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Hội Đồng Giáo Dục PPS kêu gọi bỏ phiếu “thuận” 
cho Dự Luật 101 
Hội Đồng Giáo Dục PPS kêu gọi cử tri bỏ phiếu chấp thuận cho Dự Luật 101, nhằm tăng thuế đối 
với một số nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ và các công ty bảo hiểm để giúp chi trả cho 
Chương Trình Y Tế Oregon. 

Thời hạn cuối của các phiếu bầu là ngày 23 tháng Một cho cuộc tuyển cử đặc biệt trong toàn 
tiểu bang. 

Tại cuộc họp ngày 9 tháng Một, các thành viên hội đồng đã thông qua một nghị quyết ủng hộ dự 
luật này và cho biết rằng điều này rất cần thiết để có thể cung cấp bảo hiểm sức khoẻ cho hàng 
trăm ngàn trẻ em. Họ cho biết là nếu dự luật này bị thất bại, chính quyền sẽ phải đương đầu với 
sự thiếu hụt ngân sách có thể dẫn đến việc cắt giảm ngân sách dành cho các trường học. 

Đồng Chủ Tịch Hội Đồng thuộc cấp tiểu bang, Rita Moore cho biết: "Nếu dự luật này không được 
thông qua, thì bắt buộc sẽ phải trãi qua môt cuộc cân nhắc về ngân sách rất khó khăn ". "Nếu có 
sự thâm hụt ngân sách, thì hầu như ngân sách dành cho cấp MG-12 sẽ bị ảnh hưởng. Chúng ta 
có một lợi ích quan trọng trong việc thông qua dự luật này, không chỉ để duy trì sức khoẻ của 
các gia đình mà còn cả ngân sách tài chánh hàng năm của khu học chánh " 

Ông Paul Anthony, thành viên của hội đồng, lưu ý rằng một hệ thống chăm sóc sức khoẻ tốt sẽ 
đi cùng với một hệ thống giáo dục tốt. Ông nói: "Trẻ em không khỏe mạnh thì không thể học tập 
được.” 
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