Nhân Viên Cứu Hỏa/Cứu Cấp Y Tế Địa
Phương Dự Luật Thuế Đất FD 2020

Dự Luật FD Sẽ Ảnh Hưởng Đến Sở Cứu Hỏa
Địa Phương Của Bạn – Sở Cứu Hỏa Quận LA

Từ các trạm cứu hỏa địa phương bạn, nhân viên cứu hỏa và cứu cấp y tế Quận LA đáp ứng
các cuộc gọi cứu cấp 911 từ nhà riêng hay cơ sở thương mại trong cộng đồng bạn.

Dự Luật FD Sẽ Cung Cấp Thêm Nguồn Lực cho Địa Phương 911 Cứu
Hỏa và Tăng Đáp Ứng và Cứu Cấp Y Tế
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Nhiều Cháy Rừng Lớn, Lan Nhanh

Mùa cháy kéo dài và các cuộc gọi 911 tăng làm nhu cầu ngày
càng tăng cho số nhân viên cứu hỏa và cứu cấp y tế giới hạn.

Hệ Thống Truyền Thông Lỗi Thời
Hệ thống truyền thông Sở Cứu Hỏa Quận LA, dùng
để đáp ứng khẩn cấp, bảo vệ và cứu mạng sống, đã
cũ từ gần ba thập niên và không thích ứng với mạng
lưới không giây và những hệ thống kỹ thuật số hiện
đại khác.

Xe Cứu Cấp Mạng Sống và
Thiết Bị Lỗi Thời
Vài xe cứu hỏa, cứu cấp y tế đã dùng hơn
20 năm và tốn nhiều tiền để sửa chữa và
bảo trì.

Dự Luật Thuế Đất FD Địa Phương: Sở Cứu Hỏa Quận LA đề nghị 6 xu thuế mỗi bộ vuông của một số lô
đất được tân trang để giải quyết nhu cầu đáp ứng khẩn cấp. Chi tiết về dự luật này ở trang sau.

Thuế Đất Địa Phương trên Lá Phiếu Tháng Ba cho Cứu Hỏa và
Đáp Ứng Khẩn Cấp 911
Đã hơn 20 năm từ khi cử tri bầu thuận cho ngân sách địa phương để đáp ứng
khẩn cấp 911 và phòng cháy. Doanh thu hiện có không còn đủ để cung cấp cho
nhân viên đáp ứng đầu tiên có dụng cụ và thiết bị cần thiết để đáp ứng nhu cầu
hôm nay. Trong các cuộc cháy rừng gần đây, hỗ trợ từ Tiểu Bang và các cơ quan
bên ngoài không còn khả tín như trong quá khứ.
Sở Cứu Hỏa Quận LA để nghị Dự Luật FD, một dự luật thuế đất địa phương, ngày
3 tháng Ba, 2020. Thuế đất 6 xu cho mỗi bộ vuông sẽ được dùng để hỗ trợ và
cải thiện đáp ứng khẩn cấp. Dự Luật FD cần có 2/3 phiếu thuận của cử tri địa phương.

Giám Sát Từ Công Dân Độc Lập để Đảm Bảo Trách Nhiệm
Tài Chính
Dự Luật FD đòi hỏi tất cả ngân quỹ được dùng để hỗ trợ phòng cháy và đáp ứng
cứu cấp y tế địa phương, có giám sát của công dân độc lập và biên bản tài chính
hàng năm phát hành trên mạng và có sẵn ở thư viện và trạm cứu hỏa địa phương.

Mẫu Phiếu Bầu
DỰ LUẬT CỨU HỎA/CỨ
U TẾ
KHẨN CẤP 911 SỞ CỨ
U HỎA
QUẬN LOS ANGELES

“Một đạo luật đảm
bảo đáp ứng cứu
hỏa/cứu tế về hỏa
hoạn nhà ở, cháy
rừng, đột quỵ tim,
tai biến, và tai nạn
xe,
để thuê/huấn luyện
nhân viên cứu hỏa/
cứu tế, nâng cấp/t
hay thế thiết bị, xe
,
dụng cụ cứu mạng
, và kỹ thuật truyền
thông khẩn cấp, bằ
ng cách đánh thuế
6 xu mỗi bộ vuông
cho những nơi
được tân trang, cu
ng cấp 134$ triêu
mỗi năm, giới hạn
2% điều chỉnh hàng
năm cho đến khi cử
tri bầu chấm dứt;
người cao tuổi lợi
tức thấp được miễn
trừ, có giám sát củ
a công dân đọc lập
,
có được thông qua
không?”
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Ngân Khoản thêm có thể dùng cho sở cứu hỏa địa phương,
Sở Cứu Hỏa Quận LA, để:
Tăng số nhân viên cứu hỏa/cứu tế trực tại chỗ
Nâng cấp thiết bị và xe đã lỗi thời hầu chữa cháy
nhà và cháy rừng lớn, lan nhanh được hữu hiệu
Truyền thông trực tiếp với phòng cứu cấp và trung
tâm chấn thương để cung cấp thông tin quan trọng
khi tải thương người bệnh - đặc biệt những người
dễ bị tổn thương, như người cao tuổi hay trẻ em.
Thông tin khả tín để phối trí nhanh hầu đáp ứng
khẩn hiệu quả - bao gồm thời gian sơ tán

Cung cấp dụng cụ cứu cấp (như Jaws of Life) để giải
cứu nạn nhân bi kẹt trong xe, thay thế máy phục hồi
tim và những thiết bị y khoa cứu cấp khác và cung cấp
thuốc men khẩn
Thay thế máy thở cũ, y phục bảo vệ và thiết bị dùng
cho nhân viên cứu hỏa
Cung cấp cho nhân viên cứu hỏa máy ảnh có tia hồng
ngoại để tìm kiếm và giải cứu cư dân dễ bị tổn
thương không thể tự mình sơ tán
Cung cấp nhu liệu bản đồ thời gian thật cùng những
kỹ thuật tân tiến khác và cập nhật hệ thống điện toán
trung tâm điều động và phân phối 911 để cải thiện
thời gian đáp ứng

Viếng trang mạng WeAreLACountyFire.org để biết thêm tin tức

