Lựa chọn bỏ phiếu dành cho người khuyết tật

Ấn bản 4

Cuộc Bầu cử Đặc biệt Ngày 12 Tháng 2 Năm 2019

Quận King Tập sách Chính thức Hướng dẫn Cử tri Địa phương
theo yêu cầu của Khu học chánh Seattle Số 1

Bỏ phiếu qua đường bưu điện là lựa chọn thuận tiện cho đa số cử tri. Tuy nhiên, chúng tôi cũng cung
cấp các lựa chọn bỏ phiếu khác.

Gửi lại lá phiếu qua đường bưu điện. Không cần d
 án tem!

Chương trình Đánh dấu Lá phiếu Trực tuyến

Chúng tôi khuyên q
 uý vị nên gửi lại lá phiếu k
 hông trễ hơn thứ Sáu trước Ngày
Bầu cử để đảm bảo lá phiếu đ
 ược bưu điện đóng dấu kịp thời để đ
 ược đếm.

• Cử tri khuyết tật có thể đánh dấu các lựa chọn trên lá phiếu trực tuyến. Chương trình đánh dấu lá
phiếu trực tuyến được thiết kế để giúp các cử tri khiếm thị và có thị lực kém có thể bỏ phiếu một
cách riêng tư.
• Nếu lá phiếu của cử tri bị hư hại hoặc thất lạc, cử tri có thể đánh dấu lá phiếu trên máy tính và in lá
phiếu ra. Gửi lại lá phiếu tại thùng phiếu hoặc qua đường bưu điện trước hạn chót là 8:00 tối vào
Ngày Bầu cử.

Trung tâm bỏ phiếu dành cho người khuyết tật
Trung tâm bỏ phiếu dành cho người khuyết tật có thể trợ giúp cử tri hoàn tất lá phiếu. Đội ngũ nhân
viên được huấn luyện cùng các thiết bị đặc biệt có thể trợ giúp cử tri khuyết tật bỏ phiếu một cách
riêng tư và độc lập.

Lá phiếu phải có dấu đóng bưu điện không trễ hơn Ngày Bầu cử, ngày 12 tháng 2.

Thùng phiếu
Để biết danh sách của tất cả 40 thùng phiếu được mở cho cuộc bầu cử này, xin vui lòng truy cập vào
kingcounty.gov/elections. Dưới đây là các thùng phiếu ở Seattle:

Broadview/
Greenwood

Ballard Branch Library (Thư viện Chi
nhánh Ballard), nằm ở góc đường NW
57th St và 22nd Ave NW, 98107
Beacon Hill Library (Thư viện Beacon Hill),
2821 Beacon Ave S, 98144
NewHolly Neighborhood Campus, 7054
32nd Ave S, 98118
Broadview Library (Thư viện Broadview),
12755 Greenwood Ave N, 98133

Bryn MawrSkyway

Skyway Library (Thư viện Skyway), 12601
76th Ave S, 98178

Ballard

Beacon Hill

King County Elections (Sở Bầu cử Quận King), 919 SW Grady Way, Renton, 98057
• Ngày thường trong tuần, ngày 23 tháng 1 - ngày 11 tháng 2 từ 8:30 sáng – 4:30 chiều
• Ngày Bầu cử, ngày 12 tháng 2 từ 8:30 sáng – 8:00 tối
Union Station (Trạm xe lửa Union Station), 401 S. Jackson St, Seattle, 98104
• Thứ Hai, ngày 11 tháng 2 từ 10:00 sáng – 5:00 chiều
• Ngày Bầu cử, ngày 12 tháng 2 từ 10:00 sáng – 8:00 tối

Các lựa chọn bỏ phiếu khác dành cho người khuyết tật
Nếu các lựa chọn trên không phù hợp với quý vị, xin vui lòng liên lạc với văn phòng chúng tôi để được
trợ giúp thêm:
Điện thoại:

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

Thư điện tử:

elections@kingcounty.gov

Đăng ký bỏ phiếu
Cách đăng ký hoặc cập nhật hồ sơ đăng ký
• Trực tuyến tại www.vote.wa.gov — quý vị sẽ
cần bằng lái xe hoặc thẻ căn cước do Tiểu
bang Washington cấp.
• In đơn đăng ký tại www.kingcounty.gov/
elections và gửi qua đường bưu điện.
• Trực tiếp đến Sở Bầu cử Quận King, 919 SW
Grady Way, Renton, 98057 hoặc Văn phòng
phụ của Sở Bầu cử, Tòa nhà Hành chính
Quận King, 500 4th Ave, Room 440, Seattle,
98104.



Thời hạn đăng ký
• Ngày 14 tháng 1 – Ngày cuối cùng để đăng
ký bỏ phiếu trực tuyến hoặc qua đường bưu
điện, thay đổi địa chỉ và thực hiện các cập
nhật khác.
• Ngày 4 tháng 2 – Ngày cuối cùng để đăng
ký bỏ phiếu cho những ai hiện chưa đăng ký
ở Tiểu bang Washington (phải trực tiếp đến
văn phòng).

Seattle Central College (Trường Cao
đẳng Seattle Central), Broadway-Edison
Building (Tòa nhà Broadway-Edison) (góc
phía Đông Bắc), 1701 Broadway, 98122
Central District Garfield Community Center (Trung tâm
Cộng đồng Garfield), 2323 E Cherry St,
98122
Columbia City Rainier Community Center (Trung tâm
Cộng đồng Rainier), 4600 38th Ave S,
98118
King County Administration Building (Tòa
Downtown
nhà Hành chính Quận King), 500 4th Ave,
98104
Waterway 19 Park (Công viên Waterway
Fremont/
19) (bên cạnh công viên Gas Works), 2119
Wallingford
N Northlake Way, 98103
Green Lake Community Center (Trung
Green Lake/
tâm Cộng đồng Green Lake), 7201 E
Phinney
Green Lake Dr N, 98115
Uwajimaya, 619 6th Ave S, 98104
Phố TàuKhu Quốc tế
Capitol Hill

Lake City
Magnolia
Northgate

Queen Anne

Rainier Valley

Sand Point/
Laurelhurst

Lake City Library (Thư viện Lake City) ,
12501 28th Ave NE, 98125
* Magnolia Park (Công viên Magnolia),
1461 Magnolia Blvd W, 98199
North Seattle College (Trường Cao đẳng
North Seattle) (đi vào bãi đậu xe phía
Nam dành cho khách từ đường N 95th
St), 9600 College Way N, 98103
* Seattle Pacific University Bookstore (Nhà
sách Trường Đại học Seattle Pacific), 310
W Bertona St, 98119
Rainier Beach Community Center (Trung
tâm Cộng đồng Rainier Beach), 8825
Rainier Ave S, 98118
* Magnuson Park (Công viên Magnuson)/
The Brig, 6344 NE 74th St, 98115

South Lake
Union

South Lake Union, 310 Terry Ave N, 98109

South Park

South Park Library (Thư viện South Park),
8604 8th Ave S, 98108
University of Washington Campus
(Khuôn viên Trường Đại học Washington),
Schmitz Hall (lối vào phía Bắc từ đường
NE 41st St), 1410 NE Campus Parkway,
98195
Alaska Junction, nằm ở góc đường SW
Alaska St và 44th Ave SW, 98116
High Point Library (Thư viện High Point),
3411 SW Raymond St, 98126
White Center Library (Thư viện White
Center), 1409 SW 107th St, 98146

University
District

West Seattle/
Delridge

White Center

* Quý vị có thể bỏ phiếu mà không cần phải xuống xe tại những thùng
phiếu này

Thùng phiếu đóng vào 8:00 tối Ngày Bầu cử, ngày 12 tháng 2.

Ai đã đóng góp cho các chiến dịch tranh cử?

Để biết danh sách các cá nhân và tổ chức đã đóng góp cho các ứng cử viên và dự luật, xin vui lòng liên lạc:

Ủy ban Công bố Thông tin Công cộng
www.pdc.wa.gov | Số điện thoại miễn phí: 1-877-601-2828

206-296-VOTE (8683) | elections@kingcounty.gov | kingcounty.gov/elections



Sở Bầu cử Quận King không chỉnh sửa dấu chấm câu,
văn phạm, hay kiểm tra tính xác thực của các phát biểu
của ứng cử viên và các phát biểu liên quan đến dự luật.

Khu học chánh Seattle Số 1
Đề xuất Số 1
Thuế Thay thế dành cho việc Điều hành và các Chương
trình Giáo dục
Hội đồng Quản trị Khu học chánh Seattle Số 1 đã thông qua Nghị
quyết Số 18/19-2 liên quan đến đề xuất này nhằm duy trì mức
kinh phí hiện tại cho giáo dục. Để tiếp tục các chương trình chất
lượng cao mà không được tiểu bang tài trợ, đề xuất này sẽ cho
phép Khu học chánh thu các khoản thuế thặng dư sau để thay
thế một khoản thuế sắp hết hạn đối với tất cả các bất động sản
chịu thuế trong phạm vi Khu học chánh:

Năm thu thuế

Mức thuế ước
tính/$1,000 giá trị
thẩm định

Số tiền thuế

2020

$1.05

$271,300,000

2021

$0.96

$271,700,000

2022

$0.87

$272,000,000

như được quy định trong Nghị quyết trên, tùy thuộc vào các giới
hạn pháp lý vào thời điểm thu thuế. Đề xuất này có nên được
chấp thuận không?
Có
Không

Văn bản đầy đủ của dự luật này có theo yêu cầu.

Phát biểu ủng hộ

Người nộp phát biểu: Sheila Edwards
Lange, Tim Burgess, Eric Liu
www.SchoolsFirstSeattle.org

Phát biểu giải trình

Nếu quý vị có câu hỏi về dự luật này,
xin vui lòng liên lạc:
JoLynn Berge, Giám đốc Tài chính, 206252-0087, jdberge@seattleschools.org

Trường Công lập Seattle thỉnh cầu cử
tri thông qua khoản thuế điều hành
tổng cộng là $815.0 triệu sẽ được thu
trong khoảng thời gian ba năm từ
năm 2020 đến năm 2022. Khoản thuế được đề xuất này sẽ thay thế khoản
thuế sắp hết hạn.
Việc thông qua Đề xuất Số 1 sẽ cho phép Khu học chánh thu thuế trong
khoảng thời gian ba năm để chi trả cho việc điều hành và các chương trình
giáo dục và đáp ứng các nhu cầu giáo dục của học sinh đang theo học tại
các trường trong Khu học chánh. Khoản tiền này sẽ được sử dụng để cấp
kinh phí cho các chương trình mà Tiểu bang không tài trợ hoặc không tài
trợ toàn phần. Khoản tiền hiện có và sẽ có trong Quỹ Quản trị Tổng quát
của Khu học chánh không đủ để đáp ứng với các nhu cầu này nếu không
có thêm các nguồn kinh phí khác.
Các chương trình và dịch vụ được tài trợ bởi tiền thuế bao gồm, nhưng
không giới hạn ở: giáo viên, trợ giảng, tiền lương cho nhân viên theo giờ
và nhân viên hành chính; sách giáo khoa và dụng cụ học tập; các dịch vụ
song ngữ và giáo dục đặc biệt; phương tiện chuyên chở học sinh, vấn đề
an ninh, bảo quản và các công tác điều hành khác; các hoạt động cho học
sinh, như nghệ thuật, các hoạt động ngoại khóa và đồng khóa ; phát triển
và đào tạo chuyên môn.
Tổng số tiền sẽ thu là $271.3 triệu vào năm 2020, $271.7 triệu vào năm
2021 và $272.0 triệu vào năm 2022. Mức thuế ước tính trên mỗi $1,000 giá
trị thẩm định sẽ từ $1.05 trên mỗi một nghìn đô la sẽ được thu vào năm
2020 đến $0.87 trên mỗi một nghìn đô la sẽ được thu vào năm 2022. Mức
thuế chính xác sẽ được điều chỉnh dựa vào giá trị thẩm định thực tế của
bất động sản trong phạm vi Khu học chánh vào thời điểm thu thuế.
Những người sở hữu nhà hội đủ điều kiện có thể được miễn giảm thuế. Để
xác định xem quý vị có đủ điều kiện hay không, xin vui lòng gọi Thẩm định
viên Quận King số 206-296-7300.

Phát biểu phản đối

Người nộp phát biểu: Nick Esparza
nickesparza75@gmail.com

Sở Bầu cử Quận King không chỉnh sửa dấu chấm câu,
văn phạm, hay kiểm tra tính xác thực của các phát biểu
của ứng cử viên và các phát biểu liên quan đến dự luật.

Khu học chánh Seattle Số 1

Phát biểu giải trình

Đề xuất Số 2
Thuế vốn - $1.4 Tỷ
Hội đồng Quản trị Khu học chánh Seattle Số 1 thỉnh cầu cử tri
thông qua một khoản thuế vốn như được nêu trong Nghị quyết
Số 2018/19-6. Đề xuất này sẽ thay thế một khoản thuế vốn sắp
hết hạn và cho phép thu thuế thặng dư để tài trợ cho Chương
trình Building Excellence V cho các dự án về động đất, dự án về
an toàn, việc xây dựng, hoặc nâng cấp tại 16 trường học; dự án
cho hệ thống tòa nhà và bảo quản quan trọng tại 72 trường học;
và các dự án công nghệ và các dự án khác trên toàn Khu học
chánh:

Năm thu thuế

Mức thuế ước
tính/$1,000 giá trị
thẩm định

Số tiền thuế

2020

$0.90

$233,333,333

2021

$0.82

$233,333,333

2022

$0.75

$233,333,333

2023

$0.68

$233,333,333

2024

$0.62

$233,333,334

2025

$0.56

$233,333,334

Đề xuất này có nên được chấp thuận không?
Có
Không
Văn bản đầy đủ của dự luật này có theo yêu cầu.

Phát biểu ủng hộ

Người nộp phát biểu: Estela Ortega,
Erin Okuno, Peter Maier
www.SchoolsFirstSeattle.org

Nếu quý vị có câu hỏi về dự luật này,
xin vui lòng liên lạc:
JoLynn Berge, Giám đốc Tài chính, 206252-0087, jdberge@seattleschools.org

Trường Công lập Seattle thỉnh
cầu cử tri chấp thuận khoản thuế
vốn $1.4 tỷ cho Chương trình
Building Excellence V (BEX V).
Khoản thuế được đề xuất này sẽ thay thế khoản thuế vốn sắp hết
hạn.
Việc thông qua Đề xuất Số 2 sẽ cho phép thu thuế trong thời gian
sáu năm để chi trả cho các dự án động đất và các dự án an toàn
khác ở sáu trường học, nâng cấp, xây dựng, thay thế hoặc bổ sung
cho bảy trường tiểu học, một trường trung học cơ sở, một trường
trung học phổ thông, và một trường học tạm thời, công trình cải
thiện tình trạng tòa nhà và cơ sở hạ tầng và bảo trì phòng ngừa
quan trọng tại 72 trường, và mua và lắp đặt thiết bị công nghệ và
thực hiện việc đào tạo và các biện pháp khác trong toàn khu học
chánh để đáp ứng với các nhu cầu giáo dục hiện tại và tương lai
của học sinh.
Tổng số tiền sẽ được thu là $233,333,333 hằng năm trong các
năm từ 2020 đến 2023 và $233,333,334 hằng năm trong các năm
2024 và 2025. Mức thuế ước tính trên $1,000 giá trị thẩm định
sẽ dao động từ $0.90 trên một nghìn đô la sẽ được thu vào năm
2020 đến $0.56 trên một nghìn đô la sẽ được thu vào năm 2025.
Mức thuế chính xác sẽ được điều chỉnh dựa vào giá trị thẩm định
thực tế của bất động sản trong phạm vi Khu học chánh vào thời
điểm thu thuế.
Những người sở hữu nhà hội đủ điều kiện có thể được miễn giảm
thuế. Để xác định xem quý vị có đủ điều kiện hay không, xin vui
lòng gọi Thẩm định viên Quận King số 206-296-7300.

Phát biểu phản đối

Người nộp phát biểu: Chris Jackins,
Tracey Lake

Xin hãy Gia hạn khoản Thuế thiết yếu
dành cho việc Điều hành và các Chương
trình Giáo dục của Trường Công lập Seattle. Việc đề xuất này được thông
qua là rất quan trọng đối với chất lượng giáo dục mà chúng ta có thể cung
cấp cho hơn 53,800 học sinh hiện đang theo học.
Một thành phố tuyệt vời phải có các trường công lập xuất sắc. Khoản thuế
này mang lại lợi ích cho mọi trường học ở mọi khu vực của Seattle. Khoản
thuế này sẽ thay thế khoản thuế hiện tại và cung cấp kinh phí cấp thiết để chi
trả cho những khoản mà tiểu bang không tài trợ toàn phần như nhân viên
nhà trường, tài liệu giảng dạy và chương trình giảng dạy mới, giáo dục STEM,
và dịch vụ Giáo dục Đặc biệt. Nếu khoản Thuế Điều hành này không được gia
hạn, khu học chánh sẽ phải cắt giảm mạnh. Giáo viên và trợ giảng sẽ bị sa
thải và các chương trình quan trọng mà hỗ trợ học sinh sẽ bị cắt giảm hoặc
loại bỏ. Tiểu bang gần đây đã thay đổi cách họ giúp tài trợ cho các trường
học. Một số khu học chánh đã thấy sự gia tăng lớn về kinh phí, nhưng Seattle
thì không.
“Xin hãy bỏ phiếu để gia hạn khoản thuế này! Không có những nguồn trợ
cấp này, thật khó để tưởng tượng làm thế nào giáo viên có thể làm công việc
của họ. Xin cảm ơn.”– Lyon Terry, Nhà giáo của Năm 2015 WA, Trường Tiểu
học Lawton
Đây không phải là một khoản thuế mới. Khoản thuế này sẽ thay thế khoản
Thuế Điều hành sắp hết hạn. Xin hãy bỏ phiếu để gia hạn cam kết của chúng
ta với trẻ em ở Seattle.

Tôi, Nicolas Ray Esparza, thỉnh
cầu cử tri bỏ phiếu “không” cho
Đề xuất Số 1 của Thuế dành cho việc Điều hành và các Chương
trình Giáo dục cho Khu học chánh Seattle Số 1. Theo Hiến pháp
Tiểu bang, việc chi trả cho giáo dục cơ bản là nhiệm vụ của Tiểu
bang. Dùng tiền thuế này để trả lương cho giáo viên và nhân viên
là bất hợp pháp. Theo McCleary Decision, việc chi trả cho giáo dục
cơ bản là nhiệm vụ của tiểu bang. Khu học chánh đã có cơ hội để
khắc phục nhiều vấn đề tài chính với các khoản tiền đã được cung
cấp. Chính sự quản lý tài chính sai lầm của họ đã đưa họ đến tình
hình hiện tại. Nếu khoản thuế này được thông qua, chúng ta sẽ để
cho cơ quan lập pháp Tiểu bang trốn tránh nhiệm vụ chi trả cho
giáo dục cơ bản. Khi họ đùn đẩy nhiệm vụ qua người nộp thuế, họ
đang thoái thác trách nhiệm và sẽ không sửa chữa khoản thâm
hụt trong ngân sách giáo dục. Khu học chánh trước đây đã từng
yêu cầu chúng ta chi trả cho việc này và đã không giải quyết được
gì, vậy thì tại sao Khu học chánh lại yêu cầu một lần nữa. Rõ ràng
đây không phải là giải pháp.

Xin hãy bỏ phiếu để Gia hạn khoản
Thuế vốn quan trọng này cho Trường
Công lập Seattle. Khoản thuế vốn này sẽ đảm bảo tất cả học sinh và giáo viên
có môi trường học tập an toàn bằng cách trang bị thêm cho các tòa nhà cho
an toàn động đất, cải thiện hệ thống báo cháy và hệ thống an ninh trường
học, và thực hiện các khoản đầu tư quan trọng khác về an toàn.
Khoản thuế vốn này sẽ thay thế một khoản thuế vốn sắp hết hạn và sẽ được
dành riêng để xây dựng nơi học tập an toàn và lành mạnh cho con em của
chúng ta. Nhiều tòa nhà trường học của chúng ta đã hơn 50 năm tuổi và cần
được nâng cấp hoặc thay thế. Các trường học khác bị quá tải với số lượng
tuyển sinh bổ sung dự kiến. Khoản thuế vốn này cấp kinh phí cho việc sửa
chữa và nâng cấp quan trọng trên khắp Seattle bao gồm xây dựng, nâng cấp,
hoặc thay thế tám trường học và sửa chữa và thay thế hệ thống tòa nhà và
các dự án bảo quản phòng ngừa quan trọng tại 72 trường học. Khoản tiền
thuế này sẽ giảm việc sử dụng các lớp học di động và sẽ bổ sung thêm gần
2,000 chỗ ngồi mới trong lớp học để học sinh trên toàn khu học chánh có
môi trường học tập cố định và chất lượng.
“Khoản thuế vốn sẽ giúp các trường học và học sinh của chúng ta, và đảm
bảo khả năng tiếp cận công bằng vào công nghệ học tập hiện đại bằng cách
cung cấp công nghệ và máy tính hiện đại trên khắp Seattle.” – Dan McGrady
Đây không phải là một khoản thuế mới. Khoản thuế này thay thế khoản
thuế vốn sắp hết hạn. Xin hãy bỏ phiếu để gia hạn cam kết của chúng ta với
trẻ em ở Seattle.

Khoản thuế vốn trị giá $1.4 tỷ này
gấp đôi số tiền thuế năm 2013 ($695
triệu). Khoản thuế này sẽ thu hẹp sân chơi, tạo ra sự tuyển sinh mất cân
bằng chủng tộc tại các trường học, và lãng phí tiền bạc.
Nó bao gồm các khoản thanh toán nợ cho một tòa nhà trụ sở khu học
chánh mà quý vị chưa bao giờ được hỏi ý kiến. Nó mở rộng các trường
học trong khi số lượng tuyển sinh trên toàn thành phố giảm trong năm
2018-2019.
Khoản thuế này sẽ tiếp tục các vấn đề gần đây như: Chi tiêu lãng phí:
năm 2018 phá hủy một tòa nhà 13 năm tuổi trị giá $6.4 triệu tại Trường
Tiểu học Wing Luke. Thu hẹp sân chơi trường học: Trường Tiểu học
Loyal Heights, Thornton Creek, Hazel Wolf, Magnolia, Webster. Đèn
sân vận động chủ yếu được sử dụng để cho thuê ngoài mục đích nhà
trường bởi Thành phố: Ballard, Cleveland, Eagle Staff, Franklin, Garfield,
Roosevelt. Từ chối mở lại Trường Trung học Phổ thông Indian Heritage
và Học viện African American. Lách những luật mà cấm sự phân biệt
chủng tộc có chủ ý: dự án Magnolia đã vi phạm yêu cầu không được “tạo
ra hoặc làm trầm trọng thêm sự mất cân bằng chủng tộc” vì vậy Khu học
chánh đã bỏ qua những lời đó và nói rằng dự án “sẽ giảm thiểu” sự mất
cân bằng chủng tộc (Nghị quyết 2016/17-4).
Xin hãy bỏ phiếu “Không”.

Bác bỏ phát biểu phản đối

Bác bỏ phát biểu ủng hộ

Bác bỏ phát biểu phản đối

Bác bỏ phát biểu ủng hộ

Việc gia hạn khoản Thuế dành cho việc Điều hành và các Chương trình
Giáo dục là rất quan trọng để đảm bảo một nền giáo dục chất lượng cao
cho con em chúng ta. Nó cung cấp kinh phí cần thiết để điều hành các
trường học của chúng ta – khoản tiền mà tiểu bang vẫn chưa cung cấp.
Khoản kinh phí này mang lại lợi ích cho mọi học sinh ở mọi trường học.
Phát biểu Phản đối là không chính xác. Seattle đã không nhận được đầy
đủ kinh phí theo công thức mới của tiểu bang. Chúng ta không thể có
một thành phố tốt nếu không có các trường học tốt. Bỏ phiếu Có cho
Đề xuất Số 1.

Xin hãy bác bỏ khoản Thuế Điều hành Giáo dục cho Khu học
chánh Seattle. Những lý do để nói không với khoản thuế là vì khu
học chánh muốn sử dụng tiền bất hợp pháp để trả lương cho giáo
viên, điều này trái với Luật pháp của Tiểu bang Washington. Bắt cơ
quan lập pháp chịu trách nhiệm trước. Khoản thuế này sẽ được
thu thông qua bất động sản của chúng ta. Đừng để khu học chánh
đánh lừa chúng ta rằng đây không phải là một khoản thuế.

Bỏ phiếu để Gia hạn khoản Thuế vốn sắp hết hạn để tạo ra các trường học
an toàn và lành mạnh cho trẻ em. Phát biểu Phản đối là không chính xác.
Nhiều trường học vẫn đang bổ sung thêm chỗ ngồi do số lượng tuyển sinh
vừa qua tăng đột ngột khi 5,000 học sinh vào khu học chánh của chúng ta.
Các dự án được ưu tiên bằng việc sử dụng các tiêu chí công bằng để đảm
bảo mang lại lợi ích cho số học sinh chưa được nhận đầy đủ dịch vụ. Hệ
thống an toàn và an ninh đang được cập nhật tại mọi trường học. Học sinh
và giáo viên của chúng ta xứng đáng có được môi trường học tập an toàn.
Bỏ phiếu Có cho Đề xuất Số 2.

Đối với mỗi dự án được nói đến ở trên, người dân từ các cộng đồng
lân cận đã nộp đơn phúc thẩm. Khu học chánh đã không lắng nghe.
Tương tự, hội trường Garfield là một nơi đặc biệt, nơi Martin Luther
King Jr. đã từng phát biểu. Khu học chánh đã phá dỡ hội trường này
bất chấp sự phản đối của công chúng và bây giờ yêu cầu những
hành động như vậy trong tương lai được miễn xem xét.
Có gì đó không đúng. Hãy làm cho ban lãnh đạo của Khu học chánh
hốt hoảng. Xin hãy bỏ phiếu “Không”.

Sở Bầu cử Quận King không chỉnh sửa dấu chấm câu,
văn phạm, hay kiểm tra tính xác thực của các phát biểu
của ứng cử viên và các phát biểu liên quan đến dự luật.

Khu học chánh Seattle Số 1
Đề xuất Số 1
Thuế Thay thế dành cho việc Điều hành và các Chương
trình Giáo dục
Hội đồng Quản trị Khu học chánh Seattle Số 1 đã thông qua Nghị
quyết Số 18/19-2 liên quan đến đề xuất này nhằm duy trì mức
kinh phí hiện tại cho giáo dục. Để tiếp tục các chương trình chất
lượng cao mà không được tiểu bang tài trợ, đề xuất này sẽ cho
phép Khu học chánh thu các khoản thuế thặng dư sau để thay
thế một khoản thuế sắp hết hạn đối với tất cả các bất động sản
chịu thuế trong phạm vi Khu học chánh:

Năm thu thuế

Mức thuế ước
tính/$1,000 giá trị
thẩm định

Số tiền thuế

2020

$1.05

$271,300,000

2021

$0.96

$271,700,000

2022

$0.87

$272,000,000

như được quy định trong Nghị quyết trên, tùy thuộc vào các giới
hạn pháp lý vào thời điểm thu thuế. Đề xuất này có nên được
chấp thuận không?
Có
Không

Văn bản đầy đủ của dự luật này có theo yêu cầu.

Phát biểu ủng hộ

Người nộp phát biểu: Sheila Edwards
Lange, Tim Burgess, Eric Liu
www.SchoolsFirstSeattle.org

Phát biểu giải trình

Nếu quý vị có câu hỏi về dự luật này,
xin vui lòng liên lạc:
JoLynn Berge, Giám đốc Tài chính, 206252-0087, jdberge@seattleschools.org

Trường Công lập Seattle thỉnh cầu cử
tri thông qua khoản thuế điều hành
tổng cộng là $815.0 triệu sẽ được thu
trong khoảng thời gian ba năm từ
năm 2020 đến năm 2022. Khoản thuế được đề xuất này sẽ thay thế khoản
thuế sắp hết hạn.
Việc thông qua Đề xuất Số 1 sẽ cho phép Khu học chánh thu thuế trong
khoảng thời gian ba năm để chi trả cho việc điều hành và các chương trình
giáo dục và đáp ứng các nhu cầu giáo dục của học sinh đang theo học tại
các trường trong Khu học chánh. Khoản tiền này sẽ được sử dụng để cấp
kinh phí cho các chương trình mà Tiểu bang không tài trợ hoặc không tài
trợ toàn phần. Khoản tiền hiện có và sẽ có trong Quỹ Quản trị Tổng quát
của Khu học chánh không đủ để đáp ứng với các nhu cầu này nếu không
có thêm các nguồn kinh phí khác.
Các chương trình và dịch vụ được tài trợ bởi tiền thuế bao gồm, nhưng
không giới hạn ở: giáo viên, trợ giảng, tiền lương cho nhân viên theo giờ
và nhân viên hành chính; sách giáo khoa và dụng cụ học tập; các dịch vụ
song ngữ và giáo dục đặc biệt; phương tiện chuyên chở học sinh, vấn đề
an ninh, bảo quản và các công tác điều hành khác; các hoạt động cho học
sinh, như nghệ thuật, các hoạt động ngoại khóa và đồng khóa ; phát triển
và đào tạo chuyên môn.
Tổng số tiền sẽ thu là $271.3 triệu vào năm 2020, $271.7 triệu vào năm
2021 và $272.0 triệu vào năm 2022. Mức thuế ước tính trên mỗi $1,000 giá
trị thẩm định sẽ từ $1.05 trên mỗi một nghìn đô la sẽ được thu vào năm
2020 đến $0.87 trên mỗi một nghìn đô la sẽ được thu vào năm 2022. Mức
thuế chính xác sẽ được điều chỉnh dựa vào giá trị thẩm định thực tế của
bất động sản trong phạm vi Khu học chánh vào thời điểm thu thuế.
Những người sở hữu nhà hội đủ điều kiện có thể được miễn giảm thuế. Để
xác định xem quý vị có đủ điều kiện hay không, xin vui lòng gọi Thẩm định
viên Quận King số 206-296-7300.

Phát biểu phản đối

Người nộp phát biểu: Nick Esparza
nickesparza75@gmail.com

Sở Bầu cử Quận King không chỉnh sửa dấu chấm câu,
văn phạm, hay kiểm tra tính xác thực của các phát biểu
của ứng cử viên và các phát biểu liên quan đến dự luật.

Khu học chánh Seattle Số 1

Phát biểu giải trình

Đề xuất Số 2
Thuế vốn - $1.4 Tỷ
Hội đồng Quản trị Khu học chánh Seattle Số 1 thỉnh cầu cử tri
thông qua một khoản thuế vốn như được nêu trong Nghị quyết
Số 2018/19-6. Đề xuất này sẽ thay thế một khoản thuế vốn sắp
hết hạn và cho phép thu thuế thặng dư để tài trợ cho Chương
trình Building Excellence V cho các dự án về động đất, dự án về
an toàn, việc xây dựng, hoặc nâng cấp tại 16 trường học; dự án
cho hệ thống tòa nhà và bảo quản quan trọng tại 72 trường học;
và các dự án công nghệ và các dự án khác trên toàn Khu học
chánh:

Năm thu thuế

Mức thuế ước
tính/$1,000 giá trị
thẩm định

Số tiền thuế

2020

$0.90

$233,333,333

2021

$0.82

$233,333,333

2022

$0.75

$233,333,333

2023

$0.68

$233,333,333

2024

$0.62

$233,333,334

2025

$0.56

$233,333,334

Đề xuất này có nên được chấp thuận không?
Có
Không
Văn bản đầy đủ của dự luật này có theo yêu cầu.

Phát biểu ủng hộ

Người nộp phát biểu: Estela Ortega,
Erin Okuno, Peter Maier
www.SchoolsFirstSeattle.org

Nếu quý vị có câu hỏi về dự luật này,
xin vui lòng liên lạc:
JoLynn Berge, Giám đốc Tài chính, 206252-0087, jdberge@seattleschools.org

Trường Công lập Seattle thỉnh
cầu cử tri chấp thuận khoản thuế
vốn $1.4 tỷ cho Chương trình
Building Excellence V (BEX V).
Khoản thuế được đề xuất này sẽ thay thế khoản thuế vốn sắp hết
hạn.
Việc thông qua Đề xuất Số 2 sẽ cho phép thu thuế trong thời gian
sáu năm để chi trả cho các dự án động đất và các dự án an toàn
khác ở sáu trường học, nâng cấp, xây dựng, thay thế hoặc bổ sung
cho bảy trường tiểu học, một trường trung học cơ sở, một trường
trung học phổ thông, và một trường học tạm thời, công trình cải
thiện tình trạng tòa nhà và cơ sở hạ tầng và bảo trì phòng ngừa
quan trọng tại 72 trường, và mua và lắp đặt thiết bị công nghệ và
thực hiện việc đào tạo và các biện pháp khác trong toàn khu học
chánh để đáp ứng với các nhu cầu giáo dục hiện tại và tương lai
của học sinh.
Tổng số tiền sẽ được thu là $233,333,333 hằng năm trong các
năm từ 2020 đến 2023 và $233,333,334 hằng năm trong các năm
2024 và 2025. Mức thuế ước tính trên $1,000 giá trị thẩm định
sẽ dao động từ $0.90 trên một nghìn đô la sẽ được thu vào năm
2020 đến $0.56 trên một nghìn đô la sẽ được thu vào năm 2025.
Mức thuế chính xác sẽ được điều chỉnh dựa vào giá trị thẩm định
thực tế của bất động sản trong phạm vi Khu học chánh vào thời
điểm thu thuế.
Những người sở hữu nhà hội đủ điều kiện có thể được miễn giảm
thuế. Để xác định xem quý vị có đủ điều kiện hay không, xin vui
lòng gọi Thẩm định viên Quận King số 206-296-7300.

Phát biểu phản đối

Người nộp phát biểu: Chris Jackins,
Tracey Lake

Xin hãy Gia hạn khoản Thuế thiết yếu
dành cho việc Điều hành và các Chương
trình Giáo dục của Trường Công lập Seattle. Việc đề xuất này được thông
qua là rất quan trọng đối với chất lượng giáo dục mà chúng ta có thể cung
cấp cho hơn 53,800 học sinh hiện đang theo học.
Một thành phố tuyệt vời phải có các trường công lập xuất sắc. Khoản thuế
này mang lại lợi ích cho mọi trường học ở mọi khu vực của Seattle. Khoản
thuế này sẽ thay thế khoản thuế hiện tại và cung cấp kinh phí cấp thiết để chi
trả cho những khoản mà tiểu bang không tài trợ toàn phần như nhân viên
nhà trường, tài liệu giảng dạy và chương trình giảng dạy mới, giáo dục STEM,
và dịch vụ Giáo dục Đặc biệt. Nếu khoản Thuế Điều hành này không được gia
hạn, khu học chánh sẽ phải cắt giảm mạnh. Giáo viên và trợ giảng sẽ bị sa
thải và các chương trình quan trọng mà hỗ trợ học sinh sẽ bị cắt giảm hoặc
loại bỏ. Tiểu bang gần đây đã thay đổi cách họ giúp tài trợ cho các trường
học. Một số khu học chánh đã thấy sự gia tăng lớn về kinh phí, nhưng Seattle
thì không.
“Xin hãy bỏ phiếu để gia hạn khoản thuế này! Không có những nguồn trợ
cấp này, thật khó để tưởng tượng làm thế nào giáo viên có thể làm công việc
của họ. Xin cảm ơn.”– Lyon Terry, Nhà giáo của Năm 2015 WA, Trường Tiểu
học Lawton
Đây không phải là một khoản thuế mới. Khoản thuế này sẽ thay thế khoản
Thuế Điều hành sắp hết hạn. Xin hãy bỏ phiếu để gia hạn cam kết của chúng
ta với trẻ em ở Seattle.

Tôi, Nicolas Ray Esparza, thỉnh
cầu cử tri bỏ phiếu “không” cho
Đề xuất Số 1 của Thuế dành cho việc Điều hành và các Chương
trình Giáo dục cho Khu học chánh Seattle Số 1. Theo Hiến pháp
Tiểu bang, việc chi trả cho giáo dục cơ bản là nhiệm vụ của Tiểu
bang. Dùng tiền thuế này để trả lương cho giáo viên và nhân viên
là bất hợp pháp. Theo McCleary Decision, việc chi trả cho giáo dục
cơ bản là nhiệm vụ của tiểu bang. Khu học chánh đã có cơ hội để
khắc phục nhiều vấn đề tài chính với các khoản tiền đã được cung
cấp. Chính sự quản lý tài chính sai lầm của họ đã đưa họ đến tình
hình hiện tại. Nếu khoản thuế này được thông qua, chúng ta sẽ để
cho cơ quan lập pháp Tiểu bang trốn tránh nhiệm vụ chi trả cho
giáo dục cơ bản. Khi họ đùn đẩy nhiệm vụ qua người nộp thuế, họ
đang thoái thác trách nhiệm và sẽ không sửa chữa khoản thâm
hụt trong ngân sách giáo dục. Khu học chánh trước đây đã từng
yêu cầu chúng ta chi trả cho việc này và đã không giải quyết được
gì, vậy thì tại sao Khu học chánh lại yêu cầu một lần nữa. Rõ ràng
đây không phải là giải pháp.

Xin hãy bỏ phiếu để Gia hạn khoản
Thuế vốn quan trọng này cho Trường
Công lập Seattle. Khoản thuế vốn này sẽ đảm bảo tất cả học sinh và giáo viên
có môi trường học tập an toàn bằng cách trang bị thêm cho các tòa nhà cho
an toàn động đất, cải thiện hệ thống báo cháy và hệ thống an ninh trường
học, và thực hiện các khoản đầu tư quan trọng khác về an toàn.
Khoản thuế vốn này sẽ thay thế một khoản thuế vốn sắp hết hạn và sẽ được
dành riêng để xây dựng nơi học tập an toàn và lành mạnh cho con em của
chúng ta. Nhiều tòa nhà trường học của chúng ta đã hơn 50 năm tuổi và cần
được nâng cấp hoặc thay thế. Các trường học khác bị quá tải với số lượng
tuyển sinh bổ sung dự kiến. Khoản thuế vốn này cấp kinh phí cho việc sửa
chữa và nâng cấp quan trọng trên khắp Seattle bao gồm xây dựng, nâng cấp,
hoặc thay thế tám trường học và sửa chữa và thay thế hệ thống tòa nhà và
các dự án bảo quản phòng ngừa quan trọng tại 72 trường học. Khoản tiền
thuế này sẽ giảm việc sử dụng các lớp học di động và sẽ bổ sung thêm gần
2,000 chỗ ngồi mới trong lớp học để học sinh trên toàn khu học chánh có
môi trường học tập cố định và chất lượng.
“Khoản thuế vốn sẽ giúp các trường học và học sinh của chúng ta, và đảm
bảo khả năng tiếp cận công bằng vào công nghệ học tập hiện đại bằng cách
cung cấp công nghệ và máy tính hiện đại trên khắp Seattle.” – Dan McGrady
Đây không phải là một khoản thuế mới. Khoản thuế này thay thế khoản
thuế vốn sắp hết hạn. Xin hãy bỏ phiếu để gia hạn cam kết của chúng ta với
trẻ em ở Seattle.

Khoản thuế vốn trị giá $1.4 tỷ này
gấp đôi số tiền thuế năm 2013 ($695
triệu). Khoản thuế này sẽ thu hẹp sân chơi, tạo ra sự tuyển sinh mất cân
bằng chủng tộc tại các trường học, và lãng phí tiền bạc.
Nó bao gồm các khoản thanh toán nợ cho một tòa nhà trụ sở khu học
chánh mà quý vị chưa bao giờ được hỏi ý kiến. Nó mở rộng các trường
học trong khi số lượng tuyển sinh trên toàn thành phố giảm trong năm
2018-2019.
Khoản thuế này sẽ tiếp tục các vấn đề gần đây như: Chi tiêu lãng phí:
năm 2018 phá hủy một tòa nhà 13 năm tuổi trị giá $6.4 triệu tại Trường
Tiểu học Wing Luke. Thu hẹp sân chơi trường học: Trường Tiểu học
Loyal Heights, Thornton Creek, Hazel Wolf, Magnolia, Webster. Đèn
sân vận động chủ yếu được sử dụng để cho thuê ngoài mục đích nhà
trường bởi Thành phố: Ballard, Cleveland, Eagle Staff, Franklin, Garfield,
Roosevelt. Từ chối mở lại Trường Trung học Phổ thông Indian Heritage
và Học viện African American. Lách những luật mà cấm sự phân biệt
chủng tộc có chủ ý: dự án Magnolia đã vi phạm yêu cầu không được “tạo
ra hoặc làm trầm trọng thêm sự mất cân bằng chủng tộc” vì vậy Khu học
chánh đã bỏ qua những lời đó và nói rằng dự án “sẽ giảm thiểu” sự mất
cân bằng chủng tộc (Nghị quyết 2016/17-4).
Xin hãy bỏ phiếu “Không”.

Bác bỏ phát biểu phản đối

Bác bỏ phát biểu ủng hộ

Bác bỏ phát biểu phản đối

Bác bỏ phát biểu ủng hộ

Việc gia hạn khoản Thuế dành cho việc Điều hành và các Chương trình
Giáo dục là rất quan trọng để đảm bảo một nền giáo dục chất lượng cao
cho con em chúng ta. Nó cung cấp kinh phí cần thiết để điều hành các
trường học của chúng ta – khoản tiền mà tiểu bang vẫn chưa cung cấp.
Khoản kinh phí này mang lại lợi ích cho mọi học sinh ở mọi trường học.
Phát biểu Phản đối là không chính xác. Seattle đã không nhận được đầy
đủ kinh phí theo công thức mới của tiểu bang. Chúng ta không thể có
một thành phố tốt nếu không có các trường học tốt. Bỏ phiếu Có cho
Đề xuất Số 1.

Xin hãy bác bỏ khoản Thuế Điều hành Giáo dục cho Khu học
chánh Seattle. Những lý do để nói không với khoản thuế là vì khu
học chánh muốn sử dụng tiền bất hợp pháp để trả lương cho giáo
viên, điều này trái với Luật pháp của Tiểu bang Washington. Bắt cơ
quan lập pháp chịu trách nhiệm trước. Khoản thuế này sẽ được
thu thông qua bất động sản của chúng ta. Đừng để khu học chánh
đánh lừa chúng ta rằng đây không phải là một khoản thuế.

Bỏ phiếu để Gia hạn khoản Thuế vốn sắp hết hạn để tạo ra các trường học
an toàn và lành mạnh cho trẻ em. Phát biểu Phản đối là không chính xác.
Nhiều trường học vẫn đang bổ sung thêm chỗ ngồi do số lượng tuyển sinh
vừa qua tăng đột ngột khi 5,000 học sinh vào khu học chánh của chúng ta.
Các dự án được ưu tiên bằng việc sử dụng các tiêu chí công bằng để đảm
bảo mang lại lợi ích cho số học sinh chưa được nhận đầy đủ dịch vụ. Hệ
thống an toàn và an ninh đang được cập nhật tại mọi trường học. Học sinh
và giáo viên của chúng ta xứng đáng có được môi trường học tập an toàn.
Bỏ phiếu Có cho Đề xuất Số 2.

Đối với mỗi dự án được nói đến ở trên, người dân từ các cộng đồng
lân cận đã nộp đơn phúc thẩm. Khu học chánh đã không lắng nghe.
Tương tự, hội trường Garfield là một nơi đặc biệt, nơi Martin Luther
King Jr. đã từng phát biểu. Khu học chánh đã phá dỡ hội trường này
bất chấp sự phản đối của công chúng và bây giờ yêu cầu những
hành động như vậy trong tương lai được miễn xem xét.
Có gì đó không đúng. Hãy làm cho ban lãnh đạo của Khu học chánh
hốt hoảng. Xin hãy bỏ phiếu “Không”.

Lựa chọn bỏ phiếu dành cho người khuyết tật
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Quận King Tập sách Chính thức Hướng dẫn Cử tri Địa phương
theo yêu cầu của Khu học chánh Seattle Số 1

Bỏ phiếu qua đường bưu điện là lựa chọn thuận tiện cho đa số cử tri. Tuy nhiên, chúng tôi cũng cung
cấp các lựa chọn bỏ phiếu khác.

Gửi lại lá phiếu qua đường bưu điện. Không cần d
 án tem!

Chương trình Đánh dấu Lá phiếu Trực tuyến

Chúng tôi khuyên q
 uý vị nên gửi lại lá phiếu k
 hông trễ hơn thứ Sáu trước Ngày
Bầu cử để đảm bảo lá phiếu đ
 ược bưu điện đóng dấu kịp thời để đ
 ược đếm.

• Cử tri khuyết tật có thể đánh dấu các lựa chọn trên lá phiếu trực tuyến. Chương trình đánh dấu lá
phiếu trực tuyến được thiết kế để giúp các cử tri khiếm thị và có thị lực kém có thể bỏ phiếu một
cách riêng tư.
• Nếu lá phiếu của cử tri bị hư hại hoặc thất lạc, cử tri có thể đánh dấu lá phiếu trên máy tính và in lá
phiếu ra. Gửi lại lá phiếu tại thùng phiếu hoặc qua đường bưu điện trước hạn chót là 8:00 tối vào
Ngày Bầu cử.

Trung tâm bỏ phiếu dành cho người khuyết tật
Trung tâm bỏ phiếu dành cho người khuyết tật có thể trợ giúp cử tri hoàn tất lá phiếu. Đội ngũ nhân
viên được huấn luyện cùng các thiết bị đặc biệt có thể trợ giúp cử tri khuyết tật bỏ phiếu một cách
riêng tư và độc lập.

Lá phiếu phải có dấu đóng bưu điện không trễ hơn Ngày Bầu cử, ngày 12 tháng 2.

Thùng phiếu
Để biết danh sách của tất cả 40 thùng phiếu được mở cho cuộc bầu cử này, xin vui lòng truy cập vào
kingcounty.gov/elections. Dưới đây là các thùng phiếu ở Seattle:

Broadview/
Greenwood

Ballard Branch Library (Thư viện Chi
nhánh Ballard), nằm ở góc đường NW
57th St và 22nd Ave NW, 98107
Beacon Hill Library (Thư viện Beacon Hill),
2821 Beacon Ave S, 98144
NewHolly Neighborhood Campus, 7054
32nd Ave S, 98118
Broadview Library (Thư viện Broadview),
12755 Greenwood Ave N, 98133

Bryn MawrSkyway

Skyway Library (Thư viện Skyway), 12601
76th Ave S, 98178

Ballard

Beacon Hill

King County Elections (Sở Bầu cử Quận King), 919 SW Grady Way, Renton, 98057
• Ngày thường trong tuần, ngày 23 tháng 1 - ngày 11 tháng 2 từ 8:30 sáng – 4:30 chiều
• Ngày Bầu cử, ngày 12 tháng 2 từ 8:30 sáng – 8:00 tối
Union Station (Trạm xe lửa Union Station), 401 S. Jackson St, Seattle, 98104
• Thứ Hai, ngày 11 tháng 2 từ 10:00 sáng – 5:00 chiều
• Ngày Bầu cử, ngày 12 tháng 2 từ 10:00 sáng – 8:00 tối

Các lựa chọn bỏ phiếu khác dành cho người khuyết tật
Nếu các lựa chọn trên không phù hợp với quý vị, xin vui lòng liên lạc với văn phòng chúng tôi để được
trợ giúp thêm:
Điện thoại:

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

Thư điện tử:

elections@kingcounty.gov

Đăng ký bỏ phiếu
Cách đăng ký hoặc cập nhật hồ sơ đăng ký
• Trực tuyến tại www.vote.wa.gov — quý vị sẽ
cần bằng lái xe hoặc thẻ căn cước do Tiểu
bang Washington cấp.
• In đơn đăng ký tại www.kingcounty.gov/
elections và gửi qua đường bưu điện.
• Trực tiếp đến Sở Bầu cử Quận King, 919 SW
Grady Way, Renton, 98057 hoặc Văn phòng
phụ của Sở Bầu cử, Tòa nhà Hành chính
Quận King, 500 4th Ave, Room 440, Seattle,
98104.



Thời hạn đăng ký
• Ngày 14 tháng 1 – Ngày cuối cùng để đăng
ký bỏ phiếu trực tuyến hoặc qua đường bưu
điện, thay đổi địa chỉ và thực hiện các cập
nhật khác.
• Ngày 4 tháng 2 – Ngày cuối cùng để đăng
ký bỏ phiếu cho những ai hiện chưa đăng ký
ở Tiểu bang Washington (phải trực tiếp đến
văn phòng).

Seattle Central College (Trường Cao
đẳng Seattle Central), Broadway-Edison
Building (Tòa nhà Broadway-Edison) (góc
phía Đông Bắc), 1701 Broadway, 98122
Central District Garfield Community Center (Trung tâm
Cộng đồng Garfield), 2323 E Cherry St,
98122
Columbia City Rainier Community Center (Trung tâm
Cộng đồng Rainier), 4600 38th Ave S,
98118
King County Administration Building (Tòa
Downtown
nhà Hành chính Quận King), 500 4th Ave,
98104
Waterway 19 Park (Công viên Waterway
Fremont/
19) (bên cạnh công viên Gas Works), 2119
Wallingford
N Northlake Way, 98103
Green Lake Community Center (Trung
Green Lake/
tâm Cộng đồng Green Lake), 7201 E
Phinney
Green Lake Dr N, 98115
Uwajimaya, 619 6th Ave S, 98104
Phố TàuKhu Quốc tế
Capitol Hill

Lake City
Magnolia
Northgate

Queen Anne

Rainier Valley

Sand Point/
Laurelhurst

Lake City Library (Thư viện Lake City) ,
12501 28th Ave NE, 98125
* Magnolia Park (Công viên Magnolia),
1461 Magnolia Blvd W, 98199
North Seattle College (Trường Cao đẳng
North Seattle) (đi vào bãi đậu xe phía
Nam dành cho khách từ đường N 95th
St), 9600 College Way N, 98103
* Seattle Pacific University Bookstore (Nhà
sách Trường Đại học Seattle Pacific), 310
W Bertona St, 98119
Rainier Beach Community Center (Trung
tâm Cộng đồng Rainier Beach), 8825
Rainier Ave S, 98118
* Magnuson Park (Công viên Magnuson)/
The Brig, 6344 NE 74th St, 98115

South Lake
Union

South Lake Union, 310 Terry Ave N, 98109

South Park

South Park Library (Thư viện South Park),
8604 8th Ave S, 98108
University of Washington Campus
(Khuôn viên Trường Đại học Washington),
Schmitz Hall (lối vào phía Bắc từ đường
NE 41st St), 1410 NE Campus Parkway,
98195
Alaska Junction, nằm ở góc đường SW
Alaska St và 44th Ave SW, 98116
High Point Library (Thư viện High Point),
3411 SW Raymond St, 98126
White Center Library (Thư viện White
Center), 1409 SW 107th St, 98146

University
District

West Seattle/
Delridge

White Center

* Quý vị có thể bỏ phiếu mà không cần phải xuống xe tại những thùng
phiếu này

Thùng phiếu đóng vào 8:00 tối Ngày Bầu cử, ngày 12 tháng 2.

Ai đã đóng góp cho các chiến dịch tranh cử?

Để biết danh sách các cá nhân và tổ chức đã đóng góp cho các ứng cử viên và dự luật, xin vui lòng liên lạc:

Ủy ban Công bố Thông tin Công cộng
www.pdc.wa.gov | Số điện thoại miễn phí: 1-877-601-2828

206-296-VOTE (8683) | elections@kingcounty.gov | kingcounty.gov/elections



