
Jurisdiction King County Elections is not authorized to edit statements, 
nor is it responsible for the contents therein. 1Quận King không chịu trách nhiệm về tính hợp lệ hoặc 
chính xác của lời tuyên bố, phát biểu hoặc bác bỏ. 

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.

Thành phố Bothell
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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 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

Thành phố Seattle

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 có sẵn theo yêu cầu. xem trang tiếp theo



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

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

Thành phố Seattle



Jurisdiction King County Elections is not authorized to edit statements, 
nor is it responsible for the contents therein. 7Quận King không chịu trách nhiệm về tính hợp lệ hoặc 
chính xác của lời tuyên bố, phát biểu hoặc bác bỏ. 

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

Thành phố Seattle Thành phố Seattle- 1A

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
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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.
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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.

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 có sẵn theo yêu cầu.

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!



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

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

Khu lợi ích giao thông vận tải Seattle



Jurisdiction King County Elections is not authorized to edit statements, 
nor is it responsible for the contents therein. 11Quận King không chịu trách nhiệm về tính hợp lệ hoặc 
chính xác của lời tuyên bố, phát biểu hoặc bác bỏ. 

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

Khu lợi ích giao thông vận tải Seattle

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

Khu học chánh Highline số 401



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

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.

Khu cứu hỏa & cứu hộ phía Đông quận Pierce

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  



Jurisdiction King County Elections is not authorized to edit statements, 
nor is it responsible for the contents therein. 13Quận King không chịu trách nhiệm về tính hợp lệ hoặc 
chính xác của lời tuyên bố, phát biểu hoặc bác bỏ. 

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.

Khu cứu hỏa & cứu hộ phía Đông quận Pierce

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  

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

Khu công viên đô thị Si View

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


