
 
 

Dư ̣Luâṭ Measure A, môṭ Dư ̣Luâṭ dành cho Những Công Viên và Khu Vực Ngoài Trời 

trong Quận Los Angeles, là gì? 

 

Vào ngày 8 tháng 11, các cử tri của quận LA se ̃có cơ hội bầu để cung cấp một di sản lâu dài cho 

những công viên, khu vực ngoài trời, bãi biển và con sông ở vùng lân cận trong khắp quận.     

 

Dư ̣Luâṭ Measure A sẽ: 

•Bảo vệ những nguồn nước sạch, bao gồm những con sông và nhánh sông 

•Giảm bớt các hoạt động băng đảng và cung cấp những nơi an toàn để vui chơi  

•Bảo đảm nước uống an toàn tại công viên và những trung tâm vui chơi giải trí 

•Lấy đi chất khoáng amiăng (asbestos), mốc và sơn có chất chì (lead paint) ở những trung tâm 

vui chơi giải trí lâu năm   

•Bảo vệ và bảo tồn những công viên và nơi thiên nhiên  

•Giữ cho những baĩ biển mở rộng, sạch sẽ và an toàn  

 

Tại sao dư ̣luâṭ này là cần thiết bây giờ? 

 

Những cử tri đã chấp thuận các dư ̣luâṭ vào năm 1992 và 1996 cung cấp ngân quỹ đáng kể cho 

những công viên trong vòng 25 năm qua. Một phần của ngân quỹ dành riêng này đã hết hạn rồi 

và số ngân quỹ còn lại sẽ hoàn toàn hết hạn vào năm 2019, dẫn đến việc không còn ngân quỹ nào 

dành riêng để giải quyết những nhu cầu khẩn cấp này. Bây giờ là thời gian để thực hiện.   

 

Chúng tôi cần cung cấp những sự sửa chữa và tu bổ cần thiết để giữ cho trẻ em, người cao niên 

và cư dân của chúng ta an toàn — và Dư ̣Luâṭ Measure A sẽ nâng cấp những thiết bị vui chơi đa ̃

cũ và không an toàn, tu bổ những trung tâm vui chơi giải trí, trung tâm dành cho người cao niên, 

và nhà vệ sinh.   

 

Sư ̣đánh giá chi tiết các nhu cầu cần thiết mới đây cho thấy rằng hiện nay hơn một nửa cư dân 

Quận LA không sống trong khu vực cách công viên khoảng 10 phút đi bô ̣và hơn một nửa những 

công viên hiện nay trong tình trạng khá tốt hoặc không tốt, làm phải trích hơn hai mươi tỉ đồng 



đô la trong ngân quỹ khẩn cấp cần thiết cho cả những công viên mới trong những khu vực không 

phục vụ đủ và việc sửa chữa và bảo vê ̣ những công viên đang có và khu vực ngoài trời. 

 

Ai ủng hộ dư ̣luâṭ này?  

 

Dư ̣Luâṭ Measure A kếp hợp những nhóm khác nhau và những người tin rằng những công viên 

và khu vực ngoài trời an toàn và có phẩm chất là cần thiết cho sức khỏe và xã hội, môi trường và 

kinh tế của cộng đồng chúng ta. Giám Sát Viên Hilda Solis và Sheila Kuehl, là hai người được 

biết đến như là nhà bảo vệ môi trường, đang dâñ đầu hướng dâñ dư ̣luâṭ này và kết hợp một liên 

minh rộng rãi gồm các nhóm về môi trường, dân sự, lao động và các nhóm trong cộng đồng để 

dẫn đến thành công cho cuộc vận động này.  

 

Dư ̣luâṭ này đa ̃nhâṇ đươc̣ rất nhiều sư ̣hỗ trợ từ quần chúng trong khắp Quận LA; khi người ta 

biết về dư ̣luâṭ này, họ thích những điều họ nghe thấy. Thử thách của chúng ta từ bây giờ cho đến 

Ngày Bầu Cử là bảo đảm truyền đạt thông tin này đến những cử tri ở tất cả mọi nơi trong 88 

thành phố của chúng ta và trong khắp Quận để dư ̣luâṭ này có thể đươc̣ đưa vào lá phiếu bầu và 

được bầu ĐỒNG Ý cho Dư ̣Luâṭ Measure A.  
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