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Đề Xuất Số 1, nếu được thông qua, 
sẽ tạo ra Khu Công Viên Seattle, 
một khu công viên đô thị có cùng 
ranh giới với Thành Phố Seattle. 
Khu Công Viên Seattle sẽ là một 
hội đồng thành phố riêng biệt với tất cả các quyền hạn theo pháp luật tiểu 
bang trong RCW chương 35.61, tại:  http://apps.leg.wa.gov/rcw/default.
aspx?cite=35.61. 

Cơ quan quản lý Khu Vực sẽ là các ủy viên hội đồng của Hội Đồng Thành 
Phố Seattle. Một trong số các quyền hạn của Khu Vực là khả năng đánh 
thuế bất động sản hàng năm, lên đến $0.75 cho mỗi ngàn đô la giá trị đánh 
giá (hoặc $330 mỗi năm cho một căn nhà trị giá $440,000), để tăng doanh 
thu để cung cấp kinh phí liên tục để duy trì, điều hành và cải thiện công viên, 
trung tâm cộng đồng, hồ bơi, và các cơ sở và chương trình vui chơi giải trí.  
Là một cơ quan đánh thuế riêng biệt với Thành Phố Seattle, Khu Vực có 
thể thu tiền thuế bất động sản bổ sung vượt quá giới hạn “mức tối đa” hiện 
tại mà pháp luật tiểu bang áp đặt cho Seattle. Khu Vực chỉ có thể bị giải thể 
hoặc hành động bị hủy bỏ bởi cơ quan quản lý hoặc có thay đổi trong luật 
pháp tiểu bang, nhưng không phải bằng dự luật tiên khởi địa phương.

Khi Thành Phố đưa dự luật này lên lá phiếu, Thị Trưởng và Hội Đồng cũng 
đã thông qua sắc lệnh cho phép Thị Trưởng ký thỏa thuận địa phương với 
Khu Vực nếu cử tri chấp thuận việc thành lập Khu Vực.   Theo thỏa th uận 
địa phương được đề xuất, Thành Phố sẽ duy trì hỗ trợ quỹ chung hiện nay 
của hệ thống Công Viên Seattle và Khu Vực sẽ bổ sung kinh phí Thành Phố 
bằng cách thu thuế bất động sản khoảng $47.9 triệu mỗi năm trong sáu 
năm hoạt động đầu tiên của Khu Vực.   Đó sẽ là $0.33 trên mỗi một ngàn 
đô la giá trị định giá hoặc $145 mỗi năm cho một căn nhà trung bình trị giá 
$440,000.  Theo thỏa thuận địa phương được đề xuất, Thành Phố sẽ giữ 
quyền sở hữu tất cả các tài sản công viên và Khu Vực sẽ không tuyển dụng 
nhân viên riêng. Thỏa thuận địa phương, nếu được thông qua, có thể được 
Thành Phố và/hoặc Khu Vực sửa đổi hoặc chấm dứt trong tương lai.

Đồng sắc lệnh, thỏa thuận địa phương được đề xuất và kế hoạch chi tiêu có 
tại:  http://go.usa.gov/8YQA

Đề Xuất Số 1
Khu Công Viên Seattle

Đề Xuất Số 1 của Thành Phố Seattle liên quan đến việc hình 
thành Khu Công Viên Seattle, là một khu công viên đô thị. 

Đề xuất này sẽ tạo ra khu công viên đô thị theo Chương 35.61 
RCW, được gọi là Khu Công Viên Seattle, để tài trợ, duy trì, 
điều hành và cải thiện công viên, trung tâm cộng đồng, hồ 
bơi, và các cơ sở và chương trình vui chơi giải trí khác.  Ranh 
giới của Khu Công Viên Seattle sẽ là ranh giới của Thành 
Phố Seattle và hội đồng quản trị Khu Công Viên Seattle sẽ 
bao gồm các Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố Seattle. Khu Công 
Viên Seattle có thể đánh thuế bất động sản, hiện bị giới hạn 
75¢ trên mỗi $1,000 giá trị định giá; và có thể ký hợp đồng với 
Thành Phố để thực hiện các chức năng nhất định. 

Ủng hộ việc hình thành khu công viên đô thị được điều hành 
bởi các Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố Seattle phục vụ với tư 
cách mặc nhiên là Ủy Viên Hội Đồng Khu Công Viên Seattle. 

Phản đối việc hình thành khu công viên đô thị. 

Phát biểu giải trình

Văn bản hoàn chỉnh của dự luật này bắt đầu từ trang 9.

Có câu hỏi thêm về dự luật này, 
liên lạc đến:
Seattle Ethics and Elections
206-684-8500
ethicsandelections@seattle.gov

xem trang tiếp theo
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Bởi Vì Chúng Ta Yêu Công Viên, Bỏ 
Phiếu Có cho Đề Xuất Số 1!
Seattle sở hữu một trong những hệ thống 
công viên tuyệt vời ở Mỹ, nhưng trong nhiều năm qua chúng ta đã bỏ bê di sản 
đặc biệt này.  Công tác bảo trì hàng ngày hầu như đã bị cắt giảm ở tất cả các công 
viên và trung tâm cộng đồng. Hiện nay chúng ta đang phải đối mặt với chi phí bảo 
trì tồn đọng $267 triệu – và con số này đang lớn dần lên. 
Một lần nữa, đã đến lúc đầu tư vào công viên, để công viên được mở cửa và dễ 
dàng tiếp cận cho tất cả mọi người. Vì thuế thu công viên hiện tại sắp hết hạn, đã 
đến lúc thành lập Khu Công Viên Seattle để cung cấp nguồn kinh phí ổn định và 
dành riêng cho công viên, sân chơi bóng và trung tâm cộng đồng và đảm bảo tất 
cả mọi người có thể dễ dàng tiếp cận. 
Tạo Ra Hệ Thống Công Viên mà Người Dân Seattle Xứng Đáng Được Hưởng
Đề Xuất Số 1 sẽ giải quyết nhiều nhu cầu khác nhau của hệ thống công viên bao 
gồm: bảo trì cơ bản như thay thế mái nhà bị rò rỉ, thay thế lò hơi, và nâng cấp điện 
quan trọng; bảo trì hàng ngày như dọn dẹp nhà vệ sinh, thu gom rác thải, và cắt 
cỏ; khôi phục đội ngũ nhân viên, giờ làm việc, và các chương trình tại trung tâm 
cộng đồng cho trẻ em và người cao niên; mua lại công viên mới và không gian mở 
để đáp ứng với nhu cầu ngày càng tăng; cấp kinh phí cho công tác bảo trì trọng 
yếu tại Sở Thú Công Viên Woodland và Viện Hải Dương Học Seattle; và cấp kinh 
phí để bảo vệ môi trường sống và không gian mở. 
Chủ sở hữu căn nhà trị giá $400,00 sẽ chỉ phải trả thêm khoảng $4 một tháng so 
với thuế thu công viên sắp hết hạn cho tất cả các công việc quan trọng này.
Kinh Phí Dành Riêng Cho Công Viên Sẽ Phục Vụ Tất Cả Chúng Ta
Hiện nay công viên phải cạnh tranh với các dịch vụ thành phố khác như cảnh sát, 
cứu hỏa, và nhân sinh, vì vậy khi ngân sách bị hạn chế công viên bị thua thiệt. 
Chúng ta có thể làm tốt hơn vậy. 
Đề Xuất Số 1 của Seattle sẽ cung cấp nguồn lực chúng ta cần để đảm bảo công 
viên phục vụ tất cả các khu phố và cộng đồng trên toàn Seattle. Hệ thống công 
viên của chúng ta là một trong những tổ chức dân chủ tuyệt vời nhất, đưa mọi 
người từ tất cả các tầng lớp xã hội và chủng tộc và sắc tộc lại với nhau để cùng 
chia sẻ vẻ đẹp thiên nhiên và lợi ích của khu vui chơi giải trí. Hãy đảm bảo di sản 
quý giá này được bảo vệ để thế hệ mai sau được tận hưởng.
Được Ủng Hộ Nhiệt Tình từ các Tổ Chức Quý Vị Tin Tưởng
Dựa trên đề xuất được xem xét cẩn thận được trình bày bởi ủy ban công dân, Đề 
Xuất Số 1 nhận được sự ủng hộ  nhất trí từ Thị Trưởng Murray và Hội Đồng Thành 
Phố và được xác nhận bởi nhiều tổ chức có uy tín mà quan tâm đến công viên, 
như Câu Lạc Bộ Sierra, Bằng Hữu của Sân Thể Thao, Liên Minh Dịch Vụ Nhân 
Sinh Seattle, Cử Tri Bảo Tồn Quận King, Hiệp Hội Bóng Đá Thanh Niên Seattle, 
Liên Minh Lựa Chọn Giao Thông Vận Tải, Tổ Chức Công Viên Seattle, Đảng Dân 
Chủ Khu Vực 34, 37 và 43, Forterra và nhiều tổ chức khác. 
Xin ủng hộ nguồn kinh phí ổn định và dành riêng cho công viên của chúng ta. 
Xin bỏ phiếu CÓ cho Đề Xuất Số 1 Khu Công Viên Seattle!

Đề Xuất Số 1 không phải là Thuế Thu 
Công Viên.    
Đề Xuất Số 1 đưa công viên của chúng ta 
thành một khu vực đánh thuế thường trực mới.
Seattle sở hữu một trong số những công viên đẹp nhất và được sử dụng rộng rãi 
nhất trên toàn quốc. Công dân đã gây quỹ cho công viên, làm tình nguyện cho các 
chương trình của công viên và đấu tranh để duy trì chúng.   Chúng ta muốn đảm 
bảo tiền thuế được sử dụng để gìn giữ công viên và duy trì các chương trình giá 
cả phải chăng cho thế hệ tương lai.  
Bỏ phiếu KHÔNG cho Đề Xuất Số 1. 
Đề Xuất Số 1 sẽ tạo ra một cơ quan độc lập, hoàn toàn mới sẽ giành quyền kiểm 
soát công viên của chúng ta.   Cơ quan này sẽ tồn tại mãi mãi – chúng ta sẽ 
không thể thay đổi điều này.  Cơ quan này, theo luật pháp tiểu bang RCW 35.61, 
sẽ là Khu Công Viên Đô Thị [MPD].   Cơ quan này sẽ không có bộ phận lãnh đạo 
mới được dân cử. Hội Đồng Thành Phố đã đưa quyền kiểm soát khu công viên 
vào tay mình. Khu Công Viên Đô Thị sẽ không chịu trách nhiệm giải trình với 
người dân Seattle.
Khu Công Viên Đô Thị có thể tăng thuế bất động sản lên đến 75 xu trên $1,000 
giá trị định giá mà không cần cuộc bỏ phiếu công cộng . Luật pháp tiểu bang cho 
phép Khu Công Viên Đô Thị bán, thương mại hóa và tư nhân hóa tài sản 
công viên.  Khu Công Viên Đô Thị có thể tài trợ cho các đấu trường thể thao mới, 
các dự án lớn, mua, bán hay tịch thu đất đai và tham gia vào bất kỳ hoạt động 
kinh doanh nào mà “khu công viên đô thị nhận định là có lợi hoặc là những gì công 
chúng mong muốn.”  Tất cả những điều này mà không cần phiếu bầu của quý 
vị.  
Cư dân Seattle luôn hợp tác với bộ phận lãnh đạo mà xác định các ưu tiên và đưa 
thuế thu lên lá phiếu.   Chúng ta tin tưởng vào hệ thống đó. Chúng ta đã ủng hộ 
những thuế thu đó. Thuế thu làm cho Hội Đồng có trách nhiệm với chúng ta và tài 
trợ cho công viên và các chương trình. Chúng ta hỗ trợ việc giữ gìn Công Viên 
trong Quỹ Tổng Quát của Thành Phố. Nhưng chúng ta sẽ mất đi trách nhiệm 
và quyền kiểm soát các công viên trừ khi chúng ta bỏ phiếu KHÔNG cho Đề 
Xuất Số 1. 
Chúng ta sẽ bỏ phiếu cho nhiều đề xuất thuế nữa vào mùa thu năm nay. Chúng 
ta đang thua trong cuộc chiến giữ Seattle là một thành phố giá cả phải chăng.  
Chúng ta đang chồng chất gánh nặng tài chính lên các gia đình trẻ và người cao 
niên. Chúng tôi kêu gọi quý vị bỏ phiếu KHÔNG cho Đề Xuất Số 1.
Những Người Yêu Công Viên kêu gọi việc trình chi tiết thuế thu định kỳ để cử tri 
thông qua. Ngân sách công viên không nên bị trộn lẫn với các cơ quan được tư 
nhân quản lý như Sở Thú và Viện Hải Dương Học. Các dự án lớn như công viên 
bờ biển nên được tài trợ riêng. Hãy tiếp tục việc bảo trì công viên và các chương 
trình bằng những thuế thu mà người dân ủng hộ.
Bỏ phiếu KHÔNG cho Đề Xuất Số 1. 

Bên đối lập sử dụng các chiến thuật đe dọa gây hiểu lầm cao.  Đề Xuất Số 1 được 
viết để cung cấp nguồn kinh phí cực kỳ quan trọng cho công viên, được nghiên 
cứu rộng rãi và được chấp thuận áp đảo bởi ủy ban công dân những người ủng 
hộ công viên, và được nhất trí thông qua bởi Hội Đồng Thành Phố và Thị Trưởng . 
Đề Xuất Số 1 đòi hỏi tính minh bạch và trách nhiệm giải trình nghiêm ngặt, bao 
gồm ủy ban giám sát công dân và kiểm toán hoạt động hàng năm. Đề Xuất Số 1 
tăng thêm sự giám sát, chứ không làm giảm đi:

• Đề Xuất Số 1 không tạo ra bất kỳ cơ quan mới hoặc bộ máy quan liêu 
nào.  Nguồn vốn huy động được dành riêng để ưu tiên cho các nhu cầu 
của công viên, chứ không phải để xây dựng sân vận động. 

• Tất cả các bất động sản vẫn thuộc về Sở Công Viên và Giải Trí Seattle, 
được quản lý bởi Hiến Chương Thành Phố và phụ thuộc vào Dự Luật 
Tiên Khởi   42, hạn chế việc bán bất động sản công cộng.  Không có 
công viên nào sẽ bị bán đi. Sự thật là  đề xuất này bao gồm kinh phí để 
tạo ra công viên mới trên toàn Seattle. 

• Không như những thuế thu trước đây, Đề Xuất Số 1 bảo trì các công 
viên hiện có để tất cả chúng ta có các công viên sạch sẽ, an toàn và dễ 
tiếp cận. 

Đề Xuất Số 1 chịu trách nhiệm trước người dân. Bỏ phiếu CÓ cho Đề Xuất Số 1. 

Phát biểu ủng hộ Phát biểu phản đốiPhát biểu được đệ trình bởi: 
Ken Bounds, Barbara Wright, và 
Fartun Farah 
www.seattleparksforall.com

Phát biểu được đệ trình bởi: 
Don Harper, Carol Fisher, và 
John Barber 
www.ourparksforever.com

Bác bỏ phát biểu phản đối Bác bỏ phát biểu ủng hộ
Đề Xuất Số 1 KHÔNG PHẢI là lòng yêu thương công viên. Đó là thủ đoạn lừa dối 
khéo léo.
Sự thật là Đề Xuất Số 1 sẽ tạo ra Khu Công Viên Đô Thị bị Hội Đồng Thành Phố 
kiểm soát, làm thay đổi mãi mãi cách công viên Seattle được quản lý – hướng đến 
những điều tồi tệ hơn! 
Tuy việc bảo trì công viên hiện tại có thể là một vấn đề, nhưng đó không là phải là 
lý do để biện minh cho việc từ bỏ hệ thống thuế thu từ bao lâu nay mà trao quyền 
cho cử tri để ưu tiên doanh thu cho các chương trình và bảo trì công viên.   
Bỏ phiếu CÓ cho Đề Xuất Số 1 vĩnh viễn đưa việc kiểm soát các nguồn tài nguyên 
công viên quý giá vào tay Hội Đồng, những người hoàn toàn không có trách 
nhiệm với cử tri. 
Bất kỳ Hội Đồng hiện tại hoặc tương lai có thể tư nhân hóa công viên, xây dựng 
sân vận động hoặc đưa thêm nhiều voi vào lồng ở Sở Thú.... thậm chí tăng thuế 
cho việc xây dựng cá nhân – tất cả những điều này mà không cần một cuộc bỏ 
phiếu công khai. 
Chúng tôi rất tiếc là tổ chức Cử Tri Bảo Tồn King County và Forterra không bận 
tâm để nói chuyện với những người ủng hộ công viên về mối quan tâm của chúng 
ta.  Họ có thể đúng nhiều lần – nhưng lần này họ sai rồi.
Rất yêu công viên của chúng ta! Bỏ phiếu KHÔNG cho  Đề Xuất Số 1.   
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Khu Cứu Hỏa Phía Bắc Highline 
cung cấp dịch vụ y tế khẩn cấp, và 
phòng cháy chữa cháy cho các khu 
vực trong phạm vi Khu Cứu Hỏa 
Phía Bắc Highline.  Hội Đồng Ủy 
Viên Khu Cứu Hỏa kêu gọi cử tri chấp thuận lệ phí lợi ích.  

Lệ phí lợi ích không phải là thuế bất động sản.  Lệ phí lợi ích là một khoản 
phí sử dụng được thiết kế để phân bổ chi phí của các dịch vụ được cung 
cấp bởi Khu Cứu Hỏa theo tỷ lệ hợp lý với lợi ích có thể đo lường được mà 
khu bất động sản nhận được.  Lệ phí lợi ích sẽ dựa trên công thức được 
ngành công nghiệp tiêu chuẩn chấp nhận mà sẽ đưa vào xem xét luồng lửa, 
bộ vuông của công trình kiến trúc và loại công trình kiến trúc. 

Hội Đồng Ủy Viên Khu Cứu Hỏa đã xác định rằng lệ phí lợi ích cung cấp 
phư ơng pháp chính xác, ổn định, đáng tin cậy và hiệu quả nhất để cấp kinh 
phí cho các hoạt động của Khu Cứu Hỏa và duy trì mức hài lòng của các 
dịch vụ.

Đề xuất này yêu cầu cử tri chấp thuận lệ lợi ích phí được thu trong vòng sáu 
năm từ năm 2015 đến năm 2020. Nếu được cử tri thông qua, lệ phí lợi ích 
sẽ được thiết lập không muộn hơn ngày 30 tháng 11 hàng năm để được thu 
vào năm sau. Trước khi thiết lập lệ phí lợi ích hàng năm Hội Đồng Ủy Viên 
Khu Cứu Hỏa sẽ tổ chức một buổi điều trần công cộng và mỗi năm chủ sở 
hữu bất động sản sẽ có quyền kháng cáo số tiền lệ phí lợi ích. 

Đề Xuất Số 1

Khu Cứu Hỏa Phía Bắc Highline có nên được phép thu lệ 
phí lợi ích mỗi năm trong sáu năm, không được vượt quá 
số tiền tương đương với sáu mươi phần trăm ngân sách 
hoạt động, và cấm không được thu thuế bất động sản bổ 
sung theo RCW 52.16.160 không?

Có

Không

Phát biểu giải trình

Một phiếu bầu CÓ cho Đề Xuất Số 1 
của Khu Cứu Hỏa Phía Bắc Highline 
là một phiếu bầu cho biện pháp đúng 
đắn và đáng tin cậy để đảm bảo dịch vụ cứu hỏa và khẩn cấp có chất lượng 
được tiếp tục cho cộng đồng chúng ta.  Khu Cứu Hỏa Phía Bắc Highline phụ 
thuộc vào thuế bất động sản, mà bị ảnh hưởng bởi nền kinh tế và không 
đủ.  Khu Cứu Hỏa Phía Bắc Highline đã cắt giảm chi phí để bảo vệ chúng ta, 
nhưng hiện nay khu cứu hỏa cần sự giúp đỡ của chúng ta.  Khu Cứu Hỏa 
Phía Bắc Highline có ít hơn 11 nhân viên so với năm 2008; ống dẫn nước và 
các thiết bị an toàn và phòng cháy chữa cháy cần thiết khác cần phải được 
thay thế; xe chữa cháy cũng đang cũ dần. 

Đề Xuất Số 1 sẽ giúp giữ cộng đồng và lính cứu hỏa của chúng ta an toàn 
trong khi giảm thuế bất động sản từ $1.50 xuống còn $1 cho mỗi $1000 giá 
trị định giá.   Kinh phí sẽ được cung cấp với Lệ  Phí Lợi Ích công bằng hơn 
dựa trên các yếu tố như kích thước và mục đích sử dụng tòa nhà và mức rủi 
ro.   Miễn thuế cho người cao niên có thu nhập thấp và làm giảm mức rủi ro 
có thể giảm Lệ Phí Lợi Ích.  Chúng ta sẽ có quyền kháng cáo định giá và bỏ 
phiếu cho Lệ Phí Lợi Ích mỗi sáu năm.  

Hãy giúp bảo vệ cuộc sống, nhà cửa và doanh nghiệp của chúng ta.  Ủng 
hộ Khu Cứu Hỏa Phía Bắc Highline.  Ủng hộ những người giữ chúng ta an 
toàn.  Ủng hộ cộng đồng.  Bỏ phiếu CÓ!

Không nộp lời tuyên bố.

Phát biểu ủng hộ và phản đối cho dự luật lá phiếu được cung cấp bởi ủy ban 
được thẩm quyền bổ nhiệm. Không có người nào tự ý phục vụ trong ủy ban 
và để viết phát biểu phản đối. Nếu quý vị muốn tham gia vào ủy ban trong 
tương lai, vui lòng liên lạc với thẩm quyền.

Văn bản hoàn chỉnh của dự luật này có sẵn theo yêu cầu. 

Có câu hỏi thêm về dự luật này, 
liên lạc đến:
Mike Marrs
Trưởng Khu Cứu Hỏa
206-243-0330
offi ce@northhighlinefd.org

Phát biểu ủng hộ Phát biểu phản đốiPhát biểu được đệ trình bởi: 
Barbara Dobkin và Martha Koester  
safety1st2014@yahoo.com
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Khu Cứu Hỏa và Cứu Hộ 
Snoqualmie Pass cung cấp dịch vụ 
y tế khẩn cấp, và phòng cháy chữa 
cháy cho khoảng 22 dặm vuông của 
khu dịch vụ ở Quận King và Kittitas. 
Hội Đồng Ủy Viên Khu Cứu Hỏa đang kêu gọi cử tri chấp thuận lệ phí lợi ích 
để thay thế lệ phí lợi ích sáu năm sắp hết hạn mà cử tri đã từng chấp thuận 
năm 2008.

Lệ phí lợi ích không phải là thuế bất động sản. Lệ phí lợi ích là một khoản 
phí sử dụng được thiết kế để phân bổ chi phí của các dịch vụ được cung 
cấp bởi Khu Cứu Hỏa theo tỷ lệ hợp lý với lợi ích có thể đo lường được mà 
khu bất động sản nhận được.  Lệ phí lợi ích sẽ dựa trên công thức được 
ngành công nghiệp tiêu chuẩn chấp nhận mà sẽ đưa vào xem xét luồng lửa, 
bộ vuông của công trình kiến trúc và loại công trình kiến trúc. Lệ phí lợi ích 
sẽ mở rộng đến các cư dân hộ một gia đình bắt đầu vào năm 2015.

Hội Đồng Ủy Viên Khu Cứu Hỏa đã xác định rằng lệ phí lợi ích cung cấp 
phương pháp chính xác, ổn định, đáng tin cậy và hiệu quả nhất để cấp kinh 
phí cho các hoạt động của Khu Cứu Hỏa và duy trì mức hài lòng của các 
dịch vụ.

Đề xuất này yêu cầu cử tri chấp thuận lệ lợi ích phí được thu trong vòng sáu 
năm từ năm 2015 đến năm 2020. Nếu được cử tri thông qua, lệ phí lợi ích 
sẽ được thiết lập không muộn hơn ngày 30 tháng  11 hàng năm để được thu 
vào năm sau. Trước khi thiết lập lệ phí lợi ích hàng năm Hội Đồng Ủy Viên 
Khu Cứu Hỏa sẽ tổ chức một buổi điều trần công cộng và mỗi năm chủ sở 
hữu bất động sản sẽ có quyền kháng cáo số tiền lệ phí lợi ích.

Đề Xuất Số 1

Khu Cứu Hỏa và Cứu Hộ Snoqualmie Pass có nên được 
phép thu lệ phí lợi ích mỗi năm trong sáu năm, không được 
vượt quá số tiền tương đương với sáu mươi phần trăm 
ngân sách hoạt động, và cấm không được thu thuế bất 
động sản bổ sung theo RCW 52.16.160 không?

Có

Không

Phát biểu giải trình

Các phản ứng viên khẩn cấp tại Khu 
Cứu Hỏa và Cứu Hộ Snoqualmie Pass 
là thành viên gia đình và hàng xóm 
láng giềng phục vụ hàng xóm láng giềng bằng cách bảo vệ cuộc sống và tài 
sản của chúng ta, cũng như bảo vệ khu vực tuyệt vời mà chúng ta sinh sống 
và vui chơi.

Từ khi Lệ Phí Lợi Ích Cứu Hỏa trước được cử tri chấp thuận, Sở  đã gặp khó 
khăn bởi doanh thu giảm, chi phí hoạt động và duy trì trang thiết bị tăng, chi 
phí trang bị và huấn luyện phản ứng viên cấp cứu tăng, chi phí tổng quát 
tăng như bảo hiểm, tiện ích, thông tin liên lạc, lạm phát và số lượng cuộc gọi 
gia tăng.  Các lính cứu hỏa tận tâm đã giảm thời gian đáp ứng và cải thiện 
kỹ năng tổng thể.  Chúng ta may mắn có hàng xóm láng giềng bảo vệ mình.  
Bây giờ chúng ta phải hỗ trợ họ bằng cách thông qua Đề Xuất Số 1 và một 
lần nữa ủy quyền Lệ Phí Lợi Ích Cứu Hỏa.

Đề xuất quan trọng này sẽ lấy lại doanh thu bị mất trong vài năm qua, cung 
cấp khoảng 15% ngân sách hoạt động, và cho phép các phản ứng viên cấp 
cứu duy trì mức dịch vụ tuyệt vời để tất cả chúng ta được hưởng.  Hội Đồng 
Ủy Viên cũng đã công khai đồng ý giảm tiền thuế bất động sản đồng thời với 
Lệ Phí Lợi Ích Cứu Hỏa, làm cân đối nguồn thu cho Sở.  Nếu không có Lệ 
Phí Lợi Ích Cứu Hỏa chúng ta sẽ thấy tác động tiêu cực đáng kể lên Sở Cứu 
Hỏa.  Chúng tôi kêu gọi quý vị bỏ phiếu có cho Đề Xuất Số 1.

Đề Xuất Số 1 nói rằng Lệ Phí Lợi Ích 
Cứu Hỏa không phải là thuế, đó là phí 
sử dụng.  Hãy nhớ rằng, Lệ Phí Lợi Ích 
Cứu Hỏa là bắt buộc và nằm trong hóa đơn thuế bất động sản của quý vị.  
Quý vị sẽ phải trả tiền nếu chúng ta thông qua lệ phí này.
Lệ Phí Lợi Ích Cứu Hỏa rất bất công. Thông thường, thuế bất động sản dựa 
trên tỷ lệ giới hạn của giá trị bất động sản mà những căn nhà sang trọng 
phải trả nhiều tiền hơn so với những căn nhà giản dị khác cùng kích thước.  
Thay vào đó, Lệ Phí Lợi Ích Cứu Hỏa căn cứ tỷ lệ tiền thuế dựa trên bộ 
vuông và hệ số nhân mà không màng đến khả năng chi trả của gia đình.  
Lệ Phí Lợi Ích Cứu Hỏa tăng đáng kể mức chi tiêu.  52.18.010 RCW quy 
định Lệ Phí Lợi Ích Cứu Hỏa tối đa là 60% ngân sách hoạt động.  Điều này 
loại bỏ kiểm tra và quyết toán tiêu chuẩn khỏi giới hạn chi tiêu và cho phép 
Ủy Viên chọn một ngân sách và sau đó định giá Lệ Phí Lợi Ích Cứu Hỏa lên 
đến 60% để đáp ứng điều này.  Quý vị có muốn tham dự cuộc họp Ủy Viên 
hàng tháng và điều trần công cộng để thử và kiểm soát gia tăng Lệ Phí  Lợi 
Ích Cứu Hỏa trong sáu năm không?   Quý vị có quyền kháng cáo lệ phí.  
Nhưng không có nghĩa là quý vị có cơ hội chiến thắng.
Bác bỏ Lệ Phí Lợi Ích Cứu Hỏa. Cân nhắc việc tăng mức thuế thu trong 
cuộc bầu cử tháng mười một để đáp ứng nhu cầu của Sở Cứu Hỏa trong 
cộng đồng chúng ta mà không từ bỏ quyền kiểm soát việc hạn chế gia tăng 
chi tiêu.

Doanh thu từ Lệ Phí Lợi Ích Cứu Hỏa là một phần quan trọng trong ngân 
sách hoạt động và phân chia công bằng Lệ Phí Lợi Ích Cứu Hỏa cho tất cả 
các chủ sở hữu bất động sản được hưởng lợi từ việc phòng cháy chữa cháy 
từ Khu Cứu Hỏa và Cứu Hộ Snoqualmie Pass.  Kể từ năm 2012 doanh thu bị 
giảm và Ủy Viên có thành tích không thực hiện các gia tăng không cần thiết 
trong doanh thu.   Nâng mức thuế thu sẽ không đưa sở về lại mức  doanh thu 
trước đây.  

Lệ Phí Lợi Ích Cứu Hỏa sẽ đưa doanh thu về lại mức năm 2012.  Bỏ phiếu 
để chấp thuận Đề Xuất Số 1.

Văn bản hoàn chỉnh của dự luật này có sẵn theo yêu cầu. 

Có câu hỏi thêm về dự luật này, 
liên lạc đến:
Jeremy Jay Wiseman
Trưởng Khu Cứu Hỏa
425-434-6333
jwiseman@snoqualmiepassfi rerescue.org

Phát biểu ủng hộ Phát biểu phản đốiPhát biểu được đệ trình bởi: 
Gerald Betts và Jeremy Martin 
eaglei178@msn.com

Phát biểu được đệ trình bởi: 
Ernst Schubert 
rejectspfrprop1@hotmail.com 

Bác bỏ phát biểu phản đối Bác bỏ phát biểu ủng hộ
Đề Xuất Số 1 muốn gia hạn và mở rộng Lệ Phí Lợi Ích Cứu Hỏa và hiện nay 
bao gồm các  hộ một gia đình.   Chúng ta cần phải tiếp tục ủng hộ các phản 
ứng viên can đảm nhưng mở rộng Lệ Phí Lợi Ích Cứu Hỏa là một cách rủi 
ro về tài chính để thực hiện điều này.  Nếu được thông qua, Đề Xuất Số 1 sẽ 
chỉ cần hai người để có khả năng làm tăng đáng kể hóa đơn thuế bất động 
sản của quý vị.  Google “52.18 RCW” và đọc mà xem.  Bỏ phiếu không.  Hãy 
thử một cái gì khác vào tháng mười một.

Khu Phòng Cháy Snoqualmie Pass Số 51
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Khu Cứu Hỏa & Cứu Hộ Phía Đông  
Quận Pierce

Bị ảnh hưởng bởi việc cắt giảm 25% 
giá trị định giá trong vòng năm năm 
qua, Khu Cứu Hộ và Cứu Hỏa Phía 
Đông Quận Pierce đã đưa thuế thu 
bảo trì và hoạt động vào lá phiếu 
tháng 8 năm 2014. Đề xuất này cho phép khu cứu hỏa thu $4.7 triệu đến 
$4.9 triệu hàng năm, với tỷ lệ ước chừng khoảng $0.53 đến $0.48 trên mỗi 
$1,000 giá trị định giá, trong thời gian bốn năm--2015-2018. Đề xuất cho 
phép cử tri cơ hội duy trì dịch vụ, nhân viên và quỹ dự phòng của sở cứu 
hỏa ở mức hiện tại và tuyển dụng thêm nhân viên cứu hỏa để đáp ứng nhu 
cầu gia tăng cho các trường hợp khẩn cấp.

Khu cứu hỏa bị thâm hụt $10 triệu hay khoảng $2.5 triệu mỗi năm từ năm 
2010 đến năm 2013 do suy thoái kinh tế trên toàn quốc, cần phải cắt giảm 
chi tiêu, mà không cắt giảm mức độ dịch vụ đáng kể.  Từ năm 2009, sở cứu 
hỏa đã giảm làm thêm ngoài giờ, chi phí vốn, và phòng chống, cùng với cắt 
giảm hơn $300,000 để bảo trì, giáo dục, và huấn luyện. Không mua thiết bị 
mới. Nhân viên đã bị cắt giảm lương hoặc nghỉ phép.  Các vị trí bị bỏ trống. 
Kinh phí là cần thiết để duy trì hoặc thay thế các xe chữa cháy và đơn vị cứu 
thương đang cũ dần.

Chấp thuận đề xuất này sẽ duy trì mức dịch vụ hiện tại; bác bỏ sẽ dẫn đến 
việc cắt giảm thêm  dịch vụ.

Đề Xuất Số 1
Thuế Thu Bất Động Sản cho Chi Phí Bảo Trì và Hoạt Động
Hội Đồng Ủy Viên Cứu Hỏa của Khu Cứu Hỏa & Cứu Hộ Phía Đông Quận 
Pierce (trước đây là Khu Phòng Cháy Quận Pierce Số 22) thông qua Nghị 
Quyết Số 752 liên quan đến đề xuất tài trợ cho chi phí bảo trì và hoạt 
động.  Nếu được thông qua, Đề Xuất Số 1 sẽ cho phép Khu Cứu Hỏa & 
Cứu Hộ thu thuế bất động sản, mà không quan tâm đến hạn chế tỷ lệ đô 
la và phần trăm được áp đặt bởi Chương 84.52 RCW, trên tất cả các bất 
động  sản chịu thuế trong phạm vi Khu Cứu Hỏa & Cứu Hộ: 

Năm Thuế Thu Năm Thu Thuế

Tỷ Lệ Thuế Thu 
Ước Chừng Trên Mỗi 
$1,000 Giá Trị Định Giá

Số Tiền 
Thuế Thu

2014 2015 $0.53 $4,700,000

2015 2016 $0.52 $4,800,000

2016 2017 $0.50 $4,800,000

2017 2018 $0.48 $4,900,000

để sử dụng cho việc bảo trì và hoạt động và để duy trì mức dịch vụ y tế 
khẩn cấp và cứu hỏa hiện tại, tất cả như được quy định trong Nghị Quyết 
Số 752.  Đề Xuất Số 1 có nên được chấp thuận không?

Có

Không

Phát biểu giải trình

Bỏ phiếu Có cho Khu Cứu Hỏa & Cứu Hộ 
Phía Đông Quận Pierce- duy trì mức dịch 
vụ hiện tại và cải thiện số nhân viên  cứu hỏa.
Khu Cứu Hỏa cần sự hỗ trợ của chúng ta để cung cấp dịch vụ chất lượng cao
Khu Cứu Hỏa và Cứu Hộ Phía Đông Quận Pierce cần sự hỗ trợ của chúng ta. Bỏ 
Phiếu Có để gia hạn thuế thu, duy trì dịch vụ chất lượng cao và tuyển dụng nhân 
viên cứu hỏa và y tế cần thiết, nâng cao hiệu quả và dịch vụ. Số lượng cuộc gọi 
chưa bao giờ cao hơn, tuyển dụng thêm 12 nhân viên cứu hỏa/y tế sẽ cung cấp thời 
gian đáp ứng tốt hơn và đưa mức biên chế lên gần hơn so với tiêu chuẩn quốc gia.
Ba nhân viên cứu hỏa cho mỗi xe cứu hỏa sẽ cải thiện khả năng cứu hỏa và làm 
giảm các thiệt hại do hỏa hoạn gây ra.
Khu Cứu Hỏa Phía Đông Quận Pierce đã tổn thất hơn $2.5 Triệu mỗi năm do suy 
thoái kinh tế và hiện đang kêu gọi cử tri gia hạn Thuế Thu cho việc Bảo Trì & Hoạt 
Động cho nhiệm kỳ 4 năm, để thay thế nguồn thu đã mất và bổ nhiệm các vị trí còn 
trống. Khu Cứu Hỏa & Cứu Hộ Phía Đông Quận Pierce hiện đang hoạt động chủ 
yếu với đội hình 2 người cho mỗi xe cứu hỏa, với việc tuyển dụng thêm nhân viên 
cứu hỏa/y tế cần thiết Khu Cứu Hỏa & Cứu Hộ Phía Đông Quận Pierce có thể cải 
thiện mức nhân sự lên 3 người cho mỗi xe cứu hỏa để có thể thực hiện giải cứu 
nhanh hơn 25% so với 2 nhân viên cứu hỏa. 
Khu Cứu Hỏa đã giảm chi phí trong những năm qua để đối phó với tổn thất doanh 
thu do suy thoái  
Khu Cứu Hỏa & Cứu Hộ Phía Đông Quận Pierce đã giảm chi phí vốn, ngân sách 
hoạt động và chi phí làm thêm ngoài giờ. Nhân viên bị cắt/giảm lương nhưng mức 
dịch vụ không bị cắt giảm đáng kể. 
Xin ‘Bỏ Phiếu Có, Gia Hạn Thuế Thu’.

Không bao giờ kết thúc!  Khu Cứu Hỏa, 
không bao giờ hài lòng với số tiền nhận 
được, luôn muốn nhiều hơn.  Khi quý 
vị cộng tất cả các khoản thuế bất động sản khác nhau mà Khu Cứu Hỏa có kế 
hoạch thu, thuế thu Bảo Trì và Hoạt Động này có nghĩa là một căn nhà trị giá 
$250,000 sẽ phải trả trung bình khoảng $620 mỗi năm.  Thuế thu này không có 
mục đích cụ thể.  Họ có thể dùng tiền thuế này vào hầu hết mọi thứ họ muốn.  
Một khi đã phụ thuộc vào thuế thu bổ sung này, họ sẽ không dễ dàng từ bỏ nó.
Trưởng Khu Cứu Hỏa và Lính Cứu Hỏa là một trong số những người được trả 
lương cao nhất ở Hoa Kỳ.  Khu Vực của chúng ta không phải là giàu có nhất, 
cũng không phải là bận rộn nhất.  Lương và phúc lợi khởi điểm: $124,000 một 
năm.  Tại sao phải trả mức lương bạch kim?
Họ muốn có thêm Lính Cứu Hỏa ư???  Họ phải tăng cường hơn nữa Chương 
trình Lính Cứu Hỏa Tình Nguyện!!!   Công việc có ý nghĩa đáng kể của tình 
nguyện viên không phải là mối đe dọa đến công việc của lính cứu hỏa; đó là sự 
bảo đảm gia tăng đội ngũ nhân viên và giảm chi phí cho người nộp thuế. 
Đánh bại thuế thu này.  Không có gì phải cảm thấy tội lỗi về việc này.  Dũng 
Cảm Lên – Bỏ Phiếu Không!  Chúng ta phải đòi hỏi các Ủy Viên Khu Cứu Hỏa 
ủng hộ  chúng ta, những người đóng thuế, chứ không phải đội ngũ quản lý và 
công đoàn.   Trừ khi chúng ta phá vỡ chu kỳ tái diễn này, thuế thu và trái phiếu 
bổ sung sẽ không bao giờ kết thúc .

Thuế thu là cần thiết để giúp thay thế doanh thu bị mất do tác động tiếp diễn 
của cuộc suy thoái và giúp tăng cường mức nhân viên tối thiểu để cải thiện 
mức bảo vệ.  Nhân viên cứu hỏa bổ sung cung cấp giải cứu nhanh hơn, 
giảm tổn thất do hỏa hoạn và chấn thương.  Thậm chí với thuế thu, thuế cho 
khu cứu hỏa của quý vị sẽ ít hơn so với năm 2008 và thấp hơn so với các 
khu cứu hỏa Quận Pierce.  Lương khởi điểm ít hơn đáng kể hơn so với quy 
định. Lính cứu hỏa được trả lương tương đương cho khu vực này. 

Xin bỏ phiếu có. 

Văn bản hoàn chỉnh của dự luật này có sẵn theo yêu cầu. 

Có câu hỏi thêm về dự luật này, 
liên lạc đến:
Jerry E. Thorson
Trưởng Khu Cứu Hỏa
253-863-1800
info@eastpiercefi re.org

Phát biểu ủng hộ Phát biểu phản đối
Phát biểu được đệ trình bởi: 
William Sandlian, Margaret Drotz, và 
Raymond Bunk 
dad1073@yahoo.com

Phát biểu được đệ trình bởi: 
Rose Hill, Jacquelyn Whalen, và 
Richard Willner 
253-848-5836

Bác bỏ phát biểu phản đối Bác bỏ phát biểu ủng hộ
Điều duy nhất mà Khu Cứu Hỏa đang đề xuất làm là thu thêm 19.2 triệu đô, 
và dùng số tiền đó vào bất kỳ điều gì mà đủ điều kiện như Bảo Trì và Hoạt 
Động. Tuyển dụng thêm nhân viên sẽ chỉ làm xấu đi tình hình tài chính lâu 
dài của Khu Cứu Hỏa. Gánh nặng chi phí trung bình cho Nhân Viên Lao 
Động và Chỉ Huy dao động từ $124,000 đến $300,000 mỗi người.   

Sự thiếu kiểm soát chi phí của Khu Cứu Hỏa không phải là lý do xác đáng 
cho gánh nặng thuế bổ sung lên công chúng.  

Dũng Cảm Lên – Bỏ Phiếu Không!



Jurisdiction King County Elections is not authorized to edit statements, 
nor is it responsible for the contents therein. 79Quận King không chịu trách nhiệm về tính hợp lệ hoặc 
chính xác của lời tuyên bố, phát biểu hoặc bác bỏ. Thành Phố Seattle

MỘT SẮC LỆNH liên quan đến việc thành lập Khu Công Viên Seattle; yêu cầu 
một cuộc bầu cử đặc biệt được tổ chức đồng thời với cuộc bầu cử sơ bộ ngày 
5 tháng 8 năm 2014, để trình đến cử tri cư trú trong phạm vi Thành Phố, một 
đề xuất để thành lập Khu Công Viên Seattle.

XÉT RẰNG, theo Điều XI của Hiến Chương Thành Phố, Sở Công Viên và Giải 
Trí (“DPR”) có trách nhiệm quản lý và kiểm soát các công viên công cộng và 
không gian xanh của Thành Phố; và

XÉT RẰNG, DPR quản lý một hệ thống công viên 6,200 mẫu gồm 465 công 
viên và các khu vực tự nhiên rộng lớn, bao gồm các sân thể thao, sân tennis, 
khu vui chơi, hai khu vườn đặc biệt, và hơn 25 dặm đại lộ và 120 dặm đường 
mòn, và nhiều cơ sở giải trí, bao gồm 26 trung tâm cộng đồng, 8 bể bơi trong 
nhà, 2 bể bơi (mùa hè) ngoài trời, 2 trung tâm thủ công nhỏ, 4 sân gôn, và 
một sân vận động ngoài trời; và

XÉT RẰNG, chi phí của công tác bảo trì chính còn tồn đọng của công viên và 
khu vui chơi giải trí năm 2014 được ước tính là $267 triệu; và

XÉT RẰNG, Kế Hoạch Tổng Thể của Thành Phố, Kế Hoạch Phát Triển Công 
Viên Năm 2011 và Kế Hoạch Di Sản Công Viên Năm 2014 phác thảo các 
chiến lược, mục tiêu và đầu tư quan trọng cho việc bảo tồn và cải thiện công 
viên, không gian mở, cơ sở vật chất và các chương trình; và 

XÉT RẰNG, Thành Phố đã hạn chế kinh phí có sẵn hiện tại và tương lai để 
chi trả cho việc bảo quản và bảo trì cần thiết cho các công viên và cơ sở 
vật chất và các chương trình giải trí hiện có và thực hiện đầu tư có mục tiêu 
hướng tới việc tạo ra các chương trình sáng tạo dự đoán và đáp ứng nhu cầu 
trong tương lai; và   

XÉT RẰNG, theo Nghị Quyết 31454 (tháng 5 năm 2013) Thị Trưởng và Hội 
Đồng Thành Phố thành lập Ủy Ban Tư Vấn Công Dân cho Kế Hoạch Di Sản 
Công Viên (“Ủy Ban Di Sản”) để đảm bảo sự tham gia của công dân trong 
việc phát triển một dự luật lá phiếu tiềm năng để tài trợ cho việc điều hành, 
bảo trì, phát triển và mua lại công viên và cơ sở vật chất và các chương trình 
vui chơi giải trí; và

XÉT RẰNG, Ủy Ban Di Sản, sau khi được bổ nhiệm hợp lệ và sau khi dành 
nhiều thời gian trong các cuộc họp mở, tiếp nhận sự chứng nhận từ công 
chúng và cân nhắc, đã đề nghị Hội Đồng Thành Phố đề xướng thành lập khu 
công viên đô thị, bằng cách trình đến các cử tri trong phạm vi ranh giới Thành 
Phố Seattle một dự luật lá phiếu để thành lập Khu Công Viên Seattle (“Khu 
Công Viên Seattle”); và

XÉT RẰNG, Ủy Ban Di Sản đề nghị rằng, nếu khu công viên đô thị được 
thành lập, các biện pháp cần phải được thực hiện để công dân có thể liên tục 
giám sát các quỹ của khu vực; và

XÉT RẰNG, Chương 35.61 RCW và luật pháp khác của tiểu bang quy định 
rằng khu công viên đô thị có thể được thành lập sau khi được cử tri chấp 
thuận đề xuất lá phiếu được trình đến cử tri của khu vực đề xuất, và rằng khu 
công viên đô thị có một số quyền hạn theo luật định, bao gồm quyền thu thuế 
và áp đặt nhiều loại thuế và lệ phí khác nhau để tạo ra doanh thu để cung cấp 
kinh phí liên tục để duy trì, điều hành và cải thiện công viên, trung tâm cộng 
đồng, hồ bơi, và các cơ sở và chương trình vui chơi giải trí khác; và 

XÉT RẰNG, Hội Đồng Thành Phố Seattle đã xác định sự thành lập khu công 
viên đô thị, gọi là Khu Công Viên Seattle, trong đó bao gồm toàn bộ khu vực 
thuộc phạm vi ranh giới của Thành Phố Seattle sẽ tăng cường và ổn định kinh 
phí dành cho các dự án, chương trình và dịch vụ của các công viên hiện tại 
và tương lai trong Thành Phố; và 

XÉT RẰNG, Hội Đồng Thành Phố Seattle nhận thấy đây là vì lợi ích của 
Thành Phố và cư dân và doanh nghiệp trong Thành Phố để trình đến cử tri 
nằm trong phạm vi ranh giới Thành Phố, một đề xuất lá phiếu để thành lập 
khu công viên đô thị trên toàn thành phố để cung cấp kinh phí ổn định và liên 
tục để duy trì, điều hành và cải thiện công viên, trung tâm cộng đồng, hồ bơi, 
và các cơ sở và chương trình vui chơi giải trí khác trên toàn Thành Phố; và

XÉT RẰNG, Hội Đồng Thành Phố ban hành Dự Luật Hội Đồng 118056, quy 
định rằng, nếu cử tri chấp thuận việc thành lập Khu Công Viên Seattle, Thị 
Trưởng được ủy quyền ký một thỏa thuận địa phương với khu vực mới được 
thành lập; và  

XÉT RẰNG, thỏa thuận địa phương cung cấp, trong số những vấn đề khác, 
quyền cho Thành Phố được tiếp tục sở hữu tất cả các tài sản công viên bất 
kể được mua bằng kinh phí của Thành Phố hay Khu Vực; thanh toán tất cả 
kinh phí của Khu Vực đến Thành Phố cho các dịch vụ công viên và vui chơi 
giải trí; nhân viên DPR được trả lương bằng kinh phí của Khu Vực vẫn là 
nhân viên Thành Phố; ngân sách Khu Vực phối hợp với quá trình ngân sách 
chính quy của Thành Phố; kinh phí công viên tiếp tục từ doanh thu Quỹ Phụ 
Chung Thành Phố, bao gồm mức kinh phí ban đầu tối thiểu được điều chỉnh 
hàng năm theo Chỉ Số Giá Tiêu Dùng; thành lập ủy ban giám sát cộng đồng 
và yêu cầu Hội Đồng Ủy Viên Công Viên xem xét các khuyến nghị, cùng với 
những khuyến nghị từ Hội Đồng Ủy Viên Công Viên dựa vào cộng đồng của 
Thành Phố và các báo cáo từ các nguồn độc lập trong việc đưa ra các quyết 
định liên quan đến ngân sách, ưu tiên và thuế thu; phù hợp với pháp luật liên 
bang, tiểu bang, và địa phương và hiến chương thành phố, bao gồm nhưng 
không giới hạn đến tiền lương hiện hành, các cuộc họp mở công cộng, hồ sơ 
công cộng, đạo đức, và chống phân biệt đối xử; và chấm dứt, giải thể Khu 
Vực; VÌ VẬY,

SẼ ĐƯỢC BAN HÀNH BỞI THÀNH PHỐ SEATTLE NHƯ SAU:

Mục 1. Bầu Cử – Tiêu Đề Lá Phiếu Hội Đồng Thành Phố chỉ đạo Lục 
Sự Thành Phố nộp sắc lệnh này với Bộ Trưởng Bộ Bầu Cử Quận King, 
Washington, là người mặc nhiên giám sát cuộc bầu cử. Lục sự thành phố sẽ 
yêu cầu Bộ Trưởng Bộ Bầu Cử kêu gọi và tiến hành một cuộc bầu cử đặc biệt 
tại Thành Phố Seattle kết hợp với cuộc bầu cử sơ bộ sẽ được tổ chức vào 
ngày 5 tháng 8 năm 2014, nhằm mục đích trình đến các cử tri trong phạm 
vi ranh giới Thành Phố (cũng là ranh giới của khu vực đề xuất) một đề xuất 
để thành lập Khu Công Viên Seattle như được cho phép theo chương 35.61 
RCW. Lục Sự Thành Phố được chỉ đạo để chứng nhận với Bộ Trưởng Bộ 
Bầu Cử Quận King tiêu đề lá phiếu dưới hình thức về căn bản như sau, với 
những thay đổi có thể được Luật Sư Thành Phố chấp thuận:

THÀNH PHỐ SEATTLE

ĐỀ XUẤT SỐ 1

KHU CÔNG VIÊN SEATTLE

Đề Xuất Số 1 của Thành Phố Seattle liên quan đến việc hình thành Khu Công 
Viên Seattle, là một khu công viên đô thị. 

Đề xuất này sẽ tạo ra Khu Công Viên Seattle để tài trợ, duy trì, điều hành và 
cải thiện công viên, trung tâm cộng đồng, hồ bơi, và các cơ sở và chương 
trình vui chơi giải trí khác.  Khu Vực sẽ có cùng ranh giới với Thành Phố 
Seattle và được điều hành bởi một hội đồng bao gồm các Ủy Viên Hội Đồng 
Thành Phố Seattle. Đề Xuất Số 1 có thể trao quyền hạn cho các khu công 
viên đô thị theo pháp luật tiểu bang, bao gồm đánh thuế bất động sản và ký 
hợp đồng với Thành Phố để thực hiện các chức năng của Khu Vực.

[  ]  Ủng hộ việc hình thành khu công viên đô thị được điều hành bởi các Ủy 
Viên Hội Đồng Thành Phố Seattle phục vụ với tư cách mặc nhiên là Ủy Viên 
Hội Đồng Khu Công Viên Seattle. 

[  ]  Phản đối việc hình thành khu công viên đô thị.

Mục 2.  Ranh Giới Khu Công Viên Seattle. Khu Công Viên Seattle sẽ có cùng 
ranh giới với Thành Phố Seattle. 

Mục 3.  Phê chuẩn. Xác nhận của Lục Sự Thành Phố với Bộ Trưởng Bộ Văn 
Khố và Bầu Cử Quận King về đề xuất trong mục 1 và bất kỳ hành động nào 
khác thực hiện sau khi thông qua sắc lệnh này và phù hợp với thẩm quyền 
của mình, đều được phê chuẩn và xác nhận.

Mục 4.  Ngày Có Hiệu Lực. Sắc lệnh này có hiệu lực và đưa vào thực thi ngay 
lập tức sau khi được Thị Trưởng chấp thuận; nhưng nếu Thị Trưởng gởi lại 
sắc lệnh mà không ký, thì ngay lập tức sau khi được gởi lại; hoặc nếu không 
được chấp thuận và gởi lại bởi Thị Trưởng trong vòng mười ngày sau khi trình 
bày, thì vào ngày thứ 11 sau khi trình đến Thị Trưởng; hoặc nếu bị Thị Trưởng 
phủ quyết, thì ngay lập tức sau khi được thông qua bác bỏ phủ quyết của Thị 
Trưởng. 

Văn bản hoàn chỉnh của Sắc Lệnh Số 124467



Để có quyển sách này ở định dạng thay thế, xin liên lạc Bộ Bầu Cử Quận 
King số 206-296-VOTE(8683).  

Vui lòng tái chế sách dành cho cử tri của quí vị
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Renton, WA  98057-2906
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Tài liệu bầu cử có sẵn bằng tiếng Hoa và tiếng Việt
To comply with Section 203 of the Federal Voting Rights Act, King County is required to provide voting 
materials in Chinese and Vietnamese. To request voting materials, update your language preference or 
register to vote, visit www.myvote.wa.gov or call 206-296-VOTE (8683). 

Để thực hiện theo Mục 203 của Đạo Luật Liên Bang 
về Quyền Bỏ Phiếu, Quận King được yêu cầu phải 
cung cấp các tài liệu bỏ phiếu bằng tiếng Trung 
Quốc và tiếng Việt. Để yêu cầu các tài liệu bầu cử, 
cập nhật lựa chọn ngôn ngữ của quý vị hoặc đăng 
ký bỏ phiếu, ghé đến www.myvote.wa.gov hoặc gọi  
206-296-VOTE (8683) và bấm số 3. 

根據聯邦投票權利法案第203節之要求，金郡需要
提供中文和越南文版的選舉資訊。欲要索取選舉資
訊，更新您的語言選擇或登記投票，請查看網站
www.myvote.wa.gov或致電206-296-VOTE(8683)，
然後按“2”字。

Kính gửi tất cả các cử tri đang cư ngụ tại:

Phiên Bản Số 1


