HÃY BỎ PHIẾU THUẬN I-1000:
Công Bằng và Cơ Hội cho Mọi Người
Là cư dân trong bang Washington, chúng ta tin vào sự bình đẳng và cơ hội cho mọi người. Nhưng chúng
ta cũng biết rằng trong nền kinh tế mạnh hiện nay, có quá nhiều cựu chiến binh, tiểu thương, phụ nữ và
cộng đồng thiểu số bị bỏ rơi.

Chúng ta có thể bước một bước lớn để tạo cơ hội bình đẳng cho
mọi người bằng cách bầu phiếu thuận cho I-1000 trong kỳ bầu cử
sắp tới trong tháng Mười Một.
Tiểu bang Washington là một trong tám bang duy nhất cấm không duyệt cơ chế công bằng cho phụ nữ,
tất cả cựu chiến binh, người lớn tuổi, và người da màu.
Dự luật 1000 một cách đơn giản tái tạo sự bình đẳng về việc làm trong các cơ quan chính quyền, các cơ
sở đấu thầu với chính quyền, và hệ thống giáo dục công cộng cao đẳng bằng cách rõ ràng thông báo và
truyền đạt các lợi điểm nhằm giúp mở rộng hơn cho những ai đang tìm việc làm.
Con số dành riêng đặc biệt ưu đãi bị cấm đoán bởi I-1000, và chương trình ưu tiên cho cựu chiến
binh không hề bị xoá. Xin đừng bị lừa bởi những ai muốn chống lại. Nếu

bạn hội đủ tiên
chuẩn thì bạn phải có được cơ hội với một việc làm bất kể bạn là
một cựu quân nhân, giới tính, tuổi tác, màu da, hay những yếu
tố khác.
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I-1000 Hữu Hiệu, Là Luật cần có để Phục Hồi sự
Bình Đẳng và Cơ Hội

Đối Với Phụ Nữ và Tiểu Thương: Trong 20 năm qua kể từ khi biên chế bị rút bỏ, chính
quyền tiểu bang đã phải cắt giảm ngân sách trợ giúp cho các tiểu thương da màu và phụ nữ từ 10%
xuống 3% - làm thiệt hại tốn kém 3.8 tỷ Mỹ kim từ 1998.

Đối với Bình Đẳng Lương Bổng: Vì số lượng phụ nữ đủ tiêu chuẩn ít hơn, cho nên số

lượng phụ nữ thắng được các đấu thầu và kết nạp vào các chức vụ cao cấp bị giảm đi khá nhiều, làm cho
sự bất bình đẳng trong lương bổng tiếp tục không thể chấp nhận được.

Đối với Cựu Quân Nhân: Tỷ lệ thất nghiệp của cựu quân nhân trong bang Washington cao
hơn so với tỷ lệ toàn quốc, và có quá nhiều cựu quân nhân phải đối diện với việc làm bấp bênh không
rõ ràng giửa tiểu bang và liên bang, làm cán cân công bằng không được rõ ràng và thông suốt.

Đối với các Sinh Viên Đủ Tiêu Chuẩn: Hơn nữa, hơn hai thập niên qua, sự đa dạng
trong hệ thống giáo dục ở các trường đại học đã so giảm so với tỷ lệ cư dân trong bang.

Đây là cơ hội tốt nhất của chúng ta để phục hồi sự bình đẳng
trong việc thu nạp trong chính quyền, đấu thầu và giáo dục công
cộng. Hãy bầu phiếu cho I-1000!

Những Người Ủng Hộ
Sự Vận Động Công Bằng cho Tiểu Bang Washington là một cuộc vận động toàn bang, lưỡng đảng, gồm
nhiều thành phần bao gồm bảo vệ công quyền, các tiểu thương, các tổ chức lao động, tổ chức cộng
đồng và các dân cử sau đây:

Join our large and growing coalition at wafairness.org!

