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Buod ng Mga Grado ng County

Batay sa pagpapakahulugan ng SJPC sa katarungang panlipunan, anong grado sa
katarungang panlipunan ang ibibigay mo sa County ng Sacramento sa pangkalahatan?

Grado ng komunidad: D+
Editoryal na grado: C-

 
Anong grado sa katarungang panlipunan ang ibibigay mo sa Lupon ng Mga Superbisor ng

County sa pangkalahatan?
Grado ng komunidad: D+

Editoryal na grado: D 
 
 
 
 
 
 

Reporma sa Hustisya sa Krimen:
Grado ng komunidad: D 
Editoryal na grado: F

Pagiging Naa-access at Abot-kaya ng Pabahay:
Grado ng komunidad: F+
Editoryal na grado: F 

Hustisya sa Kapaligiran:
Grado ng komunidad: D 
Editoryal na grado: D
 
Pagkakapantay-pantay sa Kalusugan:
Grado ng komunidad: D- 
Editoryal na grado: D-

Pamumuhunan sa Ekonomiya Nang Walang
Inaalis:
Grado ng komunidad: D 
Editoryal na grado: F

Mga Badyet Kung Saan May Pakikilahok at
Pagkakapantay-pantay:
Grado ng komunidad: D 
Editoryal na grado: F 

Transparency:
Grado ng komunidad: D 
Editoryal na grado: F 

 

Phil Serna:
Grado ng komunidad: C 
Editoryal na grado: C 

Patrick Kennedy:
Grado ng komunidad: D+
Editoryal na grado: C 

Rich Desmond:
Grado ng komunidad: D 
Editoryal na grado: D+

Sue Frost:
Grado ng komunidad: F 
Editoryal na grado: F- 

Don Nottoli:
Grado ng komunidad: D+
Editoryal na grado: B 
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Buod ng Mga Grado ng Lungsod
Batay sa pagpapakahulugan ng SJPC sa katarungang panlipunan, anong grado sa

katarungang panlipunan ang ibibigay mo sa Lungsod ng Sacramento sa
pangkalahatan?

Grado ng komunidad: D+
Editoryal na grado: C

 
Anong grado sa katarungang panlipunan ang ibibigay mo sa Konseho at Alkalde ng

Lungsod sa pangkalahatan?
Grado ng komunidad: D+

Editoryal na grado: C- 
 
 
 
 
 
 

Alkalde Darrell Steinberg: 
Grado ng komunidad: D 
Editoryal na grado: F 

Angelique Ashby: 
Grado ng komunidad: D 
Editoryal na grado: D 

Sean Loloee:
Grado ng komunidad: D 
Editoryal na grado: F 

Jeff Harris:
Grado ng komunidad: D 
Editoryal na grado: F 

Katie Valenzuela: 
Grado ng komunidad: C+ 
Editoryal na grado: A 

Jay Schenirer:
Grado ng komunidad: D+ 
Editoryal na grado: D

Eric Guerra:
Grado ng komunidad: C 
Editoryal na grado: C-

Rick Jennings:
Grado ng komunidad: D+
Editoryal na grado: D 

Mai Vang:
Grado ng komunidad: C+
Editoryal na grado: A-

Reporma sa Hustisya sa Krimen:
Grado ng komunidad: D 
Editoryal na grado: F

Pagiging Naa-access at Abot-kaya ng
Pabahay:
Grado ng komunidad: F+
Editoryal na grado: F 

Hustisya sa Kapaligiran:
Grado ng komunidad: D+
Editoryal na grado: D 

Pagkakapantay-pantay sa Kalusugan:
Grado ng komunidad: D+
Editoryal na grado: D

Pamumuhunan sa Ekonomiya Nang Walang
Inaalis:
Grado ng komunidad: D 
Editoryal na grado: F

Mga Badyet Kung Saan May Pakikilahok at
Pagkakapantay-pantay:
Grado ng komunidad: D
Editoryal na grado: F 

Transparency: 
Grado ng komunidad: D 
Editoryal na grado: F 
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Pagkakapantay-pantay sa
Edukasyon - Pangkalahatang Grado

Pangunahing pinagtutuunan ng SJPC ang pamahalaan ng Lungsod at
County at samakatuwid ay hindi nagkaroon ng kakayahang masuri

nang mabuti ang patakaran sa edukasyon sa Sacramento, kung kaya
sumusunod kami sa grado ng komunidad.

 
Kinalkula ang mga average ng sumusunod na grado batay sa mga

resulta ng survey hinggil sa pagkakapantay-pantay sa edukasyon sa
antas ng Lungsod at County, sa halip na sa antas ng lupon ng

paaralan:
 

Grado ng komunidad sa antas ng Lungsod: C-
Grado ng komunidad sa antas ng County: C-
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background ng survey

Ang County at Lungsod ng Sacramento sa kabuuan tungkol sa kung gaano
kahusay nitong naitaguyod ang mga pagpapahalaga sa katarungang
panlipunan sa loob ng nakaraang taon
Ang Lupon ng Mga Superbisor (Board of Supervisors, BOS) ng County ng
Sacramento sa kabuuan, at ang Konseho at Alkalde ng Lungsod sa kabuuan,
tungkol sa kung paano nila itinaguyod ang mga pagpapahalaga sa
katarungang panlipunan sa loob ng nakaraang taon
Ang lahat ng miyembro ng Konseho ng Lungsod ng Sacramento, gayundin ang
lahat ng miyembro ng Lupon ng Mga Superbisor ng County ng Sacramento
Paano isinagawa ng County at Lungsod ang pagpapatupad ng mga
patakarang makatarungan sa lipunan sa mga isyung tinututukan ng SJPC

Sa pangkalahatan, gumagawa ba ang County ng Sacramento ng mga pulitikal
na pasya na tumutulong sa mga taong pinakahigit na nangangailangan para
maging maunlad sila? Iyon ba ay priyoridad at hindi naisip na lang kalaunan?
Isinasaalang-alang ba ng County ng Sac ang mga kawalan ng katarungan dati
at gumagawa ba ito ng mga pasya upang itama ang mga maling iyon?

Buod ng survey:

Noong Taglagas ng 2021, nangalap ang Katarungang Panlipunan PolitiCorps
(Social Justice PolitiCorps, SJPC) ng mga sagot mula sa komunidad ng County ng
Sacramento para sa una nitong taunang card ng ulat na susuri kung paano
isinagawa ng ating mga lokal na lider sa pamahalaan ang pagtataguyod ng mga
pagpapahalaga sa katarungang panlipunan sa loob ng nakalipas na taon.

Hiniling sa mga taong nagsasagot sa survey na bigyan ng grado ang sumusunod:

Paano namin inilalarawan ang katarungang panlipunan?

Isinasaisip ng SJPC ang Sacramento kung saan ginagawa ang lahat ng pulitikal na
pasya sa pamamagitan ng lenteng nakatuon sa katarungang panlipunan.
Inilalarawan namin ang katarungang panlipunan bilang pamamahagi ng yaman,
mga oportunidad, at mga pribilehiyo sa mga taong hindi nakikinabang dati mula
sa mga naturang pamumuhunan nang sa gayon ay maging maunlad tayong lahat.
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background ng survey

Ang mga pinagtutuunang isyu ng SJPC:

Reporma sa Hustisya sa Krimen
Pagkakapantay-pantay sa Edukasyon
Makatarungang Pabahay
Hustisya sa Kapaligiran
Pagkakapantay-pantay sa Kalusugan
Pamumuhunan sa Ekonomiya Nang Walang Inaalis
Mga Badyet Kung Saan May Pakikilahok at Pagkakapantay-pantay
Transparency

Nagtalaga kami ng dalawang grado para sa bawat sagot

Ang Grado ng Komunidad - ang gradong ito ay ang na-average na resulta
ng mga sagot sa survey

Ang Editoryal na Grado - ang grado na ito ay itinatalaga ng Counsel ng
SJPC. Isinaalang-alang ng Counsel ang mga grado at komento ng
komunidad. Pagkatapos nito, sinuri ng aming mga partner na
organisasyon at ng mga miyembro ng SJPC Counsel ang mga resulta para
makuha ang kanilang feedback. Pagkaraang magkasundo, inilathala na
ang mga resulta

*Ipinamahagi ang survey na ito bago ang proseso ng muling pagdidistrito
noong 2021, kung kaya nakalista ang lahat ng nahalal na opisyal nang
ayon sa distritong kinakatawan nila noong 2021 bago ang muling
pagdidistrito.
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