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Hiến chương này không bao gồm các sự kiện:  Chúng ta đã có một cuộc họp của 
Ủy Ban Giám Sát của Người Dân hàng tháng. Việc ban hành bổ sung mức độ 
quản lý sẽ đòi hỏi cần phải thương lượng thêm với các công đoàn bị ảnh hưởng 
và yêu cầu giám đốc hiện tại thuê ngoài các thủ tục pháp lý để trì hoãn trong năm 
2016 hoặc sau đó.  Bây giờ là lúc cho phép các nguyên tắc đã được thống nhất 
để thực hiện và điều hành đầy đủ như đã lập.  Hiến chương quan liêu và tốn kém 
này là không cần thiết và dư thừa.  Bầu Không.

Chế độ hiện tại của chúng ta không trao quyền hạn, sự trong sạch, trách nhiệm 
và giám sát của công dân tại Quận King và trong cả nước đang có nhu cầu. Việc 
tăng cường giám sát các vụ việc quan trọng của người dân góp phần đảm bảo sự 
công bằng trong khi vẫn mang lại niềm tin trong việc cam kết sử dụng quyền lực 
của văn phòng thi hành luật một cách phù hợp và công bằng. Việc này góp phần 
làm giảm các chi phí tài chánh của các vụ kiện tụng trong khi vẫn duy trì được 
trình độ nghiệp vụ và các giá trị về dân chủ của chúng ta, đẹm lại trách nhiệm to 
lớn hơn cho các công dân của cộng đồng chúng ta.

Các công dân của chúng ta ngày càng 
đòi hỏi sự minh bạch, trách nhiệm và 
giám sát hơn trong các hoạt động chính 
của việc thi hành luật. Bản đề xuất sửa đổi hiến chương được sửa đổi và làm 
phù hợp nhằm mang lại mức độ hợp lý của việc giám sát bắt buộc của người dân 
trong khi vẫn cho phép các viên chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của 
mình. Việc đưa ra giám sát quan trọng hơn của Văn phòng Cảnh sát trưởng xuất 
hiện tại thời điểm quan trọng trong lịch sử của Quận King như một cơ hội để tạo 
và duy trì lòng tin giữa các viên chức và công dân những người mà họ bảo vệ. 
Bằng việc nhận diện các trường hợp hành vi sai trái khi chúng xảy ra, các công 
dân có cơ hội được bảo vệ tốt hơn các quyền cơ bản của mình chống lại việc lạm 
dụng quyền lực. Bản sửa đổi hiến chương này cũng thành lập một hội đồng cố 
vấn công dân để đánh giá, tư vấn và báo cáo về các vấn đề bình đẳng và công 
bằng xã hội góp phần củng cố cam kết của cơ quan thi hành luật về sự đối xử 
công bằng và bình đẳng cho tất cả công dân. Trong một xã hội dân chủ, giám sát 
thi hành luật của công dân có hiệu quả là rất quan trọng.  Đây là thời điểm phù 
hợp để thực hiện giám sát thi hành luật của công dân một cách độc lập, minh 
bạch và có trách nhiệm. Bầu có để sửa đổi Hiến chương Quận King góp phần 
thành lập văn phòng giám sát thi hành luật của công dân.
Được ủng hộ bởi:
Bob Ferguson, Bộ trưởng Tư pháp Tiểu bang Washington 
Faith Ireland, Tư pháp, Tối cao Pháp viện Tiểu bang Washington (Ret.) 
Jenny A. Durkan, Cựu Luật sư Hoa Kỳ, Khu phía Tây của Washington

Văn phòng Thực thi Luật pháp OLEO là 
hội đồng được thành lập và hoạt động đối 
với một thủ tục hòa giải và xét xử kéo dài.  
Đề nghị này bổ sung mức độ của chế độ quan liêu đòi hỏi phải thương lượng lại 
với các công đoàn bị ảnh hưởng.  
Giả định thủ tục hiện tại của chúng ta có vấn đề.  Cảnh sát trưởng của chúng ta 
rất chủ động trong việc cung cấp giám sát với văn phòng OLEO.  Các vấn đề có 
thể được giải quyết nhanh chóng và công bằng.  Do đó, đề nghị này là quá sớm, 
không cần thiết, không linh hoạt và mất nhiều năm thương lượng lại của công 
đoàn. 
Hiện tại, có một cách tiếp cận theo phân cấp để giải quyết các vấn đề một cách 
minh bạch.  Chế độ có một đơn vị giám sát nội bộ và một Ủy ban Giám sát Công 
dân. Nếu vẫn còn những vấn đề chưa được giải quyết, các công dân có thể liên 
lạc với các ủy viên hội đồng, cảnh sát trưởng hoặc điều tra viên của quận. Ngoài 
ra, các thành phố nhỏ thực hiện giám sát thông qua các hội đồng của mình.
Chúng ta đang bắt đầu quá trình thuê một giám đốc OLEO mới làm việc toàn thời 
gian.  Bất kỳ thay đổi nào trong cơ cấu quản lý sẽ làm trì hoãn quá trình tuyển 
mộ hiện tại trong năm 2016 và hơn nữa .  Chúng ta nên cho phép chế độ hiện tại 
được vận hành như dự kiến.   Quận không thể đưa ra một mô hình giám sát của 
công dân mới mà không có các thương lượng và điều này đã làm tốn thêm các 
chi phí. 
Các vấn đề tiềm ẩn có thể được giải quyết dưới chế độ hiện tại.  Chế độ hiện tại 
của chúng ta tạo sự trong sạch trong cảnh sát và cung cấp dịch vụ cộng đồng tốt 
hơn để giúp cho chúng ta được an toàn. 

Phát biểu được nộp bởi: 
Kathy Lambert và Tricia Richards
Kathy@KathyLambert.com

Phát biểu được nộp bởi: 
Larry Phillips, Estela Ortega, và 
Larry Gossett

Văn bản hoàn chỉnh của dự luật này bắt đầu từ trang 20.

Nếu quý vị có câu hỏi về dự luật 
này, vui lòng liên lạc:
Nick Wagner, 
Nhân viên Hội đồng Quận King
206-477-0894
nick.wagner@kingcounty.gov

 Bản sửa đổi Hiến chương Số 1 sẽ đề 
ra các quy định dựa trên hiến chương 
cho văn phòng giám sát thi hành luật 
của công dân (OLEO) và hội đồng cố 
vấn công dân về việc giám sát thi hành 
luật (Hội Đồng Cố Vấn Công Dân). Cả 
OLEO và Hội Đồng Cố Vấn Công Dân hiện tại đều phải tuân thủ theo sắc lệnh đã 
được hội đồng thông qua. Nếu bản sửa đổi hiến chương này được phê chuẩn, nó 
sẽ trở thành các quy định dựa trên hiến chương và sẽ phải được cử tri thông qua 
để được sửa đổi hoặc bãi bỏ.
Theo bản sửa đổi hiến chương, cơ quan OLEO sẽ được thành lập theo sắc lệnh 
và dự kiến bao gồm cơ quan có thẩm quyền thực hiện điều tra, đánh giá và phân 
tích hành vi của các nhân viên công lực tại nơi có đơn kiện chống lại các nhân 
viên công lực hoặc việc lợi dụng quyền lực của họ. Cơ quan OLEO cũng dự kiến 
bao gồm cơ quan có thẩm quyền thực hiện đánh giá kết quả của các cuộc điều 
tra nội bộ và có các hành động kỷ luật phù hợp. OLEO sẽ có quyền tiếp cận các 
thông tin có liên quan có tại sở lưu trữ hồ sơ về an toàn công cộng và có thể kiểm 
tra các hiện trường phạm tội, thực hiện phỏng vấn và tham gia vào các cuộc điều 
tra nội bộ và xem xét lại các phiên điều trần. Dự kiến OLEO sẽ có thẩm quyền 
công bố các đề nghị và thực hiện tiếp ngoại cộng đồng. Giám đốc của OLEO sẽ 
do hội đồng chỉ định với nhiệm kỳ 4 năm.
Hội Đồng Cố Vấn Công Dân sẽ tư vấn và báo cáo về công việc của OLEO, 
những vấn đề về bình đẳng và công bằng xã hội, và các cơ hội cải thiện trong 
sở phụ trách các hoạt động an toàn công cộng. Hội viên của hội đồng phải được 
thông qua bởi sắc lệnh.
Bản đề nghị sửa đổi cần phải quy định rõ rằng vì mục đích thương lượng tập thể, 
các vấn đề của ban giám sát thi hành luật có ảnh hưởng đến tiền lương, giờ làm 
việc hoặc các điều kiện làm việc sẽ được ủy viên ban điều hành thương lượng có 
tham vấn với cảnh sát trưởng.

Sửa đổi Hiến chương Số 1
Giám sát Cơ quan Thi hành Pháp luật

Hiến chương Quận King có nên được sửa đổi để thiết lập 
chức vụ dân sự giám sát cơ quan thi hành pháp luật dựa 
trên hiến chương, để cung cấp cho người giữ chức vụ 
thẩm quyền thích hợp để thực hiện nhiệm vụ, để thiết lập 
ủy ban cố vấn công dân giám sát cơ quan thi hành pháp 
luật dựa trên hiến chương và để đưa Quận trưởng Quận 
King, qua tham vấn với cảnh sát trưởng, làm người đàm 
phán của quận liên quan đến việc giám sát cơ quan thực 
thi pháp luật, tất cả như được quy định trong Sắc lệnh 
18087 không?
Có 
Không

Quận King
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Văn bản hoàn chỉnh của dự luật này bắt đầu từ trang 21.

Best Starts là khoản đầu tư thông minh vào việc ngăn ngừa các vấn đề, giảm chi phí 
tư pháp hình sự, và tạo ra các khoản tiết kiệm thuế dài hạn. Báo Seattle Times đồng ý, 
ủng hộ Dự Luật 1: “... Đánh giá lạnh lùng của các nhà nghiên cứu khoa học xã hội ... 
cho thấy rằng 221 triệu USD chi cho các can thiệp về hành vi ở trẻ em trong các lĩnh 
vực chăm sóc trẻ em (các cấp độ tốt hơn, ít gián đoạn, tội ác được ngăn chặn) sẽ được 
lợi 31.741 triệu USD ...” Một ủy ban giám sát công dân độc lập sẽ đảm bảo trách nhiệm 
giải trình. Với ít hơn 5USD trên mỗi chủ nhà trung bình, Best Starts sẽ giúp mọi trẻ em 
thành công. 

Hiến chương của Quận King, Hiến pháp của Quận, yêu cầu chúng ta tài trợ cho các 
dịch vụ cơ bản của quận trước tiên. Văn phòng cảnh sát quận đã giảm gần 125 viên 
chức so với trước giai đoạn suy thoái kinh tế và những con đường của ta vẫn đang 
thiếu vốn nghiêm trọng. Đến khi nào chúng ta tài trợ hết các dịch vụ của quận, người 
đóng thuế mới không bị yêu cầu gánh vác trách nhiệm của Olympia.  

Khoản thuế được đề nghị bị thiếu các chi tiết cụ thể. Đó là một tấm séc trống chi 
400.000.000USD mà không có chi tiết về cách chi tiêu. Những đứa trẻ xứng đáng có 
được một sự tổ chức và giải trình trách nhiệm mà khoản thuế này không cung cấp.

Mỗi đứa trẻ ở Quận King đều xứng đáng có 
được khởi đầu tốt nhất trong cuộc sống. Tất 
cả trẻ em cần được hỗ trợ khi chúng phát 
triển để đạt được những tiềm năng đầy đủ của mình. Dự luật 1 là một gói lưỡng đảng và 
dựa trên bằng chứng sẽ tài trợ cho các chương trình đã được chứng minh, đem đến các 
lợi ích thiết thực và có thể đo được, và tạo ra sự thay đổi lâu dài.
Thời thơ ấu: Nghiên cứu UW đột phá đã cho thấy sự phát triển não là quan trọng nhất 
trong độ tuổi từ 0-3. Dự luật 1 cung cấp dịch vụ hỗ trợ trước khi sinh, khóa đào tạo cho 
phụ huynh, khóa đào tạo cho điều dưỡng viên, các buổi khám sàng lọc theo mốc phát 
triển, và giúp đỡ cho các gia đình trẻ đang đối mặt với khó khăn về kinh tế hay vô gia cư.
Can thiệp về Hành vi: Trang bị kiến thức cho giáo viên và phụ huynh để có thể xác định 
những thách thức về sức khỏe tâm thần và hành vi—và cho trẻ sự giúp đỡ mà chúng 
cần—là rất quan trọng để trẻ học tập thành công ở trường, ngăn bỏ học, và giữ trẻ em 
tránh xa tội ác.  
Phòng chống Bạo lực Gia đình: Trẻ phải được sống trong môi trường nuôi dưỡng. Dự 
luật 1 hỗ trợ các chương trình để giảm thiểu nguy cơ lạm dụng trong gia đình—vào bảo 
vệ các nạn nhân.
Trách nhiệm Tài khóa: Hiện nay 75% nguồn trợ giúp của hạt là đóng góp cho Tư pháp 
Hình sự—kiểm soát các hậu quả xấu thay vì ngăn ngừa chúng. Dự luật 1 hướng đến - 
ngăn ngừa - phá vỡ vòng tuần hoàn đói nghèo và hình phạt, tiết kiệm tiền, và đảm bảo 
mọi trẻ em đều có thể lớn lên, học tập và phát triển nhanh.
Được sự ủng hộ của: Giám đốc Điều hành Dow Constantine; Hội đồng Quận lưỡng 
đảng; các nhà lãnh đạo công đoàn và doanh nghiệp; Các Câu lạc bộ Thanh thiếu niên 
Nam và Nữ; YWCA; Tổ chức United Way ở Quận King.

Các dịch vụ cơ bản của quận đang thiếu vốn. 
Quận King sẽ đóng cửa các cây cầu và trở về 
các con đường sỏi đá do thâm hụt ngân sách 
bảo trì hàng năm lên tới hơn 100 triệu USD. Ngân sách của cảnh sát quận cần hàng 
triệu đô la để trở lại việc cung cấp nhân viên cho các mức trước giai đoạn suy thoái 
kinh tế. Quận trưởng gần đây đã đề nghị phóng thích một số tội phạm nhiều giờ sau khi 
bị bắt để cắt giảm chi phí. 
Khoản thuế này nghe có vẻ tốt đẹp, nhưng nó là một tấm “séc trống” không có thông tin 
chi tiết về cách nó sẽ được chi tiêu.  Những người đóng thuế của Quận King đơn giản 
là không đủ khả năng với 400 triệu USD bổ sung này khi Quận King không tài trợ cho 
các dịch vụ cơ bản.
Do các giới hạn về thuế bất động sản bắt buộc, các Khu Bệnh viện và Khu Cứu hỏa 14 
có thể mất kinh phí với khoản thuế này.  Ngoài ra, chỉ còn ít không gian được ủy quyền 
đánh thuế cho việc thực thi đầy đủ luật ngân quỹ, cho tòa án, nhà tù, hoặc cho bảo trì 
đường xá.
Chỉ vài tháng trước, Tiểu bang đã tăng kinh phí giáo dục khoảng 19% hoặc 2,7 tỷ USD 
đầu năm nay.  Với tư cách là các cựu lập pháp tiểu bang chúng tôi hiểu các chương 
trình này là trách nhiệm của tiểu bang, và sự tăng ngân sách tiểu bang gần đây sẽ mở 
rộng các cơ hội học tập sớm với chất lượng cao cho trẻ em. 
Bây giờ không phải là thời điểm cho khoản thuế mới có trị giá 400 triệu USD.  Trước 
hết, các chính trị gia cần tài trợ cho các dịch vụ quan trọng của quận, trước khi yêu cầu 
các khoản bổ sung vào ngân sách của Quận.
www.smartchoiceskingcounty.com
info@smartchoiceskingcounty.com

Nếu quý vị có câu hỏi về dự luật này, 
vui lòng liên lạc: Adrienne Quinn,
Giám đốc, Sở Dịch vụ Cộng đồng và 
Nhân sinh
206-263-7991
adrienne.quinn@kingcounty.gov

Dự luật này sẽ ủy quyền cho Quận King 
đánh thuế bất động sản cơ bản bổ sung 
với mức mười bốn xu (0,14USD) hoặc 
ít hơn cho mỗi ngàn đô la (1.000USD) 
giá trị định giá trên tất cả các bất động 
sản chịu thuế trong phạm vi Quận King 
để tài trợ cho các chiến lược phòng ngừa và can thiệp sớm nhằm cải thiện sức 
khỏe và phúc lợi trẻ em, thanh niên, gia đình và cộng đồng. Khoản thuế sẽ được 
ủy quyền trong thời gian sáu năm, bắt đầu thu vào năm 2016 và có mức tăng ủy 
quyền hàng năm lên đến 3% trong thời gian từ hai đến sáu năm.

Tiền thuế thu được sẽ được sử dụng để cải thiện sức khỏe và phúc lợi của trẻ 
em, thanh niên, gia đình và cộng đồng, với 50% tập trung vào trẻ em dưới 5 tuổi, 
35% vào những trẻ em trong độ tuổi từ 5 đến 24, 10% vào các cộng đồng có cơ 
hội, và 5% còn lại được nêu chi tiết trong Sắc lệnh 18088. Kinh phí sẽ được dùng 
để chi trả các dịch vụ dành cho phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh, để tiếp cận với 
thực phẩm an toàn và lành mạnh, và tiếp cận với các dịch vụ sức khỏe tâm thần 
và sàng lọc theo mốc phát triển. Kinh phí cũng sẽ được sử dụng để ngăn ngừa 
và can thiệp sớm vào kết quả tiêu cực trong đó có bệnh mãn tính, bệnh tâm thần, 
lạm dụng chất kích thích, bạo lực gia đình và giam giữ. Kinh phí sẽ tiếp tục được 
sử dụng để giảm thiểu sự thiếu công bằng trong hiệu quả đối với trẻ em và thanh 
niên trong quận và tăng cường, tích hợp và khuyến khích đổi mới trong các cơ 
quan dịch vụ y tế và nhân sinh. Tiền thuế thu được trong năm đầu tiên, 19 triệu 
USD sẽ tài trợ cho một sáng kiến ngăn ngừa thanh niên và gia đình vô gia cư và 
để trang trải các chi phí bầu cử có đánh thuế.

Một hội đồng tham vấn và giám sát gồm các cư dân của quận và các bên liên 
quan với những quan điểm khác nhau về mặt địa lý và văn hóa sẽ được thành 
lập để đưa ra các kiến nghị và giám sát việc phân phối tiền thuế thu được.

Phát biểu được nộp bởi: 
Warren Peterson và George Scott
www.smartchoiceskingcounty.com

Phát biểu được nộp bởi: 
Calvin Lyons, và Dow Constantine 
www.beststartsforkids.com

Quận King

Đề xuất Số 1
Thuế thu Bất động sản Cơ bản dành cho Trẻ em, 
Thiếu niên, Gia đình và Cộng đồng

Hội đồng Quận King thông qua Sắc lệnh Số 18088 liên 
quan đến việc cấp kinh phí để cải thiện phúc lợi cho trẻ em, 
thiếu niên, gia đình và cộng đồng.  Nếu được thông qua, đề 
xuất này sẽ cấp kinh phí cho công tác phòng ngừa và can 
thiệp sớm để đạt được kết quả tích cực liên quan đến: thai 
kỳ khỏe mạnh; hỗ trợ cho cha mẹ và trẻ sơ sinh; trẻ em và 
thiếu niên phát triển lành mạnh; sự lành mạnh và phúc lợi 
của cộng đồng; và ngăn ngừa khủng hoảng và can thiệp 
sớm cho trẻ em và thiếu niên, bao gồm bạo lực gia đình và 
vô gia cư.  Đề xuất này sẽ cho phép thu thuế bất động sản 
cơ bản bổ sung $0.14 trên mỗi $1,000 giá trị định giá được 
bắt đầu thu thuế vào năm 2016 và cho phép tăng thuế tối 
đa hàng năm là 3% trong 5 năm tiếp theo.  Đề xuất này nên 
được: 
Chấp thuận
Bác bỏ
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Lời phát biểu ủng hộ đã trình bày sai lạc thực tế.  Mặc dù 63,5% cử tri quận King ủng 
hộ I-502, nhưng chỉ một số ít cử chi Federal Way hỗ trợ. Và việc hỗ trợ hợp pháp hóa 
không có nghĩa là cư dân muốn đặt các cửa hàng cần sa ở đây. Chỉ có ít phần trăm tiền 
thu thuế được trả lại thành phố--không đủ để bù lại các chi phí thi hành luật. Phúc lợi 
của thanh niên và chất lượng cuộc sống của chúng ta không phải để bán với bất cứ giá 
nào.

Hội đồng về Rượu và Cần sa đã lập ra các quy tắc nghiêm ngặt liên quan đến việc bán 
cần sa. Các quy định liên quan đến an ninh, địa điểm cửa hàng, quảng cáo, bao bì, vv 
được soạn thảo để giữ cho cộng đồng luôn an toàn và đưa cần sa ra khỏi tầm tay của 
trẻ vị thành niên. Không có bằng chứng cho thấy các cửa hàng bán lẻ cần sa đang làm 
tăng các chi phí thi hành luật. 

Nhờ khoản tiền thu thuế từ các doanh nghiệp cần sa, Federal Way có thể phát triển và 
thịnh vượng hơn với ít gánh nặng cho người đóng thuế tại thành phố.

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

 Federal Way đã hoạt động tích cực để thúc 
đẩy một môi trường thân thiện như gia đình, 
để thu hút các doanh nghiệp chất lượng và 
nâng cao chất lượng cuộc sống. 
Việc cấp phép cho các cơ sở cần sa là không tuân thủ yêu cầu về an toàn, sức khỏe 
và phúc lợi của người dân ở Federal Way.  Mặc dù việc bán cho trẻ vị thành niên là bất 
hợp pháp, nhưng các cửa hàng cần sa pot shop đã gửi một thông điệp rằng ma túy là 
tiêu chuẩn mới. Các thanh thiếu niên sẽ bị tràn ngập trong những thông điệp quảng cáo 
đến từ ngành công nghiệp tìm kiếm khách hàng lâu dài. 
Các cửa hàng cần sa Corner pot shop thậm chí còn có loại cần sa sẵn dùng hơn cho 
thanh thiếu niên. Viện Nhi khoa Hoa kỳ báo cáo rằng việc sử dụng cần sa sẽ gây trở 
ngại cho khả năng nhớ, khả năng tập trung, cho việc học tập và phát triển não bộ, làm 
giảm khả năng hoàn thành bậc trung học phổ thông.
Cửa hàng bán lẻ sẽ gây thiệt hại cho các doanh nghiệp lân cận và làm tăng các chi phí 
thi hành luật bằng việc tạo ra môi trường thuận lợi cho cả hành vi phạm tội nhỏ và các 
yếu tố hình sự nghiêm trọng. 
Sáu mươi tư thành phố khác ở Washington đã nhận ra rằng các chi phí xã hội là quá 
nặng đối với bất kỳ khoản tiền thu thuế nào.
Phiếu “không” không hạn chế người lớn sử dụng cần sa một cách riêng tư. 
Federal Way là một nơi tuyệt vời để gây dựng một gia đình, thành lập doanh nghiệp và 
tận hưởng một cuộc sống chất lượng tuyệt vời. Đây không phải là nơi dành cho các cửa 
hàng cần sa. Nói “Không” với bán lẻ cần sa!
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: https://www.facebook.com/NOtoFWPotShops

Trong năm 2012, các cử tri quận King đã 
thông qua I-502 với 63,5% phiếu thuận, việc 
hợp thức hóa cần sa cho mục đích giải trí. 
Trái với các cử tri, hội đồng thành phố Federal Way đã nhiều lần cấm việc kinh doanh 
cần sa trong phạm vi thành phố. Hội đồng đã yêu cầu một cuộc bầu tham vấn. Đó là 
những gì chúng ta đang làm hiện nay; Hội đồng thành phố muốn tổ chức một cuộc bỏ 
phiếu thứ hai, cho các công dân của Federal Way để thông báo cho họ và cho tất cả 
mọi người rằng chúng ta chấp thuận cần sa cho mục đích giải trí. 
Tính đến ngày 4 tháng 8 năm 2015, tổng số thuế tiêu thụ được thu thập từ việc kinh 
doanh cần sa tại Washington là khoảng 76 triệu đô la. Quận King chiếm gần 18 triệu 
đô la trong tổng số. Luật pháp quy định rằng tiền thu thuế sẽ được phân phối cho các 
khu vực bầu cử địa phương mà cho phép kinh doanh cần sa. Nếu Federal Way tiếp tục 
cấm việc kinh doanh cần sa thì thành phố sẽ không có được gì.  
Bằng việc cấm kinh doanh cần sa, Federal Way chỉ khuyến khích bán cho các thành 
phố gần kề, hoặc cho thị trường chợ đen.  Lệnh cấm của địa phương không có tác 
dụng, nhưng đã làm suy yếu mục tiêu cuối cùng của I-502, để điều chỉnh và xử lý cần 
sa một cách có trách nhiệm ở nơi mà các chiến lược ngăn cấm đã thất bại rõ ràng.
Bằng cách bỏ phiếu “có”, bạn sẽ cho hội đồng thành phố biết rằng Federal Way nên 
cho phép kinh doanh cần sa và sẽ được hưởng quyền lợi từ việc chia sẻ công bằng 
các đồng đô la thuế.  

Phát biểu được nộp bởi: 
Elise Crick, Francois Ryf, và 
Cristiano Suzuki
FedWayProMJ@gmail.com

Phát biểu được nộp bởi: 
Jack Walsh, James Stiles, và 
Terrance R. Thomas II

Nếu quý vị có câu hỏi về dự luật này, 
vui lòng liên lạc:
Amy Jo Pearsall, 
Luật sư Thành phố
253-835-2562
AmyJo.Pearsall@cityoffederalway.com

Thành phố Federal Way hiện đang 
áp dụng một lệnh cấm tại chỗ đối 
với bất kỳ việc kinh doanh nào liên 
quan đến cần sa, và sẽ hết hạn 
tháng 5 năm 2016.

Đề xuất bỏ phiếu này là một cuộc bầu tham vấn không ràng buộc, cho phép 
người dân thông báo cho Hội đồng thành phố Federal Way dù là họ ủng 
hộ hay phản đối việc kinh doanh liên quan đến cần sa trong phạm vi thành 
phố Federal Way. Phiếu “Có” tức là cử tri ủng hộ việc kinh doanh liên quan 
đến cần sa trong phạm vi thành phố Federal Way. Phiếu “Không” tức là cử 
tri phản đối việc kinh doanh liên quan đến cần sa trong phạm vi thành phố 
Federal Way.

Thành phố Federal Way

Dự luật Tham vấn Số 1
Cho phép các Doanh nghiệp Liên quan đến Cần 
sa ở Thành phố Federal Way

Hội đồng Thành phố Federal Way có nên ban hành sắc 
lệnh cho phép các doanh nghiệp liên quan đến cần sa 
trong phạm vi thành phố Federal Way không?
Có
Không
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Thành phố Kent 

Không có địa điểm nào có kế hoạch chi tiết để hỗ trợ các đám đông lớn xem trình 
diễn chuyên nghiệp.
Các cuộc gọi 911 sẽ chỉ tăng lên khi tất cả pháo hoa bị coi là bất hợp pháp.  Cảnh 
sát sẽ bị ngập trong các trát đòi hầu tòa liên quan đến pháo hoa.
Tiếng ồn từ pháo hoa sẽ to hơn bởi mọi người sẽ pháo từ những nơi bán pháo 
hoa bất hợp pháp.
Nhiều cựu chiến binh thích xem pháo hoa. Trẻ em thích pháo hoa.
Việc cấm pháo hoa sẽ làm giảm đi sự thích thú truyền thống trong ngày mồng 4 
của người dân vì hành động của một số người. 

Phe đối lập dường như đồng ý với chúng ta khi phát biểu rằng có vấn đề với pháo 
hoa. Chúng ta đồng ý với họ rằng ngày 4 tháng 7 phải được kỷ niệm và vinh danh. 
Tuy nhiên, đây không phải là vấn đề về quyền mà là vấn đề của cộng đồng, nó 
như một minh chứng cho thấy hầu hết các cộng đồng xung quanh đã thực hiện 
bước này, và thực tế đã để lại một Kent cô lập và lẻ loi khi đối mặt với mọi điều. 
Chỉ có cách giải quyết lành mạnh là cấm tất cả các loại pháo hoa.

Hãy cùng chúng tôi bỏ phiếu “Không”.

Có hai loại pháo hoa được sử dụng tại 
Kent, Hợp pháp và Bất hợp pháp.

Pháo hoa bất hợp pháp (pháo nổ, M-80s, pháo chai màu hồng, vv) luôn có sẵn tại 
những vùng dành riêng cho người da đỏ địa phương và ở chỗ những người bán 
rượu lậu. Chúng tạo ra tiếng ồn và gây cháy. Đó là lý do tại sao chúng là loại bất 
hợp pháp!  Tiếng đùng đùng lớn mà bạn nghe thấy, những thỏi pháo màu hồng và 
các mảnh pháo vỡ khác mà bạn thấy vẫn còn phổ biến bất chấp lệnh cấm!  Các 
quy định địa phương không áp dụng cho việc mua bán tại các vùng dành riêng 
cho người da đỏ. Thực tế cho thấy các thành phố cấm pháo hoa thường có nhiều 
tiếng ồn, các vụ cháy và thương tích do pháo hoa bất hợp pháp nhiều hơn cả!  

Pháo hoa Hợp pháp được phê duyệt bởi Tiểu bang và Ủy ban An toàn Sản phẩm 
Người Tiêu dùng sẽ được bán tại các gian hàng pháo hoa có giấy phép tại địa 
phương và được điều hành bởi các cá nhân và tổ chức phi lợi nhuận. Pháo 
hoaHợp pháp được sử dụng bởi nhiều gia đình và nhiều gia đình là hàng xóm của 
nhau có thể đốt để kỷ niệm ngày mồng 4 theo cách truyền thống, an toàn và lành 
mạnh. Nhiều cựu chiến binh rất thích kỷ niệm ngày mùng 4 bằng pháo hoa và tin 
rằng họ đã đấu tranh để bảo vệ quyền tự do được làm vậy.

Đừng lấy đi tự do của những gia đình kỷ niệm ngày mùng 4 một cách an toàn 
và lành mạnh!  “Thực thi các luật hiện hành; trừng trị những kẻ phạm pháp, chứ 
không phải người có trách nhiệm!” Hãy cùng tham gia với chúng tôi và bỏ phiếu 
“Không” với lệnh cấm!

Đây không phả i là  lời phát biểu.

Phát biểu được nộp bởi: 
Gwen Allen-Carston, Dave McDougall, 
và Richard Brandau
rich_brandau@yahoo.com

Phát biểu được nộp bởi: 
Richard Wilkinson, Lorraine Brinkmann, 
và Colin Hauck
RNWilkinson@comcast.net

Nếu quý vị có câu hỏi về dự luật này, 
vui lòng liên lạc:
Ronald F. Moore 
Thư ký Thành phố
253-856-5728
rmoore@kentwa.gov

Pháo hoa cho người tiêu dùng là pháo 
hoa có thể được mua tại các gian 
hàng pháo hoa ở Kent. Hiện nay, theo 
bộ luật của Thành phố Kent, pháo hoa 
cho người tiêu dùng có thể được bán 
và mua từ 12:00 trưa đến 11:00 tối vào ngày 28 Tháng Sáu, và từ 9:00 sáng 
- 11:00 tối từ ngày 29 Tháng Sáu đến ngày 04 Tháng Bảy. Pháo hoa cho 
người tiêu dùng có thể được sở hữu từ 12:00 trưa vào ngày 28 Tháng Sáu 
đến 11:00 tối vào ngày 4 Tháng Bảy, nhưng chỉ được sử dụng từ 9:00 sáng 
đến 11:00 tối ngày 4 Tháng Bảy. Theo luật hiện hành, pháo hoa cho người 
tiêu dùng sẽ bị cấm ở tất cả các thời điểm khác.

Các khu trưng bày pháo hoa công cộng, như các buổi trình diễn pháo hoa 
của Thành phố diễn ra vào 04 tháng 7, buổi tổ chức bắn pháo hoa tại Công 
viên Hồ Meridian và lễ thắp đèn cây trong khu trung tâm thành phố Kent, 
phải chịu sự kiểm tra nghiêm ngặt và tuân thủ các quy định cho phép. Dự 
Luật 1 sẽ không có hiệu lực đối với các khu vực trưng bày pháo hoa.

Dự Luật 1 tìm kiếm một cuộc bỏ phiếu tham vấn không ràng buộc về việc 
liệu Hội đồng thành phố có nên thông qua một sắc lệnh cấm bán, sở hữu và 
sử dụng pháo hoa cho người tiêu dùng tại Kent ở mọi thời điểm, bao gồm cả 
ngày nghỉ lễ 4 tháng 7 hay không. Phiếu “Có” trên Dự luật 1 là một lá phiếu 
ủng hộ Hội đồng Thành phố thông qua một đạo luật không cho phép bán, sở 
hữu và sử dụng pháo hoa tại Kent bất kỳ lúc nào. Phiếu “Không” trên Dự luật 
1 là một lá phiếu phản đối Hội đồng thành phố thông qua một đạo luật không 
cho phép bán, sở hữu và sử dụng pháo hoa tại Kent.

Đề xuất Tham vấn Số 1 
Việc bán, Sở hữu, và Bắn Pháo hoa dành cho 
Người Tiêu dùng ở Thành phố Kent 

Hội đồng Thành phố Kent cần tiến hành một cuộc bầu cử 
tham vấn để quyết định xem việc bán, sở hữu, và bắn pháo 
hoa dành cho người tiêu dùng có nên bị cấm ở Thành phố 
Kent hay không. Việc cấm bán, sở hữu, hoặc bắn pháo hoa 
dành cho người tiêu dùng sẽ không ảnh hưởng đến việc 
trưng bày pháo hoa công khai có giấy phép hợp lệ. 
Việc bán, sở hữu, và bắn pháo hoa dành cho người tiêu 
dùng ở Thành phố Kent có nên bị cấm hay không? 
Có 
Không 

Văn bản hoàn chỉnh của dự luật này có sẵn theo yêu cầu. 
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Việc thành phố và những người ủng hộ hành động như vậy được coi là một khoản thuế 
phê duyệt ARC.
Sai.
Trên thực tế, điều đó sẽ cho phép Kirkland vượt quá hạn ngạch thuế của Washington 
bằng cách thêm một hệ thống thuế mới để tài trợ cho các dự án được lựa chọn bởi Khu 
mới.
Ngoài ra, họ cũng muốn mọi người tin tưởng các ủy ban giám sát đã chỉ định và các 
cuộc bầu tham vấn sẽ ngăn chặn việc tăng thuế trong tương lai hoặc các dự án bổ sung 
mà không có sự chấp thuận của cử tri.
Sai.
Yêu cầu thuế tiêu chuẩn hoặc trái phiếu để xây dựng ARC.  Phiếu “Chống.” 

Khu công viên đang được tạo ra để xây dựng ARC.  Đó là một khoản đầu tư thận trọng 
với nhiều tầng trách nhiệm, đòi hỏi việc kiểm toán tiểu bang hàng năm, sự giám sát của 
người dân, và được cử tri thông qua bất kỳ các khoản chi lớn khác.  Thành phố và cộng 
đồng đã hợp tác với nhau trong hai năm để phát triển các kế hoạch sơ bộ cho ARC và 
xác định được hai địa điểm tiềm năng.  Bỏ phiếu Có, và chúng ta có thể cùng nhau tiến 
lên phía trước bằng cách đảm bảo một địa điểm và một thiết kế cuối cùng phục vụ cho 
cả cộng đồng.

Dự luật này tạo ra một Khu công viên mới 
được kiểm soát bởi các ủy viên hội đồng 
thành phố Kirkland và được điều chỉnh bởi 
luật tiểu bang. Các ủy viên hội đồng sẽ nhận được một séc trống cho bất kỳ khoản tiền 
nào liên quan đến các công viên mà họ chọn mà không cần sự chấp thuận của cử tri.
Nếu điều này được thông qua, họ có thể thiết lập thuế suất hàng năm lên đến 375USD 
cho $500,000 mỗi nhà. Mức thuế đề xuất của họ sẽ thêm 125USD vào các khoản thuế 
bất động sản hàng năm cho 500.000USD mỗi nhà - gần gấp đôi Mức thuế Công viên 
được cử tri chấp thuận năm 2012.
Họ có thể tăng thuế bất cứ lúc nào mà không cần sự chấp thuận của cử tri và cử tri 
không thể chấm dứt dịch vụ của Khu công viên.
Sau cuộc bỏ phiếu của Kirkland, nếu điều này được thông qua, các ủy viên hội đồng 
sẽ quyết định cần chi bao nhiêu cho một trung tâm bơi trong nhà lớn, thao trường, và 
trung tâm cộng đồng trên khu bất động sản chưa được chọn và với mức chi phí không 
xác định.  Dự kiến chi phí dao động từ 53.000.000USD đến 86.000.000USD.  Chúng ta 
xứng đáng được đảm bảo chắc chắn về những gì chúng ta nhận được bằng tiền của 
mình.
Chúng ta không biết số tiền thuế, chúng ta không biết chi phí xây dựng ARC, chúng ta 
không biết chi phía vận hành Khu công viên hay ARC, chúng ta không biết các dự án 
khác sẽ được thêm vào những gì.
Chỉ công bằng khi Hội đồng cung cấp tất cả các dữ kiện cần thiết trước khi yêu cầu tiền 
của chúng ta. 
Hãy truy cập vào www.no-kard.org để biết thêm thông tin và bỏ phiếu “Chống” cho Đề 
xuất 1.   

Chúng ta có cơ hội tạo ra một Trung tâm 
Cộng đồng Giải trí và Thể dục Thể thao 
Dưới nước (ARC) cho Kirkland mà chúng ta 
cần hiện nay và cho thế hệ mai sau.  Cư dân đã yêu cầu một cơ sở như vậy kể từ năm 
2001.  Kirkland không có trung tâm thể dục thẩm mỹ và giải trí công cộng, cũng không 
có phòng sự kiện hay phòng họp lớn.  Các khóa học bơi tại thành phố được đăng ký hết 
trong vòng vài phút, và hồ bơi công cộng quanh năm sẽ sớm đóng cửa.  Bây giờ là thời 
điểm đầu tư cho một cộng đồng phát triển.  ARC sẽ làm phong phú thêm chất lượng 
sống với các thao trường; chương trình giảng dạy, các liệu pháp, hồ bơi tập luyện và 
hồ bơi giải trí; các phòng thể dục thẩm mỹ; các phòng họp/phòng sự kiện có sức chứa 
tới 300 người - một nơi hội họp an toàn và lành mạnh mà tất cả mọi người ở mọi lứa 
tuổi và khả năng có thể gặp gỡ và tham gia vào các chương trình.  Tất cả mọi người, 
từ trẻ sơ sinh đến người cao niên, đều có thể tham gia các chương trình thể dục thẩm 
mỹ suốt cả năm với giá cả phải chăng, bao gồm tham gia các chương trình bơi cần 
thiết.  Phí sử dụng vừa phải có thể trang trải các chi phí hoạt động của trung tâm khi các 
không gian cộng đồng giải trí và thể dục thể thao dưới nước được hợp nhất thành một 
cơ sở đa chức năng duy nhất.  Sở công viên thành phố, với một hội đồng cố vấn công 
dân có chức năng giám sát, tạo kinh phí bền vững cho việc xây dựng và duy trì một cơ 
sở hạng nhất, mà sẽ làm lợi cho cộng đồng trong nhiều thế hệ.  Bỏ Phiếu Có cho Đề 
Xuất Số 1.

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

Phát biểu được nộp bởi: 
Rick Colella, Bill Finkbeiner, và 
Joan McBride
www.buildthearc.org

Phát biểu được nộp bởi: 
Rick Whitney, Mike Nykreim, và 
Ken MacKenzie
www.no-kard.org

Nếu quý vị có câu hỏi về dự luật này, 
vui lòng liên lạc: 
Robin Jenkinson
Luật sư Thành phố
425-587-3030
RJenkinson@kirklandwa.gov

Thành phố Kirkland đang yêu cầu cử tri 
chấp thuận việc thành lập Khu giải trí 
và Thể dục Thể thao Dưới nước, một 
sở công viên thành phố giáp ranh với 
thành phố Kirkland, để tài trợ kinh phí cho 
trung tâm cộng đồng giải trí và thể dục 
thể thao dưới nước.  Khu Giải trí và Thể dục Thể thao Dưới nước Kirkland sẽ là 
một hội đồng địa phương cấp quận có tất cả các quyền hạn được cấp theo luật 
tiểu bang trong RCW chương 35.61, có sẵn tại:  http://apps.leg.wa.gov/rcw/default.
aspx?cite:35.61.  Một trong số các quyền hạn của khu là đánh thuế bất động sản 
hàng năm lên đến 0,75USD cho mỗi ngàn đô la giá trị định giá.  Các Ủy viên Hội 
đồng thành phố Kirkland được bầu sẽ gồm Hội đồng quản trị và Khu này sẽ tăng 
doanh thu xây dựng, vận hành, bảo trì và cải thiện một cơ sở được biết đến là Trung 
tâm Cộng đồng Giải trí và Thể dục Thể thao Dưới nước (ARC).  ARC sẽ bao gồm 
các hồ thi đấu và hồ tập luyện, hồ giải trí nước ấm, các thao trường, các phòng tập 
thể hình, các studio tập thể dục, phòng dạy các môn nghệ thuật, và các không gian 
dự tiệc và tập trung cộng đồng.  

Khi ủy quyền dự luật được đưa vào lá phiếu này, Hội đồng thành phố cũng đã thông 
qua một sắc lệnh cho phép Quản lý Thành phố ký một thỏa thuận với Khu về việc 
thành lập khu phải có sự chấp thuận của cử tri.  Theo thỏa thuận được đề xuất, Khu 
sẽ đánh thuế bất động sản khoảng 0,25USD cho mỗi ngàn đô la giá trị định giá, 
thành lập một hội đồng cố vấn công dân để giám sát, đưa ra báo cáo trách nhiệm 
giải trình hàng năm, và yêu cầu các buổi bầu tham vấn để phê duyệt các khoản chi 
lớn khác.  Thành Phố sẽ giữ quyền sở hữu toàn bộ tài sản công viên và cung cấp 
nhân sự cho Khu.  

Sắc lệnh đi kèm và thỏa thuận đề xuất đều có tại: 

http://www.kirklandwa.gov/Assets/Interlocal+Metro+Park+District.pdf

Đề xuất Số 1 
Thành lập Khu Giải trí và Thể thao Dưới nước Kirkland 

Đề xuất Số 1 liên quan đến việc thành lập khu công viên đô thị 
theo chương 35.61 RCW. Đề xuất này sẽ thành lập Khu Giải 
trí và Thể thao Dưới nước Kirkland để cấp kinh phí cho việc 
xây dựng, điều hành, bảo trì và cải tiến Trung tâm Cộng đồng 
và Giải trí Dưới nước được đề xuất và các công viên và cơ 
sở vui chơi giải trí khác; tăng doanh thu bằng cách thu thuế 
bất động sản; ký hợp đồng với Thành phố để thực hiện chức 
năng của mình và được Ủy ban Cố vấn Công dân giám sát 
để đảm bảo trách nhiệm giải trình. Ranh giới của Khu Giải trí 
và Thể thao Dưới nước sẽ giống với ranh giới của Thành phố 
Kirkland và hội đồng quản trị sẽ bao gồm các thành viên Hội 
đồng Thành phố Kirkland. 

Ủng hộ việc thành lập Khu Giải trí và Thể thao Dưới nước 
Kirkland được điều hành bởi các thành viên Hội đồng Thành 
phố Kirkland phục vụ với tư cách mặc nhiên là Ủy viên Hội 
đồng Quản trị 

Phản đối việc thành lập Khu Giải trí và Thể thao Dưới nước 
Kirkland 

Thành phố Kirkland 
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Đây có phải là một lập luận cần thiết khi nói đến chủ đề này?  Pháo hoa là truyền 
thống của tự do và độc lập của chúng ta.  Thương tích là điều bi thảm và bất 
hạnh, nhưng phải nói rằng số trường hợp thương tích tăng gấp hai lần do pháo 
hoa hợp pháp và bất hợp pháp là một lời phát biểu gây sốc bởi Không có ai theo 
dõi thông tin này.  Sở cứu hỏa Elk Run là nguồn không xác định, và nhiều cựu 
chiến binh cảm thấy họ đã đấu tranh đòi quyền có được nó.  Đừng để nỗi sợ hãi 
gây ảnh hưởng đến cuộc bỏ phiếu ở đây.

Bỏ phiếu “có” để bảo vệ gia đình và bạn bè của chúng ta khỏi các mối nguy hiểm, 
tiếng ồn và ô nhiễm do pháo hoa.  Việc thực thi của cảnh sát sẽ được cải thiện 
bằng cách xác định rõ ràng đâu là hợp pháp và bất hợp pháp.  Ý thức của cộng 
đồng sẽ luôn tiếp tục với BBQ và các bữa tiệc.  Các tổ chức từ thiện của chúng 
ta sẽ tìm thấy ít hơn các tùy chọn nguy hiểm và độc hại để gây quỹ.  Chỉ có pháo 
hoa sử dụng cá nhân mới bị cấm.  Chúng ta vẫn có thể thưởng thức pháo hoa tại 
nơi bắn chuyên nghiệp trong công viên Lake Wilderness Park.

Văn bản hoàn chỉnh của dự luật này bắt đầu từ trang 25.

Đây không phả i là  lời phát biểu.Việc sử dụng pháo hoa cá nhân có 
thể gây thương tích cho người, gây 
hỏa hoạn và làm ô nhiễm không khí và 
nước.  Các cựu chiến binh bị hội chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương 
PTSD sẽ phải chịu đau đớn do âm thanh của pháo hoa.  Vật nuôi và thú hoang bị 
hoảng sợ do tiếng nổ đùng đùng, và đôi khi chúng chết do ăn phải chất độc trong 
những tàn tích.  Pháo hoa khiến người đóng thuế phải trả tiền do vượt quá thời 
gian cần thiết để bảo vệ người và tài sản.   

Trong năm 2014, các trường hợp thương tích đã tăng hai lần tại tiểu bang 
Washington do pháo hoa hợp pháp thay vì pháo hoa bất hợp pháp.  Năm nay, 
một bà mẹ ở Maple Valley đã phải nằm đè lên đứa con gái ba tuổi của chị để 
bảo vệ cô bé khỏi pháo hoa hợp pháp phát nổ sớm.  Bà mẹ bị thương, và chân 
của chị bị bỏng nặng gây ra sẹo vĩnh viễn.  Điều gì sẽ xảy ra nếu con gái chị bị 
thương do pháo hoa?  

Pháo hoa đã gây hoả hoạn trên diện tích một vài mẫu Anh tại Khu vực Sân Golf 
Elk Run.  Nhiều đám cháy nhỏ đã đốt cháy cây cối trong sân của chúng ta, đe 
dọa các ngôi nhà.  Sở Cứu hỏa Valley Maple đã bổ sung hai người làm thêm giờ 
để luôn có sẵn một đơn vị chữa cháy bổ sung, nhưng vẫn bị ngập trong các cuộc 
gọi do có nhiều vụ cháy.     

Pháo hoa là loại nguy hiểm mà chúng ta có thể kiểm soát được.  Hãy hạn chế sử 
dụng để bắn pháo hoa trình diễn chuyên nghiệp.  Bỏ phiếu “có” để cấm pháo hoa 
ở Thành phố Maple Valley.

Phát biểu được nộp bởi: 
Linda Olson
banfi reworks.98038@gmail.com

Phát biểu được nộp bởi: 
Clark Davis

Nếu quý vị có câu hỏi về dự luật này, 
vui lòng liên lạc:
Shaunna Lee-Rice
Thư ký Thành phố
425-413-8800
shaunna.leerice@maplevalleywa.gov

 Dự luật lá phiếu này chỉ để 
tham vấn. Do đó, việc phê 
chuẩn hoặc bác bỏ dự luật 
tham vấn này tự nó sẽ không 
có bất cứ hiệu lực pháp lý nào. Tuy nhiên, chắc chắn rằng, 
Hội đồng Thành phố Maple Valley sẽ sử dụng kết quả bỏ 
phiếu tham vấn này để xác định xem có nên thông qua dự 
thảo sắc lệnh trong tập sách của cử tri không. Dự thảo sắc 
lệnh, nếu được thông qua, thì sẽ là bất hợp pháp đối với bất 
kỳ người bán, sở hữu, sử dụng, chuyển nhượng, tuồn ra, đốt 
cháy hoặc phát nổ bất kỳ loại pháo hoa nào trong phạm vi 
Thành phố Maple Valley. Việc ngăn cấm sẽ không áp dụng 
đối với những nơi trưng bày pháo hoa công cộng được ủy 
quyền theo quy định tại RCW 70.77.290 hoặc việc sử dụng 
được ủy quyền hợp lệ cho những mục đích tôn giáo như đã 
được quy định tại RCW 70.77.311(2). Nếu được thông qua, 
sắc lệnh này sẽ không có hiệu lực trong một năm sau khi 
được thông qua.

Đề xuất Tham vấn Số 1 
Việc bán, Sở hữu, và Bắn Pháo hoa dành cho 
Người Tiêu dùng ở Thành phố Maple Valley 

Hội đồng Thành phố Maple Valley cần tiến hành một cuộc 
bầu cử tham vấn để quyết định xem việc bán, sở hữu, và 
bắn pháo hoa dành cho người tiêu dùng có nên bị cấm 
ở Thành phố Maple Valley hay không.  Việc cấm bán, sở 
hữu, hoặc bắn pháo hoa dành cho người tiêu dùng sẽ 
không ảnh hưởng đến việc trưng bày pháo hoa công khai 
có giấy phép hợp lệ. 
Việc bán, sở hữu, và bắn pháo hoa dành cho người tiêu 
dùng ở Thành phố Maple Valley có nên bị cấm hay không? 
Có 
Không 

Thành phố Maple Valley 
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Phát biểu ủng hộ

Đề xuất 1 cho phép những người đóng thuế không bảo vệ giới hạn thuế! Mọi việc 
đã được thu xếp năm ngoái khi giá trị thẩm định tăng từ $1.06tỷ năm 2014, lên 
$1,24 tỷ năm 2015, các khoản thuế đã tăng lên 17% chỉ trong vòng một năm.
Cần phải có một kế hoạch đánh thuế để phân bổ nguồn thu mà thành phố cần, 
nhưng cũng cần đảm bảo cho người đóng thuế.

Hãy Bầu Không cho Dự luật. 1

Phát biểu được nộp bởi: 
John Rankin
206-835-2853Để ứng phó với các năm phải chịu 

tăng thuế 6% hàng năm, các cử tri của 
Washington đã thông qua Dự luật I-747 
năm 2002, hạn chế thẩm quyền tới mức tăng hàng năm 1% của các khoản thu 
thực.
Năm 2010, các cử tri địa phương của chúng ta đã thông qua việc tách Khu Công 
viên ra khỏi thành phố, để duy trì lực lượng cảnh sát, tăng các khoản thuế cho các 
dịch vụ của thành phố lên 38.6%. Năm 2013, chúng ta đã bầu lại để thông qua 
việc tăng thuế của thành phố, để duy trì lực lượng cảnh sát của chúng ta, tăng cố 
định các khoản thu lên thêm 13.4%.
Với mức tăng giá trị bất động sản dự kiến 15% của năm 2015, Dự luật 1 làm tăng 
thuế thực của chúng ta lên 25% trong năm 2016, và 6% hàng năm cho 5 năm tiếp 
theo, để duy trì lực lượng cảnh sát của chúng ta. Việc tăng này đến bao giờ dừng 
lại?
Được dàn xếp với các mức tăng thuế trước đây, đây là mức tăng thuế khủng 
khiếp 263% chỉ trong 10 năm của thành phố, vượt xa dự kiến nếu thuế của chúng 
ta đã tăng lên 6% mỗi năm kể từ khi Dự luật I-747 được thông qua năm 2002!
Vấn đề không phải là các chi phí cảnh sát, mà nó là vấn đề quản lý tài khóa kém 
của hội đồng và nhân viên, những người đã lãng phí hàng triệu đô la chi phía 
kiện tụng, phí luật sư, ngân sách dự án và trong khi vẫn muốn xây dựng một hội 
trường thành phố mới. Dĩ nhiên chúng ta cần thêm nguồn thu, nhưng chúng ta 
xứng đáng với gói thuế khác, tốt hơn là chúng ta được đề nghị trong dự luật.
Hãy Bầu Không cho Dự luật 1.

Năm 2012, các công dân của thành phố 
Normandy Park đã bầu chọn để tăng 
mức thuế cho phù hợp với mức thuế của 
các thành phố xung quanh. Mức thuế sau đó được tăng lên tối đa là $1.60 /$1,000 
Giá trị Định giá trong năm 2013, giảm hàng năm theo giá trị đã tăng lên. Thành 
phố bị hạn chế tăng các khoản thu thuế bất động sản ở mức 1% mỗi năm mà 
không cần bầu cử công cộng, tuy nhiên các chi phí dịch vụ của Thành phố tiếp tục 
tăng gần bằng tỷ lệ lạm phát.

Thành phố của chúng ta về cơ bản là một cộng đồng dân cư và hoàn toàn phụ 
thuộc vào các khoản thuế bất động sản. Các khoản thu của Thành phố chỉ đủ 
cung cấp cho các dịch vụ cần thiết với số lượng nhân viên rất khiêm tốn. Thành 
phố còn rất ít ngân sách để cắt giảm. Nếu chúng ta không tăng mức thuế trở lại 
lên mức $1.60, chúng ta sẽ phải giảm nhân viên của Thành phố, các dịch vụ cảnh 
sát, và các dự án đường sắt trong năm 2016 các các ngân sách tiếp theo. Việc 
này có thể bao gồm giảm 2 hoặc nhiều vị trí Viên chức, điều này sẽ ảnh hưởng 
đến sự an toàn công cộng – các bạn và các Viên chức của chúng ta. Chúng ta đã 
cắt giảm một vị trí Viên chức.

Nội dung của đề xuất duy trì các khoản thu ở mức, hoặc dưới mức, $1.60 tối đa 
trong vòng 6 năm.

Hãy bảo vệ Thành phố và các Viên chức của chúng ta được an toàn…Bầu Có ủng 
hộ Đề xuất 1!

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

Nếu quý vị có câu hỏi về dự luật này, 
vui lòng liên lạc:
Jennifer Ferrer-Santa Ines,
Giám đốc Tài chính
206-248-8251
jenniferf@ci.normandy-park.wa.us

Thành phố Normandy Park dựa vào các 
khoản thuế bất động sản để cung cấp 
các dịch vụ cơ bản như bảo vệ an ninh, 
xây dựng đường phố và vỉa hè, và bảo 
trì cơ sở vật chất.

Trong thập kỷ qua, các khoản thu từ thuế bất động sản của Thành phố đã không 
theo kịp lạm phát, các nhiệm vụ của chính quyền tiểu bang và liên bang, và nhu 
cầu dịch vụ từ các cư dân của Thành phố.  

Mức thuế suất bất động sản năm 2015 của Normandy Park xấp xỉ là $1.44 trên 
mỗi $1,000 giá trị định giá.  Nếu dự luật này được thông qua thành luật, Thành 
phố sẽ được phép đánh thuế tối đa $1.60 trên mỗi $1,000 giá trị định giá trong 
năm 2016, tăng gần 16 xu trên mỗi $1,000.  Đối với mỗi năm trong 5 năm sau 
đó, Thành phố sẽ được phép tăng mức thuế suất hàng năm là 4% trong mỗi năm 
đánh thuế được phép theo Chương 84.55 RCW. Điều này sẽ làm cho mức thuế 
bất động sản của thành phố Normandy Park thấp h ơn mức $1.60 cho 5 năm tiếp 
theo từ 2017-2021.  Việc tăng mức thuế suất này sẽ cho phép Thành phố duy trì 
các dịch vụ, như an ninh, xây dựng đường phố và vỉa hè, và bảo trì cơ sở vật chất 
ở các mức hiện tại.  Hiện tại, 10% hóa đơn thuế bất động sản của hộ gia đình 
trung bình được phân bổ cho Thành phố Normandy Park.  Việc tăng được đề xuất 
chỉ áp dụng cho các khoản thuế được phân bổ cho Thành phố, chứ không phải 
cho phần còn lại của hóa đơn thuế bất động sản.

Để sống trong điều kiện cho phép, Thành phố Normandy Park đã cắt giảm nhân 
viên, trì hoãn xây dựng đường phố và bảo trì cơ sở hạ tầng, thực hiện có hiệu quả 
và khai thác các lựa chọn doanh thu khác.  Nếu dự luật này không được thông 
qua, sẽ cần phải cắt giảm thêm lực lượng cảnh sát và các dịch vụ khác của Thành 
phố.

Đề xuất Số 1
Tỷ lệ Thuế Bất động sản

Hội đồng Thành phố Normandy Park thông qua Nghị 
quyết Số 888 để trình đến cử tri nguồn kinh phí cho các 
dịch vụ Thành phố.   Đề xuất này sẽ cho phép (1) tăng tỷ 
lệ thuế bất động sản cơ bản bắt đầu thu vào năm 2016 là 
$0.160840 trên mỗi $1,000 giá trị định giá, với tổng mức 
thuế là $1.60 trên mỗi $1,000 giá trị định giá, (2) tăng thuế 
thu hàng năm từ năm 2017 đến 2021 lên bốn phần trăm, và 
(3) sử dụng tiền thuế thu 2021 như là mức thuế thu cơ bản 
cho việc tính thuế thu trong tương lai như được cho phép 
bởi RCW 84.55. Mục đính của việc gia tăng tỷ lệ thuế thu 
là để cung cấp kinh phí để duy trì các dịch vụ chính phủ cơ 
bản ở mức hiện tại. 
Đề xuất này có nên được chấp thuận không?
Có
Không

Thành phố Normandy Park

Phát biểu được nộp bởi: 
Clarke Brant
206-824-2108

Đây không phả i là  lời phát biểu.
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Văn bản hoàn chỉnh của dự luật này bắt đầu từ trang 26.

Dự luật Tiên khởi Seattle Số 122 (I-122) liên quan đến việc tham gia của 
công chúng vào chính quyền, đề ra các giới hạn về gây quỹ chiến dịch vận 
động và hoạt động ở hành lang nghị viện, thay đổi các điều kiện báo cáo, 
tăng hình phạt, kể cả trợ cấp công cộng cho các chiến dịch bầu cử, và cho 
phép Hội đồng Thành phố tự tài trợ cho mình bằng việc tăng thuế bất động 
sản.

I-122 lập ra các Voucher Dân chủ, gồm 4 voucher $25 dành tặng cho mỗi 
cử tri của Seattle trên mỗi cuộc bầu cử thành phố, và các ứng cử viên, 
những người đồng ý chi tiêu trong cuộc vận động tranh cử và các giới 
hạn quyên góp có thể nhượng lại cho và có thể đổi các voucher này. Các 
voucher có thể được tài trợ một phần bằng việc tăng thu thuế bất động sản 
lên tối đa $30,000,000 trong thời gian 10 năm. Mức thuế năm 2016 dự kiến 
là 1.94 xu trên mỗi $1,000 giá trị định giá.

Các hình phạt dân sự đối với các vi phạm luật bầu cử được tăng lên từ $10/
ngày lên $75/ngày và cấu thành một hình phạt $250-1000/ngày đối với các 
vi phạm trong vòng 30 ngày trước mỗi cuộc bầu cử.

Hiện tại, khi báo cáo tài chánh cá nhân của các ứng cử viên và gia đình 
của họ, các ứng cử viên chỉ cần kê khai nhóm người đóng thuế xếp theo 
thu nhập. Nhóm người đóng thuế xếp theo thu nhập hàng đầu hiện nay 
là “trên $25,000.” I-122 bổ sung thêm nhiều nhóm người đóng thuế, tính 
cả nhóm người đóng thuế xếp theo thu nhập hàng đầu có thu nhập “trên 
$5,000,000”. I-122 cũng yêu cầu báo cáo thị giá cổ phiếu và giá trị ròng ước 
tính của các ứng cử viên.

Các khoản đóng góp cho chiến dịch vận động tranh cử tối đa giảm từ 
$700 xuống $500, được điều chỉnh định kỳ theo lạm phát. Các viên chức 
dân cử và ứng cử viên không được phép nhận hoặc kêu gọi các khoản 
đóng góp cho chiến dịch vận động tranh cử từ bất kỳ ai có hợp đồng với 

Thành phố tối thiểu là 
$250,000 trong 2 năm gần 
nhất hoặc người đã trả 
tối thiểu $5,000 trong 12 
tháng gần nhất để vận động 
Thành phố. Nếu khả thi về mặt kỹ thuật, các ứng cử viên phải khai báo các 
khoản chuyển tiền điện tử vào các tài khoản của mình. 

Những người thu thập chữ ký được trả thù lao phải ghi rõ “PAID 
SIGNATURE GATHERER” trên mật hiệu, áp phích hoặc biển hiệu. 

Các viên chức dân cử và những người phụ tá/nhân viên được hưởng 
lương cao của họ không được vận động Thành phố trả lương trong 3 năm 
sau khi nghỉ việc.

Nội dung đầy đủ của dự luật tiên khởi được ghi trên cuốn sách tuyên 
truyền.

Dự luật Tiên khởi Số 122

Dự luật Tiên khởi Số 122 của Thành phố Seattle liên quan đến sự 
tham gia của công chúng vào chính phủ, bao gồm các chiến dịch 
và vận động hành lang bầu cử được tài trợ công khai.

Nếu được ban hành, dự luật này sẽ giới hạn đóng góp cho vận 
động bầu cử từ các cơ quan nhận hợp đồng Thành phố với tổng 
trị giá $250,000 hoặc nhiều hơn, hoặc từ các cá nhân chi tiêu 
$5,000 hoặc nhiều hơn cho vận động hành lang bầu cử; yêu cầu 
báo cáo 24 giờ của các đóng góp điện tử; yêu cầu nhận dạng 
của người thu thập chữ ký có hưởng lương; hạn chế vận động 
hành lang của các cựu quan chức Thành phố; thành lập chương 
trình tự nguyện tài trợ công khai cho chiến dịch vận động tranh cử 
thông qua $100 chứng từ cấp cho cử tri có ghi danh được tài trợ 
bằng mười năm tiền thuế bất động sản bổ sung, với $3,000,000 
(khoảng $0.0194/$1,000 giá trị định giá) được thu vào năm 2016. 

Đề xuất này có nên được ban hành thành luật không?

Có

Không 

Thành phố Seattle

Nếu quý vị có câu hỏi về dự luật này, vui 
lòng liên lạc: Polly Grow, Ủy ban Đạo đức và 
Bầu cử Seattle
206-615-1248
polly.grow@seattle.gov
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Phát biểu ủng hộ Phát biểu phản đối

Những người ủng hộ Dự luật I-122 có thể có ý định tốt, nhưng họ không biết nhiều về 
các cuộc bầu cử hoạt động như thế nào. Các chuyên gia đang đứng ra phản đối dự 
luật I-122 khi có các cuộc bầu cử theo mùa tại Seattle – nội dung chính của Dự 
luật I-122 vẫn còn là ý tưởng về “các voucher dân chủ” có nhiều lỗ hổng, điều này 
mở đường cho hàng loạt các vụ lạm dụng mới. Có, các cuộc bầu cử quốc gia của 
chúng ta cần phải cải cách, nhưng trái với các yêu cầu của những người ủng hộ, chúng 
ta biết rằng Dự luật I-122 thực sự tăng cường quyền lực của các nhóm lợi ích đặc biệt 
và mở rộng các cơ hội tham nhũng trong các cuộc bầu cử địa phương ở Seattle.
Dự luật này sẽ hủy hoại sự cải cách:
·      Dự luật I-122 tạo ra các lỗ hổng bằng các voucher dân chủ;
·      Đưa nhiều tiền hơn vào các khoản chi tiêu thiếu trách nhiệm độc lập, trong khi I-122 
chẳng làm gì để hạn chế hoặc cải cách;
·      Mời gọi những trò bịp bợp trong chiến dịch vận động từ các nhóm lợi ích đặc biệt 
quyền lực có thể kiểm soát các khoản đóng góp voucher của các thành viên;
·      Ngăn chặn các doanh nghiệp nhỏ có vốn nhỏ tham gia vào quy trình chính trị.
Hãy cùng tham gia với 2 cựu chủ tịch Ủy ban Nội quy và Bầu cử Seattle bầu KHÔNG 
cho Dự luật I-122.

Đừng tin vào các kế sách gây hoang mang. 
Cựu Ủy viên Ủy ban Nội quy và Bầu cử Seattle (Lynne Iglitzen, Lorena Gonzalez), các Cử 
trị của Liên đoàn Nữ Cử tri, các Đảng viên đảng Dân chủ và các nhà lãnh đạo cấp tiến, 
và hầu hết các ứng cử viên Hội đồng Thành phố Seattle City đều ủng hộ Dự luật I-122.
Dự luật I-122 đưa ra ánh sáng tầm ảnh hưởng của đồng tiền đen tối bằng việc:

• hạn chế các khoản tài trợ chiến dịch vận động từ các nhà thầu của thành phố, các 
doanh nghiệp và những nhà vận động của họ; 

• thúc đẩy việc công bố các khoản đóng góp cho chiến dịch vận động tranh cử; và
• cho phép mọi người dân được tham gia vào quy trình dân chủ, chứ không chỉ một số ít 

những kẻ giầu có nhất 
Các nhóm lợi ích lắm tiền nhiều của, bao gồm các nhà vận động cho những kẻ cho vay 
trong ngày và các nhóm lợi ích Shell Oil, đừng sau phe đối lập với Dự luật I-122, sử 
dụng các kế sách gây hoang mang giống nhau đã từng được sử dụng để phản đối các lá 
phiếu gửi vào mail.
Dự luật tiên khởi này đề ra các lớp bảo vệ mạnh mẽ, các giới hạn và các hình phạt 
nghiêm khắc để ngăn chặn sự lạm dụng và gian lận. Dự luật chỉ tốn $3 triệu/năm, khoản 
tiền đủ nhỏ để được tài trợ từ ngân quỹ chung hoặc là khoản thu thuế nhỏ nhất trong lịch 
sử của Seattle. Hãy tìm hiểu thêm tại: www.HonestElectionsSeattle.org
Hãy Bầu CÓ ủng hộ Dự luật I-122. Duy trì Seattle là của dân, do dân và vì dân.

BẦU CÓ ủng hộ Dự luật Bầu cử Trung 
thực I-122 của Seattle!
Chính quyền của chúng ta được cho là một 
chính quyền của dân, do dân, và vì dân, 
tuy nhiên gần đây có vẻ như các nhà tài trợ chiến dịch vận động là công ty giầu có và 
lớn đang biến những người dân thường đi chệch hướng. 
Trên cả nước, các nhóm lợi ích đặc biệt có quyền lực đang chi tiêu số tiền kỷ lục để 
gây ảnh hưởng lên các cuộc bầu cử. Các khoản quyên góp tiền đen tối đang làm mất 
đi quyền bầu cử của chúng ta. Kết quả là: chính quyền và các chính trị gia ngày càng 
được nắm giữ bởi những nhóm lợi ích có nhiều tiền của hơn là chúng ta, những người 
dân thường. 
I-122 duy trì Seattle là của dân, do dân và vì dân. Nó đảm bảo các viên chức dân cử 
của chúng ta sẽ lắng nghe tất cả người dân, chứ không chỉ là những nhà tài trợ giầu có 
của họ.
Được Liên đoàn Nữ Cử tri và các nhà lãnh đạo cấp tiến ủng hộ
Được ký bởi hơn 30,000 cử tri của Seattle, Dự luật Bầu cử Trung thực I-122 của 
Seattle được các nhà lãnh đạo cấp tiến được bầu chọn, các ứng cử viên, các tổ chức 
và các doanh nghiệp nhỏ ủng hộ mạnh mẽ trong đó bao gồm: Liên đoàn Nữ Cử tri của 
Quận Seattle/King, Hội Kế hoạch hóa Gia đình NW, Công dân, Người ủng hộ Hội Puget 
vì Đạo luật Hưu trí, One America Votes, Fuse Washington, Working Washington, Đảng 
viên đảng Dân chủ Trẻ tuổi Quận King và nhiều tổ chức khác.
Hãy Bầu Có ủng hộ Dự luật I-122 để:
Hạn chế tầm ảnh hưởng của các nhóm lợi ích giầu có lên các cuộc bầu cử của chúng 
ta
Dự luật I-122 đưa ra ánh sáng những đồng tiền đen tối trong các cuộc bầu cử của 
chúng ta bằng việc hạn chế các khoản tài trợ chiến dịch vận động từ các nhà thầu của 
thành phố, các doanh nghiệp và những nhà vận động của họ, bằng việc thúc đẩy việc 
công bố các khoản tài trợ chiến dịch vận động, và bằng việc đề ra các giới hạn quyên 
góp thấp hơn.
Giữ cho các viên chức dân cử trung thực
Các nhóm lợi ích đặc biệt giầu có có quá nhiều quyền lực tại Seattle. Khi các nhóm lợi 
ích này chi tiêu quá nhiều tiền của vào các cuộc bầu cử, thì đó không còn là tiếng nói 
tự do; mà đó là đang mua chuộc các ứng cử viên của chúng ta. Dự luật I-122 quy định 
việc các quan chức của thành phố nhận những công việc vận động ngay sau khi họ 
nghỉ hưu là vi phạm luật pháp, và dự luật quy định họ phải công khai đầy đủ tài sản của 
mình để góp phần xác định các xung đột lợi ích có thể xảy ra.
Tăng cường tham gia vào quy trình dân chủ
I-122 cho phép người dân được tham gia vào quy trình dân chủ hàng ngày, điều đó 
khuyến khích nhiều phụ nữ, những người da màu, và những người trẻ tuổi tham gia 
tranh cử mà không phụ thuộc vào tiền bạc của nhóm lợi ích đặc biệt.  Dự luật cũng giúp 
cho các cử tri có quyền lựa chọn trong các cuộc bầu cử, và các cử tri có thể ủng hộ 
các ứng cử viên theo lựa chọn của mình với 4 voucher dân chủ $25. Chương trình này 
được tài trợ thông qua quỹ thu nhập chung hoặc khoản tiền thu thuế nhỏ $8/năm cho 
một bất động sản trị giá $400,000.  
Tăng cường tính minh bạch, trách nhiệm, và các khoản phạt đối với những người vi 
phạm luật lệ
I-122 siết chặt thời hạn báo cáo chiến dịch vận động và đề ra các khoản phạt và hình 
phạt nghiêm khắc đối với những người vi phạm các luật bầu cử.
Duy trì Seattle là của dân, do dân và vì dân. Hãy Bầu Có ủng hộ Dự luật I-122:

Với tư cách là hai cựu chủ tịch Ủy ban Nội 
quy và Bầu cử Seattle và cựu chủ tịch Đảng 
Dân Chủ tiểu bang, chúng tôi biết rằng chúng 
ta cần phải cải cách bầu cử. Tuy nhiên Dự 
luật tiên khởi 122 là cách tiếp cận sai. 

Nội dung chính của dự luật này chép lại các luật bầu cử của Seattle bằng việc tăng thuế 
bất động sản để quyên góp 4 “voucher dân chủ” $25 cho mọi cử tri đã ghi danh. Sau đó 
các cử tri được cho là tặng lại các voucher này cho các ứng cử viên. Tuy nhiên I-122 
rắc rối và chưa được kiểm chứng – không một khu vực bầu cử nào đã từng thực hiện 
chế độ này – đến nổi nó gây ra nhiều hậu quả không dự tính được, điều đó tạo ra các lỗ 
hổng mới chín muồi cho các nhóm lợi ích đặc biệt lạm dụng. 

ĐƯỢC SOẠN THẢO KÉM, ĐẦY ẮP NHỮNG LỖ HỔNG

Dự luật I-122 được cho là bao gồm các giới hạn chi tiêu trong cuộc vận động tranh cử, 
nhưng nó được soạn thảo kém dẫn đến các giới hạn không có cơ sở. Các ứng cử viên 
có thể tăng số tiền đầy đủ các voucher, nhưng sau đó rút khỏi các giới hạn mức chi tiêu 
nếu chiến dịch vận động chi phí độc lập tham gia cuộc đua. Điều này có nghĩa là các 
ứng cử viên có thể tăng gấp đôi kẻ móc túi – những người nhận các voucher do 
người đóng thuế đóng góp trong khi VẪN tăng không giới hạn tiền mặt trong chiến dịch 
vận động. Và Dự luật I-122 phân phối các voucher trị giá $41.5 triệu cho mỗi cuộc bầu 
cử, nhưng chỉ tài trợ $3 triệu voucher mỗi năm – vì vậy, trong bất kỳ cuộc bầu cử nào, 
chỉ một bộ phận nhỏ các cử tri có thể được đền bù các voucher của mình; một số khác 
có thể thu lại các voucher chỉ để cố tình bỏ qua chúng. Điều đó là không công bằng. 

DỰ LUẬT I-122 TĂNG CƯỜNG QUYỀN LỰC CỦA CÁC NHÓM LỢI ÍCH

Dự luật này trên thực tế sẽ mở đầu cho sự tham nhũng trong các cuộc bầu cử 
của Seattle. Việc phân phối hàng triệu “voucher dân chủ” bằng giấy sẽ tạo ra một cơ 
chế khi những người không chân thật chắc chắn sẽ bí mật bán các voucher cho các 
chiến dịch vận động. Và Dự luật I-122 thực sự làm tăng sự kiểm soát của các nhóm lợi 
ích đối với các chính trị gia – các nhóm lợi ích được trợ cấp đầy đủ sẽ hướng dẫn các 
thành viên và những người ủng hộ của mình cách chi tiêu các voucher, đổ hàng trăm 
nghìn đôla cho cho các ứng cử viên được hưởng lợi, do đó, các chính trị gia sẽ phải 
phục tùng cho các nhóm lợi ích này thậm chí còn mạnh mẽ hơn hiện nay.  

KHIẾN CÁC CUỘC BẦU CỬ THIẾU MINH BẠCH HƠN

Cơ chế chiến dịch vận động hiện tại của chúng ta soi sáng những ai đang quyên góp cho 
những người họ không biết. Nếu Dự luật I-122 được thông qua, nhiều khoản đóng góp 
sẽ bị đưa vào các khoản chi tiêu thiếu minh bạch và trách nhiệm của nhóm lợi ích 
đặc biệt, trái với những gì mà một dự luật cải cách nên làm.

CHÚNG TA SẼ CÓ NHIỀU ƯU TIÊN QUAN TRỌNG HƠN

Seattle hiện có nhiều thử thách quan trọng cần giải quyết, từ việc nhà ở có giá phải 
chăng cho đến giáo dục, giao thông, an toàn công cộng và nhiều việc khác nữa. Việc 
tăng thuế bất động sản để tài trợ cho các chiến dịch vận động chính trị trong khi thành 
phố có quá nhiều ưu tiên cấp bách khác sẽ chẳng có ý nghĩa gì.

Dự luật I-122 sẽ làm cho các cuộc bầu cử của chúng ta thối nát hơn và dễ dàng bị kiểm 
soát hơn bởi những nhóm lợi ích có quyền lực. Hãy cùng chúng tôi bầu KHÔNG cho Dự 
luật I-122.

Phát biểu được nộp bởi: 
Bob Mahon, Michele Radosevich, 
và Dwight Pelz
www.noelectionvouchers.com

Phát biểu được nộp bởi: 
Nick Licata, Pramila Jayapal, và 
Estevan Munoz-Howard
http://honestelectionsseattle.org

Thành phố Seattle
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Phát biểu giải trình

Văn bản hoàn chỉnh của dự luật này bắt đầu từ trang 33.

Nếu quý vị có câu hỏi về dự luật này, vui 
lòng liên lạc: Polly Grow, Ủy ban Đạo đức và 
Bầu cử Seattle
206-615-1248
polly.grow@seattle.gov

Dự luật Seattle số 1 thay thế thuế giao thông sắp hết hạn và đảm 
bảo các quỹ, giảm tắc nghẽn, và các dự án sửa chữa và bảo trì, 
như các dự án nâng cấp chống động đất cầu, hành lang giao thông 
đường ra vào đường sắt đô thị nhẹ, các dự án an toàn cho người 
đi bộ và đi xe đạp, các tín hiệu giao thông đồng bộ hóa, các dự án 
vận tải và các dự án đường trong khu phố.  Dự luật 1 tăng tối đa 
$930 triệu trong vòng 9 năm, và có thể chi dùng trên 3 loại chương 
trình: Các Tuyến đường An toàn ($420 triệu); Giảm Tắc nghẽn 
($303 triệu); và Bảo trì và Sửa chữa ($207 triệu).  Số tiền chi phí 
của mỗi loại có thể thay đổi không vượt quá 10% theo sắc lệnh, 
sau khi Ủy ban Giám sát Thu thuế đã có đủ thời gian để đánh giá. 
Các khoản tiền này có thể thay đổi hơn 10% nếu được phê duyệt 
bởi 3/4 phiếu bầu của Hội đồng Thành phố.  

Các loại này và các chi tiết khác về thu thuế được nêu chi tiết hơn 
trong Sắc lệnh 124796, cũng được nêu trong sách nhỏ.  Ngoài các 
chi phí sử dụng các khoản thu theo Dự luật 1, Thành phố Seattle 
sẽ dành ra tối thiểu $40 triệu (được điều chỉnh theo lạm phát) hàng 
năm sử dụng các khoản thu Quỹ phụ Chung cho các mục đích giao 
thông.  

Chương 84.55 của Bộ luật Washington Sửa đổi hạn chế tăng thu 
thuế bất động sản hàng năm lên 1% so với khoản tiền cao nhất mà 
Thành phố có thể đã nhận được trong 1 trong 3 năm gần nhất. Có 
thể vượt quá mức giới hạn này nếu được đa số tương tối các cử tri 
thông qua.  Dự luật 1 cho phép Thành phố thu vượt các giới hạn đó 
nhưng không được vượt quá $930 triệu được dẫn chiếu ở trên.  

Năm 2016, năm thu đầu tiên, sẽ tăng không vượt quá $95 triệu.  
Thuế suất bổ sung liên quan đến Dự luật 1 tăng lên đối với mỗi chủ 
sở hữu bất động sản sẽ gần bằng $0.62 trên mỗi $1,000 giá trị định 

giá.  Tổng mức thuế suất 
bất động sản cơ bản của 
Thành phố sẽ không vượt 
quá mức giới hạn theo 
luật tiểu bang là $3.60 trên mỗi $1,000 giá trị định giá.  Các khoản 
thuế bị đánh trong năm 2023 để thu trong năm 2024, và mức thuế 
các năm sau đó, sẽ được tính toán lại nếu như Dự luật 1 chưa 
được thông qua.

Đề xuất Số 1

Đề xuất Số 1 của Thành phố Seattle liên quan đến kinh phí 
thay thế để cải tiến và bảo trì giao thông vận tải toàn thành 
phố. 

Nếu được thông qua, đề xuất này sẽ thay thế thuế thu sắp hết 
hạn và sẽ cấp kinh phí nâng cấp địa chấn cầu, hành lang quá 
cảnh và các dự án đường sắt đô thị nhẹ, dự án an toàn cho 
người đi bộ và xe đạp, tín hiệu giao thông đồng bộ, bảo trì và 
sửa chữa đường phố, dự án chuyên chở hàng hóa, và các dự 
án đường phố lân cận. 

Đề xuất này sẽ cho phép thu thuế bất động sản cơ bản, vượt 
quá giới hạn theo RCW 84.55, thu $95,000,000 vào năm 2016 
và $930,000,000 trong thời gian chín năm. Tổng mức thuế cơ 
bản năm 2016 sẽ vẫn ở mức $3.60/$1,000 giá trị định giá, bao 
gồm khoảng $0.62/$1,000 giá trị định giá của các loại thuế bổ 
sung. 

Đề xuất này có nên được thông qua không? 

Có 

Không

Thành phố Seattle
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Bác bỏ phát biểu phản đối Bác bỏ phát biểu ủng hộ

Phát biểu ủng hộ Phát biểu phản đối
Phát biểu được nộp bởi: 
Faye Garneau, Moussa Samb, và 
Gene Hoglund
www.keepseattleaffordable.com

Phát biểu được nộp bởi:
Ed Murray, Pramila Jayapal, 
và Jessyn Farrell
www.LetsMoveSeattle.com

Thành phố Seattle

Xây dựng một Hệ thống Giao thông Hoạt 
động cho Tất cả 
Khi Seattle phát triển, hệ thống giao thông 
của chúng ta phải bắt kịp tốc độ phát triển. Điều đó có nghĩa là cần xây dựng một hệ 
thống kết hợp, có hiệu quả hơn để di chuyển con người và hàng hóa bằng chuyên chở 
công cộng, xe máy, đường bộ, ô tô và xe tải nhanh chóng và an toàn. Dự luật 9 năm 
Hãy thu thuế Đi lại của Seattle thay thế thu thuế Bù đắp Thiếu hụt sắp hết hạn bằng 
việc ưu tiên các dự án bảo trì cần thiết trong khi vẫn đầu tư vào các dự án vận tải mới 
và các dự án nâng cấp vì an toàn ở mọi khu phố.
Nâng cấp Vận tải và Giao thông để Giảm Tắc nghẽn
Với sự phát triển nhanh chóng, chúng ta cần phải hiện đại hóa mạng lưới giao thông 
vận tải để mang đến nhiều lựa chọn hơn và giảm tắc nghẽn ở mọi khu phố. Thu thuế:

• Xây dựng các tuyến đường chuyển tiếp đường sắt đô thị nhẹ mới, bao gồm 
Trạm Đường phố Graham, Cầu Người đi bộ-Xe đạp I-5 kết nối với Trạm North-
gate, và Dự án Tiếp cận Núi Baker.

• Xây dựng mạng lưới hành lang giao thông chuyên chở nhanh 7 làn xe buýt để kết 
nối các khu phố với đường bộ nhanh chóng và an toàn, bao gồm các tuyến đường 
Ballard, Delridge, Capitol Hill, Madison Valley, Eastlake, Roosevelt, Rainier Valley, 
Central District, Wallingford, Fremont, U-District, và Northgate.

• Nâng cấp tuyến đường Trục Tam giác Fauntleroy ở West Seattle.
• Nâng cao hiệu quả để vận chuyển hàng hóa.
• Tối ưu hóa các tín hiệu giao thông trên 45 hành lang giao thông đi lại đông đúc.

Quan tâm đến Những gì Chúng ta Hiện Có
Dự luật Hãy Thu thuế Đi lại của Seattle ưu tiên cho dự án bảo trì cơ bản bằng việc: 

• Gia cố địa chấn 16 cầu dễ bị phá hủy.
• Lát lại 180 dặm trục đường chính. 
• Thay thế Cầu Đại lộ Fairview có kết cấu xuống cấp.
• Cải thiện sự an toàn cho người đi bộ trên Cầu Ballard.
• Hoàn thành nhiều dự án tại khu phố hàng năm.

Các Đường phố An toàn hơn làm Giá trị Cốt lõi
Để cải thiện sự an toàn và giảm các vụ tử vong giao thông từ 20 vụ mỗi năm xuống còn 
0 vụ, dự luật Hãy Thu thuế Đi lại của Seatlle tài trợ cho:

• Các dự án các Tuyến đường An toàn tới Trường học ở mọi trường công lập.
• Các dự án hành lang giao thông an toàn ở các khu vực có nguy cơ va chạm 

giao thông cao.
• 150 đoạn đường vỉa hè mới và sửa chữa 225 đoạn đường.
• Các dự án nâng cấp an toàn người đi bộ và giao thông tại 750 điểm giao cắt.
• 60 dặm bãi đất trống trong khu phố trên các đường dân sinh, và phân làn đường 

người đi ô tô và đi xe đạp trên 50 dặm trục đường chính.
Giá phải chăng và Có trách nhiệm
Dự luật Hãy Thu thuế Đi lại của Seattle thay thế mức thu thuế sắp hết hạn và sẽ tốn 
thêm chi phí khoảng $12 mỗi tháng đối với người có nhà. Thành phố sẽ áp dụng bản 
phân tích bình đẳng cho tất cả dự án lớn và một ủy ban giám sát của người dân sẽ đảm 
bảo trách nhiệm giải trình.
Sự Ủng hộ Rộng rãi
Dự luật thu thuế nhận được sự ủng hộ nhất trí của Thị trưởng Ed Murray và Hội đồng 
Thành phố và được các nhà lãnh đạo khu phố và các tổ chức có uy tín thông qua bao 
gồm: Liên minh Lựa chọn Giao thông, OneAmerica Votes, Futurewise, Puget 
Sound Sage, Hội đồng Thương mại Công trình & Xây dựng Seattle, Feet First, 
Hiệp hội Trung tâm thành phố Seattle, Phòng thương mại Greater Seattle, Câu lạc 
bộ Xe đạp Địa hình, Bãi đất trống Khu phố Seattle và nhiều tổ chức khác!
Bầu Có cho Dự luật 1.

DỰ LUẬT 1 LÀ DỰ LUẬT TĂNG 58% SO 
VỚI MỨC THU THUẾ GIAO THÔNG TRƯỚC 
ĐÂY CỦA CHÚNG TA

Seattle ngày càng trở nên đắt đỏ hơn đối với mọi người.  Các khoản thuế bất động sản 
tăng vọt gây khó khăn cho những người đã về hưu, những người đang phải vật lộn để 
sống trong những căn nhà mà họ đã sống cả đời. Các khoản thuế bất động sản cao 
hơn gây khó khăn cho các gia đình trẻ đang phải vật lộn để duy trì cuộc sống và, đương 
nhiên, các khoản thuế bất động sản cao hơn làm cho tiền thuê cao hơn đối với nhà ở 
chúng ta thuê. 

KHÔNG CÓ SỰ THAM GIA CỦA KHU PHỐ TRONG VIỆC DỰ THẢO DỰ LUẬT 1

Dường như “kế hoạch” trị giá $1 tỷ này được lập vội vàng mà không lấy ý kiến của 
các khu phố.  Các khu phố được xem là ‘các ý kiến trình bày’ chứ không phải là ý kiến 
rộng rãi thực sự của những người dân, những người sử dụng hệ thống giao thông của 
chúng ta và biết rõ điều gì là cần thiết.  Cầu Magnolia đã được nghiên cứu 3 lần, đang 
hạ các khối bê tông trên vỉa hè phía dưới nhưng Dự luật Thu thuế này sẽ ‘nghiên cứu’ 
lại – chứ nó không được xây dựng lại. Tại Wallingford, các đường dành cho người đi xe 
đạp đề xuất sẽ không mở rộng ra Đường Đá phía Bắc, nơi mà đa số người đi xe đạp 
thực sự có thể đi lại.  Và ở các khu phố ở phía bắc Seattle chưa từng có các vỉa hè – sẽ 
không có vỉa hè nào được xây dựng. Chúng ta cần có một phân tích về chi phí-lợi ích 
trung thực và minh bạch và các ý kiến của khu phố để thu thập số liệu và có một kế 
hoạch tổng hợp thực sự dẫn dắt chúng ta trong thế kỷ tiếp theo.  Chúng ta hãy cộng tác 
với các Ủy viên hội đồng Quận và lập các giải pháp giao thông có hiệu quả cho tất cả.

NGÂN SÁCH GIAO THÔNG HIỆN TẠI CỦA SEATTLE CÓ $429 TRIỆU ĐỂ CHI DÙNG

Chúng ta đã có một ngân sách giao thông lành mạnh – tại sao cần thu thuế thêm?  Các 
khoản thu thuế dành cho các dự án đặc biệt, chứ không dành cho các nhu cầu cơ bản 
được lấy từ ngân sách của Thành phố.  Nguồn thu thuế này là một sổ séc với nhiều dự 
án được liệt kê, nhưng chỉ một vài dự án thực sự cần thực hiện. Thu thuế trước kia để 
Bù đắp Thiếu hụt rõ ràng cấm sử dụng tiền thu thuế cho các dự án Đê biển và Đường 
hầm.  Thu thuế này không ngăn cấm như vậy. Nó là danh sách các loại không rõ ràng.  
Chúng ta hãy phối hợp với các Ủy viên Hội đồng Quận mới của chúng ta để lập danh 
sách các ưu tiên giao thông của Seattle kèm theo các dự án cụ thể mà chúng ta có đủ 
khả năng thực hiện.

HÃY DUY TRÌ SEATTLE LÀ NƠI ĐÁNG SỐNG BẰNG CÁCH BẦU KHÔNG CHO DỰ 
LUẬT 1

Nếu được thông qua, Dự luật 1 sẽ bắt đầu thu thuế của bạn năm 2016.  Cùng với thu 
thuế cho khu công viên ngầm mới, phần thuế bất động sản của bạn cho Thành phố 
sẽ tăng lên 36%.   Những người có nhà và người thuê nhà phải đối mặt với việc tăng 
các khoản thu thuế của Thành phố.  Số tiền chúng ta sẽ phải trả cho các ‘khoản thuế 
đặc biệt’ sẽ lớn hơn sự hỗ trợ của chúng ta cho các trường học.  Năm tới, các đợt phát 
hành công khố phiếu trị giá nhiều tỷ đôla và các khoản thu thuế sẽ phải bỏ phiếu.  Hãy 
gìn giữ Seattle trở thành một thành phố kinh tế đa dạng – Hãy Bầu Không cho Dự luật 
1.

Dự luật Hãy Thuế thu Đi lại của Seattle là khoản thuế hợp lý - trung bình tăng thêm $12 
mỗi tháng - thu thuế thay thế được lập theo một quy trình cởi mở, công khai với hơn 
50 cuộc đàm luận của khu phố, và hàng nghìn phản hồi.

Đó là lý do tại sao thu thế thực hiện các khoản đầu tư về an toàn và giảm tắc 
nghẽn ở MỌI khu phố - trong đó ưu tiên 16 cây cầu cần phải sửa chữa chống động 
đất, các tuyến đường an toàn cho trẻ em ở MỌI trường công lập, đồng bộ hóa các tín 
hiệu giao thông để giảm tình trạng ùn tắc giao thông, 7 hành lang giao thông mới, và lát 
lại các đường bộ bị hư hỏng trên TOÀN THÀNH PHỐ.

Những người chống đối hiểu sai các số liệu chính: Hơn 150 đoạn đường vỉa hè được tài 
trợ bằng thu thuế ở các khu phố phía Bắc và Nam Seattle; các cư dân sẽ giúp sức lập 
ưu tiên khu vực cần xây dựng. Các ủy viên hội đồng tranh cử ở các khu trên toàn thành 
phố đã bầu tán thành để giới thiệu dự luật thu thuế này tới các cử tri. Việc không thay 
thế dự luật thu thuế sắp hết hạn sẽ lấy đi 25% ngân sách giao thông của Seattle.

Seattle đang trên đà phát triển và mạng lưới giao thông của chúng ta cần phải bắt kịp 
đà phát triển đó. Các nhà lãnh đạo ở các khu phố, người lao động, doanh nghiệp, và 
các tổ chức môi trường khuyến khích bầu CÓ cho Dự luật 1.

Dự luật 1 là dự luật tăng tăng 155% so với mức thu thuế giao thông trước đây của 
chúng ta. 
Loại tăng thuế đó đơn thuần là quá đắt đỏ đối với cả người có nhà và người thuê nhà. 
Tồi tệ hơn, để lôi kéo phiếu bầu của bạn ủng hộ Dự luật 1, chiến dịch vận động thu thuế 
liệt kê nhiều dự án có thể thực hiện NẾU được thông qua.
Có thể thực hiện? Thực sự? 
Đúng là, nội dung Dự luật 1 của việc thu thuế $1 Tỷ được hiểu như sau: “Phân tích Chi 
phí chỉ là minh họa và sẽ không mang tính bắt buộc.” 
Điều này có nghĩa là tiền của bạn sẽ cứu giúp được Bertha?
Hãy nói KHÔNG với nổ lực mang tính suy đoán, có vẻ cần thiết này vì lợi ích của Khu 
trung tâm Thành phố Lớn để hủy bỏ Dự luật 1 trước khi Thành phố phải làm việc với Hội 
đồng mới do khu phố lựa chọn. 
Việc bảo trì giao thông cơ bản là một phần ngân sách của Thành phố chúng ta. Nó có 
hiệu quả như thế nào?  Tại sao thành phố không trả chi phí phát triển mới cho chính mình 
thay vì đánh vào những người có nhà và người thuê nhà?
Bầu KHÔNG cho Dự luật 1. 
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Phát biểu giải trình

Phát biểu phản đốiPhát biểu ủng hộ

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

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. 

Các con phố của Enumclaw cần 
khoảng 500.000USD một năm để bảo 
trì ở tình trạng hiện tại. Nếu không có 
đủ kinh phí, các con phố sẽ bị hư hỏng nhanh hơn là phục hồi, để bổ sung 
kinh phí vào việc bảo trì đang bị hoãn phải cần 3,5 triệu USD. Kinh phí vốn 
được lấy từ quỹ tổng quát của Thành phố, quỹ này được tạo ra từ các loại 
thuế địa ốc và thuế bất động sản và các khoản phí giấy phép xe. 

Enumclaw đã tận dụng các khoản trợ cấp để nâng cấp đường phố bất cứ khi 
nào có thể, nhưng chúng ta cần khoản đầu tư này để liên tục bảo trì nhằm 
tăng tuổi thọ của đường phố.

Enumclaw cần thêm 250.000USD một năm để sửa chữa và bảo trì những 
đường phố bị hư hỏng nghiêm trọng. Sự gia tăng này được chỉ định để tất 
cả mọi người (cư dân và không phải cư dân) kinh doanh tại Enumclaw đóng 
góp chi phí bảo trì hệ thống giao thông vận tải. Yêu cầu tăng 0,1%, luật liên 
bang cho phép thiếu 0,2%. Điều này sẽ tạo ra khoảng 250.000USD mỗi năm 
trong 10 năm, và sẽ được sử dụng dành riêng cho đường phố. 

Mức tăng từ 8,6% đến 8,7% là khiêm tốn và thuế suất sẽ vẫn thấp hơn so 
với Auburn, Puyallup, Sumner, và Bonney Lake. Thuế đề xuất 0,1% tức là 
chỉ thêm 1,00USD cho mỗi 1.000,00USD được chi tiêu không bao gồm thực 
phẩm và các mặt hàng miễn thuế khác.

Vui lòng bỏ phiếu có để sửa chữa đường phố của chúng ta.

Phát biểu được nộp bởi: 
Rich Curtin và Pamela Harding

Nếu quý vị có câu hỏi về dự luật này, 
vui lòng liên lạc:
Maureen J. Burwell,
Thư ký Thành phố
360-615-5608
mburwell@ci.enumclaw.wa.us

 Dự luật 1 trình bày nỗ lực của 
Khu vực Dịch vụ Giao thông vận 
tải Enumclaw (TBD) để tài trợ 
kinh phí cho các dự án bảo trì và 
cải thiện giao thông được nêu 
trong Chương trình Cải thiện Khu Giao thông vận tải sáu năm của 
Enumclaw. Một cuộc bầu cử để phê duyệt Dự Luật 1 sẽ ủy quyền 
việc bán lẻ bổ sung và thuế sử dụng bằng khoảng 0,001 giá bán, 
có nghĩa là thêm 1.00USD cho mỗi 1.000,00USD được chi tiêu. Số 
tiền thu được từ thuế bị hạn chế và chỉ có thể được dùng để bảo 
trì và cải thiện Hệ thống giao thông vận tải của Enumclaw. TBD 
đang tìm kiếm sự gia tăng thuế bán hàng, do đó tất cả những người 
đi đến các con phố của Enumclaw để mua sắm và kinh doanh tại 
Enumclaw phải đóng góp chi phí bảo trì hệ thống giao thông vận 
tải, chứ không phải hoàn toàn dựa vào tiền phí giấy phép xe của cư 
dân Enumclaw. Việc tăng thuế mua bán 0,001 sẽ có hiệu lực trong 
thời hạn 10 năm.

Khu Lợi ích Giao thông Vận tải Enumclaw

Đề xuất Số 1
Thuế Bán hàng và Sử dụng nhằm mục đích Cải 
thiện Giao thông Vận tải

Hội đồng quản trị Khu Giao thông Vận tải Enumclaw, 
Enumclaw, Washington, thông qua Nghị quyết Số 2015.02 
liên quan đến thuế bán hàng và sử dụng để tài trợ cho việc 
cải thiện giao thông vận tải. Đề xuất này sẽ cho phép việc 
thu thuế bán hàng và sử dụng ở mức 0.1% trên tổng doanh 
số bán lẻ chịu thuế trong phạm vi Khu Giao thông Vận tải, 
theo RCW 82.14.0455, trong giai đoạn không quá mười 
năm, nhằm mục đích hoàn trả hoặc tài trợ chi phí dự án 
bảo trì và cải thiện giao thông vận tải như được xác định 
trong Nghị quyết Số 2015.02. Đề xuất này có nên được 
thông qua không?
Có
Không
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Phát biểu giải trình

Phát biểu phản đốiPhát biểu ủng hộ
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. 

Nếu quý vị có câu hỏi về dự luật này, 
vui lòng liên lạc:
Mike Marrs 
Trưởng Khu phòng cháy
206-242-2040 ext 101
mmarrs@burienfi re.org

 Khu Cứu hỏa Quận King # 2, chuyên 
phục vụ các công dân của Burien và 
Normandy Park, đang đưa một dự 
luật tăng hạn mức thuế nhiều năm 
vào lá phiếu của Ngày 3 tháng 11 
năm 2015. Dự luật này cho phép mức thuế bất động sản được duy trì ở 
mức 1,50USD cho mỗi 1.000USD giá trị thẩm định trong năm 2016, và kết 
hợp với các mức tăng hàng năm lên tới 6% trong mỗi 05 năm tiếp theo. Dự 
luật này được trình bày nhằm cho phép các cử tri hủy bỏ hạn mức được 
áp đặt trong Chương 84.55 thuộc Bộ luật sửa đổi của Washington, mà nếu 
không được quy định khác, sẽ giới hạn tổng doanh thu thuế bất động sản ở 
mức 101% doanh thu của năm trước, bất kể hạn mức đô la được ủy quyền 
là 1,50USD, mà cử tri đã thông qua trước đây.

Dự luật này đáp ứng các yêu cầu của RCW 84.55.050, đó là bất kỳ mức 
tăng doanh thu nào lớn hơn 1%, so với năm trước, sẽ được cử tri chấp 
thuận.

Việc thông qua dự luật này sẽ cho phép duy trì mức độ hiện tại của các dịch 
vụ. Việc bác bỏ dự luật này sẽ dẫn đến thiệt hại tới 500.000USD doanh thu 
thuế dự kiến mỗi năm, mà điều này đòi hỏi có thể phải cắt giảm các dịch vụ, 
sa thải nhân sự, loại bỏ các dịch vụ đặc biệt như các đội cứu hộ, và những 
cắt giảm tương tự.

Đề xuất Số 1
Duy trì Mức Thuế thu Bất động sản $1.50 trên mỗi 
$1,000 Giá trị Định giá trong Khoảng Thời gian 
Sáu Năm (2016-2021) 

Ban quản trị Khu Phòng cháy Quận King Số 2 thông qua Nghị 
quyết Số 2015-01, duy trì thuế bất động sản ở mức $1.50. Khu 
Phòng cháy Quận King Số 2 có nên được phép vượt quá giới 
hạn 1% trên mức tăng doanh thu thuế hàng năm trong sáu 
năm, duy trì thuế ở mức $1.50 trên mỗi $1,000 giá trị định giá 
năm 2016, với mức tăng hàng năm không quá 6% trong năm 
năm tiếp theo, và số tiền thuế thu năm 2021 được sử dụng để 
tính mức giới hạn cho các khoản thu tiếp theo hay không? 

(Đề xuất này sẽ không được sử dụng để ủy quyền thuế 
thu thặng dư và phải chịu sự giới hạn theo luật pháp quy 
định, ngoại trừ mức giới hạn 1% theo quy định của RCW 
84.553.010 và các điều lệ tiếp theo)

Có

Không

Khu Phòng cháy Quận King Số 2



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

Phát biểu giải trình

Phát biểu phản đốiPhát biểu ủng hộ

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

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. 

Các ủy viên của Khu 10 yêu cầu 
chúng ta tiếp tục ủng hộ Lệ phí dịch 
vụ cứu hỏa (FBC). Việc giám sát cẩn 
thận, cách tiếp cận thận trọng, và sự quản lý tài khóa một cách sát sao của 
các ủy viên đều dựa vào FBC dưới dạng một phương pháp tài trợ ổn định 
và bền vững (trung bình, 37% tổng doanh thu hàng năm của Khu trong 05 
năm qua). Được phê duyệt vào năm 2003, và được tái uỷ quyền trong năm 
2009, FBC được chứng minh là công bằng và hợp lý cho người sở hữu nhà 
ở trung bình. Lệ phí này chỉ được áp dụng cho các công trình, chứ không 
phải đất đai. Những người sở hữu các công trình và/hoặc mục đích sử dụng 
hớn hơn, đồng thời cũng tạo ra rủi ro lớn hơn, phải trả FBC nhiều hơn so với 
những chủ sở hữu nhà cơ bản trong Khu. Ngoài ra, chủ sở hữu nhà trung 
bình trong năm 2015, theo phương pháp giá trị thẩm định đã lỗi thời (trước 
2003), sẽ phải trả nhiều hơn so với hệ thống FBC hiện tại. Chúng ta phải 
 xem xét lại FBC sáu năm một lần. Đó là việc kiểm tra toàn diện và tiếp cận 
cân bằng để đảm bảo việc chi tiêu hợp lý của chính phủ. Các nhân viên cứu 
hỏa/EMT của chúng ta có kỹ năng chuyên môn cao, có động lực và nhiệt 
huyết với cộng đồng. FBC đóng vai trò lớn trong việc giữ vững tinh thần sẵn 
sàng của các nhà ứng phó tự nguyện và chuyên nghiệp này. Việc bỏ phiếu 
có sẽ giúp chuẩn bị đầy đủ cho các dịch vụ quan trọng mà chúng ta dựa vào 
trong những thời điểm thông thường và trong suốt thời gian diễn ra các sự 
kiện đặc biệt.

Phát biểu được nộp bởi: 
Pat Grady, Wesley Moorehead, và 
Kevin Bryson

Nếu quý vị có câu hỏi về dự luật này, 
vui lòng liên lạc:
Lee Soptich
Trưởng Khu phòng cháy
425-313-3201
lsoptich@esf-r.org

Khu cứu hỏa 10 đang đưa Dự luật 1 
vào lá phiếu của Tháng Mười một này 
để tái ủy quyền Lệ phí dịch vụ của 
việc tài trợ cho các dịch vụ y tế khẩn 
cấp và chữa cháy. Lệ phí dịch vụ giúp 
hạ thấp mức thế bất động sản của Khu từ 1,50USD xuống còn 1,00USD cho 
mỗi ngàn đô la giá trị định giá. Theo ý kiến của Ủy viên Cứu hỏa, mức thuế 
bất động sản thấp kết hợp với Lệ phí dịch vụ, được dựa trên quy mô xây 
dựng và việc sử dụng, sẽ là một phương pháp hợp lý và ổn định hơn trong 
việc tài trợ cho các dịch vụ khẩn cấp.

Việc áp dụng Lệ phí dịch vụ của Khu được thực hiện lần đầu tiên vào năm 
2004, khi mà hơn 60% cử tri đã thông qua việc thực thi. Lệ phí dịch vụ phải 
được tái ủy quyền sáu năm một lần.

Khoản Lệ phí dịch vụ sẽ được lập ra vào ngày 30 Tháng Mười một của năm 
trước khi thu. Trước khi lập ra Lệ phí dịch vụ, Ban ủy viên sẽ tổ chức một 
cuộc trưng cầu dân ý. Tổng số tiền lệ phí dịch vụ sẽ không vượt quá 60% 
ngân sách hoạt động của Khu trong năm.

Sau khi lập ra Lệ phí dịch vụ, Khu sẽ thông báo cho từng chủ bất động sản 
có lệ phí phải trả. Các chủ sở bất động sản sau đó sẽ có cơ hội để kháng 
cáo Lệ phí dịch vụ với Hội đồng để giảm lệ phí, và Hội đồng có quyền áp 
đặt một mức Lệ phí dịch vụ, mà theo quan điểm của hội đồng, là đúng đắn, 
công bằng và phù hợp. Luật pháp cho phép miễn giảm một phần cho các 
công dân cao niên và cho những tòa nhà có hệ thống phun nước chữa cháy.

Đề xuất Số 1
Tiếp tục Áp đặt Lệ phí Lợi ích

Khu phòng cháy Quận King Số 10 có nên được ủy quyền 
để tiếp tục áp đặt lệ phí lợi ích mỗi năm trong sáu năm, 
không vượt quá số tiền tương đương với sáu mươi phần 
trăm ngân sách điều hành, và bị cấm đánh thuế bất động 
sản bổ sung theo RCW 52.16.160 không?
Có
Không

Khu Phòng cháy Quận King Số 10



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

Phát biểu giải trình

Phát biểu phản đốiPhát biểu ủng hộ
Có thể có những phản đối về một hội 
đồng gồm 5 ủy viên.  Điều này được 
quyết định bởi các cử tri. Nhiều Ủy ban 
Ủy viên của Khu Cứu hỏa bao gồm tất cả các lính cứu hỏa hiện tại hoặc đã 
về hưu. Ở Khu 28, có trường hợp một hội đồng trước đây gồm 3 thành viên. 
Ủy ban Ủy viên đã cung cấp cho các nhân viên của khu mọi lợi ích hợp pháp 
có thể có và đã chi tiêu vượt quá mức phù hợp trong các lĩnh vực khác, việc 
đó đã đặt khu vào tình trạng thâm hụt tài chính.  Sau đó, hội đồng đã hướng 
đến các cử tri để có thêm nguồn tài chính. Các  Hội đồng của Khu Cứu hỏa 
cần có các công dân hoặc các chủ doanh nghiệp chịu trách nhiệm tài khóa 
cùng với nhân viên cứu hỏa.  Một hội đồng gồm toàn bộ nhân viên cứu hỏa 
sẽ chú trọng vào các nhu cầu của nhân viên cứu hỏa mà nghiệp đoàn cần 
có trước khi lưu tâm đến chi phí tài chính cho các công dân mà họ phục vụ.   
Khu cứu hỏa không khác với bất kỳ cơ quan chính quyền nào khác, ngoại trừ 
việc không có một chính quyền cao hơn giám sát khu cứu hỏa.  Chỉ có các 
công dân có thể buộc họ chịu trách nhiệm. Một hội đồng 5 thành viên sẽ chỉ 
phục vụ công dân có hiệu quả nếu những công dân không phải là nhân viên 
cứu hỏa được bổ nhiệm vào hội đồng bởi các ủy viên có nền tảng về chữa 
cháy / EMS và luôn theo sát cử tri.

Khu Cứu hỏa #28 đang tìm kiếm 
sự chấp thuận của cử tri để tăng số 
lượng các vị trí Ủy viên Cứu hỏa, từ 
3 lên 5. Thật không hiệu quả khi tiếp tục điều chỉnh ngân sách và tài chính 
của Khu cứu hỏa chỉ với 3 Ủy viên. Một hội đồng gồm 3 Ủy viên sẽ ngăn cản 
các cuộc thảo luận trước và sau khi họp do có nguy cơ vi phạm Đạo luật Về 
Các Cuộc họp Công Mở (OPMA). Năm vị trí của Ủy ban sẽ giúp việc quản lý 
tài chính và ra các quyết định hiệu quả hơn, cũng như rút ngắn các cuộc họp 
của Ủy ban Cứu hỏa. Sự thay đổi này cho phép các ủy ban nội bộ được thiết 
lập, và có sự tham dự của nhiều Ủy viên được lựa chọn nhằm giải quyết các 
vấn đề tài chính và lao động phức tạp một cách hiệu quả hơn. 

Chúng ta đã phải vật lộn với việc giám sát ngân sách một cách hạn chế và kém 
hiệu quả trong thời gian dài.

Chúng ta cần phải có những phương pháp điều hành tốt nhất và hiệu suất tốt 
hơn trong phạm vi Khu Cứu hỏa để phục vụ khách hàng tốt hơn.

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

Phát biểu được nộp bởi: 
Lane Walthers
L_walthers@hotmail.com

Phát biểu được nộp bởi: 
Ted DeVol

Nếu quý vị có câu hỏi về dự luật này, 
vui lòng liên lạc:
Stan McCall 
Ủy viên Khu phòng cháy
360-825-5544
smccall@ci.enumclaw.wa.us

Ban Ủy Viên của Khu Phòng 
cháy Chữa cháy Quận King 
#28 đã thông qua Nghị quyết 
#2015.05 yêu cầu mở rộng 
Ban Ủy Viên từ ba (3) thành viên lên năm (5) thành viên 
trước sự có mặt của các cử tri của Khu. RCW 52.14.015 cho 
phép việc gia tăng với đa số phiếu đơn.

Ban Ủy viên tin rằng việc thông qua sẽ giành được sự quan 
tâm nhiều nhất của Khu bởi nó cho phép một đại diện lớn 
hơn trong Hội đồng, sự tham gia nhiều hơn của người dân, 
và cung cấp nhiều thông tin đầu vào hơn để việc điều hành 
Khu có hiệu quả.

Đề xuất Số 1
Tăng Số lượng Ủy viên

Ban Ủy viên Khu Cứu hỏa Quận King Số 28 có nên tăng từ 
ba thành viên lên năm thành viên hay không?
Có
Không

Khu Phòng cháy Quận King Số 28
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Phát biểu giải trình

Phát biểu phản đối

Bác bỏ phát biểu phản đối Bác bỏ phát biểu ủng hộ

Phát biểu ủng hộ

Tại sao SKF&R muốn tăng thuế đối với các nhu cầu được cho là cần thiết:
SKF&R đã lãng phí 20.000USD để bảo vệ con trai của trưởng sở cứu hỏa trong cuộc 
điều tra cá nhân; 43.000USD để kêu gọi 500 cử tri ủng hộ trái phiếu; và phung phí hơn 
7.000.000USD cho bất động sản không sử dụng.
Việc thuê gia đình và bạn bè vào các vị trí được trả lương cao thay vì tài trợ kinh phí 
cho việc mua sắm cần thiết là sự lãnh đạo không chấp nhận được .
Trong khi đó, Sở Tiện ích Lakehaven đang hoàn thành những việc vượt quá tầm hiểu 
biết của SKF&R, và tài trợ một cách có trách nhiệm 70 triệu đô la cho cơ sở hạ tầng mà 
không tăng thuế suất hoặc các loại thuế.
Yêu cầu trách nhiệm! Bác bỏ Dự luật 1. 

Có trách nhiệm. Ban lãnh đạo SKFR đã chứng minh được nhiều thập kỷ của trách 
nhiệm tài khóa. Phải đối mặt với việc giảm doanh thu 30% trong thời kỳ suy thoái, họ 
đã chọn duy trì dịch vụ ứng phó giải cứu nhanh bằng cách cung cấp nhân sự, cải tiến 
thiết bị và cơ sở vật chất.

Chiến lược. Các đề nghị và quyết định của SKFR được dựa trên phân tích dữ liệu, dự 
báo tăng trưởng của cộng đồng, và đánh giá rủi ro tổng thể; chứ không phải phỏng 
đoán.

Giá trị. SKFR cung cấp dịch vụ hạng nhất với chi phí tương đối thấp. Đừng mạo hiểm 
với an toàn cá nhân và chi phí bảo hiểm cao hơn.

Vui lòng hỗ trợ sở cứu hỏa!

Tất cả chúng ta đều muốn gia đình được an 
toàn, nhưng một lần nữa lãnh đạo SKF&R đang 
yêu cầu bạn phải trả giá cho những sai lầm của 
họ. 
Việc tăng thuế này không có tác dụng với sự an toàn của bạn và của nhân viên ứng phó 
khẩn cấp. 
Đó là nhiều thập kỷ của quản lý yếu kém, gia đình trị, của hành vi trẻ con khi bắt người 
đóng thuế nộp hàng chục ngàn, và để mọi thứ đủ hư hỏng để bạn phải đồng ý đưa cho họ 
nhiều tiền hơn.
Thay vì sử dụng các quỹ hiện có để duy trì trình trạng tốt của thiết bị và các trạm, ban lãnh 
đạo SKF&R đã phí phạm 250.000USD mỗi năm vào các dự án thú cưng không cần thiết. 
Quyết định có trách nhiệm, mà không tăng thuế, đó là bán bất động sản thứ 320 của họ, 
ngừng việc gửi nhiều xe cứu hỏa cho các cuộc gọi hỗ trợ đầu tiên và thêm chi phí cho 
thiết bị chuyên dụng để cho phép việc xây dựng đặc biệt. 
Nếu các cử tri phê chuẩn nhiều loại thuế hơn do những sai lầm của ban lãnh đạo, SKF&R 
sẽ sử dụng khoản tiền kiếm được khó khăn của bạn để mua các xe cứu hỏa ứng phó 
trong công nghiệp một cách tùy ý với giá 1.000.000USD thay vì mua các xe ứng phó trong 
khu dân cư với giá thành thấp và tiết kiệm nhiên liệu. 
Ủy viên được nể trọng của SKF&R là Mark Frietas nói tốt nhất là “Chúng ta cần có các 
nhân viên cứu hỏa tốt, trang thiết bị tốt, dịch vụ tốt và hiện giờ chúng ta đang cần một bản 
thông cáo bởi chúng ta đã không quản lý tốt các nguồn lực đã có”. 
Chưa có gì thay đổi kể từ Tháng Tư để khôi phục lòng tin vào ban lãnh đạo khu.
Từ chối cứu giúp một cách vô trách nhiệm của ban lãnh đạo SKF&R

Luôn Ứng phó nhanh với Dịch vụ khẩn cấp 
911. SKFR đáp ứng hơn 17.000 cuộc gọi 
về cứu hỏa, y tế, chấn thương, tim mạch, 
và các sự cố khẩn cấp khác hàng năm. Một đoàn xe cũ kỹ, cơ sở vật chất hư hỏng, và 
công nghệ lỗi thời gây mất an toàn cho lính cứu hỏa và cộng đồng!

Duy trì Dịch vụ Chất lượng. SKFR đã giành được đánh giá hạng nhất tại Washington 
cho tổng hiệu suất; qua đó giảm được chi phí bảo hiểm cho người dân và các doanh 
nghiệp trong khu.

Thay thế Trang thiết bị Ứng phó. Các xe ứng phó khẩn cấp đã hai mươi năm tuổi, được 
mua bằng trái phiếu cử tri cuối cùng của khu, phải được thay thế để đảm bảo an toàn 
cho cộng đồng khi đi trên đường và trong những trường hợp khẩn cấp.

Sửa chữa các cơ sở vật chật hư hỏng. Các trạm cứu hỏa SKFR, được xây dựng từ 30 
đến 50 năm trước, không đáp ứng được tiêu chuẩn về động đất và các tiêu chuẩn an 
toàn hiện nay. Sự hư hại nghiêm trọng của công trình có thể gây hại cho nhân viên sơ 
cứu đầu tiên và làm giảm khả năng ứng phó của khu trong thiên tai.

Lắng nghe cộng đồng. Gói giảm, Đề xuất 1 là một kế hoạch toàn diện nhằm giải quyết 
vấn đề về cơ sở vật chất quan trọng và nhu cầu thiết bị. Dự kiến ở mức mười sáu cent 
(16) cho mỗi ngàn đô la giá trị định giá, 250.000USD mỗi nhà, sẽ tốn khoảng 40USD 
mỗi năm.

Bỏ Phiếu Có cho Dự luật 1! Vui lòng ủng hộ trái phiếu này để đảm bảo an toàn, tuân 
thủ, ứng phó khẩn cấp nhanh chóng, và dịch vụ ở mức độ cao cho cộng đồng.

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

Phát biểu được nộp bởi: 
Wayne Corey, Roger Flygare, và 
Matt Pina
wayne@corey.cc

Phát biểu được nộp bởi: 
Jerry Galland và Matthew Jarvis
Jerry@SouthKingFire.Net

Nếu quý vị có câu hỏi về dự luật này, 
vui lòng liên lạc:
Allen Church, 
Trưởng Khu phòng cháy
253-946-7258
allen.church@southkingfi re.org

Dân số tại khu vực Sở Cứu hỏa và 
Cứu hộ South King đang gia tăng và 
dự kiến sẽ tiếp tục tăng, dẫn đến số 
lượng các cuộc gọi của sở cứu hỏa 
tiếp tục tăng lên. Các cơ sở vật chất 
của Khu rất cần cải thiện và phục hồi chức năng để tiếp tục cung cấp các 
dịch vụ khẩn cấp 911 về cứu hỏa và giải cứu cơ bản. Dự luật 1 cho phép 
Khu thực hiện những cải tiến cần thiết để nâng cấp các trạm cứu hỏa và 
các cơ sở vật chất bao gồm nâng cấp hệ thống an toàn động đất và thay thế 
mái; hiện đại hóa cơ sở hạ tầng công nghệ và thiết bị để ứng phó khẩn cấp 
khi cứu hỏa; và hiện đại hóa các hệ thống thoát khí của trạm cứu hỏa và hệ 
khử nhiễm bệnh truyền nhiễm cũng như các khu vực có liên quan đến tiêu 
chuẩn địa phương và liên bang hiện nay được thiết kế để ngăn chặn sự lây 
truyền của các tác nhan gây bệnh và gây ung thư ở các trạm.

Dự Luật 1 sẽ ủy quyền cấp 39.000.000USD trái phiếu trách nhiệm chung 
cần được hoàn trả trong hơn 20 năm và ủy quyền đánh thuế bất động sản 
hàng năm để hoàn trả trái phiếu. Ước tính thuế suất là 0,16USD cho mỗi 
ngàn đô la giá trị định giá, mà được đổi thành khoảng 40USD mỗi năm, 
hoặc 3.33USD mỗi tháng, cho bất động sản dân cư trị giá 250.000,00USD. 
Dự luật 1 cho phép Khu nâng cấp và mua xe cứu hỏa, xe cứu trợ / xe cứu 
thương, và các thiết bị khác cho dịch vụ khẩn cấp 911 và ứng phó khẩn cấp 
y tế; mua thiết bị ứng phó bệnh tim và thiết bị cứu sinh cho các bệnh nhân 
và thiết bị an toàn mới nhất cho lính cứu hỏa; cải thiện và mua thiết bị để 
đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn hiện hành.

Đề xuất Số 1
Trái phiếu Nghĩa vụ chung cho việc Cải tiến Trạm 
cứu hỏa, Ứng cứu Khẩn cấp, và An toàn Cộng 
đồng - $39,000,000 

Ban Ủy viên Khu phòng cháy Quận King Số 39 (Cứu hỏa & Cứu 
hộ Phía Nam Quận King), Quận King, Washington, thông qua Nghị 
quyết Số 504 liên quan đến trái phiếu về việc cải tiến trạm cứu hỏa 
và nâng cấp thiết bị an toàn cho lính cứu hỏa. Nếu được thông 
qua, đề xuất này sẽ cho phép Khu cứu hỏa cải tiến và nâng cấp 
trạm cứu hỏa và cơ sở vật chất trạm cứu hỏa; nâng cấp và mua xe 
cứu hỏa, xe cứu thương, thiết bị phản ứng tim và cứu sinh, và thiết 
bị an toàn cho lính cứu hỏa và các thiết bị khác; hiện đại hóa cơ sở 
hạ tầng công nghệ cho việc ứng phó trường hợp khẩn cấp và hỗ 
trợ sự sống cơ bản; hoàn trả và tái cấu trúc nợ tồn đọng của Khu 
cứu hỏa; phát hành trái phiếu nghĩa vụ chung $39,000,000 đáo hạn 
trong vòng 20 năm; đánh thuế bất động sản thặng dư hàng năm để 
trả nợ trái phiếu, như được quy định trong Nghị quyết Số 504.

Đề xuất Số 1 nên được:

Chấp thuận

Bác bỏ

Cứu hỏa & Cứu hộ Phía Nam Quận King 



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

Phát biểu giải trình

Phát biểu phản đối

Bác bỏ phát biểu phản đối Bác bỏ phát biểu ủng hộ

Phát biểu ủng hộ

Đây không phả i là  lời phát biểu.Các Ủy viên có trách nhiệm tham dự tới sáu cuộc họp mỗi năm để xem xét 
và phê duyệt thời gian, các khoản thanh toán trợ cấp, và các chi phí liên 
quan.  Các khoản trợ cấp được xác định theo công thức trên máy vi tính cho 
mỗi hóa đơn tiền nước.  Trong mười năm qua, chưa có một trường hợp nào 
mà các ủy viên có ý kiến khác nhau về việc phê chuẩn các khoản thanh toán.  
Bất cứ cư dân nào của Khu đều có thể tiếp cận và giám sát trực tiếp, các 
vấn đề tài chính tại các cuộc họp của chúng ta, hoặc gửi email yêu cầu đến 
KCWD1@comcast.net.

Khi KCWD#1 được thành lập lần đầu 
tiên hơn 100 năm trước. Trước đây, khu 
vực dịch vụ chỉ bao gồm vài hộ gia đình 
ở north end of Yarrow Point; kể từ đó khu đã phát triển đến 208 hộ gia đình 
với thêm không gian phân vùng. Trong thời gian chuyển tiếp, những thay đổi 
cũng đã diễn ra trong tầng ngậm nước. Như một kết quả của những thay đổi 
đó, và cũng là những cải tiến cần thiết để đáp ứng các tiêu chuẩn về nước 
sạch, vùng đất đã được bán và khu vực dịch vụ đã trở thành một phần của 
hệ thống nước Bellevue.

Các khoản tiền nhận được từ việc bán, vượt quá 3 triệu đô la, đã được 
chuyển vào quỹ đầu tư an toàn với đủ lợi nhuận để tiếp tục liên tục cung 
cấp nước trợ cấp cho các hộ gia đình của Khu. Chính vì lý do này mà chúng 
ta đang phản đối việc giảm số lượng ủy viên từ 5 thành viên xuống 3 thành 
viên - đó là một vấn đề giám sát. Chúng ta không phải là một phần của 
Chính quyền Thành phố và chúng ta chỉ là một khu rất nhỏ. Chúng ta tự 
giám sát mình. Vì lý do này, mà chúng ta nên duy trì quy mô của Ủy ban với 
số lượng hiện tại.

Dự luật này phải được thông qua để 
tránh phát sinh chi phí không cần 
thiết.  Một thay đổi trong luật Tiểu 
bang hiện nay yêu cầu các ủy viên phải được trả ở mức quy định của Tiểu 
bang (hiện nay là 114USD) “cho mỗi ngày hoặc mỗi phần của ngày” được chi 
cho công việc của Khu, trừ khi tự nguyện ký từ chối.  Các mức trả được điều 
chỉnh bởi Tiểu bang 05 năm một lần đối với tình trạng lạm phát.  

Hệ thống của KCWD#1 được đảm trách bởi một hội đồng tình nguyện viên 
toàn diện từ 127 năm qua cho đến nay.  KCWD#1 không còn vận hành hệ 
thống nước.  Tất cả các hoạt động vận hành và bảo trì được thực hiện bởi 
Sở Tiện ích Bellevue, kể từ năm 2005, khi một thỏa thuận với Bellevue được 
bắt đầu.  Khu tồn tại nhằm mục đích duy nhất là phân phối các khoản thanh 
toán trợ cấp cho các cư dân của Khu cho đến khi Quỹ Trợ cấp sẽ cạn kiệt 
trong vài thập kỷ tới kể từ bây giờ.  Khu sẽ giải thể tại thời điểm đó.  Vai trò 
hạn chế hiện nay của ủy viên yêu cầu ít nỗ lực hơn vai trò quản lý một hệ 
thống vận hành nước mà có mức thù thao đã được trù tính.  Độ tuổi trung 
bình của các ủy viên hiện nay là trên 70.  Nếu được thông qua, việc cắt giảm 
sẽ diễn ra khi hết nhiệm kỳ, hoặc các chức vụ sẽ được bỏ trống trong vài 
năm tới.  

Ba ủy viên là tất cả những gì cần thiết để phân phối tiền trợ cấp.

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

Phát biểu được nộp bởi: 
Bob Trimble, Len Newstrum, và 
Richard Sternberg
KCWD1@comcast.net

Phát biểu được nộp bởi: 
Liz Newstrum
lizbeth@blarg.net

Nếu quý vị có câu hỏi về dự luật này, 
vui lòng liên lạc:
Bob Trimble
Chủ tịch
425-450-0791
KCWD1@comcast.net

 Dự luật này tìm kiếm sự chấp thuận 
của cử tri để giảm số lượng các ủy 
viên tại Ủy ban Ủy viên của Sở Thủy 
Cục Quận King số 1 từ năm thành 
viên xuống ba thành viên.  

Khu đang được quản lý bởi một ủy ban ủy viên gồm năm thành viên.  Chức 
năng duy nhất của Khu là cung cấp dịch vụ nước cho bất động sản trong 
phạm vi Khu.  Từ năm 1916 cho đến năm 1995, Khu đã có một ủy ban ủy 
viên gồm ba thành viên tình nguyện.  Năm 1995, hội đồng đã tăng lên năm 
ủy viên để giải quyết việc điều chỉnh sự thiếu hụt tiện ích.  Từ năm 2005, 
Sở Tiện ích Thành phố Bellevue đã điều hành hệ thống nước của Khu, và 
chức năng duy nhất của Khu là phân phối các quỹ thặng dư cho khách hàng 
thông qua các khoản thanh toán trợ cấp hóa đơn tiền nước.  Nhiệm vụ này 
sẽ cần một chút thời gian của ủy viên hoặc cần có năng lực quản lý.  Tuy 
nhiên, luật tiểu bang yêu cầu mỗi ủy viên được nhận một trăm mười bốn đô 
la mỗi ngày hoặc cho mỗi phần của một ngày được chi tiêu cho công việc 
của Khu, trừ khi ủy viên từ chối thù lao.  Các chi phí khác của Khu cũng 
được dựa trên số lượng ủy viên.  Như vậy, việc giảm số lượng ủy viên sẽ 
giúp giảm chi phí. Nếu Dự luật này được sự chấp thuận của cử tri, số lượng 
ủy viên sẽ giảm từ năm người xuống ba người, theo RCW 57.12.017.

 

Đề xuất Số 1
Giảm Số lượng Ủy viên

Ban ủy viên Khu Cấp nước Quận King Số 1 có nên giảm từ 
năm thành viên xuống ba thành viên không?

Có
Không

Khu Cấp nước Quận King Số 1
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Phát biểu giải trình

Phát biểu phản đốiPhát biểu ủng hộ
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. 

Nếu quý vị có câu hỏi về dự luật này, 
vui lòng liên lạc:
Travis Stombaugh
Giám đốc Điều hành
425-831-1900
tstombaugh@siviewpark.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 2015 mà  dự  kiế n sẽ  hế t 
hạ n và o ngà y 31 thá ng 12 năm 2015.  Dự luật 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 
2016 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  0,14USD trên mỗ i 1.000USD giá  trị  đượ c đị nh giá .  Nế u Dự luật 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 35 phầ n trăm trong năm 2016 (khoả ng 359.526USD) 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.

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 2015-02 liên quan đến đề xuất về an toàn, 
bảo trì và điều hành cơ bản. Đề xuất này sẽ duy trì kinh phí 
hiện tại cho việc điều hành, cơ sở vật chất và chương trình, 
bao gồm Trung tâm Cộng đồng và Hồ bơi Si View, công 
viên, sân chơi, sân thể thao, chương trình thể thao, đường 
mòn, chương trình dành cho người lớn, trại hè, và chương 
trình vui chơi giải trí sau giờ học cho thanh thiếu niên, bằng 
cách cho phép Khu Công viên đánh thuế bất động sản 
thặng dư một năm trên tất cả các bất động sản chịu thuế 
trong phạm vi Khu Công viên ở mức khoảng $0.14/$1,000 
giá trị định giá để thu $359,526 vào năm 2016. 
Đề xuất này có nên được thông qua không?
Có
Không

Khu Công viên Đô thị Si View
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Phát biểu giải trình

Phát biểu phản đốiPhát biểu ủng hộ
 Hiện tại, Hội đồng thành phố Tukwila 
đang thực hiện một vai trò kép, vừa 
là Thành viên của Hội đồng thành 
phố vừa là Ủy viên của Sở Công viên Hồ bơi Thành phố Tukwila.  Dự luật lá 
phiếu này sẽ tạo ra một sự thay đổi trong ban lãnh đạo, nơi mà các Ủy viên 
của Sở Công viên Hồ bơi Thành phố Tukwila sẽ được bầu một cách độc lập 
và trực tiếp bởi các cử tri thay vì yêu cầu Hội đồng Thành phố trở thành ủy 
viên của Hồ bơi.

Hội đồng Thành phố Tukwila đã nhất trí bỏ phiếu để đưa dự luật này vào lá 
phiếu.

Những lý do để đưa ra đề xuất này rất đơn giản:

Thứ nhất, các Ủy viên của Sở Công viên Hồ bơi Thành phố Tukwila được 
bầu độc lập có thể tập trung hoàn toàn vào tình trạng hoạt động và tình hình 
tài chính của hồ bơi.  Hội Đồng Thành Phố phải đảm đương vô số trách 
nhiệm, ngoài điều hành hồ bơi này.

Thứ hai, nó cho phép những người có niềm đam mê với nhiệm vụ tại hồ 
bơi cung cấp thông tin cho ban lãnh đạo trong việc duy trì nguồn tài nguyên 
cộng đồng quan trọng này.

Cuối cùng, nó mang đến cho các công dân Tukwila cơ hội lãnh đạo và phục 
vụ cộng đồng của mình.

Dự luật này không làm thay đổi các loại thuế mà các công dân phải trả để hỗ 
trợ cho hồ bơi.  Các loại thuế sẽ vẫn như cũ.

Dự luật này không làm thay đổi các hoạt động tại hồ bơi.  Thay đổi duy nhất 
chính là ở ban lãnh đạo hồ bơi, vốn có nhiệm vụ giám sát các hoạt động.

Hã y bỏ phiếu Có cho Dự luật 1

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. 

Phát biểu được nộp bởi: 
Diane B. Myers và
Jacqueline Carroll
206-243-1061

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

Nếu quý vị có câu hỏi về dự luật này, 
vui lòng liên lạc:
Kate Kruller 
Chủ tịch Ủy ban
206-853-9330
kkruller@tukwilapool.org

Các cử tri của thành phố Tukwila đã 
tạo ra Sở Công viên Hồ bơi Thành phố 
Tukwila vào năm 2011 và đã chỉ định 
Hội đồng Thành phố Tukwila làm cơ 
quan điều hành của Sở Công viên Hồ 
bơi Thành phố Tukwila.

Dự luật này cho phép các cử tri của Thành phố Tukwila có quyền đổi thành 
một cơ quan điều hành bao gồm năm ủy viên, và họ sẽ được bầu trực tiếp 
làm các ủy viên của Sở Công viên Hồ bơi Thành phố Tukwila. Nếu được các 
cử tri thông qua, năm cá nhân được bầu vào vị trí ủy viên tại cuộc bầu cử 
tháng 11 năm 2015 sẽ nhận chức ngay lập tức khi có chứng nhận bầu cử. 
Các thành viên Hội đồng Thành phố Tukwila, trong khả năng mặc nhiên của 
mình với vai trò là các ủy viên, sẽ được thay thế bởi hội đồng quản trị 
độc lập này.

Đề xuất Số 1

Ban Ủy viên Khu Công viên Đô thị Hồ bơi Tukwila hiện bao 
gồm Hội đồngThành phố Tukwila phục vụ với tư cách mặc 
nhiên. 
Ban Ủy viên điều hành Khu Công viên Đô thị Hồ bơi 
Tukwila có nên được thay đổi thành ban ủy viên gồm năm 
thành viên với các Ủy viên Khu Công viên Đô thị Hồ bơi 
Tukwila được trực tiếp bầu cử hay không?

Có
Không

Khu Công viên Đô thị Hồ bơi Tukwila
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MỘt SẮC LỆNH quy định về việc đệ trình với cử tri đủ điều kiện của Quận 
King trong một cuộc bầu cử đặc biệt sẽ được tổ chức tại Quận King vào ngày 
3/11/2015, đề xuất nhằm tu chính Mục 898 Hiến chương Quận King và bổ 
sung Mục 265 mới vào Hiến chương Quận King, thành lập văn phòng dân 
sự dựa trên hiến chương để giám sát thi hành luật, cấp cho văn phòng thẩm 
quyền thích hợp để thực hiện các nhiệm vụ của mình và thành lập ủy ban cố 
vấn công dân về giám sát thi hành luật, bổ nhiệm quận trưởng làm đại diện 
thương lượng của quận, với sự tham vấn của cảnh sát trưởng của quận, về 
việc giám sát dân sự việc thi hành luật và bổ nhiệm một ủy ban viết lời phát 
biểu trong tập sách dành cho cử tri cho cuộc bầu cử đặt biệt ngày 3/11/2015.
 HỘI ĐỒNG CỦA QUẬN KING BAN HÀNH SẮC LỆNH NHƯ SAU:
 MỤC 1.  Xét thấy:
 A.  Trong một xã hội dân chủ, giám sát dân sự hiệu quả việc thi hành 
luật là rất quan trọng. Để bảo vệ tự do cơ bản của tất cả công dân, cảnh sát 
được trao quyền hạn để bắt giữ và sử dụng vũ lực đối với một số cá nhân, 
nhưng có khả năng quyền hạn đó sẽ bị lạm dụng.  Giám sát dân sự là một 
cách bảo vệ tránh việc lạm dụng đó.
 B.  Việc thành lập và duy trì một văn phòng dân sự độc lập giám sát 
thi hành luật là một cách quan trọng nhằm bảo đảm tính chính trực, minh bạch 
và khả năng giải trình trong việc thi hành luật và thúc đẩy cộng đồng tin tưởng, 
tôn trọng và ủng hộ cảnh sát trưởng và sở cảnh sát của Quận King.
 C.  Qua đánh giá độc lập và khách quan của mình, văn phòng dân 
sự giám sát thi hành luật không chỉ nhằm nhận biết hành vi sai trái của cảnh 
sát khi xảy ra, mà còn nhằm cam đoan một lần nữa với người dân và duy trì 
danh tiếng tốt của các cán bộ thi hành luật khi cáo buộc về hành vi sai trái là 
vô căn cứ.
 D.  Để có hiệu quả, văn phòng giám sát thi hành luật tối thiểu phải có 
thẩm quyền: điều tra, xem xét và phân tích hành vi của cán bộ thi hành luật bị 
khiếu nại và việc các cán bộ thi hành luật của quận sử dụng vũ lực bất kể có 
bị khiếu nại hay không và xem xét và phân tích các cuộc điều tra nội bộ đã tiến 
hành và hình phạt kỷ luật của sở cảnh sát đối với hành vi đó hay việc sử dụng 
vũ lực.  Văn phòng cũng nên có thẩm quyền: chuẩn bị và công bố những phát 
hiện, kết luận và khuyến nghị liên quan đến việc giám sát sở cảnh sát của văn 
phòng đó.
 E.  Một chức năng quan trọng khác của cán bộ giám sát thi hành luật 
là tiếp cận cộng đồng, lắng nghe và phản hồi những vấn đề và mối quan tâm 
được đưa ra và giúp thúc đẩy giao tiếp và thấu hiểu giữa cộng đồng và văn 
phòng cảnh sát trưởng.
 F.  Để thực hiện công việc của mình, cán bộ giám sát thi hành luật 
phải được tiếp cận kịp thời tất cả thông tin có liên quan.
 G.  Để đưa ra nhận định độc lập, giám đốc văn phòng giám sát thi 
hành luật sẽ không bị cách chức trước khi hết nhiệm kỳ giữ chức, trừ khi theo 
đa số phiếu bầu của hội đồng quận.
 H.  Giám sát dân sự thi hành luật là một nguyên tắc cơ bản cần 
được ghi lại trong Hiến chương Quận King (K.C.C).
 I.  Hội đồng quận đã thành lập một văn phòng giám sát thi hành luật 
theo sắc lệnh trong chương 2.75 K.C.C và ủy ban cố vấn công dân về giám 
sát thi hành luật trong 2.36.050. K.C.C.  Đề xuất tu chính hiến chương này 
không nhằm giải tán các đơn vị hoặc yêu cầu tái thông qua các điều khoản 
luật hiện tại thống nhất với đề xuất tu chính này, mà nhằm cung tạo cơ sở cho 
văn phòng và ủy ban trong Hiến chương của quận cũng như luật của quận và 
quy định thẩm quyền của văn phòng và ủy ban.
 J.  Chương 1.10 K.C.C. quy định việc công bố và phân phát sách 
hướng dẫn cử tri địa phương phù hợp với các điều khoản của chương 29A.32 
RCW cho các cuộc bầu cử tại Quận King.
 K.  29A.32.280 RCW quy định rằng đối với mỗi dự luật của một khu 
vực pháp lý được gộp trong sách hướng dẫn cử tri địa phương, cơ quan pháp 
lý của khu vực pháp lý đó sẽ bổ nhiệm chính thức một ủy ban chuẩn bị lý lẽ để 
ủng hộ cử tri thông qua và một ủy ban chuẩn bị lý lẽ ủng hộ cử tri bác bỏ dự 
luật đó.
 MỤC 2.  Việc bổ sung Mục 265 mới và tu chính Mục 898 của Hiến 
chương Quận King sẽ được đệ trình với cử tri đủ điều kiện của Quận King để 
họ thông qua và phê chuẩn hoặc bác bỏ tại một cuộc bầu cử đặc biệt được tổ 
chức đồng thời với cuộc tổng tuyển cử vào ngày 3/11/2015 như sau:
 

 Mục 265.  Văn phòng Giám sát Thi hành Luật.
 Bằng sắc lệnh, hội đồng quận sẽ thành lập một văn phòng giám sát 
thi hành luật, là một phần trong nhánh pháp lý.  Văn phòng sẽ có giám đốc, 
được bổ nhiệm bởi đa số trong hội đồng quận với nhiệm kỳ bốn năm và cho 
đến khi người kế nhiệm được bổ nhiệm.  Giám đốc có thể bị đa số trong hội 
đồng quận cách chức tại bất kỳ thời điểm nào. 
 Thẩm quyền của văn phòng giám sát thi hành luật sẽ do sắc lệnh 
quy định và nên bao gồm: điều tra, xem xét và phân tích hành vi của cán bộ 
thi hành luật bị khiếu nại và việc các cán bộ thi hành luật của quận sử dụng vũ 
lực bất kể có bị khiếu nại hay không và xem xét và phân tích các cuộc điều tra 
nội bộ đã tiến hành và hình phạt kỷ luật của sở cảnh sát đối với hành vi đó hay 
việc sử dụng vũ lực.  Thẩm quyền của văn phòng cũng nên bao gồm:  chuẩn 
bị và công bố những phát hiện, kết luận và khuyến nghị liên quan đến việc 
giám sát sở cảnh sát của văn phòng đó và tiếp cận cộng đồng liên quan đến 
vấn đề sở cảnh sát và văn phòng giám sát thi hành luật.
 Để cho phép văn phòng giám sát thi hành luật thực thi thẩm quyền 
của mình có hiệu quả, văn phòng sẽ được sắc lệnh ủy quyền thu thập tất cả 
thông tin có liên quan, bao gồm cả thẩm quyền xem xét và sao chép hồ sơ có 
liên quan của sở cảnh sát, kiểm tra hiện trường phạm tội, tiến hành phỏng vấn 
và tham gia các cuộc điều tra nội bộ và xem các phiên điều trần.
 Bằng sắc lệnh, hội đồng quận sẽ thành lập ủy ban cố vấn giám sát 
thi hành luật để đánh giá, cố vấn và báo cáo về việc giám sát thi hành luật 
theo cách thức được sắc lệnh quy định.  Ủy ban cũng sẽ cố vấn cho cảnh sát 
trưởng và hội đồng trong những vấn đề về công bằng và công bằng xã hội 
liên quan đến thi hành luật.  Ủy ban cũng sẽ cố vấn cho cảnh sát trưởng và 
hội đồng về những vấn đề có hệ thống và cơ hội cải thiện thực tiễn thi hành 
luật của sở cảnh sát.  Bằng sắc lệnh, hội đồng quận sẽ quy định tư cách thành 
viên, trình độ chuyên môn, luật lệ và quy trình và quá trình bổ nhiệm các thành 
viên của ủy ban và có thể quy định các nhiệm vụ khác của ủy ban trong sắc 
lệnh.
 Mục 898  Thương lượng Tập thể của Nhân viên Sở Cảnh sát.
 Hội đồng quận có thể ban hành sắc lệnh quy định thương lượng tập 
thể của quận với nhân viên của sở cảnh sát.  Quận trưởng sẽ không có quyền 
phủ quyết sắc lệnh này.  Nếu sắc lệnh này được ban hành thì sẽ chỉ định cảnh 
sát trưởng của quận làm đại diện thương lượng của quận về tất cả các vấn 
đề của sở cảnh sát ngoại trừ thù lao và lợi ích, những vấn đề này sẽ do quận 
trưởng thương lượng theo quy định tại Mục 890 của hiến chương này, và việc 
giám sát dân sự thi hành luật, việc này sẽ do quận trưởng thương lượng sau 
khi tham vấn với cảnh sát trưởng của quận.  Bất kỳ thỏa thuận nào đạt được 
từ thương lượng giữa cảnh sát trưởng của quận hoặc quận trưởng và nhân 
viên của sở cảnh sát sẽ không có hiệu lực pháp lý trừ khi được ban hành theo 
sắc lệnh.
 MỤC 3.  Kêu gọi cuộc bầu cử đặc biệt.  Theo 29A.04.321 RCW, 
hội đồng Quận King tại đây yêu cầu cuộc bầu cử đặc biệt được tổ chức đồng 
thời với cuộc tổng tuyển cử vào ngày 3/11/2015 để cân nhắc tu chính hiến 
chương như đã nêu trong sắc lệnh này.  Giám đốc các ban bầu cử của Quận 
King sẽ đệ trình thông báo về sắc lệnh này phù hợp với hiến pháp tiểu bang 
và luật tổng quát và đệ trình lên các cử tri đoàn đủ điều kiện của quận, tại cuộc 
bầu cử đặc biệt của quận nêu trên, đề xuất dưới đây quy định.  Lục sự của hội 
đồng sẽ xác nhận rằng đề xuất này với giám đốc bầu cử Quận King về cơ bản 
theo mẫu dưới đây, với các bổ sung, xóa bỏ hay điều chỉnh theo yêu cầu của 
công tố viên:
Hiến chương Quận King có được tu chính để thành lập văn phòng dân sự 
giám sát thi hành luật dựa trên hiến chương, cấp cho văn phòng thẩm quyền 
thích hợp để thực hiện các nhiệm vụ của mình, thành lập ủy ban cố vấn công 
dân dựa trên hiến chương về giám sát thi hành luật và bổ nhiệm quận trưởng 
làm đại diện thương lượng của quận, với sự tham vấn của cảnh sát trưởng 
của quận, về việc giám sát dân sự thi hành luật hay không?
 MỤC 4.  Giám đốc bầu cử quận tại đây được ủy quyền và yêu cầu 
chuẩn bị và phân phát sách hướng dẫn cử tri địa phương theo 1.10.010 K.C.C 
cho cuộc bầu cử đặc biệt được yêu cầu trong sắc lệnh này, chi phí cho cuốn 
sách đó sẽ được gộp trong chi phí của cuộc bầu cử đặc biệt.
 MỤC 5.  Theo 29A.32.280 RCW, những cá nhân sau đây được bổ 
nhiệm tham gia ủy ban làm sách hướng dẫn cử tri, mỗi người sẽ viết một lời 
phát biểu ủng hộ hoặc phản đối thuế được đề xuất:
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SẮC LỆNH quy định thủ tục đệ trình lên các cử tri đoàn có đủ điều kiện của 
Quận King tại cuộc bầu cử đặc biệt được tổ chức tại Quận King vào ngày 
03/11/2015, đề xuất cho phép thu thuế bất động sản vượt mức thu thuế được 
quy định trong chương 84.55 RCW trong thời gian sáu năm liên tục với mức 
thuế suất trong năm đầu tiên không vượt quá 14 xu trên một nghìn đô la của 
giá trị thẩm định, và hạn chế việc tăng thu thuế hàng năm lên 3% trong 5 năm 
tiếp theo, tất cả đều phục vụ việc tài trợ cho các chiến lược phòng bệnh và can 
thiệp sớm nhằm cải thiện sức khỏe và phúc lợi của trẻ em, thanh thiếu niên và 
các cộng đồng của họ.

LỜI PHÁT BIỂU VỀ CÁC SỐ LIỆU:

1.  Có gần 25 nghìn trẻ em được sinh ra tại Quận King hàng năm.  Các cư 
dân của Quận dưới 18 tuổi chiếm 21% dân số của toàn quận.  Gần một nửa 
những người dưới 18 tuổi tại Quận King là những người da màu.

2.  85% não bộ của con người được phát triển trước 3 tuổi.  Theo các chuyên 
gia về phát triển tuổi thơ, các kỹ năng cơ bản cần thiết để sẵn sàng học tập ở 
trường và thành công khi trưởng thành, như tính tự lập, động cơ thúc đẩy, sự 
phối hợp, sự ưu tiên, quản lý thông tin tiếp nhận, sự chú ý và kiểm soát sự sao 
lãng, được phát triển trước 5 tuổi trước khi trẻ em bắt đầu đi học.

3.  Thời gian quan trọng thứ hai của việc phát triển não bộ là thời thanh thiếu 
niên.  Theo Viện Sức khỏe Tâm thần Quốc gia, các cơ quan của não bộ chịu 
trách nhiệm kiểm soát các cơn bốc đồng và định hướng trước và đó là những 
dấu hiệu phân biệt về hành vi, sự trưởng thành của người thành công trong 
thời thanh thiếu niên.  Thời thanh thiếu niên cũng là khoảng thời gian cực kỳ 
quan trọng khi những người trẻ tuổi học cách tạo lập các mối quan hệ an toàn 
và lành mạnh, và khi nhiều nguyên mẫu của các hành vi phát triển sự lành 
mạnh hoặc có nguy cơ làm tổn hại sự lành mạnh được hình thành.

4.  Mặc dù toàn bộ Quận King là một vùng phát triển mạnh mẽ và thịnh vượng, 
có một thực tế đó là một số trẻ em và thanh niên của chúng ta đang bị tụt hậu.  
Tỷ lệ % của những trẻ 5 tuổi và đang sống trong cảnh nghèo khó thấp nhất 
là 4.7% tại một số khu vực của quận và cao nhất là 26% ở một số vùng khác.  
Tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh ở một số vùng của Quận King cao hơn gấp 4 lần ở 
các vùng khác.  Gần 1/3 phụ nữ đang mang thai không nhận được các mức 
chăm sóc sức khỏe trước khi sinh như được khuyến nghị.  1 trong 5 thanh 
thiếu niên bị quá cân hoặc béo phì và chỉ 24% thanh thiếu niên nhận được các 
mức hoạt động thể chất được khuyến nghị.  26% thanh thiếu niên được báo 
cáo bị trầm cảm và 29% được báo cáo có sử dụng chất có cồn hoặc các loại 
thuốc bị cấm khác.  Hơn 6 nghìn sinh viên ở Quận King vô gia cư; tại một số 
khu học chánh có tới 1 trong 10 sinh viên vô gia cư.

5.  Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng những trải nghiệm thời thơ ấu không tốt, 
như bạo lực gia đình và xâm hại tình dục, làm tăng tình trạng bị vô gia cư khi 
trưởng thành, cũng như các vấn đề về sức khỏe tinh thần và thể chất.  Tác 
động quan trọng của những trải nghiệm này đến sự phát triển của trẻ em và 
thanh niên nhấn mạnh sự cần thiết của việc cung cấp các dịch vụ xã hội thiết 
thực và các chương trình nhà ở cho những trẻ em và thanh niên có nguy cơ 
cao trong các trường hợp bạo lực gia đình và xâm hại tình dục để ngăn ngừa 
tình trạng vô gia cư và các vấn đề về sức khỏe thể chất và tinh thần trong cuộc 
sống sau này.

6.  Thường thì, tất cả những trẻ em và thanh niên bị tụt hậu và không nhận 
được các dịch vụ trước khi cuộc khủng hoảng xảy ra là các trẻ em và thanh 
niên da màu.  Những thanh niên da màu trải qua tình trạng vô gia cư chiếm tối 
thiểu từ 50%-60% của lứa thanh niên và người trưởng thành trẻ tuổi mặc dù 
chỉ có 29% tổng dân số của Quận King là người da màu.

7.  Một trong những vùng nơi có sự chênh lệch ở những người không nhận 
được các dịch vụ phù hợp trước khi cuộc khủng hoảng xảy ra là do hệ thống 
tư pháp vị thành niên.  Những thanh niên người Mỹ gốc Phi chiếm gần 50% 
những người bị giam giữ tại Quận King, hoặc chiếm tỷ lệ gấp 5 lần trong tổng 
dân số.  Theo báo cáo của Hội thảo Quốc gia của các Cơ quan Lập pháp Tiểu 
bang, có tới 70% trẻ em và thanh niên thuộc hệ thống tư pháp vị thành niên 
trên toàn quốc bị rối loạn tinh thần và 1 trong 5 người bị bệnh tâm thần nghiêm 
trọng tới mức làm suy giảm khả năng thực hiện chức năng như một người trẻ 
tuổi và trưởng thành người lớn có trách nhiệm của họ.  Quận King cam kết 
ngăn chặn các cuộc khủng hoảng trước khi chúng xảy ra và chấm dứt tình 
trạng bất cân đối trong hệ thống tư pháp vị thành niên.

8.  Quận tích cực tham gia vào các nổ lực về bình đẳng và công bằng xã hội 
nhằm xóa bỏ sự bất cân xứng về sắc tộc trong hệ thống tư pháp vị thành niên 
và hội đồng sẽ xem xét mục tiêu này khi thảo luận kỹ các chính sách và kế 
hoạch trong tương lai liên quan đến thu thuế vì sự khởi đầu tốt nhất cho trẻ em 
đã được cử tri phê chuẩn.

9.  Việc đầu tư phòng ngừa và can thiệp sớm có thể ngăn ngừa tác hại lâu 
dài của trẻ em khi chúng trưởng thành.  Theo Hội đồng Khoa học Quốc gia về 
Phát triển Trẻ em, cuộc nghiên cứu phạm vi rộng về sinh học căng thẳng ngày 
nay chỉ ra rằng sự phát triển lành mạnh có thể bị dừng đột ngột do tác động 
vượt mức hoặc kéo dài của các hệ phản ứng với căng thẳng trong cơ thể và 
não bộ, với những ảnh hưởng có hại lên việc học tập, hành vi và sức khỏe 
trong suốt đời .

10.  Việc phòng ngừa và can thiệp sớm cũng là những phương pháp có hiệu 
quả và ít tốn kém nhất để khắc phục những vấn đề nghiêm trọng trong tương 
lai như bệnh mạn tính, bệnh tâm thần, lạm dụng chất kích thích và sự tống 
giam.  Khoa học đã chỉ ra rằng chúng ta có thể ngăn chặn được những vấn 
đề gây hậu quả suốt đời:  bằng việc tập trung đầu tư cho trẻ em trước 5 tuổi; 
bằng việc thực hiện đầu tư có chiến lược tại những thời điểm quan trọng trong 
thời gian phát triển của thanh niên trước 24 tuổi; và bằng việc hành động để 
đảm bảo rằng tất cả trẻ em và thanh niên đều có cơ hội được sống trong môi 
trường gia đình, nhà trường và cộng đồng an toàn, phát triển mạnh mẽ, phát 
triển lành mạnh.

11.  Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng doanh lợi thu được từ việc đầu tư vào 
sự phát triển đầu đời là từ 3-17 đô la cho mỗi đô la đã đầu tư, đảm bảo rằng 
trẻ em sẽ có một khởi đầu mạnh mẽ trong cuộc sống.  Tương tự, báo cáo về 
Phòng ngừa Rối loạn Tinh thần, Cảm xúc và Hành vi của Viện Y học và Hội 
đồng Nghiên cứu Quốc gia được công bố năm 2009 cho biết tỷ lệ chi phí-lợi 
nhuận cho các chương trình điều trị và phòng ngừa sớm cho các chương trình 
dành cho người nghiện và bệnh tâm thần theo tỷ lệ 1:2 tới 1:10.  Điều này có 
nghĩa là đầu tư 1 đô la thu được 2-10 đô la tiết kiệm trong các chi phí về sức 
khỏe, chi phí về hình sự và tư pháp vị thành niên, chi phí giáo dục và sản xuất 
bị thiệt hại.

12.  Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng việc phòng ngừa có những tác động kinh 
tế tích cực cho doanh nghiệp.  Ví dụ, một lực lượng lao động khỏe mạnh hơn 
có thể giảm tới mức độ nào đó các chi phí về bảo hiểm y tế và sự vắng mặt 
thường xuyên của nhân viên ảnh hưởng đến tính cạnh tranh của công ty.  Tại 
Hoa Kỳ, những nhân viên toàn thời gian có bệnh mạn tính bỏ lỡ các ngày làm 
việc dự tính là 450 triệu ngày mỗi năm, so với những nhân viên khỏe mạnh, 
điều này dẫn đến chi phí sản xuất bị thiệt hại là 153 triệu đô la mỗi năm.

13.  Nhiều nguồn tài trợ hiện tại của quận, cũng như các nguồn ngân sách 
công cộng khác, nhằm ứng phó với các cuộc khủng hoảng và các hậu quả 
xấu, đặc biệt là các hậu quả xấu đối với người lớn, chẳng hạn như bệnh tâm 
thần nặng, tình trạng vô gia cư và bệnh mạn tính, và đối với trẻ em và thanh 
niên những người đã phải bỏ học hoặc những người đã tham gia vào hệ 
thống tư pháp vị thành niên.  Trong khi các chi phí này là cần thiết hoặc là các 
chi tiêu cần thiết, hiện tại có rất ít nguồn tài trợ để đầu tư vào việc phòng bệnh.  
Ví dụ, 75% quỹ tổng quát của quận hỗ trợ cho hệ thống luật pháp và tư pháp.  
Bởi vì nguồn tài trợ tập trung vào các dịch vụ cho những người đang gặp 
khủng hoảng, cựu chiến binh và thuế dịch vụ nhận sinh chủ yếu cung cấp dịch 
vụ cho người lớn.  Chỉ 16% tổng nguồn tài trợ hiện hỗ trợ cho những người 
dưới 24 tuổi và chỉ 11% tổng tiền thu thuế dành cho các dịch vụ định hướng 
phòng bệnh.

14.  Năm 2014, sự thiếu hụt nguồn tài trợ cho dịch vụ y tế công cộng - Quận 
Seattle & King đã đạt tới điểm báo động nhất, đe dọa tới việc mất các chương 
trình chương trình phòng bệnh và can thiệp sớm cho các bà mẹ và các gia 
đình, như chương trình tới thăm nhà ở và các dịch vụ hỗ trợ bà mẹ thuộc 
chương trình Hợp tác giữa Y tá Gia đình.

15.  Trong khi thu thuế vì sự khởi đầu tốt nhất cho trẻ em đã được cử tri phê 
chuẩn sẽ hỗ trợ cho dịch vụ y tế công cộng - Quận Seattle & King tiếp tục cung 
cấp các dịch vụ y tế cha mẹ-con cái, như chương trình tới thăm nhà ở và dịch 
vụ hỗ trợ bà mẹ thuộc chương trình hợp tác giữa y tá gia đình, việc thu thuế sẽ 
không làm ổn định các dịch vụ y tế công cộng rộng hơn của Quận King.  Ngân 
quỹ y tế công cộng đang gặp nguy cơ, vì các nguồn tài trợ y tế công cộng lâu 
dài vẫn chưa được công nhận.

Quận King



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

16.  Đa số tiền thu thuế từ việc thu vì sự khởi đầu tốt nhất cho trẻ em đã được 
cử tri phê chuẩn nhằm bổ sung cho chương trình đối tác cộng đồng để cung 
cấp các dịch vụ trong cộng đồng.  Vì thu thuế đã và đang được thực hiện, mục 
tiêu của quận nhằm đảm bảo rằng các cộng đồng đa dạng và các tổ chức nhỏ, 
bao gồm các cộng đồng và tổ chức đang sử dụng các phương pháp tiếp cận 
mới và đổi mới ngằm cung cấp các dịch vụ, có thể tiếp cận các nguồn tiền để 
cung cấp các dịch vụ văn hóa phù hợp trong Quận King.  Quận có kế hoạch 
phối hợp với các tổ chức này và hỗ trợ đánh giá các chương trình hoặc dịch 
vụ đổi mới để các hoạt động cam kết trở thành các hoạt động thực tế.

17.  Các dịch vụ cho trẻ em và thanh niên sẽ được cải thiện vì các cơ quan và 
tổ chức hiện đang hợp tác với các trẻ em và thanh niên có giúp họ có nhiều cơ 
hội được đào tạo, xây dựng năng lực tổ chức và hệ thống và xây dựng đủ các 
nguồn lực để quản lý các chương trình và dịch vụ.

18.  Năm 2010, quận đã ban hành Sắc lệnh 16857, góp phần xây dựng Kế 
hoạch Chiến lược của Quận King.  Kế hoạch Chiến lược đưa vào một trong 
các mục tiêu của quận đó là Sức khỏe và Tiềm năng Con người:  Tạo các cơ 
hội cho tất cả các cộng động và cá nhân để tận dụng hết tiềm năng của họ.

19.  Năm 2010, quận đã ban hành Sắc lệnh 16948, trong đó chủ ý đưa công 
tác bình đẳng và công bằng xã hội của quận để áp dụng vào nguyên tắc “công 
bằng và bình đẳng” của Kế hoạch Chiến lược của Quận King ở tất cả các 
quận đã áp dụng để đạt được các cơ hội công bằng cho tất cả cư dân và cộng 
đồng.

20.  Năm 2012, hội đồng đã thông qua Kiến nghị 13768, góp phần xây dựng 
Kế hoạch Chuyển đổi Dịch vụ Y tế & Nhân sinh .  Kế hoạch Chuyển đổi xây 
dựng tầm nhìn của quận là trước 2020, người dân của Quận King sẽ được 
hưởng những thành tựu to lớn về y tế và phúc lợi bởi vì cộng động đã cùng 
nhau làm việc để tạo ra sự chuyển đổi từ việc định hướng ứng phó với cuộc 
khủng hoảng tốn kèm đến những vấn đề về y tế và xã hội, tới vấn đề trú trọng 
vào việc phòng bệnh, theo sát việc phục hồi và xóa bỏ những bất công.

21.  Năm 2014, quận đã ban hành Sắc lệnh 17738, góp phần xây dựng lực 
lượng đặc nhiệm về kế hoạch hành động cho thanh niên và đưa ra chính sách 
liên quan đến việc phát triển kế hoạch hành động.  Lực lượng đặc nhiệm về kế 
hoạch hành động cho thanh niên đã góp phần hình thành việc thu thuế vì khởi 
đầu tốt nhất cho trẻ em.

22.  Năm 2014, là một phần thực thi Kế hoạch Chiến lược của Quận King, sắc 
lệnh về bình đẳng và công bằng xã hội, kế hoạch chuyển đổi các dịch vụ y 
tế và nhân sinh và là một phần của phát triển kế hoạch hành động cho thanh 
niên, ban nhân viên của Quận King đã bắt đầu xem xét việc làm thế nào quận 
có thể cân bằng các danh mục đầu tư của mình nhằm hướng tới các phương 
pháp mang tính phòng ngừa hơn để thu được những kết quả tốt hơn góp 
phần cho phép các cá nhân và cộng đồng đạt được tiềm năng đầy đủ của 
mình.  Sắc lệnh về thu thuế vì sự khởi đầu tốt nhất cho trẻ em đạt được thành 
công nhờ được hướng dẫn bởi và thể hiện việc thực thi hơn nữa chỉ đạo chính 
sách đã thông qua của quận.

23.  Ngoài việc xây dựng chính sách quận đã thông qua, trong khi xây dựng 
sắc lệnh về thu thuế vì sự khởi đầu tốt nhất cho trẻ em này, ban nhân viên của 
Quận King đã tham vấn với các chuyên gia tại Viện Khoa học về Học tập & 
Não bộ thuộc Đại học Washington và với các nhóm làm việc và liên minh, bao 
gồm Nhóm Tư vấn về Sự khởi đầu Tốt nhất cho Trẻ em, Lực lượng Đặc nhiệm 
về Kế hoạch Hành động cho Thanh niên, Nhóm Đối tác Tư vấn về Kế hoạch 
Chuyển đổi, Liên minh vì Dịch vụ Nhân sinh Quận King, Liên minh các Giám 
đốc Điều hành về Phát triển Thanh niên và một số liên minh về học tập sớm 
khác.  Ban nhân viên của quận cũng đã xem xét và tham vấn với các cơ quan 
thẩm quyền và tổ chức từ khắp nơi tại Hoa Kỳ và toàn thế giới liên quan đến 
hoạt động cam kết và tốt nhất.

24.  Hội đồng và ủy viên ban chấp hành mong muốn rằng các chiến lược được 
sắc lệnh về thu thuế vì sự khởi đầu tốt nhất cho trẻ em đã được cử tri phê 
chuẩn ủng hộ sẽ đạt được nhiều kết quả cho cá nhân và cộng đồng.  Các kết 
quả cho cá nhân sẽ bao gồm các nội dung sau:  tăng tỷ lệ phần trăm những 
phụ nữ đang mang thai được nhận chăm sóc sớm và chăm sóc bà mẹ đầy đủ; 
tăng cường hỗ trợ kỹ thuật cho các nhà cung cấp dịch vụ giữ trẻ; giảm các ca 
nhập viện vì tâm thần đối với trẻ em và thanh niên; giảm tỷ lệ phần trăm trẻ em 
và thanh niên sử dụng chất có cồn hoặc thuốc kích thích; tăng tỷ lệ phần trăm 
trẻ em và thanh niên cảm thấy rằng họ có người lớn trong cộng đồng những 

người tin tưởng họ có thể thảo luận cùng; và giảm tỷ lệ phần trăm trẻ em và 
thanh niên ở độ tuổi tới trường có cân năng không khỏe mạnh tại phía nam 
Quận King.  Các kết quả cho cộng đồng sẽ bao gồm các nội dung sau:  giảm 
bất bình đẳng trong thu nhập đối với trẻ em và thanh niên tại Quận King; giảm 
các trường hợp đình chỉ và tạm dừng học tập, từ việc chăm sóc trẻ em thông 
qua trường trung học; giảm sự chênh lệch trong các kết quả về y tế và phúc 
lợi giữa các vùng khác nhau thuộc Quận King; giảm bạo lực gia đình; giảm chi 
tiêu tiền của vào các dịch vụ, như tống giam và phạm tội không cố ý; tăng số 
lượng các gia đình, trẻ em và thanh niên những người được bảo vệ không bị 
lâm vào tình trạng vô gia cư; và tăng chỉ số chất lượng cuộc sống trong các 
Cộng đồng có Cơ hội.

25.  Hội đồng và ủy viên ban chấp hành mong muốn rằng nguồn tài trợ cho 
sáng kiến bảo vệ thanh niên và gia đình vô gia cư sẽ giúp cho sáng kiến này 
linh hoạt hơn, tập trung vào khách hàng và trú trọng kết quả và sẽ cung cấp hỗ 
trợ tài chánh cho các cơ quan vì cộng đồng để họ hỗ trợ các khách hàng.

26.  Hội đồng và ủy viên ban chấp hành mong muốn rằng tiền thu thuế được 
quy định tại đoạn 5.C. của sắc lệnh này sẽ được phân bổ một cách công bằng 
theo vùng địa lý, đẩy mạnh Kế hoạch Chiến lược của Quận King, sắc lệnh về 
bình đẳng và công bằng xã hội và các chính sách quận đã thông qua khác.

27.  Hội đồng và ủy viên ban chấp hành ghi nhận những mối quan tâm của 
các công dân cao niên, những hộ gia đình có thu nhập thấp, và những người 
dễ bị ảnh hưởng khác liên quan đến các chi phí nhà ở và khả năng tài chánh.  
Trong khi quận sẽ được ủy quyền thực hiện tăng thuế tối đa 3% hàng năm từ 
năm 2017 đến 2021 nếu việc thu thuế vì sự khởi đầu tốt nhất cho trẻ em được 
các cử tri phê duyệt, hội đồng và ủy viên ban chấp hành mong muốn xem xét 
các điều kiện kinh tế có thể ảnh hưởng đến các công dân cao niên, các hộ gia 
đình có thu nhập thấp và những người dễ bị ảnh hưởng khác, như thay đổi về 
chỉ số giá tiêu dùng quốc gia qua từng năm đối với những người làm công ăn 
lương ở thành phố và những nhân viên văn phòng (CPI-W), được Cục Thống 
kê Lao động Hoa Kỳ tính toán cụ thể, trong khi quyết định tỷ lệ phần trăm để 
tăng thu thuế mỗi năm là bao nhiêu.

 HỘI ĐỒNG CỦA QUẬN KING BAN HÀNH SẮC LỆNH NHƯ SAU:

 MỤC 1.  Cá c Định Nghĩa.  Các định nghĩa trong mục này được áp 
dụng xuyên suốt sắc lệnh này trừ khi ngữ cảnh có quy định cụ thể khác.

 A.  “Trẻ em và thanh niên” nghĩa là những người có độ tuổi đến 24 
tuổi.

 B.  “Các cộng đồng có cơ hội” nghĩa là chương trình do Quỹ tài trợ 
Seattle và Quận King phát động năm 2014 và được ghi nhớ vào Hợp đồng 
#5692351, kể cả hợp đồng người kế vị, để hỗ trợ các cộng đồng trong việc cải 
thiện các thành quả về y tế, kinh tế và xã hội của cư dân của các cộng đồng 
này, và để làm được điều đó bằng cách cộng tác với các cộng đồng này để 
xây dựng và đưa ra các giải pháp.  Trong trường hợp mối quan hệ chính thức 
được nêu tại tiểu đoạn B. này giữa Quỹ tài trợ Seattle và Quận King không 
còn hiệu lực tại bất kỳ thời điểm nào trong thời gian thu thuế có hiệu lực, “các 
cộng đồng có cơ hội” nghĩa là một chiến lược nhằm cải thiện các kết quả về y 
tế, kinh tế xã hội của các cộng đồng cụ thể do quận quản lý và được phát triển 
dưới sự cộng tác với các cộng đồng này.

 C.  “Nhóm quản trị lâm thời các cộng đồng có cơ hội” nghĩa là nhóm 
và bất kỳ nhóm người kế vị nào chịu trách nhiệm đưa ra tư vấn chỉ đạo chiến 
lược và hoạt động cho các cộng đồng có cơ hội.  Nhóm quản trị lâm thời các 
cộng đồng có cơ hội sẽ bao gồm một người được bổ nhiệm của ủy viên ban 
chấp hành và một người được bổ nhiệm của hội đồng tương ứng, những 
được bổ nhiệm sẽ được xác nhận thông qua sắc lệnh.  Các thành viên của 
nhóm quản trị lâm thời kể từ ngày ban hành sắc lệnh này sẽ bao gồm các đối 
tác cộng đồng và các đại diện của chính quyền địa phương, từ Quỹ tài trợ 
Seattle và Quận King.  Nếu việc thu thuế đề xuất được thông qua, nhóm sẽ 
được tái cơ cấu theo quy định của đoạn 7.B. của sắc lệnh này.   

  D.  “Thu thuế” nghĩa là việc thu thuế các loại thuế bất động sản cơ 
bản phục vụ cho các mục đích cụ thể và thời hạn thu thuế được quy định trong 
sắc lệnh này và được nhóm cử tri ủy quyền phù hợp với luật tiểu bang.

 E.  “Lợi tức thu thuế” nghĩa là số tiền vốn gốc tăng lên theo mức thu 
thuế và tiền lãi suất trên số tiền vốn gốc.

Quận King
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 F.  “Yếu tố giới hạn,” vì mục đích tính toán các mức thu thuế được 
nêu trong RCW 84.55.010, nghĩa là 103%.

 G.  “Chiến lược” nghĩa là một chương trình, dịch vụ, hoạt động, sáng 
kiến hoặc đầu tư vốn nhằm đạt được các mục tiêu của sắc lệnh này.

 H.  “Sáng kiến bảo vệ thanh thiếu niên và gia đình vô gia cư” nghĩa 
là một sáng kiến nhằm ngăn ngừa và tránh cho trẻ em, thanh thiếu niên và gia 
đình của họ bị vô gia cư.

 MỤC 3.  Đệ trình thu thuế.  Để cung cấp tài trợ cần thiết cho các 
mục đích được nêu tại đoạn 5 của sắc lệnh này, hội đồng quận sẽ đệ trình 
lên các cử tri đoàn đủ điều kiện bản đề xuất cho phép thuế bất động sản cơ 
bản vượt quá mức thu thuế cho phép được quy định tại chương 84.55 RCW 
trong vòng 6 năm liên tục, tính từ năm 2016, ở một mức thu không được vượt 
quá 14 xu trên 1.000 đô la giá trị thẩm định trong năm đầu tiên và cho phép 
yếu tố giới hạn là 103% cho mỗi năm trong 5 năm tiếp được tính từ năm 2017 
đến năm 2021.  Chiếu theo RCW 84.55.050, việc thu thuế này sẽ là thu thuế 
bất động sản cơ bản và phải phù hợp với mức thuế suất quy định của RCW 
84.52.043.

 MỤC 4.  Bố trí Lợi tức từ Áp thuế.  Số tiền thu thuế sẽ được gửi 
vào một quỹ thu nhập đặc biệt, quỹ này sẽ được mở theo quy định của sắc 
lệnh.

 MỤC 5.  Các chi tiêu hợp lệ.

 A.  Trong số các khoản tiền thu thuế của năm đầu tiên:

   1.  19 triệu đô la sẽ được sử dụng để lập kế hoạch, cấp và quản lý 
sáng kiến bảo vệ thanh niên và gia đình vô gia cư; và

   2.  Các khoản tiền đó là cần thiết để cung cấp cho các chi phí và lệ 
phí mà quận phải chịu liên quan đến cuộc bầu cử.

 B.  Khoản tiền thu thuế còn lại sẽ được sử dụng để lập kế hoạch, 
cấp và quản lý việc cung cấp các chiến lược nhằm:

   1.  Cải thiện các kết quả về y tế và phúc lợi của trẻ em và thanh 
thiếu niên, cũng như các gia đình của chúng và các cộng đồng tại nơi chúng 
đang sinh sống, nhưng không giới hạn, bằng việc đảm bảo các dịch vụ đầy 
đủ và hỗ trợ cho những phụ nữ đang mang thai và trẻ sơ sinh; tiếp cận với 
thực phẩm an toàn và lành mạnh; hỗ trợ cho các bệnh viện và các nhà cung 
cấp dịch vụ sức khỏe tinh thần khác trong Quận King nhằm cho phép trẻ em 
và thanh thiếu niên được tiếp cận với các dịch vụ sức khỏe tinh thần; và chiếu 
phim theo từng độ tuổi cho trẻ em và thanh thiếu niên;

   2.  Phòng ngừa và can thiệp sớm những hậu quả xấu, bao gồm 
nhưng không giới hạn, bệnh mạn tính, tâm thần, lạm dụng chất kích thích, tình 
trạng vô gia cư, bạo lực gia đình và sự tống giam;

   3.  Giảm sự bất bình đẳng trong thu nhập đối với trẻ em và thanh 
thiếu niên trong quận; và

   4.  Tăng cường, cải thiện, phối hợp tốt hơn, kết hợp và khuyến 
khích đổi mới trong các hệ thống dịch vụ y tế và dịch vụ nhân sinh và các cơ 
quan, tổ chức và các nhóm giải quyết các nhu cầu của trẻ em và thanh thiếu 
niên, gia đình và cộng đồng của họ.

 C.  Các khoản chi tiêu hợp lý được nêu trong tiểu đoạn B. của đoạn 
này:

   1.  15% sẽ được sử dụng để lập kế hoạch, cấp và quản lý các 
chiến lược tập trung vào trẻ em dưới 5 tuổi và thanh thiếu niên và những 
người chăm sóc của chúng, những phụ nữ đang mang thai và cho các cá 
nhân và gia đình có người đang trong thời kỳ mang thai.  Trong các khoản 
tiền này, không ít hơn $42.8 triệu sẽ được sử dụng để cung cấp các dịch vụ y 
tế, như các dịch vụ hỗ trợ bà mẹ và dịch vụ chương trình tới thăm nhà ở của 
chương trình hợp tác giữa y tá gia đình;

   2.  35% sẽ được sử dụng để lập kế hoạch, cấp và quản lý các 
chiến lược tập trung vào các lứa tuổi trẻ em và thanh thiếu niên có độ tuổi đến 
24 tuổi;

   3.  10% sẽ được sử dụng để lập kế hoạch, cấp và quản lý các nội 
dung sau; và

   4.  5% sẽ được sử dụng để lập kế hoạch, tài trợ và quản lý các nội 
dung sau:

     a.  các hoạt động đánh giá và thu thập dữ liệu;

     b.  các hoạt động nhằm cải thiện việc cung cấp các dịch vụ và các 
chương trình cho trẻ em và thanh thiếu niên và các cộng đồng của họ;

     c.  các dịch vụ được ghi rõ trong tiểu đoạn B. của sắc lệnh này do 
sở công viên thành phố tại Quận King cung cấp.  Trong các khoản tiền được 
nêu trong tiểu đoạn C.4.c. này, số tiền bằng các khoản doanh thu tổn thất đối 
với sở công viên thành phố do việc phân chia theo tỷ lệ được quy định theo 
RCW 84.52.010, tối đa 1 triệu đô la, sẽ được cấp cho sở công viên thành phố 
này nếu được hội đồng quận cho phép theo sắc lệnh; và

     d.  các dịch vụ được ghi rõ trong tiểu đoạn B. của đoạn này do các 
khu cứu hỏa cung cấp, với số tiền bằng các khoản doanh thu tổn thất đối với 
khu cứu hỏa do việc phân chia theo tỷ lệ được quy định theo RCW 84.52.010, 
cho các dịch vụ này, tùy theo mức độ phân chia theo tỷ lệ do việc thu thuế này 
gây ra và nếu được hội đồng quận cho phép theo sắc lệnh.

 MỤC 6.  Kêu gọi cuộc bầu cử đặc biệt.  Chiếu theo RCW 
29A.04.321, Hội đồng Quận King dưới đây kêu gọi một cuộc bầu cử đặc biệt 
sẽ được tổ chức song song với cuộc tổng tuyển cử vào ngày 3/11/2015, để 
xem xét đề xuất cho phép thuế bất động sản cơ bản phục vụ các mục đích 
được quy định trong sắc lệnh này.  Giám đốc các ban bầu cử của Quận King 
sẽ đệ trình thông báo về sắc lệnh này phù hợp với hiến pháp tiểu bang và luật 
tổng quát và đệ trình lên các cử tri đoàn đủ điều kiện của quận, tại cuộc bầu 
cử đặc biệt của quận nêu trên, đề xuất dưới đây quy định.  Thư ký của quận 
sẽ chứng nhận đề xuất đó gửi lên giám đốc các ban bầu cử về cơ bản theo 
hình thức sau đây:

ĐỀ XUẤT___; Hội đồng Quận King đã thông qua sắc lệnh _____ liên quan 
đến nguồn tài trợ nhằm cải thiện phúc lợi của trẻ em, thanh thiếu niên, các gia 
đình và cộng đồng.  Nếu được thông qua, đề xuất này sẽ cung cấp nguồn tài 
trợ cho chương trình phòng bệnh và can thiệp sớm để đạt được những kết 
quả tích cực liên quan đến:  thời kỳ mang thai khỏe mạnh; hỗ trợ bà mẹ và trẻ 
sơ sinh; sự phát triển lành mạnh của trẻ em và thanh niên; y tế và phúc lợi của 
các cộng đồng; và phòng ngừa khủng hoảng và can thiệp sớm cho trẻ em và 
thanh niên, kể cả trường hợp bạo lực gia đình và tình trạng vô gia cư.  Dự luật 
sẽ thông qua khoản thuế bất động sản cơ bản tăng thêm là $0.14 trên $1,000 
giá trị thẩm định thu được tính từ năm 2016 và thông qua mức tăng tối đa 
hàng năm là 3% trong 5 năm tiếp theo.

 MỤC 7.  Quy định điều chỉnh.

 A.  Nếu việc thu thuế được các cử tri thông qua, ban tư vấn và giám 
sát sẽ được thành lập theo sắc lệnh để đảm nhận vai trò là ban tư vấn và giám 
sát cho phần khoản tiền thu thuế được nêu tại đoạn 5.C.1., 2. và 4. của sắc 
lệnh này.  Ủy viên ban chấp hành sẽ đệ trình một bản kế hoạch lên hội đồng 
trước ngày 01/12/2015, liên quan đến ban tư vấn và giám sát và một sắc lệnh 
đề nghị trong đó nêu rõ các nhiệm vụ và thành phần của ban tư vấn và giám 
sát.  Các nhiệm vụ của ban tư vấn và giám sát sẽ bao gồm việc đưa ra các đề 
nghị về và giám sát việc phân bổ các khoản tiền thu thuế.  Kế hoạch tư vấn và 
giám sát sẽ phải phù hợp với các đề nghị được nêu trong kế hoạch hành động 
cho thanh niên của quận, đã được thông qua theo Kiến nghị 14378.  Ban tư 
vấn và giám sát sẽ bao gồm các cư dân của Quận King và các bên liên quan 
với những quan điểm đa dạng về vùng địa lý và văn hóa.

 B.  Nhóm quản trị lâm thời các cộng đồng có cơ hội sẽ đảm trách là 
ban tư vấn cho các khoản tiền thu thuế được nêu tại đoạn 5.C.3. của sắc lệnh 
này.  Ủy viên ban chấp hành sẽ đệ trình một bản kế hoạch lên hội đồng trước 
ngày 01/12/2015, liên quan đến nhóm quản trị lâm thời các cộng đồng có cơ 
hội và một sắc lệnh đề nghị trong đó nêu rõ thành phần và nhiệm vụ của nhóm 
quản trị lâm thời liên quan đến các khoản tiền thu thuế được nêu tại đoạn 
5.C.3. của sắc lệnh này.

 MỤC 8.  Kế hoạch Thực hiện.

 A.  Ủy viên ban chấp hành sẽ đệ trình lên hội đồng bản kế hoạch 
thực hiện trong đó nêu rõ các chiến lược cần được tài trợ và các kết quả cần 
đạt được từ việc sử dụng tiền thu thuế được quy định tại đoạn 5.A.1. của sắc 
lệnh này.  Kế hoạch thực hiện có liên quan đến sáng kiến bảo vệ thanh niên 
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và gia đình vô gia cư sẽ, trong phạm vi tối đa cho phép, được lập phối hợp với 
ban tư vấn và giám sát và sẽ được đệ trình lên hội đồng trước ngày 01/3/2016 
để hội đồng xem xét và phê chuẩn thông qua sắc lệnh.

 B.  Ủy viên ban chấp hành sẽ đệ trình lên hội đồng bản kế hoạch 
thực hiện trong đó nêu rõ các chiến lược cần được tài trợ và các kết quả cần 
đạt được từ việc sử dụng tiền thu thuế được quy định tại đoạn 5.C. của sắc 
lệnh này.  Kế hoạch thực hiện sẽ được lập phối hợp với ban tư vấn và giám 
sát và nhóm quản trị lâm thời các cộng đồng có cơ hội, tùy từng trường hợp 
áp dụng cụ thể.  Tùy theo phạm vi tối đa cho phép, kế hoạch thực hiện sẽ xem 
xét kế hoạch hành động cho thanh niên của quận, đã được Kiến nghị 14378 
thông qua, và bất kỳ đề nghị nào của ủy ban lãnh đạo của quận để giải quyết 
tình trạng bất cân đối trong tư pháp vị thành niên được lập năm 2015 và đã 
được thông qua thành chính sách.  Cùng với kế hoạch thực hiện theo quy định 
của tiểu đoạn B., ủy viên ban chấp hành sẽ đệ trình kiến nghị của một chính 
sách lên hội đồng để phê chuẩn trong đó ghi rõ các chỉ tiêu kinh tế mà hội 
đồng cần xem xét mỗi năm để quyết định tỷ lệ phần trăm ở mức nào để tăng 
thu thuế cho năm sau.  Bản kiến nghị cũng sẽ bao gồm các đề nghị của ủy 
viên ban chấp hành về tỷ lệ phần trăm ở mức nào cần thay đổi thu thuế dựa 
trên những thay đổi trong các chỉ tiêu kinh tế đã nêu.  Kế hoạch thực hiện phải 
được đệ trình lên hội đồng trước ngày 01/6/2016, để hội đồng xem xét và phê 
chuẩn thông qua sắc lệnh.

 C.  Tiền thu thuế có thể không được chi tiêu cho những mục đích 
được quy định tại đoạn 5.A. và C. của sắc lệnh này đến ngày kế hoạch thực 
hiện áp dụng được thông qua theo sắc lệnh, ngoại trừ việc lập kế hoạch các 
ngân quỹ sẽ được phê chuẩn theo sắc lệnh và không vượt quá 2 triệu đô la, 
các ngân quỹ cần thiết cho các chi phí bầu cử được nêu tại đoạn 5.A.2. của 
sắc lệnh này, và các ngân quỹ cho các dịch vụ y tế công cộng được nêu tại 
đoạn 5.C.1. của sắc lệnh này

 D.  Các kế hoạch thực hiện được nêu trong các tiểu đoạn A. và B. 
của đoạn này sẽ bao gồm mỗi đề nghị cho việc xử lý báo cáo hàng năm trình 
lên hội đồng, bao gồm ủy ban chính sách địa phương hoặc ủy ban người kế 
vị.

 MỤC 9.  Phê chuẩn.  Việc chứng nhận đề xuất đó của thư ký hội 
đồng quận với giá m đố c bầu cử theo pháp luật trước khi diễ n ra cuộc bầu cử 
đó  vào ngày 3/11/2015 và bất kỳ đạo luật nào khác phù hợp với thẩm quyền 
và trước ngày có hiệu lực của sắc lệnh này được phê chuẩn và xác nhận.

 MỤC 10.  Hiệu lực Từng phần.  Nếu bất kỳ điều khoản nào của sắc 
lệnh này hoặc việ c áp dụng điều khoản đó đối với bất kỳ người nào hay hoàn 
cảnh nào không có hiệu lực thì phần còn lại của sắc lệnh hoặc việ c áp dụng 
điều khoản đó  đối với những người khác hoặc hoàn cảnh khác vẫ n không bị  
ả nh hưở ng.
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THÀ NH PHỐ  MAPLE VALLEY, WASHINGTON

SẮC LỆNH O-15-

 SẮC LỆNH CỦA THÀNH PHỐ MAPLE VALLEY, WASHINGTON, 
BÃI BỎ CHƯƠNG 8.05 CHO PHÉP SỬ DỤNG “PHÁO HOA”; SỬA ĐỔI 
CHƯƠNG 8.10 CHO PHÉP “GIẤY PHÉP SỬ DỤNG PHÁO HOA” CẤM SỬ 
DỤNG VÀ BÁN PHÁO HOA; QUY ĐỊNH VỀ TÍNH RIÊNG BIỆT; VÀ ĐƯA RA 
NGÀY CÓ HIỆU LỰC.

XÉT RẰNG, sau khi xem xét và thảo luận, Hội đồng Thành phố đã xác định 
nó là thích hợp để sửa đổi Chương 8.10 Bộ luật Thành phố Maple Valley 
(“MVCC”), Giấy phép Sử dụng Pháo hoa, cấm bán và sử dụng pháo hoa ở 
Thành phố Maple Valley, với các trường hợp ngoại lệ cho việc trưng bày công 
khai được cấp phép và sử dụng được cấp phép bởi các tổ chức hoặc cá nhân 
tôn giáo vì các mục đích tôn giáo hoặc các mcuj đích đặc biệt khác vào ngày 
được phê duyệt và tại khu vực được phê duyệt, thoe quy định trong RCW 
70.77.311 (2); và

XÉT RẰNG, để đảm bảo tính nhất quán với các ngôn ngữ mới trong Chương 
8.10 MVMC, Chương 8.05 MVMC liên quan đến việc sử dụng pháo hoa trong 
cơ sở công phải được bãi bỏ; và

XÉT RẰNG, Mục 8.10.050 MVMC liên quan đến các giấy phép bán pháo hoa 
tại địa phương và Phần 8.10.150 MVMC về việc sử dụng bừa bãi pháo hoa sẽ 
được bãi bỏ khi chúng không phù hợp với lệnh cấm bán và sử dụng pháo hoa 
tại thành phố Maple Valley; và

DO ĐÓ , HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ MAPLE VALLEY, WASHINGTON, QUY 
ĐỊNH NHƯ SAU:

 Bãi bỏ. Các mục sau đây được bãi bỏ:

Chương 8.05 MVMC, cho phép sử dụng Pháo hoa.

 Mục 8.10.040 của MVMC, cho phép “Bán và sử dụng pháo hoa,” được sửa 
đổi như sau (văn bản mới được hiển thị bằng cách gạch chân; văn bản được 
xóa được hiển thị bằng cáchgạch ngang):

A. Trừ khi được quy định trong RCW 70.77.311, không được bán pháo hoa 
trong phạm vi Thành phố, ngoại trừ pháo hoa của người tiêu dùng có thể 
được bán từ 12:00 trưa đến 11:00 đêm vào ngày 28 tháng 6 và từ 09:00 sáng 
đến 11:00 đêm ngày ngày 29 tháng 6 cho đến ngày 4 tháng 7. Không được sử 
dụng pháo hoa bất kỳ lúc nào, ngoại trừ pháo hoa của người tiêu dùng có thể 
được sử dụng giữa 09:00 sáng và 11:00 đêm ngày 4 tháng 7.

B. Việc bán pháo hoa của người tiêu dùng cũng phải được phép vào ngày 31 
tháng 12 giữa các giờ từ 9:00 sáng đến 11:00 đêm và pháo hoa của người 
tiêu dùng có thể được phân phối giữa các giờ từ 6:00 tối ngày 31 tháng 12 và 
1:00 sáng ngày 1 tháng 1 của năm sau đó; và

C. Bất kỳ cá nhân nào tham gia vào việc bán lẻ/bán buôn bất kỳ loại pháo hoa 
nào trong Thành phố mà không xin giấy phép theo quy định tại đây sẽ là hành 
động bất hợp pháp.

D. Phần này không cản trở việc bán hoặc sử dụng pháo hoa theo giấy phép 
trưng bày công khai, như được cho phép theo RCW 70.77.290. 

Bất kỳ cá nhân nào bán, tàng trữ, sử dụng, chuyển nhượng, phân phối, đốt 
hoặc làm phát nổ bất kỳ loại pháo hoa nào trong Thành phố sẽ là bất hợp 
pháp; miễn là việc nghiêm cấm này không áp dụng cho các hoạt động sau 
đây, khi được ủy quyền của một giấy phép của tiểu bang hoặc thành phố:

A. Trưng bày công khai được ủy quyền hợp lệ, theo quy định tại RCW 
70.77.290; và

B. Sử dụng được ủy quyền hợp lệ bởi các tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tư 
nhân hoặc các cá nhân, theo quy định tại RCW 70.77.311 (2), nếu:

1. Được mua từ một nhà sản xuất, nhà nhập khẩu, hoặc nhà bán buôn được 
cấp phép.

2. Sử dụng vào các ngày và các địa điểm theo quy định; và

3. Vì các mục đích tôn giáo.

 Bãi bỏ. Các mục sau đây được bãi bỏ:

A. Mục 8.10.050, cho phép “Giấy phép bán pháo hoa tại địa phương.”

B. Mục 8.10.150, cho phép “sử dụng vô tội vạ hoặc nghiêm cấm sử dụng.”

 Tách biệt. Nếu bất kỳ phần nào, câu nào, mệnh đề hoặc cụm từ nào của Sắc 
lệnh này được coi là không hợp lệ hoặc trái pháp luật bởi một tòa án có thẩm 
quyền xét xử, sự không hợp lệ hoặc trái pháp luật đó không ảnh hưởng đến 
sự hợp lệ hoặc phù hợp với pháp luật của bất kỳ phần, câu, mệnh đề hoặc 
cụm từ nào khác trong sắc lệnh này.

 Ngày Có Hiệu Lực. Phù hợp với RCW (4) 70.77.250, sắc lệnh này có hiệu lực 
một năm sau khi được thông qua.

ĐƯỢC THÔNG QUA BỞI HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ TẠI CUỘC HỌP ĐẶC 
BIỆT VÀO NGÀY 29 THÁNG 6 NĂM 2015.

Thành phố Maple Valley 
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MỘT ĐẠO LUẬT liên quan đến việc làm giảm ảnh hưởng của tiền, đảm bảo 
trách nhiệm, 

và ngăn ngừa sự tham nhũng của chính quyền Thành phố Seattle.  

NGƯỜI DÂN THÀNH PHỐ SEATTLE ĐÃ BAN HÀ NH ĐẠO LUẬT:

Đoạn 1. Một Phụ chương VIII mới có tựa đề, “Kỳ bầu cử Trung thực của 
Seattle,” được bổ sung vào Bộ luật Thành phố Seattle, Chương 2.04 - ĐÓNG 
GÓP VẬN ĐỘNG TRANH CỬ, như sau:

ĐOẠN MỚI 2.04.600 – Mục đích và Thẩm quyền.  (a) Mục đích. Dự luật tiên 
khởi này của mọi người tạo dựng lên các kỳ bầu cử trung thực trong Thành 
phố Seattle (“Thành phố” hoặc “Seattle”) và ngăn ngừa sự tham nhũng bằng 
cách cung cấp cơ hội đưa ra tiếng nói của mình cho nhiều người hơn trong 
nền dân chủ của chúng ta; đảm bảo một quy trình bầu cử công bằng giúp cho 
các lãnh đạo của chúng ta có trách nhiệm với chúng ta bằng cách củng cố 
khả năng kiểm soát của họ trong toàn chính quyền Thành phố; nghiêm cấm 
các khoản đóng góp vận động tranh cử bởi các nhà thầu và các thực thể của 
Thành phố bằng cách sử dụng các nhà vận động được trả lương; hạ thấp 
các giới hạn về đóng góp vận động tranh cử; thắt chặt việc ngăn cấm các cựu 
viên chức dân cử tham gia vận động (“giải quyết ngay từ cửa” các vấn đề); 
mở rộng yêu cầu cho các ứng viên nhằm tiết lộ các tài sản tài chính và lợi ích 
của họ; và tăng cường các khoản phạt vi phạm các điều lệ tranh cử. Dự luật 
này cũng tạo ra một chương trình tài chính công của vận động Người đảm 
bảo Dân chủ (“Chương trình Người đảm bảo Dân chủ” hoặc “Chương trình”) 
để mở rộng các ứng viên cho các văn phòng thành phố và để đảm bảo việc 
kiểm soát của người dân về quy trình bầu cử tại Seattle. (b) Thẩm quyền 
của Người dân.  Người dân đã trao quyền lập pháp của Thành phố cho Thị 
trưởng và Hội đồng Thành phố, nhưng vẫn có quyền độc lập với Thị trưởng 
và Hội đồng Thành phố về quyền đề xuất những dự luật của riêng họ xử lý 
các vấn đề trong phạm vi các vấn đề của địa phương hoặc các công việc của 
thành phố.  Quyền đó bao gồm việc sử dụng đơn kiến nghị sáng kiến gửi cho 
đại biểu cử tri đủ điều kiện của thành phố một dự luật như được ủy quyền bởi 
RCW 84.55.050 vượt quá những giới hạn về các khoản thuế bất động sản 
cơ bản có trong RCW Chương 84.55, nếu có hoặc có thể sửa đổi theo đây.  
Thẩm quyền của những người thông qua dự luật này cũng được ủy quyền 
cụ thể và giữ lại cho các đại biểu cử tri của Thành phố Seattle theo RCW 
42.17A.550, cho phép thành phố sử dụng các nguồn quỹ lấy từ địa phương 
(dù là từ các khoản thuế, phí, tiền phạt hoặc các nguồn khác) để đầu tư công 
cho các chiến dịch chính trị của địa phương, nếu có, đề xuất như vậy phải 
được đệ trình cho các cử tri Thành phố Seattle để thông qua và phê duyệt, 
hoặc bác bỏ.

ĐOẠN MỚI 2.04.601 – Không có các khoản đóng góp cho chiến dịch vận 
động tranh cử từ các Nhà thầu của Thành phố hoặc các PAC của họ. 

Không Thị trưởng nào, Ủy viên Hội đồng Thành phố hoặc Luật sư Thành phố 
hoặc bất kỳ ứng cử viên nào ứng cử vào chức vụ đó được phép cố tình chấp 
nhận bất kỳ khoản đóng góp nào trực tiếp hoặc gián tiếp từ bất kỳ thực thể 
nào hoặc cá nhân nào mà hai năm trước đó đã kiếm được hoặc nhận được 
hơn 250.000USD trong một hợp đồng với Thành phố. Không Thị trưởng nào, 
Ủy viên Hội đồng Thành phố hoặc Luật sư Thành phố hoặc bất kỳ ứng cử viên 
nào ứng cử vào chức vụ đó được phép cố tình gạ gẫm bất kỳ khoản đóng góp 
nào cho bản thân mình hoặc cho bất kỳ đảng phái chính trị, ủy ban chính trị, 
ủy ban chiến dịch vận động hoặc bất kỳ quỹ công nào trực tiếp hoặc gián tiếp 
từ bất kỳ thực thể nào hoặc cá nhân nào mà hai năm trước đó đã kiếm được 
hoặc nhận được hơn 250.000USD trong một hợp đồng với Thành phố.  Nếu 
câu đầu tiên của đoạn này không có hiệu lực, khi đó không Thị trưởng nào, Ủy 
viên Hội đồng Thành phố hoặc Luật sư Thành phố hoặc bất kỳ ứng cử viên 
nào ứng cử vào chức vụ đó được phép cố tình chấp nhận bất kỳ khoản đóng 
góp nào lớn hơn 250USD trong một năm dương lịch, trực tiếp hoặc gián tiếp 
từ bất kỳ thực thể nào hoặc cá nhân nào mà hai năm trước đó đã kiếm được 
hoặc nhận được hơn 250.000USD trong một hợp đồng với Thành phố.  Nếu 
câu đầu tiên của đoạn này không có hiệu lực, khi đó không Thị trưởng nào, Ủy 
viên Hội đồng Thành phố hoặc Luật sư Thành phố hoặc bất kỳ ứng cử viên 
nào ứng cử vào chức vụ đó được phép cố tình gạ gẫm bất kỳ khoản đóng góp 
nào lớn hơn 250USD, cho bản thân mình hoặc cho bất kỳ đảng phái chính trị, 
ủy ban chính trị, ủy ban chiến dịch vận động hoặc bất kỳ quỹ công nào trực 
tiếp hoặc gián tiếp từ bất kỳ thực thể nào hoặc cá nhân nào mà hai năm trước 
đó đã kiếm được hoặc nhận được hơn 250.000USD trong một hợp đồng với 

Thành phố. Trong mọi trường hợp, ứng viên đó hoặc giới chức dân cử có thể 
gạ gẫm hoặc chấp nhận việc chuyển các Voucher Dân chủ mà không bị coi là 
vi phạm đoạn này. Nếu bất kỳ phần nào của đoạn này không có hiệu lực, phần 
còn lại phải được hiểu là có hiệu lực nhằm mục đích chống tham nhũng của 
phần này đối với khoản tiền trợ cấp phạm vi tối đa.  

ĐOẠN MỚI 2.04.602 – Không có các khoản đóng góp cho chiến dịch vận 
động tranh cử từ các Công ty/các Ngành công nghiệp Thuê các Nhà vận 
động. Không Thị trưởng, Ủy viên Hội đồng Thành phố hoặc Luật sư Thành 
phố hoặc bất kỳ ứng cử viên nào ứng cử vào chưc vụ đó được phép cố tình 
nhận bất kỳ khoản đóng góp nào trực tiếp hoặc gián tiếp từ bất kỳ thực thể 
hoặc cá nhân đã thanh toán 5.000USD trở lên cho nhà vận động hoặc thực 
thể vận động trong 12 tháng qua (như các điều khoản được xác định trong 
SMC 2.06.010) để vận động cho Thành phố Seattle.  Không Thị trưởng, Ủy 
viên Hội đồng Thành phố hoặc Luật sư Thành phố hoặc bất kỳ ứng cử viên 
nào ứng cử vào chưc vụ đó được phép cố tình gạ gẫm bất kỳ khoản đóng 
góp nào cho bản thân hoặc cho bất kỳ đảng phái chính trị, ủy ban chính trị, ủy 
ban chiến dịch hoặc bất kỳ quỹ công nào, từ bất kỳ thực thể hoặc cá nhân đã 
thanh toán 5.000USD trở lên cho nhà vận động hoặc thực thể vận động trong 
tháng qua (như các điều khoản được xác định trong SMC 2.06.010) để vận 
động cho Thành phố Seattle. Nếu câu đầu tiên của đoạn này không có hiệu 
lực, khi đó không Thị trưởng nào, Ủy viên Hội đồng Thành phố hoặc Luật sư 
Thành phố hoặc bất kỳ ứng cử viên nào ứng cử vào chức vụ đó được phép 
cố tình chấp nhận bất kỳ khoản đóng góp nào lớn hơn 250USD trong một 
năm dương lịch, trực tiếp hoặc gián tiếp từ bất kỳ thực thể nào hoặc cá nhân 
nào mà trong 12 tháng qua đã thanh toán 5.000USD trở lên cho một nhà vận 
động hoặc thực thể vận động (như các điều khoản được xác định trong SMC 
2.06.010) để vận động cho Thành phố Seattle. Nếu câu thứ hai của đoạn 
này không có hiệu lực, khi đó không Thị trưởng, Ủy viên Hội đồng Thành phố 
hoặc Luật sư Thành phố hoặc bất kỳ ứng cử viên nào ứng cử vào chưc vụ đó 
được phép cố tình gạ gẫm bất kỳ khoản đóng góp nào lớn hơn 250USD cho 
bản thân hoặc cho bất kỳ đảng phái chính trị, ủy ban chính trị, ủy ban chiến 
dịch hoặc bất kỳ quỹ công nào, từ bất kỳ thực thể hoặc cá nhân đã thanh toán 
5.000USD trở lên cho nhà vận động hoặc thực thể vận động trong tháng qua 
(như các điều khoản được xác định trong SMC 2.06.010) để vận động cho 
Thành phố Seattle.  Trong mọi trường hợp, ứng viên đó hoặc giới chức dân cử 
có thể gạ gẫm hoặc chấp nhận việc chuyển các Voucher Dân chủ mà không 
bị coi là vi phạm đoạn này.  Nếu bất kỳ phần nào của đoạn này không có hiệu 
lực, phần còn lại phải được hiểu là có hiệu lực nhằm mục đích chống tham 
nhũng của phần này đối với khoản tiền trợ cấp phạm vi tối đa.  

ĐOẠN MỚI 2.04.605 – Giải quyết Báo cáo Đóng góp Điện tử. Để đảm bảo 
cho Uỷ ban Nôi quy và Bầu cử Seattle («SEEC») tạo ra một hệ thống báo cáo 
điện tử giúp gia tăng tính minh bạch, không phân biệt với các chiến dịch vận 
động có ngân sách thấp, và tận dụng những lợi thế về công nghệ thông tin, 
tất cả các ứng cử viên cho các văn phòng bầu cử của Thành phố Seattle phải 
báo cáo cho Lục sự Thành phố Seattle về bất kỳ khoản đóng góp vận động 
tranh cử nào được thanh toán điện tử vào tài khoản của một ứng cử viên; nếu 
điều khoản này chỉ có hiệu lực sau khi SEEC sau khi SEEC đã xác định rằng 
có từ hai công ty xử lý các khoản thanh toán điện tử trở lên để báo cáo các 
khoản đóng góp cho SEEC ngay sau khi khoản đóng góp đó được chuyển vào 
tài khoản của ứng cử viên.  Để cung cấp thời gian diễn ra chiến dịch vận động 
nhằm chuẩn bị cho đoạn này, SEEC phải thiết lập ngày có hiệu lực của đoạn 
này theo quy định được xuất bản phù hợp trước chu kỳ tuyển cử mà các chiến 
dịch vận động phải tuân thủ. SEEC phải đảm bảo rằng trước khi yêu cầu đóng 
góp phải công khai tiết lộ khi nhận được từ một chiến dịch vận động, phải tạo 
cơ hội hợp lý để từ chối hoặc hoàn trả lại các khoản đóng góp bất hợp pháp 
hoặc không mong muốn. 

ĐOẠN MỚI 2.04.606 – Người Thu thập Chữ ký Phải Tiết lộ nếu Được Trả 
lương cho các Chữ ký. Bất kỳ cá nhân hoặc thực thể nào là một người thu 
thập chữ ký được trả lương hoặc trả thủ lao cho bất kỳ dự luật được đưa vào 
lá phiếu, dự luật tiên khởi, trưng cầu dân ý, tu chính hiến chương của Thành 
phố Seattle phải tiết lộ cho mỗi cá nhân cung cấp chữ ký đó, bằng văn bản 
thông qua một biển hiệu, áp phích, biểu ngữ dễ đọc, đặt ở nơi dễ thấy ghi rõ: 
“NGƯỜI THU THẬP CHỮ KÝ ĐƯỢC TRẢ LƯƠNG.” 

ĐOẠN MỚI 2.04.607 - Nghiêm cấm Ba Năm đối với Thị trưởng, Uỷ viên 
Hội đồng, Luật sư Thành phố hoặc Nhân viên Cấp cao Vận động Hành 
lang Được Trả lương.  Một cựu Thị trưởng, Uỷ viên Hội đồng Thành phố, 

Thành phố Seattle
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Luật sư Thành phố, hoặc trưởng Phòng ban Thành phố hoặc phụ tá hoặc 
nhân viên được trả lương cao nhất báo cáo bất kỳ cá nhân nào được nói trên, 
có thể không, trong suốt thời gian ba năm sau khi rời văn phòng Thành phố 
hoặc chức vụ, tham gia vào vận động hành lang được trả lương như được 
quy định trong SMC 2.06.010.  Nếu câu trên không có hiệu lực, một cựu Thị 
trưởng, Uỷ viên Hội đồng Thành phố, Luật sư Thành phố, hoặc trưởng Phòng 
ban Thành phố hoặc phụ tá hoặc nhân viên được trả lương cao nhất báo cáo 
bất kỳ cá nhân nào được nói trên, có thể không, trong suốt thời gian hai năm 
sau khi rời văn phòng Thành phố hoặc chức vụ, tham gia vào vận động hành 
lang được trả lương như được quy định trong SMC 2.06.010.   

ĐOẠN MỚI 2.04.620 - Quyền Nhận được Voucher Dân chủ 100 USD, Cho 
Công việc của các Ứng cử viên Đủ điều kiện.  (a) Voucher Dân chủ.  Các 
Voucher Dân chủ rất quan trọng nhằm đảm bảo rằng người dân của Seattle 
đều có cơ hội công bằng để tham gia vào các chiến dịch vận động chính trị và 
được các ứng cử viên lắng nghe ý kiến, để tăng tính dân chủ, thực hiện các 
mục tiêu khác của phụ chương này và ngăn ngừa sự tham nhũng.  

(b) Phát hành Voucher Dân chủ.  Vào ngày làm việc đầu tiên trong mỗi năm 
bầu cử của thành phố, SEEC phải gửi mail cho từng cá nhân đã được đăng 
ký trước ngày 15 tháng 11 của năm trước đó để bầu cử tại Thành phố Seattle, 
tại địa chỉ của họ trong hồ sơ đăng ký cử tri, Voucher 100 USD (“Voucher Dân 
chủ”) bao gồm bốn Voucher Dân chủ, mỗi loại 25 USD, ngoài ra SEEC có thể 
giao các Voucher Dân chủ trực tuyến hoặc bằng các hình thức khác nếu cá 
nhân nhận hình thức giao khác như được quy định trong phụ chương này.  
Sau đó SEEC phải thường xuyên phát hành các Voucher Dân chủ 100USD 
cho bất kỳ cá nhân nào đã đăng ký đúng hạn trở thành cử tri của Thành phố 
Seattle trước ngày 15 tháng 11 của năm trước đó, cho đến ngày 1 tháng 10 
của năm bầu cử. Để phù hợp với luật liên bang, mọi cá nhân đã thành niên 
cư trú hơn 30 ngày tại Thành phố Seattle, và cá nhân đã đăng ký làm cử tri, 
hoặc cá nhân có đủ điều kiện bỏ phiếu theo luật của địa phương, tiểu bang 
hoặc liên bang, hoặc cá nhân có đủ điều kiện theo luật liên bang để đóng góp 
vào một chiến dịch chính trị, nhưng đã không nhận được bất kỳ Voucher Dân 
chủ nào trong chu kỳ tuyển cử, có thể chọn tham gia Chương trình và có được 
một số lượng Voucher Dân chủ tương đương bằng cách nộp đơn cho SEEC.  
Bất kỳ người thành niên nào hội đủ điều kiện có thể yêu cầu các Voucher Dân 
chủ qua thư tín hoặc thư điện tử đến địa chỉ ngoài địa chỉ được ghi trên hồ sơ 
đăng ký cử tri, hoặc được giao tại văn phòng SEEC, ngay khi SEEC đã phát 
triển một hệ thống an toàn cho việc phân phối Voucher Dân chủ đó, bao gồm 
cả phân phối trực tuyến, trực tiếp, hoặc đến địa chỉ không được ghi trong hồ 
sơ đăng ký cử tri.  Không cư dân nào sinh sống bên ngoài Seattle, không công 
ty hoặc thực thể không phải con người nào, không cá nhân dưới 18 tuổi nào, 
và không cá nhân nào không đủ điều kiện thực hiện các khoản đóng góp chính 
trị, được phép nhận được Voucher Dân chủ.  

(b) Mẫu Voucher Dân chủ.  Mỗi Voucher Dân chủ 25USD phải ghi rõ tên 
người nhận, số xác nhận voucher duy nhất, năm bầu cử, và tuyên bố chuyển 
nhượng với khoảng trống cho người được cấp ký tên ứng cử viên và ký tên 
người được cấp, và có thể bao gồm thông tin mà SEEC cho là có ích cho việc 
xác minh chữ ký của số căn cước của cử tri và mã vạch, mẫu cơ bản như sau:

 25USD              1 trong 4                Voucher Dân chủ cho Năm Bầu cử 20xx       
Jane Q. Public           

Ngày [insert date] _______________, 20xx, tôi, Jane Q. Public, một cư dân 
của Thành phố Seattle, đã giao Voucher Dân chủ này cho một ứng cử viên 
cho chức vụ thị trưởng, luật sư thành phố hoặc hội đồng thành phố có tên ___
______________________________________________________________
________________. 

Tôi xác nhận rằng tôi có được Voucher Dân chủ này một cách phù hợp và 
giao hoàn toàn miễn phí, tình nguyện và không bị cưỡng ép hoặc trao đổi với 
bất kỳ khoản thanh toán dưới bất kỳ hình thức nào cho việc này, và không 
trảo đổi với bất kỳ sự cân nhắc nào dưới bất kỳ hình thức nào, và tôi nhận 
thức được sự giao nhận này không đảm bảo tính sẵn có của các nguồn quỹ 
và không thể thu hồi. Việc chuyển nhượng được hoàn thành sau khi giao đến 
Uỷ ban Nội quy và Bầu cử Seattle, ứng của viên có tên, hoặc người đại diện 
đã đăng ký của họ. Việc bán hoặc chuyển giao cho việc xem xét Voucher Dân 
chủ này bị hoàn toàn nghiêm cấm. Voucher chỉ được mua lại bởi các ứng cử 
viên đủ tiêu chuẩn và chỉ khi ứng cử viên đó đã tuân thủ với các khoản đóng 
góp bổ sung và các định mức chi tiêu và các khoản quỹ nếu có.

 Ký tên: ________________________________________ ngày _________, 
20xx. 

           Jane Q. Public                mã vạch và ID cử tri                                Số ID 
Voucher: 123,456,789 

(b) Chuyển nhượng các Voucher Dân chủ.  Các Voucher chỉ có thể được 
chuyển giao hoặc chuyển nhượng theo quy định tại đây. Bất kỳ cá nhân nào 
có được hoặc nắm giữ một Voucher Dân chủ một cách phù hợp có thể chuyển 
nhượng Voucher đó bằng cách viết tên của ứng cử viên được thụ hưởng, 
và ký tên của người chuyển nhượng và ghi ngày trên Voucher, và cung cấp 
Voucher có chữ ký và ghi rõ ngày tháng cho ứng cử viên, hoặc cho SEEC, 
hoặc cho bất kỳ đại diện nào của ứng cử viên đã được đăng ký cho mục đích 
này với SEEC. Việc giao nhận có thể được thực hiện qua thư tín, trực tiếp (bởi 
bất kỳ cá nhân nào mà người sở hữu yêu cầu giao voucher), hoặc giao điện 
tử qua hệ thống trực tuyến SEEC đảm bảo.  SEEC phải thiết lập một hệ thống 
trực tuyến đảm bảo để giao các Voucher Dân chủ (mà không ảnh hưởng đến 
quyền lợi của bất kỳ cá nhân nào nhận được các Voucher Dân chủ quan thư 
tín tại địa chỉ của họ) chậm nhất là trước chu kỳ tuyển cử năm 2017, trừ khi 
SEEC xác định ngày dự định này không khả thi; và trong mọi hoàn cảnh không 
được muộn hơn chu kỳ tuyển cử năm 2019.  

(e) Những Giới hạn về Chuyển nhượng. Cá nhân chỉ có thể chuyển nhượng 
Voucher cho ứng cử viên đã chọn tham gia vào Chương trình Voucher Dân 
chủ Seattle và đã nộp thông báo tham gia có chữ ký và cam kết với SEEC 
theo quy định dưới đây. Không được chuyển nhượng bất kỳ Voucher Dân chủ 
nào sau ngày làm việc cuối cùng trong tháng 11 sau khi bầu cử, hoặc cho bất 
kỳ ứng cử viên nào đã nộp đơn tham gia sau đó lại không đủ tiêu chuẩn hoặc 
không đủ điều kiện cho chức vụ đã đăng ký hoặc cho Chương trình. Ứng cử 
viên hoặc đại diện của ứng cử viên đã đăng ký có thể tìm kiếm sự chuyển 
nhượng trực tiếp hoặc thông qua các đại diện hoặc bằng cách hỗ trợ một cử 
tri truy cập vào hệ thống trực tuyến đảm bảo của SEEC. Không thể thu hồi 
một chuyển nhượng hợp lệ.  Cá nhân có thể chuyển nhượng bất kỳ số lượng 
Voucher Dân chủ nào của mình cho cùng một ứng cử viên trong năm được 
đưa ra. Nghiêm cấm việc chuyển nhượng hoặc chuyển giao vì mục đích lấy 
tiền mặt hoặc bất kỳ mục đích nào khác. Nghiêm cấm việc mời mua, mua 
hoặc bán Voucher Dân chủ. Không cá nhân nào được phéo cho hoặc tặng 
Voucher Dân chủ cho bất kỳ cá nhân nào khác, trừ khi đó là một ứng cử viên 
theo quy định tại đây. Các Voucher Dân chủ không có giá trị tiền mặt và không 
phải là tài sản, thu nhập hoặc bất động sản của người được hưởng. Voucher 
Dân chủ không được phép chuyển nhượng bằng sự uỷ nhiệm, quyền hạn của 
luật sư hoặc bở một cơ quan. 

(f) Người chuyển nhượng Chịu những Rủi ro Nhất định.  Một Voucher Dân 
chủ hết hạn nếu người sở hữu không còn cư trú tại Thành phố Seattle, hoặc 
không còn hoặc không đủ điều kiện để thực hiện đóng góp chính trị theo luật 
liên bang, nếu các trường hợp đó diễn ra trước khi chuyển nhượng cho một 
ứng cử viên đủ điều kiện. Chủ sở hữu Voucher Dân chủ phải chịu rủi ro mà 
họ có thể thay đổi quyết định của mình sau khi chuyển nhượng, hoặc Voucher 
Dân chủ có thể không có giá trị sử dụng hoặc được mua lại vì bất kỳ sự dự 
phòng nào, bao gồm nhưng không giới hạn khả năng không có sẵn của các 
nguồn quỹ của Chương trình; ứng cử viên thụ hưởng đạt “Mức Giới hạn Chi 
tiêu cho Chiến dịch Vận động” (được mô tả và định nghĩa dưới đây); ứng 
cử viên tử vong, không đủ điều kiện, từ bỏ, không thể mua lại hoặc sử dụng 
Voucher Dân chủ; ứng cử viên không đủ điều kiện hoặc vi phạm các điều 
khoản về điều kiện; hoặc các quy định khác.  

 ĐOẠN MỚI 2.04.630 - Các Ứng cử viên Đủ điều kiện Bằng cách Chỉ ra Sự 
hỗ trợ Cơ sở và Đồng ý với Các Giới hạn Đóng góp và Chiến dịch Mới; 
Mua lại Voucher Dân chủ; Các Giới hạn Mới về Việc sử dụng Quỹ. 

(a) Chỉ những Ứng cử viên Đủ điều kiện mới được Mua lại các Voucher 
Dân chủ. Chỉ ứng cử viên đã nộp đơn cho SEEC về việc tham gia vào 
Chương trình Voucher Dân chủ Seattle mới có thể nhận chuyển nhượng 
Voucher Dân chủ.  Chỉ ứng cử viên được chứng nhận là đủ tiêu chuẩn bởi 
SEEC mới có thể mua lại Voucher Dân chủ.  Chỉ cá nhân đủ điều kiện và đang 
chạy đua vào văn phòng Thị trưởng, Luật sư Thành phố hoặc Hội đồng Thành 
phố mới có đủ điều kiện nộp đơn tham gia Chương trình.  

(b) Các Yêu cầu cho Chương trình. Để có đủ điều kiện, ứng cử viên phải 
nộp đơn cho SEEC, vào đúng hoặc sau ngày 1 tháng 7 trong năm trước năm 

Thành phố Seattle



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

bầu cử và trong vòng hai tuần sau khi nộp tuyên bố về sự ứng cử, một lời 
tuyên thệ chứng thực ý định tham gia của ứng cử viên đó, khẳng định rằng 
ứng cử viên đó phải nộp đơn kịp thời hoặc đã nộp tuyên bố về sự ứng cử cho 
văn phòng được chỉ ra, và ứng viên đó phải tuân thủ các yêu cầu của Chương 
trình và các luật về chiến dịch vận động hiện hành. Các yêu cầu của Chương 
trình đó yêu cầu ứng cử viên: phải tham gia ít nhất ba cuộc thảo luận công 
cho mỗi cuộc tổng tuyển cử hoặc các cuộc bầu cử sơ bộ (theo quy định của 
SEEC, và SEEC phải từ bỏ hoặc giảm số lượng các cuộc thảo luận, nếu ứng 
cử viên đủ điều kiện thực hiện mọi nỗ lực hợp lý để tham gia vào các cuộc 
thảo luận và các sự kiện công tương tự); phải tuân thủ các luật và chiến dịch 
vận động và các giới hạn về đóng góp và chi tiêu; và ứng cử viên không được 
phép cố tình gạ gẫm tiền cho hoặc đại diện cho bất kỳ uỷ ban hành động chính 
trị, đảng phái chính trị nào, hoặc thực hiện việc chi tiêu độc lập ủng hộ hoặc 
chống đối bất kỳ ứng cử viên của Thành phố Seattle trong suốt thời gian diễn 
ra chu kỳ tuyển cử tương tự (vì các mục đích của đoạn này, phải chỉ định cho 
việc gạ gẫm tiền cho uỷ ban hoặc thực thể đó).  Những yêu cầu khác của 
Chương trình là ứng cử viên cho chức Thị trưởng không được phép gạ gẫm 
hoặc nhận tổng số các khoản đóng góp từ bất kỳ cá nhân hoặc thực thể nào 
vượt quá 500USD trong suốt một chu kỳ tuyển cử, và ứng cử viên cho chức 
vụ Luật sư Thành phố hoặc Hội đồng Thành phố không được phép gạ gẫm 
hoặc nhận tổng số các khoản đóng góp từ bất kỳ cá nhân hoặc thực thể vượt 
quá 250USD trong suốt một chu kỳ tuyển cử (kể cả bất kỳ khoản đóng góp 
nào được sử dụng để xác định các Voucher Dân chủ, nhưng không bao gồm 
giá trị của các Voucher Dân chủ được chuyển nhượng cho ứng cử viên đó) 
(theo các trường hợp ngoại lệ được quy định tại đây). 

(c) Các Khoản Đóng góp Đủ điều kiện.  Để đủ điều kiện cho Chương trình 
Voucher Dân chủ, các ứng cử viên phải chứng tỏ rằng họ đã nhận được ít 
nhất số lượng “Các Khoản Đóng góp Đủ điều kiện” ít nhất là 10USD nhưng 
không quá hạn mức đóng góp của Chương trình cho văn phòng ứng cử vào 
theo quy định trong SMC 2.04.630(b) từ cá nhân trưởng thành (18 tuổi trở lên), 
là những cá nhân sống tại thành phố Seattle, và đủ điều kiện theo luật liên 
bang để thực hiện các khoản đóng góp chính trị: Các ứng cử viên vào chức 
Thị trưởng, ít nhất là 600; các ứng viên vào chức Luật sư Thành phố, ít nhất 
là 150; các ứng viên vào chức Hội đồng Thành phố lớn, ít nhất là 400; và các 
ứng viên vào chức Hội đồng Thành phố cấp quận, ít nhất là 150 (trong đó ít 
nhất là 75 phải đến từ các cá nhân sinh sống tại quận mà ứng cử viên đó làm 
đại diện). SEEC phải giữ lại một danh sách các ứng cử viên đủ điều kiện và 
làm cho nó dễ dàng truy cập cho công chúng, kể cả việc xuất danh sách đó 
lên trang web của SEEC. 

(d) Hạn mức Chi tiêu trong Cuộc vận động Tranh.  Các ứng cử viên tham 
gia phải tuân thủ tất cả các luật về chiến dịch vận động và không được vượt 
quá “Hạn mức Chi tiêu trong cuộc Vận động Tranh cử” sau (được quy đinh 
như là (i) tiền chi tiêu cho ngày (tương đương với các chi phí trước đó, cộng 
với các khoản nợ và các nghĩa vụ), và giá trị của bất kỳ khoản quyên góp nào 
được báo cáo, cộng với (ii) tiền mặt hiện có và (iii) giá trị của các Vouchers 
không được trả lại tiền hiện có mà ứng cử viên phải phân bổ cho cuộc tổng 
tuyển cử hoặc cuộc bầu cử sơ bộ): Thị trưởng phân bổ 400.000 USD cho 
cuộc bầu cử sơ bộ, và tổng số 800.000 USD (cho cả cuộc bầu cử sơ bộ và 
tổng tuyển cử); Luật sư Thành phố phân bổ 75.000USD cho cuộc bầu cử sơ 
bộ, và tổng số 150.000USSD; Hội đồng thành phố lớn phân bổ 150.000USD 
cho cuộc bầu cử sơ bộ, và tổng số 300.000USD; Hội đồng Thành phố cấp 
quận phân bổ 75.000USD cho cuộc bầu cử sơ bộ và tổng số 150.000USD. 

(e) Hạn mức Bổ sung về Việc mua lại.  Ứng cử viên đủ điều kiện có thể 
chọn các Voucher Dân chủ cho cuộc tổng tuyển cử trước khi cuộc bầu cử sơ 
bộ diễn ra và phân bổ tương tự cho cuộc tổng tuyển cử mà không tính các 
Voucher đó so với Hạn mức Chi tiêu trong cuộc Vận động Tranh cử cho cuộc 
bầu cử sơ bộ, nhưng có thể không mua lại các Voucher cho cuộc bầu cử sơ 
bộ trờ khi ứng cử viên đó lên được cuộc tổng tuyển cử. 

(f) Các Biện pháp khắc phục cho việc Vượt Hạn mức Chi tiêu trong cuộc 
Vận động Tranh cử. Nếu ứng cử viên đủ điều kiện chứng minh được với 
SEEC rằng họ có một đối thủ (dù có hay không tham gia Chương trình) mà 
việc chi tiêu cho vận động tranh cử của người đó đã vượt quá Hạn mức Chi 
tiêu trong cuộc Vận động Tranh cử cho vị chí như được đề cập bên trên, nếu 
SEEC xét thấy có sự vượt quá, SEEC sẽ cho phép ứng cử viên đó chọn được 
thoát khỏi Hạn mức Chi tiêu trong cuộc Vận động Tranh cử và các hạn mức 
đóng góp vận động tranh cử cho Chương trình, trong trường hợp đó SEEC 

phải cho phép ứng viên đó mua lại các Voucher Dân chủ đã nhận được trước 
hoặc sau đạt Hạn mức Chi tiêu trong cuộc Vận động Tranh cử, sau đó cho 
phép ứng cử viên đó tham gia vào cuộc vận động gây quỹ mà không xét đến 
bất kỳ yêu cầu nào khác của Chương trình. SEEC cũng phải cho phép ứng cử 
viên đạt tiêu chuẩn thoát khỏi Hạn mức Chi tiêu trong cuộc Vận động Tranh 
cử về khí cạnh nó được chỉ ra (trên mẫu đơn xin của ứng cử viên hoặc cư dân 
Seattle) cho biết rằng ứng viên đủ điều kiện phải đối mặt với những chi phí độc 
lập theo quy định trong SMC 2.04.010 trái ngược với ứng cử viên hoặc ủng hộ 
đối thủ và tổng số các chi phí độc lập đó cộng với chi tiêu trong cuộc vận động 
tranh cử của đối thủ của ứng cử viên đã được nhắc đến vượt quá về mặt giấy 
tờ Hạn mức Chi tiêu trong cuộc Vận động Tranh cử cho văn phòng đó.  

(g) Mất Khả năng.  Một ứng cử viên mất khả năng tham gia Chương trình 
bằng việc tuyên bố trước công chúng rút lui khỏi, từ bỏ cuộc chạy đua, không 
thể được chuyển lên cuộc tổng tuyển cử, hoặc nếu SEEC nhận thấy có đủ 
những vi phạm về luật bầu cử hoặc các yêu cầu của Chương trình như vi 
phạm về các hạn mức chi tiêu hoặc đóng góp, hoặc gian lận hoặc cố gắng 
chuyển nhượng gian lận các Voucher Dân chủ. 

(h) Mua lại các Voucher. SEEC phải mua lại các Voucher Dân chủ chỉ sau 
khi xác minh việc chuyển nhượng bằng cách đảm bảo rằng Voucher đó đã 
được cấp cho một cá nhân đủ điều kiện, và xác minh chữ ký trên tuyên bố 
chuyển nhượng, và chỉ khi việc mua lại đó không làm cho ứng cử viên đó vượt 
quá Hạn mức Chi tiêu trong cuộc Vận động Tranh cử và chỉ khi các quỹ của 
Chương trình có sẵn.  Để xác minh chữ ký, SEEC có thể triểu khai việc phân 
chia các Hồ sơ và các Cuộc bầu cử của Quận King để xác minh chữ ký cho 
các thỉnh nguyện tiên khởi hoặc các lá phiếu trong mail.  SEEC phải mua lại 
các Voucher Dân chủ vài ngày mua lại thường được xuất bản mà không được 
ít hơn hai lần trong một tháng và có thể mua lại các Voucher vào những ngày 
khác được thông báo trước nếu SEEC cho rằng nó khả thi. SEEC không được 
mua lại bất kỳ Voucher Dân chủ nào được SEEC nhận được sau ngày làm 
việc đầu tiên trong tháng 12 sau kỳ tổng tuyển cử. 

(i) Hạn mức Sử dụng Lợi tức Voucher. Các ứng cử viên chỉ được sử dụng 
lợi tức Voucher Dân chủ cho các chi phí dành cho chiến dịch vận động hoặc 
các khoản nợ cho văn phòng có liên quan và chu kỳ tuyển cử, và không được 
phép sử dụng lợi tức đó sau một khoảng thời gian hợp lý (được SEEC quy 
định) sau cuộc bầu cử để thanh toán cho các khoản nợ của chiến dịch vận 
động. Các ứng cử viên không được sử dụng lợi tức Voucher Dân chủ cho bất 
kỳ khoản thanh toán bằng tiền mặt nào hoặc vi phạm bất kỳ luật nào; cũng 
không được thanh toán cho ứng cử viên (ngoại trừ việc trả lại hoặc hoàn trả 
một khoản vay cho ủy ban chính trị hoặc chiến dịch của họ với số tiền không 
lớn hơn mức được quy định trong RCW 42.17A.445(3) hoặc WAC 390-05-
400) hoặc thanh toán cho một thành viên của gia đình ruột thịt của gia đình 
ứng cử viên được quy định trong RCW 4.16.030; thanh toán cho bất kỳ thực 
thể nào mà ứng cử viên hay một thành viên của gia đình ruột thịt nắm giữ 
mười phần trăm lãi suất sở hữu trở lên; thanh toán bất kỳ số tiền nào vượt quá 
giá trị thị trường hợp lý cho bất kỳ dịch vụ, hàng hoá, tiện ích nào hoặc những 
thứ có giá trị; thanh toán bất kỳ khoản tiền phạt nào; hoặc thanh toán bất kỳ 
chi phí nhậm chức hoặc chi phí quỹ văn phòng nào.  

(j) Hoàn trả Lợi tức Voucher Dân chủ.  Một ứng cử viên đã mua lại một 
Voucher Dân chủ, sau đó rút lui, chết, sẽ không đủ điều kiện, mất khả năng, 
hoặc bị loại khỏi bất kỳ cuộc bầu cử sơ đẳng hoặc cuộc tổng tuyển cử nào 
hoặc dành thắng lợi trong cuộc tổng tuyển cử, trong khoảng thời gian hợp lý 
theo quy định của SEEC, phải thanh toán toàn bộ các khoản nợ và các nghĩa 
vụ vào tài khoản của SEEC, và khôi phục lại SEEC và Chương trình “Lợi tức 
Voucher Dân chủ Chưa chi.”  SEEC phải quy định “Lợi tức Voucher Dân chủ 
Chưa chi” theo luật.    

ĐOẠN MỚI 2.04.658 - Tính minh bạch. Chuyển nhượng một Voucher Dân 
chủ là một hành động công khai và người nhận các Voucher Dân chủ cũng 
được mong là sẽ công khai và tiến hành công khai và phải không được có 
bất kỳ kỳ vọng nào về sự riêng tư trong việc đăng ký có được các Voucher 
Dân chủ hoặc trong việc chuyển nhượng tương tự.  Tất cả những người có 
Voucher Dân chủ trên thông báo mà quy trình đó được công khai và minh 
bạch, ngoại trừ SEEC không xuất bản thư tín, email hoặc các địa chỉ khác mà 
các Voucher Dân chủ được gửi đến. SEEC phải thực hiện minh bạch tại các 
văn phòng của mình và trên trang web của minh tất cả các chuyển nhượng 
và mua lại Voucher Dân chủ bao gồm tên người nhận, số và hậu tố xác minh 
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Voucher Dân chủ, ngày chuyển nhượng, chuyển nhượng cho ai, khi nào được 
mua lại và số tiền mua lại. SEEC phải cung cấp các biện pháp cần thiết khác 
để thực hiện quy trình Voucher Dân chủ Seattle và Chương trình một cách 
cởi mở và minh bạch để mỗi người nhận Voucher Dân chủ và phương tiện 
truyền thông và công chúng có thể theo dõi việc chuyển nhượng các Voucher 
Dân chủ nhằm hỗ trợ trong việc phơi bày sự giả mạo, sự gian lận, hoặc sự sai 
trái có liên quan tương tự. Nếu một người nhận Voucher Dân chủ cho rằng 
Voucher Dân chủ của họ bị mất, bị đánh cắp hoặc được chuyển nhượng hoặc 
mua lại gian lận hoặc không phù hợp, SEEC sẽ yêu cầu càn có một bản tuyên 
bố hoặc bản khai có tuyên thệ được công chứng hoặc quy trình bổ sung về 
phán đoán của mình để tìm ra những thực tế có liên quan, sau đó cung cấp 
giải pháp nếu thấy phù hợp bao gồm việc thay thế Voucher Dân chủ, huỷ bỏ 
sự chuyển nhượng hoặc mua lại bất kỳ khoản quỹ Chương trình nào có được 
một cách không phù hợp. SEEC phải ban hành các điều lệ và nội quy cho các 
vụ tố tụng và vụ kiện đó nếu SEEC nhận được các bản sao về Voucher Dân 
chủ tương tự và phải đảm bảo rằng bất kỳ người nhận Voucher Dân chủ nào 
cũng phải cố gắng chỉ ra, không tính phí hoặc lệ phí nộp đơn, bằng chứng về 
sự mất mát, trộm cắp, hỏng hoặc giả mạo đó trong những hành động không 
phù hợp khác liên quan đến hoặc trong việc chuyển nhượng Voucher Dân 
chủ.  Quy trình đó phải bao gồm các thủ tục thông qua các thư tín hoặc trực 
tiếp và phải bao gồm một quy trình trực tuyến khi và nếu SEEC phát triển 
tương tự. SEEC cũng phải cung cấp các mẫu đơn, và cho các thủ tục trực 
tiếp, một công chứng viên tại các văn phòng của SEEC trong suốt thời gian 
làm việc bình thường cho mục đích này, không tính phí. Trong mọi trường 
hợp, không chuyển nhượng Voucher Dân chủ nào được coi là không hợp lệ 
hoặc bị hủy bỏ đơn giản chỉ vì người chuyển nhượng thay đổi ý kiến hoặc thay 
đổi quyết định của họ, nhận được thông tin mới từ hoặc về bất kỳ ứng cử viên 
hoặc chiến dịch nào, hoặc dựa trên bất kỳ cáo buộc nào về sai sót trọng yếu 
hoặc thông tin sai lạc bởi bất kỳ ứng cử viên hoặc bất kỳ cá nhân nào, hoặc 
bất kỳ nguồn nào khác, hoặc vì bất kỳ lý do nào khác ngoài lý do về voucher 
trùng lặp hoặc giả mạo, đe dọa, ép buộc, cưỡng ép hoặc cưỡng chế vật chất, 
thể hiện bằng các chứng cứ thuyết phục và rõ ràng. SEEC phải ban hành các 
quy định cung cấp các biện pháp khắc phục và những hậu quả đối với các 
hành vi như vậy, trong đó có thể bao gồm, sự vi phạm về mặt giấy tờ đối với 
các yêu cầu của Chương trình, các luật về chiến dịch vận động, hoặc bất kỳ 
hành vi giả mạo có chủ định nào, các mối đe dọa, ép buộc hay cưỡng ép trong 
việc có được các Voucher Dân chủ được chuyển nhượng, một lệnh yêu cầu 
một ứng cử viên hoàn trả lại cho Chương trình bất kỳ khoản tiền lợi tức nào 
của các Voucher Dân chủ hoặc loại bỏ tính đủ điều kiện của ứng viên tham gia 
Chương trình. 

ĐOẠN MỚI 2.04.690 - Chuyển tiếp; Cơ quan Quản lý SEEC; Hình phạt; 
Phạm tội; Tách biệt. 

(a) Chuyển tiếp. Để cho phép tích luỹ các khoản quỹ của Chương trình, chỉ 
trong cuộc bầu cử năm 2017 và bất kỷ các quy định nào khác của phụ chương 
này, không ứng cử viên vào chức Thị trưởng nào đủ điều kiện tham gia 
Chương trình hoặc nhận được hoặc mua mại các Voucher Dân chủ. 

(b) SEEC quản lý. SEEC phải thực hiện và quản lý Chương trình, các quỹ 
của Chương trình, và các điều khoản trong phụ chương này bao gồm việc cấp 
và thông qua các quy định, mẫu đơn, quy luật, các gói thông tin, các quy trình 
và các cơ chế thực thi phù hợp.   SEEC phải thông qua việc đưa ra các điều 
lệ thực hiện các quy định của phụ chương này bao gồm nhưng không giới 
hạn việc thực hiện các quy định, định nghĩa các thuật ngữ, thiết lập các điều 
lệ khác hoặc ban hành bất kỳ quy định hành chính hoặc các hướng dẫn nào 
khác đồng nhất với các quy định của phụ chương này.  Bất kỳ điều gì nói trên 
mà SEEC cần phải làm, ngoài việc đưa ra các điều lệ, phải được Giám đốc 
hành chính hoặc cá nhân khác được chỉ định trong các quy định của SEEC 
hoặc một thợ in hoặc nhà thầu được chỉ định có trách nhiệm thực hiện.  Trước 
mỗi chu kỳ tuyển cử, SEEC phải thông báo cho công chúng về các Voucher 
Dân chủ và Chương trình.  SEEC phải xuất bản các sách hướng dẫn phù hợp 
cho các ứng cử viên và những người nhận Voucher Dân chủ, và tất cả các 
mẫu đơn, các bản hướng dẫn, các tài liệu quảng cáo, và các tài liệu cần thiết 
và phù hợp cho Chương trình này, phải bao gồm các tài liệu quan trọng mà 
những người gặp khuyết tật về thị lực và những khuyết tật khác có thể đọc 
được, và các bản dịch thành các ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh được phần 
lớn cư dân của Seattle sử dụng, dự đoán ban đầu là được dịch thành các thứ 
tiếng như: Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Việt, Tiếng Quảng Đông, Tiếng Quan 

Thoại, Tiếng Somali, Tiếng Tagalog, Tiếng Hàn Quốc, Tiếng Campuchia, Tiếng 
Amharic, Tiếng Oromo, Tiếng Tigrinya, Tiếng Lào, Tiếng Thái Lan, và Tiếng 
Nga.  Trước mỗi chu kỳ tuyển cử, SEEC có thể điều chỉnh một cách hợp lý các 
Hạn mức Chi tiêu trong cuộc Vận động Tranh cử, các khoản tiền bằng đồng đô 
la cho và số lượng các khoản đóng góp đủ điều kiện, các hạn mức đống góp 
trên mỗi người đóng góp được quy định trong SMC 2.04.630(b) (nhưng SEEC 
không được đặt ra một hạn mức đóng góp cho các ứng cử viên đủ điều kiện 
vượt quá hạn mức đóng góp được quy định cho các ứng cử viên trong SMC 
2.04.370, hoặc số lượng hoặc giá trị của các Voucher Dân chủ được cung cấp 
cho mỗi cá nhân đủ tiêu chuẩn, nhằm giải thích cho sự lạm phát và giảm phát, 
và đảm bảo các mục tiêu và mục đích của Chương trình bao gồm tính dân chủ 
và trách nhiệm, tỷ lệ tham gia của ứng cử viên cao, việc tận dụng triệt để các 
voucher bởi những người không quyên góp trước đó cho các chiến dịch chính 
trị của Seattle, và sự hài lòng của công chúng với Chương trình. Sau môi chu 
kỳ tuyển cử, SEEC phải xem xét lại Chương trình và đệ trình các báo cáo cho 
công chúng và Hội đồng Thành phố.  Ngay sau ngày có hiệu lực của dự luật 
này, SEEC phải dự thảo doanh thu, các chi tiêu, và số dư của Quỹ Chương 
trình Voucher Dân chủ (“Quỹ Chương trình”) của Chương trình từ năm 2016 
đến ít nhất là năm 2021, và phải xem lại và cập nhật các dự thảo đó thường 
xuyên, và phải luôn quản lý Quỹ Chương trình như một khoản tín dụng, đảm 
bảo tích lũy và phân phối phù hợp các quỹ, trong suốt các năm bầu cử và 
không bầu cử, để đạt được các mục đích và mục tiêu của Chương trình. Khi 
đưa ra các dự thảo đó và quản lý Chương trình này, SEEC phải xem xét tất cả 
các trường hợp có liên quan bao gồm việc tạo ra sự khác biệt các Hạn mức 
Chi tiêu trong cuộc Vận động Tranh cử cho các văn phòng khác nhau, tạo ra 
sự khác biệt cho các nhu cầu gây quỹ trong các năm bầu cử thị trưởng và 
không phải thị trưởng, và nhu cầu quản lý Chương trình và các quỹ để đảm 
bảo sự tham gia của các ứng cử viên. Trước ngày 1 tháng 1 của mỗi năm 
bầu cử của thành phố, SEEC phải quản lý duy trì thận trong các Quỹ Chương 
trình, bằng cách xem xét và dự thảo khả năng có sẵn của các Quỹ Chương 
trình và các khoản ứng chi cho năm đó và công khai các dự thảo đó, phải bao 
gồm và xem xét các nhu cầu của các ứng cử viên tham gia, nhu cầu cho việc 
duy trì các quỹ cho các năm tới và duy trì tích lũy, chi phí hoạt động và chi phí 
quản lý thận trọng, và duy trì thận trọng các nguồn lực công. Để đảm bảo các 
ứng cử viên mà các quỹ dồi dào sẽ có sẵn cho việc mua lại các Voucher và để 
đảm bảo cho công chúng mà việc mua lại các Voucher sẽ được quản lý thận 
trọng, trước ngày 1 tháng 1 của mỗi năm bầu cử của thành phố, SEEC phải 
xuất bản một “Hạn mức Quỹ Chương trình Có sẵn” cho năm đó cho việc mua 
lại các Voucher. Khi đặt ra Hạn mức Quỹ Chương trình Có sẵn, SEEC phải 
nỗ lực hết sức để dự thảo một cách hợp lý và đảm bảo rằng đủ Quỹ Chương 
trình có sẵn cho năm bầu cử đó phù hợp với phụ chương này, muc đích và 
mục tiêu của nó và tất cả các trường hợp và các chi phí dự phòng được dự 
đoán trước một cách hợp lý và phải dự phòng một số lượng cần thiết ít nhất là 
sáu ứng cử viên tổng tuyển cử và bầu cử sơ bộ cho mỗi vị trí trong năm bầu 
cử để xác định và chi tiêu Hạn mức Chi tiêu trong cuộc Vận động Tranh cử 
tương ứng bằng cách chỉ sử dụng các Voucher Dân chủ (ngoài các khoảng 
đóng góp riêng, ngoại trừ cho các khoản đóng góp riêng được sử dụng để 
xác định).  Trong bất kỳ năm bầu cử của thành phố nào, ngay khi SEEC nhận 
hoặc đáng tin rằng nó sẽ nhận được các Voucher Dân chủ để mua lại vượt 
quá Hạn mức Quỹ Chương trình Có sẵn cho năm đó, khi đó Quỹ Chương 
trình sẽ được coi là không có sẵn và SEEC phải có trách nhiệm công bố công 
khai và đặt ra một thời hạn kịp thời để giao các Voucher Dân chủ đó, sau đó 
SEEC phải xem xét các Voucher Dân chủ đã nhận và các Quỹ Chương trình 
có sẵn và phải phân bổ các Quỹ Chương trình có sẵn còn lại tương ứng vơi 
Voucher Dân chủ đã được xác minh chưa được mua lại hiện có, theo tỉ lệ giữa 
tất cả các ứng cử viên tham gia cho tất cả các văn phòng mà không phân biệt 
đối xử. Nếu bất kỳ cuộc bầu cử đặc biệt nào được kêu gọi, SEEC phải trích 
lập Quỹ Chương trình cho cuộc bầu cử đó với một số tiền phù hợp, và phải 
được trao quyền để hành động và thay đổi, biến đổi, hoặc sửa đổi hoặc thiết 
lập và thực hiện các tiêu chuẩn, quy trình, hạn mức và thời hạn tương tự như 
có thể thực hiện được với những tiêu chuẩn, quy trình, hạn mức và thời hạn 
được quy định trong phụ chương này khi SEEC xét thấy thích hợp và cần thiết 
cho cuộc bầu cử đặc biệt đó, quan tâm để không tích lũy quá mức các khoản 
quỹ cho Chương trình.  

(c) Hình phạt. Không có quy định về hình phạt nào trong phụ chương này sẽ 
làm giảm bớt bất kỳ hình phạt hoặc biện pháp khắc phục nào khác theo bất 
kỳ luật nào khác. Các ững cử viên tham gia làm cho các chi phí vượt quá Hạn 
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mức Chi tiêu trong cuộc Vận động Tranh cử sẽ phải chịu hình phạt dân sự gấp 
hai lần số tiền chi phí vượt quá giới hạn đó, trừ khi SEEC xác định rằng khoản 
chi tiêu vượt quá đó không đáng kể hoặc không quan trọng.  Tất cả các quyền 
hạn thực thi, hành chính và các quền hạn khác, thủ tục, quyền, trách nhiệm, 
biện pháp khắc phục, quy trình, hình phạt dân sự và các quy định khác trong 
SMC 2.04.060, 2.04.070, 2.04.075, 2.04.090, 2.04.500, 2.04.510, 2.04.520, 
2.16.010 và 2.16.020, liên quan đến việc vi phạm các luật về các khoản đóng 
góp cho chiến dịch vận động tranh cử hoặc luật tiền khởi, phải áp dụng trong 
trường hợp vi phạm phụ chương này, và tất cả các hình phạt, các biện pháp 
khắc phục hoặc các hậu quả áp dụng cho các vi phạm của SMC 2.04 hoặc 
2.06 phải áp dụng cho bất kỳ vi phạm nào phụ chương này, bao gồm nhưng 
không giới hạn một lệnh yêu cầu bên đó phải có những hành động đặc biệt để 
tuân thủ luật, và ngoài ra, hoặc hơn nữa, chịu phạt lên đến 5.000USD cho mỗi 
vi phạm.

(d) Tội phạm. Một cá nhân phạm tội buôn bán Voucher Dân chủ nếu cá nhân 
đó cố tình thu mua, mua, hoặc trả một khoản tiền cho bất kỳ Voucher Dân chủ 
nào hay cố ý bán, chuyển một khoản tiền hoặc nhận một khoản tiền cho bất 
kỳ Voucher Dân chủ nào; hoặc những nỗ lực tương tự.  Một cá nhân phạm 
tội trộm cắp Voucher Dân chủ nếu cá nhân đó đánh cắp (được xác định khi 
một cá nhân có tình có được hoặc sử dụng quyền kiểm soát không thuộc 
thẩm quyền có ý định để cướp đi Voucher của người sở hữu hoặc người nhận 
tương ứng) hoặc cố gắng đánh cắp, Voucher Dân chủ.  Một cá nhân phạm tội 
giả mạo Voucher Dân chủ nếu, với ý định làm hư hại hoặc lừa gạt, cá nhân 
đó cố gắng giả tạo, hoàn chỉnh hoặc thay đổi một Voucher Dân chủ hay sự 
chuyển nhượng của nó hoặc sở hữu, tạo ra, mời chào, xử lý, hoặc đưa ra 
Voucher Dân chủ hay Voucher Dân chủ được chuyển nhượng bằng văn bản 
mà cá nhân đó biết rõ là giả mạo.  Với mục đích của đoạn này, “thay đổi sai” 
có nghĩa là để thay đổi, mà không được phép của chủ sở hữu hoặc người 
nhận Voucher được quyền cấp nó, một Voucher Dân chủ bằng cách tẩy xóa, 
xóa bỏ, xóa, chèn các phần mới, chuyển vị trí các phần, hoặc bằng bất kỳ 
cách nào khác; để “hoàn thành sai” có nghĩa là việc hoàn thành việc chuyển 
nhượng Voucher Dân bằng cách thêm hoặc chèn thêm các mục, bao gồm 
nhưng không giới hạn chữ ký giả mạo, mà không có sự ủy quyền của cá nhân 
được phép chuyển nhượng Voucher; “làm sai” có nghĩa là thực hiện hoặc 
vẽ một Voucher Dân chủ hoàn chỉnh hoặc không hoàn chỉnh nội dung là xác 
thực, nhưng mà không được xác thực vì người làm tự xưng là hư cấu hay bởi 
vì, nếu thực sự, người đó không được phép việc tạo ra hoặc vẽ hoặc ký văn 
bản đó; và “bị giả mạo” hoặc “giả mạo” có nghĩa là một Voucher Dân chủ đã bị 
làm, hoàn thành hoặc sửa đổi giả.  Một cá nhân phạm tội sở hữu Voucher Dân 
chủ bị đánh cắp nếu cá nhân đó không phải là người nhận của một sự chuyển 
nhượng hợp lệ một Voucher Dân chủ, cố tình nhận, giữ, sở hữu, giấu hoặc 
chuyển nhượng Voucher Dân chủ khác khi biết rằng nó đã bị đánh cắp và giữ 
lại hoặc chiếm đoạt Voucher đó để sử dụng của bất kỳ cá nhân nào ngoài chủ 
sở hữu thực sự hoặc cá nhân được quyền. Một cá nhân phạm tội buôn bán 
Voucher Dân chủ bị đánh cắp nếu người đó cố gắng buôn bán một Voucher 
Dân chủ bị đánh cắp, có nghĩa là bán, chuyển nhượng, phân phối, phân chia, 
hoặc các hình thức chuyển nhượng khác Voucher Dân chủ bị đánh cắp đó cho 
một các nhân khác, hoặc mua, nhận, sở hữu, hoặc có được quyền kiểm soát 
tương tự với ý định bán, chuyển nhượng, phân phối, phân chia, hoặc chuyển 
nhượng tài sản cho người khác.  Các tội phạm buôn bán Voucher Dân chủ, 
trộm cắp hoặc giả mạo Voucher Dân chủ, sở hữu Voucher Dân chủ bị đánh 
cắp, hoặc buôn bán Voucher Dân chủ bị đánh cắp, là một tội tiểu hình tổng thể 
bị phạt không quá 5.000USD, ngồi tù một thời hạn tối đa 364 ngày, hoặc cả 
hai, hay theo những quy định khác của pháp luật của Bang.  Trong tiểu đoạn, 
khái niệm về “cá nhân”, “người thực hiện” bao gồm bất kỳ cá nhân nào, và, 
ngoài ra là một công ty, một hiệp hội chứng khoán, một hiệp hội tư cách pháp 
nhân hoặc một ủy ban chính trị.  Trong trường hợp tất cả các tội phạm quy 
định tại tiểu đoạn này, Tòa án cũng có thể yêu cầu bồi thường cho Chương 
trình về tất cả các chi phí công tố, bao gồm cả phí luật sư, cũng như bất kỳ 
các khoản chiếm dụng nào hoặc giá trị mặt của Voucher Dân chủ được sử 
dụng sai trái và trong trường hợp phạm tội của một ứng cử viên hoặc ủy ban 
chính trị, Tòa án cũng có thể yêu cầu trả lại tất cả các khoản tiền nhận được từ 
Chương trình trong chu kỳ bầu cử đó phù hợp với vốn chủ sở hữu, quy trình 
đến hạn và công lý cân đối và/hoặc có thể loại ủy ban chính trị hoặc ứng cử 
viên đó khỏi việc tham gia vào Chương trình cho chu kỳ bầu cử đó.

(e) Tách biệt và chú thích. Các điều khoản của phụ chương này và các đoạn 
của nó là riêng biệt và tách biệt. Sự không hợp lệ của bất kỳ phần nào hoặc 

việc áp dụng của nó cho bất kỳ trường hợp nào, không ảnh hưởng đến tính 
hợp lệ của những phần khác hoặc việc áp dụng vào các hoàn cảnh khác. Các 
chú thích được cung cấp không đóng kể. Lục sự Thành phố có thể đánh lại số 
hoặc làm lại định dạng của phụ chương này, sắc lệnh này hoặc các đoạn này, 
để soạn thành luật phù hợp trong Đạo luật Thành phố Seattle, mà không thay 
đổi đáng kể. 

Mục 2.  Gây quỹ; Gỡ bỏ Thuế Bất động sản Cơ bản - Đệ trình và Số tiền. 

Để cho phép gây quỹ cho Chương trình Voucher Dân chủ của Seattle, quy 
định tại Đoạn 1 ở trên, các cử tri đủ điều kiện của Thành phố Seattle giải quyết 
để cho phép gây quỹ thông qua sự gỡ bỏ thu thuế theo RCW 84.55.050 và 
giải quyết mà cơ quan lập pháp của Thành phố có thể tài trợ cho Chương trình 
theo sự uỷ quyền đó hoặc theo cách khác thông qua các quỹ chung hoặc bất 
kỳ nguồn hợp pháp nào khác của các quỹ theo sự lựa chọn của mình. Các 
khoản thuế được uỷ quyền trong đoạn này có thể được thu cho năm 2016 
đến năm 2025, phát sinh lên đến 30.000.000USD tổng thể trong giai đoạn lên 
đến mười năm. Thành phố không được thu thế quá 3,000,000USD (khoảng 
2,5 cent trên mỗi 1,000USD giá trị định giá) cho mục đích này trong năm đầu 
tiên, và trong mỗi năm tiếp theo, ngoài số lượng thuế bất động sản cơ bản tối 
đa, nó sẽ được giới hạn theo RCW 84.55.010 trong trường hợp cử tri không 
chấp thuận theo pháp lệnh này, cộng với các khoản tăng hạn mức được phép 
khác. Năm 2016, tổng thuế bất động sản cơ bản của Thành phố thu được sẽ 
không vượt quá 3,60USD trên mỗi 1.000USD giá trị định giá. Tiền thu từ thuế 
có được uỷ quyền trong đoạn này chỉ được sử dụng để tài trợ cho Chương 
trình Voucher Dân chủ của Seattle theo quy định tại Đoạn 1 của dự luật này, 
và bất kỳ bổ sung nào khác được thông qua bởi pháp lệnh của Hội đồng trong 
tương lai.  Căn cứ vào RCW 84.55.050(5), thuế bất động sản thông thường tối 
đa có thể được đánh vào năm 2025 để thu vào năm 2026 và trong những năm 
sau đó được tính như thể hạn mức thuế thu theo RCW 84.55.010 chưa được 
tăng theo pháp lệnh này. Khoản thuế được uỷ quyền trong đoạn này sẽ không 
được thu trong phạm vi Thành phố cấp kinh phí đủ để thiết lập và thanh toán 
cho Chương trình từ các nguồn khác. Kinh phí chương trình bao gồm nhưng 
không giới hạn bất kỳ khoản thu nào từ tiền thuế được ủy quyền ở đây, lãi 
hoặc thu nhập theo đó, bất kỳ số tiền nào được hoàn trả từ các ứng cử viên, 
và các quỹ khác được phân bổ cho các Chương trình, phải được sử dụng 
cho các mục đích của pháp lệnh này và các quỹ Chương trình có thể được 
tạm gửi hoặc đầu tư theo cách đó có thể là hợp pháp cho việc đầu tư tiền của 
Thành phố, và các khoản lãi và các khoản thu nhập khác sẽ được sử dụng 
cho các mục đích tương tự như tiền thu được.

Mục 3.  SMC 2.06.130 - Biện pháp Khắc phục và Xử phát Dân sự được sửa 
đổi như sau:

Sau khi xác định theo SMC 2.04.060 qua SMC 2.04.090 rằng đã xảy ra hành 
vi vi phạm chương này, Ủy ban có thể ra lệnh yêu cầu bên vi phạm phải có 
hành động cụ thể để thực hiện theo quy định của pháp luật, và ngoài ra, 
hoặc theo cách khác, có thể áp đặt lệnh trừng phạt lên đến Năm Ngàn Đô la 
(5.000USD) cho mỗi vi phạm. Bất ký cá nhân nào không nộp đơn đăng ký 
hoặc báo cáo đã được hoàn thành phù hợp đúng hạn yêu cầu theo chương 
này cũng có thể phải chịu phạt dân sự Mười Đô la (10USD) Bảy mươi Năm 
Đô la (75USD) mỗi ngày cho mỗi vi phạm liên theo ngoại trừ trong thời gian 
30 ngày kể từ ngày cuối cùng trước khi diễn ra bất kỳ cuộc bầu cử nào, khoản 
phạt đó sẽ là ít nhất Hai trăm Năm mươi Đô la (250USD) cho mỗi ngày và lên 
đến 1.000USD mỗi ngày theo quyết định của SEEC, cho mỗi ngày khi tiếp tục 
vi phạm. 

Mục 4.  SMC 2.04.165 - Các báo cáo về các vấn đề tài chính cá nhân, được 
sửa đổi như sau:

A.  Những người sau đây phải nộp một báo cáo về các vấn đề tài chính:

1. Trong thời gian hai tuần sau khi trở thành ững cử viên, mỗi ứng cử viên phải 
nộp cho Lục sự Thành phố một báo cáo về các vấn đề tài chính trong mười 
hai tháng trước đó.

2. Sau ngày 1 tháng 1 và trước ngày 15 tháng 4 mỗi năm, mỗi viên chức dân 
cử và mỗi ứng cử viên cho một cuộc bầu cử trong tương lai có trách nhiệm 
nộp cho Lục sự Thành phố một thông báo về vấn đề tài chính cho năm dương 
lịch trước đó, trừ khi thông báo đó cho mười hai tháng tương tự đã được nộp 
cho Lục sự Thành phố. Bất kỳ viên chức dân cử nào đã hết nhiệm kỳ ngay sau 
ngày 31 tháng 12 đều phải nộp thông báo này cần phải nộp theo đoạn này cho 
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năm kết thúc vào ngày 31 tháng 12.

3. Trong thời gian hai tuần sau khi được bổ nhiệm, mỗi cá nhân được bổ 
nhiệm vào một vị trí trong văn phòng bầu cử phải nộp một báo cáo về các vấn 
đề tài chính trong mười hai tháng trước đó cho Lục sự Thành phố.

4. Báo cáo của một ứng cử viên hoặc một người được bổ nhiệm được nộp 
trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 15 tháng 4 phải bao gồm 
cả ngày 1 tháng 1 của năm trước đó đến thời gian ứng cử hoặc bổ nhiệm nếu 
việc nộp báo cáo sẽ làm giảm bớt trách nhiệm trước đó cho cá nhân để nộp 
báo cáo bao gồm toàn bộ năm theo lịch dương trước đó.

5. Không cá nhân nào có thể được yêu cầu nộp đơn quá một lần trong một 
năm theo lịch dương.

6. Mỗi báo cáo về các vấn đề tài chính được nộp theo đoạn này phải được 
tuyên thệ về sự trung thực và tính chính xác của nó.

B.  Báo cáo về các vấn đề tài chính phải có các nội dung sau:

1. Báo cáo về các vấn đề tài chính được yêu cầu theo chương này phải tiết lộ 
về cá nhân báo cáo và mỗi thành viên gia đình ruột thịt của cá nhân đó:

a. Nghề nghiệp, tên chủ sử dụng lao động, và địa chỉ doanh nghiệp; và

b. Mỗi ngân hàng hoặc tài khoản tiết kiệm hoặc chính sách bảo hiểm mà bất 
kỳ cá nhân nào hoặc các cá nhân sở hữu một lợi ích tài chính trực tiếp vượt 
quá 5.000USD tại bất kỳ thời điểm nào trong kỳ báo cáo; mỗi mục khác của tài 
sản cá nhân vô hình mà bất kỳ cá nhân hoặc các cá nhân nào đó sử hữu một 
lợi ích tài chính trực tiếp, giá trị vượt quá 500USD trong kỳ báo cáo; tên, địa 
chỉ, và bản chất của thực thể; và bản chất và giá trị cao nhất của mỗi lợi ích tài 
chính trực tiếp đó trong kỳ báo cáo; và

c. Tên và địa chỉ của từng chủ nợ mà giá trị của họ từ 500USD trở lên đã 
được sở hữu; số tiền gốc của từng khoản nợ cho từng chủ nợ đó; số tiền của 
từng khoản nợ cho từng chủ nợ tính đến ngày nộp hồ sơ; các điều khoản 
trả nợ của từng khoản nợ đó; và sự đảm bảo được đưa ra, nếu có, cho từng 
khoản nợ đó; miễn là các khoản nợ đó phát sinh ngoài một “giao dịch trả góp 
bán lẻ” theo quy định tại Chương 63.14 RCW (Đạo luật Doanh số Trả góp Bán 
lẻ) không cần phải báo cáo; và

d. Mỗi văn phòng công cộng hay tư, nhiệm kỳ giám độc, và chức vụ uỷ viên; 
và

e. Tất cả các cá nhân mà bất kỳ luật, quy định, thuế xuất, hoặc tiêu chuẩn 
nào đã được chuẩn bị, quảng bá, hoặc phản đối dành cho họ về các khoản 
bồi thường hiện tại hoặc bị chậm; miễn là vì mục đích của tiểu đoạn này, “bồi 
thường” không bao gồm các khoản thanh toán được thực hiện cho cá nhân 
báo cáo bởi thực thể chính quyền mà cá nhân đó phục vụ như một viên chức 
dân cử cho dịch vụ của mình trong văn phòng; bản mô tả về pháp luật, các 
quy định, các thuế xuất, hoặc các tiêu chuẩn thực tế hoặc được đề xuất; và số 
tiền bồi thường hiện tại hoặc chậm trả hoặc được cam kết phải nộp; và

f. Tên và địa chỉ của từng thực thể chính quyền, công ty, đối tác, liên doanh, 
sở hữu duy nhất, hiệp hội, công đoàn, hoặc thực thể kinh doanh khác hoặc 
thương mại khác mà các khoản bồi thường từ họ đã nhận được bằng bất kỳ 
hình thức nào có tổng giá trị từ 500USD trở lên; giá trị của khoản bồi thường; 
và sự xem xét được đưa ra hoặc thực hiện để đổi lấy khoản bồi thường; và

g. Tên của bất kỳ công ty, quan hệ đối tác, liên doanh, hiệp hội, công đoàn, 
hoặc thực thể khác được nắm giữ bất kỳ văn phòng, nhiệm kỳ giám đốc, hoặc 
bất kỳ lợi ích quan hệ đối tác chung nào, hoặc lợi ích quyền sở hữu mười (10) 
phần trăm trở lên; tên hoặc chức danh của văn phòng, nhiệm kỳ giám đốc, 
hoặc quan hệ đối tác đó; bản chất của lợi ích quyền sở hữu; và đối với mỗi 
thực thể đó: (i) Đối với một đơn vị chính phủ, trong đó các viên chức tìm kiếm 
hoặc nắm giữ bất kỳ văn phòng hoặc chức vụ nào, nếu thực thể đó đã nhận 
được khoản bồi thường dưới bất kỳ hình thức nào trong thời gian mười hai 
tháng trước từ đơn vị chính phủ, giá trị của khoản bồi thường và việc xem xét 
được đưa ra hoặc thực hiện để đổi lấy khoản bồi thường; (ii) tên của từng đơn 
vị chính phủ, công ty, đối tác, liên doanh, quyền sở hữu duy nhất, hiệp hội, 
công đoàn, hoặc thực thể kinh doanh hoặc thương mại khác mà thực thể đã 
nhận được khoản bồi thường từ đó dưới bất kỳ hình thức nào với số tiền từ 
2.500USD trở lên trong thời gian mười hai tháng trước và việc xem xét được 
đưa ra hoặc thực hiện để đổi lấy khoản bồi thường; miễn là thuật ngữ “bồi 

thường” cho các mục đích của tiểu đoạn B1gii này không bao gồm các khoản 
thanh toán cho nước và các dịch vụ tiện ích khác ở các mức giá đã được phê 
duyệt bởi Uỷ ban Giao thông Vận tải và Các Tiện ích Bang Washington hoặc 
cơ quan lập pháp của thực thể công cung cấp dịch vụ; ngoài ra, miễn là, với 
bất kỳ ngân hàng hoặc tổ chức cho vay thương mại nào nắm giữ văn phòng, 
nhiệm kỳ giám đốc, quan hệ đối tác, hoặc lợi ích quyền sở hữu, sẽ chỉ cần 
báo cáo tên, địa chỉ, và nghề nghiệp của mỗi giám đốc và nhân viên của ngân 
hàng hoặc tổ chức cho vay thương mại và số dư bình quân hàng tháng của 
mỗi tài khoản được nắm giữ trong thời gian mười hai tháng trước bởi ngân 
hàng hoặc tổ chức cho vay thương mại từ thực thể chính quyền mà cá nhân 
đó là cán bộ, ứng cử viên hoặc nhân viên chuyên môn, hoặc tất cả tiền lãi 
do người vay trả cho khoản vay từ và tất cả các khoản lãi suất được trả cho 
người gửi tiền bởi ngân hàng hoặc tổ chức cho vay thương mại nếu lãi suất 
vượt quá 600USD; và

h. Một danh sách, bao gồm các bản mô tả pháp lý hoặc đủ các bản mô tả khác 
theo quy định của Uỷ ban về tất cả các bất động sản ở Bang Washington, giá 
trị thẩm định vượt quá 2.500USD trong đó bất kỳ lợi ích tài chính trực tiếp nào 
đã được mua trong năm dương lịch trước đó, và một báo cáo về số tiền và 
tính chất của các lợi ích tài chính và của việc xem xét được đưa ra để đổi lấy 
lợi ích đó; và

i. Một danh sách, bao gồm các bản mô tả pháp lý hoặc đủ các bản mô tả khác 
theo quy định của Uỷ ban về tất cả các bất động sản ở Bang Washington, giá 
trị thẩm định vượt quá 2.500USD trong đó bất kỳ lợi ích tài chính trực tiếp nào 
đã trừ bỏ trong năm dương lịch trước đó, và một báo cáo về số tiền và tính 
chất của các lợi ích tài chính và của việc xem xét được đưa ra để đổi lấy lợi 
ích đó, và tên và địa chỉ của cá nhân đưa ra sự xem xét đó; và

j. Một danh sách, bao gồm các bản mô tả pháp lý hoặc đủ các bản mô tả khác 
theo quy định của Uỷ ban về tất cả các bất động sản ở Bang Washington, giá 
trị thẩm định vượt quá 2.500USD trong đó bất kỳ lợi ích tài chính trực tiếp nào 
đã được nắm giữ; miễn là bản mô tả về bất động sản đã có trong báo cáo 
được nộp trước đó, bất động sản có thể được liệt kê, vì mục đích của quy định 
này, bằng cách tham khảo báo cáo được nộp trước đó; và

k. Một danh sách, bao gồm các bản mô tả pháp lý hoặc đủ các bản mô tả khác 
theo quy định của Uỷ ban về tất cả các bất động sản ở Bang Washington, giá 
trị thẩm định vượt quá 5.000USD, trong đó một công ty, quan hệ đối tác, hãng, 
doanh nghiệp, hoặc thực thể khác có lợi ích tài chính trực tiếp, trong đó một 
công ty, quan hệ đối tác, hãng, doanh nghiệp nắm giữ mười (10) phần trăm lợi 
ích quyền sở hữu trở lên; và

l. Một danh sách về mỗi dịp, xác định ngày, nhà tài trợ, và số tiền, trong đó 
thực phẩm và đồ uống vượt quá 50USD đã được chấp nhận từ một nguồn 
khác ngoài Thành phố cung cấp tất cả hoặc một phần; và

m. Một danh sách về mỗi dịp, xác định ngày, nhà tài trợ, và số tiền, tại một 
nguồn khác ngoài Thành phố đã thanh toán cho hay nếu không đẫ cung cho 
cấp tất cả hoặc một phần phí đi lại, hội thảo, các chương trình giáo dục hoặc 
các chương trình đào tạo khác; và

n. Những thông tin khác đó khi Uỷ ban có thể cho là cần thiết để thực hiện một 
cách phù hợp các mục đích và chính sách của chương này, khi Uỷ ban phải 
quy định theo luật.

2. Khi một số tiền được yêu cầu cần được báo cáo theo các đoạn phụ từ 
B1a cho đến m của đoạn này, nó phải tuân thủ đầy đủ các yêu cầu báo cáo 
dù số tiền đó ít hơn 1.000USD, ít nhất 1.000USD nhưng ít hơn 5.000USD, 
ít nhất 5.000USD nhưng ít hơn 10.000USD, ít nhất 10.000USD nhưng ít 
hơn 25.000USD, hoặc ít nhất 25.000USD nhưng ít hơn 100.000, ít nhất 
100.000USD nhưng ít hơn 200.000USD, ít nhất 200.000USD nhưng ít hơn 
1.000.000USD, ít nhất 1.000.000USD nhưng ít hơn 5.000.000USD, hoặc 
5.000.000USD trở lên. Một số cổ phiếu là có thể được báo cáo bằng số cổ 
phiếu thay vì bằng giá trị thị trường tại thời điểm báo cáo. Mỗi cá nhân báo 
cáo cũng phải báo cáo giá trị thực tế được ước tính một cách hợp lý của mình. 
Không điều khoản nào của đoạn phụ này có thể được giải thích nhằm ngăn 
chặn bất kỳ cá nhân nào nộp nhiều hơn các thông tin hoặc các thông tin chi 
tiết so với yêu cầu.

3. Các mặt hàng có giá trị được tặng vợ/chồng hoặc thành viên cho gia đình 
của nhân viên hoặc viên chức nhân viên được hiểu là tặng cho cán bộ hoặc 
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32 Quận King không chịu trách nhiệm về tính hợp lệ hoặc 
chính xác của lời tuyên bố, phát biểu hoặc bác bỏ. 

nhân viên đó, ngoại trừ mặt hàng không liên quan nếu có một mối quan hệ 
kinh doanh độc lập, quan hệ gia đình hoặc quan hệ xã hội tồn tại giữa nhà tài 
trợ và vợ/chồng hoặc thành viên gia đình.

C.  Nghiêm cấm Che giấu Danh tính của Nguồn Thanh toán-Ngoại lệ. 
Không khoản thanh toán nào được thực hiện cho bất kỳ cá nhân nào được 
yêu cầu phải báo cáo theo chương này và không khoản thanh toán được chấp 
nhận bởi cá nhân đó, trực tiếp hoặc gián tiếp, bằng một tên giả, vô danh, hoặc 
bởi một cá nhân thông qua một cơ quan, người thân, hoặc cá nhân khác theo 
một cách để che giấu danh tính của nguồn thanh toán hoặc theo một cách 
khác để triển khai việc che dấu trừ khi Ủy Ban có thể phát hành các trường 
hợp ngoại lệ cụ thể và rõ ràng để báo cáo về nguồn thực tế khi có một khoản 
tiền vốn không được tiết lộ vì các mục đích kinh doanh hợp pháp đã được 
công nhận.

Mục 5.  SMC 2.04.370 - Các Hạn mức bắt buộc về các khoản đóng góp được 
sửa đổi như sau: 

A.  Không cá nhân nào được thực hiện đóng góp cho bất kỳ ứng cử 
viên nào tranh cử vào chức vụ Thị trưởng, Uỷ viên Hội đồng Thành phố, hoặc 
Luật sư Thành phố, ngoại trừ trong chu kỳ tuyển cử dành cho ứng cử viên đó 
theo quy định tại Đoạn 2.04.010

B.   Không cá nhân nào được đóng góp nhiều hơn 500USD700 cho bất 
kỳ ứng cử viên nào tranh cử vào chức Thị trưởng, Uỷ viên Hội đồng Thành 
phố, hoặc Luật sư Thành phố, trong bất kỳ chu kỳ tuyển cử nào. 

C.  Một ứng cử viên tranh cử vào chức Thị trưởng,Uỷ viên Hội đồng 
Thành phố, hoặc Luật sư Thành phố, chỉ có thể chấp nhận hoặc nhận một 
khoản đóng góp cho chiến dịch vận động tranh cử trong suốt một chu kỳ tuyển 
cử theo quy định tại Đoạn 2.04.010

D.  Không ứng cử viên nào tranh cử vào chức Thị trưởng, Uỷ viên Hội 
đồng Thành phố hoạc Luật sư Thành phố được gạ gẫm hoặc nhận các khoản 
đóng góp cho chiến dịch vận động tranh cử nhiều hơn 500 USD700 từ bất kỳ 
cá nhân nào trong bất kỳ chu kỳ tuyển cử nào. 

E.  Các hạn mức được áp đặt cho đoạn 2.04.370 sẽ không áp dụng 
cho:

1. Các khoản đóng góp của ứng cử viên từ các nguồn riêng của họ vào chiến 
dịch vận động của chính họ hoặc các khoản đóng góp vào chiến dịch vận 
động của ứng cử viên bởi ứng cử viên hoặc vợ/chồng hoặc đối tác đã được 
đăng ký trong bang của ứng cử viên về những tài sản đồng sở hữu của họ.

2. Các chi phí độc lập như quy định của Chương 2.04

3. Giá trị của lao động bằng hiện vật; và

4. Các khoản đóng góp bao gồm việc cung cấp các dịch vụ văn phòng hoặc 
máy tính thay mặt cho một ứng cử viên hoặc một ủy ban chính trị được ủy 
quyền, trong phạm vi các dịch vụ này nhằm mục đích đảm bảo tính tuân thủ 
với các luật về tiết lộ công khai hoặc luật bầu cử của Thành phố, quận, hoặc 
bang.

 F.  Những hạn mức được áp đặt bởi đoạn này sẽ áp dụng đối với các 
khoản đóng góp của tài sản riêng của vợ/chồng hoặc đối tác đã đăng ký trong 
bang của ứng cử viên.

G. Những hạn mức trong đoạn này sẽ được điều chỉnh bắt đầu trước 
khi chu kỳ tuyển cử năm 2019, và trước mỗi kỳ tuyển cử sau đó, bởi SEEC 
để xử lý lạm phát hay giảm phát bằng cách sử dụng chỉ số giá tiêu dùng cho 
người có thu nhập đô thị và nhân viên văn phòng, CPI-W, hoặc một chỉ số kế 
tiếp, cho giai đoạn từ ngày có hiệu lực của dự luật này hoặc các điều chỉnh 
trước, theo tính toán của Bộ Lao Động Hoa Kỳ.  Lời tuyên bố của Bộ Lao động 
và Công nghiệp Washington vào mỗi ngày 30 tháng 9 về tỷ lệ mà theo đó mức 
lương tối thiểu của Bang Washington phải được tăng hiệu quả sau ngày 1 
tháng 1, sẽ là việc xác định thẩm quyền của các tỷ lệ hoặc tỷ lệ phần trăm tăng 
hoặc giảm được điều chỉnh, ngoại trừ SEEC có thể làm tròn con số mới lên 
hoặc xuống, đến gần 5USD hoặc 10USD thặng dư, nếu thấy thích hợp.   

Mục 6.  Các điều khoản của các đoạn 2.04.400, 2.04.410, 2.04.420, 2.04.430, 
2.04.440, 2.04.50, 2.04.460 và 2.04.470 của Bộ luật Thành phố Seattle được 
bãi bỏ.

Tin tức Bảo trợ: Tiên khởi Kỳ bầu cử Trung thực của Seattle  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

PO Box 20664, Seattle, WA 98102  
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e mail: info@honestelectionsseattle.org    
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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THÀNH PHỐ SEATTLE

SẮC LỆNH __________________

DỰ THẢO LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG __________________

SẮC LỆNH về giao thông vận tải; quy định việc đệ trình đề xuất cho phép 
Thành phố áp thuế bất động sản cơ bản trong 9 năm đối với phần vượt quá 
giới hạn đánh thuế trong Chương 84.55 RCW để tạo điều kiện và phục vụ cho 
Thành phố, bao gồm cải thiện giao thông vận tải cả về mặt vốn và hoạt động 
với khả năng cấp vốn, thành lập ủy ban giám sát mới và phê chuẩn và xác 
nhận những hành động cụ thể từ trước với cử tri đủ điều kiện tại cuộc bầu cử 
sẽ được tổ chức vào ngày 3/11/2015.

XÉT RẰNG, Seattle là một trong những thành phố chính phát triển nhanh nhất 
trong nước với 100.000 cư dân và hơn 50.000 việc làm mới trong vòng 20 
năm qua, và sự tăng trưởng này đem lại lợi ích cho nền kinh tế và kiểm tra hệ 
thống giao thông vận tải của chúng ta; và

XÉT RẰNG, theo chỉ đạo của Quy hoạch Toàn diện của Seattle, 2/3 trong số 
những cư dân và công việc mới này tập trung ở trung tâm và làng đô thị là nơi 
có thể đi bộ và phương tiện giao thông công cộng dễ phục vụ; và

XÉT RẰNG, Seattle hiện đang cập nhật Quy hoạch Toàn diện cho năm 2035 
và các phản hồi nhận được từ công chúng cho đến nay là ủng hộ tiếp tục tập 
trung tăng trưởng tại những làng đô thị có thể đi bộ, đa mục đích và sử dụng 
nhiều phương tiện giao thông công cộng của Seattle; và

XÉT RẰNG, khảo sát và phản hồi từ công chúng tiếp tục xếp giao thông vận 
tải là lĩnh vực ưu tiên cao nhất tại Seattle; và

XÉT RẰNG, Seattle là một thành phố được xây dựng hoàn thiện nên khó có 
thể mở rộng những tuyến phố hiện tại hay xây dựng những tuyến phố mới và 
mạng lưới tuyến phố hiện tại cần phải chứa được lượng người và hàng hóa 
ngày càng gia tăng ở mức cao nhất có thể; và

XÉT RẰNG, việc duy trì các tuyến đường an toàn và dễ tiếp cận cho người đi 
bộ cho tất cả cư dân là trọng tâm trong việc giải tỏa ách tắc và cải thiện giao 
thông; và

XÉT RẰNG, Thành phố Seattle nằm trong vùng địa chấn hoạt động mạnh, có 
khả năng xảy ra hiện tượng địa chấn nghiêm trọng và việc gia cố cầu và kết 
cấu của Thành phố phải được ưu tiên; và   

XÉT RẰNG, hệ thống giao thông của Seattle phải giúp chống biến đổi khí hậu, 
thúc đẩy cộng đồng sôi nổi và cải thiện y tế; và 

XÉT RẰNG, áp thuế giao thông vận tải Bù đắp Thiếu hụt năm 2006 đã đóng 
góp khoảng 365.000.000 đô-la cho đầu tư vào giao thông vận tải, tập trung 
vào công tác bảo trì; và 

XÉT RẰNG, Bù đắp Thiếu hụt đã cấp vốn cho công tác bảo trì và nâng cấp 
hệ thống giao thông vận tải quan trọng và đang hướng đến mục tiêu đạt hoặc 
vượt mức hầu như tất cả các cam kết được đưa ra trong dự luật được thông 
qua theo phiếu bầu, bao gồm lát 225 dặm làn đường của các tuyến phố, khôi 
phục hoặc cải tiến địa chấn cho 12 cầu, thay thế 90.000 biển báo tuyến phố, 
tăng cường 3 hành lang giao thông công cộng, xây dựng 120 khối vỉa hè mới, 
kẻ lại 5.000 vạch qua đường, triển khai 48 dự án Lộ trình đến trường An toàn 
và 30 dự án Quỹ An toàn Khu phố và xây dựng chương trình quản lý tài sản 
thiết thực xác định và phân loại điều kiện của tài sản giao thông và nhu cầu 
bảo trì chúng; và

XÉT RẰNG, Bù đắp Thiếu hụt kết thúc vào cuối năm 2015 và cần phải thay 
thế khoản vốn từ chương trình này để tiếp tục bảo trì và nâng cấp hệ thống 
giao thông vận tải của Seattle; và

XÉT RẰNG, những nhu cầu bảo trì và nâng cấp quan trọng này bao gồm cải 
thiện an toàn giữ cầu an toàn trong động đất và giúp Seattle đạt được mục tiêu 
không có tai nạn nghiêm trọng hay nguy hiểm chết người trên các tuyến phố 
của Seattle; và 

XÉT RẰNG, chi tiêu liên quan đến giao thông vận tải của các gia đình ở 
Seattle xếp hạng hai, chỉ sau chi tiêu cho nhà ở và một hệ thống giao thông 
vận tải hoạt động hiệu quả cung cấp nhiều phương án thay thế cho kinh phí 
sở hữu xe hơi có thể khiến những người sống và làm việc tại Seattle có khả 
năng chi trả hơn; và

XÉT RẰNG, bảo trì cẩn thận cơ sở hạ tầng giao thông vận tải hiện tại có thể 
làm giảm phí tổn bảo trì gia tăng trong tương lai; và

XÉT RẰNG, Seattle có ba quy hoạch phương thức đã được thông qua, bao 
gồm Quy hoạch dành cho Người đi xe đạp thông qua năm 2014, Quy hoạch 
Giao thông công cộng thông qua năm 2012 và Quy hoạch dành cho Người đi 
bộ thông qua năm 2009, cùng với Quy hoạch Vận chuyển hàng hóa hiện đang 
được xây dựng; và

XÉT RẰNG, mục tiêu của Thành phố là ưu tiên đầu tư cho Lộ trình đến trường 
An toàn trong những tuyến đường đi bộ và đạp xe an toàn trong vòng bán kính 
khoảng 1 dặm quanh các trường tiểu học, chú trọng vào những kết nối với 
những nơi tiện nghi của cộng đồng như trung tâm cộng đồng, thư viện, trung 
tâm giao thông công cộng và khu vực kinh doanh lân cận; và

XÉT RẰNG, Chiến lược Chuyển động 10 năm của Seattle được xây dựng 
năm 2015 nhằm tích hợp và ưu tiên việc triển khai những quy hoạch phương 
thức thông qua cách tiếp cận toàn diện hệ thống giao thông vận tải được xây 
dựng xoay quanh 5 giá trị cốt lõi: một thành phố an toàn, có khả năng chi trả, 
kết nối, sôi nổi và đổi mới; và

XÉT RẰNG, hoạt động vận chuyển hàng hóa và hàng hóa hiệu quả và đáng 
tin cậy là phẩm chất của một thành phố sôi nổi và Quy hoạch Vận chuyển 
hàng hóa hiện đang được xây dựng sẽ khuyến nghị gia tăng đầu tư vào hoạt 
động vận chuyển hàng hóa và hàng hóa; và

XÉT RẰNG, khoản thu hiện tại dành cho bảo trì và nâng cấp giao thông vận tải 
là không đủ; và

XÉT RẰNG, năm 2001 các cử tri trên toàn thành phố đã thông qua Sáng kiến 
747 và năm 2007 Cơ quan lập pháp Bang Washington đã phục hồi sáng kiến 
này, quy định mức tăng thuế tài sản không cần thông qua đặc biệt của cử tri là 
1%, thấp hơn mức lạm phát; và

XÉT RẰNG, doanh thu thuế ga chia sẻ của Bang cho Seattle không tăng 
nhanh bằng lạm phát; và

XÉT RẰNG, mặc dù Thành phố đang đánh giá và xây dựng đề xuất cho lệ phí 
tác động giao thông vận tải tại Thành phố Seattle, lệ phí tác động không đủ và 
không được dành riêng để cấp vốn cho tất cả nhu cầu bảo trì giao thông vận 
tải và vận hành hệ thống; và 

XÉT RẰNG, năm 2014 cử tri Seattle đã thông qua Đề xuất 1 Khu vực Lợi 
ích Giao thông vận tải của Seattle, hàng năm cung cấp một khoản ước tính 
50.000.000 đô-la cho dịch vụ giao thông công cộng bổ sung trong 6 năm và 
năm 2016 cử tri trên toàn khu vực có thể được yêu cầu xem xét dự luật mở 
rộng đường sắt đô thị nhẹ thông qua cấp vốn cho Sound Transit 3, và cả hai 
dự luật này có thể được bù đắp và thúc đẩy bằng khoản đầu tư bổ sung của 
Seattle thông qua áp thuế; và

 XÉT RẰNG, năm 2006 Thành phố đã xây dựng và Hội đồng Thành phố đã 
thông qua Nghị quyết 30915 nêu rõ kế hoạch cấp vốn 20 năm cho giao thông 
vận tải và đưa ra việc áp thuế tài sản để thay cho Bù đắp Thiếu hut; và

XÉT RẰNG, vào ngày 18/3/2015, Thành phố đã đưa ra dự thảo đề xuất áp 
thuế giao thông vận tải để thay thế áp thuế giao thông vận tải Bù đắp Thiếu hụt 
được xây dựng xoay quanh những nguyên tắc cốt lõi trong Chuyển động của 
Seattle và yêu cầu cộng đồng phản hồi về những ưu tiên được cấp vốn; và 

XÉT RẰNG,3 hội nghị tham quan tự do, 35 cuộc họp sơ kết cộng đồng với sự 
tham dự của 750 người, 5 cuộc thảo luận ngoài lề, một hội thảo trên mạng và 
các buổi họp tự do tham dự tại thư viện, trung tâm cộng đồng và chợ nông 
dân cùng với khảo sát trực tuyến đã tạo ra trên 8.000 bình luận và 5.300 phản 
hồi khảo sát về áp thuế được đề xuất; và 

XÉT RẰNG, những bình luận này đã được tích hợp và dùng để tạo thông tin 
đầu vào cho đề xuất; và

XÉT RẰNG, chi tiêu các khoản tiền áp thuế trong tương lai sẽ theo cam kết 
của Thành phố đối với công bằng xã hội và công bằng trong đấu thầu của 
Thành phố để đẩy nhanh sứ mệnh thúc đẩy công bằng sắc tộc và giới tính 
trong đấu thầu như đã nêu trong Sắc luật 2014-03, Công bằng trong Đấu thầu 
của Thành phố và Bộ luật Thành phố Seattle Chương 20.42, Công bằng trong 
Đấu thầu; DO ĐÓ, TẠI ĐÂY,

Thành phố Seattle
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THÀNH PHỐ SEATTLE BAN HÀNH SẮC LỆNH NHƯ SAU:

Mục 1.  Cá c Định Nghĩa.  Các từ dưới đây khi được sử dụng trong sắc lệnh 
này ở dạng viết hoa có ý nghĩa như sau:

“Thành phố” có nghĩa là Thành phố Seattle.

“Giám đốc” có nghĩa là Giám đốc Tài chính.

“Lợi tức từ Áp thuế” có nghĩa là phần thuế bất động sản cơ bản được áp và 
thu được theo ủy quyền do được cử tri thông qua theo sắc lệnh này cao hơn 
giới hạn tăng áp thuế trong 84.55.010 RCW, và toàn bộ lãi và thu nhập khác 
trên đó, và nếu Thành phố phát hành trái phiếu, chứng phiếu, khoản vay giữa 
các quỹ hoặc bằng chứng về các khoản phải trả nợ khác toàn bộ hoặc một 
phần từ các thuế bổ sung được ủy quyền theo sắc lệnh này, được cho phép 
bởi Mục 4 của sắc lệnh này, theo đó Lợi tức từ Áp thuế cũng sẽ bao gồm các 
khoản lợi tức của những trái phiếu, giấy bạc, khoản vay giữa các quỹ hoặc 
bằng chứng về các khoản nợ.

 “Phân tích Chi tiêu” có nghĩa là các danh mục và yếu tố có trong Phụ lục A của 
sắc lệnh này.

“Nâng cấp Giao thông vận tải” có nghĩa là các danh mục và lĩnh vực chương 
trình được đề cập trong Mục 6 với sửa đổi mà Thành phố có thể cho phép 
bằng sắc lệnh tùy từng thời điểm.

Mục 2.  Đệ trình Áp thuế Bất động sản Cơ bản.  Tại đây Thành phố đệ trình 
với các cử tri đủ điều kiện của Thành phố đề xuất được cho phép theo 
84.55.050 RCW để vượt quá giới hạn áp thuế trên thuế bất động sản cơ bản 
được nêu trong 84.55.010 RCW cho thuế tài sản được áp từ năm 2015 đến 
năm 2023 để thu từ năm 2016 đến năm 2024 tương ứng, chỉ cho mục đích 
huy động tổng cộng 930.000.000 đô-la trong thời gian 9 năm cho ngành giao 
thông vận tải.  Đề xuất sẽ chỉ giới hạn sao cho Thành phố không áp thuế trên 
95.000.000 đô-la trong năm đầu tiên, ngoài số tiền thuế bất động sản cơ bản 
tối đa có thể áp theo Chương 84.55 RCW nếu không có sắc lệnh này.  Theo 
84.55.050(5) RCW, số tiền thuế bất động sản cơ bản tối đa có thể áp trong 
năm 2024 để thu trong năm 2025 và trong những năm sau sẽ được tính như 
thể giới hạn thuế bất động sản cơ bản không được tăng theo sắc lệnh này.

Mục 3.  Bố trí Lợi tức từ Áp thuế.  Tất cả Lợi tức từ Áp thuế sẽ được cho vào 
thành một phần riêng trong Quỹ Giao thông vận tải. Lợi tức từ Áp thuế có thể 
tạm thời được bố trí hoặc đầu tư theo cách thức đầu tư hợp pháp vốn của 
Thành phố và tất cả thu nhập đầu tư sẽ được gửi vào Quỹ Giao thông vận tải. 
Giám đốc Tài chính được ủy quyền lập các quỹ con hoặc tài khoản có thể cần 
để thực hiện các mục đích của sắc lệnh này.

Mục 4.  Trái phiếu và Chứng phiếu.  Trong phạm vi luật pháp hiện hành cho 
phép, Thành phố có thể phát hành trái phiếu, chứng phiếu hoặc bằng chứng 
nợ khác phải trả toàn bộ hoặc một phần từ thuế bổ sung được cho phép theo 
sắc lệnh này và có thể thế chấp hoặc dùng thuế đó để trả gốc, lãi và phí (nếu 
có) của trái phiếu, chứng phiếu hoặc bằng chứng nợ khác và để thanh toán 
chi phí có liên quan.

Mục 5.  Sử dụng Lợi tức từ Áp thuế.  Lợi tức từ Áp thuế sẽ chỉ được dùng 
cho Nâng cấp Giao thông vận tải theo các điều khoản trong Mục 6 và theo 
84.55.050 RCW. Hội đồng dự kiến phân bổ hoặc chuyển giao các khoản thu 
của Quỹ con chung (GSF) trong ngân sách hàng năm cho giao thông vận tải. 
Khoản phân bổ hoặc chuyển giao hàng năm dự kiến tối thiểu (Phân bổ GSF 
Hàng năm Tối thiểu) là 40.000.000 đô-la trong năm đầu tiên áp thuế; Phân 
bổ GSF Hàng năm Tối thiểu sau đó sẽ được điều chỉnh hàng năm theo hệ số 
lạm phát. Nếu Hội đồng không phân bổ ít nhất là Phân bổ GSF Hàng năm Tối 
thiểu trong một năm nào đó, thì Hội đồng không được áp thuế được phép theo 
sắc lệnh này để thu trong năm ngân sách tiếp theo, trừ khi Hội đồng Thành 
phố quyết định rằng điều kiện kinh tế hoặc tài chính không cho phép Hội đồng 
phân bổ Phân bổ GSF Hàng năm Tối thiểu với 3/4 số phiếu. Hệ số lạm phát 
hàng năm sẽ là mức thấp hơn giữa 3% hoặc mức thay đổi phần trăm trong 
Chỉ số Giá tiêu dùng cho Tất cả Người tiêu dùng Đô thị tại Seattle-Tacoma-
Bremerton (CPI-U-Seattle) trong thời gian 12 tháng kết thúc vào tháng 6 của 
năm ngân sách hiện tại tương ứng với thời gian 12 tháng kết thúc vào tháng 6 
của năm ngân sách trước đó. 

Mục 6.  Nâng cấp Giao thông vận tải.  Nâng cấp giao thông vận tải sẽ diễn ra 
trong ba danh mục chính: lộ trình an toàn, giả tỏa ách tắc và bảo trì và sửa 

chữa. Thành phố dự kiến thu 930 triệu đô-la trong Lợi tức từ Áp thuế trong 
khoảng thời gian 9 năm. Lợi tức từ Áp thuế sẽ được phân bổ theo những cách 
dưới đây:

Chương trình Lộ trình An toàn. Thành phố sẽ phân bổ 207 triệu đô-la trong Lợi 
tức từ Áp thuế cho lộ trình an toàn. Áp thuế bao gồm những Chương trình Lộ 
trình An toàn:

Hành lang giao thông An toàn

Lộ trình đến trường An toàn

Biển báo và Ký hiệu

Hoạt động Giao thông vận tải

An toàn cho Người đi xe đạp

An toàn cho Người đi bộ

Các Dự án Khu phố

Chương trình Giải tỏa Ách tắc. Thành phố sẽ phân bổ 303 triệu đô-la trong 
Lợi tức từ Áp thuế cho giải tỏa ách tắc. Trong những khoản phân bổ này, 
không dưới 20 triệu đô-la sẽ được phân bổ cho dự án riêng về giao cắt lập thể 
Lander Street hoặc trong trường hợp dự án Lander Street không được cấp 
vốn thì những khoản phân bổ này sẽ được dùng cho cải thiện giao thông vận 
chuyển hàng hóa khác. Áp thuế bao gồm các Chương trình Giải tỏa Ách tắc 
sau đây:

Nâng cấp Đa phương thức

Định giờ Tín hiệu Giao thông

Hệ thống Giao thông Thông minh

Kết nối Đường sắt Đô thị nhẹ: Nhà ga Đường sắt nhẹ Graham Street

Cầu Northgate

Kết nối Đường sắt Đô thị nhẹ: Tiếp cận Mt. Baker

Cơ sở cho Người đi xe đạp và Người đi bộ

Vỉa hè mới

Nâng cao Hợp tác: Đường vượt Lander Street

Mạng lưới dành cho Xe Hạng nặng: Hành lang Vành đai phía Đông

Nâng cấp Điểm Vận chuyển hàng hóa

Các Chương trình Bảo trì và Sửa chữa. Thành phố sẽ phân bổ 420 triệu đô-
la trong Lợi tức từ Áp thuế cho bảo trì và sửa chữa. Áp thuế bao gồm các 
chương trình Bảo trì và Sửa chữa như sau:

Bảo trì Cầu và Kết cấu

Cải thiện Địa chấn Cầu

Thay thế Cầu

Bảo trì Đường bộ Trục đường chính

Nâng cấp Điểm lát

Hợp tác Thoát nước

Tỉa cây và Trồng cây

Khoản tiền phân bổ trong 9 năm của Lợi tức từ Áp thuế cho mỗi danh mục 
chính được đưa ra trong Mục 6 có thể được thay đổi lên đến 10% của số tiền 
đã nêu cho mỗi danh mục chính bởi sắc lệnh riêng lẻ sau khi Ủy ban Giám sát 
Áp thuế đã được cho cơ hội để bình luận. Khoản tiền phân bổ trong 9 năm của 
Lợi tức từ Áp thuế cho mỗi danh mục chính được đưa ra trong Mục 6 có thể 
được thay đổi hơn 10% của số tiền đã nêu cho mỗi danh mục chính nếu có 
được 3/4 phiếu bầu của Hội đồng Thành phố.

Phân tích Chi tiêu (Phụ lục A) cung cấp thêm thông tin về sản phẩm dự kiến, 
số tiền chi tiêu dự kiến và nguồn thu dự kiến; nhưng Phân tích Chi tiêu chỉ 
mang tính minh hoạt và không bắt buộc. Thành phố dự kiến rằng những khoản 
phân bổ của Lợi tức từ Áp thuế phải thích hợp với các chương trình được nêu 
trong Phân tích Chi tiêu đính kèm sắc lệnh này. 

Thành phố Seattle
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Trong ngân sách Thành phố hàng năm hoặc theo sắc lệnh riêng, Thành phố 
sẽ quyết định Nâng cấp Giao thông vận tải và cấp phân bổ sao cho đạt được 
mục tiêu và kết quả Áp thuế hiệu quả nhất. Trong 1 năm ngân sách Thành 
phố được phép phân bổ lại vốn chưa dùng hết và không trở ngại từ chương 
trình này sang chương trình khác thuộc cùng một danh mục chính bằng cách 
chuyển ngân sách hoạt động theo Bộ luật Thành phố Seattle 5.08.020.

Thành phố sẽ hướng đến tối đa hóa tiềm năng Lợi tức từ Áp thuế bằng cách 
thực hiện tài trợ bù đắp, thông qua tham gia đối tác với các đại lý khác và bằng 
cách xác định những nâng cấp có hiệu suất và hiệu quả. 

Mục 7.  Sở Giao thông vận tải Seattle sẽ đánh giá những dự án của mình đẩy 
nhanh tiến độ các mục tiêu của những sáng kiến dưới đây hay không và nếu 
có thì như thế nào: (1) Kế hoạch Vision Zero; (2) chương trình Lộ trình đến 
trường An toàn; và (3) Sáng kiến Công bằng Sắc tộc và Xã hội của Thành phố.  
Sở Giao thông vận tải Seattle sẽ nộp báo cáo hàng năm cho Hội đồng Thành 
phố ghi lại đánh giá cho (a) mỗi dự án vận chuyển hàng hóa, giao thông công 
cộng và hành lang giao thông an toàn và (b) mỗi dự án giao thông vận tải khác 
với tổng ngân sách cho Dự án Cải thiện Vốn trên 5 triệu đô-la.

Mục 8.  Sử dụng Vốn.  Bất kỳ đề xuất nào về việc sử dụng Lợi tức từ Áp thuế 
để xây dựng hoặc vận hành xe điện phải kèm theo thuyết minh được trình bày 
trước ủy ban Hội đồng đánh giá giá trị địa lý, năng suất và tác động của đề 
xuất đối với ngụ ý công bằng sắc tộc và xã hội. Thuyết minh phải nêu những 
phát hiện từ khi áp dụng Bộ công cụ Công bằng Sắc tộc (hay bộ công cụ kế 
tiếp sau đó).

Mục 9.  Ủy ban Giám sát.  Tùy theo cử tri có thông qua đề xuất được đệ trình 
bởi sắc lệnh này bằng cách bỏ phiếu kín hay không, thành lập Ủy ban Giám 
sát để theo dõi các khoản thu, chi và việc triển khai chương trình và dự án và 
cố vấn cho Hội đồng Thành phố, Thị trưởng và Sở Giao thông vận tải Seattle 
tương ứng với tiết kiệm hay vượt quá chi phí chương trình và dự án.  Hàng 
năm Ủy ban sẽ xem xét lại các ưu tiên chương trình và dự án, chi tiêu và kế 
hoạch tài chính đã sửa đổi của Sở Giao thông vận tải Seattle.  Ủy ban Giám 
sát có thể đưa ra khuyến nghị cho Thị trưởng và Hội đồng Thành phố về việc 
sử dụng chi tiêu Lợi tức từ Áp thuế.

Ủy ban Giám sát bao gồm 16 thành viên: một thành viên của Hội đồng Thành 
phố (Chủ tịch Ủy ban Giao thông vận tải của Hội đồng Thành phố hoặc ủy ban 
kế nhiệm chịu trách nhiệm về giao thông); Giám đốc Ngân sách của Thành 
phố; một đại diện được chọn bởi và từ các thành viên tương ứng của Ban Có 
vấn về Người đi bộ của Seattle, Ban Cố vấn về Người đi xe đạp của Seattle, 
Ban cố vấn về Giao thông công cộng của Seattle và Ban Vận chuyển hàng 
hóa của Seattle; 5 cư dân Seattle do Hội đồng Thành phố bổ nhiệm, bao gồm 
một kỹ sư được cấp phép có kinh nghiệm về cầu và kết cấu; và 5 cư dân 
Seattle do Thị trưởng bổ nhiệm và tùy theo xác nhận của Hội đồng Thành phố.

Nhiệm kỳ ban đầu của các thành viên của ban và cư dân được bổ nhiệm sẽ là 
4 năm, ngoại trừ 2 nhiệm kỳ 2 năm (dành cho 1 người do thị trưởng bổ nhiệm 
và 1 người do Hội đồng bổ nhiệm) và 4 nhiệm kỳ 3 năm (dành cho 2 người 
do thị trưởng bổ nhiệm và 2 người do Hội đồng bổ nhiệm). Những nhiệm kỳ 
sau đó cho tất cả các thành viên được bổ nhiệm sẽ là 4 năm. Nhiệm kỳ này sẽ 
bắt đầu vào ngày 1/1/2016. Khi một thành viên của Ủy ban Giám sát từ chức, 
nghỉ hưu, qua đời, mất năng lực hay bị cách chức thì người có thẩm quyền bổ 
nhiệm thành viên đó có thể bổ nhiệm thành viên thay thế trong thời gian còn 
lại của nhiệm kỳ. Bổ nhiệm hay xác nhận muộn cũng sẽ dành cho thời gian 
còn lại của nhiệm kỳ. Bất kỳ chỗ trống nào trong một nhiệm kỳ chưa mãn hạn 
sẽ được bổ sung theo đúng cách thức bổ nhiệm ban đầu. Thành viên kết thúc 
nhiệm kỳ có thể tiếp tục là thành viên lâm thời có quyền biểu quyết cho đến khi 
có người kế nhiệm vị trí đó được bổ nhiệm hoặc xác nhận, đối với 5 cư dân 
cho Thị trưởng bổ nhiệm.  

Ủy ban Giám sát sẽ bầu ra chủ tịch và có thể thông qua luật lệ cho quy trình 
riêng của mình, bao gồm yêu cầu về số đại biểu cần thiết và tần suất họp. Các 
cuộc họp của Ủy ban Giám sát sẽ được công khai theo Đạo luật Họp Công 
khai, Chương 42.30 RCW. Ủy ban Giám sát sẽ công bố báo cáo hàng năm 
cho Thị trưởng, Hội đồng Thành phố và người dân Seattle.  Từ ngày 1/1 đến 
ngày 30/4/2024, Ủy ban Giám sát được yêu cầu đưa ra khuyến nghị cho Thị 
trưởng và Hội đồng Thành phố về khả năng thích hợp của đề xuất với cử tri 
của Seattle áp thuế khác để cho phép thuế tài sản bổ sung để thực hiện nâng 
cấp giao thông vận tải. 

Các nhân tố mà Ủy ban Giám sát sẽ cân nhắc khi đưa ra khuyến nghị bao 
gồm, nhưng không giới hạn: (a) thành công của Thành phố trong việc triển 
khai dự án, bao gồm cả khả năng quản lý và kiểm soát chi phí dự án; (b) khả 
năng thích hợp của nguồn thu thay thế tạo ra liên kế trực tiếp hơn giữa thuế 
hoặc lệ phí đã trả và việc sử dụng hệ thống giao thông vận tải của Thành phố 
và (c) nhu cầu cơ bản cần cấp vốn để hỗ trợ sử dụng như được nêu tại Mục 6. 
Thị trưởng và Hội đồng sẽ cân nhắc bất kỳ khuyến nghị kịp thời nào do Ủy ban 
Giám sát đưa ra.

Sở Giao thông vận tải Seattle sẽ cung cấp nhân viên và hỗ trợ hậu cần cho Ủy 
ban Giám sát.  Các thành viên sẽ làm việc không công nhưng có thể được bồi 
hoàn phí tổn của họ, bao gồm trả cho dịch vụ chăm sóc trẻ trong khi họ đi họp.  
Ủy ban Giám sát sẽ duy trì hoạt động cho đến ngày 31/12/2024 và sau đó nếu 
sắc lệnh quy định.

Mục 10.  Báo cáo.  Giám đốc Giao thông vận tải sẽ lập và đệ trình cho Hội 
đồng Thành phố, Thị trưởng và Ủy ban Giám sát báo cáo tiến độ hàng năm 
về việc thực hiện các khoản đầu tư được cấp vốn từ áp thuế. Đối với mỗi yếu 
tố trong Phân tích Chi tiêu có trong Phụ lục A của sắc lệnh này, cho mỗi danh 
mục và mỗi yếu tố, báo cáo tiến độ hàng năm sẽ bao gồm (chi tiết theo áp 
thuế, vốn địa phương hay đòn bẩy vốn): 

chi tiêu và sản phẩm được hoạch định; 

chi tiêu và sản phẩm hàng năm thực tế; và 

chi tiêu và sản phẩm cộng dồn thức tế.  

Báo cáo sẽ bao gồm đánh giá thuyết minh so sánh chi tiêu và sản phẩm thực 
tế với chi tiêu và sản phẩm hoạch định ban đầu và sẽ giải thích vì sao lại có sự 
khác biệt (nếu có) với chi tiêu và sản phẩm hoạch định ban đầu.  Ngoài ra, báo 
cáo tiến độ hàng năm sẽ tổng hợp các khoản đầu tư được hỗ trợ từ áp thuế 
triển khai các kế hoạch phương thức đã được thông qua, bao gồm thông tin 
chi tiết về số tiền vốn áp thuế, vốn địa phương và đòn bẩy thuế.

Ngoài báo cáo tiến độ hàng năm, Giám đốc Giao thông vận tải sẽ lập và đệ 
trình báo hàng năm tập trung vào cầu và kết cấu, bao gồm thuyết minh giải 
thích chi tiết điều kiện của cầu và kết cấu trong Thành phố Seattle, đặc biệt là 
các cầu Ballard và Magnolia, đánh giá về những khiếm khuyết đã biệt và kế 
hoạch cấp vốn để giải quyết những khiếm khuyết đã biết này.

Hàng năm Giám đốc Giao thông vận tải cũng sẽ sửa lại và nộp cho Hội đồng 
Thành phố, Thị trưởng và Ủy ban Giám sát kế hoạch tài chính cho Nâng cấp 
Giao thông Vận tải.

Mục 11.  Tiêu đề Lá phiếu bầu.  Hội đồng Thành phố chỉ đạo Lục sự Thành 
phố lập hồ sơ cho sắc lệnh này cùng với Giám đốc Bầu cử Quận King, 
Washington, như giám sát bầu cử mặc nhiên, yêu cầu Giám đốc Bầu cử yêu 
cầu và tiến hành cuộc bầu cử đặc biệt tại Thành phố đồng thời với cuộc tổng 
tuyển cử của bang được tổ chức vào ngày 3/11/2015 để đệ trình với cử tri đủ 
điều kiện của Thành phố đề xuất được quy định trong sắc lệnh này.

Lục sự Thành phố được chỉ đạo xác nhận với Giám đốc Bầu cử Quận King 
về đề tựa phiếu bầu được Luật sư Thành phố thông qua theo trách nhiệm của 
Luật sư Thành phố trong 29A.36.071 và 29A.72.050 RCW. Đề tựa phiếu bầu 
dưới đây chứa lời phát biểu về đối tượng và mô tả chính xác được đệ trình lên 
Luật sư Thành phố cân nhắc:

THÀNH PHỐ SEATTLE

ĐỀ XUẤT SỐ: 1

Đề xuất 1 của Thành phố Seattle về việc thay thế nguồn vốn cho bảo trì và 
nâng cấp giao thông vận tải trên toàn thành phố. 

Nếu được thông qua, đề xuất này sẽ thay thế áp thuế đã kết thúc và cấp vốn 
cho tăng cường địa chấn cầu, các dự án tiếp cận hành lang giao thông công 
cộng và đường sắt nhẹ, các dự án an toàn người đi bộ và người đi xe đạp, 
các tín hiệu giao thông đồng bộ hóa, bảo trì và sửa chữa tuyến phố, các dự án 
vận chuyển hàng hóa và các dự án tuyến khu phố. 

Sắc lệnh cho phép thuế bất động sản cơ bản cao hơn giới hạn trong 84.55 
RCW, cho phép thu tối đa 95.000.000 đô-la trong năm 2016 và 930.000.000 
đô-la sau 9 năm. Tổng giới hạn thuế thường xuyên năm 2016 sẽ là 3,60 đô-
la/1.000 đô-la giá trị đánh thuế, bao gồm khoảng 0,62 đô-la/1.000 đô-la giá trị 
đánh thuế trong thuế bổ sung.

Thành phố Seattle
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Có nên thông qua áp thuế này không? 

Áp thuế, Có 

Áp thuế, Không 

Mục 12.  Tiêu đề các Mục.  Tiêu đề các mục chỉ để thuận tiện dẫn chiếu và 
không điều chỉnh hay hạn chế nội dung của mục.

Mục 13.  Hiệu lực Từng phần.  Trong trường hợp có một hoặc nhiều điều 
khoản của sắc lệnh này bị cho là vô giá trị vì bất kỳ lý do nào, thì sẽ không ảnh 
hưởng đến bất kỳ điều khoản nào khác của sắc lệnh này hay áp thuế bổ sung 
được cho phép trong sắc lệnh này, nhưng sắc lệnh này và thẩm quyền áp thuế 
này sẽ được hiểu và thực thi như thể các điều khoản vô giá trị không có trong 
sắc lệnh này, và bất kỳ điều khoản nào có thể bị cho là vô giá trị vì bất kỳ lý do 
nào sẽ được coi là có hiệu lực trong phạm vi được pháp luật cho phép.

Mục 14. Phê chuẩn.  Xác nhận của Lục sự Thành phố trước Giám đốc Hồ sơ 
và Bầu cử Quận King về đề xuất được đề cập trong Mục 11 và bất kỳ hành 
động nào khác được thực hiện sau khi thông qua sắc lệnh này và phù hợp với 
thẩm quyền của sắc lệnh, tại đây được phê chuẩn và xác nhận. 

Mục 15.  Pháp lệnh này sẽ có hiệu lực và được thực thi 30 ngày sau khi được 
Thị Trưởng phê duyệt, nhưng nếu không được Thị Trưởng phê duyệt và được 
trả lại trong vòng mười ngày sau khi trình bày, thì pháp lệnh sẽ có hiệu lực 
theo như quy định trong Bộ Luật Thành Phố Seattle, Mục 1.04.020.

Thành phố Seattle
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Phụ lục A:  Phân tích Chi phí

Thuế Giao thông vận tải để Thay đổi Seattle

Phân tích Chi phí Đề xuất Thuế sửa lại - Thông tin Bổ sung

Cập nhật ngày 26/6/2015

Sở Giao thông vận tải Seattle dự kiến chi những khoản tiền lũy tích sau đây trong những lĩnh vực dự án và chương trình trong 9 năm đánh thuế trong đó phân 
bổ ngân sách hàng năm được lấy từ ngân sách Thành phố mỗi năm.  Danh mục vốn địa phương được dự toán dựa trên phân bổ ngân sách của Thành phố 
Seattle trong ngân sách năm 2015. Vốn địa phương bao gồm Quỹ con chung, thuế ga, Thuế tiêu thụ Bất động sản và các khoản thu khác của Thành phố. Đòn 
bẩy vốn được dự toán và bao gồm vốn không đánh thuế dự kiến sẽ được bảo đảm để hoàn thành sản phẩm cho mỗi lĩnh vực dự án hay chương trình.  Đòn 
bẩy vốn bao gồm sự kết hợp của các khoản tài trợ của bang và liên bang, các khoản đóng góp đối tác công tư và các khoản thu khác. Những sản phẩm được 
nêu dưới đây dựa trên Tổng chi tiêu hoạch định và với mỗi yếu tố, Tổng là tổng số tiền của ba danh mục: Vốn địa phương, Thuế đầu tư và Đòn bẩy vốn.

Danh mục
Vốn địa 
phương

Thuế đầu tư Đòn bẩy vốn
Tổng

Lộ trình An toàn
Cung cấp lộ trình an toàn và dễ tiếp cận kết nối trường học, trung tâm di chuyển 
và các điểm đến khác. 122 triệu $ 207 triệu $ 40 triệu $ 369 triệu $
Vision Zero – Triển khai chương trình nhằm xóa bỏ những tai nạn nghiêm 
trọng và nguy hiểm chết người. 113 triệu $ 71 triệu $ 17 triệu $ 201 triệu $

• Hành lang giao thông An toàn:  Hoàn thiện 12 - 15 dự án an toàn 
hành lang giao thông, nâng cao an toàn cho tất cả người đi đường 
trên những con phố xảy ra nhiều tai nạn nhất của chúng ta. 6 triệu $ 23 triệu $ 3 triệu $ 31 triệu $

• Lộ trình đến trường An toàn:  Hoàn thành 9 -12 dự án Lộ trình 
đến trường an toàn mỗi năm cùng với giáo dục về an toàn, nâng 
cao an toàn khi đi bộ và đi xe đạp ở mọi trường công lập tại Seat-
tle.  Hoàn thành các dự án trong vòng ba năm Đánh thuế đầu ti ên 
ở khu đi bộ của các trường ti ểu học có mức nghèo đói cao: Bailey 
Gatzert, Marti n Luther King, Jr., West Seatt le, Dunlap, Dearborn 
Park, Wing Luke, Northgate, Van Asselt, Emerson, Concord, Raini-
er View, Roxhill 34 triệu $ 7 triệu $ 7 triệu $ 48 triệu $

• Biển báo và Ký hiệu:  Sơn lại đường dành cho người đi bộ thường 
xuyên hơn với chu kỳ bốn năm hoặc ngắn hơn để bảo đảm tất cả 
đường dành cho người đi bộ đều được đánh dấu rõ ràng. 9 triệu $ 4 triệu $ - 13 triệu $

• Hoạt động Giao thông vận tải:  Duy trì và nâng cấp hệ thống tí n 
hiệu, biển báo và ký hiệu giao thông của Thành phố. 64 triệu $ 37 triệu $ 7 triệu $ 108 triệu $

Danh mục
Vốn địa 
phương Thuế đầu tư Đòn bẩy vốn

Tổng
An toàn cho Người đi bộ và Người đi xe đạp - bảo vệ những người đi đường 
dễ bị tổn thương nhất của chúng ta là người đi bộ và người đi xe đạp 9 triệu $ 110 triệu $ 23 triệu $ 142 triệu $

• An toàn cho Người đi xe đạp:  Xây dựng khoảng 50 dặm các làn 
đường mới được bảo vệ dành cho xe đạp và 60 dặm đường 
cây xanh, hoàn thành hơn một nửa mạng lưới trên toàn thành 
phố trong Quy hoạch Tổng thể cho Xe đạp. Trong khoản vốn 
được xác định cho yếu tố này, sẽ dành ra 2 triệu $ để triển khai 
nâng cấp dành cho xe đạp như một phần trong dự án Tiếp cận 
Núi Baker. 9 triệu $ 65 triệu $ 20 triệu $ 94 triệu $

• An toàn cho Người đi bộ:  Sửa chữa 225 khối vỉa hè bị hỏng 
trong các trung tâm và làng đô thị của chúng ta. - 15 triệu $ - 15 triệu $

• An toàn cho Người đi bộ:  Nâng cấp các đoạn đường dốc lề 
đường và ngã tư ở 750 nút giao thông trên toàn thành phố - 30 triệu $ 3 triệu $ 33 triệu $
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Các dự án Khu phố - 26 triệu $ - 26 triệu $

• Các Dự án Khu phố:  Hoàn thành 20-35 dự án khu phố ưu ti ên để 
tăng cường an ninh, giao thông và ti ếp cận và cải ti ến ở những khu 
phố này - 26 triệu $ - 26 triệu $

Bảo trì và Sửa chữa
Giảm tồn đọng trong công việc bảo trì và sửa chữa dọc theo các trục đường 
chính và những tuyến đường đông nhất của Seattle. 94 triệu $ 420 triệu $ 97 triệu $ 611 triệu $
Bảo trì các tuyến phố 36 triệu $ 250 triệu $ 19 triệu $ 305 triệu $

• Bảo trì Đường bộ Trục đường chính:  Lát lại 180 dặm làn đường 
của các tuyến phố trục chính, bảo trì và hiện đại hóa 35% các 
tuyến phố đông nhất của Seatt le với lượng người và hàng hóa lớn 
nhất (cũng được tài trợ qua 7 hành lang giao thông được tăng 
cường như dưới đây) 16 triệu $ 235 triệu $ 19 triệu $ 269 triệu $

• Nâng cấp Điểm lát:  Lát lại 65 địa điểm mục ti êu mỗi năm, tổng 
cộng khoảng 70 dặm làn đường của tuyến phố trục chính với 
chương trình sửa chữa và bảo trì do đội cứu hỏa Thành phố 
triển khai. 20 triệu $ 15 triệu $ - 36 triệu $

Cầu và Kết cấu - giữ an toàn cho những cây cầu của chúng ta 31 triệu $ 140 triệu $ 68 triệu $ 239 triệu $

• Bảo trì Cầu và Kết cấu:  Xóa bỏ tồn đọng trong sửa chữa những 
điểm cầu cần thiết 20 triệu $ 25 triệu $ - 44 triệu $

• Nâng cấp Địa chấn Cầu:  Gia cố địa chấn 16 cầu dễ bị phá hủy 1 triệu $ 68 triệu $ 37 triệu $ 106 triệu $
• Thay thế Cầu: Thay thế cầu bằng gỗ cho xe chạy cuối cùng của 

Seatt le (trên Đại lộ Fairview) 6 triệu $ 27 triệu $ 16 triệu $ 49 triệu $

Danh mục
Vốn địa 
phương Thuế đầu tư Đòn bẩy vốn

Tổng

• Thay thế Cầu:  Hoạch định và thiết kế thay thế cầu ưu ti ên cao 
để bắt đầu xây dựng sau năm 2024. Trong số vốn được xác định 
cho yếu tố này, tổng số vốn lên đến 10 triệu $ (vốn địa phương, 
thuế, đòn bẩy vốn) có thể được sử dụng để triển khai các dự án 
ngắn hạn về an toàn cho người đi bộ và người đi xe đạp đang 
được nghiên cứu để thay thế (ngoài khoản vốn được cấp cho 
các dự án an toàn cho người đi bộ và người đi xe đạp trong 
những yếu tố khác). 4 triệu $ 15 triệu $ 15 triệu $ 34 triệu $

• Bảo trì Cầu và Kết cấu:  Các khoản đầu tư khác cho an toàn cầu 
bao gồm sửa chữa và khôi phục đường dốc và kết cấu 1 triệu $ 5 triệu $ - 5 triệu $

Rừng và thoát nước đô thị 27 triệu $ 30 triệu $ 10 triệu $ 67 triệu $

• Tỉa cây:  Thêm một đội tỉa cây mới tập trung vào việc đáp ứng 
nhanh nhu cầu cắt tỉa cây quan trọng (ví dụ như dọn quang cho 
người đi xe đạp và đi bộ và các điểm dừng của phương ti ện 
giao thông công cộng) và bảo đảm đường nhìn rõ ràng tới các 
tí n hiệu và biển báo

• Trồng cây:  Thay thế mỗi cây bị dỡ bỏ do bệnh hay vì lý do an 
toàn bằng hai cây mới 27 triệu $ 20 triệu $ - 47 triệu $

• Hợp tác Thoát nước:  Hợp tác với Sở Tiện ích Công cộng Seatt le để 
lát đường, cung cấp cơ sở hạ tầng và ngã tư mới cho người đi bộ và 
giải quyết các vấn đề thoát nước ở khu South Park dễ bị ngập úng - 10 triệu $ 10 triệu $ 20 triệu $
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Giảm Ùn tắc
Tăng cường các lựa chọn giao thông vận tải xuyên suốt mạng lưới 69 triệu $ 303 triệu $ 427 triệu $ 799 triệu $
Nâng cấp Tính di động của Hành lang giao thông - hiện đại hóa các tuyến 
phố 31 triệu $ 169 triệu $ 218 triệu $ 418 triệu $

• Nâng cấp Đa phương thức:  Hoàn thành 7 dự án hành lang giao 
thông đa phương thức cho giao thông công cộng, thiết kế lại các 
tuyến phố chính với các chuyến xe buýt có tần suất cao hơn và 
đáng ti n cậy hơn, nâng cấp lát đường, tí n hiệu và các nâng cấp 
khác nhằm nâng cao khả năng kết nối và an toàn cho tất cả người 
đi đường, cho dù đi bộ, đi xe đạp, đi xe hơi hay phương ti ện giao 
thông công cộng; hoàn thành các dự án đường liên kết bị thiếu của 
Đường mòn Burke Gilman, Fauntleroy Way Southwest Boulevard, 
hoạch định và hoàn thiện nâng cấp nhằm tăng cường Hành lang 
giao thông Đông Nam Phố 45 cho người đi bộ và người đi xe đạp 
từ 4th Ave NE đến Brooklyn Ave NE trước thời điểm thông Đường 
sắt Đô thị nhẹ Đại học năm 2021 và hoạch định nâng cấp hành lang 
giao thông cho Aurora Ave N. 13 triệu $ 104 triệu $ 211 triệu $ 327 triệu $

Danh mục
Vốn địa 
phương Thuế đầu tư Đòn bẩy vốn

Tổng

• Cải thiện Định giờ Tín hiệu Giao thông:  Tối ưu hóa định giờ tí n 
hiệu giao thông trên 5 hành lang giao thông xuyên suốt thành 
phố mỗi năm để cải thiện luồng giao thông và phục vụ người 
đi ô tô và xe tải, đi xe đạp, phương ti ện giao thông công cộng 
và đi bộ 2 triệu $ 13 triệu $ 1 triệu $ 16 triệu $

• Nâng cấp Hệ thống Giao thông Thông minh:  Triển khai Nâng 
cấp ITS Thế hệ Mới để hỗ trợ tất cả người đi đường di chuyển 
chắc chắn hơn quanh thành phố và cung cấp thông ti n cải 
thiện cho người đi đường 2 triệu $ 17 triệu $ 6 triệu $ 25 triệu $

• Nâng cấp Hành lang Giao thông công cộng: Giúp dịch vụ xe buýt 
đáng ti n cậy hơn thông qua chương trình nâng cấp giao thông 
công cộng toàn diện để xóa bỏ tắc nghẽn tại những địa điểm 
chính và đóng góp vào nâng cấp giao thông công cộng trên 7 
hành lang giao thông công cộng bao gồm cả hoạch định nâng cấp 
đường vào và đường ra cho bán đảo West Seatt le. 15 triệu $ 35 triệu $ - 50 triệu $

Cải thiện Hợp tác trong Đường sắt Đô thị nhẹ - nâng cấp kết nối với đường 
sắt đô thị nhẹ 1 triệu $ 27 triệu $ 10 triệu $ 38 triệu $

• Kết nối Đường sắt Đô thị nhẹ:  Góp vốn của Thành phố cho nhà ga 
kết nối Đường sắt đô thị nhẹ mới tại Graham Street ở đông nam 
Seatt le - 10 triệu $ xác định sau xác định sau

• Cầu Northgate:  Cấp thêm vốn Thành phố cho cầu dành cho 
người đi bộ và người đi xe đạp trên I-5 nối với đường sắt đô thị 
nhẹ tại Northgate 1 triệu $ 15 triệu $ 10 triệu $ 26 triệu $

• Kết nối Đường sắt Đô thị nhẹ:  Triển khai các phần sớm của dự 
án ti ếp cận Mt. Baker - 2 triệu $ - 2 triệu $
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Nâng cấp dành cho Người đi bộ và Người đi xe đạp - đi bộ và đạp xe dễ 
dàng hơn. Trong khoản vốn được xác định cho yếu tố này, sẽ dành 
ra 2 triệu $ để triển khai nâng cấp dành cho người đi bộ như một 
phần trong dự án Tiếp cận Núi Baker. 35 triệu $ 68 triệu $ 29 triệu $ 132 triệu $

• Vỉa hẻ Mới:  Xây dựng 150 khối vỉa hè mới, lấp hơn 75% khe 
hở vỉa hè trên các hành lang giao thông công cộng ưu ti ên trên 
toàn thành phố, chú trọng tạo ra những tuyến đường dễ ti ếp 
cận cho người khuyết tật và người già

• Cơ sở cho Người đi xe đạp và Người đi bộ:  Khiến những tuyến 
phố dân cư không có vỉa hè trở nên an toàn hơn và thoải mái 
hơn để đi bộ, bao gồm thông qua việc hợp tác với Sở Tiện ích 
Công cộng Seatt le ở khu Broadview dễ bị ngập úng 35 triệu $ 61 triệu $ 28 triệu $ 123 triệu $

Danh mục
Vốn địa 
phương Thuế đầu tư Đòn bẩy vốn

Tổng

• Cơ sở cho Người đi xe đạp và Người đi bộ:  Lắp đặt 1.500 điểm 
đỗ xe đạp mới trên toàn thành phố và bảo trì những cơ sở hiện 
tại cho người đi xe đạp

• Cơ sở cho Người đi xe đạp và Người đi bộ:  Các khoản đầu tư 
khác dành cho người đi xe đạp và người đi bộ - 7 triệu $ 1 triệu $ 8 triệu $

Cải thiện Tính di động trong Vận chuyển hàng hóa - vận chuyển hàng hóa và 
giao hàng 2 triệu $ 39 triệu $ 170 triệu $ 211 triệu $

• Nâng cao Hợp tác:  Cấp ti ền của địa phương để thiết kế và xây 
dựng Đường vượt Lander Street - 20 triệu $ 130 triệu $ 150 triệu $

• Mạng lưới dành cho Xe Hạng nặng:  Xây dựng hành lang giao 
thông Đường Vành đai phía Đông, một tuyến đường chính 
trong Mạng lưới dành cho Xe Hạng nặng của Seatt le 2 triệu $ 5 triệu $ 37 triệu $ 44 triệu $

• Nâng cấp Điểm:  Cấp vốn cho chương trình nâng cấp điểm mục 
ti êu để hỗ trợ vận chuyển hàng hóa nhanh chóng - 14 triệu $ 3 triệu $ 17 triệu $

Tổng cộng (Tất cả các Danh mục) 285 triệu $ 930 triệu $ 564 triệu $ 1.778 triệu $

 Số tổng có thể không phải là tổng cộng thực tế do làm tròn.


