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Kính thưa quý cử tri,
Nếu quý vị được hỏi về yếu tố quan trọng nhất trong việc quản lý bầu cử, thì quý vị có thể sẽ nghĩ về 
việc đạt được độ chính xác. Đó chính là một trong những cam kết hàng đầu mà tôi đã đặt ra khi tôi 
nhận chức năm 2009. Làm việc hiệu quả và có trách nhiệm với tiền thuế mà quý vị hỗ trợ cho bầu cử 
cũng rất quan trọng--và điều đó có nghĩa là đưa ra quyết định (đôi khi là những quyết định khó khăn) 
về các dịch vụ chúng tôi cung cấp cho cử tri. Bất kể số cử tri đi bầu trong mỗi cuộc bầu cử, lá phiếu và 
sách hướng dẫn cử tri được chuẩn bị và gửi đến tất cả cử tri đã ghi danh, gần 1.2 triệu cử tri, và Bộ 
bầu cử phải sẵn sàng để xử lý bất kỳ lá phiếu nào đã được bầu và gửi lại. 
Hằng năm, chúng tôi nghiên cứu, học hỏi, và báo cáo nhiều yếu tố mà chúng tôi dựa vào để chuẩn bị 
cho các cuộc bầu cử và hỗ trợ các quyết định về dịch vụ chúng tôi cung cấp. Thông tin này cũng được 
báo cáo đến cử tri và các bên liên quan như một phần trách nhiệm của chúng tôi. Quý vị có thể xem 
một vài số liệu thống kê về các hoạt động của chúng tôi ở trang 12. Để xem bản sao hoàn chỉnh của 
Báo cáo Hằng năm của Bộ bầu cử, xin vào trang mạng tinyurl.com/lnwcz88 hoặc yêu cầu một bản 
sao từ văn phòng chúng tôi. 
Giảm lỗi cử tri, cùng với nhiều đổi mới và tính hiệu quả được thực hiện bởi đội ngũ nhân viên, đã giúp 
đạt được những con số nổi bật mà quý vị thấy trong báo cáo. Chúng tôi cũng rất biết ơn những nhân 
vật nổi tiếng đã cung cấp thông điệp của mình trong sách hướng dẫn cử tri này và góp phần hỗ trợ 
chúng tôi trong chiến dịch “Hãy là cử tri nắm thông tin.” Khi lỗi bỏ phiếu giảm, thì chi phí hoạt động 
cũng giảm theo. Lỗi cử tri giảm cũng có nghĩa là nhiều lá phiếu đủ tiêu chuẩn được đếm hơn, đó cũng 
là một trong những cam kết hàng đầu. 
Tôi hoan nghênh ý kiến và câu hỏi của quý vị!
Trân trọng, 
 

Sherril Huff, Giám đốc Bộ bầu cử

Bộ Bầu Cử Quận King không 
chịu trách nhiệm về nội dung 
hoặc tính xác thực của lời 
tuyên bố. 
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2Quý vị sẽ nhận hai tập 
sách hướng dẫn cử tri
Cử tri Quận King sẽ nhận hai tập sách hướng dẫn 
cử tri cho cuộc bầu cử này.  Ngoài tập sách hướng 
dẫn cử tri này, quý vị sẽ nhận một tập sách từ Văn 
Phòng Tổng Thư Ký Tiểu Bang bao gồm các dự luật 
tiên khởi và dự luật tiểu bang, cũng như các chức vụ 
tiểu bang.

Đọc sách dành cho 
cử tri địa phương
Tại sao lại có các dự luật và ứng cử viên 
trong sách dành cho cử tri địa phương mà 
không có trên lá phiếu của tôi?

Các dự luật và tranh cử trên lá phiếu dựa vào 
khu vực mà quý vị ghi danh bỏ phiếu. Sách 
dành cho cử tri địa phương có thể bao gồm 
nhiều khu vực và bao gồm các dự luật và tranh 
cử ngoài khu vực của quý vị.

Phát biểu giải trình là gì?

Phát biểu giải trình được chuẩn bị bởi luật sư 
của mỗi khu vực nêu rõ ảnh hưởng của dự luật 
lá phiếu nếu được thông qua thành luật.

Ủy ban ủng hộ hoặc phản đối một dự luật 
được hình thành như thế nào?

Các khu vực lựa chọn tham gia trong sách dành 
cho cử tri địa phương có trách nhiệm bổ nhiệm 
các thành viên ủy ban, người đồng ý viết các 
phát biểu.

Các phát biểu là cách để thuyết phục cử tri bỏ 
phiếu cho hay chống lại một dự luật. Bộ Bầu Cử 
Quận King không chịu trách nhiệm về nội dung 
hoặc tính xác thực của các phát biểu đó.

Thứ tự của các ứng cử viên trong sách dành 
cho cử tri địa phương là gì?

Các ứng cử viên trong sách dành cho cử tri địa 
phương xuất hiện theo thứ tự mà các ứng cử 
viên xuất hiện trên lá phiếu.

Các ứng cử viên được cho giới hạn từ dựa vào 
số lượng cử tri ghi danh trong mỗi khu vực.
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Điều kiện ghi danh
Để ghi danh bỏ phiếu ở Washington, quý vị phải là:

• Công dân Hoa Kỳ
• Cư dân hợp pháp của Tiểu Bang Washington
• Ít nhất 18 tuổi vào Ngày Bầu Cử
• Không bị Sở Cải Huấn giám sát

Làm thế nào để ghi danh
• Ghi danh trên trang mạng Tổng Thư Ký Tiểu Bang, www.sos.wa.gov
• Tải đơn ghi danh về từ trang mạng của Bộ Bầu Cử Quận King.
• Ghi danh trực tiếp tại văn phòng Bộ Bầu Cử Quận King hoặc Văn Phòng Phụ Ghi 

Danh Cử Tri Quận King

Thời hạn ghi danh
Quý vị có thể ghi danh bỏ phiếu bất kỳ lúc nào, tuy nhiên, có các thời hạn ghi danh 
trước mỗi cuộc bầu cử. Thời hạn cho cuộc bầu cử sơ bộ và bầu cử đặc biệt ngày 4 
tháng 11 năm 2014 như sau:

• Ngày 6 tháng 10 – Hạn chót để ghi danh bỏ phiếu hoặc cập nhật thông tin ghi 
danh cử tri.

• Ngày 27 tháng 10 – Hạn chót để ghi danh trực tiếp cho những ai hiện chưa ghi 
danh ở Washington. Ghi danh trực tiếp tại văn phòng Bộ Bầu Cử ở Renton hoặc 
tại Văn Phòng Phụ Ghi Danh Cử Tri ở Seattle.

Hãy giữ hồ sơ ghi danh cử tri của quý vị hiện hành
Nếu quý vị chuyển nhà hoặc thay đổi tên, hoặc nếu quý vị thay đổi chữ ký, xin vui lòng 
cập nhật hồ sơ ghi danh cử tri. Đơn giản chỉ cần nộp đơn ghi danh cử tri mới để cập 
nhật thông tin.
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ếu Ghé Đến Văn Phòng Phụ 
Ghi Danh Cử Tri của 
chúng tôi
Bộ Bầu Cử Quận King cung cấp dịch vụ 
thuận tiện, trực tiếp tại văn phòng phụ 
ở trung tâm thành phố Seattle dành cho 
những vấn đề chỉ liên quan đến ghi danh 
cử tri.

Các dịch vụ được cung cấp:
• Ghi danh bỏ phiếu
• Thay đổi hoặc cập nhật địa chỉ 

hoặc tên của quý vị
• Thẻ thông báo cử tri 
• Thông tin và hỗ trợ về địa chỉ cư 

trú phi truyền thống/cử tri vô gia 
cư, và địa chỉ thư tín với địa chỉ 
cư trú

• Hủy bỏ hồ sơ ghi danh cử tri

Các dịch vụ không được cung cấp:
• Lá phiếu thay thế
• Nhận lá phiếu đã được bầu
• Nhận các hồ sơ ghi danh cử tri 

chưa được thừa nhận
• Giải quyết chữ ký chưa được 

thừa nhận
• Tiếp cận bỏ phiếu 
• Bản đồ hoặc hồ sơ dữ liệu cử tri
• Nộp hồ sơ ứng cử viên 
Để yêu cầu các dịch vụ này liên lạc 
với Bộ Bầu Cử Quận King tại 206-
296-VOTE (8683).

Điện thoại:
206-296-VOTE (8683)
1-800-325-6165
TTY Relay: 711

Thư điện tử:  
elections@kingcounty.gov

Trực tuyến:  
www.kingcounty.gov/elections

Qua đường bưu điện hoặc 
trực tiếp:  
919 SW Grady Way
Renton, WA  98057
Bộ Bầu Cử Quận King mở cửa Thứ hai – 
Thứ sáu từ 8:30 sáng đến 4:30 chiều 

Văn Phòng Phụ Ghi Danh 
Cử Tri *
Tòa Nhà Hành Chính Quận 
King
500 4th Ave., Room 440
Seattle, WA  98104
Văn Phòng Phụ Ghi Danh Cử Tri mở cửa 
Thứ hai  – Thứ sáu từ 8:30 sáng đến 1 giờ 
chiều và 2 giờ chiều đến 4:30 chiều.
*Xin lưu ý, địa điểm này chỉ cung cấp các 
dịch vụ liên quan đến ghi danh cử tri.

Thông tin liên lạc
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Qua đường bưu điện
Quý vị có thể bầu và gửi lại lá phiếu qua Dịch Vụ Bưu Điện 
Hoa Kỳ ngay khi quý vị nhận được lá phiếu. 

Lá phiếu phải được đóng dấu bưu điện không trễ hơn ngày 
4 tháng 11. Lá phiếu được gửi qua đường bưu điện cần dán 
tem hạng nhất.

Thùng bỏ phiếu 24 giờ
Gửi lại lá phiếu tại thùng bỏ phiếu để không cần phải sử dụng Dịch Vụ Bưu Điện Hoa Kỳ 
hoặc tem hạng nhất.    

Burien City Hall 
(Tòa Thị Chính Burien) 
400 SW 152nd Street, Burien 98166

Crossroads Shopping Center
(Trung Tâm Mua Sắm Crossroads) 
Lối vào phía Nam 
15600 NE 8th Street, Bellevue 98008

Federal Way City Hall
(Tòa Thị Chính Federal Way) 
33325 8th Avenue S, Federal Way 98003

Issaquah City Hall
(Tòa Thị Chính Issaquah) 
130 E Sunset Way, Issaquah 98027

King County Elections
(Bộ Bầu Cử Quận King) 
919 SW Grady Way, Renton 98057

Lake Forest Park City Hall
(Tòa Thị Chính Lake Forest Park)
17425 Ballinger Way NE, Lake Forest Park 
98155

Regional Justice Center
(Trung Tâm Tư Pháp Khu Vực) 
401 4th Avenue N, Kent 98032
Gần lối vào bãi đậu xe

Redmond City Hall
(Tòa Thị Chính Redmond) 
15670 NE 85th Street, Redmond 98052

Địa điểm thùng bỏ phiếu ở Seattle:

Ballard Branch Library
(Thư Viện Chi Nhánh Ballard) 
Góc đường NW 57th Street và 22nd Avenue 
NW, Seattle 98107

King County Administration 
Building
(Tòa Nhà Hành Chính Quận King)
500 4th Avenue, Seattle 98104

Thùng bỏ phiếu mở 
24 giờ một ngày bắt đầu vào ngày 16 
tháng 10.

Thùng bỏ phiếu đóng 
vào Ngày Bầu Cử, ngày 4 tháng 11, vào 
lúc 8 giờ tối.

G
ử

i l
ại

 lá
 p

hi
ếu

mới

Xe van bỏ phiếu theo lịch
Gửi lại lá phiếu tại xe van bỏ phiếu để không cần phải sử dụng Dịch Vụ Bưu Điện Hoa Kỳ hoặc 
tem hạng nhất. Các xe van sẽ chỉ đậu tại các địa điểm này vào các ngày và giờ sau đây:

Auburn City Hall
(Tòa Thị Chính Auburn)
25 West Main Street, Auburn, 98001

Kirkland City Hall
(Tòa Thị Chính Kirkland)
123 5th Avenue, Kirkland, 98033

Sammamish City Hall 
(Tòa Thị Chính Sammamish)
801 228th Ave SE, Sammamish 98075

SeaTac City Hall
(Tòa Thị Chính SeaTac)
4800 S 188th Street, SeaTac, 98188

Shoreline-Aurora Square Shopping 
Center (Trung Tâm Mua Sắm 
Shoreline-Aurora Square) 
15505 Westminster Way N, Shoreline, 98133 

Tahoma School District Building
(Tòa Nhà Khu Học Chánh Tahoma)
25720 Maple Valley-Black Diamond Rd SE, 
Maple Valley, 98038

White Center at Greenbridge Library
(White Center tại Thư Viện 
Greenbridge)
9720 8th Avenue SW, Seattle, 98106

Woodinville City Hall
(Tòa Thị Chính Woodinville)
17301 133rd Avenue NE, Woodinville, 98072

Địa điểm xe van bỏ phiếu ở Seattle:
Magnuson Park (Công Viên Magnuson)
6344 NE 74th Street, Seattle, 98115
Dùng lối vào ở 74th Street

Rainier Community Center
(Trung Tâm Cộng Đồng Rainier)
4600 38th Avenue S, Seattle, 98118

West Seattle Stadium
(Sân Vận Động West Seattle)
4432 35th Avenue SW, Seattle, 98126

Tại địa điểm khu đại học:
University of Washington Campus
(Khuôn Viên Đại Học Washington)
Red Square, Seattle, 98105
Không có chỗ đậu xe hay lối ra vào cho xe cộ

Giờ làm việc
Thứ bảy, ngày 1 tháng 11, 10 giờ sáng – 5 giờ chiều
Thứ hai, ngày 3 tháng 11, 10 giờ sáng – 5 giờ chiều
Ngày Bầu Cử, ngày 4 tháng 11, 10 giờ sáng – 8 giờ tối



Qua đường bưu điện
Quý vị có thể bầu và gửi lại lá phiếu qua Dịch Vụ Bưu Điện 
Hoa Kỳ ngay khi quý vị nhận được lá phiếu. 

Lá phiếu phải được đóng dấu bưu điện không trễ hơn ngày 
4 tháng 11. Lá phiếu được gửi qua đường bưu điện cần dán 
tem hạng nhất.

Thùng bỏ phiếu 24 giờ
Gửi lại lá phiếu tại thùng bỏ phiếu để không cần phải sử dụng Dịch Vụ Bưu Điện Hoa Kỳ 
hoặc tem hạng nhất.    

Burien City Hall 
(Tòa Thị Chính Burien) 
400 SW 152nd Street, Burien 98166

Crossroads Shopping Center
(Trung Tâm Mua Sắm Crossroads) 
Lối vào phía Nam 
15600 NE 8th Street, Bellevue 98008

Federal Way City Hall
(Tòa Thị Chính Federal Way) 
33325 8th Avenue S, Federal Way 98003

Issaquah City Hall
(Tòa Thị Chính Issaquah) 
130 E Sunset Way, Issaquah 98027

King County Elections
(Bộ Bầu Cử Quận King) 
919 SW Grady Way, Renton 98057

Lake Forest Park City Hall
(Tòa Thị Chính Lake Forest Park)
17425 Ballinger Way NE, Lake Forest Park 
98155

Regional Justice Center
(Trung Tâm Tư Pháp Khu Vực) 
401 4th Avenue N, Kent 98032
Gần lối vào bãi đậu xe

Redmond City Hall
(Tòa Thị Chính Redmond) 
15670 NE 85th Street, Redmond 98052

Địa điểm thùng bỏ phiếu ở Seattle:

Ballard Branch Library
(Thư Viện Chi Nhánh Ballard) 
Góc đường NW 57th Street và 22nd Avenue 
NW, Seattle 98107

King County Administration 
Building
(Tòa Nhà Hành Chính Quận King)
500 4th Avenue, Seattle 98104

Thùng bỏ phiếu mở 
24 giờ một ngày bắt đầu vào ngày 16 
tháng 10.

Thùng bỏ phiếu đóng 
vào Ngày Bầu Cử, ngày 4 tháng 11, vào 
lúc 8 giờ tối.

G
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Xe van bỏ phiếu theo lịch
Gửi lại lá phiếu tại xe van bỏ phiếu để không cần phải sử dụng Dịch Vụ Bưu Điện Hoa Kỳ hoặc 
tem hạng nhất. Các xe van sẽ chỉ đậu tại các địa điểm này vào các ngày và giờ sau đây:

Auburn City Hall
(Tòa Thị Chính Auburn)
25 West Main Street, Auburn, 98001

Kirkland City Hall
(Tòa Thị Chính Kirkland)
123 5th Avenue, Kirkland, 98033

Sammamish City Hall 
(Tòa Thị Chính Sammamish)
801 228th Ave SE, Sammamish 98075

SeaTac City Hall
(Tòa Thị Chính SeaTac)
4800 S 188th Street, SeaTac, 98188

Shoreline-Aurora Square Shopping 
Center (Trung Tâm Mua Sắm 
Shoreline-Aurora Square) 
15505 Westminster Way N, Shoreline, 98133 

Tahoma School District Building
(Tòa Nhà Khu Học Chánh Tahoma)
25720 Maple Valley-Black Diamond Rd SE, 
Maple Valley, 98038

White Center at Greenbridge Library
(White Center tại Thư Viện 
Greenbridge)
9720 8th Avenue SW, Seattle, 98106

Woodinville City Hall
(Tòa Thị Chính Woodinville)
17301 133rd Avenue NE, Woodinville, 98072

Địa điểm xe van bỏ phiếu ở Seattle:
Magnuson Park (Công Viên Magnuson)
6344 NE 74th Street, Seattle, 98115
Dùng lối vào ở 74th Street

Rainier Community Center
(Trung Tâm Cộng Đồng Rainier)
4600 38th Avenue S, Seattle, 98118

West Seattle Stadium
(Sân Vận Động West Seattle)
4432 35th Avenue SW, Seattle, 98126

Tại địa điểm khu đại học:
University of Washington Campus
(Khuôn Viên Đại Học Washington)
Red Square, Seattle, 98105
Không có chỗ đậu xe hay lối ra vào cho xe cộ

Giờ làm việc
Thứ bảy, ngày 1 tháng 11, 10 giờ sáng – 5 giờ chiều
Thứ hai, ngày 3 tháng 11, 10 giờ sáng – 5 giờ chiều
Ngày Bầu Cử, ngày 4 tháng 11, 10 giờ sáng – 8 giờ tối



Chữ ký xác minh 
lá phiếu của 
quý vị
Ký tên vào bản tuyên thệ cử tri ở 
mặt sau phong bì gửi lại trước khi 
gửi đến Bộ Bầu Cử. Hãy dành thời 
gian và ký tên một cách cẩn thận.

Trước khi bất kỳ lá phiếu nào được 
đếm, luật tiểu bang yêu cầu các nhân 
viên Bộ Bầu Cử được đào tạo đặc 
biệt phải bảo đảm chữ ký trên phong 
bì gửi lại giống với chữ ký trong hồ sơ 
ghi danh cử tri. Nếu quý vị quên ký tên 
hoặc nếu hai chữ ký này không giống 
nhau, Bộ Bầu Cử sẽ không thể đếm lá 
phiếu của quý vị được. Nếu điều này 
xảy ra, nhân viên Bộ Bầu Cử sẽ liên 
lạc với quý vị để giải quyết vấn đề.

Trung tâm tiếp cận bỏ phiếu 
sẵn sàng trợ giúp cử tri hoàn 
tất lá phiếu. Đội ngũ nhân 
viên được huấn luyện cùng 
các trang thiết bị đặc biệt sẵn 
sàng trợ giúp cử tri khuyết 
tật bỏ phiếu một cách kín 
đáo và độc lập.  

Cử tri cũng có thể gửi lại lá phiếu tại các địa 
điểm này trong giờ làm việc.

King County Elections 
(Bộ Bầu Cử Quận King) 
919 SW Grady Way, Renton 98057

Giờ Làm Việc:
Các ngày trong tuần, ngày 17 tháng 10 – 
ngày 4 tháng 11, 8:30 sáng – 4:30 chiều
Thứ ba, ngày 4 tháng 11, 8:30 sáng – 8:00 tối

Seattle Union Station 
(Trạm Seattle Union)
401 S. Jackson Street, Seattle 98104

Giờ Làm Việc:
Thứ hai, ngày 3 tháng 11, 10 giờ sáng – 5 giờ 
chiều
Thứ ba, ngày 4 tháng 11, 10 giờ sáng – 8 giờ tối

Bellevue City Hall 
(Tòa Thị Chính Bellevue)
450 110th Avenue NE, Bellevue 98004
Giờ Làm Việc:
Thứ hai, ngày 3 tháng 11, 10 giờ sáng – 5 giờ 
chiều
Thứ ba, ngày 4 tháng 11, 10 giờ sáng – 8 giờ tối

Trung tâm tiếp cận 
bỏ phiếu

C
ách bỏ phiếu qua đư

ờ
ng bư

u điện

• Cẩn thận đọc và làm theo các hướng dẫn trên lá phiếu và trong sách 
dành cho cử tri.

• Đọc hết lá phiếu, mặt trước và mặt sau, trước khi bỏ phiếu.
• Sử dụng bút mực đen.

• Tách và tái chế phần gốc ở phía trên lá phiếu.

• Ký tên và ghi ngày ký trên bản tuyên thệ ở phía sau phong bì gửi lại.

• Gửi lại phiếu bầu qua đường bưu 
điện (sử dụng tem hạng nhất) hoặc 
tại thùng bỏ phiếu.

Hãy chắc chắn gửi 
lại phiếu bầu không 
trễ hơn hạn chót 
ngày bầu cử, 
ngày 4 tháng 11. 

!John Ad

Don’t forget to sign below!

Election Day:  November 4, 2014



Chữ ký xác minh 
lá phiếu của 
quý vị
Ký tên vào bản tuyên thệ cử tri ở 
mặt sau phong bì gửi lại trước khi 
gửi đến Bộ Bầu Cử. Hãy dành thời 
gian và ký tên một cách cẩn thận.

Trước khi bất kỳ lá phiếu nào được 
đếm, luật tiểu bang yêu cầu các nhân 
viên Bộ Bầu Cử được đào tạo đặc 
biệt phải bảo đảm chữ ký trên phong 
bì gửi lại giống với chữ ký trong hồ sơ 
ghi danh cử tri. Nếu quý vị quên ký tên 
hoặc nếu hai chữ ký này không giống 
nhau, Bộ Bầu Cử sẽ không thể đếm lá 
phiếu của quý vị được. Nếu điều này 
xảy ra, nhân viên Bộ Bầu Cử sẽ liên 
lạc với quý vị để giải quyết vấn đề.

Trung tâm tiếp cận bỏ phiếu 
sẵn sàng trợ giúp cử tri hoàn 
tất lá phiếu. Đội ngũ nhân 
viên được huấn luyện cùng 
các trang thiết bị đặc biệt sẵn 
sàng trợ giúp cử tri khuyết 
tật bỏ phiếu một cách kín 
đáo và độc lập.  

Cử tri cũng có thể gửi lại lá phiếu tại các địa 
điểm này trong giờ làm việc.

King County Elections 
(Bộ Bầu Cử Quận King) 
919 SW Grady Way, Renton 98057

Giờ Làm Việc:
Các ngày trong tuần, ngày 17 tháng 10 – 
ngày 4 tháng 11, 8:30 sáng – 4:30 chiều
Thứ ba, ngày 4 tháng 11, 8:30 sáng – 8:00 tối

Seattle Union Station 
(Trạm Seattle Union)
401 S. Jackson Street, Seattle 98104

Giờ Làm Việc:
Thứ hai, ngày 3 tháng 11, 10 giờ sáng – 5 giờ 
chiều
Thứ ba, ngày 4 tháng 11, 10 giờ sáng – 8 giờ tối

Bellevue City Hall 
(Tòa Thị Chính Bellevue)
450 110th Avenue NE, Bellevue 98004
Giờ Làm Việc:
Thứ hai, ngày 3 tháng 11, 10 giờ sáng – 5 giờ 
chiều
Thứ ba, ngày 4 tháng 11, 10 giờ sáng – 8 giờ tối

Trung tâm tiếp cận 
bỏ phiếu

C
ách bỏ phiếu qua đư

ờ
ng bư

u điện
• Cẩn thận đọc và làm theo các hướng dẫn trên lá phiếu và trong sách 

dành cho cử tri.

• Đọc hết lá phiếu, mặt trước và mặt sau, trước khi bỏ phiếu.
• Sử dụng bút mực đen.

• Tách và tái chế phần gốc ở phía trên lá phiếu.

• Ký tên và ghi ngày ký trên bản tuyên thệ ở phía sau phong bì gửi lại.

• Gửi lại phiếu bầu qua đường bưu 
điện (sử dụng tem hạng nhất) hoặc 
tại thùng bỏ phiếu.

Hãy chắc chắn gửi 
lại phiếu bầu không 
trễ hơn hạn chót 
ngày bầu cử, 
ngày 4 tháng 11. 

!John Ad

Don’t forget to sign below!

Election Day:  November 4, 2014



Chức vụ Nhiệm vụ Nhiệm 
kỳ 

(năm)

Tiền 
lương 
(2014)

Thẩm Phán Tòa Án Khu 
Vực
(được bầu bởi cử tri trong khu bầu 
cử)

• Xét xử và kết án các vụ án hình sự tiểu hình, các 
vụ án dân sự với thiệt hại ít hơn $50,000, các vụ 
kiện nhỏ, các trường hợp giao thông, và yêu cầu 
lệnh bảo vệ nạn nhân bị bạo lực gia đình.  

4 $144,544

Công Tố Viên Quận King
(được bầu bởi cử tri trong Quận 
King)

• Đại diện tiểu bang và quận trong các vụ án hình 
sự

• Khởi tố các vụ án trọng tội trong quận và một số 
tội tiểu hình

• Là cố vấn pháp lý cho các quan chức quận
• Giám sát Cơ Quan Hỗ Trợ Gia Đình, bao gồm 

thành lập quan hệ cha con và cấp dưỡng cho trẻ. 

4 $185,907

Thẩm phán Tòa án Thành 
phố Seattle
(Được bầu bởi tất cả các cử tri 
trong thành phố)

• Xét xử và kết án vụ án tội tiểu hình và tội tiểu hình 
cấp nặng, bao gồm bạo lực gia đình, lái xe trong 
tình trạng ảnh hưởng chất kích thích, vi phạm giao 
thông, giấy phạt đậu xe và xả rác.

4 $139,237

Thông tin về các chức vụ tiểu bang và liên bang được liệt kê trong Sách hướng dẫn cử 
tri Tiểu bang, bao gồm Thượng viện và Hạ viện Hoa Kỳ, Thượng viện và Hạ viện Tiểu 
bang, Thẩm phán Tối cao pháp viện và Thẩm phán Tòa phúc thẩm.  

Washington sử dụng hệ thống “2 Ứng Cử Viên 
Sơ Bộ Hàng Đầu” cho cuộc bầu cử sơ bộ

Hệ thống 2 Ứng Cử Viên Sơ Bộ Hàng Đầu cho phép các cử tri bỏ phiếu cho bất kỳ ứng cử viên 
nào tranh cử trong mỗi cuộc tranh cử. Hai ứng cử viên nhận được nhiều phiếu bầu nhất trong 
cuộc bầu cử sơ bộ sẽ tiến đến tổng tuyển cử. Ứng cử viên cũng phải nhận được ít nhất 1% 
phiếu bầu trong cuộc tranh cử đó để tiến đến tổng tuyển cử. 

Hệ thống 2 Ứng Cử Viên Sơ Bộ Hàng Đầu áp dụng cho các chức vụ đảng phái. Hệ thống này 
không áp dụng cho Ủy Viên Khu Bầu Cử. Trong khi có một vài thay đổi nhỏ, bầu cử cho chức 
vụ phi đảng phái, như hội đồng thành phố hoặc thẩm phán, được thực hiện một cách tương tự 
như cuộc bầu cử sơ bộ 2 Ứng Cử Viên Sơ Bộ Hàng Đầu.  Nói chung, hai ứng cử viên trong 
cuộc tranh cử phi đảng phải nhận được phiếu bầu nhiều nhất trong cuộc bầu cử sơ bộ sẽ tiến 
đến tổng tuyển cử.

Quý vị có thể tự hỏi tại sao một số chức vụ không xuất hiện trên lá phiếu của cuộc bầu cử sơ 
bộ. Khi chỉ có một hoặc hai ứng cử viên nộp hồ sơ cho chức vụ phi đảng phái, thì không có 
cuộc bầu cử sơ bộ và các ứng cử viên tự động tiến đến tổng tuyển cử. Đối với các chức vụ 
đảng phái, vẫn có cuộc bầu cử sơ bộ ngay cả khi chỉ có một hoặc hai ứng cử viên nộp hồ sơ.

N
hi

ệm
 v

ụ 
củ

a 
cá

c 
ch

ứ
c 

vụ
 tr

on
g 

cu
ộc

 b
ầu

 c
ử

 n
ày

�



Chức vụ Nhiệm vụ Nhiệm 
kỳ 

(năm)

Tiền 
lương 
(2014)

Thẩm Phán Tòa Án Khu 
Vực
(được bầu bởi cử tri trong khu bầu 
cử)

• Xét xử và kết án các vụ án hình sự tiểu hình, các 
vụ án dân sự với thiệt hại ít hơn $50,000, các vụ 
kiện nhỏ, các trường hợp giao thông, và yêu cầu 
lệnh bảo vệ nạn nhân bị bạo lực gia đình.  

4 $144,544

Công Tố Viên Quận King
(được bầu bởi cử tri trong Quận 
King)

• Đại diện tiểu bang và quận trong các vụ án hình 
sự

• Khởi tố các vụ án trọng tội trong quận và một số 
tội tiểu hình

• Là cố vấn pháp lý cho các quan chức quận
• Giám sát Cơ Quan Hỗ Trợ Gia Đình, bao gồm 

thành lập quan hệ cha con và cấp dưỡng cho trẻ. 

4 $185,907

Thẩm phán Tòa án Thành 
phố Seattle
(Được bầu bởi tất cả các cử tri 
trong thành phố)

• Xét xử và kết án vụ án tội tiểu hình và tội tiểu hình 
cấp nặng, bao gồm bạo lực gia đình, lái xe trong 
tình trạng ảnh hưởng chất kích thích, vi phạm giao 
thông, giấy phạt đậu xe và xả rác.

4 $139,237

Thông tin về các chức vụ tiểu bang và liên bang được liệt kê trong Sách hướng dẫn cử 
tri Tiểu bang, bao gồm Thượng viện và Hạ viện Hoa Kỳ, Thượng viện và Hạ viện Tiểu 
bang, Thẩm phán Tối cao pháp viện và Thẩm phán Tòa phúc thẩm.  

Washington sử dụng hệ thống “2 Ứng Cử Viên 
Sơ Bộ Hàng Đầu” cho cuộc bầu cử sơ bộ

Hệ thống 2 Ứng Cử Viên Sơ Bộ Hàng Đầu cho phép các cử tri bỏ phiếu cho bất kỳ ứng cử viên 
nào tranh cử trong mỗi cuộc tranh cử. Hai ứng cử viên nhận được nhiều phiếu bầu nhất trong 
cuộc bầu cử sơ bộ sẽ tiến đến tổng tuyển cử. Ứng cử viên cũng phải nhận được ít nhất 1% 
phiếu bầu trong cuộc tranh cử đó để tiến đến tổng tuyển cử. 

Hệ thống 2 Ứng Cử Viên Sơ Bộ Hàng Đầu áp dụng cho các chức vụ đảng phái. Hệ thống này 
không áp dụng cho Ủy Viên Khu Bầu Cử. Trong khi có một vài thay đổi nhỏ, bầu cử cho chức 
vụ phi đảng phái, như hội đồng thành phố hoặc thẩm phán, được thực hiện một cách tương tự 
như cuộc bầu cử sơ bộ 2 Ứng Cử Viên Sơ Bộ Hàng Đầu.  Nói chung, hai ứng cử viên trong 
cuộc tranh cử phi đảng phải nhận được phiếu bầu nhiều nhất trong cuộc bầu cử sơ bộ sẽ tiến 
đến tổng tuyển cử.

Quý vị có thể tự hỏi tại sao một số chức vụ không xuất hiện trên lá phiếu của cuộc bầu cử sơ 
bộ. Khi chỉ có một hoặc hai ứng cử viên nộp hồ sơ cho chức vụ phi đảng phái, thì không có 
cuộc bầu cử sơ bộ và các ứng cử viên tự động tiến đến tổng tuyển cử. Đối với các chức vụ 
đảng phái, vẫn có cuộc bầu cử sơ bộ ngay cả khi chỉ có một hoặc hai ứng cử viên nộp hồ sơ.
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Doan Dinh
Võ sư Vovinam-Việt Võ Đạo 

Trong môn Việt Võ Đạo, thời gian là tất cả.
Cũng như việc bỏ phiếu!
Hãy gởi lại lá phiếu sớm và đừng chờ đến phút cuối.
Hạn chót ngày bầu cử là ngày 4 tháng 11.

Hãy là một cử tri nắm thông tin!



12 Jurisdiction Quận King không chịu trách nhiệm về tính hợp lệ hoặc 
chính xác của lời tuyên bố, phát biểu hoặc bác bỏ. 
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Thống kê bầu cử12
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Thống kê bầu cử

Cuong Vu
Nghệ sĩ kèn trumpet nhạc jazz

Đừng bỏ lỡ một nhịp nào trong cuộc 
bầu cử này.
Hãy ghi danh bỏ phiếu và nhớ cập nhật 
hồ sơ ghi danh của quý vị.
Trợ giúp và lá phiếu có bằng tiếng Việt.

Hãy là một cử tri nắm thông tin!



14 Quận King không chịu trách nhiệm về tính hợp lệ hoặc 
chính xác của lời tuyên bố, phát biểu hoặc bác bỏ. Quận King

Công Tố Viên 

Giáo dục:  Đại Học Washington, bậc đạ i họ c 
và  trườ ng luậ t

Nghề  nghiệ p: Công Tố Viên Quậ n King

Lời tuyên bố: Là  Công Tố Viên Quậ n King, tôi chú tâm vào việc lã nh đạ o 
văn phòng tốt nhất trong cả nước, thu hút các luật sư giỏ i nhất và đội ngũ 
nhân viên tậ n tâm vớ i sứ  mệ nh của chúng tôi để thự c thi công lý, và cải 
cách hệ thống tư pháp hình sự của chúng ta.  Trong 30 năm qua tạ i văn 
phòng này, tôi đã nhận ra một số chân lý dẫn bướ c cho tôi trong vai trò 
này, bao gồm:

Giữ trẻ em ở trường học là chiến lược phòng chống tội phạm tốt nhất của 
chúng ta, và việc chuyển nhữ ng thanh thiếu niên phạ m tội nhẹ từ tòa án về 
một cộng đồng nhân á i có thể thay đổi suy nghĩ củ a cá c em.  Nhiều vấn đề 
xã hội phức tạp mà  chúng ta phải đối mặt không thể đượ c giải quyết trong 
một phòng xử án hoặc nhà tù, nhưng luật pháp có thể là một công cụ hiệu 
quả để đạt được kết quả mong muốn hơn, giống như việ c điều trị nghiện 
ma tú y hoặc bệnh tâm thần.

Ngoài ra, không có điề u gì tốt đẹp diễn ra khi trẻ em mang theo súng một 
cách bất hợp pháp. Nạ n trộm đột nhập và  đá nh cắ p xe hơi là vấn nạn tội 
phạm về  chất lượng cuộc sống, chứ không chỉ đơn giản là tội xâm phạm 
tài sản.  Không có mấy tội ác gây hủ y hoạ i tớ i một gia đình nặng nề hơn là 
việc mất một người thân yêu do một lái xe say rượu. Nguồn lực cộng đồng 
mạnh mẽ có thể giúp cứ u số ng nhữ ng nạn nhân của bạo lực gia đình và 
lạm dụng tình dục. Ngăn chặn tình trạng ngược đãi người cao niên là trách 
nhiệm chung.

Thực tế rằng tì nh trạ ng bất cân xứng về  chủng tộc trong hệ thống tư pháp 
của chúng ta làm suy yếu dần uy tín của chúng tôi với những người chị u 
tác động nhiều nhất củ a tội ác.  Mục tiêu của mọ i hệ thống tư pháp phả i là 
giảm thiểu tái phạm, tuy nhiên hai phầ n ba số người ra tù ngày hôm nay 
sẽ quay trở lại nhà tù trong vòng ba năm.  Nếu chúng ta muốn có  bất kỳ sự  
tiến bộ nà o trong việc giảm tỷ lệ giam giữ củ a đất nước nà y thì  chúng ta 
phải xây dựng hệ thống tái hò a nhập có hiệu quả.

Cùng với nhau, chúng ta có sức mạnh để hình thành một hệ thống tư pháp 
hình sự công bằng và phục vụ nhu cầu của cộng đồng năng động của 
chúng ta.  Thậ t là một đặc ân và vinh dự cho tôi khi đượ c đại diện cho quý  
vị  vớ i vai trò  Công Tố Viên.

 Dan Satterberg 
 800 5th Avenue Box 101-254 
 Seattle WA  98104 

 (206) 229-7008 
 dan@satterberg.com 
 www.dansatterberg.com 

(Theo Đảng Cộng Hòa)

!Tuyên bố 
ứng cử viên và 
dự luật được in 
chính xác như 
bản nộp. 
Bộ Bầu Cử Quận King không chỉnh 
sửa dấu câu, ngữ pháp, lỗi cú pháp 
hoặc thông tin không chính xác. 



Jurisdiction King County Elections is not authorized to edit statements, 
nor is it responsible for the contents therein. 15Quận King không chịu trách nhiệm về tính hợp lệ hoặc 
chính xác của lời tuyên bố, phát biểu hoặc bác bỏ. Khu Vực Bầu Cử Phía Đông Bắc

Thẩm Phán Vị Trí Số 1

Giáo dục:  Tôi theo đuổ i tì nh yêu vớ i ngà nh 
luậ t và  tố t nghiệ p trườ ng luậ t sau hai năm theo họ c

Nghề  nghiệ p: Tôi rấ t vinh dự  đượ c đả m nhậ n trọ ng trá ch Thẩ m Phá n Tạ m 
Thờ i

Lời tuyên bố: Tôi biế t cầ n là m nhữ ng gì  để  có  thể  công bằ ng, từ  bi và  giú p 
mọ i ngườ i biế t chị u trá ch nhiệ m.  Tôi đã  hà nh nghề  luậ t hì nh sự  từ  năm 
2001.  Tôi đã  là  Công Tố  Viên Quậ n King, Luậ t Sư Biệ n Hộ  Công và  đã  
hà nh nghề  riêng.

Tôi tin rằ ng tôi là  ngườ i duy nhấ t đủ  điề u kiệ n cho vị  trí  nà y.  Sau khi thà nh 
công trong vai trò  biệ n hộ  hì nh sự , hiệ n nay tôi đã  tậ p trung và o việ c đả m 
nhậ n vai trò  Thẩ m Phá n Tạ m Thờ i cho mộ t số  tò a á n trong một vài năm.  
Nhiệ m vụ  củ a tôi trong vai trò  Thẩ m Phá n Tạ m Thờ i phản ánh chí nh nhữ ng 
nhiệ m vụ  củ a mộ t thẩ m phá n đắ c cử .  Tôi đã  ra phá n quyế t về  cá c vấ n đề  
trọ ng yế u và  chưa bao giờ  bị  lậ t ngượ c tì nh thế  tạ i phiên kháng cáo.

Tôi phá t triể n tì nh yêu vớ i ngà nh luậ t củ a mì nh từ  ngườ i bà  củ a tôi, mộ t 
thư ký  phá p lý . Bà  kể  cho tôi nghe về  cá c thẩ m phá n trong phò ng xử  á n 
tạ o ra sự  khá c biệ t trong cuộ c số ng củ a ngườ i dân hà ng ngà y và  về  trí  
thông minh, sự  khôn ngoan và  lò ng từ  bi củ a họ .  Bà  độ ng viên tôi là m việ c 
chăm chỉ , đố i xử  bì nh đẳ ng vớ i mọ i ngườ i và  thể  hiệ n lò ng nhân từ  đồ ng 
thờ i chị u trá ch nhiệ m vớ i bả n thân và  nhữ ng ngườ i dân mà  tôi phụng sự.

Khi sự  nghiệ p củ a tôi phá t triể n, tôi đã  tì m cá ch tá c độ ng nhiề u hơn đế n 
cộ ng đồ ng củ a tôi.  Tôi mong chờ  đượ c phụng sự cho cộ ng đồ ng củ a mì nh 
và  giú p đỡ  nhữ ng ngườ i ké m may mắ n.  Đã  đế n thờ i đạ i Bì nh Minh Mớ i 
cho Ngà nh Tư Phá p.

 Dawn M. Bettinger 
 PO Box 761 
 Redmond WA  98074 

 (425) 802-7703 
 dawnbettinger@hotmail.com 
 www.dawnbettinger.com 

Giáo dục:  Tiế n Sĩ  Luậ t, Đạ i Họ c Puget Sound 
(Đạ i Họ c Seattle); Thạ c Sĩ  Khoa Học, Tư Vấ n, Đạ i Họ c Purdue; Cử  Nhân 
Khoa Họ c Xã  Hộ i, Khoa Tâm Lý  Họ c, Đạ i Họ c Marquette

Nghề  nghiệ p: Thẩ m Phá n Tò a Á n Khu Vự c; cự u Công Tố  Viên, Luậ t Sư 
Biệ n Hộ  Công và  Luậ t Sư Tranh Tụ ng Dân Sự 

Lời tuyên bố: Thẩ m Phá n Garrow đã  đả m nhậ n vai trò  Thẩ m Phá n Tò a Á n 
Khu Vự c trong 16 năm (xin cả m ơn quý  vị !) tạ i tấ t cả  cá c tò a á n ở  Eastside. 
Bà  có  niề m đam mê hướ ng đế n sự  công bằ ng. Bà  là m việ c chăm chỉ  để  
đả m bả o rằ ng tấ t cả  mọ i ngườ i đề u đượ c lắ ng nghe, đượ c đố i xử  công 
bằ ng và  tôn trọ ng, và  cá c quyề n lợ i hợ p phá p đượ c bả o vệ . Xin hã y ủ ng hộ  
cho lầ n tá i tranh cử  nà y củ a bà .

Trong hơn 140 thẩ m phá n, bao gồ m Thẩ m Phá n Tố i Cao Phá p Việ n, hã y 
ủ ng hộ  cho lầ n tá i tranh cử  nà y củ a bà . Thẩ m Phá n Garrow đã  nhậ n đượ c 
đá nh giá  cao nhấ t, “Đủ Tiêu Chuẩn Đặc Biệt”, từ  Luậ t Sư Đoàn Quậ n 
King. Bà  là  nhà  lã nh đạ o trong cộ ng đồ ng phá p lý , đượ c bầ u và o Hộ i Đồ ng 
Quả n Trị  Cơ Quan Quả n Lý  Tư Phá p và  vài lầ n giữ  vai trò  Chá nh Thẩ m tạ i 
Eastside. 

Trướ c khi trở  thà nh Thẩ m Phá n, Janet đã  có  sự  nghiệ p 17 năm hà nh nghề  
trong lĩ nh vự c công và  tư. Bà  là  cộ ng sự  củ a Cairncross & Hempelmann.

Janet lớ n lên trong gia đì nh đông anh chị  em tạ i mộ t trang trạ i và  tự  trang 
trải chi phí đến trường của mình. Bà  là  cư dân Bellevue trong 24 năm qua 
và  có  mộ t cô con gá i đang độ  tuổ i thiế u niên. Janet đã  tham gia hoạ t độ ng 
tì nh nguyệ n cho nhiề u cơ quan dị ch vụ  nhân sinh tạ i đị a phương.

Đượ c Hỗ  Trợ  Rộ ng Rã i: Cả nh Sá t Trưở ng John Urquhart; Hộ i Đoà n Cả nh 
Sá t Quậ n King; Thị  Trưở ng Bellevue Claudia Balducci, Ủ y Viên Hộ i Đồ ng 
Conrad Lee; Dân Biể u Judy Clibborn, Cyrus Habib, Roger Goodman; Ủ y 
Viên Hộ i Đồ ng Quậ n Kathy Lambert, Jane Hague; cự u Luậ t Sư Hoa Kỳ  
John và  Mike McKay; Hộ i Phụ  Nữ  Chí nh Trị  Quố c Gia; Hộ i Đồ ng Lao Độ ng 
Quậ n King; Đả ng Dân Chủ  Quậ n King.

 Janet Garrow 
 PO Box 23125 
 Seattle WA  98102 

 (206) 367-8704 
 judgejanetgarrow@gmail.com 
 www.reelectjudgejanetgarrow.com 



16 Quận King không chịu trách nhiệm về tính hợp lệ hoặc 
chính xác của lời tuyên bố, phát biểu hoặc bác bỏ. Khu Vực Bầu Cử Phía Đông Bắc

Thẩm Phán Vị Trí Số 2

 Giáo dục:  Đạ i Họ c Connecticut, Cử  Nhân 
Khoa Họ c Tự  Nhiên; Trườ ng Luậ t Đạ i Họ c Quinnipiac, Tiế n Sĩ  Luậ t; Chứ ng 
Nhậ n Hò a Giả i Chuyên Nghiệ p, Trườ ng Luậ t UW.

Nghề  nghiệ p: Thẩ m Phá n Tạ m Thờ i, Luậ t Sư Biệ n Hộ , Cự u Công Tố  Viên 
Tò a Á n Khu Vự c Quậ n King.

Lời tuyên bố: “Kinh nghiệ m số ng củ a Sarah và  22 năm đả m nhậ n vai 
trò  công tố  viên, luậ t sư biệ n hộ  và  Thẩ m Phá n Tạ m Thờ i đã  giú p Sarah 
Hayne là  ứ ng cử  viên đủ tiêu chuẩn cự c kỳ  xuấ t sắ c cho vị  trí  thẩ m phá n.” 
– Thẩ m Phá n Robert McSeveney (Đã  nghỉ  hưu)

Tôi là  đứ a con ú t trong 11 đứ a con củ a mộ t bà  mẹ  đơn thân. Tôi lớ n lên 
trong cả nh nghè o đó i và  là  ngườ i đầ u tiên trong gia đì nh có  đượ c bằ ng đạ i 
họ c. Vụ  á n mạ ng xả y ra vớ i chị  gá i tôi chưa đượ c giả i quyế t và  việ c tò a á n 
không có  khả  năng giả i quyế t bệ nh tâm thầ n củ a mộ t ngườ i chị  khá c đã  hố i 
thú c tôi quan tâm tớ i ngà nh luậ t và  khá t khao cả i thiệ n hệ  thố ng tư phá p 
củ a chú ng ta.

Là  mộ t thẩ m phá n, tôi sẽ  đố i xử  vớ i mọ i ngườ i bằ ng nhân phẩ m, sự  kiên 
nhẫ n và  tôn trọ ng. Mố i quan tâm chí nh củ a tôi là  an toà n công cộ ng và  
tôi sẽ  tậ p trung và o nhữ ng tên tộ i phạ m gây ra mố i nguy hiể m lớ n nhấ t 
tới cộ ng đồ ng củ a chú ng ta. Tôi sẽ  tiến hành thự c hiệ n công nghệ  mớ i để  
nâng cao trá ch nhiệ m giả i trì nh củ a nhữ ng ngườ i phạ m tộ i và  cá c chương 
trì nh nhậ n thứ c chung nhằ m cả i thiệ n hiệ u quả  và  tiế t kiệ m tiề n củ a ngườ i 
nộ p thuế .

“Chú ng tôi đồ ng ý  rằ ng Sarah có  nhữ ng phẩ m chấ t quan trọ ng cầ n thiế t để  
có  tá c độ ng tí ch cự c lên cá c tò a á n củ a chú ng ta.” – Thượ ng Nghị  Sĩ  Karen 
Keiser (D) và  Dân Biể u Jay Rodne (R)

Đượ c Sự  Ủ ng Hộ  Rộ ng Rã i củ a hà ng trăm ngườ i, bao gồ m:

Hộ i Phụ  Nữ  Chí nh Trị  Quố c Gia;
Cá c Thẩ m Phá n, Luậ t Sư, Công Tố  Viên;
Đả ng Dân Chủ  Khu Vực Lập Pháp Lầ n Thứ  1; Đả ng Cộ ng Hò a Quậ n King;
Lự c Lượ ng Cả nh Sá t và  Phò ng Chá y Chữ a Chá y

Sarah số ng ở  Bellevue cù ng vớ i chồ ng là  Steve và  hai đứ a con ở  tuổ i thiế u 
niên. 

 Sarah Hayne 
 14725 NE 20th St, # D-49 
 Bellevue WA  98007 

 (425) 269-6886 
 friendsofsarahhayne@gmail.com 
 www.sarahhayne.com 

Giáo dục:  Tiế n Sĩ  Luậ t, Đạ i Họ c Minnesota; 
Cử  Nhân Khoa Họ c Xã  Hộ i, Đạ i Họ c Whitman

Nghề  nghiệ p: Thẩ m Phá n Tò a Á n Khu Vự c Đông Bắ c; cự u Công Tố  Viên 
Bellevue và  luậ t sư tranh tụ ng dân sự 

Lời tuyên bố: Thẩ m Phá n Shah, thẩ m phá n Tò a Á n Khu Vự c Đông Bắ c 
đương thờ i củ a quý  vị , có  20 năm kinh nghiệ m là m việ c.  Tậ n tâm đưa ra 
kế t quả  công bằ ng và  thí ch đá ng, Thẩ m Phá n Shah là m việ c hà ng ngà y là  
vì  quý  vị .  Đượ c bầ u chọ n nằ m trong mườ i thẩ m phá n hà ng đầ u bở i cá c 
luậ t sư Quậ n King, Thẩ m Phá n Shah đượ c đá nh giá  là  “Đủ Tiêu Chuẩn 
Đặc Biệt” bở i Hiệ p Hộ i Luậ t Sư Nữ  Washington và  bở i tất cả Hiệ p Hộ i Luậ t 
Sư khá c. 

Thẩ m Phá n Shah đượ c ghi nhậ n về  tí nh công bằ ng, độ c lậ p và  là m việ c 
chăm chỉ .  Là  mộ t công tố  viên Bellevue, Thẩ m Phá n Shah đã  thà nh lậ p 
Đơn Vị  Phụ  Trá ch Bạ o Lự c Gia Đì nh, bắt cá c bị  cá o nguy hiể m phả i chị u 
trá ch nhiệ m.  Trong thờ i gian hà nh nghề  dân sự , ông vẫ n thườ ng xuyên 
tham gia hoạ t độ ng tì nh nguyệ n cung cấ p cá c dị ch vụ  phá p lý  cho nhữ ng 
ngườ i có  nhu cầ u.  Ở  tò a á n, Thẩ m Phá n Shah đố i xử  tôn trọ ng bình đẳng 
vớ i tấ t cả  mọ i ngườ i.

Là  con trai củ a cặ p vợ  chồ ng di cư từ  Ấ n Độ , Thẩ m Phá n Shah đã  số ng ở  
Washington cù ng vớ i vợ  và  hai con gá i củ a mì nh trong 28 năm qua.  Ông 
đã  tham gia huấ n luyệ n trong 12 năm và  hiệ n tạ i giữ  chứ c phó  chủ  tị ch câu 
lạ c bộ  bó ng đá  thanh niên đị a phương. 

Nhữ ng ngườ i ủ ng hộ : Tấ t cả  9 Thẩ m Phá n Tố i Cao Phá p Việ n; Tấ t cả  cá c 
Thẩ m Phá n Tò a Á n Khu Vự c Đông Bắ c; Hơn 100 Thẩ m Phá n; Bộ Trưởng 
Tư Pháp Ferguson; Bộ Trưởng Tư Pháp McKenna (đã  nghỉ  hưu); Cả nh 
Sá t Trưở ng Urquhart; Cả nh Sá t Trưở ng Bellevue Linda Pillo (đã  nghỉ  hưu); 
Hộ i Đoà n Cả nh Sá t Quậ n King; Lụ c Sự  Tò a Á n và  Quả n Chế ; Cá c Ủ y Viên 
Hộ i Đồ ng Quậ n Lambert, Hague, Dembowski, Gossett; Dân Biể u Habib, 
Hunter, Goodman, Senn, Clibborn; Hộ i Đồ ng Lao Độ ng Quậ n King; Đả ng 
Dân Chủ  Quậ n King; Thị  Trưở ng Đả o Bellevue và  Mercer.

 Ketu Shah 
 PO Box 20655 
 Seattle WA  98102 

 (206) 790-5153 
 retainjudgeshah@outlook.com 
 www.retainjudgeshah.com 



Jurisdiction King County Elections is not authorized to edit statements, 
nor is it responsible for the contents therein. 17Quận King không chịu trách nhiệm về tính hợp lệ hoặc 
chính xác của lời tuyên bố, phát biểu hoặc bác bỏ. Khu Vực Bầu Cử Phía Đông Bắc

Thẩm Phán Vị Trí Số 3

Giáo dục:  Tiế n Sĩ  Luậ t, hạ ng danh dự , 
Trườ ng Luậ t Đạ i Họ c Seattle; Cử  Nhân Khoa Họ c Xã  Hộ i, Đạ i Họ c 
Whitman

Nghề  nghiệ p: Thẩ m Phá n Tạ m Thờ i; cự u Phó  Công Tố  Viên hì nh sự  và  
luậ t sư dân sự 

Lời tuyên bố: Đượ c đá nh giá  là  “Đủ Tiêu Chuẩn Đặc Biệt” và  “Đủ Tiêu 
Chuẩn Xuấ t Sắ c” bở i tấ t cả  cá c Hiệ p Hộ i Luậ t Sư, Lisa O’Toole cam kế t 
tiế p cậ n tới công lý  và  dù ng kinh nghiệ m để  tăng cườ ng sự  an toà n công 
cộ ng và  truyề n cả m hứ ng cho niề m tin củ a công chú ng đố i vớ i hệ  thố ng 
phá p lý  củ a chú ng ta.

Ứ ng cử  viên duy nhấ t là m việ c ở  cả  lĩ nh vự c luậ t dân sự  và  hì nh sự , Lisa 
sẽ  mang 27 năm kinh nghiệ m củ a mì nh đế n tò a á n, trong vai trò  Thẩ m 
Phá n Tạ m Thờ i tạ i Tò a Á n Khu Vự c Quậ n King, cự u Phó  Công Tố  Viên 
Quậ n King và  luậ t sư dân sự  hà nh nghề  tư.

Đượ c sự  ủ ng hộ  củ a cá c thẩ m phá n Tố i Cao Phá p Việ n, Tò a Phú c Thẩ m, 
Tò a Thượ ng Thẩ m và  Tò a Á n Khu Vự c, trong đó  có  Thẩ m Phá n Linda 
Jackle sắ p nghỉ  hưu hiệ n đang giữ  chứ c vụ  nà y, Lisa đượ c biế t đế n là  mộ t 
thẩ m phá n chí nh trự c tuyệt vời, công bằ ng, tôn trọ ng, hiể u biế t và  đầ y lò ng 
vị  tha.  Là  mộ t Thẩ m Phá n Tò a Á n Khu Vự c, bà  sẽ  tiế p tụ c đả m bả o rằ ng 
công lý  đượ c thự c hiệ n công bằ ng, hiệ u quả  và  bì nh đẳ ng. 

Sự  Ủ ng Hộ  củ a Lưỡ ng Đả ng: Công Tố  Viên Quậ n King Satterberg, Cả nh 
Sá t Trưở ng Urquhart, Dân Biể u Habib, Clibborn và  Goodman; Ủ y Viên Hộ i 
Đồ ng Quậ n King Hague và  Dunn; Thị  Trưở ng Bellevue Balducci, Ủ y Viên 
Hộ i Đồ ng Chelminiak và  Lee; Thị  Trưở ng Đả o Mercer Bassett, Ủ y Viên Hộ i 
Đồ ng Cero; Thị  Trưở ng Newcastle Buri; và  Ủ y Viên Hộ i Đồ ng Redmond 
Allen

Hộ i Đoàn Cả nh Sá t Quậ n King; Hộ i Đoàn Cả nh Sá t Kirkland; Nhân Viên 
Cứ u Hỏ a Kirkland và  Bellevue; cự u Cả nh Sá t Trưở ng Bellevue Linda Pillo; 
Hộ i Đồ ng Lao Độ ng Quậ n King; Đả ng Dân Chủ  Quậ n King; Đả ng Dân Chủ  
Khu Vự c Số  1, 5, 45 và  48.

 Lisa O’Toole 
 6947 Coal Creek Parkway SE #238 
 Newcastle WA  98059 

 (206) 799-8236 
 otooleforjudge@gmail.com 
 www.lisaotooleforjudge.com 

 Giáo dục:  Tiế n Sĩ  Luậ t, Trườ ng Luậ t Đạ i Họ c 
Seattle, Cử  Nhân Khoa Họ c Xã  Hộ i, Đạ i Họ c Trinity Lutheran

Nghề  nghiệ p: Thẩ m Phá n Tạ m Thờ i, Tò a Á n Khu Vự c Quậ n King, Luậ t 
Sư Giá m Sá t Bộ Biện Hộ Công Cộng Quận King (KCDPD)

Lời tuyên bố: Marcus Naylor là  ứ ng cử  viên duy nhấ t đượ c đá nh giá  là  
«Đủ Tiêu Chuẩn Đặc Biệt» bở i Hộ i Luậ t Sư Đoàn Quậ n King.  Marcus có  
hơn 20 năm kinh nghiệ m ở  lĩ nh vự c dân sự  và  hì nh sự  không ai sá nh bằ ng 
trong cương vị  thẩ m phá n và  luậ t sư.  Đó  là  lý  do tạ i sao Marcus là  ứ ng cử  
viên duy nhấ t nhậ n đượ c sự  ủ ng hộ  củ a cả  Đả ng Cộ ng Hò a Quậ n King và  
Đả ng Dân Chủ  Quậ n King.

Marcus đượ c sinh ra ở  Hà n Quố c, số ng trong mộ t trạ i trẻ  mồ  côi đế n năm 
9 tuổ i, sau đó  đượ c bố  mẹ  ngườ i Mỹ  đầ y tì nh yêu thương nhậ n nuôi và  vớ i 
sự  hỗ  trợ  củ a họ  ông trở  thà nh luậ t sư.  Marcus cũ ng là  mộ t Thẩ m Phá n 
Tạ m Thờ i có  kinh nghiệ m và  luôn thể  hiệ n tí nh chí nh trự c.  Ông sẽ  nghiêm 
khắ c vớ i tộ i phạ m, có  lò ng trắ c ẩ n vớ i cả  nạ n nhân và  gia đì nh nạ n nhân, 
và  đưa ra quyế t đị nh dự a trên công lý .

Hã y cù ng cá c Thẩ m Phá n Tố i Cao Phá p Việ n Tiể u Bang Washington 
Barbara Madsen (Chá nh Á n), Steve Gonzalez và  Mary Yu; Chá nh Á n Tò a 
Phúc Thẩm Washington, Michael Spearman; hơn 30 Thẩ m Phá n Quậ n 
King; hơn 100 Công Tố  Viên, luậ t sư biệ n hộ  công và  cá c luậ t sư dân sự ; 
viên chứ c Cả i Huấ n/Quả n Chế ; Lụ c Sự  và  Chấ p Hà nh Viên - tấ t cả  nhữ ng 
ngườ i nà y đề u đã  chứ ng kiế n ông là m việ c - ủ ng hộ  Marcus Naylor.

Nhữ ng ngườ i ủ ng hộ  quan trọ ng khá c bao gồ m Hộ i Đồ ng Nhân Viên 
Thà nh Phố  và  Quậ n Tiể u Bang Washington, Hộ i Đoà n Seattle Marshall, 
Liên Đoàn Nhân Viên Tiểu Bang, Quận và Thành Phố Hoa Kỳ tại Trụ  Sở  
21; Đả ng Dân Chủ  Lậ p Phá p 39, 45, 48. Hã y bầ u chọ n Marcus Naylor trở  
thà nh thẩ m phá n Tò a Á n Khu Vự c.

 Marcus Naylor 
 3518 Fremont Ave N Suite 545 
 Seattle WA  98103 

 (206) 941-4440 
 naylorforjudge@gmail.com 
 www.marcusnaylor.com 
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Thẩm Phán Vị Trí Số 4

Giáo dục:  Cử  Nhân Kinh Doanh, Đạ i Họ c 
Washington; Tiế n Sĩ  Luậ t, Đạ i Họ c Gonzaga

Nghề  nghiệ p: Thẩ m Phá n Tò a Á n Khu Vự c

Lời tuyên bố: Xin cả m ơn quý  vị  đã  cho phé p tôi đượ c phụ c vụ  quý  vị  
trong vai trò  thẩ m phá n tò a á n khu vự c đị a phương củ a quý  vị .  Thậ t vinh 
dự  khi đượ c tiế p tụ c cố ng hiế n ở  vị  trí  nà y để  tôi có  thể  đả m bả o rằ ng 
quyền tiế p cậ n vớ i công lý  không chỉ  đơn giản là mở  ra mộ t cá nh cử a, mà 
còn có ý nghĩa nhiều hơn thế.  Thay và o đó , điề u nà y có  nghĩ a là  đưa ra 
mộ t diễ n đà n mà  ở  đó  tấ t cả  mọ i ngườ i đề u có  thể  đượ c lắ ng nghe bấ t kể  
quý  vị  là  ai, quý  vị  trì nh bà y điề u gì  và  trướ c mặ t thẩ m phá n, ngườ i sẽ  lắ ng 
nghe quý  vị  và  nhữ ng mố i quan ngạ i củ a quý  vị .  Tôi sẽ  tiế p tụ c cung cấ p 
cho quý  vị  nhữ ng gì  quý  vị  mong đợ i: tư tưở ng công bằ ng, độ c lậ p, chí nh 
trự c và  công lý .  Quý  vị  sẽ  đượ c đố i xử  vớ i sự  tôn trọ ng, công bằ ng và  
nhân phẩ m.  Tôi chỉ  có  thể  cam kế t rằ ng tôi sẽ  tiế p tụ c cung cấ p cá c dị ch 
vụ  tư phá p tố t nhấ t mà  tôi có  thể  là m cho cộ ng đồ ng chú ng ta.

Kinh nghiệ m kể đến:  Phó  Luậ t Sư Công Tố ; Thẩ m Phá n Luậ t Hà nh 
Chí nh cho Bothell, Duvall, Issaquah, Kirkland, Mercer Island và  Redmond; 
Luậ t sư tư ở  Redmond/Bellevue; Thẩ m Phá n Luậ t Sư Tò a Sơ Thẩ m 
Washington Năm 2000; Hả i Quân Hoa Kỳ  năm 1968-1974; Cự u Chiế n 
Binh Việ t Nam; Ủ y Viên Trọ n Đờ i Hội Cựu Chiến Binh Chiến Tranh Hải 
Ngoại; Chưởng Quản Hộ i Luậ t Sư Đoàn Quậ n King Phí a Đông từ  năm 
1995 đế n nay.  Đã  kế t hôn đượ c bố n mươi bố n năm, có  hai con gá i, năm 
ngườ i chá u.  Là  cư dân củ a cộ ng đồ ng chú ng ta đượ c ba mươi lăm năm.

 Peter L. Nault 
 16505 NE 135th Pl 
 Redmond WA  98052 

     pncnault@comcast.net 
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Thẩm Phán Vị Trí Số 5

Giáo dục:  Tiế n Sĩ  Luậ t, Đạ i Họ c Seattle; Cử  
Nhân Khoa Họ c Xã  Hộ i, Đạ i Họ c Washington; Trườ ng Trung Họ c Lake 
Washington

Nghề  nghiệ p: Thẩ m Phá n, Tò a Á n Khu Vự c Quậ n King

Lời tuyên bố: Tôi rấ t lấ y là m vui mừ ng đượ c phụng sự cá c công dân củ a 
Quậ n King trong vai trò  thẩ m phá n Tò a Á n Quậ n trong 18 năm qua.  Trong 
thờ i gian đó  tôi đã  luôn tì m cá ch để  duy trì  sự  cân bằ ng thí ch hợ p giữ a cá c 
tiêu chuẩ n phá p lý  phù  hợ p, lẽ  thườ ng tì nh và  lò ng vị  tha.  Tôi đã  cố  gắ ng 
duy trì  cân bằ ng giữ a công việ c để  cả i thiệ n toà n bộ  hệ  thố ng tò a á n củ a 
chú ng ta đồ ng thờ i cũ ng là m việ c hà ng ngà y để  nâng cao kiế n thứ c về  luậ t 
phá p củ a tôi và  tì m hiể u rõ  hơn từ ng ngườ i trì nh diệ n trướ c mặ t tôi.

 Tôi đã  đả m nhậ n nhiề u vị  trí  lã nh đạ o củ a Tò a Á n Khu Vự c Quậ n King, 
cả  trong Ủ y Ban Chấ p Hà nh cũ ng như trong vai trò  Chá nh Thẩ m.  Trong 
thờ i gian đả m nhậ n vai trò  Chá nh Thẩ m, tôi đã  lã nh đạ o nhó m thiế t lậ p 
cá c Tò a Á n về  Bạ o Lự c Gia Đì nh Quậ n King; tôi đã  giú p tạ o ra chương 
trì nh Độ i Lao Độ ng thay thế  cho việc ngồ i tù  và  đồ ng chủ  trì  ủ y ban mà đã 
khuyế n nghị  chú ng tôi sá ng lậ p chương trì nh bá o cá o ngà y cho Trung Tâm 
Các Chương Trình Thay Thế Cho Cộng Đồng (CCAP).  Hiệ n nay tôi đang 
là  Chủ  Tị ch Đắ c Cử  củ a Hiệ p Hộ i Thẩ m Phá n Tò a Á n Thà nh Phố  và  Khu 
Vự c.

 Tôi đã  giả ng dạ y cho cá c thẩ m phá n mớ i tạ i trườ ng Đạ i Họ c Tư Phá p Tiể u 
Bang Washington và  hỗ  trợ  đà o tạ o cá c thẩ m phá n tạ i cá c buổ i hộ i nghị  tư 
phá p về  bạ o lự c gia đì nh cấ p quố c gia.  Trong nhiề u năm qua tôi cũ ng hoạ t 
độ ng tì nh nguyệ n cho Tò a Á n Trẻ  Em và  là  nhà  cố  vấ n cho nhó m Phiên 
Tò a Giả  Định ở  Trườ ng Họ c Cộ ng Đồ ng Quố c Tế  củ a Kirkland.   

 David A. Steiner 
PO Box 2612  
  Kirkland WA  98083 

Tại sao phải chờ đợi? 
Quý vị có thể bầu và gửi lại lá phiếu 
qua Dịch Vụ Bưu Điện Hoa Kỳ ngay 
khi quý vị nhận được lá phiếu.

Lá phiếu phải được đóng dấu bưu 
điện không trễ hơn ngày 4 tháng 11. 
Lá phiếu được gửi qua đường bưu 
điện cần dán tem hạng nhất.



20 Quận King không chịu trách nhiệm về tính hợp lệ hoặc 
chính xác của lời tuyên bố, phát biểu hoặc bác bỏ. Khu Vực Bầu Cử Phía Đông Bắc

Thẩm Phán Vị Trí Số 6

 Giáo dục:  Cử  Nhân Quả n Trị  Kinh Doanh: 
Đạ i Họ c Loyola Marymount (1978); Tiế n Sĩ  Luậ t: Trườ ng Luậ t Đại Học 
California tại Los Angeles (1981); Thạ c Sĩ  Quả n Trị  Kinh Doanh: Đạ i Họ c 
Seattle (1995)

Nghề  nghiệ p: Thẩ m Phá n Tò a Á n Khu Vự c Quậ n King

Lời tuyên bố: Thẩ m Phá n Michael Finkle đã  đả m nhậ n vai trò  Thẩ m Phá n 
Tò a Á n Khu Vự c Quậ n King từ  năm 2010.  Ông đã  đượ c đá nh giá  là  “Đủ 
Tiêu Chuẩn Đặc Biệt” bở i tấ t cả  năm hiệ p hộ i luậ t sư đã  đá nh giá  ông.  
Ông đượ c sự  ủ ng hộ  củ a: Hộ i Đồ ng Lao Độ ng Quậ n King Martin Luther, 
Hộ i Đoà n Viên Chứ c Cả nh Sá t Quậ n King, Liên Đoàn Nhân Viên Tiểu 
Bang, Quận và Thành Phố Hoa Kỳ tại Trụ  Sở  21-DC và  cá c thẩ m phá n 
khá c.

Thẩ m Phá n Finkle đã  đượ c thể  hiệ n khả  năng hỗ  trợ  cả i thiệ n hệ  thố ng tư 
phá p hì nh sự .  Năm 2012 ông đã  chủ  trì  mộ t nhó m sá ng lậ p ra Tò a Á n Cự u 
Chiế n Binh Khu Vự c trong Tò a Á n Khu Vự c Quậ n King, và  trong năm 1998 
ông đã  giú p hì nh thà nh Tò a Á n Sứ c Khỏ e Tâm Thầ n Thà nh Phố  Seattle.

Thẩ m Phá n Finkle đượ c đá nh giá  cao về  chuyên môn phá p lý  củ a mì nh.  
Ông là  giả ng viên Đạ i Họ c Tư Phá p Quố c Gia, Đạ i Họ c Tư Phá p Tiể u Bang 
Washington và  Việ n Quố c Gia về  Biệ n Hộ  tạ i Phiên Tò a. Thẩ m Phá n Finkle 
đã  đả m nhậ n vai trò  Giá o Sư Trợ  Giả ng tạ i Trườ ng Luậ t Đạ i Họ c Seattle 
từ  năm 1998, giả ng dạ y cá c môn họ c chuyên ngà nh Kỹ  Thuậ t Xé t Xử  và  
chuyên ngà nh Luậ t, Chí nh Sá ch & Sứ c Khỏ e Tâm Thầ n. Ông là  mộ t trong 
nhữ ng giả ng viên ban đầ u tham gia Chương Trì nh Biệ n Hộ  tạ i Phiên Tò a 
củ a Hộ i Luậ t Sư Đoàn Tiể u Bang, và  phá t triể n chương trì nh giả ng dạ y ban 
đầ u cho 10 năm đầ u tiên củ a chương trì nh.  Hộ i Luậ t Sư Đoàn Tiể u Bang 
đã  trao cho ông giả i thưở ng công nhậ n đặ c biệ t cho công lao củ a ông.

 Michael Finkle 
 PO Box 23011 
 Seattle WA  98102 

 (425) 208-6915 
 reelectjudgefi nkle@gmail.com 
    

Phần gốc lá phiếu
Xin tách và tái chế phần gốc ở phía 
trên lá phiếu. 

(Không cần giữ lại)
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nor is it responsible for the contents therein. 21Quận King không chịu trách nhiệm về tính hợp lệ hoặc 
chính xác của lời tuyên bố, phát biểu hoặc bác bỏ. Khu Vực Bầu Cử Phía Đông Bắc

Thẩm Phán Vị Trí Số 7

 Giáo dục:  Đạ i Họ c Thá i Bì nh Dương Seattle, 
Cử  Nhân Khoa Họ c Xã  Hộ i hạ ng danh dự; Trườ ng Luậ t Đạ i Họ c Seattle, 
Tiế n Sĩ  Luậ t hạ ng danh dự

Nghề  nghiệ p: Trợ  Lý  Chá nh Thẩ m, Tò a Á n Khu Vự c Quậ n King

Lời tuyên bố: Đượ c bầ u cử  và o vị  trí  nà y năm 2010, Thẩ m Phá n Donna 
Tucker đượ c biế t đế n vớ i sự  công bằ ng, am hiểu luậ t phá p và  sự  tôn trọ ng 
điề m đạ m dà nh cho tấ t cả  cá c bên.  Đượ c đá nh giá  là  “Đủ Tiêu Chuẩn Đặc 
Biệt” bở i Lụ c Sự  Tò a Á n Khu Vự c, Chuyên Gia Quả n Chế  và  Sứ c Khỏ e 
Tâm Thầ n, Liên Đoàn Nhân Viên Tiểu Bang, Quận và Thành Phố Hoa Kỳ 
tại Trụ  Sở  21-DC. Đượ c đá nh giá  cao trong vai trò  lã nh đạ o quả n lý , năm 
2012, Thẩ m Phá n Tucker đã  đượ c cá c thẩ m phá n đồ ng nghiệ p nhấ t trí  bầ u 
là m Trợ  Lý  Chá nh Thẩ m.

Thẩ m Phá n Tucker có  gầ n 30 năm phụ c vụ  công chú ng trong phò ng xử  á n, 
xử  lý  cá c vụ  á n dân sự  và  hì nh sự .  Là  cư dân khu phí a đông Quậ n King 
đượ c hơn 45 năm, bà  đã  sở  hữ u mộ t doanh nghiệ p trong 17 năm trướ c khi 
đượ c bầ u cử , cung cấ p cá c dị ch vụ  biệ n hộ  công ở  Bellevue, Redmond, 
Kirkland, Issaquah, Woodinville và  Bothell. Bà  đã  số ng ở  Newscattle trong 
18 năm qua cù ng vớ i gia đì nh củ a mì nh. Hoạ t độ ng tí ch cự c trong cộ ng 
đồ ng, bà  là  tì nh nguyệ n viên huấ n luyệ n viên bó ng mề m cho thanh thiế u 
niên và  ngườ i lớ n.

Thêm thông tin: Truy cậ p www.Re-ElectJudgeDonnaTucker.com!

Thậ t là một đặ c ân đố i vớ i tôi khi đượ c phụng sự cá c cư dân Quậ n King 
trong vai trò  Thẩ m Phá n Tò a Á n Khu Vự c, khu Phí a Đông Quậ n King là  
ngôi nhà  củ a tôi và  tôi luôn chú tâm vào công việ c của Tò a Á n.  Tôi sẽ  rấ t 
vinh dự  đượ c tiế p tụ c phụng sự khu Phí a Đông Quậ n King.  Cả m ơn sự  
ủ ng hộ  củ a quý  vị .

 Donna Tucker 
 6947 Coal Creek Pwky SE #268 
 Newcastle WA  98059 

 (425) 214-1877 
 committee@ReElectJudgeDonnaTucker.com 
 www.ReElectJudgeDonnaTucker.com Đừng chần chờ – 

hãy gọi lại ngay! 

206-296-VOTE
Nếu Bộ Bầu Cử Quận King liên lạc 
với quý vị về vấn đề chữ ký, hãy hồi 
đáp kịp thời để đảm bảo lá phiếu 
của quý vị được đếm. Ngay cả khi 
Ngày Bầu Cử đã qua, quý vị vẫn có 
thể còn thời gian để chỉnh sửa bất 
kỳ vấn đề nào. 



22 Quận King không chịu trách nhiệm về tính hợp lệ hoặc 
chính xác của lời tuyên bố, phát biểu hoặc bác bỏ. Khu Vực Bầu Cử Shoreline

Thẩm Phán Vị Trí Số 1

 Giáo dục:  Cử Nhân Khoa Học Xã Hội, 
Kế Toán, Đại Học Seattle; Tiến Sĩ Luật, Trường Luật của Đại Học San 
Francisco

Nghề nghiệp: Thẩm Phán Tòa Án Khu Vực Quận King, Phân Khu (Phía 
Tây) Thành Phố Shoreline

Lời tuyên bố: Năm 1989, tôi được bổ  nhiệ m làm Thẩm Phán Tòa Án 
Thành Phố Lake Forest Park nhiệm kỳ đầu tiên trong ba nhiệm kỳ của tôi. 
Năm 1990, tôi được bầu làm Thẩm Phán Tòa Án Khu Vực Shoreline và tái 
đắc cử vào cá c năm 1994, 1998, 2002, 2006 và 2010.

Là một thẩm phán, tôi xin hứa sẽ tiếp tục phục vụ cộng đồng này và giải 
quyết các vấn đề hết sức thực tế mà chúng ta gặp phải mỗi ngày: các vấn 
đề về ngân sách, tiếp cận công lý, sự đa dạng, an toàn công cộng và tuyên 
án. Tôi muốn làm cho tòa án của chúng ta khả  dụ ng hơn với các nhà giáo 
dục để chúng ta có thể trở lại những ngày tập trải nghiệm vụ kiện giả định 
nổi bật dành cho các sinh viên trong khu vực của chúng ta. Sau khi hỗ trợ 
cá c nhóm trong vụ kiện giả định, làm giám khảo các Cuộc Thi Tìm Hiểu 
Ngày Lịch Sử trong khu vực và các Dự Án Cao Cấp tại trường trung học, 
tôi đã nhận thức được và ấn tượng bởi việc học sinh có thể phát huy tối 
đa khả năng của mình như thế nào đối với các môn pháp luật, lịch sử và 
nghệ thuật. Chúng ta cần phải tiếp tục tạo cho các em những cơ hội như 
thế này.

Tôi xin tiếp tục cam kết rằng công lý sẽ vẫn công bằng và tòa án này sẽ 
vẫn phục vụ  đị a phương và chịu trách nhiệm trước cư dân của mình. Xin 
trích lời cựu Thẩm Phán Robert A. Wacker, “Công lý phải luôn luôn tìm 
cách phụng sự tốt hơn các nhu cầu của cộng đồng trong khi vẫn bảo vệ 
được quyền lợi của cá nhân.”

 Douglas J. Smith 
 4013 NE 186th St 
 Lake Forest Park WA  98155 

 (206) 364-9659 
 Judgedougsmithshoreline@yahoo.com 
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chính xác của lời tuyên bố, phát biểu hoặc bác bỏ. Khu Vực Bầu Cử Shoreline

Thẩm Phán Vị Trí Số 2

Giáo dục:  Tiến Sĩ Luật, Trường Luật Đại Học 
Suffolk; Cử Nhân Khoa Học Xã Hội, Đại Học Oregon

Nghề nghiệp: Thẩm Phán – Tòa Án Khu Vực, Khu Vực Bầu Cử Thành 
Phố Shoreline, Vị Trí Số 2

Lời tuyên bố: Thẩm Phán Marcine Anderson gia nhập Tòa Án Khu 
Vực Quận King vào năm 2010 khi bà được Hội Đồng Quận King nhất trí 
bổ  nhiệ m và sau đó được người dân ở Kenmore, Park Lake Forest và 
Shoreline bầu chọ n.  Bà phụng sự những cộng đồng này cùng với Thẩm 
Phán Douglas Smith tại Tòa Án Khu Vực Shoreline. 

“Với tư cách là thẩm phán người Mỹ gốc Á đầu tiên và thẩm phán nữ đầu 
tiên tại Tòa Án Khu Vực Shoreline, tôi mang tới một quan điểm quan trọng 
cho tòa án. Tôi tuân theo nguyên tắc của pháp luật, đưa ra quyết định thể 
hiện lòng từ bi và hợp theo lẽ thường và tin rằng mọi người đều tiếp cận 
được tới tòa án.  Tôi kêu gọi quý vị bỏ phiếu ủng hộ và xin cảm ơn quý vị 
đã cho tôi cơ hội phụng sự quý vị thêm một nhiệm kỳ nữa.”

Thẩm Phán Anderson nhận được sự  tán thành củ a tất cả các thẩm phán 
Tối Cao Pháp Viện Washington.  Bà đã vinh dự được sự  tán thành củ a 
những người làm việc cùng bà -- Liên Đoàn Nhân Viên Tiểu Bang, Quận 
và Thành Phố Hoa Kỳ tại Trụ  Sở  21 -- DC, các lụ c sự  và các nhân viên 
quản chế Tòa Án Khu Vực Quận King.  Bà nhận được sự  tán thành củ a 
Đảng Dân Chủ Khu Lập Pháp Số 32 và 46; Hội Phụ Nữ Chính Trị Quốc 
Gia của Washington; Công Đoàn Lính Cứu Hỏa Shoreline - Trụ Sở 1760; 
Hội Đồng Lao Động Quận King Martin Luther, Liên Đoàn Lao Động Hoa 
Kỳ-Hội Tổ Chức Kỹ Nghệ, Đảng Dân Chủ Quận King và nhiều thẩm phán 
Tối Cao Pháp Viện và Khu Vực.

 Marcine Anderson 
 PO Box  55937 
 Shoreline WA  98155 

 (206) 801-7076 
 retainjudgemarcineanderson@comcast.net 
    

Thông tin 
bầu cử trong 
tầm tay của quý vị
Ghé vào 

www.kingcounty.gov/elections 

để biết thông tin và công cụ: 

• Ghi danh bỏ phiếu

• Cập nhật địa chỉ hoặc chữ ký

• Yêu cầu lá phiếu thay thế

• Quá trình theo dõi lá phiếu

• In đơn để thay đổi tên hoặc hủy 
bỏ hồ sơ ghi danh cử tri



Rat City Rollergirls

Đừng chờ đến phút cuối.
Ký tên vào phong bì và gởi lại lá phiếu sớm.
Hạn chót ngày bầu cử là ngày 4 tháng 11.

Hãy là một cử tri nắm thông tin!
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Thẩm Phán Vị Trí Số 1

Giáo dục:  Cử Nhân Khoa Học Xã Hội Đại 
Học Seattle; Tiến Sĩ Luật Đại học Gonzaga

Nghề nghiệp: Thẩm Phán Tòa Án Khu Vực Quận King

Lời tuyên bố: Tôi là một ứng cử viên trong cuộc bầu cử vào Tòa Án Khu 
Vực Quận King, Vị Trí Số 1, Khu Vực Bầu Cử Phía Đông Nam.  Tôi đã 
tốt nghiệp trường Phổ Thông Trung Học Renton, Đại học Seattle (Bằng 
Cử Nhân Khoa Học Xã Hội), Đại Học Gonzaga (Tiến sĩ Luật).  Vợ tôi là 
Jeanettle và tôi sống ở vùng Lake Desire thuộc Quận King.  Chúng tôi có 
hai con và hai

cháu.  Tôi hoạt động tích cực trong Cộng Đồng thành phố Renton và Cộng 
Đồng Khu Vực Phía Nam Quận King. 

Tôi đã phục vụ cho Tòa Án Khu Vực từ năm 1982 và luôn được cảnh sát 
và các luật sư đánh giá nằm trong số 5% những thẩm phán giỏi nhất.

Tôi chú tâm vào việc đưa ra những quyết định dựa trên luật pháp công 
bằng nhưng cứ ng rắ n tới tất cả những ai trình diện trước mặt tôi.  Tôi tin 
rằng tất cả những ai cần đến toàn án đều có quyền tiếp cận tòa án.  Tôi 
luôn hoạt động tích cực trong công tác giáo dục tư pháp với vai trò nguyên 
chủ tịch của Hội Đồng Giáo Dục Tòa Án Sơ Thẩm của Tiểu Bang và vai trò 
chủ tịch giáo dục

của Hiệp Hội Thẩm Phán Tòa Án Thành Phố và Khu Vực trong hơn mười 
hai năm qua. 

Xin cảm ơn quý vị đã bỏ phiếu cho lần tái ứng cử này của tôi.

 Charles J. Delaurenti, II 
 PO Box 792 
 Renton WA  98057 

 (206) 948-8609 
    



26 Quận King không chịu trách nhiệm về tính hợp lệ hoặc 
chính xác của lời tuyên bố, phát biểu hoặc bác bỏ. Khu Vực Bầu Cử Phía Đông Nam

Thẩm Phán Vị Trí Số 2

 Giáo dục:  Trường Phổ Thông Trung Học 
O’Dea, Cử Nhân Khoa Học Xã Hội Đại Học Washington, Tiến Sĩ Luật Đại 
Học Seattle

Nghề nghiệp: Thẩm Phán Tòa Án Khu Vực từ năm 2011, Luật Sư Biện Hộ 
được thừ a nhận năm 1984

Lời tuyên bố: Tôi rất vinh dự và tự hào khi được phục vụ Công Dân 
Quận King với vai trò là một Thẩm Phán Toà  Á n Khu Vực. Tôi đã làm chủ 
tọa phiên tòa cho nhiều vụ án thuộc đủ mọi thể loại ở thành phố Seattle, 
Redmond, Issaquah, Bellevue, Burien, Renton và Kent. Là một thẩm phán, 
tôi cố nỗ lực hết mình để đối xử công bằng và vô tư đối với tất cả công dân 
và nỗ lực làm việc chăm chỉ để đưa Quận King trở thành một địa điểm an 
cư tuyệt vời. Tôi chăm chú và nghiêm túc lắng nghe luật sư và các đương 
sự  trình diện trước mặt tôi. Tôi tin rằng sự vô tư, công bằng và lòng từ bi 
nằm trong số những phẩm chất quan trọng nhất mà tôi đã đem đến cho tòa 
án.

Là một đại biểu dân cử, tôi xem mục tiêu của mình là hoàn thiện Tòa Án 
Khu Vực theo mọi phương cách và tôi đang nỗ lực không ngừ ng nhằ m 
nâng cấp hệ thống tòa án để nó hoạt động hiệu quả hơn. Tôi đã dành thời 
gian hành chính của mình đảm trách vai trò của các thẩm phán khác để tiết 
kiệm tiền của những người nộp thuế. Tôi đã giả ng dạy hai lớp thẩm phán 
lâm thời mớ i. Năm 2013 tôi đã xử  lý  lượ ng lệnh khá m xé t nhiề u thứ  ba 
trong số  tất cả các thẩm phán Tòa Á n Khu Vực, bao gồm nhiều lệnh khá m 
xé t lá i xe trong tì nh trạ ng bị  ả nh hưở ng bởi chất kích thích (DUI) lúc nửa 
đêm.

Tôi nhận được sự ủng hộ từ Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa, các thẩm 
phán tòa Thượ ng Thẩ m, tòa án Thành Phố và Khu Vực, những viên chức 
được bầu, cảnh sát, các luật sư và Liên Đoàn Nhân Viên Tiểu Bang, Quận 
và Thành Phố Hoa Kỳ.

Tôi mong nhận được sự ủng hộ của quý vị và tôi đánh giá cao phiếu bầu 
của quý vị.

 

 David E. Meyer 
 PO Box 12066 
 Seattle WA  98102 

 (425) 757-3810 
 info@davidmeyer.com 
 www.davidmeyerforjudge.com 

Tại sao lại có các 
dự luật lá phiếu 
và tranh cử trong 
sách dành cho 
cử tri này mà 
không có trên 
lá phiếu của tôi? 
Lá phiếu của quý vị bao gồm các 
dự luật và tranh cử mà quý vị có đủ 
điều kiện để bỏ phiếu và dựa vào 
khu vực nơi quý vị cư trú. Sách dành 
cho cử tri có thể bao gồm nhiều khu 
vực khác nhau và kết quả là, một số 
mục trong sách dành cho cử tri này 
có thể không xuất hiện trên lá phiếu 
của quý vị.
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Thẩm Phán Vị Trí Số 3

Giáo dục:  Trường Luật, Đại Học Washington 
(Tiến Sĩ Luật); Đại Học Chaminade (Thạc Sỹ Quản Trị Kinh Doanh); Học 
Viện Hải Quân Hoa Kỳ (Cử  Nhân Khoa Học Tự  Nhiên)

Nghề nghiệp: Thẩm Phán, Tòa Án Khu Vực Quận King, Vị Trí Số 3, Phân 
Khu Phía Đông Nam

Lời tuyên bố: Trong bốn năm qua, tôi đã vinh dự được phục vụ nhân dân 
Quận King với tư cách là một thẩm phán Tòa Án Khu Vực.  Tôi chưa bao 
giờ quên rằng đó thực sự là một niềm vinh dự.  Tôi rất tin tưở ng rằng công 
lý và sự công bằng không chỉ là lời để nói mà là các mục tiêu phải đạt 
được.  Kinh nghiệm của tôi trong bốn năm qua cùng với những lời nhận 
xét từ phía những người đã trình diện trước mặt tôi, các luật sư và đương 
sự , đã củng cố khả năng của tôi để trở nên chính nghĩa, công bằng và vô 
tư ở vị trí này.

Quê hương của tôi là Tacoma nhưng tôi đã cư trú ở thành phố Kent 23 
năm nay.  Tôi đã kết hôn với Debbie được 28 năm; chúng tôi có hai con, 
một chá u đang học cao học và chá u cò n lạ i đang học phổ thông trung 
học.  Trước khi học trường luật, tôi đã làm sĩ quan trong Hải Quân Hoa Kỳ 
8 năm, một tháng và một ngày.  Tôi cũng là một cựu Trợ Giáo của Trường 
Cao Học Quản Lý Keller, Đại Học DeVry. 

Là một thẩm phán, mục tiêu của tôi là đối xử với những người mà tôi phục 
vụ bằng phẩm giá, sự tôn trọng và công bằng của mình, ngay cả khi nhiệm 
vụ đò i hỏ i phải đưa ra các quyết định khó khăn.  Tôi sẽ đánh giá rất cao sự 
ủng hộ tiếp tục của quý vị vào tháng Mười Một.

 Nathaniel B. Green, Jr. 
 12932 SE Kent-Kangley Road # 264 
 Kent WA  98030 Cần một lá phiếu?

Đổ cà phê lên lá phiếu?

Bỏ lá phiếu vào thùng tái chế?

Không bao giờ nhận được lá phiếu?

Yêu cầu lá phiếu thay thế trực tuyến 
hoặc gọi 206-296-VOTE (8683).

Đừng chần chừ!  Gửi lại lá phiếu 
trước hạn chót Ngày Bầu Cử. 
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Thẩm Phán Vị Trí Số 4

Giáo dục:  Cử Nhân Khoa Học Xã Hội, Khoa 
Học Chính Trị (Chuyên Ngành Phụ là Hóa Học), Đại Học Whitman, Tiến Sĩ 
Luật Đại Học UPS/Seattle

Nghề nghiệp: Thẩm Phán Tòa Án Khu Vực Quận King

Lời tuyên bố: Thẩm Phán Harn là một trong những thẩm phán tận tụy 
nhất trong tòa án. Bà hiện là Chá nh Thẩ m của Tòa Án Khu Vực Quận 
King.  Bà là một thành viên của Hiệp Hội Thẩm Phán Thành Phố và Khu 
Vực, làm việc cho Uỷ  Ban Lập Pháp của hiệp hội này.  Bà cũng là chủ tịch 
đương nhiệm củ a Hội Đồng Điều Phối Tòa Án Sơ Thẩm và là một thành 
viên của Ủy Ban Quan Tòa – Luật Sư – Thông Tấn Xã của Washington, 
Ủy Ban Giám Sát Bệnh Tâm Thần và Nghiện Ma Túy (MIDD), Ủy Ban Luật 
Pháp, An Toàn và Công Lý của Vùng, Hội Đồng Tư Pháp Hình Sự và nằm 
trong Hội Đồng Quản Trị của Tổ  Chứ c Thẩm Phán Washington. 

Sự lãnh đạo của Thẩm Phán Harn là công cụ phát triển chất lượng các 
dịch vụ Tòa Á n đem đến cho công chúng thông qua đổi mới về công nghệ, 
các cơ sở mở rộng và thi hành các thực tiễn tốt nhất trong việc quả n lý  vụ 
kiện.  Bà cũng lắng nghe các vụ kiện ở phiên tòa nơi mà bà luôn chuẩn 
bị kỹ lưỡng, công bằng và hợp lý trong các phán quyết của mình.  Bà đã 
nhận được những đánh giá xuất sắc trong các phiếu bầu gần đây nhất 
của các luật sư thuộc Hội Luật Sư Đoàn Quận King.   Quý vị bỏ phiếu cho 
Thẩm Phán Corinna Harn là bỏ phiếu cho kinh nghiệm, tí nh chí nh trự c và 
công lý ở Quận King.  Xin cảm ơn.

 Corinna Harn 
 PO Box 1103 
 Black Diamond WA  98010 

 (206) 390-2361 
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Thẩm Phán Vị Trí Số 5

Giáo dục:  Cử Nhân Khoa Học Xã Hội hạ ng 
Danh Dự, Đại Học Tây Washington; Tiến Sĩ Luật, Trường Luật, Đại Học 
Puget Sound

Nghề nghiệp: Thẩm Phán Tòa Án Khu Vực Quận King

Lời tuyên bố: Rick Bathum là một nhà lãnh đạo đã được chứng minh 
năng lực trong phiên tòa. Năng lực lãnh đạo tư pháp hiệu quả đòi hỏi khả 
năng đưa ra các phán quyết toàn diện và hiệu quả có tác động tới sự an 
toàn của cộng đồng. Khả năng lắng nghe và phân tích thông tin từ nhiều 
bên tham gia bao gồm luật các sư biện hộ, thi hành luật, các nạn nhân và 
các bị đơn là một đặc điểm trong các khả năng chuyên môn của ông. Ông 
đã chấp nhận những thách thức này theo một cách thức dẫn đến những 
phán quyết hợp tình, từ bi và công bằng. Về đánh giá tư pháp, ông nằm 
trong số những thẩm phán tốt nhất của hệ thống tư pháp Quận King.

 Rich đã học Trường Luật, Đại Học Puget Sound và tốt nghiệp năm 1977. 
Sau khi đỗ kì thi luật sư, ông hành nghề luật sư ở các vùng Enumclaw và 
Auburn, chuyên về biện hộ hình sự, pháp luật gia đình, các vụ án về bất 
động sản và thương tích cá nhân.

 Năm 1985, Rich được bổ nhiệm làm thẩm phán của Buckley, Carbonado 
và Wilkeson. Sau khi được bổ nhiệm vào Tòa Án Khu Vực Quận King năm 
2000 và được dân cử từ đó, ông đảm nhận vai trò là thẩm phán lưu động 
trong Tòa Thượng Thẩm, thẩm phán tòa án về bạo lực gia đình và là thẩm 
phán điều tra vụ tử vong bất thường và đã làm chủ tọa phiên tòa cho hàng 
ngàn vụ án.

 Ông sẽ rất vinh dự được tiếp tục phục vụ nhân dân Quận King với vai trò 
là thẩm phán Tòa Án Khu Vực của quý vị.

 Richard Bathum 
 46905 283rd Ave SE 
 Enumclaw WA  98022 

 (253) 740-0268 
 rickbathum@gmail.com 
 www.rickbathum.com Làm thế nào nếu tôi 

nhận được lá phiếu 
của người khác?
Nếu quý vị nhận được lá phiếu có 
tên của người khác, đừng bầu lá 
phiếu đó. Viết trên phong bì “Return 
to Sender” (Gửi Lại Người Gửi) và 
bỏ vào thùng thư.  
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Thẩm Phán Vị Trí Số 6

Giáo dục:  Cử Nhân Khoa Học Tự  Nhiên, Đại 
Học Nebraska (Kinh Tế Học). Trường Luật, Đại Học Nebraska

Nghề nghiệp: Thẩm Phán Tòa Án Khu Vực

Lời tuyên bố: Thẩm Phán Williams đã tự khẳ ng đị nh bản thân trong vai trò 
thẩm phán với niề m đam mê phụng sự  và công lý, buộc những người có 
tội phải chịu trách nhiệm với những hành động của mình.  Ông được đánh 
giá nằm trong số những thẩm phán hà ng đầ u củ a Tòa Án. 

Thẩm Phán Williams đã nhận được sự ủng hộ tái đắ c cử  của Hội Đoà n 
Sĩ Quan Cảnh Sát Quận King, các Hội Đoà n Cảnh Sát các thành phố 
Kirkland, Kent, Bothell và Renton.  Ông đã nhận được sự ủng hộ của Hội 
Đồng Lao Động Quận King Martin Luther (AFL-CIO).  Ông đã nhận được 
sự ủng hộ của các Lụ c Sự  Tòa Án Khu Vực và các Viên Chứ c Quản Chế 
(Liên Đoàn Nhân Viên Tiểu Bang, Quận và Thành Phố Hoa Kỳ tại Trụ  Sở  
21-D), các chuyên gia tòa án - những người biết và hiểu hoạt động của 
Tòa Án Khu Vực.  Ông đã nhận được sự ủng hộ rộ ng rã i của lưỡ ng đả ng.

Ông đã lãnh đạo tòa án thực hiện các giải pháp công nghệ chi phí thấp để 
tăng hiệu quả và tính có thể tiếp cận được của Tòa Án.  Ông chỉ đạo việc 
đào tạo đối với cả các Tòa Thượ ng Thẩ m và các Tòa Án Thẩm Quyền Hạn 
Chế.   

Thẩm Phán Williams đã thường xuyên được Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ và Bộ 
Ngoại Giao Hoa Kỳ lựa chọn để chỉ đạo việc đào tạo cho các thẩm phán, 
các công tố viên và các luật sư trên thế giới nhằm hoàn thiện các hệ thống 
tư pháp và thực thi Pháp Quyền, chống tham nhũng và các dự luật sơ khởi 
về chống buôn bán người.  Ông đã giảng dạy thực hành xử án ở Đại Học 
Seattle/Trường Luật, Đại Học Puget Sound từ năm 1991. 

 Matt Williams 
 PO Box 1377 
 Auburn WA  98071 

 (206) 604-0140 
 ReElectMattWilliams@gmail.com 
 www.ReElectMattWilliams.org 

Quý vị đã chuyển đồ 
nội thất, quần áo, và cả 
bức tượng thần lùn giữ của 
ngoài vườn.

Nhưng còn lá phiếu 
của quý vị thì sao?
Khi chuyển chỗ ở, quý vị có 
nhớ cập nhật địa chỉ với Bộ 
Bầu Cử Quận King không?

Quý vị có thể cập nhật địa 
chỉ trực tuyến, qua điện 
thoại, hoặc đến văn phòng 
của chúng tôi.
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Thẩm Phán Vị Trí Số 1

 Giáo dục:  Đại Học Seattle (trước đây là 
U.P.S.) Trường Luật; Đại Học Washington; Trường Trung Học Phổ Thông 
Highline.

Nghề nghiệp: Thẩm Phán, Tòa Án Khu Vực Quận King, Phân Khu Phía 
Tây Nam, Vị Trí Số 1

Lời tuyên bố: Tôi đã vinh dự được phụng sự suốt mười hai năm qua với 
tư cách là Thẩm phán Tòa Án Khu Vực củ a quý vị. Kinh nghiệm này cùng 
với thông tin phản hồi mà tôi nhận được từ các luật sư và người dân mà 
tôi phụng sự với tư cách là bồ i thẩ m và xuất hiện với tư cách là người thưa 
kiện đã củng cố năng lực của tôi để phụng sự quý vị tốt hơn trong tương 
lai. 

Tôi biết rằng khoản tiền của người nộp thuế phải được sử dụng một cách 
hiệu quả trong thời buổi kinh tế khó khăn như hiện nay. Để thực hiện điều 
này, tôi thường xuyên đánh giá lại các cách sao cho chi phí đáp ứng hiệu 
quả các nhu cầu và mong đợi của người sử dụng Tòa Án mà không làm 
giảm chất lượng công lý được thực hiện. 

Tôi ủng hộ sứ mệnh của Tòa án là cung cấp một diễn đàn có thể tiếp cận 
nhằm giải quyết một cách công bằng, hiệu quả và dễ hiểu các vụ án dân 
sự và hình sự trong khi vẫn duy trì được bầu không khí tôn trọng phẩm giá 
của tất cả các cá nhân. 

Tôi đánh giá cao lá phiếu của quý vị và cơ hội được tiếp tục phụng sự với 
tư cách là Thẩm Phán của quý vị. Xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian đọc 
bài phát biểu này và bỏ phiếu trong cuộc bầu cử này. 

Trân trọng, David M. Christie

 David M. Christie 
 17941 Brittany Dr SW 
 Normandy Park WA  98166 

 (206) 242-6248 
 sdchristie@comcast.net 
    Bánh kếp và 

lá phiếu có điểm 
gì chung? 
Cả hai đều cần phải được lật qua thì 
mới hoàn thành. Hãy nhớ điền vào 
cả hai mặt của lá phiếu!
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Thẩm Phán Vị Trí Số 2

Giáo dục:  Cử Nhân Khoa Học Xã Hội, Đại 
Học Washington và Tiến Sĩ Luật, Đại Học Seattle

Nghề nghiệp: Thẩm Phán, Tòa Án Khu Vực Quận King

Lời tuyên bố: Được đánh giá là Đủ Tiêu Chuẩn Đặc Biệt và được sự  tá n 
thà nh rộng rãi khi lần đầu tiên được bầu vào năm 2010, Thẩm Phán Susan 
Mahoney có hơn 20 năm kinh nghiệ m trên ghế quan tòa đã được minh 
chứng tại phòng xử án.  Kể từ khi nhậm chức vào tháng 1 năm 2011, bà đã 
làm việc chăm chỉ nhân danh các công dân của Quận King và Tòa Án Khu 
Vực.  Thẩm phán Mahoney luôn cam kết tạo cơ hội tiếp cận công lý cho tất 
cả mọi người bất kể hoàn cảnh của họ như thế nào và thự c thi pháp luật 
một cách cứ ng rắ n nhưng công bằng và từ bi.  Thẩm phán Mahoney vẫn 
đang tiếp tục công tác quản trị Tòa Án Khu Vực Quận King và hiện đang 
phụng sự tại Uỷ  Ban Tòa Án về  Điều Trị và Lập Pháp thuộc Hiệp Hội Thẩm 
Phán Toà Án Thành Phố và Khu Vực của Tiểu Bang  Thẩm phán Mahoney 
tự hào là một phần của Tòa Án Khu Vực và được làm việc với đội ngũ 
nhân viên tuyệt vời và tận tâm như vậy.  Bà tha thiết được tiếp tục làm việc 
để cải thiện và nâng cao hiệu quả của Tòa Án trong cả  nhiệm kỳ sắ p tới và 
trong tương lai.     

Thẩm Phán Mahoney sống tại phía Nam Quận King cùng gia đình của 
mình và bà liên tục tham gia vào cộng đồng của mình.  Mỗi ngày, bà vẫn 
luôn duy trì cam kết để nhận được lòng tin và sự ủng hộ của quý vị, và bà 
cũng biết ơn và bày tỏ sự khiêm tốn khi có cơ hội được tiếp tục phụng sự.  
Xin hãy ủng hộ để bà tái đắc cử bằng lá phiếu của quý vị.  

 Susan Mahoney 
 PO Box 24353 
 Federal Way WA  98093 

 (201) 429-3931 
 reelectjudgemahoney@gmail.com 
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Thẩm Phán Vị Trí Số 3

Giáo dục:  Không nộp thông tin. 

Nghề nghiệp: Không nộp thông tin.

Lời tuyên bố: Tôi đã được trao đặc ân với vinh dự và trách nhiệm được 
trở thành Thẩm Phán Tòa Án Khu Vực Quận King cho người dân ở Tây 
Nam Quận King - Burien, Des Moines, Federal Way, Normandy Park, 
Seatac, Tukwila và White Center. Tôi đã gặp vài người trong số quý vị với 
tư cách là bồ i thẩm, người thưa kiện trong các vụ án dân sự và hình sự, 
giấy phạt khi vi phạm luật giao thông, các vụ kiện yêu cầu bồi thường nhỏ, 
lệnh bảo vệ, thay đổi tên, tuyên thệ quý vị với tư cách là thành viên hội 
đồng thành phố hoặc ban giám hiệu nhà trường, hoặc thậm chí cử hành 
nghi lễ đám cưới của quý vị.

Trong mỗi vai trò tư pháp, tôi đã luôn luôn lưu tâm rằng tôi được quý vị bầu 
chọn và phụng sự quý vị trong cộng đồng của chúng ta, và tôi đã cố gắng 
mỗi ngày để làm điều đó với sự tôn trọng, công bằng và trách nhiệm giả i 
trì nh.

Tôi xin cảm ơn quý vị đã ủng hộ và tin tưởng tôi trong những năm qua, và 
tôi kêu gọi lá phiếu của quý vị tái bầu chọn tôi làm Thẩm Phán Tòa Án Khu 
Vực Quận King, Vị Trí số 3.

 Vicki Seitz 
 19906 Marine View Dr SW 
 Normandy Park WA  98166 

    
    
    

Chữ ký của quý vị 
rất quan trọng
Hãy chắc chắn ký tên ở mặt sau 
phong bì gửi lại một cách cẩn thận. 
Nếu quý vị đã ghi danh bỏ phiếu lúc 
nhận bằng lái xe, xem bằng lái xe để 
kiểm tra chữ ký của quý vị.

Trước khi bất kỳ lá phiếu nào được 
đếm, luật tiểu bang yêu cầu nhân 
viên được đào tạo đặc biệt xác minh 
chữ ký trên phong bì gửi lại với chữ 
ký trong hồ sơ ghi danh cử tri. Nếu 
quý vị quên ký tên, hoặc nếu chữ 
ký không giống nhau, nhân viên Bộ 
Bầu Cử sẽ liên lạc với quý vị để giải 
quyết vấn đề.
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Thẩm Phán Vị Trí Số 4

 Giáo dục:  Đại Học Washington, Cử Nhân 
Lịch Sử và Khoa Học Chính Trị; Tiến Sĩ Luật, Trường Luật Đại Học 
Willamette năm 1982

Nghề nghiệp: Thẩm Phán Tòa Án Khu Vực

Lời tuyên bố: Tôi muốn nhân cơ hội này cảm ơn các cử tri Quận King đã 
bầu chọn tôi để phụng sự trong Đoà n Thẩ m Phá n Tò a Á n Khu Vực.  Mặc 
dù tôi không có đối thủ trong cuộc bầu cử này nhưng tôi tin rằng các cử tri 
cầ n được nghe lờ i phá t biể u từ các quan chức được họ bầu chọn.  Tôi tốt 
nghiệp Đại học Washington năm 1979 và được trao bằng cử nhân luật của 
Trường Luật Đại Học Willamette vào năm 1982. 

Vợ tôi và tôi là cư dân suốt đời của Quận King.  Tôi đã hành nghề tư nhân 
trong hai thập kỷ tại Federal Way cho đến khi được bầu vào Tòa Án Khu 
Vực vào năm 2002.  Tôi cố gắng đối xử với mỗi cá nhân trình diện tại tòa 
một cách công bằng và tôn trọng.  Được đảm nhận chức thẩm phán là một 
niềm vui to lớn, niềm vinh dự và hân hạnh thực sự đối với tôi. 

Tôi đánh giá rất cao lá phiếu của quý vị vào tháng Mười Một.

Trân trọng,

D. Mark Eide

 D. Mark Eide 
 28303 Sound View Dr S # 202 
 Des Moines WA  98198 

    
    
    

Sẽ rất có lợi khi 
quý vị có thông tin!
Quý vị có thể giúp chúng tôi giữ 
chi phí bầu cử thấp bằng việc trở 
thành một cử tri nắm thông tin. 
Đọc và làm theo các hướng dẫn 
trên lá phiếu, ký tên vào phong 
bì gửi lại và gửi lại lá phiếu càng 
sớm càng tốt!  

Hãy là một cử tri nắm thông tin! 
Ghé vào trang mạng của Bộ Bầu 
Cử Quận King để biết thêm: 

kingcounty.gov/elections
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Thẩm Phán Vị Trí Số 5

Giáo dục:  Tiế n Sĩ  Luậ t - Trườ ng Luậ t Đạ i Họ c 
Seattle

Nghề nghiệp: Thẩm Phán Tòa Án Khu Vực

Lời tuyên bố: Thẩm Phán Elizabeth D. Stephenson đã  đượ c bầ u chọ n 
và o tò a á n lầ n đầ u tiên năm 2002. Trong mườ i hai năm qua, Thẩm Phán 
Stephenson đã  chứ ng minh rằ ng bà  cam kế t trở  thà nh mộ t ngườ i quả n lý  
tố t cá c trá ch nhiệ m mà  công dân khu vự c tư phá p củ a bà  đã  giao phó .  Bà  
trung thà nh vớ i luậ t phá p như đã  đượ c viế t ra và  á p dụ ng trung thành theo 
đú ng luậ t phá p và o thự c tế  từ ng trườ ng hợ p cụ  thể .

Thẩm Phán Stephenson cam kế t thự c hiệ n công bằ ng cá c trá ch nhiệ m củ a 
mì nh trong vai trò  thẩ m phá n, cân bằ ng lợ i í ch củ a công chú ng đồ ng thờ i 
đả m bả o cá c quyề n củ a cá c nhân đượ c bả o vệ . Bà  quyế t đoá n, cứ ng rắ n 
và  công bằ ng.

Và o năm 2010, Thẩm Phán Stephenson đã  đượ c bổ  nhiệ m và o Ủ y Ban 
Tí n Nhiệ m và  Tin Tưở ng Công Cộ ng củ a Hộ i Đồ ng Quả n Trị  Tư Phá p 
(BJA). Bà  đã  đượ c tá i bổ  nhiệ m thêm mộ t nhiệ m kỳ  nữ a và o năm 2012.  
Thẩm Phán Stephenson cũ ng là  thà nh viên Ủ y Ban Quy Tắ c củ a Hiệ p Hộ i 
Tư Phá p Tò a Á n Khu Vự c và  Thà nh Phố  Tiể u Bang Washington (DMCJA) 
cũ ng như Ủ y Ban Liên Lạ c củ a Bộ  Phậ n Cấ p Giấ y Phé p (DOL) củ a 
DMCJA.  Thẩm Phán Stephenson hiệ n đang là m việ c trong Ủ y Ban Quy 
Tắ c củ a Tò a Á n Khu Vự c Quậ n King. Khi không là m việ c tạ i tò a á n, Judge 
Stephenson rấ t tích cực hoạt động tạ i cộ ng đồ ng.

Hã y TÁ I BẦ U CHỌ N Thẩm Phán Elizabeth D. Stephenson.

 Elizabeth D. Stephenson 
 32216 46th Place SW 
 Federal Way WA  98023 

 (206) 276-9861 
    
    

Tại sao lại có các 
dự luật lá phiếu 
và tranh cử trong 
sách dành cho 
cử tri này mà 
không có trên 
lá phiếu của tôi? 
Lá phiếu của quý vị bao gồm các 
dự luật và tranh cử mà quý vị có đủ 
điều kiện để bỏ phiếu và dựa vào 
khu vực nơi quý vị cư trú. Sách dành 
cho cử tri có thể bao gồm nhiều khu 
vực khác nhau và kết quả là, một số 
mục trong sách dành cho cử tri này 
có thể không xuất hiện trên lá phiếu 
của quý vị.
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Thẩm Phán Vị Trí Số 1

 Giáo dục:  Tiế n Sĩ  Luậ t, Trườ ng Luậ t Đạ i Họ c 
Washington, 1996; Cử  Nhân Khoa Họ c Xã  Hộ i Hạng Danh Dự, Đạ i Họ c 
Brown, 1991

Nghề  nghiệ p: Thẩ m Phá n Tò a Á n Khu Vự c Quậ n King

Lời tuyên bố: Thẩ m Phá n Bender chủ  tọ a cả  Tò a Á n Cự u Chiế n Binh và  
Sứ c Khỏ e Tâm Thầ n và  đồ ng chủ  tọ a Ủ y Ban Giá m Sá t Bệ nh Tâm Thầ n 
và  Nghiệ n Ma Tuý  củ a Tò a Á n.  Trong nhữ ng quyề n hạ n nà y củ a mì nh, bà  
là m việ c để  đả m bả o cá c dị ch vụ  an toà n, hiệ u quả  và  đượ c phố i hợ p cho 
nhữ ng ngườ i số ng chung vớ i căn bệ nh tâm thầ n và  cho nhiề u cự u chiế n 
binh trong cộ ng đồ ng củ a chú ng ta.

Là  ngườ i đó ng gó p tí ch cự c cho cá c nỗ  lự c tăng cườ ng tiế p cậ n công lý  
trong Quậ n King và  trên toà n tiể u bang củ a chú ng ta, Thẩ m Phá n Bender 
là  Ủ y Viên Quả n Trị  củ a Tổ  Chứ c Phá p Lý  Washington và  là  ngườ i liên lạ c 
vớ i Ủ y Ban Tiế p Cậ n Tư Phá p toà n tiể u bang.  Bà  cũ ng là m việ c trong Ủ y 
Ban Chương Trì nh Giả ng Dạ y và  Lậ p Kế  Hoạ ch cho Việ n Tư Phá p, mộ t 
chương trì nh chuyên về  cố  vấ n cho cá c thẩ m phá n khá t khao cố ng hiế n 
và  tăng cườ ng tí nh đa dạ ng củ a tò a á n Tiể u Bang Washington.  Trướ c 
khi Thẩ m Phá n Bender đượ c bổ  nhiệ m và o tò a á n, bà  là  tì nh nguyệ n viên 
trong thờ i gian dà i và  là  thà nh viên hộ i đồ ng quả n trị  tạ i Legal Voice, và  
tham gia với tư cách là tì nh nguyệ n viên cho Phò ng Phá p Lý  Khu Dân Cư 
Trung Tâm Thà nh Phố  thuộ c Hộ i Luậ t Sư Đoàn Quậ n King. 

Thẩ m Phá n Bender đã  đượ c Hộ i Luậ t Sư Đoàn Quậ n King và  sá u hiệ p hộ i 
luậ t sư đoàn thiể u số  đá nh giá  là  Đủ Tiêu Chuẩn Đặc Biệt.  Bà  đượ c sự  tá n 
thà nh củ a Đả ng Dân Chủ  và  Đả ng Dân Chủ  Thanh Niên Quậ n King, Liên 
Đoàn Nhân Viên Tiểu Bang, Quận và Thành Phố Hoa Kỳ tại Trụ  Sở  21-DC, 
Hội Phụ Nữ Chính Trị Quốc Gia của Washington và  Đả ng Dân Chủ  Khu 
Vự c Số  11, 34, 36, 37, 43 và  46.

 Johanna Bender 
 PO Box 23026 
 Seattle WA  98102 

 (425) 686-8466 
 Reelectjudgebender@gmail.com 
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Thẩm Phán Vị Trí Số 2

 Giáo dục:  Cử  Nhân Vậ t Lý  (Danh Dự ) Cao 
Đẳ ng Vassar (1993), Tiế n Sĩ  Luậ t Trườ ng Luậ t Benjamin Cardozo (1998)

Nghề  nghiệ p: Luậ t Sư Biệ n Hộ  Công, Quậ n King và  Luậ t Sư Tư

Lời tuyên bố: Tôi sẽ  mang lạ i tí nh chí nh trự c cho tò a á n nà y và  chấ m dứ t 
khuôn thứ c vi phạ m đạ o đứ c do đố i thủ  củ a tôi gây ra.

Tôi là  Thẩ m Phá n Lâm Thờ i và  đã  là  Luậ t Sư Biệ n Hộ  Công trong 10 năm.  
Tôi đã  đạ i diệ n cho hà ng nghì n ngườ i và  xuấ t hiệ n trướ c hơn 70 thẩ m 
phá n toà n tiể u bang. Tôi đã  xé t xử  cá c vụ án từ  lá i xe trong tì nh trạ ng bị  
ả nh hưở ng bởi chất kích thích (DUI) cho đế n Giế t Ngườ i. Kinh nghiệ m củ a 
tôi bao gồ m luậ t gia đì nh, luậ t sở  hữ u trí  tuệ , luậ t nhậ p cư, hợ p đồ ng, tố 
tụng dân sự và  là m việ c trong phạ m vi rộ ng vớ i nhiề u cộ ng đồ ng đa dạ ng 
củ a Quậ n King.

Hộ i Cardozo đã  đá nh giá  tôi là  Đủ Tiêu Chuẩn Xuấ t Sắ c.

Đố i thủ  củ a tôi là  Thẩ m Phá n Tò a Á n Khu Vự c duy nhấ t đượ c bầ u chọ n bị  
Ủ y Ban Hà nh Xử  Tư Phá p Washington phạ t nhiề u lầ n vì  cá c vi phạ m đạ o 
đứ c. Đố i thủ  củ a tôi nhận được đá nh giá  hoạ t độ ng thấ p nhấ t trong số  tấ t 
cả  cá c Thẩ m Phá n Khu Vự c Quậ n King (đượ c đá nh giá  dướ i mứ c Có Thể 
Chấ p Nhậ n Đượ c về  3 trong số  4 danh mụ c) và  đã  không có  đố i thủ  trong 
24 năm.

Tôi đã  là m việ c cho Quỹ  Khoa Họ c Quố c Gia và  là  giá o sư vậ t lý  trướ c 
khi tham gia vào trườ ng luậ t. Tôi có  kinh nghiệ m xử  lý  một cách có  trá ch 
nhiệ m cá c vấ n đề  liên quan đế n công nghệ  tạ i cá c tò a á n củ a chú ng ta. Tôi 
là m tì nh nguyệ n trong cộ ng đồ ng củ a chú ng ta cho Rotary, CASA, SEED 
Arts và  YMCA.  Tôi mang đế n sự  khao khá t công lý  và  cam kế t duy trì  tí nh 
chí nh trự c củ a Tò a Á n. 

Mong quý vị bỏ phiếu ủng hộ cho tôi.

 Phillip Tavel 
 PO Box 20644 
 Seattle WA  98102 

 (206) 949-8680 
 ptavel@gmail.com 
    www.givethegaveltotavel.com

 Giáo dục:  Bằ ng Cử  Nhân, Cao Đẳ ng 
Whitworth; Bằ ng Cử  Nhân Luậ t, Trườ ng Luậ t Đạ i Họ c Seattle.

Nghề  nghiệ p: Thẩ m Phá n, Tò a Á n Khu Vự c Quậ n King.

Lời tuyên bố: Kinh Nghiệ m – Đã  đượ c bầ u chọ n và o Tò a Á n Khu Vự c 
Quậ n King trong sá u nhiệ m kỳ  liên tiế p, Thẩ m Phá n Mark Chow là  ngườ i 
Mỹ  gố c Á  đầ u tiên tạ i tiể u bang Washington đượ c bầ u chọ n và o tò a á n khu 
vự c. Thẩ m Phá n Chow đã  hà nh nghề  luậ t sư tư nhân trong vai trò  cố  vấ n 
phá p lý  cho Văn Phò ng Thị  Trưở ng Seattle và  Phó  Công Tố Viên Quậ n 
King. Ông đã  giú p thà nh lậ p mộ t trong cá c tò a á n đầ u tiên củ a quố c gia 
mang lạ i giải phá p lự a chọ n thay thế  cho việc ngồ i tù  cho nhữ ng ngườ i bị  
rố i loạ n sứ c khỏ e tâm thầ n. Tò a Á n Sứ c Khỏ e Tâm Thầ n Quậ n King tiên 
phong trong việ c giả m hì nh sự  hó a nhữ ng ngườ i mắ c bệ nh tâm thầ n vì  tò a 
á n tậ p trung và o việ c giữ  an toà n cho cộ ng đồ ng.

Tậ n Tâm vớ i Cộ ng Đồ ng củ a Chú ng Ta – Sinh ra tạ i Seattle, Thẩ m Phá n 
Chow đã  là m việ c tạ i nhà  hà ng củ a cha ông, Ruby Chow, nơi ông đã  họ c 
đượ c giá  trị  củ a sự  chăm chỉ  và  giá trị gia đì nh. Cha mẹ  đã  dạ y ông tầ m 
quan trọ ng củ a việ c luôn là m việ c chăm chỉ  và  niềm tự  hà o khi đượ c phụng 
sự cộ ng đồ ng củ a chú ng ta. Từ  nhữ ng sự  khở i đầ u nà y, Thẩ m Phá n Chow 
đã  thấ m nhuầ n sự  cố ng hiế n trọ n đờ i để  phụ c vụ  công chú ng và  cộ ng đồ ng 
củ a gia đì nh ông.

Thẩ m Phá n Chow nhận đượ c sự  tá n thà nh củ a hơn 140 thẩ m phá n đương 
nhiệ m và  cự u thẩ m phá n củ a tiể u bang Washington, trong đó  có  tá m thà nh 
viên Tố i Cao Phá p Việ n tiể u bang Washington, Quậ n Trưở ng Quậ n King 
Dow Constantine và  Thị  Trưở ng Seattle Ed Murray.

 Mark C. Chow 
 PO Box 19826 
 Seattle WA  98109 

     judgemarkchow@hotmail.com 
 www.judgemarkchow.com 
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Thẩm Phán Vị Trí Số 3

 Giáo dục:  Tiế n Sĩ  Luậ t Đạ i Họ c Seattle 1983; 
Bằ ng Cử  Nhân Khoa Họ c Xã  Hộ i Đạ i Họ c Washington 1980; Bằng Cử 
Nhân Khoa Học Xã Hội Đạ i Họ c Western Washington 1975

Nghề  nghiệ p: Thẩ m Phá n, Tò a Á n Khu Vự c Quậ n King, Phân Khu Phí a 
Tây

Lời tuyên bố: Thẩ m Phá n Art Chapman đượ c bổ  nhiệ m là m thẩ m phá n 
Tò a Á n Thà nh Phố  Seattle lầ n đầ u tiên và o năm 2000, đượ c bầ u chọ n và o 
Tò a Á n Khu Vự c Quậ n King lầ n đầ u tiên và o năm 2002. Ông đã  là m Chá nh 
Thẩ m Phân Khu Phí a Tây và  là m việ c trong ủ y ban chấ p hà nh củ a Tò a Á n. 
Cá c nhiệ m vụ  củ a ông bao gồ m cá c vấ n đề  hì nh sự  và  dân sự , trong đó  có  
sá u năm là m chủ  tọ a Tò a Á n Sứ c Khỏ e Tâm Thầ n và  rấ t nhiề u phiên điề u 
trầ n điề u tra cá i chế t bấ t thườ ng. Ông hỗ  trợ  tò a á n về  điề u trị  và  cá c biệ n 
phá p thay thế  cho việc giam giữ  cho cá c tộ i phạ m phù  hợ p.

Thẩ m Phá n Chapman là m việ c mẫ n cá n để  quả n lý  hiệ u quả  và  giả i quyế t 
đượ c nhiề u trườ ng hợ p củ a tò a á n trong thờ i gian căng thẳ ng về  ngân 
sá ch nà y. Ông quan tâm sâu sắ c đế n sự  an toà n công cộ ng, hiể u đượ c 
tầ m quan trọ ng củ a giả i quyế t công bằ ng cá c tranh chấ p và  nỗ  lự c bả o vệ  
cá c quyề n củ a tấ t cả  công dân. Quậ n King cầ n đế n sự  cam kế t củ a Thẩ m 
Phá n Chapman trong việ c duy trì  cá c tiêu chuẩ n cao về  công lý  mà  chú ng 
ta mong đợ i trong tò a á n củ a chú ng ta.

Thẩ m Phá n Chapman đã  tố t nghiệ p danh dự  trườ ng luậ t và  hà nh nghề  luậ t 
sư và o năm 1983.  Lý  lị ch nghề  nghiệ p củ a ông bao gồ m năm năm là m 
công tố  viên hì nh sự , chí n năm là m bên lĩ nh vự c dân sự  và  hai năm là m 
thư ký  phá p lý  Liên Bang. Rấ t nhiề u Hiệ p Hộ i Luậ t Sư đã  đá nh giá  ông là  
“đủ tiêu chuẩn đặc biệt” trong vị  trí  nà y và o năm 2002.

Thẩ m Phá n Chapmanis rấ t vinh dự  khi có  đượ c sự  hỗ  trợ  và  tin tưở ng củ a 
quý  vị . Xin hã y bỏ  phiế u ủ ng hộ  ông.

 Art Chapman 
 1615 Peach Ct E 
 Seattle WA  98112 

 (206) 660-4714 
 Chapmart@gmail.com 
    

Tự ứng cử

Liên quan đến 
ứng cử viên 
tự ứng cử
Quý vị không cần phải thực hiện lựa 
chọn cho mọi tranh cử để lá phiếu 
được đếm. Quý vị có thể để trống một 
tranh cử hoặc tự viết tên một ứng cử 
viên khác cho phần tranh cử trên lá 
phiếu của quý vị. Xin đừng viết “không 
chọn ứng cử viên nào ở trên” hoặc các 
tên phù phiếm như Mickey Mouse hoặc 
Bigfoot trên hàng tự ứng cử. Điều này 
sẽ chỉ làm tăng khối lượng công việc và 
chi phí xử lý phiếu.

Các lựa chọn cho ứng cử viên tự ứng 
cử không được đếm theo tên trừ khi 
tổng số phiếu bầu có thể tạo ra sự khác 
biệt trong kết quả cuối cùng. 
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Thẩm Phán Vị Trí Số 4

Giáo dục:  Bằ ng Cử  Nhân và  Thạc Sĩ Quản 
Trị Kinh Doanh (MBA), Đạ i Họ c Tiể u Bang San Jose; Tiế n Sĩ  Luậ t, Trườ ng 
Luậ t Đạ i Họ c Santa Clara

Nghề  nghiệ p: Thẩ m Phá n, Tò a Á n Khu Vự c Quậ n King - Seattle

Lời tuyên bố: Eileen Kato đã  đượ c bổ  nhiệ m và o Tò a Á n Khu Vự c Quậ n 
King và o thá ng 6, 1994.  Bà  là  ngườ i tham gia tí ch cự c và o cá c tổ  chứ c tư 
phá p và  phá p luậ t tiể u bang, quố c gia và  quố c tế .  Bà  đã  là m việ c trong Hộ i 
Đồ ng Quả n Trị  Tư Phá p Tiể u Bang Washington, Chủ  Tị ch Hiệ p Hộ i Thẩ m 
Phá n củ a Tò a Á n Khu Vự c & Thà nh Phố , Giả ng Viên Cao Đẳ ng Tư Phá p 
Quố c Gia, Chủ  Tị ch Hộ i Nghị  Thẩ m Phá n Tò a Á n Chuyên Môn củ a Phân 
Khu Tư Phá p củ a Hiệ p Hộ i Luậ t Sư Hoa Kỳ  (ABA), Thà nh Viên Hộ i Đồ ng 
Quả n Trị  Trung Tâm Quố c Gia Tò a Á n Tiể u Bang và  chiế n dị ch Justice at 
Stake, Chủ  Tị ch Hộ i Đồ ng Tư Phá p Hiệ p Hộ i Luậ t Sư Quố c Gia Châu Á  – 
Thá i Bì nh Dương – Hoa Kỳ  và  Phó  Thủ  Quỹ  Tổ  Chứ c Đà o Tạ o Tư Phá p 
Quố c Tế .  Bà  tiế p tụ c hoạ t độ ng tí ch cự c trong cộ ng đồ ng củ a chú ng ta 
vớ i tư cá ch là  thà nh viên hộ i đồ ng quả n trị , tì nh nguyệ n viên và  diễ n giả  
thườ ng xuyên trướ c thanh thiế u niên, cộ ng đồ ng và  cá c hộ i luậ t sư đoàn.

“Đượ c đả m nhậ n chứ c Thẩ m Phá n Tò a Á n Khu Vự c Quậ n King trong hơn 
hai mươi năm là  niề m vinh dự  và  hân hạ nh đố i vớ i tôi. Mố i quan tâm và  
cam kế t củ a tôi vớ i tư cá ch là  thẩ m phá n trong cộ ng đồ ng củ a chú ng ta 
là  đả m bả o sự  tiế p cậ n công lý  công bằ ng và  bì nh đẳ ng bằ ng cá ch đố i xử  
nhã  nhặ n, tôn trọ ng và  coi trọ ng nhân phẩ m mỗ i ngườ i bướ c và o phò ng xử  
á n bấ t kể  chủ ng tộ c, giớ i tí nh, tì nh trạ ng kinh tế  hoặ c tì nh trạ ng khuyế t tậ t.  
Cam kế t củ a tôi vớ i tư cá ch là  thẩ m phá n trong cộ ng đồ ng củ a chú ng ta là  
đả m bả o rằng sự  công bằ ng và  công lý  luôn chiế n thắ ng trong mọ i trườ ng 
hợ p.”

 Eileen A. Kato 
 1000 2nd Avenue, Suite 2950 
 Seattle WA  98104 

 (240) 670-5286 
 reelectjudgekato@gmail.com 
 www.reelectjudgekato.com 

Các lời khuyên 
khi bỏ phiếu

• Đọc hướng dẫn trên lá phiếu, 
phong bì và sách dành cho cử tri 
cẩn thận.

• Dùng bút mực đen để điền vào lá 
phiếu.

• Tách và tái chế phần gốc phía trên 
của lá phiếu.

• Ký tên vào bản tuyên thệ cử tri ở 
mặt sau phong bì gửi lại.

• Chỉ gửi lại lá phiếu của quý vị trong 
phong bì được cung cấp. Đừng gửi 
lại nhiều lá phiếu trong cùng một 
phong bì.

• Thất lạc hoặc làm hỏng lá phiếu? 
Có câu hỏi? 
Xin gọi  206-296-VOTE (8683)
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Thẩm Phán Vị Trí Số 5

Giáo dục:  Tiế n Sĩ  Luậ t Trườ ng Luậ t Đạ i Họ c 
Washington, 1981; Bằ ng Cử  Nhân Khoa Họ c Xã  Hộ i Đạ i Họ c Washington, 
1978

Nghề  nghiệ p: Thẩ m Phá n Tò a Á n Khu Vự c Quậ n King, Seattle

Lời tuyên bố: Tôi muố n cho quý  vị  biế t công sứ c mà  Tò a Á n Khu Vự c 
đã  dà nh cho công dân Quậ n King. Chú ng tôi xử  lý  mộ t số  lượ ng lớ n cá c 
vi phạ m giao thông; cá c vụ  á n hì nh sự  như lá i xe trong tì nh trạ ng bị  ả nh 
hưở ng của chất kích thích (DUI) và  Bạ o Lự c Gia Đì nh; cá c vụ dân sự  có  
giá trị lên đế n $75.000; các vụ kiện yêu cầu bồi thường nhỏ và  cá c lệnh 
bảo vệ. Chú ng tôi là  Tò a Á n Nhân Dân.

Ngân sá ch củ a Tò a Á n đã  giả m qua cá c năm. Chú ng tôi đã  ứ ng phó  bằ ng 
tư tưở ng đổ i mớ i và  sẵ n sà ng chấ p nhậ n. Chú ng tôi đã  kế t hợ p cá c trườ ng 
hợ p để  tậ n dụ ng tí nh kinh tế  về  quy mô và  chuyên môn. Chú ng tôi đã  tạ o 
ra công nghệ  già nh giả i thưở ng như tổ ng đà i hợ p nhấ t và  cá c hồ  sơ tò a á n 
điệ n tử . Trong tương lai chú ng tôi sẽ  lưu điệ n tử  hồ  sơ tò a á n và  cả i thiệ n 
sự  tiế p cậ n củ a công chú ng nhờ  công nghệ .

Chú ng tôi là m việ c để  giả i quyế t cá c vấ n đề . Tò a Á n Cấ p Lạ i Giấ y Phé p 
củ a chú ng tôi giú p cho mọ i ngườ i đều đượ c cấ p giấ y phé p. Tò a Á n Bạ o 
Lự c Gia Đì nh củ a chú ng tôi ứ ng phó  nhanh nhờ  chuyên môn và  sự  giá m 
sá t chặ t chẽ . Tò a Á n Sứ c Khỏ e Tâm Thầ n Khu Vự c già nh giả i thưở ng củ a 
chú ng tôi cả i thiệ n cuộ c số ng củ a nhữ ng ngườ i mắ c bệ nh tâm thầ n, tăng 
tì nh trạ ng ổ n đị nh, giả m tì nh trạ ng tá i phạ m và  giam giữ  ngườ i mắ c bệ nh 
tâm thầ n. Tò a Á n Cự u Chiế n Binh củ a chú ng tôi phụ c vụ  nhữ ng ngườ i đã  
từng phụng sự chú ng ta. Cá c thẩ m phá n và  nhân viên Tò a Á n Khu Vự c 
toàn tâm cống hiến nhằm giả i quyế t cá c vấ n đề  và  cả i thiệ n cuộ c số ng 
thông qua một tò a á n chấ t lượ ng cao.

 

 Anne C. Harper 
 1700 7th Ave #116 PO Box 268 
 Seattle WA  98101 

 (206) 300-9151 
 anne.harper@comcast.com 
 www.JudgeAnneHarper.com 



Tom Douglas
đầu bếp từng đoạt giải thưởng

Một vài điều tốt nhất nên được giữ bí mật – như một 
vài công thức nấu ăn của tôi.
Phiếu bầu của quý vị sẽ luôn luôn được bảo mật.
Hãy là một cử tri nắm thông tin!  Trực tiếp ghé đến 
hoặc truy cập trang mạng của Bộ Bầu Cử Quận King 
để biết thêm thông tin.

kingcounty.gov/elections/security



42 Quận King không chịu trách nhiệm về tính hợp lệ hoặc 
chính xác của lời tuyên bố, phát biểu hoặc bác bỏ. Thành Phố Seattle

Thẩm Phán Tòa Án Thành Phố Vị Trí Số 1

 “Là thẩm phán tại Tòa Án Thành Phố Seattle, 
phụng sự công dân của Seattle trong bốn năm qua là một đặc quyền và 
tiếp tục công việc này là một niềm vinh hạnh.” 

Tòa Án Thành Phố Seattle là tòa án thành phố bậ n rộ n nhất của tiểu bang.  
Làm việc với ngân sách hạn chế, tôi đã giúp mang lại những thay đổi sáng 
tạo để hiện đại hóa tòa án của chúng ta, nâng cao hiệu quả, thực hiện các 
chương trình mới và thể hiện cam kết luôn cởi mở và có trách nhiệm.  

Trong hai năm qua, tôi đã chịu trách nhiệm toàn thời gian về các vụ xử vấn 
đề bạo lực gia đình của toà án.  Sau khi hoàn thành khóa đào tạo tư pháp 
nâng cao tại Viện Tư Pháp Quốc Gia về Bạo Lực Gia Đình, tôi sử dụng 
kinh nghiệm của mình để đưa ra các quyết định hiệu quả và công bằng 
buộc người phạm tội chịu trách nhiệm trong khi vẫn cho phép họ thực hiện 
những thay đổi tích cực trong cuộc sống của họ. 

Tôi là cư dân suốt đời của Seattle, tốt nghiệp Đại Học Washington và 
Trường Luật của Đại Học Seattle.  Tôi tình nguyện dành thời gian của 
mình cho các tổ chức mang lại lợi ích cho cộng đồng của chúng ta và 
phụng sự với tư cách là thẩm phán cho các cuộ c thi vụ kiện giả định và 
tranh luận phiên tò a tại các trường luật địa phương chúng ta.  

Tôi đã nhận được sự  tán thành của Ủy Ban Trung Ương Đảng Dân Chủ 
Quậ n King, Đảng Dân Chủ Khu Vự c Số  34, 37 và 46, các viên chức dân 
cử và các nhà lãnh đạo cộng đồng.  Tôi cảm kích trước sự tín nhiệm và tin 
tưởng mà quý vị dành cho tôi và trong bốn năm tới, với phiếu bầu của quý 
vị, tôi sẽ tiếp tục già nh đượ c sự tôn trọng của quý vị bằng cách thực thi 
công lý một cách công bằng và từ bi.  

Cảm ơn quý vị đã ủng hộ và tôi mong đợi được tiếp tục phụng sự các công 
dân của Seattle. 

 Ed McKenna 
 PO Box 23037 
 Seattle WA  98102 

 (206) 395-5114 
 edmckennaforjudge@comcast.net 
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Thẩm Phán Tòa Án Thành Phố Vị Trí Số 2

Nghề  nghiệ p: Thẩ m Phá n Tạ m Thờ i, luậ t sư, 
chủ  doanh nghiệ p nhỏ .

Giáo dục:  Bằ ng Cử  Nhân Khoa Họ c Xã  Hộ i Khoa Họ c Chí nh Trị , Đạ i Họ c 
George Washington; Tiế n Sĩ  Luậ t Trườ ng Luậ t Đạ i Họ c Seattle.

Lời tuyên bố: Trong gầ n mườ i năm, Jon Zimmerman đã  đạ i diệ n cho 
hà ng ngà n khá ch hà ng trong một phạm vi rộng lớn các vấ n đề  ở  Thà nh 
Phố , Khu Vự c và  cá c Tò a Thượ ng Thẩ m.  Ông đã  là m việ c trong chí nh 
phủ  cũ ng như phòng luật sư tư nhân.  Trong khoảng thời gian ba năm, 
ông đã  thườ ng xuyên là m việ c vớ i cương vị  Thẩ m Phá n Tạ m Thờ i ở  Tò a 
Á n Thà nh Phố  và  ông đã  là m việ c trong cá c công ty luậ t có  quy mô lớ n 
và  nhỏ .  Jon đã  đạ i diệ n cho hà ng trăm ngườ i nhậ p cư mà  mộ t và i ngườ i 
trong số  họ  đã  bị  ngượ c đã i và  mộ t số  ngườ i thì ngờ  vực mộ t cá ch chí nh 
đá ng hệ  thố ng phá p luậ t củ a chú ng ta. Jon đã  đấ u tranh cho nhữ ng ngườ i 
dân số ng dướ i mứ c nghè o khổ , cá c thà nh viên bộ  lạ c, nhữ ng ông bố  bà  
mẹ  đơn thân, cá c chủ  doanh nghiệ p, ngườ i già  và  họ c sinh sinh viên. Jon 
có  nhữ ng kinh nghiệ m sâu sắ c, thứ  mà  chú ng ta cầ n để  thay đổ i cá c tò a 
á n nhằ m nâng cao hiệ u quả , dễ  tiế p cậ n hơn và  đá p ứ ng tố t hơn cho cộ ng 
đồ ng mà  cá c tò a á n củ a chú ng ta phụng sự.

Cá c thẩ m phá n củ a chú ng ta phả i có  năng lự c và  công bằ ng.  Đố i thủ  củ a 
Jon vừ a mớ i nhậ n đượ c kế t quả  hoạ t độ ng đượ c đá nh giá  thấ p nhấ t trong 
tất cả, và  cô nằ m trong số  nhữ ng thẩ m phá n đượ c đá nh giá  thấ p nhấ t củ a 
Tò a Á n Thà nh Phố  Seattle trong mộ t cuộ c khả o sá t đá nh giá  tư phá p mớ i 
đây củ a Luậ t Sư Đoàn Quậ n King đố i vớ i cá c thẩ m phá n đã  hoạ t độ ng 
đượ c 16 năm.  

Trá i lạ i, Jon Zimmerman lạ i có  đượ c danh tiế ng tố t đẹ p vì  sự  công bằ ng và  
chuyên tâm để đạ t đượ c kế t quả  đó, đồ ng thờ i đố i xử  vớ i mọ i ngườ i mộ t 
cá ch nhã  nhặ n, kiên nhẫ n và  tôn trọ ng.  

Là  mộ t tì nh nguyệ n viên tí ch cự c, Jon đã  giú p đỡ  cá c cự u chiế n binh củ a 
chú ng ta thông qua mục Hỗ  Trợ  Phá p Lý  cho Quân Nhân của Đoàn Luậ t 
Sư Tiể u Bang Washington, và  ông cũ ng hỗ  trợ  vì  phú c lợ i công cộ ng tạ i 
Văn Phò ng Luậ t Gia Đì nh củ a Luậ t Sư Đoàn Quậ n King và  Tiế p Cậ n Việ n 
Tư Phá p tạ i Đạ i Họ c Seattle.  Ông cũ ng dà nh thờ i gian củ a mì nh phụ c vụ  
vớ i vai trò  là  Tì nh Nguyệ n Viên Big Pals.

Là  mộ t Thẩ m Phá n, Jon sẽ  sử  dụ ng kinh nghiệ m củ a mì nh để  tạ o ra nhữ ng 
thay đổ i tí ch cự c trong cá c Tò a Á n Thà nh Phố  củ a chú ng ta: tăng cườ ng 
tiế p cậ n công lý , nâng cao hiệ u quả  cho cá c tò a á n củ a chú ng ta và  phả n 
ứ ng nhanh vớ i quan tòa.  

Jon Zimmerman là  mộ t sự thay đổ i mà  chú ng ta cầ n và  là một sự thay đổi 
xứ ng đá ng.

Ông nhậ n đượ c sự  tá n thà nh từ  Đả ng Dân Chủ  Khu Vự c Số  46, Hộ i Đồ ng 
Liên Tị ch Teamster 28, Thượ ng Nghị  Sĩ  Adam Kline, Dân Biể u Reuven 
Carlyle, Dân Biể u Jessyn Farrell, Dân Biể u Drew Hansen, Thẩ m Phá n 
Peter Nault, Thẩ m Phá n Patrick O’Malley, Thẩ m Phá n John McCarthy, 
Thẩ m Phá n Tony Wartnik (đã  nghỉ  hưu), cá c công tố  viên, luậ t sư bà o chữ a 
và  cá c nhà  hỗ  trợ  cộ ng đồ ng. 

 Jon M. Zimmerman 
 PO Box 9100 
 Seattle WA  98118 

   info@jonforjudge.org 
 www.jonforjudge.org 

 Chá nh Thẩ m đương nhiệ m C. Kimi Kondo 
đã  phụng sự ngườ i dân Seattle từ  năm 1990.  Đượ c Luậ t Sư Đoàn Loren 
Miller và  Quậ n King đá nh giá  là  “Đạ t Tiêu Chuẩ n Đặ c Biệ t”, bà  hiệ n là  thẩ m 
phá n Tò a Á n Sứ c Khỏ e Tâm Thầ n và  quả n lý  danh sá ch bồ i thẩ m đoà n 
chí nh.  Vui lò ng truy cậ p www.ckimikondo.com để  biế t thêm thông tin, thứ 
hạ ng hiện tại cùng những lời chứ ng thự c.
“Quyền tiếp cận với công lý yêu cầu rằng những vụ kiện của cá c bị  cá o và  
nạ n nhân phả i đượ c lắ ng nghe và xét xử mộ t cá ch công bằ ng, không thiên 
vị và  nhanh chó ng.  Đó  là  nhữ ng giá  trị  cố t lõ i củ a tôi.”
“Bị  cá o chọ n tham gia tò a á n về  điề u trị  sứ c khỏ e tâm thầ n đượ c kế t nối 
vớ i cá c chuyên gia chăm só c sứ c khỏ e, cá c cơ quan dị ch vụ  xã  hộ i và  cá c 
cơ hộ i nhà  ở .  Vấ n đề  an toà n cộ ng đồ ng đượ c nâng cao.  Tiết kiệm được 
cho ngườ i nộ p thuế  một khoản chi phí  cao từ  việ c liên tụ c tố ng giam nhữ ng 
ngườ i được xác định là vô gia cư thường xuyên và  không có  nguồ n lự c.” 
Thẩ m phá n Kondo đã  và  đang là m chủ  tọ a cho hà ng trăm vụ  bạ o lự c gia 
đì nh, lá i xe dưới ả nh hưở ng của những chất kích thích và  cá c phiên xử 
án bởi bồ i thẩ m đoà n nó i chung. Bà  đã  phân xử  hà ng nghì n kiến nghị, các 
phiên xử án bởi quan tòa và  giải quyết chung cuộc vụ án.  
Là  mộ t thà nh viên trong Ủ y Ban Can Thiệ p Khủ ng Hoả ng cả i cá ch ngà nh 
cả nh sá t củ a Bộ  Tư Phá p (DOJ), bà  là m việ c vớ i cá c đố i tá c tư phá p hì nh 
sự  để  sử a đổ i cá c dự  thả o đà o tạ o cá n bộ , những người tiếp xúc với các 
đối tượng có vấn đề về khủ ng hoả ng về  hà nh vi. Trong năm 2013, bà  đã  
thiế t lậ p chế  độ  luân phiên nghĩa vụ  cho cá c cá n bộ  tò a á n thực hiện lệnh 
khá m xé t công bằ ng nhằ m đá p lại những yêu cầ u nhận lệnh khá m xé t mẫ u 
má u ngà y cà ng gia tăng.  Lệ nh khá m xé t đượ c yêu cầ u qua điệ n thoạ i và  
được xem xé t qua email khi thờ i gian là  vàng là bạc. 
“Yêu cầ u khá m xé t chấ t cồ n, cầ n sa và  ma tú y tăng lên do nhữ ng thay đổ i 
trong luậ t phá p.  Cá c sỹ quan ở  Seattle hiệ n đượ c đả m bả o rằ ng cá c thẩ m 
phá n đều có  mặ t 24/7, kể  cả  ngà y lễ , để  xem xé t cá c bả n chứ ng thệ  và  
ban hành lệ nh.”
Vớ i cương vị  củ a mộ t Chá nh Thẩ m, bà  giá m sá t ngân sá ch $27,8 triệ u củ a 
Tò a Á n vớ i thu nhậ p $45,5 triệ u gửi tới quỹ  chung củ a Thà nh Phố . Sá u vị  
thẩ m phá n khá c và  tấ t cả  cá c quan tò a, cũ ng như cá c luậ t sư bà o chữ a và  
cá c công tố  viên tham dự  cá c cuộ c họ p luật sư và thẩm phán hà ng thá ng 
đề u mong đợi bà  lên vị  trí  lã nh đạ o.  
Là  mộ t dân cư lâu năm ở  Khu Vự c Miề n Trung, Thẩ m Phá n Kondo cam 
kế t thự c thi luậ t phá p công bằ ng dự a trên chủ ng tộ c và  giớ i tí nh, và  tí nh đa 
dạ ng tạ i cá c tò a á n Washington.  Tấ t cả  cá c thẩ m phá n Tò a Á n Thà nh Phố  
Seattle, Thị  Trưở ng Ed Murray, nhiề u ủ y viên trong Hộ i Đồ ng Thà nh Phố  và  
chí n thà nh viên Tố i Cao Phá p Việ n Tiể u Bang Washington đề u ủ ng hộ  giữ  
bà  ở  lạ i cương vị  nà y. 
Thẩ m Phá n Mary Yu nó i rằ ng “Tôi rấ t vui mừ ng tá n thà nh và  ủ ng hộ  Thẩ m 
Phá n Kondo đượ c tá i bầ u và o Tò a Á n Thà nh Phố  Seattle”.  “Tôi khuyế n 
khí ch cá c cử  tri tiếp tục giữ  lạ i sự  hiể u biế t, kinh nghiệ m và  khả  năng lã nh 
đạ o củ a bà .”
Bà  cũ ng nhậ n đượ c sự  tá n thà nh ủ ng hộ  từ  phí a Đả ng Dân Chủ  Quậ n 
King, cá c Đả ng Dân Chủ  thứ  11, 32, 34, 37, 36 và  43, Đả ng Thanh Niên 
Dân Chủ , Hộ i Đồ ng Lao Độ ng MLK, Câu Lạ c Bộ  Dân Chủ  Đô Thị  và  Hộ i 
Phụ  Nữ  Chí nh Trị .  Nhiề u thẩ m phá n và  cá c nhà  lã nh đạ o cộ ng đồ ng trên 
toà n tiể u bang cũ ng ủ ng hộ  chiế n dị ch vậ n độ ng bầ u cử  củ a bà . 

 C. Kimi Kondo 
 PO Box 20434 
 Seattle WA  98102 

 (206) 838-4970 
 votejudgekondo@gmail.com 
 www.ckimikondo.com 
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“Tôi tin và o sự  công bằ ng, không thiên vị  và  
thự c thi phá p luậ t từ  bi. Tôi hiể u đượ c tầ m quan trọ ng củ a việ c dà nh thờ i 
gian lắ ng nghe từ ng vấ n đề  và  xem xé t kỹ  lưỡ ng quy trì nh củ a tò a á n ả nh 
hưở ng như thế  nà o đế n cuộ c số ng củ a nhữ ng ngườ i xuấ t hiệ n trướ c mặ t 
tôi. Tôi tin rằ ng hệ  thố ng tò a á n củ a chú ng ta có  thể  cả i thiệ n cộ ng đồ ng 
của chú ng ta và  luôn luôn phả i bả o vệ  an toà n cho công chú ng.”

Thẩ m Phá n Rosen đã  phụng sự với tư cách thẩ m phá n được dân cử tại 
Tò a Á n Thà nh Phố  Seattle trong bố n năm qua.  Công dân là  nhữ ng ngườ i 
có  thể có nhiề u mối liên hệ nhất vớ i Tò a Á n Thà nh Phố  Seattle và  nhữ ng 
gì  xả y ra ở  đó  đều ả nh hưở ng đế n tấ t cả  mọ i ngườ i. Tò a á n xử  lý  hà ng 
trăm ngà n vụ  tai nạ n giao thông mỗ i năm cũ ng như hà ng ngà n vụ  liên quan 
đế n bạ o lự c gia đì nh, trộ m cắ p, lá i xe trong tì nh trạ ng bị  ả nh hưở ng bởi 
chất kích thích (DUI) và  treo bằ ng lá i xe.  

Trướ c khi đượ c bầ u chọ n và o tò a á n, Thẩ m Phá n Rosen đã  hà nh nghề  tư 
nhân xử  lý  cá c vụ kiện dân sự  phứ c tạ p và  cá c vụ kiện tội phạm hì nh sự  
tiểu hình.  Trướ c khi hà nh nghề  tư ông đã  từ ng là m Trợ  Lý  Bộ  Trưở ng Tư 
Phá p thự c hiệ n truy tố  nhữ ng kẻ  lợ i dụ ng bạ o lự c tì nh dụ c.  Ông đã  theo 
họ c Trườ ng Luậ t thuộ c Đạ i Họ c Minnesota và  Đạ i Họ c Washington.

Trong nhiệ m kỳ  củ a mì nh tạ i văn phò ng, Thẩ m Phá n Rosen đã  phụng sự 
trong nhiề u ủ y ban trong hệ  thố ng tò a á n.  Hiệ n tạ i ông đang là m việ c trong 
ủ y ban thẩ m phá n và  quả n trị  viên tò a á n có  nhiệ m vụ  cậ p nhậ t cá c hệ  
thố ng má y tí nh củ a tò a á n trên toà n tiể u bang.  Ông cũ ng đượ c vinh danh 
vớ i nhữ ng danh hiệ u cao đặ c biệ t bở i cá c luậ t sư tham gia khả o sá t kế t 
quả  hoạ t độ ng tư phá p năm 2014 củ a Hiệ p Hộ i Luậ t Sư Quậ n King.  

Là  mộ t ngườ i chồ ng và  ngườ i cha tậ n tâm, Thẩ m Phá n Rosen đã  chung 
số ng cù ng vớ i gia đì nh mì nh ở  vù ng Đông Bắ c Seattle trong 20 năm qua. 
Nhữ ng đứ a con củ a ông theo họ c trườ ng công lậ p và  ông thườ ng xuyên 
tham gia tì nh nguyệ n trong cá c sự  kiệ n tổ  chứ c phiên tò a giả  định ở  trườ ng 
trung họ c phổ  thông.

Thẩ m Phá n Rosen rấ t vinh dự  mộ t lầ n nữ a đượ c đả m nhậ n vai trò  thẩ m 
phá n củ a quý  vị  trong Tò a Á n Thà nh Phố  Seattle.

 Steve Rosen 
 PO Box 12066 
 Seattle WA  98102 

 (206) 607-9404 
 manager@electjudgerosen.com 
 www.electjudgerosen.com 

Theo dõi 
tập phiếu trực tuyến
Theo dõi quá trình tập phiếu tại một 
vài mốc theo dõi sử dụng công cụ 
Theo Dõi Lá Phiếu trên trang mạng 
của Bộ Bầu Cử Quận King. 

• Mốc theo dõi #1: Bộ Bầu Cử 
Quận King đã chuẩn bị tập phiếu 
và gửi đến quý vị qua đường bưu 
điện.

• Mốc theo dõi #2: Quận King đã 
nhận tập phiếu đã được hoàn tất 
của quý vị.

• Mốc theo dõi #3: Chữ ký của quý 
vị đã được xác minh và lá phiếu 
của quý vị đã sẵn sàng để được 
mở và đếm.
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Kể  từ  cuộ c bầ u cử  trong danh bổ sung và o 
năm 1991 củ a tôi, tôi đã  luôn là m việ c để  duy trì  cam kế t với quý vị là  hành 
động cứ ng rắ n nhưng công bằ ng. Khi không có  ứ ng cử  viên tranh chứ c, tôi 
muố n nó i về  nhữ ng điề u làm nên mộ t vị  thẩ m phá n tố t và  một tò a á n tố t.

Chú ng tôi nhữ ng thẩ m phá n đượ c giao nhiệ m vụ  bả o đả m bả o vệ  cho 
đoà n thể  chí nh trị  trá nh khỏ i việ c vượ t quá  xa chí nh phủ  và  giữ  cho đoà n 
thể  chí nh trị  đó  chị u trá ch nhiệ m trướ c phá p luậ t, không bị  ả nh hưở ng bở i 
nhữ ng lợ i í ch hoặ c hoạ t độ ng chí nh trị  đặ c biệ t. Vì  thế , mộ t ngườ i thẩ m 
phá n tố t phả i can đả m và  khiêm tố n; đưa ra đượ c nhữ ng quyế t đị nh khó  
khăn dự a trên luậ t phá p và  nhữ ng sự  việ c xả y ra dướ i mọ i hoà n cả nh 
trướ c phiên tò a. Điề u nà y không có  nghĩ a là  phả i cú i mì nh dướ i á p lự c 
chí nh trị ; không cố  gắ ng là m hà i lò ng bên nà y hay bên khá c. Điề u nà y đò i 
hỏ i tí nh trung thự c và  chí nh trự c về  trí  tuệ . 

Mộ t thẩ m phá n tố t là  mộ t nhà  lã nh đạ o đầ y tớ ; không mưu cầ u quyề n lự c 
và  uy tí n; có  hiể u biế t về  phá p luậ t và  tham gia giá o dụ c thườ ng xuyên. 

Vậ y là m thế  nà o để  quý  vị  ra quyế t đị nh sẽ  bỏ  phiế u cho ai? Quý  vị  tì m 
kiế m ngườ i có  nhiề u năm kinh nghiệ m. Đi kè m vớ i kinh nghiệ m là  trí  tuệ  và  
sự  tự  tin để  là m nhữ ng điều đú ng đắ n và  công bằ ng, không bị  ả nh hưở ng 
bở i á p lự c chí nh trị . Chú ng ta cầ n nhữ ng thẩ m phá n khôn ngoan, những 
người biết cân nhắc kinh nghiệ m củ a họ , và  nhữ ng người đã  và  đang phụ c 
vụ  cho cộ ng đồ ng.

Nhì n xa hơn cá c cuộ c thăm dò  ý  kiế n công chú ng giố ng như cuộ c thăm dò  
ý  kiế n luậ t sư Quậ n King. Thậ m chí  Luậ t Sư Đoàn cũ ng cả nh cá o không sử  
dụ ng cuộ c thăm dò  ý  kiế n củ a họ  để  đá nh giá  cá c thẩ m phá n cho cá c cuộ c 
bầ u cử  bở i vì  cuộ c thăm dò  nà y không đá ng tin cậ y về  mặ t thố ng kê. Hã y 
thậ n trọ ng vớ i nhữ ng ngườ i nó i nhiề u hơn về  nhữ ng thá ch thứ c củ a họ  
chứ  không phả i là  trì nh độ  củ a chí nh họ . Hã y thậ n trọ ng vớ i nhữ ng ngườ i 
dá m hà nh độ ng liề u lĩ nh để  “chiế n thắ ng” họ  có  thể  tiế n xa bấ t kỳ  đâu và  có  
thể  chi bấ t kỳ  khoả n tiề n nà o để  đượ c bầ u chọ n.

Mặ c dù  cá c nguồ n lự c tư phá p đã  giả m và  thiế u kinh phí  thí ch hợ p nhưng 
tò a á n củ a chú ng ta vẫ n tạ o điề u kiệ n tiế p cậ n công lý  cho cá c công dân 
Seattle mộ t cá ch kị p thờ i, hiệ u quả  và  tôn trọ ng. Cù ng vớ i cá c đố i tá c tư 
phá p công bằ ng củ a chú ng ta, chú ng ta tì m thấ y cá c phương phá p đổ i mớ i 
để  đố i phó  vớ i nhữ ng thá ch thứ c củ a hệ  thố ng tư phá p hì nh sự  củ a chú ng 
ta chẳ ng hạ n như: mở  rộ ng cá c dị ch vụ  bá o cá o ban ngà y, cả i thiệ n Tò a 
Á n Cộ ng Đồ ng, tò a á n củ a Cự u Chiế n Binh, tá ch biệ t danh sá ch cá c vụ  á n 
bạ o lự c gia đì nh và  cá c vụ  á n về  sứ c khỏ e tâm thầ n. Chú ng ta cung cấp 
khả năng tiế p cậ n kị p thờ i vớ i phiên xé t xử  củ a bồ i thẩ m đoà n, nhiệ m vụ  
hiế n phá p chí nh củ a chú ng ta. Dướ i sự  lã nh đạ o củ a cá c thẩ m phá n củ a 
quý  vị , bộ  phậ n thẩ m phá n củ a chú ng ta quả n lý  nhữ ng vi phạ m dân sự , 
bao gồ m xé t xử  qua đườ ng bưu điệ n, tiế t kiệ m thờ i gian cho cá c công dân 
và  tiế t kiệ m chi phí  vé  giao thông trên đườ ng đế n tò a á n. Hã y yên tâm rằ ng 
quý  vị  sẽ  đượ c phụ c vụ  tố t bở i cá c thẩ m phá n hiệ n tạ i củ a Tò a Á n Thà nh 
Phố  Seattle.

 Judith Montgomery Hightower 
 4547 Rainier Ave S #921 
 Seattle WA  98118 

 (206) 434-9879 
 judgehightower@gmail.com 
 www.judgejudithhightower.com 

Tại sao lại có các 
dự luật lá phiếu 
và tranh cử trong 
sách dành cho 
cử tri này mà 
không có trên 
lá phiếu của tôi? 
Lá phiếu của quý vị bao gồm các 
dự luật và tranh cử mà quý vị có đủ 
điều kiện để bỏ phiếu và dựa vào 
khu vực nơi quý vị cư trú. Sách dành 
cho cử tri có thể bao gồm nhiều khu 
vực khác nhau và kết quả là, một số 
mục trong sách dành cho cử tri này 
có thể không xuất hiện trên lá phiếu 
của quý vị.
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 Thẩ m Phá n Willie Gregory đã  già nh đượ c 
danh tiế ng vữ ng chắ c là  mộ t thẩ m phá n chăm chỉ  và  có  đạ o đứ c.  Ông 
có  kiế n thứ c chắ c chắ n về  luậ t phá p, có  phong thá i kiên nhẫ n và  hò a nhã  
trong phò ng xử  á n và  có  kinh nghiệ m đã  đượ c chứ ng minh ở  tò a á n.  

Thẩ m Phá n Gregory đã  đả m nhậ n nhiề u vai trò  trong sự  nghiệ p phá p lý  
25 năm củ a mì nh: thẩ m phá n, thẩ m phá n tạ m thờ i, luậ t sư, quả n lý , giá m 
sá t viên và  giá o viên.  Ông quan tâm đế n hệ  thố ng tư phá p trong thờ i gian 
đả m nhiệ m vai trò  là  sĩ quan cả nh sá t quân sự , ở  cương vị  nà y ông đã  
phá t triể n cá c kỹ  năng lã nh đạ o mạnh mẽ của mình.  Thẩ m Phá n Gregory 
tố t nghiệ p trườ ng Đạ i Họ c Arizona và o năm 1986 vớ i bằ ng Cử  Nhân Khoa 
Họ c Xã  Hộ i và  chuyể n đế n vù ng Puget Sound để  theo họ c trườ ng luậ t.  
Ông nhậ n đượ c bằ ng Tiế n Sĩ  Luậ t năm 1989 tạ i Trườ ng Luậ t Đạ i Họ c 
Seattle (SU).

Luôn thôi thúc khát khao giú p đỡ  mọ i ngườ i, ông đã  thự c tậ p tạ i Trung Tâm 
Hà nh Độ ng Phá p Lý  củ a Dị ch Vụ  Cộ ng Đồ ng Thiên Chú a Giá o Seattle và  
tạ i Dị ch Vụ  Phá p Lý  Evergreen.  Sau đó  ông tham gia Hộ i Luậ t Sư Liên Kế t 
Bà o Chữ a cho Bị  Cá o (ACA).  Ở  đây ông đã  thu đượ c kinh nghiệ m quý  
giá  trong vai trò  luậ t sư tố  tụ ng và  giá m sá t viên.  Sau khi rờ i khỏ i ACA và o 
năm 2003, ông đã  là m việ c trong Hộ i Đồ ng Quả n Trị  củ a ACA trong 5 năm 
và  thà nh công khi hà nh nghề  riêng cho đế n khi đượ c bầ u chọ n và o tò a á n 
trong năm 2010.

Trong nhiề u năm, Thẩ m Phá n Gregory đã  thự c hiệ n công việ c giả ng dạ y 
cá c lớ p họ c về  biệ n hộ  tạ i phiên tò a ở Trườ ng Luậ t Đạ i Họ c Washington và  
thông qua Việ n Quố c Gia về  Biệ n Hộ  tạ i Phiên Tò a.  Ông tiế p tụ c giả ng dạ y 
qua cá c lớ p họ c Giá o Dụ c Phá p Lý  Thườ ng Xuyên cũ ng như trong cá c mố i 
quan hệ  giữ a ngườ i cố  vấ n/ngườ i đượ c cố  vấ n.  Công việ c giả ng dạ y củ a 
ông nhấ n mạ nh đế n trá ch nhiệ m củ a cá c luậ t sư là  phả i chuẩ n bị  sẵ n sà ng 
và  hà nh nghề  mộ t cá ch chuyên nghiệ p và  có  đạ o đứ c.  Ông đượ c Phò ng 
Luậ t Sư Trẻ  củ a Hiệ p Hộ i Luậ t Sư Quậ n King vinh danh và o năm 2006 vì  
tấ m gương cố  vấ n mẫ u mự c củ a ông.

Thẩ m Phá n Gregory hoạ t độ ng trong mộ t và i hộ i đồ ng trong cộ ng đồ ng củ a 
mì nh, bao gồ m Hộ i Cự u Sinh Viên Luậ t SU, và  là  thà nh viên củ a mộ t số  
cá c tổ  chứ c phá p lý chẳ ng hạ n như Hiệ p Hộ i Luậ t Sư Loren Miller, Luậ t Sư 
Đoà n William Dwyer ở  Seattle, và  Hiệ p Hộ i Thẩ m Phá n Tò a Á n Thà nh Phố  
và  Khu Vự c (DMCJA); là m việ c trên cá c văn bả n dướ i luậ t củ a DMCJA và  
cá c ủ y ban lậ p kế  hoạ ch dà i hạ n và  chủ  trì  ủ y ban đa văn hó a.

Thẩ m Phá n Gregory mang nhữ ng kinh nghiệ m phong phú  củ a mì nh và o 
phò ng xử  á n qua việc phân tí ch phá p lý , lắ ng nghe cảm thông và  khí  chấ t 
công bằ ng, vô tư.  Mỗ i vụ kiện đến với ông đề u đượ c lắ ng nghe và xét xử 
theo đú ng tí nh chấ t riêng, cả  hai bên đề u có  cơ hộ i đượ c trì nh bà y tình thế 
củ a mì nh và  để  cá c công dân có  liên quan đượ c lắ ng nghe và  tôn trọ ng.

Gregory là  mộ t thẩ m phá n có  tì nh thương ngườ i, đạ o đứ c, tậ n tâm và  công 
bằ ng.  Chú ng tôi tha thiế t đề  nghị  quý  vị  hã y tá i bầ u cử  cho Thẩ m Phá n 
Willie Gregory và o vị  trí  số  5 trong Đoà n Thẩ m Phá n Tò a Á n Thà nh Phố  
Seattle. 

 Willie Gregory 
 PO Box 20502 
 Seattle WA  98102 

 (206) 276-7966 
 info@WillieGregoryforJudge.com 
 www.WillieGregoryforJudge.com 
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Thẩm Phán Tòa Án Thành Phố Vị Trí Số 6

 Karen Donohue phụng sự với tư cách là Thẩ m 
Phá n Tò a Á n Thà nh Phố  Seattle từ  năm 2011. 

Trong bố n năm qua, Thẩ m Phá n Donohue chủ  yế u là m chủ  tọ a giả i quyế t 
cá c vụ kiện bạ o lự c gia đì nh, Tò a Á n Chuyên Xử  Cự u Chiế n Binh và  Tò a 
Á n Cộ ng Đồ ng.  Cù ng vớ i cá c đố i tá c tư phá p trong cộ ng đồ ng chú ng ta, 
bà  đã  là m việ c để  nâng cao những tò a á n chuyên môn nà y.  Hiệ n nay 
bà  đang giữ  cương vị  Trợ  Lý  Chá nh Thẩ m nhiệ m kỳ  thứ  hai và  đang là m 
việ c trong nhiề u ủ y ban nộ i bộ , bao gồ m Ủ y Ban Chấ p Hà nh.  Thẩ m Phá n 
Donohue cũ ng là  ngườ i đứ ng đầ u bộ  phậ n tư phá p trong ủ y ban lưu trữ  hồ  
sơ điệ n tử  củ a Tò a Á n, có  nhiệ m vụ  tạo mô hình làm việc không giấy tờ tại 
Tò a Á n.  

Thẩ m Phá n Donohue là  ngườ i đề  xuấ t chương trì nh giá o dụ c ở  mọ i cấ p.  
Bà  hoạ t độ ng tì nh nguyệ n trong Khu Trườ ng Sở  Giá o Dụ c Ban Ngà y củ a 
Trung Tâm Khoa Họ c Thá i Bì nh Dương, giả ng dạ y cho cá c họ c sinh từ  
lớ p bố n đế n lớ p sá u về  Tò a Á n Thà nh Phố  Seattle.  Ngay sau khi gia nhậ p 
tò a á n, Thẩ m Phá n Donohue đã  đồ ng sá ng lậ p và  hiệ n tạ i đang đả m nhậ n 
chứ c vụ  đồ ng giá m đố c củ a Tò a Á n Giao Thông Thanh Niên Seattle, tại đó  
cá c họ c sinh trườ ng Trung Họ c Garfi eld đượ c tì m hiể u về  quy trì nh trong 
tò a á n và  những người lá i xe ở  tuổ i thanh thiế u niên đượ c tì m hiể u về  tầ m 
quan trọ ng củ a việ c lá i xe an toà n.  Bà  cũ ng là m tì nh nguyệ n viên trong 
Phiên Tò a Giả  Định YMCA Seattle, nó i chuyệ n vớ i cá c sinh viên trườ ng 
luậ t và  tham gia và o Tò a Á n củ a Trẻ  Em Quậ n King.

Ở  Tò a Á n, Thẩ m Phá n Donohue truyề n đạ t cho nhữ ng ngườ i xuấ t hiệ n 
trướ c mặ t bà  về  cá c quyề n và  dị ch vụ  xã  hộ i có  sẵ n dà nh cho họ  trong 
cộ ng đồ ng và  giá o dụ c cho cá c nạ n nhân củ a cá c vụ  bạ o lự c gia đì nh biế t 
về  cá c quyề n lợ i và  cơ hộ i họ  đượ c bả o vệ .  Bà  đả m nhậ n cương vị  đồ ng 
chủ  tị ch củ a Ủ y Ban Giá o Dụ c Hiệ p Hộ i Thẩ m Phá n Tò a Á n Thà nh Phố  và  
Khu Vự c trên toàn tiểu bang và  là  đạ i diệ n tư phá p củ a Tò a Á n trong Ủ y 
Ban Luậ t Phá p Khu Vự c, An Toà n và  Tư Phá p.  

Bộ  má y tư phá p củ a chú ng ta bả o vệ  quyề n lợ i cá  nhân và  cá c giá  trị  củ a 
xã  hộ i.  Thẩ m Phá n Donohue là m việ c chăm chỉ  để  bảo vệ phá p luậ t củ a 
chú ng ta, để  xuấ t hiệ n và  đố i xử  công bằ ng vớ i tấ t cả  mọ i ngườ i, và  để  tỏ 
lòng tôn kính tới mỗ i ngườ i xuấ t hiệ n trướ c mặ t bà .   

Bà  nhậ n đượ c nhữ ng tá n thà nh sớm từ  cá c Đả ng Dân Chủ  Quậ n King, 
Đả ng Dân Chủ  Thanh Niên Quậ n King, Đả ng Dân Chủ  Khu Vự c Số  11, 32, 
34, 36, 37, 43 và  46 và  Hộ i Phụ  Nữ  Chí nh Trị  Quố c Gia.  

Thẩ m Phá n Donohue là  mộ t công dân suốt đời của Seattle, đã  tố t nghiệ p 
trườ ng Trung Họ c Phổ  Thông Roosevelt, Đạ i Họ c Washington và  Trườ ng 
Luậ t Đạ i Họ c Seattle.  Bà  đá nh giá  cao cơ hộ i đượ c tiế p tụ c phụng sự cá c 
công dân củ a Seattle trong bố n năm tớ i.  

 Karen Donohue 
 PO Box 20664 
 Seattle WA  98102 

 (206) 486-0166     

Theo dõi 
tập phiếu trực tuyến
Theo dõi quá trình tập phiếu tại một 
vài mốc theo dõi sử dụng công cụ 
Theo Dõi Lá Phiếu trên trang mạng 
của Bộ Bầu Cử Quận King. 

• Mốc theo dõi #1: Bộ Bầu Cử 
Quận King đã chuẩn bị tập phiếu 
và gửi đến quý vị qua đường bưu 
điện.

• Mốc theo dõi #2: Quận King đã 
nhận tập phiếu đã được hoàn tất 
của quý vị.

• Mốc theo dõi #3: Chữ ký của quý 
vị đã được xác minh và lá phiếu 
của quý vị đã sẵn sàng để được 
mở và đếm.
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Thẩm Phán Tòa Án Thành Phố Vị Trí Số 7

 Seattle là  mộ t thà nh phố  tuyệ t vờ i.  Nhữ ng 
ngườ i dân ở  Seattle xứ ng đá ng đượ c phụ c vụ  bở i cá c viên chứ c 
công ưu tú , tậ n tâm, chăm chỉ , nhữ ng ngườ i hiể u rằ ng họ  đượ c bầ u 
để  phụng sự ngườ i dân. 

Trong 15 năm qua, tôi đã  là m việ c ở  cương vị  là  mộ t luậ t sư biệ n hộ  hì nh 
sự  và  nhậ p cư, cung cấ p cá c dị ch vụ  phá p lý  cho nhữ ng ngườ i dân dễ  
bị  tổ n thương nhấ t của chúng ta. Trong 5 năm qua, tôi cũ ng giữ  chứ c vụ  
thẩ m phá n tạ m thờ i là m việ c tạ i cá c tò a á n khu vự c và  thà nh phố .  Thông 
qua công việ c củ a mì nh trong cộ ng đồ ng, tôi đã  xây dự ng cá c mố i quan hệ  
vữ ng mạ nh vớ i nhiề u nề n văn hó a đa dạ ng củ a Thà nh Phố .  Tấ t cả  chú ng 
ta đề u đang gó p phầ n cả i thiệ n an toà n công cộ ng và  tôi dự  đị nh sử  dụ ng 
nhữ ng mố i quan hệ  đó  để  tạ o tín nhiệm và  lòng tin cậy trong bộ  má y tư 
phá p củ a chú ng ta. “Công lý  cho tấ t cả  mọ i ngườ i” sẽ  có  ý  nghĩ a nhiề u hơn 
mộ t khẩ u hiệ u.  

Đố i thủ  củ a tôi đã  nó i rằ ng cá c thẩ m phá n “phả i chị u trá ch nhiệ m.”  
Tuy nhiên, trong thậ p kỷ  qua, đố i thủ  củ a tôi đã  liên tụ c đượ c đá nh giá  
là  mộ t trong nhữ ng thẩ m phá n hoạ t độ ng tệ  nhấ t ở  Quậ n King. Ông 
ta chỉ  là m việ c bá n thờ i gian được ghi nhận theo lịch sử công việc 
trong khi vẫ n nhậ n mứ c lương toà n thờ i gian, và  ông đã  thấ t bạ i trong 
nhiệ m vụ  phố i hợ p vớ i cá c thẩ m phá n đồ ng nghiệ p củ a mì nh trong nhữ ng 
năm gầ n đây do việ c bỏ  lỡ  gầ n như tấ t cả  cá c cuộ c họ p thẩ m phá n bắ t 
buộ c. Trong năm 2012, cá c thẩ m phá n đồ ng nghiệ p củ a ông đã  loạ i ông 
ra khỏ i vị  trí  Chá nh Thẩ m. Đã  đế n lú c cầ n thay đổ i. Seattle cầ n nhữ ng 
thẩ m phá n là m việ c toà n thờ i gian và  có  khả  năng lã nh đạ o giả i quyế t cá c 
vấ n đề  gây khó  khăn cho hệ  thố ng tư phá p hì nh sự  củ a chú ng ta.

Tôi đã  đượ c Hiệ p Hộ i Luậ t Sư Quậ n King, Hiệ p Hộ i Luậ t Sư Latina/o và  
Loren Miller và  Hộ i Cardozo đá nh giá  là “Đủ  Tiêu Chuẩ n Đặ c Biệ t” . Dù tôi 
tự  hà o vớ i đức tính kế  thừ a của ngườ i Li-băng, nhưng tí nh đa dạ ng trong 
tò a á n cũ ng phả i đi đôi vớ i sự  xuấ t sắ c, tí nh chăm chỉ  trong công việ c và  
tí nh chí nh trự c. Nế u đượ c bầ u, tôi sẽ  cung cấ p cho Seattle tấ t cả  nhữ ng 
điề u đó –mỗ i ngà y.

Lời Tá n Thà nh Đượ c Lựa Chọ n:  

Ủ y Viên Hội Đồng Thành Phố: Sally Bagshaw, Tim Burgess, Sally Clark, 
Jean Godden, Nick Licata, Mike O’Brien. Ủ y Viên Hộ i Đồ ng Thà nh Phố :  
Rod Dembowski, Joe McDermott, Dave Upthegrove. Cơ Quan Thự c Thi 
Phá p Luậ t: Cự u Cả nh Sá t Trưở ng Hoa Kỳ  John Urquhart Luậ t Sư Kate 
Pfl aumer, Hộ i Đồ ng Cả nh Sá t và  Cả nh Sá t Trưở ng Washington. Lã nh 
Đạ o Cộ ng Đồ ng: Pramila Jayapal, Estela Ortega, Gerald Hankerson, 
Kris Hermanns. Lao Độ ng: Hộ i Thợ  Má y 751, Hộ i Thợ  Mộ c Đị a Phương 
30, ATU 587, SEIU 775NW, Hộ i Đồ ng Lao Độ ng MLKC. Đả ng Dân Chủ : 
Đả ng Dân Chủ  và  Đả ng Dân Chủ  Thanh Niên Quậ n King, Khu Vự c Lậ p 
Phá p Đả ng Dân Chủ  Thứ  11, 34, 37, 46. Cá c Nhà  Lã nh Đạ o Đượ c Bầ u 
Khá c:  Lã nh Đạ o Thượ ng Việ n Sharon Nelson (Khu Vự c Lậ p Phá p Số  34), 
Thượng Nghị Sỹ David Frockt (Khu Vự c Lậ p Phá p Số  46), Dân Biểu Brady 
Walkinshaw (Khu Vự c Lậ p Phá p Số  43), Thủ Quỹ Tiểu Bang Jim McIntire. 

Và  thêm hà ng trăm cá c nhà  lã nh đạ o cộ ng đồ ng, luậ t sư, cá c viên chứ c 
đượ c bầ u chọ n và  nhữ ng ngườ i khá c. Danh sá ch tá n thà nh hoà n chỉ nh tạ i 
đị a chỉ : www.shadidforseattle.com.

 Damon Shadid 
 PO Box 20084 
 Seattle WA  98102 

 (424) 265-8343 
 shadidforseattle@gmail.com 
 www.shadidforseattle.com 

 Tôi đã đượ c bầ u là m Thẩ m Phá n củ a Tò a Á n 
Thà nh Phố  Seattle và o năm 1989. Xin cả m ơn quý  vị  vì  đã  trao cho tôi vinh 
dự  để  có  thể  phụng sự Thà nh Phố  và  nhữ ng ngườ i tôi yêu mế n trong 25 
năm qua.
Trong toà n bộ  sự  nghiệ p củ a mì nh, tôi đã  hoạ t độ ng và  tham gia và o cộ ng 
đồ ng–khở i xướ ng cá c chương trì nh kỹ  năng số ng tạ i cá c trườ ng trung 
họ c phổ  thông tạ i đị a phương, hoạ t độ ng trong mộ t và i hộ i đồ ng giá o dụ c 
bao gồ m cả  Big Brothers củ a Quậ n King, giả ng dạ y kiế n thứ c phá p luậ t ở  
trườ ng Đạ i Họ c Seattle và  Đạ i Họ c Bắ c Seattle, đả m nhiệ m vai trò  là  mộ t 
nguồ n lự c tư vấ n cho cá c cộ ng đồ ng dân nhậ p cư ở  Nam Seattle và  chỉ  
đạ o miễn phí cá c buổ i hộ i thả o về  biệ n hộ  tạ i phiên tò a để  giú p mọ i ngườ i 
hiể u rõ  hơn và  tương tá c tố t hơn vớ i luậ t phá p. 
Là  mộ t thẩ m phá n, tôi đã  xây dự ng Tò a Á n Cộ ng Đồ ng đầ u tiên ở  Tiể u 
Bang Washington. Thay vì  đi tù , nhữ ng tội phạm tiểu hình phi bạ o lự c đượ c 
giao cho cá c cơ quan dị ch vụ  cộ ng đồ ng và  đượ c kế t nố i vớ i cá c dị ch vụ  
xã  hộ i để  giả i quyế t nguyên nhân gố c rễ  dẫ n đế n hà nh vi phạ m tộ i củ a họ . 
Bả n thân là  mộ t cự u chiế n binh, tôi luôn quan tâm đế n mộ t số  cự u chiế n 
binh, nhữ ng ngườ i bị  đưa ra xé t xử  trướ c tò a á n với những vấ n đề  về  sứ c 
khỏ e tâm thầ n nghiêm trọ ng, trong nhiề u trườ ng hợ p tiế n triể n từ  chứ ng rố i 
loạ n căng thẳ ng hậ u chấ n thương (PTSD). Tôi đã  giú p thiế t lậ p Tò a Á n củ a 
Cự u Chiế n Binh nơi mà các cự u chiế n binh có  cơ hộ i đượ c giả i quyế t cá c 
vấ n đề  phạ m tội, đồ ng thờ i cũ ng nhậ n đượ c sự  giú p đỡ  mà  họ  cầ n để  sinh 
sống. Tôi tin rằ ng cá c cự u chiế n binh đã  có  mặ t ở  đó  vì  quố c gia của chúng 
ta và  cá c tò a á n củ a chú ng ta cầ n ở  đó  vì  họ .
Tôi cũ ng đã  thiế t lậ p Chương Trì nh Bá o Cá o Ngà y để  giả i quyế t cá c vấ n 
đề  tuân thủ  trì nh diệ n trướ c tò a á n. Nhiề u bị  cá o vô gia cư đã  bị  giam giữ  
trong tù  vì  họ  đã  bỏ  lỡ  nhữ ng ngà y trướ c khi phiên tò a diễ n ra. Chương 
Trì nh Bá o Cá o Ngà y sử dụng cán bộ hiệ n có  củ a thà nh phố  với mục 
đích kiể m tra hà ng ngà y để họ đượ c nhắ c nhở  về  nhữ ng ngà y diễ n ra 
phiên tò a sắ p tớ i mà  không cầ n giam giữ . Chương trì nh nà y tiế t kiệ m hơn 
$2.000.000 chi phí  nhà  tù  đồ ng thờ i dà nh không gian nhà  tù  cho nhữ ng tên 
tộ i phạ m nguy hiể m.
Tò a Á n Cộ ng Đồ ng, Tò a Á n Cự u Chiế n Binh và  Chương Trì nh Bá o Cá o 
Ngà y đã  chứ ng minh sẽ  mang tí nh hiệ u quả  hơn so vớ i cá c quy trì nh tư 
phá p hì nh sự  truyề n thố ng trong việ c giả m tì nh trạ ng tá i phạ m, đồ ng thờ i 
vẫ n giả i quyế t cá c vấ n đề  con ngườ i thự c sự  củ a nhữ ng ngườ i trì nh diệ n 
trướ c mặ t tôi. 
Là  mộ t thẩ m phá n, tôi đã  đượ c dạ y phả i cứ ng rắ n nhưng công bằ ng và  
có  hồ  sơ kế t quả  đã  đượ c chứ ng minh cho điề u đó . Tôi mang đế n tò a á n 
nhữ ng kinh nghiệ m phong phú  củ a mì nh, lã nh đạ o bằ ng tí nh chí nh trự c và  
đặ t nhiề u công sứ c thự c hiệ n cá c chương trì nh phả n á nh giá  trị  củ a thà nh 
phố  chú ng ta. Tôi sẽ  tiế p tụ c tiế n hà nh cả i cá ch giú p là m giả m tì nh hì nh tộ i 
phạ m một cách hiệ u quả  hơn, tiế t kiệ m tiề n bạc và  quan trọ ng hơn là  cứ u 
sinh. 
Tôi rấ t vinh dự  có  đượ c lá  phiế u củ a quý  vị .
Nhữ ng ngườ i tá n thà nh bao gồ m: 
Cá c Thẩ m Phá n Tố i Cao Phá p Việ n Tiể u Bang Barbara Madsen và  Susan 
Owens, Chá nh Á n Khá ng Cá o Phân Khu Mộ t Michael Spearman, Hộ i Đồ ng 
Lao Độ ng Quậ n MLK và  Đả ng Dân Chủ  Quậ n King.

 Fred Bonner 
 PO Box 22573 
 Seattle WA  98122 

 (206) 550-7637 
 contact@judgebonner.com 
 www.judgebonner.com 



Nathan Adrian
Huy Chương Vàng Thế Vận Hội

Hãy là một nhà vô địch bầu cử – đừng chậm trễ.

Nhận được cuộc gọi từ Bộ Bầu Cử về chữ ký?

Hồi đáp nhanh chóng để lá phiếu được đếm.

Hãy là một cử tri nắm thông tin. 
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Thà nh Phố  Bothell đang yêu cầu cử 
tri xem xét Đề  Xuấ t [1], đề  xuấ t nà y sẽ  
cho phé p phá t hà nh công khố phiế u 
lên tới $42.000.000 cho công tác cải 
thiện công viên và không gian công 
cộng, và  khoản trội ra từ thuế bất động sản sẽ hoà n trả  những công khố 
phiếu đó .  Công Khố Phiếu sẽ đá o hạn trong 25 năm.

Nếu được chấp thuận, cá c dự án sẽ bao gồm: Tiện nghi công viên tạ i 
Bothell Landing; nâng cao và mở rộng Phố  Chính; hoà n thiệ n Đạ i Lộ  
Multiway để  trở  thà nh đạ i lộ /đạ i lộ  có  cây hai bên đườ ng công cộ ng; Mua 
lại và phát triển đất công viên ở Bắc Bothell; Mua lại và phát triển khu đất 
trống, bao gồm cả Rừng Phía Bắc Creek; Mua lại và phát triển khu đất 
công viên khác trên toàn Thành Phố.

Mặc dù số tiền thuế  thu công khố phiếu hàng năm chính xác sẽ phụ thuộc 
vào lãi suất và giá trị bấ t độ ng sản, Thành Phố dự kiến  mức thuế suất 
công khố phiếu vào khoảng $0,39 trên mỗi $1.000 giá trị đị nh giá cho năm 
2015, hay $116,16 mỗi năm, ($9,68 mỗi tháng) cho một căn nhà trị  giá  
$300.000.  Mộ t số  chủ  nhà  có  thể  đượ c miễ n thuế .  Để biết thêm thông tin, 
vui lòng gọi Viên Chức Giám Định Thuế Quậ n King theo số  206-296-3920.  

Đề xuất số 1
Trái phiếu cho công viên và không gian công cộng

Hội đồng thành phố Bothell thông qua Sắc lệnh số 2149 
liên quan đến việc cấp kinh phí cho công viên và không 
gian công cộng. Đề xuất này sẽ cho phép thành phố tiếp 
thu và phát triển công viên, đường công viên mới, cải thiện 
cơ sở giải trí, cải tiến không gian công cộng và khu vực 
dành cho người đi bộ; phát hành trái phiếu nghĩa vụ chung 
với tiền vốn không vượt quá $42 triệu, đáo hạn trong vòng 
tối đa là 25 năm; và, thuế thu bất động sản hàng năm 
ngoài thuế thu cơ bản để trả nợ cho các trái phiếu này, tất 
cả được quy định tại Sắc lệnh số 2149. Đề xuất này nên 
được:

Chấp thuận
Bác bỏ

Phát biểu giải trình

Vớ i phiế u Thuậ n cho Đề  Xuấ t 1, quý  vị  
sẽ góp phầ n giú p cho trung tâm thành 
phố Bothell trở thành một nơi mà quý  
vị  có thể dễ dàng đậu xe và lưu lại cả ngày: hã y tưởng tượng...khu vực công 
cộng rộng rãi dọc theo Đạ i Lộ  nhiều ngả  đường dà nh cho hội chợ đường 
phố, cá c nhạc sĩ, ăn uống vỉa hè; một Công Viên đổ i mới và dễ tiế p cận tại 
Bothell Landing cho các buổi hòa nhạc và dã ngoại mùa hè; thêm thậ t nhiều 
nơi để đi dạo, mua sắm và tận hưởng một buổi tối với cả gia đình.
Bên ngoài điể m trung tâm thành phố, quý  vị  sẽ thấy cá c công viên mới, trong 
đó có khu Rừng Phía Bắc Creek đượ c ủ ng hộ  trên khắ p cộng đồ ng, thêm 
một công viên mới rộ ng lớn tạ i Quận Snohomish, cả i tiế n công viên có  thể  
thả  rông chó, công viên có  sân trượt và  cá c sân chơi thể thao.
Lá phiế u Thuậ n của quý vị cho phép cải thiện trung tâm thành phố để bổ  
sung cơ sở hạ tầng cần thiết cho xe cộ  và người đi bộ nhằm phát triển thà nh 
trung tâm thành phố đạt chất lượng cao. Với trung tâm thành phố đang phát 
triển nhanh chóng, tăng nguồ n thu có nghĩa là việ c cải thiện đường xá , công 
viên và những nơi công cộng trên khắ p Bothell thậm chí sẽ trở nên khả  thi 
hơn. Mứ c thuế  là $9,69 một thá ng trên mỗ i ngôi nhà  trị  giá  $300.000. Mộ t 
khoả n đầ u tư tuyệ t vờ i cho tương lai củ a chú ng ta.
Chủ sở hữu bấ t độ ng sản, cá c gia đình, thanh thiế u niên, người cao tuổi, 
thương nhân tạ i trung tâm thành phố, cộng đồng doanh nghiệp, tất cả đã 
cùng mơ giấc mơ này. Bây giờ chí nh là thời điể m cầ n xú c tiế n một cách 
thí ch hợ p về tài chính để biến ước mơ đó trở thành sự thật.

Đừ ng để  bị lừa gạt bởi đề xuấ t công 
khố phiếu “Công Viên” này! Hai phần 
ba số tiền đó  sẽ được dành cho cá c đường phố trung tâm thành phố. Ngoà i 
cá c khoả n khá c, các chi phí được đề xuất bao gồm: Đạ i Lộ  nhiều ngả đường 
– $20,7 triệ u [gần một nửa công khố phiếu], và  nâng cao và mở rộng Phố  
Chính – $7,3 triệ u.
Gọi cá c đường phố là  “Không Gian Công Cộng” là lừa đảo – quý  vị  có  đi dã 
ngoại giữ a Đạ i Lộ  Nhiều-Ngả-Đường với bảy làn xe không? Công khố phiếu 
này thậm chí cò n không hoàn thành nổ i kế hoạch cho Công Viên ở Bothell 
Landing. Trong khi đó, thành phố tiếp tục phớ t lờ  cá c nhu cầu của cộng 
đồng như sửa chữa đường phố đang ngày càng xuố ng cấ p và  cá c vỉa hè 
đang cần lá t.
Phả n đối công khố phiếu này sẽ không ngăn cả n việ c phục hồi trung tâm 
thành phố. Vẫ n có  các phương á n khác tồn tại để xây dựng đường phố khu 
trung tâm thành phố, chẳng hạn như cá c đóng góp củ a công ty khai thác, 
cá c khu cải tạo địa phương, trợ cấp và các khoản thu một lần. 
Không có  lá  phiếu của quý  vị , Hội Đồng chỉ cần bỏ ra hơn $50 triệu cho một 
tò a thị  chí nh mới tố n ké m và lấ y khoả n tiền dà nh cho công viên và đường 
xá  để trả cho khoả n đó. Hiệ n giờ  Thà nh Phố  cầ n $42 triệu để hoàn thành 
cá c dự án mà ngườ i ta đã  khiế n chúng ta tin là  sẽ được cấp kinh phí bởi cá c 
nguồn lực và trợ cấp hiện có. 
Tăng gánh nặng thuế má  không cần thiết không phải là một chính quyề n có  
trách nhiệm. Nế u thông qua công khố phiế u nà y, thuế  bấ t độ ng sả n Thà nh 
Phố  củ a quý  vị  sẽ  tăng thêm 24%.
Chúng ta sẽ  ủ ng hộ  mạnh mẽ một công khố phiếu thực sự  dà nh cho công 
viên. Nhưng không phả i công khố phiế u nà y.
Phả n đố i Đề  Xuấ t 1. 

Cử tri có một cơ hội lịch sử để cứ u một khu rừng, hoàn thiện một tầm nhìn 
về  trung tâm thành phố và bảo vệ  cũ ng như cải tiế n công viên cho các thế 
hệ tương lai. Ủ y ban phả n đố i không nó i gì  chố ng lạ i cá c dự  á n nà y vì  tất cả 
các dự án đều được ủ ng hộ  từ toà n thể  công chú ng. Chúng cũ ng cầ n được 
cấp kinh phí  mà  ủ y ban phả n đố i đề  xuấ t là  có  thể  do bên nà o đó  khá c chi 
trả .  Điề u nà y thậ t khó  có  thể  xả y ra vì  đú ng là  như thế .  Trì  hoã n có nghĩa 
là chi phí cao hơn do việc tăng lãi suất và chi phí xây dựng.  Hã y Bỏ Phiếu 
Thuậ n!

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

Có câu hỏi thêm về dự luật này, liên 
lạc đến: 
Joe Beck, Luật sư Thành phố
425-486-3256
joe.beck@ci.bothell.wa.us 

Phát biểu ủng hộ Phát biểu phản đốiĐược nộp bởi: Leigh Henderson, 
Roger Cecil, James Freese
www.bothellwins.org

Được nộp bởi: Ernie Bellecy, Ann 
Aagaard, William Moritz
BothellProp1.org

Bác bỏ phát biểu phản đối Bác bỏ phát biểu ủng hộ
Không có cá i gì là “thí ch hợ p về tài chính” khi mong đợi cộng đồng của 
chúng ta tự  đá nh thuế  để tài trợ kinh phí  cho các dự án đường phố  dưới cái 
cớ là công khố phiếu “Công Viên”.  
Đề  Xuấ t 1 sẽ không hoàn thành việc đổi mới Công Viên ở Bothell Landing.  
Nó  chỉ  thêm mộ t công viên mớ i.  Nó sẽ không giải quyết vấn đề đậu xe tạ i 
trung tâm thành phố.   Nó không thêm nhiều đị a điể m hơn để đi dạo.   Tó m 
lạ i, nó  sẽ  không hoà n thà nh công việ c. 

Hã y tham gia cù ng nhữ ng người nộp thuế có liên quan để phả n đố i Đề  Xuấ t 
1.
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Đảm bảo đủ kinh phí cho các dịch vụ 
cảnh sát là một ưu tiên ngân sách 
quan trọng của Hội Đồng Thành Phố 
Carnation. Nếu được chấp thuận, Đề  
Xuấ t số  1 sẽ cung cấp thêm nguồn thu mà  sẽ được sử dụng cụ  thể  cho việ c 
tăng cường và cả i thiệ n các dịch vụ cảnh sát. Thành Phố hiệ n dà nh 40 giờ  
mỗ i tuầ n (2.080 giờ  mỗ i năm) cho dị ch vụ  cả nh sá t chuyên phụ c vụ  cá c ngà y 
thường trong tuầ n. Nguồ n thu mà Đề  Xuấ t số  1 sinh ra sẽ cung cấp khoả ng 
832 giờ  mỗ i năm cho dị ch vụ  tuầ n tra chuyên phụ c vụ  thêm và o buổ i tố i và  
cuố i tuầ n, và /hoặ c kinh phí  cho cá c hoạt động đặc biệt như điều tra ma túy.

Pháp luật Tiể u Bang cho phép thành phố “nâng” ngưỡ ng tăng thuế thu bất 
động sản thông thường khi có sự chấp thuận của cử tri đố i vớ i mứ c tăng 
dự kiến. Thuế suấ t bất động sản thông thường củ a Thành Phố hiệ n đang ở  
mứ c $1,48467 trên mỗ i $1.000 giá  trị  đị nh giá . Nế u Đề  Xuấ t số  1 đượ c phê 
duyệ t, thuế suấ t củ a Thành Phố thu trong năm 2015 sẽ  tăng thêm $0,35458 
lên mứ c $1,83925 trên mỗ i $1.000 giá  trị  đị nh giá .

Đố i vớ i cá c bấ t độ ng sả n trị  giá  $350.000, chủ  đấ t hiệ n phả i trả  khoả ng 
$519,63 mỗ i năm cho thuế suấ t bất động sản củ a Thà nh Phố  Carnation. 
Theo Đề  Xuấ t số  1, khoả n thu nà y sẽ  tăng lên mứ c $643,74 trong năm 
2015, tăng $124,11 mỗ i năm hoặ c $10,34 mỗ i thá ng.

Khoả n thuế  thu năm 2015 sẽ  trở  thà nh căn cứ  để  tí nh mứ c tăng thuế  cho 
cá c năm sau đó .

Đề xuất số 1
Thuế thu cho dịch vụ cảnh sát

Hội đồng thành phố Carnation thông qua Nghị quyết số 
387, trình đến cử tri việc cấp kinh phí cho dịch vụ cảnh sát.
Để cung cấp kinh phí bổ sung cho dịch vụ cảnh sát, đề xuất 
này sẽ tăng mức thuế bất động sản cơ bản lên $1.83925 
trên mỗi $1,000 giá trị định giá sẽ được thu vào năm 2015. 
Số tiền thuế thu năm 2015 sẽ được sử dụng cố định cho 
mục đích tính toán giới hạn cho các khoản thuế thu tiếp 
theo như được quy định trong Chương 84.55 RCW.
Đề xuất này có nên được chấp thuận không?

Có
Không

Phát biểu giải trình

Không nộp phát biểu trước thời hạn. Thành Phố muố n tăng thuế  củ a quý  
vị  27,56%. Họ chưa từ ng thực hiện 
bất kỳ phân tích nà o để xác định liệ u việc tăng thuế của quý  vị  thêm 27,56% 
sẽ giải quyết đượ c mộ t vấn đề hay không.  Họ chưa từ ng xá c đị nh vấ n đề  
cầ n khắ c phụ c.  Họ muốn tăng thuế của quý vị và chi tiêu khoả n đó .  Số tiền 
này sẽ cung cấp một vài giờ dịch vụ mỗi tuần - nó sẽ không đưa ra một giải 
pháp cho bất kỳ vấn đề tộ i phạ m nà o.  Thành Phố thậm chí đã  không thực 
hiện theo quy trình dự thảo ngân sách hiệ n có  để  đảm bảo tiền của chúng ta 
được chi tiêu một cách khôn ngoan.  Tạ i sao?  Bởi vì họ muốn chi tiêu tiền 
của quý  vị  vào nhiề u dự án ưa thí ch của họ.  Thành Phố sẽ vĩnh viễn tăng 
thuế của quý  vị  thêm 27,56% năm đầu tiên.  Mỗi năm sau đó  thuế của quý  
vị  sẽ tăng theo cù ng tỷ lệ phần trăm như định giá căn nhà của quý  vị .  Nếu 
trong năm thứ hai, giá trị căn nhà của quý  vị  tăng lên 10% thì thuế sẽ tăng 
thêm 10%.  Thành Phố có  $100.000 mà có thể được chi cho cảnh sát nhưng 
họ đang dù ng số  tiề n đó vào thiết kế kỹ thuật để  tô điể m trung tâm thà nh 
phố .  Chỉ  riêng việ c thiế t kế  đã  tố n hế t $850.000.  Việ c xây dựng sẽ tố n hơn 
4 triệu.  Chúng ta cần gửi tớ i Thành Phố thông điệp ưu tiên cảnh sát hơn là  
việ c tô điể m - Thành Phố đã  có khoả n tiền đó  - Hã y Bỏ  Phiế u Chố ng.

Khoả n tiề n $70.000 nà y chủ  yế u để  đấu tranh chống lại vấ n đề  ma tuý  tạ i 
Carnation. Đây không phả i là  mộ t dự  á n ưa thí ch. Vấ n đề  ma tuý  đang trở  
nên tồ i tệ  hơn. Phí a bỏ  phiế u Chố ng muố n ngườ i dân nghĩ  rằ ng tiền tồn tại 
mộ t cá ch kỳ diệu. Điề u đó  không đú ng. Khoả n tiề n $100.000 đã  nó i đế n có  
đượ c nhờ  bá n bấ t độ ng sả n nhiề u năm trướ c vớ i mụ c đí ch tái đầu tư vào 
thành phố và không phả i dà nh cho một khoả n chi phí một lần. Chú ng ta sẽ  
chỉ  dậ m chân tạ i chỗ  và o năm sau. Hã y nhì n xa. Hã y Bỏ  Phiế u Thuậ n!

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

Có câu hỏi thêm về dự luật này, liên 
lạc đến: 
Ken Carter, Quản lý Thành phố 
425-333-4192
kenc@carnationwa.gov  

Phát biểu ủng hộ Phát biểu phản đốiĐược nộp bởi: Stuart Lisk, Ann 
Estrin-Wassink, and Jason Stuvland

Được nộp bởi: Jim Ribail
responsiblecarnationtaxes@gmail.com

Bác bỏ phát biểu phản đối Bác bỏ phát biểu ủng hộ
Xin lưu ý  rằ ng thành phố đang yêu cầu một sự tăng thuế vĩ nh viễ n. Đây 
không phả i là  loạ i Thuế  Thu mà  sẽ  đượ c xem xé t lạ i. Điều đó có nghĩa là khi 
nguồ n thu vào trong tay Thành Phố tăng lên thì họ không bị bắt buộc phải 
ưu tiên các dịch vụ Cảnh Sát một lần nữa. Đây không phải là kinh phí  cho 
một Viên Chứ c bá n thờ i gian hoặc một Viên Chứ c toàn thời gian khá c. Đây 
chỉ  là  kinh phí  cho cá c dị ch vụ  “đặ c biệ t”. Hã y bỏ phiếu chống đối với việc 
Thu Thuế nà y. Sau đó  đả m bả o Hội Đồng Thành Phố biế t quý  vị  muố n họ  ưu 
tiên ngân sá ch.  
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Mục đích của dự  luậ t này nhằm yêu 
cầu cử tri Kent chấp thuận việc phát 
hành công khố phiếu để xây dựng 
một đồn cảnh sát mới cùng các cơ 
sở an toà n công cộ ng và cơ sở huấn 
luyện khác để đáp ứng vớ i lực lượng cảnh sát ngày càng gia tăng.  Đồn 
cảnh sát hiện tại của Thành Phố là một thư viện được tu sửa với thiết kế 
ban đầu vào năm 1991 cho 85 sĩ quan; hiện nay, lực lượng cảnh sát gồm có 
144 sĩ quan phân chia làm việc trong bốn tòa nhà khác nhau.  Thành Phố có 
kế hoạch tăng cường lự c lượ ng cho sở cảnh sát lên 160 sĩ quan vào năm 
2017, chưa bao gồm cán bộ cai tù và hỗ trợ.  Các dự án bao gồm dỡ bỏ 
trụ sở cảnh sát hiện tạ i; thiết kế, xây dựng và trang bị cho trụ sở cảnh sát 
mới tại cùng vị trí đó; bổ sung thêm các phòng giam tội phạm bị bệnh tâm 
thần và lắp lại hệ thống ống nước cùng hệ thống dây điện cho nhà tù Thành 
Phố, dự kiến   sẽ tăng tuổi thọ của nhà tù thêm khoảng 30 năm nữa; và tăng 
cường năng lực cho trường đào tạo bắn súng đã 25 năm tuổi của Thành 
Phố để huấn luyện thực tế đối với những sự cố nghiêm trọ ng. Nếu không có 
sự chấp thuận của cử tri thì Thành Phố sẽ không có kinh phí để cấp cho các 
dự án này.  

Công khố phiếu sẽ đáo hạn trong 20 năm và sẽ được trả bằng thuế bất 
động sản trội ra hàng năm.  Thuế suất trung bình được ước tính là khoảng 
19 cent trên mỗi $1.000 giá trị bất động sản được định giá, hay đối với mỗi 
ngôi nhà có giá trị được định giá là $300.000 thì tiền thuế ước tính vào 
khoảng $57 một năm, hoặc thấp hơn $5 mỗi tháng một chút.  Chủ nhà từ 61 
tuổi trở lên, người khuyế t tật và những người đáp ứng yêu cầu về thu nhập 
thấp đều có thể đủ tiêu chuẩ n được miễn thuế bất động sản.

Đề xuất A
Trái phiếu nghĩa vụ chung cho cơ sở bảo vệ an 
toàn công cộng và huấn luyện cảnh sát
Hội đồng thành phố của thành phố Kent thông qua Sắc 
lệnh số 4118 liên quan đến đề xuất cho cơ sở bảo vệ an 
toàn công cộng và huấn luyện cảnh sát. Đề xuất này cho 
phép cải thiện cơ sở bảo vệ an toàn công cộng – xây dựng 
và trang bị các trụ sở cảnh sát mới, cải thiện sân tập bắn, 
cải thiện nhà giam thành phố, và hoàn thành các cơ sở 
huấn luyện và an toàn công cộng khác – sẽ được tài trợ 
thông qua việc phát hành trái phiếu nghĩa vụ chung của 
thành phố lên đến $34,000,000, đáo hạn trong vòng 20 
năm, và các khoản thuế thu bất động sản hàng năm vượt 
quá thuế thu bất động sản cơ bản, nếu cần, để trả nợ trái 
phiếu (ước tính tỷ lệ thuế thu trung bình khoảng 19 xu cho 
mỗi $1,000 giá trị định giá. Đề xuất này có nên được chấp 
thuận không: 

Có
Không

Phát biểu giải trình

Bỏ phiếu thuận vì một Kent an toàn 
hơn!  Nghĩa vụ của chúng ta là cung 
cấp cho sở cảnh sát những cơ sở và 
nguồn lực cần thiết để giữ an toàn cho Kent.

Với chi phí 19 cent trên mỗi $1000 ước tính định giá, tương đương $57,00 
mỗi năm trên một ngôi nhà trị giá $300.000, công khố phiếu $34 triệu đáo 
hạn trong 20 năm sẽ là nguồn vốn để xây dựng lại trụ sở cảnh sát ở vị trí 
hiện tại, xây thêm tầng thứ hai, cải tạo cơ sở hạ tầng của nhà tù từ năm 
1986, xây thêm các phòng giam cần thiết cho tội phạm mắ c bệ nh tâm thần 
và cho phép cải tạo và mở rộng cơ sở đào tạo bắn súng đã 25 tuổi để huấn 
luyện thực tế đối với những sự cố nghiêm trọng.

Năm 1991, 85 sĩ quan đã  làm việc trong tòa nhà hiện tại, phục vụ 38.000 cư 
dân.  Hiện nay, 144 sĩ quan cùng nhân viên hỗ trợ đều làm việc trong tòa 
nhà đó, không gian giờ đây đã quá đông đúc.  Tốc độ tăng trưởng dự kiến 
của Kent đòi hỏi cần thêm 16 sĩ quan nữa cho tới năm 2017.

Kent là thành phố lớn được phụng sự bởi một sở cảnh sát lớn, mà họ đang 
phải làm việc trong cơ sở rất nhỏ của thành phố.

Đây là cơ hội để quý vị hỗ trợ cho cảnh sát của chúng ta.  Bỏ Phiếu Thuận 
cho Đề Xuất A của Kent.

Mục đích của dự luậ t này nhằm xây 
dựng và trang bị cơ sở an toà n công 
cộ ng và cơ sở huấn luyện mới để đáp ứng vớ i lực lượng cảnh sát ngày 
càng gia tăng.

Thà nh Phố đã  quyế t đị nh như thế nà o vớ i ông Dave Clarke? Ông có được 
thuê làm cố vấ n viên ăn lương không? Có phải chi phí đó đượ c tí nh và o 
khoản $34 triệu không? Có tuân theo quy trình đấu thầu không, hay có 
thông qua quy trình đấu thầu của chí nh thành phố để đạt được chấp thuận 
nhanh chóng dẫn đến chi phí dự kiế n là  $34 triệu đô la không? Tất cả quý 
vị, những công dân của Kent, trước đây đều sẵn sàng cho phé p chi ngân 
sách thành phố cho các sở An Toà n Công Cộng (Cảnh Sát & Cứu Hỏa) 
một cách thường xuyên mà không xem xét thấu đáo hơn chi phí cuối cùng. 
Có lẽ đã đến lúc cần lùi lại một bước để xem xét và đảm bảo rằng khoản 
chi phí $34 triệu đô la này là con số xác đáng nhất mà thành phố có thể 
đưa ra?

Chúng ta sẽ bỏ phiếu cho nhiề u đề xuất thuế hơn nữa trong cuộ c bầ u cử 
mù a thu, hã y đả m bả o rằ ng nhữ ng khoả n tiề n thuế nà y đượ c chi tiêu mộ t 
cá ch khôn ngoan.

Vui lò ng bỏ Phiếu Chố ng cho Đề Xuất A: Dự Luậ t Công Khố Phiếu Hỗ Trợ 
cho Các Cơ Sở An Toà n Công Cộng và Cơ Sở Huấn Luyện

Hội Đồng Thành Phố Kent đã  bỏ phiế u nhất trí đưa đề xuất này và o lá  phiếu 
để hỗ trợ cải tạo cơ sở làm việc cho cảnh sát của chúng ta.  Số tiền công 
khố phiếu được đưa ra dựa trên việc xem xét rất cẩn thận của cố vấn viên 
về không gian làm việc và giải quyết những nhu cầu then chốt của sở cảnh 
sát, chẳng hạn như xây trụ sở lớn hơn, các phòng giam tội phạm mắ c bệ nh 
tâm thầ n và trường dạy bắn chiến thuật.   Theo luật, dự án này không thể 
vượt quá số tiền công khố phiếu.  Quy trình đấu thầu sẽ bắt đầu sau khi 
công khố phiếu được thông qua.  Hã y bỏ phiếu thuậ n cho Đề Xuất A.

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

Có câu hỏi thêm về dự luật này, liên 
lạc đến: 
Ronald F. Moore, Lục sự Thành phố 
253-856-5728
rmoore@kentwa.gov  

Phát biểu ủng hộ Phát biểu phản đốiĐược nộp bởi: Marvin Eckfeldt, Monty 
Burich, rita ann schwarting
https://www.facebook.com/
voteyesforasaferkent

Được nộp bởi: Alex Senecaut

Bác bỏ phát biểu phản đối Bác bỏ phát biểu ủng hộ
Không nộp lời tuyên bố.
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Đề Xuất Số 1 của North Bend, nếu 
được phê duyệt, sẽ tăng thuế kinh 
doanh lên 0,1% (một penny trên 
mười đô la tiền mua hàng) đối với 
các mục đích an toà n công cộ ng.  
Theo Nghị Quyết, Hội Đồng Thành Phố North Bend đã phân bổ toàn bộ 
nguồn thu mới này cho các mục đích bảo vệ an toà n công cộ ng và tư pháp 
hình sự.  Vì Thành Phố không ngừng phát triển nên các yêu cầu đối với 
dịch vụ an toà n công cộ ng cũng theo đó tăng lên.  Trong tháng 3 năm 2014, 
North Bend bắt đầu ký hợp đồng với Sở Cảnh Sát Snoqualmie về  dịch vụ 
cảnh sát.  Số tiền thu được từ khoản thu thuế kinh doanh này sẽ được sử 
dụng để thuê sĩ quan cảnh sát thứ 8, điều đó cho phép Thành Phố có hai sĩ 
quan cảnh sát làm nhiệm vụ 18 tiếng một ngày.  Số tiền nà y cũng sẽ giúp 
nâng cao sự an toàn cho sĩ quan và cho phép tăng cường thêm hoạt động 
tuần tra của cảnh sát tại North Bend khi cần phản ứng và nhắm tới hoạt 
động tội phạm cụ thể.  Số tiền thu được cũng sẽ cho phép North Bend duy 
trì mức độ dịch vụ cứu hỏa và bảo vệ an toàn sinh mạng hiện tại của Đội 
Cứu Hỏa & Cứu Hộ  Eastside, chi phí của dịch vụ này sẽ tăng lên đáng kể 
trong 3 năm tới.  Phê duyệt đề xuất này sẽ tăng thêm mức độ dịch vụ cảnh 
sát và duy trì mức độ dịch vụ cứu hỏa hiện tại.

Đề xuất số 1
Tăng 0.1% thuế bán hàng và sử dụng cho an toàn 
công cộng và tư pháp hình sự

Hội đồng thành phố của thành phố North Bend thông qua 
Nghị quyết số 1654 liên quan đến việc tăng thuế bán hàng 
và sử dụng theo RCW 82.14.450. Nếu được thông qua, đề 
xuất này sẽ cho phép thành phố đánh thêm 0.1% thuế bán 
hàng và sử dụng, được chia giữa thành phố (85%) và quận 
King (15%) theo quy định của luật pháp tiểu bang. Tiền 
thành phố thu được sẽ được sử dụng cho an toàn công 
cộng và tư pháp hình sự như được cho phép bởi RCW 
82.14.450. Đề xuất này có nên được chấp thuận không?

Có
Không

Phát biểu giải trình

An Toà n Công Cộng là ưu tiên hàng 
đầu của cư dân North Bend.  Vì thành 
phố của chúng ta không ngừng phát 
triển nên các yêu cầu đối với dịch vụ 
An Toà n Công Cộng cũng đã tăng lên đáng kể. Sở Cảnh Sát Snoqualmie 
đã bắt đầu có những chuyển biến khác biệt lớn tại North Bend, chủ  độ ng 
giải quyết các trại tội phạm tạm thời, vấn đề ma túy và các hoạt động tội 
phạm khác. Để tiếp tục đà tích cực này chúng ta cần cấp kinh phí cho mô 
hình nhân sự giúp thuê tuyển thêm một sĩ quan cảnh sát nữa.  Có thêm sĩ 
quan bổ sung này sẽ cho phép chúng ta bố trí hai sĩ quan cảnh sát hoạt 
động cùng lúc phần lớn thời gian trong thành phố, gia tăng mức độ bảo vệ 
an toàn cho cư dân và sĩ quan cảnh sát của chúng ta, những người làm việc 
chăm chỉ để bảo vệ chúng ta.  Dịch vụ cứu hỏa và cấp cứu y tế cũng là một 
phần quan trọng trong việc giữ cho cộng đồng của chúng ta an toàn. Những 
người mắc bệnh tim của Quận King có tỷ lệ sống sót cao nhất cả nước, 
phần lớn nhờ trình độ đào tạo mà lính cứu hỏa của chúng ta lĩnh hội và 
những lần phản ứng nhanh của Đội Cứu Hỏa & Cứu Hộ  Eastside.  Bỏ phiếu 
thuận cho Đề Xuất Số 1 sẽ giúp cho cộng đồng của chúng ta có nguồn vốn 
riêng cầ n thiế t để tăng cường mức độ bảo vệ của cảnh sát, đồng thời duy 
trì mức độ cứu hỏa và dịch vụ cấp cứu y tế tuyệt vời mà tất cả chúng ta đều 
cần để được an toàn.

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: 
Londi Lindell, Nhân viên điều hành 
Thành phố  
425-888-7626
llindell@northbendwa.gov

Phát biểu ủng hộ Phát biểu phản đốiĐược nộp bởi: Edward J. Holmes, 
Jonathan W. Wiseman,
Sherwood B. Korssjoen
edjholmes@comcast.net
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Đề xuất 1A và 1B

Đề xuất 1A (được trình bởi Thỉnh nguyện tiên khởi số 107) và Đề xuất 1B (đề xuất thay thế được trình bởi Hội đồng Thành 
phố và Thị trưởng) liên quan đến chương trình giáo dục mầm non và các nhà cung cấp các dịch vụ này cho trẻ em.

Đề xuất 1A (Thỉnh nguyện tiên khởi số 107) sẽ thiết lập mức lương tối thiểu $15 cho nhân viên chăm sóc trẻ (theo từng 
giai đoạn trong vòng ba năm cho những nhà sử dụng lao động có dưới 250 nhân viên); tìm cách giảm chi phí chăm sóc trẻ 
đến 10% hoặc ít hơn của thu nhập gia đình; cấm các tội phạm bạo lực không được cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ chuyên 
nghiệp; đòi hỏi phải tăng cường đào tạo và cấp giấy chứng nhận thông qua một cơ sở đào tạo; thành lập ban quản trị lực 
lượng lao động và thành lập quỹ để giúp các nhà cung cấp dịch vụ đáp ứng các tiêu chuẩn; và thuê một tổ chức để tạo điều 
kiện thuận lợi cho việc giao tiếp giữa Thành phố và nhân viên chăm sóc trẻ.

Là đề xuất thay thế, Hội đồng và Thị trưởng Thành phố Seattle đã trình Đề xuất 1B (Sắc lệnh 124509), sẽ tài trợ cho bốn 
năm đầu của chương trình giáo dục mầm non Thành phố với mục tiêu triển khai lựa chọn giáo dục mầm non được phổ biến 
rộng rãi, giá cả phải chăng, được cấp phép, và tự nguyện. Sắc lệnh này yêu cầu hỗ trợ, đào tạo và cấp chứng chỉ cho giáo 
viên. Chương trình này sử dụng các chiến lược dựa trên nghiên cứu, bao gồm đánh giá kết quả, và cung cấp hỗ trợ học phí. 
Đề xuất này cho phép thuế bất động sản cơ bản vượt quá giới hạn RCW 84.55, cho phép thu thêm thuế vào năm 2015 lên 
đến $14,566,630 (khoảng 11 xu cho mỗi $1,000 giá trị định giá) và $58,266,518 trong vòng bốn năm.

1. Một trong hai đề xuất này có nên được ban hành thành luật không?

Có

Không

2. Bất kể quý vị bỏ phiếu có hay không ở trên, nếu một trong hai đề xuất này được ban hành thành luật thì đề xuất đó nên là 
đề xuất nào?

Đề xuất 1A

Đề xuất 1B

Văn bản hoàn chỉnh của dự luật này bắt đầu từ trang 64 xem trang tiếp theo

Đọc thông tin về dự luật lá phiếu
Phát biểu giải trình

Luật sư của mỗi khu vực viết phát biểu giải trình nêu rõ ảnh hưởng của dự 
luật lá phiếu nếu được thông qua thành luật.

Các ủy ban ủng hộ và phản đối

Các khu vực có trách nhiệm bổ nhiệm các thành viên ủy 
ban để viết các phát biểu ủng hộ và phản đối. Các phát 
biểu là một cách để giúp các cử tri quyết định làm thế 
nào để bỏ phiếu cho các dự luật. Bộ Bầu Cử Quận King 
không phải là tác giả hoặc chịu trách nhiệm về nội dung 
của các phát biểu đó.
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Dự luật này đưa ra hai câu hỏi đến cử tri.  Câu hỏi thứ nhất là liệu một trong 
hai đề xuất thay thế này, cả hai đều liên quan đến giáo dục mầm non và các 
nhà cung cấp các dịch vụ đó cho trẻ em, có nên được thông qua không.  
Câu hỏi thứ hai là đề xuất nào trong hai đề xuất thay thế này nên được 
thông qua.  Nếu đa số cử tri bỏ phiếu “Không” cho câu hỏi thứ nhất, thì sẽ 
không có đề xuất nào được thông qua.  Nếu đa số cử tri bỏ phiếu “Có” cho 
câu hỏi thứ nhất, thì đề xuất thay thế nào nhận được số phiếu bầu cao nhất 
trong câu hỏi thứ hai sẽ được thông qua.  Cử tri có thể bỏ phiếu cho câu hỏi 
thứ hai bất kể họ bỏ phiếu như thế nào cho câu hỏi thứ nhất.  Phát biểu giải 
trình cho mỗi đề xuất thay thế nằm ở trang sau của sách hướng dẫn cử tri 
này.  

Phát biểu giải trình – Đề xuất 1A: 

Hiện tại, luật pháp tiểu bang yêu cầu hầu hết các nhà cung cấp dịch vụ 
chăm sóc trẻ phải có giấy phép và loại bỏ những cá nhân từng bị kết án 
hình sự.  Thành phố Seattle hiện không cấp phép hoặc điều hành các dịch 
vụ chăm sóc trẻ và giáo dục mầm non.  Đề xuất 1A sẽ áp dụng một số quy 
định địa phương cho các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ trong phạm vi 
Seattle.   Các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ được xác định bao gồm 
tất cả các nhà cung cấp giáo dục mầm non/mẫu giáo, bao gồm tất cả các 
nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ cho chương trình mầm non Thành phố.   

Luật pháp hiện tại quy định mức lương tối thiểu là $15/giờ cho hầu hết các 
nhân viên ở Seattle trong giai đoạn ba đến bảy năm bắt đầu vào ngày 1 
tháng 4 năm 2015.  Đề xuất 1A sẽ thay đổi thời hạn đó đối với giáo viên và 
nhân viên chăm sóc trẻ và giáo dục mầm non, tạo ra một thời hạn riêng biệt 
cho các nhân viên trong lĩnh vực này, trong giai đoạn hơn ba năm cho một 
số nhân viên bắt đầu vào ngày 1 tháng 1 năm 2015. 

Đề xuất 1A cũng yêu cầu thực hiện chính sách rằng không gia đình nào 
phải trả nhiều hơn 10% tổng thu nhập gia đình cho giáo dục mầm non và 
chăm sóc trẻ, và cấm các cá nhân từng bị kết án hình sự cung cấp dịch vụ 
chăm sóc trẻ tại các cơ sở không có giấy phép.   

Đề xuất 1A cũng sẽ yêu cầu Thành phố thuê “Tổ chức nhà cung cấp dịch 
vụ chăm sóc trẻ” để tạo điều kiện thuận lợi cho việc liên lạc giữa Thành phố 
và giáo viên và nhân viên chăm sóc trẻ.  Để được chọn, cơ quan đó phải 
đã tồn tại hơn 5 năm, đã đàm phán thành công một thỏa thuận với cơ quan 
chính phủ thay mặt cho giáo viên và nhân viên chăm sóc trẻ, không bị chi 
phối bởi những người ủng hộ cho nhà sử dụng lao động hoặc các nhóm 
vì lợi ích chính phủ, và cung cấp tư cách thành viên cho giáo viên và nhân 
viên.         

Đề xuất 1A cũng sẽ yêu cầu thành lập “Viện phát triển chuyên môn” mà phải 
được Thành phố tài trợ và được Thành phố và Tổ chức nhà cung cấp dịch 
vụ chăm sóc trẻ đồng kiểm soát và điều hành.  Giáo viên và nhân viên giáo 
dục mầm non và chăm sóc trẻ sẽ phải được Viện này đào tạo và cấp giấy 
chứng nhận.          

Đề xuất 1A cũng sẽ thành lập “Hội đồng quản trị nhân lực” để kiến nghị 
chính sách và ưu tiên đầu tư cho việc đào tạo giáo viên và nhân viên chăm 
sóc trẻ, để giám sát Viện phát triển chuyên môn, và để giám sát Quỹ chăm 
sóc trẻ cho doanh nghiệp nhỏ được tạo ra để giúp các nhà cung cấp dịch vụ 
chăm sóc trẻ nhỏ và phi lợi nhuận đáp ứng các yêu cầu của Thỉnh nguyện 
tiên khởi.  Thị trưởng và Tổ chức nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ, mỗi 
bên sẽ bổ nhiệm một nửa số thành viên cho Hội đồng quản trị.    

Đề xuất 1A cũng sẽ cho phép một số người khởi kiện Thành phố để thực thi 

điều khoản và sẽ trả lệ phí 
và chi phí luật sư cho người 
đó nếu Thành phố được 
xác minh và tuyên bố là vi 
phạm.   

Đề xuất 1A sẽ không cấp kinh phí cho Viện phát triển chuyên môn, Quỹ 
chăm sóc trẻ cho doanh nghiệp nhỏ, hoặc để thuê Tổ chức nhà cung cấp 
dịch vụ chăm sóc trẻ.  

 

Phát biểu giải trình – Đề xuất 1B: 

Hiện tại, Thành phố Seattle được phục vụ bởi các nhà cung cấp dịch vụ 
chăm sóc trẻ và mầm non tư nhân được cấp phép và điều hành bởi tiểu 
bang.  Đề xuất 1B sẽ thông qua phương pháp tiếp cận toàn diện được đề 
xuất của Thị trưởng và Hội đồng Thành phố cho chương trình giáo dục 
mầm non được Thành phố hỗ trợ và thông qua việc tăng thuế bất động sản 
để tài trợ cho chương trình đó trong bốn năm.  Chương trình giáo dục mầm 
non của Thành phố sẽ mang tính tự nguyện và sẽ phục vụ cho trẻ 3 và 4 
tuổi, miễn học phí cho các gia đình ở mức hoặc dưới mức 300% của mức 
hộ nghèo liên bang và thiết lập học phí theo mức thu nhập gia đình cho các 
gia đình khác, với một số mức hỗ trợ cho tất cả các gia đình.  Thành phố 
sẽ ký hợp đồng cho dịch vụ mầm non với các nhà cung cấp dịch vụ chăm 
sóc trẻ hội đủ điều kiện được cấp giấy phép an toàn và được chứng nhận 
chất lượng.  Thuế thu này sẽ cho phép thuế thu vào năm 2015 không quá 
$14,566,630 (khoảng 11 xu cho mỗi $1,000 giá trị định giá) và $58,266,518 
trong bốn năm.  

Các yếu tố chương trình chính sẽ bao gồm đào tạo giám đốc, giám sát viên, 
và giáo viên, bao gồm phát triển, huấn luyện và tư vấn chuyên môn liên 
quan; hỗ trợ học phí và cố vấn quá trình nhận bằng cho đội ngũ giáo viên; 
đánh giá độc lập, bên ngoài của việc triển khai và kết quả của chương trình; 
xây dựng hệ thống dữ liệu; đảm bảo chất lượng; và báo cáo.  Thành phố 
sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc liên lạc giữa giáo viên và nhân viên, phụ 
huynh và người giám hộ, và các bên liên quan. 

Ủy ban giám sát sẽ được thành lập để đưa ra các khuyến cáo chính thức 
về thiết kế chương trình, bao gồm phát triển và đào tạo chuyên môn cho 
giáo viên, và cấp kinh phí và theo dõi tiến độ.  Chương trình sẽ có yêu cầu 
đánh giá và báo cáo độc lập.  Thành phố sẽ quyết định cách thức phù hợp 
nhất để thực hiện chương trình mầm non một cách hiệu quả, bao gồm cách 
giải quyết các rào cản kinh tế, văn hóa và ngôn ngữ để tham gia và để đáp 
ứng các nhu cầu cụ thể của cộng đồng thu nhập thấp, nhập cư và tị nạn, 
và cộng đồng da màu.  Hội đồng thành phố có thể sửa đổi chương trình khi 
cần. 

Phát biểu giải trình Có câu hỏi thêm về dự luật này, liên lạc đến:
Wayne Barnett, Giám đốc, Ủy ban Bầu cử và 
Nội quy Seattle 
206-684-8577
wayne.barnett@seattle.gov 

xem trang tiếp theo

Đọc thông tin về dự luật lá phiếu
Phát biểu giải trình

Luật sư của mỗi khu vực viết phát biểu giải trình nêu rõ ảnh hưởng của dự 
luật lá phiếu nếu được thông qua thành luật.

Các ủy ban ủng hộ và phản đối

Các khu vực có trách nhiệm bổ nhiệm các thành viên ủy 
ban để viết các phát biểu ủng hộ và phản đối. Các phát 
biểu là một cách để giúp các cử tri quyết định làm thế 
nào để bỏ phiếu cho các dự luật. Bộ Bầu Cử Quận King 
không phải là tác giả hoặc chịu trách nhiệm về nội dung 
của các phát biểu đó.



56 Quận King không chịu trách nhiệm về tính hợp lệ hoặc 
chính xác của lời tuyên bố, phát biểu hoặc bác bỏ. Thành Phố Seattle

Seattle đang đối mặt với cuộc khủng 
hoảng dịch vụ chăm sóc trẻ, và trẻ em 
phải trả giá thực sự khi cha mẹ không 
đủ khả năng chi trả và giáo viên không thể tiếp tục công việc của mình.
Chỉ có Thỉnh nguyện tiên khởi 107 của người dân giúp trẻ em bằng cách làm 
việc hướng tới dịch vụ chăm sóc trẻ với chi phí hợp lý hơn: Các gia đình Seattle 
hiện nay phải trả cho dịch vụ chăm sóc trẻ có chất lượng, được cấp phép nhiều 
hơn học phí trong tiểu bang tại Đại học Washington. Các bà mẹ đơn thân phải trả 
đến 52% thu nhập của mình cho dịch vụ chăm sóc trẻ được cấp phép. Chỉ có Thỉnh 
nguyện tiên khởi 107 yêu cầu Tòa thị chính phải làm việc với cộng đồng để phát triển 
mục tiêu và thời hạn để giải quyết cuộc khủng hoảng này.
Chỉ có Thỉnh nguyện tiên khởi 107 của người dân giúp trẻ em bằng cách giảm 
biến động nhân sự trong đội ngũ giáo viên.  Do mức lương thấp và đào tạo thất 
thường, lên đến 38% nhân viên chăm sóc trẻ thôi việc mỗi năm. Điều này có hại 
nhất đến trẻ em trong giai đoạn phát triển đầu đời quan trọng. Nghiên cứu hàng 
đầu quốc gia cho thấy những trẻ em có trải nghiệm nhất quán với người chăm sóc 
được trang bị tốt hơn đáng kể để thành công trong học tập và cuộc sống.   
Chỉ có Thỉnh nguyện tiên khởi 107 của người dân tăng tiêu chuẩn cho tất cả trẻ 
em Seattle.

• Đảm bảo tất cả 4,500 giáo viên được cấp phép ở Seattle nhận được đào 
tạo đẳng cấp thế giới cần thiết và mức lương tối thiểu $15.00 một giờ.

• Thiết lập mục tiêu lâu dài về việc giảm chi phí chăm sóc trẻ đến 10% thu 
nhập gia đình.

• Cải thiện tiêu chuẩn an toàn bằng cách cấm tội phạm bạo lực không được 
cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ (có giấy phép hay không có giấy phép).

• Thiết lập hội đồng cố vấn đào tạo bao gồm phụ huynh và giáo viên, là 
những người trực tiếp hiểu những thách thức của dịch vụ chăm sóc trẻ chất 
lượng cao và giá cả phải chăng.

Thỉnh nguyện tiên khởi 107 của người dân vừa túi tiền.   Bằng cách thực hiện 
những cải cách hiệu quả và mang tính chiến lược cho hệ thống giáo dục hiện tại, chỉ 
có Thỉnh nguyện tiên khởi 107 giúp nhiều trẻ em hơn mà không tăng thuế bất động 
sản. Tận dụng kinh phí tư nhân, liên bang và tiểu bang – Thỉnh nguyện tiên khởi 107 
được ước tính sẽ tốn một nửa chi phí kế hoạch của Tòa thị chính, đồng thời tiếp cận 
đến năm lần số giáo viên và trẻ em.
Chỉ có Thỉnh nguyện tiên khởi 107 của người dân được khai triển bởi phụ 
huynh, giáo viên và chuyên gia, là những người hiểu giáo dục mầm non bắt 
đầu ngay từ khi chào đời. Chỉ có Thỉnh nguyện tiên khởi 107 đáp ứng nhu cầu của 
con em chúng ta, từ lúc sơ sinh đến tuổi đi học, thay vì chờ cho đến khi trẻ lên ba.
Được ủng hộ bởi những người chúng ta tin tưởng.
Mạng lưới Hành động Cộng đồng Washington; Trung tâm Giữ trẻ và Mẫu giáo Ages 
in Stages; Trung tâm Phát triển Tiny Tots; CARE: Trung tâm Giáo dục Phù hợp và 
Đáp ứng Văn hóa; Viện Cơ hội Kinh tế; Liên đoàn Giáo viên Hoa Kỳ, Seattle ; Hội 
đồng Tiểu bang SEIU Washington; Lao động Washington -- và nhiều phụ huynh, giáo 
viên, chuyên gia giáo dục, trung tâm chăm sóc trẻ, quan chức dân cử, công đoàn và 
các tổ chức cộng đồng khác. Xem thêm tại www.YesforEarlySuccess.com.
Hãy ủng hộ dịch vụ chăm sóc trẻ có chất lượng cao hơn, giá cả phải chăng 
hơn ở Seattle.
Bỏ phiếu ủng hộ Đề xuất 1A: Thỉnh nguyện tiên khởi 107 của người dân!

Đề xuất 1A của Seattle: Phương pháp 
tiếp cận sai lầm
Đề xuất 1A của Seattle không cung cấp kinh phí để giúp các gia đình chật vật trả 
tiền cho giáo dục mầm non có chất lượng và không cung cấp kinh phí để tăng 
cường đào tạo cho giáo viên để đảm bảo trẻ em Seattle nhận được giáo dục mầm 
non chất lượng cao mà chúng xứng đáng được nhận. Những gì đề xuất này bao gồm 
là các chỉ thị to lớn không được cấp kinh phí mà sẽ buộc Thành phố phải cắt giảm các 
dịch vụ quan trọng khác bởi vì không có gì là miễn phí cả.
Đe dọa cắt giảm mạnh đến các dịch vụ thành phố khác
Văn phòng Ngân sách Thành phố Seattle ước tính rằng nếu được hoàn toàn triển 
khai, Đề xuất 1A sẽ tốn Thành phố khoảng $100 triệu mỗi năm, nhiều hơn toàn bộ 
ngân sách cho dịch vụ nhân sinh. Và bởi vì Đề xuất 1A không có nguồn kinh phí, đề 
xuất này sẽ đòi hỏi phải cắt giảm đồng loạt 10 phần trăm các dịch vụ Thành phố, bao 
gồm cả dịch vụ cảnh sát và cứu hỏa .
Chỉ thị tốn kém, không có nguồn kinh phí
Tất cả chúng ta muốn cung cấp cơ hội tốt nhất cho học sinh mầm non Seattle, nhưng 
Đề xuất 1A là hoàn toàn không phù hợp với mục tiêu cung cấp giáo dục mầm non 
chất lượng cao, đặt trọng tâm vào trẻ—đồng thời bảo vệ các dịch vụ thành phố quan 
trọng khác. Có lý do tại sao các tổ chức uy tín như Hiệp hội Nam thanh niên Cơ đốc 
giáo vùng Seattle mở rộng, các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ địa phương, Tabor 
100, Mạng lưới Hành động Bảo vệ Trẻ em, Lính cứu hỏa Seattle Trụ sở 27 và Hội 
đồng Lao động Quận King ủng hộ dự luật Thành phố đề xuất và không ủng hộ Đề 
xuất 1A: Đề xuất 1A áp đặt các chỉ thị tốn kém lên chính quyền Thành phố, trong khi 
thất bại trong việc giải quyết nhu cầu cơ bản là cung cấp giáo dục mầm non có chất 
lượng, xác thực cho trẻ em Seattle.
Đặt trọng tâm vào người lớn, chứ không phải vào trẻ em 
Đề xuất 1A được viết bởi những người có quyền lợi đặc biệt, những người sẽ hưởng 
lợi nếu đề xuất này được thông qua. Đề xuất này đòi hỏi giáo viên và nhân viên chăm 
sóc trẻ phải có giấy chứng nhận từ một cơ sở đào tạo được người nộp thuế trả tiền 
nhưng lại bị hai nhóm bên ngoài đề xuất thỉnh nguyện này điều khiển. Đề xuất này 
chuyển hướng các nguồn vốn khan hiếm để mang lại lợi ích cho những tổ chức đó 
thay vì tập trung vào những gì tốt nhất cho trẻ em Seattle và làm giảm các tiêu chuẩn 
chất lượng so với dự luật được Thành phố ủng hộ. Đó là lý do tại sao dự luật Thành 
phố, chứ không phải Đề xuất 1A, được ủng hộ bởi các nhà cung cấp dịch vụ chăm 
sóc, công đoàn, và các nhà lãnh đạo giáo dục như cựu Thị trưởng Norm Rice.
Đừng bị lừa bởi những lời hứa hão
Những người ủng hộ Đề xuất 1A đánh lừa công chúng khi nói rằng đề xuất này là về 
việc tăng lương. Nhân viên chăm sóc trẻ sẽ được trả $15 một giờ và nghỉ ốm hưởng 
lương theo luật pháp Thành phố mới.
Chúng ta không đủ khả năng để chi trả cho kế hoạch sai lầm, không được cấp 
kinh phí mà chuyển hướng các nguồn vốn ra khỏi các ưu tiên công cộng quan 
trọng. Xin bỏ phiếu CHỐNG cho Đề xuất 1A!

Thay vì tạo ra xung đột, hãy làm việc cùng nhau để tìm ra phương pháp có hiệu quả 
phí tổn cao nhất để mang lại những điều tốt nhất cho tất cả trẻ em Seattle.

• Kế hoạch từ trên xuống của Tòa thị chính Thành phố đòi hỏi phải có $58 
triệu trong tiền thuế bất động sản mới và tầm ảnh hưởng chỉ đạt 6% trẻ em 
dưới 5 tuổi ở Seattle.

• Thỉnh nguyện tiên khởi 107 – được ước tính sẽ chỉ tốn $3 triệu để triển khai 
– có hiệu quá về chi phí, không đòi hỏi các loại thuế mới và giải quyết chất 
lượng và khả năng chi trả cho dịch vụ chăm sóc cho 100% trẻ em Seattle.

• Thỉnh nguyện tiên khởi 107 mang tính hợp tác, chứ không phải từ trên 
xuống như kế hoạch của Tòa thị chính. Hội đồng phụ huynh-giáo viên-
chuyên gia sẽ kiến nghị các tiêu chuẩn chăm sóc trẻ chất lượng cao để Hội 
đồng Thành phố thông qua.

• Thỉnh nguyện tiên khởi 107 mang tính sáng tạo, thành lập sự cộng tác và 
chương trình đào tạo công-tư để tận dụng kinh phí hiện tại từ nguồn vốn liên 
bang, tiểu bang, và tư nhân.

• Thỉnh nguyện tiên khởi 107 được xác nhận bởi phụ huynh, giáo viên mầm 
non, chuyên gia chăm sóc trẻ và các tổ chức chúng ta biết và tin tưởng, 
chứ không phải những người trong cuộc và doanh nghiệp lớn liên quan đến 
chính trị.

Bỏ phiếu ủng hộ đề xuất 1A, Thỉnh nguyện tiên khởi 107.

Phát biểu ủng hộ Phát biểu phản đốiĐược nộp bởi: Patricia Bailey, Laura 
Chandler, Katherine Green
www.yesforearlysuccess.com

Được nộp bởi: Bob Gilbertson, 
Sarah Morningstar
www.qualityseattlepreschool.com

Bác bỏ phát biểu phản đối Bác bỏ phát biểu ủng hộ
Trái ngược với những lý lẽ tư lợi được thêu dệt bởi những người đề xuất, Đề xuất 1A 
(Thỉnh nguyện tiên khởi 107) là vô cùng sai lầm và vô trách nhiệm, gây phí tổn 
hàng trăm triệu tiền công mà không đưa ra bất kỳ giải pháp nào để hoàn trả các 
phí tổn đó.
Không như đề xuất 1B, là đề xuất tự nguyện, cẩn thận đặt mục tiêu vào giáo dục mầm 
non phát triển theo thời gian để đảm bảo chất lượng giảng dạy có hiệu quả cho trẻ 
em, Đề xuất 1A quá rộng, thậm chí bao gồm nhiều chương trình giáo dục phi 
mầm non, gây ra thêm nhiều chi phí bổ sung. Đó không phải là giáo dục mầm non 
có chất lượng.
Đề xuất 1A bắt buộc tất cả các nhà cung cấp dịch vụ vào một hệ thống đào tạo bị điều 
khiển bởi hai đoàn thể ủng hộ Đề xuất 1A, mà người nộp thuế Seattle phải gánh 
chịu chi phí. Đừng bị lừa bởi “ước tính” tư lợi của những người đề xuất– phân tích tài 
chính phi đảng phái, được công bố công khai của Văn phòng Ngân sách Seattle cho 
thấy đề xuất 1A áp đặt chi phí khoảng $100 triệu một năm, đòi hỏi phải cắt giảm 
mạnh các dịch vụ khác của Thành phố để cấp kinh phí.
Đó là lý do tại sao Hội đồng Lao động Quận King không ủng hộ Đề xuất 1A, mà 
ủng hộ Đề xuất 1B. Hãy bác bỏ dự luật vô trách nhiệm và vượt quá khả năng chi trả 
này. Thay vào đó, hãy chọn đề xuất 1B.

xem trang tiếp theo



Jurisdiction King County Elections is not authorized to edit statements, 
nor is it responsible for the contents therein. 57Quận King không chịu trách nhiệm về tính hợp lệ hoặc 
chính xác của lời tuyên bố, phát biểu hoặc bác bỏ. Thành Phố Seattle

BỎ PHIẾU CÓ cho Chương trình Giáo 
dục mầm non Thành phố Seattle – Đề 
xuất 1B!
Cung cấp giáo dục mầm non chất lượng cho trẻ em trên toàn Seattle bất kể hoàn 
cảnh kinh tế là một trong những điều quan trọng nhất chúng ta có thể thực hiện với 
tư cách là chính quyền thành phố. Chúng ta cần một chương trình tập trung vào sự 
lành mạnh của trẻ, điều đó bao gồm các tiêu chuẩn chất lượng cao, và được hoàn 
toàn tài trợ.  Chương trình giáo dục mầm non của Thành phố Seattle (Đề xuất 1B), 
được ủng hộ bởi Thị trưởng Murray, Hội đồng Thành phố, các chuyên gia giáo dục 
mầm non và các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ có uy tín, là dự luật lá phiếu duy 
nhất đáp ứng được thử thách đó.    
Vì lợi ích con em chúng ta
Gần một phần tư học sinh Seattle bị tụt hậu trước khi vào lớp ba, và con số này còn 
tồi tệ hơn cho trẻ em da màu, trẻ em từ gia đình nhập cư và có thu nhập thấp. Chúng 
ta có thể khắc phục vấn đề này – trẻ em trải nghiệm giáo dục mầm non chất lượng 
cao có tỷ lệ tốt nghiệp trung học và đại học cao hơn, có tỷ lệ vấn đề về hành vi thấp 
hơn, và có thành công kinh tế cao hơn khi trưởng thành.  Cung cấp giáo dục mầm 
non chất lượng tại các cơ sở được cấp phép an toàn sẽ đảm bảo trẻ em sẵn sàng 
bước vào mẫu giáo.  
Chương trình Giáo dục mầm non Seattle mang tính tự nguyện, hướng tới mục tiêu 
làm cho giáo dục mầm non có chất lượng là hiện thực trong khả năng chi trả cho 
trẻ em 3 và 4 tuổi ở Seattle. Không như đề xuất thay thế, Đề xuất 1B thành lập các 
tiêu chuẩn chất lượng cao để đảm bảo trẻ em học được những kỹ năng cần thiết để 
thành công trong hệ thống giáo dục lớp mẫu giáo – lớp 12.  
Một kế hoạch thực tế và được tài trợ hoàn toàn 
Chương trình Giáo dục mầm non Seattle (Đề xuất 1B) được tài trợ với thuế thu bất 
động sản phải chăng, khoảng $43 một năm cho một gia đình sống trong căn nhà trị 
giá $400,000. Tiền đầu tư này cấp kinh phí cho giáo dục mầm non cho trẻ 3 và 4 tuổi 
sử dụng phương pháp trả phí và cung cấp trợ cấp cho gia đình dựa vào nhu cầu tài 
chính, làm cho giáo dục mầm non miễn phí cho hộ gia đình 4 người với thu nhập 
không quá $71,0000 một năm. 
Kế hoạch thay thế bao gồm nhiều chỉ thị tốn kém nhưng không cung cấp bất kỳ kinh 
phí nào cho những yêu cầu mới này cũng như không hỗ trợ những gia đình gặp khó 
khăn trong việc chi trả cho giáo dục mầm non. Cũng không như đề xuất thay thế, Đề 
xuất 1B cấp kinh phí cho việc đào tạo và phát triển kỹ năng cho giáo viên mầm non 
để giúp đáp ứng với các tiêu chuẩn của chương trình, và đảm bảo giáo viên mầm 
non được trả lương tương đương với giáo viên tiểu học.  
Kế hoạch Seattle được ủng hộ rộng rãi 
Đề xuất Thành phố là kết quả của quá trình tập thể liên kết giữa Thị trưởng, Hội đồng 
Thành phố, các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ, Tabor 100, Hiệp hội Head Start 
và ECEAP Tiểu bang Washington, Hiệp hội Nam thanh niên Cơ đốc giáo và hàng 
chục các tổ chức có uy tín khác. Đề xuất 1B là kế hoạch giáo dục mầm non duy nhất 
được xác nhận bởi Hội đồng Lao động Quận King. 
Hãy đảm bảo tất cả trẻ em Seattle có cơ hội thành công. Bỏ phiếu CÓ cho Đề 
xuất 1B! 

Đề xuất 1A (Thỉnh nguyện tiên khởi 107 
của người dân) và 1B (kế hoạch của Tòa 
thị chính) cùng nhau tạo ra một hệ thống 
giáo dục mầm non chất lượng cao, dễ tiếp cận và giá cả phải chăng hơn cho các gia 
đình ở Seattle. Thật không may, Tòa thị chính đã sai lầm khi đưa hai dự luật lá phiếu 
này ra đọ sức với nhau. Trong khi hầu hết chúng ta có thể đồng ý về mục tiêu 
của việc phổ cập giáo dục mầm non, làm thế nào để thực hiện đúng đắn mới là 
điều quan trọng. 
Kế hoạch của Tòa thị chính quá hạn hẹp so với chi phí phải trả. Quá nhiều trẻ 
em ở Seattle bị tụt hậu ở trường, và con số này còn tồi tệ hơn đáng kể cho trẻ em da 
màu và các gia đình nhập cư và có thu nhập thấp. Phụ huynh và giáo viên biết rằng 
giáo dục bắt đầu ngay từ khi chào đời. Kế hoạch của Tòa thị chính bỏ mặc quá nhiều 
trẻ em khi chỉ tiếp cận 100 giáo viên, và 2,000 trong số 34,000 trẻ em dưới năm tuổi 
ở Seattle.
Kế hoạch của Tòa thị chính hạn chế sự lựa chọn của phụ huynh bằng cách tạo 
ra số lượng nhỏ các lớp học với các hướng dẫn chương trình giảng dạy cứng nhắc 
cho toàn thành phố.
Kế hoạch của Tòa thị chính làm mất đi các giáo viên gạo cội với nhiều thập kỷ 
kinh nghiệm bằng cách áp đặt các quy định nặng nề mới về nhân viên chăm sóc trẻ.
Kế hoạch của Tòa thị chính không làm gì để giải quyết vấn đề về khả năng chi 
trả cho dịch vụ chăm sóc trẻ. Các gia đình ở Seattle trả $40,000 cho dịch vụ chăm 
sóc trẻ trong năm năm đầu đời. Dịch vụ chăm sóc trẻ mầm non có chất lượng nằm 
ngoài tầm với của quá nhiều trẻ em. 
Thỉnh nguyện tiên khởi 107 của người dân, một đề xuất thay thế hợp lý cho kế 
hoạch của Tòa thị chính Thành phố, thực hiện đúng đắn bằng cách nâng cao 
tiêu chuẩn cho tất cả 4,500 giáo viên được cấp giấy phép của Seattle, làm việc 
hướng tới giảm bớt chi phí chăm sóc trẻ cho tất cả các gia đình, và ủng hộ 
dịch vụ chăm sóc chất lượng cao cho tất cả trẻ em trong thành phố. 
Thỉnh nguyện tiên khởi 107 của người dân được ước tính sẽ tốn một nửa chi phí kế 
hoạch của Tòa thị chính, đồng thời tiếp cận đến năm lần số giáo viên và trẻ em.
Seattle cần một giải pháp để giải quyết vấn đề hàng đầu mà trẻ em đang phải đối 
mặt: dịch vụ chăm sóc trẻ không nhất quán và biến động nhân sự trong đội ngũ giáo 
viên. Mỗi năm, 38% giáo viên mầm non thôi việc. Hệ thống chăm sóc trẻ của Seattle 
cần được cải thiện chuyên môn để hỗ trợ và hướng dẫn giáo viên và các nhà cung 
cấp dịch vụ chăm sóc—và bao gồm giáo viên mầm non và phụ huynh từ lúc khởi 
đầu.
Hãy tham gia cùng phụ huynh, giáo viên và các tổ chức cộng đồng trong việc 
ủng hộ đề xuất duy nhất nâng cao tiêu chuẩn cho tất cả trẻ em Seattle – Thỉnh 
nguyện tiên khởi 107 của người dân!

Không giống với Đề xuất 1B (đề xuất của Thành phố), Đề xuất 1A (Thỉnh 
nguyện tiên khởi 107) không được cấp kinh phí và vượt quá khả năng chi trả. 
Là một kế hoạch tiến bộ, đặt trọng tâm vào trẻ, Đề xuất 1B nhận được xác nhận từ 
Thị trưởng Murray, cựu Thị trưởng Norm Rice, các chuyên gia giáo dục mầm non, 
Hội đồng Lao động quận King, Hiệp hội Nam thanh niên Cơ đốc giáo và nhiều nhà 
cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ khu vực lân cận.  
Đề xuất 1B là kế hoạch giáo dục mầm non duy nhất được cấp kinh phí, là kế 
hoạch duy nhất cung cấp kinh phí cho đào tạo giáo viên, và là kế hoạch duy nhất 
mang tính tự nguyện cho phụ huynh và các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ. 
Ngược lại, Đề xuất 1A bao gồm các chỉ thị vượt quá khả năng chi trả – tốn 
khoảng $100 triệu mỗi năm, nhiều hơn sáu lần chi phí của Đề xuất 1B – và 
không cung cấp kinh phí để hoàn trả các phí tổn đó. 
Đề xuất 1B cẩn thận đặt mục tiêu vào trẻ em ba và bốn tuổi, bởi vì chúng ta có ảnh 
hưởng lớn nhất ở độ tuổi này. Đề xuất 1A được viết quá kém cỏi và quá rộng đưa 
Thành phố đến các vụ kiện để chi trả chi phí cho các chương trình giáo dục 
phi mầm non–– không phải là giáo dục mầm non chất lượng, hướng tới mục tiêu 
chúng ta cần. 
Đề xuất 1B là lựa chọn tốt nhất cho trẻ em Seattle.  Bỏ phiếu Có!

Phát biểu ủng hộ Phát biểu phản đốiĐược nộp bởi: Norm Rice, Maggie 
Burgess, Calvin Lyons
www.qualityseattlepreschool.com

Được nộp bởi: Vincent Duffy, 
Lauren Tozzi, Vonzella Avery
www.yesforearlysuccess.com

Bác bỏ phát biểu phản đối Bác bỏ phát biểu ủng hộ
Cả hai Đề xuất 1A và 1B đều vì lợi ích trẻ em. Sự khác biệt là ở chi phí, sự hợp tác 
và hỗ trợ cộng đồng.
• Chi phí kế hoạch từ trên xuống của Tòa thị chính Thành phố đòi hỏi phải có 

$58 triệu trong tiền thuế bất động sản mới và tầm ảnh hưởng chỉ đạt 6% trẻ em 
dưới 5 tuổi ở Seattle.

• Thỉnh nguyện tiên khởi 107 – được ước tính sẽ chỉ tốn $3 triệu để triển khai 
– có hiệu quá về chi phí, không đòi hỏi các loại thuế mới và giải quyết chất 
lượng và khả năng chi trả cho dịch vụ chăm sóc cho 100% trẻ em Seattle.

• Thỉnh nguyện tiên khởi 107 mang tính hợp tác, chứ không phải từ trên xuống 
như kế hoạch của Tòa thị chính. Hội đồng phụ huynh-giáo viên-chuyên gia sẽ 
kiến nghị các tiêu chuẩn chăm sóc trẻ chất lượng cao để Hội đồng Thành phố 
chấp thuận.

• Thỉnh nguyện tiên khởi 107 mang tính sáng tạo, thành lập sự cộng tác và 
chương trình đào tạo công-tư để tận dụng kinh phí hiện tại từ nguồn vốn liên 
bang, tiểu bang, và tư nhân.

• Thỉnh nguyện tiên khởi 107 được xác nhận bởi phụ huynh, giáo viên mầm non, 
chuyên gia chăm sóc trẻ và các tổ chức chúng ta biết và tin tưởng, chứ không 
phải những người trong cuộc và doanh nghiệp lớn liên quan đến chính trị.

Bỏ phiếu ủng hộ đề xuất 1A, Thỉnh nguyện tiên khởi 107 của người dân.



58 Quận King không chịu trách nhiệm về tính hợp lệ hoặc 
chính xác của lời tuyên bố, phát biểu hoặc bác bỏ. Đề xuất cơ quan giao thông vận tải thành phố

Đơn Thỉnh Nguyện Số 1 của Công 
Dân Seattle sẽ lập nên một cơ quan 
quản lý giao thông vận tải của thành 
phố căn cứ theo chương 35.95A RCW 
có cùng ranh giới với Thành Phố 
Seattle. Cơ Quan Quản Lý Giao Thông Vận Tải Thế Kỷ (CenTran) sẽ là một 
cơ quan quản lý của chính phủ được thành lập để lập kế hoạch, xây dựng, vận 
hành và bảo trì các công trình giao thông vận tải đường xe lửa công cộng.

Lúc đầu CenTran sẽ được quản lý bởi một hội đồng quản trị tạm thời gồm chín 
thành viên, sáu thành viên trong số đó được ghi danh sách trong pháp chế đề 
xuất và ba thành viên trong số đó sẽ được bổ nhiệm bởi đa số phiếu bầu của 
sáu thành viên trong danh sách. Trong vòng ba trăm chín mươi ngày, hội đồng 
quản trị tạm thời sẽ được kế nhiệm bởi một hội đồng quản trị gồ m mười ba 
thành viên sẽ được đề  cử  và bổ nhiệm. Hai thành viên của hội đồng quản trị sẽ 
được bổ nhiệm theo đa số và tất cả các thành viên khác do Hội Đồng Thành 
Phố Seattle lựa chọn từ các tổ chức và cơ quan có cơ sở tại Seattle được nêu 
cụ thể trong pháp chế đề xuất. Một hội đồng tư vấn gồm hai mươi mốt thành 
viên cũng sẽ được thành lập để đánh giá các xu hướng và nhu cầu giao thông 
vận tải trong khu vực quản lý và các khu vực lân cận, và để báo cáo cho hội 
đồng quản lý.

CenTran sẽ  á p mứ c phí  cấp giấy phép lái xe là $5,00 đố i vớ i từ ng phương tiệ n 
phả i chị u phí  cấ p lạ i giấ y phé p lá i xe theo RCW 35.95A.090 có hiệu lực ít nhất 
sáu tháng kể từ ngày đề xuất được phê duyệt. Việc tiếp tục thu phí  xe cộ sẽ  
đượ c dùng để trả tất cả hoặc một phần chi phí cho việc lập kế hoạch và thiết 
kế giai đoạn đầu của Kế Hoạch Đường Xe Lửa Giao Thông Vận Tải Thế Kỷ, 
đường xe lửa này sẽ liên kế t cá c khu dân cư ở  Tây Bắ c Seattle, Bế n Tà u Trung 
Tâm, khu Công Nghiệ p Duwamish, khu vự c phí a Nam Seattle và khu vực phía 
Tây Seattle với khu vự c Trung Tâm Seattle.

Đơn kiến nghị số 1 của người dân Seattle
Thành lập cơ quan giao thông vận tải thành phố 
cho phương tiện giao thông vận tải đường sắt 
công cộng 
Theo quy định trong Đơn kiến nghị số 1 của người dân 
Seattle, đề xuất này sẽ thành lập cơ quan giao thông vận 
tải toàn thành phố để lập kế hoạch, xây dựng,điều hành và 
duy trì các phương tiện giao thông vận tải đường sắt công 
cộng. Cơ quan này sẽ có tất cả quyền hạn như được quy 
định trong chương 35.95A RCW, bao gồm cả quyền đánh 
thuế; ban đầu sẽ được hội đồng quản trị gồm chín thành 
viên tạm thời điều hành; và sẽ nhận kinh phí ban đầu cho 
việc lập kế hoạch, thiết kế, đánh giá kỹ thuật và môi trường 
thông qua việc áp đặt lệ phí $5.00 lên xe cộ phải chịu lệ phí 
gia hạn biển số xe đăng ký trong phạm vi thành phố. Hội 
đồng tư vấn gồm hai mươi mốt thành viên cũng sẽ được 
thành lập.
Đề xuất này có nên được chấp thuận không? 
Có 
Không

Phát biểu giải trình

Không nộp phát biểu trước thời hạn. Khôi phụ c ý tưởng về đường xe lửa mộ t 
ray từ khu vực phía Tây Seattle tới cầu 
Ballard có thể là thiện chí, nhưng Đơn 
Thỉnh Nguyện Số 1 của Công Dân Seattle đã  huỷ  hoại kế hoạch giao thông vận 
tải hiện tại, song lại thành lập một cơ quan quản lý chuyên chở công cộng đối lập 
khác, và làm lãng phí tiền của người nộp thuế, á p mộ t loạ i thuế xe hơi mới mà 
không xây dựng đường re lửa mộ t ray.
Một Ý Tưởng Không Khả Thi, Chi Phí Không Hợp Lý
Năm 2005, cử tri đã phát hiện ra rằng ngay cả  mức thuế cao tớ i $140 tính trên 
một chiếc xe trị giá $10.000 vẫ n không đủ để cấp kinh phí xây dựng tuyến đường 
từ một cây cầu như Ballard tới đườ ng Tây Seattle. Seattle đã ngừng cấp kinh phí 
cho tuyến đường mộ t ray nhưng chỉ  sau khi đã làm lãng phí $124 triệu. Đề xuất 
này có cùng vấn đề về chi phí. Chúng ta không thể chi trả thêm cho việc làm lãng 
phí nào khác nữa. 
Một Phương Pháp Tốt Hơn
Chúng ta cần hệ thống chuyên chở công cộng kết hợp, nhưng dự luật này khởi 
xướ ng việ c lậ p kế hoạch cho một đường xe lửa mộ t ray không phù hợp và không 
kết nối được với hệ thống đường sắt hạng nhẹ mà chúng ta đang xây dựng. Bất 
kỳ một hệ thống chuyên chở đườ ng sắ t công cộng mới nào mà chúng ta thêm vào 
sẽ là một phần của hệ thống đường sắt hạng nhẹ. 
Đã có Một Cơ Quan Quản Lý Chuyên Chở Công Cộng Khác chưa?
Đề xuất này lập nên một cơ quan quản lý giao thông vận tải độc lập khác, tạo ra 
thêm sự  lộ n xộ n và mâu thuẫn về giao thông vận tải. Sound Transit đang phát 
triển các phương án cho hệ thống đường ray hạng nhẹ từ cầu Ballard tới Tây 
Seattle. Đó là một biện pháp phù  hợ p.
Chúng ta đã cố gắng xây dựng một đường xe lửa mộ t ray – đó là một sự thất bại 
không có khả năng chi trả. 
Đừng lặp lại sai lầm của quá khứ. Bỏ phiếu chống cho Đơn Thỉnh Nguyện Số 1 
của Công Dân!

Xem Tuyên Bố Ủng Hộ: http://www.centran.org
“Những thất bại” duy nhất là những thất bại do các viên chức chịu trách nhiệm 
chống lại Thỉnh Nguyện Số 1, các dự án giao thông vận tải ưa thích mà họ đã  
nung nấu và đổ vào hàng tỉ của công chúng cho dị ch vụ  xe buýt METRO đã phá 
sản, giống như dự án/đường hầm đã thất bại “Bertha”. 
Đơn Thỉnh Nguyện Số 1 lập nên một tổ chức do các nhà lãnh đạo địa phương, 
những người đứng đầu trong giới học thuật, công bằng xã hội và ngà nh kinh 
doanh lã nh đạ o, tận tâm cung cấp hệ thống đường ray xe lửa giao cắt lập thể có 
sức chứa lớn nố i Cầu Ballard vớ i Trung Tâm Thành Phố-Phía Tây Seattle, liên 
kết các trung tâm xe buýt và xe lửa, cấp vốn cho kế hoạch giao thông vận tải của 
Seattle từ trước tới nay.

Văn bản hoàn chỉnh của dự luật này bắt đầu từ trang 71.

Có câu hỏi thêm về dự luật này, liên 
lạc đến: 
Elizabeth Campbell 
206-283-0298
inquiry@centran.org 

Phát biểu ủng hộ Phát biểu phản đốiĐược nộp bởi: Elizabeth Campbell, 
Bill Popp, Robert Bismuth
www.centran.org

Được nộp bởi: Jan Drago, Ron 
Sims, Martin Duke
www.letsnotrepeatmistakes.com

Bác bỏ phát biểu phản đối Bác bỏ phát biểu ủng hộ
Chúng ta không cần đến một cơ quan lập kế hoạch giao thông vận tải địa 
phương độc lập khác. Kế hoạch gây lãng phí và thiếu cân nhắc này không 
bao gồm các điểm dừng thực sự trong trung tâm thành phố và mường tượng 
ra một hệ thống mơ hồ  giống như giỏ khí cầu để kết nối các ga tàu điện ngầm 
với trung tâm thành phố. Do sự thất bại của kế hoạch đường xe lửa ban đầu, 
cử tri Seattle đã tiếp tục ủng hộ hệ thống đường sắt hạng nhẹ dài 50 dặm trị  
giá  $11 tỉ đang được xây dựng. Bất kỳ kế hoạch đường sắt mới nào cầ n là 
một của hệ thống đường sắt hạng nhẹ đó. Hã y bỏ phiếu chống cho Đơn Thỉnh 
Nguyện Số 1 của Công Dân!
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Phát biểu ủng hộ
Đề Xuất Số 1 của Khu Lợi Ích Giao 
Thông Vận Tải Seattle: Hã y Bỏ Phiếu 
Thuận!

Seattle quan tâm tới việc chuyên chở công cộng. Đề Xuất Số 1 về  Giao 
Thông Vận Tải Seattle là bước quan trọng đầu tiên để cung cấp dịch vụ xe 
buýt mà chúng ta cần. Dự luật riêng về chuyên chở công cộng này sẽ cấp 
kinh phí  cho các tuyến xe buýt của thành phố và cho phép chúng ta xây 
dựng một hệ thống giao thông vận tải tốt hơn. 

Phát Triển Việc Chuyên Chở Công Cộng

Sang năm, có đến 45 tuyến xe buýt tại Seattle có thể bị giảm bớt hoặc loại 
bỏ – gây tổn hại đến khả năng đi lại khắp nơi của chúng ta và cắt đi tuyến 
đường giao thông huyết mạch đối với người cao niên, họ c sinh sinh viên và 
các gia đình vẫn đang đi làm. Đề Xuất Số 1 về  Giao Thông Vận Tải sẽ giúp 
duy trì dịch vụ xe buýt để  chú ng ta vẫ n có  thể  phá t triể n dịch vụ chuyên chở 
công cộ ng.  

Bảo Vệ Xe Buýt Seattle

Đề Xuất Số 1 về  Giao Thông Vận Tải cũng được cấp kinh phí  bằng các 
nguồn do cử tri Seattle đã ủng hộ một cách áp đảo trong tháng 4, nhưng dự 
luật riêng cho Seattle này cho phép chúng ta xác định cho chí nh bản thân 
chúng ta mức độ dịch vụ chuyên chở công cộng thích hợp tạ i Seattle.

Giúp Đỡ Láng Giề ng của Chúng Ta

Dịch vụ xe buýt có tầm quan trọng sống còn với người cao niên, họ c sinh 
sinh viên và các gia đình còn đang đi làm. Dự luật này cấp kinh phí  để tiếp 
cận dịch vụ chuyên chở công cộng cho hành khách có thu nhập thấp và kết 
hợp giả m thuế dành cho người có thu nhập thấp để giúp các gia đình vẫn 
đang đi làm. 

Giảm Ùn Tắc

Tình trạng giao thông hiện giờ đã quá tồi tệ.  Cắt giảm dịch vụ xe buýt sẽ 
làm cho tình trạng nà y càng tệ hơn. Chúng ta không muốn lạ i có  hàng ngàn 
chiếc xe hơi đổ  ra đường vì mọi người không thể bắt xe buýt được nữa.

Hã y Bỏ Phiếu Thuận cho Đề Xuất Số 1 về  Giao Thông Vận Tải Seattle!

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

Được nộp bởi: Jessyn Farrell, 
David Freiboth, Alison Eisinger
info@yesforseattletransit.org

Sắc lệnh số 17848 của Quận King chỉ 
đạo Chuyên Chở Công Cộng Metro 
giảm dịch vụ xuống 180.000 giờ phục 
vụ bắt đầu từ tháng 2 năm 2015. Một 
ủy ban có thể đề xuất thay đổi nếu nhận 
thấy có sự suy giảm chi phí  và/hoặc có  nguồ n thu mớ i. Quận King dự kiến sẽ giảm 
thêm dịch vụ vào năm 2015.
Để cấp kinh phí  cho dịch vụ chuyên chở công cộng tại Seattle, Khu Lợi Ích Giao 
Thông Vận Tải Seattle cần được cử tri chấp thuận để áp một khoản lệ phí giấy phép 
phương tiện hàng năm tối đa là thêm $60 mỗi phương tiện, cùng việc giảm $20 cho 
các cá nhân có thu nhập thấp và một khoản thuế bán hàng và tiêu dùng phụ thêm 
không quá 0,1%. Mỗi khoản sẽ có thời hạn không quá ngày 31 tháng 12 năm 2020. 
Tổng cộng, các khoản này sẽ giúp tăng thêm khoảng $45.000.000 hàng năm.
Sau khi trừ đi chi phí quản lý, bao gồm cả chương trình giảm phí , khoản tiền thu 
được sẽ được dùng để cấp kinh phí : (1) Cho thời gian phục vụ của dị ch vụ  Chuyên 
Chở Công Cộng Metro trên các tuyến với hơn 80% điể m dừ ng trong Seattle, với 
nguồn kinh phí  đang được sử dụng trước tiên để duy trì các tuyến hiện có và tránh 
việc cắt giảm và tái cơ cấu dịch vụ đề xuất của Metro dự kiến bắt đầu vào tháng 2 
năm 2015; (2) tối đa $3.000.000 hàng năm, để hỗ trợ cho dịch vụ chuyên chở công 
cộng thuộc khu vực trên các tuyến xe buýt đi vào hoặc kết thúc dịch vụ trong Thành 
Phố Seattle; và (3) tối đa $2.000.000 hàng năm để tăng cường và  hỗ trợ tiếp cận 
dịch vụ chuyên chở công cộng cho hành khách sử dụng giao thông công cộng có 
thu nhập thấp.
Bất kỳ khoản thu nào còn lại đều có thể được sử dụng để giải quyết tình trạng quá 
đông, mức độ tin cậ y và tần suất phục vụ trong Thành Phố Seattle. Doanh thu sẽ 
không thay thế nguồn kinh phí  khác cấp cho bất kỳ tuyến nào vẫn đang hoạt động 
một phần hoặc toàn bộ tại Seattle mà về mặt khác Metro sẽ cung cấp theo Hướng 
Dẫn Dịch Vụ Chuyên Chở Công Cộng Metro đã được thông qua. Có thể tìm thêm 
thông tin về đề xuất này tại: http://www.seattle.gov/stbd/documents/resolution_12_s.
pdf

Phát biểu giải trình

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. 

Có câu hỏi thêm về dự luật này, liên 
lạc đến: Monica Martinez Simmons, 
Lục sự Thành phố
206-684-8361
monica.simmons@seattle.gov 

Phát biểu phản đối

Đề xuất số 1
Cấp kinh phí cho giao thông vận tải
Hội đồng quản trị khu lợi ích giao thông vận tải Seattle thông 
qua Nghị quyết số 12 liên quan đến việc cấp kinh phí cho 
dịch vụ Giao thông vận tải công cộng Metro mang lại lợi ích 
cho Thành phố Seattle. Nếu được thông qua, đề xuất này 
sẽ cấp kinh phí cho việc duy trì dịch vụ giao thông vận tải 
công cộng trên các tuyến đường hiện có chủ yếu phục vụ 
Seattle mà bị đề nghị cắt giảm bắt đầu vào năm 2015. Một 
phần kinh phí thu được sẽ hỗ trợ dịch vụ giao thông vận tải 
công cộng khu vực và cải thiện khả năng tiếp cận cho những 
người sử dụng phương tiện giao thông vận tải công cộng có 
thu nhập thấp. Đề xuất này sẽ ủy quyền thêm một khoản lệ 
phí giấy phép xe hàng năm là $60 cho mỗi chiếc xe có đăng 
ký, giảm $20 cho các cá nhân có thu nhập thấp và ủy quyền 
0.1% thuế bán hàng và sử dụng. Lệ phí và khoản thuế này 
sẽ hết hạn không trễ hơn ngày 31 tháng 12 năm 2020.
Đề xuất này có nên được chấp thuận không?

Có
Không
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Việc thông qua đề xuất này sẽ ủy 
quyền cho Khu Họ c Chá nh Highline 
phát hành công khố phiếu mang trách 
nhiệm tổng quát có giá trị không quá 
$385.065.156 để: xây dựng lại Trường Trung Học Phổ Thông Highline, xây 
dựng hai trường trung học cơ sở mới, xây dựng Trường Tiểu Học Des Moines 
mới tại Zenith, thực hiện cải tạo trọng yếu tại Khu Trường Sở Evergreen và 
Tyee, cùng việc nâng cao sức khỏe, an toàn, an ninh, nghệ thuật, công nghệ và 
những cải thiện chính yếu khác trên toà n Khu Họ c Chá nh.  
Hội Đồng Giá o Dụ c đã xác định rằng việc xây dựng trường học mới, thay thế 
và nâng cấp các trường hiện tạ i là một nhu cầu cấp bách do: tình trạng quá tải, 
xuống cấp và lạc hậu về cơ sở hạ tầng giáo dục và trường học; cùng nhu cầu 
về các chương trình giáo dục của Khu.  Với việc thông qua đề xuất này và phát 
hành công khố phiếu, Khu dự kiến sẽ nhận được khoảng $78.559.890 tiền tài 
trợ đối xứng của Tiểu Bang và giảm thiểu tiếng ồn FAA để giúp hoàn thành các 
dự án này.
Công khố phiếu sẽ được hoàn trả từ khoản tiền thu thuế bất động sản hàng 
năm trội hơn tiền thu thuế bất động sản thông thường trong thời hạn 21 năm.  
Khu dự kiến sẽ tăng thuế suất (cao hơn mức hiện tại) khoảng $1,12 trên mỗi 
$1.000 giá trị đượ c định giá đến hết năm 2021, hay $226,92 mỗi năm (hoặc 
$18,91 mỗi tháng) đối với một căn nhà trị giá $201.900.  Với mức tăng thuế 
suất này, tổng mức thuế suất công khố phiếu sẽ vào khoảng $3,15 đến hết năm 
2021, và sau đó, thuế suất sẽ dao động tăng giảm nhẹ trong khoảng thời gian 
còn lại cho tới khi đáo hạn công khố phiếu.
Các trường hợp được miễn thuế có  thể  được áp dụng cho chủ sở  hữ u nhà từ 
61 tuổi trở lên, hoặc người bị khuyế t tật và những người đáp ứng mộ t số  yêu 
cầ u về  thu nhậ p.  Để biết thêm thông tin, hãy gọi cho Sở Định Giá Quậ n King 
theo số 206.296.3920.

Phát biểu giải trình

Hàng ngày tại Highline, có quá nhiều 
trẻ em đi học trong các tòa nhà cũ 
kỹ, xuống cấp và các lớp học quá tải. 
Cộng đồng ngày càng phát triển của chúng ta đang thiếu không gian lớp học.  
Những tòa nhà của chúng ta đã gần mộ t trăm năm tuổi. Chi phí sửa chữa 
ngày càng đắt đỏ đang làm cạn kiệt nguồn tiền dành cho các lớp học của 
chúng ta. Cơ sở hạ tầng lạc hậu không thể trang bị được công nghệ hiện tại 
mà học sinh cần để học tập và chuẩn bị nhằm đáp ứng yêu cầu công việc 
hiện nay.  Đã đến lúc hành động để mọi trẻ em, bất kể xuất thân ra sao hay 
sinh sống ở khu vực nào, đều có được môi trường học tập an toàn, hiện đại.
Dự  luậ t này, được phát triển nhờ đóng góp to lớn của cộng đồng, trước tiên 
sẽ giải quyết các vấn đề cấp bách nhất của chúng ta, trong khi vẫn cung cấp 
thêm không gian lớp học mà chúng ta cần cho số lượng học sinh đang ngày 
càng gia tăng.   
Lá phiếu chấ p thuậ n của quý vị sẽ thay thế Trường Tiểu Học Des Moines và 
Trường Trung Học Phổ Thông Highline, cấp kinh phí nâng cấp trọng yếu tại 
Tyee và Evergreen, xây dựng mới hai trường trung học cơ sở và giải quyết 
các vấn đề trên toà n khu – hệ thống lò sưởi và đường ống dẫ n nước bị hư 
hỏng, hệ thống thông gió không đầy đủ và mái nhà bị  dột.  Nếu được chấ p 
thuậ n thì sỹ số học sinh mỗi lớp thuộc trường tiểu học sẽ được giảm bớt đi và 
các trường trong cả khu sẽ đều được nâng cấp công nghệ.    
Sự hỗ trợ của quý vị sẽ giúp xây dựng một hệ thống trường học hàng đầu - 
nâng cao giá trị tài sản, thu hút chủ sở hữu lao động, tạo công ăn việc làm và 
phát triển nền kinh tế của chúng ta – ích lợi cho tất cả mọi người.
Lá phiếu chấ p thuậ n của quý vị là lá phiếu vì con em chúng ta, trường học của 
chúng ta và toàn bộ cộng đồng của chúng ta.

Hội Đồng Khu Họ c Chá nh Highline 
(HSDB) một lần nữa muốn tăng thuế 
bất động sản của chúng ta để gánh bớt 
gánh nặng cho hệ thống quản lý hoạt động bấ t thườ ng của họ. Công khố phiếu 
đã phát hành vào năm 2002 và 2006 sẽ được kết hợp với công khố phiếu mới 
này để đưa thuế bất động sản của chúng ta lên thành $3,00 trên mỗi $1000 giá 
trị đượ c định giá. Số tiền này sẽ tăng và tiếp tục tăng cho đến năm 2035!
HSDB đã thất bại trong việc duy trì một cách có trách nhiệm các trường học 
hiện tạ i của chúng ta và tiếp tục đưa ra các quyết định quy hoạ ch sai lầ m và gây 
ra hậu quả thảm hại. Mọi người đều có nguy cơ phải chịu gánh nặng về thuế 
này. Chủ  nhà  sẽ  đẩy mức gia tăng thuế  nà y sang giá  thuê nhà cao hơn; cá c 
doanh nghiệ p sẽ  tăng giá  tiêu dù ng. 
Kế hoạch mang tính chất phá hoại của HSDB kết hợp học sinh lớp 6 với các 
trường trung học cơ sở của chúng ta sẽ là một cơn ác mộng cho các em nhỏ, 
vì các em không được trang bị tốt để đối phó với áp lực bạn cùng lứ a từ thanh 
thiếu niên. HSDB muốn xây dựng lại Trường Trung Học Phổ  Thông Highline 
một lần nữa và di dời Trường Tiểu Học Des Moines Lịch Sử từ vị trí đắ c đị a tới 
một giao lộ lớn.
Trên trang Greatschools.org, HSD đang đượ c xế p hạ ng ở  vị  trí  thứ  4 trên 
10. Với tình trạng bạo lực leo thang tại các trường học, chúng ta xứng đáng 
đượ c hưở ng nhữ ng điề u tố t đẹ p hơn với đồng tiền khó  kiế m đượ c của chúng 
ta. HSDB phải tập trung vào việc nâng cao giáo dục và sự an toàn cho trẻ 
em, thay vì xây dựng những công trình kỷ niệm cho bản thân.
Bỏ Phiếu Chống với việc tăng thuế bất động sản và yêu cầu Chi Tiêu Hợp Lý 
cho các Trường của Chúng Ta.

Mọi dự án mà hai đợt phá t hà nh công khố phiếu về xây cất trước đây cấp 
kinh phí đều đã được hoàn thành theo đúng ngân sách. Ban quản lý công khố 
phiếu chịu trách nhiệm tài chính đã tiết kiệm $8 triệu cho những người đóng 
thuế. 
Khi được phê duyệt, dự  luậ t này sẽ tận dụng được $78 triệu tiền tài trợ đối 
xứng.
Các tòa nhà cũ kỹ đã được bảo trì dù chúng đã vượt rất xa tuổi thọ dự kiến, 
nhưng giờ đây việc sửa chữa sẽ làm cạn kiệt nguồn tiền dành cho các lớp 
học của con em chúng ta.  Chúng ta mạo hiểm hàng triệu đô la trong ngân 
sá ch của tiểu bang để giảm sĩ số lớp học.
Dự  luậ t này ưu tiên cho các nhu cầu cấp bá ch.  Xin hãy thông qua một giải 
pháp hợp lý cho cộng đồng của chúng ta.

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

Có câu hỏi thêm về dự luật này, liên 
lạc đến: Duggan Harman, Trưởng 
ban Nhân sự và Tài chính
206-631-3078
duggan.harman@highlineschools.org 

Phát biểu ủng hộ Phát biểu phản đốiĐược nộp bởi: Dan Satterberg, 
Tina Orwall, Sili Savusa
www.yesforhighline.org

Được nộp bởi: Laura Castronover, 
Karen Steele, Corey Renick
206-436-4806

Bác bỏ phát biểu phản đối Bác bỏ phát biểu ủng hộ
Công Khố Phiếu này không vì mục đích giáo dục cho con em chúng ta.
Công Khố Phiếu này chỉ là vì tiền – tiền của quý vị dành cho những hành động 
quá đáng của Khu.
Khu Họ c Chá nh chi $670.000 cho quan hệ công chúng, nhưng lại cẩu thả 
trong việc quản lý kinh phí để bảo trì và sửa chữa các trường học của chúng 
ta.
Các trường học mới được xây dựng từ hai đợt phá t hà nh công khố phiếu 
trước đây đã  Không làm gì đối với giá trị bất động sản của chúng ta. Các 
trường cao cấ p trong khu họ c chá nh chắc chắn gia tăng giá trị bất động sản. 
Hãy đòi lại nền giáo dục cho con em chúng ta!  
Bỏ Phiếu Chố ng cho Đề Xuất Số 1!

Đề xuất số 1
Trái phiếu để xây dựng trường học mới và thay 
thế và đổi mới các trường học cũ

Ban giám đốc Khu học chánh Highline số 401 thông qua 
Nghị quyết số 06-14, liên quan đến đề xuất giảm tải và 
thay thế các trường học cũ và lỗi thời. Đề xuất này sẽ cho 
phép Khu vực xây lại Trường trung học phổ thông Highline, 
xây hai trường trung học cơ sở mới, xây Trường tiểu học 
Des Moines tại Zenith, thực hiện các cải tiến quan trọng 
cho khuôn viên trường Evergreen và Tyee, và thực hiện 
các cải tiến về y tế, an toàn, an ninh, nghệ thuật, công 
nghệ, và các cải tiến cơ bản khác; phát hành không hơn 
$385,065,156 trái phiếu nghĩa vụ chung đáo hạn trong 
vòng 21 năm; và đánh thuế bất động sản thặng dư hàng 
năm để trả nợ trái phiếu, tất cả như được quy định trong 
Nghị quyết số 06-14.  Đề xuất này nên được: 
Chấp thuận
Bác bỏ



Các nhân vật tiểu thuyết đều tuyệt vời, nhưng 
họ KHÔNG có trong lá phiếu.
Đừng viết những cái tên vớ vẩn lúc quý vị 
bỏ phiếu.  

Hãy là một cử tri có thông tin.

J.A. Jance
tác giả truyện trinh thám



62 Quận King không chịu trách nhiệm về tính hợp lệ hoặc 
chính xác của lời tuyên bố, phát biểu hoặc bác bỏ. 

Khu Cứu Hỏa & Cứu Hộ Phía Đông  
Quận Pierce

Hãy Bỏ Phiếu Thuận cho Khu Cứu Hỏa 
Phía Đông Quận Pierce để duy trì mức 
độ dịch vụ hiện tại.
Việc gia hạn khoản thuế thu sắ p hết hạn này là rấ t cần thiết để duy trì các mức 
độ dịch vụ khẩn cấp hiện tại. Chúng ta hiểu rằng nhiều công dân đã  không thể  
ủ ng hộ  yêu cầu về thuế thu tháng Tám nhằ m tăng kinh phí để cả i thiệ n dịch vụ 
và an toàn cho lính cứu hỏa.
Đây là một sự gia hạn, không phải là một loại thuế mới.
Các mứ c phí  của quý vị vẫn giữ nguyên – khoảng $0,37 trên mỗi 1.000 giá trị 
định giá. Khi công trình mới được xây dựng trong phạm vi khu vực này, mứ c phí  
dự kiến sẽ giảm sau năm 2015.
Các bước mà khu cứu hỏa đã thực hiện để cắt giảm chi phí.
Khu vực đã giảm các khoản chi thông qua giảm tiền lương, cắt giảm đào tạo và 
trì hoãn mua sắm các xe cứu hỏa, các thiết bị cứu thương và các thiết bị cần 
thiết khác.
Khoản thuế thu hiện tại cung cấp 14% ngân sách hoạt động hàng năm của 
chúng ta.
Việc ngừng thu thuế sẽ bắt buộc phải cắt giảm hơn nữa, dẫn đến giảm các 
dịch vụ bao gồm đóng cửa trạm hoặc giảm số người ứng phó trong trường hợp 
khẩn cấp – mà tất cả điều này sẽ giúp tăng số lần ứng phó.
Các cuộc gọ i khẩn cấp và chi phí đã tăng lên đều đều. Kinh phí từ thuế thu sẽ 
trực tiếp dà nh và o việ c duy trì các hoạt động khẩn cấp. Khu vực cần sự hỗ trợ 
của quý vị để duy trì nguồn kinh phí hiện tại quan trọng này. 

Chúng tôi không nghĩ là có bất kỳ cư 
dân nào lại không vui với sự phục vụ 
của Khu Cứu Hỏa Phía Đông Quận 
Pierce. Vấn đề đối với cử tri là lối tư duy mở rộng và phát triển không có hồi kết 
của Khu Vực.
Chúng tôi nghĩ đã đến lúc phải kiềm chế Sở Cứu Hỏa của chúng ta. Họ muốn 
bổ sung thêm Nhân Viên Cứu Hỏa, xây dựng thêm các công trình, mua thêm 
thiết bị, tăng phạm vi và là một trong những Sở Cứu Hỏa được trả lương cao 
nhất trong nước.
Hãy dùng đến “Sở chuyên trách theo đúng Lẽ  Thườ ng” khi chúng ta cân nhắ c 
bỏ phiếu. Chúng ta có thật sự cần đến một cơ quan chỉ huy khu vực mới hay 
không? Tạ i sao không cho thuê bất động sản bây giờ? Wilkeson đã rút ra khỏi 
EPFD. Có thể những người khác cũng sẽ rút khỏi trong tương lai. Việc tu sửa 
các trạ m của chúng ta sẽ thực hiện. Chú ng không nhấ t thiế t phải là những trạ m 
lớn nhất và tốt nhất. Tại sao chúng ta cần ba Nhân Viên Cứu Hỏa trong mỗi một 
xe cứu hỏa? Tạ i sao không đưa những Tình Nguyện Viên trở lại vì mục đích 
đó? EPFD sử dụng “Các Tiêu Chuẩn Quốc Gia” để làm lý do cho việc họ cần 
thêm nhân viên cứu hỏa. Điều này nghe giống như một cách để mở rộng mà 
không cần có nhu cầu thực sự.
Chúng ta yêu quý những Nhân Viên Cứu Hỏa của chúng ta nhưng điều đó 
không có nghĩa là đóng dấu tá n thà nh tự động trong mọi cuộc bầu cử. Hãy làm 
những điều mà các Ủy Viên được bầu ra của chúng ta có vẻ như không sẵn 
lòng thực hiện.
Hãy Dũng Cảm Lên! Hã y Bỏ Phiếu Chống đối với khoản Thuế Thu Bảo Trì và 
Hoạt Động Khu Cứu Hỏa Phía Đông Quận Pierce.

Dự luật này không nói về việc mở rộng/phát triển. Khu vực đã lắ ng nghe 
cử tri trong cuộc bầu cử tháng Tám và đưa ra yêu cầu cấp kinh phí để  
bổ sung nhân viên cứu hỏa. Dự luật này nói về việc duy trì các mức độ 
dịch vụ hiện tại, chấm hết. Không gia hạn khoản thuế thu hiện có sẽ làm 
giảm số nhân viên cứu hỏa và nhân viên y tế làm nhiệm vụ, số xe cứu 
hỏa và thiết bị cứu thương ứng phó  với trường hợp khẩn cấp của quý vị 
và sẽ tăng thiệt hại do hỏa hoạn đồ ng thờ i giảm tỉ lệ sống sót với những 
người bị ốm hoặc bị thương. Xin hãy kiểm tra các dữ liệu thực tế tại www.
yesforemergencyservices.org

Phát biểu ủng hộ Phát biểu phản đốiĐược nộp bởi: William Sandlian, 
Margaret Drotz, Raymond Bunk

Được nộp bởi: Rose Hill, 
Jacquelyn Whalen, Richard Willner
253-848-5836

Bác bỏ phát biểu phản đối Bác bỏ phát biểu ủng hộ
Trước khi quý vị bỏ phiếu, hãy xem xét điều này: Mức tăng trung bình 10% 
giá trị bấ t độ ng sản cho năm 2015 được bổ sung cho các giá trị xây dựng 
mới tạo nên vấ n đề  tranh luận về mức thuế suất $0,37. EPFD đã thu $2,00 
trên mỗi $1000! Thôi!! Đủ rồi!!! 
Than vãn về sự giảm nhân lự c hay sự thâm hụt ư? Đóng cửa các trạm cứu 
hỏa ư? Thật nực cười!! Hãy cắt bớt cá c khoản tiền lương cao và những lợi 
ích mà quý vị tự  trao cho mình trong suốt thời gian suy thoái này. Đã đến lúc 
phải hành động. Hệ Thống Chuyên Chở Công Cộng Quận Pierce đã thực 
hiện. Nhân dân đang đợi quý vị. 
Hãy Dũng Cảm Lên! Hã y Bỏ Phiếu Chống! 

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

Bị tác động bởi việc cắt giảm 25% 
giá trị đị nh giá  trong năm năm qua, 
Khu Cứu Hỏa & Cứu Hộ Phía Đông 
Quận Pierce đã đặt ra một khoản 
thu thuế bảo trì và hoạt động vào lá phiếu bầu cử vào tháng 11 năm 2014. 
Đề xuất này cho phép khu cứu hỏa thu khoảng $3,2 triệu tới $3,5 triệu hàng 
năm, với tỷ lệ ước chừng khoảng $0,35 tới $0,37 trên mỗi $1.000 giá trị định 
giá, trong giai đoạn bố n năm– 2015-2018. Đề xuất này cho phép cử tri có cơ 
hội duy trì các dịch vụ, nhân sự và quỹ dự phòng của sở cứu hỏa ở các mức 
độ hiện tại.

Khu vực cứu hỏa đã thâm hụt mất $10 triệu hay khoảng $2,5 triệu mỗi năm 
từ năm 2010 đến năm 2013 do suy thoái toàn quốc, đòi hỏi phải cắt giảm chi 
tiêu mà không đượ c cắt giảm mức độ dịch vụ quan trọng nào. Từ năm 2009, 
sở này đã cắ t giảm làm thêm ngoài giờ, chi phí đầu tư cơ bản và phòng 
chống, cùng với việc cắt giảm hơn $300.000 để bảo trì, giáo dục và đào tạo. 
Chưa mua máy móc thiết bị mới nào. Nhân sự đã bị cắt giảm lương hoặc 
cho nghỉ phép. Nhiều vị trí đã bị bỏ trống. Kinh phí là cần thiết để duy trì 
hoặc thay thế các xe cứu hỏa và các thiết bị cứu thương đang cũ dần.

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

Đề xuất số 1
Thuế thu bất động sản cho chi phí bảo trì và điều 
hành
Hội đồng ủy viên cứu hỏa của khu cứu hỏa & cứu hộ phía Đông quận 
Pierce (trước đây là Khu phòng cháy chữa cháy quận Pierce số 22) thông 
qua Nghị quyết số 755 liên quan đến đề xuất tài trợ cho chi phí bảo trì và 
điều hành.  Nếu được thông qua, Đề xuất số 1 sẽ cho phép Khu vực thu 
thuế, mà không quan tâm đến giới hạn tỷ lệ tiền thuế và phần trăm được 
áp đặt bởi Chương 84.52 RCW, thuế bất động sản cho tất cả các bất 
động sản chịu thuế trong phạm vi Khu vực: 

Năm đánh 
thuế Năm thu thuế

Tỷ lệ thuế thu ước chừng 
trên mỗi $1,000 
giá trị định giá Số tiền thuế thu

2014 2015 $0.37 $3,275,000

2015 2016 $0.36 $3,352,000

2016 2017 $0.35 $3,431,000

2017 2018 $0.35 $3,512,000
 
được sử dụng cho việc bảo trì và điều hành và duy trì mức dịch vụ phòng 
cháy chữa cháy và y tế khẩn cấp hiện tại, tất cả như được quy định tại 
Nghị quyết số 755. Đề xuất số 1 có nên được chấp thuận không?
Có
Không

Phát biểu giải trình
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  
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Tiề n thuế  bấ t độ ng sả n hiệ n tạ i củ a 
Khu Công Viên Đô Thị  Si View cấp 
kinh phí cho cá c hoạ t độ ng an toà n 
cơ bả n, hoạ t độ ng bả o trì  liên tụ c và  
cá c hoạ t độ ng hà ng ngà y đố i vớ i cá c 
trang thiế t bị  trong công viên và  cá c chương trì nh vui chơi giả i trí , bao gồ m 
Trung Tâm và  Hồ  Bơi Cộ ng Đồ ng Si View, công viên, bã i chơi, sân chơi, cá c 
chương trì nh thể  thao, đườ ng mò n, chương trì nh dà nh cho ngườ i lớ n, trạ i 
hè  và  cá c chương trì nh giả i trí  sau giờ  họ c dà nh cho thanh niên và  thanh 
thiế u niên.  Đề  Xuấ t Số  1 nhằ m mụ c đí ch giú p duy trì  – không là m tăng – 
cá c mứ c kinh phí  và  dị ch vụ  hiệ n tạ i.  Việ c giá  trị  bấ t độ ng sả n đượ c đị nh 
giá  suy giảm đã  khiế n cho thu nhậ p củ a Khu Vự c giả m đá ng kể  trong nhữ ng 
năm gầ n đây.  Năm ngoá i cá c cử  tri trong Khu Vự c đã  thông qua tiề n thu 
thuế  hoạ t độ ng và  bả o trì  mộ t năm trong năm 2014 mà  dự  kiế n sẽ  hế t hạ n 
và o ngà y 31 thá ng 12 năm 2014.  Đề  Xuấ t Số  1 sẽ  cho phé p Khu Vự c thu 
tiền thuế  bấ t độ ng sả n trội ra trong mộ t năm nhằm quyên góp tiền cho năm 
2015 trên tấ t cả  cá c loạ i bấ t độ ng sả n chị u thuế  trong Khu Vự c ở  mứ c xấ p 
xỉ  là  $0,19 trên mỗ i $1.000 giá  trị  đượ c đị nh giá .  Nế u Đề  Xuấ t Số  1 không 
đượ c cá c cử  tri thông qua thì  nguồ n kinh phí  đị a phương sẽ  bị  giả m xuố ng 
khoả ng 44 phầ n trăm trong năm 2015 (khoả ng $450.636) và  cá c khoả n 
cắ t giả m chí nh sẽ  bắ t buộ c á p dụ ng trong cá c hoạ t độ ng hà ng ngà y, cá c 
chương trì nh vui chơi giả i trí , an toà n cơ bả n và  bả o trì  liên tụ c Trung Tâm 
và  Hồ  Bơi Cộ ng Đồ ng Si View, công viên và  cá c trang thiế t bị .  Đề  Xuấ t Số  1 
là  tiền thu thuế  hoạ t độ ng và  bả o trì  trong mộ t năm sẽ  giú p duy trì  mứ c kinh 
phí  và  dị ch vụ  hiệ n tạ i củ a Khu Vự c.

Phát biểu giải trình

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. 

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: Minna Rudd, Giám sát viên 
Khu giải trí
425-831-1900
mrudd@siviewpark.org 

Phát biểu ủng hộ Phát biểu phản đối

Đề xuất số 1
Thuế thu một năm cho việc điều hành và bảo trì 
Hội đồng quản trị Khu công viên đô thị Si View thông qua 
Nghị quyết số 2014-01 liên quan đến đề xuất về an toàn, bảo 
trì và điều hành cơ bản.  Đề xuất này sẽ duy trì mức kinh phí 
hiện tại cho việc điều hành, cơ sở vật chất và các chương 
trình, bao gồm Trung tâm cộng đồng và hồ bơi Si View, công 
viên, sân chơi, chương trình thể thao, đường mòn, chương 
trình dành cho người lớn, trại hè, và chương trình giải trí sau 
giờ học cho trẻ em và thiếu niên, bằng cách cho phép Khu 
vực đánh thuế bất động sản thặng dư trên tất cả các bất 
động sản chịu thuế trong phạm vi Khu vực với mức xấp xỉ là 
$0.19/$1,000 giá trị định giá để cung cấp $450,636, sẽ được 
thu vào năm 2015. 
Đề xuất này có nên được chấp thuận không?

Có
Không
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 Một NGHỊ QUYẾT về Dự  Luậ t Sơ Khở i Số 107 liên quan đến việc học tập 
sớ m và chăm sóc trẻ em (bị Hội Đồng Thành Phố bác bỏ ngày 23 tháng 6 năm 
2014) và ủy quyền cho Lục Sự Thành Phố và Giám Đốc Điều Hành Ủy Ban 
Đạo Đức và Bầu Cử thực hiện các hành động cần thiết để cho phép Dự  Luậ t 
Sơ Khở i Số 107 được đề xuất xuất hiện trên lá phiếu ngày 4 tháng 11 năm 
2014 và trên tập sách dành cho cử tri địa phương kết hợp với Chương Trình 
Giáo Dục Mầm Non củ a Seattle (Dự Luật 118114 của Hội Đồng Thành Phố), là 
một dự  luậ t thay thế được đề xuất về cùng chủ  đề theo Hiến Chương Điều IV; 
và yêu cầu Giá m Đố c Bầ u Cử  Quậ n King đưa Dự  Luậ t Sơ Khở i Số 107 được 
đề xuất vào lá phiếu bầu cử ngày 4 tháng 11 năm 2014 phù hợp với pháp luật 
hiện hành.
XÉT RẰNG, trong suốt hơn một năm qua Thành Phố Seattle đã nghiên cứu 
những thự c tiễ n tốt nhất về  cung cấp các cơ hội học tập sớ m chất lượng cao 
và tiến hành tiếp ngoại cũ ng như mời gọi sự đó ng gó p từ cộng đồng và các bên 
liên quan đố i vớ i các cơ hội học tập sớ m chất lượng cao; và
XÉT RẰNG, từ  quá trình mở rộng này, Thành Phố Seattle đã xây dựng một 
phương pháp toàn diện và tổng hợp để Thành Phố mở rộng việc cung cấp dị ch 
vụ  giáo dục mầm non tự  nguyện, chi phí hợp lý và có chất lượng cao cho trẻ 
em với Dự Luật 118114 của Hội Đồng; và
XÉT RẰNG, một thành phần quan trọng của kế hoạch giáo dục mầm non chất 
lượng cao của Thành Phố Seattle được phác thảo trong Dự Luật 118114 của 
Hội Đồng cho phé p Thành Phố có  quyền tự quyế t trong việ c tiến hành một 
phương pháp có cơ sở rõ ràng để chứng nhận, đào tạo và phát triển chuyên 
môn dành cho giáo viên mầm non, và đòi hỏi cần có người đào tạo giáo viên và 
phố i hợp với Sở Giáo Dục Sớm Tiể u Bang Washington; và 
XÉT RẰNG, Dự Luật 118114 của Hội Đồng đòi hỏi Thành Phố tạo điều kiện liên 
lạc thuận lợi với các bên liên quan về học tập sớ m, bao gồm giáo viên và nhân 
viên trường mầm non; và
XÉT RẰNG, ngoà i những việc khác, Dự  Luậ t Sơ Khở i Số 107 đòi hỏi Thành 
Phố Seattle thuê một tổ chức tư nhân để cùng kiểm soát việc thự c hiệ n chứng 
nhận, đào tạo và phát triển chuyên môn dành cho giáo viên mầm non; và
XÉT RẰNG, ngoà i những việc khác, Dự  Luậ t Sơ Khở i Số 107 đòi hỏi Thành 
Phố Seattle thuê một tổ chức tư nhân để cùng kiểm soát một hội đồng mới hỗ 
trợ thiết lập các yêu cầu đào tạo nâng cao đối với giáo viên mầm non và lập 
chính sách cùng các khuyến nghị ưu tiên đầu tư liên quan tới giáo viên mầm 
non; và
XÉT RẰNG, Dự  Luậ t Sơ Khở i Số 107 đòi hỏi Thành Phố Seattle thuê một tổ 
chức tư nhân để  tạo điều kiện liên lạc thuận lợi giữa Thành Phố vớ i giáo viên 
và nhân viên trường mầm non; và 
XÉT RẰNG, sau quy trình công khai quan trọng, Thị Trưởng và Hội Đồng 
Thành Phố đã thông qua Sắc Lệnh Số 124490 và o tháng Sáu năm 2014 để 
tăng mức lương theo giờ tối thiểu của Thành Phố Seattle lên mứ c $15/giờ; và
XÉT RẰNG, Dự  Luậ t Sơ Khở i Số 107 tạo ra công việc độc nhất dà nh cho giáo 
viên và nhân viên chăm sóc trẻ, mang lại mức lương tối thiểu $15/giờ theo kế 
hoạch tăng dần theo giai đoạn cùng với các biện pháp khắc phục khác ngoài 
những biện pháp được cung cấp trong Sắc Lệnh Số 124490; và    
XÉT RẰNG, Hội Đồng Thành Phố nhận thấy Dự  Luậ t Sơ Khở i Số 107 và Dự 
Luật 118114 của Hội Đồng mâu thuẫn với nhau ở một số chi tiế t liên quan đến 
điều khoản của Thành Phố về giáo dục mầm non chất lượng cao; và
XÉT RẰNG, Hội Đồng Thành Phố nhận thấy Dự  Luậ t Sơ Khở i Số 107 có thể 
có các tác động quan trọng về tài chính.
XÉT RẰNG, Dự  Luậ t Sơ Khở i Số 107 đã được đệ trình tới Hội Đồng Thành 
Phố, bị Hội Đồng Thành Phố bác bỏ ngày 23 tháng 6 năm 2014, và sau đó sẽ 
được đưa và o lá phiếu để người dân bỏ phiếu chiểu theo luật hiện hành.
 DO ĐÓ, GIỜ ĐÂY, 
HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ SEATTLE ĐÃ QUYẾT ĐỊNH, THỊ TRƯỞNG ĐÃ 
NHẤT TRÍ, RẰNG:
Mục 1.  Theo Điều Lệ Thà nh Phố  IV, Hội Đồng đã xem xét Dự  Luậ t Sơ Khở i 
Số 107 và bác bỏ dự luật đó  bằng kiế n nghị đã  được Hội Đồng thông qua.  Hội 
Đồng chỉ thị đưa Dự  Luậ t Sơ Khở i Số 107 vào lá phiếu của cuộc tổng tuyển cử 
ngày 4 tháng 11 năm 2014 để nhân dân bỏ phiếu phù hợp theo pháp luật hiện 
hành.  

Mục 2.  Theo Hiến Chương Thà nh Phố  Điều IV, Mục 1 và cùng với việc đưa Dự  
Luậ t Sơ Khở i Số 107 vào lá phiếu, Hội Đồng đã thông qua Dự Luật 118114 của 
Hội Đồng, một dự  luậ t thay thế giải quyết cùng vấn đề như ở Dự  Luậ t Sơ Khở i 
Số 107.  Dự Luật 118114 của Hội Đồng và Dự  Luậ t Sơ Khở i Số 107 mâu thuẫn 
với nhau ở một số chi tiế t.  Hội Đồng đang đưa Dự Luật 118114 của Hội Đồng 
vào lá phiếu của cuộc tuyển cử ngày 4 tháng 11 năm 2014 để nhân dân bầu cử 
cùng thời điểm với Dự  Luậ t Sơ Khở i Số 107. 
Mục 3.  Lục Sự Thành Phố được trao quyền và chỉ đạo thực hiện các hành 
động cần thiết để lưu trữ Dự Luật Sơ Khở i Số 107 vào Hồ Sơ Lục Sự số 
313661, một bản sao củ a dự  luậ t đó  được đính kèm ở bản đính kèm A, trước 
khi cử tri ở cuộc bầu cử ngày 4 tháng 11 năm 2014 kết hợp với Dự Luật 118114 
của Hội Đồng, và phù hợp theo pháp luật hiện hành.
Mục 4.  Giám Đốc Điều Hành Ủy Ban Đạo Đức và Bầu Cử được trao quyền 
và yêu cầu thực hiện các hành động cần thiết để đưa thông tin về Dự  Luậ t Sơ 
Khở i Số 107 vào tập sách dành cho cử tri ngày 4 tháng 11 năm 2014 kết hợp 
với Dự Luậ t 118114 của Hội Đồng và phù hợp theo pháp luật hiện hành.
 Mục 5. Giám Đốc Bầu Cử Quận King, Washington, vớ i vai trò  giám 
sát viên bầu cử mặ c nhiên, được yêu cầu kêu gọ i một cuộc bầu cử đặc biệt và 
đưa Dự  Luậ t Sơ Khở i Số 107 vào lá phiếu bầu cử ngày 4 tháng 11 năm 2014 
kết hợp với Dự Luậ t 118114 của Hội Đồng và phù hợp theo pháp luật hiện 
hành. 

Văn bản hoàn chỉnh của Nghị quyết số 31530

Tái chế 
sách 
dành cho 
cử tri

Một khi quý vị đã đọc sách dành cho 
cử tri và điền vào lá phiếu, xin vui 
lòng tái chế sách dành cho cử tri. 
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 MỘT ĐẠO LUẬT Về học tập sớm và chăm sóc trẻ em
NGƯỜI DÂN THÀNH PHỐ SEATTLE ĐÃ BAN HÀ NH ĐẠO LUẬT:
Phần I
Mục Đích 
Mục Mới:  Mục 101. 
 Mục đích của Nhân Dân Seattle là tăng chất lượng, chi phí hợp lý 
và sự an toàn của hệ thống giáo dục sớm và chăm sóc trẻ em của Thành Phố 
thông qua: (a) thiết lập mức lương tối thiểu $15 cho giáo viên và nhân viên 
chăm sóc trẻ em, với sự hỗ trợ dành cho các cơ sở nhỏ; (b) thiết lập chính 
sách thành phố mà các gia đình phả i chi trả không quá mười phần trăm thu 
nhập gia đình cho việc chăm sóc trẻ em; (c) nghiêm cấm tội phạm bạo lực 
nghiêm trọng không được làm giáo viên và nhân viên chăm sóc trẻ em, ngay 
cả ở một cơ sở không được cấp phép; (d) đòi hỏi đào tạo nâng cao đối với 
giáo viên và nhân viên chăm sóc trẻ em, được cung cấp thông qua mối quan 
hệ hợp tác đào tạo giữa Thành Phố và những người lao động, và (e) trao cho 
giáo viên và nhân viên chăm sóc trẻ em một vai trò chính thức trong việc thiết 
lập các tiêu chuẩn về lực lượng lao động cho nghề nghiệp của họ.   
Phần II
thiết lập mức lương tối thiểu $15 cho GIÁO VIÊN VÀ NHÂN VIÊN CHĂM 
SÓC TRẺ EM, VỚI SỰ HỖ TRỢ DÀNH CHO CƠ SỞ NHỎ. 
MỤC MỚI:  Mục 201.  
Tất cả các giáo viên và nhân viên chăm sóc trẻ em trong Thành Phố Seattle 
sẽ được hưởng mức lương tối thiểu không dướ i mười lăm đô la Mỹ ($15,00) 
một giờ làm việc trong ranh giới địa lý của Thành Phố. 
Bắt đầu từ tháng 1 năm 2015, mức lương tối thiểu dành cho giáo viên và 
nhân viên chăm sóc trẻ em sẽ là $15,00 một giờ.  Bắt đầu từ tháng 1 năm 
2016, và mỗi năm sau đó, mức lương tối thiểu này sẽ tăng một khoả ng tương 
ứng với mức tăng của năm trước đó, nếu có, theo Chỉ  Số  Giá  Tiêu Dù ng đối 
với những người làm công ăn lương và nhân viên văn phòng ở thành phố áp 
dụng cho khu vực đô thị  Seattle-Tacoma-Bremerton và  vùng lân cận. 
Mức lương tối thiểu cho giáo viên và nhân viên chăm sóc trẻ em làm việc cho 
cá c nhà cung cấp nhỏ chuyên chăm sóc trẻ em sẽ thực hiện dầ n theo từng 
giai đoạn trong thời gian ba năm để giúp cho các cơ sở nhỏ đó có thời gian 
điều chỉnh.  Trong giai đoạn chuyển tiếp bắt đầu từ ngày 1 tháng 2 năm 2015 
và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2015, mức lương tối thiểu dành cho 
giáo viên và nhân viên chăm sóc trẻ em làm việc cho mộ t nhà cung cấp nhỏ 
chuyên chăm sóc trẻ em sẽ là mức $11,00 một giờ.  Bắt đầu từ ngày 1 tháng 
1 năm 2016, mức lương tối thiểu dành cho những người lao động đó sẽ tăng 
lên $12,50.  Bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2017, mức lương tối thiểu dành 
cho những người lao động đó sẽ tăng lên $14,00.  Bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 
năm 2018, mức lương tối thiểu dành cho những người lao động đó sẽ là mức 
lương tối thiểu thông thường được thiết lập theo Mục 201(b) của Sắc Lệnh 
này.
D. Nếu có mâu thuẫn giữa mức lương tối thiểu được thông qua trong 
Sắc Lệnh này và mức lương tối thiểu được thông qua bởi Hội Đồng Thành 
Phố hoặc một dự luật sơ khởi khác, giáo viên và nhân viên chăm sóc trẻ em 
sẽ có quyền được hưởng mức lương tối thiểu hiện hành cao nhất.  
E. Mức lương tối thiểu được ban hành trong mục này sẽ có thể được 
thi hành thông qua tất cả các cơ chế trong luật Thành Phố hay Tiểu Bang 
đối với việc buộc tuân theo một mức lương tối thiểu của Thành Phố hay Tiểu 
Bang, như hiện có hoặc như có thể được ban hành.  Hơn nữa, việc người 
sử dụng lao động không trả mức lương tối thiểu như được quy định trong 
mục này cấu thành một “thực tiến sử dụng lao động không công bằng” có thể 
được thi hành thông qua các điều khoản của hiến chương SMC 14.04.
Phần III
THIẾ T LẬP chính sách thành phố rằng không gia đình nào phả i chi trả quá 
10% thu nhập cho việc chăm sóc trẻ em. 
MỤC MỚI:  Mục 301.  
A.   Chính sách của Thành Phố Seattle sẽ là giáo dục mầm non cầ n 
phả i hợp lý về giá cả và không gia đình nào phải trả hơn mười phần trăm 

(10%) tổng thu nhập gia đình vào việc giáo dục sớ m và chăm sóc trẻ em.  
Chính sách này nhằm mục đích tăng tính hợp lý về giá cả của dịch vụ chăm 
sóc trẻ em phù hợp với các khuyế n nghị của chuyên gia và của liên bang về 
tính hợp lý giá cả. 
B. Trong vò ng mười hai tháng tính từ ngày Sắc Lệnh này có hiệu lực, 
Thành Phố sẽ thông qua các mục tiêu, lịch trình và các mố c quan trọng để 
thi hành tiêu chuẩn về tính hợp lý giá cả này.  Khi thông qua các tiêu chuẩn 
này, Thành Phố sẽ tham vấn các bên liên quan, tối thiểu phải bao gồm cá c 
bậ c cha mẹ, cộng đồng da màu, những người bênh vự c trẻ em, những người 
bênh vự c người có thu nhập thấp và tổ chức cung cấp.  
PHẦN IV
NGHIÊM CẤM TỘI PHẠM BẠO LỰC NGHIÊM TRỌNG KHÔNG ĐƯỢC 
CUNG CẤ P DỊ CH VỤ  CHĂM SÓC TRẺ EM CHUYÊN NGHIỆ P, KỂ CẢ Ở 
CÁC CƠ SỞ KHÔNG ĐƯỢC CẤP PHÉP.
MỤC MỚI:  Mục 401.  
A. Người Dân bằng biện pháp này tuyên bố rằng điề u hế t sứ c quan 
trọng là phải bảo vệ sự an toàn của tất cả trẻ em được chăm sóc – dù các em 
được chăm sóc trong một cơ sở được cấp phép hay không được cấp phép.  
Trẻ em ở các cơ sở chăm sóc không được cấp phép bị đặt trong các mối 
nguy hiểm không thể chấp nhận được do thiếu các quy định về an toàn.  Mục 
này mở rộng một trong những biệ n phá p bảo vệ cơ bản nhất của việc chăm 
sóc được cấp phép cho trẻ em đang được chăm sóc ở các cơ sở không 
được cấp phép.  
B. Sẽ là tội tiểu hình cao đối với bất kỳ tội phạm bạo lực nghiêm trọng 
nà o cung cấp các dịch vụ chăm sóc trẻ em chuyên nghiệp, dù là ở một cơ sở 
được cấp phép hay không được cấp phép.  
C. Vì mục đích của mục này, “tội phạm bạo lực nghiêm trọng” có nghĩa 
là một người bị kết tội một hay nhiều tội hình sự nghiêm trọng sau: 
     (1) Lạm dụng hoặc bỏ mặc trẻ em, hoặc cả hai;
      (2) Lạm dụng người phối ngẫu;
      (3) Tội á c đố i vớ i trẻ em, bao gồm khiêu dâm trẻ em;
      (4) Các tội sau đây liên quan đến bạo lực: Cưỡng dâm, hành hung 
về tình dục, giết người, hành hung ở mức độ đầu tiên, hành hung ở mức độ 
thứ hai hoặc hành hung ở mức độ thứ ba liên quan đến bạo lực gia đình;
 (5) Bất kỳ tội nào khác cấu thành việc tướ c giấ y phép chăm sóc trẻ 
em theo luật tiểu bang; hoặc
      (6) Bất kỳ tộ i nà o bị  kết án của liên bang hay ngoài tiểu bang tương 
đương với những tội được đánh số ở  cá c mụ c từ (1) tới (5) của tiể u mục này. 
D. Vì mục đích của mục này, “cung cấp các dịch vụ chăm sóc trẻ em 
chuyên nghiệp” có nghĩa là nhận tiền công trả cho việc cung cấp dịch vụ 
chăm sóc trẻ em đối với một hoặc nhiều trẻ em, những người không có quan 
hệ họ  hà ng với người cung cấp dịch vụ chăm sóc.  
PHẦN V
ĐÒI HỎI ĐÀO TẠO NÂNG CAO ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN VÀ NHÂN VIÊN CHĂM 
SÓC TRẺ EM, ĐƯỢC CUNG CẤP THÔNG QUA HỢP TÁC ĐÀO TẠO 
Mục Mới.  Mục 501.
A. Giáo viên và nhân viên chăm sóc trẻ em phải được đào tạo nâng 
cao và cấp giấy chứng nhận thông qua Viện Phát Triển Chuyên Môn.  Các 
yêu cầu đào tạo nâng cao sẽ do Hội Đồng Thành Phố đặt ra có tham vấn 
với Ủy Ban Nguồn Nhân Lực Chăm Sóc và Giáo Dục Sớm của Thành Phố 
Seattle.  
B. Thành phố, đạ i diệ n là  Thị Trưởng, phải hợp tác với tổ chức cung 
cấp để thành lập Viện Phát Triển Chuyên Môn, đây sẽ là mối quan hệ hợp tác 
đào tạo đượ c Thành Phố Seattle và tổ chức cung cấp dịch vụ cùng nhau điề u 
hà nh và kiểm soát.  
C.  Viện Phát Triển Chuyên Môn sẽ phải trả chi phí thực hiện các chức 
năng sau trong hệ thống học tập và chăm sóc sớm: (1) đảm bảo và tậ n dụng 
các nguồn lực cho phát triển và đào tạo nguồn nhân lực; và (2) cung cấp và/
hoặc phố i hợp cung cấp: (a) đào tạo nâng cao như được yêu cầu theo Sắc 
Lệnh này hoặc sắc lệnh ban hà nh sau này; (b) tiếp tục các yêu cầu về giáo 
dục; (c) định hướng thuê nhân lực mới, điều sẽ đòi hỏi đối với tất cả các giáo 
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viên và nhân viên chăm sóc trẻ em mới trong các cơ sở chăm sóc trẻ em 
nhận hỗ trợ công; (d) các chương trình thực tập và cố  vấn; (3) phát triển và 
duy trì đội ngũ giáo viên học tập sớm và chăm sóc thay thế; và (4) xác minh 
rằng giáo viên và nhân viên chăm sóc trẻ em đá p ứ ng các yêu cầu về đào tạo 
và phát triển chuyên môn hiện hành.  
D. Viện Phát Triển Chuyên Môn phải đảm bảo sử dụng đầy đủ và có 
hiệu quả các nguồn kinh phí của thành phố bằng cách tậ n dụng nguồn kinh 
phí của tiểu bang, liên bang hay các nguồn kinh phí khác, khuyến khích sự 
tham gia của người sử dụng lao động và khoán thầu phụ với những nhà cung 
cấp dị ch vụ  phát triển chuyên môn hiện có  trong các trường hợp phù hợp.  
Thành Phố sẽ cấp kinh phí cho Viện Phát Triển Chuyên Môn để cung cấp các 
dịch vụ được nêu ra trong mục này.
E. Viện Phát Triển Chuyên Môn phải xác minh rằng giáo viên và nhân 
viên chăm sóc trẻ em đã đáp ứng tất cả các yêu cầu về đào tạo và phát triển 
chuyên môn thích hợp trước khi giáo viên hoặc thành viên nhân viên đó có 
thể cung cấp các dịch vụ trong Chương Trình Giáo Dục Mầm Non Phổ Thông 
của Thành Phố.  
Mục Mới.  Mục 502. 
A.   Ủy Ban Nguồn Nhân Lực Chăm Sóc và Giáo Dục Sớm của Thành 
Phố Seattle sẽ được lập ra để khuyến nghị  chính sách và các ưu tiên đầu tư 
về phát triển và đào tạo nguồn nhân lực cho giáo viên và nhân viên chăm sóc 
trẻ em và giám sát Viện Phát Triển Chuyên Môn.  Thành Phố sẽ triệu tập và 
hỗ trợ Ủy Ban thực hiện các chức năng được nêu ra trong mục này. 
B. Thị Trưởng và tổ chức cung cấp mỗi bên sẽ chỉ định năm mươi 
phần trăm số thành viên của Ban và có thể chỉ định vị  trí  mới nếu muốn.  Khi 
chỉ định các thành viên, Thành Phố và tổ chức cung cấp sẽ cầ n chỉ định 
những người thể  hiệ n rõ  đượ c sự tận tâm đối với giáo dục và chăm sóc sớm, 
những người phản ánh sự đa dạng về sắ c tộc, chủng tộc và kinh tế của trẻ 
em Thành Phố, và những người phản ánh mối quan tâm của các bên liên 
quan, bao gồm cá c bậ c cha mẹ, cộng đồng da màu, những người bênh vự c 
trẻ em và  cộng đồng những người có thu nhập thấp.  
C. Ủy Ban Nguồn Nhân Lực Chăm Sóc và Giáo Dục Sớm sẽ khuyến 
nghị  và giám sát việc chi tiêu từ Quỹ Nguồn Lực Mầm Non dành cho Cơ Sở 
Nhỏ, bằng biện pháp này được lập ra để giúp những nhà cung cấp dịch vụ 
chăm sóc trẻ em nhỏ và các tổ chức cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em phi lợi 
nhuận đáp ứng và duy trì các tiêu chuẩn do Ủy Ban đặt ra hoặc các yêu cầu 
khác theo luật định.  Hội Đồng Thành Phố sẽ xác định mức độ phân bổ  ngân 
sá ch cần thiết cho mục đích này.  
Mục Mới.  Mục 503. 
A. Thực hiện thành công hệ thống giáo dục và chăm sóc sớm chất 
lượng cao bao gồm Giáo Dục Mầm Non Phổ Thông sẽ yêu cầu việc tuyển 
dụng và đào tạo quan trọng cho các giáo viên và nhân viên chăm sóc trẻ em.  
Mục đích của cử tri là trao cho giáo viên và nhân viên chăm sóc trẻ em một 
vai trò trong việc định hì nh và thực hiện các chương trình đào tạo và phát 
triển nguồn nhân lực và tăng sự phối hợp trong chương trình và giữa các 
chương trình này. 
B. Thành Phố sẽ thuê một tổ chức cung cấp riêng rẽ để tạo điều kiện 
liên lạc thuận lợi giữa Thành Phố vớ i giáo viên và nhân viên chăm sóc trẻ em, 
tạo điều kiện thuận lợi để giáo viên và nhân viên chăm sóc trẻ em thể  hiện 
mối quan tâm đối với các chương trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, 
và thực hiện các vai trò khác được nêu ra trong Sắc Lệnh này.  Thành Phố 
sẽ cho phép giáo viên và nhân viên chăm sóc trẻ em hỗ trợ lựa chọn tổ chức 
cung cấp như sau:  Nếu một tổ chức chứng minh được bằng văn bản hay 
các phương tiện điện tử rằng tổ chức đã hỗ trợ trên 30% giáo viên và nhân 
viên chăm sóc trẻ em, và đó là tổ chức duy nhất chứng minh được sự hỗ trợ 
đó, thì Thành Phố sẽ lựa chọn và thuê tổ chức làm tổ chức cung cấp. Nếu 
hơn một tổ chức thể hiện được điều này, Thành Phố sẽ thuê tổ chức thể hiện 
được sự hỗ trợ lớn nhất.  Để có đủ tư cách làm tổ chức cung cấp, một thực 
thể phải đáp ứng các tiêu chí sau hoặc là một dự án của một hoặc nhiều thực 
thể đáp ứng các tiêu chí đó: (a) đã tồn tại hơn năm năm; (b) đã đàm phán 
thành công một thỏa thuận với tiể u bang hay thành phố hoặc cơ quan chính 
phủ vì lợi ích của giáo viên và nhân viên chăm sóc trẻ em, đã tăng lương và 
phú c lợi; (c) không bị thâu tóm bởi những người bênh vự c cho lợi ích của 

người sử dụng lao động hay chính phủ; và (d) trao cho giáo viên và nhân viên 
chăm sóc trẻ em các quyền được là thành viên của tổ chức và tham gia vào 
kiểm soát dân chủ của tổ chức.
PHẦN VI
CÁ C ĐỊNH NGHĨA
Mục Mới. Mục 601.   
Các định nghĩa trong mục này được áp dụng xuyên suốt đạo luật này trừ khi 
bối cảnh rõ ràng đòi hỏi khác đi.  
A. “Giáo viên và nhân viên chăm sóc trẻ em” bao gồm tất cả những 
người lao động của một cơ sở chăm sóc trẻ em ở Seattle những người làm 
việc ngay tại cơ sở, bao gồm những người giám quản tại cơ sở và/hoặc 
những người chủ sở hữu duy nhất cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em gia 
đình. 
B. “Cơ sở chăm sóc trẻ em” bao gồm (1) các nhà chăm sóc trẻ em tạ i 
gia đình được cấp phép, (2) các trung tâm chăm sóc trẻ em được cấp phép, 
(3) các chương trình dành cho trẻ ở độ tuổi đến trường và (4) các cơ sở khác 
tham gia vào Chương Trình Giáo Dục Mầm Non Phổ Thông Seattle. 
C.  “Thành Phố” có nghĩa là Thành Phố Seattle, bao gồm các sở và 
các cơ quan. 
D. “Tổ chức cung cấp” có nghĩa là thực thể được Thành Phố thuê theo 
Mục 503(B) của Sắc Lệnh này để đảm nhận các vai trò được đặt ra trong Sắc 
Lệnh này. 
E. “Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em nhỏ” có nghĩa là một thực 
thể sử dụng tố i đa 250 người lao động tương đương toàn thời gian, như 
được định nghĩ a và tính toán theo Sắc Lệnh về Thời Gian Nghỉ Ốm Hưởng 
Lương và Thời Gian An Toàn củ a Thà nh Phố  Seattle, và điều hà nh một cơ sở 
chăm sóc trẻ em trong Thành Phố Seattle.
F. “Chương Trình Giáo Dục Mầm Non Phổ Thông” có nghĩa là một 
chương trình giáo dục mầm non rộng khắp Thành Phố do Thành Phố Seattle 
cấp kinh phí , bao gồm bất kỳ chương trình nào thực hiện dự luật sơ khởi 
“giáo dục mầm non cho tất cả trẻ em” của Thành Phố. 
G. Các định nghĩa được nêu ra trong mục 12A.28.200 của Bộ Luật 
Thành Phố Seattle áp dụng xuyên suốt chương này trừ khi được nêu rõ khác.  
Phần VII
Cá c Điề u Khoả n Khác. 
MỤC MỚI.  Mục 701.  
A. Các điều khoản của sắc lệnh này không thể bị từ bỏ bởi thỏa thuận 
giữa một người lao động đơn lẻ và một người sử dụng lao động.  Tất cả các 
điều khoản của sắc lệnh này có thể bị thay thế  bằ ng mộ t thỏa ướ c thương 
lượng tậ p thể  được ký  căn cứ theo Đạo Luật Quốc Gia về Các Quan Hệ Lao 
Động, 29 U.S.C. Mục 151 và cá c mụ c sau đó , nhưng chỉ với điều kiện là thỏa 
ướ c đó  tuyên bố bằ ng các thuật ngữ rõ ràng và không mập mờ rằng các điều 
khoản cụ thể của sắc lệnh này phải bị thay thế .  
B. Các quy trình hỗ  trợ  được uỷ  quyền bởi Sắc Lệnh này không cấu 
thành thoả  ướ c tậ p thể  căn cứ theo RCW 41.56.030(4) hay theo Đạo Luật 
Quốc Gia về Các Quan Hệ Lao Động, 29 U.S.C. Mục 151 và cá c mụ c sau đó , 
cũng không ảnh hưởng tới quyền của người sử dụng lao động và người lao 
động dưới bất kỳ cách thức nào theo Đạo Luật này. Dự luật này phải được 
giải thích phù hợp với Đạo Luật Quốc Gia về Các Quan Hệ Lao Động và 
không giới hạn hoặc xâm phạm các quyền của người sử dụng lao động hoặ c 
người lao động dưới bất kỳ cách thức nào theo luật lao động liên bang.
C. Không điều khoản nào trong đạo luật này tạo ra hay sửa đổi: (a) 
Quyền của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp trong việ c chọn lựa và 
chấ m dứ t các dịch vụ của bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em nào 
mà cung cấp dịch vụ chăm sóc cho con hoặc các con của họ hoặc (b) quyền 
của cơ sở chăm sóc trẻ em trong việ c chọn lựa, chỉ đạo và chấ m dứ t các dịch 
vụ của bất kỳ giáo viên hay nhân viên chăm sóc trẻ em nào.  
D. Không điều khoản nào trong sắc lệnh này sẽ đòi hỏi bất kỳ  cá nhân 
hay cơ sở chăm sóc trẻ em nào phải trả kinh phí cho hay kết hợp với tổ chức 
cung cấp.  Không điều khoản nào trong sắc lệnh này sẽ xâm phạm quyền của 
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bất kỳ người nào liên lạc với Thành Phố về các vấn đề quan tâm thông qua 
tất cả các phương tiện pháp lý .  
E. Thành Phố được chỉ đạo tham vấn các bên liên quan trong việc 
đàm phán lập ra quy định để thi hành sắc lệnh này.  
MỤC MỚI.  Mục 702.  
 Các yêu cầu có trong đạo luật này cấu thành các nghĩa vụ nhà 
nước, bắt buộc và cưỡ ng chế , việc thực hiện những nghĩa vụ này có thể bị 
cưỡng bách về pháp lý trong một vụ kiện do bất kỳ bên chống cự nào đưa ra.  
Nếu một người được yêu cầu khởi kiện để  thi hành sắc lệnh này, và Thành 
Phố bị xét thấy là đã vi phạm, thì Thành Phố sẽ chịu trách nhiệm bồi hoàn chi 
phí của vụ kiện yêu cầu thi hành đó, bao gồm phí thuê luật sư và các chi phí 
hợp lý.  
MỤC MỚI.  Mục 703. 
 Nếu bất kỳ điều khoản nào trong đạo luật này hoặc việ c áp dụng 
điều khoản đó đối với bất kỳ người nào hay hoàn cảnh nào không có hiệu lực 
thì phần còn lại của đạo luật hoặc việ c áp dụng điều khoản đó  đối với những 
người khác hoặc hoàn cảnh khác vẫ n không bị  ả nh hưở ng.  Nếu bất kỳ điều 
khoản nào liên quan đến việc lựa chọn hoặc vai trò của tổ chức cung cấp 
được tòa án xem là không có hiệu lực thì Thành Phố phải sử dụng biện pháp 
lựa chọn thay thế nếu cần và phải đảm bảo đáp ứng tất cả các chức năng 
hữu hiệu. 
MỤC MỚI.  Mục 704.  
Chủ  đề  của dự luật sơ khởi này là “học tập sớm và chăm sóc trẻ em”. 

 MỘT PHÁP LỆNH  liên quan đến việc cấp kinh phí và cung cấp dịch vụ giáo 
dục mầm non cho trẻ em Seattle; yêu cầu tổ chức một cuộc bầu cử đặc 
biệt đồng thời với cuộc tổng tuyển cử vào ngày 4 tháng 11 năm 2014 để đệ 
trình cho các cử tri đủ điều kiện của Thành Phố một đề xuất nâng hạn mức 
thuế bất động sản thông thường theo Chương 84.55 RCW, và uỷ quyền cho 
Thành Phố thu thuế bổ sung trong tối đa bốn năm nhằm mục đích cung cấp 
chương trình giáo dục mầm non chất lượng cao dễ dàng tiếp cận cho trẻ em 
Seattle, mà chương trình này được thiết kế để nâng cao mức độ sẵn sàng 
đi học và hỗ trợ cho thành tích học tập sau đó của các em; thông qua Kế 
Hoạch Hành Động của Chương Trình Giáo Dục Mầm Non Seattle; đòi hỏi 
việc thông qua một Kế Hoạch Thực Hiện của Hội Đồng Thành Phố; cho phép 
lập một quỹ phụ mới; chỉ đạo việc sử dụng số tiền thuế thu; thiết lập yêu cầu 
về  tí nh đủ điều kiện đối với các nhà cung cấp dịch vụ; lập một ủy ban giám 
sát; cho phép thực hiện các thỏa thuận để tăng hạn mức thuế thu này thườ ng 
được gọi là Thuế Thu Cho Chương Trình Giáo Dục Mầm Non Seattle; cung 
cấp điều kiện thông tin liên lạc thuận lợi giữa Thành Phố và các nhóm bị ảnh 
hưởng; cung cấp cho thỏa thuận hợp tác với Khu Học Chánh Số 1 Seattle ; 
yêu cầu báo cáo tiến độ hàng năm; đề xuất tiêu đề lá phiếu; cùng việc phê 
chuẩn và xác nhận trước một số hành động.
XÉT RẰNG, việc tham gia giáo dục mầm non chất lượng cao sẽ cải thiện 
thành tích học tập và làm tăng đáng kể tỷ lệ tốt nghiệp, qua đó giúp đảm bảo 
rằng các thế hệ trẻ em tương lai được chuẩn bị tốt để gia nhập lực lượng lao 
động ngày càng đòi hỏi khắt khe và năng động hơn; và 
XÉT RẰNG, giáo dục mầm non chất lượng cao đã được xác định là biện 
pháp tiết kiệm chi phí để lấp đầy những lỗ hổng về thành tích và cơ hội bằng 
cách chuẩn bị sẵn sàng cho học sinh trướ c những kỳ vọng về học tập và 
hành vi trong chương trình giáo dục từ  mẫ u giá o đế n lớ p 12; và
XÉT RẰNG, một vài đánh giá dài hạn , chẳng hạn như nghiên cứu High 
Scope Perry, dự án Abecedarian và chương trình Trung Tâm Trẻ Em-Phụ 
Huynh Chicago, chứng minh rằng giáo dục mầm non chất lượng cao không 
chỉ mang lại thành tích học tập tốt hơn (chẳng hạn như điểm môn đọc cao 
hơn và tỉ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông nhiều hơn) mà còn mang lại sức 
khỏe tốt hơn, công việc được trả lương cao hơn và tỉ lệ hành vi phạm tội thấp 
hơn; và
XÉT RẰNG, một số khu vực pháp lý bao gồm Boston, San Francisco, Tiểu 
Bang Oklahoma, Tiểu Bang West Virginia và 31 khu vự c địa phương tại New 

Jersey hiện đã triển khai giáo dục mầm non chất lượng cao dành cho tất cả 
trẻ em và, theo các nghiên cứu độc lập, trẻ em tham gia đạt được kế t quả  tích 
cực như mong đợi; và
XÉT RẰNG, Sở Phụ Trách Học Tập Sớm củ a Tiểu Bang Washington đang 
thúc đẩy việc kết hợp những nỗ lực của chính quyền địa phương với Chương 
Trình Giáo Dục Mầm Non Washington; và 
XÉT RẰNG, Thị Trưởng và  Hội Đồng Thành Phố sẽ yêu cầu các nhà cung 
cấp Chương Trình Giáo Dục Mầm Non Seattle tuân thủ tất cả các quy định về 
cấp phép của Tiểu Bang Washington nhằm đảm bảo sự an toàn của trẻ em 
và gia đình, bao gồm cả những quy định về kiểm tra lý lịch hình sự, các tiêu 
chuẩn an toà n chữa cháy và các tiêu chuẩn y tế; và
XÉT RẰNG, ngày 23 tháng 9 năm 2013, Hội Đồng Thành Phố đã thông qua 
Nghị Quyết 31478, kêu gọi xây dựng một chương trình giáo dục mầm non 
chất lượng cao tự nguyện có sẵn ở Seattle; và 
XÉT RẰNG, Nghị Quyết 31478 chỉ đạo Cơ Quan Giáo dục (OFE), cùng 
với sự hỗ trợ của chuyên gia tư vấn độc lập, trình bày trước Hội Đồng mộ t 
kế hoạch hành động duy nhất bằng văn bản với các thông số đề xuất của 
chương trình giáo dục mầm non chất lượng cao; và 
XÉT RẰNG, Quận Trưởng đã đề xuất Kế Hoạch Hành Động của Chương 
Trình Giáo Dục Mầm Non Seattle duy nhất bằng văn bản; 
DO ĐÓ, GIỜ ĐÂY,
THÀNH PHỐ SEATTLE CÓ PHÁP LỆNH NHƯ SAU:
Mục 1.  Tuyên Bố về Việc Thông Qua, Chính Sách và Ý Định.  Hội Đồng 
Thành Phố tìm cách đưa ra phương pháp tiếp cận toàn diện cho chương 
trình giáo dục mầm non được Thành Phố hỗ trợ (“Chương Trình Giáo Dục 
Mầm Non Seattle”) thông qua việc phê duyệt và cấp kinh phí cho Kế Hoạch 
Hành Động của Chương Trình Giáo Dục Mầm Non Seattle (“Kế Hoạch Hành 
Động”) và yêu cầu thông qua Kế Hoạch Thực Hiện Chương Trình Giáo Dục 
Mầm Non Seattle (“Kế Hoạch Thực Hiện”).  
A. Hội Đồng Thành Phố thông qua và kết hợp toàn bộ Kế Hoạch Hành Động 
vào pháp lệnh này. Kế Hoạch Hành Động bao gồm, nhưng không giới hạn 
ở, các chiến lược cốt lõi dành cho Chương Trình Giáo Dục Mầm Non Seattle 
sau đây:
1.  Đạt được chất lượng thông qua thực hành thành công dựa vào bằng 
chứng.
2.  Sử dụng hệ thống thực hiện hỗn hợp, với các lớp học do các Trường 
Công Lập Seattle và các nhà cung cấp tạ i cộng đồng đề xuất.
3.  Để cho các nhà cung cấp và người tham gia tự nguyện tham gia chương 
trình.
4.  Đạt được mục tiêu cuối cùng là phục vụ tất cả trẻ em 4 tuổi đủ điều kiện 
và quan tâm và tất cả trẻ em 3 tuổi của các gia đình có  thu nhậ p dưới 300% 
mức nghèo của liên bang ở Seattle.
5.  Miễn học phí cho trẻ em của các gia đình có thu nhập từ 300% mức nghèo 
của liên bang trở xuống.
6.  Quy định học phí theo thang đối chiếu với các gia đình có thu nhập trên 
300% mức nghèo của liên bang tối thiểu là với mức hỗ trợ nào đó cho tất cả 
các gia đình.
7.  Xây dựng tiêu chuẩn cao đối với việ c giáo dục và đào tạo giáo viên và hỗ 
trợ giáo viên trong việc đạt được các tiêu chuẩn này thông qua việc hỗ trợ 
học phí và phát triển chuyên môn kế t hợ p.
8.  Trả lương cho cán bộ ở mức quy định để thu hút và giữ chân giáo viên 
có nền tảng tốt và trả lương công bằng cho một ngà nh nghề  vốn bị trả lương 
thấp trong nền kinh tế của chúng ta.  
9.  Thông báo việc cải tiến chương trình thông qua việc đánh giá liên tục, độc 
lập.
B.  Tiền Thuế Thu Được sẽ được sử dụng cho giai đoạn thực hiện Chương 
Trình Giáo Dục Mầm Non Seattle trong bốn năm. Các chiến lược và việc xây 
dựng dựa vào bằng chứng trong lĩnh vực họ c tậ p sớ m và cách thực hành 
tốt nhất liên quan đến giáo dục mầm non chất lượng cao có thể tiến triển 
trong cả quá trình của giai đoạn thực hiện. Nếu xét thấy cần thiết để  tăng 
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cường chất lượng, kết quả, phạm vi hoặc hiệu quả của Chương Trình Giáo 
Dục Mầm Non Seattle, Hội Đồng Thành Phố có thể sửa đổi Kế Hoạch Hành 
Động của Chương Trình Giáo Dục Mầm Non Seattle, các chiến lược cốt lõi 
và phương án ưu tiên cho các khoản đầu tư Thuế Thu thông qua pháp lệnh 
của Hội Đồng trong tương lai. Thành Phố phải có sự khuyế n nghị  của Ủy Ban 
theo quy định trong Mục 7 của pháp lệnh này trước khi đưa ra bất kỳ pháp 
lệnh nào như vậy trong tương lai.
C.  Mục đích của Hội Đồng Thành Phố là Thành Phố sẽ quyết định cách thức 
phù hợp nhất để thực hiện Kế Hoạch Hành Động và cá c chiến lược cốt lõi nói 
trên thông qua việc thiết kế và phê duyệt Kế Hoạch Thực Hiện và, nếu cần 
thiết, sửa đổi Kế Hoạch Hành Động.  Chính sách, các phương án cấp kinh 
phí ưu tiên và các yêu cầu cụ thể liên quan đến tất cả các khía cạnh trọng yếu 
của Chương Trình Giáo Dục Mầm Non Seattle, bao gồm nhưng không giới 
hạn tới, Dịch Vụ Giáo Dục Mầm Non, học phí, trình độ giáo viên và cán bộ, 
chương trình đào tạo, phát triển chuyên môn, lương và thông tin liên lạc giữa 
Thành Phố với giáo viên và cán bộ giáo dục mầm non, sẽ do Thành Phố đưa 
ra, có tham khảo ý kiến   của Ủy Ban Giám Sát khi thích hợp và phù hợp với 
pháp lệnh này, Kế Hoạch Hành Động và Kế Hoạch Thực Hiện.
D. Hội Đồng Thành Phố tán thành các Phương Án Cấp Kinh Phí Ưu Tiên sau 
đây, theo Kế Hoạch Hành Động:
Phương Án Ưu Tiên để Cấp Kinh Phí từ  Thuế Thu:
Kế Hoạch Hành Động khuyến nghị Chương Trình Giáo Dục Mầm Non Seattle 
bắt đầu với giai đoạn thực hiện theo từng bước trong bốn năm. Ngoài các 
yêu cầu của chương trình nhằm đảm bảo giáo dục mầm non có chất lượng 
cao và đi đúng hướng để đạt được kết quả tích cực cho các em tham gia, 
các ưu tiên sau đây được áp dụng cho kế hoạch thực hiện theo từng bước 
Chương Trình Giáo Dục Mầm Non Seattle tùy vào việc sửa đổi pháp lệnh của 
Hội Đồng trong tương lai:
Hỗ trợ cho các chương trình có thể kết hợp và/hoặc phối hợp cấp kinh phí từ 
nhiều nguồn để kinh phí của Chương Trình Giáo Dục Mầm Non Seattle có thể 
phục vụ được nhiều trẻ em hơn nữa.
Phục vụ trẻ em Bốn tuổi, vì các em là những đố i tượ ng đầu tiên nhập học 
mẫu giáo và trẻ em Ba tuổi của các gia đình có thu nhập thấp (dưới 300% 
Mức Nghèo của Liên Bang) trong các lớp học có độ tuổi và thu nhập khác 
nhau. 
Hỗ trợ cho các chương trình nằm trong khu vực có thành tích học tập thấp 
nhất được phản ánh trong kết quả môn đọc lớp 3 và môn toán lớp 4 về Biện 
Pháp Giúp Học Sinh Tiến Bộ (MSP) hoặc các đánh giá được thông qua sau 
đó cũng như các khu vực tập trung nhiều hộ gia đình có thu nhập thấp, Người 
Học Tiếng Anh và trẻ em đến tuổi đi học mẫu giáo.
Ký hợp đồng với Khu Học Chánh Số 1 Seattle (“Khu Học Chánh”).
Hỗ trợ cho các chương trình cung cấp dịch vụ ngày họ c ké o dài và họ c hè 
cho các gia đình quan tâm hoặc cung cấp Dịch Vụ Giáo Dục Mầm Non song 
ngữ.

Mục 2.  Cá c Định Nghĩa. Các từ dưới đây khi được sử dụng trong pháp lệnh 
này ở dạng viết hoa có ý nghĩa như sau:
“Kế Hoạch Hành Động” có nghĩa là Kế Hoạch Hành Động của Chương Trình 
Giáo Dục Mầm Non Seattle được Quận Trưởng đệ trình theo Nghị Quyết 
31478 của Hội Đồng Thành Phố và đính kèm theo đây trong Bả n Đí nh Kè m 
A.
“Thành Phố” có nghĩa là Thành Phố Seattle.
“Cả Ngày” có nghĩa là tối thiểu sáu giờ mỗi ngày.
“Kế Hoạch Thực Hiện” có nghĩa là Kế Hoạch Thực Hiện của Chương Trình 
Giáo Dục Mầm Non Seattle theo mô tả trong Nghị Quyết 31527 và Mục 8 của 
pháp lệnh này.
“Dịch Vụ Giáo Dục Mầm Non” có nghĩa là tập hợp các chương trình và hoạt 
động nêu tại Mục 1 và Mục 5 của pháp lệnh này cũng như trong cả Kế Hoạch 
Hành Động và Kế Hoạch Thực Hiện, với những sửa đổi mà Hội Đồng Thành 
Phố có thể thỉ nh thoả ng cho phép thông qua pháp lệnh.

“Tiền Thu Được” có nghĩa là phần thuế bất động sản thông thường được 
đánh và thu theo ủy quyền có sự chấp thuận của cử tri theo quy định của 
pháp lệnh này, mà trên hạn mức thuế thu theo quy định tại RCW 84.55.010 
và toàn bộ phần lãi và các khoản thu nhập khác có nguồn gốc từ phần Thuế 
Thu đó.
 “Trẻ em ba tuổi” có nghĩa là trẻ em sinh sống tại Seattle và đủ ba tuổi vào 
ngày 31 tháng 8 trước khi bắt đầu năm học ghi danh. 
“Trẻ em bốn tuổi” có nghĩa là trẻ em sinh sống tại Seattle và đủ bốn tuổi vào 
ngày 31 tháng 8 trước khi bắt đầu năm học ghi danh.
Mục 3.  Đánh Thuế Bất Động Sản Thông Thường - Đệ Trình. Qua đây Thành 
Phố xin đệ trình với cử tri đủ điều kiện của Thành Phố một đề xuất theo ủy 
quyền của RCW 84.55.050 để tăng hạn mức thuế bất động sản thông thường 
có trong Chương 84.55 RCW, như hiện có hoặc có thể được sửa đổi sau này, 
đối với thuế bất động sản được đánh từ năm 2014 đến hết năm 2017 để thu 
lần lượt từ năm 2015 đến hết năm 2018, tăng tổng cộng tối đa $58.266.518 
trong khoảng thời gian tối đa bốn năm.  Đề xuất cần có hạn mức để Thành 
Phố không thu quá $14.566.630 trong năm đầu tiên, ngoài số tiền thuế bất 
động sản thông thường tối đa mà cũng có thể sẽ  được giới hạn theo RCW 
84.55.010 trong trường hợp cử tri không chấp thuận theo pháp lệnh này, 
cộng với các khoản tăng hạn mức được phép khác.  Tiền thu được sẽ được 
sử dụng để cấp kinh phí cho Chương Trình Giáo Dục Mầm Non Seattle, bao 
gồm cung cấp Dịch Vụ Giáo Dục Mầm Non cho trẻ em Seattle và gia đình của 
các em theo phương pháp tiếp cận toàn diện đối với giáo dục mầm non được 
Thành Phố hỗ trợ như mô tả trong pháp lệnh này, Kế Hoạch Hành Động, Kế 
Hoạch Thực Hiện và bất kỳ sửa đổi nào thêm và o đó  được thông qua theo 
pháp lệnh của Hội Đồng trong tương lai.  Căn cứ vào RCW 84.55.050(4), 
thuế bất động sản thông thường tối đa có thể được đánh vào năm 2018 để 
thu vào năm 2019 và trong những năm sau đó được tính như thể hạn mức 
thuế thu theo RCW 84.55.010 chưa được tăng theo pháp lệnh này.
Mục 4.  Sử Dụng Tiền Thu Được.  Một Quỹ Thành Phố mới, Quỹ Dịch Vụ 
Giáo Dục Mầm Non, được lập trong Kho Bạc Thành Phố.  Trừ khi pháp lệnh 
quy định khác, nếu không Tiền Thu Được sẽ được gửi vào Quỹ Dịch Vụ Giáo 
Dục Mầm Non và được sử dụng cho các mục đích của pháp lệnh này.  Giám 
Đốc Cơ Quan Giáo Dục, hoặc phòng ban kế nhiệm, sẽ chịu trách nhiệm sử 
dụng Quỹ này.  Giám Đốc Tài Chính, hoặc người được ủy quyền của Giám 
Đốc, được phép lập quỹ phụ hoặc tài khoản thuộc Quỹ Dịch Vụ Giáo Dục 
Mầm Non khi cần thiết hoặc thích hợp để thực hiện các mục đích của pháp 
lệnh này.  Có thể ký gửi hoặc đầu tư tạm thời Tiền Thu Được theo cách hợp 
pháp đối với việc đầu tư tiền của Thành Phố còn tiền lãi và thu nhập khác 
được sử dụng cho các mục đích tương tự như Tiền Thu Được.
Mục 5.  Dịch Vụ Giáo Dục Mầm Non. Dịch Vụ Giáo Dục Mầm Non được cấp 
kinh phí bằng Tiền Thu Được được dùng để tăng cường mức độ sẵn sàng 
đi học tiểu học, hoạt động học tập phù hợp về mặt phát triển và bồi dưỡng 
chuyên môn cho các nhà cung cấp chương trình. Các khoản đầu tư từ  thuế 
thu sẽ được thực hiện theo pháp lệnh này, Kế Hoạch Hành Động, Kế Hoạch 
Thực Hiện và sẽ bao gồm tối thiểu là các khoản đầu tư sau đây:
Sẵn Sàng Đi Học. Các thành phần chính của chương trình bao gồm giá o dụ c 
mầm non chất lượng cao cả ngày dà nh cho trẻ  Ba tuổ i và Bốn tuổi.  
Hỗ Trợ của Chương Trình: Phá t Triể n và Đào Tạo Chuyên Môn. Các thành 
phần chính của chương trình này bao gồm phá t triể n chuyên môn, huấn luyện 
và cố vấn liên tục cho cán bộ giảng dạy; đào tạo cho các giám đốc giáo dục 
mầm non và giám sát viên chương trình; đào tạo sẵn có cho giáo viên ở các 
lĩnh vực chuyên môn cụ thể bao gồm lồng ghép, giáo dục song ngữ, năng lực 
văn hóa, đào tạo và tư vấn để cải thiện hành vi thách thứ c; và chuyển tiếp 
thành công từ hoàn cảnh chăm sóc ở nhà hoặc hoàn cảnh chăm sóc khác 
sang chăm sóc mẫu giáo.  Việc thiết kế và thực hiện các chương trình phá t 
triể n và đào tạo chuyên môn như vậy sẽ được Thành Phố thực hiện, có tham 
khảo ý kiến của Ủy Ban Giám Sát theo mô tả trong Mục 7 của pháp lệnh này 
khi thích hợp và phù hợp với pháp lệnh này, Kế Hoạch Hành Động và Kế 
Hoạch Thực Hiện.  
Xây dự ng năng lực. Các thành phần chính của chương trình này bao gồm hỗ 
trợ học phí và tư vấn lộ  trì nh văn bằng cho đội ngũ giáo viên để đạt trình độ 
học vấn theo yêu cầu từ các tổ chức giáo dục đại học có uy tín, xây dựng cơ 
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sở vật chất, đổi mới và cải tiến khi cần thiết, tạ o dự ng lớp học và xây dự ng 
năng lực tổ chức.  
Nghiên Cứu và Đánh Giá. Các thành phần chính của chương trình này không 
chỉ bao gồm đánh giá khách quan, độc lập đối với cả việc thực hiện chương 
trình và đánh giá ngắn hạn và dài hạn đối với kết quả và tác động của 
chương trình, mà còn cả việc tạo ra các hệ thống dữ liệu cần thiết. 
Quản Lý. Các thành phần chính bao gồm cán bộ Thành Phố hoặc các dịch 
vụ theo hợp đồng để giám sát đảm bảo chất lượng, quản lý tuyển sinh, theo 
dõi hợp đồng, chính sách và lập kế hoạch, tiếp cận cộng đồng và báo cáo kết 
quả.  
Trong ngân sách Thành Phố hàng năm hoặc bằng một pháp lệnh khác, cơ 
quan lập pháp của Thành Phố sẽ xác định các Dịch Vụ Giáo Dục Mầm Non 
và các phân bổ kinh phí từ năm này sang năm khác để đạt được các mục 
tiêu và kết quả Thuế Thu có hiệu quả nhất theo Chương 35.32A RCW. Trong 
vòng một năm ngân sách, Thành Phố được phép tái phân bổ kinh phí chưa 
tiêu đến và đã giải ngân từ chiến lược cốt lõi này sang chiến lược cốt lõi khác 
bằng cách làm cho các khoản chuyển ngân sách hoạ t độ ng phù hợp với Bộ 
Luật Thành Phố Seattle (SMC), mụ c 5.08.020. Trước khi Quận Trưởng đệ 
trình bất kỳ thay đổi được đề xuất nào về cấp kinh phí Thuế Thu theo pháp 
lệnh, Quận Trưởng sẽ xin khuyến nghị của Ủy Ban Giám Sát theo mô tả trong 
Mục 7 của pháp lệnh này. Nếu muố n, Quận Trưởng có thể xin khuyến nghị từ 
các cá nhân hoặc thự c thể  khác.  Các khoản phân bổ Tiền Thu Được chưa 
tiêu đến sẽ được chuyển tiếp sang các năm tài chính tiếp theo cho đến khi 
chúng được tiêu hết hoặc bị bãi bỏ theo pháp lệnh. 
 Mục 6.  Các Nhà Cung Cấp. Để có đủ điều kiện được Thành Phố ký hợp 
đồng cung cấp dịch vụ giáo dục mầm non thông qua chương trình này, các tổ 
chức đủ năng lực phải đáp ứng các tiêu chí  sau đây, ngoài bất kỳ tiêu chí nào 
được đưa ra theo Kế Hoạch Thực Hiện được yêu cầu trong Mục 8 và Nghị 
Quyết 31527:
Các nhà cung cấp phải có giấy phép của Sở Phụ Trách Học Tập Sớm của 
Tiểu Bang Washington để cung cấp dịch vụ giáo dục mầm non (hoặc được 
miễn các yêu cầu về cấp phép do tính chấ t của một trường công lập hoặc tổ 
chức giáo dục đại học công lập).
Các nhà cung cấp phải tham gia vào Chương Trình dành cho Học Sinh Học 
Tập Sớm của Tiểu Bang Washington, hoặc một chương trình kế tục, và có 
xếp hạng loại ba trở lên trong Hệ Thống Đánh Giá và Cải Thiện Chất Lượng.
Các nhà cung cấp phải đáp ứng được các yêu cầu đối với Hệ Thống Chấm 
Điểm Đánh Giá Lớp Học (CLASS) và điểm số Thang Đánh Giá Môi Trường 
Giáo Dục Mầ m Non Sửa Đổi (ECERS-R) như được xác định thông qua quá 
trình lập kế hoạch thực hiện.
Mục 7. Ủy Ban Giám Sát. Tùy vào phê duyệt của cử tri đối với đề xuất bỏ 
phiếu được đệ trình theo pháp lệnh này, sẽ thành lập một Ủy Ban Giám Sát 
(“Uỷ Ban”) để đưa ra khuyến nghị về việc thiết kế và cấp kinh phí cho các 
chương trình Thuế Thu và giám sát tiến độ của các chương trình Thuế Thu 
trong việc đáp ứng các kết quả và mục tiêu Thuế Thu. Ủy Ban là cơ quan duy 
nhất có thẩm quyền theo chỉ định để đưa ra khuyến nghị chính thức về các 
chủ  đề  này cho Thành Phố.
Ủy Ban đưa ra khuyến nghị về Kế Hoạch Thực Hiện theo yêu cầu trong Mục 
8 và Nghị Quyết 31527 và về Thỏa Thuận Hợp Tác theo yêu cầu trong Mục 
11.
Mỗi năm Ủy Ban sẽ:
Xem lại báo cáo hàng năm về kết quả và chỉ số Thuế Thu của năm học trước 
tí nh đế n tháng 2;
Xem lại các chỉ số giữa năm về tiến độ đối với sáu tháng đầu năm của năm 
học hiệ n tạ i tí nh đế n tháng 4;
Xem lại và tư vấn về  các điề u chỉnh khóa học, sửa đổi chương trình hoặc loại 
bỏ chương trình đề xuất tí nh đế n tháng 5;
Xem lại và tư vấn cho Hội Đồng Thành Phố về các khoản chi tiêu và tái phân 
bổ đề xuất, bao gồm cả ngân sách Thuế Thu hàng năm tí nh đế n tháng 9; và
Định kỳ xem lại và tư vấn về kết quả đánh giá chương trình.

Hội Đồng yêu cầu Quận Trưởng xin khuyến nghị của Ủy Ban trước khi Quận 
Trưởng đệ trình lên Hội Đồng Kế Hoạch Thực Hiện và Thỏa Thuận Hợp Tác. 
Nếu muố n, Quận Trưởng có thể xin khuyến nghị từ các cá nhân hoặc thự c 
thể  khác. 
Ủy Ban bao gồm mười hai thành viên của Ủy Ban Giám Sát Thuế Thu Giáo 
Dục và  Gia Đình được thành lập theo Pháp Lệnh 123567 cộng thêm bốn cư 
dân Seattle có sự quan tâm và hiểu biết về Dịch Vụ Giáo Dục Mầm Non được 
liệt kê trong Mục 5. Thị Trưởng sẽ bổ nhiệm tất cả bốn thành viên Ủy Ban là 
cư dân này. Tất cả thành viên do Thị Trưởng bổ nhiệm sẽ được Hội Đồng 
Thành Phố xác nhận.
Bốn thành viên là cư dân sẽ được bổ nhiệm cho nhiệm kỳ bốn năm. Sau khi 
thành viên Ủy Ban từ chức, nghỉ hưu, chết, hết khả năng phục vụ hoặc bị bãi 
nhiệm, Thị Trưởng có thể bổ nhiệm một thành viên thay thế cho thời gian còn 
lại của nhiệm kỳ. Thị Trưởng có thể bãi nhiệ m bất kỳ thành viên nào vắng mặt 
không có lí do trong từ hai cuộc họp liên tiếp trở lên. Thị Trưởng có thể bãi 
nhiệ m bất kỳ thành viên nào khi có lí do chính đáng khá c được đưa ra hoặc 
để đảm bảo việc tuân thủ phụ mục F của mục này.
Bốn thành viên là cư dân đều cần phải có kinh nghiệm chuyên môn, cá nhân 
hoặc nghiên cứu liên quan tới sự tăng trưởng và phát triển của trẻ em, bao 
gồm cả các nhu cầu về giáo dục mầm non của các em. Thành Phố cũng cần 
tìm các ứng cử viên để phục vụ cho Ủy Ban, những người này cầ n có hiểu 
biết và kinh nghiệm làm việc với những người trước đây chưa từng tiếp cận 
với các chương trình giáo dục mầm non chất lượng cao.
Trong mọi thời điểm, không đọc có quá một trong bốn thành viên bổ sung của 
ủy ban là viên chức, giám đốc, thành viên hội đồng quản trị, người được ủy 
thác, đối tác hoặc nhân viên của một thự c thể  nhận kinh phí hoặc đấu thầu để 
xin kinh phí theo pháp lệnh này; hoặc là một thành viên của gia đình trực hệ , 
hoặc một cá nhân sống chung với một viên chức, giám đốc, thành viên hội 
đồng quản trị, người được ủy thác, đối tác hoặc nhân viên của một thự c thể  
nhận kinh phí hoặc đấu thầu để xin kinh phí theo pháp lệnh này; hoặc là một 
người đang tìm cách hoặc có thỏa thuận liên quan đến việc làm trong tương 
lai với một thự c thể  nhận kinh phí hoặc đấu thầu để xin kinh phí theo pháp 
lệnh này. Đố i vớ i cá c mụ c đí ch của pháp lệnh này “gia đình trực hệ ” của một 
cá nhân có nghĩa là vợ/chồng hoặc bạn tình sống chung nhà, con cái, con cái 
của vợ/chồng hoặc bạn tình sống chung nhà, anh chị em ruộ t, anh chị em của 
bạn tình sống chung nhà, anh/em rể, chị/em dâu, cha/mẹ, cha/mẹ của vợ/
chồng hoặc bạn tình sống chung nhà của cá nhân đó, một người mà cá nhân 
đó là người giám hộ hợ p pháp, hoặc một người khai là người phụ thuộc trên 
tờ khai thuế thu nhập liên bang được nộp gần đây nhất của cá nhân đó . Theo 
câu ở trên và pháp luật hiện hành, một cá nhân đang phụng sự với vai trò là 
một viên chức, giám đốc, thành viên hội đồng quản trị, người được ủy thác, 
đối tác hoặc nhân viên của một thự c thể  nhận kinh phí hoặc đấu thầu để xin 
kinh phí theo pháp lệnh này, hoặc người có lợi ích trong thự c thể  đó, không vì  
thế  mà  bị mấ t quyề n phục vụ trong Ủy Ban, nhưng phải công bố đầy đủ các 
mối quan hệ đó và sẽ không biểu quyết về bất kỳ vấn đề nào, liên quan trực 
tiếp đến lợi ích của thự c thể  đó. Đố i vớ i cá c mụ c đí ch của mục này, “thự c thể ” 
không bao gồm các phòng ban hay cơ quan của Thành Phố. Các quy định 
của mục này bổ sung cho các yêu cầu của SMC chương 4.16.
Ủy Ban thường sẽ họp mỗi hai tháng mộ t lầ n hoặc khi cần thiết bắt đầu từ 
tháng 1 năm 2015. Cơ Quan Giáo Dục hoặc phòng ban kế nhiệm, sẽ cung 
cấp nhân sự và hỗ trợ hậu cần cho Ủy Ban. Các thành viên sẽ phục vụ không 
được trả lương. Ủy Ban sẽ tiếp tục tồn tại đến hết ngày 31 tháng 12 năm 
2018 và sau đó nếu được quy định theo pháp lệnh này.
 Mục 8.  Kế Hoạch Thực Hiện. Theo quy định trong Nghị Quyết 
31527,   Kế Hoạch Thực Hiện sẽ được phê duyệt và thông qua theo pháp 
lệnh trong tương lai trước khi thực hiện chương trình. Pháp lệnh thông qua 
Kế Hoạch Thực Hiện ban đầu sẽ xác định khi nào Hội Đồng cần phê duyệt 
các thay đổi theo pháp lệnh. 
 Mục 9. Thực Hiện Thỏa Thuận. Nếu đề xuất này được cử tri phê 
duyệt, Thành Phố có thể thực hiện Dịch Vụ Giáo Dục Mầm Non bằng nhân 
sự của Thành Phố hoặc bằng các thỏa thuận trực tiếp với Khu Học Chánh, 
với Y Tế Công Cộng – Seattle & Quận King, Tiểu Bang Washington và 
các nhà cung cấp Chương Trình Head Start và  Hỗ Trợ và Giáo Dục Mầ m 
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Non.  Ngoài ra, Thành Phố có thể thỏa thuận trực tiếp với các nhà cung cấp 
chương trình giả ng dạ y theo quy định trong Kế Hoạch Thực Hiện và có thể 
thỏa thuận với các chuyên gia tư vấn thông qua quá trình theo SMC 20.50. 
Bất kỳ Dịch Vụ Giáo Dục Mầm Non nào khác cũng cần được thực hiện thông 
qua thỏa thuận đượ c ký  kế t thông qua quy trình mô tả trong Kế Hoạch Thực 
Hiện, trong đó vạch ra toàn bộ quá trình và kế hoạch về  cá ch lựa chọn và ký 
hợp đồng các chương trình và dịch vụ bổ sung. 
Thị Trưởng hoặ c người được ủy quyền của Thị Trưởng được phép ký thỏa 
thuận về Dịch Vụ Giáo Dục Mầm Non theo quy định trong Mục 5.  Khi sử 
dụng quy trình yêu cầ u đề xuất hoặc kêu gọi đầu tư, Thành Phố cần tiếp cận 
với các doanh nghiệp nhỏ, chịu thiệt thòi về kinh tế bao gồm cả các doanh 
nghiệp thuộc sở hữu của phụ nữ và  người dân tộc thiểu số. Thỏa thuận của 
Thành Phố với các thự c thể  công khác sẽ khích lệ các thự c thể  này chủ động 
mời thầu để  tìm thầu phụ cung cấp bấ t kỳ loại hàng hóa hoặc dịch vụ nào, 
khi việc ký hợp đồng phụ như vậy là cần thiết hoặc thích hợp, từ  các doanh 
nghiệp nhỏ đủ điều kiện, kể cả các doanh nghiệp thuộc sở hữu của phụ nữ 
và  người dân tộc thiểu số.  Tất cả các thỏa thuận của Thành Phố về Dịch Vụ 
Giáo Dục Mầm Non đều yêu cầu các thự c thể  ký  hợ p đồ ng tuân thủ tất cả các 
yêu cầu hiện hành khi đó về chống phân biệt đối xử trong việc làm theo luật 
pháp và quy định của liên bang, tiểu bang và Thành Phố Seattle.
 Mục 10. Thông Tin Liên Lạc.  Thành Phố sẽ tạo điều kiện thuận lợi 
cho thông tin liên lạc và thu thập thông tin phản hồi từ giáo viên và nhân viên 
của nhà cung cấp, các tổ chức cung cấp, phụ huynh/người giám hộ, Khu Học 
Chánh, thự c thể  chính phủ khác, các nhóm cộng đồng bị ảnh hưởng và các 
bên liên quan khác về phá t triể n chuyên môn, phát triển lực lượng lao động, 
chương trình đào tạo, chính sách cập nhật, tác động về công bằng chủng tộc 
và xã hội, và các thông tin khác liên quan đến Chương Trình Giáo Dục Mầm 
Non Seattle và các thông tin cần thiết khác liên quan đến lĩnh vực giáo dục 
sớm nói chung. Thành Phố có quyền tự quyết trong việc xác định phương 
pháp tốt nhất để hoàn thành việc trao đổi thông tin liên lạc này. Thành Phố 
phải phát hành báo cáo về những nỗ lực truyền thông của mình và đưa ra 
các chiến lược khả thi để đáp lại phản hồi nhận được cầ n xem xé t trong Kế 
Hoạch Thực Hiện, và  tối thiểu mỗi năm một lần kể từ sau đó. 
 Mục 11. Phân Tích về Công Bằng Chủng Tộc và Xã Hội. Phải thực 
hiện Phân Tích về Công Bằng Chủng Tộc và Xã Hội như được nêu trong 
Nghị Quyết 31527, trước khi triển khai, và thông báo về việc xây dựng, Kế 
Hoạch Thực Hiện. 
 Mục 12. Thỏa Thuận Hợp Tác của Khu Học Chánh Số 1 Seattle/
Thành Phố Seattle. Khi Trường Seattle tham gia vào Chương Trình Giáo Dục 
Mầm Non Seattle, sẽ có (các) Thỏa Thuận Hợp Tác (“Thỏa Thuận Hợp Tác”) 
được Thành Phố và Khu Học Chánh xây dựng trong đó quy định vai trò và 
trách nhiệm của Thành Phố và Khu Học Chánh trong việc thực hiện Dịch Vụ 
Giáo Dục Mầm Non. Thỏa Thuận Hợp Tác sẽ quy định vai trò và trách nhiệm 
của các bên để đạt được kết quả mong muốn đối với Dịch Vụ Giáo Dục Mầm 
Non. Thỏa Thuận nà y sẽ quy định cách hợp tác làm việc của Thành Phố và 
Khu Học Chánh vì lợi ích của trẻ em trong giáo dục mầm non. Thỏa Thuận 
Hợp Tác sẽ có các mục bao gồm, nhưng không giới hạn ở, chia sẻ dữ liệu 
cần thiết để thực hiện đánh giá chương trình và điều chỉnh khóa học, các tiêu 
chuẩn để cung cấp dịch vụ, điều chỉnh chương trình giả ng dạ y cho phù hợp 
và các biện pháp chủ  độ ng khác để đảm bảo chuyển tiếp hiệu quả từ giáo 
dục mầm non sang mẫu giáo và các lớp cao hơn, và chia sẻ cơ sở vật chất. 
Thành phố không thể tham gia Thỏa Thuận Hợp Tác hoặc sửa đổi đáng kể 
Thỏa Thuận Hợp Tác cho đến khi Thỏa Thuận Hợp Tác hoặc nội dung sửa 
đổi, nếu á p dụ ng, được Hội Đồng Thành Phố và Khu Học Chánh phê duyệt.   
Chỉ có thể chi Tiền Thu Được và o các chương trình hoặc chức năng của Khu 
Học Chánh theo Thỏa Thuận Hợp Tác có hiệu lực.
 Mục 13. Báo Cáo. Giám Đốc Cơ Quan Giáo Dục, hoặc phòng ban 
kế nhiệm, sẽ lập và đệ trình cho Ủy Ban Giám Sát, Hội Đồng Thành Phố, Thị 
Trưởng và các cư dân của Seattle các báo cáo tiến độ hàng năm về việc thực 
hiện Dịch Vụ Giáo Dục Mầm Non bao gồm từng chiến lược cốt lõi trong Kế 
Hoạch Hành Động. 
 Mục 14.  Bầu Cử - Tiêu Đề Lá Phiếu.  Hội Đồng Thành Phố và 
Thị Trưởng thấy rằng pháp lệnh này có cùng chủ đề được đề xuất trong Dự 
Luật Sơ Khởi 107 - học tậ p sớm.  Hội Đồng Thành Phố đã bác bỏ Dự Luật 

Sơ Khởi 107 và đề xuất pháp lệnh này làm dự luật thay thế có cùng chủ đề 
chiểu theo Hiến Chương Thành Phố, Điều IV, Mục 1.  Hội Đồng Thành Phố 
chỉ đạo rằng Lục Sự Thành Phố nộp pháp lệnh này cho Giá m Đố c Bầu Cử 
Quận King, Washington, vớ i vai trò  người giám sát bầu cử mặc nhiên, yêu 
cầu Giá m Đố c Bầu Cử kêu gọi và thực hiện một cuộc bầu cử đặc biệt trong 
Thành Phố kết hợp với cuộc tổng tuyển cử của tiểu bang sẽ được tổ chức 
vào ngày 4 tháng 11 năm 2014, nhằm mục đích đệ trình cho các cử tri đủ điều 
kiện của Thành Phố đề xuất được nêu trong pháp lệnh này chiểu theo Hiến 
Chương Thành Phố, Điều IV, Mục 1 và luật pháp hiện hành làm dự luật thay 
thế khác với Dự Luật Sơ Khởi 107 nhưng giải quyết cùng một chủ đề.  Lục 
Sự Thành Phố được chỉ đạo xác nhận với Giá m Đố c Bầu Cử Quận Kinh tiêu 
đề lá phiếu được Luật Sư Thành Phố phê duyệt theo trách nhiệm của mình 
trong RCW 29A.36.071 và RCW 29A.72.050.  Tuyên bố về chủ đề và mô tả 
chính xác tiêu đề lá phiếu dưới đây được trình nộp cho luật sư Thành Phố 
xem xét:
Đề Xuất của Thành Phố Seattle liên quan đến kế hoạch cung cấp dịch vụ 
giáo dục mầm non học tậ p sớm cho trẻ em của Thành phố.   
Đề xuất này cấp kinh phí cho kế hoạch giáo dục mầm non của Thành Phố 
(Pháp Lệnh 118114) với mục tiêu cung cấp dịch vụ giáo dục mầm non học 
tậ p sớm an toàn, chất lượng cao, giá cả phải chăng và tự nguyện. Kế hoạch 
cần sử dụng các chiến lược đã được chứng minh, sự hỗ trợ và đào tạo dành 
cho giáo viên, hỗ trợ học phí và đánh giá kết quả tại các trường mầm non 
được cấp giấy phép vì sự an toàn. Đề xuất này cho phép tăng thuế bất động 
sản thông thường lên trên hạn mức trong RCW 84.55, để thu thêm trong năm 
2015 một khoản tối đa $14.566.630 (khoảng 11 xu trên mỗi $1.000 giá  trị  định 
giá) và $58.266.518 trong thờ i gian bốn năm.
 Mục 15. Phê Chuẩn.  Việc chứng nhận đề xuất đó của Lục Sự 
Thành Phố với Giá m Đố c Bầu Cử Quận King theo pháp luật trước khi diễ n ra 
cuộc bầu cử đó  vào ngày 4 tháng 11 năm 2014 và bất kỳ đạo luật nào khác 
phù hợp với thẩm quyền và trước ngày có hiệu lực của pháp lệnh này được 
phê chuẩn và xác nhận.
 Mục 16. Hiệu Lực Từng Phần. Trong trường hợp một hoặc nhiều 
quy định bấ t kỳ  trong pháp lệnh này vì bất kỳ lí do nào bị cho là không hợp lệ, 
thì tính không hợp lệ đó sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ quy định nào khác 
của pháp lệnh này hoặc việc đánh các loại thuế được cho phép trong văn bản 
này, nhưng pháp lệnh này và thẩm quyền đánh các loại thuế đó sẽ được hiểu 
và thực thi như thể các quy định không hợp lệ đó chưa từng được đưa vào 
trong văn bản này; và bất kỳ quy định nào vì bất kỳ lí do nào trong phạm vi 
quy định đó được cho là không hợp lệ sẽ được coi là có hiệu lực trong phạm 
vi cho phép của pháp luật.
 Mục 17. Pháp luật toàn diện. Pháp lệnh này nhằm thiết lập một 
khung pháp lý hoàn chỉnh và toàn diện để lập, thực hiện và xây dựng chương 
trình giáo dục mầm non công lập Seattle.  
 Mục 18. Các luật mâu thuẫn. Trong trường hợp bất kỳ một hoặc 
nhiều quy định nào của pháp lệnh này vì bất kỳ lí do nào được cho là mẫu 
thuẫn với bất kỳ việc thực thi luật pháp nà o trước đó hoặc hiện hành, thì pháp 
lệnh này sẽ có hiệu lực chi phối.  
Mục 19. Pháp lệnh này sẽ có hiệu lực và được thực thi 30 ngày sau khi được 
Thị Trưởng phê duyệt, nhưng nếu không được Thị Trưởng phê duyệt và 
được trả lại trong vòng mười ngày sau khi trình bày, thì pháp lệnh sẽ có hiệu 
lực theo như quy định trong Bộ Luật Thành Phố Seattle, Mục 1.04.020.   
Sau khi đệ trình cho các cử tri, nếu được phê duyệt, pháp lệnh này khi đó  sẽ 
có hiệu lực đầ y đủ  mười ngày sau khi được Thị Trưởng công bố về việc phê 
duyệt đó. 
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 VĂN BẢN HOÀN CHỈNH TRONG THỈNH NGUYỆN CÔNG DÂN SỐ 1
Một ĐỀ XUẤT liên quan đến việc thành lập cơ quan quản lý giao thông vận tải 
của thành phố theo Chương 35.95A RCW sẽ thực thi tất cả quyền lực được ghi 
rõ trong RCW 35.95A.050 và các quyền khác theo quy định của pháp luật, bao 
gồm lập kế hoạch, xây dựng, vận hành và bảo trì các Cơ Sở Giao Thông Vận 
Tải Đường Xe Lửa Công Cộng cùng việc thực hiện và cung cấp toàn bộ chức 
năng giao thông vận tải đường xe lửa công cộng được ủy quyền theo Phá p 
Chế  Trao Quyề n Thi Hà nh Luậ t; và phù hợp với RCW 35.95A.090, cho phép áp 
dụ ng khoản phí $5,00 đối với từng phương tiện phải chịu phí cấp lại giấ y phé p 
theo RCW 46.17.350 (1) (a), (c), (d), (e), (g), (h), (j), hoặc từ (n) đến (q) và đối 
với từng phương tiện chiểu theo RCW 46.17.355 có trọng tải là sáu ngàn pao 
trở xuống và được bộ phận cấp giấy phép xác định được đăng ký trong phạm 
vi ranh giới của khu vực quản lý, đối với đặ c quyền sử dụng xe cơ giới, nhằm 
cấp vốn ban đầu cho cơ quan quản lý để lập kế hoạch, thiết kế, xử lý kỹ thuật, 
và trình nộp với mục đích cân nhắc môi trường toàn diện, một hệ thống đường 
xe lửa; thành lập hội đồng lâm thời gồ m tám thành viên và sau đó là hội đồng 
thường trực gồ m mười ba thành viên để điều hành cơ quan quản lý; và thành 
lập hội đồng cố vấn gồ m hai mươi mốt thành viên để cố vấn cho hội đồng quản 
trị của cơ quan quản lý và hỗ trợ cho các mục tiêu của cơ quan quản lý, sau khi 
có sự chấp thuận của cử tri về việc thành lập cơ quan quản lý giao thông vận tải 
của thành phố. 
XÉT RẰNG, việc thành lập cơ quan quản lý giao thông vận tải của thành phố phù 
hợp với Quy Hoạch Chiến Lược Giao Thông Vận Tải, Quy Hoạch Tổng Thể Cho 
Xe Đạp, Quy Hoạch Tổng Thể Cho Người Đi Bộ, Kế Hoạch Hành Động về Vận 
Chuyển Hàng Hóa và Quy Hoạch Tổng Thể Chuyên Chở Công Cộng của Thành 
Phố, rằng tất cả đề u vạ ch ra các chiến lược, mục tiêu và khoản đầu tư quan 
trọng để nâng cao an toàn giao thông, tính lưu động, khả năng kết nối phương 
thức và sự tiế p cậ n thông qua việc đưa ra các phương án giao thông vận tải có 
hiệu quả; và 
XÉT RẰNG, năm 1997 cử tri ở Thành Phố Seattle (“Thành Phố”) đã thông 
qua Dự  Luậ t Sơ Khở i Số 41 thành lập công ty vận tải Elevated Transportation 
Company (“ETC”), có nhiệm vụ nghiên cứu và đưa ra các khuyến nghị cho việc 
xây dựng hệ thống giao thông công cộng lớ n bằng đường xe lửa mở rộng đáng 
kể trong Thành Phố; và
XÉT RẰNG, năm 2000 cử tri Seattle đã thông qua Dự  Luậ t Sơ Khở i   Số 53, đã 
cấp kinh phí của Thành Phố cho ETC và quá trình lập kế hoạch của ETC, kết 
quả là ETC lập đề xuất để trình nộp lên các cử tri, nhằm thành lập cơ quan quản 
lý giao thông vận tải của thành phố có quyền gây công quỹ để lập kế hoạch, cấp 
vốn, xây dựng, mua lại, hoàn thiệ n, vận hành, tính phí và duy trì hệ thống đường 
xe lửa mở rộng; và
XÉT RẰNG, năm 2002 Cơ Quan Lập Pháp Tiểu Bang Washington đã ban hành 
đạo luật trao quyề n thi hà nh luậ t, Luậ t Tiể u Bang Washington năm 2002 Chương 
248 (“Phá p Chế  Trao Quyề n Thi Hà nh Luậ t”), quy định cơ quan lập pháp được 
phép thành lập “cơ quan quản lý giao thông vận tải của thành phố,” là  công ty 
địa phương có quyền lập kế hoạch, xây dựng và vận hành hệ thống giao thông 
đường xe lửa, và từ đó lập cơ chế thực hiện các mục đích và mục tiêu của Dự  
Luậ t Sơ Khở i Số   53; và
XÉT RẰNG, cũng trong năm 2002 cử tri Seattle đã phê duyệt Cơ Quan Quản Lý 
Đường Xe Lửa Thông Dụng của Seattle mới, kêu gọi á p dụ ng mứ c thuế  hà ng 
hó a 1,4 % cho phương tiện cơ giới để huy động $1,75 tỉ  xây dựng và vận hành 
Tuyến Đường Màu Xanh đã được đề xuất; và 
XÉT RẰNG, cơ quan quản lý giao thông vận tải mớ i của thành phố sẽ là đơn 
vị thụ hưởng những nỗ lực quy hoạch qtrọng yếu hệ thống đường xe lửa toà n 
thành phố trước đó; và 
XÉT RẰNG, Đề Xuất này cung cấp phương tiện và khuôn khổ cho việc xây dựng 
dựa trên những nỗ lực được thực hiện trước đó để xây dựng hệ thống đường 
xe lửa toàn diện, hiệu quả, và bền vững về mặt môi trường và trên phương diện 
kinh tế ở Seattle; và 
XÉT RẰNG, Thành Phố Seattle đã sở hữu hoặc kiểm soát việc thiết kế và xử lý 
kỹ thuật hệ thống đường xe lửa có thể làm cơ sở cho Đường Xe Lửa Giao Thông 
Vận Tải Thế Kỷ trong tương lai; và 
XÉT RẰNG, cư dân và các bên liên quan của thành phố Seattle có năm mươi 
năm kinh nghiệm về công nghệ đường xe lửa thông qua Đường Xe Lửa Seattle 
chuyên chở 2 triệu hành khách mỗi năm, hệ thống đường xe lửa tự chủ về tài 
chính nhờ bá n vé, được giao cắt phân luồng và không gây tắc nghẽn đồng mức, 
không giống như các hệ thống đường sắt khá c hiện có hoặc đang được lên kế 
hoạch cho Seattle, chẳng hạn như xe điện; và  

XÉT RẰNG, cơ quan quản lý giao thông vận tải mớ i của thành phố sẽ nỗ lực 
hết sức để tham gia vào các công ước quy hoạch giao thông vận tải toàn diện 
để đảm bảo rằng hệ thống đường xe lửa Giao Thông Vận Tải Thế Kỷ được tích 
hợp một cách đáng tin cậy và hiệu quả các với phương thức vận tải khác như 
đi bộ, đi xe đạp và các hệ thống giao thông vận tải khác, và được tích hợp một 
cách đáng tin cậy và hiệu quả với các hệ thống giao thông vận tải do Thành Phố 
Seattle, Sound Transit, King County METRO, Tiểu Bang Washington, Amtrak và 
các cơ quan quản lý giao thông vận tải khác như vậy vận hành - cả bây giờ hay 
được triệu tập trong tương lai; và
XÉT RẰNG, cơ quan quản lý giao thông vận tải mớ i của thành phố sẽ được ủy 
quyền theo Phá p Chế  Trao Quyề n Thi Hà nh Luậ t được phép sử dụng các cơ chế 
lập kế hoạch và cấp kinh phí cho hệ thống đường xe lửa mới công suất cao trên 
toà n thành phố để lập, thông qua và triển khai kế hoạch xây dựng hệ thống đó và 
để lập kế hoạch như vậy thông qua thiết kế, xử lý kỹ thuật, đánh giá môi trường 
và thông qua việc thực hiện nghiên cứu cần thiết khác cùng các thỏa thuận phát 
triển để duy trì việc kiến lập hệ thống đường xe lửa trên toà n thành phố; và
XÉT RẰNG, cơ quan quản lý giao thông vận tải mớ i của thành phố sẽ hoàn toàn 
chịu trách nhiệm trước người dân thành phố Seattle và khả năng sử dụng mang 
tính ý nghĩa đối với người dân; và
XÉT RẰNG, Đề Xuất này khác với những nỗ lực xây dựng hệ thống đường xe 
lửa ở Seattle trước đó, trong đó quy trình và việc lập kế hoạch cho hệ thống sẽ 
được mở rộng hơn, rằng việc thiết kế và chọn địa điểm của hệ thống sẽ tận dụng 
tiến bộ kỹ thuật và công nghệ quan trọng trong thiết kế và xử lý kỹ thuật hệ thống 
đường xe lửa, tận dụng những tiến bộ lớn trong xây dựng hệ thống đường xe 
lửa trên toàn thế giới, và tận dụng những tiến bộ đáng kể trong xử lý kỹ thuật và 
sản xuất mạng lưới đường xe lửa, động cơ đẩy và toa xe, tất cả đều đã diễn ra 
trên thế giới và kể từ khi giải thể Cơ Quan Quản Lý Đường Xe Lửa Thông Dụng 
của Seattle năm 2005; và 
XÉT RẰNG, kế hoạch tài chính cho Giai Đoạn I và các giai đoạn bổ sung của hệ 
thống đường xe lửa cùng các cơ sở sẽ được cơ quan quản lý giao thông vận tải 
mớ i của thành phố xây dựng, cập nhật hàng năm và
được triển khai gắn liền với tính thực tế và bền vững về tài chính, và kế hoạch 
tài chính bao gồm các nguồn kinh phí và tài chính sẽ được tối đa hóa, bao gồm 
nhưng không giới hạn tới các mối quan hệ hợ p tác hay nhượng bộ củ a nhà  
nướ c-tư nhân, sự tham gia của liên bang (cơ chế viện trợ hoặc tài trợ), (các) 
khoản đóng góp của tiể u bang, (các) khu cải tạo địa phương, doanh thu từ máy 
bán vé tự động; và có thể là các phương án tài chính địa phương được cấp phép 
theo Phá p Chế  Trao Quyề n Thi Hà nh Luậ t; và
XÉT RẰNG, nhờ việc thông qua Đề Xuất này, kế hoạch giao thông vận tải đường 
xe lửa sẽ được hoàn thành đối với các giai đoạn đầu của quá trình lập kế hoạch, 
xử lý kỹ thuật và đánh giá môi trường, những điều này sẽ thiết lập cơ sở để tiến 
tới xây dựng Giai Đoạn 1 của hệ thống đường xe lửa; dự kiến   sẽ nối khu vực 
Tây Bắc Seattle, từ Đườ ng 85 Tây Bắ c, tiế n về  phí a nam dọc theo các hành lang 
Đạ i Lộ  15 Phí a Tây hoặc Đạ i Lộ  24 Phí a Tây, cắt qua Kênh Salmon Bay ở gần 
hoặc tiếp giáp với Cầu Ballard, chạy thẳng qua các hành lang Interbay/Đạ i Lộ  
Elliott Phí a Tây, đến Trung Tâm Seattle, sau đó đến Chợ Pike Place, Thủy Cung 
Seattle và Ga Cuối Cùng Phà  Cả ng Colman; hệ thống được liên kết bằ ng hệ 
thống phân phối bộ  thu dùng cáp lưu thông xung quanh phí a đông khu vực Trung 
Tâm Thà nh Phố  và giáp với khu vực bế n tà u trung tâm; và sau đó quay trở về ga 
cuối cực bắc được xây dựng cho hệ thống đường xe lửa Giai Đoạn 1; và 
XÉT RẰNG, nhờ việc thông qua quy hoạch, xử lý kỹ thuật và đánh giá môi 
trường sơ bộ của Đề Xuất này sẽ  thiết lập cơ sở để tiến tới tài trợ kinh phí  và 
xây dựng khởi công Giai Đoạn 2 của hệ thống đường xe lửa; tuyến đường của 
Giai Đoạn 2 dự kiến   sẽ nối dài phần đã thực hiện trong Giai Đoạn 1 của phí a 
nam hệ thống từ Cầ u Cả ng Colman tới hành lang giao thông Đạ i Lộ  1, bao gồm 
những điểm nối tiếp quan trọng tới các ga hoặc hệ thống Sound Transit, Metro, 
Xe Điệ n Khu Quố c Tế  hoặc Amtrak, với những điểm nối tiếp tới khu sân vận 
động, SODO, sau đó tiếp tục hướng tây/tây nam tới Tây Seattle tại Ga Đầu Mối 
Tây Seattle, Ga Đầu Mối Đườ ng Morgan, High Point, và các khu vực Westwood 
Village; và kết nối trở lại với đường dẫn hướng bắc của Giai Đoạn 1; và
XÉT RẰNG, sau khi được cử tri phê duyệt chính thức để xây dựng Giai Đoạn 1, 
cư dân và các bên liên quan của Seattle sẽ có thể sử dụng và hưởng thành quả 
từ những nỗ lực của mình trước đây và trong tương lai, và sẽ có thể thực hiện 
được sớm hơn rất nhiều so với khả năng nếu chọn được một số quy trình hoặc 
công nghệ khác cho giao thông công cộng của Seattle, chẳng hạn như quy trình 
hoặc công nghệ cho đường sắt hạng nhẹ đồng mức hoặc cho xe điện ở Seattle 
hoặc cho hệ thống đường sắt ngầm hạng nhẹ, và tiết kiệm được nhiều hơn nữa 
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nếu lựa chọn xe điện đồng mức hoặc hệ thống đường sắt hạng nhẹ đồng mức 
hoặc trên cao cho tuyến đường đề xuất ở Seattle; và 
XÉT RẰNG, hệ thống đường xe lửa trên toà n thành phố sẽ góp thêm phần nâng 
cao an toàn công cộng, thực hiện các yếu tố Kế Hoạch Chiến Lược Giao Thông 
Vận Tải Seattle và các tài liệu quy hoạch khác, hỗ trợ việc đạt mục tiêu giảm đi 
lạ i bằ ng phương tiện cơ giới, mục tiêu về xe đạp, người đi bộ, vận tải hàng hóa, 
đường sắt và các khu vực giao thông công cộng, việc bổ sung đường xe lửa sẽ 
tích cực góp phần vào khả năng của người dân trong việc tăng tính linh hoạt và 
các lựa chọn đáp ứng nhu cầu di chuyển của họ; và
XÉT RẰNG, hệ thống đường xe lửa trên toà n thành phố sẽ thực sự đưa Seattle 
lên thứ hạng cao hơn trong số các thành phố quốc tế có tầm nhìn chiến lược, 
hướng tới nhân đạo, có ý thức môi trường và táo bạo trên phương diện cung 
cấp khả năng lưu động cho công dân – thông qua hệ thống giao thông vận tải 
có công suất cao toàn diện mang tính hiệu quả, thiết thực, thân thiện với người 
dùng, tiế t kiệ m chi phí , thân thiện với môi trường, tiến bộ và sáng tạo về mặt 
công nghệ và tí nh thẩm mỹ; và 
XÉT RẰNG, việc thông qua Đề Xuất này sẽ giúp tạo ra số lượng lớn việc làm 
ăn lương tại địa phương nhờ việc xây dựng hệ thống đường xe lửa và đặc biệt 
là nhờ việc xây dựng các cây cầu và đường dẫn cùng với hạng mục phụ được 
sản xuất tại địa phương, và nhờ những toa xe, toa hành khách của đường xe lửa 
được thiết kế và sản xuất tại địa phương, và nhờ việc vậ n hành, bảo trì và quản 
lý hệ thống; và 
XÉT RẰNG, việc thông qua Đề Xuất này có nghĩa là Giai Đoạn I của hệ thống 
giao thông vận tải đường xe lửa công cộng và các cơ sở có khả năng sẽ bắt 
đầu cung cấp dịch vụ vận tải công suất cao cho người dân ở Seattle vào ngày 1 
tháng 6 năm 2019 hoặc sớm hơn thời gian đó; và
XÉT RẰNG, Phá p Chế  Trao Quyề n Thi Hà nh Luậ t quy định rằng các cử tri của 
thành phố có thể quyết định có thành lập cơ quan quản lý giao thông vận tải của 
thành phố và các cơ chế cấp kinh phí cho cơ quan này và để cho cơ quan này 
thực hiện một số hoặc tất cả các mục đích được uỷ quyền theo pháp luật hay 
không; và
XÉT RẰNG, Chương 35.95A RCW quy định về việc thành lập cơ quan quản lý 
giao thông vận tải của thành phố theo thỉnh nguyện của người dân, và cho phép 
cơ quan này thu thuế và áp dụ ng các loại thuế và phí khác nhau nhằm tạo doanh 
thu hỗ trợ cho việc cải thiện giao thông vận tải trong khu, phù hợp với các quy 
hoạch giao thông vận tải của tiểu bang, khu vực hoặ c địa phương và là điều cần 
thiết do mức độ tắc nghẽn hiện tại hoặc dự đoán được một cách hợp lý hoặc các 
tình trạng khác; và
XÉT RẰNG, vì lợi ích hàng đầu của thành phố Seattle, của công dân và nhiề u 
bên liên quan mà các cử tri quyết định thành lập cơ quan quản lý giao thông vận 
tải của thành phố và từ đó theo đuổi việc xây dựng hệ thống đường xe lửa được 
quy hoạch một cách toàn diện, có công suất cao, tương tác với các hệ thống 
giao thông vận tải đã được xây dựng hoặc được đề xuất khác, cả truyền thống 
và mới nổi, có kế hoạch tài chính khả thi và bền vững về mặt tài chính, trong 
đó kết hợp với yếu tố ý thức về môi trường mạnh mẽ, và sẽ cung cấp cho công 
dân và các bên liên quan dịch vụ vận tải đáng tin cậy, kịp thời và bền vững trong 
hàng chục năm; 
DO ĐÓ , NAY CÁ C CỬ  TRI THÀNH PHỐ SEATTLE QUY ĐỊNH NHƯ SAU:
Mục I  Định Nghĩa. Các từ và cụm từ dưới đây được sử dụng trong Đề Xuất này 
với ý nghĩa như sau:
“Cơ Quan Quản Lý” có nghĩa là Cơ Quan Quản Lý Giao Thông Vận Tải Thế Kỷ. 
“Khu Vực Quản Lý” có nghĩa là khu vực có phạm vi trùng với ranh giới của 
Thành Phố, kể cả khi ranh giới có thể thay đổi trong tương lai.
“Hội Đồng Quản Trị của Cơ Quan Quản Lý”  hay “Hội Đồng Quản Trị” được sử 
dụng thay thế cho và có nghĩa là Hội Đồng Quản Trị của Cơ Quan Quản Lý Giao 
Thông Vận Tải Thế Kỷ, hội đồng quản trị tạm thời hoặc đầu tiên và thường trực; 
hội đồng quản trị đầu tiên và thường trực gồm có mười ba thành viên và được 
thành lập theo quy định của Phá p Chế  Trao Quyề n Thi Hà nh Luậ t và Mục V trong 
tài liệu này.
“Cơ Quan Quản Lý Giao Thông Vận Tải Thế Kỷ” hay “CenTran” có nghĩa là cơ 
quan quản lý giao thông vận tải của thành phố được lập ra bởi các cử tri dựa trên 
Đề Xuất này và Phá p Chế  Trao Quyề n Thi Hà nh Luậ t. 
“Kế Hoạch Đường Xe Lửa Giao Thông Vận Tải Thế Kỷ” hay “CTMP” được sử 
dụng thay thế cho nhau và có nghĩa là kế hoạch sẽ được lập và thông qua bởi 
Cơ Quan Quản Lý Giao Thông Vận Tải Thế Kỷ theo Mục 5.

“Thành Phố” có nghĩa là Thành Phố Seattle, Washington, thành phố hạng nhất 
có tổ chức chính đáng và tồn tại theo luật của Tiểu Bang Washington.
“Hội Đồng Thành Phố” có nghĩa là Hội Đồng Thành Phố Seattle, được lập thành 
một cách chính đáng và định kỳ tù y từ ng giai đoạ n. 
“Hội Đồng” và “Hội Đồng Cố Vấn được sử dụng thay thế cho nhau và có nghĩa là 
Hội Đồng Cố Vấn gồm hai mươi mốt thành viên và được thành lập theo Mục VI 
trong tài liệu này. 
“Ngày Có Hiệu Lực” có nghĩa là ngày mà những phần của Đề Xuất này quy định 
về việc trì nh nộp đề xuất bỏ phiếu cho cử tri sẽ có hiệu lực theo quy định tại Mục 
II. 
“Phá p Chế  Trao Quyề n Thi Hà nh Luậ t” có nghĩa là Luật Tiể u Bang Washington 
năm 2002 Chương 248/RCW 35.95A Cơ Quan Quản Lý Giao Thông Vận Tải của 
Thành Phố – Giao Thông Vận Tải Đường Xe Lửa, và có thể được sửa đổi hoặc 
thay thế. 
“Công Suất Cao” hay “Hệ Thống Giao Thông Vận Tải Công Suất Cao” được sử 
dụng thay thế cho nhau và có nghĩa là hệ thống dịch vụ giao thông vận tải công 
cộng trong khu vực đô thị hoạt động chủ yếu trên lộ giới dành riêng, cùng các 
dịch vụ hỗ trợ và cơ sở cần thiết để thực hiện hệ thống đó, xét một cách tổng 
thể, cung cấp sức chứa hành khách, tốc độ, và tần suất phục vụ cao hơn đáng 
kể so với các hệ thống giao thông công cộng truyền thống như xe điện hoặc xe 
buýt hoạt động chủ yếu trên các con đường hoặc tuyến phố trong thành phố vì 
mục đích chung.
“Hội Đồng Quản Trị Tạm Thời” có nghĩa là cơ quan quản lý đầu tiên của Cơ 
Quan Quản Lý Giao Thông Vận Tải Thế Kỷ, gồm có tám thành viên, được thành 
lập theo Mục V và dựa trên quy định của Phá p Chế  Trao Quyề n Thi Hà nh Luậ t.
“Thỉnh Nguyện” có nghĩa là đơn thỉnh nguyện kêu gọi nộp Đề Xuất này để được 
đa số cử tri đủ điều kiện cư trú tại Khu Vực Quản Lý Đề Xuất thông qua và biểu 
quyết đối với Đề Xuất.
“Người Đệ Đơn Thỉnh Nguyện” có nghĩa là các cử tri hợp pháp của Thành Phố 
những người ký Đơn Thỉnh Nguyện chiểu theo Phá p Chế  Trao Quyề n Thi Hà nh 
Luậ t kêu gọi nộp Đề Xuất này để được đa số cử tri đủ điều kiện cư trú tại Khu 
Vực Quản Lý Đề  Xuất thông qua và biểu quyết đối với Đề Xuất.
“Đề Xuất” có nghĩa là đơn thỉnh nguyện này và đề xuất sau đó  chiểu theo đơn 
thỉnh nguyện được ghi lên phiếu để cử tri bỏ phiếu biểu quyết. 
“Cơ Sở Giao Thông Vận Tải Đường Xe Lửa Công Cộng” có nghĩa là hệ thống 
giao thông vận tải sử dụng các toa xe lửa chạy trên đường dẫn chủ yếu là giao 
cắt phân luồng, cùng với các ga hành khách cầ n thiế t, ga cuối, bến đỗ, các cơ 
sở có liên quan hoặc các tài sản khác, các cơ sở hoặc hệ thống giao thông vận 
tải cần thiết để thực hiện hệ thống như vậy, và thích hợp cho hành khách, xe cộ 
đến và đi từ các hệ thống vận chuyển người khác; công trình không bao gồm các 
hệ thống đường sắt hạng nhẹ trên đường dẫn cố định (các hệ thống đường sắt 
hạng nhẹ trên đường dẫn cố định bao gồm các hệ thống xe điện và xe goòng 
như hệ thống tàu điện hoạt động ở khu vực South Lake Union và các khu vực 
khác của Thành Phố).
“Chức Năng Giao Thông Vận Tải Bằng Đường Xe Lửa Công Cộng” có nghĩa là 
việc chuyên chở hành khách và hành lý bất kỳ của họ bằng phương tiện của các 
Cơ Sở Giao Thông Vận Tải Đường Xe Lửa Công Cộng theo uỷ quyền của Phá p 
Chế  Trao Quyề n Thi Hà nh Luậ t.
“RCW” có nghĩa là Bộ Luật Sửa Đổi của Tiể u Bang Washington, tài liệu biên 
soạn từ tấ t cả  các luật cố định của Tiểu Bang Washington.
“Tiểu Bang” có nghĩa là Tiểu Bang Washington. 
“Hệ Thống” có nghĩa là các công trình giao thông vận tải đường xe lửa và tất cả 
các thành phần liên quan và các hạng mục phụ thêm vào đó được uỷ quyền theo 
Phá p Chế  Trao Quyề n Thi Hà nh Luậ t.
“Thời Hạn” có nghĩa là khoảng thời gian từ một năm dương lịch trở lên, có nghĩa 
là, các năm tính từ ngày 1 tháng 1 đến hết ngày 31 tháng 12.
“Ngày Cử Tri Thông Qua” có nghĩa là ngày mà viên chứ c bầu cử phù hợp của 
Quậ n King xác nhận rằng các cử tri đã thông qua Đề Xuất này.
Mục II  Các Phát Hiện; Thành Lập Cơ Quan Quản Lý Giao Thông Vận Tải của 
Thành Phố.
 Tình trạng tắc nghẽn ngày càng gia tăng trên mạng lưới đường bộ chính của 
Seattle, do việc sử dụng xe cơ giới gia tăng và cả vì các kế hoạch giao thông vận 
tải và chính sách quy hoạch của chính quyền thành phố, mật độ và tốc độ phát 
triển ngày càng gia tăng tập trung ngày càng nhiều người dân trong địa phận của 
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thành phố Seattle, đã hoàn toàn hoặc phần nào tạo ra nhu cầu xác định và triển 
khai hệ thống giao thông vận tải có công suất lớn để phục vụ lợi ích của công 
chúng.  Hệ thống đó phải thân thiện và bền vững về mặt môi trường, khả thi và 
bền vững về mặt kinh tế và phải được thiết kế hợp lý để có thể được tài trợ, xây 
dựng, sau đó được vận hành và bảo trì một cách bền vững trong vòng sáu đến 
bảy năm kể từ khi thông qua đề xuất này.  Cơ quan quản lý giao thông vận tải 
của thành phố được ủy quyền theo Phá p Chế  Trao Quyề n Thi Hà nh Luậ t sẽ thực 
hiện những mục tiêu này.  
Do đó, việ c trình nộ p đề xuất tới các cử tri Seattle là vì lợi ích hàng đầu của cư 
dân và các bên liên quan tại Seattle, theo đó cử tri có thể thành lập cơ quan 
quản lý giao thông vận tải của thành phố theo Phá p Chế  Trao Quyề n Thi Hà nh 
Luậ t, và cũng chiểu theo Phá p Chế  Trao Quyề n Thi Hà nh Luậ t, Đề Xuất này bởi 
đó được đề xuất và trình nộ p để được thông qua bởi đa số cử tri đủ điều kiện 
cư trú tại Khu Vực Quản Lý đề  xuất, khu vực có phạm vi trùng với ranh giới của 
Thành Phố kể cả khi ranh giới có thể thay đổi trong tương lai, và bỏ phiếu đối 
với Đề Xuất, để lập cơ quan quản lý giao thông vận tải của thành phố, có tên là 
“Cơ Quan Quản Lý Giao Thông Vận Tải Thế Kỷ”, có nhiệm vụ lập kế hoạch, xây 
dựng, vận hành và bảo trì hệ thống đường xe lửa công cộng, các cở sở giao 
thông vận tải, và  cá c cơ sở và  hệ  thố ng có liên quan theo uỷ quyền của Phá p 
Chế  Trao Quyề n Thi Hà nh Luậ t và thực hiện toàn bộ chức năng giao thông vận 
tải bằng đường xe lửa công cộng được ủy quyền trong Khu Vực Quản Lý theo 
quy định trong tài liệu này.
Mục III  Cơ Quan Quản Lý Giao Thông Vận Tải của Thành Phố -- Mục Đích.
Mục đích của cơ quan quản lý giao thông vận tải của thành phố được thành lập 
theo đề xuất này chiểu theo Chương 35.95A là thực thi tất cả các quyền của 
mình được nêu rõ trong RCW 35.95A.050 và các quyền tương tự khác theo quy 
định của pháp luật, bao gồm lập kế hoạch, xây dựng, vận hành và bảo trì các Cơ 
Sở Giao Thông Vận Tải Đường Xe Lửa Công Cộng và  để thực hiện và cung cấp 
toàn bộ chức năng giao thông vận tải bằng đường xe lửa công cộng được ủy 
quyền theo Phá p Chế  Trao Quyề n Thi Hà nh Luậ t.
Mục  IV  Quyền và Thẩm Quyền của Cơ Quan Quản Lý Giao Thông Vận Tải Thế 
Kỷ -- Cá c Điề u Khoả n về  Giữ  Vô Hạ i cho Thành Phố  Seattle.
(1) Cơ Quan Quản Lý Giao Thông Vận Tải Thế Kỷ sẽ có tất cả các quyền được 
trao cho các cơ quan quản lý giao thông vận tải củ a thành phố theo Phá p Chế  
Trao Quyề n Thi Hà nh Luậ t và pháp luật hiện hành khác. Toàn bộ Chức Năng 
Giao Thông Vận Tải Bằng Đường Xe Lửa Công Cộng sẽ được thực hiện bởi 
Cơ Quan Quản Lý Giao Thông Vận Tải Thế Kỷ và được quy định đầu tiên trong 
các điều khoản của Đề Xuất này và sau này sẽ được gộp chung với Kế Hoạch 
Đường Xe Lửa Giao Thông Vận Tải Thế Kỷ được lập sau Ngày Cử Tri Thông 
Qua.
(2) Cơ Quan Quản Lý Giao Thông Vận Tải Thế Kỷ được công nhận theo Phá p 
Chế  Trao Quyề n Thi Hà nh Luậ t là thự c thể  chính quyền riêng biệt và khác với tất 
cả các thự c thể  chính phủ khác được thành lập theo Tiêu Đề 35 trong Bộ Luật 
Sửa Đổi của Tiể u Bang Washington và là  thự c thể  tự trị có quyền tồn tại độc lập 
với bất kỳ ảnh hưởng hay can thiệp nào khác có  thể  có  đối với hoạt động và việc 
kinh doanh của thự c thể  này bởi bất kỳ thự c thể  chính phủ nào khác có thể muốn 
kiểm soát, phá hoại hoặc gây cản trở việc thực hiện quyền hạ n của Cơ Quan 
Quả n Lý  được ủy quyền theo RCW 35.95A, Phá p Chế  Trao Quyề n Thi Hà nh 
Luậ t. 
(3) Cơ Quan Quản Lý Giao Thông Vận Tải Thế Kỷ sẽ không phải chịu hay tạo ra 
bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào cam kết hay cho phép truy đòi bởi bất kỳ người 
nào đối với bất kỳ tài sản, dịch vụ, nguồn lực hay tín dụng nào của Thành Phố, 
trừ khi Thành Phố đồng ý rõ ràng thêm vào đó theo pháp lệnh.  Bất kỳ nghĩa vụ 
nào do Cơ Quan Quản Lý Giao Thông Vận Tải Thế Kỷ đưa ra và bất kỳ tài liệu 
đề nghị nào có liên quan đều phải quy định rõ ràng rằng những nghĩa vụ đó sẽ là 
nghĩa vụ duy nhất của Cơ Quan Quản Lý Giao Thông Vận Tải Thế Kỷ, chỉ phải 
trả từ các nguồn quy định trong đó và sẽ không tạo thành khoả n nợ hoặc các 
nghĩa vụ của Thành Phố.  
(4) Thành Phố không đóng vai trò như là thủ quỹ của Cơ Quan Quản Lý Giao 
Thông Vận Tải Thế Kỷ, không lập ngân sách cho Cơ Quan Quản Lý Giao Thông 
Vận Tải Thế Kỷ, không phát hành hoặc phê duyệt nghĩa vụ của Cơ Quan Quản 
Lý Giao Thông Vận Tải Thế Kỷ, hoặc không có bấ t kỳ  nghĩa vụ cấp vốn nà o 
cho Cơ Quan Quản Lý Giao Thông Vận Tải Thế Kỷ trừ khi được quy định theo 
Đề Xuất này hoặc theo pháp lệnh; Thành Phố cũng không có bất kỳ quyền hay 
trách nhiệm giám sát nào liên quan đến Cơ Quan Quản Lý Giao Thông Vận Tải 
Thế Kỷ, trừ việc đề cử và bổ nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị Của Cơ Quan 
Quản Lý theo Phá p Chế  Trao Quyề n Thi Hà nh Luậ t và Đề Xuất này. 

(5) Không có điều gì trong Đề Xuất này, bao gồm nhưng không giới hạn ở Mục 
11(b), có thể buộc Thành Phố Seattle phải có nghĩa vụ theo bất kỳ cách nào đối 
với chủ nợ của Cơ Quan Quản Lý Giao Thông Vận Tải Thế Kỷ, 
bao gồm nhưng không giới hạn các chủ sở  hữ u công khố phiếu, hoặc làm phát 
sinh bất kỳ nguyên nhân tố tụng nào từ các chủ nợ của Cơ Quan Quản Lý Giao 
Thông Vận Tải Thế Kỷ đố i vớ i Thành Phố.
(6) Cơ Quan Quản Lý sẽ lập ngân quỹ và tài khoản cần thiết và thích hợp phù 
hợp với hệ thống tài khoản thống nhất được xây dựng theo RCW 43.09.210.   
Cơ Quan Quản Lý sẽ chỉ định một thủ quỹ và tại mọi thời điểm đều đảm bảo rằng 
thủ quỹ nà y 
đủ điều kiện để thực hiện nhiệm vụ chứ c vụ  của mình, bao gồm các nhiệm vụ 
của thủ quỹ có liên quan đến một cơ quan công quyền có vị thế cao, ngân sách 
lớn mà có mối quan hệ tin tưởng đặc biệt với công chúng tài trợ cho cơ quan.   
(7)  Chiểu theo RCW 35.95A.030, Hội Đồng Quản Trị Tạm Thời sẽ thông qua quy 
chế để quyết định, bên cạnh những việc khác, các viên chứ c của cơ quan quản 
lý và phương pháp lựa chọn của họ như đã nêu trong Mục V, và quy chế về các 
vấn đề khác mà cơ quan quản lý cho là thích hợp.
Mục V  Cai Quản Giao Thông Vận Tải Thế Kỷ  
(1) Hội Đồng Quả n Trị  củ a CenTran - Các Yêu Cầu Chung.    
Cơ Quan Quản Lý Giao Thông Vận Tải Thế Kỷ sẽ được điều hành bởi hội đồng 
quả n trị  là cơ quan ra chính sách và giám sát đảm nhận các nhiệm vụ sau đây, 
bao gồm nhưng không giới hạn tới việc xây dựng và thiết lập các chính sách của 
Cơ Quan Quản Lý, phê duyệt ngân sách, chi phí của Cơ Quan Quản Lý Giao 
Thông Vận Tải Thế Kỷ, ủ y quyề n cá c khoả n nợ, đánh giá hiệu quả hoạt động 
của người quản lý nhân viên và các nhân viên trưởng phòng khác của Cơ Quan 
Quản Lý Giao Thông Vận Tải Thế Kỷ, và đảm nhận bất kỳ và tất cả các hành 
động cần thiết và phù hợp khác để thực hiện các mục đích khi thành lập Cơ 
Quan Quản Lý Giao Thông Vận Tải Thế Kỷ.   Nhân viên của Cơ Quan Quản Lý 
Giao Thông Vận Tải Thế Kỷ sẽ hỗ trợ từng thành viên Hội Đồng Quản Trị khi họ 
thực hiện nhiệm vụ của mình và họ cũng phải thực hiện các chính sách của Hội 
Đồng Quản Trị Cơ Quan Quản Lý  và các hoạt động cùng giao dịch hàng ngà y 
của Cơ Quan Quản Lý.
(2) Hội Đồng Quản Trị Tạm Thời.  
(a)  Hội Đồng Quản Trị Tạm Thời sẽ điều hành Cơ Quan Quản Lý Giao Thông 
Vận Tải Thế Kỷ không quá 390 ngày.  Hội Đồng Quản Trị Tạm Thời sẽ hành 
động và có tất cả các quyền được cấp cho họ  theo đề xuất này và Phá p Chế  
Trao Quyề n Thi Hà nh Luậ t.  Các thành viên của Hội Đồng Quản Trị Tạm Thời 
của CenTran, sẽ là những người được bầu theo đề xuất này, và ba (3) thành 
viên bổ sung của Hội Đồng Quản Trị Tạm Thời mở rộng do các thành viên Hội 
Đồng Quản Trị Tạm Thời được bầu lựa chọn và được bổ nhiệm trong vòng bốn 
mươi lăm (45) ngày kể từ Ngày Cử Tri Thông Qua.  Các thành viên của Hội Đồng 
Quản Trị Tạm Thời đượ c bầ u là:
         1.  Robert Bismuth      2.  Yusef Cabdi     3.  Tosh Drake     4.  Al Runte
 5.  Jake Solomon         6.  Elizabeth Campbell
Các thành viên Hội Đồng Quản Trị Tạm Thời được bầu sẽ bắt đầu nhiệm kỳ của 
mình ngay sau Ngày Cử Tri Thông Qua cho cuộc Tổng Tuyển Cử tháng 11 năm 
2014, và kết thúc nhiệm kỳ của mình vào ngày 28 tháng 11 năm 2015; trong mọi 
trường hợp, nhiệ m kỳ  của hội đồng quản trị tạm thời phải được kết thúc không 
quá giớ i hạn nhiệ m kỳ  390 ngày bắt buộc theo phá p chế  trao quyề n thi hà nh luậ t.  
(b)  Ba thành viên của Hội Đồng Quản Trị Tạm Thời mở rộng sẽ được lựa chọn 
đơn giản bằng cách biểu quyết miệng dựa trên đa số của các thành viên Hội 
Đồng Quản Trị Tạm Thời được bầu.  Ứng cử viên cho các vị trí hội đồng quản trị 
mở rộng sẽ được lựa chọn từ nhóm người đượ c đề  cử  là các cá nhân tự ứng cử.  
Nhóm người đượ c đề  cử  để lựa chọn ứng cử viên cho các vị trí Hội Đồng Quản 
Trị Tạm Thời mở rộng sẽ được lập như sau:  Ngay sau Ngày Cử Tri Thông Qua 
năm 2014 và trong thời gian mười bốn (14) ngày sau đó, các thành viên công 
chúng đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ năng lực đối với vị trí thành viên hội đồng 
quản trị được quy định tại Tiểu Mục (8)(a) và (b) của Mục này phải trì nh nộp cho 
Cơ Quan Quản Lý 1) thư bày tỏ quan tâm thể hiện mong muốn được phục vụ 
trong Hội Đồng Quản Trị Tạm Thời và (các) lý do khiến họ đặc biệt thích hợp để 
phụng sự trong hội đồng quản trị tạm thời.  Họ cần nêu trong thư của mình tuyên 
bố về trình độ năng lực đối với vị trí thành viên hội đồng quản trị, bao gồm nhưng 
không giới hạn ở bảng phân mục và mô tả các kỹ năng, kiến thức, kinh nghiệm, 
trí  tuệ  hay tài năng mà họ có và 2) họ phải điề n mẫu đơn thống nhất đối với vị trí 
thành viên hội đồng quản trị gồm cả điều khoản xác nhận chứng thực rằng người 
nộp đơn tuân thủ theo Tiểu Mục (8)(a) và (b) của Mục này. 

Văn bản hoàn chỉnh của Đơn kiến nghị số 1 của người dân
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Thành viên Hội Đồng Quản Trị Tạm Thời mở rộng được lựa chọn và chỉ định bởi 
Hội Đồng Quản Trị Tạm Thời được bầu sẽ bắt đầu nhiệm kỳ của mình vào ngày 
1 tháng 1 năm 2015 và kết thúc nhiệm kỳ vào ngày 28 tháng 11 năm 2015; tại 
thời điểm đó các thành viên ban đầu của Hội Đồng Quản Trị CenTran thường 
trực sẽ được chỉ định theo Tiểu Mục (4) của Mục này và Hội Đồng Quản Trị Tạm 
Thời sẽ chấm dứt tồn tại và được kế nhiệm bởi Hội Đồng Quản Trị đầu tiên của 
Cơ Quan Quản Lý. 
(c)  Thành viên của Hội Đồng Quản Trị Tạm Thời có thể bị bãi bỏ hoặc thay thế 
theo cách thức được quy định trong Tiểu Mục (9) và (10) của Mục này, ngoại 
trừ việc bất kỳ thành viên thay thế nào cũng đều phải được đề cử bởi đại đa số 
thành viên còn lại của Hội Đồng Quản Trị Tạm Thời và được chỉ định bởi Hội 
Đồng Thành Phố, trừ các vị trí hội đồng quản trị mở rộng.  Bất kỳ việc thay thế 
thành viên hội đồng quản trị mở rộng nào cũng đều phải được thực hiện và hoàn 
tất bởi Hội Đồng Quản Trị Tạm Thời. 
(d)  Trong trường hợp thành viên Hội Đồng Quản Trị Tạm Thời được bầu không 
thể phụng sự trong hội đồng quản trị tạm thời vì bất kỳ lý do nào, các thành viên 
còn lại của Hội Đồng Quản Trị Tạm Thời (được bầu và/hoặc mở rộng) phải kịp 
thời tiến hành thay thế thành viên đó bằng cách đăng quảng cáo trên từ hai tờ 
báo địa phương lưu hành rộng rãi ở Seattle trở lên, nêu rằng có một vị trí còn 
trống trong Hội Đồng Quản Trị Tạm Thời, và yêu cầu các ứng cử viên quan tâm 
đối với vị trí còn trống trong Hội Đồng Quản Trị Tạm Thời.  Các ứng cử viên tiềm 
năng cho vị trí còn trống đáp ứng đủ tiêu chuẩn về trình độ năng lự c đối với vị 
trí thành viên hội đồng quản trị được quy định tại Tiểu Mục (8)(a) và (b) của Mục 
này, phải trì nh nộp cho Cơ Quan Quản Lý thư bày tỏ quan tâm thể hiện mong 
muốn được phụng sự trong Hội Đồng Quản Trị Tạm Thời và (các) lý do khiến 
họ đặc biệt thích hợp để phụng sự trong hội đồng quản trị tạm thời.  Họ cần nêu 
trong thư của mình tuyên bố về trình độ năng lực của họ đối với vị trí thành viên 
hội đồng quản trị, bao gồm nhưng không giới hạn ở bảng phân mục và mô tả các 
kỹ năng, kiến thức, kinh nghiệm, trí  tuệ  hay tài năng mà họ có và họ phải điề n 
mẫu đơn thống nhất đối với vị trí thành viên hội đồng quản trị có chứa điều khoản 
xác nhận chứng thực rằng người nộp đơn tuân thủ theo Tiểu Mục (8)(a) và (b) 
của Mục này.
 Sau khi hội đồng quản trị xác định là mình đã có đủ số lượng ứng cử 
viên đủ tiêu chuẩn để lựa chọn thành viên hội đồng quản trị mới cho vị trí còn 
trống trong Hội Đồng Quản Trị Tạm Thời, các thành viên còn lại của hội đồng 
quản trị sẽ chọn thành viên hội đồng quản trị thay thế đơn giản bằng cách biểu 
quyết miệng dựa trên đa số và bổ nhiệm người đó vào vị trí còn trống.   
 Thành viên hội đồng quản trị tạm thời thay thế sẽ phục vụ trong 
khoảng thời gian còn lại cho nhiệm kỳ của thành viên hội đồng quản trị đã được 
thay thế.  Vị trí còn trống trong hội đồng quản trị tạm thời phải được bổ sung 
trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ khi vị trí đó bị trống. 
 (3) Phụng Sự Về Sau của Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Tạm Thời.   
Những người trong Hội Đồng Quản Trị Tạm Thời có thể được đề cử và bổ nhiệm 
phụng sự trong Hội Đồng Quản Trị của Cơ Quan Quản Lý đầu tiên hoặc trong 
bất kỳ hội đồng quản trị nào sau đó, theo các quy định khác của Đề Xuất này, 
bao gồm cả yêu cầu về quyền thành viên hoặc việc gia nhập khác với các thự c 
thể  hoặc tổ chức đề cử quy định tại Tiểu Mục (4) của Mục này.
(4) Hội đồng quản trị thường trực – Nhiệm Kỳ của Thành Viên Hội Đồng Quản Trị 
Đầu Tiên -- Đề Cử -- Bổ Nhiệm -- Trình Độ Năng Lự c/Giới Hạn -- Bãi Bỏ Thành 
Viên Hội Đồng Quản Trị – Các Vị Trí Còn Trống Khác.  
Hội Đồng Quản Trị.  Hội đồng quản trị kế nhiệm của Hội Đồng Quản Trị Tạm 
Thời, hội đồng quản trị của Cơ Quan Quản Lý thường trực, sẽ là  cơ quan quản lý 
gồm có mười ba (13) thành viên được triệu tập và có  tên “Hội Đồng Quản Trị Cơ 
Quan Quản Lý Giao Thông Vận Tải Thế Kỷ” (“Hội Đồng Quản Trị của Cơ Quan 
Quản Lý”).  Hội Đồng này sẽ kiểm soát và quản lý việc kinh doanh của Cơ Quan 
Quản Lý.  
Nhiệm Kỳ Ban Đầu của Thành Viên Hội Đồng Quản Trị CenTran Đầ u Tiên.   Các 
thành viên Hội Đồng Quản Trị của Cơ Quan Quản Lý đầu tiên được bổ  nhiệ m 
theo mô tả trong các tiểu mục sau đây (và những người thay thế họ, nếu có, 
được bổ nhiệm để hoàn thành nhiệm kỳ ban đầu của họ theo mô tả trong mục 
này), sẽ phục vụ theo nhiệm kỳ bắt đầu vào hoặc trước ngày 28 tháng 11 năm 
2015, ngày mà thành viên được bổ nhiệm, và kết thúc vào ngày tương ứng dưới 
đây đối với các vị trí hội đồng quản trị tương ứng:
Các vị trí một, hai, ba, bốn và năm sẽ phục vụ theo nhiệm kỳ kết thúc vào ngày 
31 tháng 12 năm 2018; 
Các vị trí sáu, bảy, tám, mười hai và mười ba sẽ phục vụ theo nhiệm kỳ kết thúc 

vào ngày 31 tháng 12 năm 2017; 
Các vị trí chín, mười và mười một sẽ phục vụ theo nhiệm kỳ kết thúc vào ngày 31 
tháng 12 năm 2016.
(5) Nhiệm Kỳ của Thành Viên Hội Đồng Quản Trị của Cơ Quan Quản Lý Tiếp 
Theo.  
Sau nhiệm kỳ ban đầu củ a các thành viên Hội Đồng Quản Trị của Cơ Quan Quản 
Lý đầu tiên như được mô tả trong Tiểu Mục (4) trước đó trong tài liệu này, các 
nhiệm kỳ của thành viên hội đồng quản trị kế nhiệm đối với tất cả các vị trí trong 
hội đồng quản trị đều là ba năm 
(6) Quy Trình Đề Cử – Lựa Chọn và Bổ Nhiệm – Các Vị Trí Trong Hội Đồng 
Quản Trị từ 1 đến 11.  
Quy trình đề cử, lựa chọn và bổ nhiệm theo tiểu mục này cần được hoàn thành 
ít nhất 30 ngày trước khi bắt đầu Nhiệm Kỳ của vị trí thành viên hội đồng quản 
trị tương ứng.  Mười một thành viên của Hội Đồng Quản Trị Cơ Quan Quản Lý 
đầu tiên và kế nhiệm sẽ được bổ nhiệm bởi Hội Đồng Thành Phố - những người 
được bổ nhiệm đó sẽ là các cá nhân đã được đề cử để bổ nhiệm theo các tiểu 
mục từ (a) đến (b) trong tài liệu này.  
(a) Thự c Thể  Đề Cử -- Phân Bổ Nguồn Đề Cử và Các Ứng Cử Viên Được Đề 
Cử cho các Vị Trí Trong Hội Đồng Quản Trị.  Các thành viên hội đồng quản trị 
đầu tiên và kế nhiệm cho Hội Đồng Quản Trị chỉ được lựa chọn từ hàng ngũ 
nhân viên của từng tổ chức hoặc cơ quan có trụ sở tại Seattle sau đây hoặc 
những người kế nhiệm của họ: đối với Vị Trí Số 1 trong Hội Đồng Quản Trị - một 
cá nhân từ Sierra Club Cascade Chapter, đối với Vị Trí Số 2 và 3 trong Hội Đồng 
Quản Trị - chỉ hai cá nhân từ Seattle Neighborhood Coalition, đối với Vị Trí Số 4 
trong Hội Đồng Quản Trị - một cá nhân từ Hiệp Hội Thà nh Phố  Seattle, đối với Vị 
Trí Số 5 trong Hội Đồng Quản Trị - một cá nhân từ Phòng Thương Mại Seattle, 
đối với Vị Trí Số 6, 7 và 8 trong Hội Đồng Quản Trị - mỗi vị trí một cá nhân từ 
mỗi khoa sau đây của Trường Đại Học Washington, một giảng viên hoặc giáo 
sư danh dự được bổ nhiệm từ Trường Công Vụ Evans, Đại Học Washington, 
một giảng viên hoặc giáo sư danh dự được bổ nhiệm từ Khoa Kinh Tế, Đại Học 
Washington, và một giảng viên hoặc giáo sư danh dự được bổ nhiệm từ trường 
Cao Đẳng Môi Trường Xây Dựng, Đại Học Washington, đối với Vị Trí Số 9 và 10 
trong Hội Đồng Quản Trị - hai cá nhân thường xuyên tham gia vào các công việc 
của hoặc thuộc về bất kỳ Hội Đồng Khu Vực của Thành Phố Seattle, và đối với 
Vị Trí Số 11 trong Hội Đồng Quản Trị - một cá nhân từ Hội Đồng Sản Xuất Công 
Nghiệp Seattle.   
(b) Quy Trình Lựa Chọn Người Được Đề Cử.  Các tổ chức và các cơ quan đề 
cử có tên nêu trên, hoặc bất kỳ tổ chức hay cơ quan kế nhiệm hoặc thay thế nào 
cần vận động bầu cử thành viên, lãnh đạo, chi nhá nh thân cậ n, bên liên kế t thân 
cận, hoặc giảng viên hay cán bộ phòng ban nếu áp dụng, để xác định và đề cử 
người mà họ tin rằng có kỹ năng, kiến   thức, kinh nghiệm, trí  tuệ  hay tài năng mà 
mỗi thự c thể  hoặc tổ chức tin rằng sẽ có thể dẫn dắt và quản lý thành công nhất 
công việc của Cơ Quan Quản Lý Giao Thông Vận Tải Thế Kỷ.  
(c) Đóng Góp của Công Chúng về Đề Cử.  Mỗi thự c thể  hoặc tổ chức đề cử 
thành viên hội đồng quản trị cho Hội Đồng Quản Trị Cơ Quan Quản Lý và Hội 
Đồng Thành Phố sẽ tích cực tìm kiếm và chấp nhận ý kiến đóng góp hoặc nhận 
xét có ý nghĩa của   công chúng liên quan đến việc tìm kiếm ứng cử viên hoặc 
(các) ứng cử viên của mình trước khi đưa ra (các) đề cử, và phải đưa ra bất kỳ 
ý kiến đóng góp hoặc nhận xét nào nhận được cho Cơ Quan Quản Lý cùng với 
(các) đề cử.
(d) (Những) Người Đề Cử Kế Nhiệm.  Trong trường hợp bất kỳ thự c thể  hay tổ 
chức nào nói trên không còn tồn tại hoặc từ chối tham gia vào quá trình đề cử và 
bổ nhiệm thành viên hội đồng quản trị của Cơ Quan Quản Lý, Hội Đồng Quản Trị 
Tạm Thời, Hội Đồng Quản Trị Cơ Quan Quản Lý đầu tiên, thì trong vòng 30 ngày 
kể từ khi chấ m dứ t của người đề cử, các hội đồng quản trị cơ quan quản lý tiếp 
theo lựa chọn một thự c thể  hoặc tổ chức đề cử thay thế để bổ sung vị trí đề cử 
còn trống của thự c thể  hoặc tổ chức không còn tồn tại hoặc đã từ chối.   Người 
đề cử thay thế sẽ phải sống tại Seattle, phải thường xuyên tham gia vào các vấn 
đề, nguyên nhân, hoặc lợi ích khác của Seattle liên quan đến bất kỳ khía cạnh 
nào trong đời sống nhân dân của Seattle trong tối thiểu tám năm, và có thà nh 
tí ch nổ i bậ t về việc tham gia, là  thà nh viên đa dạ ng hay hiệ p hộ i củ a công chúng, 
và có thể thỏa thuận để phụng sự với vai trò thự c thể  hoặc tổ chức đề cử cho 
quy trình đề cử và bổ nhiệm thành viên hội đồng quản trị của Cơ Quan Quản Lý. 
(e) Gử i kết quả lựa chọn người được đề cử cho Hội Đồng Thành Phố.  Mỗi tổ 
chức hoặc cơ quan đề cử phải chuẩn bị tài liệu xác nhận ghi rõ tên của cá nhân 
mà họ đang trình nộ p cho Hội Đồng Thành Phố để hội đồng thành phố bổ nhiệm 
vào Hội Đồng Quản Trị Cơ Quan Quản Lý.  Xác nhận phải được trì nh nộp một 
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cách kịp thời cho văn phòng Hội Đồng Thành Phố tại Tòa Thị Chính Thà nh Phố  
Seattle.  Thờ i gian và  ngà y trì nh nộ p là  giố ng nhau đố i vớ i tấ t cả  cá c tổ  chứ c và  
cơ quan đề  cử , và  cho phé p Hộ i Đồ ng Thà nh Phố  hoặ c cá c nhân viên trong Hộ i 
Đồ ng có đủ  thờ i gian xử  lý  và  xế p lị ch để  Hộ i Đồ ng Thà nh Phố  có  hà nh độ ng sau 
đó .  Phả i nộ p bả n sao cá c giấ y xá c nhậ n cho Hộ i Đồ ng Quả n Trị  Cơ Quan Quả n 
Lý  vào cù ng thờ i điể m nộ p cho Hộ i Đồ ng Thà nh Phố . 
(7) Thà nh Viên Hộ i Đồ ng Quả n Trị  Mở  Rộ ng, Đề  Xuấ t Số  12 và  13 củ a Hộ i Đồ ng 
Quả n Trị  – Đề  Cử  – Lự a Chọ n và  Bổ  Nhiệ m bở i Hộ i Đồ ng Quả n Trị  Cơ Quan 
Quả n Lý .  
Phả i lậ p và  duy trì  nhó m ngườ i đượ c đề  cử  là  cá c cá  nhân mở  rộ ng tự  đề  cử  và  
từ  đó  sẽ  chọ n ra nhữ ng ngườ i đượ c bổ  nhiệ m cho cá c Đề  Xuấ t Số  12 và  13 củ a 
Hộ i Đồ ng Quả n Trị  Cơ Quan Quả n Lý  (hoặ c cá c thà nh viên hộ i đồ ng quả n trị  thay 
thế ).  
Bắ t đầ u từ  ngà y 15 thá ng 9 hà ng năm và  trong khoả ng thờ i gian 30 ngà y sau 
đó , hoặ c tạ i bấ t kỳ  thờ i điể m nà o khá c trong năm và  trong khoả ng thờ i gian dà i 
đượ c cho là  cầ n thiế t để  duy trì  quá  trì nh tuyể n ngườ i theo đề  cử  công khai để  
đả m bả o tí nh hiệ u quả  và  liên tụ c củ a cá c hoạ t độ ng củ a Cơ Quan Quả n Lý , cá c 
thà nh viên công chú ng đá p ứ ng tiêu chuẩ n trì nh độ  năng lự c để  trở  thà nh thà nh 
viên hộ i đồ ng quả n trị  theo quy đị nh tạ i Tiể u Mụ c (8) trong đây phả i trì nh nộ p lá  
thư bà y tỏ  quan tâm cho Cơ Quan Quả n Lý , thể  hiệ n mong muố n đượ c phụng 
sự trong hộ i đồ ng quả n trị  trong nhiệ m kỳ  sẵ n có  tiế p theo và  (cá c) lý  do vì sao 
họ  đặ c biệ t phù  hợ p để  phụng sự trong hộ i đồ ng quả n trị .  Trong thư, ngườ i đượ c 
đề  cử  cũ ng cầ n có  tuyên bố  về  trì nh độ  năng lự c củ a họ  cho vị  trí  thà nh viên hộ i 
đồ ng quả n trị , bao gồ m nhưng không giớ i hạ n ở  bả ng phân mụ c và  mô tả  cá c kỹ  
năng, kiế n thứ c, kinh nghiệ m, trí  tuệ , tà i năng hoặ c khả  năng tư duy mà  họ  có  và  
họ  phả i điề n mẫ u đơn thố ng nhấ t đố i vớ i vị  trí  thà nh viên hộ i đồ ng quả n trị  với 
điều khoản xác nhận chứ ng thự c rằ ng ngườ i nộ p đơn tuân thủ  theo Tiể u Mụ c (8) 
trong Mụ c nà y.  
Hai cá  nhân sẽ  đượ c Hộ i Đồ ng Quả n Trị  Cơ Quan Quả n Lý  thườ ng trự c chọ n 
từ  nhó m ngườ i đượ c đề  cử  mở  rộ ng.  Sau cuộ c biể u quyế t miệ ng đơn giả n củ a 
Hộ i Đồ ng Quả n Trị , cá c thà nh viên mở  rộ ng đượ c chọ n cho hộ i đồ ng quả n trị  sẽ  
đượ c bổ  nhiệ m và o Hộ i Đồ ng Quả n Trị  không phả i bở i Thà nh Phố  Seattle.  
(8) Trì nh Độ  Năng Lự c/Giớ i Hạ n đố i vớ i Quyề n Thà nh Viên Hộ i Đồ ng Quả n Trị  – 
Giớ i Hạ n Nhiệ m Kỳ .  
(a) Mỗ i thà nh viên Hộ i Đồ ng Quả n Trị  Cơ Quan Quả n Lý  phả i là  cử  tri đã  đăng 
ký  trong Khu Vự c Quả n Lý  tạ i thờ i điể m thà nh viên đó  đượ c bổ  nhiệ m và o vị  trí  
trong hộ i đồ ng quả n trị  và  trong suố t Nhiệ m Kỳ  củ a họ  trong hộ i đồ ng quả n trị .  
Nế u thà nh viên hộ i đồ ng quả n trị  Cơ Quan Quả n Lý  không cò n là  cử  tri đã  đăng 
ký  củ a Khu Vự c Quả n Lý  tạ i bấ t kỳ  thờ i điể m nà o trong Nhiệ m Kỳ  củ a họ  thì  
thà nh viên Hộ i Đồ ng Quả n Trị  đó  sẽ  đượ c coi là bị bãi bỏ  ngay lậ p tứ c khỏ i Hộ i 
Đồ ng Quả n Trị  Cơ Quan Quả n Lý , và  vị  trí  củ a thà nh viên đó  sẽ  đượ c coi là  bỏ  
trố ng và  đượ c bổ  sung theo quy đị nh củ a Tiể u Mụ c (4) hoặ c (7) trong Mụ c nà y.
(b) Hiệ n tạ i không có  cá n bộ , viên chứ c đượ c bổ  nhiệ m hoặ c nhân viên có  cù ng 
chứ c năng đượ c bầ u củ a cả ng, thà nh phố , quậ n hoặ c Tiể u Bang Washington 
nà o có  thể  trở  thà nh thà nh viên Hộ i Đồ ng Quả n Trị  Cơ Quan Quả n Lý .
(c) Nhiệ m Kỳ .  Không thà nh viên nà o củ a Hộ i Đồ ng Quả n Trị  Cơ Quan Quả n Lý  
phụng sự nhiều hơn tổ ng cộ ng chí n năm liên tiế p trong Hộ i Đồ ng Quả n Trị  (loại 
trừ việ c không có  thờ i gian giớ i hạ n, nế u có , phụng sự trong Hộ i Đồ ng Quả n Trị  
Tạ m Thờ i căn cứ theo việ c thông qua đề  xuấ t nà y).
(9) Bãi Chức, Thay Thế  Thà nh Viên Hộ i Đồ ng Quả n Trị  Trong Nhiệ m Kỳ .
(a) Bấ t kỳ  thà nh viên Hộ i Đồ ng Quả n Trị  Cơ Quan Quả n Lý  nà o cũ ng có  thể  bị  
loạ i khỏ i vị  trí  theo đa số  phiế u củ a cá c thà nh viên Hộ i Đồ ng Quả n Trị , tù y thuộ c 
và o chế  độ  cắ t giả m tự  độ ng xuố ng cò n năm thà nh viên trong trườ ng hợ p không 
đạ t tiêu chuẩ n hoặ c trố ng bấ t kỳ  thà nh viên nà o trong Hộ i Đồ ng Quả n Trị .
vì  đã  có  “hà nh độ ng phi phá p, lạ m dụ ng chứ c quyề n hoặ c không thự c hiệ n nghĩ a 
vụ ” (theo cá c điề u khoả n đượ c sử  dụ ng trong RCW 43.09.330 ở  thờ i điể m hiệ n 
tạ i hoặ c đượ c sử a đổ i sau nà y (hoặ c bở i bấ t kỳ  quy chế  kế  nhiệ m nà o sau đó );
nế u thà nh viên đó  bị  cá o buộ c phạ m trọ ng tộ i hoặ c phạ m tộ i suy đồ i về  mặ t đạ o 
đứ c; hoặ c
vì  “bỏ  bê nghiêm trọ ng nhiệ m vụ ,” như đượ c đị nh nghĩ a trong quy chế củ a Cơ 
Quan Quả n Lý  CenTran, và  theo quy đị nh củ a bấ t kỳ  thủ  tụ c bổ  sung nà o mà  cá c 
quy chế chỉ  ra sẽ  điề u chỉ nh quyế t đị nh củ a Hộ i Đồ ng Quả n Trị  về  việ c liệ u có  
xả y ra tì nh trạ ng bỏ  bê nghiêm trọ ng nhiệ m vụ  hay không.
Hộ i Đồ ng Thà nh Phố  không có  thẩ m quyề n bãi bỏ  bấ t kỳ  thà nh viên nà o trong 
Hộ i Đồ ng Quả n Trị  Cơ Quan Quả n Lý 

(b) Bấ t kỳ  việ c bãi bỏ  thà nh viên hộ i đồ ng quả n trị  nà o sẽ  chỉ  đượ c thự c hiệ n sau 
khi thiế t lậ p quy trì nh công khai và  cá c thủ  tụ c đi kè m cho việ c bãi bỏ .  Quá  trì nh 
bãi bỏ  thà nh viên hộ i đồ ng quả n trị  phả i bao gồ m việc thông bá o cho công chú ng 
trong vò ng 60 ngà y rằ ng quá  trì nh bãi bỏ  thà nh viên hộ i đồ ng quả n trị  đang đượ c 
tiế n hà nh, và  rằ ng sẽ  tổ  chứ c phiên điề u trầ n công khai liên quan đế n việ c bãi bỏ  
củ a Hộ i Đồ ng Quả n Trị  Cơ Quan Quả n Lý .  Tạ i phiên điề u trầ n bắ t buộ c, công 
chú ng sẽ  đượ c thông bá o về  cá c khí a cạ nh cầ n thiế t củ a vấ n đề  mà  khiế n Hộ i 
Đồ ng Quả n Trị  Cơ Quan Quả n Lý  yêu cầ u bãi bỏ  mộ t trong cá c thà nh viên củ a 
họ , và  công chú ng cũ ng có  thể  cung cấ p lờ i khai bằ ng văn bả n hoặ c bằ ng miệ ng 
ủ ng hộ  hoặ c chố ng lạ i việ c bãi bỏ  thà nh viên Hộ i Đồ ng Quả n Trị  Cơ Quan Quả n 
Lý .  Cơ Quan Quả n Lý  có  thể  thăm dò  ý  kiế n phả n hồ i củ a công chú ng đố i vớ i 
quá  trì nh đang chờ  loạ i bỏ  thà nh viên hộ i đồ ng quả n trị , và  Hộ i Đồ ng Quả n Trị  có  
thể  xem xé t thờ i điể m bỏ  phiế u ủ ng hộ  hoặ c chố ng lạ i việ c bãi bỏ  thà nh viên hộ i 
đồ ng quả n trị .
(c) Việ c bãi bỏ  đó  sẽ  chỉ  diễ n ra theo biể u quyế t đa số  bằ ng văn bả n đơn giả n 
trong Hộ i Đồ ng Quả n Trị  Cơ Quan Quả n Lý .  
(d) Không thà nh viên nà o trong Hộ i Đồ ng Quả n Trị  có  thể  tự  bỏ  phiế u bãi chức 
của mì nh và  hà nh độ ng tự  độ ng là m mấ t tư cá ch đó  sẽ  không đượ c tí nh là  
nguyên nhân củ a việ c cắ t giả m tự  độ ng theo mô tả  ở  câu đầ u tiên củ a Tiể u Mụ c 
6(a) củ a Mụ c nà y. 
(10) Vị  Trí  Trố ng Khá c trong Hộ i Đồ ng Quả n Trị  
 Nế u vị  trí  trong Hộ i Đồ ng Quả n Trị  bị  trố ng vì  bấ t kỳ  lý  do nà o khá c 
ngoà i lý  do bãi bỏ , ví  dụ  như do tử  vong, không đủ  năng lự c hoặ c từ  chứ c, thì  vị  
trí  trố ng đó  trong Hộ i Đồ ng Quả n Trị  sẽ  đượ c bổ sung trong vò ng 30 ngà y kể  từ  
ngà y bị  trố ng bở i mộ t cá  nhân đượ c chọ n và  đượ c đề  cử  bở i tổ  chứ c hoặ c thự c 
thể  đã  bổ  nhiệ m thà nh viên hộ i đồ ng quả n trị  hiệ n vắ ng mặ t, hoặ c nế u đó  là  vị  
trí  hộ i đồ ng quả n trị  mở  rộ ng thì  cá  nhân đó  sẽ  đượ c chọ n từ  nhó m ngườ i đượ c 
đề  cử  mở  rộ ng, và  thà nh viên hộ i đồ ng quả n trị  thay thế  sẽ  phụng sự trong thờ i 
gian cò n lạ i củ a Nhiệ m Kỳ  củ a cự u thà nh viên hộ i đồ ng quả n trị  đó .  Nhó m ngườ i 
đượ c đề  cử  trong hộ i đồ ng quả n trị  mở  rộ ng sẽ  đượ c lậ p theo cá ch thứ c đượ c 
quy đị nh trong Mụ c V (2)(b) trong đây.
(11)  Nhiệ m Vụ  củ a Thà nh Viên Hộ i Đồ ng Quả n Trị  – Xung Độ t Lợ i Í ch.  
(a) Nhiệ m vụ  củ a mỗ i thà nh viên Hộ i Đồ ng Quả n Trị  Cơ Quan Quả n Lý  là  thự c 
hiệ n tấ t cả  cá c công việ c thay mặ t cho Cơ Quan Quả n Lý  thuộ c phạ m vi trá ch 
nhiệ m và  nghĩ a vụ  củ a Hộ i Đồ ng theo quy đị nh trong Quy Chế củ a Cơ Quan 
Quả n Lý .  Nhữ ng quy chế đó  sẽ  đượ c thiế t lậ p trong vò ng 60 ngà y kể  từ  Ngà y 
Cử  Tri Phê Duyệ t liên quan đế n cuộ c Tổ ng Tuyể n Cử  và o thá ng 11 năm 2014, và  
tuân theo cá c quy tắ c củ a Hộ i Đồ ng Quả n Trị  CenTran và  cá c chí nh sá ch củ a Cơ 
Quan Quả n Lý , và  đôi lú c có  thể  đượ c sử a đổ i nế u cầ n thiế t.  
(b) Mỗ i thà nh viên cá  nhân trong hộ i đồ ng quả n trị  có  bổn phận trá nh cá c xung 
độ t lợ i í ch.   “Xung độ t lợ i í ch” tồ n tạ i khi thà nh viên hộ i đồ ng quả n trị  có  mố i quan 
hệ  hoặ c lợ i í ch cá  nhân hoặ c riêng tư có  thể  đượ c dự  kiế n mộ t cá ch hợ p lý  là  
sẽ  là m giả m tí nh độ c lậ p trong phá n đoá n củ a thà nh viên đó  khi thự c hiệ n cá c 
nhiệ m vụ  củ a Hộ i Đồ ng Quả n Trị .  Ví  dụ  như lợ i í ch tà i chí nh củ a thà nh viên hộ i 
đồ ng quả n trị  trong thự c thể  đang giao dị ch kinh doanh vớ i Cơ Quan Quả n Lý , 
Hộ i Đồ ng Quả n Trị  Cơ Quan Quả n Lý , vớ i Hộ i Đồ ng Cố  Vấ n củ a Cơ Quan Quả n 
Lý , vớ i thà nh viên Hộ i Đồ ng Cố  Vấ n, hoặ c vớ i thà nh viên trong độ i ngũ  nhân viên 
Cơ Quan Quả n Lý , thà nh viên chà o mờ i hoặ c chấ p nhậ n quà  tặ ng, ưu đã i, dị ch 
vụ  hoặ c lợ i í ch khá c mà  có  thể  dự  tí nh hợ p lý  là  sẽ  ả nh hưở ng đế n thà nh viên hộ i 
đồ ng quả n trị  trong quá  trì nh thự c hiệ n nhiệ m vụ  chí nh thứ c, hoặ c thà nh viên hộ i 
đồ ng quả n trị  đã  biế t hoặ c cầ n biế t lợ i í ch đang đượ c cung cấ p nhằ m mụ c đí ch 
đó .  
        Thà nh viên hộ i đồ ng quả n trị  nếu nhận thức thấy xung độ t lợ i í ch thì phả i 
thông bá o kị p thờ i bằ ng văn bả n cho Hộ i Đồ ng Quả n Trị  và  cho chủ  tị ch Hộ i 
Đồ ng Quả n Trị . Vị  chủ  tị ch nà y sẽ  thự c hiệ n nhữ ng bướ c phù  hợ p để  giả i quyế t 
bấ t kỳ  xung độ t lợ i í ch nà o mà  ngườ i nà y biế t.
(12)  Tiề n Công và  Bồ i Hoà n Chi Phí  cho Hộ i Đồ ng Quả n Trị .  
Cá c thà nh viên Hộ i Đồ ng Quả n Trị  Cơ Quan Quả n Lý , tạ m thờ i hoặ c thườ ng 
trự c, sẽ  đượ c trả  mứ c lương cố  đị nh là  $1.000 mỗ i thá ng trong thờ i gian phụng 
sự Hộ i Đồ ng Quả n Trị  Cơ Quan Quả n Lý .  Cá c thà nh viên nà y cũ ng sẽ  đượ c bồ i 
hoà n cá c chi phí  hợ p lý  và  điể n hì nh, đượ c ghi ché p lạ i bởi thà nh viên hộ i đồ ng 
quả n trị  tiế n hà nh công việ c củ a tổ  chứ c giao thông vậ n tả i lớ n, hoạ t độ ng tí ch 
cự c và  nhiệt tình, tấ t cả  cá c chi phí  đều đượ c liên kế t rõ  rà ng vớ i vai trò  tham 
gia củ a cá c thà nh viên trong Hộ i Đồ ng Quả n Trị  Cơ Quan Quả n Lý .  Hộ i Đồ ng 
Quả n Trị  Cơ Quan Quả n Lý  đôi lú c sẽ  dự a và o cuộ c biể u quyế t bằ ng miệ ng lậ p 
biể u nêu chi tiế t nhữ ng gì cấ u thà nh nên “chi phí  hợ p lý  và  điể n hì nh trong việ c 
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xú c tiế n công việ c kinh doanh củ a Cơ Quan Quả n Lý  Giao Thông Vậ n Tả i Thế  
Kỷ ” và  có  thể  quy đị nh liệu Hộ i Đồ ng Quả n Trị  có  quyế t đị nh đó  là  khoả n đô la tố i 
đa, hợ p lý , cầ n thiế t hoặ c mong muố n có  thể  đượ c trả  cho bấ t kỳ  thà nh viên nà o 
trong hộ i đồ ng quả n trị  đố i vớ i bấ t kỳ  danh mụ c hoặ c loạ i chi phí  nà o.
        Mứ c lương cơ bả n dà nh cho thà nh viên hộ i đồ ng quả n trị  sẽ  á p dụ ng từ  
ngà y 1 thá ng 10 năm 2015 và  sau đó  mỗ i năm sẽ  đượ c điề u chỉ nh bở i Chỉ  Số  
Giá  Tiêu Dù ng (CPI-U), mứ c trung bì nh củ a thà nh phố  ở  Hoa Kỳ , đượ c Hoa Kỳ  
ban hà nh. Bộ  Lao Độ ng, Cụ c Thố ng Kê Lao Độ ng sử  dụ ng mứ c trung bì nh hà ng 
năm đượ c ban hà nh gầ n nhấ t ngay trướ c ngà y 1 thá ng 6 cù ng năm, trong mườ i 
hai thá ng trướ c khi ban hà nh.  
(13) Kế  Toá n và  Bá o Cá o Thườ ng Niên củ a Hộ i Đồ ng Quả n Trị .  
(a) Hộ i Đồ ng Quả n Trị  sẽ  ban hà nh bá o cá o thườ ng niên và o ngà y kỷ  niệ m thông 
qua đề  xuấ t, nêu chi tiế t (những) tác động khi thự c hiệ n đề  xuấ t, bấ t kỳ  khí a cạ nh 
tí ch cự c hoặ c tiêu cự c nà o củ a đề  xuấ t và  cá c thuyế t minh về  việ c lậ p kế  hoạ ch 
tương lai cho cá c vấ n đề  đượ c hoặ c nên đượ c cân nhắc bở i Hộ i Đồ ng Quả n Trị  
Cơ Quan Quả n Lý  theo các ưu tiên, mụ c tiêu và  những hoạ t độ ng chung củ a 
năm tiế p theo; cũ ng như bao gồ m bấ t kỳ  nộ i dung nà o khá c đượ c Hộ i Đồ ng 
Quả n Trị  Cơ Quan Quả n Lý  cho là  có  liên quan, bao gồ m nhưng không giớ i hạ n 
tới việ c xá c đị nh bấ t kỳ  (cá c) vấ n đề  nà o có  thể  đượ c giả i quyế t theo cá c quy 
đị nh trong Đề  Xuấ t hoặ c Phá p Chế  Trao Quyề n Thi Hà nh Luậ t có  thể  nâng cao 
hoặ c cả n trở  tí nh hiệ u quả  củ a Đề  Xuấ t cũ ng như xây dự ng cá c giả i phá p giả i 
quyế t cá c vấ n đề  đó .  
(b) Hộ i Đồ ng Quả n Trị  Cơ Quan Quả n Lý  cũ ng bao gồ m trong bá o cá o thườ ng 
niên bá o cá o kế  toá n về  bấ t kỳ  khoả n tiề n nà o mà  họ  kiể m soá t hoặ c cá c khoả n 
tiề n mà  Thà nh Phố  Seattle nhậ n đượ c hoặ c chi tiêu là  kế t quả  củ a cá c hoạ t độ ng 
củ a Cơ Quan Quả n Lý . 
(c) Bá o cá o thườ ng niên sẽ  đặ t ra cá c mụ c tiêu và  lị ch trì nh cho tấ t cả  cá c thà nh 
phầ n trong Đề  Xuấ t đã  đượ c thiế t lậ p hiệ n có  là  kế t quả  củ a việ c thự c hiệ n, và  
mụ c tiêu và  lị ch trì nh cho việ c lậ p kế  hoạ ch, xây dự ng, vậ n hà nh và  bả o trì  Cơ 
Sở Giao Thông Vậ n Tả i Đườ ng Xe Lử a Công Cộ ng; bá o cá o nà y cũ ng bao gồ m 
cá c biệ n phá p hiệ u quả  bề n vữ ng để  đạ t đượ c mụ c tiêu.   
(14) Cá c Điề u Khoả n Khá c
(a) Hộ i Đồ ng Quả n Trị  Cơ Quan Quả n Lý  phả i họ p công khai í t nhấ t mộ t lầ n mộ t 
thá ng.  Cuộ c họ p hà ng thá ng sẽ  đượ c tổ  chứ c và o thứ  Tư thứ  hai củ a thá ng và o 
lú c 6:30 tố i tạ i cá c đị a điể m luân phiên thuộ c sở  hữ u hoặ c kiể m soá t củ a Thà nh 
Phố  Seattle xung quanh thà nh phố  Seattle, không quá  mộ t cuộ c họ p trong số  nà y 
sẽ  đượ c tổ  chứ c tạ i Tò a Thị  Chí nh Thà nh Phố  Seattle.  
(b) Mỗ i thà nh viên Hộ i Đồ ng Quả n Trị  Cơ Quan Quả n Lý  sẽ  có  mộ t phiế u bầ u.  
Mọ i vấ n đề  đượ c cá c thà nh viên hộ i đồ ng quả n trị  biể u quyế t sẽ  đượ c quyế t đị nh 
theo quy tắ c đa số  đơn giả n.  
(c) Tù y thuộ c và o bấ t kỳ  quy tắ c hoặ c chí nh sá ch á p dụ ng nà o củ a Cơ Quan 
Quả n Lý , nế u phá t sinh bấ t cứ  thắ c mắ c nà o về  thủ  tụ c và  tổ  chứ c củ a nghị  việ n 
không đượ c mô tả  cụ  thể  trong tà i liệ u nà y liên quan đế n việ c Cơ Quan Quả n 
Lý  tiế n hà nh cá c cuộ c họ p công việ c củ a Hộ i Đồ ng Quả n Trị , thì  phiên bả n hiệ n 
tạ i củ a Quy Tắ c Là m Việ c củ a Robert hoặ c ấ n bả n tiế p sau, nế u có , sẽ  đượ c á p 
dụ ng.
Mụ c VI Hộ i Đồ ng Cố  Vấ n
(1)  Hộ i Đồ ng Đượ c Thiế t Lậ p.  
Hộ i Đồ ng Cố  Vấ n bao gồ m hai mươi mố t (21) thà nh viên sẽ  đượ c thà nh lậ p và  
phụng sự với vai trò  là cơ quan cố  vấ n cho Cơ Quan Quả n Lý .   Hộ i Đồ ng nà y 
có  thể  đá nh giá  cá c nhu cầ u giao thông vậ n tả i trong khu vự c thẩ m quyề n và  cá c 
khu vự c dị ch vụ  liề n kề , xu hướ ng và  thà nh công (hoặ c năng lự c hạ n chế  hoặ c 
thấ t bạ i) củ a cá c dị ch vụ  giao thông vậ n tả i; tiế n hà nh cá c khả o sá t về  nhu cầ u và  
lậ p bá o cá o cho Hộ i Đồ ng Quả n Trị ; Hộ i Đồ ng nà y cũ ng có  chứ c năng là m mạ ng 
lướ i liên kế t vớ i cộ ng đồ ng Seattle hơn và  cá c cộ ng đồ ng xung quanh mở  rộ ng, 
huy độ ng nhiề u thà nh viên trong cộ ng đồ ng đị a phương, bao gồ m nhưng không 
giớ i hạ n khu vự c lân cậ n đị a phương, doanh nghiệ p, tò a á n xã  hộ i, lợ i í ch môi 
trườ ng, thể  thao và  cá c tổ  chứ c theo từ ng đị a điể m, tạ o cơ hộ i cho đa dạng cá c 
bên liên quan tham gia và o việ c lậ p kế  hoạ ch và  ủ ng hộ  cá c dị ch vụ  giao thông 
vậ n tả i hiệ u quả , thân thiệ n và bề n vữ ng vớ i môi trườ ng, khả thi và  bề n vữ ng về  
mặ t kinh tế  sẽ  đượ c cung cấ p bở i cá c cơ sở giao thông vậ n tả i đườ ng xe lử a 
công cộ ng đượ c thà nh lậ p theo Đề  Xuấ t nà y, và  thự c hiệ n chứ c năng giao thông 
vậ n tả i đườ ng xe lử a công cộ ng củ a Cơ Quan Quả n Lý .    
(2) Nhiệ m Kỳ  củ a Thà nh Viên Hộ i Đồ ng Cố  Vấ n.  
Ngoạ i trừ  cá c thà nh viên ban đầ u trong hộ i đồ ng có  nhiệ m kỳ  đượ c nêu ra dướ i 

đây, tấ t cả  cá c thà nh viên trong hộ i đồ ng cố  vấ n sẽ  có  nhiệ m kỳ  mộ t năm cùng 
lự a chọ n đượ c tá i bổ  nhiệ m trong khoảng thời gian lên tới thêm bố n nhiệ m kỳ  
mộ t năm nữ a.  
Nhiệ m Kỳ  củ a cá c thà nh viên hộ i đồ ng đượ c bố  trí  xen kẽ  để  chỉ  mộ t phầ n ba 
tổ ng số  nhiệ m kỳ  thà nh viên hộ i đồ ng sẽ  hế t hạ n và o cù ng bấ t kỳ  mộ t thờ i điể m 
nà o trong mỗ i thờ i hạ n nhiệ m kỳ  hộ i đồ ng mộ t năm.  
Cá c nhiệ m kỳ  ban đầ u củ a hộ i đồ ng cố  vấ n sẽ  bắ t đầ u trong khoả ng 60 ngà y kể  
từ  Ngà y Cử  Tri Thông Qua năm 2014 và o ngà y 1 thá ng 2 năm 2015.  Cá c nhiệ m 
kỳ  dà nh cho tấ t cả  cá c vị  trí  trong hộ i đồ ng cố  vấ n sẽ  đượ c bố  trí  xen kẽ .  Cá c vị  
trí  từ  mộ t đế n bả y trong hộ i đồ ng cố  vấ n sẽ  kế t thú c và o ngà y 31 thá ng 1 năm 
2016; cá c vị  trí  từ  tá m đế n mườ i bố n trong hộ i đồ ng cố  vấ n sẽ  kế t thú c và o ngà y 
30 thá ng 4 năm 2016; và  cá c vị  trí  từ  mườ i lăm đế n hai mươi mố t trong hộ i đồ ng 
cố  vấ n sẽ  kế t thú c và o ngà y 31 thá ng 8 năm 2016.  
Sau đó , hà ng năm cá c vị  trí  từ  mộ t đế n bả y trong hộ i đồ ng sẽ  bắ t đầ u và o ngà y 1 
thá ng 2 và  hoạ t độ ng trong nhiệ m kỳ  mộ t năm, kế t thú c và o ngà y 31 thá ng 1; cá c 
vị  trí  từ  tá m đế n mườ i bố n trong hộ i đồ ng sẽ  bắ t đầ u và o ngà y 1 thá ng 5 và  hoạ t 
độ ng trong nhiệ m kỳ  mộ t năm, kế t thú c và o ngà y 30 thá ng 4; và  cá c vị  trí  từ  mườ i 
lăm đế n hai mươi mố t trong hộ i đồ ng sẽ  bắ t đầ u và o ngà y 1 thá ng 9 và  kế t thú c 
và o ngà y 31 thá ng 8.   
Hộ i Đồ ng Quả n Trị  Cơ Quan Quả n Lý  đượ c trao quyề n điề u chỉ nh cá c nhiệ m kỳ  
củ a hộ i đồ ng cố  vấ n để  phù  hợ p vớ i cá c mụ c đí ch trong Mụ c VI khi cầ n thiế t. 
(3) Trì nh Độ  Năng Lự c/Giớ i Hạ n đố i vớ i Quyề n Thà nh Viên Hộ i Đồ ng – Giớ i Hạ n 
Nhiệ m Kỳ .  
(a) Tí nh Đủ  Điề u Kiệ n.  Bấ t kỳ  cá n bộ , viên chứ c đượ c bổ  nhiệ m hoặ c nhân viên 
đượ c bầ u củ a cả ng, thà nh phố , quậ n hoặ c tiể u bang Washington nà o đề u có  
thể  trở  thà nh thà nh viên hộ i đồ ng cố  vấ n, tuy nhiên tạ i bấ t kỳ  thờ i điể m nà o cũ ng 
không thể  có  nhiề u hơn tổ ng số  năm thà nh viên hộ i đồ ng là  cá n bộ , viên chứ c 
đượ c bổ  nhiệ m hoặ c nhân viên đượ c bầ u thuộ c thự c thể  chí nh phủ  hoặ c bá n 
chí nh phủ . 
(b) Nhiệ m Kỳ .  Không thà nh viên nà o trong hộ i đồ ng cố  vấ n phụng sự  nhiề u hơn 
tổ ng số  năm năm liên tiế p trong hộ i đồ ng.
(c) Quy Trì nh Nộ p Đơn.  Cá c cá  nhân mong muố n đượ c bổ  nhiệ m và o Hộ i Đồ ng 
Cố  Vấ n phả i trì nh nộ p cho Cơ Quan Quả n Lý  mộ t lá  thư thể  hiệ n mong muố n 
đượ c phụng sự trong hộ i đồ ng ở  nhiệ m kỳ  sẵ n có  tiế p theo.  Cá c cá  nhân nà y 
sẽ  phả i nêu trì nh độ  năng lự c củ a mì nh đối với vị  trí  thà nh viên hộ i đồ ng quả n trị , 
bao gồ m nhưng không giớ i hạ n cá c kỹ  năng, kiế n thứ c, kinh nghiệ m, trí  tuệ  hoặ c 
tà i năng mà  họ  có , và  họ  cũ ng phả i điề n mẫ u đơn thố ng nhấ t cho vị  trí  thà nh viên 
hộ i đồ ng với điều khoản xá c nhậ n chứ ng thự c rằ ng ngườ i nộ p đơn tuân thủ  Tiể u 
Mụ c (4) củ a Mụ c nà y; và  họ  sẽ  phả i nêu cụ  thể  danh mụ c thà nh viên hộ i đồ ng 
mà  họ  mong muố n đượ c bổ  nhiệ m và o.
(4) Bãi Chức Thà nh Viên Hộ i Đồ ng – Vị  Trí  Trố ng – Thà nh Viên Thay Thế .
Hộ i Đồ ng Quả n Trị  Cơ Quan Quả n Lý  có  thể  tù y ý  bãi bỏ  bấ t kỳ  thà nh viên nà o 
củ a Hộ i Đồ ng Cố  Vấ n khỏ i hộ i đồ ng trướ c khi kế t thú c nhiệ m kỳ  bổ  nhiệ m củ a 
thà nh viên hộ i đồ ng đó  phù  hợ p vớ i cá c quy tắ c hoặ c thủ  tụ c củ a Cơ Quan Quả n 
Lý  hoặ c Hộ i Đồ ng Quả n Trị  Cơ Quan Quả n Lý  liên quan đế n việ c bãi bỏ thà nh 
viên hộ i đồ ng.  
Nế u bấ t kỳ  thà nh viên hộ i đồ ng nà o không có  khả  năng phụ c vụ  và  vị  trí  củ a họ  
bị  bỏ  trố ng thì  vị  trí  trố ng đó  sẽ  đượ c Hộ i Đồ ng Quả n Trị  Cơ Quan Quả n Lý  bổ 
sung phù  hợ p vớ i cá c quy tắ c mà  hộ i đồ ng ban hà nh để  quả n lý  công việ c củ a 
Hộ i Đồ ng Cố  Vấ n và  cá  nhân đượ c bổ  nhiệ m theo đó  bổ sung vào vị  trí  trố ng sẽ  
phụng sự trong thờ i gian cò n lạ i củ a Nhiệ m Kỳ  củ a vị  trí  hộ i đồ ng đó .  
(5) Nhiệ m Vụ  củ a Thà nh Viên và  Xung Độ t Lợ i Í ch.  
                Mỗ i thà nh viên hộ i đồ ng có  nhiệ m vụ  nỗ  lự c hế t mì nh thay mặ t cho Hộ i 
Đồ ng trong phạ m vi trá ch nhiệ m và  nhiệ m vụ  củ a Hộ i Đồ ng theo quy đị nh trong 
Quy Tắ c củ a Hộ i Đồ ng Cố  Vấ n và  tuân theo cá c quy tắ c củ a Hộ i Đồ ng Quả n Trị  
CenTran và  cá c quy chế hoặ c chí nh sá ch củ a Cơ Quan Quả n Lý .  Mỗ i thà nh viên 
cá  nhân có  bổn phận trá nh cá c xung độ t lợ i í ch.  
               “Xung độ t lợ i í ch” tồ n tạ i khi thà nh viên có  mố i quan hệ  hoặ c lợ i í ch cá  
nhân hoặ c riêng tư có  thể  đượ c dự  kiế n mộ t cá ch hợ p lý  là  sẽ  là m giả m tí nh độ c 
lậ p trong phá n đoá n củ a thà nh viên đó  khi thự c hiệ n cá c nhiệ m vụ  cố  vấ n.  Ví  dụ  
như lợ i í ch tà i chí nh củ a thà nh viên trong mộ t thự c thể  đang giao dị ch kinh doanh 
vớ i Cơ Quan Quả n Lý , Hộ i Đồ ng Quả n Trị  Cơ Quan Quả n Lý , vớ i Hộ i Đồ ng Cố  
Vấ n, hoặ c vớ i thà nh viên trong độ i ngũ  nhân viên, Hộ i Đồ ng Quả n Trị  hoặ c Hộ i 
Đồ ng củ a Cơ Quan Quả n Lý ; hoặ c thà nh viên mờ i chà o hoặ c chấ p nhậ n quà  
tặ ng, ưu đã i, dị ch vụ  hoặ c lợ i í ch khá c mà  có  thể  dự  tí nh hợ p lý  là  sẽ  ả nh hưở ng 
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đế n thà nh viên trong quá  trì nh thự c hiệ n nhiệ m vụ  chí nh thứ c hoặ c thà nh viên đã  
biế t hoặ c cầ n biế t lợ i í ch đang đượ c cung cấ p nhằ m mụ c đí ch đó .  
Thà nh viên nếu nhận thức thấy có xung độ t lợ i í ch thì phả i thông bá o kị p thờ i 
bằ ng văn bả n cho Hộ i Đồ ng Quả n Trị  và  cho chủ  tị ch Hộ i Đồ ng. Hộ i Đồ ng Quả n 
Trị  và  chủ  tị ch hộ i đồ ng sẽ  thự c hiệ n nhữ ng bướ c phù  hợ p để  giả i quyế t bấ t kỳ  
xung độ t lợ i í ch nà o mà  họ  biế t.
(6) Cá c Vị  Trí  trong Hộ i Đồ ng Cố  Vấ n Dà nh Riêng cho Danh Mụ c Thà nh Viên – 
Đề  Xuấ t Nguồ n Cung Ứ ng Thà nh Viên Hộ i Đồ ng Cố  Vấ n.  
Năm (5) vị  trí  trong hộ i đồ ng mở  rộ ng sẽ  đượ c tạ o nên phải không đượ c có  đặ c 
điể m như có  bấ t kỳ  mố i liên kế t nà o vớ i chuyên môn, ngà nh, tổ  chứ c hoặ c cơ 
quan cụ  thể .  Cá c vị  trí  đó  dà nh riêng cho thà nh viên công chú ng mở  rộ ng muố n 
phụ c vụ  và  ủ ng hộ  việ c thú c đẩ y nhiệ m vụ  củ a Cơ Quan Quả n Lý  Giao Thông 
Vậ n Tả i Thế  Kỷ  và  không yêu cầ u nhữ ng ngườ i đủ  điề u kiệ n liên kế t về  chuyên 
môn, xã  hộ i, giá o dụ c hoặ c văn hó a.  
Ba (3) vị  trí  trong hộ i đồ ng đượ c đị nh hướ ng tư phá p về  xã  hộ i và  môi trườ ng sẽ  
đượ c dà nh riêng cho cá c cá  nhân phả i đượ c liên kế t vớ i tổ  chứ c tư phá p về  môi 
trườ ng hoặ c xã  hộ i, hoặ c cá  nhân đã  có  thà nh tí ch nổ i bậ t về  ủ ng hộ  liên quan 
đế n cá c nguyên nhân, phong trà o hoặ c tổ  chứ c tư phá p về  môi trườ ng hoặ c xã  
hộ i.  
Hai (2) vị  trí  trong hộ i đồ ng sẽ  đượ c dà nh riêng cho cá c cá  nhân là  thà nh viên bộ  
lạ c từ  bấ t kỳ  bộ  lạ c nà o sau đây: Bộ  Lạ c Duwamish, Tulalip, Bộ Lạc Người Da Đỏ 
Puyallup, Bộ  Lạ c Suquamish hoặ c Bộ Lạc Người Da Đỏ Muckleshoot
Hai (2) vị  trí  trong hộ i đồ ng sẽ  đượ c dà nh riêng cho cá c cá  nhân đượ c liên kế t 
vớ i bấ t kỳ  loạ i tổ  chứ c truyề n thông và  thông tin; tổ  chứ c in ấ n, phá t thanh, xuấ t 
bả n hoặ c trên web; cá c cá  nhân nà y có  thể  hiệ n đang hoặ c đã  từ ng đượ c tuyể n 
dụ ng là m việ c trong ngà nh hoặ c chuyên môn liên quan.  
Hai (2) vị  trí  trong hộ i đồ ng sẽ  đượ c dà nh riêng cho cá c cá  nhân có  tố i thiể u năm 
năm kinh nghiệ m vớ i ngà nh tà i chí nh công, tà i chí nh doanh nghiệ p, dự  bá o kinh 
tế , phân tí ch tà i chí nh công hoặ c doanh nghiệ p hoặ c cá c ngà nh liên quan tương 
tự  hoặ c hoạ t độ ng liên quan đế n ngà nh.  
Hai (2) vị  trí  trong hộ i đồ ng sẽ  đượ c dà nh riêng cho cá c cá  nhân đượ c liên kế t 
vớ i nguyên nhân, cá c phong trà o hoặ c cá c tổ  chứ c củ a ngườ i cao tuổ i; hoặ c 
dà nh cho cá c cá  nhân thể  hiệ n kinh nghiệ m đặ c biệt hoặ c tậ p hợ p cá c tiêu chuẩ n 
đủ  điề u kiệ n để  ủ ng hộ  liên quan đế n lợ i í ch củ a công dân cao tuổ i, vì  đây là  
nhữ ng ngườ i liên quan đế n dị ch vụ  giao thông vậ n tả i và  di chuyể n, và  trong mọ i 
trườ ng hợ p, nhữ ng ngườ i đượ c bổ  nhiệ m không đượ c dướ i 60 tuổ i.  
Hai (2) vị  trí  trong hộ i đồ ng sẽ  đượ c dà nh riêng cho nhữ ng ngườ i ủ ng hộ  về  giao 
thông vậ n tả i hoặ c di chuyể n hoặ c cá c cá  nhân liên quan đế n cá c tổ  chứ c có  
nguyên nhân kiệ n tụ ng về  giao thông vậ n tả i hoặ c dị ch vụ  di chuyể n.   
Hai (2) vị  trí  trong hộ i đồ ng sẽ  đượ c dà nh riêng cho cá c cá  nhân đạ i diệ n cho khu 
dân cư, doanh nghiệ p hoặ c cá c lợ i í ch quy hoạ ch đô thị  thông qua liên kế t vớ i 
thự c thể , tổ  chứ c hoặ c cơ quan có  liên quan đế n nhữ ng vấ n đề  nà y.  
Mộ t (1) vị  trí  trong hộ i đồ ng sẽ  đượ c dà nh riêng cho mộ t cá  nhân đượ c liên kế t 
vớ i tổ  chứ c đạ i diệ n cho quyề n lợ i củ a ngườ i khuyế t tậ t về  thể  chấ t hoặ c phá t 
triể n, hoặ c cá  nhân có  thà nh tí ch nổ i bậ t về  ủ ng hộ  liên quan đế n nhữ ng ngườ i 
khuyế t tậ t về  thể  chấ t hoặ c phá t triể n; hoặ c ngườ i khuyế t tậ t về  thể  chấ t hoặ c 
phá t triể n.     
Nế u bấ t kỳ  từ một điề u khoả n nà o trở lên liên quan đế n việ c thiế t lậ p tư cá ch 
thà nh viên củ a hộ i đồ ng cố  vấ n vì  bấ t kỳ  lý  do gì  không hợ p lệ  thì  tí nh không hợ p 
lệ  đó  sẽ  không ả nh hưở ng đế n bấ t kỳ  điề u khoả n nà o khá c củ a Mụ c VI; mụ c nà y 
đượ c hiể u và  thự c thi như thể  không bao gồ m cá c điề u khoả n không hợ p lệ  đó , 
và  Hộ i Đồ ng Quả n Trị  Cơ Quan Quả n Lý  có  trá ch nhiệ m chỉ nh sử a hoặ c sử a đổ i 
mụ c nà y, hoặ c ban hà nh (cá c) nộ i quy cầ n thiế t, hoặ c thự c hiệ n bấ t kỳ  (cá c) hà nh 
độ ng nà o cầ n thiế t để  đạ t mụ c tiêu và  mụ c đí ch củ a Mụ c VI mộ t cá ch kị p thờ i, 
hợ p lý  và  công bằ ng. 
Mụ c VII  Lậ p và  Thông Qua Kế  Hoạ ch Đườ ng Xe Lử a CenTran – Nộ i Dung Kế  
Hoạ ch. 
(1) Căn cứ  Phá p Chế  Trao Quyề n Thi Hà nh Luậ t, Cơ Quan Quả n Lý  Giao Thông 
Vậ n Tả i Thế  Kỷ  có  thể  lậ p kế  hoạ ch, tà i trợ , xây dự ng, mua lạ i, hoà n thà nh, vậ n 
hà nh, tí nh phí  và  bả o trì  Các Cơ Sở Giao Thông Vậ n Tả i Đườ ng Xe Lử a Công 
Cộ ng.  Để  đạ t đượ c nhữ ng mụ c tiêu nà y và  để  xây dự ng hệ  thố ng đườ ng xe lử a 
phụ c vụ  trên diệ n rộ ng Thà nh Phố  Seattle, đồ ng thờ i đả m bả o ngườ i dân Seattle 
có  thể  kiể m soá t công khai và  phổ  biế n kế  hoạ ch nà y và  cuố i cù ng là  cá c lự a 
chọ n và  tù y chọ n hệ  thố ng và  công trì nh đườ ng xe lử a, Cơ Quan Quả n Lý  sẽ  đặ t 
ra kế  hoạ ch cho hệ  thố ng đườ ng xe lử a: chủ  yế u là  giao cắ t phân luồng, không 

cắ t ngang hoặ c nằ m ở  bấ t kỳ  đườ ng nà o đồng mứ c; sử  dụ ng quyề n ưu tiên về  
đườ ng đi củ a công chú ng đế n mứ c khả  thi tố i đa; sử  dụ ng bá nh xe cao su hoặ c 
đó  là  hệ  thố ng về  cơ bả n đạt mứ c yên tĩ nh như hệ  thố ng sử  dụ ng bá nh xe cao 
su; chủ  yế u đượ c nâng lên cao, vượ t trên giao thông tắ c nghẽ n chứ  không phả i 
là  đi qua, và  có  sơ đồ  bố  trí  tuyế n đườ ng và  trạ m liên kế t vớ i cá c khu dân cư ở  
Tây Bắ c, Bế n Tà u Trung Tâm, khu Công Nghiệ p Duwamish, cá c khu vự c phí a 
Nam và  Tây Seattle và  tấ t cả  cá c khu vự c Trung Tâm Thà nh Phố . 
(2) Kế  Hoạ ch sẽ  đặ t ra cá c giai đoạ n hay chặ ng thi công, nế u có , cũ ng như việ c 
phá t triể n công nghệ  và  kỹ  thuậ t cơ bả n củ a toà n bộ  hệ  thố ng. Kế  Hoạ ch nà y 
cũ ng phả i bao gồ m cấ u trú c tà i trợ  cầ n thiế t để  xây dự ng, vậ n hà nh và  bả o trì  
hệ  thố ng, có  thể  là  bấ t kỳ  sự  kế t hợ p nà o củ a cá c nguồ n tà i trợ  công hay tư, 
nhượ ng lạ i hoặ c quan hệ  hợ p tá c công-tư dướ i bấ t kỳ  hì nh thứ c nà o; có  thể  sử  
dụ ng nguồ n tà i trợ  tư, bao gồ m cá c khoả n vay, đầ u tư vố n, phí  nhượ ng quyề n, 
tiề n thuê hoặ c cơ chế  tà i trợ  khả  thi khá c. 
Bấ t kỳ  kế  hoạ ch tà i trợ  công nà o phả i đượ c nêu trong Kế  Hoạ ch và  không có 
quỹ công nào hoặ c việc á p đặt bấ t kỳ  loạ i phí  hoặ c thuế  nà o đượ c cho phé p 
theo Chương 35.95A RCW có thể được cam kết hay chi tiêu cho việ c thi công 
liên quan hoặ c thi công thự c tế  mà  không có sự phê duyệt của công chú ng.  Quỹ  
công dù ng để  thự c hiệ n Kế  Hoạ ch có  thể  bao gồ m cá c khoả n đó ng gó p từ  cá c 
thự c thể  chí nh phủ  khá c, bấ t kỳ  nguồ n quỹ  nà o vố n đượ c dà nh riêng cho cá c 
loạ i hì nh vậ n chuyể n công cộ ng hoặ c giao thông vậ n tả i khá c nế u nguồ n quỹ  đó  
sẵ n có , hoặ c bấ t kỳ  loạ i hì nh tà i trợ  công nà o khá c đượ c phá p luậ t cho phé p. Kế  
Hoạ ch cũ ng phả i đề  ra kế  hoạ ch hoạ t độ ng kinh doanh dà nh cho Cơ Quan Quả n 
Lý  và o thờ i điể m tiế n hà nh thi công, vậ n hà nh, sở  hữ u và  bả o trì  hệ  thố ng. 
(3) Kế  Hoạ ch Đườ ng Xe Lử a Giao Thông Vậ n Tả i Thế  Kỷ  (CTMP) cầ n phả i đượ c 
Cơ Quan Quả n Lý  lậ p dự a trên bấ t kỳ  hoặ c tấ t cả  cá c nghiên cứ u cầ n thiế t, 
khả o sá t, thăm dò  ý  kiế n, thiế t kế  kỹ  thuậ t, quy hoạ ch, đá nh giá  môi trườ ng hoặ c 
nghiên cứ u đượ c Cơ Quan Quả n Lý  coi là  phù  hợ p, có  thể  bao gồ m việ c xem 
xé t nhu cầ u chí nh để  cung cấ p hệ  thố ng vậ n chuyể n lớ n công suấ t cao, đượ c 
liên kế t toà n diệ n vớ i cá c phương thứ c và  hệ  thố ng giao thông vậ n tả i khá c ở  đị a 
phương và  khu vự c, liên kế t nhanh và  không ồ n à o vớ i cá c khu dân cư và  khu 
vự c ở  Seattle vớ i Trung Tâm Thà nh Phố  và  ngượ c lạ i.  
(4) Cá c khí a cạ nh cầ n xem xé t khá c nhằm hướ ng dẫ n thiế t lậ p CTMP là  lượ ng 
khá ch đi xe trong hệ  thố ng, giá vé  và  cá c nguồ n tạ o doanh thu khá c, công nghệ  
tự  quản, thiế t kế  kỹ  thuậ t hệ  thố ng, thiế t kế  kiế n trú c, tí ch hợ p hệ  thố ng đườ ng 
xe lử a vớ i cá c phương thứ c vậ n chuyể n công cộ ng hoặ c giao thông vậ n tả i khá c, 
bao gồ m bấ t kỳ  hệ  thố ng bổ  sung nà o giố ng đườ ng xe lử a chẳ ng hạ n như hệ  
thố ng vậ n chuyể n công cộ ng nhanh theo nhó m hoặ c cá  nhân công suấ t cao hoặ c 
bấ t kỳ  hệ  thố ng giao thông vậ n tả i nà o khá c sử  dụ ng hệ  thố ng dây cá p vớ i toa 
xe, mà  có  thể  tương tá c đá ng tin cậ y vớ i hệ  thố ng đườ ng xe lử a chí nh, tạ o hoặ c 
tậ n dụ ng cá c cơ hộ i và  tương tá c hoặ c hiệ u quả  giao thông vậ n tả i giữ a cá c trụ c 
đườ ng chí nh và  cá c tuyế n đườ ng trong thà nh phố , di chuyể n củ a ngườ i đi bộ , 
xe đạ p, xe buý t, xe lử a, xe tả i, cá c phương tiệ n tự  quản, thú c đẩ y việ c giả m tắ c 
nghẽ n và  tạ o điề u kiệ n thuậ n lợ i để  duy trì  hoặ c phá t triể n cộ ng đồ ng/khu dân 
cư. Khả  năng công chú ng đượ c tiế p cậ n, tiế p xú c vớ i cá c quy trì nh quy hoạ ch 
và  đá nh giá , tá c độ ng môi trườ ng (bao gồ m việ c lậ p bấ t kỳ  đá nh giá  môi trườ ng 
hoặ c (cá c) bá o cá o tá c độ ng môi trườ ng cầ n thiế t nà o), tí nh khả  thi củ a việ c mở  
rộ ng sau nà y tính cả việc vượ t ra khỏ i giớ i hạ n củ a Thà nh Phố  và /hoặ c giao cắ t 
cá c địa phận vùng nướ c, bấ t kỳ  so sá nh nà o về  hiệ u quả  hoặ c chi phí  củ a đườ ng 
xe lử a vớ i cá c hệ  thố ng vậ n chuyể n công cộ ng hoặ c giao thông vậ n tả i khá c, và  
bấ t kỳ  bướ c nà o khá c cầ n thự c hiệ n hoặ c nhữ ng thông tin thu thậ p đượ c cầ n 
thiế t để  xá c đị nh, nhậ n đượ c sự  chấ p thuậ n củ a công chú ng đố i vớ i cá c tuyế n 
đườ ng củ a hệ  thố ng đườ ng xe lử a, đố i vớ i hệ  thố ng và  thiế t kế  và  cấ u hì nh củ a 
công trì nh trong hệ  thố ng, đố i vớ i quá  trì nh xây dự ng, vậ n hà nh, sở  hữ u và  bả o 
trì  hệ  thố ng đườ ng xe lử a sẽ  tiế t kiệ m chi phí  và  phụ c vụ  hiệ u quả  ngườ i dân, 
cá c tổ  chứ c, văn hó a và  cá c thuộ c tí nh xã  hộ i củ a Seattle, nhữ ng vấ n đề  hiệ n 
đang tồ n tạ i và  sẽ  xuấ t hiệ n trong tương lai – tấ t cả  sẽ  đượ c CTMP xem xé t và  
giả i quyế t một cách có  ý  nghĩ a.
Mụ c VIII  Tà i Trợ  cho cá c Hoạ t Độ ng và  Hoạ t Độ ng Quy Hoạ ch củ a Cơ Quan 
Quả n Lý .
(a) Phù  hợ p vớ i RCW 35.95A.090, Cơ Quan Quả n Lý  Giao Thông Vậ n Tả i Thế  
Kỷ  sẽ  á p dụ ng mứ c phí  $5,00 đố i vớ i từ ng phương tiệ n phả i chị u phí  cấ p lạ i giấ y 
phé p lá i xe theo RCW 46.17.350(1) (a), (c), (d), (e), (g), (h), (j), hoặ c từ (n) đế n 
(q) và  đố i vớ i từ ng phương tiệ n phả i tuân theo RCW 46.17.355 có  trọ ng tả i là  từ  
sá u ngà n pao trở  xuố ng và  theo quy đị nh củ a bộ  phậ n cấ p giấ y phé p để  đượ c 
đăng ký  trong phạ m vi ranh giới củ a cơ quan quả n lý , đố i vớ i đặ c quyề n sử  dụ ng 
xe cơ giớ i.
 Thủ  tụ c tiế n hà nh thu phí  cấ p giấ y phé p sẽ  đượ c Cơ Quan Quả n Lý  Giao Thông 
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Vậ n Tả i Thế  Kỷ  á p dụ ng để  thanh toá n tấ t cả  hoặ c mộ t phầ n chi phí  củ a quá  trì nh 
lậ p kế  hoạ ch, thiế t kế , xử  lý  kỹ  thuậ t và  đá nh giá  môi trườ ng củ a hệ  thố ng trong 
Giai Đoạ n I, bao gồ m nhưng không giớ i hạ n tấ t cả  hoặ c mộ t phầ n chi phí  củ a bấ t 
kỳ  khoả n nợ  nà o, bao gồ m nhưng không giớ i hạ n cá c khoả n thanh toá n nợ  gố c 
và  lã i và  cá c chi phí  tà i trợ , đượ c phá t hà nh để  trả  mộ t số  hoặ c tấ t cả  cá c chi phí  
liên quan đế n việ c chuẩ n bị  sẵ n sà ng cho Cơ Quan Quả n Lý  thự c hiệ n Giai Đoạ n 
1.  Số  dư, nế u có , củ a chi phí  quy hoạ ch, thiế t kế , xử  lý  kỹ  thuậ t và  đá nh giá  môi 
trườ ng củ a hệ  thố ng Giai Đoạ n I sẽ  đượ c thanh toá n bằ ng bấ t kỳ  nguồ n quỹ  sẵ n 
có  hợ p phá p nà o.  
Trong phạ m vi cho phé p củ a Phá p Chế  Trao Quyề n Thi Hà nh Luật, Cơ Quan 
Quả n Lý  Giao Thông Vậ n Tả i Thế  Kỷ  có  thể  phá t hà nh nợ  để  trả  chi phí  cho việ c 
quy hoạ ch, thiế t kế , xử  lý  kỹ  thuậ t và  đá nh giá  môi trườ ng Giai Đoạ n 1, bao gồ m 
nhưng không giớ i hạ n cá c chi phí  tà i trợ , và  có  thể  thế  chấ p doanh thu từ  thuế  
tiêu thụ  đặ c biệ t để  bả o đả m hoà n trả  khoả n nợ .
(b) Ngoà i phí  cấ p phé p đượ c mô tả  trong mụ c nà y, Cơ Quan Quả n Lý  Giao 
Thông Vậ n Tả i Thế  Kỷ  có  thể  thu phí , lệ  phí  hoặ c chi phí  khá c đố i vớ i cá c dị ch vụ  
liên quan đế n, quả ng cá o cho, việ c thiế t lậ p cá c khu vự c cả i tiế n củ a đị a phương, 
và  tì m kiế m và  có  đượ c nguồ n tà i trợ  từ  cá c thự c thể  chí nh phủ  khá c và  từ  cá c 
thự c thể  tư nhân phù  hợ p vớ i luậ t phá p liên bang và  Tiể u Bang hiệ n hà nh, bao 
gồ m nhưng không giớ i hạ n việ c có  đượ c cá c khoả n việ n trợ  và  tà i trợ  khá c.
(c) THEO CHƯƠNG 35.95A RCW, BẤ T KỲ  QUYẾ T ĐỊ NH NÀ O CỦ A HỘ I ĐỒ NG 
QUẢ N TRỊ  CƠ QUAN QUẢ N LÝ  GIAO THÔNG VẬ N TẢ I THẾ  KỶ  ĐỂ  TIẾ N 
HÀ NH XÂY DỰ NG BẤ T KỲ  GIAI ĐOẠ N NÀ O ĐƯỢ C ĐỀ  XUẤ T CỦ A HỆ  THỐ NG 
ĐƯỜ NG XE LỬ A ĐỀ U ĐÒ I HỎ I RẰ NG QUYẾ T ĐỊ NH ĐÓ  ĐƯỢ C PHÊ CHUẨ N 
VÀ  NGUỒ N TÀ I TRỢ  CHO HOẠT ĐỘNG ĐÓ ĐƯỢ C TRÌ NH NỘ P CHO CÁ C 
CỬ  TRI TRONG KHU VỰ C QUẢ N LÝ  TRƯỚ C KHI CƠ QUAN QUẢ N LÝ  THỰ C 
HIỆ N BẤ T KỲ  HOẠ T ĐỘ NG XÂY DỰ NG NÀ O.
Mụ c IX  Quỹ  Cho Phé p Công Chú ng Tiế p Cậ n – Cá c Nguồ n Kinh Phí  Bổ  Sung 
Từ  mườ i phầ n trăm (10%) trở  lên theo quyế t đị nh củ a cá c hộ i đồ ng củ a Cơ Quan 
Quả n Lý , tạ m thờ i hoặ c thườ ng trự c, trong tổ ng số  kinh phí  hoạ t độ ng mỗ i năm 
củ a Hộ i Đồ ng Quả n Trị  Cơ Quan Quả n Lý  sẽ  đượ c trí ch lậ p và  gử i và o Quỹ  Cho 
Phé p Công Chú ng Tiế p Cậ n và  đượ c độ c quyề n sử  dụ ng để  cung cấ p nguồ n hỗ  
trợ  ý  nghĩ a cho công chú ng trong quá  trì nh công chú ng tham gia và o bấ t kỳ  khí a 
cạ nh nà o củ a, hoặ c vấ n đề  liên quan đế n, hoạ t độ ng và  hiệ u quả  củ a Đề  Xuấ t 
nà y; ngoạ i trừ  khi không có  nguồ n kinh phí  nà o có  thể  đượ c sử  dụ ng đố i lậ p vớ i 
cá c điề u khoả n củ a đề  xuấ t nà y.  
Nguồ n kinh phí  trong Quỹ  Công Chú ng Có  Thể  Tiế p Cậ n có  thể  đượ c chi tiêu 
và o nhữ ng việ c như, bao gồ m nhưng không giớ i hạ n tới, cá c nghiên cứ u về  môi 
trườ ng hoặ c giao thông, chứ ng thự c củ a chuyên gia, tư vấ n phá p lý  hoặ c chi 
phí  tổ  chứ c chẳ ng hạ n như phí  cá c bả n sao, chi phí  liên quan đế n đị a điể m họ p, 
hoặ c ví dụ như việc lậ p mô hì nh cho cá c thà nh phầ n hệ  thố ng.  
Chi phí  từ  Quỹ  Công Chú ng Có  Thể  Tiế p Cậ n chỉ  đượ c dự a trên mộ t mẫ u đơn 
đăng ký  chí nh thứ c và  quá  trì nh nộ p đơn được quản lý bởi Cơ Quan Quả n Lý .  
Bấ t kỳ  thà nh viên nà o của công chú ng, cá  thể, nhó m cá c cá  nhân hoặ c tổ  chứ c 
phi lợ i nhuậ n, tổ  chứ c dựa trên cơ sở cộ ng đồ ng mà đượ c đăng ký  vớ i Tiể u Bang 
Washington hoặ c vớ i chí nh quyề n liên bang đề u có  thể  nộ p đơn xin tà i trợ .  
Yêu cầ u và  bấ t kỳ  phê duyệ t sau đó  nà o đố i vớ i kinh phí  tà i trợ  đề u không đượ c 
vượ t quá  $5.000 cho mỗ i đơn đượ c chấ p thuậ n.  Mỗ i ngườ i nộ p đơn chỉ  có  thể  
nộ p đơn và  đượ c phê duyệ t kinh phí  tà i trợ  mộ t năm mộ t lầ n, và  chỉ  dà nh cho 
mộ t trườ ng hợ p hoặ c vấ n đề  trong mộ t năm.  Tấ t cả  cá c chi phí  phả i đượ c ngườ i 
nộ p đơn xá c minh và  chứ ng nhậ n bởi người nộp đơn rằ ng không có  trườ ng 
hợ p ngoạ i lệ  liên quan đế n vấ n đề  trướ c Cơ Quan Quả n Lý  và /hoặ c Thà nh Phố  
Seattle mà chỉ  có  liên quan trự c tiế p đế n hoặ c bị  ả nh hưở ng bở i cá c yêu cầ u 
hoặ c việ c thự c hiệ n Đề  Xuấ t nà y.  
Cá c nguồ n tà i trợ  không đượ c giả i ngân trự c tiế p cho thà nh viên công chú ng đã  
nộ p đơn, mà  thay và o đó  sẽ  đượ c giả i ngân cho thự c thể /cá c thự c thể  hoặ c mộ t 
ngườ i/nhữ ng ngườ i mà  ngườ i nộ p đơn đã  tuyên bố  theo hì nh phạ t về  tộ i khai 
man là  sẽ  đượ c thanh toá n cho cá c dị ch vụ  mà  họ  đã  cung cấ p hoặ c cá c khoả n 
chi phí  đã  đượ c họ  thự c hiệ n, liên quan đế n vấ n đề  yêu cầ u củ a Cơ Quan Quả n 
Lý  hoặ c Thà nh Phố  Seattle đang đượ c xem xé t, liên quan đế n việ c thự c hiệ n Đề  
Xuấ t nà y hoặ c bấ t kỳ  cam kế t hoặ c hoạ t độ ng nà o củ a Cơ Quan Quả n Lý .  
Đôi khi Cơ Quan Quả n Lý  có  thể  nâng giớ i hạ n về  khoả n đô la có  thể  đượ c chi 
tiêu đạ i diệ n cho ngườ i nộ p đơn xin hỗ  trợ  từ  Quỹ  Công Chú ng Có  Thể  Tiế p Cậ n.  
Việ c nâng mứ c giớ i hạ n chỉ  có  thể  xả y ra theo từ ng trườ ng hợ p cụ  thể , chỉ  sau 
10 ngà y có  thông bá o công khai và  phiên điề u trầ n công khai, và  sau khi nhậ n 
đượ c đa số  phiế u ủ ng hộ  khoả n chi đó  củ a Hộ i Đồ ng Quả n Trị  tạ i thờ i điể m diễ n 
ra phiên điề u trầ n.    

Cơ Quan Quả n Lý  có  thể  yêu cầ u cá c nguồ n quỹ  từ  bấ t kỳ  nguồ n công hoặ c 
tư phù  hợ p nà o để  tăng thêm ngân sá ch hoạ t độ ng, tuy nhiên mườ i phầ n trăm 
(10%) bấ t kỳ  quỹ  nà o đượ c huy độ ng từ  (cá c) nguồ n đó  phả i đượ c gử i và o Quỹ  
Công Chú ng Có  Thể  Tiế p Cậ n; hoặ c bấ t kỳ  tỷ  lệ  phầ n trăm nà o từ  nhữ ng nguồ n 
quỹ  đượ c huy độ ng đó  lớn hơn mườ i phầ n trăm (10%), lên tới tố i đa mộ t trăm 
phầ n trăm (100%) có  thể  đượ c gử i và o Quỹ  Công Chú ng Có  Thể  Tiế p Cậ n theo 
yêu cầ u hoặ c sự  chỉ  đạ o củ a ngườ i đạ i diệ n nguồ n quỹ  đó .  
Mụ c X  Cá c Điề u Khoả n Khá c
Nhân Viên củ a Cơ Quan Quả n Lý 
Hộ i Đồ ng Quả n Trị  Cơ Quan Quả n Lý  ban đầ u phả i thuê hai nhân viên toà n thờ i 
gian, mộ t là  Giá m Đố c Quả n Trị  và  mộ t là  Phó  Giá m Đố c Quả n Trị , hai nhân viên 
bá n thờ i gian và  có  thể  có  thuê số  lượ ng thự c tậ p sinh hoặ c tì nh nguyệ n viên 
không giớ i hạ n có  thể  đượ c cấ p kinh phí  và  duy trì  hợ p lý  trong phạ m vi ngân 
sá ch và  cơ sở  vậ t chấ t, tấ t cả  nhằ m hỗ  trợ  hộ i đồ ng thự c hiệ n cá c nhiệ m vụ  củ a 
Đề  Xuấ t, củ a Cơ Quan Quả n Lý  và  củ a Hộ i Đồ ng Quả n Trị  Cơ Quan Quả n Lý ; dù  
là  hộ i đồ ng quả n trị  Tạ m Thờ i hoặ c thườ ng trự c.  
Đị a Điể m Trụ  Sở  Chí nh củ a Cơ Quan Quả n Lý 
Đị a điể m trụ  sở  chí nh củ a Cơ Quan Quả n Lý  không đượ c nằ m trong phạ m vi xá c 
đị nh củ a khu vự c “Trung Tâm Thà nh Phố ” hoặ c “Khu Trung Tâm” củ a Seattle, 
nhưng thay và o đó  sẽ  đượ c đặ t ở  không gian hoặ c tò a nhà  nằ m ở  khu dân cư, 
khu thương mạ i, khu di tí ch lị ch sử  hoặ c khu công nghiệ p có  thể  tiế p cậ n đa 
phương thứ c thuậ n tiệ n để  đả m bả o rằ ng tấ t cả  mọ i ngườ i tương tá c vớ i Cơ 
Quan Quả n Lý  có  khả  năng tiế p cậ n trự c tiế p và  thuậ n tiệ n vớ i trụ  sở  chí nh.  
Không gian nà y phả i có  bã i đỗ  xe rộ ng rã i cho cá c thà nh viên trong hộ i đồ ng 
quả n trị , nhân viên và  cho hầ u hế t cá c khá ch đến trụ  sở .  Không gian đặ t trụ  sở  
chí nh củ a Cơ Quan Quả n Lý  đã đượ c cung cấ p, có  đượ c hoặ c đượ c duy trì  cũ ng 
bao gồ m khoả ng không gian trố ng để  dà nh riêng trong tò a nhà  và  có  thể  đượ c 
sử  dụ ng để  tổ  chứ c cá c buổ i họ p công khai hoặ c công chú ng có  thể  tiế p cậ n vớ i 
bấ t kỳ  thiế t bị  hoặ c cơ sở  nà o theo quy đị nh củ a Cơ Quan Quả n Lý  dà nh cho 
việc sử  dụ ng công. 
Tí nh Minh Bạ ch củ a Cơ Quan Quả n Lý  
Tạ i mọ i thờ i điể m, Cơ Quan Quả n Lý  phả i tuân thủ  và  hà nh độ ng theo cho cá c 
yêu cầ u củ a Hiến Chương Thà nh Phố  Seattle Điề u XXII. Cá c Chủ  Đề  Khá c § 
Mụ c 3.  Sổ  Sá ch và  Hồ  Sơ; Kiể m Tra Hiến Chương Thà nh Phố  Seattle, và  tuân 
theo cá c yêu cầ u củ a cá c cuộ c họ p công khai theo luậ t pháp RCW 42.30, Điề u 
Luậ t về  Cá c Cuộ c Họ p Công Khai, và  cá c yêu cầ u hồ  sơ công khai RCW 42.56, 
Điề u Luậ t về  Hồ  Sơ Công, đượ c thiế t lậ p tạ i thờ i điể m thông qua Đề  Xuấ t nà y.   
Cá c nghĩ a vụ  và  tiêu chuẩ n trong cá c quy chế  và  luậ t phá p nó i trên sẽ  đượ c coi 
là  cá c tiêu chuẩ n tố i thiể u củ a tí nh minh bạ ch mà  Cơ Quan Quả n Lý  phả i đá p 
ứ ng đượ c.  Cơ Quan Quả n Lý  có  trá ch nhiệ m xem xé t lại nhữ ng tiêu chuẩ n đó  
hà ng năm và  thiế t lậ p thêm riêng cho mì nh mộ t bộ  cá c tiêu chuẩ n về  tí nh minh 
bạ ch mà vượ t quá  nghĩ a vụ  củ a nhữ ng tiêu chuẩ n đượ c đặ t ra trong luậ t phá p 
thà nh phố  hoặ c tiể u bang. 
Tí nh Sẵ n Có  củ a Thông Tin về  Cơ Quan Quả n Lý  – Sổ  Đăng Ký  Thông Tin
            Cơ Quan Quả n Lý  phả i thiế t lậ p sổ  đăng ký  thông tin đượ c lậ p danh mụ c 
và  duy trì  trự c tuyế n, có  thể  truy cậ p đượ c trên trang chủ /chí nh củ a Cơ Quan 
Quả n Lý  về  tấ t cả  (cá c) hà nh độ ng đang chờ giả i quyế t, cá c hoạ t độ ng, nhiệ m 
vụ , giấ y phé p, chí nh sá ch, kế  hoạ ch cá c loạ i là  cơ sở  cho hà nh độ ng củ a họ .  Sổ  
đăng ký  phả i bao gồ m bả ng tó m tắ t nêu lên tì nh trạ ng củ a thông tin liên quan tớ i 
trườ ng hợ p đang trong quá  trì nh xử  lý  để  á p dụ ng, đá nh giá  và  phê duyệ t, và  
bao gồ m, và  liên kế t đế n cá c chí nh sá ch, kế  hoạ ch, tà i liệ u liên quan đế n việ c á p 
dụ ng đượ c đề  xuấ t cơ bả n, nhân viên trong Cơ Quan Quả n Lý  xem xé t tà i liệ u, 
thông tin liên lạ c củ a Cơ Quan Quả n Lý  vớ i  
(nhữ ng) đề  xuấ t hà nh độ ng (bên trong hoặ c bên ngoà i) và  ngượ c lạ i, cùng bấ t kỳ  
thông tin liên quan nào khá c mà  công chú ng cầ n biế t để  đượ c thông bá o đầ y đủ  
về  tấ t cả  cá c thông tin củ a Cơ Quan Quả n Lý .  Nhữ ng thông tin và  liên kế t liên 
quan đế n hồ sơ và  cá c tà i liệ u thông tin phả i đượ c cậ p nhậ t mộ t thá ng mộ t lầ n.   
Khả  Năng Á p Dụ ng Luật Tổng Quát
Cơ Quan Quả n Lý  tuân theo tấ t cả  cá c yêu cầ u tiêu chuẩ n củ a thự c thể  chí nh 
phủ  căn cứ  theo RCW 35.21.759, trong đó  có  cá c cá n bộ  và  cơ quan quả n 
lý  nhiề u thà nh viên từ đó, tuân theo luật tổng quát quy định chí nh quyề n đị a 
phương, cá c cơ quan quả n lý  nhiề u thà nh viên và  cá c viên chứ c chí nh phủ  đị a 
phương, bao gồ m nhưng không giớ i hạ n yêu cầ u đượ c kiể m toá n bở i kiể m toá n 
viên tiể u bang và  cá c yêu cầ u kế  toá n khá c đượ c cung cấ p theo chương 43.09 
RCW, cấ m sử  dụ ng cở  sở  vậ t chấ t cho cá c mụ c đí ch vậ n độ ng bầ u cử  theo RCW 
42.17A.555, quy tắ c đạ o đứ c dà nh cho cá c viên chứ c thà nh phố  theo chương 
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42.23 RCW, và  luậ t về  nhân viên kiể m soá t củ a chí nh quyề n đị a phương theo 
chương 42.41 RCW.
Mụ c XI  Giả i Thể  Cơ Quan Quả n Lý  Giao Thông Vậ n Tả i Thế  Kỷ .
(a) Cơ Quan Quả n Lý  Giao Thông Vậ n Tả i Thế  Kỷ  có  thể  bị  giả i thể  khi nhữ ng 
ngườ i dân số ng trong Khu Vự c Quả n Lý  bỏ  phiế u vì  nhữ ng lý  do đượ c nêu trong, 
và  căn cứ  và o Phá p Chế  Trao Quyề n Thi Hà nh Luậ t. (b) Theo bất kỳ quyế t đị nh 
nào mà Cơ Quan Quả n Lý  Giao Thông Vậ n Tả i Thế  Kỷ  sẽ  bị  giả i thể  (dù là dẫn 
đến điều gì) thì  Cơ Quan Quả n Lý  Giao Thông Vậ n Tả i Thế  Kỷ  phả i nhanh chó ng 
chấ m dứ t công việ c củ a mì nh. Bấ t kể  nhữ ng điề u đã  nó i ở  trên, nế u Cơ Quan 
Quả n Lý  Giao Thông Vậ n Tả i Thế  Kỷ  có  nợ  chưa trả  và  nế u đượ c luậ t á p dụ ng 
cho phé p (không bao gồ m Đề  Xuấ t nà y hoặ c bấ t kỳ  sắ c lệ nh nà o củ a Thà nh 
Phố ), thì  Cơ Quan Quả n Lý  Giao Thông Vậ n Tả i Thế  Kỷ  có  thể  giao ướ c vớ i chủ  
nợ  rằ ng cơ quan sẽ  không bị  giả i thể  và  sẽ  tiế p tụ c tồ n tạ i vớ i mụ c đí ch tiế p tụ c 
đá nh thuế  và  thu cá c khoả n thuế  hoặ c cá c khoả n chị u thuế  và  cam kế t sẽ  thanh 
toá n cá c khoả n nợ  củ a Cơ Quan Quả n Lý  Giao Thông Vậ n Tả i Thế  Kỷ , và  để  
thự c hiệ n cá c hà nh độ ng khá c cầ n thiế t như vậy để  cho phé p trả  cá c khoả n nợ  
cò n lạ i củ a Cơ Quan Quả n Lý  Giao Thông Vậ n Tả i Thế  Kỷ , và  khi không cò n 
khoả n nợ  nà o củ a Cơ Quan Quả n Lý  Giao Thông Vậ n Tả i Thế  Kỷ  chưa đượ c 
trả  (hoặ c khi có  quy đị nh đượ c thiế t lậ p cho việ c thanh toá n tấ t cả  cá c khoả n nợ  
chưa được chi trả củ a Cơ Quan Quả n Lý  Giao Thông Vậ n Tả i Thế  Kỷ , phù hợp 
với cá c điều khoản khoản nợ  và  theo cá ch thứ c mà quyề n lưu giữ  tà i sả n của 
người nắm giữ công khố phiếu trên bất kỳ khoản thu thuế  củ a Cơ Quan Quả n Lý  
Giao Thông Vậ n Tả i Thế  Kỷ  đã được thanh toán xong, bằ ng cá ch ký  gử i và o bả n 
chứ ng thự c đủ  nguồ n quỹ  cá c loạ i tà i sả n khá c nhằ m mụ c đí ch đó ), Cơ Quan 
Quả n Lý  Giao Thông Vậ n Tả i Thế  Kỷ  sẽ  ngừ ng hoạ t độ ng và  Đề  Xuấ t nà y không 
cò n cung cấ p cho cơ quan quả n lý  giao thông vậ n tả i thà nh phố  nữa. Tuy nhiên, 
miễ n là  không điề u gì  trong Tiể u Mụ c IX(b) nà y có ý định hoặ c sẽ đượ c hiể u là  để  
sử a đổ i hay hạ n chế  Mụ c IV(3). 
Mụ c  XII  Bầ u Cử .  
     Nhữ ng Ngườ i Thỉnh Nguyện yêu cầ u Giá m Đố c Quậ n King hoặ c cơ quan có  
trá ch nhiệ m thông qua nghị  quyế t cầ n thiế t để  thay thế  cho đề  xuấ t nà y trên lá  
phiế u, nhận thấ y rằ ng có tồ n tạ i trườ ng hợ p khẩ n cấ p căn cứ  theo RCW Chương 
29.13, như vậ y thiết yếu cầ n phả i triệ u tậ p và  tiế n hà nh một cuộ c bầ u cử  đặ c biệ t 
trong Thà nh Phố  kế t hợ p vớ i cuộ c tổ ng tuyể n cử  củ a tiể u bang và o thá ng 11 năm 
2014, nhằ m mụ c đí ch trì nh nộ p Đề  Xuấ t nà y lên cá c đạ i biể u cử  tri đủ  điề u kiệ n 
củ a Thà nh Phố .
MỤ C XIII PHÊ CHUẨ N.  
     Bấ t kỳ  hà nh độ ng nà o căn cứ  và o thẩ m quyề n đượ c trao trong Đề  Xuấ t nà y 
và  trướ c Ngà y Hiệ u Lự c sẽ  đượ c phê chuẩ n và  xá c nhậ n.
Mụ c  XIV Hiệ u Lự c Từ ng Phầ n. 
      Nế u bấ t kỳ  mộ t hoặ c nhiề u điề u khoả n nà o trong Đề  Xuấ t nà y vì  bấ t kỳ  lý  do 
gì  trở  nên không hợ p lệ  thì  tí nh không hợ p lệ  đó  sẽ  không ả nh hưở ng đế n bấ t 
kỳ  điề u khoả n nà o khá c củ a Đề  Xuấ t nà y hoặ c củ a việ c thu thuế  bổ  sung đượ c 
ủ y quyề n theo đây, nhưng Đề  Xuấ t nà y sẽ  đượ c hiể u và  thự c thi như thể là cá c 
điề u khoả n không hợ p lệ  không bao gồ m trong tài liệu này, ngoạ i trừ  việ c nế u 
bấ t kỳ  điề u khoả n nà o đượ c coi là  không hợ p lệ  bở i lý  do phạ m vi hoặ c mứ c độ  
củ a nhữ ng ngườ i đủ  điề u kiệ n đượ c hưở ng lợ i từ  đó , khi đó  điề u khoả n đó  sẽ  
đượ c coi là  có  hiệ u lự c trong phạ m vi cho phé p củ a luậ t phá p và  để  chỉ  có  lợ i cho 
nhó m ngườ i đó  vì  có  thể  nhậ n đượ c lợ i í ch hợ p phá p từ việc đó.
Mụ c  XV  Tí nh Hiệ u Lự c. 
     Nhữ ng phầ n trong Đề  Xuấ t nà y quy đị nh về  việ c trì nh nộ p đề  xuấ t lá  phiế u lên 
cá c cử  tri sẽ  có  tá c dụ ng và  hiệ u lự c ngay lậ p tứ c sau khi có  xá c nhậ n củ a Giá m 
Đố c Bầ u Cử  Quậ n King, Washington rằ ng căn cứ  và o Phá p Chế  Trao Quyề n Thi 
Hà nh Luậ t, tỷ  lệ  cá c đạ i biể u cử  tri đủ  điề u kiệ n bắ t buộ c củ a Cơ Quan Quả n Lý  
Đượ c Đề  Xuấ t đã  ký  và o Đơn Thỉnh Nguyện.

Văn bản hoàn chỉnh của Đơn kiến nghị số 1 của người dân

Mục lục ứng cử viên
Anderson, Marcine  23
Bathum, Richard  29
Bender, Johanna  36
Bettinger, Dawn M.  15
Bonner, Fred   48
Chapman, Art   38
Chow, Mark C.   37
Christie, David M.  31
Delaurenti, II, Charles J.  25
Donohue, Karen  47
Eide, D. Mark   34
Finkle, Michael   20
Garrow, Janet   15
Green, Jr., Nathaniel B.  27
Gregory, Willie   46
Harn, Corinna   28
Harper, Anne C.   40
Hayne, Sarah   16
Kato, Eileen A.   39
Kondo, C. Kimi   43
Mahoney, Susan  32
McKenna, Ed   42
Meyer, David E.   26
Montgomery Hightower, Judith 45
Nault, Peter L.   18
Naylor, Marcus   17
O’Toole, Lisa   17
Rosen, Steve   44
Satterberg, Dan   14
Seitz, Vicki   33
Shadid, Damon   48
Shah, Ketu   16
Smith, Douglas J.  22
Steiner, David A.  19
Stephenson, Elizabeth D. 35
Tavel, Phillip   37
Tucker, Donna   21
Williams, Matt   30
Zimmerman, Jon M.  43



Vui lòng tái chế sách dành cho cử tri của quí vị

919 SW Grady Way, Ste 100
Renton, WA  98057-2906

NON PROFIT ORG
US POSTAGE

PAID
SEATTLE, WA

PERMIT NO 1455

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

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

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。

Phiên bản địa phương


