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George Casmir Chan 
 
Daneen Looby 
 
______________________________  
Sulating Kandidato 
 

PWESTO SA LUPON NG PAARALAN SB-A 
BUMOTO NG HINDI LALAMPAS SA ISA 

 
 
Kerry Mahoney 
 
 
______________________________  
Sulating Kandidato 
 

PWESTO SA KONSEHO NG LUNGSOD CC-F 
BUMOTO NG HINDI LALAMPAS SA ISA 

 
Daniel Loy 
 
Jeni DeSmith 
 
Alejandro Bong Tungul 
 
______________________________  
Sulating Kandidato 
 
 

PWESTO SA LUPON NG PAARALAN SB-D 
BUMOTO NG HINDI LALAMPAS SA ISA 

 
 
 
Nicole Bice 
 
______________________________  
Sulating Kandidato 
 

PWESTO SA KONSEHO NG LUNGSOD CC-G 
BUMOTO NG HINDI LALAMPAS SA ISA 

 
Monica Henning 
 
Shari Coleman 
 
______________________________  
Sulating Kandidato 
 
 

PWESTO SA LUPON NG PAARALAN SB-E 
BUMOTO NG HINDI LALAMPAS SA ISA 

 
 
Danielle E. Williams 
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SAMPLE NA BALOTA 
 

TANONG SA BALOTA 1 

Dapat bang baguhin ang mga Ordinansa ng 
Tuntunin ng Unalaska para magbigay ng mga 
eksemsyon sa kapangyarihan ng Tagapangasiwa 
ng Lungsod at Konseho ng Lungsod upang 
kumilos sakaling magdeklara ng sakunang 
epidemya, sa Kabanata 2.96.030, sa pamamagitan 
ng pagdaragdag ng subpart (E), tulad ng mga 
sumusunod? 
 
(E) Sa kabila ng anumang iginawad na awtoridad na 
inilaan na nakapaloob sa Kabanatang ito, ang mga 
eksemsyon sa awtoridad ng Tagapangasiwa ng 
Lungsod at Konseho ng Lungsod upang gumanap sa 
ilalim ng Kabanatang ito ay ang mga sumusunod: 
(1) Kung saan ang idineklarang sakunang emergency 
ay sangkot ang aktuwal o pinangangambahang 
epidemya, na walang sinuman sa Tagapamahala ng 
Lungsod o Konseho ng Lungsod ang may awtoridad 
na mag-isyu ng mga kautusan, ordinansa, utos, batas, 
regulasyon, o resolusyon, o palawigin ang mga 
resolusyon na nagpapahintulot sa: 
a) paghuli o pag-quarantine sa sinumang tao na 
walang kautusan ng korte; 
b) pagkamkam o pag-uutos sa alinmang real estate, 
personal na property, ari-arian, pagkukunan, o paninda 
na pribadong pag-aari na walang kautusan ng korte; 
c) pagpapasara ng anumang pribadong operasyon ng 
negosyo na walang kautusan ng korte; 
d) paglilimita ng mga oras ng operasyon ng negosyo 
na walang kautusan ng korte; 
e) paglilimita ng pampublikong kapasidad ng alinmang 
pribadong negosyo na kulang sa kakayahang naaayon 
sa batas para sa gusali na walang kautusan ng korte; 
f) paglilimita sa sukat ng pribadong mga pagtitipon na 
walang kautusan ng korte; 
g) pag-uutos sa mga mamamayan na magsuot ng mga 
pamprotektang takip sa mukha sa alinmang pribado o 
pampublikong lugar, maliban sa gusali na nagsisilbing 
gamit para sa munisipyo; o  
h) pagkitil sa mga karapatan sa konstitusyon ng 
mamamayan na mapayapang bumuo at petisyunin ang 
gobyerno. 
 

Oo  
 

Hindi 
 

TANONG SA BALOTA 2 

Dapat bang baguhin ang mga Ordinansa ng Tuntunin ng 
Unalaska para magbigay ng mga eksemsyon sa 
kapangyarihan ng Direktor ng Paghahanda sa Emergency 
upang kumilos sakaling magdeklara ng sakunang epidemya, 
sa Kabanata 2.96.040, sa pamamagitan ng pagdaragdag ng 
subpart (12), tulad ng mga sumusunod? 
 
(12) Sa kabila ng anumang iginawad na awtoridad na inilaan na 
nakapaloob sa Kabanatang ito, ang mga eksemsyon sa awtoridad 
ng Direktor ng Paghahanda sa Emergency upang gumanap sa 
ilalim ng Kabanatang ito ay ang mga sumusunod: 
(a) Kung saan ang idineklarang sakunang emergency ay sangkot 
ang aktuwal o pinangangambahang epidemya, na walang 
sinuman sa Direktor ng Paghahanda sa Emergency ang may 
awtoridad na mag-isyu ng mga kautusan, ordinansa, utos, batas, 
regulasyon, o resolusyon, o palawigin ang mga resolusyon na 
nagpapahintulot sa: 
1. paghuli o pag-quarantine sa sinumang tao na walang kautusan 

ng korte; 
2. pagkamkam o pag-uutos sa alinmang real estate, personal na 

property, ari-arian, pagkukunan, o paninda na pribadong pag-
aari na walang kautusan ng korte; 

3. pagpapasara ng anumang pribadong operasyon ng negosyo 
na walang kautusan ng korte; 

4. paglilimita ng mga oras ng operasyon ng negosyo na wala ng 
kautusan ng korte; 

5. paglilimita ng pampublikong kapasidad ng alinmang pribadong 
negosyo na kulang sa kakayahang naaayon sa batas para sa 
gusali na walang kautusan ng korte; 

6. paglilimita sa sukat ng pribadong mga pagtitipon na walang 
kautusan ng korte; 

7. pag-uutos sa mga mamamayan na magsuot ng mga 
pamprotektang takip sa mukha sa alinmang pribado o 
pampublikong lugar, maliban sa gusali na nagsisilbing gamit 
para sa munisipyo; o  

8. pagkitil sa mga karapatan sa konstitusyon ng mamamayan na 
mapayapang bumuo at petisyunin ang gobyerno. 

 
Oo  

 
Hindi 

 

TANONG SA BALOTA 3 

Dapat bang dagdagan ng Lungsod ng Unalaska ang rate 
ng Sales Tax mula sa tatlong porsiyento (3%) patungo sa 
apat at isa't kalahating porsiyento (4.5%) para sa layunin 
ng paglikha ng Pantulong na Pondo sa Utility (Utility 
Supplement Fund) para magamit upang mapababa ang 
gastos sa operasyon ng mga utility, mabawasan ang 
pagtaas ng halaga sa hinaharap at mabawasan ang 
bayarin ng mga customer sa utility?  
 

Oo  
 

Hindi 
 

 
 
 


