komunidad at mga mamamayan nito ay kailangan marunong
kang makinig kung ano ang sinasabi sa mga tao dito. Ako ay
aktibong nakikinig at hinahanap ang lahat ng sulok na aking
komunidad para makinig sa kanilang mga problema. Ako ay
mahirap na ngatratrabaho para sa aking komunidad at aking
mga manghahalal.

Inihanda at binayaran ng kandidato. Ang mga nilalaman ng pahayag ay ipinikasalukuyana kung paano gusto ng kandidato na aayon sa batas ng 
AS 15.58.030 at 6 AAC 25.700.
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Bahay Distrito 36
Dan Ogg, Independente

PPEETTSSAA  NNGG  KKAAPPAANNGGAANNAAKKAANN:: Marso 25, 1949

LLUUGGAARR  NNGG  KKAAPPAANNGGAANNAAKKAANN:: Berkeley, CA

PPAANNGGAALLAANN  NNGG  AASSAAWWAA:: Sue Jeffrey

MMGGAA  AANNAAKK:: 2 mga anak ng 
aking asawa

TTIIRRAAHHAANN:: 1836 Marmot Drive
Kodiak, AK 99615

SSUULLAATT  TTIIRRAAHHAANN:: P.O. Box 2754
Kodiak, AK 99615

EE--MMAAIILL  :: danogg@ptialaska.net

WWEEBB  SSIITTEE  AADDDDRREESSSS:: www.DanOgg.com

HHAABBAA  NNGG  PPAAGGKKAAKKAATTIIRRAA  SSAA  AALLAASSKKAA::  32 taon
Kodiak 1974-kasalukuyan

TTRRAABBAAHHOO::
Pangkalakal na Mangingisda & Abugado

EEDDUUKKAASSYYOONN::
Gobernador Dummer Academy, 1968, High School Diploma;
University of California at Berkeley, 1972, B.A. History;
University of Idaho, College of Law, 1985, Juris Doktorate.

MMIILLIITTAARRYYAA::  
Sibilyan (hinirang ni President Reagan), Selective Service
System, Alaska Draft Board #2 Miyembro, 1982-2002.

MMGGAA  PPOOSSIISSYYOONN  SSAA  PPOOLLIITTIIKKAA  AATT  GGOOBBYYEERRNNOO::
Representante (R), Kodiak, Alaska, Bahay Estado, 2003-
2004; Regent, University of Alaska, 1993-2001-Gumaganap
na Presidente, Bise Presidente, Tesorero; Mayor, Kodiak
Island Borough, 1980-1981; Sumusunod sa Mayor, 1979-
1980; Miyembro ng Lupon, Kodiak Island Borough, 1978-
1980; Pagpaplano at Pagsusukat na Representante, Kodiak
Island Borough, 1976-1977.

NNEEGGOOSSYYOO  AATT  PPRROOPPEESSYYOONNAALL  NNAA  MMGGAA  KKAATTUUNNGGKKUULLAANN::
Mangingisda ng Komersyong Salmon, 1987-kasalukuyan;
Abugado, 1985-kasalukuyan.

MMIIYYEEMMBBRROO  NNGG  MMGGAA  OORRGGAANNIISSAASSYYOONN((GG))  PPAANNGG
SSEERRBBIISSYYOO::
Kodiak Noon Rotary; Kodiak Chamber of Commerce; Kodiak
Multicultural Forum; KMXT; Kodiak Arts Council; KWRCC;
Kodiak Ad-Hoc Fisheries Research Group; Bise-Pangulo,
Kodiak Salmon Working Group; Alutiiq Museum; Baranov
Museum; Kodiak Maritime Museum.  

TTAANNGGIINNGG  KKIINNAAWWIIWWIILLIIHHAANN::  
Panghuhuli, paligsahang pangingisda, karpentero, pagkulay
tubig, paglalakbay.

PPAAHHAAYYAAGG::

Mas malakas magsalita ang mga kilos kaysa mga salita.  

Ganyan ang ginagawa ng aking serbisyo pampubliko ko sa
rehiyon ng Kodiak at sa Tubig na Peninsula.  

Ipinaglaban ko na madala ang Unibersidad na Programang
Pang - Nars sa Kodiak College habang nagsisilbi sa University
of Alaska Lupon ng Regents. Mula ng simula nito, maraming
estudyante ang nakakuha ng kanilang RN degree at
nagtratrabaho sa ating mga komunidad bilang mga
pangkalusugang mangangala na mga propesyonal. Habang
nasa lupon, pinangunahan ko rin ang iskolarsyip na programa
ng Unibersidad  para sa taas na 10 porsiyento ng kada
pangmaatas na paaralang klaseng magtatapos sa Alaska.  

Habang nagsisilbi bilang alkalde ng Borough, nakipagareglo
ako sa pagmamay - ari sa Shuyak Island na mga lupa para sa
Kodiak Island Borough at ang paglikha ng Shuyak Island
State Park. 

Sinigurado ko ang pondo para sa pagpasemento ng
maraming milya ng pang - estadong mga daanan bilang
Sumusunod na Borough Mayor at inyong Representante ng
Estado. Habang nasa Juneau, ako rin ay naging taga -
pamuno ng lehislatibong komite na pumasa sa
pinakamalaking pagtaas ng pondo sa paaralan sa Estado na
nakita hanggang sa oras na iyon.  

Gusto kong magpatuloy na magtrabaho para sa inyo. Ako ay
isang nakarehistrong Republikan na tumatakbong
Independente. 

•   Magdala ng mga trabaho at mas mabuting sahod na mga
trabaho sa ating mga komunidad. 

•   Pagtaas sa mga pondo sa paaralan para sa ating mga
anak. 

•   Pagpaganda sa halaga ng ating mga pangingisda 
•   Pagpaap - buti sa ating mga daan, sistema ng bangka, at

paliparan 

Ihalal ako at makakasiguro ka na wlaa akong iiwang bato na
hindi binaligtad sa pagkuha sa pantay na bahagi ng ating
distrito sa pondo ng estado. Kailangan nating ng malakas na
Rekasalukuyanate sa Juneau na nagtratrabaho para sa ating
lahat. Hinihingi ko ang inyong boto. 

Inihanda at binayaran ng kandidato. Ang mga nilalaman ng pahayag ay ipinikasalukuyana kung paano gusto ng kandidato na aayon sa batas ng 
AS 15.58.030 at 6 AAC 25.690.
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ANG BAGONG SISTEMANG PANG - ESKREEN 
SA PAGBOBOTO NG ALASKA

Sa pamamagitan ng pagpondo ng pederal na Help America Vote Act
(HAVA), nakabili ang Alaska ng isang pang eskreen na sistema para
sa 439 na mga lugar talaan ng estado, na siyang gagamitin sa 2006
Pangkalahatang Halalan. Ang sistemang pang eskreen ay
nagpapahintulot sa mga botante na may kakulangan sa kakayan na
maghagis ng isang pribado at may kasarinlan na balota. Ang mga
sistemang pang - eskreen ay maaring makuha ng kahit na sinong
botante na nais bumoto sa mga ito; subalit, ang mga taong may
pagkukulang sa kakayahan ang binibigyan ng importansya sa
paggamit nito. Ang mga sistemang pang - eskreen ay nakakatanggap
ng mga may problema sa paningin o bulag na mga botante, pati na
rin ang mga paggalaw na mga puna. 

Ang botatnte ay hahagis ng isang balotang elektronik, at
mapaptunayan ang kanyang pagpili ng isang mapaptunayang
papel na pinalabas ng sistemang pang - eskreen. Ang nilathalang
papel ay nakasiguro sa likod ng isang eskreen at tinuturing na
isang opisyal na balota kung sakaling magkaroon ng isang muling
pagbibilang o pag - awdit.

IILLAANNGG  MMGGAA  SSIISSTTEEMMAANNGG  PPAANNGG  --  EESSKKRREEEENN  NNAA  FFAAQQ::

TT::    PPaaaannoo  mmaakkaakkaahhaaggiiss  nngg  iissaanngg  mmaayy  kkaassaarriinnllaanngg  bbaalloottaa  aanngg  bboottaanntteenngg  mmaayy  pprroobblleemmaa  ssaa  ppaanniinnggiinn  aatt  mmaayy
kkaakkuullaannggaann  ssaa  kkaakkaayyaahhaann  ??
S:  Ang sistemang pang - eskreen ay maaring gamit sa madaming iba’t ibang paraan para
mapagkalooban ang iba’t ibang kakulangan sa kakayahan, at nag - aalay ng malaking lathala, mataas na
pagkakaiba at pandinig lamang na mga balota. Ang balota na makikita sa eskreen ay maaring iboto gamit
ang  “pointer sticks” para doon sa may limitado or hindi makakgamit ng kanilang mga kamay o mga
braso.

TT::    AAnnoo  aanngg  nnaakkaappaalloooobb  ssaa  aakkssiiss  kkaarrdd  nngg  bboottaannttee??
S:   Ang aksis kard ng botante ay humahawak ng impormasyon sa balota na binabasa ng sistemang pang - eskreen
at inilalahad sa botante. Ang aksis kard ng botante ay humahawak lamang ng impormasyon sa balota, at hindi mga
kinalabasan, at ito ay hindi maaring gamitin sa pagboto hanggang hindi na - eenkode uli ng isang manggagawa ng
talaan.  Hindi ito humahawak ng impormasyon kung paano ang botante ay bumoto.

TT::    PPaaaannoo  ppiinnaappaassuukkaann  aanngg  aakkssiiss  kkaarrdd  nngg  bboottaannttee??
S:  Na - eenkodan ang aksis kard ng botante sa pamamagitan ng isang kasangkapan na gingagamit ng
mga manggagawa ng talaan na tinatawag na enkoder na mukhang isang maliit na kalkulator at
naglalaman ng impormasyon sa balota mula sa Sangay ng Halaln.

TT::    MMaaaarrii  bbaanngg  mmaaggaammiitt  nngg  ddaallaawwaanngg  bbeesseess  aanngg  iissaanngg  aakkssiiss  kkaarrdd  nngg  bboottaannttee??
S.  Hindi, kung ang isang botante ay natapos nang bumoto, ang aksis kard ng botante ay dapat na ma
-enkodan uli ng isang manggagawa ng talaan bago ito magamit ng iba pang botante.

TT::    PPaaaannoo  mmaaiilliilliippaatt  aanngg  mmggaa  ppaappeell  nnaa  bbaalloottaa  mmaattaappooss  aanngg  iissaanngg  hhaallaallaann??
S:  Habang ang mga botante ay humahagis ng kanilang mga balota, ang papel na tala ay iniipon sa isang
sigurado na lata sa printer na puwang sa loob ng sistemang pang - eskreen. Kung ang pagboboto ay
natapos na, ang balota ay isisiguro at ituturing tulad nang ibang papel na mga balota.

PPaarraa  ssaa  kkaarraaggddaaggaanngg  iimmppoorrmmaassyyoonn  mmaakkiippaagg  --  aallaamm  ssaa  iinnyyoonngg  llooccaall  nnaa  hhaallaallaanngg  ooppiissiinnaa
oo  bbuummiissiittaa  ssaa  SSaannggaayy  nngg  HHaallaallaann  nnaa  wweebbssiittee::

hhttttpp::////wwwwww..eelleeccttiioonnss..ssttaattee..aakk..uuss
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Mga Sukatan ng Balota
AArraaww  nngg  HHaallaallaann  aayy  NNoobbyyeemmbbrree  77,,  22000066

AAnngg  mmggaa  ssuummuussuunnoodd  nnaa  mmggaa  ssuukkaattaann  nngg  bbaalloottaa  aayy  lluummiittaaww  ssaa  22000066
PPaannggkkaallaahhaattaanngg  HHaallaallaann  nnaa  bbaalloottaa::

SSuukkaatt  nngg  BBaalloottaa  11  --  0055LLEEHHIISS

90-Araw Limitadong Sesyon para sa Lehislatura

SSuukkaatt  nngg  BBaalloottaa  22  --  0055GGAAAASS22

Buwis ng Likas na mga Kayamanan ng Gaas at Paggawa ng Pautang
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

PPAAGGKKUUKKUUSSAA,,  RREEPPEERREENNDDUUMM  AATT  PPAABBAALLIIKKIINN  NNAA  IINNPPOORRMMAASSYYOONN

Ang pagkukusa, reperendum at mga pamamaraan sa pagbabalik ay lumitaw sa Artikulo XI sa ating Konstitusyon,
Batas ng Eleksyon sa Alaska sa ilalim ng AS 15.45.010 - 15.45.720 at ang Kodigo Administribo ng Alaska sa ilalim
ng 6 AAC 25.240 at 245. Ang mga sumusunod ng mga inpormasyon ay nagbubuo ng ng regulasyon at mga
estatuto.

Ang proseso ng ppaaggkkuukkuussaa ay ang paraan kung saan ang mga tao imbis na ang lehislatura ang magpapakilala at
,magpapautos ng batas. Isang tiyak na numero ng mga botante ay ang magmungkahi ng batas na nais nilang
ilagay sa balota para ito ay ihalal pataas o pababa sa kapwa nilang mga taga Alaska. [Ref. AS 15.45.010-245]

Ang proseso ng rreeppeerreenndduumm ay ang paraan kung saan ang mga tao ay magpasiya na sumang-ayo o kaya tumutol
sa batas na matapos ng dumaan sa lehislatura. Ang reperendum na petisyon ay kailangan na maisalansan sa loob
ng mga 90 araw pagkatapos ng magwakas ang sesyon ng lehislatura kung saan ang batas ay dumaan, para ito ay
lumitaw sa balota ng maging pagbobotohan. [Ref. AS 15.45.250-465]

Ang ppaabbaabbaalliikkaann na proseso ay ang paraan kung saan ang mga tao ay maaring magpaalis sa gobernador, tenyente
gobernador, o mga miyembro ng lehislatura ng estado sa kanilang mga opisinang katungkulan. Ang pababalikan ng
mga katanungan ay lilitaw sa isang espesyal na balota sa eleksyon. [Ref. AS 15.45.470-720]

MMGGAA  HHAAKKBBAANNGG  NNAA  PPAARRAAAANN

Ang tatlong paraan na proseso ay sumunod sa parehong mga hakbang batayan:

•  PAGGAWA NG LENGUAHE sa isang lupon na petisyon para sa aplikasyon
•  PAGKOKOLEKTA SA MGA PIRMA ng mga kwalipikadong mga botante na sumang-ayon na magsigawa bilang

isang taga suporta para sa paraan ng pagpalipat=lipat sa petisyon.
•  APLIKASYON para sa petisyon na isinagawang ipakita sa Tenyente Gobernador, o kaya sa kasong

pagbabalikan, ang Direktor ng Sanggay ng Halalan.
•  REPASO ng Tenyente Gobernador, Departamento ng Batas at Sangay ng Halalan.
•  IMPRENTANG MGA LIBRONG PETISYON ng Sangay ng Halalan para sa lupon ng petisyon.
•  PAGKOLEKTA NG MGA PIRMA ng mga kwalipikadong botante sa hindi kumulang ng mga 30 eleksyon na

distrito na magsusuporta ng petisyon.
•  PAGSALANSAN NG PETISYON sa Sangay ng Halalan.
•  REPASO ng mga pirma sa Sangay ng Halalan.
•  IPAGPAALAM ng Tenyente Gobernador kung ang petisyon ay sapat o hindi (halimbawa, tama ba ang mga

pirmang kailanganin) na lilitaw sa balota o kaya sa kaso ng pagbabalikan, ang Direktor ng Sangay ng Halalan.
•  PAGHAHANDA ng lenguahe ng balota.

IIttoonngg  iimmppoorrmmaassyyoonn  aayy  hhiinnddii  ddaappaatt  ttiinnggnnaann  nnaa  kkaappaalliitt  ssaa  ppaaggbbaabbaassaa  nngg  mmggaa  eessttaattuuttoo  aatt  mmggaa  
rreegguullaassyyoonn  ssaa  kkaanniillaanngg  kkaabbuuuuaann..

PPaarraa  ssaa  kkaarraaggddaaggaanngg  iimmppoorrmmaassyyoonn  ppaakkii  bbiissiittaa  ssaa  SSaannggaayy  nngg  HHaallaallaann  wweebbssiittee::
www.elections.state.ak.us
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Sukat ng Balota 1 - 05LEHIS
9900--AARRAAWW NNAA SSEESSYYOONN LLIIMMIITTAADDOO PPAARRAA SSAA LLEEHHIISSLLAATTUURRAA

(b) Ang lehislatura ay maaaring matapos sa palagian na
sesyon sa loob ng 90 sunod sunod na araw sa
kalendaryo, kasama ng araw na lehislatura unang
pagpulong sa loob ng palagian na sesyon. 

*Bahagi. 2 Itong ganap na mabisa sa unang araw ng
ikalawang palagian na sesyon sa 25th Lehislatura ng
Alaska.

PPAAHHAAYYAAGG  SSAA  SSUUPPOORRTTAA

Bakit maging limitado ang tagal ng Alaska na
lehislatibong sesyon sa 90 araw? 

Ito ang tanong na nakukuha noong paguusap sa aming
pagkukusang botante. 

Ang kapakinabangan ay masyadong marami kung ililista
sa limitadong patlang na inilaan para itong halalang
librong gabay, pero narito ang ilan sa mga  higit na
kalakihan sa 90 araw na sesyon. 

Una, tayo ay nakaipon ng 30 araw kada diyeta at gastos
ng pagpapalakad ng lehislatura - papel, kopya, halaga,
sasakyan, at iba pa. 

Ikalawa, dalawamput pitong ibang estado sa U.S. ang
may mas maikling sesyon keysa sa Alaska (tandaan
itong pigura kung ang mga tao ay sasabihin sa iyo na
wala tayong sapat na oras na gawin ang ating trabaho). 

Pangatlo, mula 1990, legislasyon ay ipinakilala ng
dalamput apat na beses at wala sa mga panukalang
batas ang nakarating sa lapag sa alin mang katawan
para isakilos. 

Lahat ng botante ay dapat maintindihan na ang 90 araw
na sesyon na takda ay hindi estrikto sa lehislatura na
tawagin ang sarili sa espesyal na sesyon para maharap
ang tiyak na pangangailangan ng estado. Ang
Gobernador ay may abilidad na tumawag sa lehislatura
ng espesyal na sesyon, gaya ng nagawa ng dalawang
taong nakalipas. 

Kahulihan, gusto naming banggitin ang pinakapilit na
piraso galing sa Juneau Imperyo, na naglalahad sa
sumusunod: 

“Babawasan ang oras na malayo sa pamilya at sa ibang
trabaho ay maaring magpapalakas sa mga taong
tumakbo sa tungkulin. Paligsahan at pagpili ay
tinulungan lamang ang proseso ng demokratiko at sa
panhulihan ay maaaring maitaas ang kalibre ng
kandidato.”

Ipinagkaloob ng isa sa mga Sumusuporta ng Petisyon

Senador Tom Wagoner
Senado Distrito Q 

Lenguahe ng Balota

IIttoonngg  ppaaggkkuukkuussaa  aayy  mmaaaarriinngg  mmaabbaawwaassaann  aanngg
ppiinnaaggkkaassuukkdduullaanngg  hhaabbaa  nngg  ppaallaaggiiaann  nnaa  lleehhiissllaattiibboonngg
sseessyyoonn  ggaalliinngg  ssaa  112211  aarraaww  ssaa  9900  aarraaww..  

NARARAPAT BA ITONG PAGKUKUSA MAGING BATAS?

KKAABBUUUUAANN  NNGG  LLEEHHIISSLLAATTIIBBOONNGG  GGAAWWAAIINN  NNGG  AAHHEENNSSIIYYAA

Itong sukatin ay may hanggahan ang haba ng palagian na
sesyon ng lehislatura. Ang sesyon ay maaaring matapos
ng siyamnapong(90) araw. Ang hanggahan ay hindi
maibigay sa susunod na palagian na sesyon. Ito ay
maibigay sa ibang sesyon sa hinaharap. 

TTAALLAAAANN  NNGG  KKAABBAAYYAARRAANN  AATT  KKIITTAA  PPAARRAA  SSAA  SSUUKKAATT  NNGG
BBAALLOOTTAA  11  ––  PPAAGGKKUUKKUUSSAA  0055LLEEHHIISS  ––  IInniihhaannddaa  nngg
AAhheennssiiyyaa  nngg  LLeehhiissllaattiibboonngg  GGaawwaaiinn  

Gaya ng kailangan sa AS 15.58.020 (6) (c) ang
Lehislatibong Gawaing Ahensiya ay gumawa ng
sumusunod na talaan ng kabayaran at gastos ipon ng
Ahensiya ng Lehislatibong Gawain na kasangkapan ng
batas na iminungkahi sa Balotang Pagkukusa 05LEHIS

Ang pagkukusa ay maaaring malimitado ang palagian na
sesyon ng Lehislatura sa 90 araw, kasama ng araw ng
unang pagpupulong sa loob ng palagian na sesyon. Ang 90-
araw na limitado ay mabisa simula ng dalawang palagian na
sesyon sa 25th Alaska Lehislatura sa Enero  2008

Ang Ahensiya ng Lehislatibong Gawain ay
maisakatuparan ang ipon ng gastos ng $700,000 kada
taon ukol sa pinaliit na kasalukuyang 121 araw na sesyon
sa 90 araw. Paano man,  pinaliit ang palagian na sesyon
sa 90 araw ay maaari o hindi maaaring magresulta ng mas
malimit na espesyal na sesyon para ang mga
mambabatas ay maaaring magtrabaho sa isang paksa ng
legislasyon, o magtrabaho sa legislasyon na hindi pumasa
sa prosesa sa loob ng palagian na sesyon. Kung
maraming espesyal na sesyon ang nagawa, ang
$700,000 gastos ipon na naisakatuparan sa
pamamagitan ng pinaliit na sesyon, ay mababawi ang
gastos sa ginawang mas malimit na espesyal na sesyon.

KKAABBUUUUAANN  NNGG  NNIILLAALLAAMMAANN  NNGG  IIMMIINNUUNNGGKKAAHHIINNGG
BBAATTAASS

AAnngg  gguummaannaapp  nnaa  mmaayy  kkaauuggnnaayyaann  ssaa  9900--aarraaww  nnaa  ppaallaaggiiaann
nnaa  sseessyyoonn  nngg  lleehhiissllaattuurraa;;  aatt  mmaaggbbiiggaayy  nngg  mmaabbuuttiinngg  ppeettssaa..

IITTOO  AAYY  MMAAGGIINNGG  IIPPAAGG--UUTTOOSS  NNAA  GGAAWWIINNGG  BBAATTAASS  NNGG
MMGGAA  TTAAOO  NNGG  EESSTTAADDOO  NNGG  AALLAASSKKAA  ::

*Bahagi  1. AS 24.05.150 ay binago sa pamamagitan ng
isinamang bagong  kabahagi na mabasa:

Oo

Hindi

Ang teksto ng batas na ito ay pinipresenta kung paano
ipinagkaloob ng mga nagsusuporta.

Ang pahayag na inilathala sa pahinang ito ay opinyon ng
(mga)tagasulat at pinipresenta kung paano iniharap sa Sangay ng

Halalan.
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Malinaw na, ang maikling sesyon na gaganapin, mas
madali itong magpapatagal sa pagsulong ng isang
mabuting panukalang batas hanggang ang sesyon na
lehislatibong orasan ay maubos. Kaya ang pagkagusto
para sa Sukat ng Balota 1 ay nasa espesyal na interes
ng lehislator na makapangyarihang mamumuhunan. 

Tandaan ito: pagdinamihan ang paglilimit sa oras ng
lehislatura to gawin ang lehitimong negosyo, mas lalo mo
na inilimit ang oportunidad ng mga Alaskans na makinig
sa totoo at ipamigay ang kanilang pagka eksperto.

AAtt  ssiiyyaannggaa  ppaallaa,,  aanngg  ppaagglliilliimmiitt  nngg  sseessyyoonn  nnaa  eessttaattuu  aayy
hhiinnddii  eeppeekkttiibboo..  NNuuoonngg  uunnaa  ppaa  mmaann  nnaa  kkaassaalluukkuuyyaanngg  112200
aarraaww  nngg  sseessyyoonn  nnaa  nnaappuunnttaa  ssaa  bbiissaa  ssaa  11998855  bbaawwaatt  iissaanngg
LLeehhiissllaattuurraa  aayy  kkaaiillaannggaann  nnaa  ttaawwaaggiinn  ssaa  iissaanngg  eessppeessyyaall  nnaa
sseessyyoonn  iissaa,,  ddaallaawwaa,,  oo  kkaayyaa  kkaahhiitt  ttaattaattlloonngg  bbeesseess  ppaa!!

Ito ay mahal at saying. Ang mga tao sa Alaska ay dapat
magkaroon ng mas mabuti.

Pakibuto ang “HINDI” sa Sukat ng Balota 1!

Mike Miller, Juneau
Dating Lider ng Nakararami, Bahay ng mga
Representante sa Alaska

Niilo E. Koponen, Fairbanks
Dating Pangulo, Komite ng Kalusugan, 
Edukasyon at Serbisyong Pangtao

Sam Cotten, Anchorage
Tagasalita sa Bahay 1989-1990

PPAAHHAAYYAAGG  SSAA  PPAAGGKKOONNTTRRAA  

Kung gusto mo na gumamit ng lakas na panguluhan ang
komite, espesyal na kawilihan, at mataas na bayad  ng
mga naglolobi, magugustuhan mo ang Sukat ng balota
1. Itong iminungkahing palit sa estatuto ng Alaska ay
nakasalalay sa kanilang mga kamay. 

Sa kabilang kamay, kung gusto mo ang iyong Lehislatura
tunay na kinatawan at nakatalaga sa pakikinig sa mga
tao ng Alaska sa mga usapin na nakaepekto sa kanilang
buhay, karapatan, kakayahan at mga kita, kung gayon,
Sukat ng balota 1 ay nararapat na “HINDI” ang ibuto sa
inyong balota sa Nobyembre  7.

Dito kung bakit: 

Karamihan ng Alaskans ay gusto nila ng makahulugang,
nakakabuting panukalang batas para magpitagang
ayunan sa loob ng kurso ng palagian na sesyon sa
bawat Lehislatura. Gusto nila ang karapat dapat na
komite sa bawat bahay na magkaroon ng oras sa
nakatakdang paglilitis para ang mga miyembro ay
makapag aral ng legislasyon, makinig sa testimonya at
bihasang mamamayan ng Alaska, para sa ganon
makabuto ng matalino sa mga tagubilin at ipadala ang
panukalang batas sa susunod na komite na binanggit,
kung mayroon. Ilang importante, maraming mukhang
panukalang batas ang mangailangang ayunan at
itagubilin galing sa at hanggang sa tatlong komite. Ang
likas na kakayahang sukatan, halimbawa, ay
mangailangan ng binanggit sa Kakayahan, Hukuman at
Pananalapi. 

Dito kung saan ang espesyal na kawilihan at lakas
kuredor na pumasok. Kung ang panukalang batas ay
isinalansan na hindi nila gusto mayroon dalawang paraan
para patayin ito. 

Una ay ang marangal na paraan, sa pamamagitan ng
makisali sa tapat, tuwiran, patunay sa mga komite at sa
pahayag nilang pananaw sa mga kasapi sa bawat isang
bahay bago bomoto sa mga miyembro ng bawat bahay
bago ang boto sa bawat bahay lapag. Sigurado, para sa
kinalabasan sa kanilang gusto sila ay kailangang
makakuha ng botong negatibo (20 “hindi” sa Bahay, 10
sa Senado) para dahilan ng panukalang batas na
bumagsak sa pagpasa. 

Ang kabila, mas madali para sa mayaman, maraming
kakilang maglolobi o kawilihang grupo ay makahanap ng
palakaibigan, diwa ng pagdamay sa pangulo ng komite
na maaaring ilan man sa dalawa ay lahatang tanggihan
na ilabas ang panukalang batas sa komite na
nakipagdamay at pasulong o patayin ito ng kabaitan sa
pamamagitan ng pagtatalakda ng maraming beses na
paglilitis o sa paghawak nito ng “marami pang pag-
aaral.” 

Ano ang kinalaman nito sa limitasyon ng sesyon? 

Ang pahayag na inilathala sa pahinang ito ay opinyon ng (mga)tagasulat at pinipresenta kung paano iniharap sa Sangay ng Halalan.

REHIYON l   � PAGE 43



Sukat ng Balota 2 - 05GAAS2
BBUUWWIISS NNGG LLIIKKAASS NNAA MMGGAA KKAAYYAAMMAANNAANN NNGG GGAAAASS AATT PPAAGGGGAAWWAA NNGG PPAAUUTTAANNGG

LENGUAHE NG BALOTA

Ang pagkukusang ito ay papataw ng bagong buwis sa
estado sa tiyak na petrolyo at gaas na paupahan na
nagpapatong ng malaking deposito na likas na kayaman
ng gaas. Ang halaga ng buwis ay maging tatlong
sentimo taga taon sa taga sanlibong paang kubiko sa
gaas na mapagbuwisan na nasa lupa.  Ang mga taga-
upa na lumalaban sa pagpapataw ng buwis o sa halaga
ng pagkakautang ay kailangan na magdeposito sa
halagang ipanaglaban sa  isang eskrow na panagutan
hanggang ang paglalaban ay mapasyahan. Ang taga-
upa na masasakop sa bagong buwis ay makakaiwas sa
pagbayad sa pamamagitan ng pagbitiw ng kanyang
karapatan sa ilalim ng petrolyo at gaas na pagpapaupa
sa  petsa na December 31, 2006.

Kung kailan ang malaking gaas na linyang sistema ay
maisagawa at ang gaas ay malalakbay, ang yamang
buwis ay mapawalang-bisa. Pagkatapos na
mapawalang bisa, ang pagkukusa ay magbigay ng
pautang na buwis para sa mga buwis na nabayaran na,
na maaring gamitin sa pagbawas ng darating na
produksyon ng mga buwis na pinag-utangan ng mang-
uupa sa kanilang gaas.

ITONG PAGKUKUSA AY DAPAT BANG MAGING BATAS?

KKAABBUUUUAANN  NNGG  AAHHEENNSSYYAA  NNGG  LLEEHHIISSLLAATTIIBBOONNGG
GGAAWWAAIINN

Itong pagkukusa ay magpataw ng buwis sa tiyak na
kayaman ng gaas sa ilalim ng estado ng pag-uupa. Ang
halaga ng buwis ay tatlong sentimo sa taga 1,000 paang
kubiko. Ang pagkukusa ay magbibigay ng parteng buwis
pautang na mapagbubuwisan na gaas kung ito ay
mangako sa kontrata na magbenta at maghatid kung
saan ang sukat ay mapunta. Sa paghatid ng gaas, ang
buwis ay mapawalang-bisa. Kung ito ay kakalabanin,
ang sukat ay may eskrow na ibigay para sa pabuwis ng
kita na makukuha. Ang sukat ay nagsasabi na ang
pagpatuloy sa buwis ay maaring gamiting gumawa ng
sariling linyang gaas ng estado o kaya para sa ibang
legal na kailanganin.

PPAAHHAAYYAAGG  NNGG  MMGGAA  HHAALLAAGGAA  AATT  BBUUWWIISS  PPAARRAA  SSAA
SSUUKKAATT  BBAALLOOTTAA  22  ––  PPAAGGKKUUKKUUSSAA  OO55GGAAAASS22  --  IInniihhaannddaa
nngg  AAllaasskkaa  DDeeppaarrttaammeennttoo  nngg  PPaaggbbuubbuuwwiiss  aatt  LLiikkaass  nnaa
mmggaa  KKaayyaammaannaann

MMGGAA  HHAALLAAGGAA  NNGG  DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO  NNGG  PPAAGGBBUUBBUUWWIISS

Ang halaga ng pagsasagawa ng buwis na ito ay
mahirap na hulaan. Sa pagliban ng pagtatalo ng mga
taong nagbabayad ng buwis, ito ay simpleng buwis na
maisagawa. Para sa Departamento ng Pagbubuwis, ang

pagsasagawa ay manganagilangan ng 25 porsyentong
oras sa isang manggagawa ng buwis bawat taon at oras
din na galing sa Asesor ng Estado sa Pag-aari ng
Petrolyo.   Ang sukat ay nagtitiyak na ang Departamento
ng Pagbubuwis ang nagtatalaga sa dami ng gaas na
mapagbubuwisan pagkatapos na maikonsulta ang
Departamento ng Likas na mga Kayamanan, at ang
Alaska Langis at Gaas na Lupon ng Pangangalaga.  Ang
pagkaroon ng tatlong ahensiya na magkasamang
nagtatalaga ng paglalaan ng gaas  sa paghuhula ay
maaring gugulo sa natapos ng siyenso ng paglalaan ng
paghuhula at maging resulta sa pagkaroon ng
karagdagang gastos.

Ang sukat ay nagtitiyak na walang buwis na ipapataw sa
mga nilalaan ng hindi kumulang sa isang trilyon paang
kubiko. Depende kung paano ang tiyak na lenguahe ay
isinalin, maaring may hindi kumulang na dalawang gaas
na bukid kung saan ang paglalaan ay maging malapit sa
isang trilyon paang kubiko, na maaring magpasiuna ng
gulo kung ang buwis na $30 milyon taga taon ay  dapat
bang ipautang sa bawat bukid. 

Sa pinakamababa, DOR Asesor ng Estado sa Pag-aari
ng Petrolyo ay mangangailangan ng $100,000 taga taon
para sa kontrata ng mga bihasa at administratibong
pagrepaso para sa pagpasiya ng dami ng
pagbubuwisan na gaas. Ang manggagawa ng buwis sa
$14,000 taga taon (25 porsyento ng halaga taga taon)
ay kailangan din para sa buong halaga na $114,000.
Mga gastos sa unang taon ng pagkakagawa ay
hinuhulaang maging $50,000 para sa tauhan ng DOR, at
$85,000 para sa suporta na galing sa Departamento ng
Batas sa pagsasagawa at pagpapaunlad ng mga
regulasyon na kailanganin sa pagsasagawa ng buwis.

Sa panahon na ang gaas ay ipagbili, magkaroon ng
dagdag na gastos na gawin ang DOR para sa
pagpapasiya sa pautang na ilagay sa buwis ng
produksyon na pananagutan. Ang halagang ito ay hindi
parehong ilagay sa  FY2014; kung kaya, hindi namin
maaring hulaan ang halaga sa panahon na ito.

DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO  NNGG  PPAAGGBBUUBBUUWWIISS  NNAA  BBUUWWIISS

Ang pagkukusang ito ay magtayo ng bagong buwis na
magpapataw sa tanyag na kayaman ng gaas sa Alaska
na klaro , at paksa sa mga pagtatangi sa  sukat.
Siguradong mga hula ng kayamanan ng gaas ay
kailangan pang italaga;gayon man, sabi ng
Departamento ng Likas na Yaman, Dibisyon ng Langis at
Gaas 2006  Taunang Ulat, mga 35.4 trilyon paang
kubiko (TCF) sa likas na gaas ay maaring paksa sa
buwis sa ilalim ng mungkahi. Ang buwis ay
mapawalang-bisa kung ang gaas kung saan ang buwis
ay napataw ay unang inilipat na ipaninda sa
pamamagitan ng malaking sistema na linyang
pagdaanan ng gaas. 

Oo
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Ipalagay na 35.4 trilyon paang kubiko ay paksa sa
buwis, isang $.03 buwis sa bawat 1,000 paang kubiko
na likas na gaas ay magbunga ng buwis na halos
magkasing-tulad $1.1 bilyon taga taon hanggang ang
gaas ay ilipat para itinda sa ilalim ng kondisyong tiyak sa
batas. Kung ang malaking sistema na linyang
pagdaanan ng gaas ay kumpleto at ang gaas ay itinda,
ang pag-uupa ay pahintulutan na kunin ang pautang
para sa tiyak na buwis na nabayaran sa ilalim ng
lehislasyon. Ang pautang ay paksa sa mga sumusunod
na mga limitasyon: (1) sa alin mang taon, ang pautang ay
limitado sa hati ng nangungupahan na produksyon ng
buwis sa gaas na dala sa loob ng malaking linyang
sistema na pagdaanan ng gaas; (2) Buwis na binayaran
na ipinatuloy sa sukatang ito bago ang umuupa ay
gumawa ng di-mababawing gawin kahit alin sa
pagbenta ng gaas o paglulan sa bapor ay hindi
kwalipikado para sa pautang, (3) ang pautang na hindi
ginamit sa taong 2030 ay matatapos.

DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO  NNGG  LLIIKKAASS  NNAA  YYAAMMAANN
HHAALLAAGGAA

Ipalagay na ang Departamento ng Likas na Yaman
(DNR) ay gawin ang karamihang trabaho na kailanganin
sa ilalim ng pagkukusang ito para magpasiya sa dami ng
paglalaanang gaas na maaring pagbubuwisan, DNR ay
maghuhula na tatlong dagdag na posisyon (Petrolyo
Geologist, Petrolyo Enhinyero, at Komersyal na
Tagapagsuri)  ay kailangan para magsigawa ang
trabahong kinailangan sa taunang basihan na may sapat
na  alam tungkol sa pagbubuwis. Itong tatlong posisyon
ay mangangailangan ng dagdag na $519,000 taunang
paglalaan sa DNR.  

(Tanda: Sa panahon na matagalan na apila o kaya
lihislasyon ng pagkukusang ito, at Estado ng
Departamento ng Pagbubuwis, Likas na Yaman, at
Batas, at ang Langis ng Alaska at Lupon ng Naglalaan
ng Gaas ay maaring magkaroon ng dagdag na halaga sa
pagsagot ng mga apila o lihislasyon. Itong mga halagang
ito ay hindi pa maaring hulaan sa oras na ito.)  

BBUUOONNGG  TTEEKKSSTTOO  NNGG  MMUUNNGGKKAAHHIINNGG  BBAATTAASS

IISSAANNGG  KKUUMMAAKKAATTAAWWAANNGG  KKAARRAAPPAATTAANN

““IIssaanngg  KKuummaakkaattaawwaanngg  ppaappaattaaww  nngg  bbuuwwiiss  ssaa  ttiiyyaakk  nnaa
uuppaa  nnaa  mmeerroonngg  aallaamm  nnaa  yyaammaann  nngg  lliikkaass  nngg  ggaaaass,,
iikkoonnddiissyyoonngg  mmaaggppaawwaallaanngg--bbiissaa  aanngg  ppaaggppaattaaww  nngg
bbuuwwiiss,,  aatt  mmaammaammaahhaallaa  ssaa  ppaauuttaanngg  nngg  mmggaa  hhaallaaggaanngg
ddaappaatt  ssaa  iillaalliimm  nngg  llaannggiiss  aatt  ggaaaass  nnaa  aarrii--aarriiaanngg
pprroodduukkssyyoonn ((kkaahhiiggppiittaann))  nngg  bbuuwwiiss  kkuunngg  aanngg  kkiinnaaiillaannggaann
aayy  ttuunnggkkooll  ssaa  ppaaggbbeennttaa  oo  ppaagglluullaann  ssaa  bbaappoorr  nngg  lliikkaass  nnaa
ggaaaass  aayy  nnaappaattaaggppoo;;  aatt  nnaaggbbiiggaayy  nngg    mmaabbiissaanngg  ppeettssaa..””

AAYY  MMAAGGIINNGG  KKUUMMAAKKAATTAAWWAANN  SSAA  MMGGAA  TTAAOO  NNGG
EESSTTAADDOO  NNGG  AALLAASSKKAA  ::

**SSeekkssyyoonn  11. Ang hindi kodigong batas ng Estado ng
Alaska ay baguhin sa pagdagdag ng bagong seksyon na
babasahin:

MAIKILING TITULO. Itong Kumakatawan ay
ipakilalang isang Alaska Linyang Gaas Ngayon! Kilos.

**SSeecc..  22.. AS 43.58 ay binago sa pagdagdag ng bagong
seksyon na babasahin.

SSeecc..  4433..5588..221100..    BBuuwwiiss  nngg  ttiiyyaakk  nnaa  uuppaa  nnaa  mmaayy
kkaayyaammaanngg  ggaaaass.. (a) Ang taunang buwis ay ipinataw
bawat taon ng kalendaryo sa mga upahang mayroong
pagbubuwisan na gaas.

(b)  Ang buwis ay babayaran sa mga umuupa.
(c) Ang taunang halaga na ipapataw ay tatlong

sentimo sa bawat 1,000 paang kubiko na
mapagbubuwisan ng gaas sa ilalim ng upa.

SSeecc..  4433..5588..222200..  PPaagg--aaaarriinngg  ppaakkssaa  nngg  bbuuwwiiss..  (a) Ang
pag-aari na paksa ng buwis sa ilalim ng kabanatang ito
ay mga paupa na may pagbubuwisang gaas. Ang
pagbubuwisan ng gaas ay ang kinilalang kayaman ng
gaas sa loob ng estado, maliban sa gaas na tinutukoy sa
(b) at (c)ng seksyon na ito.

(b) Gaas ay hindi pagbubuwisan sa ilalim ng
kabanatang ito kung ito ay

(1) isang gaas hydrate;
(2) karbon kamang methane;
(3) iba pang mga hindi konbensyonal na kayaman

ng gaas;
(4) hindi hydrokarbon gaas;
(5) isang hindi alam na yaman ng gaas;
(6) gaas na ubusin bilang panggatong sa estadong

pinasyahang langis at gaas na yunit ng
pinanggalingan sa loob ng limang taon ng Enero 1
sa buwisang taon; 

(7) likas na gaas ng likido para pagsamahin sa
langis at ihatid sa linyang tubo ng langis para
ibenta bilang langis sa loob ng limang taon ng
Enero 1 ng taong pagbubuwisan; o kaya

(8) ang bayad ng estado sa bahagi ng gaas.
(c) Gaas ay hindi pagbubuwisan sa ilalim ng

kabanatang ito kung ang gaas ay
(1) hindi paksa sa kapasiyahan ng estadong langis

at gaas na yunit; o kaya
(2) paksa sa langis at gaas na upa sa estado, pero

ang upang iyan ay
(A) hindi namamalagi sa buong 10 mga taon sa

daliang hindi umabot sa pagbubuwisang
taon;

(B) hindi sa kapasiyahan ng estadong langis at
gaas na yunit sa hindi pa Enero 1, 2002, at
Enero 1, ng taong pagbubuwisan’ o kaya

(C) nasa kapasiyahan ng estadong langis at
gaas na yunit na hindi kumulang ng
1,000,000,000,000 paang kubiko ng
kilalang yaman ng gaas.

SSeecc..  4433..5588..223300..    PPaaggppaassiiyyaa  nngg  ddaammii  nngg
ppaaggbbuubbuuwwiissaanngg  ggaaaass.. (a) Ang departamento,
pagkatapos ng konsultasyon sa Departamento ng Likas

Ang teksto ng batas na ito ay pinipresenta kung paano ipinagkaloob ng mga nagsusuporta.
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Yaman at ang Alaska Langis at Lupon ng Pagpanatili
ng Gaas, ay magpasiya sa dami ng mga pagbubuwisan
na gaas sa bawat isang estadong napasiyahan na langis
at gaas na yunit sa Enero 1 ng bawat taon.

(b) Para sa estadong napasiyahan na yunit ng langis
at gaas kung saan ang umuupa ay sumang-ayon sa
pormula o mga pormula para sa paghati-hati ng
hydrokarbon sa mga umuupa, gamitin ng departamento
ang pormulang iyan o ang mga pormula para sa pagtasa
at pagkolekta ng buwis   na uukol sa ilalim ng
kabanatang ito.

(c) Para sa estadong napasiyahan na yunit ng langis
at gaas kung saan lahat na mga umuupa at hindi
nagkakaisa sa pormula ng pamamahagi  ng mga
hydrokarbon kasama ang umuupa, ang departamento
ay maaring maglagay ng gaas na pagbubuwisan
kasama ang umuupa sa paraan na resonable, kasama
na, ang walang limitasyon,

(1) sa pagkakaisa ng departamento at lahat ng mga
umuupa;

(2) basihan sa orihinal o kaya sa nanatiling gaas sa
lugar;

(3) basihan sa mga nanatiling makukuhang gaas na
reserba o mga yaman; o kaya

(4) basihan sa ibabaw na lupang sukatan.
(d) Para padaliin ang gamit ng konpidensyal na

inpormasyon na meron sa Departamento ng Likas
Yaman at ang Langis ng Alaska at Lupon ng Pagpanatili
ng Gaas, ang departamento ay magbigay ng mga
paghahati-hati ng gaas ng pagbubuwisan sa ilalim ng (c)
sa seksyon kasama ang mga umuupa sa Departamento
ng Likas Yaman o kaya sa Lupon ng Pagpanatili ng Gaas
kasama ang mga umuupa sa Departamento ng Likas na
Yaman o sa  Alaska Lupon ng Pagpanatili ng Gaas.

SSeecc..  4433..5588..224400..    PPaaggssaassaauullii  aatt  PPaaggbbaabbaayyaadd  nngg
bbuuwwiiss.. (a) Ang umuupa na humahawak ng interes sa
pag-aari na pagbubuwisan sa ilalim ng kabanatang ito
ay magbigay ng pagsasauli na nakalahad ang kilalang
yaman ng gaas na paksa sa buwis. Ang umuupa ay
magbigay ng pagsasauli sa  araw o bago ang araw na
Pebrero 1 sa pormularyong hiningi ng departamento
basi sa dami ng pagbubuwisang gaas na nanatili sa
Enero 1 sa bawat taon ng kalendaryo, maliban lang sa
ibinigay sa kabanatang ito.

(b) Kasama ang kasulatang napasiyahan ng
departamento, ang tagapagpalakad ng upa na hawak
ang interes na pag-aaring mabubuwisan sa ilalim ng
kabanatang ito ay maaring magbigay ng pagsasauli o
magbayad ng buwis na napataw sa ilalim ng kabanatang
ito sa panig ng umuupa.

(c) Ang buwis na napataw sa ilalim ng kabanatang ito
ay dapat bayaran sa departamento sa araw o bago
Hunyo 30 ng bawat taon o hulugan sa panahon at sa
ilalim ng kondisyon ng  departamento na maaring
kailangan sa regulasyon.

(d) Kung patnugutan at pasiyahan ng departamento,
ang taong nagbigay ng pagsasauli sa ilalim ng seksyon
o gumawa ng pagbabayad na kinailangan sa ilalim ng

kabanata para sa lagpas na isang upa ay maaring
tingnan na gaas ng pagbubuwisan na pag-uupa sa loob
ng estadong napasiyahan na yunit na parang isang upa
sa hangarin na magbigay ng pagsasauli o kaya sa
pagbabayad na gawin.

(e) Ang departamento ay maaring, sa pamagitan ng
sulat paunawa, humiling sa taong nagsalansan ng
pagsasauli na magbigay ng karagdagan inpormasyon sa
departamento na hindi lumagpas ng 30 araw
pagkatapos ng paunawa.

SSeecc..  4433..5588..225500..  RReegguullaassyyoonn.. Ang departamento ay
kukuha ng regulasyon na sang-ayon sa  AS 44.62
(Administratibong Paraan sa Pagkilos) na karapat-dapat
na isasagawa at ipasakatuparan sa kabanatang ito. Ang
mga regulasyon ay kailangan isama ang mga probisyon
na magtutukoy:

(1) taunang paghahanda ng buwis na rolyo ng pag-
aari na kasama ang mapagbubuwisan ng gaas;

(2) pagbaon ng paunawa sa mga tagapag-lakad o
mga umuupa ng upa na merong gaas na paksa
sa buwis sa ilalim ng kabanatang ito nasa dami
ng pagbubuwisang gaas sa bawat isang upa o
yunit;

(3) paraan kung saan ang tao ay naagrabyado sa
isang aksyon ng departamento ay maaring
umapila sa aksyon na tugon at kumuha ng
paglilitis sa ilalim ng paraan na kukunin.
(A) paraan ng paglilitis at mga kilusan bago nito

ay dapat sang-ayon sa AS 44.62.350,
44.62.430, 44.62.450, 44.62.460,
44.62.480, 44.62.500 - 44.62.550,
44.62.590, at 44.62.610 - 44.62.640; para
sa layunin ng talata, ang terminolohiya na
“respondente” na ginamit sa mga seksyon
ay maging konsiderasyon na isama sa
taong naagrabyado sa aksyon ng
departamento;

(B) sa paglilitis, ang apilante ang nagpapasan
sa bigat ng pruweba; at

(C) sa loob ng 30 araw pagkatapos ng
desisyon ng departamento sa sumunod ng
paglilitis, ang taong agrabyado sa desisyon
na iyon ay maaring mag-apila sa korte
suprema; at

(4) sertipikasyon ng huling pagbubuwis rolyo at ang
paraan ng paghahanda ng huling pagbubuwis
ng punan na rolyo na ginamitan ng pamaraan
sa paghanda ng orihinal buwis rolyo.

SSeecc..  4433..5588..229955..  MMggaa  KKaahhuulluuggaann.. Sa kabanatang ito,
(1) “gaas” at “likas ng gaas” ay may kahulugan na

ibinigay sa “gaas” sa AS 43.55.900;
(2) “kilalang yaman ng gaas” ibig sabihin na ang

dami ng gaas na geologikal at enhinyerong
inpormasyon ay nagtuturo ay  maibalik kuha sa
darating na panahon sa ilalim ng napanatiling
teknolohiya, na walang pagkakilala sa
kasalukuyang kakulangan ng paghatid sa
pagtitindahan;

Ang teksto ng batas na ito ay pinipresenta kung paano ipinagkaloob ng mga nagsusuporta.
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(3) “paupahan” ibig sabihin ay ang langis at gaas na
pinaupa ng estado;

(4) “umuupa” ibig sabihin ay ang umuupa na
nakatala sa estado mula pa Enero 1 sa taong
pagbubuwisan;

(5) “tagapaglakad” ibig sabihin ay ang partido na
napagpasiyahan ng Departamento ng Likas
Yaman o Alaska Lupon ng Pagpanatili ng Gaas
bilang isang yunit na tagapaglakad para sa
napagsiyahang yunit ng estado.

**SSeecc..  33..  AASS  4433..5555 ay binago sa pamagitan ng
pagdagdag ng bagong seksyon na basahin:

SSeecc..  4433..5555..002277.. Pautang laban sa buwis na ginawa
sa tiyak na produksyon ng likas na gaas. (a) Sa
karagdagan na nasa iba pang mga pautang na
ipinamahala sa kabanata, merong pautang na maaring
ilaban sa buwis na babayaran sa ilalim ng kabanata para
sa umuupa na naghahawak ng interes sa paksang pag-
aari ng buwis sa ilalim ng  AS 43.58.210 - 43.58.295.

(b) Ang umuupa na naghahawak ng interes sa pag-
aari ay paksa ng buwis na ipinatung sa ilalim ng  AS
43.58 ay maaring kunin at kumuha ng pautang laban sa
buwis na nasa ilalim ng kabanata

(c) Sa araw at pagkatapos ng petsa na ang likas na
gaas ay nangako sa kontrata na magbenta at maghatid
bilang komersyal na panindang gaas ay unang ihatid sa
agos ng tubig para ilulan sa bapor o kaya domestik
Norte Amerikan na likas ng linyang pagdaanan ng gaas
sistema at ang paghatid ay sa pamagitan ng linyang
tubo o kombinasyon ng mga linyang tubo na merong
pinakamaliit na paghatid na kapasidad na
2,000,000,000 paang kubiko ng gaas bawat araw, ang
umuupa na humahawak ng pag-aari na paksa sa buwis
na iginiit sa ilalim ng AS 43.58 ay maaring humiling para
at sa pagkuha ng pautang na kinalkula na nasang-ayon
sa ilalim nintong seksyon ay maaring hindi pahintulutan
maliban lang kung

(1) ang umupa na naghahawak ng interes sa pag-
aari na pagbubuwisan na pinagpasukan nito 
(A) isang hindi mabawing kasunduan na

pagbebenta sa umuupang pagbubuwisang
gaas sa ilalim ng AS 43.48.210 - AS
43.58.295; o kaya

(B) isang pagtali ng transportasyon na serbisyo
na ilulan sa bapor ang umuupang
pagbubuwisan ng gaas sa ilalim ng AS
43.58.210 - AS 43.58.295 na resulta ng
galing sa bukas na panahon o kaya galing
sa  pre-suskrisyon na kasunduan na
ginawang publiko sa loob ng 10 araw ng
pagsasagawa; sa talatang “bukas na
panahon” ibig sabihin
(i) isang bukas na panahon para sa likas

na gaas ng Alaska na proyektong
transportasyon na ipinamahala sa ilalim
ng 15 U.S.C. 720a(e) at magkasamang
regulasyon na pinamahalaan ng  inisyal
na kapasidad ng transportasyon

linyang tubo na proyekto na iniulat sa
15 U.S.C. 717 - 717w; o kaya

(ii) isang bukas na panahon na may
pamaraan na sapat at kagaya ng iniulat
sa (i) ng talatang ito para sa pagpasiya
ng kapasidad sa iba pang likas na gaas
ng Alaska na linyang tubong
transportasyon ng proyekto

(2) ang likas ng gaas ng linyang tubo na ibinigay sa
kasamang seksyon ay nasa serbisyo  at
naghahatid ng gaas na paksa na hindi
mabawing kasunduan sa pagbenta sa ilalim ng
(1)(A) kasamang seksyon o kaya igiit na
serbisyong transportasyon na kasunduan sa
ilalim ng (1)(B) kasamang seksyon;

(3) ang  umuupa na naghahawak ng interes sa
pagbubuwisang pag-aari ay talagang okupado
sa pagbebenta ng gaas sa ilalim ng kasunduan
na ibinigay sa  (1)(A) nitong kasamang seksyon
o kaya ilulan sa bapor ang gaas na ibinigay sa
ilalim ng sebisyong transportasyon na
kasunduan sa(1)(B) nitong kasamang seksyon.

(d) Ang pautang ay maaring kunin at ipamigay sa
ilalim ng seksyon na ito

(1) tanging paglaban ng buwis na nakatakda sa
panahon ng buwan sa ilalim ng kabanata na
kinalkula sa produksyon ng umuupa  ng likas na
gaas ang ilipat sa linyang tubo na sistema na
siyang ibinigay sa (c) sa seksyon na ito;

(2) laban sa hindi sumubrang 50 porsyento ng
buwis na ibinigay sa (1) ng kasamang seksyon
na ito’ at

(3) sa halaga na hindi lalagpas sa hindi nagamit na
bahagi ng pautang na basihan ng taong
nagbayad ng buwis ang kabuuan ng
pananagutan na napataw na buwis at
nakolekta sa ilalim ng AS 43.58 naganap sa at
pagkatapos ng petsa ng pagsasagawa ng
taong nagbayad ng buwis ang hindi mabawing
kasunduan na ibinigay sa  (c)(1) ng seksyon at
bago pa ang petsa na ang likas na gaas ay
nakapangakong kontrata sa pagbenta at
paghatid bilang isang komersyal na pagtitinda
ng gaas ay unang ihatid sa agos tubig para
ilulan sa bapor o kaya sa domestik na Norte
Amerikan na likas na gaas sa sistemang linyang
tubo at ang paghatid ay sa pamamagitan ng
linyang tubo o kaya kombinasyon ng mga
linyang tubo na merong pinakamaliit na
paghatid na kapasidad na 2,000,000,000
paang kubiko ng gaas bawat araw.

(e) Ang pautang ay maaring hindi kunin at angkinin
sa ilalim ng pamamahala ng seksyon na ito pagkatapos
ng Disyembre 31, 2030.

(f) Sa seksyon na ito,
(1) “iginiit na serbisyong transportasyon na

kasunduan“ ibig sabihin ay iginiit na pangako
na magsubskribo para sa matatag na

Ang teksto ng batas na ito ay pinipresenta kung paano ipinagkaloob ng mga nagsusuporta.
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trasnportasyon na ang kapasidad  ay umayon sa
taripa na napasiyahan ng  Lupon ng Pederal
na Tuntunin ng Lakas o kaya ay naging
napagpasiyahan na ng lupon;

(2) “umuupa” ibig sabihin ay ang umuupa na
nakatala sa estado mula pa Enero 1 sa taong
pagbubuwisan.

*SSeecc..  44. AS 43.58.210, 43.58.220, 43.58.230,
43.58.240, 43.58.250, at 43.58.295 ay napawalang bisa
sa petsa ng likas ng gaas na nangako sa kontrata na
magbenta at maghatid bilang komersyal na panindang
gaas ay unang ihatid sa agos ng tubig para ilulan sa
bapor o kaya domestik Norte Amerikan na likas ng
linyang pagdaanan ng gaas sistema at ang paghatid ay
sa pamagitan ng linyang tubo o kombinasyon ng mga
linyang tubo na merong pinakamaliit na paghatid na
kapasidad na 2,000,000,000 paang kubiko ng gaas
bawat araw.
**SSeecc..  55.. Ang walang kodigong batas ng Estado ng
Alaska ay ibinago sa pagdagdag ng bagong seksyon na
basahin:

ANG HANDANG ESKROW NG BUONG-ALASKA SA
LINYANG GAAS. Sa aksyon o kaya sa paghahabol na
dala ng isa o marami pang taong nagbabayad ng buwis
ay paksa sa AS 43.58 na hamunin ang pagaka
konstitusyon ng Kilos na ito, na hamunin ang halaga na
buwis na utang, na hamunin ang paglagay ng buwis sa
taong nagbabayad ng buwis, o kaya anumang hamun
sa Kilos na ito o mga regulasyon na pinatibay sa ilalim ng
Kilos, ang isang administratibo o kaya pang-regulasyon
na ahensiya o korte ay magtuturo na ang halaga ng buwis
na ipinataw sa ilalim ng AS 43.58 na siyang paksa ng
pagtatalo ay agad na ilagay sa eskrow sa bangko na
pinapasiyahan ng Departamento ng Buwis, sa tamang-
tamang rekord sa lahat ng halaga na itinago. Sa pagka
huling pagkahusay ng pagtatalo, ang halaga ng eskrow,
kung meron man, utang sa departamento, sabay ang
mga naunang interes, ay babayaran sa departamento at
maaring mailaan sa mga legal na layunin, kasama na ang
paggawa ng sariling pag-aari ng estado ng linyang tubo
ng likas ng gaas. 
**SSeecc..  66.. Ang walang kodigong batas ng Estado ng
Alaska ay ibinago sa pagdagdag ng bagong seksyon
na basahin:
ANG UMUUPA NA MAY PAHINTULOT NA ISUKO ANG
PAUPAHAN. Para maiwasan ang responsibilidad sa
ilalim ng AS 43.58, dagdag ng  sec. 2 ng Kilos na ito,
para sa bayad ng buwis sa paupahan o mga ari-arian na
mayroong yaman ng gaas, ang taong paksa sa AS
43.58 ay maaring isuko ang karapatan ng tao sa ilalim
ng paupahan sa Departmento ng Likas na Yaman kung
ang tao ay isinuko ang mga karapatan na hindi lagpas sa
Disyembre 31, 2006, at sumunod sa lahat ng mga
inilagay na kailangan ng 

(1) ang regulasyon ng departamento sa ilalim ng
kapangyarihan ng  AS 38.05.020 tungkol sa
pagsuko ng karapatan sa lupa na hawak ng
paupahan; at 

(2) ang inilagay na kailangan ng paupa na tungkol
sa pagsuko ng karapatan ng tao dito.

**SSeecc..  77.. Ang walang kodigong batas ng Estado ng
Alaska ay ibinago sa pagdagdag ng bagong seksyon na
basahin.

KAHIGPITAN.  Sa ilalim ng AS 01.10.030, kung ano
pagbibigay ng ganitong Kilos, o kaya aplikasyon ng kahit
sinong tao o sitwasyon, ay hinawaka na hindi balido, ang
naiwan nitong Kilos at ang aplikasyon sa ibang tao ay
hindi apektado. 
**SSeecc..  88.. EPEKTIBONG PETSA NG PAGKA-WALANG
BISA AT PAUNAWA.  Seksyon 4 nitong Kilos ay epektibo
sa petsa kung saan posible na inilarawan sa sekyon 4
kung saan ang Kilos ay nangyari. Ang representante ng
likas ng yaman ay magpapatunay sa representante ng
buwis ang tagabago ng estatuto kung ang posible na
inilarawan sa seksyon 4 ng Kilos na ito ay nangyari at
ang petsa sa naganap ng pangyayari.
**SSeecc..  99.. Seksyon 5 at 6 nitong Kilos ay agad-agad na
epektibo sa ilalim ng AS 01.10.070(c).
**SSeecc..  1100.. Maliban lang sa bigay ng seksyon 8 at 9
nitong Kilos, itong Kilos ay epektibo Enero 1, 2007. 

Ang teksto ng batas na ito ay pinipresenta kung paano ipinagkaloob ng mga nagsusuporta.
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pagpawalang bisa ng  reserbang buwis  sa panahon
na ang linyang tubo ng gaas ay makumpleto. Ito ay
gagawa ng insentibo para sa mga kompanya ng
langis para magtayo kaagad imbis na sa bandang
huli.

*  Ito ay magtaguyod na tuklasin ang
pagpapaumento ng langis at gaas sa pamagitan ng
pagtitiyak ng bagong tuklas na linyang tubo ng gaas
kung saan sila ay makapagpadala ng bagong tuklas
sa pamilihan. Kahit anong bagong gaas na makita
ay hindi isama sa reserbang buwis.

*  Ito ay magtrato ng pantay sa mga kompanya
ng langis sa pagbibigay ng pautang na buwis
pagkatapos na matayo ang linyang tubo. Sila ay
makakuha na buong sauli kung sila ay kaagad na
mag aksyon na magtayo ng linyang tubo. Kabayaran
sa pagtataggal ay pera.

Nagawa na natin ito. Sa 1975, dahil sa kabiguan
sa pagtatagal ng pagtayo ng linyang tubo sa langis,
ang mga Alaskans ay nangangailangan ng buwisan
para gawing pundo sa mga basikong serbisyong
pang goberno. Tayo ay napapataw ng reserbang
buwis sa langis na napawalang bisa pagkatapos sa
TAPS na linya ay makumpleto.  

Pag may-ari natin ang gaas. Kailangan natin na mag
aksyon bilang isang may-ari. Walang ibang
magpapaupa ng mahalagang yaman at ito ay
gawing hindi mabunga sa 30 taon. Oras na para sa
Alaska na paninindigan ang pagsulong ng ating gaas
at pagtayo para sa piskal na katatagan.

Oras na para sa Alaska Linyang Gaas na Kilos
Ngayon. 

Bumuto ng “Oo” para sa kinabukasan ng Alaska

Gobernador Wally Hickel
Mayor Jim Whitaker
Representante Eric Croft

Paunawa:  Gobernador Jay Hammond ay orihinal na
kapwa sumuporta  ng Alaska Linyang Gaas na Kilos
Ngayon na pagkukusa. Hindi namin naabotan ang
kanyang tulong, payo, at samahan.

PPAAHHAAYYAAGG  SSAA  SSUUPPOORRTTAA

PAGKUKUSA NG LINYANG GAAS NG ALASKA
NGAYON

Tayong mga Alaskans ay nagmamay-ari ng yaman
na ang halaga ay sandaan na bilyon na mga
dolyares - ang ating likas na gaas. Sa kabila noon,
sa tatlong dekada, wala tayong natanggap na galing
dito: walang trabaho, walang gaas para ipagpainit sa
ating bahay, at walang pera para ipundo sa ating
mga paaralan. Wala.

Ang malalaking kompanya ng gaas ay nagsasabing
maari nilang palakihin ang gaas sa 2017. Sa muli, ito
ay maaring kukuha ng isa pang mga 20 taon. Sa
ilalim ni Gobernador Murkowski na iminungkahing
kontrata sa mga kompanya ng langis, sila ay
nangako lamang na pag-aralan ito ay tayo ay
bigyang alam.

Kung tayo ay maghintay ng iba pang dalawang
dekada para sa gaas na dumaloy, iba pang
henerasyon ng mga Alaskans ay mapagkaitan ng
daan para at ang mga benepisyo sa ating sariling
mga yaman.

Kailangan natin ang benepisyo ngayon. Kailangan
natin ang matatag na pundo para sa kailangan na
serbisyong pang goberno na hindi magdedepende
sa mga desisyon ng korporasyon na gawa sa
Houston at London. Kailangan natin ang matatag na
insentibo para sa mga kompanya ng langis na
magpapakilos ng linyang gaas ngayon.

Kailangan natin ang Alaska Linyang Gaas na Kilos
Ngayon. Kaya ang  mga 47,000 Alaskans ay
pumirma sa petisyon para tayo ay bigyan ng
karapatan na bumuto dito.

Ito ang gagawin ng Alaska Linyang Gaas na Kilos
Ngayon:

*  Ito ay gagawa ng kita na galing sa ating gaas
na yaman sa pamamagitan ng pagpataw ng
reserbang buwis na malalaking deposito ng likas na
gaas na ipinaupa pero hindi napabuti sa mga
dekada. Bilang resulta, ang estado ay tatanggap na
may hulang $900 milyon dolyares bawat taon para
sa ating paaralan, daan, at iba pang kailangan na
serbisyong pang goberno.

*  Ito ay nagpapasigla ng pagsigawa ng linyang
tubo ng likas na gaas sa pamamagitan ng kusang

Ang pahayag na inilathala sa pahinang ito ay opinyon ng (mga)tagasulat at pinipresenta kung paano iniharap sa Sangay ng Halalan.
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AAnngg  RReesseerrbbaanngg  BBuuwwiiss  nngg  GGaaaass  aayy  nnaagghhaahhaattiidd  nngg
mmaalliinngg  mmeennssaahhee  ssaa  mmggaa  mmaammuummuuhhuunnaann  nngg  AAllaasskkaa
aatt  mmggaa  ttaaggaa--bbiiggaayy  ttrraabbaahhoo..

Walang ibang nasasakupan ng kapangyarihan sa
mundo ay napapataw ng isang buwis, dahil ito ay
simple na isang masamang patakaran sa publiko.
Ang reserbang buwis ay nagpaparusa ng mga taga
tuklas at mga umuupa ng gaas at gumagawa ng
hindi pagbigay insentibo sa darating na pundo. Ang
pagdaan ng reserbang buwis ay nagtitiyak na ang
mga mamumuhunan sa kabilang ibayo ng mga taga
hanapbuhay ay hindi bukas para sa negosyo at ang
ating patakaran sa pagtatag ng buwis ay
makakasira.

Si senador Ted Stevens ay bago lang nagpahayag
sa kaniyang pananaw na ang “ating mga
oportunidad ay nakapanlu-lupaypay, pero tayo ay
kailangan na umakit ng puhunan kung tayo ay mag-
isip sa natatagong lakas. Ang mga piling gawin natin
ngayon ay nagpapasiya sa ating abilidad na gumawa
ng klima para sa pagpuhunan ng ating estado. Kung
mamili tayo sa reserbang gaas na buwis, ating
ipinapabigo ang mga gustong maghanap ng
pamumuhunan dito at tayo ay maglagay sa ating
hinaharap bilang isang lider sa likas ng yaman na
pagpapaunlad sa peligro."

AAmmiinngg  hhiikkaayyaattiinn  kkaayyoonngg  BBuummuuttoo  nngg  HHiinnddii  ssaa  ssuukkaatt
nngg  bbaalloottaa  22..

Gobernador Bill Sheffield

John T. Shively 
Dating Komisyoner, Dating Alaska Departamento ng
Likas na Yaman & Presidente, Lupon ng
Tagapagpaunlad ng Yaman.

Edward B. Rasmuson 
Pangulo, Rasmuson na Pondasyon

PPAAHHAAYYAAGG  SSAA  PPAAGGKKOONNTTRRAA

SSuukkaatt  nngg  BBaalloottaa  22  aayy  mmaaggppaappaabbiiggoo  ssaa  ppaaggttuuttuukkllaass
aatt  ppaaggppaauunnllaadd  ssaa  llaannggiiss  aatt  ggaaaass..

Ang produksyon ng langis sa Alaska ay nagpatuloy
na nanghihina, at kailangan natin ang bagong langis
at gaas na tuklas at pagpatubo. Ngunit, kung ang
mga taga tuklas ay makakita ng langis, makakita din
sila ng gaas. Ang gaas na tuklas ay maging paksa
sa bilyong dolyares ng bagong buwis, na maging
gawin ng mga prodyuser ay mamuhunan ng mga
kinakailangan para makakita at makapagbigay ng
langis at gaas. Ang Alaska ay nangangailan ng
puhunan, at ang sukat ng balotang ito ay may
nakakalamig na epekto sa ganung pamumuhunan.

AAnngg  GGaaaass  nngg  RReesseerrbbaanngg  BBuuwwiiss  aayy  nnaaggllaaggaayy  nngg
AAllaasskkaa  LLiinnyyaanngg  TTuubboo  nngg  GGaaaass  ssaa  ppeelliiggrroo  aatt
mmaaggppaappaattaaggaall  ssaa  ppaaggppaappaauunnllaadd..

Ang Alaska Linyang Tubo ng Gaas ay gagawa ng
sanlibong trabaho at magbigay ng bagong kita sa
estado para sa mga daan, paaralan, at iba pang
serbisyong publiko. Itong proyektong ito ay nasa
kritikal na sangang-daan. Ang Alaska ay maaring
pumili na kumilos paunlad sa proyekto, o hindi. Ang
sukat balota 2 ay magpapapeligro ng linyang tubo
ng gaas, na maglagay ng bilyong dolyares ng
bagong buwis sa proyekto, samantala ay
nagpapabigo ng pagtutuklas ng langis. Ang
pagbubuto na oo sa pagkukusang ito ay malalagay
panganib sa kinabukasan ng Alaska.

SSuukkaatt  nngg  bbaalloottaa22  aayy  nnaannggaannggaahhuulluuggaann  nnaa  kkaauunnttiinngg
ttrraabbaahhoo,,  mmaalliiiitt  nnaa  kkiittaa  ssaa  eessttaaddoo,,  mmaalliiiitt    nnaa  ppeerraa  ssaa
PPeerrmmaanneenntteenngg  PPuunnddoo..

Ang Alaska ay nangangailangan ng linyang tubo ng
gaas, kasama ang sanlibong trabaho at bilyong kita
sa estado. Kung wala ang pagpaunlad ng Alaska
Linyang Tubo ng Gaas, North Slope produksyon ng
langis ay patuloy na kukunti at magreresulta ng
kawalang trabaho, maliit na kita ng estado para sa
daan at mga paaralan, at maliit na perang
idinideposito sa Permanenteng Pundo.Itong sukat
ng balota ay magpapahinto sa pag-unlad ng linyang
tubo ng gaas at magpapabigo ng bagong puhunan
sa Alaska.

Ang pahayag na inilathala sa pahinang ito ay opinyon ng (mga)tagasulat at pinipresenta kung paano iniharap sa Sangay ng Halalan.
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HHuuddiissyyaall  nnaaHHuuddiissyyaall  nnaa
PPaaggppaappaannaattiillii  nngg  mmggaaPPaaggppaappaannaattiillii  nngg  mmggaa

KKaannddiiddaattooKKaannddiiddaattoo

BBuummuuttoo!!BBuummuuttoo!!
NNoobbyyeemmbbrree  77NNoobbyyeemmbbrree  77
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PPaaggppaappaahhaallaaggaanngg  HHuuddiissyyaall  aatt  PPaaggppaappaannaattiillii  nnaa  SSiisstteemmaa  nngg  AAllaasskkaa
www.ajc.state.ak.us

Ang mga taga – Alaska ay pumipili ng kanilang mga hukom sa pamamagitang ng
sistema ng meriting pagpipili at pagboto kada maliit na bilang ng taon kung patagalin
sila sa bangko. Tinitiyak ng sistema na ang mga hukom ay nananatiling walang –
kapartido at maaring makuwenta sa publiko. Ang konstitusyon ay nangangailangan na

ang Hudisyal na Konseho ng Alaska ay dapat maghalal  ng tanging ang pinakamahusay na kuwalipikadong tao sa
Gobernador para sa pagtatalaga sa pagiging hukom, at ang mga batas ng estado ay nangangailangan na ang hudisyal na
Konseho ay magpahalaga sa bawat hukom na nakatayo para sa pagpapanatili na halalan. Ang batas ng estado ay
nangangailangan din na ang Hudisyal na Konseho ay maglathala ng kanilang pagpapahalaga sa Polyeto ng Botante.Ang
mga pagpapahalaga sa mga hukom na nakatayo sa Nobyembre 2006 na halalan ay makikita sa mga sumusunog na
pahina. Bawat hukom ay maari ring magbayad para sa isang pahina ng biyograpiyang impormasyon na kanyang inihanda. 

MMggaa  PPaarraaaann  ssaa  HHuuddiissyyaall  nnaa  PPaaggppaappaahhaallaaggaa

Ang Konsehong Hudisyal ng Alaska, isang walang – kapartidong komisyon ng mga mamayan ay itinatag ng konstitusyon
ng Alaska, sa pagpapahalaga ng mga hukom sa isang bilang ng mga pamantayan, kasama na ang kanilang legal na
kakayahan, asal, kanilang pagkamasipag, kanilang kakayahan na mangasiwa ng kanilang mga kaso, at ng kanilang
pagiging tama at integridad. Ang Konsehong ay nagpahalaga sa tulong ng mga mamamayan ng Alaska – mga pulis at
pagsubok na mga opisyal, mga abugado, mga hurado, mga empleyado ng korte at iba pa na nagpapakisa sa korte sa
harap ng mga hukom. Sa 2006, ang Konseho ay nagsiyasat sa mga grupong ito, humingi ng nakasulat at pasalitang mga
komento mula sa publiko sa pamamagitan ng estado, at nagrepaso sa mga tala tungkol sa trabahong dalahin,
pagkakasalungatan ng interest at iba pang aspeto ng paggaganap ng mga hukom.

KKaabbuuuuaann  nngg  mmggaa  RReekkoommeennddaassyyoonn  nngg  HHuuddiissyyaall  nnaa  KKoonnsseehhoo  nngg  AAllaasskkaa  --  SSaa  22000066  aanngg  HHuuddiissyyaall  nnaa  KKoonnsseehhoo  aayy  nnaaggppaahhaallaaggaa
nngg  ttaattlluummppuu’’tt  iissaanngg  hhuukkoomm  nngg  kkoorrttee  nngg  ppaagglliilliittiiss..  AAnngg  KKoonnsseehhiinngg  HHuuddiissyyaall  aayy  nnaallaammaann  nnaa  aanngg  ttaattlluummppuunngg  hhuukkoomm  aayy
KKUUWWAALLIIPPIIKKAADDOO  aatt  iinneerreerreekkoommeennddaa  ssaagg  aa  bboottaannttee  nnaa  mmaappaannaattiillii  ssiillaa  bbiillaanngg  mmggaa  hhuukkoomm..  NNaallaammaann  nngg  hhuukkoomm  nnaa  ssii  HHuukkoomm
DDaavviidd  LLaannddrryy  aayy  HHIINNDDII  KKUUWWAALLIIPPIIKKAADDOO  aatt  iinniirreekkoommeennddaa  nnaa  aanngg  mmggaa  bboottaannttee  aayy  hhuuwwaagg  ssiiyyaa  ppaannaattiilliihhiinn  bbiillaanngg  iissaanngg  hhuukkoomm..

MMggaa  PPaaggssiissiiyyaassaatt - Ang Hudisyal na Konseho ay nagsiyasat sa lahat ng aktibong miyembro ng Alaska Bar Association, at
lahat ng pangkapayapaan at pagsubok na mga opisyal ng estado. Sa 2006, ang Konseho ay nagpadala ng pagsiyasat sa
3,036 na mga abugado, 1,492 pangkapayapaan at pagsubok na mga opisyal. Isang independenteng kontraktor and
pinahawak sa mga pagsisiyasat para sa Hudisyal na Konseho, para masiguro ang pagiging tiyak na kayunin ng mga
mahahanap. Ang mga taning sa pagsisiyasat ay nagtanong tungkol sa mga legal na abilidad, pagiging pantay, integridad,
pagiging mahinahon, sipag at pagkalahatang pagkakaganap. Parehong pagsisiyasat ang pumunta sa mga panlipunang
manggagawa at mamamyan na siyang nakilahok sa pagtulong sa mga anak ng Alaska sa korte bilang tagapangalaga ad
litem sa Korte ng Piniling Espesyal na Sumusuporta (CASA) na mga buluntaryo.. Ang Konseho ay nagtanong sa mga hurado
na siyang nakapagsilbi sa mga kaso kasama ang mga hukom na magkomento sa mga abilidad ng mga hukom na humawal
ng mga paglilitis ng pantay at may kakayahan. Ang mga empleyado ng korte ay nakatanggap din ng mga pagsisiyasat para
sa halaga ng mga hukom.

TTaallaaaann  nngg  mmggaa  TTaannoonngg  nngg  mmggaa  HHuukkoomm  aatt  KKoonnsseehhoo  – Bawat hukom na nakatayo para sa pagpapanatili  ay nagbalik ng
isang sariling – pagpapahalaga na mga talaang ng mga tanong sa Husiyal na Konseho. Ang talaan ng mga tanong ay
nagpapaloob ng mga listahan ng mga kamakailan lamang na mga kaso na sa paniniwala ng hukom ay importante para sa
pagapaphalaga, na may diin sa hurado at walang – huradong paglilitis.   Ang Konsehoay nagtanong nga bawat abugao sa
bawat kaso na magpunoi ng karagdagang pagisisyasat tungkol sa pagkakaganap ng hukom sa nasabing kaso, kasama
and isang detalyadong mga komento tungkol sa mga abilidad ng hukom.

IIbbaa  PPaanngg  MMggaa  TTaallaa  -- - Ang mga tauhan ng Konseho ay nagrepaso ng isang serye ng iba pang pampublikong talaan, kasama
ang pagkakasalungat-ng-interest pangtaonang pahayag na nakasalansan sa Lupon ng  Opisinang Publiko ng Alaska at
nakahiwalay na mga porma na nakasalansan kasama sa sistema ng korte; mga salansan ng mga kaso sa korte; Lupon ng
Hudisyal na Pag-uugali na pampublikong pagkakasalansan; at isang ulat sa kahit anong hinawakang suweldo na patunay.
Ang Konseho ay nagrepaso din ng mga may ugnayang pagkakaganap ng mga datos ng korte tulad ng bulang ng mga
perentoryong mga hamon na nakasalansan laban sa isang hukom at sa bilang sa pagbaligtad sa apila. Ang Konseho ay
tumitingin ng mabuti sa may ugnay sa pagkakaganap na mga datos, dahil ang isang tipo o pook ng kargang kaso ng isang
hukom ay naglalaro ng isang mayor na bahagi ng bilang ng mga hamon o mga apila o mga pagbaligtad  Para halimbawa,
ang isang Anchorage na hukom ay itinillagahan ng 8000 na mga kasong sibil sa isang taon ay maaring makatanggap ng
mas madaming hamon (at posibleng mas madaming pagbaligtad ng mga apila) kaysa isang rural na pook na hukom na
tinalagahan sari – saring kargang kaso ng 500 na sibil ar criminal na mga kaso. Ang Tagamasid na Husiyal ng Alaska, isang
may kasarinlang grupo ng naka – batay sa buluntaryong tragamasid ng korte, ay nagbigay impormasyon sa Konseho
tungkol sa pagpapanatili ng mga hukoms sa Anchorage, Kenai at Palmer na kanilang pinahalagahan.

MMggaa  PPaammppuubblliikkoonngg  PPaaggddiinniigg  aatt  KKoommeennttoo  --  Ang Konseho ay humawak ng buong estadong pampublikong pagdinig para sa
lahat ng mga hukom na nakatayo para sa pagpapanatili, gamit ang network teleponong pagpupulong at mga pampublikong
pagpupulong na mga kuwarto ng lehislatura.  Buong – estadong patalastas sa mga pahayagan ay naghimok ng
pampublikong paglalahok. Ang mga pampublikong pagdinig ay nagbigay sa mamamayan ng isang mahalagang
pagkakataon na makapagsalit tungkol sa kanilang karanasan kasama ang mga hukom. Nagbigay din sila ng isang porum
kung saan ang mga mamamayan ay maririnig ang mga opinion ng iba. 
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IImmbbeessttiiggaassyyoonn – Ang mga tauhan ng Konseho ay nag- imbestiga sa mga tiyak na kaso, nakinig sa mga pinagmulan sa
korte, at nagpanayam sa mga hukom, mga abugado, mga tauhan ng korte, at iba pa.

IIbbaanngg  PPaaggkkaallaatt  nngg  IImmppoorrmmaassyyoonn  aatt  LLaakkaass--  Ang konseho ay malawak na nagpakalat ng impormasyon sa proseso ng
pagpapahalaga. Ang Konsehi ay nagtipon ng mga komento tungkol sa mga hukom sa kanilang website. Binalanse ng
Konseho ang lahat ng impormasyong natanggap nito mula sa maraming pinagmulan. 

KKiinnaallaabbaassaann  nngg  mmggaa  PPaaggppaappaahhaallaaggaa

Pagpapahalagang impormasyon para sa bawat pagpapanatili ng hukom ay magpapakita sa mga sumusunod na mga
pahina. Mga kabuuan ng abugado, pangkapayapaan at pagsubok na opisyal, hurado, panlipunang manggagawa at
empleyado ng korte na pagsisiyasat na mga puntos ay ibinigay.  Ang pagpapahalaga ng Hudisyal na Tagapagmasid ng
Alaska, ay maaring makuha, at ginawaan ng kabuuan.  Kabuuan ng mga kinalabasan sa pagsisiyasat ay pinapakita sa mga
lamesa. Ang mga halaga sa pagsisisayasat ay nasa limang – puntong timbang kasama ang “5” bilang pinakamataas na
punto, “1” bilang ang piankamababang pinapaboran na punto, at “3” bilang katanggap - tanggap. Ang Internet Wed na
pahina ng Konseho ay naglalaman ng mga kinalabasan sa pagsisiyasat at pagkakaganap na impormasyon tungkol sa
bawat hikom na nasa balota ngayong tag – hulog. (http://www.ajc.state.ak.us)

MMggaa  MMiiyyeemmbbrroo  nngg  HHuuddiissyyaall  nnaa  KKoonnsseehhoo

Ang konstitusyon ng Alasaka at nagtatag ng pagmiye – miyembro ng Hudisyal na Konseho bilang tatlong hindi – abugado
na itinalaga ng Gobernador, tatlong abugadong miyembro na itinalaga ng Sanggunian ng mga Gobernador ng Alaska Bar
Association, at ng Hepe hustisya ng Korte Suprema ng Alaska na nagsisilbi, ex officio, bilang tagapamuno. (Ang Hepe
Hustisya ay bumuboto lamang kung ang kanyang boto ay makak – apekto sa kinalabasan.) Ang Konstitusyon ay nagbibigay
na lahat ng pagtatalaga ay gagawin kasama ang “nararapat na konsiderasyon sa isang pook na representation at walang
pagpapahalaga sa political na pagkakasapi.” Isang mayorya ng parehong bahay ng Lehislatura ay kailangan patunayan ng
mga hindi – abugadong pagtatalaga, habang ang Sanggunian ng mga Gobernador ng Alaska Bar Association ay nagtalaga
ng mga abugadong miyembro matapos ang pagsagawa ng pasabi sa halalan sa mga miyembro ng Bar sa loob ng local
na hudisyal na distrito.  Ang mga miyembro ay nagsi- silbi ng anim na taon na magkakahiwalay na termino.  Sila ay hindi
tumatanggap ng pinanasyala na kabayaran para sa kanilang trabaho maliban sa pagpapabayad sa mga gastusin sa
paglalakbay.

Si Alex Bryner ay nagging tagapamunong Hudisyal na Konseho kung kalian ang konseho ay nagsagawa ang
pagpapahalaga nito at gumawa ng mga rekomendasyon sa pagpapanatili, sa bias ng kanyang posisyon bilan Hape
Hustisya ng Korte Suprema ng Korte. Hustisya Bryner ay itinalaga sa korte suprema noong 1997. Bagao ang kanyang
pagpapatalaga, siya ay nagsilbi bilang Hepeng Hukom ng Korte ng mga Apila, Abugado ng U.S. at isang hukom ng Korte
Distrito ng Anchorage. (Termino: 2003 - 2006) Si Dana Fabe ay ang kasalukuyang Hepe Hustisya at taga pamuno ng
Hudisyal na konseho.  Si Hustisya  Fabe ay itinalaga sa korte suprema noong 1996. Bago ang kanyang pagtatalaga siya
ay nagsilbi bilang isang hukom ng korte suprema. (Termino: 2006 - 2009)

Si Eleanor Andrews ay isang indi – abugadong miyembro ng Konseho mula sa Anchorage. siya ay nagsilbi bilang
komisyoner ng KAgawaran ng Administrasyon sa ilalim ni Gobernor Sheffield, at isang ugnayan sa empleyado na director
para sa Munisipyo ng Anchorage.. Mula 1987 siya ay nagging may – ari at CEO ng Andrews Group sa Anchorage. (Termino:
2001 - 2007)

Si Douglas Baily ay isang abugado na miyembro galling sa Juneau. Siya ay nagsilbi bilang Abugado Heneral para sa kay
Gobernador Cowper, at nasa pribadong pagsasanay sa Juneau at nagsanay ng abugasya sa  Alaska ng halos 40 taon.
(Termino: 2004 - 2010)

Si James Cannon ay isang abugado na miyembro galling sa Fairbanks. Si Ginoong Cannon ay nasa pribadong pagsasanay
sa Fairbanks.  Siya ay dating nagsisilbi bilang pampublikong tagapag – tanggol sa Fairbanks mula 1980-2005.  Siya ay
nagsanay sa abugasya mula noong 1975. (Termino: 2006-2012)

Si Bill Gordon ay isang hindi - abugadong miyembro galling sa Fairbanks. Siya ay buong buhay na taga – Alaska at nagsilbi
bilang Katulong nga Tagaganap para kay Gobernador Hammond, nagsilbi bilang tagapamuno sa Alcohol Beverage Control
Board, at isang bahagyang – nakaretirong piangsasanggunian at bahagyang nagmamay – ari ng pampublikong tubig at
basurang tubig na mga kompanya sa loob ng  Alaska. (Termino: 2003 - 2009)

Si Susan Orlansky ay isang abugado na miyembro galling sa Anchorage. Siya ay kasama sa samahan ng Feldman,
Orlansky, at Sanders at nagsanay ng abugasya Alaska ng 25 taon. (Termino: 2002 - 2008)

Si Christena Williams ay isang hindi - abugadong miyembro galling sa Ketchikan.  Siya ay isang – pangatlong henerasyon
na taga – Alaska at kasamang – tagapaglathala ng pahayagan . Siya at ang kangyang pamilya ay nagmamay – ari at
nagppatakbo ng Pioneer Printing Co., Inc. at ang Ketchikan Daily News. (Termino 2005 - 2011)

TTiinnggnnaann  aanngg  wwwwww..aajjcc..ssttaattee..aakk..uuss ppaarraa  ssaa  ddeettaallyyaaddoonngg  iimmppoorrmmaassyyoonn  ssaa  hhuuddiissyyaall  nnaa  ppaaggppaappaahhaallaaggaa..
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Hudisyal na Pagpapanatili ng mga Kandidato
AArraaww  nngg  HHaallaallaann  aayy  MMaarrtteess,,  NNoobbyyeemmbbrree  77,,  22000066
AAnngg  AAllaasskkaa  aayy  bbiinnuubbuuoo  nngg  aappaatt  nnaa  hhuuddiissyyaall  nnaa  mmggaa  ddiissttrriittoo..  AAnngg  mmggaa  aappaatt  nnaa  hhuuddiissyyaall  nnaa  ddiissttrriittoonngg  iittoo  aayy  nnaakkaahhaattii
kkaassaammaa  aanngg  iibbaa’’tt  iibbaanngg  lliinnyyaa  kkaayyssaa  aappaatt  nnaa  hhaallaallaanngg  rreehhiiyyoonn  nngg  eessttaaddoo..    AAnngg  ppoollyyeettoonngg  iittoo  aayy  nnaaggllaallaammaann  nngg
iimmppoorrmmaassyyoonn  ppaarraa  ssaa  BBaahhaayy  DDiissttrriittoo  2266  ((HHaallaallaanngg  RReehhiiyyoonn  II))..

Ang inyong Bahay Distrito at numero ng presinto ay nalathala sa inyong rehistro ng botante na kard at sa tanda ng
koreo sa polyetong ito.  Maari din itong malaman sa pamamagitan ng pagtawag sa  1-888-383-8683 (Sa Anchorage,
269-8683) o kaya sa aming website: www.elections.state.ak.us Kung alam ninyo ang inyong Bahay Distrito at
numero ng presinto, ang sumusunod na mga impormasyon ay nagsasabi sa inyo kung saang hudisyal na
pagpapanatiling kandidato ang nakatayo para sa pagpapanatili sa inyong distrito.

LLaahhaatt  nngg  BBaahhaayy  DDiissttrriittoo
Lahat ng botanteng taga – Alaska ay mayroong pagkakataong bumoto sa pagpapanatili ng mga Hustisya at
Hukom ng Korte Suprema na siyang magsisilbi sa Korte ng mga Apila. Walang mga Korte Supremang Hustisya o
hukom na siyang magisilbi sa Korte ng mga Apila para sa pagpapanatili sa 2006 na Pangkalahatang Halalan.

BBaahhaayy  DDiissttrriittoo  2266
Ang Bahay Distrito 36 ay nasa Pangatlong Hudisyal na Distrito.  Kung ikaw ay nakatira sa isa sa mga Bahay Distrito,
ikaw ay boboto sa pagpapanatili sa mga hukom sa Pangatlong Hudisyal na Distrito sa Araw ng Halalan.

PPAANNGGAATTLLOONNGG  HHUUDDIISSYYAALL  NNAA  HHAALLAALLAANN

HHuukkoomm  nngg  KKoorrttee  SSuupprreemmaa

Hukom Joel H. Bolger
Hukom Harold M. Brown

Hukom  Charles T. Huguelet
Hukom  Peter A. Michalski
Hukom  William F. Morse

Hukom  Eric Smith
Hukom  John Suddock

Hukom  Sen K. Tan
Hukom  Fred Torrisi

Hukom  Philip R. Volland
Hukom  Michael L. Wolverton

HHuukkoomm  nngg  KKoorrttee  DDssiittrriittoo

Hukom  Brian K. Clark
Hukom  William L. Estelle
Hukom  Gregory L. Heath
Hukom  David S. Landry
Hukom  John R. Lohff

Hukom  Gregory J. Motyka
Hukom  Sigurd E. Murphy

Hukom  Stephanie Rhoades
Hukom  Jack W. Smith
Hukom  John W. Wolfe

SSaa  bbaattaass,,  aanngg  mmggaa  bboottaannttee  aayy  ppiinnaahhiihhiinnttuulluuttaanngg  mmaaggddeessiissyyoonn  kkuunngg  aanngg  mmggaa  hhuukkoomm  aayy  ddaappaatt  nnaa  mmaappaannaattiillii..
BBaawwaatt  hhuukkoomm  ssaa  AAllaasskkaa  aayy  nnaakkaattaakkddaa  ssaa  iissaanngg  ppaaggppaappaannaattiillii  nnaa  hhaallaallaann  mmaattaappooss  aanngg  iissaanngg  ttiiyyaakk  nnaa  bbiillaanngg  nngg  mmggaa
ttaaoonn  ssaa  bbaannggkkoo..  AAnngg  bbiillaanngg  nngg  ttaaoonn  ssaa  ggiittnnaa  nngg  ppaaggppaappaannaattiillii  nnaa  hhaallaallaann  aayy  nnaakkaassaallaallaayy  ssaa  kkoorrttee  kkuunngg  ssaaaann  aanngg
hhuukkoomm  aayy  nnaakkaa  ––  uuppoo..

KKoorrttee  SSuupprreemmaa::  Ang mga botante ay nagde – desisyon kung ang isang hukom ay dapat mapanatili ng anim na taon.

KKoorrttee  DDiissttrriittoo::  Ang mga botante ay nagde – desisyon kung ang isang hukom ay dapat mapanatili ng apat na taon.
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Bumuto!Bumuto!
NobyembrNobyembre 7e 7
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Hukom ng Korte Suprema 
Joel H. Bolger, Pangatlong Hudisyal na Distrito 

LLUUGGAARR  NNGG  KKAAPPAANNGGAANNAAKKAANN:: Carroll, IA 

PPAANNGGAALLAANN  NNGG  EESSPPOOSSAA:: Cheryl 

MMGGAA  AANNAAKK:: Stephanie, Jackson 

HHAABBAA  NNGG  PPAAGGKKAAKKAATTIIRRAA  SSAA  AALLAASSKKAA:: 26 taon 

EEDDUUKKAASSYYOONN::
University of Iowa, B.S. Economics, 1973-1976, J.D. 1976-
1978. 

MMGGAA  PPOOSSIISSYYOONN  SSAA  PPOOLLIITTIIKKAA  AATT  GGOOBBYYEERRNNOO::
Hukom ng Korte Suprema, Kodiak, 2003-kasalukuyan;
Hukom ng Korte Distrito, Valdez, 1997-2003. 

NNEEGGOOSSYYOO  AATT  PPRROOPPEESSYYOONNAALL  NNAA  MMGGAA  KKAATTUUNNGGKKUULLAANN::
Pribadong pagtuturo ng batas, 1982-1997; Alaska
Depensang Publiko na Ahensiya, 1981-1982; Korporasyon ng
mga Serbisyong Legal ng Alaska, 1978-1981. 

TTAANNGGIINNGG  KKIINNAAWWIIWWIILLIIHHAANN::
Pampamilyang mga gawain, panlikod na skiing, golf at
musika. 

PPAAHHAAYYAAGG::

Isang malaking pribilehiyo para sa akin na makapagsilbi bilang
hukom sa nakaraang mga siyam na taon. Ikinararangal ko
kung ang mga botante ay pahihintulutan  ako na ipagpatuloy
ang pagsisilbing ito.

Inihanda at binayaran ng kandidato. Ang mga nilalaman ng pahayag ay ipinipresenta kung paano gusto ng kandidato na aayon sa batas ng  AS
15.58.030 at 6 AAC 25.700.



REHIYON l   � PAGE 59

Rekomendasyon ng Konsehong Hudisyal ng Alaska
Hukom Joel Bolger, Nakatataas na Hukom ng Kodiak

Rekomendasyon ng Konsehong Hudisyal

Ang Konsehong Hudisyal ng Alaska, isang lupon ng walang partidong mamamayan na itinatag ng saligang-batas ng
Alaska, ang sumusuri sa mga hukom ayon sa mga itinatag na pamantayan, kabilang na dito ay ang kakayahang legal,

pag-uugali, pagiging masipag, kakayahan sa paghawak ng kaso, pagiging patas nito at ng kanilang integridad. Ang
Lupong Hudisyal ay nakitang karapatdapat si Hukom Joel Bolger at buong pagkakaisang inirerekomenda sa publiko na
bumoto ng “OO” upang panatilihin siya sa puwesto bilang Hukom ng Nakatataas na Korte.

Pagsusuri sa Lupong Hudisyal

Ang Lupong Hudisyal ay gumawa ng isang pagsisiyasat ukol sa mga hukom na nasa balota, sa 3,036 na mga abogado,
1,492 na mga opisyal ng pangkapayapaan at pagsubok, panlipunang manggagawa/boluntaryong tagapag-alaga at
tagapagtaguyod ng mga bata, mga hurado at mga empleyado ng korte. Ang mga tagatugon ay hiningan na mag marka

sa hudisyal na pagganap at magbigay ng puna. Ang Lupon ay sumuri din sa pagmarka at obserbasyon ng Tagapunang
Hudisyal ng Alaska at ng may kasarinlang boluntaryong pang-komunidad. Ang konseho ay nagrepaso ng mga tala ng
sistemang pang korte hinggil sa pagpili ng manghuhukom sa partido ng kasong pang korte, pagtanggi at pagpapatunay

ng kabaligtarang halaga; kahit anong sibil o kriminal na litigasyon na kasama ang hukom; APOC at mga pahayag ng
sistema ng korte na may pagkasalungatan ang halaga; kahit anong salansan ng disiplina; at kung ang isang sahod ng
hukom ay inantala para sa isang hindi napapanahong hatol. Ang Konseho ay nag – imbestiga ng hudisyal na pag –

uugali sa mga tiyak na kaso. Ang Konseho ay nagpanayam sa ilang mga hukom, abogado, mga katulong sa korte, at
iba pa. Gumawa din sila ng buong estadong paglilitis para makuha ang mga komento ukol sa mga hukom.

Kabuuang Impormasyon Mula sa Pagsisiyasat

Ang mga abogado ng Alaska ay nagbigay ng marka kay Hukom Joel Bolger batay sa anim na mga kategoriyang ang

kabuuan ay makikita sa talaan sa itaas, gamit ang 5 bilang pinakamataas na markang posible. Ang markang binigay
ng abogado para kay Hukom Bolger sa kabuuan ay 4.5. Ang mga opisyal ng pangkapayapaan at pagsubok ay
nagbigay marka kay Hukom Bolger sa limang mga kategoriya, gamit ang 5 – puntong timbang na makikita sa itaas.

Binigyan nila si Hukom Bolger ng markang 4.6.

Tatlo pang grupo ang sumuri sa pagganap ng tungkulin ni Hukom Joel Bolger, gamit ang kaparehong 5-puntong

timbang, lima bilang pinakamataas na marka. Ang mga hukom ay nagbigay ng 4.9, 4.5 naman galing sa mga
empleyado ng korte, at 5.0 mula sa mga panlipunang manggagawa, tagataguyod ng mga bata at CASA.

Makipag – alam sa Konsehong Hudisyal sa 1029 W. Third Avenue, Suite 201, Anchorage, AK 99501 (telepono: (907) 279-2526)
para sa karagdagang impormasyon, o sa pagrepaso ng mga impormasyon sa aming Internet site sa:

www.ajc.state.ak.us

Nobyembre 2006

Pagsisiyasat
sa Abogado

Pagsisiyasat
sa

Pangkapaya-
paang

Opisyal
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sat sa

Hurado

Pagsisiyasat
sa Empleyado

sa Korte

Panglipunang
Manggagawa
Buluntaryong
taga pag-alaga

CASAs

Legal na
Kakayahan

4.4 --- --- --- ---

Pagiging

imparsyal
4.5 4.4 4.8 4.4 4.8

Integridad 4.6 4.7 --- 4.5 5.0

Temperamento 4.5 4.5 4.9 4.4 5.0

Pagkamasipag 4.5 4.6 --- 4.5 5.0

Kalahatan 4.5 4.6 4.9 4.5 5.0

Rekomendasyon: Bumoto ng “OO” para mapanatili si Hukom Joel Bolger

Ang marka ay nakabatay sa isa

hanggang limang timbang.

Lima ang pinakmagandang

halaga at tatlo ay

‘matatanggap”.

Timbang ng Halaga

5.0 = Mahusay

4.0 = Mabuti

3.0 = Matatanggap

2.1 = May pagkukulang

1.0 = Mababa
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Hukom ng Korte Suprema
Harold M. Brown, Pangatlong Hudisyal na Distrito

PPEETTSSAA  NNGG  KKAAPPAANNGGAANNAAKKAANN:: Oktubre 2, 1940

LLUUGGAARR  NNGG  KKAAPPAANNGGAANNAAKKAANN:: Colon, Panama

PPAANNGGAALLAANN  NNGG  AASSAAWWAA:: Susan M. Brown

MMGGAA  AANNAAKK:: Molly C. Brown
Katy B. MCCutchen

HHAABBAA  NNGG  PPAAGGKKAAKKAATTIIRRAA  SSAA  AALLAASSKKAA:: 35 taon
Kenai 1996-kasalukuyan
Anchorage 1987-1996
Juneau 1985-1987
Ketchikan

EEDDUUCCAATTIIOONN::
Colebrook Academy, 1958, Diploma; University of New
Hampshire, 1963, B.A.; Boston University School of Law,
1968, LLB, 1974, LLM (Buwisan).

MMGGAA  PPOOSSIISSYYOONN  SSAA  PPOOLLIITTIIKKAA  AATT  GGOOBBYYEERRNNOO::
Hukom ng Korte Suprema, 1996-kasalukuyan;  Direktor,
Alaska Hudisyal na Konseho, 1987-1989; Abogadong Distrito,
Estado ng Alaska, 1985-1986; Abogadong Distrito,
Ketchikan, 1971-1973.

NNEEGGOOSSYYOO  AATT  PPRROOPPEESSYYOONNAALL  NNAA  KKAATTUUNNGGKKUULLAANN::
Presidente, Samahang Mambabatas ng Alaska; Lupon ng
mga Gobernador, Samahang Mambabatas ng Alaska; Fellow,
American Bar Association; Miyembro ng iba’t ibang
propesyonal na organisasyon.

TTAANNGGIINNGG  KKIINNAAWWIIWWIILLIIHHAANN::
Paliparan ng Isda, Pangangaso, Pagbabasa, Paglalaro ng PC.

PPAAHHAAYYAAGG::

Ang Hukom ng Korte Suprema ay palaging may hinaharap na
mahirap na pagpipilian sa mga isyu na kontrobersya. Kasama
yan sa trabaho. Para gawin ng mabuti  ay magtrabahong
maigi at patas at imparsyal at gumawa kaagad ng desisyon
na naayon sa batas.

Isang malaking karangalan na makapagsilbi sa silya. Kung
ang mga botante ay magdesisyon na ako ay panatilihin, aking
ipagpatuloy ang trabaho bilang isang Hukom ng Korte
Suprema sa aking buong makakaya.

Inihanda at binayaran ng kandidato. Ang mga nilalaman ng pahayag ay ipinikasalukuyana kung paano gusto ng kandidato na aayon sa batas ng  AS
15.58.030 at 6AAC 25.690.
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Rekomendasyon ng Konsehong Hudisyal ng Alaska
Hukom Harold M. Brown, Nakatataas na Hukom ng Kenai

Rekomendasyon ng Konsehong Hudisyal

Ang Konsehong Hudisyal ng Alaska, isang lupon ng walang partidong mamamayan na itinatag ng saligang-batas ng
Alaska, ang sumusuri sa mga hukom ayon sa mga itinatag na pamantayan, kabilang na dito ay ang kakayahang legal,

pag-uugali, pagiging masipag, kakayahan sa paghawak ng kaso, pagiging patas nito at ng kanilang integridad. Ang
Lupong Hudisyal ay nakitang karapatdapat si Hukom Harold M. Brown at buong pagkakaisang inirerekomenda sa
publiko na bumoto ng “OO” upang panatilihin siya sa puwesto bilang Hukom ng Nakatataas na Korte.

Pagsusuri sa Lupong Hudisyal

Ang Lupong Hudisyal ay gumawa ng isang pagsisiyasat ukol sa mga hukom na nasa balota, sa 3,036 na mga abogado,
1,492 na mga opisyal ng pangkapayapaan at pagsubok, panlipunang manggagawa/boluntaryong tagapag-alaga at
tagapagtaguyod ng mga bata, mga hurado at mga empleyado ng korte. Ang mga tagatugon ay hiningan na mag marka

sa hudisyal na pagganap at magbigay ng puna. Ang Lupon ay sumuri din sa pagmarka at obserbasyon ng Tagapunang
Hudisyal ng Alaska at ng may kasarinlang boluntaryong pang-komunidad. Ang konseho ay nagrepaso ng mga tala ng
sistemang pang korte hinggil sa pagpili ng manghuhukom sa partido ng kasong pang korte, pagtanggi at pagpapatunay

ng kabaligtarang halaga; kahit anong sibil o kriminal na litigasyon na kasama ang hukom; APOC at mga pahayag ng
sistema ng korte na may pagkasalungatan ang halaga; kahit anong salansan ng disiplina; at kung ang isang sahod ng
hukom ay inantala para sa isang hindi napapanahong hatol. Ang Konseho ay nag – imbestiga ng hudisyal na pag –

uugali sa mga tiyak na kaso. Ang Konseho ay nagpanayam sa ilang mga hukom, abogado, mga katulong sa korte, at
iba pa. Gumawa din sila ng buong estadong paglilitis para makuha ang mga komento ukol sa mga hukom.

Kabuuang Impormasyon Mula sa Pagsisiyasat

Ang mga abogado ng Alaska ay nagbigay ng marka kay Hukom Harold M. Brown batay sa anim na mga

kategoriyang ang kabuuan ay makikita sa talaan sa itaas, gamit ang 5 bilang pinakamataas na markang posible. Ang
markang binigay ng abogado para kay Hukom Brown sa kabuuan ay 3.7. Ang mga opisyal ng pangkapayapaan at
pagsubok ay nagbigay marka kay Hukom Brown sa limang mga kategoriya, gamit ang 5 – puntong timbang na

makikita sa itaas. Binigyan nila si Hukom Brown ng markang 4.1.

Apat pang grupo ang sumuri sa pagganap ng tungkulin ni Hukom Harold M. Brown, gamit ang kaparehong 5-

puntong timbang, lima bilang pinakamataas na marka. Ang mga hukom ay nagbigay ng 4.8, 4.0 naman galing
sa mga empleyado ng korte, at 5.0 mula sa mga panlipunang manggagawa, tagataguyod ng mga bata at CASA. Ang
Tagapagmasid Hudisyal ng Alaska ay nagbigay sa kanya ng 3.5.

Makipag – alam sa Konsehong Hudisyal sa 1029 W. Third Avenue, Suite 201, Anchorage, AK 99501 (telepono: (907) 279-2526)
para sa karagdagang impormasyon, o sa pagrepaso ng mga impormasyon sa aming Internet site sa:

www.ajc.state.ak.us

Nobyembre 2006
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3.7 --- --- --- ---
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imparsyal
3.8 4.1 4.8 4.0 5.0

Integridad 4.1 4.5 --- 4.2 5.0

Temperamento 3.7 4.2 4.9 3.7 4.7

Pagkamasipag 3.6 4.0 --- 4.1 5.0

Kalahatan 3.7 4.1 4.8 4.0 5.0

Rekomendasyon: Bumoto ng “OO” para mapanatili si Hukom Harold M. Brown

Ang marka ay nakabatay sa isa

hanggang limang timbang.
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halaga at tatlo ay

‘matatanggap”.

Timbang ng Halaga

5.0 = Mahusay

4.0 = Mabuti

3.0 = Matatanggap

2.1 = May pagkukulang

1.0 = Mababa



Hukom ng Korte Suprema
Charles T. Huguelet, Pangatlong Hudisyal na Distrito

PPEETTSSAA  NNGG  KKAAPPAANNGGAANNAAKKAANN:: OKTUBRE 11,1958

LLUUGGAARR  NNGG  KKAAPPAANNGGAANNAAKKAANN:: Denton, TX

PPAANNGGAALLAANN  NNGG  AASSAAWWAA::  :: Donna 

MMGGAA  AANNAAKK:: :: Joseph, Elizabeth 

HHAABBAA  NNGG  PPAAGGKKAAKKAATTIIRRAA  SSAA  AALLAASSKKAA::  16 taon
Anchorage 1990-2003 
Kenai 2003-kasalukuyan

EEDDUUKKAASSYYOONN::  
CULLOWHEE HIGH SCHOOL, 1972-1976; UNIVERISTY OF
NORTH CAROLINA SA CHAPEL HILL, 1981-1983, A.B.;
UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA SCHOOL OF LAW,
1983-1986, J.D.; AIR WAR KOLEHIYO, 2001-2002, M.S. 

MMIILLIITTAARR::  
U.S. Navy, aktibong tungkulin 1976-1979, reserba 1979-
1983, Quartermaster Second Class, Submarine Silver
Dolphins; U.S. Navy Judge Advocate General Corps, 1986-
1990, Tenyente, Navy Achievement Medal; Alaska Army
National Guard, 1992-1998, Major, Army Medalyang Natamo,
Meritorious Service Medal; Alaska Air National Guard, 1998-
2006, Tenyente Koronel, Meritorious Service Medal; U.S. Air
Force Reserve, 2006-kasalukuyan, Tenyente Koronel.

MMGGAA  PPOOSSIISSYYOONN  SSAA  PPOOLLIITTIIKKAA  AATT  GGOOBBYYEERRNNOO::
Hukom ng Korte Suprema, 2003-kasalukuyan; Sunod na
Depensang Publiko, 1999-2003

MMGGAA  PPOOSSIISSYYOONN  SSAA  NNEEGGOOSSYYOO  AATT  PPRROOPPEESSYYOONNAALL::
Pribadong Pagsasanay ng Batas, 1990-1999; Samahan ng
Mambabatas ng Alaska; Criminal Pattern Jury Instruction and
Therapeutic Courts Committees; Khabarovsk-Alaska Rule of
Law Partnership. 

MMIIYYEEMMBBRROO  NNGG  MMGGAA  OORRGGAANNIISSAASSYYOONN((GG))  PPAANNGG
SSEERRBBIISSYYOO::
American Judges Association; National Council of Juvenile
and Family Court Judges; Children's Justice Act Task Force,
Alaska. 

TTAANNGGIINNGG  KKIINNAAWWIIWWIILLIIHHAANN::  
Pagmomotorsiklo, paglalakbay, pagbabasa, panghuhuli,
pangingisda. 

PPAAHHAAYYAAGG::

Lahat ng nagpupunta sa loob ng silid korte ay dapat na
pakitunguhan kasama ang paggalang at totong respeto.
Malakas akong naniniwala na mayroong korte para
makapagsilbi sa komunidad. Ang mga hukom ay dapat
lumutas ng mga pagtatalo ng pantay, agad - agad at ng ayon
sa batas. Ang mga hukom ay dapat ding isa - isip ang pamilya
at obigasyon sa trabaho ng mga hurado.  

Ito ay naging isang karangalan na makapagsilbi sa Kenai
Peninsula bilang isang Hukom ng Korte Suprema para tatlong
taon. Kung ako ay mapapanatili, gagawin ko ang lahat para
maging pantay, imparsyal at karapat - dapat ng inyong
pananalig. 

Inihanda at binayaran ng kandidato. Ang mga nilalaman ng pahayag ay ipinipresenta kung paano gusto ng kandidato na aayon sa batas ng 
AS 15.58.030 at 6AAC 25.690.
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Rekomendasyon ng Konsehong Hudisyal ng Alaska
Hukom Charles T. Huguelet, Nakatataas na Hukom ng Kenai

Rekomendasyon ng Konsehong Hudisyal

Ang Konsehong Hudisyal ng Alaska, isang lupon ng walang partidong mamamayan na itinatag ng saligang-batas ng
Alaska, ang sumusuri sa mga hukom ayon sa mga itinatag na pamantayan, kabilang na dito ay ang kakayahang legal,

pag-uugali, pagiging masipag, kakayahan sa paghawak ng kaso, pagiging patas nito at ng kanilang integridad. Ang
Lupong Hudisyal ay nakiHugueletg karapatdapat si Hukom Charles T. Huguelet at buong pagkakaisang inirerekomenda
sa publiko na bumoto ng “OO” upang panatilihin siya sa puwesto bilang Hukom ng Nakatataas na Korte.

Pagsusuri sa Lupong Hudisyal

Ang Lupong Hudisyal ay gumawa ng isang pagsisiyasat ukol sa mga hukom na nasa balota, sa 3,036 na mga abogado,
1,492 na mga opisyal ng pangkapayapaan at pagsubok, panlipunang manggagawa/boluntaryong tagapag-alaga at
tagapagtaguyod ng mga bata, mga hurado at mga empleyado ng korte. Ang mga tagatugon ay hiningan na mag marka

sa hudisyal na pagganap at magbigay ng puna. Ang Lupon ay sumuri din sa pagmarka at obserbasyon ng Tagapunang
Hudisyal ng Alaska at ng may kasarinlang boluntaryong pang-komunidad. Ang konseho ay nagrepaso ng mga tala ng
sistemang pang korte hinggil sa pagpili ng manghuhukom sa partido ng kasong pang korte, pagHugueletggi at

pagpapatunay ng kabaligtarang halaga; kahit anong sibil o kriminal na litigasyon na kasama ang hukom; APOC at mga
pahayag ng sistema ng korte na may pagkasalungaHuguelet ang halaga; kahit anong salansan ng disiplina; at kung
ang isang sahod ng hukom ay inantala para sa isang hindi napapanahong hatol. Ang Konseho ay nag – imbestiga ng

hudisyal na pag – uugali sa mga tiyak na kaso. Ang Konseho ay nagpanayam sa ilang mga hukom, abogado, mga
katulong sa korte, at iba pa. Gumawa din sila ng buong estadong paglilitis para makuha ang mga komento ukol sa
mga hukom.

Kabuuang Impormasyon Mula sa Pagsisiyasat

Ang mga abogado ng Alaska ay nagbigay ng marka kay Hukom Charles T. Huguelet batay sa anim na mga
kategoriyang ang kabuuan ay makikita sa talaan sa itaas, gamit ang 5 bilang pinakamataas na markang posible. Ang
markang binigay ng mga abogado para kay Hukom Huguelet sa kabuuan ay 3.7. Ang mga opisyal ng

pangkapayapaan at pagsubok ay nagbigay marka kay Hukom Huguelet sa limang mga kategoriya, gamit ang 5 –
puntong timbang na makikita sa itaas. Binigyan nila si Hukom Huguelet ng markang 3.5.

Apat pang grupo ang sumuri sa pagganap ng tungkulin ni Hukom Charles T. Huguelet, gamit ang kaparehong 5-
puntong timbang, lima bilang pinakamataas na marka. Ang mga hukom ay nagbigay ng 4.7, 4.2 naman galing
sa mga empleyado ng korte, at 4.6 mula sa mga panlipunang manggagawa, tagataguyod ng mga bata at CASA. Ang

Tagapagmasid Hudisyal ng Alaska ay nagbigay sa kanya ng 3.3

Makipag – alam sa Konsehong Hudisyal sa 1029 W. Third Avenue, Suite 201, Anchorage, AK 99501 (telepono: (907) 279-2526)
para sa karagdagang impormasyon, o sa pagrepaso ng mga impormasyon sa aming Internet site sa:

www.ajc.state.ak.us

Nobyembre 2006
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Rekomendasyon: Bumoto ng “OO” para mapanatili si Hukom Charles T. Huguelet
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Hukom ng Korte Suprema
Peter A. Michalski, Pangatlong Hudisyal na Distrito

PPEETTSSAA  NNGG  KKAAPPAANNGGAANNAAKKAANN:: Abril 14, 1946

LLUUGGAARR  NNGG  KKAAPPAANNGGAANNAAKKAANN:: Saint Paul, MN

PPAANNGGAALLAANN  NNGG  AASSAAWWAA:: Jo Michalski

MMGGAA  AANNAAKK:: Matthew at Nathan

HHAABBAA  NNGG  PPAAGGKKAAKKAATTIIRRAA  SSAA  AALLAASSKKAA:: 35 taon
Juneau 1971-1973
Fairbanks 1973-1977
Anchorage 1977-kasalukuyan

EEDDUUKKAASSYYOONN::
St. Cloud Technical High School, 1961-1964, diploma;
University of Minnesota, College of Liberal Arts, 1964-1968,
B.A.; University of Minnesota, Paaralan ng Mambabatas,
1968-1971, J.D., 1968-1971, J.D.

MMIILLIITTAARRYYAA::
U.S. Army, Commission sa pamamagitan ng R.O.T.C.,
Aktibong tungkulin para sa pagsasanay lamang.

MMGGAA  PPOOSSIISSYYOONN  SSAA  PPOOLLIITTIIKKAA  AATT  GGOOBBYYEERRNNOO::
Sunod na Abogadong Heneral, 1971-1973; Sunod ng
Abogadong Distrito, 1973-1977; Sunod na Abogadong
Heneral, Hepe, Espesyal na Paglilitis at Apila,1977-1985;
Hukom ng Korte Suprema, 1985-kasalukuyan

PPAAHHAAYYAAGG::

Ito ay naging isang karangalan na makapagsilbi sa mga tao
ng Alaska bialgn isang hukom ng korte suprema.  Sinisikap
kong maging patas at mapagpasensiya sa lahat ng
pumupunta sa harap ng korte. Nagpapasalamat ako sa mga
rekomendasyon ng Konsehong Hudisyal ng Alaska, ang mga
miyembro ng Samahan ng Abugasiya sa Alaska, mga
pangkapayapaang opisyal, mga hurado at sa lahat ng kung
sinong lumitaw sa harap ng korte.  

Umaasa ako na makapagpatuloy na magsilbi sa mga
mamayan ng estadong ito at para mapataas sa pagbubunga
at mabisa sa loob ng korte sistema habang nanatili ng
konsiderasyon para sa kanya – kanyang pangangailangan ng
bawat kaso. 

Inihanda at binayaran ng kandidato. Ang mga nilalaman ng pahayag ay ipinipresenta kung paano gusto ng kandidato na aayon sa batas ng  AS
15.58.030 at 6AAC 25.690.
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Rekomendasyon ng Konsehong Hudisyal ng Alaska
Hukom Peter A. Michalski, Nakatataas na Hukom ng Anchorage

Rekomendasyon ng Konsehong Hudisyal

Ang Konsehong Hudisyal ng Alaska, isang lupon ng walang partidong mamamayan na itinatag ng saligang-batas ng
Alaska, ang sumusuri sa mga hukom ayon sa mga itinatag na pamantayan, kabilang na dito ay ang kakayahang legal,

pag-uugali, pagiging masipag, kakayahan sa paghawak ng kaso, pagiging patas nito at ng kanilang integridad. Ang
Lupong Hudisyal ay nakitang karapatdapat si Hukom Peter A. Michalski at buong pagkakaisang inirerekomenda sa
publiko na bumoto ng “OO” upang panatilihin siya sa puwesto bilang Hukom ng Nakatataas na Korte.

Pagsusuri sa Lupong Hudisyal

Ang Lupong Hudisyal ay gumawa ng isang pagsisiyasat ukol sa mga hukom na nasa balota, sa 3,036 na mga abogado,
1,492 na mga opisyal ng pangkapayapaan at pagsubok, panlipunang manggagawa/boluntaryong tagapag-alaga at
tagapagtaguyod ng mga bata, mga hurado at mga empleyado ng korte. Ang mga tagatugon ay hiningan na mag marka

sa hudisyal na pagganap at magbigay ng puna. Ang Lupon ay sumuri din sa pagmarka at obserbasyon ng Tagapunang
Hudisyal ng Alaska at ng may kasarinlang boluntaryong pang-komunidad. Ang konseho ay nagrepaso ng mga tala ng
sistemang pang korte hinggil sa pagpili ng manghuhukom sa partido ng kasong pang korte, pagtanggi at pagpapatunay

ng kabaligtarang halaga; kahit anong sibil o kriminal na litigasyon na kasama ang hukom; APOC at mga pahayag ng
sistema ng korte na may pagkasalungatan ang halaga; kahit anong salansan ng disiplina; at kung ang isang sahod ng
hukom ay inantala para sa isang hindi napapanahong hatol. Ang Konseho ay nag – imbestiga ng hudisyal na pag –

uugali sa mga tiyak na kaso. Ang Konseho ay nagpanayam sa ilang mga hukom, abogado, mga katulong sa korte, at
iba pa. Gumawa din sila ng buong estadong paglilitis para makuha ang mga komento ukol sa mga hukom.

Kabuuang Impormasyon Mula sa Pagsisiyasat

Ang mga abogado ng Alaska ay nagbigay ng marka kay Hukom Peter A. Michalski batay sa anim na mga

kategoriyang ang kabuuan ay makikita sa talaan sa itaas, gamit ang 5 bilang pinakamataas na markang posible. Ang
markang binigay ng abogado para kay Hukom Michalski sa kabuuan ay 4.1. Ang mga opisyal ng pangkapayapaan at
pagsubok ay nagbigay marka kay Hukom Michalski sa limang mga kategoriya, gamit ang 5 – puntong timbang na

makikita sa itaas. Binigyan nila si Hukom Michalski ng markang 4.0.

Apat pang grupo ang sumuri sa pagganap ng tungkulin ni Hukom Peter A. Michalski, gamit ang kaparehong 5-

puntong timbang, lima bilang pinakamataas na marka. Ang mga hukom ay nagbigay ng 4.9, 4.4 naman galing
sa mga empleyado ng korte, at 4.4 din mula sa mga panlipunang manggagawa, tagataguyod ng mga bata at CASA.
Ang Tagapagmasid Hudisyal ng Alaska ay nagbigay sa kanya ng 3.1.

Makipag – alam sa Konsehong Hudisyal sa 1029 W. Third Avenue, Suite 201, Anchorage, AK 99501 (telepono: (907) 279-2526)
para sa karagdagang impormasyon, o sa pagrepaso ng mga impormasyon sa aming Internet site sa:

www.ajc.state.ak.us

Nobyembre 2006

Pagsisiyasat
sa Abogado

Pagsisiyasat
sa

Pangkapaya-
paang

Opisyal

Pagsisiya-
sat sa

Hurado

Pagsisiyasat
sa Empleyado

sa Korte

Panglipunang
Manggagawa
Buluntaryong
taga pag-alaga

CASAs

Legal na
Kakayahan

4.0 --- --- --- ---

Pagiging

imparsyal
4.1 4.1 4.9 4.2 4.4

Integridad 4.4 4.2 --- 4.5 4.6

Temperamento 4.3 4.2 5.0 4.2 4.3

Pagkamasipag 4.0 4.2 --- 4.4 4.4

Kalahatan 4.1 4.0 4.9 4.4 4.4

Rekomendasyon: Bumoto ng “OO” para mapanatili si Hukom Peter A. Michalski

Ang marka ay nakabatay sa isa

hanggang limang timbang.

Lima ang pinakmagandang

halaga at tatlo ay

‘matatanggap”.

Timbang ng Halaga

5.0 = Mahusay

4.0 = Mabuti

3.0 = Matatanggap

2.1 = May pagkukulang

1.0 = Mababa



Hukom ng Korte Suprema
William F. Morse, Pangatlong Hudisyal na Distrito

PPEETTSSAA  NNGG  KKAAPPAANNGGAANNAAKKAANN:: Oktubre 1, 1953

LLUUGGAARR  NNGG  KKAAPPAANNGGAANNAAKKAANN:: Huntington, NY

MMAAYY  AASSAAWWAA:: May asawa

MMGGAA  AANNAAKK:: Dalawang anak 
na babae

EEDDUUKKAASSYYOONN::
University of Virginia, B.A. may distingsyon (Kasaysayan),
1977; Lewis and Clark Law School, J.D., 1980. 

MMGGAA  PPOOSSIISSYYOONN  SSAA  PPOOLLIITTIIKKAA  AATT  GGOOBBYYEERRNNOO::
Sunod Publikong Depensa, 1981-1990; Sunod Abogadong
Heneral,1990-1991; Kasamang Konsehong Heneral IBEW,
1991-1996; Sunod Abogadong Heneral, 1996-2002; Hukom
ng Korte Suprema, 2002-kasalukuyan. 

PPAAHHAAYYAAGG::

Isang karangalan ang makapagsilbi sa mga tao ng Estado ng
Alaska sa nagdaang apat na mga taon bilang isang Hukom
ng Korte Suprema.

Aking sinubukan na tratuhin ang bawat tao na nagpapakita sa
aking harap, ito man ay partido, abogado, posibleng huror, na
may respeto at walang kinikilingan. Ito ay kailangan na ang
bawat isa ay lumabas sa kuwarto ng korte na maramdaman
na ang hukom ay nakaintindi sa bagsak ng bagay na dala
nito, na siya ay may buong oportunidad na marinig, at ang
hukom ay nagpasiya na walang kinikilingan sa gulo.
Importante para sa aking na ang hukom ay subukan na
tulungan ang mga partido na mahusay ang gulo sa sarili nila,
pero may kakayahang gumawa ng mahirap na desisyon kung
ang partido ay hindi magkakaisa.

Nasisiyahan ako sa mga hamon at mga responsibilidad ng
isang hukom at nagnanais na maipatuloy ang pagserbisyo sa
mga tao ng Alaska.

Inihanda at binayaran ng kandidato. Ang mga nilalaman ng pahayag ay ipinipresenta kung paano gusto ng kandidato na aayon sa batas ng  AS
15.58.030 at 6AAC 25.690.
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Rekomendasyon ng Konsehong Hudisyal ng Alaska
Hukom William F. Morse, Nakatataas na Hukom ng Anchorage

Rekomendasyon ng Konsehong Hudisyal

Ang Konsehong Hudisyal ng Alaska, isang lupon ng walang partidong mamamayan na itinatag ng saligang-batas ng
Alaska, ang sumusuri sa mga hukom ayon sa mga itinatag na pamantayan, kabilang na dito ay ang kakayahang legal,

pag-uugali, pagiging masipag, kakayahan sa paghawak ng kaso, pagiging patas nito at ng kanilang integridad. Ang
Lupong Hudisyal ay nakitang karapatdapat si Hukom William F. Morse at buong pagkakaisang inirerekomenda sa
publiko na bumoto ng “OO” upang panatilihin siya sa puwesto bilang Hukom ng Nakatataas na Korte.

Pagsusuri sa Lupong Hudisyal

Ang Lupong Hudisyal ay gumawa ng isang pagsisiyasat ukol sa mga hukom na nasa balota, sa 3,036 na mga abogado,
1,492 na mga opisyal ng pangkapayapaan at pagsubok, panlipunang manggagawa/boluntaryong tagapag-alaga at
tagapagtaguyod ng mga bata, mga hurado at mga empleyado ng korte. Ang mga tagatugon ay hiningan na mag marka

sa hudisyal na pagganap at magbigay ng puna. Ang Lupon ay sumuri din sa pagmarka at obserbasyon ng Tagapunang
Hudisyal ng Alaska at ng may kasarinlang boluntaryong pang-komunidad. Ang konseho ay nagrepaso ng mga tala ng
sistemang pang korte hinggil sa pagpili ng manghuhukom sa partido ng kasong pang korte, pagtanggi at pagpapatunay

ng kabaligtarang halaga; kahit anong sibil o kriminal na litigasyon na kasama ang hukom; APOC at mga pahayag ng
sistema ng korte na may pagkasalungatan ang halaga; kahit anong salansan ng disiplina; at kung ang isang sahod ng
hukom ay inantala para sa isang hindi napapanahong hatol. Ang Konseho ay nag – imbestiga ng hudisyal na pag –

uugali sa mga tiyak na kaso. Ang Konseho ay nagpanayam sa ilang mga hukom, abogado, mga katulong sa korte, at
iba pa. Gumawa din sila ng buong estadong paglilitis para makuha ang mga komento ukol sa mga hukom.

Kabuuang Impormasyon Mula sa Pagsisiyasat

Ang mga abogado ng Alaska ay nagbigay ng marka kay Hukom William F. Morse batay sa anim na mga

kategoriyang ang kabuuan ay makikita sa talaan sa itaas, gamit ang 5 bilang pinakamataas na markang posible. Ang
markang binigay ng abogado para kay Hukom Morse sa kabuuan ay 3.5. Ang mga opisyal ng pangkapayapaan at
pagsubok ay nagbigay marka kay Hukom Morse sa limang mga kategoriya, gamit ang 5 – puntong timbang na

makikita sa itaas. Binigyan nila si Hukom Morse ng markang 4.7.

Apat pang grupo ang sumuri sa pagganap ng tungkulin ni Hukom William F. Morse, gamit ang kaparehong 5-

puntong timbang, lima bilang pinakamataas na marka. Ang mga hukom ay nagbigay ng 4.9, 4.3 naman galing
sa mga empleyado ng korte, at 3.9 din mula sa mga panlipunang manggagawa, tagataguyod ng mga bata at CASA.
Ang Tagapagmasid Hudisyal ng Alaska ay nagbigay sa kanya ng 3.5.

Makipag – alam sa Konsehong Hudisyal sa 1029 W. Third Avenue, Suite 201, Anchorage, AK 99501 (telepono: (907) 279-2526)
para sa karagdagang impormasyon, o sa pagrepaso ng mga impormasyon sa aming Internet site sa:

www.ajc.state.ak.us

Nobyembre 2006

Pagsisiyasat
sa Abogado

Pagsisiyasat
sa

Pangkapaya-
paang

Opisyal

Pagsisiya-
sat sa

Hurado

Pagsisiyasat
sa Empleyado

sa Korte

Panglipunang
Manggagawa
Buluntaryong
taga pag-alaga

CASAs

Legal na
Kakayahan

3.8 --- --- --- ---

Pagiging

imparsyal
3.5 4.7 4.8 4.3 3.8

Integridad 4.0 4.7 --- 4.4 4.0

Temperamento 3.2 4.7 4.9 4.1 3.4

Pagkamasipag 3.8 4.7 --- 4.5 4.1

Kalahatan 3.5 4.7 4.9 4.3 3.9

Rekomendasyon: Bumoto ng “OO” para mapanatili si Hukom William F. Morse

Ang marka ay nakabatay sa isa

hanggang limang timbang.

Lima ang pinakmagandang

halaga at tatlo ay

‘matatanggap”.

Timbang ng Halaga

5.0 = Mahusay

4.0 = Mabuti

3.0 = Matatanggap

2.1 = May pagkukulang

1.0 = Mababa
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Hukom ng Korte Suprema
Eric Smith, Pangatlong Hudisyal na Distrito

PPEETTSSAA  NNGG  KKAAPPAANNGGAANNAAKKAANN:: April 15, 1953

LLUUGGAARR  NNGG  KKAAPPAANNGGAANNAAKKAANN:: New York, New York

PPAANNGGAALLAANNGG  NNGG  AASSAAWWAA:: Mary Kancewick

MMGGAA  AANNAAKK:: Matthew, David, Sijo

HHAABBAA  NNGG  PPAAGGKKAAKKAATTIIRRAA  SSAA  AALLAASSKKAA:: 24 taon
Eagle River 1982-1985
Chugiak 1995-2001
Eagle River 2001-present

EEDDUUKKAASSYYOONN::
Swarthmore College, 1971-1975, B.A.; Yale Law School,
1976-1979, J.D.

MMGGAA  PPOOSSIISSYYOONN  SSAA  PPOOLLIITTIIKKAA  AATT  GGOOBBYYEERRNNOO::
Katulong na Abogado para sa U.S.E.P.A., 1979-1982

MMGGAA  PPOOSSIISSYYOONN  NNAA  PPRROOPPEESSYYOONNAALL  AATT  PPAANNGG--NNEEGGOOSSYYOO::
Direktor ng organisasyon na hindi-nagpapatubo, 1982-1986;
Pribadong Pagsasanay, 1986-1996.

MMIIYYEEMMBBRROO  NNGG  MMGGAA  OORRGGAANNIISSAASSYYOONN((GG))  PPAANNGG
SSEERRBBIISSYYOO::
Khabarovak-Alaska Rule of Law Steering Committee; Mat-Su
Youth Court; buluntaryo para sa estasyon ng radyong publiko;
nagtratrabaho sa mga paaralan.

TTAANNGGIINNGG  KKIINNAAWWIIWWIILLIIHHAANN::
Pampamilyang Oras, paglalakad, skiing, pagtatakbo,
camping, musika, pangkahoy na trabaho.

PPAAHHAAYYAAGG::

Ikinararangal ko na mapagsilbihan ang mga tao na nasa Mat-
Su Valley bilang isang Hukom ng Korte Suprema sa nagdaang
sampung taon. Aking paniniwala na ang isang hukom ay
dapat tagapaglutas ng problema sa pagpapasya ng lahat ng
mga kasong kanyang maaring mapakinggan. Dapat kong
bigyan ng konsiderasyon ang mga ibat ibang pamamaraan sa
paglutas ng gulo sa aking pagsisikap na buong kayang
magpasisilbihan ang Valley. Aking inaasahan, na
maipagpatuloy ang trabahong ito sa mga sumusunod pag
mga anim na mga taon.

Inihanda at binayaran ng kandidato. Ang mga nilalaman ng pahayag ay ipinipresenta kung paano gusto ng kandidato na aayon sa batas ng 
AS 15.58.030 at 6 AAC 25.700.
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Rekomendasyon ng Konsehong Hudisyal ng Alaska
Hukom Eric Smith, Nakatataas na Hukom ng Palmer

Rekomendasyon ng Konsehong Hudisyal

Ang Konsehong Hudisyal ng Alaska, isang lupon ng walang partidong mamamayan na itinatag ng saligang-batas ng
Alaska, ang sumusuri sa mga hukom ayon sa mga itinatag na pamantayan, kabilang na dito ay ang kakayahang legal,

pag-uugali, pagiging masipag, kakayahan sa paghawak ng kaso, pagiging patas nito at ng kanilang integridad. Ang
Lupong Hudisyal ay nakiSmithg karapatdapat si Hukom Eric Smith at buong pagkakaisang inirerekomenda sa publiko na
bumoto ng “OO” upang panatilihin siya sa puwesto bilang Hukom ng Nakatataas na Korte.

Pagsusuri sa Lupong Hudisyal

Ang Lupong Hudisyal ay gumawa ng isang pagsisiyasat ukol sa mga hukom na nasa balota, sa 3,036 na mga abogado,
1,492 na mga opisyal ng pangkapayapaan at pagsubok, panlipunang manggagawa/boluntaryong tagapag-alaga at
tagapagtaguyod ng mga bata, mga hurado at mga empleyado ng korte. Ang mga tagatugon ay hiningan na mag marka

sa hudisyal na pagganap at magbigay ng puna. Ang Lupon ay sumuri din sa pagmarka at obserbasyon ng Tagapunang
Hudisyal ng Alaska at ng may kasarinlang boluntaryong pang-komunidad. Ang konseho ay nagrepaso ng mga tala ng
sistemang pang korte hinggil sa pagpili ng manghuhukom sa partido ng kasong pang korte, pagSmithggi at pagpapatunay

ng kabaligtarang halaga; kahit anong sibil o kriminal na litigasyon na kasama ang hukom; APOC at mga pahayag ng
sistema ng korte na may pagkasalungaSmith ang halaga; kahit anong salansan ng disiplina; at kung ang isang sahod
ng hukom ay inantala para sa isang hindi napapanahong hatol. Ang Konseho ay nag – imbestiga ng hudisyal na pag –

uugali sa mga tiyak na kaso. Ang Konseho ay nagpanayam sa ilang mga hukom, abogado, mga katulong sa korte, at
iba pa. Gumawa din sila ng buong estadong paglilitis para makuha ang mga komento ukol sa mga hukom.

Kabuuang Impormasyon Mula sa Pagsisiyasat

Ang mga abogado ng Alaska ay nagbigay ng marka kay Hukom Eric Smith batay sa anim na mga kategoriyang ang

kabuuan ay makikita sa talaan sa itaas, gamit ang 5 bilang pinakamataas na markang posible. Ang markang binigay
ng mga abogado para kay Hukom Smith sa kabuuan ay 4.1. Ang mga opisyal ng pangkapayapaan at pagsubok ay
nagbigay marka kay Hukom Smith sa limang mga kategoriya, gamit ang 5 – puntong timbang na makikita sa itaas.

Binigyan nila si Hukom Smith ng markang 3.9.

Apat pang grupo ang sumuri sa pagganap ng tungkulin ni Hukom Eric Smith, gamit ang kaparehong 5-puntong

timbang, lima bilang pinakamataas na marka. Ang mga hukom ay nagbigay ng 4.9, 4.4 naman galing sa mga
empleyado ng korte, at 4.0 din mula sa mga panlipunang manggagawa, tagataguyod ng mga bata at CASA. Ang
Tagapagmasid Hudisyal ng Alaska ay nagbigay sa kanya ng 3.4.

Makipag – alam sa Konsehong Hudisyal sa 1029 W. Third Avenue, Suite 201, Anchorage, AK 99501 (telepono: (907) 279-2526)
para sa karagdagang impormasyon, o sa pagrepaso ng mga impormasyon sa aming Internet site sa:

www.ajc.state.ak.us

Nobyembre 2006

Pagsisiyasat
sa Abogado

Pagsisiyasat
sa

Pangkapaya-
paang

Opisyal

Pagsisiya-
sat sa

Hurado

Pagsisiyasat
sa Empleya-
do ng Korte

Panglipunang
Manggagawa
Boluntaryong
taga pag-alaga

CASAs

Legal na
Kakayahan

4.2 --- --- --- ---

Pagiging

imparsyal
4.1 3.9 4.9 4.4 5.0

Integridad 4.3 4.2 --- 4.5 5.0

Temperamento 4.1 3.9 4.9 4.4 5.0

Pagkamasipag 4.2 4.0 --- 4.4 3.0

KalahaSmith 4.1 3.9 4.9 4.4 4.0

Rekomendasyon: Bumoto ng “OO” para mapanatili si Hukom Eric Smith

Ang marka ay nakabatay sa isa

hanggang limang timbang.

Lima ang pinakmagandang

halaga at tatlo ay

‘mataSmithggap”.

Timbang ng Halaga

5.0 = Mahusay

4.0 = Mabuti

3.0 = MataSmithggap

2.1 = May pagkukulang

1.0 = Mababa



Hukom ng Korte Suprema
John Suddock, Pangatlong Hudisyal na Distrito

PPEETTSSAA  NNGG  KKAAPPAANNGGAANNAAKKAANN:: Oktubre 18, 1948

LLUUGGAARR  NNGG  KKAAPPAANNGGAANNAAKKAANN:: Anchorage, AK

MMGGAA  AANNAAKK:: Matt (24), Katy (22)

SSUULLAATT  TTIIRRAAHHAANN:: 825 W. 4th Avenue
Anchorage, AK 99501

HHAABBAA  NNGG  PPAAGGKKAAKKAATTIIRRAA  SSAA    AALLAASSKKAA::  buong buhay

EEDDUUKKAASSYYOONN::  
West Anchorage High School (1966); Stanford University (B.A.
Political Science 1970); University of California Berkeley (Boalt
Hall, J.D. 1975).

MMGGAA  PPOOSSIISSYYOONN  SSAA  PPOOLLIITTIIKKAA  AATT  GGOOBBYYEERRNNOO::
Klerk, Alaska Korte Suprema, tag-araw 1975.  Sunod na
Depensang Publiko (1976-79).

MMGGAA  PPOOSSIISSYYOONN  SSAA  NNEEGGOOSSYYOO  AATT  PPRROOPPEESSYYOONNAALL::
Sibil na litigasyon 1979-2003, kasama ang pasasalamat sa
aking mga kasosyo Larry Kulik, Steve Hart, Bob Libbey, at
Christine Schleuss, at mga kasama Eric Sanders, Jeff
Feldman, at Myron Angstman.

MMIIYYEEMMBBRROO  NNGG  MMGGAA  OORRGGAANNIISSAASSYYOONN((GG))  PPAANNGG
SSEERRBBIISSYYOO::
Volunteers in Service to America (VISTA) 1970-72; Taga -
pamuno, Aurora Community Broadcasting (KSKA), 1978-
1979; Presidente, Alaska Academy of Trial Lawyers, 1992;
Lupon ng mga Gobernador, American Trial Lawyers
Association, 1990-1992; Nakaraang Taga - pamuno, Pro
Bono na Lupon, at miyembro, Fee Arbitration Panel, Alaska
Bar Association; Civil Pattern Jury Instruction Committee

TTAANNGGIINNGG  KKIINNAAWWIIWWIILLIIHHAANN::  
Kayaking; jazz piyano (baguhan); larong tenis; French at
Spanish.

IIBBAA::
Ang aking mga magulang ay dumating sa Alaska sa mga
huling taon ng 1930. Pareho na silang pumanaw ngunit
nararamdaman ko ang kanilang impluwensiya.

PPAAHHAAYYAAGG::

Halos apat na taon na akong naging hukom ng korte
suprema.Mabilis na dumaan ang oras dahil ang trabaho ay
sari - sari at nakakapagpayaman.  Ang sibil na hukom ay
gumugugol nga karamihan sa kanyang oras sa batas sa
diborsyo at pamilya. .Kinilala ko ang aking sarili sa magpa -
husay sa mga pangangailang ng mga kabataan at
sinubukang gumawa sa pinakamahusay ng aking makakay
para sa mga bata sa lahat ng edad.. IHihikayat ko ang mga
magulang na lutasin ang kanilang pagtatalo sa pera at
pagbabantay sa kontexto ng may gabay na pagresolba sa
mga komperensiya para na ang kinalabasan ay may
magmamay - ari at hindi pagpataw. Nang kamakailan lang
ako naging hukomsa batas kriminal, na siyang nagdadala ng
magkahiwalay na huwego ng hinihingi at hamon, kasama ang
nag - iisa at malaking katungkulan.

Ang isang sistema ng korte na maayos na tumatakbo - isang
korte na dedikado na magsilbi sa mga mga tao, mula sa
pinakamakapangyarihan hanggang sa dukha - ay isang sulok
na bato ng isang desenteng lipunan. Ako ay
nagpapakumbabang baguhan miyembro ng inyong korte
suprema, at susubukang lumaki kada taon papunta sa
madaming mukha ng hinihingi ng trabaho. 

Inihanda at binayaran ng kandidato. Ang mga nilalaman ng pahayag ay ipinipresenta kung paano gusto ng kandidato na aayon sa batas ng 
AS 15.58.030 at 6AAC 25.690.
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Rekomendasyon ng Konsehong Hudisyal ng Alaska
Hukom John Suddock, Nakatataas na Hukom ng Anchorage

Rekomendasyon ng Konsehong Hudisyal

Ang Konsehong Hudisyal ng Alaska, isang lupon ng walang partidong mamamayan na itinatag ng saligang-batas ng
Alaska, ang sumusuri sa mga hukom ayon sa mga itinatag na pamantayan, kabilang na dito ay ang kakayahang legal,

pag-uugali, pagiging masipag, kakayahan sa paghawak ng kaso, pagiging patas nito at ng kanilang integridad. Ang
Lupong Hudisyal ay nakitang karapatdapat si Hukom John Suddock at buong pagkakaisang inirerekomenda sa publiko
na bumoto ng “OO” upang panatilihin siya sa puwesto bilang Hukom ng Nakatataas na Korte.

Pagsusuri sa Lupong Hudisyal

Ang Lupong Hudisyal ay gumawa ng isang pagsisiyasat ukol sa mga hukom na nasa balota, sa 3,036 na mga abogado,
1,492 na mga opisyal ng pangkapayapaan at pagsubok, panlipunang manggagawa/boluntaryong tagapag-alaga at
tagapagtaguyod ng mga bata, mga hurado at mga empleyado ng korte. Ang mga tagatugon ay hiningan na mag marka

sa hudisyal na pagganap at magbigay ng puna. Ang Lupon ay sumuri din sa pagmarka at obserbasyon ng Tagapunang
Hudisyal ng Alaska at ng may kasarinlang boluntaryong pang-komunidad. Ang konseho ay nagrepaso ng mga tala ng
sistemang pang korte hinggil sa pagpili ng manghuhukom sa partido ng kasong pang korte, pagtanggi at pagpapatunay

ng kabaligtarang halaga; kahit anong sibil o kriminal na litigasyon na kasama ang hukom; APOC at mga pahayag ng
sistema ng korte na may pagkasalungatan ang halaga; kahit anong salansan ng disiplina; at kung ang isang sahod ng
hukom ay inantala para sa isang hindi napapanahong hatol. Ang Konseho ay nag – imbestiga ng hudisyal na pag –

uugali sa mga tiyak na kaso. Ang Konseho ay nagpanayam sa ilang mga hukom, abogado, mga katulong sa korte, at
iba pa. Gumawa din sila ng buong estadong paglilitis para makuha ang mga komento ukol sa mga hukom.

Kabuuang Impormasyon Mula sa Pagsisiyasat

Ang mga abogado sa Alaska ay nagbigay ng marka kay Hukom John Suddock batay sa anim na mga kategoriyang

ang kabuuan ay makikita sa talaan sa itaas, gamit ang 5 bilang pinakamataas na markang posible. Ang markang
binigay ng abogado para kay Hukom Suddock sa kabuuan ay 3.9. Ang mga opisyal ng pangkapayapaan at pagsubok
ay nagbigay marka kay Hukom Suddock sa limang mga kategoriya, gamit ang 5 – puntong timbang na makikita sa

itaas. Binigyan nila si Hukom Suddock ng markang 3.6.

Apat pang grupo ang sumuri sa pagganap ng tungkulin ni Hukom John Suddock, gamit ang kaparehong 5-

puntong timbang, lima bilang pinakamataas na marka. Ang mga hukom ay nagbigay ng 4.9, 4.0 naman galing
sa mga empleyado ng korte, at 4.4 din mula sa mga panlipunang manggagawa, tagataguyod ng mga bata at CASA.
Ang Tagapagmasid Hudisyal ng Alaska ay nagbigay sa kanya ng 3.2.

Makipag – alam sa Konsehong Hudisyal sa 1029 W. Third Avenue, Suite 201, Anchorage, AK 99501 (telepono: (907) 279-2526)
para sa karagdagang impormasyon, o sa pagrepaso ng mga impormasyon sa aming Internet site sa:

www.ajc.state.ak.us

Nobyembre 2006

Pagsisiyasat
sa Abogado

Pagsisiyasat
sa

Pangkapayap
aang Opisyal

Pagsisiyas
at sa

Hurado

Pagsisiyasat
sa Empleyado

sa Korte

Panglipunang
Manggagawa
Buluntaryong
taga pag-alaga

CASAs

Legal na
Kakayahan

4.1 --- --- --- ---

Pagiging

imparsyal
3.9 3.8 4.9 3.8 4.4

Integridad 4.2 3.8 --- 3.9 4.4

Temperamento 3.9 3.7 4.9 3.8 4.2

Pagkamasipag 4.0 3.9 --- 4.0 4.3

Kalahatan 3.9 3.6 4.9 4.0 4.4

Rekomendasyon: Bumoto ng “OO” para mapanatili si Hukom John Suddock

Ang marka ay nakabatay sa isa

hanggang limang timbang.

Lima ang pinakmagandang

halaga at tatlo ay

‘matatanggap”.

Timbang ng Halaga

5.0 = Mahusay

4.0 = Mabuti

3.0 = Matatanggap

2.1 = May pagkukulang

1.0 = Mababa



Hukom ng Korte Suprema
Sen K. Tan, Pangatlong Hudisyal na Distrito

PPEETTSSAA  NNGG  KKAAPPAANNGGAANNAAKKAANN:: Mayo 1, 1955 

LLUUGGAARR  NNGG  KKAAPPAANNGGAANNAAKKAANN:: Kuala Lumpur,
Malaysia 

PPAANNGGAALLAANN  NNGG  AASSAAWWAA::  Averil Lerman 

MMGGAA  AANNAAKK:: Rushi Lerman-Tan, 
Yinshi Lerman-Tan 

HHAABBAA  NNGG  PPAAGGKKAAKKAATTIIRRAA  SSAA  AALLAASSKKAA::  24 taon
Anchorage 1982-2006 

EEDDUUKKAASSYYOONN::  
Victoria Institution, 1968-1975, GED (kapantay); The
University of Kent, Canterbury, England, 1975-1978 (B.A.
Hons. Law); Northeastern University School of Law, 1979-
1982, J.D. 

MMGGAA  PPOOSSIISSYYOONN  SSAA  PPOOLLIITTIIKKAA  AATT  GGOOBBYYEERRNNOO::
Hukom ng Korte Suprema,  1997-kasalukuyan; Sunod sa
Abugado ng Heneral, 1989-1996; Sunod sa Publikong
Depensa, 1983-1989;  Klerk ng Batas,  Judge Shortell, 1982-
1983. 

MMIIYYEEMMBBRROO  NNGG  MMGGAA  OORRGGAANNIISSAASSYYOONN((GG))  PPAANNGG
SSEERRBBIISSYYOO::
Samahang Mambabatas ng Alaska.

TTAANNGGIINNGG  KKIINNAAWWIIWWIILLIIHHAANN::  
PPAAGGLLAALLAAKKBBAAYY,,  MMUUSSIIKKAA,,  LLAARROONNGG--TTEENNIISS,,  PPAAGGBBAABBAASSAA..  

PPAAHHAAYYAAGG::

Mula noong 1997 naging pribilehiyo at karapatan ko na
makapagsilbi sa mga mamayan ng Estado ng Alaska bilang
isang hukom ng korte suprema.

Sa paggagawa ng mga pasiya, tinuturing ko ang lahat ng
litigante ng pantay at imparsyal, ng walang kinalaman ang
kanilang kasarian, yaman, etniko, politikal or sosyal na
pagkakasapi. Sinisikap ko na maging maawain, makatuwiran at
praktikal sa pagpasiya sa mga kaso na aking hinaharap.

Naniniwala ako na ang ating mga korte ay dapat na maaring
makuha sa lahat ng tao, kasama na ang mga taong
kumakatawan sa kanilang mga sarili. Tinuturing ko ang lahat na
pumupunta sa korte - mga litigante, mga saksi, mga abugado,
at mga hurado - ng may paggalang at mya pagpitagan. 

Ang trabaho ng isang hukom ng korte suprema ay ang lumutas
ng daan - daang mga pagtatalo bawat taon. Sinisiguro ko na
ang bawat kaso, malaki man o maliit, ay nakakakuha ng pansin
na kailangan. Madalas, maliliit na kasong dolyar ay nakaka-
apekto sa mga may kinalaman at nangangailan ng isang
makabuluhang halaga ng panahan para malutas.

Ikinalulugod ko ang suportang aking natanggap mula sa mga
botante ng Alaska sa nakaraang halalan ng pagpapanatili at
magiliw kong tinatanggap ang pagkakataong makapag -
patuloy ng pagsisilbi sa mga mamayan ng Alaska bilang isang
hukom. Ipagpapatuloy ko na magdala ng aking mga
katungkulan ng opisina sa abot ng aking makakaya.

Inihanda at binayaran ng kandidato. Ang mga nilalaman ng pahayag ay ipinipresenta kung paano gusto ng kandidato na aayon sa batas ng 
AS 15.58.030 at 6AAC 25.690.
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Rekomendasyon ng Konsehong Hudisyal ng Alaska
Hukom Sen K. Tan, Nakatataas na Hukom ng Anchorage

Rekomendasyon ng Konsehong Hudisyal

Ang Konsehong Hudisyal ng Alaska, isang lupon ng walang partidong mamamayan na itinatag ng saligang-batas ng
Alaska, ang sumusuri sa mga hukom ayon sa mga itinatag na pamantayan, kabilang na dito ay ang kakayahang legal,

pag-uugali, pagiging masipag, kakayahan sa paghawak ng kaso, pagiging patas nito at ng kanilang integridad. Ang
Lupong Hudisyal ay nakitang karapatdapat si Hukom Sen K. Tan at buong pagkakaisang inirerekomenda sa publiko na
bumoto ng “OO” upang panatilihin siya sa puwesto bilang Hukom ng Nakatataas na Korte.

Pagsusuri sa Lupong Hudisyal

Ang Lupong Hudisyal ay gumawa ng isang pagsisiyasat ukol sa mga hukom na nasa balota, sa 3,036 na mga abogado,
1,492 na mga opisyal ng pangkapayapaan at pagsubok, panlipunang manggagawa/boluntaryong tagapag-alaga at
tagapagtaguyod ng mga bata, mga hurado at mga empleyado ng korte. Ang mga tagatugon ay hiningan na mag marka

sa hudisyal na pagganap at magbigay ng puna. Ang Lupon ay sumuri din sa pagmarka at obserbasyon ng Tagapunang
Hudisyal ng Alaska at ng may kasarinlang boluntaryong pang-komunidad. Ang konseho ay nagrepaso ng mga tala ng
sistemang pang korte hinggil sa pagpili ng manghuhukom sa partido ng kasong pang korte, pagtanggi at pagpapatunay

ng kabaligtarang halaga; kahit anong sibil o kriminal na litigasyon na kasama ang hukom; APOC at mga pahayag ng
sistema ng korte na may pagkasalungatan ang halaga; kahit anong salansan ng disiplina; at kung ang isang sahod ng
hukom ay inantala para sa isang hindi napapanahong hatol. Ang Konseho ay nag – imbestiga ng hudisyal na pag –

uugali sa mga tiyak na kaso. Ang Konseho ay nagpanayam sa ilang mga hukom, abogado, mga katulong sa korte, at
iba pa. Gumawa din sila ng buong estadong paglilitis para makuha ang mga komento ukol sa mga hukom.

Kabuuang Impormasyon Mula sa Pagsisiyasat

Ang mga abogado ng Alaska ay nagbigay ng marka kay Hukom Sen K. Tan batay sa anim na mga kategoriyang ang

kabuuan ay makikita sa talaan sa itaas, gamit ang 5 bilang pinakamataas na markang posible. Ang markang binigay
ng mga abogado para kay Hukom Tan sa kabuuan ay 4.3. Ang mga opisyal ng pangkapayapaan at pagsubok ay
nagbigay marka kay Hukom Tan sa limang mga kategoriya, gamit ang 5 – puntong timbang na makikita sa itaas.

Binigyan nila si Hukom Tan ng markang 3.7.

Apat pang grupo ang sumuri sa pagganap ng tungkulin ni Hukom Sen K. Tan, gamit ang kaparehong 5-puntong

timbang, lima bilang pinakamataas na marka. Ang mga hukom ay nagbigay ng 5.0, 4.7 naman galing sa mga
empleyado ng korte, at 3.9 din mula sa mga panlipunang manggagawa, tagataguyod ng mga bata at CASA. Ang
Tagapagmasid Hudisyal ng Alaska ay nagbigay sa kanya ng 3.8.

Makipag – alam sa Konsehong Hudisyal sa 1029 W. Third Avenue, Suite 201, Anchorage, AK 99501 (telepono: (907) 279-2526)
para sa karagdagang impormasyon, o sa pagrepaso ng mga impormasyon sa aming Internet site sa:

www.ajc.state.ak.us

Nobyembre 2006

Pagsisiyasat
sa Abogado

Pagsisiyasat
sa

Pangkapaya-
paang

Opisyal

Pagsisiya-
sat sa

Hurado

Pagsisiyasat
sa Empleya-
do ng Korte

Panglipunang
Manggagawa
Boluntaryong
taga pag-alaga

CASAs

Legal na
Kakayahan

4.3 --- --- --- ---

Pagiging

imparsyal
4.4 3.8 5.0 4.6 3.7

Integridad 4.6 4.0 --- 4.8 4.1

Temperamento 4.4 3.6 5.0 4.7 3.6

Pagkamasipag 4.2 3.7 --- 4.7 4.1

Kalahatan 4.3 3.7 5.0 4.7 3.9

Rekomendasyon: Bumoto ng “OO” para mapanatili si Hukom Sen K. Tan

Ang marka ay nakabatay sa isa

hanggang limang timbang.

Lima ang pinakmagandang

halaga at tatlo ay

‘matatanggap”.

Timbang ng Halaga

5.0 = Mahusay

4.0 = Mabuti

3.0 = Matatanggap

2.1 = May pagkukulang

1.0 = Mababa



Hukom ng Korte Suprema
Fred Torrisi, Pangatlong Hudisyal na Distrito

PPEETTSSAA  NNGG  KKAAPPAANNGGAANNAAKKAANN:: Hunyo 8, 1948

LLUUGGAARR  NNGG  KKAAPPAANNGGAANNAAKKAANN:: Pittsfield, MA

PPAANNGGAALLAANN  NNGG  AASSAAWWAA::  Linda Rabideau

TTIIRRAAHHAANN:: John Mihai Torrisi

SSUULLAATT  TTIIRRAAHHAANN:: Wood River Road, 
Dillingham, AK 99576

MMAAIILLIINNGG  AADDDDRREESSSS:: P.O. Box 909
Dillingham, AK 99576

HHAABBAA  NNGG  PPAAGGKKAAKKAATTIIRRAA  SSAA  AALLAASSKKAA::  32 taon

TTRRAABBAAHHOO:: Hukom

EEDDUUKKAASSYYOONN::  
University of Notre Dame, B.S., physics, 1970; University of
Maine, J.D., 1974.

MMIILLIITTAARRYYAA::  
Reserba ng U.S. Army , 1970-1978 (hindi aktibo).

MMGGAA  PPOOSSIISSYYOONN  SSAA  PPOOLLIITTIIKKAA  AATT  GGOOBBYYEERRNNOO::
Kontrata publikong depensa,  kontrata munisipalidad na
abogado para sa lunsod ng Togiak at Dillingham, at kontrata
sa Office of Public Advocacy (kriminal at pambatang mga
kaso).

MMGGAA  PPOOSSIISSYYOONN  SSAA  NNEEGGOOSSYYOO  AATT  PPRROOPPEESSYYOONNAALL::
Pribadong Pag-aaral sa  Dillingham, 1979-1996; solo 1979-
1983 at 1993-1996, at kasama, Torrisi & Snyder, 1983-1993.
Alaska Legal Services Corp. VISTA, kawani at
tagapangasiwang abogado, Dillingham and Fairbanks, 1974-
1978.

TTAANNGGIINNGG  KKIINNAAWWIIWWIILLIIHHAANN::  
Skiing, kamping, pangingisda, paglalakad at pagtutuklas
kasama ang aking pamilya; softball, pagbabasa.

PPAAHHAAYYAAGG::

Ito ang ika - 50 anibersaryo ng Konstitusyon ng Estado.
Kinukuha ko ang pagkakataong ito na makapagsabi ng
salamat sa mga taong nagtrabaho dito at sa mga taong
tumulong gumawa na maging estado ang Alaska. Tayong
mga kumuha ng panunumpa para sumuporta at ipaglaban
ang mga Konstitusyon ng Estados Unidos at ng Alaska ay
masuwerte na magkaroon ng malinaw at malakas nsa mga
dokumento na gagabay sa atin.

Ang gusto ko sa sistemang hudisyal natin ay nagtratrabaho
pa rin tayo sa mga kaso ng isa bawat isang panahon.
Habang ang mundo ay nagiging mas masikip at masalimuot,
lumalaki ang presyon na magkaroon ng pamantayan, at ito ay
totoo din na lumalaking bigat ng kaso ay nangangailangan ng
mas malaking kahusayan. Subalit ay nagbibigay pa rin tayo sa
bawat litigante ng pagkakataon na madinig. Nakakatulong ito
na maabot natin ang tamang kinalalabasan ng mas madalas,
at magkaroon ng pag- uunawa at paggalang sa ating mga
desisyon.

Kung ang mga mamayan ay boboto na panatilihin ako,
gagawin ko ng pinakamahusay na magpatuloy sa pagdinig sa
mga sinasabi ng mga tao, at para maturing ang mga partido,
saksi, biktima, hurado at abugado ng may pagpipitagan at
paggalang. 

Salamat.

Inihanda at binayaran ng kandidato. Ang mga nilalaman ng pahayag ay ipinipresenta kung paano gusto ng kandidato na aayon sa batas ng 
AS 15.58.030 at 6AAC 25.690.
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Rekomendasyon ng Konsehong Hudisyal ng Alaska
Hukom Fred Torrisi, Nakatataas na Hukom ng Dillingham

Rekomendasyon ng Konsehong Hudisyal

Ang Konsehong Hudisyal ng Alaska, isang lupon ng walang partidong mamamayan na itinatag ng saligang-batas ng
Alaska, ang sumusuri sa mga hukom ayon sa mga itinatag na pamantayan, kabilang na dito ay ang kakayahang legal,

pag-uugali, pagiging masipag, kakayahan sa paghawak ng kaso, pagiging patas nito at ng kanilang integridad. Ang
Lupong Hudisyal ay nakitang karapatdapat si Hukom Fred Torrisi at buong pagkakaisang inirerekomenda sa publiko na
bumoto ng “OO” upang panatilihin siya sa puwesto bilang Hukom ng Nakatataas na Korte.

Pagsusuri sa Lupong Hudisyal

Ang Lupong Hudisyal ay gumawa ng isang pagsisiyasat ukol sa mga hukom na nasa balota, sa 3,036 na mga abogado,
1,492 na mga opisyal ng pangkapayapaan at pagsubok, panlipunang manggagawa/boluntaryong tagapag-alaga at
tagapagtaguyod ng mga bata, mga hurado at mga empleyado ng korte. Ang mga tagatugon ay hiningan na mag marka

sa hudisyal na pagganap at magbigay ng puna. Ang Lupon ay sumuri din sa pagmarka at obserbasyon ng Tagapunang
Hudisyal ng Alaska at ng may kasarinlang boluntaryong pang-komunidad. Ang konseho ay nagrepaso ng mga tala ng
sistemang pang korte hinggil sa pagpili ng manghuhukom sa partido ng kasong pang korte, pagtanggi at pagpapatunay

ng kabaligtarang halaga; kahit anong sibil o kriminal na litigasyon na kasama ang hukom; APOC at mga pahayag ng
sistema ng korte na may pagkasalungatan ang halaga; kahit anong salansan ng disiplina; at kung ang isang sahod ng
hukom ay inantala para sa isang hindi napapanahong hatol. Ang Konseho ay nag – imbestiga ng hudisyal na pag –

uugali sa mga tiyak na kaso. Ang Konseho ay nagpanayam sa ilang mga hukom, abugado, mga katulong sa korte, at
iba pa. Gumawa din sila ng buong estadong paglilitis para makuha ang mga komento ukol sa mga hukom.

Kabuuang Impormasyon Mula sa Pagsisiyasat

Ang mga abogado ng Alaska ay nagbigay ng marka kay Hukom Fred Torrisi batay sa anim na mga kategoriyang ang

kabuuan ay makikita sa talaan sa itaas, gamit ang 5 bilang pinakamataas na markang posible. Ang markang binigay
ng abogado para kay Hukom Torrisi sa kabuuan ay 4.3. Ang mga opisyal ng pangkapayapaan at pagsubok ay
nagbigay marka kay Hukom Torrisi sa limang mga kategoriya, gamit ang 5 – puntong timbang na makikita sa itaas.

Binigyan nila si Hukom Torrisi ng markang 4.1.

Tatlo pang grupo ang sumuri sa pagganap ng tungkulin ni Hukom Fred Torrisi, gamit ang kaparehong 5-puntong

timbang, lima bilang pinakamataas na marka. Ang mga hukom ay nagbigay ng 4.8, 4.4 naman galing sa mga
empleyado ng korte, at 4.3 mula sa mga panlipunang manggagawa, tagataguyod ng mga bata at CASA.

Makipag – alam sa Konsehong Hudisyal sa 1029 W. Third Avenue, Suite 201, Anchorage, AK 99501 (telepono: (907) 279-2526)
para sa karagdagang impormasyon, o sa pagrepaso ng mga impormasyon sa aming Internet site sa:

www.ajc.state.ak.us

Nobyembre 2006

Pagsisiyasat
sa Abogado

Pagsisiyasat
sa

Pangkapaya-
paang

Opisyal

Pagsisiya-
sat sa

Hurado

Pagsisiyasat
sa Empleyado

sa Korte

Panglipunang
Manggagawa
Buluntaryong
taga pag-alaga

CASAs

Legal na
Kakayahan

4.2 --- --- --- ---

Pagiging

imparsyal
4.3 4.0 4.8 4.4 5.0

Integridad 4.5 4.2 --- 4.4 4.7

Temperamento 4.4 4.1 4.8 4.5 4.3

Pagkamasipag 4.3 4.3 --- 4.4 4.3

Kalahatan 4.3 4.1 4.8 4.4 4.3

Rekomendasyon: Bumoto ng “OO” para mapanatili si Hukom Fred Torrisi

Ang marka ay nakabatay sa isa

hanggang limang timbang.

Lima ang pinakmagandang

halaga at tatlo ay

‘matatanggap”.

Timbang ng Halaga

5.0 = Mahusay

4.0 = Mabuti

3.0 = Matatanggap

2.1 = May pagkukulang

1.0 = Mababa



Hukom ng Korte Suprema
Philip R. Volland, Pangatlong Hudisyal na Distrito

PPEETTSSAA  NNGG  KKAAPPAANNGGAANNAAKKAANN:: Nobyembre 2, 1950 

LLUUGGAARR  NNGG  KKAAPPAANNGGAANNAAKKAANN:: Buffalo, NY 

PPAANNGGAALLAANN  NNGG  AASSAAWWAA::  Mauri E. Long 

HHAABBAA  NNGG  PPAAGGKKAAKKAATTIIRRAA  SSAA  AALLAASSKKAA::  29 taon
Anchorage 1977-kasalukuyan

EEDDUUKKAASSYYOONN::  
Cardinal O'Hara High School, Buffalo, NY, 1964-1968; Oberlin
College, Oberlin, OH, 1968-1972 (B.A. Degree); New York
University School of Law, New York City, NY, 1973-1976 (J.D.
Degree). 

MMGGAA  PPOOSSIISSYYOONN  SSAA  PPOOLLIITTIIKKAA  AATT  GGOOBBYYEERRNNOO::
Tagapamuno, Alaska Public Offices Commission, 1997-2000. 

MMGGAA  PPOOSSIISSYYOONN  SSAA  NNEEGGOOSSYYOO  AATT  PPRROOPPEESSYYOONNAALL::
Miyembro, Lupon ng mga Gobernador, Samahan ng
Mambabatas ng Alaska 1990-1996; Presidente, Samahan ng
Mambabatas ng Alaska, 1993-1994; Miyembro, Joint State/
Federal Court Gender Equality Task Force, 1993-1994;
Miyembro, Espesyal na Korte Supremang Lupon para sa
Repaso ng Kodigo ng Hudisyal na Pag-uugali.; 1992-1994;
Miyembro, Civil Rules Komite, 1996-2000; Miyembro, Criminal
Rules Komite, 2002-kasalukuyan. 

TTAANNGGIINNGG  KKIINNAAWWIIWWIILLIIHHAANN::  
Larong hockey, Pag-iikot kahoy.

IIBBAA::
Pribadong pagtuturo ng batas sa Anchorage 1980-2002. 

PPAAHHAAYYAAGG::

Ikinararangal kong magkaroon ng pagkakataong makapagsilbi
sa sistema ng korte at sa komunidad ng isa pang termino.

Inihanda at binayaran ng kandidato. Ang mga nilalaman ng pahayag ay ipinipresenta kung paano gusto ng kandidato na aayon sa batas ng 
AS 15.58.030 at 6AAC 25.690.
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Rekomendasyon ng Konsehong Hudisyal ng Alaska
Hukom Philip R. Volland, Nakatataas na Hukom ng Anchorage

Rekomendasyon ng Konsehong Hudisyal

Ang Konsehong Hudisyal ng Alaska, isang lupon ng walang partidong mamamayan na itinatag ng saligang-batas ng
Alaska, ang sumusuri sa mga hukom ayon sa mga itinatag na pamantayan, kabilang na dito ay ang kakayahang legal,

pag-uugali, pagiging masipag, kakayahan sa paghawak ng kaso, pagiging patas nito at ng kanilang integridad. Ang
Lupong Hudisyal ay nakitang karapatdapat si Hukom Philip R. Volland at buong pagkakaisang inirerekomenda sa publiko
na bumoto ng “OO” upang panatilihin siya sa puwesto bilang Hukom ng Nakatataas na Korte.

Pagsusuri sa Lupong Hudisyal

Ang Lupong Hudisyal ay gumawa ng isang pagsisiyasat ukol sa mga hukom na nasa balota, sa 3,036 na mga abogado,
1,492 na mga opisyal ng pangkapayapaan at pagsubok, panlipunang manggagawa/boluntaryong tagapag-alaga at
tagapagtaguyod ng mga bata, mga hurado at mga empleyado ng korte. Ang mga tagatugon ay hiningan na mag marka

sa hudisyal na pagganap at magbigay ng puna. Ang Lupon ay sumuri din sa pagmarka at obserbasyon ng Tagapunang
Hudisyal ng Alaska at ng may kasarinlang boluntaryong pang-komunidad. Ang konseho ay nagrepaso ng mga tala ng
sistemang pang korte hinggil sa pagpili ng manghuhukom sa partido ng kasong pang korte, pagtanggi at pagpapatunay

ng kabaligtarang halaga; kahit anong sibil o kriminal na litigasyon na kasama ang hukom; APOC at mga pahayag ng
sistema ng korte na may pagkasalungatan ang halaga; kahit anong salansan ng disiplina; at kung ang isang sahod ng
hukom ay inantala para sa isang hindi napapanahong hatol. Ang Konseho ay nag – imbestiga ng hudisyal na pag –

uugali sa mga tiyak na kaso. Ang Konseho ay nagpanayam sa ilang mga hukom, abogado, mga katulong sa korte, at
iba pa. Gumawa din sila ng buong estadong paglilitis para makuha ang mga komento ukol sa mga hukom.

Kabuuang Impormasyon Mula sa Pagsisiyasat

Ang mga abogado ng Alaska ay nagbigay ng marka kay Hukom Philip R. Volland batay sa anim na mga

kategoriyang ang kabuuan ay makikita sa talaan sa itaas, gamit ang 5 bilang pinakamataas na markang posible. Ang
markang binigay ng mga abogado para kay Hukom Volland sa kabuuan ay 4.5.. Ang mga opisyal ng
pangkapayapaan at pagsubok ay nagbigay marka kay Hukom Volland sa limang mga kategoriya, gamit ang 5 –

puntong timbang na makikita sa itaas. Binigyan nila si Hukom Volland ng markang 4.3.

Apat pang grupo ang sumuri sa pagganap ng tungkulin ni Hukom Philip R. Volland, gamit ang kaparehong 5-

puntong timbang, lima bilang pinakamataas na marka. Ang mga hukom ay nagbigay ng 4.9, 4.6 naman galing
sa mga empleyado ng korte, at 3.0 din mula sa mga panlipunang manggagawa, tagataguyod ng mga bata at CASA.
Ang Tagapagmasid Hudisyal ng Alaska ay nagbigay sa kanya ng 3.6.

Makipag – alam sa Konsehong Hudisyal sa 1029 W. Third Avenue, Suite 201, Anchorage, AK 99501 (telepono: (907) 279-2526)
para sa karagdagang impormasyon, o sa pagrepaso ng mga impormasyon sa aming Internet site sa:

www.ajc.state.ak.us

Nobyembre 2006

Pagsisiyasat
sa Abogado

Pagsisiyasat
sa

Pangkapaya-
paang

Opisyal

Pagsisiya-
sat sa

Hurado

Pagsisiyasat
sa Empleya-
do ng Korte

Panglipunang
Manggagawa
Boluntaryong
taga pag-alaga

CASAs

Legal na
Kakayahan

4.4 --- --- --- ---

Pagiging

imparsyal
4.4 4.2 4.9 4.5 3.0

Integridad 4.5 4.3 --- 4.5 3.2

Temperamento 4.4 4.1 5.0 4.6 3.0

Pagkamasipag 4.5 4.3 --- 4.6 2.8

Kalahatan 4.5 4.3 4.9 4.6 3.0

Rekomendasyon: Bumoto ng “OO” para mapanatili si Hukom Philip R. Volland

Ang marka ay nakabatay sa isa

hanggang limang timbang.

Lima ang pinakmagandang

halaga at tatlo ay

‘matatanggap”.

Timbang ng Halaga

5.0 = Mahusay

4.0 = Mabuti

3.0 = Matatanggap

2.1 = May pagkukulang

1.0 = Mababa



Hukom ng Korte Suprema
Michael L. Wolverton, Pangatlong Distrito Hudisyal

PPEETTSSAA  NNGG  KKAAPPAANNGGAANNAAKKAANN:: May 27,1950 

LLUUGGAARR  NNGG  KKAAPPAANNGGAANNAAKKAANN:: Mankato, MN 

MMGGAA  AANNAAKK:: Rebecca at Scot 

HHAABBAA  NNGG  PPAAGGKKAAKKAATTIIRRAA  SSAA  AALLAASSKKAA::  26 taon 
Anchorage 1980-kasalukuyan

EEDDUUKKAASSYYOONN::
Mankato Senior High, 1965-1968; Mankato Unibersidad,
1968-1972, B.A.; Unibersidad ng Minnesota Paaralan ng
Abugasiya, 1974-1977, J.D. 

MMGGAA  PPOOSSIISSYYOONN  SSAA  PPOOLLIITTIIKKAA  AATT  GGOOBBYYEERRNNOO::
Korte Suprema ng Anchorage, 1996-kasalukuyan; Korte
Distrito ng Anchorage, 1988-1996 (pro-tem 1983-1986);
Ahensiya ng Alaska sa Publikong Depensa , 1980-
1984,1986-1988; Tagasulat sa Nakakataas na Korte ng
Batas, 1980; Buluntaryo sa Grupong Pangkapayapaan,
Teritoryo ng Pacific na mga Isla, Opisina ng Pampublikong
Tagapagtanggol, 1977-1980, Tumatayong Hepe, 1979. 

NNEEGGOOSSYYOO  AATT  PPRROOPPEESSYYOONNAALL  NNAA  KKAATTUUNNGGKKUULLAANN::
Dating Miyembro, Sanggunian ng mga Gobernador; Samahan
ng Mambabatas sa Alaska, 1988.

MMIIYYEEMMBBRROO  NNGG  MMGGAA  OORRGGAANNIISSAASSYYOONN((GG))  PPAANNGG
SSEERRBBIISSYYOO::
Unang Kristiyanong Simbahan 

TTAANNGGIINNGG  KKIINNAAWWIIWWIILLIIHHAANN::
Pamilya, pagtuturo ng isport, paglalakbay, pagbibisikleta,
panghuhuli sa may bukid. 

PPAAHHAAYYAAGG::

Mula noong nakatapos ako sa paaralan ng batas, ipinangako
ko sa aking sarili ang isang karera ng pagseserbisyo publiko.
Patuloy akong nasisiyahan sa mga hamon ng pagsisilbi sa
bangko, at ako ay nagpapasalamat sa pagkakataon na aking
nakuha na makapag- silbi sa mga mamayan ng Alaska sa
aking kapasidad bilang isang hukom. 

Sa buong panahon na itinagal ng aking serbisyo bilang isang
hukom ng korte suprema at ng korte distrito, ako ay
nagbuluntaryo na humawak ng mga talaan sa korte sa isang
bilang ng mga komunidad ng Alaska, at aking ipagpapatuloy
ang paglalakbay sa labas ng Anchorage sa susunod na
termino. Ako rin ay nagsilbi sa pamamagitan ng ‘pro-tem’ na
paghirang sa korte ng mga apila, at ako ay nagsilbi sa sari -
saring komite ng sistema ng hustisya.

Ang Hudisyal na sanga ng ating gobyerno ay humaharap ng
mga mahahalagang paghamon, at aking tinatanaw ng maigi
ang patuloy na pagkakataon na makapag - silbi sa mga
mamayan ng Alaska sa pamamagitan ng pagsalubong sa
mga paghamon na ito ulo una. 

Inihanda at binayaran ng kandidato. Ang mga nilalaman ng pahayag ay ipinipresenta kung paano gusto ng kandidato na aayon sa batas ng 
AS 15.58.030 at 6AAC 25.690.
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Rekomendasyon ng Konsehong Hudisyal ng Alaska
Hukom Michael L. Wolverton, Nakatataas na Hukom ng Anchorage

Rekomendasyon ng Konsehong Hudisyal

Ang Konsehong Hudisyal ng Alaska, isang lupon ng walang partidong mamamayan na itinatag ng saligang-batas ng
Alaska, ang sumusuri sa mga hukom ayon sa mga itinatag na pamantayan, kabilang na dito ay ang kakayahang legal,

pag-uugali, pagiging masipag, kakayahan sa paghawak ng kaso, pagiging patas nito at ng kanilang integridad. Ang
Lupong Hudisyal ay nakitang karapatdapat si Hukom Michael L. Wolverton at buong pagkakaisang inirerekomenda sa
publiko na bumoto ng “OO” upang panatilihin siya sa puwesto bilang Hukom ng Nakatataas na Korte.

Pagsusuri sa Lupong Hudisyal

Ang Lupong Hudisyal ay gumawa ng isang pagsisiyasat ukol sa mga hukom na nasa balota, sa 3,036 na mga abogado,
1,492 na mga opisyal ng pangkapayapaan at pagsubok, panlipunang manggagawa/boluntaryong tagapag-alaga at
tagapagtaguyod ng mga bata, mga hurado at mga empleyado ng korte. Ang mga tagatugon ay hiningan na mag marka

sa hudisyal na pagganap at magbigay ng puna. Ang Lupon ay sumuri din sa pagmarka at obserbasyon ng Tagapunang
Hudisyal ng Alaska at ng may kasarinlang boluntaryong pang-komunidad. Ang konseho ay nagrepaso ng mga tala ng
sistemang pang korte hinggil sa pagpili ng manghuhukom sa partido ng kasong pang korte, pagtanggi at pagpapatunay

ng kabaligtarang halaga; kahit anong sibil o kriminal na litigasyon na kasama ang hukom; APOC at mga pahayag ng
sistema ng korte na may pagkasalungatan ang halaga; kahit anong salansan ng disiplina; at kung ang isang sahod ng
hukom ay inantala para sa isang hindi napapanahong hatol. Ang Konseho ay nag – imbestiga ng hudisyal na pag –

uugali sa mga tiyak na kaso. Ang Konseho ay nagpanayam sa ilang mga hukom, abogado, mga katulong sa korte, at
iba pa. Gumawa din sila ng buong estadong paglilitis para makuha ang mga komento ukol sa mga hukom.

Kabuuang Impormasyon Mula sa Pagsisiyasat

Ang mga abogado ng Alaska ay nagbigay ng marka kay Hukom Michael L. Wolverton batay sa anim na mga

kategoriyang ang kabuuan ay makikita sa talaan sa itaas, gamit ang 5 bilang pinakamataas na markang posible. Ang
markang binigay ng abogado para kay Hukom Wolverton sa kabuuan ay 4.2.. Ang mga opisyal ng pangkapayapaan
at pagsubok ay nagbigay marka kay Hukom Wolverton sa limang mga kategoriya, gamit ang 5 – puntong timbang

na makikita sa itaas. Binigyan nila si Hukom Wolverton ng markang 3.6.

Apat pang grupo ang sumuri sa pagganap ng tungkulin ni Hukom Michael L. Wolverton, gamit ang kaparehong

5-puntong timbang, lima bilang pinakamataas na marka. Ang mga hukom ay nagbigay ng 4.9, 4.7 naman galing
sa mga empleyado ng korte, at 4.0 din mula sa mga panlipunang manggagawa, tagataguyod ng mga bata at CASA.
Ang Tagapagmasid Hudisyal ng Alaska ay nagbigay sa kanya ng 3.5.

Makipag – alam sa Konsehong Hudisyal sa 1029 W. Third Avenue, Suite 201, Anchorage, AK 99501 (telepono: (907) 279-2526)
para sa karagdagang impormasyon, o sa pagrepaso ng mga impormasyon sa aming Internet site sa:

www.ajc.state.ak.us

Nobyembre 2006

Pagsisiyasat
sa Abogado

Pagsisiyasat
sa

Pangkapaya-
paang

Opisyal

Pagsisiya-
sat sa

Hurado

Pagsisiyasat
sa Empleyado

sa Korte

Panglipunang
Manggagawa
Buluntaryong
taga pag-alaga

CASAs

Legal na
Kakayahan

4.0 --- --- --- ---

Pagiging

imparsyal
4.2 3.6 4.8 4.7 4.0

Integridad 4.4 3.9 --- 4.7 4.0

Temperamento 4.3 3.6 4.9 4.7 3.5

Pagkamasipag 4.0 3.6 --- 4.6 4.0

Kalahatan 4.2 3.6 4.9 4.7 4.0

Rekomendasyon: Bumoto ng “OO” para mapanatili si Hukom Michael L. Wolverton

Ang marka ay nakabatay sa isa

hanggang limang timbang.

Lima ang pinakmagandang

halaga at tatlo ay

‘matatanggap”.

Timbang ng Halaga

5.0 = Mahusay

4.0 = Mabuti

3.0 = Matatanggap

2.1 = May pagkukulang

1.0 = Mababa
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Hukom ng Korte Distrito
Brian K. Clark, Pangatlong Hudisyal na Distrito

PPEETTSSAA  NNGG  KKAAPPAANNGGAANNAAKKAANN:: Agusto 4, 1966

LLUUGGAARR  NNGG  KKAAPPAANNGGAANNAAKKAANN:::: Midland, TX

SSUULLAATT  TTIIRRAAHHAANN::  825 W. Fourth Avenue

Anchorage, AK 99501

HHAABBAA  NNGG  PPAAGGKKAAKKAATTIIRRAA  SSAA  AALLAASSKKAA::  33 taon
Anchorage 1972 1994, 1997-kasalukuyan
Fairbanks 1994, Setyembre-

Disyembre 7, 1994
Barrow Disyembre 7, 1994–1997

EEDDUUKKAASSYYOONN::  
Dimond High School, Anchorage, AK, 1980-1984, Diploma;
University of Colorado Boulder, 1984-1988, B.A. Linguistics;
Willamette University, College of Law, Salem, OR, 1988-1991,
J.D. 

MMGGAA  PPOOSSIISSYYOONN  SSAA  PPOOLLIITTIIKKAA  AATT  GGOOBBYYEERRNNOO::
Klerk ng Batas, Oregon Department of Justice, 1989-1991;
Law Clerk, Alaska Court of Appeals, Judge David
Mannheimer, 1991-1992; Sunod sa Abogado ng Distrito,
Sunod sa Abogado ng Distrito, Anchorage, Palmer, Fairbanks,
Barrow, 1994-2000; Sunod sa Abogado na Heneral,  Opisina
ng Espesyal na Paglilitis at Pag-aapila,  2000-2001; Sunod na
Hepe ng Abogado Heneral, Opisina ng Espesyal na Paglilitis
at Pag-aapila,  2001-2002.

MMGGAA  PPOOSSIISSYYOONN  SSAA  NNEEGGOOSSYYOO  AATT  PPRROOPPEESSYYOONNAALL::
Abugado, Lane Powell Spears Lubersky, 1992-1994.

MMIIYYEEMMBBRROO  NNGG  MMGGAA  OORRGGAANNIISSAASSYYOONN((GG))  PPAANNGG
SSEERRBBIISSYYOO::
Samahang Mambabatas ng Alaska.

TTAANNGGIINNGG  KKIINNAAWWIIWWIILLIIHHAANN::  
Mahahabang mga paglalakad, Larong- tenis, Pagbabasa.

PPAAHHAAYYAAGG::

Ako ay nakatira sa Alaska mula 1972. Matapos dunmalo sa
kolehiyo at paaralan ng batas, ako ay nagbalik dahil sa
malakas kong nais na manatili sa Alaska at magsilbi sa
komunidad kung saan ako pinalaki. Bilang isang Katulong ng
Abugado ng Distrito at Katulong na Pangkalahatang Abugado
sa Anchorage, Barrow, Fairbanks, at Palmer, ako ay naging
pamilyar sa mga puna na minumukha ng lahat ng taga -
Alaska kung sila ay nasasangkot sa ating sistema ng hustisya.
Ang karanasang ito ay  nakapagbigay kakayahan sa akin na
makipag - usap ng mahusay ng may kasama ng mataas na
bulto ng mga kaso sa korte distrito ng Anchorage. Sa mga
kasong kriminal, nagsusumikap ako na makagawa ng mga
hatol na magkatagpo sa parehong mga pangangailang ng
komunidad at ng biktima, pati na rin ang pagdiskurso sa
rehabilitasyon ng isang nasasakdal. Sa mga sibil na kaso, ako
ay nakikinig ng mabuti sa mga partido at kumukuha ng oras
na maabot ang mga desisyon na may maayos na kadahilanan
at pantay. I

Kapwa importante ay ang epekto ng aking karanasan sa
pagpapatupad ng aking kailangang magawa na pakikitungo
sa lahat na siyang naging kasama sa ating sistema ng
hustisya ng pantay at may pag - galang. Hanggang sa huli,
ako ay higit na nalulugod na parehong mag - silbi at pagiging
isang miyembro ng komunidad na ito sa nakaraang 33 taon,
at umaasa ako na makapag - patuloyna magsilbi bilang
hukong ng Anchorage.

Inihanda at binayaran ng kandidato. Ang mga nilalaman ng pahayag ay ipinipresenta kung paano gusto ng kandidato na aayon sa batas ng 
AS 15.58.030 at 6AAC 25.690.



REHIYON l   � PAGE 81

Rekomendasyon ng Konsehong Hudisyal ng Alaska
Hukom Brian K. Clark, Konsehong Pampurok ng Anchorage

Rekomendasyon ng Konsehong Hudisyal

Ang Konsehong Hudisyal ng Alaska, isang lupon ng walang partidong mamamayan na itinatag ng saligang-batas ng
Alaska, ang sumusuri sa mga hukom ayon sa mga itinatag na pamantayan, kabilang na dito ay ang kakayahang legal,

pag-uugali, pagiging masipag, kakayahan sa paghawak ng kaso, pagiging patas nito at ng kanilang integridad. Ang
Lupong Hudisyal ay nakiClarkg karapatdapat si Hukom Brian K. Clark at buong pagkakaisang inirerekomenda sa publiko
na bumoto ng “OO” upang panatilihin siya sa puwesto bilang Hukom ng Nakatataas na Korte.

Pagsusuri sa Lupong Hudisyal

Ang Lupong Hudisyal ay gumawa ng isang pagsisiyasat ukol sa mga hukom na nasa balota, sa 3,036 na mga abogado,
1,492 na mga opisyal ng pangkapayapaan at pagsubok, panlipunang manggagawa/boluntaryong tagapag-alaga at
tagapagtaguyod ng mga bata, mga hurado at mga empleyado ng korte. Ang mga tagatugon ay hiningan na mag marka

sa hudisyal na pagganap at magbigay ng puna. Ang Lupon ay sumuri din sa pagmarka at obserbasyon ng Tagapunang
Hudisyal ng Alaska at ng may kasarinlang boluntaryong pang-komunidad. Ang konseho ay nagrepaso ng mga tala ng
sistemang pang korte hinggil sa pagpili ng manghuhukom sa partido ng kasong pang korte, pagClarkggi at pagpapatunay

ng kabaligtarang halaga; kahit anong sibil o kriminal na litigasyon na kasama ang hukom; APOC at mga pahayag ng
sistema ng korte na may pagkasalungaClark ang halaga; kahit anong salansan ng disiplina; at kung ang isang sahod
ng hukom ay inantala para sa isang hindi napapanahong hatol. Ang Konseho ay nag – imbestiga ng hudisyal na pag –

uugali sa mga tiyak na kaso. Ang Konseho ay nagpanayam sa ilang mga hukom, abogado, mga katulong sa korte, at
iba pa. Gumawa din sila ng buong estadong paglilitis para makuha ang mga komento ukol sa mga hukom.

Kabuuang Impormasyon Mula sa Pagsisiyasat

Ang mga abogado ng Alaska ay nagbigay ng marka kay Hukom Brian K. Clark batay sa anim na mga kategoriyang

ang kabuuan ay makikita sa talaan sa itaas, gamit ang 5 bilang pinakamataas na markang posible. Ang markang
binigay ng mga abogado para kay Hukom Clark sa kabuuan ay 4.3. Ang mga opisyal ng pangkapayapaan at
pagsubok ay nagbigay marka kay Hukom Clark sa limang mga kategoriya, gamit ang 5 – puntong timbang na

makikita sa itaas. Binigyan nila si Hukom Clark ng markang 4.5.

Apat pang grupo ang sumuri sa pagganap ng tungkulin ni Hukom Brian K. Clark, gamit ang kaparehong 5-

puntong timbang, lima bilang pinakamataas na marka. Ang mga hukom ay nagbigay ng 5.0, 4.6 naman galing
sa mga empleyado ng korte. Walang nakuhang tugon mula sa mga panlipunang manggagawa, tagataguyod ng
mga bata at CASA. Ang Tagapagmasid Hudisyal ng Alaska ay nagbigay sa kanya ng 3.6.

Makipag – alam sa Konsehong Hudisyal sa 1029 W. Third Avenue, Suite 201, Anchorage, AK 99501 (telepono: (907) 279-2526)
para sa karagdagang impormasyon, o sa pagrepaso ng mga impormasyon sa aming Internet site sa:

www.ajc.state.ak.us

Nobyembre 2006

Pagsisiyasat
sa Abogado

Pagsisiyasat
sa

Pangkapaya-
paang

Opisyal

Pagsisiya-
sat sa

Hurado

Pagsisiyasat
sa Empleya-
do ng Korte

Panglipunang
Manggagawa
Boluntaryong
taga pag-alaga

CASAs

Legal na
Kakayahan

4.2 --- --- --- ---

Pagiging

imparsyal
4.4 4.5 5.0 4.5 ---

Integridad 4.5 4.6 --- 4.5 ---

Temperamento 4.4 4.5 5.0 4.6 ---

Pagkamasipag 4.4 4.5 --- 4.5 ---

Kalahatan 4.3 4.5 5.0 4.6 ---

Rekomendasyon: Bumoto ng “OO” para mapanatili si Hukom Brian K. Clark

Ang marka ay nakabatay sa isa

hanggang limang timbang.

Lima ang pinakmagandang

halaga at tatlo ay

‘matatanggap”.

Timbang ng Halaga

5.0 = Mahusay

4.0 = Mabuti

3.0 = MataClarkggap

2.1 = May pagkukulang

1.0 = Mababa



Hukom Ng Korte Distrito
William L. Estelle, Pangatlong Hudisyal Na Distrito

PPEETTSSAA  NNGG  KKAAPPAANNGGAANNAAKKAANN:: Hulyo 11, 1954

LLUUGGAARR  NNGG  KKAAPPAANNGGAANNAAKKAANN:: Palmer, AK

MMGGAA  AANNAAKK:: Lima (puro totoo) 
lahat ay mamalaki na

HHAABBAA  NNGG  PPAAGGKKAAKKAATTIIRRAA  SSAA  AALLAASSKKAA::  52 taon
Palmer 1954-1973, 

1987-kasalukuyan
Anchorage 1973-1985
Bethel 1985-1987

EEDDUUKKAASSYYOONN::  
Palmer High School; UAA 1973-1980, B.B.A.; Duke Law
School, 1980-1983, Juris na Doktor.

MMGGAA  PPOOSSIISSYYOONN  SSAA  PPOOLLIITTIIKKAA  AATT  GGOOBBYYEERRNNOO::
Klerk ng Batas; Sunod na Abogadong Heneral; Sunod na
Abogadong Distrito; Hukom ng Estado sa Korter Distrito.

MMGGAA  NNEEGGOOSSYYOO  AATT  PPRROOPPEESSYYOONNAALL  NNAA  KKAATTUUNNGGKKUULLAANN::
Dating Presidente, Samahang Mambabatas sa Matanuska.

MMIIYYEEMMBBRROO  NNGG  MMGGAA  OORRGGAANNIISSAASSYYOONN((GG))  PPAANNGG
SSEERRBBIISSYYOO::
Palmer Historical Society, Alaska Historical Society.

TTAANNGGIINNGG  KKIINNAAWWIIWWIILLIIHHAANN::  
Kasaysayan, paghahardin, paglalakad ng mahahaba at skiing.

IIBBAA::
AAng Palmer Court ay nag - unlad ng isang numero ng mga
pagbabago para sa pangangasiwa ng paglaki. Ang pareho
nating “Panggabing Korte” at ang ating “Korte sa Kalusugang
na Mental” ay tinanggap ng mabuti at naging matagumpay.
Matapos magtrabaho para makatulong sa pagtatag ng isang
korte sa pang - isip na kalusugan sa Palmer, Naghanap ako
ng karagdagang pagsasanay sa larangan ng mga puna sa
pang - isip na kalusugan sa korte. Ang mga Korteng
Teraputika para sa alkohol at droga na mga pagkakasala ay

posible. Ako ay may karangalan at pribilehiyo na makapagsilbi
sa aking tahanang - bayan. Ang kasaysayang ng Palmer ay
tumubo mula sa isang tradisyon ng sosyal na pagbabago at
rehabilitasyon na mga programa. Ang tradisyon ay
nagpapatuloy sa korte ng Palmer.

PPAAHHAAYYAAGG::

Ang Korte Distrito ng Palmer ay ang isang “isang onsang
paghahadlang” na korte. Nakikipagtungo kami sa karamihan
sa mga kaso sa korte at nakikipagtungo sa pinakamalawak
na uri ng pagkamalas ng tao. Naghahanap kami sa “linyang
pilak” ng bawat kaso sa teoriya na kung ano ang natutunan
ng indibiduwal na tao ay makakatulong sa kanila na umiwas
sa pagbalik sa korte.  

Ang korte ay nangangasiwa ng paglaki sa pamamagitan ng
mga pagbabago. Ang ating bagong  “Panggabi ng Korte” ay
tinanggap ng mabuti ng mga mamayan at mga opisyal na
nahahanap ang pang - araw na korte na pang - abala.

Ang ating bagong “Korte sa Kalusugang Mental” (Proyekto sa
Palmer ng mga Kinalamang Kayaman o CRP) ay nagbibigay
ng isang kagamutang - likas na alternatibo sa regular na
Misdemeanor Trial and Jail na mga pase. Sa halip, ang mga
taong ito ay dapat na mangako sa isang mahabang -
terminong kagamutan na plano na hawak ng  tagapangasiwa
ng kaso at mga pagdinig sa mga repaso ng korte para
magpahalaga sa pag - sulong at pag pag = aakma sa antas o
kalimitan ng pakikiipag - alam.  

Ang mga nagkakasalang ito ay madalas na mas magastos
para maipagtanggol sa isang kulungan na pagkakalagay.
Subalit, ang pagkuha ng isang pangako para sa mahirap,
mahabang - termino, at kayarian na trabaho sa kanilang mga
tinutukoy na puna ay lumulikha mga mas malayo na mga
pampublikong benepisyo kaysa pinansyal lamang na pag -
iipon.  Mas mahabang tumatagal na mga benepisyo para sa
sarili, para sa pamilya at para sa mga kaibigan at kapitbahay.
Ang lumalaking pananalig, kalusugan at respeto sa sarili na
nakikita sa mga mukha ng mga lumalahok ay isang
gantimpala pareho para sa korte at sa ibang pang mga
kalahok.  

Ang pinakamaala sa lahay ng mga tao tunkol sa igna
kkaranasan sa korte ay kung sila ay binigyan ng repspeto,
pinakinggan at itinuring ng pantay. Pasensya, respeto at pag -
unawa ay nakakapunta ng malayo patungo sa pagtulong sa
mga tao na may kahirapan na makita ang kanilang daan
palabas ng gulo and para sa isang mas mabuting
kinabukasan. 

Inihanda at binayaran ng kandidato. Ang mga nilalaman ng pahayag ay ipinipresenta kung paano gusto ng kandidato na aayon sa batas ng 
AS 15.58.030 at 6AAC 25.690.

PAGE 82   � REHIYON l



REHIYON l   � PAGE 83

Rekomendasyon ng Konsehong Hudisyal ng Alaska
Hukom William L. Estelle, Konsehong Pampurok ng Palmer

Rekomendasyon ng Konsehong Hudisyal

Ang Konsehong Hudisyal ng Alaska, isang lupon ng walang partidong mamamayan na itinatag ng saligang-batas ng
Alaska, ang sumusuri sa mga hukom ayon sa mga itinatag na pamantayan, kabilang na dito ay ang kakayahang legal,

pag-uugali, pagiging masipag, kakayahan sa paghawak ng kaso, pagiging patas nito at ng kanilang integridad. Ang
Lupong Hudisyal ay nakiEstelleg karapatdapat si Hukom William L. Estelle at buong pagkakaisang inirerekomenda sa
publiko na bumoto ng “OO” upang panatilihin siya sa puwesto bilang Hukom ng Nakatataas na Korte.

Pagsusuri sa Lupong Hudisyal

Ang Lupong Hudisyal ay gumawa ng isang pagsisiyasat ukol sa mga hukom na nasa balota, sa 3,036 na mga abogado,
1,492 na mga opisyal ng pangkapayapaan at pagsubok, panlipunang manggagawa/boluntaryong tagapag-alaga at
tagapagtaguyod ng mga bata, mga hurado at mga empleyado ng korte. Ang mga tagatugon ay hiningan na mag marka

sa hudisyal na pagganap at magbigay ng puna. Ang Lupon ay sumuri din sa pagmarka at obserbasyon ng Tagapunang
Hudisyal ng Alaska at ng may kasarinlang boluntaryong pang-komunidad. Ang konseho ay nagrepaso ng mga tala ng
sistemang pang korte hinggil sa pagpili ng manghuhukom sa partido ng kasong pang korte, pagEstelleggi at

pagpapatunay ng kabaligtarang halaga; kahit anong sibil o kriminal na litigasyon na kasama ang hukom; APOC at mga
pahayag ng sistema ng korte na may pagkasalungaEstelle ang halaga; kahit anong salansan ng disiplina; at kung ang
isang sahod ng hukom ay inantala para sa isang hindi napapanahong hatol. Ang Konseho ay nag – imbestiga ng

hudisyal na pag – uugali sa mga tiyak na kaso. Ang Konseho ay nagpanayam sa ilang mga hukom, abogado, mga
katulong sa korte, at iba pa. Gumawa din sila ng buong estadong paglilitis para makuha ang mga komento ukol sa
mga hukom.

Kabuuang Impormasyon Mula sa Pagsisiyasat

Ang mga abogado ng Alaska ay nagbigay ng marka kay Hukom William L. Estelle batay sa anim na mga
kategoriyang ang kabuuan ay makikita sa talaan sa itaas, gamit ang 5 bilang pinakamataas na markang posible. Ang
markang binigay ng mga abogado para kay Hukom Estelle sa kabuuan ay 3.8. Ang mga opisyal ng pangkapayapaan

at pagsubok ay nagbigay marka kay Hukom Estelle sa limang mga kategoriya, gamit ang 5 – puntong timbang na
makikita sa itaas. Binigyan nila si Hukom Estelle ng markang 3.7.

Tatlo pang grupo ang sumuri sa pagganap ng tungkulin ni Hukom William L. Estelle, gamit ang kaparehong 5-
puntong timbang, lima bilang pinakamataas na marka. Ang mga hukom ay nagbigay ng 4.9, 3.3 naman galing
sa mga empleyado ng korte. Walang nakuhang tugon mula sa mga panlipunang manggagawa, tagataguyod ng

mga bata at CASA.

Makipag – alam sa Konsehong Hudisyal sa 1029 W. Third Avenue, Suite 201, Anchorage, AK 99501 (telepono: (907) 279-2526)
para sa karagdagang impormasyon, o sa pagrepaso ng mga impormasyon sa aming Internet site sa:

www.ajc.state.ak.us

Nobyembre 2006

Pagsisiyasat
sa Abogado

Pagsisiyasat
sa

Pangkapaya-
paang

Opisyal

Pagsisiya-
sat sa

Hurado

Pagsisiyasat
sa Empleya-
do ng Korte

Panglipunang
Manggagawa
Boluntaryong
taga pag-alaga

CASAs

Legal na

Kakayahan
3.8 --- --- --- ---

Pagiging
imparsyal

3.8 3.7 4.9 3.5 ---

Integridad 4.0 4.1 --- 3.4 ---

Temperamento 3.8 3.5 4.9 3.2 ---

Pagkamasipag 3.8 3.9 --- 3.0 ---

KalahaEstelle 3.8 3.7 4.9 3.3 ---

Rekomendasyon: Bumoto ng “OO” para mapanatili si Hukom William L. Estelle

Ang marka ay nakabatay sa isa

hanggang limang timbang.

Lima ang pinakmagandang

halaga at tatlo ay

‘mataEstelleggap”.

Timbang ng Halaga

5.0 = Mahusay

4.0 = Mabuti

3.0 = MataEstelleggap

2.1 = May pagkukulang

1.0 = Mababa



Hukom ng Korte Distrito
Gregory L. Heath, Pangatlong Hudisyal na Distrito

PPEETTSSAA  NNGG  KKAAPPAANNGGAANNAAKKAANN:: Setyembre 18, 1956 

LLUUGGAARR  NNGG  KKAAPPAANNGGAANNAAKKAANN:: San Diego, CA

PPAANNGGAALLAANN  NNGG  AASSAAWWAA:: Phyllis Heath 

MMGGAA  AANNAAKK:: Sarah (David), 
Melissa (Ryan), 
Joel, Michael 

HHAABBAA  NNGG  PPAAGGKKAAKKAATTIIRRAA  SSAA  AALLAASSKKAA:: 13 taon 
Palmer 1993-kasaluyan 

EEDDUUKKAASSYYOONN: 
Madison High School, San Diego, California, Diploma;
University of Montana, Missoula, Montana, B.A.
History/Political Science; University of Montana School of
Law, Missoula, Montana, J.D. na may mga Dangal. 

MMGGAA  PPOOSSIISSYYOONN  SSAA  PPOOLLIITTIIKKAA  AATT  GGOOBBYYEERRNNOO::
Hukom ng Korte Distrito, 2003-kasalukuyan; Palmer  Sunod
na Publikong Depensa, 1994-2003; Klerk ng Batas ng Korte
Suprema, 1993-1994. 

MMGGAA  PPOOSSIISSYYOONN  SSAA  NNEEGGOOSSYYOO  AATT  PPRROOPPEESSYYOONNAALL::
Korte sa Palmer  ng Mental na Kalusugan.

MMIIYYEEMMBBRROO  NNGG  MMGGAA  OORRGGAANNIISSAASSYYOONN((GG))  PPAANNGG
SSEERRBBIISSYYOO::
Samahan ng Mambabatas ng Alaska. 

TTAANNGGIINNGG  KKIINNAAWWIIWWIILLIIHHAANN::
Pampamilyang mga Gawain, Simbahan, Paglalakbay,
Pangingisda, Panghuhuli. 

PPAAHHAAYYAAGG::

Aking ikinararangal ko na makapag - silbi sa Matanuska-
Susitna na komunidad at sa Estado ng Alaska bilang Hukom
ng Korte Distrito. Sa Korte Dsitrito, karamihan sa mga taga
Alaska ay nakaranas ng kanilang unang nakipag - alam sa
hudisyal na sistema. Aking paniniwala na ang lahat ng mga
indibiduwal na siyang pumunta bago ang korte ay nararapat
na pakitunguhan ng kasama ang dignidad at pag - galang.
Samakatuwid, ako ay masipag na nagtrabaho para mapabuti
ang administrasyon ng hustisya at ang maaring pagkuha ng
sistema para sa publiko. Ito ay isang imperatibo para sa
integridad ng sistema at ng mga indibiduwal na kasama sa
bawat kaso na marepaso kasama ang matalas at
makonsensiyang konsiderasyon. Ang aking pinaka - layon ay
para maipakita ng maingat habang ako ay nakikinig at
mabigyang halaga ang mga kriminal at sibil na mga kaso.
Umaasa ako na ang bawat tao na siyang nagpapakita sa
korte ay naglalakad paalis mula sa proseso na may
nararamdaman na nagkaroon sila ng pagkakataon na
maipalabas ang kanilang mga estado ng gawain at nalalaman
na akin silang binigyang halaga ng kasama ang paggalang.  

Habang ang nakaraang taon, ako ay naging responsable para
sa pagsakatuparan at pagtatanaw sa Palmer Coordinated
Resource Program (CRP). Ang CRP ay isang nakakapagaling
na korte na humahawak ng mga kaso kasama ang mga
nasasakdal na siyang mayroon  pagkakakilala or pag - iisip na
kakulangan. Ang korte ay nagpapatunay na maging isang
malaking tagumpay sa pagpaliit sa recidivism. Ang aking
pagkakasama ay hindi lang kasama ang pangangasiwa sa
mga proseso ng korte tungkol sa halaga ng isang CRP.
Hinahanap ko sa harap na makapagpatuloy sa pagtrabaho
kasama ang tiyak na programa at pareho rin ang pagsali sa
isang korte ng droga at alkohol kun ito ay natatag na sa
Palmer.  

Inihanda at binayaran ng kandidato. Ang mga nilalaman ng pahayag ay ipinipresenta kung paano gusto ng kandidato na aayon sa batas ng 
AS 15.58.030 at 6AAC 25.690.
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Rekomendasyon ng Konsehong Hudisyal ng Alaska
Hukom Gregory Louis Heath, Konsehong Pampurok ng Palmer

Rekomendasyon ng Konsehong Hudisyal

Ang Konsehong Hudisyal ng Alaska, isang lupon ng walang partidong mamamayan na itinatag ng saligang-batas ng
Alaska, ang sumusuri sa mga hukom ayon sa mga itinatag na pamantayan, kabilang na dito ay ang kakayahang legal,

pag-uugali, pagiging masipag, kakayahan sa paghawak ng kaso, pagiging patas nito at ng kanilang integridad. Ang
Lupong Hudisyal ay nakitang karapatdapat si Hukom Gregory Louis Heath at buong pagkakaisang inirerekomenda sa
publiko na bumoto ng “OO” upang panatilihin siya sa puwesto bilang Hukom ng Nakatataas na Korte.

Pagsusuri sa Lupong Hudisyal

Ang Lupong Hudisyal ay gumawa ng isang pagsisiyasat ukol sa mga hukom na nasa balota, sa 3,036 na mga abogado,
1,492 na mga opisyal ng pangkapayapaan at pagsubok, panlipunang manggagawa/boluntaryong tagapag-alaga at
tagapagtaguyod ng mga bata, mga hurado at mga empleyado ng korte. Ang mga tagatugon ay hiningan na mag marka

sa hudisyal na pagganap at magbigay ng puna. Ang Lupon ay sumuri din sa pagmarka at obserbasyon ng Tagapunang
Hudisyal ng Alaska at ng may kasarinlang boluntaryong pang-komunidad. Ang konseho ay nagrepaso ng mga tala ng
sistemang pang korte hinggil sa pagpili ng manghuhukom sa partido ng kasong pang korte, pagHeathggi at

pagpapatunay ng kabaligtarang halaga; kahit anong sibil o kriminal na litigasyon na kasama ang hukom; APOC at mga
pahayag ng sistema ng korte na may pagkasalungaHeath ang halaga; kahit anong salansan ng disiplina; at kung ang
isang sahod ng hukom ay inantala para sa isang hindi napapanahong hatol. Ang Konseho ay nag – imbestiga ng

hudisyal na pag – uugali sa mga tiyak na kaso. Ang Konseho ay nagpanayam sa ilang mga hukom, abogado, mga
katulong sa korte, at iba pa. Gumawa din sila ng buong estadong paglilitis para makuha ang mga komento ukol sa
mga hukom.

Kabuuang Impormasyon Mula sa Pagsisiyasat

Ang mga abogado ng Alaska ay nagbigay ng marka kay Hukom Gregory Louis Heath batay sa anim na mga
kategoriyang ang kabuuan ay makikita sa talaan sa itaas, gamit ang 5 bilang pinakamataas na markang posible. Ang
markang binigay ng mga abogado para kay Hukom Heath sa kabuuan ay 4.1. Ang mga opisyal ng pangkapayapaan

at pagsubok ay nagbigay marka kay Hukom Heath sa limang mga kategoriya, gamit ang 5 – puntong timbang na
makikita sa itaas. Binigyan nila si Hukom Heath ng markang 3.9.

Apat pang grupo ang sumuri sa pagganap ng tungkulin ni Hukom Gregory Louis Heath, gamit ang kaparehong 5-
puntong timbang, lima bilang pinakamataas na marka. Ang mga hukom ay nagbigay ng 4.8, 4.5 naman galing
sa mga empleyado ng korte. Walang nakuhang tugon mula sa mga panlipunang manggagawa, tagataguyod ng

mga bata at CASA. Ang Tagapagmasid Hudisyal ng Alaska ay nagbigay sa kanya ng 3.1.

Makipag – alam sa Konsehong Hudisyal sa 1029 W. Third Avenue, Suite 201, Anchorage, AK 99501 (telepono: (907) 279-2526)
para sa karagdagang impormasyon, o sa pagrepaso ng mga impormasyon sa aming Internet site sa:

www.ajc.state.ak.us

Nobyembre 2006

Pagsisiyasat
sa Abogado

Pagsisiyasat
sa

Pangkapaya-
paang

Opisyal

Pagsisiya-
sat sa

Hurado

Pagsisiyasat
sa Empleya-
do ng Korte

Panglipunang
Manggagawa
Boluntaryong
taga pag-alaga

CASAs

Legal na

Kakayahan
3.9 --- --- --- ---

Pagiging
imparsyal

4.1 3.9 4.9 4.4 ---

Integridad 4.2 4.2 --- 4.5 ---

Temperamento 4.1 4.0 4.9 4.3 ---

Pagkamasipag 4.0 3.9 --- 4.3 ---

Kalahatan 4.1 3.9 4.8 4.5 ---

Rekomendasyon: Bumoto ng “OO” para mapanatili si Hukom Gregory Louis Heath

Ang marka ay nakabatay sa isa

hanggang limang timbang.

Lima ang pinakmagandang

halaga at tatlo ay

‘matatanggap”.

Timbang ng Halaga

5.0 = Mahusay

4.0 = Mabuti

3.0 = MataHeathggap

2.1 = May pagkukulang

1.0 = Mababa
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Hukom ng Korte Distrito
David S. Landry, Pangatlong Hudisyal na Distrito

PPEETTSSAA  NNGG  KKAAPPAANNGGAANNAAKKAANN:: Hulyo 21, 1951

LLUUGGAARR  NNGG  KKAAPPAANNGGAANNAAKKAANN:: Tisdale,
Saskatchewan,
Canada

MMGGAA  AANNAAKK:: Thomas (15), 
Tanner (13),
Taylor (9), Tristan (7)

HHAABBAA  NNGG  PPAAGGKKAAKKAATTIIRRAA  SSAA  AALLAASSKKAA::  25 taon 
Kenai 1981-kasalukuyan
(kasama ang Soldotna at Nikiski)

EEDDUUKKAASSYYOONN::
Holley High School, 1969, Regents Diploma; Roberts
Wesleyan College, 1969-1971; Seattle Pacific University,
1972-1974, B.A.; Western New England College, Paaralan ng
Batas, 1991, J.D.

MMGGAA  PPOOSSIISSYYOONN  SSAA  PPOOLLIITTIIKKAA  AATT  GGOOBBYYEERRNNOO::
Hukom ng Korte Distrito, 2004-kasalukuyan; Mahistrado,
1999-2004.

TTAANNGGIINNGG  KKIINNAAWWIIWWIILLIIHHAANN::
Pangingisda, kamping, paglalakad, soccer, basketball, at ang
aking mga anak na lalaki.

IIBBAA::
Iba’t-ibang klaseng trabaho:magsasaka,propesyonal na
maglalaro ng soccer, maestro sa kolehiyo, trabahante sa
langis, IBEW tagakumpuni ng telepono; Nagtuturo ng Soccer,
Kenai Central High School mula 1997. (Nagtuturo sa Barsity
ng mga Lalaki mula 2001); Matagal na nagsusuporta ng Boys
and Girls Club sa Kenai: Nagtuturo at magulang na
buluntaryo.

PPAAHHAAYYAAGG::

Isang pribilihiyo na makapaglingkod bilang isang opisyal na
hudisyal sa Korte Distrito ng Kenai sa mga nagdaang pitong
taon- 5 bilang Mahistrado, 2 bilang Hukom ng Korte Distrito.
Hinihiling ko sa mga botante na ako ay panatilihin sa isa pang
termino. Ipapatuloy ko na mga serbisyo sa publiko na pantay
at walang kinikilingan.

Habang ang Konsehong Hudisyal ay kumukuha sa position
na laban sa aking pagpapanatili, gumagalang akong hindi
sumang-ayon sa kanilang mga pahayag na rason. 

Representante ng hudisyal na kapangyarihan: bago-
pirmadong mga utos ay paraan ng lokal na korte na ginagawa
bago pa sa aking panahon. Kung ako ay makapagdiskubre
ng mga problema sa mga paraan na ang itong mga utos ay
isinulat ng mga umuusig, agad-agad kong hindi pinapatuloy
ang paraan na ito.

Nasa tamang panahon na paglilitis ng mga kasong kriminal:
wala akong mga kawani at mga taong nagsusuporta sa akin
kahit sa sobrang bigat ng mga kasong aking hinahawakan,
kaya kailangan ko ipalabas ang mga maliliit na numero na
mga kaso dahil sa hindi pagtupad nga mga minadaliang
huling araw ng paglilitis, sa labas na mga daan-daang mga
kaso na aking hinahawakan nuong 2005. Aking paniwala na
ang problemang ito ay kabiguan ng sistema; ito ay napatama.

Hindi dapat na mga komentaryo tungkol sa kasarian: hindi
ako naniniwala na gumawa ako ng ganuon na mga
komentaryo sa bukas ng korte. Ang aking pagpapatawa at
hindi pormal na moda ay maaring resulta sa hindi dapat na
komentaryo sa labas ng korte. Kung hinaharap ng mga
reklamo, inilagay ko ito sa aking puso, at maipangako sa lahat
na ito ay hindi ulit mangyayari. 

Pagpalitaw ng paborito: Ang aking rekord ay klarong
nagpapakita na ang mga partido, mga hukom, mga biktima at
mga abugado ay pinapakitunguhan ng may pantay, may
respeto at may kabihasnan. Ang aking  mga pagsusuri sa
mga abugado, opisyal ng katahimikan at mga hukom ay
parehong positibo at nagsusuporta sa aking pagpanatili.

nihanda at binayaran ng kandidato. Ang mga nilalaman ng pahayag ay ipinipresenta kung paano gusto ng kandidato na aayon sa batas ng 
AS 15.58.030 at 6AAC 25.690.



Rekomendasyon ng Konsehong Hudisyal ng Alaska
Hukom David S. Landry, Korte Distrito, Kenai

Rekomendasyon ng Konsehong Hudisyal

Ang Konsehong Hudisyal ng Alaska, isang walang – kapartidong komisyon ng mga mamayan ay itinatag ng

konstitusyon ng Alaska, sa pagpapahalaga ng mga hukom sa isang bilang ng mga pamantayan, kasama na ang
kanilang legal na kakayahan, asal, pagkamasipag, kakayahan na mangasiwa ng kanilang mga kaso, at ng

kanilang pagiging patas at integridad. Matapos makatanggap ng mga ulat at puna mula sa mga nakatrabaho at
nakaharap na ni Hukom Landry, ang Konsehong Hudisyal ay nagsagawa ng karagdagang imbestigasyon
kasama na ang pagsuri sa mga talaan ng korte at pakikipanayam sa mahigit apat napung tao. Ang boto ng

Konsehong Hudisyal ay naaayon lamang sa nakalap na mga katibayan. Ayon sa imbestigasyong ito, ang
Konsehong Hudisyal ay nababahala sa paulit-ulit na mahinang pagpapasya ni Hukom Landry sa maraming
bagay kasama na ang: hindi nararapat na pagdedelaga ng hudisyal na awtoridad sa mga prosecutors sa

pamamagitan ng pagbigay ng mga nalagdaaan na nyang blanko na court order. Ito ay nagbibigay permiso na
makapaglagay ng piyansa at mag – oraryo ng mga pagdinig ng wala na hindi na kailangan ng iba pang utos ng
korte, habang nangangasiwa sa kalendaryo ng korteng kriminal, at nakakaligtaan ang pagbantay at pagsiguro sa

natataong paglilitis ng mga kasong kriminal, na nagbunga sa pagkaka dismis ng hindi kukulang sa labing – apat
na mga kasong kriminal sa loob ng isang taon dahil sa pagkakabigo ng pagbigay ng isang mabilis na paglilitis sa
ilalim ng mga maaring batas ng korte; pagbibgay ng mga hindi nararapat na mga pagpunang sexual sa loob at

labas ng korte, na nagpatuloy kahit matapos ang pagtanggap ng mga babala; at ang pagmukhang pagkakaroon
ng paburitismo at pagka may kinikilingan sa paghawak ng kaso sa korte. Nakikita ng Konsehong Hudisyal na si
Hukom Landy ay Hindi Kuwalipikado at buong pagkakaisang inererekomenda sa publiko na bumoto ng “Hindi”

sa kanyang pagpapanatili bilang isang hukom ng korte distrito.

Pagsusuri sa Lupong Hudisyal

Ang Lupong Hudisyal ay gumawa ng isang pagsisiyasat ukol sa mga hukom na nasa balota, sa 3,036 na mga abogado,
1,492 na mga opisyal ng pangkapayapaan at pagsubok, panlipunang manggagawa/boluntaryong tagapag-alaga at
tagapagtaguyod ng mga bata, mga hurado at mga empleyado ng korte. Ang mga tagatugon ay hiningan na mag marka

sa hudisyal na pagganap at magbigay ng puna. Ang Lupon ay sumuri din sa pagmarka at obserbasyon ng Tagapunang
Hudisyal ng Alaska at ng may kasarinlang boluntaryong pang-komunidad. Ang konseho ay nagrepaso ng mga tala ng
sistemang pang korte hinggil sa pagpili ng manghuhukom sa partido ng kasong pang korte, pagLandryggi at

pagpapatunay ng kabaligtarang halaga; kahit anong sibil o kriminal na litigasyon na kasama ang hukom; APOC at mga
pahayag ng sistema ng korte na may pagkasalungaLandry ang halaga; kahit anong salansan ng disiplina; at kung ang
isang sahod ng hukom ay inantala para sa isang hindi napapanahong hatol. Ang Konseho ay nag – imbestiga ng

hudisyal na pag – uugali sa mga tiyak na kaso. Ang Konseho ay nagpanayam sa ilang mga hukom, abogado, mga
katulong sa korte, at iba pa. Gumawa din sila ng buong estadong paglilitis para makuha ang mga komento ukol sa
mga hukom.

Kabuuang Impormasyon Mula sa Pagsisiyasat

Ang mga abogado ng Alaska ay nagbigay ng marka kay Hukom David S. Landry batay sa anim na mga kategoryang
ang kabuuan ay makikita sa talaan sa itaas, gamit ang 5 bilang pinakamataas na markang posible. Ang markang
binigay ng mga abogado para kay Hukom Landry sa kabuuan ay 3.8. Ang mga opisyal ng pangkapayapaan at

pagsubok ay nagbigay marka kay Hukom Landry sa limang mga kategoriya, gamit ang 5 – puntong timbang na
makikita sa itaas. Binigyan nila si Hukom Landry ng markang 4.2.

Apat pang grupo ang sumuri sa pagganap ng tungkulin ni Hukom David S. Landry, gamit ang kaparehong 5-
puntong timbang, lima bilang pinakamataas na marka. Ang mga hukom ay nagbigay ng 4.8, 3.7 naman galing
sa mga empleyado ng korte, at 5.0 mula sa mga panlipunang manggagawa, tagataguyod ng mga bata at CASA.

Makipag – alam sa Konsehong Hudisyal sa 1029 W. Third Avenue, Suite 201, Anchorage, AK 99501 (telepono: (907) 279-2526)

Pagsisiyasat
sa Abogado

Pagsisiyasat
sa

Pangkapaya-
paang
Opisyal

Pagsisiya-
sat sa

Hurado

Pagsisiyasat
sa Empleya-
do ng Korte

Panglipunang
Manggagawa
Boluntaryong
taga pag-alaga

CASAs

Legal na
Kakayahan

3.7 --- --- --- ---

Pagiging

imparsyal
3.9 4.1 4.8 3.5 5.0

Integridad 4.1 4.3 --- 3.6 5.0

Temperamento 4.1 4.4 4.9 3.8 5.0

Pagkamasipag 3.8 4.1 --- 3.5 5.0

Kalahatan 3.8 4.2 4.8 3.7 5.0

Rekomendasyon: Bumoto ng “HINDI” sa pagpanatili kay Hukom David S. Landry

Ang marka ay nakabatay sa isa

hanggang limang timbang.

Lima ang pinakmagandang

halaga at tatlo ay

‘matatanggap”.

Timbang ng Halaga

5.0 = Mahusay

4.0 = Mabuti

3.0 = MataLandryggap

2.1 = May pagkukulang

1.0 = Mababa

para sa karagdagang impormasyon, o sa pagrepaso ng mga impormasyon sa aming Internet site sa:

www.ajc.state.ak.us

Nobyembre 2006
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Hukom ng Korte Distrito
John R. Lohff, Pangatlong Hudisyal na Distrito

PPEETTSSAA  NNGG  KKAAPPAANNGGAANNAAKKAANN:: Disyembre 29, 1943

LLUUGGAARR  NNGG  KKAAPPAANNGGAANNAAKKAANN:: Des Moines, IA

PPAANNGGAALLAANN  NNGG  AASSAAWWAA::  Nancy Blunck

MMGGAA  AANNAAKK:: Katherine

SSUULLAATT  TTIIRRAAHHAANN:: 825 W. Fourth Avenue
Anchorage, AK 99501

HHAABBAA  NNGG  PPAAGGKKAAKKAATTIIRRAA  SSAA  AALLAASSKKAA::  30 taon
Anchorage 1975-kasalukuyan

EEDDUUKKAASSYYOONN::  
West High School (Waterloo, Iowa), 1959-1962, Diploma;
University of Iowa (Iowa City, Iowa), 1962-1967, B.A. Political
Science; Golden Gate University (San Francisco, California),
1970-1973, J.D.

MMIILLIITTAARRYYAA::  
U.S. Army, 7 taon, 9 buwan ng aktibong tungkulin, Kapitan,
Bronze Star (Viet Nam serbisyo) Joint Service Commendation
Medal, Army Commendation Medal, Ranger, Air Borne.

MMGGAA  PPOOSSIISSYYOONN  SSAA  PPOOLLIITTIIKKAA  AATT  GGOOBBYYEERRNNOO::
Pulis (San Francisco), habang nasa na-aaral ng abogado,
1970-1971; Bantay ng Parke sa Yosemite, California, Tag-
araw 1971.

MMGGAA  PPOOSSIISSYYOONN  SSAA  NNEEGGOOSSYYOO  AATT  PPRROOPPEESSYYOONNAALL::  
Direktor ng Samahang Mambabatas sa Alaska, 1979;
Pribadong pagsasanay ng batas, 1979-1991.

MMIIYYEEMMBBRROO  NNGG  MMGGAA  OORRGGAANNIISSAASSYYOONN((GG))  PPAANNGG
SSEERRBBIISSYYOO::  
Samahang Mambabatas sa Alaska.

TTAANNGGIINNGG  KKIINNAAWWIIWWIILLIIHHAANN::  
Pampamilyang mga gawain, camping, mahahabang mga
paglalakad, trabaho sa kahoy, paggawa ng bangka, pag -
akyat ng mga bundok, pagbabasa, simbahan.

PPAAHHAAYYAAGG::

Ang korte distrito ng Anchorage ay may pinakamataas na
bulumno ng mga kasao sa estado. Ito ay laging isang hamon
na mangasiwa sa kompetisyon sa atensyonna hinihingi para
sa sukat na hustisya sa gitna ng mabilis na mga kaso sa
pangangasiwa at ang indibiduwal na mga kaso Ang isang
hukom ay kailangan kumuha ng oras na makinig sa lahat ng
partido na nagpapakita sa harap ng korte para makipag -
usap sa kanila ng pantay. Naniniwala ako na ang aking 15
taon bilang isang judge ay nagpapkita na naisakatuparan ko
ang mga gawainng ito ng buong kaya. 

Sa parehong kriminal at sibil na mga kaso, ipagpapatuloy ko
ang ang kailangang gawin para maisagawa  ang aking mga
tungkulin sa pinakamataas na antas. Nagtratraho ako ng
mahirap para pakitunguhan ang lahat ng partido ng pantay,
magdesisyon ng husto, at para ma - aplay ang mga
hinihinging parusa ng may kasiguruhan at awa. Sa huli,
nagsusumikap ako na mapanatili ang mataas na antas ng
integridad na hinihingi sa lahat ng mga hukom. Ito ay aking
maiging kagustuhan at umaasa na mapatuloy ang mga
importanteng gawaing ito para sa mga tao ng Alaska. I

Inihanda at binayaran ng kandidato. Ang mga nilalaman ng pahayag ay ipinipresenta kung paano gusto ng kandidato na aayon sa batas ng 
AS 15.58.030 at 6AAC 25.690.
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Rekomendasyon ng Konsehong Hudisyal ng Alaska
Hukom John R. Lohff, Konsehong Pampurok ng Anchorage

Rekomendasyon ng Konsehong Hudisyal

Ang Konsehong Hudisyal ng Alaska, isang lupon ng walang partidong mamamayan na itinatag ng saligang-batas ng
Alaska, ang sumusuri sa mga hukom ayon sa mga itinatag na pamantayan, kabilang na dito ay ang kakayahang legal,

pag-uugali, pagiging masipag, kakayahan sa paghawak ng kaso, pagiging patas nito at ng kanilang integridad. Ang
Lupong Hudisyal ay nakitang karapatdapat si Hukom John R. Lohff at buong pagkakaisang inirerekomenda sa publiko na
bumoto ng “OO” upang panatilihin siya sa puwesto bilang Hukom ng Nakatataas na Korte.

Pagsusuri sa Lupong Hudisyal

Ang Lupong Hudisyal ay gumawa ng isang pagsisiyasat ukol sa mga hukom na nasa balota, sa 3,036 na mga abogado,
1,492 na mga opisyal ng pangkapayapaan at pagsubok, panlipunang manggagawa/boluntaryong tagapag-alaga at
tagapagtaguyod ng mga bata, mga hurado at mga empleyado ng korte. Ang mga tagatugon ay hiningan na mag marka

sa hudisyal na pagganap at magbigay ng puna. Ang Lupon ay sumuri din sa pagmarka at obserbasyon ng Tagapunang
Hudisyal ng Alaska at ng may kasarinlang boluntaryong pang-komunidad. Ang konseho ay nagrepaso ng mga tala ng
sistemang pang korte hinggil sa pagpili ng manghuhukom sa partido ng kasong pang korte, pagLohffggi at pagpapatunay

ng kabaligtarang halaga; kahit anong sibil o kriminal na litigasyon na kasama ang hukom; APOC at mga pahayag ng
sistema ng korte na may pagkasalungaLohff ang halaga; kahit anong salansan ng disiplina; at kung ang isang sahod
ng hukom ay inantala para sa isang hindi napapanahong hatol. Ang Konseho ay nag – imbestiga ng hudisyal na pag –

uugali sa mga tiyak na kaso. Ang Konseho ay nagpanayam sa ilang mga hukom, abogado, mga katulong sa korte, at
iba pa. Gumawa din sila ng buong estadong paglilitis para makuha ang mga komento ukol sa mga hukom.

Kabuuang Impormasyon Mula sa Pagsisiyasat

Ang mga abogado ng Alaska ay nagbigay ng marka kay Hukom John R. Lohff batay sa anim na mga kategoriyang

ang kabuuan ay makikita sa talaan sa itaas, gamit ang 5 bilang pinakamataas na markang posible. Ang markang
binigay ng mga abogado para kay Hukom Lohff sa kabuuan ay 4.1. Ang mga opisyal ng pangkapayapaan at
pagsubok ay nagbigay marka kay Hukom Lohff sa limang mga kategoriya, gamit ang 5 – puntong timbang na

makikita sa itaas. Binigyan nila si Hukom Lohff ng markang 3.7.

Apat pang grupo ang sumuri sa pagganap ng tungkulin ni Hukom John R. Lohff, gamit ang kaparehong 5-

puntong timbang, lima bilang pinakamataas na marka. Ang mga hukom ay nagbigay ng 4.9, 4.4 naman galing
sa mga empleyado ng korte, at 4.0 mula sa mga panlipunang manggagawa, tagataguyod ng mga bata at CASA. Ang
Tagapagmasid Hudisyal ng Alaska ay nagbigay sa kanya ng 3.7.

Makipag – alam sa Konsehong Hudisyal sa 1029 W. Third Avenue, Suite 201, Anchorage, AK 99501 (telepono: (907) 279-2526)
para sa karagdagang impormasyon, o sa pagrepaso ng mga impormasyon sa aming Internet site sa:

www.ajc.state.ak.us

Nobyembre 2006

Pagsisiyasat
sa Abogado

Pagsisiyasat
sa

Pangkapaya-
paang

Opisyal

Pagsisiya-
sat sa

Hurado

Pagsisiyasat
sa Empleya-
do ng Korte

Panglipunang
Manggagawa
Boluntaryong
taga pag-alaga

CASAs

Legal na
Kakayahan

3.9 --- --- --- ---

Pagiging

imparsyal
4.1 3.7 4.9 4.3 4.0

Integridad 4.2 3.8 --- 4.4 4.0

Temperamento 4.2 3.6 4.9 4.3 4.0

Pagkamasipag 4.0 3.6 --- 4.3 4.0

Kalahatan 4.1 3.7 4.9 4.4 4.0

Rekomendasyon: Bumoto ng “OO” para mapanatili si Hukom John R. Lohff

Ang marka ay nakabatay sa isa

hanggang limang timbang.

Lima ang pinakmagandang

halaga at tatlo ay

‘matatanggap”.

Timbang ng Halaga

5.0 = Mahusay

4.0 = Mabuti

3.0 = Matatanggap

2.1 = May pagkukulang

1.0 = Mababa



Hukom ng Korte Distrtito
Gregory J. Motyka, Pangatlong Hudisyal na Distrito

PPEETTSSAA  NNGG  KKAAPPAANNGGAANNAAKKAANN:: Abril 3, 1950

LLUUGGAARR  NNGG  KKAAPPAANNGGAANNAAKKAANN::  Brooklyn, NY

PPAANNGGAALLAANN  NNGG  AASSAAWWAA::  Jennifer Jones

MMGGAA  AANNAAKK:: Jason and 
Brett Motyka

HHAABBAA  NNGG  PPAAGGKKAAKKAATTIIRRAA  SSAA  AALLAASSKKAA::  26 taon
Anchorage 1980-kasalukuyan

EEDDUUKKAASSYYOONN::  
Polytechnic Institute of Brooklyn, 1967-1971, B.S. in
Chemistry; Brooklyn Law School, 1972-1976, J.D.

MMGGAA  PPOOSSIISSYYOONN  SSAA  PPOOLLIITTIIKKAA  AATT  GGOOBBYYEERRNNOO::
Hukom ng Korte Distrito, Anchorage.

MMGGAA  PPOOSSIISSYYOONN  SSAA  NNEEGGOOSSYYOO  AATT  PPRROOPPEESSYYOONNAALL::
Hukom na Sumusunod, Korte Distrito.

TTAANNGGIINNGG  KKIINNAAWWIIWWIILLIIHHAANN::  
Golf, Saint Bernards, Pangtrabahong kahoy.

PPAAHHAAYYAAGG::

Sa oras ng halalan, ako ay nasa bangko na ng Korte Distrito
ng 15 na taon. Umaasa ako na ito na ang aking huling
pagpapanatiling halalan. 

Ito ay naging at patuloy na, isang karangalan na mag-silbi sa
tao ng Alaska bilang isang Hukom ng Korte Distrito. 

Provided and paid for by the candidate.  The text of this statement is presented as submitted 
by the candidate in accordance with AS 15.58.030 and 6 AAC 25.700.
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Rekomendasyon ng Konsehong Hudisyal ng Alaska
Hukom Gregory J. Motyka, Konsehong Pampurok ng Anchorage

Rekomendasyon ng Konsehong Hudisyal

Ang Konsehong Hudisyal ng Alaska, isang lupon ng walang partidong mamamayan na itinatag ng saligang-batas ng
Alaska, ang sumusuri sa mga hukom ayon sa mga itinatag na pamantayan, kabilang na dito ay ang kakayahang legal,

pag-uugali, pagiging masipag, kakayahan sa paghawak ng kaso, pagiging patas nito at ng kanilang integridad. Ang
Lupong Hudisyal ay nakitang karapatdapat si Hukom Gregory J. Motyka at buong pagkakaisang inirerekomenda sa
publiko na bumoto ng “OO” upang panatilihin siya sa puwesto bilang Hukom ng Nakatataas na Korte.

Pagsusuri sa Lupong Hudisyal

Ang Lupong Hudisyal ay gumawa ng isang pagsisiyasat ukol sa mga hukom na nasa balota, sa 3,036 na mga abogado,
1,492 na mga opisyal ng pangkapayapaan at pagsubok, panlipunang manggagawa/boluntaryong tagapag-alaga at
tagapagtaguyod ng mga bata, mga hurado at mga empleyado ng korte. Ang mga tagatugon ay hiningan na mag marka

sa hudisyal na pagganap at magbigay ng puna. Ang Lupon ay sumuri din sa pagmarka at obserbasyon ng Tagapunang
Hudisyal ng Alaska at ng may kasarinlang boluntaryong pang-komunidad. Ang konseho ay nagrepaso ng mga tala ng
sistemang pang korte hinggil sa pagpili ng manghuhukom sa partido ng kasong pang korte, pagtanggi at pagpapatunay

ng kabaligtarang halaga; kahit anong sibil o kriminal na litigasyon na kasama ang hukom; APOC at mga pahayag ng
sistema ng korte na may pagkasalungat ang halaga; kahit anong salansan ng disiplina; at kung ang isang sahod ng
hukom ay inantala para sa isang hindi napapanahong hatol. Ang Konseho ay nag – imbestiga ng hudisyal na pag –

uugali sa mga tiyak na kaso. Ang Konseho ay nagpanayam sa ilang mga hukom, abogado, mga katulong sa korte, at
iba pa. Gumawa din sila ng buong estadong paglilitis para makuha ang mga komento ukol sa mga hukom.

Kabuuang Impormasyon Mula sa Pagsisiyasat

Ang mga abogado ng Alaska ay nagbigay ng marka kay Hukom Gregory J. Motyka batay sa anim na mga

kategoriyang ang kabuuan ay makikita sa talaan sa itaas, gamit ang 5 bilang pinakamataas na markang posible. Ang
markang binigay ng mga abogado para kay Hukom Motyka sa kabuuan ay 4.2. Ang mga opisyal ng
pangkapayapaan at pagsubok ay nagbigay marka kay Hukom Motyka sa limang mga kategoriya, gamit ang 5 –

puntong timbang na makikita sa itaas. Binigyan nila si Hukom Motyka ng markang 4.2.

Apat pang grupo ang sumuri sa pagganap ng tungkulin ni Hukom Gregory J. Motyka, gamit ang kaparehong 5-

puntong timbang, lima bilang pinakamataas na marka. Ang mga hukom ay nagbigay ng 4.8, 4.2 naman galing
sa mga empleyado ng korte. Walang nakuhang tugon mula sa mga panlipunang manggagawa, tagataguyod ng
mga bata at CASA. Ang Tagapagmasid Hudisyal ng Alaska ay nagbigay sa kanya ng 3.7.

Makipag – alam sa Konsehong Hudisyal sa 1029 W. Third Avenue, Suite 201, Anchorage, AK 99501 (telepono: (907) 279-2526)
para sa karagdagang impormasyon, o sa pagrepaso ng mga impormasyon sa aming Internet site sa:

www.ajc.state.ak.us

Nobyembre 2006

Pagsisiyasat
sa Abogado

Pagsisiyasat
sa

Pangkapaya-
paang

Opisyal

Pagsisiya-
sat sa

Hurado

Pagsisiyasat
sa Empleya-
do ng Korte

Panglipunang
Manggagawa
Boluntaryong
taga pag-alaga

CASAs

Legal na
Kakayahan

4.1 --- --- --- ---

Pagiging

imparsyal
4.2 4.2 4.8 4.2 ---

Integridad 4.3 4.3 --- 4.3 ---

Temperamento 4.1 4.2 4.9 4.2 ---

Pagkamasipag 4.1 4.2 --- 4.1 ---

Kalahatan 4.2 4.2 4.8 4.2 ---

Rekomendasyon: Bumoto ng “OO” para mapanatili si Hukom Gregory J. Motyka

Ang marka ay nakabatay sa isa

hanggang limang timbang.

Lima ang pinakmagandang

halaga at tatlo ay

‘matatanggap”.

Timbang ng Halaga

5.0 = Mahusay

4.0 = Mabuti

3.0 = Matatanggap

2.1 = May pagkukulang

1.0 = Mababa



Hukom ng Korte Distrito
Sigurd E. Murphy, Pangatlong Hudisyal na Distrito

PPEETTSSAA  NNGG  KKAAPPAANNGGAANNAAKKAANN:: Abril 5, 1946

LLUUGGAARR  NNGG  KKAAPPAANNGGAANNAAKKAANN:: Los Angeles, CA

PPAANNGGAALLAANN  NNGG  AASSAAWWAASS:: Mary

MMGGAA  AANNAAKK:: Anne Marie, Sigurd III 

SSUULLAATT  TTIIRRAAHHAANN:: 825 W. 4th Avenue, Room 342 
Anchorage, AK 99501 

HHAABBAA  NNGG  PPAAGGKKAAKKAATTIIRRAA  SSAA  AALLAASSKKAA:: 34 taon
Anchorage 1972-kasalukuyan

EEDDUUKKAASSYYOONN::
Ojai High School, 1960-1964; University of Southern
California, 1965-1969, B.S. Administratibong Publiko;
University of Southern California Law School, 1969-1972, J.D.

MMIILLIITTAARRYYAA::
SERBISYO MILITAR: Brigada Heneral (retiro). Ipinagkaloob:
Dalawampu’t apat kasama: The Legion of Merit, Meritorious
Service, Presidential Unit Citation, Army Achievement, Army
Commendation, Pathfinder, Alaska Disaster Relief;
Kasalukuyang Komander ng Coast Guard Flotilla. 

MMGGAA  PPOOSSIISSYYOONN  SSAA  PPOOLLIITTIIKKAA  AATT  GGOOBBYYEERRNNOO::
Hukom ng Korte Distrito; Dating miyembro, Magkasamang
Lupon ng Military Bases ng Alaska. 

NNEEGGOOSSYYOO  AATT  PPRROOPPEESSYYOONNAALL  NNAA  KKAATTUUNNGGKKUULLAANN::
Samahang Mambabatas ng Alaska Bar, Lupon ng mga
Amerikan na Sumusuporta sa Paglilitis, Naipasok sa Korte
Suprema ng Estados Unidos ng Amerika at Korte Apila ng
Militar.

MMIIYYEEMMBBRROO  NNGG  MMGGAA  OORRGGAANNIISSAASSYYOONN((GG))  PPAANNGG
SSEERRBBIISSYYOO::
Bantay Dagat na Auxilary; Dating Presidente ng Rotary; Lider
ng Simbahan. 

TTAANNGGIINNGG  KKIINNAAWWIIWWIILLIIHHAANN::
Pamilya, pangangaso, pangangabayo, diving (Pinakamagaling
sa Pagsisisid), paghahanap at pagsasaklolo.

IIBBAA::
Lupon ng mga Batas Sibil, at maraming mga lupon na pang
hustisya sa pagsubok na umasenso ang sistema ng hustisya.

PPAAHHAAYYAAGG::

Ikinagagalak ko ang oportunidad na ito upang kayo ay aking
mapagsabihasan sa paksa ng aking pagpapanatili. Ang aking
hudisyal na pilosipiya ay diretsahan. Bilang isang hukom ako
ay humahawak ng paniniwalang publiko na magbibigay
hustisya na pantay at walang kinikilingan. Ako ay naniniwala
sa Diyos at sa bayan at  magsimula sa bawat ara ng korte na
nangangako sa pagtatapat para ipaalam ang lahat na
nandirito sa ating obligasyon na mapanatili ang hustisya para
sa lahat. 

Sa lahat ng mga pagpapatuloy na kriminal, habang alam ang
karapatan ng inakusahan, akin ding iniisip ang karapatan ng
mga biktima at sa paghatol ng kriminal na sentensiya aking
tinitimbang ang maraming bagay, kasama na ang
pangangailangan na maibilanggo ang inakusahan para
mahadalangan ang mga hindi nakakabuti sa publiko at para
hadlangan ang akusado at iba pa sa mga hinaharap ng
kriminal na pag-uugali. Dahil sa aking pagkabahala sa mga
isyu tulad ng mataas na halaga ng paglilitiga at ang pagtaas
ng gulo sa ating komunidad, ako ay miyembro ng maraming
publiko at pribadong lupon at komite. Para matulungan ang
ating beterano, tumulong akong gumawa at pinatakbo ang
Korte ng mga Beterano sa Alaska.

Ako ay naniniwala sa kapangyarihan ng may alam na publiko
at kaya pinatataas ko ang pagkakaalam tungkol sa sistema
hudisyal sa pagbibigay ng salita, pagtuturo sa paaralan, at
pag-aasikaso ng mga pag-ikot ng korte. Ang pamalagiang
pagmamasid ng publiko ay nagpapagan ng mga hukom,
prosekyotor, mga naghuhukom at mga testigo para masunod
ang striktong pangako sa trabaho. Naniniwala ako na ang
mga hukom ay dapat matalino, masipag na katulong sibil,
kaya kayo ay palagi akong makikita na nagtratrabaho sa
linggo at mga araw na walang trabaho. Ang aking kapwa
hudisyo ay napapakita din ng kagalingan sa integridad,
pagkamasipag at pagka maunawain. Ikararangal ko na naging
miyembro sa isa sa mga pinakamahusay na estado ng
hudisyal na sistema sa ating bayan.

Inihanda at binayaran ng kandidato. Ang mga nilalaman ng pahayag ay ipinipresenta kung paano gusto ng kandidato na aayon sa batas ng 
AS 15.58.030 at 6AAC 25.690.
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Rekomendasyon ng Konsehong Hudisyal ng Alaska
Hukom Sigurd E. Murphy, Konsehong Pampurok ng Anchorage

Rekomendasyon ng Konsehong Hudisyal

Ang Konsehong Hudisyal ng Alaska, isang lupon ng walang partidong mamamayan na itinatag ng saligang-batas ng
Alaska, ang sumusuri sa mga hukom ayon sa mga itinatag na pamantayan, kabilang na dito ay ang kakayahang legal,

pag-uugali, pagiging masipag, kakayahan sa paghawak ng kaso, pagiging patas nito at ng kanilang integridad. Ang
Lupong Hudisyal ay nakitang karapatdapat si Hukom Sigurd E, Murphy at inirerekomenda sa publiko na bumoto ng “OO”
upang panatilihin siya sa pwesto bilang Hukom ng Lupong Hudisyal.

Pagsusuri sa Lupong Hudisyal

Ang Lupong Hudisyal ay gumawa ng isang pagsisiyasat ukol sa mga hukom na nasa balota, sa 3,036 na mga abogado,
1,492 na mga opisyal ng pangkapayapaan at pagsubok, panlipunang manggagawa/boluntaryong tagapag-alaga at
tagataguyod ng mga bata, mga hurado at mga empleyado ng korte. Ang mga tagatugon ay hiningan na mag marka sa

hudisyal na pagganap at magbigay ng puna. Ang Lupon ay sumuri din sa pagmarka at obserbasyon ng Tagapunang
Hudisyal ng Alaska at ng may kasarinlang boluntaryong pang-komunidad. Ang konseho ay nagrepaso ng mga tala ng
sistemang pang korte hinggil sa pagpili ng manghuhukom sa partido ng kasong pang korte, pagtanggi at pagpapatunay

ng kabaligtarang halaga; kahit anong sibil o kriminal na litigasyon na kasama ang hukom; APOC at mga pahayag ng
sistema ng korte na may pagkasalungatan ang halaga; kahit anong salansan ng disiplina; at kung ang isang sahod ng
hukom ay inantala para sa isang hindi napapanahong hatol. Ang Konseho ay nag – imbestiga ng hudisyal na pag –

uugali sa mga tiyak na kaso. Ang Konseho ay nagpanayam sa ilang mga hukom, abogado, mga katulong sa korte, at
iba pa. Gumawa din sila ng buong estadong paglilitis para makuha ang mga komento tungkol sa mga hukom.

Kabuuan ng Impormasyon Mula sa Pagsisiyasat

Ang mga abogado ng Alaska ay nagbigay ng marka kay Hukom Sigurd E. Murphy batay sa anim na mga

kategoriyang ang kabuuan ay makikita sa talaan sa itaas, gamit ang 5 bilang pinakamataas na markang posible. Ang
markang binigay ng abogado para kay Hukom Murphy sa kabuuan ay 3.9. Ang mga opisyal ng pangkapayapaan at
pagsubok ay nagbigay marka kay Hukom Murphy sa limang mga kategoriya, gamit ang 5 – puntong timbang na

makikita sa itaas. Binigyan nila si Hukom Murphy ng markang 4.2.

Apat pang grupo ang sumuri sa pagganap ng tungkulin ni Hukom Sigurd E. Murphy, gamit ang kaparehong 5-

puntong timbang, ang lima bilang pinakamataas na marka. Ang mga hukom ay nagbigay ng 5.0, 3.7 naman
galling sa mga empleyado ng korte, at 3.7 din mula sa mga manggagawang panlipunan

Makipag – alam sa Konsehong Hudisyal sa 1029 W. Third Avenue, Suite 201, Anchorage, AK 99501 (telepono: (907) 279-2526)
para sa karagdagang impormasyon, o sa pagrepaso ng mga impormasyon sa aming Internet site sa:

www.ajc.state.ak.us

Nobyembre 2006

Pagsisiyasat
sa Abogado

Pagsisiyasat
sa

Pangkapaya-
paang
Opisyal

Pagsisiya-
sat sa

Hurado

Pagsisiyasat
sa Empleyado

sa Korte

Panglipunang
Manggagawa
Buluntaryong
taga pag-alaga

CASAs

Legal na
Kakayahan

3.9
--- --- --- ---

Pagiging

imparsyal
4.0 4.2 5.0 3.7 3.7

Integridad 4.2 4.5 --- 3.7 3.7

Temperamento 3.9 4.1 5.0 3.5 3.7

Pagkamasipag 4.2 4.3 --- 4.0 3.7

Kalahatan 3.9 4.2 5.0 3.7 3.7

Rekomendasyon: Bumoto ng “OO” para mapanatili si Hukom Sigurd E. Murphy

Ang marka ay nakabatay sa isa

hanggang limang timbang.

Lima ang pinakmagandang

halaga at tatlo ay

‘matatanggap”.

Timbang ng Halaga

5.0 = Mahusay

4.0 = Mabuti

3.0 = Matatanggap

2.1 = May pagkukulang

1.0 = Mababa



Hukom Ng Korte Distrito
Stephanie Rhoades, Pangatlong Hudisyal Na Distrito

PPEETTSSAA  NNGG  KKAAPPAANNGGAANNAAKKAANN:: Setyembre 24, 1958

LLUUGGAARR  NNGG  KKAAPPAANNGGAANNAAKKAANN:: Newton, MA

SSUULLAATT  TTIIRRAAHHAANN:: 825 W. 4th Avenue
Anchorage, AK 99501

HHAABBAA  NNGG  PPAAGGKKAAKKAATTIIRRAA  SSAA  AALLAASSKKAA::  20 taon
Anchorage Setyembre 1986-kasalukuyan

September 1986-present

EEDDUUKKAASSYYOONN::  
Needham High School (Needham, Massachusetts), Diploma;
University of Massachusetts, College of Public and
Community Service (Boston, Massachusetts) 1983, B.A.
Legal Services; Northeastern University School of Law
(Boston, Massachusetts), 1986, J.D.

MMGGAA  PPOOSSIISSYYOONN  SSAA  PPOOLLIITTIIKKAA  AATT  GGOOBBYYEERRNNOO::
Hokum ng Korte Distrtio, 1992-kasalukuyan; Sunod na
Distritong Abugado, Opisina ng Distritong Abogado
(Anchorage), 1988-1992; batas klerk, Alaska Korte Suprema,
1986-1987.

MMGGAA  PPOOSSIISSYYOONN  SSAA  NNEEGGOOSSYYOO  AATT  PPRROOPPEESSYYOONNAALL::
Nagpundar, Anchorage Coordinated Resources Project
(Mental Health Court).

MMIIYYEEMMBBRROO  NNGG  MMGGAA  OORRGGAANNIISSAASSYYOONN((GG))  PPAANNGG
SSEERRBBIISSYYOO::
Kompeer, Anchorage Community Mental Health Services.

PPAAHHAAYYAAGG::

Ito ay aking naging isang karangalan mula Agosto ng 1992
para makasilbi sa mga tao ng Estado ng Alaska bilang isang
hukom ng korte distrito.

Ang malawak na nakararami sa inyo na siyang na nakipag -
alam sa korte sa estado kasama ang korte distrito. 

Maraming tao ang nagpakita sa korte distrito ng walang
kasamang abugado. Ako ay kailangang gumawa na
magbigay sa mga indibiduwal na siyang naghahanap na
magkaroon ng ligal na mga puna na malutas sa korte ng may
kasama ng pareho na daan para sa sistema ng hustisya na
ang mga indibiduwal na may kasamang abugado ay
mayroon. 

Marami sa inyo ang may o nagsisilbi bilang hurado.  Ako ay
kailangang gumawa para pakitunguhan ang mga hurado ng
may kasamang paggalang at pagpapahalaga para sa kanilang
serbisyo. 

Ipinagpupunyagi ko na pakitunguhan ang lahat ng tao na
pumupunta sa korte - mga indibiduwal, mga abugado, mga
hurado at iba pa - ng may kasamang respeto at
pagkakapantay at para makatulong sila sa pag - iintindi at
gaming ang kanilang sistema ng korte. 

Kung mapapanatili, ako ay magpapatuloy para pagtaguyod sa
aking sinumpaan ng opisina sa pamamagitan ng pagbigay  sa
publiko ng maaring makuha, pantay at imparsyal na poro para
sa resolusyon sa pinagtatalunan.

Inihanda at binayaran ng kandidato. Ang mga nilalaman ng pahayag ay ipinipresenta kung paano gusto ng kandidato na aayon sa batas ng 
AS 15.58.030 at 6AAC 25.690.
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Rekomendasyon ng Konsehong Hudisyal ng Alaska
Hukom Stephanie Rhoades, Konsehong Pampurok ng Anchorage

Rekomendasyon ng Konsehong Hudisyal

Ang Konsehong Hudisyal ng Alaska, isang lupon ng walang partidong mamamayan na itinatag ng saligang-batas ng
Alaska, ang sumusuri sa mga hukom ayon sa mga itinatag na pamantayan, kabilang na dito ay ang kakayahang legal,

pag-uugali, pagiging masipag, kakayahan sa paghawak ng kaso, pagiging patas nito at ng kanilang integridad. Ang
Lupong Hudisyal ay nakiRhoadesg karapatdapat si Hukom Stephanie Rhoades at buong pagkakaisang inirerekomenda
sa publiko na bumoto ng “OO” upang panatilihin siya sa puwesto bilang Hukom ng Nakatataas na Korte.

Pagsusuri sa Lupong Hudisyal

Ang Lupong Hudisyal ay gumawa ng isang pagsisiyasat ukol sa mga hukom na nasa balota, sa 3,036 na mga abogado,
1,492 na mga opisyal ng pangkapayapaan at pagsubok, panlipunang manggagawa/boluntaryong tagapag-alaga at
tagapagtaguyod ng mga bata, mga hurado at mga empleyado ng korte. Ang mga tagatugon ay hiningan na mag marka

sa hudisyal na pagganap at magbigay ng puna. Ang Lupon ay sumuri din sa pagmarka at obserbasyon ng Tagapunang
Hudisyal ng Alaska at ng may kasarinlang boluntaryong pang-komunidad. Ang konseho ay nagrepaso ng mga tala ng
sistemang pang korte hinggil sa pagpili ng manghuhukom sa partido ng kasong pang korte, pagRhoadesggi at

pagpapatunay ng kabaligtarang halaga; kahit anong sibil o kriminal na litigasyon na kasama ang hukom; APOC at mga
pahayag ng sistema ng korte na may pagkasalungaRhoades ang halaga; kahit anong salansan ng disiplina; at kung
ang isang sahod ng hukom ay inantala para sa isang hindi napapanahong hatol. Ang Konseho ay nag – imbestiga ng

hudisyal na pag – uugali sa mga tiyak na kaso. Ang Konseho ay nagpanayam sa ilang mga hukom, abogado, mga
katulong sa korte, at iba pa. Gumawa din sila ng buong estadong paglilitis para makuha ang mga komento ukol sa
mga hukom.

Kabuuang Impormasyon Mula sa Pagsisiyasat

Ang mga abogado ng Alaska ay nagbigay ng marka kay Hukom Stephanie Rhoades batay sa anim na mga
kategoriyang ang kabuuan ay makikita sa talaan sa itaas, gamit ang 5 bilang pinakamataas na markang posible. Ang
markang binigay ng mga abogado para kay Hukom Rhoades sa kabuuan ay 3.6. Ang mga opisyal ng

pangkapayapaan at pagsubok ay nagbigay marka kay Hukom Rhoades sa limang mga kategoriya, gamit ang 5 –
puntong timbang na makikita sa itaas. Binigyan nila si Hukom Rhoades ng markang 4.0.

Apat pang grupo ang sumuri sa pagganap ng tungkulin ni Hukom Stephanie Rhoades, gamit ang kaparehong 5-
puntong timbang, lima bilang pinakamataas na marka. Ang mga hukom ay nagbigay ng 4.8, 4.2 naman galing
sa mga empleyado ng korte at 4.6 mula sa mga panlipunang manggagawa, tagataguyod ng mga bata at CASA. Ang

Tagapagmasid Hudisyal ng Alaska ay nagbigay sa kanya ng 3.4.

Makipag – alam sa Konsehong Hudisyal sa 1029 W. Third Avenue, Suite 201, Anchorage, AK 99501 (telepono: (907) 279-2526)
para sa karagdagang impormasyon, o sa pagrepaso ng mga impormasyon sa aming Internet site sa:

www.ajc.state.ak.us

Nobyembre 2006

Pagsisiyasat
sa Abogado

Pagsisiyasat
sa

Pangkapaya-
paang

Opisyal

Pagsisiya-
sat sa

Hurado

Pagsisiyasat
sa Empleya-
do ng Korte

Panglipunang
Manggagawa
Boluntaryong
taga pag-alaga

CASAs

Legal na

Kakayahan
3.8 --- --- --- ---

Pagiging
imparsyal

3.6 4.0 4.8 4.2 4.6

Integridad 3.9 4.2 --- 4.3 4.7

Temperamento 3.3 3.8 4.9 4.0 4.4

Pagkamasipag 3.8 4.1 --- 4.3 4.6

Kalahatan 3.6 4.0 4.8 4.2 4.6

Rekomendasyon: Bumoto ng “OO” para mapanatili si Hukom Stephanie Rhoades

Ang marka ay nakabatay sa isa

hanggang limang timbang.

Lima ang pinakmagandang

halaga at tatlo ay ‘matanggap”.

Timbang ng Halaga

5.0 = Mahusay

4.0 = Mabuti

3.0 = Matanggap

2.1 = May pagkukulang
1.0 = Mababa
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Hukom ng Korte Distrito
Jack W. Smith, Pangatlong Hudisyal na Distrito

PPEETTSSAA  NNGG  KKAAPPAANNGGAANNAAKKAANN:: Marso 25, 1950

LLUUGGAARR  NNGG  KKAAPPAANNGGAANNAAKKAANN:: St. Maries, ID

PPAANNGGAALLAANN  NNGG  AASSAAWWAA::  Patricia

MMGGAA  AANNAAKK:: Joshua, Jarad,
Jacqueline

SSUULLAATT  TTIIRRAAHHAANN:: 825 W. 4th Avenue 
Anchorage, AK 99501

HHAABBAA  NNGG  PPAAGGKKAAKKAATTIIRRAA  SSAA  AALLAASSKKAA::  12 taon 
Chugiak 2000-kasalukuyan
Kotzebue 1998-2000 
Chugiak 1994-1998

TTRRAABBAAHHOO:: Hukom ng Korte
Suprema

EEDDUUKKAASSYYOONN::  
Madison High School (Rexburg, Idaho); U.S. Air Force
Academy, 1968-1972, B.S.; University of Southern California,
1973-1975, M.S.; University of Idaho College of Law, 1976-
1978, J.D. 

MMIILLIITTAARRYYAA::  
Koronel ng Air Force (nakaretiro pagkatapos ng 25 taon);
Legion of Merit, Medalya ng Merit Serbisyo (5), Medalya ng
Komendasyon sa Air Force (2), Pinagkaloob ng Air Force,
Medalya ng Pagkalaging  Handa sa Digmaan; nagtapos sa Air
Command at Staff College at  Air War College.

MMGGAA  PPOOSSIISSYYOONN  SSAA  PPOOLLIITTIIKKAA  AATT  GGOOBBYYEERRNNOO::
Sunod na Abugado Distrito, 1998-2003. 

MMGGAA  NNEEGGOOSSYYOO  AATT  PPRROOPPEESSYYOONNAALL  NNAA  KKAATTUUNNGGKKUULLAANN::
Samahang Mambabatas ng Alaska; Samahang Mambabatas
ng Idaho;  Samahang Mambabatasn ng Amerika; Hukom ng
Nagtuturo ng Mahistro.

MMIIYYEEMMBBRROO  NNGG  MMGGAA  OORRGGAANNIISSAASSYYOONN((GG))  PPAANNGG
SSEERRBBIISSYYOO::
Anchorage Museum of History and Art; Anchorage Concert
Association; Alaska State Handball Association; Samahan ng
mga Air Force; Samahan ng mga Opisyal ng Retiro; Samahan
ng mga Nakatapos, U.S. Air Force Academy. 

TTAANNGGIINNGG  KKIINNAAWWIIWWIILLIIHHAANN::  
Pamilya, kamay-bola, paglalakbay, pagbabasa, patuloy na
edukasyon (naka - enrol sa isang masters na degri sa hudisyal
na pag- aaral na programa sa pamamagitan ng  Kolehiyo at
sa University of Nevada Reno). 

IIBBAA::
Pinatutunayan ng  National Judicial College, sumusunod na
pagkumpleto ng anim na isang - linggo at isang dalwang -
linggong kurso sa: 1) Pangkalahatang Kagalingan sa Pagililitis,
2005; Kahusayan ng Pagpasiya ng Gulo, 2005. May
papatunay sa pagpapagitnang sibil, 2005.

PPAAHHAAYYAAGG::

Ito ay naging isang karangalan at isang pribilehiyo na
makapagsilbi sa tao ng Alaska bilasng isang hukom ng korte
suprema. Sa parehong kriminal at sibil na mga kaso ako ay
nagsusumikap na makapagbigay ng pantay, imparsyal at
agarang resolusyon sa mga puna bago sa korte.
Sinusubukan kong maging magalang sa lahat ng partido na
nagpapakita sa aking harapan at maging maalam sa at
nakahanda na magdiskurso sa mga puna na kanilang inangat
o mayroon na sa kanilang mga kaso. 

Karugtong ang iba pang hukom ng korte distrito itinatag ko
ang isang korte ng mga beterano na gawing madali ang
resolusyong ng mga problema sa buhay para sa mga militar
na beterano na may kasamang kawalang - ugali na kriminal
na pagkakasakdal. Sa pamamagitan ng paggamit ng Veterans
Affairs na pinagkukunang - yaman, ang pagpapagaling, at
rehabilitasyon na mga serbisyo ay maaring makuha para sa
mga indibidual ng walang gasto sa Estado.  

Umaasa ako na makapagpatuloy na magserbisyo sa mga tao
ng estadong ito. Ang aking patulog na pangako ay para
gumanap ng aking mga tungkulin para sa pinakamataas ng
pamantayan, na magpatuloy na magpabuti sa aking
edukasyon at mga kakayahan bilang isang hukom, ang para 

Inihanda at binayaran ng kandidato. Ang mga nilalaman ng pahayag ay ipinipresenta kung paano gusto ng kandidato na aayon sa batas ng 
AS 15.58.030 at 6AAC 25.690.
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Rekomendasyon ng Konsehong Hudisyal ng Alaska
Hukom Jack Smith, Konsehong Pampurok ng Anchorage

Rekomendasyon ng Konsehong Hudisyal

Ang Konsehong Hudisyal ng Alaska, isang lupon ng walang partidong mamamayan na itinatag ng saligang-batas ng
Alaska, ang sumusuri sa mga hukom ayon sa mga itinatag na pamantayan, kabilang na dito ay ang kakayahang legal,

pag-uugali, pagiging masipag, kakayahan sa paghawak ng kaso, pagiging patas nito at ng kanilang integridad. Ang
Lupong Hudisyal ay nakiSmithg karapatdapat si Hukom Jack Smith at buong pagkakaisang inirerekomenda sa publiko
na bumoto ng “OO” upang panatilihin siya sa puwesto bilang Hukom ng Nakatataas na Korte.

Pagsusuri sa Lupong Hudisyal

Ang Lupong Hudisyal ay gumawa ng isang pagsisiyasat ukol sa mga hukom na nasa balota, sa 3,036 na mga abogado,
1,492 na mga opisyal ng pangkapayapaan at pagsubok, panlipunang manggagawa/boluntaryong tagapag-alaga at
tagapagtaguyod ng mga bata, mga hurado at mga empleyado ng korte. Ang mga tagatugon ay hiningan na mag marka

sa hudisyal na pagganap at magbigay ng puna. Ang Lupon ay sumuri din sa pagmarka at obserbasyon ng Tagapunang
Hudisyal ng Alaska at ng may kasarinlang boluntaryong pang-komunidad. Ang konseho ay nagrepaso ng mga tala ng
sistemang pang korte hinggil sa pagpili ng manghuhukom sa partido ng kasong pang korte, pagSmithggi at pagpapatunay

ng kabaligtarang halaga; kahit anong sibil o kriminal na litigasyon na kasama ang hukom; APOC at mga pahayag ng
sistema ng korte na may pagkasalungaSmith ang halaga; kahit anong salansan ng disiplina; at kung ang isang sahod
ng hukom ay inantala para sa isang hindi napapanahong hatol. Ang Konseho ay nag – imbestiga ng hudisyal na pag –

uugali sa mga tiyak na kaso. Ang Konseho ay nagpanayam sa ilang mga hukom, abogado, mga katulong sa korte, at
iba pa. Gumawa din sila ng buong estadong paglilitis para makuha ang mga komento ukol sa mga hukom.

Kabuuang Impormasyon Mula sa Pagsisiyasat

Ang mga abogado ng Alaska ay nagbigay ng marka kay Hukom Jack Smith batay sa anim na mga kategoriyang ang

kabuuan ay makikita sa talaan sa itaas, gamit ang 5 bilang pinakamataas na markang posible. Ang markang binigay
ng mga abogado para kay Hukom Smith sa kabuuan ay 4.3. Ang mga opisyal ng pangkapayapaan at pagsubok ay
nagbigay marka kay Hukom Smith sa limang mga kategoriya, gamit ang 5 – puntong timbang na makikita sa itaas.

Binigyan nila si Hukom Smith ng markang 4.2.

Apat pang grupo ang sumuri sa pagganap ng tungkulin ni Hukom Jack Smith, gamit ang kaparehong 5-puntong

timbang, lima bilang pinakamataas na marka. Ang mga hukom ay nagbigay ng 4.9, 4.5 naman galing sa mga
empleyado ng korte. Walang nakuhang tugon mula sa mga panlipunang manggagawa, tagataguyod ng mga bata at
CASA. Ang Tagapagmasid Hudisyal ng Alaska ay nagbigay sa kanya ng 3.7.

Makipag – alam sa Konsehong Hudisyal sa 1029 W. Third Avenue, Suite 201, Anchorage, AK 99501 (telepono: (907) 279-2526)
para sa karagdagang impormasyon, o sa pagrepaso ng mga impormasyon sa aming Internet site sa:

www.ajc.state.ak.us

Nobyembre 2006

Pagsisiyasat
sa Abogado

Pagsisiyasat
sa

Pangkapaya-
paang

Opisyal

Pagsisiya-
sat sa

Hurado

Pagsisiyasat
sa Empleya-
do ng Korte

Panglipunang
Manggagawa
Boluntaryong
taga pag-alaga

CASAs

Legal na
Kakayahan

4.1 --- --- --- ---

Pagiging

imparsyal
4.3 4.1 4.9 4.4 ---

Integridad 4.4 4.3 --- 4.5 ---

Temperamento 4.3 4.2 4.9 4.4 ---

Pagkamasipag 4.3 4.3 --- 4.5 ---

KalahaSmith 4.3 4.2 4.9 4.5 ---

Rekomendasyon: Bumoto ng “OO” para mapanatili si Hukom Jack Smith

Ang marka ay nakabatay sa isa

hanggang limang timbang.

Lima ang pinakmagandang

halaga at tatlo ay

‘mataSmithggap”.

Timbang ng Halaga

5.0 = Mahusay

4.0 = Mabuti

3.0 = MataSmithggap

2.1 = May pagkukulang

1.0 = Mababa
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Hukom ng Korte Distrito
John W. Wolfe, Pangatlong Hudisyal na Distrito

PPEETTSSAA  NNGG  KKAAPPAANNGGAANNAAKKAANN::  Nobyembre 24, 1957

LLUUGGAARR  NNGG  KKAAPPAANNGGAANNAAKKAANN:: Big Springs, TX

PPAANNGGAALLAANN  NNGG  AASSAAWWAA::  Kimber Wolfe

MMGGAA  AANNAAKK:: Benjamin Wolfe (31), 
Elias Wolfe (27),
Erin Wolfe (22),
Granddaughter, 
Sidney Wolfe (2)

HHAABBAA  NNGG  PPAAGGKKAAKKAATTIIRRAA  AALLAASSKKAA::  9 taon
Bethel 1997-1999
Soldotna 1999-2003
Dillingham 2003-2005
Palmer 2005-kasalukuyan

EEDDUUKKAASSYYOONN::  
Poland High School, Alexandria, LA., Nakatapos 1975;
University of Oklahoma, B.S. Mathematics 1980; University of
Oklahoma, J.D. 1983.

MMGGAA  PPOOSSIISSYYOONN  SSAA  PPOOLLIITTIIKKAA  AATT  GGOOBBYYEERRNNOO::
Sunod na Abugado ng Distrito, 24th Distrito ng Oklahoma,
1985-1997; Sunod na Abugado ng Distrito, Bethel, Alaska,
1997-1998; Abugado ng Distrito, Bethel, Alaska, 1998-1999;
Sunod na Abugado ng Distrito, Kenai, Alaska, 1999-2003;
Sunod na Abugado ng Distrito, Dillingham, Alaska, 2003-
2005; Hukom ng Korte Dirstrito, Palmer, Alaska, 2005-
kasalukuyan.

MMGGAA  PPOOSSIISSYYOONN  SSAA  NNEEGGOOSSYYOO  AATT  PPRROOPPEESSYYOONNAALL::
Kasama, Tolle at Tinatag ng Parokya ng Batas, Okemah,
Oklahoma, 1983-1985.

MMIIYYEEMMBBRROO  NNGG  MMGGAA  OORRGGAANNIISSAASSYYOONN((GG))  PPAANNGG
SSEERRBBIISSYYOO::
Samahang Mambabatas ng Alaska,  Samahang Mambabatas
ng  Mat-Su.

TTAANNGGIINNGG  KKIINNAAWWIIWWIILLIIHHAANN::  
Paglalakad, pangingisda, paglalakbay.

PPAAHHAAYYAAGG::

Ito ay naging isang pribilehiyo sa akin na makapag- silbi bilang
isang Hukom ng Korte Distrito. Ako ay nagpapasalamat sa
mga positibong rekomendasyon nga Konsehong Hudisyal ng
Alaska, mga abugado, mga pangkapayapaang opisyal sa
lahat ng dako ng estado, at sa mga hurado na siyang
nagpakita sa aking harapan.

Mula nang akong nagsimulang magsanay ng abugasya sa
Alaska, ako ay parating nakakahanga kasama ang integridad,
pagkamasikap at habag ng mga hukom na siyang aking
nakakaharap. Kinararangal ko na maging isang miyembro
kung saan ako ay naniniwala ay kasama sa mga
pinakapinong sistemang hudisyal sa bansa. 

Sinusubukan kong ayunan ang bawat kaso ng maingat,
imparsyal at mapag - isip na pamamaraan at magbigay ng
isang paghuhusga na pantay at naayon sa batas.

Aking tinanggap ang mga pagkakataon na itaguyod ang
respeto para sa mga prinsipyong demokratik at ang ating
sistema ng hustisya sa pamamagitan ng pagsasalita sa mga
grupo tulad ng pagtatapos ng korteng pangkabataan at sa
pamamagitan ng mg tulong sa mga klase sa paaralan sa mga
kunwaring paglilitis.

Sinisikap kong maisagaw ang aking mga tungkulin ng may
integridad, pagpakumbaba at pagsisilap. Kung mapapanatili,
ipagpapatuloy ko ang matapat nga pagganap sa trabaho na
ipinagkatiwala sa akin sa pinakamahusay kong kakayahan. 

Inihanda at binayaran ng kandidato. Ang mga nilalaman ng pahayag ay ipinipresenta kung paano gusto ng kandidato na aayon sa batas ng 
AS 15.58.030 at 6AAC 25.690.
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Rekomendasyon ng Konsehong Hudisyal ng Alaska
Hukom John W. Wolfe, Konsehong Pampurok ng Palmer

Rekomendasyon ng Konsehong Hudisyal

Ang Konsehong Hudisyal ng Alaska, isang lupon ng walang partidong mamamayan na itinatag ng saligang-batas ng
Alaska, ang sumusuri sa mga hukom ayon sa mga itinatag na pamantayan, kabilang na dito ay ang kakayahang legal,

pag-uugali, pagiging masipag, kakayahan sa paghawak ng kaso, pagiging patas nito at ng kanilang integridad. Ang
Lupong Hudisyal ay nakiWolfeg karapatdapat si Hukom John W. Wolfe at buong pagkakaisang inirerekomenda sa
publiko na bumoto ng “OO” upang panatilihin siya sa puwesto bilang Hukom ng Nakatataas na Korte.

Pagsusuri sa Lupong Hudisyal

Ang Lupong Hudisyal ay gumawa ng isang pagsisiyasat ukol sa mga hukom na nasa balota, sa 3,036 na mga abogado,
1,492 na mga opisyal ng pangkapayapaan at pagsubok, panlipunang manggagawa/boluntaryong tagapag-alaga at
tagapagtaguyod ng mga bata, mga hurado at mga empleyado ng korte. Ang mga tagatugon ay hiningan na mag marka

sa hudisyal na pagganap at magbigay ng puna. Ang Lupon ay sumuri din sa pagmarka at obserbasyon ng Tagapunang
Hudisyal ng Alaska at ng may kasarinlang boluntaryong pang-komunidad. Ang konseho ay nagrepaso ng mga tala ng
sistemang pang korte hinggil sa pagpili ng manghuhukom sa partido ng kasong pang korte, pagWolfeggi at pagpapatunay

ng kabaligtarang halaga; kahit anong sibil o kriminal na litigasyon na kasama ang hukom; APOC at mga pahayag ng
sistema ng korte na may pagkasalungaWolfe ang halaga; kahit anong salansan ng disiplina; at kung ang isang sahod
ng hukom ay inantala para sa isang hindi napapanahong hatol. Ang Konseho ay nag – imbestiga ng hudisyal na pag –

uugali sa mga tiyak na kaso. Ang Konseho ay nagpanayam sa ilang mga hukom, abogado, mga katulong sa korte, at
iba pa. Gumawa din sila ng buong estadong paglilitis para makuha ang mga komento ukol sa mga hukom.

Kabuuang Impormasyon Mula sa Pagsisiyasat

Ang mga abogado ng Alaska ay nagbigay ng marka kay Hukom John W. Wolfe batay sa anim na mga kategoriyang

ang kabuuan ay makikita sa talaan sa itaas, gamit ang 5 bilang pinakamataas na markang posible. Ang markang
binigay ng mga abogado para kay Hukom Wolfe sa kabuuan ay 4.1. Ang mga opisyal ng pangkapayapaan at
pagsubok ay nagbigay marka kay Hukom Wolfe sa limang mga kategoriya, gamit ang 5 – puntong timbang na

makikita sa itaas. Binigyan nila si Hukom Wolfe ng markang 4.1.

Apat pang grupo ang sumuri sa pagganap ng tungkulin ni Hukom John W. Wolfe, gamit ang kaparehong 5-

puntong timbang, lima bilang pinakamataas na marka. Ang mga hukom ay nagbigay ng 4.7, 4.5 naman galing
sa mga empleyado ng korte. Walang nakuhang tugon mula sa mga panlipunang manggagawa, tagataguyod ng
mga bata at CASA. Ang Tagapagmasid Hudisyal ng Alaska ay nagbigay sa kanya ng 2.9.

Pagsisiyasat
sa Abogado

Pagsisiy
asat sa

Pangkap
aya-

paang
Pagsisiya-sat sa

Hurado

Pagsisiyasat
sa Empleya-
do ng Korte

Panglipunang
Manggagawa
Boluntaryong
taga pag-alaga

CASAs

Legal na
Kakayahan

4.0 --- --- --- ---

Pagiging

imparsyal
4.0 4.1 4.8 4.4 ---

Integridad 4.3 4.3 --- 4.4 ---

Temperamento 4.2 4.2 4.8 4.4 ---

Pagkamasipag 4.3 4.3 --- 4.5 ---

KalahaWolfe 4.1 4.1 4.7 4.5 ---

Rekomendasyon: Bumoto ng “OO” para mapanatili si Hukom John W. Wolfe

Ang marka ay nakabatay sa isa

hanggang limang timbang.

Lima ang pinakmagandang

halaga at tatlo ay

‘mataWolfeggap”.

Timbang ng Halaga

5.0 = Mahusay

4.0 = Mabuti

3.0 = MataWolfeggap

2.1 = May pagkukulang

1.0 = Mababa

Makipag – alam sa Konsehong Hudisyal sa 1029 W. Third Avenue, Suite 201, Anchorage, AK 99501 (telepono: (907) 279-2526)
para sa karagdagang impormasyon, o sa pagrepaso ng mga impormasyon sa aming Internet site sa:

www.ajc.state.ak.us

Nobyembre 2006
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KKaarraaggddaaggaannggKKaarraaggddaaggaanngg
IImmppoorrmmaassyyoonnIImmppoorrmmaassyyoonn

••  MMggaa  PPoolliittiikkaall  nngg  PPaarrttiiddoo

••  LLuuppoonn  nngg  mmggaa  OOppiissiinnaanngg  PPuubblliikkoo  nngg
AAllaasskkaa

••  KKoorrppoorraassyyoonn  nngg  PPeerrmmaanneenntteenngg  PPoonnddoo

BBuummuuttoo!!BBuummuuttoo!!
NNoobbyyeemmbbrree  77NNoobbyyeemmbbrree  77
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EESSTTAADDOO  NNGG  AALLAASSKKAA
LUPON NG OPISINANG PUBLIKO NG ALASKA

AAnncchhoorraaggee::  227766--44117766;;  JJuunneeaauu  446655--44886644
wwwwww..ssttaattee..aakk..uuss//aappoocc

Bisitahin ang Lupon ng Opisinang Publiko ng Alaska  sa website para mapasok ang
mga kandidato, PAC at Politikal na Partidong kampanya ng impormasyon.

www.state.ak.us/apoc 

Maari mong malaman: 

√ Kung saan nakukuha ng mga kandidato ang kanilang pera.  

√ Sino ang binibigyan ng  PAC at Politikal na at saan sila kumukuha ng pera. 

√ Sino ang bumabayad sa mga  maglolobi para maimpluwensyahan ang gumga
gawa ng pampublikong desisyon tagaganap at lehislatibo na mga sangay ng
gobyerno at magkano sila nababayaran.  

Mga kandidato, mga maglolobi, at pampublikong mga opisyal ay dapat ipakita ang
mahalagang impormasyon tungkol sa kanilang pagpondo sa APOC. Ang mga ulat
na ito ay pampublikong impormasyon, at ito ay nakasalansan para sa inyo. Kung
hindi ninyo makita ang inyong hinahanap sa APOC website, bumisita o tumawag sa
aming mga opisina sa  Anchorage o Juneau. Maari mong marepaso ang kahit na
anong ulat o magpagawa ng kopya sa maliit na bayad. Huminto sa loob or bigyan
kami ng isang tawag para makuha ang impormasyon na mahalaga para sa inyo. 

Anchorage: Juneau:

APOC APOC
2221 E Northern Lights Blvd. Rm. 128 240 Main Street Rm. 201
Anchorage, AK 99508 Juneau, AK 99801
(907) 276-4176 o (800) 478-4176 (907) 465-4864
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Binayaran ng: Partidong Berde ng Alaska / Judy Moss, Tesorero/ PO Box 112947, Anchorage AK 99511-2947
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RReehhiiyyoonn  II  OOppiissiinnaa  nngg  HHaallaallaann
(Bahay Distrito 1-5, 33-36)
9109 Mendenhall Mall Road, Suite 3
P.O. Box 110018
Juneau, Alaska 99811-0018
Telepono:  (907) 465-3021

KKeennaaii  OOppiissiinnaa  nngg  HHaallaallaann
11312 Kenai Spur Highway
Suite 45
Kenai, Alaska 99611
Telepono:  (907) 282-3805

RReehhiiyyoonn  IIIIII  OOppiissiinnaa  nngg  HHaallaallaann
(Bahay Distrito 6-12)
675 7th Avenue, Suite H-3
Fairbanks, Alaska 99701-4594
Telepono:  (907) 451-2835

RReehhiiyyoonn  IIII  OOppiissiinnaa  nngg  HHaallaallaann
(Bahay Distrito 13-32)
2525 Gambell Street, Suite 100
Anchorage, Alaska 99503-2838
Telepono:  (907) 522-8683

MMaattaannuusskkaa--SSuussiittnnaa  OOppiissiinnaa  nngg  HHaallaallaann
North Fork Professional Building
1700 E. Bogard Road, Suite B102
Wasilla, Alaska 99654
Telepono:  (907) 373-8952

RReehhiiyyoonn  IIVV  OOppiissiinnaa  nngg  HHaallaallaann
(Bahay Distrito 37-40)
Alaska State Office Building
103 Front Street
P.O. Box 577
Nome, Alaska 99762-0577
Telepono:  (907) 443-5285

PPAARRAA  HHAANNAAPPIINN  AANNGG  LLUUGGAARR  NNAA  PPAAGGBBOOBBOOTTOOHHAANN  TTUUMMAAWWAAGG  SSAA::  11--888888--338833--88668833
SSaa  AAnncchhoorraaggee::  990077--226699--88668833

ESTADO NG ALASKA
Sangay ng Halalan
PO Box 110017
Juneau, Alaska 99811-0017

NNOONN--PPRROOFFIITT  OORRGGAANNIIZZAATTIIOONN
UUSS  PPOOSSTTAAGGEE

PPAAIIDD
DIVISION OF ELECTIONS

IImmppoorrmmaassyyoonn  ssaa  HHaallaallaann  aayy  mmaaaarrii  rriinngg  mmaakkuuhhaa  ssaa  SSaannggaayy  nngg  HHaallaallaann  nnaa
wweebbssiittee  ssaa::

hhttttpp::////wwwwww..eelleeccttiioonnss..ssttaattee..aakk..uuss


