Quận Hạt Tarrant
Thông Tin Bầu Cử Trái Phiếu
Bầu Cử Trực Tiếp Sớm : Tháng Mười 18-29, 2021
Ngày Bầu Cử: Thứ Ba, Tháng Mười Một 2, 2021

Đề Xuất Bầu Cử A giải quyết sự bùng nổ dân
số của Quận Hạt Tarrant và sức ép của việc
này đã đặt lên cơ sở hạ tầng lưu động của khu
vực lân cận của chúng ta. Đề Xuất A được đề
nghị để cải thiện luồng giao thông và giảm tắc
nghẽn giao thông trong toàn Quận Hạt.

Đề Xuất A: Lưu Động Giao Thông
Sự phát hành $400,000,000 của Quận Hạt Tarrant, Texas là trái phiếu nghĩa vụ chung để mua, xây
dựng, tái xây dựng, cải tiến, cải tạo và duy trì đường phố, xa lộ và cầu đường trong Quận Hạt Tarrant,
bao gồm đường phố, xa lộ và cầu đường của thành phố, quận và tiểu bang, và đánh thuế hợp lý để
chi trả cho gốc và lãi của trái phiếu.

• Sự tăng trưởng dân số nhanh chóng của Quận Hạt Tarrant (97% từ năm 1990)

rất có thể sẽ tiếp diễn. Nếu được chấp thuận bởi cử tri, Đề Xuất A sẽ giải quyết
vấn đề cơ sở hạ tầng lưu động lân cận của chúng ta cho toàn quận để giảm tắc
nghẽn giao thông.

• Đề xuất A giải quyết sự cần thiết cho những dự án đường phố khắp quận. Một
“Lời kêu Gọi Cho Dự Án Đường Phố” đã được ban hành cho tất cả thành phố
tự trị khắp Quận Hạt. Tất cả những thành phố đã nộp những dự án để được
xem xét sẽ nhận được ít nhất một giải thưởng dự án.

• Gói trái phiếu đề nghị sẽ đem thêm khoảng nửa tỷ đô cho kết hợp quỹ đường

phố cho lân cận, tiểu bang, và liên bang cho những dự án cần thiết khắp Quận
Hạt Tarrant.

• Nếu được chấp thuận bởi cử tri, Đề Xuất A sẽ không tăng thuế nhà đất của
Quận Hạt
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Nhu cầu hồ sơ hình sự tại Luật Sư Quận của Quận hạt
Tarrant đã tăng đáng kể trong 30 năm qua

Đề Xuất Bầu Cử B giải quyết những sự cần
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Quận Hạt Tarrant để bảo vệ và phục vụ công
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lên. Đề Xuất B được đề xuất để mở rộng và
đảm bảo truy tố tội phạm hiệu quả và tối tân.
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Đề Xuất B: An Toàn Công Chúng
Sự phát hành $116,000,000 cho Quận Hạt Tarrant, Texas là trái phiếu nghĩa vụ chung cho việc mua,
xây dựng, cải tiến và trang bị cho văn phòng Luật Sư Tư Pháp Hình Sự để cung cấp chỗ cho nỗ lực tố
tụng và những hoạt động không liên quan đến tư pháp của quận hạt, và cơ sở để hỗ trợ những điều
vừa nêu, và mua sắm hoặc cải tiến những nơi cho việc đó, và đánh thuế hợp lý để trả cho gốc và lãi
của trái phiếu.

• Văn Phòng Luật Sư Quận Hạt Tarrant đã phát triển lớn hơn nơi nó ở từ
“Nhiệm

năm 1990.

• Từ năm 1990, Văn Phòng Luật Sư Quận đã cho thêm một vài

vụ của văn
phòng Luật Sư
Hình Sự Quận của

đơn vị truy tố mới bao gồm những đơn vị điều tra về Trộm Cắp
Danh Tính, Tội Băng Đảng, Hỗ Trợ Nạn Nhân, và Lạm Dụng
Người Lớn Tuổi.

Quận Hạt Tarrant là để

• Cùng với sự gia tăng dân số của Quận Hạt Tarrant,

nâng cao an toàn công cộng
thông qua thực thi nghiêm ngặt
luật dân sự và luật hình sự với một cách

hồ sơ tội phạm và sự cần thiết về công nghệ trong
Văn Phòng Luật Sư Quận cũng đã tăng đáng kể từ
năm 1990

thức đạo đức, trung thực, và nghiêm chính;

• Nếu được chấp thuận bởi cử tri, Đề Xuất

để khuyến khích cải tạo cho những phạm nhân

B sẽ không làm thuế nhà đất của Quận
Hạt tăng lên.

xứng đáng; để hưởng được sự tin tưởng của công
chúng bằng cách làm tấm gương minh bạch khi chúng tôi
xét xử; và để hỗ trợ và giáo dục những nạn nhân của những
tội ác và những thành viên khác của công chúng.
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