
 2019 YVYC Phân Bổ Kinh Phí 
2 triệu đô la ngân sách của Thành Phố Seattle đã được phân bổ cho YVYC 2019. 1.3 triệu đô la sẽ được chia 

đều cho các khu của Hội Đồng Thành Phố và số tiền còn lại sẽ được dành cho những dự án trong Các Khu 

Vực Trọng Điểm của Sáng Kiến Môi Trường và Công Bằng (EEI). Có những khu vực địa lý là nơi các cộng 

đồng người da màu, người nhập cư, người tị nạn, người có thu nhập thấp, người Bản Địa và những người có 

trình độ tiếng Anh hạn chế thường sinh sống. Những dự án trong Các Khu Vực Trọng Điểm của Sáng Kiến 

Môi Trường và Công Bằng (EEI) được chỉ rõ bằng dấu hoa thị (*) trên lá phiếu. 

Phiếu Khảo Sát Cử Tri 
Câu trả lời của quý vị được bảo mật và không bắt buộc. Các thông tin cung cấp tại đây sẽ không được liên hệ 

với bất kỳ thông tin nhận dạng nào được cung cấp trong quy trình Your Voice, Your Choice. 

Quý vị thuộc chủng tộc nào: 
(Đánh dấu tất cả những câu thích hợp) 
 Mỹ Da Đỏ hoặc Thổ Dân Alaska 
 Á Châu 
 Da Đen hoặc Mỹ Gốc Phi 
 Mỹ gốc Tây Ban Nha hoặc Mỹ La 

Tinh 
 Thổ Dân Hawaii hay Người Đảo Thái 

Bình Dương 
 Da Trắng 
 Chủng tộc khác (vui lòng ghi rõ): 

_______________________________________ 

Mối liên hệ chủ yếu của quý vị với khu mà quý vị bầu chọn cho 
Your Voice, Your Choice 2019 là gì? 
 Tôi sinh sống tại đây 
 Tôi làm việc tại đây 
 Tôi đi học tại đây 
 Tôi thờ phụng tại đây 
 Tôi nhận các dịch vụ tại đây 
 Tôi sở hữu một doanh nghiệp tại đây 
 Tôi hoạt động tình nguyện tại đây 
 Tôi tham gia một chương trình ở đây 
 Khác: _________________________________________ 

Quý vị bao nhiêu tuổi? 
 11-17 
 18-24 
 25-30 
 31-35 
 36-40 
 41-50 
 51-64 
 65+ 

Làm thế nào quý vị biết đến chương trình bầu chọn hôm nay? 
(Đánh dấu tất cả những câu thích hợp) 
 Bản tin hoặc trang web của Sở Khu Phố Seattle 
 Mạng xã hội 
 Bạn bè hoặc thành viên gia đình 
 Trường học, tổ chức hoặc nhóm cộng đồng: 

________________________________________________ 
 Chi nhánh Thư Viện Công Cộng Seattle 
 Sự kiện bỏ phiếu  
 Khác: _________________________________________ 

Trước đây quý vị đã tham gia Your Voice, Your Choice ( YVYC ) hoặc các chương trình khác của Thành 
Phố Seattle chưa? (Đánh dấu tất cả những câu thích hợp) 
 Tôi chưa từng tham gia YVYC hay các chương trình khác 
 Tôi đã từng tham gia YVYC trong những năm trước 
 Tôi đã từng tham gia các chương trình khác của Thành Phố Seattle  

Lời Tuyên Thệ về Tính Hội Đủ Điều Kiện của Cử Tri 

Tôi xin thề rằng tôi đáp ứng các yêu cầu nói trên để bầu chọn trong Your Voice, Your Choice: Công Viên và 

Đường Phố, và năm nay tôi chưa bầu chọn trong khu này bằng lá phiếu trực tuyến hoặc trên giấy. 

  

Email (Không bắt buộc) 

Lá phiếu 2019: Khu Vực 3 

 

Chữ Ký 

Đây là lá phiếu của quý vị cho Your Voice, Your Choice: Công Viên và Đường Phố!  

Quý vị sẽ quyết định phương thức chi tiêu 2 triệu đô la ngân sách của thành phố Seattle. 

 

• Bất cứ người nào từ 11 tuổi trở lên đang sống, làm việc, đi học, thờ phụng, nhận dịch vụ, hoạt động 

tình nguyện, hoặc tham gia một chương trình trong Thành Phố Seattle đều có quyền bầu chọn.  

• Mỗi cử tri có thể bỏ một phiếu bầu cho mỗi khu của Hội Đồng Thành Phố và có thể chọn tối đa ba (3) 

dự án cho mỗi khu. Phiếu bầu của quý vị sẽ không được tính nếu quý vị đánh dấu nhiều hơn 3 dự án.   

• Để biết thêm thông tin về Your Voice, Your Choice hoặc các dự án trong lá phiếu, hãy truy cập  

seattle.gov/YVYC . 

• Nếu quý vị cần hỗ trợ, hãy liên hệ với chúng tôi tại  YVYC@seattle.gov. 

Hãy gửi lại lá phiếu đã hoàn thành của quý vị tới bất cứ chi nhánh nào của Thư Viện Công Cộng 

Seattle trước ngày 30 tháng 9 năm 2019. 

Tên & Họ (In hoa) 



Đánh dấu "X" ở tối đa 3 dự án ở ô vuông bên cạnh tên dự án. Phiếu bầu của quý vị sẽ không được tính nếu quý vị chọn nhiều hơn 3 dự án.

Dấu * cho biết những dự án nằm trong Các Khu Vực Trọng Điểm của Sáng Kiến Môi Trường và Công Bằng (EEI) và hội đủ điều kiện n

3A. CAPITOL HILL 

19-103: Cải Tạo Lối Qua Đường  
(Bellevue Ave E & E Republican St, Bellevue 
Ave E & E Thomas St) 

$120,000 

3B. CENTRAL DISTRICT * 

19-119: Cải Tạo Lối Qua Đường  
(17th Ave & E Pike St) 
  

$120,000 

3C. FIRST HILL 

19-129: Cải Tạo Lối Qua Đường
(Union St, Minor Ave, & Bellevue Ave)  
 

$90,000

3F. LESCHI 

19-131: Cải Tạo Lối Qua Đường  
(Lakeside Ave S. & S. Lane St) 
  

$7,500 

3G. LESCHI 

19-114: Cải Tiến Điều Hòa Giao Thông  
(31st  & Terrace St) 
  

$27,500 

3H. LITTLE SAIGON * 

19-115: Cải Tạo Lối Qua Đường 
(Weller St S & 16th Ave S)
 

$30,000

Phiếu bầu của quý vị sẽ không được tính nếu quý vị chọn nhiều hơn 3 dự án. 

Dấu * cho biết những dự án nằm trong Các Khu Vực Trọng Điểm của Sáng Kiến Môi Trường và Công Bằng (EEI) và hội đủ điều kiện nhận thêm 1/3 tài trợ toàn thành phố. 

129: Cải Tạo Lối Qua Đường 
(Union St, Minor Ave, & Bellevue Ave)   

$90,000 

3D. JUDKINS PARK * 

19-112: Cải Tiến Điều Hòa Giao Thông  
(20th Ave S: S Lane St & S Judkins St) 
   

$114,500 

3E. LESCHI 

19-77: Cải Tạo Lối Qua Đường 
(30th & 31st Ave) 

$79,500 

3H. LITTLE SAIGON * 

115: Cải Tạo Lối Qua Đường  
(Weller St S & 16th Ave S) 

$30,000 

3I. MILLER PARK 

19-118: Cải Tạo Lối Qua Đường  
(19th Ave E & E Republican, 22nd Ave & E 
John, 22nd Ave E & E Madison) 

$120,000 

3J. SQUIRE PARK 

19-128: Cải Tạo Lối Qua Đường  
(E Union St & 17th Ave) 
  

$89,100 


