
Sắp tới vào tháng 11, Dự luật S sẽ gia hạn một nguồn quỹ địa phương hết sức cần thiết cho  
Sở Thủy Cục Santa Clara Valley để đảm bảo một nguồn nước đầy đủ, an toàn và ổn định cho chúng ta.  
Dự luật S không tăng thuế mà chỉ gia hạn một nguồn quỹ hiện có của địa phương được chấp thuận bởi  

74% cử tri địa phương trước đây. 

HÃY BỎ PHIẾU ỦNG HỘ DỰ LUẬT S VÌ MỘT NGUỒN NƯỚC SẠCH AN TOÀN!
Quảng cáo này được tài trợ bởi tổ chức Vì Nguồn nước Sạch sẽ An toàn cho Tương lai Chúng ta, Hãy Bỏ phiếu Ủng hộ 

Dự luật S. Một nguồn tài trợ chính cho hội đồng là: California Alliance for Jobs — Rebuild California Committee

  Dự luật S gia hạn một nguồn quỹ địa phương mà không tăng thuế.

  Từng đồng xu thu được từ Dự luật S sẽ được chi tiêu ở địa phương để bảo 
vệ nguồn cung cấp nước của chúng ta cho các thế hệ cư dân trong tương 
lai của Quận Santa Clara. Tiểu bang không được xử dụng nguồn quỹ này.

  Dự luật S quy định phải có sự giám sát độc lập của người dân và thanh 
tra thường kỳ để đảm bảo ngân quỹ được chi tiêu đúng mục đích. 

  Dự luật S miễn trừ cho người cao niên ở địa phương.  

DỰ LUẬT S 
BẢO VỆ QUYỀN 

CỦA NGƯỜI 
ĐÓNG THUẾ 

Dự luật S tạo điều kiện tiếp tục thực hiện các dự án thiết yếu ở 
quận chúng ta, ví dụ như phục hồi các con lạch, bảo vệ bờ biển, 
làm sạch môi trường và tái tạo các môi trường sống. 

Dự luật S tạo quỹ cho các cải thiện cần thiết để bảo vệ nguồn nước 
và cơ sở hạ tầng cung cấp nước của địa phương khỏi các tác động của 
sự biến đổi khí hậu, hạn hán, động đất, lũ lụt và các thiên tai khác.

Dự luật S giúp nâng cấp hệ thống đường ống và đập nước cung 
cấp nước cho toàn bộ quận mà hiện đã cũ kĩ và thiếu an toàn 
trong trường hợp động đất. 

Dự luật S tạo điều kiện sàng lọc các chất độc hại, ô nhiễm và nguy 
hiểm ra khỏi các con lạch, sông suối và dòng nước chảy vào hệ 
thống cấp nước của chúng ta. 

HÃY BỎ PHIẾU ỦNG HỘ DỰ LUẬT S

DỰ LUẬT S SẼ THU 45.5 TỶ ĐÔ LA MỖI NĂM ĐỂ BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC CỦA CHÚNG TA!

BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC CỦA 
ĐỊA PHƯƠNG CHÚNG TA

SAFE CLEAN WATER FOR OUR FUTURE


