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HÃY CỨU CÁC TRƯỜNG HỌC CỦA CHÚNG TA!
Bầu KHÔNG cho Dự Luật 2 để BẢO VỆ CÁC TRƯỜNG HỌC 

VÀ NGƯỜI ĐÓNG THUẾ. Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa 
phản đối Dự Luật 2. Những hụ huynh, ông bà và học sinh phản 
đối Dự Luật 2.

Tại sao? Một trái bom nổ chậm về mặt tài chánh rất NGUY 
HIỂM gây tổn hại cho các trường học đã được chèn vào trong 
các thương lượng về ngân sách ở phút cuối. Dự luật này đã làm 
gì? Thậm chí khi có một xu bỏ vào "quỹ phòng hờ cho những lúc 
khó khăn của trường học" trong Dự Luật 2, các khu học chánh địa 
phương sẽ chỉ được cho phép để dành—tối đa—số tiền chi tiêu 
của vài tuần.

Tại sao điều đó lại là vấn đề nếu Sacramento xác định khu nào 
có thể được để dành? Trong bảy năm qua, Sacramento đã trì hoãn 
thanh toán hàng tỷ mỹ kim cho các trường học cho đến sau cuối 
mỗi năm học—quỹ cần tiền để trả cho giáo viên, nhân viên, và 
nhà cung ứng. Nếu không có quỹ dự trữ được kiểm soát bởi địa 
phương, các khu sẽ phải đương đầu với các chi phí vay mượn cao 
hơn và các cắt giảm nặng nề hơn. Phụ thuộc vào Sacramento nhất 
định là một dự luật thất bại cho trường học.

Hãy tìm hiểu sự thật từ các bậc phụ huynh, chứ không phải từ 
các chính khách tại www.2BadForKids.org.

Standard and Poor phản ứng "sự trung lập đối với các ngụ ý 
tín dụng tiêu cực" với các trường học California nếu Dự Luật này 
được thông qua (7/7/2014). Mọi người ủng hộ quỹ phòng hờ cho 
những lúc khó khăn thực sự—nhưng hãy hỏi báo chí và các cơ 
quan tín dụng xem họ có ủng hộ TRÒ BỊP BỢM mà Dự Luật 2 đã 
biến thành hay không.

Sacramento không có thành tích được ghi nhận về việc thiết lập 
mức độ ưu tiên cho nền giáo dục công lập, bất chấp những xảo 
ngôn.

California được xếp hạng thứ 50 ở Hoa Kỳ về chi tiêu cho mỗi 
học sinh (Education Week, Tháng Giêng 2014).

Các cộng đồng địa phương, KHÔNG PHẢI là Sacramento, biết 
rõ những gì là tốt đẹp nhất cho con em chúng ta. Hãy lắng nghe. 
Bầu KHÔNG cho Dự Luật 2 là lá phiếu DÀNH CHO trẻ em, 
trường học và sự hợp lý.

HÃY BẦU KHÔNG CHO DỰ LUẬT 2!
Cushon Bell, Thư Ký 
Giáo Dục Tiểu Bang Của Chúng Ta
Cinnamon O’Neill, Giám Đốc Chi Nhánh 
Giáo Dục Tiểu Bang Của Chúng Ta
Kilty Belt-Vahle, Tình Nguyện Viên Phụ Huynh 
Giáo Dục Tiểu Bang Của Chúng Ta

BẦU CÓ CHO DỰ LUẬT 2 ĐỂ TẠO RA NGÂN QUỸ PHÒNG 
HỜ CHO NHỮNG KHÓ KHĂN HẦU BẢO VỆ NGƯỜI ĐÓNG 
THUẾ VÀ CÁC TRƯỜNG HỌC.

Dự Luật 2 thiết lập QUỸ VỮNG MẠNH PHÒNG HỜ CHO 
NHỮNG LÚC KHÓ KHĂN trong Hiến Pháp Tiểu Bang mà sẽ bắt 
buộc Lập Pháp và Thống Đốc tiết kiệm tiền vào những thời điểm 
hưng thịnh, TRẢ BỚT NỢ và BẢO VỆ CÁC TRƯỜNG HỌC 
không bị cắt giảm gây hậu quả nghiêm trọng. Cả hai Đảng Dân 
Chủ và Đảng Cộng Hòa đều ủng hộ Dự Luật 2.

Bằng cách buộc tiểu bang tiết kiệm tiền, Dự Luật 2 SẼ ĐÒI HỎI 
CÁC CHÍNH TRỊ GIA PHẢI SỐNG TRONG SỰ CẦN KIỆM 
CỦA MÌNH VÀ BẢO VỆ CHỐNG VIỆC TĂNG THUẾ KHÔNG 
CẦN THIẾT. Vào những thời điểm hưng thịnh, tiền sẽ đưa vào 
quỹ dự trữ được bảo vệ bởi hiến pháp và sử dụng để trả bớt nợ. 
Vào những lúc khó khăn, Quỹ Phòng Hờ Cho Những Lúc Khó 
Khăn có thể sử dụng để bảo vệ các trường học, an toàn công cộng 
và các dịch vụ thiết yếu khác.

California cần Dự Luật 2 vì dự luật này ngăn tiểu bang không 
được chi tiêu nhiều hơn mức có thể kham nổi. Chỉ ba năm trước, 
California đã đương đầu với khoản thâm thủng ngân sách $26 tỷ 
đòi hỏi Lập Pháp phải thực hiện các cắt giảm khó khăn và các cử 
tri phải thông qua khoản tăng thuế tạm thời. DỰ LUẬT 2 SẼ BẢO 
ĐẢM CHO CHÚNG TA KHÔNG BỊ LẠI TÌNH TRẠNG VỀ 
CHU KỲ PHÁT TRIỂN VÀ SUY THOÁI CỦA NỀN KINH TẾ.

BẦU CÓ CHO DỰ LUẬT 2 SẼ GIÚP:
•	 Ổn định ngân sách tiểu bang bằng cách bảo đảm mức thu 

nhập tạm thời được để dành và không ủy thác vào sự chi 
tiêu quá đáng mà chúng ta không thể kham nổi.

•	 Thanh toán nhanh chóng những khoản nợ của tiểu bang.
•	 Tạo ra quỹ dự trữ giáo dục để tránh những cắt giảm sau 

này cho trường học.

CÁC CƠ QUAN ĐÁNH GIÁ TÍN DỤNG VÀ BÁO CHÍ ỦNG 
HỘ QUỸ VỮNG MẠNH PHÒNG HỜ CHO NHỮNG LÚC 
KHÓ KHĂN.

SAN FRANCISCO CHRONICLE: Quỹ Phòng Hờ Cho Những 
Lúc Khó Khăn là "một biện pháp cẩn trọng."

STANDARD AND POOR’S: Quỹ Phòng Hờ Cho Những Lúc 
Khó Khăn đánh dấu "bước đi mới trong chuyến hành trình đang 
diễn ra của California nhằm hướng đến cơ cấu tài khóa ổn định 
hơn."

LOS ANGELES TIMES: Quỹ Phòng Hờ Cho Những Lúc 
Khó Khăn "thể hiện nhiều hơn để quảng bá văn hóa tiết kiệm ở 
Sacramento."

MOODY’S: Quỹ Phòng Hờ Cho Những Lúc Khó Khăn giúp tiểu 
bang "nhẹ bớt gánh nặng tài chánh của mình trong những lúc kinh 
tế bị suy thoái."

FRESNO BEE: Quỹ Phòng Hờ Cho Những Lúc Khó Khăn sẽ 
"bảo vệ người đóng thuế tránh khỏi những cắt giảm quá đáng do 
thâm thủng ngân sách."

SACRAMENTO BEE: Quỹ Phòng Hờ Cho Những Lúc Khó 
Khăn là "bước đi quan trọng hướng đến kỷ luật tài khóa."

BẦU CÓ CHO DỰ LUẬT 2 VÀ BẢO VỆ CÂN BẰNG NGÂN 
SÁCH CỦA CALIFORNIA!

www.CaliforniaRainyDayFund.com
John A. Pérez, Trưởng Hạ Viện Danh Dự
Edmund G. Brown Jr., Thống Đốc
Allan Zaremberg, Chủ Tịch 
Phòng Thương Mại California
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Tại sao cái gọi là Quỹ Phòng Hờ Cho Những Lúc Khó Khăn sẽ 
bòn rút học sinh California?

Các phụ huynh và người đóng thuế thường hỏi tại sao 
California là một trong mười tiểu bang xếp hạng cuối về tài trợ cho 
trường học sau nhiều năm—trong khi tiền thuế của chúng ta nằm 
trong số những nơi cao nhất trên toàn quốc. Dự Luật 2 là một thí 
dụ hoàn hảo về cách chúng ta tiếp tục "bảo vệ" học sinh bằng cách 
đặt các em ra sau cuối.

Người dân California ban hành Dự Luật 98 hai mươi lăm năm 
trước trong vai trò bảo đảm tài trợ cho trường học một cách TỐI 
THIỂU. Sự "bảo đảm" này là lời bào chữa vào năm 2004 cho các 
chính trị gia của tiểu bang khi bắt đầu thâu tóm hơn $5 tỷ một 
năm tiền thuế bất động sản ổn định, đáng tin cậy, tại các trường 
học địa phương để bù đắp cho những thiếu hụt và quyết định tệ 
hại về tài chánh riêng của chính họ. Tiểu Bang đã lấy đi các nguồn 
tài trợ, hứa hẹn rằng Dự Luật 98 sẽ trả lại.

Không có gì ngạc nhiên, sự bảo đảm về hiến pháp này cho học 
sinh California đã không được đáp ứng một cách kiên định. Trong 
những năm khó khăn gần đây, các trường học California đã phải 
hứng chịu số tiền thanh toán $10 tỷ bị trả chậm trễ trong việc tài 
trợ căn bản của họ—buộc họ phải vay mượn, ngụp lặn trong quỹ 
dự trữ địa phương của riêng họ, và các chương trình bị cắt giảm.

Và giờ đây, theo Dự Luật 2, các trường học California được 
cho là cũng sẽ chờ đợi trong những năm hưng thịnh phải không? 
"Công Thức Tài Trợ Kiểm Soát Địa Phương" mang ý nghĩa gì nếu 
chúng ta không tin tưởng vào hội đồng trường địa phương ngay cả 
với khoản thu nhập được bảo đảm về hiến pháp tối thiểu của họ?

Trong lúc đó, những hàng chữ in li ti cho phép Kiểm Soát Viên 
Tiểu Bang tận dụng nguồn tài trợ giáo dục được giữ lại này để 
quản lý nguồn tiền mặt Quỹ Tổng Quát và cho phép Lập Pháp, 
bằng cách tuyên bố tình trạng khẩn cấp về ngân sách, để chuyển 
khoản tiền này vào Quỹ Tổng Quát.

Nhưng hãy chờ xem, còn nhiều điều hơn thế nữa!

Trong những lúc suy kém của các thương lượng về ngân sách 
trong năm nay, một đòi hỏi được thêm vào để buộc các khu học 
chánh giảm bớt quỹ dự trữ địa phương của họ bất cứ lúc nào 
khi có bất cứ số tiền nào được trả vào "Trương Mục Ổn Định Hệ 
Thống Trường Công Lập" của Dự Luật 2. Trong năm kế tiếp, các 
khu học chánh chỉ được cho phép giữ quỹ dự trữ ở mức tối thiểu 
vừa đủ hai lần mà thôi. Đối với hầu hết các khu, điều này có nghĩa 
là buộc họ phải giữ trong quỹ dự trữ chỉ 6% chi phí điều hành 
hàng năm—chỉ là số tiền chi tiêu trong ba tuần!

Đối với các khu trên toàn California, quỹ dự trữ địa phương là 
tất cả những gì để bảo vệ trẻ em tránh khỏi các chi phí vay mượn 
bắt phải chịu của Tiểu Bang hay những cắt giảm về chương trình. 
(Tiểu Bang đã không trả tiền cho các trường học đúng thời hạn 
trong bảy năm qua! Đến 20% số tiền mà họ nợ các trường học 
được trả sau cuối năm học vào tháng Sáu năm 2012.) Được tích 
lũy qua nhiều thập niên, quỹ dự trữ này lẽ ra phải được bỏ đi 
nhưng chỉ vì một năm có tiền lời gia tăng tốt nên đã chuyển nguồn 
tài trợ giáo dục từ ngân quỹ dành cho trường học và đưa vào 
trương mục ổn định được kiểm soát bởi Tiểu Bang.

Hãy tham gia cùng chúng tôi—tổ chức lãnh đạo bởi phụ huynh 
bất vụ lợi tình nguyện của thường dân trên toàn tiểu bang từ lưỡng 
đảng liên kết với hàng chục ngàn người dân California cam kết 
cải thiện nền giáo dục công lập—và nói KHÔNG với các chính 
trị gia là những người làm trẻ em bị mất quyền lợi. Xin xem trong 
www.2BadForKids.org và bầu KHÔNG cho Dự Luật 2!
Katherine Welch, Giám Đốc  
Giáo Dục Tiểu Bang Của Chúng Ta
Hope Salzer, Giám Đốc Chi Nhánh 
Giáo Dục Tiểu Bang Của Chúng Ta
Jennifer Bestor, Giám Đốc Nghiên Cứu 
Giáo Dục Tiểu Bang Của Chúng Ta

Những người phản đối Dự Luật 2 đã hiểu sai; đúng rằng lối suy 
nghĩ đó đã đưa đến sự thâm thủng ngân sách $26 tỷ và các cắt 
giảm gây hậu quả nghiêm trọng cho các trường học của chúng ta.

Ngân sách tiểu bang hiện thời là tốt nhất trong nhiều năm đối 
với các trường học—mang lại hơn $10 tỷ trong việc tài trợ mới. 
Dự Luật 2 BẢO VỆ CÁC TRƯỜNG HỌC bằng cách ổn định 
ngân sách tiểu bang và ngăn chận những cắt giảm trong tương lai 
cho các lớp học của chúng ta. Nếu không có Quỹ Phòng Hờ Cho 
Những Lúc Khó Khăn và sự ràng buộc liên tục về tài khóa, tiểu 
bang sẽ đương đầu với các khoản thiếu hụt trong tương lai và có 
thể bị buộc phải cắt giảm việc tài trợ cho các trường học, an toàn 
công cộng và các dịch vụ thiết yếu khác. Đó là lý do tại sao mọi 
Đảng Viên Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa trong Lập Pháp 
bầu để ủng hộ Dự Luật 2.

Dự Luật 2 không tạo nên thay đổi đối với mức tài trợ được 
đòi hỏi bởi Dự Luật 98. Thật vậy, ngân sách năm nay của nguồn 
tài trợ cho các trường học theo Dự Luật 98 ở mức cao hơn bao 
giờ hết, $60.9 tỷ. Đó là thêm $1,954 cho mỗi học sinh so với 
chỉ ba năm trước khi California đương đầu với sự thâm thủng 
ngân sách to lớn. Bằng cách để dành tiền trong những lúc hưng 
thịnh, California có thể NGƯNG NHỮNG CẮT GIẢM TRONG 
TƯƠNG LAI ĐỂ TÀI TRỢ CHO TRƯỜNG HỌC VÀ NGƯNG 
VIỆC TĂNG THUẾ KHÔNG CẦN THIẾT.

BẦU CÓ CHO DỰ LUẬT 2 VÀ BẢO VỆ CÁC TRƯỜNG HỌC 
VÀ CÂN BẰNG NGÂN SÁCH CỦA CALIFORNIA!
Tiến Sĩ Michael Kirst, Chủ Tịch
Hội Đồng Giáo Dục Tiểu Bang California




