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Điều này bảo đảm rằng các nhà phát triển không đóng góp phần công bằng 
của họ.
CHO PHÉP CHI TIÊU TẮC TRÁCH:
Công khố phiếu là rất tốn kém. Cần đóng tiền thuế là hai mỹ kim để hoàn trả 
cho mỗi mỹ kim đã mượn. Công khố phiếu nên được sử dụng cho những thứ 
lâu bền hàng thập kỷ. Không thể tin được, ngân quỹ Dự luật 51 có thể được chi 
tiêu cho thiết bị với một "tuổi thọ sử dụng bình quân" 10 năm. Trả nợ công khố 
phiếu sẽ kéo dài nhiều thập kỷ hơn.
Điều này giống như việc mua bữa ăn trưa của quý vị với một khoản vay 30 
năm và trả nợ nhiều lần lặp đi lặp lại.
Dự Luật 51 có thể là dự luật ích kỷ, xấu xa nhất từng được đệ trình trước cử tri 
California. Nó được tạo ra bởi ngành xây dựng để có lợi cho ngành xây dựng.
Hãy vào StopProp51.org. Xem ai ủng hộ cuộc vận động để bầu Có này.
Hãy bầu KHÔNG cho Dự Luật 51!

G. RICK MARSHALL, Giám Đốc Tài Chánh
Mạng Lưới Hành Động Của Người Đóng Thuế California
WENDY M. LACK, Giám Đốc
Mạng Lưới Hành Động Của Người Đóng Thuế California

Từ năm 2001, chúng ta đã phê chuẩn $146 tỷ công khố phiếu tiểu bang và địa 
phương để sửa chữa các trường học ỏ California. Nhưng người ủng hộ Dự Luật 
51 vẫn tuyên bố các trường học của chúng ta không "đáp ứng các tiêu chuẩn 
căn bản về sức khỏe và sự an toàn."
Khoản tiền đó đã đi đâu?
MỜI GỌI GIAN LẬN:
Cuộc thanh tra công khố phiếu trường học toàn tiểu bang mới đây nhất của Bộ 
Tài Chánh California đã phát hiện HÀNG TỶ MỸ KIM CÓ NGUY CƠ "bị sử dụng sai 
mục đích . . . nếu không được giải quyết . . . sẽ tiếp tục tác động xấu đến 
trách nhiệm công khố phiếu."
Vì các biện pháp bảo vệ chi tiêu không được thực thi hoặc không có tác dụng, 
ngân quỹ công khố phiếu có thể bị sử dụng sai mục đích.
Cả Thống Đốc Jerry Brown và Bộ Trưởng Tư Pháp Kamala Harris đã nêu lên lo 
ngại này.
Dự Luật 51 giữ lại hệ thống khiếm khuyết này.
NGĂN CẢN SỰ CẢI TỔ:
Dự Luật 51 trói buộc các nhà lập pháp và ngăn trở các quy định hiện hành. Nó 
phá hoại nền dân chủ của chúng ta bằng việc ngăn cấm các nhà lập pháp sửa đổi 
các quy định mà từ chối cung cấp cho các trường học thiệt thòi sự trợ giúp họ cần.

DỰ LUẬT 51 ĐƯA VIỆC BẢO VỆ HỌC SINH THÀNH MỘT ƯU TIÊN HÀNG ĐẦU.
Nhiều trường học và trường đại học cộng đồng đã lạc hậu và cần sửa chữa để 
đáp ứng các tiêu chuẩn căn bản về sức khỏe và sự an toàn—bao gồm việc tái 
trang bị để bảo đảm sự an toàn khi động đất, hỏa hoạn và loại bỏ amiăng, sơn 
và các đường ống chứa chì. Dự Luật 51 sẽ giúp bảo đảm các trường học địa 
phương của chúng ta được tân trang và an toàn cho học sinh.
DỰ LUẬT 51 SẼ GIÚP TẤT CẢ HỌC SINH CALIFORNIA CÓ SỰ GIÁO DỤC TỐT HƠN.
"Không gì chán nản hơn việc dạy học cho học sinh khi các lớp học của chúng 
ta đang xuống cấp và không tiếp cận được các nhu cầu học tập căn bản của 
học sinh. Để giúp học sinh thành công, Dự Luật 51 sẽ sửa chữa các trường học 
đang hư hỏng và lạc hậu và nâng cấp kỹ thuật trong lớp học, thư viện, phòng 
thực hành điện toán và phòng thực hành khoa học"—Tim Smith, Giáo Viên 
Xuất Sắc Nhất Của Năm tại California Năm 2014, Trường Trung Học Florin phát 
biểu
CẢI THIỆN GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP VÀ GIÚP ĐỠ CỰU CHIẾN BINH GIẢI NGŨ.
"Dự Luật 51 cho phép các trường học và trường đại học cộng đồng nâng cấp 
các lớp học giáo dục hướng nghiệp sao cho học sinh có thể rèn luyện chuẩn 
bị cho các nghề nghiệp trả lương tốt và đóng góp vào nền kinh tế đang tăng 
trưởng của California. Và, chúng ta có nghĩa vụ đối với các cựu chiến binh của 
chúng ta đó là cung cấp cho họ sự huấn luyện và giúp họ hòa nhập với nơi làm 
việc."—Tom Torlakson, Giám Đốc Học Chánh Công Huấn Tiểu Bang
GIA TĂNG SỰ TIẾP CẬN GIÁO DỤC ĐẠI HỌC GIÁ PHẢI CHĂNG.
"Bằng cách nâng cấp và sửa chữa các cơ sở trường đại học cộng đồng của 
chúng ta, chúng ta có thể gia tăng sự tiếp cận giáo dục cấp đại học xuất sắc, 
giá phải chăng cho tất cả người dân California. Các trường đại học cộng đồng 
của chúng ta góp phần vào sức mạnh kinh tế và xã hội của các cộng đồng địa 
phương khắp tiểu bang, và giúp các sinh viên đại học tránh khoản nợ hàng 
ngàn mỹ kim. Chúng ta cần thể hiện sự hỗ trợ của chúng ta đối với sinh viên 
California."—Jonathan Lightman, Giám Đốc Điều Hành, Hiệp Hội Ban Giảng 
Huấn Các Trường Đại Học Cộng Đồng California
CALIFORNIA ĐỐI DIỆN SỰ TỒN ĐỌNG KÉO DÀI TRONG GIẢI QUYẾT CÁC DỰ ÁN 
KHU PHỐ.
"Y tá trường học ý thức được nhu cầu cần các cơ sở trường học cải tiến, các vấn 
đề về sỉ số quá đông, đường ống và các vấn đề môi trường khác đòi hỏi các 
điều chỉnh cần thiết để duy trì sức khỏe và sự an toàn tối ưu cho học sinh, ban 
giảng huấn, và ban nhân viên sẽ được giải quyết bằng Dự luật 51.’’—Kathy 
Ryan, Chủ tịch, Tổ Chức Y Tá Trường Học California

BẢO VỆ SỰ KIỂM SOÁT CỦA ĐỊA PHƯƠNG ĐỐI VỚI MỌI DỰ ÁN.
"Dự Luật 51 sẽ bảo vệ sự kiểm soát của địa phương bằng cách yêu cầu sự tài 
trợ chỉ được dùng cho các dự án cải thiện trường học được các hội đồng trường 
học địa phương và trường đại học cộng đồng phê chuẩn. Tất cả số tiền đó phải 
được chi tiêu cho địa phương, nơi người đóng thuế có thể có tiếng nói trong 
việc quyết định cách sử dụng tốt nhất những ngân quỹ này để cải thiện các 
trường học trong khu phố."—Chris Ungar, President, Hiệp Hội Các Hội Đồng 
Trường California
MỘT CÁCH CÓ TRÁCH NHIỆM VỀ TÀI KHÓA ĐỂ NÂNG CẤP VÀ SỬA CHỮA CÁC 
TRƯỜNG HỌC VỚI TRÁCH NHIỆM CAO ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐÓNG THUẾ.
"Công khố phiếu toàn tiểu bang là lựa chọn tốt nhất để đáp ứng các nhu cầu 
xây dựng trường học của California, vì giáo dục là mối quan tâm toàn tiểu 
bang. Không có công khố phiếu này, người dân đóng thuế địa phương sẽ đối 
diện các thuế bất động sản địa phương cao hơn tạo ra sự bất bình đẳng giữa 
các trường ở các cộng đồng khác nhau, phân biệt đối xử người đóng thuế, 
thiếu các điều khoản trách nhiệm vững chắc."—Teresa Casazza, Chủ Tịch, Hiệp 
Hội Người Dân Đóng Thuế California
CHÚNG TA KHÔNG THỂ CHỜ LÂU HƠN NỮA.
Chúng ta chưa thông qua một công khố phiếu trường học toàn tiểu bang 
trong mười năm, và hiện nay chúng ta đối diện một sự tồn đọng lớn các dự án 
trường học địa phương. Các trường học của chúng ta đang rất cần được nâng 
cấp và sửa chữa để giữ an toàn cho học sinh của chúng ta và bảo đảm các em 
có cơ sở để có thể học tập.
Dự Luật 51 sẽ giúp học sinh của chúng ta và các cựu chiến binh thành công.
XIN HÃY CÙNG CHÚNG TÔI BẦU CÓ CHO DỰ LUẬT 51.

JUSTINE FISCHER, Chủ Tịch
PTA Tiểu Bang California
KEN HEWITT, Chủ Tịch
Hiệp Hội Giáo Viên Hồi Hưu California
LARRY GALIZIO, Giám Đốc Điều Hành
Liên Đoàn Trường Đại Học Cộng Đồng California
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Dự Luật 51 bảo đảm mọi học sinh California có cơ hội học tập trong các trường 
học an toàn, tân tiến đồng thời cũng bảo vệ người đóng thuế.
DỰ LUẬT 51 KHÔNG LÀ SỰ TĂNG THUẾ.
Dự Luật 51 là một công khố phiếu sẽ được hoàn trả từ một phần rất nhỏ thu 
nhập hàng năm HIỆN CÓ của tiểu bang và giúp nâng cấp các trường học địa 
phương. Nó KHÔNG tăng thuế.
TRÁNH CHO NGƯỜI ĐÓNG THUẾ CÁC LOẠI THUẾ ĐỊA PHƯƠNG CAO HƠN.
Nếu không có số tiền tương ứng từ một công khố phiếu trường học toàn tiểu 
bang, người đóng thuế sẽ đối diện các thuế bất động sản địa phương cao hơn 
để chi trả cho các sửa chữa và nâng cấp trường học, và một số khu học chánh 
có thể không bao giờ đủ khả năng tự trang trải chi phí sửa chữa trường học. 
Sự hợp tác này giữa các khu học chánh tiểu bang và địa phương đã tài trợ một 
cách công bằng các sửa chữa trường học cho tất cả học sinh.
ĐÒI HỎI TRÁCH NHIỆM CAO.
Dự Luật 51 để cử tri địa phương kiểm soát cách chi tiêu số tiền từ công khố 
phiếu trường học. Nó đòi hỏi các cuộc thanh tra hàng năm và các tiêu chuẩn 
trách nhiệm cao.
DỰ LUẬT 51 ĐƯA VIỆC BẢO VỆ HỌC SINH THÀNH MỘT SỰ ƯU TIÊN.
Nhiều trường học và trường đại học cộng đồng đã lạc hậu và cần sửa chữa để 

đáp ứng các tiêu chuẩn căn bản về sức khỏe và sự an toàn—bao gồm việc tái 
trang bị để bảo đảm sự an toàn khi động đất, hỏa hoạn và loại bỏ amiăng, sơn 
và các đường ống chứa chì. Những sửa chữa này là rất cần thiết để giữ an toàn 
cho mọi học sinh.
CÓ CHO DỰ LUẬT 51.
Dự Luật 51 sẽ giúp mọi học sinh California có sự giáo dục tốt, tăng sự tiếp cận 
giáo dục đại học giá phải chăng, và cải tiến đào tạo hướng nghiệp cho các cựu 
chiến binh và học sinh đang chuẩn bị gia nhập lực lượng lao động.
Dự Luật 51 được ủng hộ bởi các nhóm người đóng thuế, các giáo viên, thương 
nghiệp, các đảng viên Đảng Cộng Hòa ,và các đảng viên Đảng Dân Chủ. Quý vị 
hãy tự mình xem tại www.californiansforqualityschools.com
Xin hãy cùng chúng tôi ủng hộ Dự Luật 51.

CHRIS UNGAR, Chủ Tịch
Hiệp Hội Các Hội Đồng Trường California
TERESA CASAZZA, Chủ Tịch
Hội Người Dân Đóng Thuế California
LARRY GALIZIO, Giám Đốc Điều Hành
Liên Đoàn Trường Đại Học Cộng Đồng California

Công khố phiếu là các món nợ phải được hoàn trả lại kèm tiền lời, qua thời 
gian.
Từ năm 1998, cử tri California đã phê chuẩn $35 tỷ công khố phiếu để xây 
trường học tiểu bang. Tất cả đã được đưa lên lá phiếu này bởi Cơ Quan Lập 
Pháp và được ủng hộ bởi Thống Đốc. Dự Luật 51 thì khác. Cơ Quan Lập Pháp đã 
không đưa Dự Luật 51 lên lá phiếu này. Và Thống Đốc phản đối nó.
Chúng ta hãy cùng với Thống Đốc phản đối vì Dự Luật 51:
TỐN KÉM:
Người dân California đã trả $2 tỷ mỗi năm cho công khố phiếu trường học tiểu 
bang. Dự Luật 51 sẽ tiêu tốn thêm $500 triệu mỗi năm—số tiền tiểu bang 
không có.
Tổng cộng, California cáng đáng trên $400 tỷ nợ và các nghĩa vụ tài chánh 
khác. Thống Đốc Brown gọi đây là "bức tường nợ nần." Việc vay mượn thêm 
tiền mà chúng ta không thể trả nổi là tắc trách.
KHÔNG BỊ TRUY CỨU TRÁCH NHIỆM:
Với các công khố phiếu trường học địa phương, các cộng đồng kiểm soát việc 
chi tiêu. Với các công khố phiếu trường học tiểu bang, các viên chức quan liêu 
và thân hữu của họ nắm quyền thao túng. Sự kiểm soát địa phương là cách tốt 
nhất để giảm thiểu sự lãng phí của chính quyền.
KHÔNG CẦN THIẾT:
Đối với việc xây dựng trường học, các dự luật công khố phiếu địa phương có 
hiệu quả hơn là công khố phiếu toàn tiểu bang. Tháng Sáu vừa qua cử tri đã phê 
chuẩn hơn 90% các công khố phiếu trường học địa phương trên lá phiếu này, 
cung cấp hơn $5.5 tỷ để xây dựng trường học.
Tỷ lệ ghi danh vào trường học dự kiến sẽ giảm trong 10 năm tới. Dự Luật 51 
lãng phí tiền khi ưu tiên việc xây dựng trường học mới hơn việc tân trang các 
trường học hiện hữu.
KHÔNG CÔNG BẰNG:
Tài trợ trong Dự Luật 51 sẽ dành cho những đối tượng hàng đầu. Các khu rộng 
lớn giàu có sẽ giành được "phần béo bở" vì họ đã phân bổ nhân viên để chuẩn 
bị giấy tờ. Điều này loại trừ các khu nhỏ hơn, nghèo hơn cần sự giúp đỡ nhất. 
Điều đó là sai trái về đạo đức.
CẢI TỔ TRƯỚC TIÊN:
Dự Luật 51 không làm gì để thay đổi chương trình công khố phiếu tiểu bang 
quan liêu, rập khuôn. Các khu học chánh nhỏ, khó khăn không thể gánh vác chi 
phí tham vấn viên đắt đỏ mà các trường học lớn, giàu có sử dụng. Các cải tổ 

chương trình cũng cần thiết nhằm để các khu thiệt thòi hơn nhận được số tiền 
họ xứng đáng được hưởng.
Tháng Hai vừa qua Thống Đốc Brown đã nói với tờ Los Angeles Times, "Tôi phản 
đối công khố phiếu $9 tỷ cho những nhà phát triển . . . [nó] phung phí tiền 
mà sẽ tốt hơn nhiều nếu được chi tiêu cho các cộng đồng có lợi tức thấp."
Ngài Brown cũng nói những lời hứa hẹn quyền lợi cho các nhân viên tiểu bang 
là "những gánh nặng quá lớn đến mức chỉ muốn phớt lờ chúng . . .. Chúng 
ta không thể nào trả hết nợ trong một hoặc hai năm hoặc thậm chí là 10 năm. 
Thế nhưng, chính là trách nhiệm đạo đức của chúng ta để làm như vậy—nhất là 
trước khi chúng ta có những cam kết mới."
Chúng tôi đồng ý.
Dự Luật 51 được ủng hộ bởi các thương nghiệp và chính trị gia hưởng lợi từ 
sự chi tiêu nhiều hơn của tiểu bang. Bầu Có cho Dự Luật 51 đã gây quỹ hơn $6 
triệu từ những ai sẽ hưởng lợi nhiều nhất, bao gồm Liên Minh Vì Nhà Ở Trường 
Học Đầy Đủ (Coalition for Adequate School Housing - CASH) và Hiệp Hội Ngành 
Xây Dựng California.
Mạng Lưới Hành Động Của Người Đóng Thuế California là một tổ chức tình 
nguyện viên, không đảng phái, bất vụ lợi khuyến khích trách nhiệm và sự 
minh bạch tài khóa trong chính quyền địa phương. Chúng tôi đấu tranh chống 
sự bưng bít, lãng phí và tham nhũng của chính quyền và tìm kiếm giải pháp 
để bảo đảm mọi người nhận được giá trị tốt đẹp xứng đáng với tiền thuế của 
họ.
Chúng tôi là những người giống như quý vị ủng hộ cho những trường học tốt 
và muốn trách nhiệm tài khóa trong chính quyền không có sự lãng phí.
Hãy cùng chúng tôi bầu KHÔNG cho Dự Luật 51.
www.caltan.org
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