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Qua nhiều thập kỷ, tôi đã gửi những tranh luận chống lại 
các dự luật lá phiếu để bảo đảm rằng cử tri nhận được 
một số ý kiến trái ngược.
HỆ THỐNG THUẾ BẤT ĐỘNG SẢN KHÔNG CÔNG BẰNG
Một sự phản đối với bất kỳ dự luật nào mà đề xuất tăng 
thuế bất động sản là do hệ thống thuế bất động sản ở 
California không công bằng (như được giải thích trong 
phần tranh luận chính).
THAY ĐỔI HỆ THỐNG ĐỂ HỆ THỐNG CÔNG BẰNG HƠN
Hệ thống thuế bất động sản của chúng ta có thể được 
thay đổi, ví dụ để định kỳ đánh giá lại bất động sản thực 
nhưng tự động giảm thuế suất để tổng thu nhập thuế 
không tăng lên chỉ vì giá trị bất động sản tăng lên.
Tất nhiên, một khó khăn khi thực hiện thay đổi chính  
là những cá nhân và doanh nghiệp khác nhau sẽ có 
những LỢI ÍCH CÁ NHÂN khác nhau khi duy trì tình  
trạng hiện nay.

XEM XÉT RỘNG HƠN VỀ VIỆC CẢI THIỆN Y TẾ
Đối với dự luật cụ thể này (vay tiền để tiếp tục trợ cấp cho 
các bệnh viện nhi đồng), tôi đề nghị đầu tiên chúng ta 
phải xem xét việc cải thiện toàn bộ hệ thống chăm sóc  
sức khỏe. 
Cho dù có nhiều chuyên gia xuất sắc cung cấp dịch vụ 
chăm sóc sức khỏe tại Hoa Kỳ (và California), Hoa Kỳ chi 
tiêu nhiều nhất nhưng lại nằm dưới xa nhóm được xếp 
hạng quốc tế cao nhất về kết quả chăm sóc sức khỏe. 
Ngoài ra, hàng triệu người dân California thậm chí không 
có bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cơ bản.
YÊU CẦU CÁC ỨNG CỬ VIÊN CHO CHỨC VỤ TIỂU BANG
Có lẽ các ứng cử viên cho chức vụ tiểu bang vào tháng 
Mười Một—kể cả cho chức Thống Đốc—có một số 
ý tưởng để cải thiện dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại 
California. Hãy cùng nhau yêu cầu.
GARY WESLEY

Có tám bệnh viện nhi đồng phi lợi nhuận California và 
thêm năm Bệnh Viện Nhi Đồng thuộc Đại Học California. 
Hơn hai triệu lượt khám mỗi năm, trẻ em bị bệnh nặng được 
chăm sóc chuyên khoa tăng cường tại Bệnh Viện Nhi Đồng 
California. Bất kể gia đình có thể trả tiền hay không.
Trẻ em có tình trạng sức khỏe phức tạp và mắc bệnh nguy 
hiểm đến tính mạng. Bệnh Ung Thư. Bệnh Hồng Cầu Hình 
Liềm. Bệnh Xơ Nang.
Chúng tôi thực hiện 97% phẫu thuật cấy ghép nội tạng nhi 
khoa, 96% phẫu thuật tim nhi khoa và 76% điều trị bệnh 
ung thư khi khoa.
Với mỗi bước đột phá nghiên cứu mới, công nghệ cứu 
sinh mới, các chuyên gia nhi khoa giỏi nhất điều trị bệnh 
nhân mỗi ngày tại Bệnh Viện Nhi Đồng ở California. Ngày 
nay, 85% trẻ em mắc bệnh bạch cầu đều được chữa khỏi 
khi đến bệnh viện của chúng tôi.
Là trung tâm nghiên cứu nhi khoa hàng đầu, chúng tôi 
tạo ra những bước đột phá nhằm duy trì sức khỏe cho trẻ 
em California mà không cần phải đến bất kỳ nơi nào khác 
ngoài tiểu bang.
Vì những thành công của chúng tôi, chúng tôi càng được 
yêu cầu nhiều hơn. Chúng tôi đã trở thành trung tâm khu 
vực, trẻ em được giới thiệu đến các bệnh viện của chúng tôi từ 
các bệnh viện khác tại California.
Dự Luật 4 yêu cầu cử tri cân nhắc đầu tư dưới 
$40 mỗi năm cho mỗi bệnh nhân mà chúng tôi 
thăm khám . . . tiền để giúp chúng tôi tăng cường khả 
năng chữa trị cho thêm nhiều trẻ em tại California.

Cách đây 14 năm, người dân California đã ủng hộ công 
khố phiếu đầu tiên của chúng tôi. Chúng tôi đã tự hào về 
niềm tin của người dân kể từ đó. Mỗi đồng mỹ kim được 
dùng để xây dựng cơ sở vật chất mới, hiện đại hóa những 
cơ sở cũ, bổ sung thêm giường bệnh và mua kỹ thuật y tế 
tốt nhất và tiên tiến nhất . . . chữa nhiều trẻ em hơn.
Văn Phòng Thủ Quỹ Tiểu Bang quản lý tất cả ngân quỹ 
công khố phiếu tiểu bang, nhưng đã chứng nhận với các 
Ủy Ban Y Tế Thượng Viện và Hạ Viện rằng “chương trình 
cụ thể này đã rất thành công.”
Chúng tôi rất tự hào theo lĩnh vực chuyên môn về những 
gì mà chúng tôi làm. Là con người, chúng tôi được chứng 
kiến sức mạnh ngây thơ của trẻ em, tình yêu trong gia 
đình, sự quyết tâm của đội ngũ nhân viên, sự hào phóng 
của các nhà hảo tâm, và sự chiến thắng của tinh thần 
nhân đạo.
Chúng tôi mời quý vị tham gia cùng với hàng triệu cử tri 
California mà đã hỗ trợ các Bệnh Viện Nhi Đồng. 
Tất cả chúng ta đều có thể bầu Có cho Dự Luật 4—Xây 
Dựng Để Chữa Trị cho Nhiều Trẻ Em Hơn.
JAMES STEIN, M.D., Bác Sĩ Phẫu Thuật Nhi Khoa
MARIA MINON, M.D., Giám Đốc Y Khoa
ROBERTO GUGIG, M.D., Bác Sĩ Chuyên Khoa Tiêu Hóa  
Nhi Khoa
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ĐẠO LUẬT TIÊN KHỞI.

DỰ LUẬT

4
★  TRANH LUẬN CHỐNG LẠI DỰ LUẬT 4  ★

★  BÁC BỎ TRANH LUẬN CHỐNG LẠI DỰ LUẬT 4  ★

Dự Luật 4 trợ giúp hơn 2 triệu trẻ em bị bệnh mỗi năm. 
Dự luật này không hề liên quan đến thuế bất động sản 
hay Dự luật 13. Chúng tôi đã hỏi các chuyên gia và đây là 
những gì họ đã nói:
Joe Harn, Kiểm Soát Viên-Kiểm Toán Viên Quận El Dorado 
cho biết,
“Không một đồng mỹ kim nào trong Dự Luật 4 đến từ thuế 
bất động sản. Không một đồng mỹ kim nào từ công khố phiếu 
bệnh viện nhi đồng trước đây đến từ thuế bất động sản. Mọi 
Thủ Quỹ Tiểu Bang, Kiểm Soát Viên Tiểu Bang, Thẩm Định Viên 
Quận, hay Nhân Viên Thu Thuế (thuộc một trong hai đảng 
chính trị) sẽ đều chứng nhận sự thực này. Tôi được công nhận 

là một trong những Kiểm Soát Viên kiêm Kiểm Toán Viên thận 
trọng và chặt chẽ nhất của California. Quý vị có thể bảo vệ 
Dự luật 13 và bầu Có cho Dự luật 4”.
Jon Coupal, Chủ Tịch Hiệp Hội Người Nộp Thuế Howard 
Jarvis nói,
“Dự Luật 13 đã bảo vệ các chủ nhà trong hơn 40 năm qua. 
Dự luật này hoàn toàn KHÔNG đe dọa đến những chủ nhà 
California được bảo vệ theo Dự Luật 13.”
Xin bầu CÓ cho Dự Luật 4.
ANN-LOUISE KUHNS, Chủ Tịch
Hiệp Hội Bệnh Viện Nhi Đồng California

Đây là một dự luật công khố phiếu trách nhiệm chung 
khác. Nó xin cử tri cho phép Tiểu Bang California vay tiền 
bằng cách bán “công khố phiếu” mà sẽ cần được hoàn trả 
cùng với tiền lãi (có khả năng thông qua thuế bất động sản 
cao hơn), thường trong nhiều thập niên.
Tôi nói “có khả năng”” vì thỉnh thoảng tiền bán công khố 
phiếu được sử dụng để tài trợ nhưng được hoàn trả bởi 
người nhận chương trình—như chủ nhà theo chương 
trình vay tiền mua nhà-nông trại Cal-Vet trước đây.
Dự luật công khố phiếu nêu một vài câu hỏi:
1. Chính quyền đã nợ bao nhiêu cho đến nay?
2. Tổng chi phí dự kiến của dự luật đối với công chúng  

là bao nhiêu?
3. Việc sử dụng tiền được kiến nghị có được nêu cụ  

thể không?
4. Việc sử dụng được kiến nghị có hợp lý không— 

cho rằng các việc khác có thể cần thiết hoặc được 
mong muốn?

5. Cử tri có nên tiếp tục tài trợ các dự án thông qua thuế 
bất động sản cao hơn trong khi hệ thống thuế bất 
động sản của California quá không công bằng?

HỆ THỐNG THUẾ BẤT ĐỘNG SẢN CỦA CALIFORNIA KHÔNG 
CÔNG BẰNG

Vào năm 1978, cử tri California đã chấp thuận một quyền 
đề xướng của cử tri được biết đến sau này là Dự Luật 13. 
Quyền đề xướng đã thêm các điều khoản vào Hiến Pháp 
California mà đã ngăn cản việc “tái thẩm định” bất động 
sản trừ khi và cho đến khi bất động sản được chuyển 
nhượng hoặc được xây lại đáng kể.
Dự Luật 13 đã bảo vệ chủ bất động sản không bị tăng 
thuế cao dựa trên giá trị bất động sản cao hơn; tuy nhiên, 
nó cũng đã tạo ra một hệ thống mà trong đó chủ nhà mới 
phải trả gấp 10–20 lần so với hàng xóm của họ, những 
người có bất động sản với giá trị tương tự nhưng đã mua 
cách đây lâu rồi.
Ngoài ra, vì bất động sản doanh nghiệp có thể và thường 
được cho thuê dài hạn (thay vì bán), Dự Luật 13 đã dẫn 
đến sự chuyển đổi lớn gánh nặng thuế bất động sản nói 
chung từ các doanh nghiệp sang cho các chủ nhà.
Những người đề nghị dự luật lá phiếu nên có trách nhiệm 
giải thích tại sao dự luật đáng được ủng hộ—dựa vào 
toàn bộ chi phí, những phương án thay thế có sẵn, và các 
nhu cầu và mong muốn khác.
Trong trường hợp này, người đề nghị dự luật nên sử dụng 
quyền BÁC BỎ trả lời các câu hỏi 1–5 ở trên.
GARY WESLEY
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