
 

 
Thành Phố Garden Grove 

Câu hỏi thường gặp về Dự Luật Measure O 
 

Q:  Dự Luật Measure O là gì? 

A: Cư dân chọn sống tại Garden Grove vì chúng tôi cung cấp chất lượng cuộc sống tuyệt vời.  

Sacramento lấy đi hàng triệu đồng chi phí từ thành phố - ảnh hưởng đến an toàn công cộng, tệ nạn vô 

gia cư, và chất lượng cuộc sống địa phương của chúng ta.  Sacramento cũng áp đặt các quy định và 

yêu cầu tốn kém gây hao tổn ngân sách của Thành phố. Cuối cùng, quyết định của Tiểu bang về việc 

thả tù nhân và cắt giảm thực thi pháp luật ảnh hưởng đến tình trạng gia tăng người vô gia cư 

(homeless) và ảnh hưởng đến an toàn cho cư dân tại Garden Grove. 

Hội đồng Thành phố Garden Grove đã thông qua và đặt Dự Luật Measure O vào lá phiếu ngày 6 tháng 

11 sắp tới để giải quyết Sacramento đã lấy đi hàng triệu đồng từ Thành phố.  Dự luật O là một dự luật 

tăng 1% thuế doanh thu địa phương (1% sales tax rate).  Nếu được thông qua, Dự luật Measure O sẽ 

cung cấp nguồn tài nguyên cho cộng đồng và duy trì các dịch vụ an toàn tại địa phương. 

 

Q:  Dự Luật Measure O sẽ giải quyết những ưu tiên nào tại địa phương? 

A: Nếu được cử tri chấp thuận, Dự Luật Measure O sẽ giúp tài trợ cho các phục vụ quan trọng 

trong thành phố, chẳng hạn như:  

 

 Duy trì thời gian phản hồi khẩn cấp 9-1-1 

 Bảo vệ nguồn cung cấp nước uống tại địa 

phương 

 Chống lại các băng đảng và ma túy 

 Ngăn chặn việc cắt giảm số cảnh sát, 

nhân viên cứu hỏa và nhân viên y tế 

 

 Các vấn đề liên quan đến người vô gia 

cư (homelessness) 

 Cung cấp các giải pháp nhà ở giá rẻ 

 Duy trì cảnh sát tuần tra khu phố 

 

 

 

 

Q: Dự Luật Measure O có hỗ trợ an toàn công cộng không? 

A: Có. Thời gian đáp ứng nhanh với các cuộc gọi 9-1-1 rất quan trọng để cứu mạng sống. Các bác sĩ 

nói rằng suy thoái não bắt đầu sáu phút sau khi một người ngừng thở, nhưng Sở cứu hỏa địa phương của 

chúng tôi chỉ đáp ứng 38% tiêu chuẩn thời gian đó.  Nếu được ban hành, Dự Luật Measure Ở sẽ hỗ trợ 

nhân viên cảnh sát địa phương, nhân viên cứu hỏa và nhân viên y tế , giúp chúng tôi đảm bảo thời gian 

đáp ứng nhanh chóng cho tất cả các khu phố Garden Grove. 

 

Q:  Dự Luật Measure O có hỗ trợ chất lượng cuộc sống của tôi không? 

A: Có.  Dự luật Measure O cũng sẽ tài trợ các dịch vụ chất lượng cuộc sống quan trọng. Nếu được cử 

tri chấp thuận, Dự luật Measure O sẽ cung cấp các quỹ được kiểm soát tại địa phương để đảm bảo Garden 

Grove có thể duy trì an toàn công cộng, sửa chữa đường xá và đường phố, sửa chữa ổ gà, và giữ cho các 

công viên lân cận sạch sẽ và an toàn.  

 

Q:  Dự Luật Measure O sẽ chịu trách nhiệm tài chánh? 

A: Có.  Dự Luật Measure O đòi hỏi trách nhiệm giải trình nghiêm ngặt, bao gồm giám sát độc lập, 

kiểm toán hàng năm và báo cáo thường xuyên về cộng đồng.  Tiểu bang không thể lấy đi Dự luật Measure 

O và phải được sử dụng trong Garden Grove để ưu tiên cho cộng đồng địa phương. 

 

Q:      Tôi có thể tìm hiểu thêm thông tin Dự Luật Measure O bằng cách nào? 

A: Để biết thêm thông tin về Dự Luật Measure O, vui lòng truy cập trang web của Thành phố tại 

www.ggcity.org/measure-O hoặc liên lạc văn phòng của Quản Lý Thành Phố tại (714) 741-5100. 


