
 
 

 
 

PARA SA AGARANG PAGLABAS 
Hunyo 3, 2021 
 

KONTAK NG MEDYA:  
 

Lisa Gasperoni, LG Campaigns 
Lisa@lgcampaigns.com, (916) 803-0433 
 

Inihayag ni Yvonne You ang Pangkalahatang Kampanya upang 
Maglingkod bilang Susunod na Tagapamahala ng California 

 
Ang Maliit na Babaeng Negosyante at Monterey Park Mayor ay inilunsad ang pag tawad 

upang maging Opisyales ng Punong Pampinansyal  ng Estado 
 

Monterey Park, CA (Huwebes, Hunyo 3) – Ngayon, si Yvonne Yiu, matagumpay na propesyonal sa 
pananalapi at Alkalde ng Monterey Park, ay opisyal na inihayag ang kanyang kandidatura upang 
maging susunod na Tagapamahala ng Estado ng California. Kung nahalal, si Yiu ang magiging 
unang imigrante na nagsisilbing Tagapamahala.  
 
“Dumating ako sa Estados Unidos mula sa Hong Kong sa edad na 15 kasunod ng pagkamatay ng 
aking ama at hindi ko makakalimutan ang mga pakikibaka na kinaharap ng aking ina sa 
pagpapalaki ng kanyang tatlong anak na babae, "sabi ni Yiu. "Bilang Tagapamahala, ako ay 
magiging isang mabangis na tagapagtaguyod para sa mga imigrante, mga komunidad na may 
kulay, kababaihan at lahat na humarap sa mga hamon para sa pagkakataong makamit ang 
Pangarap sa America.” 
 

Si Yvonne ay nagtrabaho bilang isang tagapayo sa pananalapi at pamumuhunan sa loob ng 25 
taon. Labindalawang taon na ang nakalilipas, binuksan niya ang kanyang sariling kumpanya na 
may higit sa $ 1 bilyon na mga ari-arian sa ilalim ng kanyang pamamahala - lahat bago ang edad 
na 40. Siya ay dating nagsilbi bilang isang tagapayo sa pananalapi sa Charles Schwab at Citibank, 
Branch Manager sa E * Trade at bilang isang Regional Manager sa Merrill Lynch kung saan 
pinangasiwaan niya ang 5 mga sangay sa internasyonal, 53 na tagapayo sa pananalapi at $ 4 
bilyon na mga ari- arian 
. 

Sa buong karera niya, ginawang prayoridad ni Yvonne na matulungan ang mga kababaihan na 
makamit ang literasiya sa pananalapi. Nais ni Yvonne na magtayo ng mga programa sa 

mailto:Lisa@lgcampaigns.com


California upang matulungan ang mas maraming kababaihan, mga pamayanan na may kulay, 
mga imigrante at kabataan - na nagtuturo sa kanila na pamahalaan ang kanilang personal na 
pananalapi at badyet sa sambahayan, kung paano makatipid at magbayad para sa kolehiyo at 
kung paano maghanda para sa seguridad sa pagretiro 
. 

"Ang aming Tagapamahalaay dapat na isang malakas na boses para sa literasiyang 
pampinansyal sa mga pamilyang hindi pinahihintulutan, pinoprotektahan ang aming mga 
pensiyon sa publiko, nagtataguyod ng hayagan sa pananalapi sa gobyerno at pinangangalagaan 
ang mga mapagkukunang pangkapaligiran ng California. sabi ni Yiu. "Naniniwala akong nag-
aalok ako ng isang natatanging pananaw at isang malawak na karanasan sa pamumuhunan at 
pananalapi na may mga kasanayan upang mapangalagaan ang pera ng estado at matiyak na 
maayos ang aming pamumuhunan” 
” 

Sinimulan ni Yvonne ang kanyang karera sa serbisyo publiko sa Monterey Park Konseho ng 
Lungsod kung saan siya ay kasalukuyang nagsisilbing Mayora. Bilang Tagapamahala ng Estado 
ay magpapatuloy siyang nagtatrabaho upang matiyak na ang mga pamilya ay may akses sa 
kalidad ng pangangalaga sa bata, pabahay na abot-kayang, isang mahusay na edukasyon at ng 
pagkakataon para sa isang mahusay na trabaho sa pangangalaga sa kalusugan at pagreretiro 
. 

Si Yvonne ay nagging inspirasyon ang karera ng kanyang sariling ina bilang isang nars. Tulad ng 
napakaraming iba pang mga ina sa California, si Yvonne ay laging may karera habang pinalalaki 
ang kanyang pamilya. Mayroon siyang kambal 2-taong-gulang na lalaki at isang 20-taong-gulang 
na anak na nagtatrabaho sa National Institute of Health bilang isang mananaliksik sa kanser. 
Ang asawa ni Yvonne, si Dr. Albert Young, ay isang M.D at Punong Opisyal ng Pamahalaang sa 
Allied Pacific ng California IPA. 
 
Nakuha ni Yvonne ang kanyang BA degree sa Economiya mula sa UCLA at ang kanyang MBA sa 
Pananalapi mula sa Loyola Marymount University. Nakumpleto niya ang Certified Regulatory 
and Compliance Professional Program sa pamamagitan ng Wharton School sa University of 
Pennsylvania at nagtataglay ng 12 FINRA Securities Licencies, pati na rin ang paglilingkod bilang 
isang FINRA Arbitratora 
.  
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