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E 
DỰ LUẬT E CÔNG KHỐ PHIẾU HỌC KHU SIERRA JOINT COMMUNITY COLLEGE DISTRICT 

 
“Để nâng cấp các tòa nhà cũ đạt tiêu chuẩn/quy định xây dựng nhằm 
tiếp tục sử dụng, cải thiện cơ sở đào tạo nhân lực với việc chuẩn bị, 
đào tạo/tái đào tạo sinh viên/cựu chiến binh để có được công việc tốt, 

sửa chữa, xây dựng, sắp xếp lớp học, cơ sở vật chất, thiết bị ở mức phí phải 
chăng, biện pháp để Học Khu Cộng đồng Chung Sierra phát hành $350.000.000 ở 
dạng công khố phiếu (trái phiếu chính phủ) có mức hối suất pháp định và mức 
thuế trung bình là 1,7 cent/$100 có được đánh giá là giá trị ($18.000.000 mỗi năm) 
trong khi nhiều công khố phiếu chưa được chi trả đang chờ được phê chuẩn với 
sự giám sát/kiểm toán của người nộp thuế, không có tiền dành cho lương/lương 
hưu của quản trị viên, mọi quỹ tiền được sử dụng cục bộ tại địa phương?” 

 

PHÂN TÍCH KHÁCH QUAN VỀ DỰ LUẬT E 

Soạn bởi Tư vấn viên Quận Placer 
 

Dự luật này, nếu được chấp thuận bởi năm mươi lăm phần trăm số cử tri bỏ phiếu ở đó, sẽ cho phép việc bán công 
khố phiếu trách nhiệm chung (General Obligation) của Hội đồng Quản trị Học Khu Sierra Joint Community College 
District, làm cơ quan lập pháp của Ban Cải Thiện Cơ Sở Vật Chất Sierra Joint Community College District School 
Facilities Improvement District No. 4, Rocklin Area Campus (ở đây, gọi tắt là "Học khu") với số tiền lên đến 
$350.000.000 (ba trăm năm mươi triệu đô la) trong tổng số tiền gốc. Số tiền thu được từ công khố phiếu sẽ được sử 
dụng cho các mục đích được mô tả trong văn bản của Dự luật E, có trước phân tích này. Tiền gốc và lãi của công khố 
phiếu sẽ được trả từ thuế đánh vào tài sản chịu thuế trong Học khu. Ước tính của Học khu về mức thuế cao nhất cần 
thiết để cấp vốn cho việc phát hành công khố phiếu dựa theo phân tích này. 

Công khố phiếu trách nhiệm chung là một hình thức vay được sử dụng để cấp vốn cho các cơ sở vật chất của trường. 
Theo luật, công khố phiếu trách nhiệm chung của địa phương, được cấp kinh phí thông qua việc tăng thuế bất động 
sản ở địa phương, có thể được sử dụng để cải tạo, tái xây dựng và xây dựng mới các cơ sở vật chất cũng như mua 
một số thiết bị mới. Để cho phép phát hành công khố phiếu như này, các học khu có thể kiếm tìm hai phần ba hoặc 55% 
phiếu thuận trong tổng số phiếu bầu. Nếu Học khu tìm kiếm sự chấp thuận 55%, như được Học khu thực hiện trong 
trường hợp này, thì Học khu phải đáp ứng yêu cầu bổ sung về trách nhiệm giải trình. 

Để đáp ứng yêu cầu bổ sung về trách nhiệm giải trình này, Hội đồng Quản trị Học khu đã cam kết như sau: 

• sử dụng tiền thu được từ công khố phiếu chỉ dành cho mục đích được nêu trong dự luật trên phiếu bầu mà 
không cho mục đích nào khác, chẳng hạn như tiền lương giáo viên và quản trị viên và các chi phí hoạt động 
khác của học khu; 

• tính hợp lý về học phí, an toàn, chuyển tiếp đại học, đào tạo nghề, xu hướng tuyển sinh, lớp ít đông hơn, có đủ 
lớp học, công nghệ thông tin và cơ sở dạy nghề kỹ thuật của Học khu đã được đánh giá trước khi quyết định 
rằng việc phát hành công khố phiếu là cần thiết; 

• kiểm toán độc lập hàng năm về hiệu quả hoạt động sẽ được tiến hành để đảm bảo tiền thu được từ công khố 
phiếu chỉ được chi cho các dự án được nêu trong dự luật trên lá phiếu; 

• hàng năm, kiểm toán tài chính độc lập về việc chi tiền thu được từ công khố phiếu sẽ được tiến hành cho đến 
khi toàn bộ các khoản thu được từ công khố phiếu đã được chi, và; 

• Ban Giám sát Công dân sẽ được thành lập để theo dõi việc chi tiền thu được từ công khố phiếu. 
 

Học khu xác nhận rằng công khố phiếu đề xuất sẽ có lãi suất không vượt quá giới hạn theo luật định mỗi năm và thời 
gian đáo hạn của công khố phiếu sẽ không vượt quá mức tối đa theo luật định. 
 

Phiếu “THUẬN” đối với Dự luật này sẽ cho phép Học khu vay tiền thông qua việc bán công 
khố phiếu với số tiền không vượt quá $350.000.000, những công khố phiếu này sẽ được 
hoàn trả bởi doanh thu có được từ khoản thuế hàng năm được đánh vào tài sản chịu thuế 
trong Học khu. 
 

Phiếu “CHỐNG” đối với Dự luật này là phiếu không cho phép Học khu bán công khố phiếu. 

Bản phân tích này được Văn phòng Luật sư Quận Placer nộp theo quy định của Khoản 9500 Luật Bầu cử của Tiểu 
bang California. 

 

Gerald O. Carden 
Cố vấn Quận 

s/Brian R. Wirtz 
Phó Cố vấn Quận 
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***QUÝ VỊ CÓ THỂ THẤY NHỮNG TRANH LUẬN VỀ DỰ LUẬT THEO SAU TOÀN VĂN CỦA DỰ LUẬT*** 
 

TOÀN VĂN CÁC DỰ ÁN 

THUỘC DỰ LUẬT E 

Hội đồng Quản trị Học khu Cộng đồng Chung Sierra, sẽ ứng đáp nhu cầu cộng đồng, đã đánh giá các tòa nhà cũ trong 
khuôn viên Rocklin Campus của Sierra College và nhu cầu chính yếu về cơ sở vật chất, cũng như khả năng của khuôn 
viên trường trong việc cung cấp sinh viên & Cựu chiến binh quân đội sự hỗ trợ, cơ sở đào tạo nghề, và nền giáo dục 
với mức phí phải chăng để chuẩn bị cho họ được thành công trong bậc cao đẳng và sự nghiệp. Hỗ trợ cựu chiến 
binh, cơ sở đào tạo nghề và chuyển tiếp đại học, các vấn đề về an toàn, quy mô và cung cấp lớp học, và công nghệ 
thông tin và máy tính đều được xem xét để việc phát triển các hạng mục của dự án được cấp vốn. Để phát triển các 
hạng mục của dự án, sửa chữa cơ bản, cơ sở đào tạo nhân lực, sự an toàn trong khuôn viên trường, cơ sở hỗ trợ 
Cựu chiến binh và mở rộng cơ hội cho sinh viên tại địa phương nhận được một nền giáo dục chất lượng với mức phí 
phải chăng, được ưu tiên. Nếu bây giờ nhu cầu cơ sở vật chất không được giải quyết, Sierra College sẽ không thể duy 
trì tính cạnh tranh trong việc chuẩn bị sẵn sàng cho sinh viên vào những công việc trong các ngành có nhu cầu cao 
cũng như chuyển tiếp đại học. Hội đồng Quản trị quyết định rằng Sierra College PHẢI: 

 

(i) Nâng cấp các tòa nhà cũ đạt tiêu chuẩn/quy định xây dựng hiện hành sao cho các tòa nhà cũ có thể 
tiếp tục được sử dụng vào việc đào tạo sinh viên của chúng ta; 

 

(ii) Tăng cơ hội cho sinh viên tại địa phương giành được tín chỉ đại học, chứng chỉ và kỹ năng nghề ở 
mức phí hợp lý và chuyển tiếp lên các trường đại học bốn năm; 

 

(iii) Tiếp tục cung cấp việc đào tạo nghề và chuẩn bị lực lượng lao động cần thiết cho sinh viên ở mọi 
lứa tuổi về ngành cảnh sát, cứu hoả, điều dưỡng, y tá, khoa học và công nghệ; 

(iv) ĐẢM BẢO TOÀN BỘ KHOẢN TIỀN GÂY ĐƯỢC TỪ DỰ LUẬT SẼ LƯU LẠI Ở CỘNG ĐỒNG ĐỊA 
PHƯƠNG ĐỂ HỖ TRỢ SINH VIÊN ĐỊA PHƯƠNG, VÀ KHÔNG BỊ TIỂU BANG LẤY ĐI HOẶC BỊ SỬ 
DỤNG VÀO MỤC ĐÍCH KHÁC; 

(v) CUNG CẤP NỀN GIÁO DỤC ĐẠI HỌC HIỆU QUẢ VỀ CHI PHÍ CHO SINH VIÊN ĐỊA PHƯƠNG; 

(vi) Tuân thủ biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt việc giải trình về mặt tài chính bao gồm: 

(a) Toàn bộ mọi khoản chi sẽ phải chịu kiểm toán tài chính độc lập hàng năm, 

(b) Không khoản tiền nào sẽ được sử dụng làm tiền lương và lương hưu của quản trị viên, 
 

(c) Ban giám sát công dân độc lập sẽ được bổ nhiệm để đảm bảo mọi khoản tiền chỉ được chi 
tiêu theo ủy quyền. 

Các loại dự án sau được ủy quyền thực hiện tại từng địa điểm của Học khu: 

 
CÁC DỰ ÁN: 

 

 
CUNG CẤP NỀN GIÁO DỤC VỚI MỨC PHÍ PHÙ HỢP CHO CƯ DÂN TẠI ĐỊA PHƯƠNG: 

 

 
Nâng cấp các tòa nhà cũ cần cho việc cung cấp giáo dục và đào tạo nhân lực 

• Nâng cấp các tòa nhà cũ đáp ứng quy định/tiêu chuẩn hiện hành cho phép việc tiếp tục sử dụng các tòa 
nhà này. 

• Nâng cấp cơ sở hạ tầng 50 năm tuổi, bao gồm các hệ thống điện, nước, sưởi, thông gió và cơ khí hiện 
đang bị xuống cấp là hạng mục quan trọng cần đươc sửa chữa và nâng cấp để đảm bảo an toàn. 

• Công nghệ nâng cấp. 

• Mở rộng và trang bị thêm cho các tòa nhà cũ để khiến các tòa nhà này đáp ứng các tiêu chuẩn và quy định 
hiện hành về an toàn. 

• Sửa chữa cơ sở vật chất lâu đời để kéo dài tuổi thọ hữu dụng của chúng. 

• Xây mới Trung tâm An toàn Công cộng, Tòa nhà Học viện & Khoa học. 

• Cung cấp cơ sở vật chất cho sinh viên muốn được đào tạo việc làm ngay sau khi tốt nghiệp trung học hoặc 
muốn học kỹ năng mới sau này trong cuộc sống. 
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CUNG CẤP ĐÀO TẠO VIỆC LÀM, CHUYỂN TIẾP ĐẠI HỌC VÀ HỖ TRỢ CỰU CHIẾN BINH: 

Cải Tiến Lớp Học để Giúp Sinh Viên Chuyển Tiếp lên Đại Học Bốn Năm 

• Xây dựng/mở rộng không gian lớp học giúp học sinh trung học địa phương kiếm bằng cao đẳng đại cương 
cùng với bằng tốt nghiệp trung học, để chuẩn bị tốt hơn cho sinh viên ở bậc cao đẳng, tiết kiệm thời gian và 
tiền bạc. 

• Xây dựng cơ sở chung của California State University – Sierra College trên mảnh đất được hiến tặng ở 
West Placer để học sinh sinh viên có thể học được bằng 4 năm ở gần nhà. 

• Nâng cấp lớp học và phòng thí nghiệm khoa học để trang bị cho sinh viên kỹ năng tiên tiến mà sinh viên 
cần để cạnh tranh trong các lĩnh vực có nhu cầu cao, bao gồm khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học 
(STEM) và y học. 

• Cải thiện cơ sở vật chất được thiết kế để tăng cường sự hợp tác với các nhà tuyển dụng công và tư nhân 
nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo và sắp xếp việc làm tại địa phương. 

• Cập nhật lớp đào tạo nghề về công nghệ, kỹ thuật, điều dưỡng và khoa học chăm sóc sức khỏe. 

• Cập nhật lớp học, phòng thí nghiệm và cơ sở khoa học sử dụng các biện pháp và vật tư hiệu quả năng 
lượng để giảm chi phí sử dụng. 

 
 
 

 
  

TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH TÀI CHÍNH 

Dự luật về công khố phiếu này có yêu cầu nghiêm ngặt về trách 
nhiệm giải trình bao gồm: 

1. Mọi khoản tiền sẽ mang lại lợi ích cho Khuôn viên Sierra College College và sinh viên địa phương và 
KHÔNG THỂ BỊ LẤY ĐI BỞI TIỂU BANG. 
 

2. KHÔNG KHOẢN TIỀN nào được sử dụng làm TIỀN LƯƠNG và lương hưu của QUẢN TRỊ VIÊN. 

3. Yêu cầu SỰ GIÁM SÁT CỦA CÔNG DÂN và việc kiểm toán hàng năm để đảm bảo mọi khoản tiền được 
sử dụng tại địa phương, hiệu quả và như đã hứa

4. KHÔNG LƯƠNG DÀNH CHO QUẢN TRỊ VIÊN Tiền thu được từ việc bán công khố phiếu ủy quyền theo 
đề xuất này sẽ chỉ được sử dụng vào việc mua, xây dựng, cải tạo, phục hồi hoặc thay thế cơ sở trường, bao gồm trang 
bị cơ sở trường, và không cho mục đích nào khác, bao gồm lương và lương hưu dành cho giáo viên, giáo viên và quản 
trị viên của trường và các chi phí hoạt động khác. 

5.  TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH TÀI CHÍNH. VIỆC CHI TIỀN CÔNG KHỐ PHIẾU VÀO CÁC DỰ ÁN NÀY 
PHẢI TUÂN THỦ CÁC YÊU CẦU VỀ TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH TÀI CHÍNH NGHIÊM NGẶT.  THEO LUẬT, VIỆC 
KIỂM TOÁN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH SẼ ĐƯỢC THỰC HIỆN HÀNG NĂM, VÀ MỌI KHOẢN CHI TỪ 
CÔNG KHỐ PHIẾU SẼ ĐƯỢC GIÁM SÁT BỞI BAN GIÁM SÁT CÔNG DÂN ĐỂ BẢO ĐẢM MỌI KHOẢN TIỀN 
ĐƯỢC CHI TIÊU NHƯ ĐÃ HỨA VÀ THEO QUY ĐỊNH.  BAN GIÁM SÁT CÔNG DÂN PHẢI BAO GỒM, TRONG SỐ 
NHỮNG ĐIỀU KHÁC, BẢN TRÌNH BÀY CỦA HIỆP HỘI NGƯỜI TRẢ THUẾ CÓ THÀNH Ý, TỔ CHỨC KINH DOANH 
VÀ TỔ CHỨC NGƯỜI CAO TUỔI. NHÂN VIÊN HOẶC NHÀ CUNG CẤP CỦA HỌC KHU KHÔNG ĐƯỢC PHÉP 
PHỤC VỤ TRONG BAN GIÁM SÁT CÔNG DÂN. 

 
Các dự án trong danh sách sẽ được hoàn tất nếu cần. Mỗi dự án được coi là sẽ bao gồm phần chi phí đồ nội 

thất, thiết bị, kiến trúc, kỹ thuật và quy hoạch tương tự, quản lý chương trình/dự án, dự phòng thông thường và mọi chi 
phí liên quan đến Tổng Chi phí Sở hữu cơ sở vật chất và thiết bị. Ngoài các dự án trong danh sách được nêu ở trên, 
các dự án ủy quyền cũng bao gồm việc mua thiết bị giảng dạy, bảo trì và vận hành bao gồm tiền tạm thời phải để cấp 
vốn trước cho các dự án từ việc thanh toán chi phí chuẩn bị quy hoạch cơ sở, báo cáo tài chính, nghiên cứu cơ sở, 
xem xét đánh giá, lập và cập nhật quy hoạch tổng thể cơ sở, nghiên cứu môi trường (bao gồm điều tra, khắc phục và 
giám sát môi trường), lưu trữ tài liệu thiết kế xây dựng, và xây nhà tạm cho các hoạt động di dời của trường do các dự 
án xây dựng. Ngoài các dự án trong danh sách ở trên, các dự án sửa chữa, cải tạo và xây dựng có thể bao gồm, mà 
không giới hạn với, một số hoặc toàn bộ những điều sau: cải tạo nhà vệ sinh của sinh viên và nhân viên; thay thế hệ 
thống điện và nước cũ; sửa chữa và thay thế hệ thống sưởi, thông gió và điều hòa; nâng cấp cơ sở để có được hiệu 
quả về năng lượng, bao gồm lắp đặt thiết bị quang điện/năng lượng mặt trời; sửa chữa và thay thế mái nhà, cửa sổ, 
tường, cửa và đài phun nước đã cũ mục; thay thế hoặc tháo dỡ các tòa nhà & lớp học lỗi thời và xây mới lớp học & tòa 
nhà hỗ trợ; lắp đặt hệ thống điện và dây điện để điều tiết an toàn các nhu cầu thiết bị máy tính, công nghệ và thiết bị 
điện khác; nâng cấp cơ sở vật chất đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn về động đất, tiêu chuẩn về tính bền vững môi 
trường và các tiêu chuẩn tuân thủ của tiểu Bang hiện hành; sửa chữa và thay thế hệ thống báo cháy, hệ thống thông 
tin liên lạc khẩn cấp và hệ thống an ninh; nâng cấp lớp học; xây dựng hoặc nâng cấp cơ sở vật chất; xây dựng, mở 
rộng hoặc tái định hình cơ sở vật chất để tạo trung tâm đại học, lớp thuyết trình; xây dựng bãi đỗ xe/nhà để xe, nâng 
cấp, tái tạo bề mặt và tân trang các bãi đỗ xe hiện có; cải thiện khả năng tiếp cận xe cộ và lưu thông giao thông; cải 
thiện đường đi, chẳng hạn như vỉa hè đi bộ, cầu dành cho người đi bộ, trung tâm giao thông, sân; cải thiện khu vực trả 
khách; sửa chữa, nâng cấp và lắp đặt hệ thống chiếu sáng nội ngoại thất; thay thế các đường nước, van, gas và cống 
thoát nước và các hệ thống nước khác; xây dựng, nâng cấp, thay thế, mua hoặc mở rộng lớp học và phòng thí nghiệm 
đa dụng, tòa nhà khoa học, cơ sở mỹ thuật, nghệ thuật thị giác & biểu diễn nghệ thuật, trung tâm tài nguyên học tập,  
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sân bảo trì, trung tâm công cộng an toàn, tòa nhà hỗ trợ, dịch vụ sinh viên/trung tâm Khuôn viên trường và tòa nhà 
giảng dạy, trung tâm tài nguyên, thư viện, tòa nhà dịch vụ sinh viên; tái cấp vốn cho các nghĩa vụ thuê còn tồn đọng; cải 
thiện bảo tồn nguồn nước và tiết kiệm năng lượng; thay thế hoặc nâng cấp hệ thống an ninh an toàn lỗi thời; thay thế 
hệ thống cửa sổ hiện có với hệ thống tiết kiệm năng lượng để giảm chi phí; cải thiện cách nhiệt cách điện, chống phong 
hóa và mái nhà để giảm chi phí; cải thiện sự tiếp cận cho người khuyết tật; lắp đặt và sửa chữa thiết bị phòng chống 
cháy nổ, bao gồm báo động, thiết bị dò khói, vòi phun nước, đèn chiếu sáng khẩn cấp và cửa phòng chống cháy nổ; 
thay thế lối đi bê tông bị hỏng, nhựa đường bị hư hỏng; thay thế/nâng cấp biển báo, chuông và đồng hồ hiện có; phá 
dỡ cơ sở vật chất thiếu an toàn; cài đặt hệ thống an ninh mới, chẳng hạn như camera an ninh (giám sát), chuông báo 
trộm, tay vịn, đèn chiếu sáng ngoài trời, hàng rào, cổng và khóa cửa lớp học; tạo ra không gian học tập và tụ họp ngoài 
trời; sơn nội thất và ngoại thất, thay thế phủ tường và ván lát sàn nhà; nâng cấp đường đi và đường dành cho người đi 
bộ để cải thiện tính an toàn và sự ra vào của các phương tiện khẩn cấp, bãi đậu xe tại chỗ, các tiện ích và cơ sở. Danh 
sách dự án cũng bao gồm tái cấp vốn các nghĩa vụ thuê mướn còn tồn. Việc nâng cấp hạ tầng công nghệ bao gồm, mà 
không giới hạn với, nâng cấp công nghệ lớp học, mở rộng truy cập internet không dây, mua thiết bị giao diện di động, 
máy chủ, thiết bị chuyển mạch, bộ định tuyến, mô-đun, hệ thống chiếu âm thanh, hệ thống thông tin, máy in, bảng trắng 
kỹ thuật số, nâng cấp hệ thống giao tiếp truyền giọng nói trên giao thức IP, hệ thống âm thanh/hình ảnh và viễn thông, 
quản lý cuộc gọi và tường lửa/bảo mật mạng, kết nối Internet, hệ thống không dây, hạ tầng công nghệ và các thiết bị 
CNTT và giảng dạy linh tinh khác, lưu trữ dữ liệu (DATA), hạ tầng cáp đồng/cáp quang, điện thoại, thẻ ra vào và tạo lập. 
Danh sách dự án bao gồm xây dựng các tòa nhà cho các lớp học giáo dục phổ thông, công nghệ sinh học và hóa học, 
y tế tương cận, dịch vụ nghệ thuật/truyền thông, kỹ thuật, toán học, công nghệ và khoa học ứng dụng, và cải tạo cơ sở 
vật chất dịch vụ sinh viên, xây dựng doanh nghiệp và lực lượng lao động, sinh học và các ngành khoa học liên quan. 

Việc phân bổ tiền thu được từ công khố phiếu có thể bị ảnh hưởng bởi việc nhận tiền tài trợ tương ứng của Tiểu 
Bang và chi phí cuối cùng của mỗi dự án của Học khu. Một số dự án có thể được thực hiện như là các dự án đồng sử 
dụng kết hợp với các cơ quan chính quyền địa phương hoặc các cơ quan phi lợi nhuận khác. Ngân sách dành cho mỗi 
dự án chỉ là ước tính và có thể bị ảnh hưởng bởi các yếu tố ngoài tầm kiểm soát của Học khu. Chi phí chốt của từng 
dự án sẽ được xác định khi kế hoạch và tài liệu xây dựng được chốt, đấu giá xây dựng đã nhận, hợp đồng xây dựng 
đã trao và dự án đã hoàn thành. Trên cơ sở chi phí cuối cùng của từng dự án, vài dự án được mô tả ở trên có thể bị trì 
hoãn hoặc có thể sẽ không được hoàn thành. Việc phá bỏ cơ sở hiện có và tái xây dựng cơ sở dự kiến sửa chữa và 
nâng cấp có thể xảy ra, nếu Hội đồng xác định rằng phương pháp này sẽ hiệu quả hơn về chi phí để tạo lập Khuôn 
viên trường được củng cố hơn và vận hành hiệu quả hơn. Việc chuẩn bị/phục mặt bằng cần thiết có thể xảy ra liên 
quan đến việc xây mới, cải tạo hoặc tu sửa, hoặc lắp đặt hoặc tháo dỡ lớp học dời được, bao gồm ra vào, tháo dỡ, 
thay thế hoặc lắp đặt công trình thủy lợi, đường dây tiện ích, cây cối và cảnh quan, tái bố trí đường ra vào cứu hỏa, 
mua quyền địa dịch cần thiết, giấy phép hoặc quyền sử dụng đường đi vào cơ ngơi bất động sản. Tiền thu được từ 
công khố phiếu có thể được sử dụng để thanh toán hoặc bồi hoàn Học Khu chi phí của nhân viên Học Khu khi thực 
hiện công việc cần thiết và ngẫu nhiên cho dự án công khố phiếu. Tiền thu được từ công khố phiếu chỉ được chi cho 
các mục đích cụ thể được quy định ở đây. Học khu sẽ lập một tài khoản trong đó tiền thu được từ công khố phiếu sẽ 
được gửi và tuân thủ yêu cầu báo cáo theo Bộ luật Chính phủ § 53410. 

 

 
BIỂU THUẾ  

ĐỐI VỚI KHOẢN ĐỀ XUẤT 

 
$350.000.000 

BAN CẢI THIỆN CƠ SỞ VẬT CHẤT SIERRA JOINT COMMUNITY COLLEGE DISTRICT SCHOOL 

FACILITIES IMPROVEMENT DISTRICT NO. 4, (KHUÔN VIÊN TRƯỜNG KHU ROCKLIN) 

CÔNG KHỐ PHIẾU TRÁCH NHIỆM CHUNG 
 
 

Một cuộc bầu cử sẽ được tổ chức tại Học Khu số 4 của Sierra Joint Community College District School (Khuôn viên 
trường Khu Rocklin) (“Học khu”) vào ngày 5/6/2018 để ủy quyền bán công khố phiếu Học khu có giá trị lên tới 
$350.000.000 để cấp vốn cải tiến cơ sở giáo dục như được mô tả trong dự luật. Nếu công khố phiếu được ủy quyền và 
bán, gốc và lãi của công khố phiếu sẽ được thanh toán chỉ từ số tiền thu được từ tiền thuế theo tỷ lệ giá trị tài sản được 
đánh vào tài sản chịu thuế trong Học khu. Thông tin sau đây được cung cấp theo các Khoản 9400-9404 thuộc Luật Bầu 
cử Tiểu Bang California. Thông tin này dựa trên ước tính và dự đoán tốt nhất hiện có từ các nguồn chính thức khi trải 
nghiệm trong Học khu và các yếu tố minh họa khác. 

 
Theo những điều đã nêu trên và dự đoán về định giá ước tính của Học khu, thông tin sau được cung cấp: 

 
1. Dự toán tốt nhất về thuế suất trung bình hàng năm cần được thu để cấp vốn phát hành công khố phiếu trong 

toàn bộ thời gian trả nợ công khố phiếu trên cơ sở dự toán định giá ước tính có tại thời điểm nộp báo cáo này, 
là $0,017/$100 định giá ước tính (hoặc $17/$100.000 giá trị ước tính). 
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2. Dự toán tốt nhất về thuế suất cao nhất cần được thu để cấp vốn phát hành công khố phiếu trên cơ sở dự 
toán định giá ước tính có tại thời điểm tuyên bố này, là $0,017/$100 định giá ước tính (hoặc $17/$100.000 
giá trị ước tính). Ước tính là mức thuế này sẽ được áp bắt đầu từ năm tài chính 2018-19 trở đi. 

 
3. Dự toán tốt nhất về thuế suất cần được thu để cấp vốn công khố phiếu trong toàn bộ năm tài chính vừa qua 

sau lần bán công khố phiếu gần nhất, trên cơ sở dự toán định giá ước tính có tại thời điểm nộp báo cáo này, 
là $0,017/$100 định giá ước tính (hoặc $17/$100.000 giá trị ước tính) vào năm tài chính 2058-59. 

 
4. Ước tính tốt nhất về tổng thời gian trả nợ, bao gồm cả gốc và lãi, cần thiết phải hoàn trả nếu toàn bộ công 

khố phiếu được phát hành và bán vào khoảng xấp xỉ $685 triệu. 
 

 
Cử tri cần lưu ý là thuế suất ước tính dựa trên giá trị ước tính (không phải giá trị thị trường) của tài sản chịu thuế trên 
sổ thuế chính thức của Quận. Ngoài ra, người nộp thuế đủ điều kiện được miễn trừ thuế tài sản, chẳng hạn như miễn 
trừ thuế bất động sản cho chủ sở hữu nhà, sẽ bị đánh thuế với thuế suất hiệu lực thấp hơn mức thuế suất được mô tả 
ở trên. Chủ sở hữu tài sản cần tham khảo hóa đơn thuế bất động sản của mình và tham khảo cố vấn thuế để xác định 
giá trị ước tính tài sản của mình và mọi khoản miễn thuế phù hợp. 

 
Lưu ý mọi cử tri là thực tế thông tin nêu trên chỉ dựa trên các dự đoán và ước tính, các khoản tiền không phải là các 
khoản tối đa và không ràng buộc với Học khu. Thời gian trả nợ thực tế, thuế suất và năm trong đó thuế suất và thời 
gian trả nợ sẽ áp dụng có thể thay đổi so với thuế suất và thời gian trả nợ được sử dụng để cung cấp dự toán được 
đưa ra ở trên, mệnh giá công khố phiếu được bán và lãi suất thị trường có tại thời điểm của mỗi lần bán, định giá ước 
tính thực tế trong suốt thời hạn của công khố phiếu, và các yếu tố khác. Ngày và lượng công khố phiếu được bán tại 
bất kỳ thời điểm cụ thể nào sẽ do Học khu xác định trên cơ sở nhu cầu vốn cho dự án và những cân nhắc khác. Lãi 
suất thực tế mà với lãi suất đó công khố phiếu sẽ được bán sẽ tùy thuộc vào điều kiện thị trường công khố phiếu tại 
thời điểm bán. Định giá ước tính thực tế trong tương lai sẽ phụ thuộc vào số lượng và giá trị tài sản chịu thuế trong Học 
khu do Thẩm định viên của Quận xác định trong bảng đánh giá thường niên và tiến trình cổ phần hóa. 

 
s/William H. Duncan, IV  
Tổng Giám Sát/Chủ tịch 
Học khu Sierra Joint Community College 

 
LẬP LUẬN ỦNG HỘ DỰ LUẬT E 

 

 
Sierra College là tài sản cộng đồng cung cấp giáo dục với mức phí hợp lý và hiệu quả về chi phí cho sinh viên địa 
phương. 

Dự luật công khố phiếu gần nhất được phê chuẩn cho Sierra College là vào năm 1957 khi trường có dưới 1.500 sinh 
viên. Nay, trên 22.000 sinh viên đang học tại Sierra College. Nhưng đa số phòng học của trường nằm trong các tòa nhà 
50 năm tuổi cần được sửa chữa và nâng cấp để đáp ứng các tiêu chuẩn và và quy định vể an toàn hiện hành. 

Dự luật E sẽ giúp Sierra nâng cấp các lớp đào tạo khoa học, toán học, kỹ thuật, công nghệ và đào tạo nghề. 
- cải thiện và mở rộng cơ sở đào tạo cảnh sát, lính cứu hỏa, y tá và phụ y địa phương và mở rộng nhiều chương 
trình và dịch vụ Cựu chiến binh cần thiết.  

Dự luật E sẽ bảo vệ người nộp thuế bằng cách cấm Tiểu Bang lấy tiền và chi tiêu vào nơi khác và yêu cầu kiểm 
toán thường niên và sự giám sát của công dân/người nộp thuế về việc khoản tiền được chi tiêu như thế nào. 

Dự luật E bảo vệ người đóng thuế bằng cách cấm các khoản tiền dùng vào tiền lương, lương hưu hoặc phúc lợi 
cho quản trị viên. 

Bỏ phiếu THUẬN cho Dự luật E để cho phép Sierra College duy trì và sửa chữa các tòa nhà 50 năm tuổi để các tòa 
nhà này có thể tiếp tục được sử dụng thêm 50 năm nữa. 

Bỏ phiếu THUẬN cho Dự luật E để duy trì giáo dục đại học có mức phí phải chăng cho sinh viên địa phương. 

Bỏ phiếu THUẬN cho Dự luật E để cho phép Sierra College đào tạo thêm Cảnh sát, Lính cứu hỏa, Trợ y và Y tá địa 
phương. 

Bỏ phiếu THUẬN cho Dự luật E để cho phép Sierra College mở rộng các chương trình và dịch vụ Cựu chiến binh. 

Sierra College là một tài sản quý báu của cộng đồng chúng ta. Trường cung cấp nền giáo dục với mức phí phải 
chăng và hiệu quả về mặt chi phí cho sinh viên địa phương, đào tạo chuyên gia chăm sóc sức khỏe và an toàn công 
cộng địa phương chúng ta và cung cấp trải nghiệm học tập chất lượng cao đầy thách thức cho người trưởng thành 
năng động. Trung bình với dưới $5 mỗi tháng, quý vị có thể giúp bảo đảm Sierra College tiếp tục để đáp ứng nhu  
cầu của chúng ta trong tương lai.
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Đó chính là “E viết tắt từ Education (giáo dục)”. Vui lòng tham gia với chúng tôi và bỏ phiếu THUẬN cho Dự luật E. 
 
 

s/Ron Severson 

Tổng Giám Sát, Học khu Roseville Joint Union High School District 

s/Gail M. Fischer, RN, MSN 

Trưởng Điều hành Điều dưỡng, Bệnh viện Sutter Roseville 

s/Scott Leslie 

Hội đồng Quản trị Trường - Sierra College 

s/Krista Bernasconi 

Chủ Doanh nghiệp Nhỏ/Cựu chiến binh Hải quân Hoa Kỳ 

s/Franklin Burris 

Phòng Thương mại Bắc Sacramento 
 

 
PHẨN HỒI LẬP LUẬN ỦNG HỘ DỰ LUẬT E 

 
 

Dự luật E là việc tăng thuế đánh vào tài sản lớn nhất trong lịch sử của Sierra College, nhưng người đề xướng thậm chí 
không đề cập đến điều đó. Họ nghĩ quý vị ngốc đến mức nào? Với lãi suất, Dự luật E sẽ gây tổn thất cho người nộp 
thuế trên $700.000.000 - tại thời điểm mà thu nhập từ thuế thuế đã phá vỡ những kỷ lục trước đó. 

Dự luật E là không cần thiết, bất khả chi trả và vô trách nhiệm. Nâng cấp công nghệ và cải tiến cơ sở được cấp vốn từ 
công khố phiếu sẽ lỗi thời và cần thay thế từ lâu trước khi được trả hết - và sau đó thì họ lại yêu cầu thêm một lần tăng 
thuế nữa. Giờ là lúc để nói ĐỦ RỒI! Yêu cầu họ tự xoay sở trong khả năng của mình và ngừng tăng thuế. 

Quy mô công khố phiếu khổng lồ này khó hiểu, nhưng chúng tôi sẽ cố minh họa: Thanh toán $ 700.000.000 cả gốc và 
tiền lãi sẽ gây tổn thất cho người đóng thuế trên $ 3.200.000 cho mỗi giảng viên toàn thời gian. Nếu quý vị cũng tính cả 
các giáo sư giảng dạy bán thời gian chỉ dạy ba tiếng mỗi tuần, thì vẫn trên $800.000 cho mỗi giảng viên.  Các giảng 
viên dùng chung lớp học, vì vậy chi phí công khố phiếu trên mỗi lớp học có thể trên $ 10.000.000. Nâng cấp công nghệ 
cách nào cũng không thể đáng giá mức ấy, đặc biệt là khi công nghệ trở nên lỗi thời hàng thập kỷ trước thanh toán hết 
công khố phiếu này! 

Sẽ rẻ hơn và thuận tiện hơn nhiều nếu Sierra College thuê một số văn phòng trống tại Quận Placer đã được nâng cấp 
với công nghệ hiện đại nhất. Nhiều sinh viên cũng ưa lớp học trực tuyến hơn và thuế thấp hơn. 

BỎ PHIẾU CHỐNG cho Dự luật E. Chúng ta không đủ khả năng chi trả dự luật này! 
 
 

s/Jorge Riley 

Chủ tịch, Hội đồng lập pháp Đảng cộng hòa Sacramento 

s/Thomas N. Hudson 

Giám đốc Điều hành, Ban Bảo vệ Người nộp thuế California 

 
LẬP LUẬN CHỐNG DỰ LUẬT E 

 
 

Dự luật E là VIỆC TĂNG THUẾ ĐÁNH VÀO TÀI SẢN HÀNG LOẠT mà chúng ta không thể chi trả được. Việc tăng thuế 
khổng lồ này xảy ra tại thời điểm mà thu nhập từ thuế và chi tiêu chính phủ đã phá mọi kỷ lục trước đó. Thuế cao hơn 
và nợ nhiều hơn là điều cuối cùng mà chúng ta muốn! 

(Đề xuất 13 sẽ không bảo vệ chúng ta khỏi việc tăng thuế nếu các cử tri thông qua.) 

Để lại cho con cháu chúng ta gánh nặng với khoản nợ vô trách nhiệm cho việc bảo trì và nâng cấp công nghệ bị trì 
hoãn mà đáng ra phải được cấp tài chính từ các khoản doanh thu hiện tại là vô đạo đức và thiếu thận trọng. Nâng cấp 
công nghệ mà công khố phiếu này được cho là sẽ cấp vốn sẽ lỗi thời từ lâu trước khi thanh toán hết nợ công khố phiếu. 

Sinh viên Sierra College ngày nay sẽ phải thanh toán cho công khố phiếu lãng phí này còn dài sau khi con cái 
của các sinh viên tốt nghiệp. Điều này là vô trách nhiệm về mặt tài chính! 

Cán bộ trường đằng sau công khố phiếu này đã lập một danh sách dự án xây dựng gây hiểu lầm rằng có thể được cấp 
vốn bởi công khố phiếu 
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này, nhưng bản in chữ nhỏ có ràng buộc về mặt pháp lý nêu rõ là họ không thể đảm bảo rằng mọi thứ trong danh sách 
sẽ được hoàn thành. 

Những cán bộ này thừa nhận rằng một số dự án có thể cần ngân sách nhà nước phù hợp, nhưng họ thừa biết rằng 
không có ngân sách nhà nước nào được phê chuẩn cho mục đích này. Đừng bị lừa thêm bởi một chuỗi thủ đoạn mồi 
chài thiếu trung thực này! 

Nhớ là công khố phiếu tăng thuế bất động sản đối với chủ sở hữu nhà trong khi tiền thuê nhà tăng gián tiếp hàng tháng 
đối với người thuê nhà. Thuế bất động sản cao hơn gây thiệt hại cho tất cả mọi người.  Ngay khi được phát hành, công 
khố phiếu sẽ không còn có thể bị hủy. Công khố phiếu chỉ có thể được hoàn trả ... với lãi suất. 

BỎ PHIẾU CHỐNG cho Dự luật E. Chúng ta không thể chi trả công khố phiếu khổng lồ này! 
 
 

s/Jorge Riley 

Chủ tịch, Hội đồng lập pháp Đảng cộng hòa Sacramento 

s/Thomas N. Hudson 

Giám đốc Điều hành, Ban Bảo vệ Người nộp thuế California 
 

 
PHẨN HỒI LẬP LUẬN CHỐNG DỰ LUẬT E 

 
 

ĐỪNG BỊ LỪA! Dự luật E KHÔNG phải là “việc tăng thuế bất động sản hàng loạt” như luận điệu của những kẻ đối địch. 

THỰC TẾ: Dự luật E sẽ chỉ tốn 1,7 xu/$100 giá trị ước tính - nghĩa là dưới $5 mỗi tháng với chủ sở hữu nhà trung bình. 

THỰC TẾ: NGƯỜI NỘP THUẾ ỦNG HỘ Dự luật E vì dự luật này cấm tiểu bang lấy các khoản tiền này và chi tiêu ở nơi 
khác. 

THỰC TẾ: NGƯỜI NỘP THUẾ ỦNG HỘ Dự luật E vì dự luật này yêu cầu kiểm toán thường niên và sự giám sát của 
công dân/người nộp thuế về việc các khoản tiền được chi tiêu như thế nào. 

THỰC TẾ: Các khoản tiền trong Dự luật E sẽ giúp xây mới Trung tâm An toàn Công cộng, Tòa nhà Khoa học, Tòa 
nhà Học viện và Trung tâm Cựu chiến binh, xây dựng và cải tiến cơ sở đào tạo nghề về công nghệ, kỹ thuật, điều 
dưỡng và khoa học chăm sóc sức khỏe. 

THỰC TẾ: Các khoản tiền trong Dự luật E cũng sẽ được chi tiêu để nâng cấp các tòa nhà cũ - vài tòa trong số này 
đã 60 năm tuổi - đáp ứng các tiêu chuẩn và quy định hiện hành để cho phép việc tiếp tục sử dụng các tòa nhà này. 
Đó chính là trách nhiệm quản lý bảo tồn đáng quý! 

Dự luật công khố phiếu gần nhất được phê chuẩn cho Sierra College là vào năm 1957 khi trường có dưới 1.500 sinh 
viên. Ngày nay trên 22.000 sinh viên địa phương đang học tại Sierra College, nhiều trong số các tòa nhà cũ 60 năm 
tuổi cần được sửa chữa và nâng cấp để đáp ứng các tiêu chuẩn và và quy định vể an toàn hiện hành. 

Nhiều y tá, lính cứu hỏa, cảnh sát và cảnh sát trưởng địa phương của chúng ta được đào tạo tại Sierra College, cũng 
như hàng ngàn cựu chiến binh đang tìm cách tái nhập lực lượng lao động sau thời gian phục vụ quân đội của họ. Với 
chi phí dưới $5 mỗi tháng, Dự luật E duy trì Sierra College là một lựa chọn hợp lý cho sinh viên viên địa phương tìm 
kiếm giáo dục đại học. 

HÃY BỎ PHIẾU THUẬN cho E! 
 
 

s/Scott Leslie 

Ủy viên quản trị, Khu 3 Sierra College 

s/Lewis K. Uhler 

Chủ tịch, Ban Hạn chế Thuế Quốc gia 
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