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Sách Hướng dẫn Thông tin
cho Cử tri năm 2019
BuildGarland.com

Thông tin Bỏ phiếu

Ngày Bầu cử – Thứ Bẩy, ngày 04 tháng 05,
2019, 7 a.m. đến 7 p.m.
7 a.m. to 7 p.m.

Các Ngày và Giờ Bỏ phiếu Sớm:

Thứ Hai, ngày 22 tháng 04, 2019, đến thứ Sáu, ngày 26 tháng 04, 2019 – 8 a.m. đến 5 p.m.
Thứ Bẩy, ngày 27 tháng 04, 2019, – 8 a.m. đến 5 p.m.
Chủ nhật, ngày 28 tháng 04, 2019 – 1 đến 6 p.m.
Thứ Hai, ngày 29 tháng 04, đến thứ Ba, ngày 30 tháng 04, 2019, – 7 a.m. đến 7 p.m.

Các Địa điểm Bỏ phiếu Sớm ở Garland:
Richland Garland Campus, 675 W. Walnut St. (ở Glenbrook)
South Garland Branch Library, 4845 Broadway Blvd.
Để có danh sách đầy đủ về các địa điểm bỏ phiếu sớm tại Quận Dallas, hãy vào trang web của Garland City Secretary (Thư
ký Thành phố Garland), gửi email tới RDowl@GarlandTX.gov hoặc gọi số 972-205-2404.

Các Địa điểm của Ngày Bầu cử (ngày 04 tháng 05):
Để tìm phân khu bỏ phiếu cho ngày bầu cử của quý vị, hãy vào trang DallasCountyVotes.org hoặc gọi đến văn phòng của
Thư ký Thành phố Garland qua số 972-205-2404.

Bỏ phiếu bằng Thư:
Những cử tri 65 tuổi trở lên đã được ghi danh, không có mặt ở quận trong toàn bộ quy trình bầu cử, bị khuyết tật,
hoặc bị giam giữ trong tù nhưng có đủ điều kiện bỏ phiếu, có thể nộp đơn bỏ phiếu vắng mặt qua thư. Hãy vào trang
DallasCountyVotes.org, gửi email đến evapplications@DallasCounty.org hoặc gọi tới số 214-819-6359 để có thêm thông
tin.

Giấy Chứng minh (ID) Cần thiết của Cử tri:
Luật của tiểu bang Texas yêu cầu các cử tri phải cung cấp một trong bẩy hình thức giấy chứng minh có hình được chấp
thuận, mà vẫn còn hiệu lực hoặc mới hết hạn không quá bốn năm trước khi được xuất trình để xác minh tư cách của cử tri
tại địa điểm bỏ phiếu:
•

Bằng lái xe của Texas do Texas Department of Public Safety (DPS) (Sở An toàn Công cộng Texas) cấp

•

Texas Election Identiﬁcation Certiﬁcate (Giấy chứng nhận Thông tin căn cước cho Bầu cử của Texas) do DPS cấp

•

Thẻ căn cước cá nhân của Texas do DPS cấp

•

Giấy phép được mang súng cầm tay của Texas do DPS cấp

•

Thẻ căn cước quân sự của Hoa Kỳ có hình của người được cấp

•

Giấy chứng nhận công dân Hoa Kỳ có hình của người được cấp

•

Hộ chiếu Hoa Kỳ

Theo lệnh của tòa án, nếu một cử tri có trở ngại hợp lý trong việc lấy một trong bẩy hình thức giấy chứng minh có hình được
chấp thuận, cử tri có thể bỏ phiếu bằng việc ký vào một bản tuyên bố tại nơi bầu cử giải thích tại sao cử tri lại không thể lấy
được một trong bẩy hình thức giấy chứng minh có hình được chấp thuận, và cung cấp một hình thức tài liệu hỗ trợ.

Tài liệu hỗ trợ có thể là:
•

giấy khai sinh được chứng nhận (phải là một bản gốc)

•

giấy chứng nhận ghi danh cử tri hợp lệ

•

bản sao hoặc bản gốc hóa đơn điện nước, bản sao kê ngân hàng, check của chính phủ hoặc phiếu lương

•

một tài liệu của chính phủ có tên của cử tri và một địa chỉ (một tài liệu của chính phủ có hình phải là bản gốc, không
phải bản sao)

Nếu cử tri đáp ứng những yêu cầu này và về phương diện khác đủ điều kiện để bỏ phiếu, cử tri sẽ có thể
bỏ lá phiếu thông thường trong cuộc bầu cử. Các cử tri có thể tìm hiểu thêm bằng cách vào trang web
VoteTexas.gov hoặc gọi đến số 1-800-252-VOTE.
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CHƯƠNG TRÌNH TRÁI PHIẾU
ĐƯỢC ĐỀ XUẤT NĂM 2019
PROPOSED
Cuộ
c Trưng
cầu dân
2019
BOND PROGRAM

PROPOSED
2019 BOND PROGRAM

ý về Trái phiếu được lên lịch và
o ngày 04 tháng 05, 2019 có tổng trị
PROPOSED
giá $423,700,000 trong chính quyền mớ
i và BOND
bao gồm
tám Đề xuất riêng cho những cải
2019
PROGRAM
thiện công cộng khác nhau:

ĐỀ XUẤT A:

Đường phố
$122,250,000
PROPOSED
2019 BOND PROGRAM

PROPOSED
019 BOND PROGRAM

ĐỀ XUẤT E:

Thư viện
$21,000,000
PROPOSED
PROPOSED

2019 BOND PROGRAM
2019 BOND PROGRAM

ĐỀ XUẤT B:

ĐỀ XUẤT F:

ĐỀ XUẤT C:

ĐỀ XUẤT G:

ĐỀ XUẤT D:

ĐỀ XUẤT H:

An toàn Công cộng
$51,350,000
Hệ thống Thoát
nước Mưa
$47,350,000
Công viên và Giải trí
$117,750,000

Các dự án được bao gồm trong cuộc Trưng bày dân ý về Trái
phiếu năm 2019 đã được một Ủy ban Nghiên cứu Trái phiếu do
dân cư dẫn đầu xem xét. Sau khi cân nhắc và có các đóng góp từ
các cư dân của Garland, các thành viên của Ban quản trị và Hội
đồng của Thành phố cũng như các nhân viên của Thành phố,
Ủy ban đã trình bày những khuyến nghị của mình lên Hội đồng
Thành phố vào tháng 12 năm 2018. Sau khi xem lại và cân nhắc
thêm, Hội đồng Thành phố đã chấp nhận một Sắc lệnh vào tháng
02 năm 2019 kêu gọi một cuộc Bầu cử về Trái phiếu vào tháng 05
năm 2019.
Hội đồng Thành phố hiện tại đã bày tỏ mong muốn bắt đầu ngay
lập tức và thực hiện nhanh chóng các dự án do trái phiếu tài trợ
được các cử tri phê duyệt và được hoàn thành trong vòng bẩy
đến 10 năm. Để đáp ứng được lịch trình này, Hội đồng đã bày tỏ
rằng việc tăng thuế suất tương ứng 8.5¢ sẽ được xem xét trong
năm tài chính 2019-20. Hơn nữa, các dịch vụ quản lý chương trình

Phát triển Kinh tế
$46,000,000
Các Cơ sở của
Thành phố
$6,000,000
Nơi ở cho
Động vật
PROPOSED
2019 BOND PROGRAM
$12,000,000
bên ngoài sẽ được dùng để bổ sung các tài nguyên hiện tại của
Thành phố để giúp đạt được khung thời gian triển khai đã được
đặt mục tiêu.
Sách Hướng dẫn Thông tin cho Cử tri và trang web của Thành
phố có chứa tên, địa điểm, những ước tính chi phí ban đầu và mô
tả chung cho mỗi một dự án được bao
gồm trong Chương trình Trái phiếu.

Để biết thêm thông tin, hãy vào
BuildGarland.com.
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INFORMATION/FAQ

Các Câu Hỏi và Trả lời

Chương trình Trái phiếu là gì?

Trái phiếu là một hình thức nghĩa vụ nợ, khi được phát hành, nó cung cấp cho chính quyền địa phương các quỹ để tài trợ
cho các hoạt động nâng cấp cần vốn lớn. Một Chương trình Trái phiếu bao gồm cả thẩm quyền phát hành trái phiếu và
danh sách các mục đích mà các quỹ sẽ được sử dụng. Các Chương trình Trái phiếu Nghĩa vụ Chung (General Obligation
Bond Programs), như Chương trình Trái phiếu năm 2019 của Garland, yêu cầu có sự chấp thuận của các cử tri.

Thành phố sẽ Cấp quỹ cho Chương trình Trái phiếu năm 2019 như thế nào?

Thành phố sẽ dành một phần tiền thu được từ thuế bất động sản để trả nợ phí tổn cho những hoạt động cải thiện được
tài trợ từ trái phiếu. Nếu được các cử tri cho phép, Thành phố có kế hoạch phát hành 423.7 triệu đô la dưới hình thức các
Trái phiếu Nghĩa vụ Chung (GO) để tài trợ cho các dự án/chương trình trong mỗi đề xuất. Các Trái phiếu GO được hỗ trợ
bằng uy tín tuyệt đối và tín dụng của Thành phố và được phát hành với sự bảo đảm rằng chính quyền sẽ sử dụng thẩm
quyền thu thuế của mình để trả cho các khoản thanh toán tiền gốc và tiền lãi của khoản nợ. Các trái phiếu GO thường
được phát hành dựa trên lịch trình trả nợ dần từ 17 đến 20 năm. Các trái phiếu GO chỉ được phát hành khi chi phí phát
sinh để gây quỹ cho các dự án thuộc chương trình trái phiếu được chấp thuận.

Tại sao quý vị lại phát hành trái phiếu để trả cho các dự án của Thành phố mà không trả cho
các dự án bằng tiền mặt?

Thuế suất bất động sản bao gồm hai phần: Thuế suất Vận hành và Bảo trì (O&M) và thuế suất Dịch vụ Nợ. Thuế Dịch vụ
Nợ được lập nhằm tạo ra doanh thu cần thiết để Thành phố thanh toán cho các khoản nợ được thuế hỗ trợ.
Nợ trái phiếu có thể được so sánh với khoản tiền thế chấp nhà được hoàn trả theo thời gian, trong khi các khoản chi phí
O&M thì giống như các chi tiêu hàng ngày của gia đình được trả ngay lập tức, như hàng thực phẩm. Giống như mua một
căn nhà, các dự án cải thiện cần vốn lớn, như đường phố, các cơ sở vật chất, và các cải thiện cho công viên, có một vòng
đời hữu ích lâu dài, nên chi phí của chúng thường được trải ra nhiều năm và được trả bởi những người sử dụng là các
công dân hiện tại và các công dân tương lai. Nợ GO thường được tài trợ trong chu kỳ 17 đến 20 năm.
Ngoài ra, thế mạnh tài chính của Thành phố Garland đã nhận được các xếp hạng trái phiếu cao từ Standard & Poor’s (AA+)
và Fitch (AAA), cho phép Thành phố trả các tỷ lệ lãi suất thấp hơn cho trái phiếu.

Thành phố có bao nhiêu nợ được thuế bất động sản hỗ trợ?

Nợ dài hạn do thuế bất động sản hỗ trợ được dự đoán là 265.3 triệu đô la vào cuối năm tài chính 2018-19. Điều này phản
ánh mức giảm 9.9 triệu đô la (3.6%) từ năm 2009.
Ngoài ra, trong khi Tiểu bang Texas không áp đặt giới hạn nợ lên các thành phố Tự trị (Home-Rule), các chính sách tài
chính của Hội đồng hạn chế nợ do thuế hỗ trợ lên đến 5% giá trị định giá của bất động sản chịu thuế. Dự tính nợ dài hạn
do thuế hỗ trợ ngang với 1.8% của cơ sở thuế ước tính năm 2018 của Garland, một tỷ lệ dưới mức giới hạn 5%.
Chương trình Trái phiếu năm 2019 lớn thế nào?
Tổng kinh phí là 423.7 triệu đô la trong Chương trình Trái phiếu năm 2019 được đề xuất, số tiền này được chia thành 8
thể loại cụ thể gọi là các đề xuất sẽ được bỏ phiếu không tùy thuộc nhau. Dưới đây là các đề xuất được bao gồm trong
Chương trình Trái phiếu năm 2019 được đề xuất.

Chương trình Trái phiếu năm 2019
ĐỀ XUẤT A: Đường phố

$122,250,000

ĐỀ XUẤT E: Thư viện

$21,000,000

ĐỀ XUẤT B: An toàn Công cộng

$51,350,000

ĐỀ XUẤT F: Phát triển Kinh tế

$46,000,000

ĐỀ XUẤT C: Hệ thống Thoát nước Mưa

$47,350,000

ĐỀ XUẤT G: Cơ sở vật chất của Thành phố

$6,000,000

ĐỀ XUẤT D: Công viên và Giải trí

$117,750,000

ĐỀ XUẤT H: Nơi ở cho Động vật

$12,000,000

Thông tin thêm về các dự án cụ thể được bao gồm trong mỗi đề xuất có thể được tìm thấy tại BuildGarland.com.
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Các dự án đã được lựa chọn như thế nào để
được bao gồm trong Chương trình Trái phiếu
năm 2019?

Các dự án được bao gồm trong Chương trình Trái phiếu
năm 2019 được xem xét bởi một Ủy ban Nghiên cứu Trái
phiếu gồm 19 thành viên dẫn đầu bởi cư dân sau sự cân
nhắc kỹ lưỡng và đóng góp từ các cư dân của Thành phố
Garland, Hội đồng Thành phố, các Ban và Ủy ban cũng
như các Nhân viên của Thành phố. Ủy ban Nghiên cứu
Trái phiếu đã trình bày các khuyến nghị của mình cho
Hội đồng Thành phố để xem xét vào tháng 12 năm 2018,
và Hội đồng thành phố đã chấp nhận một sắc lệnh vào
tháng 02 năm 2019 để tổ chức cuộc Bầu cử Trái phiếu vào
tháng 05 năm 2019. Thông tin thêm về quy trình có thể
được tìm thấy tại trang BuildGarland.com.

Chương trình Trái phiếu năm 2019 được đề xuất có dự kiến làm tăng thuế suất bất động sản
của Thành phố không?

Hội đồng Thành phố hiện tại đã bày tỏ mong muốn bắt đầu ngay lập tức và thực hiện nhanh chóng các dự án do trái phiếu
tài trợ được các cử tri phê duyệt và được hoàn thành trong vòng bẩy đến 10 năm. Để đáp ứng được lịch trình này, Hội
đồng đã bày tỏ rằng việc tăng thuế suất tương ứng 8.5¢ sẽ được xem xét trong năm tài chính 2019-20. Việc tăng 8.5¢ đề
xuất được dự định để chi trả cho Chương trình Trái phiếu năm 2019 và các dự án còn lại từ Chương trình Trái phiếu năm
2004. Hội đồng Thành phố sẽ bắt đầu cân nhắc ngân sách cho năm tài chính 2019-20 vào tháng 08, 2019. Việc tăng thuế
suất thực sự phụ thuộc vào một số yếu tố mà bao gồm, nhưng không giới hạn, sự tăng trưởng trong tương lai của cơ sở
tính thuế, thời gian tăng thuế suất, các dự án được bắt đầu và hoàn thành nhanh chóng như thế nào, tỷ lệ lãi suất, và các
hành động của hội đồng tương lai.

Ảnh hưởng đến tiền thuế bất động sản của tôi sẽ là gì?

Hội đồng đã bày tỏ rằng, nếu các cử tri phê duyệt tất cả tám đề xuất trái phiếu, thì việc tăng thuế bất động sản khoảng
8.5¢ sẽ được xem xét trong năm tài chính 2019-20. Ảnh hưởng dự kiến này được dựa trên các ước tính bảo thủ về việc
tăng thuế trong tương lai đối với cơ sở tính thuế và lịch trình triển khai nhanh chóng. Mức ảnh hưởng 8.5¢ sẽ dẫn đến việc
tăng khoảng 10 đô la /tháng cho một chủ sở hữu nhà trung bình của Garland. Như được thể hiện ở dưới đây, ảnh hưởng
thực sự lên tiền thuế của quý vị phụ thuộc vào giá trị nhà được thẩm định của quý vị và các cư dân/người cao niên hay
các miễn trừ khác có thể áp dụng.
Ảnh hưởng hàng tháng của việc Tăng Thuế Bất động sản 8.5¢
Giá trị Nhà

Ảnh hưởng đến Cư dân Ảnh hưởng đến Người
cao niên

$100,000

$7 /tháng

$3 /tháng

$200,000

$13 /tháng

$9 /tháng

$300,000

$20 /tháng

$16 /tháng

$400,000

$26 /tháng

$22 /tháng
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Các Câu Hỏi và Trả lời

Thành phố gần đây có tăng thuế suất bất động sản không?

Không. Trong khi việc tăng định giá dẫn đến nợ thuế bất động sản thêm, thì thuế suất bất động sản của Thành phố
Garland đã không tăng trong 10 năm.

Nếu Chương trình Trái phiếu năm 2019 được phê duyệt, thì việc xây dựng các dự án sẽ bắt đầu
khi nào?

Hội đồng Thành phố hiện tại đã bày tỏ mong muốn bắt đầu ngay lập tức và thực hiện nhanh chóng các dự án do trái
phiếu tài trợ được các cử tri phê duyệt. Có thể là các dự án nhất định sẽ bắt đầu vào mùa hè năm 2019. Một vài dự án sẽ
sẵn sàng để việc xây dựng được bắt đầu nhanh chóng, các dự án khác sẽ cần lập kế hoạch thêm, thiết kế, kỹ thuật sơ bộ,
thu hồi đất, lấy thông tin từ cộng đồng, và/hoặc các giai đoạn khác trước khi bắt đầu xây dựng. Trong khi việc xây dựng
sẽ không bắt đầu ngay lập tức đối với tất cả các dự án trong các đề xuất được phê duyệt, thì ước tính rằng Chương trình
Trái phiếu năm 2019 sẽ hoàn thành trong 7 đến 10 năm.
Nên chú ý rằng các quỹ trái phiếu cũng sẽ được sử dụng cho các dịch vụ quản lý chương trình để thay thế cho các tài
nguyên hiện tại của Thành phố để hoàn thành các dự án trong phạm vi khung thời gian đã quy định.

Quỹ được phê duyệt trong một đề xuất có thể được sử dụng để tài trợ các dự án được phê
duyệt trong một đề xuất khác không?

Các khoản được phê duyệt cho một đề xuất không thể được chỉ định cho một đề xuất khác, thậm chí nếu có quỹ dư thừa.
Các khoản chi phải tuyệt đối phù hợp với những gì đã được cử tri phê duyệt trong cuộc bầu cử. Nếu các cử tri phê duyệt
một đề xuất trái phiếu trong một lá phiếu bầu cử, thì Thành phố có thẩm quyền bán trái phiếu lên tới số lượng đã được
bày tỏ trong ngôn ngữ đề xuất để tài trợ cho các dự án cải thiện chính mà đáp ứng mục đích công cộng của đề xuất trái
phiếu đó.

Điều gì sẽ xảy ra với các dự án còn lại đã được phê duyệt trong Chương trình Trái phiếu năm
2004?

Các dự án còn lại trong Chương trình Trái phiếu năm 2004 được lên lịch để hoàn thành và được ưu tiên trong khuôn khổ
ﬁve-year Capital Improvement Plan (Chương trình Cải thiện Chính 5 năm). Thông tin thêm về các dự án, chi phí, và ngày
hoàn thành dự kiến có thể được tìm thấy trong Kế hoạch Cải thiện Chính, mà có sẵn trên trang web của Thành phố, Trong
Văn phòng của Thư ký Thành phố, và tất cả các Thư viện Chi nhánh của Garland.

Khi nào là Bầu cử trái phiếu và tôi có thể tìm ra địa điểm bỏ phiếu như thế nào?

Việc bầu cử sẽ được tổ chức vào thứ Bẩy, ngày 04 tháng 05, 2019. Giai đoạn bỏ phiếu trực tiếp sớm
cho cuộc bầu cử ngày 04 tháng 05, 2019 là thứ Hai, ngày 22 tháng 04, 2019 đến thứ Ba, ngày 30
tháng 04, 2019. Thông tin thêm về các địa điểm bỏ phiếu ngày 04 tháng 05, các lựa chọn bỏ phiếu
sớm, và các yêu cầu cho cử tri chung có sẵn ở dưới đây:

Các cuộc Bầu cử Quận Dallas:

Vào trang: dallascountyvotes.org hoặc gọi tới: 214-819-6300.

Ai có thể bỏ phiếu trong cuộc bầu cử?

Bất kỳ cử tri hợp pháp nào là cư dân của Thành phố Garland và có chứng nhận ghi danh cử tri hợp lệ
do Thư ký Quận Dallas cấp.

Các cư dân bỏ phiếu cho toàn bộ Chương trình Trái phiếu với một lá phiếu phải
không?

Không. Chương trình Trái phiếu năm 2019 sẽ xuất hiện trên lá phiếu bầu cử với tám (8) đề xuất riêng
rẽ phù hợp với các yêu cầu của pháp luật. Các cử tri sẽ được yêu cầu xem xét mỗi đề xuất một cách
riêng rẽ. Qúy vị có thể bỏ phiếu “for” (ủng hộ) hoặc “against” (không ủng hộ) bất kỳ đề xuất riêng nào
mà không phải bỏ phiếu ủng hộ hoặc không ủng hộ cho tất cả các đề xuất.

Các cư dân có thể tìm hiểu thêm về Chương trình Trái phiếu được đề xuất của
Thành phố như thế nào?

Các cư dân có thể xem tất cả các thông tin và tài liệu liên quan đến Chương trình Trái phiếu năm 2019
trên trang web của Thành phố tại BuildGarland.com.
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Đề xuất A:

Đường phố và Giao thông Vận tải
$122,250,000
Đề xuất có giá trị $122,250,000 để tài trợ cho những cải thiện đường phố bao gồm các vỉa
hè, lối đi, cầu, giao lộ, tường chắn, cảnh quan đường phố (streetscape), phương tiện chỉ đường
(wayﬁnding), vật cố định, biển hiệu lối vào và các cải thiện luồng giao thông khác. Những cải thiện
dự kiến bao gồm:
Cải thiện các Nút tắc nghẽn
$14,000,000
Những cải thiện để mở rộng các giao lộ để làm giảm
các nút tắc nghẽn ở những giao lộ chính trong toàn
thành phố.

Cải thiện Vận hành và An toàn
$3,500,000
Đưa ra một loạt các cải thiện như loại bỏ những dải
phân cách không đạt tiêu chuẩn, tăng bán kính lề
đường để tạo điều kiện cho những chuyển động rẽ,
xây dựng các đường rẽ trái ở các lối vào giữa, lắp đặt
các rào chắn bên đường và sắp xếp lại các giao lộ bù
đắp.

Bottleneck improvements - intersection

Hiện đại hóa các Thiết bị Tín hiệu Giao
thông
$5,000,000
Cải thiện một loạt các tín hiệu giao thông để thay thế
các thiết bị điều khiển đã lỗi thời, nâng cấp các màn
hình rẽ trái, nâng cấp các đèn hiệu và thiết bị trong
khu vực trường học, thay thế các dây cáp và cấu trúc
tín hiệu đã cũ và hư hỏng, và bỏ đi các cột rẽ trái được
dựng ở giữa đường. Dự án này được phối hợp với dự
án hệ thống điều khiển giao thông.

Naaman School Road - SH 78 to Brand Road

Hệ thống Điều khiển Giao thông
$2,500,000
Dự án đang thực hiện này đưa ra thiết kế và mua một
loạt các thiết bị điều khiển khác nhau cũng như những
nỗ lực xây dựng hệ thống tín hiệu giao thông và các
đèn nhấp nháy cho trường học, bao gồm các thiết bị
liên lạc để theo dõi các tín hiệu giao thông trong thành
phố và những cải tiến cần thiết để giúp các xe cộ thông
minh sử dụng hệ thống.

Lyons Road - I-30 to Guthrie
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Đề xuất A:

Đường phố và Giao thông Vận tải
$122,250,000
LOOKOUT

1 Vui lòng xem các con số trong trang sau

CAMPBELL

để biết thêm chi tiết.
(Chú ý: các chỉ số cho thấy khu vực phỏng
chừng.)
VA
LL
EY

D

PL
EA

N

T
AS
C

STATE HIG

B

FIRST

LE

L

CASTLE

AVENUE B

FOREST

RD

LAVO

O

EE
H

WALNUT

LL

H
E BUS

HWAY 66

SHILOH

4
BR
JO

YN
N

W

TE
RV
IL
L

O
AT
ES

PR
LA

B
GREEN

AD

A

N
ROA

K

IL
L

UB

EE

H

CL

CR

SE

RY

R
O

T
UN

C

CO

EN

AY
W
CK

J

SATURN

E

AD

LB

DU

6

YC
E

O

KINGSLEY

ROWLETT

MILLER

GEORGE BUSH

D

G
GEOR

EW

BUCKINGHAM

O

GLENBROOK

AN

AP

LU
COUNTRY C

GARLAND

BR

BELT LINE

JUPITER

1

R
FI

APOLLO

PLANO

SA

AN

7

BR

H

O

ARAPAHO

NT

3

LF

O
R

D

2

ELT

8

0

I-3

5

0

I-3

Đề xuất A:

Đường phố và Giao thông Vận tải
$122,250,000
1 Naaman School Road

Thiết bị Tín hiệu Dịch vụ Khẩn cấp

(Brand Road đến SH 78)
$32,675,000

$2,500,000

Mở rộng Naaman School Road từ đường Brand đến SH
78 (Lavon Drive) từ đường rải nhựa có hai làn xe tới
đường được chia thành bốn làn xe có lề đường.

2 Holford Road Đoạn A

(PGBT đến các Ranh giới Thành phố)
$9,345,000

Mở rộng Holford Road từ PGBT đến chỗ các ranh giới
thành phố từ đường rải nhựa hai làn xe đến đường bê
tông bị chia cắt có lề đường và các làn dành riêng cho
xe đạp và đường mòn.

3 Holford Road Đoạn B (Naaman Forest Boulevard đến PGBT)
$3,205,000

Vỉa hè Mới và/hoặc Chương trình Định
tuyến ADA và/hoặc Tham gia Vỉa hè
$9,000,000
Tài trợ để xây dựng các vỉa hè ở những nơi không có
vỉa hè và/hoặc xây dựng các vỉa hè/đường dốc tuân
thủ ADA ở hành lang công cộng và/hoặc tài trợ để tiếp
tục hỗ trợ cho chương trình chia sẻ chi phí vỉa hè của
Thành phố. Tiếp tục chương trình hiện tại.

Lắp đặt Tín hiệu Giao thông Mới

Mở rộng Holford Road từ Naaman Forest Boulevard từ
đường rải nhựa hai làn xe đến đường bê tông bị chia
cắt có lề đường và các làn dành riêng cho xe đạp và
đường mòn.

4 Shiloh Road Đoạn A (Kingsley Road đến
Miller Road)
$3,000,000

Thiết kế kỹ thuật và mua dải đất dành cho đường để
mở Shiloh Road từ Kingsley Road đến Miller Road từ
đường bê tông bị chia cắt có bốn làn xe đến đường
bê tông bị chia cắt có sáu làn xe. Thành phố dự đoán
nhận được thêm tiền tài trợ xây dựng từ các nguồn
bên ngoài.

5 Lyons Road Đoạn A (I-30 đến Guthrie Road)
$10,940,000

Mở rộng Lyons Road từ I-30 đến Guthrie Road từ
đường rải nhựa hai làn xe đến đường bê tông bị chia
cắt có bốn làn xe có lề đường.

6 Leon Road (South Garland Avenue đến McCree Street)
$2,250,000

Xây dựng lại Leon Road từ South Garland Avenue đến
McCree Street thành đường bê tông ba làn xe có lề
đường.

7 Holford Road Đoạn C (Arapaho Road đến
Naaman Forest Boulevard)
$9,900,000

Nâng cấp hệ thống phòng ngừa xe khẩn cấp EMS và
Cứu hỏa lên hệ thống hiện đại. Cũng cung cấp cho việc
tăng cường xe khẩn cấp vào các trục đường chính.

Mở rộng Holford Road từ Arapaho Road đến Naaman
Forest Boulevard từ đường rải nhựa hai làn xe đến
đường bê tông bị chia cắt có lề đường và có các làn
dành riêng cho xe đạp và đường mòn.

$1,225,000
Nghiên cứu, thiết kế, và lắp đặt các tín hiệu giao thông
mới do việc tăng số lượng giao thông, những thay đổi
trong mô hình giao thông hoặc các yếu tố khác. Việc
lắp đặt các đèn hiệu khu vực tốc độ trong trường học
và các ngã tư đường RRFB cũng được bao gồm trong
chương trình này.

Cải thiện chỗ Giao cắt với Đường Xe lửa
$2,100,000
Thay thế những bề mặt chỗ giao cắt với đường xe lửa
và/hoặc những hệ thống đèn báo nhấp nháy khẩn cấp
ở những địa điểm khác nhau.

Lát những Lối đi Chưa được cải thiện
$3,500,000
Tài trợ để cải thiện những lối đi chưa được lát/chưa
được cải thiện trong thành phố.

Cải thiện Khu vực Xúc tác
$14,600,000
Phụ cấp để cải thiện thêm các đường phố, đường
lớn, lối đi, vỉa hè, cầu, giao lộ, tường chắn, cảnh quan
đường phố, phương tiện chỉ đường, vật cố định, biển
hiệu lối vào, các đồ làm đẹp đường phố và các đường
đi công cộng khác như First Street, South Garland
Avenue hoặc Downtown (Khu trung tâm).
Chú ý: Thành phố dự đoán trước rằng số
tiền tài trợ liên chính phủ trị giá 7 tỷ đô la
sẽ được cung cấp để hỗ trợ cho các dự án
Đường phố và Giao thông Vận tải trên.
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Đề xuất B:

An toàn Công cộng
$51,350,000
Đề xuất bao gồm $51,350,000 để mua, xây dựng, cải thiện, mở rộng và trang bị các cơ sở an toàn
công cộng. Các dự án được mong đợi bao gồm một cơ sở bằng chứng và tài sản của cảnh sát, các
trạm cứu hỏa số 1, 6 và 7, các cơ sở đào tạo cảnh sát và nơi tập bắn, và các tăng cường an ninh cho
trạm cảnh sát. Những cải thiện dự kiến bao gồm:
Trạm Cứu hỏa Số 1 – Di dời
$11,740,000

Xây dựng lại và di dời Trạm Cứu hỏa Số 1, đã được xây
năm 1967, hiện tại nằm ở 1019 Austin St. để cung cấp
những cải tiến về an toàn và sức khỏe cho nhân viên cứu
hỏa, các cơ sở phòng ngủ, các cơ sở đào tạo và để trang bị
các thiết bị cứu hỏa hiện đại.

Trạm Cứu hỏa Số 6 – Di dời
$8,670,000

Di dời và xây dựng lại Trạm Cứu hỏa Số 6, đã được xây
năm 1980, hiện tại nằm ở 2009 đường Holford Road để cải
thiện thời gian phản hồi, an toàn và sức khỏe của nhân
viên cứu hỏa, các cơ sở phòng ngủ và các tính năng đào
tạo.

Garland Fire Station No. 1

Trạm Cứu hỏa Số 7 – Xây dựng lại
$7,940,000

Xây dựng lại Trạm Cứu hỏa Số 7, đã được xây năm 1985,
hiện tại nằm ở 2545 đường Naaman School Road để cung
cấp những cải tiến về an toàn và sức khỏe cho nhân viên
cứu hỏa, các cơ sở phòng ngủ, các cơ sở đào tạo và để
trang bị các thiết bị cứu hỏa hiện đại.

Các Cơ sở Bằng chứng và Tài sản của Cảnh sát
$18,000,000
Xây dựng một cơ sở để cải thiện việc xử lý bằng chứng,
tạo không gian để đáp ứng các tiêu chuẩn lưu trữ và xử lý
mới, nâng cao hiệu quả và giới thiệu các biện pháp kiểm
soát xử lý bằng chứng hiệu quả. Cơ sở này sẽ đáp ứng việc
lưu trữ được kiểm soát phù hợp với khí hậu, tạo ra một
nhà kho để cho phép nhóm nhân viên biết trong kho lưu
gì và ở đâu, và dự đoán sự gia tăng của các yêu cầu lưu trữ
bằng chứng kỹ thuật số.

Garland Fire Station No. 6

Cải thiện Cơ sở Đào tạo Simmunitions (đạn
không gây chết người) và Nơi tập bắn
$3,000,000

Cải thiện nơi tập bắn hiện tại và xây dựng một tòa nhà bao
gồm phòng học, các nhà vệ sinh và văn phòng.

Cải thiện An ninh Trạm Cảnh sát
$2,000,000

Sửa chữa và mở rộng cơ sở hiện tại trong khi cải thiện an
ninh của khu đậu xe và nơi giữ xe hơi vi phạm, bổ sung các
quay phim an ninh xung quanh bên ngoài cơ sở, và thiết
kế lại bàn lễ tân.
10

Garland Police Station

Đề xuất C:

Hệ thống Thoát nước Mưa
$47,350,000
Đề xuất bao gồm $47,350,000 để xây dựng, cải thiện và sửa chữa các cơ sở thoát nước mưa và
giải quyết vấn đề chống lụt trong toàn thành phố. Những cải thiện dự kiến bao gồm:

Cải thiện Hệ thống Thoát nước (Trước khi
Thay thế Đường phố)
$700,000
Tài trợ để xây dựng những cải thiện hệ thống thoát
nước trước chương trình xây dựng lại và bảo trì của Sở
Quản lý Đường phố trong toàn thành phố.

Chương trình Tham gia Thoát nước
$1,750,000
Tài trợ để tiếp tục Chương trình Tham gia Thoát nước
chia sẻ chi phí của Thành phố để giảm bớt sói mòn và/
hoặc các vấn đề lụt lội dọc theo các nhánh sông, suối
và đường thoát nước.

Chương trình Chống lụt Địa phương
$2,450,000
Tài trợ được cung cấp để thiết kế và xây dựng các dự
án cải thiện hệ thống thoát nước cho các vấn đề lụt lội
khác nhau của địa phương.

Quỹ Tài sản Dễ bị Lũ lụt
$4,000,000
Tạo một quỹ để mua các tài sản “thường xuyên bị lụt”
trong vùng ngập lụt.
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Đề xuất C:

Hệ thống Thoát nước Mưa
$47,350,000
1 Vui lòng xem các con số dưới đây để biết
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(Chú ý: các chỉ số cho thấy khu vực phỏng
chừng.)
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1 Những Cải thiện Hệ thống Thoát nước tại
County Club Park Estates
$4,270,000

Nâng cấp hệ thống thoát nước ngầm trong và quanh
đường James Good Lane và các đường lân cận để giảm
lũ lụt và các vấn đề bị đọng vũng nước trong ngõ và
đường đã được báo cáo.

2 Những Cải thiện Hệ thống Thoát nước Bổ

4

$4,270,000

Nâng cấp hệ thống thoát nước hiện tại để giảm bớt lũ
lụt trong khu 5000 của đường La Jolla Drive.

5

3 Những Cải thiện Hệ thống Thoát nước tại
Western Heights Số 4
$1,220,000

Nâng cấp hệ thống thoát nước hiện tại để giảm các
vấn đề lụt lội trong khu 3200 của đường March Lane.
12

Những Cải thiện Hệ thống Thoát nước tại Saturn
Springs Estates

$12,210,000

sung tại Lakewood
$4,270,000

Nâng cấp hệ thống thoát nước mưa tại khu vực các
đường Lakeside Drive, Brookside Drive và Lakeview
Drive.

Những Cải thiện Hệ thống Thoát nước tại
Montclair Số 2 và Số 3

Nâng cấp hệ thống thoát nước trong khu vực gần
với dự án Cản thiện Hệ thống Thoát nước Parkmont
mới được hoàn thành. Bao gồm khu vực các đường
Ashwood, Overhill và Sycamore.

6

Những Cải thiện Hệ thống Thoát nước trong Khu
Công nghiệp Garvon West

$12,210,000

Nâng cấp hệ thống cống thoát nước mưa trong và
quanh đường Security Street, Dividend Drive và
Cavalier Drive, để giảm lũ lụt.

Đề xuất D:

Công viên và Giải trí
$117,750,000
Đề xuất bao gồm $117,750,000 tđể tu sửa, xây dựng, phát triển, cải thiện và mở rộng các cơ sở vật
chất của các Công viên và Giải trí. Các dự án được mong đợi bao gồm các cải thiện đối với các trung
tâm giải trí, các cơ sở thể thao dưới nước, đường mòn, bãi đậu xe, đường, sân vận động thể thao,
quảng trường công cộng, các tính năng nước, sân chơi và các cơ sở hạ tầng hỗ trợ khác tại hoặc
được tích hợp vào trong Đề xuất Công viên và Giải trí. Những cải thiện dự kiến bao gồm:
Tu sửa các Sân vận động Thể thao/Công
viên
$7,000,000
Những cải thiện có thể bao gồm phòng vệ sinh mới
và mở rộng cho công viên và khu vực bán đồ ăn nhẹ
và giải khát, các cấu trúc bóng râm, sân vận động thể
thao và hệ thống chiếu sáng an ninh.

Ánh sáng Sân vận động Thể thao tại
Winters Parks Soccer Complex
$2,000,000
Những cải thiện bao gồm việc thay thế sân vận động
thể thao và hệ thống chiếu sáng an ninh.

Khu đậu xe Hệ thống Công viên và các
Đường trong Công viên
$10,500,000
Những cải thiện có thể bao gồm việc thay thế các bãi
đậu xe hiện tại và các đường trong công viên trong
toàn thành phố với đường lát bê tông mới và hệ thống
chiếu sáng an ninh.

Sports ﬁeld

Chương trình Thay thế Sân chơi
$7,000,000
Những cải thiện có thể bao gồm việc thay thế các sân
chơi hiện tại và lắp đặt các sân chơi mới ở các địa điểm
công viên khác nhau trong toàn thành phố.

Playground

Sports ﬁeld at Winters Park - lighting
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Đề xuất D:

Công viên và Giải trí
$117,750,000
Chương trình Phát triển Đường mòn

Những Cải thiện Khu vực – Chất xúc tác

$7,000,000

$15,070,000

Cung cấp tài chính cho các con đường được lát mới
trong công viên và vùng lân cận.

Phụ cấp cho xây dựng và cải thiện các khu đậu xe
thuộc hệ thống công viên, các đường mòn, đường, sân
vận động thể thao và các cơ sở, quảng trường công
cộng, các tính năng nước, sân chơi, các cơ sở hạ tầng
hỗ trợ khác tại hoặc được tích hợp vào trong các công
viên, các cơ sở giải trí và trung tâm cộng đồng.

Bộ Thể thao dưới Nước
$20,000,000
Những cải thiện đối với các cơ sở hiện tại và việc xây
dựng mới mà có thể bao gồm sông nhân tạo trôi chầm
chậm, bể bơi thư giãn với các tính năng phun nước,
cấu trúc chơi dưới nước, bể bơi trẻ em, các cấu trúc
bóng râm và các tấm chắn nước bắn.

Aquatics

14

Đề xuất D:

Công viên và Giải trí
$117,750,000

Holford Recreation Center

Trung tâm Giải trí Holford
$24,000,000
Xây dựng một trung tâm giải trí mới và mở rộng khu
đậu xe mà có thể bao gồm một phòng tập thể dục, các
phòng đa chức năng và nhà bếp.

Trung tâm Giải trí Audubon
$3,240,000
Những cải thiện đối với Trung tâm Giải trí Audubon có
thể bao gồm một phòng tập thể dục, mở rộng phòng
đa chức năng và tu sửa cơ sở hiện tại.

Trung tâm Giải trí Hollabaugh
$7,940,000
Những cải thiện đối với trung tâm giải trí Hollabaugh
có thể bao gồm một phòng tập thể dục, tu sửa thêm
phòng đa chức năng và nhà bếp.

Rick Oden Park

Trung tâm Hoạt động cho Người cao niên
Garland
$4,000,000
Những cải thiện đối với trung tâm Hoạt động cho
Người cao niên Garland có thể bao gồm các tu sửa cơ
sở vật chất và khu tập thể dục mới.

Những cải thiện đối với Công viên Rick
Oden
$10,000,000
Việc xây dựng có thể bao gồm cửa hàng quần vợt mới,
sân chơi khu vực, cầu đi bộ, các cấu trúc bóng râm, ghế
ngồi, vòi phun nước uống, phòng vệ sinh, đường mòn
và tu sửa sân vận động thể thao, cải thiện lát nền và
cải thiện cơ sở hạ tầng địa điểm chung.
Sports ﬁeld
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Đề xuất E:

Thư viện
$21,00,000
Đề xuất bao gồm $21,000,000 để mua, cải thiện, mở rộng, đổi mới và trang bị các cơ sở thư viện.
Các dự án được mong đợi bao gồm việc hiện đại hóa và nâng cấp các cơ sở thư viện cũng như di dời
và mở rộng Chi nhánh Thư viện Walnut Creek. Những cải thiện dự kiến bao gồm:

Chi nhánh Thư viện Walnut Creek
$10,920,000
Di dời và mở rộng Chi nhánh Thư viện Walnut Creek,
hiện tại đang nằm ở 3319 Edgewood Drive.

Hiện đại hóa/Nâng cấp các Thư viện Chi
nhánh ở phía Bắc, Nam và Trung
$10,080,000
Những cải thiện đối với cơ sở hạ tầng, sắp xếp khu vực
để bổ sung công nghệ và mua/lắp đặt các kiosks thư
viện từ xa tại các địa điểm không có thư viện.

16

201

Đề xuất F:

Phát triển Kinh tế
$46,000,000
Đề xuất bao gồm $46,000,000 để xúc tiến và hỗ trợ phát triển kinh tế cũng như phục hồi sự phát
triển thương mại, công nghiệp, bán lẻ, khu dân cư, sử dụng hỗn hợp và các vùng lân cận trong toàn
thành phố. Những cải thiện dự kiến bao gồm:

Các Chương trình Phát triển và Tái
phát triển Kinh tế
$39,000,000
Tài trợ để hỗ trợ sự phát triển mới, tái phát triển
và phục hồi sự phát triển thương mại, công
nghiệp, bán lẻ, khu dân cư và sử dụng hỗn hợp
trong toàn thành phố, như những cải thiện hành
lang và mặt tiền, mua đất và những đầu tư khác
mà thúc đẩy sự phát triển và tái phát triển trong
cộng đồng.

Chương trình Sức sống Vùng lân cận
$7,000,000
Tiếp tục công việc đã bắt đầu năm 2004 với
chương trình tài trợ phù hợp, các dự án nhân viên
năm 2015, và những cải thiện vùng lân cận nhắm
mục tiêu năm 2016. Các quỹ có thể được sử dụng
để mua tài sản liên quan trực tiếp đến các dự
án do Văn phòng Sức sống Vùng lân cận (Oﬃce
of Neighborhood Vitality) đề tối đa hóa sự ảnh
hưởng của các dự án.

Legend

LEGEND

Broadway Blvd. and Centerville Road
Centerville Marketplace
Downtown Area
Forest Jupiter Walnut Catalyst Area
I-30 Catalyst Area
South Garland Corridor
State Highway 190 Catalyst Area
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Đề xuất G:

Các Cơ sở vật chất của Thành phố
$6,000,000
Đề xuất bao gồm $6,000,000 để xây dựng, cải thiện, đổi mới và trang bị các tòa nhà cơ sở của
thành phố. Các dự án được mong đợi bao gồm việc đổi mới và cải thiện các cơ sở của Sở Quản lý
Đường phố và Vận hành Giao thông Vận tải (Street Department and Transportation Operations).
Những cải thiện dự kiến bao gồm:
Cơ sở của Sở Quản lý Đường phố – Tu sửa
$3,500,000
Tu sửa cơ sở quản trị và vận hành cho Sở Quản lý
Đường phố và mở rộng khu vực đậu xe cho nhân viên
của các phòng ban, để đưa cơ sở lên đúng tiểu chuẩn
công nghiệp hiện tại.

Cơ sở Vận hành và Tín hiệu Giao thông Vận
tải – Tu sửa
$2,500,000
Tu sửa và nâng cấp cơ sở bảo trì hiện tại cho tín hiệu
giao thông vận tải và bảng hiệu của Sở Giao thông Vận
tải, để đưa cơ sở lên đúng tiểu chuẩn công nghiệp hiện
tại.

PROPOSITION H:

Đề xuấtPROPOSED
H – Nơi ở cho Động vật
2019 BOND PROGRAM
$12,000,000
Đề xuất bao gồm $12,000,000 để xây dựng, cải thiện và trang bị một cơ sở nơi ở và kiểm soát
động vật.
Cơ sở Nơi ở và Nhận nuôi Động vật của
Garland
$12,000,000
Xây dựng một cơ sở nơi ở và nhận nuôi động vật hiện
đại nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn hiện tại trong ngành
cho việc chăm sóc, sự an toàn, và sắp xếp động vật,
cung cấp đủ chỗ cho nhu cầu các dịch vụ ngày càng
tăng trong hiện tại và trong tương lai, và cho phép các
dịch vụ nhận nuôi mở rộng cũng như sự tham gia của
cộng đồng và các chương trình giáo dục.
18

2019

Các Thành viên trong Ủy ban Nghiên
cứu Trái phiếu
(mà cá nhân đã được đại diện Hội đồng chỉ định)

Hank Bieldman (Quận 8)
Molly Bishop (Quận 4)
Mary Brumbach (Quận 2)
Jerry Carter (Quận 3)
Terri Chepregi (Quận 6)
Laura Perkins Cox (Quận 5)
Bob Duckworth (Quận 8)
Martin Glenn (Quận 1)
Dylan Hedrick (Quận) - Phó Chủ tịch
Ronald Jones (Thị trưởng) - Chủ tịch
Koni Kaiwi (Quận 2)
Jonathan Kelly (Quận 1)
David Morehead (Quận 6)
David Perry (Quận 3)
Mike Plumlee (Quận 4)
Stephen Stanley (Thị trưởng) - Phó Chủ tịch thứ Hai
Joe Thomas (Quận 7)
Tony Torres (Thị trưởng)
John Willis (Quận 5)
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Hội đồng Thành phố Garland năm 2018-19

DAVID GIBBONS
214-497-7121
Council1@GarlandTX.gov
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RICH AUBIN
MAYOR PRO TEM
972-325-2529
Council5@GarlandTX.gov

ROBERT JOHN SMITH
469-223-4723
Council8@GarlandTX.gov
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SCOTT LEMAY
DEPUTY MAYOR PRO TEM
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Council7@GarlandTX.gov
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LORI BARNETT DODSON
972-205-2400
Mayor@GarlandTX.gov

JIM BOOKHOUT
214-823-5846
Council4@GarlandTX.gov
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JERRY NICKERSON
972-205-2292
Council3@GarlandTX.gov

