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PROOF
Ngày 6 tháng 8 năm 2019
Lá phiếu Chính thức cho cuộc Bầu cử Sơ bộ và
Bầu cử Đặc biệt
Quận King, Washington

SEA 43-1262
1262.262
Legislative District No. 43

Hướng dẫn

Quận

Cảng Seattle

Cách bỏ phiếu

Quận King
Đề xuất Số 1
Đề xuất Thuế cho Công viên, Khu
Giải trí, Đường mòn và Không gian
mở

Ủy viên Vị trí Số 2
chức vụ phi đảng phái
bỏ phiếu cho một ứng cử viên

Tô kín hình bầu dục kế bên lựa chọn của
quý vị.

Preeti Shridhar
Hội đồng Quận King đã thông qua Sắc
Dominic Barrera
lệnh Số 18890 liên quan đến việc thay
thế một khoản thuế công viên sắp hết
Sam Cho
hạn. Nếu được chấp thuận, đề xuất
này sẽ cung cấp kinh phí cho các công
Nina Martinez
viên quận, thị trấn, thành phố và khu
Grant Degginger
công viên, và cho không gian mở,
đường mòn, khu giải trí, hồ bơi công
Ali Scego
cộng, hoạt động của sở thú và một dự
án xây dựng cho công viên thủy sinh.
Đề xuất này sẽ cho phép thu thêm
Ủy viên Vị trí Số 5
thuế bất động sản kéo dài sáu năm
bắt đầu vào năm 2020 ở mức $0.1832 chức vụ phi đảng phái
bỏ phiếu cho một ứng cử viên
trên $1,000 của giá trị bất động sản
được thẩm định với số tiền thuế năm
2020 là cơ sở để tính toán mức tăng
Fred Felleman
hằng năm cho các năm 2021 – 2025
Jordan Lemmon
theo lạm phát của Quận King cộng với
chỉ số dân số hoặc giới hạn theo
Garth Jacobson
chương 84.55 RCW, tùy theo mức nào
cao hơn. Đề xuất này nên được:

Để sửa lỗi, gạch ngang qua toàn bộ lựa
chọn.

Sa

Sau đó, quý vị có thể thực hiện lựa chọn
khác bằng cách tô kín một hình bầu dục
khác.

m

pl

e

Cách sửa lỗi

Kelly Charlton

Ứng cử viên không có tên trong
danh sách

Chấp thuận
Bác bỏ

Để thêm tên một ứng cử viên mới, tô kín
hình bầu dục bên cạnh dòng viết tên ứng
cử viên không có tên trong danh sách và
viết tên của ứng cử viên trên dòng đó.

Đô thị Quận King
Khu Hội đồng Số 2
chức vụ phi đảng phái
bỏ phiếu cho một ứng cử viên
Girmay Zahilay
Stan Lippmann
Larry Gossett
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Tiếp tục bỏ phiếu
ở trang sau
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Thành phố

Thành phố

Thành phố Seattle
Hội đồng Khu vực Số 6
chức vụ phi đảng phái
bỏ phiếu cho một ứng cử viên

Thành phố Seattle
Đề xuất Số 1
Đề xuất Gia hạn Thuế Bất động sản
cho Thư viện Công cộng Seattle

Terry Rice
Jon Lisbin
Kara Ceriello
Dan Strauss
Ed Pottharst
Jay Fathi
Jeremy Cook
Melissa Hall
Kate Martin

Nếu được chấp thuận, đề xuất này sẽ
duy trì các khoản đầu tư và tăng chi
tiêu cho giờ hoạt động, tài liệu, công
nghệ, chương trình cho trẻ em, và
công tác bảo trì tòa nhà của Thư viện,
bao gồm tân trang địa chấn, như được
quy định trong Sắc lệnh 125809. Theo
chương 84.55 RCW, đề xuất này sẽ
tăng thuế bất động sản thông thường
trong bảy năm. Mức tăng thuế năm
2020, lên đến $0.122/$1,000 của giá trị
bất động sản được thẩm định, sẽ được
sử dụng để tính các giới hạn cho các
mức thuế tiếp theo, với mức tăng
hằng năm lên đến 1%. Những người
cao tuổi, cựu chiến binh, và những
người khác đủ điều kiện theo RCW
84.36.381 sẽ có thể được miễn thuế.

e

John Peeples

pl

Heidi Wills

m

Sergio García

Đề xuất Số 1 của Thành phố Seattle
liên quan đến việc gia hạn một khoản
thuế để duy trì và cải thiện các dịch vụ
cốt lõi của Thư viện.

Có nên chấp thuận đề xuất thuế này
không?

Sa

Joey Massa

Có

Không

Kết thúc lá phiếu

Bỏ phiếu ở cả hai trang của
lá phiếu
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