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Quốc Phòng Sẽ Cắt 64,000 Việc Làm Cali; Kể từ Thứ Sáu tuần này nếu Quốc Hội không có
thỏa hiệp với Bạch Ốc... Y tế, giáo dục cũng cắt
LOS ANGELES -- Tiểu bang California có thể sẽ mất 64,000 việc làm trong ngành quốc phòng nếu
tình hình cắt giảm ngân sách liên bang hiệu lực từ tuần này, theo lời cảnh cáo từ Bạch Ốc.
Bản
phúc trình chi tiết về thiệt hại từng tiểu bang do Bạch Ốc phổ biến cho thấy ảnh hưởng cắt giảm
ngân sách chi phí sẽ tiến hành nếu các vị dân cử không đạt được thỏa hiệp.
Dự kiến, nếu không
có thỏa hiệp, cắt giảm sẽ tiến hành từ Thứ Sáu tuần này.
Theo bản phúc trình của Bạch Ốc,
California sẽ thiệt hại, trong đó có một số điểm nổi bật:
- Sẽ cắt hơn 87 triệu đô cho giáo dục tiểu
học và trung học, và gần 63 triệu đô chi phí giáo dục trẻ em khuyết tật.
- Cắt hơn 12 triệu đô chi
phí bảo vệ môi trường, và gần 2 triệu đô quỹ bảo vệ cá và thú hoang.
- Cắt hơn 64,000 việc làm
dân sự ngành quốc phòng, và cắt nhiều triệu đô ngân quỹ tại các căn cứ quân sự.
- Cắt 15 triệu
đô quỹ y tế công cộng, như thế sẽ giảm số lượng trẻ em được chích ngừa, số lượng thử nghiệm HIV
và giảm khả năng tiểu bang đôi phó vơi vấn đề y tế. - Cắt hơn 5 triệu đô tiền cung cấp bữa ăn cho
người cao niên.
- Giảm tài trợ California về chi phí về thi hành luật (ngành tư pháp, cảnh sát),
chương trình trẻ em Head Start và giảm tiền trợ giúp tìm việc làm.
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