


JAMES E. BERRY (詹姆斯·E.·貝瑞) 之競選聲明

市議會議員候選人 

（有效任期截止至2020年4月14日） 

ROSEMEAD市特別市政選舉 

年齡： 48 

職業： 專員，餐館經理 

被您這樣的居民提名為Rosemead市議會候選人是一種榮幸。 

我對我們城市的公共服務歷史證明我對支持明智的經濟選擇、保護您的健康和

安全以及促進一個繁榮社區的熱忱。 

作為交通專員，我認真傾聽您關切的問題，並尋找解決它們的方法，為您的地

區做出積極的貢獻，同時對財政負責。 

作為Rosemead社區緊急反應小組的一位成員和區域守望相助會議的外展義工，

我協助為您聯絡我們的公共安全部門和縣警長，以促進緊急準備和個人安全。 

我還自豪地在Rosemead美化委員會服務，協助推出我們的年度Civic Pride Day

（市民自豪感活動日）活動。這是一個服務日，所有居民均被鼓勵共同美化我

們城市的部分地區，例如歷史性的Savannah紀念公墓和Sanchez小學。 

餐館管理教會我平衡預算和資源、強調安全和培育團隊精神。我希望作為您的

市議會議員貢獻這些相同的技能和價值觀。 

請在今年11月投票。 

JBerry4RCC@gmail.com 
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DECLARACIÓN DE JAMES E. BERRY 
CANDIDATO PARA MIEMBRO DEL CONCEJO MUNICIPAL 

(Término vigente finalizando el 14 de abril de 2020) 
ELECCIÓN MUNICIPAL ESPECIAL DE LA CIUDAD DE ROSEMEAD 
Edad: 48 
Ocupación: Comisionado, Gerente de Restaurante 
Es un honor ser nominado como candidato para el Concejo Municipal de 
Rosemead por residentes como usted. 
Mi historia de servicio público para nuestra ciudad demuestra mi compromiso 
con la defensa de elecciones económicas inteligentes, la protección de su 
salud y seguridad y la promoción de una comunidad próspera. 
Como Comisionado de Tráfico, escucho cuidadosamente sus preocupaciones 
y busco maneras de solucionarlas de tal forma que podamos contribuir 
positivamente a su área sin dejar de lado la responsabilidad fiscal. 
Como miembro del Equipo de Respuesta a Emergencias de la Comunidad de 
Rosemead y voluntario de relaciones comunitarias para las reuniones de 
Vigilancia del Área, ayudo a conectarlo con nuestros alguaciles y 
departamentos de Seguridad Pública, a fin de promover la preparación en caso 
de emergencias y la seguridad personal. 
También he servido orgullosamente en el Comité de Embellecimiento de 
Rosemead y ayudé a lanzar nuestro evento anual del Día del Orgullo Cívico. 
Este es un día de servicio en el que se alienta a todos los residentes a que se 
reúnan a embellecer partes de nuestra ciudad, como nuestro histórico 
Cementerio Savannah Memorial y la Escuela Primaria Sanchez. 
La administración de restaurantes me ha enseñado a equilibrar presupuestos y 
recursos, a hacer hincapié en la seguridad y a promover el trabajo en equipo. 
Estas son las mismas habilidades y valores que espero aportar como su 
miembro del concejo. 
Por favor vote el próximo noviembre. 
JBerry4RCC@gmail.com 
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BÀI PHÁT BIỂU CỦA JAMES E. BERRY 

ỨNG CỬ VIÊN CHO CHỨC VỤ ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ 

(Nhiệm kỳ chưa hết hạn sẽ kết thúc vào Ngày 14 Tháng Tư, 2020) 

BẦU CỬ ĐỊA PHƯƠNG ĐẶC BIỆT CỦA THÀNH PHỐ ROSEMEAD 

Tuổi: 48 

Nghề Nghiệp: Ủy Viên, Quản Lý Nhà Hàng 

Thật là một vinh dự được cư dân như quý vị đề cử làm ứng cử viên vào Hội Đồng Thành Phố 

Rosemead. 

Quá trình phục vụ công cộng của tôi cho thành phố của chúng ta thể hiện cam kết của tôi trong 

việc đề cao các lựa chọn kinh tế thông minh, bảo vệ sức khỏe và an toàn của quý vị, và bồi dưỡng 

một cộng đồng thịnh vượng. 

Là Ủy Viên Giao Thông, tôi lắng nghe cẩn thận các mối quan tâm của quý vị và tìm cách giải 

quyết những vấn đề đó để sẽ đóng góp tích cực cho khu vực của quý vị trong khi chịu trách nhiệm 

về mặt tài khóa. 

Trong cương vị thành viên của Nhóm Ứng Phó Khẩn Cấp của Cộng Đồng Rosemead và tình 

nguyện viên tiếp cận cộng đồng cho các cuộc họp Canh Phòng Khu Vực, tôi giúp kết nối quý vị 

với sở An Toàn Công Cộng và cảnh sát để thúc đẩy sự chuẩn bị khẩn cấp và an toàn cá nhân. 

Tôi cũng tự hào được phục vụ trong Ủy Ban Làm Đẹp Rosemead, giúp khởi động sự kiện Ngày 

Tự Hào Dân Sự hàng năm của chúng ta. Đây là một ngày phục vụ mà tất cả cư dân được khuyến 

khích đến với nhau để làm đẹp nhiều phần trong thành phố của chúng ta, chẳng hạn như Nghĩa 

Trang Tưởng Niệm Savannah lịch sử và Trường Tiểu Học Sanchez của chúng ta. 

Quản lý nhà hàng đã dạy tôi cân bằng ngân sách và tài nguyên, nhấn mạnh sự an toàn và rèn 

luyện tinh thần đồng đội. Đây là những kỹ năng và giá trị tương tự mà tôi hy vọng sẽ đóng góp 

trong cương vị ủy viên hội đồng của quý vị. 

Vui lòng bỏ phiếu vào Tháng Mười Một này. 

JBerry4RCC@gmail.com 
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