VOTE NATHANIEL FERNANDEZ EPSTEIN CHO Orange County Assessor Người Thẩm Định Tài Sản của Quận Cam.
Tên tôi là Nathaniel Fernandez Epstein
và tôi đang tranh cử cho Orange
County Assessor.
Tôi sinh ra ở Los Angeles, California,
một nửa gốc người Philippines và một
nửa gốc người da trắng. Tôi đã học ở
Trường Đại Học UCLA và Trường
Luật Whittier ở Costa Mesa. Tôi hiện là
luật sư đang hành nghề tại Quận Cam.
Orange County Assessor làm gì?
Thẩm định giá trị của tất cả các tài sản
chịu thuế tại Quận Cam. Tôi muốn
đảm bảo mọi người không bị đánh
thuế quá mức.
Kinh nghiệm của tôi với Văn phòng Assessor
Tôi đã chuyển nhựơng hơn 500 văn kiện bất động sản với tư cách của người luật sư.
Điều này bao gồm việc làm việc với Văn phòng Assessor nơi tôi có kinh nghiệm thực
hành trong việc điều chỉnh rất nhiều vụ đánh giá quá mức. Đã đến lúc cải cách chức vụ
lãnh đạo của Văn phòng Assessor của chúng ta. Tôi muốn làm cho Văn phòng
Assessor trở nên công bằng, minh bạch, dễ dàng tiếp cận với công chúng để giúp mọi
người hiểu được giá trị tài sản của họ.
Tầm nhìn / Mục đích của tôi với tư cách là Người Thẩm Định
Mục đích của tôi với tư cách là Người Thẩm Định Tài Sản Quận Cam của bạn là đảm
bảo rằng tôi sẽ thu thập tất cả các dữ kiện chính xác để ước tính giá trị tài sản của bạn.
Tôi sẽ là một giọng nói trung thực nhất cho những người nộp thuế ở Quận Cam và làm
việc mạnh mẽ hướng tới việc cung cấp giá trị thực sự của tất cả các tài sản.
Xin hãy bầu cho tôi, Nathaniel Fernandez Epstein, vào ngày 5 tháng 6 năm 2018.
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