Paggawa ng Trabaho,
Gumawa Ng Pagkakaiba

PAGGAWA NG TRABAHO,
GUMAWA NG PAGKAKAIBA
Si Sonja ay pinalaki upang magtrabaho ng mabuti at
ipaglaban ang kanyang pinaniniwalaan. Nagtrabaho
siya bilang mensahero gamit ang bisikleta, panadero,
guro sa mataas na paaraalan at taga pag organisa ng
komunidad. Naiintindihan mismo ni Sonja ang mga
hamon ng pamumuhay sa Lungsod at ang magandang mga pagkakataon na ibinibigay nito.
TAPUSIN ANG ATING KAKULANGAN
SA PABAHAY
Bilang isang nangungupahan na may mababang kita
noong 2014, si Sonja ay naging epektibong tinig para
sa higit pang pabahay. Si Sonja ay kasama sa
pagtatatag ng California Renters Legal Advocacy at
Pondo sa Edukasyon na kung saan naghain ng
demanda sa kalapit na lugar katulad ng Lafayette na
tumatanggi na magtayo ng abot-kayang pabahay.
Kasama si Sonja sa pagtatatag ng Partido ng YIMBY,
na nakatulong sa pag pasa sa Bonus na Programa ng
Abot Kayang Pabahay- isang bagong batas na
nagpapahiwatig ng paglikha ng mas maraming
pabahay na abot-kaya para sa katamtaman at
mababang kita ng mga taga San Francisco.
PAGLIKHA NG MAS LIGTAS NA MGA
KAPITBAHAYAN
Gagawin ni Sonja na mapabuti ang kaligtasan ng mga
tumatawid at lumikha ng mas higit pang paglalakaran
ng kapitbahayan sa pamamagitan ng pakikipaglaban
para sa mga ligtas na daan sa mga paaralan, mga

tawiran sa gitna,
pinalawak na daan ng
mga bisikleta, mga
daanan ng bus at mga
parke.
PAGTUGON SA
KAWALAN NG
TAHANAN
Ang San Francisco ay dapat magbigay ng ligtas na
organisadong puwang para sa mga taong nakakaranas ng kawalan ng tirahan upang manatili habang sila
ay nakikilahok sa mga pagsasanay sa trabaho, at mga
pagsasanay sa mga programa sa paggamot sa droga,
at habang naghihintay ng abot-kayang pabahay.
Kailangan nating bumuo ng mas abot-kayang
pabahay sa buong siyudad at matiyak na ang mga
nangungupahan ay may legal na representasyon
upang maiwasan ng mga tao na mawalan ng tirahan
sa unang pagkakataon.
PAGPAPANATILI NG MGA PAMILYA SA
SAN FRANCISCO
Bilang bagong magulang, ipaglalaban ni
Sonja na mabuksan ang higit pang mga lugar
ng pangangalaga ng mga bata sa araw at
mga bagong paaralan upang matugunan ang
aming lumalaking populasyon, pati na ang
pagtiyak na ang lahat ng pampublikong
puwang, kabilang ang District 6 na pribadong
nagmamay ari ng mga pampublikong
puwang, ay bukas at ligtas para sa lahat ng
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