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Th# ba, ngày 8 tháng 6 v$a qua, c% tri trong Khu H&c Chánh Garden Grove 'ã b( 

phi!u tán ')ng  “D*  Lu+t A”, ,y nhi-m cho h&c khu s% d.ng $250 tri-u công kh/ phi!u h&c 
'01ng và thêm $200 tri-u c,a ti2u bang '2 th*c hi-n các '3 án s%a ch4a quy mô c5 s6 h7 
t8ng, phát tri2n và hi-n '7i hoá tr01ng /c.  

Sau khi ki2m phi!u toàn b9 155 khu v*c b8u c% trong h&c khu, D* Lu+t A 'ã '0:c 
59.2% c% tri tán ')ng v;i 11,377 phi!u “thu+n” so v;i 7,840 phi!u “ch/ng”. Theo lu+t, mu/n 
'0:c thông qua, d* lu+t ph<i '0:c ít nh=t 55% c% tri trong h&c khu b( phi!u tán ')ng 

“Thay m>t cho h&c khu, toàn th2 ph. huynh và h&c sinh, chúng tôi mu/n bày t( s* 
hân hoan c,a chúng tôi tr0;c s* ,ng h9 c,a c% tri trong h&c khu dành cho d* lu+t A”, bà 
Laura Schwalm, H&c Khu Tr06ng 'ã phát bi2u, “Ngu)n ngân qu? này s@ góp ph8n r=t quan 
tr&ng trong vi-c hA tr: h&c khu tân trang phòng /c và c5 s6 h7 t8ng, giúp cho các em h&c 
sinh '05ng th1i và các th! h- h&c sinh mai sau có ph05ng ti-n h&c t+p an toàn và hi-n '7i 
h5n.”  

“N!u không có nh4ng thi-n nguy-n viên 'ã dành nhi3u thì gi1 'óng góp cho cu9c v+n 
'9ng '0:c thành công thì có l@ gi1 'ây, chúng ta khó có th2 '7t '0:c s* ,ng h9 r9ng rãi c,a 
c% tri dành cho D* Lu+t A. T=t c< công vi-c c,a m&i ng01i 'ã th+t s* mang l7i k!t qu< t/t 
'Bp cho các em.”      

Ông Bob Harden, Ch, tCch H9i D)ng Qu<n TrC H&c khu 'ã nói: “ C% tri trong h&c 
khu 'ã bày t( s* l*a ch&n c,a mình. H& 'ã ch&n D* Lu+t A làm ph05ng th#c quan y!u cho 
vi-c s%a ch4a tân trang tr01ng /c.” 

Ông cEng nói thêm rFng: “D* Lu+t A s@ th+t s* làm thay '"i c9ng ')ng qua vi-c t7o 
thêm nhi3u công Gn vi-c làm cho c0 dân và c<i ti!n ch=t l0:ng các c5 s6 v+t ch=t trong 'Ca 
ph05ng x#ng 'áng v;i giá trC tài s<n hi-n h4u trong c9ng ')ng. Dây chính là lúc H9i D)ng 
Giáo D.c H&c khu ph<i làm h!t s#c mình '2 nhanh chóng hoàn tr< kho<n ngân qu? vay 
m0:n này t$ nh4ng ng01i th& thu! trong th1i h7n s;m nh=t bFng cách qu<n lH ngu)n qu? 
th+t hi-u qu<.” 

Ngu)n qu? công kh/ phi!u t$ D* Lu+t A c9ng v;i ngu)n qu? c,a ti2u bang s@ là 
ngu)n tài chính hA tr: th*c hi-n các '3 án s%a ch4a quy mô nh0 trùng tu h- th/ng 'i-n, h- 
th/ng thoát n0;c, ánh sáng, s%a ch4a mái nhà, h- th/ng liên l7c, và h- th/ng c#u ho<; tGng 
c01ng s% d.ng c. ti!t ki-m nGng l0:ng; thay m;i các c%a ra vào, c%a s" và h- th/ng s06i, 
thông gió và máy 'i3u hoà không khí cE k?; nâng c=p th<m tr<i an toàn trong sân ch5i; nâng 
c=p h- th/ng thông tin liên l7c '2 theo kCp v;i nh4ng k? thu+t hi-n '7i; thay m;i các nhà v- 
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sinh và vòi n0;c u/ng và trang bC thêm ph05ng ti-n cho tr01ng '2 giúp vi-c 'i l7i c,a các 
h&c sinh khuy!t t+t '0:c dJ dàng h5n. 

Theo lu+t, qu? c,a công kh/ phi!u chK '0:c dùng vào vi-c s%a sang các c5 s6 v+t ch=t 
nh0 các d* án tân trang và tu b", xây d*ng, mua '=t, bàn gh! và d.ng c.. Không '0:c s% 
d.ng qu? vào vi-c chi tr< l05ng cho giáo viên và ban giám hi-u hay chi d.ng cho nh4ng vi-c 
nFm ngoài d* lu+t.  

Qu? công kh/ phi!u xây d*ng h&c '01ng s@ do S6 Ngân Kh/ H7t Orange nIm gi4, 
theo dõi ')ng th1i s@ '0:c h9i ')ng công dân giám sát và thông qua ki2m toán '9c l+p hàng 
nGm '2 công chúng cùng theo dõi.  

L2 bi!t thêm chi ti!t, m1i quH vC g&i v3 Phòng Qu<ng Bá Thông Tin c,a h&c khu 6 s/ 
(714) 663-6503 ho>c vào 'Ca chK “D! Lu"t A- Measure A”  trên trang m7ng ch, c,a h&c khu 
www.ggusd.us hay vào tham kh<o tr*c ti!p t7i 'Ca chK www.ggusd.us/measurea.html.  QuH vC 
còn có th2 g%i nh4ng thIc mIc liên quan '!n D* Lu+t A bFng th0 'i-n t% (e mail) t7i 'Ca chK 
askmeasurea@ggusd.us 

 
Khu H#c Chánh Garden Grove ph$c v$ cho h%u h&t c' dân c(a thành ph) Garden 

Grove và m*t ph%n c' dân c(a thành ph) Santa Ana, Westminster, Fountain Valley, Cypress, 
Stanton và  Anaheim. 
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