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0BA 

CÔNG KHỐ PHIẾU MANG TRÁCH NHIỆM TỔNG QUÁT DÀNH CHO NHÀ Ở GIÁ 
PHẢI CHĂNG. Để cung cấp và trợ giúp nhà ở lâu dài cho các cá nhân và gia đình 
có mức lợi tức từ thấp đến vô cùng thấp, bao gồm các dịch vụ trợ giúp sức khỏe 
tâm thần và lạm dụng chất gây nghiện, cho các nhóm dân bao gồm cựu chiến binh, 
người cao niên, khuyết tật, thanh thiếu niên và người vô gia cư, Thành Phố San 
Diego có nên phát hành $900 triệu công khố phiếu mang trách nhiệm tổng quát 
được tài trợ bởi thẩm định thuế bất động sản ước tính trong khoảng từ $3 đến $21 
cho mỗi $100,000 trị giá thẩm định cho năm tài khóa từ 2022 đến 2068 không? 
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TU CHÍNH HIẾN CHƯƠNG THÀNH LẬP ỦY BAN VỀ PHƯƠNG CÁCH THỰC 
HÀNH CỦA CẢNH SÁT. Có nên tu chính Hiến Chương Thành Phố để giải thể Hội 
Đồng Duyệt Xét của Cộng Đồng về Phương cách thực hành của Cảnh Sát và đổi 
thành Ủy Ban Đặc Trách Phương cách thực hành của Cảnh Sát, với các ủy viên 
được bổ nhiệm bởi Hội Đồng Thành Phố, nhân viên của chính họ, quyền trát đòi 
hầu tòa, cố vấn pháp lý độc lập, và thẩm quyền điều tra hành vi sai trái của cảnh 
sát, xem xét những khiếu nại đối với cảnh sát, và kiến nghị về kỷ luật cảnh sát, chính 
sách cảnh sát, và sự tuân hành pháp luật của Sở Cảnh Sát hay không? 

 
 
 
 
KHU HỌC CHÁNH 
SAN DIEGO UNIFIED 
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TU CHÍNH HIẾN CHƯƠNG: BẦU CỬ DÀNH RIÊNG CHO KHU ĐỂ BẦU CHO ỦY 
VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG. Có nên tu chính Hiến Chương để thay đổi tiến trình 
bầu ủy viên Hội Đồng Trường trong Khu Học Chánh San Diego Unified, bằng cách 
cho phép cử tri ở các tiểu khu riêng lẻ đề cử và bầu đại diện của họ trong cả hai kỳ 
bầu cử sơ bộ và tổng tuyển cử, thay vì hệ thống hiện thời dành cho những ứng cử 
viên được đề cử ở các tiểu khu riêng lẻ trong kỳ bầu cử sơ bộ được tranh cử trong 
kỳ tổng tuyển cử trong toàn Khu Học Chánh hay không? 
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TU CHÍNH HIẾN CHƯƠNG: THỦ TỤC BÃI NHIỆM ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG 
VÌ LÝ DO CHÍNH ĐÁNG VÀ ĐIỀN KHUYẾT CÁC CHỨC VỤ BỊ BỎ TRỐNG.  Có 
nên tu chính Hiến Chương Thành Phố để bao gồm chức vụ của ủy viên Hội Đồng 
Trường từ Khu Học Chánh San Diego Unified theo luật Thành Phố nhằm giải quyết 
việc bãi nhiệm các viên chức dân cử vì lý do chính đáng, điền khuyết các chức vụ 
dân cử bị bỏ trống, và kế nhiệm chức vụ hay không? 

 
 
THÀNH PHỐ 
SAN DIEGO 
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HỦY BỎ GIỚI HẠN CHIỀU CAO 30-FOOT TRONG VÙNG KẾ HOẠCH CỘNG 
ĐỒNG Ở XA LỘ MIDWAY-PACIFIC. Có nên tu chính Sắc Lệnh O-10960 của 
Người Dân để loại bỏ vùng Kế Hoạch Cộng Đồng ở Xa Lộ Midway-Pacific, bao gồm 
Sport Arena, không bị giới hạn chiều cao 30-foot cho các tòa nhà ở Vùng Duyên 
Hải, với bất cứ sự phát triển nào trong tương lai vẫn đòi hỏi phải tuân hành với các 
luật chi phối khác hay không? 

 
 
 
THÀNH PHỐ 
CARLSBAD 

 
 
 

5BG 

LƯƠNG CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ. 
Có nên thông qua Tiêu Đề 2, Chương 2.04, Đoạn 2.04.010(A) trong Bộ Luật Địa 
Phương Carlsbad để ngăn cấm việc điều chỉnh lương của hội đồng thành phố vượt 
quá số tiền ấn định bởi Chỉ Số Giá Biểu Tiêu Thụ Vùng San Diego, nhằm đòi hỏi hội 
đồng thành phố thực hiện hoặc khước từ việc điều chỉnh lương vào tháng Giêng 
hàng năm, và cấm hội đồng thành phố ban hành khoản tăng lương trở về trước cho 
những năm mà hội đồng thành phố đã khước từ việc điều chỉnh lương hay không? 

 

THÀNH PHỐ 
ENCINITAS 

 
 

H 

Cử tri đoàn của Thành Phố Encinitas có nên thông qua dự luật tiên khởi của 
người dân có tựa đề "Sắc Lệnh của Thành Phố Encinitas Cho Phép các Hoạt 
Động Kinh Doanh Cần Sa Liên Quan Đến Bán Lẻ, Trồng, Sản Xuất, Nơi Nấu và 
Phân Phối Cần Sa, và Trồng Để Sử Dụng Riêng, Lệ Thuộc vào Một Số Hạn Chế 
và Quy Định" hay không." 

 
 
 
 
THÀNH PHỐ 
IMPERIAL BEACH 

 
 
 
 
 

I 

DỰ LUẬT VỀ DỊCH VỤ ỨNG PHÓ KHẨN CẤP/THIẾT YẾU CHO ĐỜI SỐNG 
IMPERIAL BEACH 
Có nên thông qua sắc lệnh để duy trì dịch vụ cứu hỏa, cứu thương, ứng phó khẩn 
cấp 911, các chương trình ngăn ngừa, phòng chống tội phạm trong khu phố/cộng 
đồng; giải quyết tình trạng vô gia cư; cải thiện ứng phó thiên tai/y tế/khẩn cấp; bảo 
trì đường phố; bảo trì trung tâm cứu hộ, công viên, trung tâm cộng đồng, các 
chương trình cho thanh thiếu niên/sau giờ học/cao niên; các dịch vụ tổng quát khác, 
bằng cách thiết lập khoản thuế mua bán 1ȼ ước tính thu được khoảng $1,300,000 
hàng năm cho đến khi được chấm dứt bởi cử tri, đòi hỏi phải được thanh tra độc 
lập, cho công chúng biết về mọi chi tiêu, trọn ngân quỹ chỉ được dùng tại Imperial 
Beach, hay không? 
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THÀNH PHỐ 
LEMON GROVE 

 
 

J 

Để tài trợ cho các chi phí tổng quát của địa phương như cứu hỏa, an toàn, đường 
sá và giải trí, Thành Phố có nên hủy bỏ khoản thuế cần sa hiện thời và đổi mới nó 
bằng thuế kinh doanh cần sa hoặc cây gai dầu mới với mức lãi suất hàng năm 
không quá 8% tổng thu nhập chưa khấu trừ cho các cơ sở kinh doanh cần sa bán 
lẻ, và 4% cho tất cả các cơ sở kinh doanh cần sa khác; ước tính sẽ tạo ra $560,000 
đến $1,120,000 hàng năm và sẽ áp đặt cho đến khi được cử tri hủy bỏ hay không? 

 
 
 
 
 
 
 
 
THÀNH PHỐ 
OCEANSIDE 

 

K 
Có nên thông qua Sắc Lệnh của Bộ Luật Thành Phố Oceanside để thêm Điều XVII, 
Đoạn 2.94 đến Chương 2 nhằm thiết lập giới hạn ba nhiệm kỳ bốn năm cho dù liên 
tục hay bị gián đoạn cho chức vụ thị trưởng và ủy viên hội đồng thành phố hay 
không? 

 
 
 

L 

Có nên thông qua Sắc Lệnh Số 19-OR0729-1, để tái phân vùng cho khoảng 176.6 
mẫu ở phía đông bắc Oceanside nhằm thực hiện dự án North River Farms, hay 
không? Hiện thời vùng đang được phân chia là Canh Nông, có thể cho phép các lô 
gia cư tối thiểu 2.5 mẫu. Sắc Lệnh Số 19-OR0729-1 thay đổi phân chia vùng thành 
Phát Triển Có Kế Hoạch để phù hợp với dự án North River Farms, được Hội Đồng 
Thành Phố phê chuẩn, bao gồm 585 căn nhà, một khu thương mại rộng 24.9 mẫu, 
68.1 mẫu canh nông, và 17 mẫu công viên/đất trống. 

 
 
 

M 

Thành Phố Oceanside có nên thiết lập Thuế Kinh Doanh Cần Sa không được quá 
6% tổng thu nhập chưa khấu trừ đối với các Nơi Bán Lẻ, Sản Xuất và Phân Phối 
Cần Sa và không được quá 3.5% tổng thu nhập chưa khấu trừ đối với Nơi Trồng 
Cần Sa để tạo ra khoảng $1,900,000 hàng năm, cho đến khi được cử tri thay đổi 
hoặc hủy bỏ thuế, nhằm tài trợ cho các dịch vụ tổng quát của thành phố, bao gồm 
các nổ lực thi hành pháp luật đối với các doanh nghiệp cần sa hoạt động bất hợp 
pháp hay không? 

 
 
THÀNH PHỐ POWAY 

 
 

P 

"Quý vị có chấp thuận Kế Hoạch Cụ Thể của Trang Trại ở Poway do Hội Đồng 
Thành Phố Poway thông qua để tu chính Kế Hoạch Tổng Thể và Bộ Luật Phân Chia 
Vùng nhằm cho phép phát triển một cộng đồng bền vững được quy hoạch tổng thể 
với tối đa 160 căn nhà và ít nhất 70.4 mẫu đất trống vĩnh viễn bao gồm các tiện nghi 
giải trí và canh nông phục vụ cộng đồng, trên khoảng 117.2 mẫu tại số 17166 
Stoneridge Country Club Lane trong Thành Phố Poway không?" 

 
 
 
 
 

THÀNH PHỐ SANTEE 

 

N 
"Có nên thông qua sắc lệnh tu chính Kế Hoạch Tổng Thể Santee đòi hỏi sự chấp 
thuận của cử tri đối với các hoạch định phát triển có thể làm tăng mật độ dân cư 
hoặc tăng thêm việc sử dụng đất so với quy hoạch hiện đang cho phép của Kế 
Hoạch Tổng Thể hay không?" 

 
 

Q 

"Có nên thông qua dự luật tu chính Bộ Luật Địa Phương Santee để đòi hỏi không 
ai được phục vụ trong cương vị "Viên Chức Dân Cử," được xác định bao gồm chức 
vụ Thị Trưởng và Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố, hơn mười hai năm, hoặc ba nhiệm 
kỳ, tùy theo mức nào ít hơn, trong bất cứ phần nào của nhiệm kỳ, cho dù do bầu cử 
hay bổ nhiệm, đều được tính là trọn nhiệm kỳ, hay không?" 

 
R 

"Có nên thông qua sắc lệnh tu chính Bộ Luật Địa Phương Santee để thiết lập giới 
hạn ba nhiệm kỳ trong suốt cuộc đời khi phục vụ trong Hội Đồng Thành Phố và giới 
hạn hai nhiệm kỳ riêng biệt trong suốt cuộc đời khi phục vụ trong cương vị Thị 
Trưởng, hay không?" 

 
THÀNH PHỐ SOLANA 
BEACH 

 
 

S 

Có nên thông qua sắc lệnh đề nghị tu chính Bộ Luật Địa Phương Solana Beach để 
Hủy Bỏ Hoàn Toàn Những Ngăn Cấm Hiện Thời và Cho Phép Các Nơi Bán Lẻ Kinh 
Doanh Cần Sa (Cần Sa) trong các Vùng Không Phải Khu Dân Cư và Giao Cần Sa 
và Một Số Nơi Trồng Nào Đó trong tất cả các Vùng trong Thành Phố Solana Beach 
hay không? 

 
 
 
KHU HỌC CHÁNH 
CAJON VALLEY 
UNION 

 
 
 
 

T 

Để thay hệ thống điện đã lỗi thời; tăng thêm việc sử dụng internet; nâng cấp thiết bị 
báo động hỏa hoạn; cải thiện an toàn cho học sinh /an ninh khuôn viên trường; và 
thay các phòng học lưu động đã cũ, có nên cho phép Khu Học Chánh Cajon Valley 
Union thông qua dự luật nhằm phát hành $125 triệu công khố phiếu, được gia hạn 
nhưng không tăng thuế suất hiện hành (trung bình $13/$100,000 trị giá thẩm định) 
và tăng $6.2 triệu hàng năm cho đến khi được hoàn trả với lãi suất theo luật định, 
có thanh tra hằng năm, được giám sát độc lập, trọn số tiền phải chi dụng tại địa 
phương, không được dùng tiền này để trả lương cho nhân viên điều hành và đủ 
điều kiện để được Tiểu Bang bồi hoàn hay không? 
Công Khố Phiếu - Có Công Khố Phiếu - Không 
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DỰ LUẬT ĐỊA PHƯƠNG NGÀY 3 THÁNG MƯỜI MỘT, 2020 
QUẬN SAN DIEGO 

 

 
 
 

KHU HỌC CHÁNH 
DEHESA 

 
 
 
 

U 

Để cải thiện sự an toàn của học sinh và an ninh trong khuôn viên trường; tân trang 
các lớp học và cơ sở giáo dục; tăng thêm việc sử dụng internet; và nâng cấp thiết 
bị báo động hỏa hoạn và hệ thống điện lỗi thời, có nên cho phép Khu Học Chánh 
Dehesa thông qua dự luật $3.1 triệu công khố phiếu với sự giám sát độc lập nghiêm 
ngặt, thuế suất hàng năm trung bình là $30.00/$100,000 trị giá thẩm định (tăng 
$193,000/năm cho đến khi công khố phiếu được hoàn trả), với lãi suất theo luật 
định, có thanh tra hằng năm, trọn số tiền phải được chi dụng tại địa phương và 
không để cho tiểu bang lấy đi đồng thời không được dùng tiền này để trả lương cho 
nhân viên điều hành hay không? 
Công Khố Phiếu - Có Công Khố Phiếu - Không 

 
 
 
LA MESA – 
KHU HỌC CHÁNH 
SPRING VALLEY 

 
 
 
 

V 

Để sữa chữa các lớp học và cơ sở trường học đã cũ, lỗi thời, sửa mái nhà hư hỏng, 
hệ thống ống nước và điện, cải thiện sự an toàn cho học sinh và an ninh trong khuôn 
viên trường, và nâng cấp các lớp học, phòng thí nghiệm, cơ sở và kỹ thuật để yểm 
trợ thành quả tốt cho môn khoa học, toán, đọc, kỹ thuật, nghệ thuật và kỹ nghệ, có 
nên cho phép Khu Học Chánh La Mesa – Spring Valley thông qua dự luật công khố 
phiếu $136,000,000 với lãi suất theo luật, áp đặt mức thuế khoảng 2.4 cent cho mỗi 
$100 trị giá thẩm định ($7,879,000 hàng năm) trong thời gian vẫn còn nợ công khố 
phiếu, với sự giám sát của người dân, trọn số tiền sẽ được giữ lại ở địa phương 
hay không? 

Công Khố Phiếu - Có Công Khố Phiếu - Không 

 
 
 
 
KHU HỌC CHÁNH 
OCEANSIDE UNIFIED 

 
 
 
 

W 

"Để bảo vệ phẩm chất các trường học và nâng cấp các cơ sở đã cũ, có nên cho 
Khu Học Chánh Oceanside Unified được thông qua dự luật nhằm: nâng cấp các lớp 
khoa học, kỹ thuật, kỹ nghệ, nghệ thuật, dạy toán; giải quyết các tiêu chuẩn về động 
đất, hỏa hoạn, sức khỏe và an toàn của trường học; hiện đại hóa máy điện toán và 
kỹ thuật; và sửa hoặc thay mái nhà, hệ thống ống nước, điện, sưởi và máy lạnh đã 
hư hỏng; bằng cách phát hành $160,000,000 công khố phiếu với lãi suất theo luật 
định, đem lại khoảng $9,100,000 hàng năm, áp đặt mức thuế 3ȼ cho mỗi $100 trị 
giá thẩm định trong thời gian vẫn còn nợ công khố phiếu, với sự giám sát và thanh 
tra độc lập, hay không?" 
Công Khố Phiếu - Có Công Khố Phiếu - Không 

 
KHU HỌC CHÁNH 
SOUTH BAY UNION 

 
X 

 
Có nên giới hạn nhiệm kỳ của các Ủy Viên Hội Đồng Chưởng Quản Khu Học Chánh 
South Bay Union là ba (3) nhiệm kỳ hay không? 

 
 
KHU CỨU HỎA 
LAKESIDE 

 
 
 

Y 

Khu Cứu Hỏa Lakeside có nên thông qua dự luật, để hủy bỏ khoản lệ phí $10.00 
hiện thời hàng năm, thay bằng khoản thuế đặc biệt $25.00 cho mỗi đơn vị được lợi, 
tăng khoảng $2,480,000 hàng năm, điều chỉnh 2% hàng năm theo lạm phát cho đến 
khi cử tri hủy bỏ, nhằm sử dụng cho các chi phí dịch vụ chính và cứu hỏa được chỉ 
định, cho: Đất chưa khai thác - 2 đơn vị/mẫu; Lô đất trang trại - 4 đơn vị; Nhà ở biệt 
lập - 4 đơn vị; Nhà ở đa gia cư/Nhà lưu động - 3 đơn vị; Kinh doanh thương mại - 
10 đơn vị; Kinh doanh công nghiệp - 20 đơn vị; hay không? 

 
 
KHU DỊCH VỤ CỘNG 
ĐỒNG RINCON 
RANCH 

 
 
 

Z 

"CÓ NÊN CHO PHÉP KHU DỊCH VỤ CỘNG ĐỒNG RINCON RANCH THÀNH LẬP 
VÀ ÁP ĐẶT KHOẢN THUẾ PHỤ TRỘI ĐẶC BIỆT, TRÊN TẤT CẢ NHỮNG BẤT 
ĐỘNG SẢN PHẢI ĐÓNG THUẾ TRONG PHẠM VI RANH GIỚI CỦA KHU NHẰM 
MỤC ĐÍCH TẠO NGÂN KHOẢN CHO VIỆC SỬA VÀ TRÁNG LẠI MẶT ĐƯỜNG 
DO KHU BẢO TRÌ, VỚI KHOẢN THUẾ ĐẶC BIỆT NÀY KHÔNG ĐƯỢC QUÁ SÁU 
MỸ KIM CHO MỖI MẪU, HOẶC MỘT PHẦN TRONG ĐÓ, CỘNG THÊM MỘT 
TRĂM BẢY MƯƠI MỸ KIM CHO MỖI LÔ ĐẤT MỖI NĂM HAY KHÔNG?" 

 
 
 
 
KHU CỨU HỎA 
VALLEY CENTER 

 
 
 
 
 

AA 

DỰ LUẬT PHÒNG VỆ ỨNG CỨU KHẨN CẤP CHO KHU CỨU HỎA VALLEY 
CENTER 
Để duy trì/cải thiện dịch vụ cứu hỏa/y tế khẩn cấp tại địa phương và để chuẩn 
bị/ứng cứu nạn cháy rừng/thiên tai; tuyển dụng/lưu giữ nhân viên cứu hỏa/cứu 
thương; xây trạm cứu hỏa để cải thiện thời gian ứng cứu; thay những thiết bị đã 
cũ; Khu Cứu Hỏa Valley Center có nên thông qua dự luật nhằm áp đặt 6¢ cho mỗi 
square foot (bộ vuông) cho bất động sản dân cư đã khai thác, $49 cho mỗi lô đất 
chưa khai thác, với mức thuế khác nhau cho các loại bất động sản khác, đem lại 
$820,000 hàng năm để sử dụng tại địa phương, cho đến khi được chấm dứt bởi 
cử tri; với sự miễn thuế cho người cao niên và phải được giám sát độc lập, hay 
không? 

Ngày 11 Tháng Tám, 2020 
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