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AngLupon ngTiwalasaLupa ay Pinangangalanansi Tamika Butler
bilangPunongDirektor
AngPinagkakatiwalaangMaunladnaPinuno ay SiyangTutulongsaWalang-TubongSamahan
ngLiwasangMakatao
NagsisilbisaMgaKomunidad Sa Buong Los Angeles
Ang Los Angeles KapitbahayanangTiwalasaLupa, isangwalang-tubongsamahanna nag-aasikaso ng sosyal
atpantay-pantaynalahi, at kalusugan, sapamamagitan ng pagtatayo ng mgaliwasan at mgahardinsamgawalangliwasangkomunidadsahangganan ng Mas Malaking Los Angeles, ay nagpahayagnaangkanilangmatagalnatagasuporta atpinuno ng Los Angelessasektor nglipunan, si Tamika Butler, aygaganapsatungkulin ng
PinunongDirektor.
Si Karl Cade, anglupongtagapangulo ngTiwalasaLupa ay nagpuna, “Kasama
ngmalakingpanalosapublikongpatakaran at liwasangkaunlaran, ang 2016 ay
isangmatagumpaynataon para saTiwalasaLupa. AngbuongLupon ay
lubosnanagagalaknamakuhasi Tamika Butler, isangmagalingnaPinunona
maypinatunayangrekord ng kasaysayanbilangPunongDirektor,
upangpamunuanangsamahansa mas malakingtagumpaysa 2017 at mgataon pang
darating.”
NgayongtaonangTiwalasaLupa ay nagdiriwang ng 15 taonganibersayo. Sa kasalukuyan, angsamahan ay
nakapagpa-unladng 25 mgaliwasan at hardin para samgapamilya at komunidadsapamamagitan ng paglikha ng
mgaliwasansalungsod athardinsakomunidadnalunassanapupunangkakulangan ng luntian
atmapaglilibangangespasyosahindi-masyadongnasisilbihangkapitbahayanansamas malaking Los Angeles.
Si Tamika ay may ibatibangkaalamansabatas, pagsasa-ayos ng komunidad at walang-tubongpamumuno.
Kailanlamang, siyaangPunongDirektor ng Kawnti ng Los Angeles saSamahanng Bisikletahan (LACBC).
Bagopamunuanang LACBC, si Tamika ay Direktor ng SosyalnaPagbabagongmgaStratehiyasaPundasyon ng
Liberty Hill, at nagtrabahosaKabataang Di-Malulupig (Youth Invincibles) bilangDirektorsa California.Siya ay
lumipatsatrabaho ng pampatakaranpagkataposmaglitis ng tatlongtaonbilangmanananggolsatrabahosaTulongsa
Batas-Sentro ng BatassaTrabaho. Si Tamika ay tumanggap ng kanyang J.D.mulasa StanfordEskwela ng Batas,
at tumanggap ng kanyang B.A. saSikolohiya at B.S saSosyolohiyasakanyangbayang-tinubuanna Omaha,
Nebraska. Si Tamika ay dating nagsilbibilangka-pinuno ngInstitusyon ngNasyonalnaSentro para saKarapatan
ng mgaLesbiyanangLupon ng mgaDirektor,nagsilbibilangKasamang-Direktorng
mgaBagongPinunongKonseho – Los Angeles, ay isangmiyembro ng lupon ng parehongPundasyon ng
Panitikan ng Lambda at T.R.U.S.T. Timog LA, atisangmiyembro ng lupon ng tagapayo para saTulongsa Batas
naSosyodad – Sentro ng Batas saTrabaho ng PatasnaLaro para samgaBabaesaprogramanagPalakasan.
“Ako ay lubosnanatutuwanasumanibsa Los Angeles
KapitbahayanangTiwalasaLupa.. Si Alina [Bokde] ay nag-iwan ng
isangmatagumpaynasamahanna may dikaraniwangtauhannanagpatuloymagpalakassasamahanmula ng kanyangpag-alis.
Ako ay nasisiyahangmagbigay ng akingpananawsapagpaplanonaangsentro

aykomunidadsasamahangnamumunosadaantungosamaka-taongliwasan.
Angmgaliwasan ay nagpapayamansamgakomunidad at nagpapayamansamgabuhay
ng mgamiyembro ng komunidad. Anggawaingito ay hindimagagawamulasawala ng
hindimagigingtapattungkolsaibangmasalungatnamgaisyunghinaharap ngkomunidad.
Iyanangtrabahongnaiskongharapinsapagigingbahagi ng TiwalasaLupa.
Angkinabukasan para samgaliwasan at bukasnaespasyo ng may
hustisyangpanglahat,hustisyasalahi at lentengnakatuonsapagigingmakatao, ay
maningning. Ako ay umaasangmakilalaanglahat ng mgamiyembro at
mgakasosyohabangako ay sususodditosamahalagangtrabahokasamaangkahangahangangpangkat ng TiwalasaLupa,” wikani Butler.
Si Butler angpumalit kay David Andrés KietzmannanagsilbibilangPanloobnaPunongDirektormula
ng angmatagalnaPinunongDirektorAlina Bodke ay itinakdanamagsilbibilangPangalawangDirektor
para saPagpaplano at Pagpapa-unlad ng LA KawntiKawanihan ng Liwasan at
LibangannoongEnero 2017.

