
Bài Phát Biểu của Ứng Cử Viên | 51

Bài Phát Biểu của Ứng Cử Viên
★ Thống Đốc ★

★ Phó Thống Đốc ★

•	 Là tổng quản trị công ty của tiểu bang, giám sát hầu hết các ban ngành và cơ quan của tiểu bang, và bổ 
nhiệm các thẩm phán.

•	 Đề nghị luật mới, chấp thuận hoặc phủ quyết dự luật, và đệ trình ngân sách hàng năm của tiểu bang cho 
Lập Pháp.

•	 Điều động và chỉ huy các nguồn nhân lực của tiểu bang trong trường hợp khẩn cấp.

Những ứng cử viên tranh cử chức vụ Thống Đốc không nộp bài phát biểu.

•	 Lãnh nhận chức vụ và bổn phận của Thống Đốc trong trường hợp người tiền nhiệm bị buộc tội, qua 
đời, từ chức, bị bãi nhiệm, hoặc không còn ở trong tiểu bang.

•	 Phục vụ trong cương vị chủ tịch Thượng Viện Tiểu Bang và có số phiếu ngang nhau.
•	 Là Chủ Tịch Ủy Ban Phát Triển Kinh Tế, ủy viên của Ủy Ban Đất Đai Tiểu Bang, và làm việc trong hội 

đồng hệ thống trường đại học California.

Những ứng cử viên tranh cử chức vụ Phó Thống Đốc không nộp bài phát biểu.
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Thứ tự của các bài phát biểu được quyết định bằng cách rút thăm. Những bài phát biểu trên trang này là do các ứng cử 
viên nộp và chưa được kiểm chứng về sự chính xác. Mỗi bài phát biểu là do chính ứng cử viên tự nguyện cung cấp và 

ứng cử viên đó tự đài thọ chi phí về in ấn. Những ứng cử viên không nộp bài phát biểu có thể vẫn đủ điều kiện theo cách khác để được in trong lá phiếu.

Bài Phát Biểu của Ứng Cử Viên
★ Tổng Thư Ký Tiểu Bang ★

•	 Là giám đốc bầu cử của tiểu bang, giám sát các kỳ bầu cử toàn tiểu bang và giúp công chúng sử dụng 
những thông tin về vận động và tài chánh vận động bầu cử.

•	 Duy trì nộp một số hồ sơ kinh doanh, chứng thực thương hiệu, quản lý công chứng, và giúp bảo đảm 
cho những nơi cho vay tiền bảo vệ quyền lợi tài chánh của họ.

•	 Bảo tồn lịch sử của California bằng cách thu mua, bảo vệ, và chia sẻ những kho tàng lịch sử của tiểu 
bang.

Pete Peterson P.O. Box 662 (323) 450-7536 
Đảng Cộng Hòa Camarillo, CA 93011 campaign@petesos.com 
  www.petesos.com

Tôi tranh cử vào chức vụ Tổng Thư Ký Tiểu Bang bởi vì tôi hiểu rõ thực tế chức vụ sẽ phải thực hiện rất nhiều để dẫn đầu cuộc 
đấu tranh làm cho chính quyền California minh bạch, bớt tham nhũng, và có trách nhiệm hơn với cử tri và các tiểu thương. 
Nhà Lãnh Đạo Có Kinh Nghiệm: Là Giám Đốc Điều Hành của Viện Chính Sách Công Cộng Davenport phi đảng phái tại Trường 
Đại Học Pepperdine, tôi đã đi khắp tiểu bang này để huấn luyện và cố vấn cho các chính quyền địa phương, làm cho họ thêm 
minh bạch và hồi đáp nhanh chóng hơn với công chúng. Chấm dứt thời kỳ tham nhũng: Sacramento đã trở thành một vòng 
luẩn quẩn của những chính trị gia lợi dụng quyền lực của mình để leo thang chính trị thay vì giúp đỡ người dân California. 
Tôi không phải là chính trị gia, và bản lý lịch cá nhân độc đáo của tôi chuẩn bị cho tôi để cải tổ chức vụ đặc thù này. Tôi sẽ 
đem quá trình vận động người dân tham gia và kinh nghiệm trong lãnh vực tư nhân đến Sacramento để tăng thêm sự tham 
gia có hiểu biết, đồng thời bảo vệ sự liêm chính cho thùng phiếu của chúng ta. Lấy lại việc làm và thương nghiệp: California 
đã bị mất nhiều việc làm hơn bất cứ tiểu bang nào khác từ khi bắt đầu cuộc suy thoái. Đây là một trong những tiểu bang khó 
khăn nhất để khai trương hay phát triển một tiểu thương. Là cựu chủ tiểu thương nghiệp với các kinh nghiệm về kỹ thuật, tôi 
sẽ giúp cho việc đăng ký và khai thuế thương nghiệp được làm trong mạng điện toán, và đấu tranh nhằm giảm bớt Thuế Đặc 
Quyền Kinh Doanh quá đáng. Chính quyền làm việc tốt khi họ có trách nhiệm với người dân. Tôi khiêm tốn xin lá phiếu của 
quý vị để tôi có thể đem lại sự thay đổi này.

Alex Padilla 969 Colorado Blvd., Suite 103 (818) 253-9140 
Đảng Dân Chủ Los Angeles, CA 90041 ideas@alex-padilla.com 
  www.alex-padilla.com

Alex Padilla biết cách vượt qua ranh giới đảng phái để hoàn tất công việc, làm việc với cả hai đảng để đã thông qua 80 đạo luật 
từ cải thiện giáo dục đến bảo vệ bệnh nhân. Ông đã ủng hộ năng lượng thiên nhiên, để đến năm 2020, một phần ba điện năng 
của California sẽ được sản xuất ra từ các nguồn năng lượng thiên nhiên. Những nhân viên cứu hỏa, cảnh sát, và y tá ủng hộ 
Padilla bởi vì ông đã tận lực để giữ cho tất cả các cộng đồng của chúng ta được an toàn, đã thông qua đạo luật cấm những 
người phạm tội đại hình không được mua áo giáp. Là Tổng Thư Ký Tiểu Bang, Alex Padilla cũng sẽ làm việc có hiệu quả như 
vậy. Ông sẽ giúp các thương nghiệp tạo ra việc làm. Các thương nghiệp đã phải chờ đợi nhiều tháng trời để được Tổng Thư Ký 
Tiểu Bang phê chuẩn cho khai trương hoạt động. Padilla sẽ bảo đảm cho những thương nghiệp mới có thể nộp hồ sơ trong 
mạng điện toán và bắt đầu khai trương trong vòng 5 ngày. Ông sẽ hiện đại hóa bầu cử để chúng ta có thể bỏ phiếu bất cứ khi 
nào và bất cứ ở đâu thuận tiện cho chúng ta. Padilla sẽ truyền cảm hứng cho thanh thiếu niên, đến thăm các trường trung học 
để khuyến khích học sinh 18 tuổi ghi danh và bỏ phiếu. Padilla ủng hộ báo cáo hằng tuần về việc đóng góp vận động, để cử tri 
biết những ai tài trợ vận động. Padilla sẽ thanh tra văn phòng Tổng Thư Ký Tiểu Bang để bảo đảm tiền của người dân đóng thuế 
được chi dụng một cách khôn ngoan, hiệu quả, và đem lại kết quả. Ông sẽ làm việc để phục hồi Đạo Luật Quyền Bầu Cử để tất 
cả mọi công dân đều có thể bầu cử mà không bị đe dọa. Cha mẹ của Padilla là người di dân. Cha ông làm đầu bếp và mẹ ông 
làm công việc dọn dẹp nhà cửa, và họ đã dạy ông rằng bất cứ công việc gì đều có thể làm được. Alex Padilla xin được học bổng 
ở Viện Kỹ Thuật Massachusetts, tốt nghiệp với bằng kỹ sư. Alex Padilla biết rõ chính quyền không có tất cả mọi câu trả lời, và 
đó là lý do tại sao ông đến thăm cử tri ở tất cả các quận của California.
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Thứ tự của các bài phát biểu được quyết định bằng cách rút thăm. Những bài phát biểu trên trang này là do các ứng cử 
viên nộp và chưa được kiểm chứng về sự chính xác. Mỗi bài phát biểu là do chính ứng cử viên tự nguyện cung cấp và 

ứng cử viên đó tự đài thọ chi phí về in ấn. Những ứng cử viên không nộp bài phát biểu có thể vẫn đủ điều kiện theo cách khác để được in trong lá phiếu.

Bài Phát Biểu của Ứng Cử Viên
★ Kiểm Soát Viên ★
•	 Là giám đốc tài khóa của tiểu bang, phục vụ trong cương vị kế toán viên của tiểu bang và thủ quỹ của 

tất cả công quỹ.
•	 Quản lý hệ thống tiền lương của tiểu bang và các đạo luật về bất động sản không có người nhận, và thực 

hiện thanh tra và duyệt xét các hoạt động của tiểu bang.
•	 Phục vụ ở Hội Đồng Quân Bình Sinh Hoạt, Hội Đồng Kiểm Soát, và các hội đồng và ủy ban khác.

Betty T. Yee 381 Bush Street, Suite 300 (415) 692-3556 
Đảng Dân Chủ San Francisco, CA 94104 info@bettyyee.com 
  www.bettyyee.com

California cần một Kiểm Soát Viên có kinh nghiệm tài chánh bao quát, cứng rắn nhưng công bằng, và phục vụ với mức độ 
cao nhất về sự minh bạch và tinh thần trách nhiệm. Là chuyên gia về ngân sách tiểu bang và chính sách tài khóa được công 
nhận, Betty Yee có kiến thức sâu sắc về chính sách thuế, giám sát công khố phiếu, quản lý tiền mặt, và thanh tra tài chánh các 
chương trình tiểu bang. Betty Yee sẽ mang đến kỷ luật tài khóa nghiêm ngặt cho chức vụ Kiểm Soát Viên, người bảo vệ độc 
lập của California để ngăn ngừa chi tiêu sai trái và lãng phí công quỹ. Là Ủy Viên Hội Đồng Quân Bình Sinh Hoạt, Betty Yee 
bảo vệ tiền thuế của chúng ta, kêu gọi không chi tiêu lãng phí, và triệt phá nền kinh tế ngầm là nơi các thương nghiệp vô đạo 
đức làm hại người dân đóng thuế tuân hành luật. Thành tích được chứng tỏ về sự công bằng của Betty Yee bao gồm việc bắt 
các nhà bán lẻ trong mạng điện toán phải đóng thuế mua bán ở California giống như những doanh nghiệp ở địa phương vẫn 
làm; để đem lại sự bình đẳng hơn về thuế cho những cặp đồng giới tính; và để cập nhật quy tắc thuế hầu có thêm việc làm tốt 
trong nền kinh tế bảo vệ môi trường. Betty Yee tăng sự minh bạch và trách nhiệm ở Hội Đồng, làm cho nơi này phải hồi đáp 
nhanh chóng hơn với những người đóng thuế, tiểu thương, và các cử tri, và tăng sự sử dụng dễ dàng của công chúng đối với 
các thông tin thuế không bí mật. Với khả năng đặc biệt xuất sắc, Betty Yee có Bằng Cao Học Quản Trị Công và phục vụ trong 
cương vị Phó Giám Đốc Ngân Sách ở Bộ Tài Chánh California. Betty Yee hãnh diện được ủng hộ bởi các giáo viên ở California, 
các y tá, Hội Sierra, và Tổ Chức Dành Cho Phụ Nữ Toàn Quốc California (NOW). Betty Yee sẽ là một Kiểm Soát Viên tranh 
đấu cho các gia đình ở California. California cần Betty Yee phục vụ trong cương vị Kiểm Soát Viên kế tiếp tại đây. Muốn biết 
thêm chi tiết: www.bettyyee.com.
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Thứ tự của các bài phát biểu được quyết định bằng cách rút thăm. Những bài phát biểu trên trang này là do các ứng cử 
viên nộp và chưa được kiểm chứng về sự chính xác. Mỗi bài phát biểu là do chính ứng cử viên tự nguyện cung cấp và 

ứng cử viên đó tự đài thọ chi phí về in ấn. Những ứng cử viên không nộp bài phát biểu có thể vẫn đủ điều kiện theo cách khác để được in trong lá phiếu.

Bài Phát Biểu của Ứng Cử Viên
★ Thủ Quỹ ★

•	 Là giám đốc ngân hàng của tiểu bang, quản lý các đầu tư của tiểu bang, và quản lý việc bán công khố 
phiếu và chi phiếu của tiểu bang.

•	 Phục vụ trong nhiều ủy ban, hầu hết đều có liên quan đến việc quảng cáo công khố phiếu.
•	 Chi trả từ ngân quỹ tiểu bang khi được chi bởi Kiểm Soát Viên và những cơ quan khác của tiểu bang.

Greg Conlon 3875 Bohannon Dr. (916) 850-2782 
Đảng Cộng Hòa P.O. Box 2600 greg@gregconlon.com 
 Menlo Park, CA 94026 www.gregconlon.com

Là thương gia, CPA và là cựu quân nhân phi công của Không Lực Hoa Kỳ, tôi sẽ là người bảo vệ tài khóa độc lập mà tiểu bang 
chúng ta cần để quản lý tài chánh ở đây. Người dân California xứng đáng được hưởng những điều tốt đẹp hơn từ chính quyền 
Sacramento, là nơi rất cần những gương mặt mới và những ý tưởng táo bạo. Thật vậy, chỉ cách đây vài tháng đợt thanh tra 
nghiêm khắc của văn phòng Kiểm Soát Viên Tiểu Bang đã tiết lộ sự kinh ngạc về số tiền $31 tỷ do sự sai sót, nhầm lẫn và tính 
toán sai; tổng số tiền còn lớn hơn GDB của cả Iceland và Jamaica. Những sai sót về tài chánh và việc thiếu sự giám sát có thể 
khiến người đóng thuế phải trả một cái giá hết sức nặng nề, nhưng với kỳ bầu cử này chúng ta đã có cơ hội tranh đấu. Nếu được 
bầu làm Thủ Quỹ Tiểu Bang, tôi sẽ đấu tranh để giữ cho tiền, việc làm và những gia đình lao động khó nhọc tại California này, 
và sau cùng là giữ cho tài khóa của chúng ta được ổn định. Tôi có kinh nghiệm tài chánh bao quát cả trong lãnh vực công và 
tư, làm việc trong cương vị Lãnh Đạo của Hợp Tác Viên trong Ban Kế Toán Hãng Big 5, và phục vụ trong cương vị Chủ Tịch 
Ủy Ban Tiện Ích Công Cộng California, Ủy Viên Ủy Ban Giao Thông California và là Chủ Tịch Ủy Ban Tài Chánh của Thành 
Phố Atherton. Những ưu tiên của tôi bao gồm việc đề nghị và ủng hộ các chính sách thuế thiên về phát triển để thu hút các 
cá nhân, gia đình và thương nghiệp quay trở lại California sau nhiều năm bị mất họ dời đến các tiểu bang có các luật thuế ưu 
đãi hơn, cải thiện mức đánh giá tín dụng của California hiện thời đang đứng thứ hai tính từ dưới trên toàn quốc, và giảm bớt 
khoản nợ hưu bổng không có tài trợ của tiểu bang. Hãy tham gia cùng cuộc đấu tranh của tôi cho sự vững mạnh về tài khóa 
và nền kinh tế được cải thiện bằng cách bầu cho Greg Conlon vào chức vụ Thủ Quỹ Tiểu Bang. www.gregconlon.com

John Chiang  electjohnchiang@gmail.com 
Đảng Dân Chủ  www.electjohnchiang.com

Kiểm Soát Viên Tiểu Bang John Chiang từng là người bảo vệ độc lập của California giúp bảo vệ tiền thuế của chúng ta. Là Thủ 
Quỹ Tiểu Bang kế tiếp của chúng ta, John Chiang sẽ tiếp tục làm việc để làm cho chính quyền chi tiêu minh bạch và có trách 
nhiệm hơn. John Chiang đã tiết kiệm tiền tỷ cho người dân đóng thuế trong tiểu bang bằng cách loại trừ sự lãng phí, gian lận 
và lạm dụng. John Chiang đã dùng thẩm quyền thanh tra của mình để tìm ra hơn $8 tỷ tiền của người đóng thuế đã bị lãng 
phí hoặc quản lý kém. Sau những vụ tai tiếng ở Thành Phố Bell, John Chiang đã cho công bố các mức lương trong mạng điện 
toán, để giúp người dân biết được những sự lạm dụng. John Chiang đã hoàn trả $3 tỷ tiền mặt và hơn 235 triệu cổ phần cho 
hàng triệu người dân bị các ngân hàng và công ty nợ tiền. John Chiang đã khởi xướng việc thanh tra 40 hãng bảo hiểm nhân 
thọ, và đang lãnh đạo cuộc tranh đấu để chấm dứt lề thói phổ biến trong toàn ngành này là không cấp tiền tử tuất cho người 
mua bảo hiểm và những người thừa kế. Thỏa thuận dàn xếp của ông với 18 hãng bảo hiểm bắt buộc họ phải hoàn trả $267 
triệu tiền nợ của người dân California và $2.4 tỷ trong cả nước. John Chiang là nhà lãnh đạo cải tổ hưu bổng và đạo đức. Ông 
đã loại trừ việc tăng hưu bổng và nỗ lực để giải quyết cuộc khủng hoảng đang đe dọa cả tiểu bang về những chi phí y tế không 
được tài trợ dành cho nhân viên về hưu trong tiểu bang. Văn phòng của John Chiang giúp miễn phí về thuế cho người cao 
niên và những gia đình lao động, tiết kiệm được tiền triệu từ tiền thuế bồi hoàn và tín dụng. Ông tổ chức những buổi hội thảo 
miễn phí để giúp các tiểu thương và tổ chức bất vụ lợi tìm hiểu những quy định phức tạp về thuế. John Chiang từng là người 
bênh vực cho chúng ta trong chính quyền tiểu bang. Hãy để John Chiang tiếp tục tranh đấu cho chúng ta, trong cương vị Thủ 
Quỹ kế tiếp của Tiểu Bang California. http://www.electjohnchiang.com
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Thứ tự của các bài phát biểu được quyết định bằng cách rút thăm. Những bài phát biểu trên trang này là do các ứng cử 
viên nộp và chưa được kiểm chứng về sự chính xác. Mỗi bài phát biểu là do chính ứng cử viên tự nguyện cung cấp và 

ứng cử viên đó tự đài thọ chi phí về in ấn. Những ứng cử viên không nộp bài phát biểu có thể vẫn đủ điều kiện theo cách khác để được in trong lá phiếu.

Bài Phát Biểu của Ứng Cử Viên
★ Tổng Chưởng Lý ★

•	 Là giám đốc luật tiểu bang, bảo đảm các đạo luật của tiểu bang được thi hành và điều tra các hoạt động 
gian lận hay bất hợp pháp.

•	 Lãnh đạo Bộ Tư Pháp, mang lại các dịch vụ pháp lý của chính quyền tiểu bang và đại diện cho tiểu bang 
trong các vụ án dân sự và hình sự.

•	 Giám sát các cơ quan công lực, kể cả các biện lý khu quận và cảnh sát trưởng.

Ron Gold 5264 Del Moreno Drive (818) 610-8335 
Đảng Cộng Hòa Woodland Hills, CA 91364 rongoldlaw@gmail.com 
  rongold.org

Tham gia cùng các bạn hữu và láng giềng của quý vị để bầu cho Ron Gold vào chức vụ Tổng Chưởng Lý California. Cựu Phó 
Bộ Trưởng Ron Gold biết cách làm thế nào để chống tội ác và tham nhũng. California cần những Đảng Viên Cộng Hòa như 
Ron để bảo vệ chống tham nhũng với một đảng nắm giữ đại đa số tại Lập Pháp và tất cả các văn phòng trong toàn tiểu bang. 
Văn phòng Tổng Chưởng Lý nên làm những điều vì quý vị. Ron sẽ khởi tố mạnh mẽ những viện dưỡng lão bê bối và những 
người chăm sóc thiếu trung thực lạm dụng những người lớn tuổi. Theo Cơ Quan Bảo Vệ Người Tiêu Thụ California của Ron, 
các công ty thông đồng về giá gas sẽ bị truy tố. Ông sẽ đấu tranh cho người dân California có được các sản phẩm tốt từ những 
công ty trung thực. Để bảo đảm sự riêng tư của quý vị, Ron sẽ thực thi luật đối với các cuộc gọi điện thoại và quảng cáo vô ích 
đồng thời giới hạn chính quyền trong việc dọn email và cuộc gọi điện thoại của quý vị. Ron sẽ áp dụng cứng rắn luật cho những 
ai phạm tội mạo danh. Những di dân không có giấy tờ, là người làm việc lâu dài và cần mẫn trong tiểu bang của chúng ta, xứng 
đáng có được quyền sống mà không phải sợ hãi và có cơ hội tìm ra đường hướng để có quyền công dân. Nhưng, chúng ta phải 
duy trì an ninh biên giới. Kết hôn được bốn mươi năm, có hai con trai đã trưởng thành và một người tốt nghiệp từ UCLA, 
Ron quyết tâm làm cho California thành nơi tốt đẹp hơn để sinh sống và làm việc. Đây là lúc người dân California yêu cầu văn 
phòng của Tổng Chưởng Lý không đơn giản chỉ là bàn đạp cho chức thống đốc nhưng là nơi mà sự tận tâm và dịch vụ quyết 
định quyền lợi của mọi người dân California. Bầu cho hình thức Đảng Cộng Hòa mới. Bầu cho Ron Gold.
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Thứ tự của các bài phát biểu được quyết định bằng cách rút thăm. Những bài phát biểu trên trang này là do các ứng cử 
viên nộp và chưa được kiểm chứng về sự chính xác. Mỗi bài phát biểu là do chính ứng cử viên tự nguyện cung cấp và 

ứng cử viên đó tự đài thọ chi phí về in ấn. Những ứng cử viên không nộp bài phát biểu có thể vẫn đủ điều kiện theo cách khác để được in trong lá phiếu.

Bài Phát Biểu của Ứng Cử Viên
★ Ủy Viên Bảo Hiểm ★

•	 Lãnh đạo Sở Bảo Hiểm, thực thi luật bảo hiểm của California và thông qua các quy định để thi hành 
luật.

•	 Cấp phép, quản lý, và thẩm tra các hãng bảo hiểm.
•	 Giải đáp những thắc mắc và khiếu nại của công chúng về ngành bảo hiểm.

Ted Gaines  ted@tedgaines.com 
Đảng Cộng Hòa  www.tedgaines.com

Sở Bảo Hiểm đang suy sụp. Sự lãnh đạo thất bại đang đẩy các doanh nghiệp ra khỏi California và để lại cho người tiêu thụ 
những chi phí cao hơn và ít sự chọn lựa hơn. Thay vì nỗ lực để tạo ra nhiều việc làm hơn, họ chỉ muốn bành trướng quyền lực 
chính trị của riêng họ—mà tất cả chúng ta là người phải trả giá. Là đại lý bảo hiểm độc lập, tôi luôn luôn là người ủng hộ người 
tiêu thụ trong hơn 30 năm. Là Ủy Viên Bảo Hiểm, tôi sẽ bảo vệ người tiêu thụ và tạo ra môi trường việc làm vững mạnh hơn. 
Chúng ta có thể làm tốt hơn. Tôi trân trọng xin quý vị bầu cho tôi. Muốn biết thêm thông tin, hãy vào www.tedgaines.com.

Dave Jones 915 L Street #C124 (916) 349-4236 
Đảng Dân Chủ Sacramento, CA 95814 teamdavejones@gmail.com 
  www.davejones2014.com

Bốn năm trước, người dân California đã bầu Dave Jones làm Ủy Viên Bảo Hiểm để tranh đấu cho khách hàng và bắt các hãng 
bảo hiểm phải có trách nhiệm. Dave Jones đã tiết kiệm được $1.67 tỷ cho khách hàng bằng cách bác bỏ giá bảo hiểm xe và nhà 
quá cao. Chúng ta cần một Ủy Viên Bảo Hiểm can đảm, liêm chính, và độc lập để tranh đấu bảo vệ cho khách hàng. Chúng 
ta cần Dave Jones. Dave Jones từ chối nhận đóng góp hoặc quà tặng từ các hãng bảo hiểm. Ông đã nỗ lực để cung cấp bảo hiểm 
sức khỏe cho hàng triệu người dân California không có bảo hiểm. Ông đã ban hành những quy định để không cho các hãng 
bảo hiểm sức khỏe kỳ thị những người đã bị bệnh từ trước khi mua bảo hiểm. Ông buộc các hãng bảo hiểm sức khỏe phải đài 
thọ bảo hiểm cho trẻ em bị bệnh tự kỷ. Jones lãnh đạo cuộc đấu tranh để đòi hỏi các hãng bảo hiểm sức khỏe phải điều chỉnh 
mức giá của họ và bác bỏ việc tăng quá cao tiền đóng bảo hiểm sức khỏe. Khi các hãng bảo hiểm nhân thọ không trả tiền cho 
những người thừa kế, Jones đã lãnh đạo cuộc điều tra trên toàn quốc và đã lấy lại được hàng trăm triệu. Người dân California 
phải trả nhiều tiền hơn khi những kẻ gian lừa đảo các hãng bảo hiểm. Từ khi Jones nhậm chức, sở này đã bắt giữ hơn 2,450 
người gian lận. Jones ban hành những quy định để bảo vệ người cao niên không bị lừa đảo. Và ông đã điều tra và giúp truy tố 
những tội phạm lợi dụng người già yếu. Jones kiên quyết bắt các hãng bảo hiểm phải mua hàng hóa và dịch vụ từ các thương 
nghiệp khác nhau và cựu quân nhân bị khuyết tật của California. Nay các hãng bảo hiểm còn phải cân nhắc đến những ảnh 
hưởng làm thay đổi khí hậu, nhờ có Dave Jones. Jones đã giúp hơn 260,000 khách hàng khiếu nại về hãng bảo hiểm của họ. 
Ông lấy lại được $207 triệu cho khách hàng. Liên Đoàn Người Tiêu Dùng California đã vinh danh Dave Jones là "Người Bênh 
Vực Khách Hàng." Ủy Viên Bảo Hiểm Dave Jones tranh đấu cho chúng ta. Hãy bầu cho Dave Jones vào chức vụ Ủy Viên Bảo 
Hiểm. Hãy vào www.davejones2014.com.
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Thứ tự của các bài phát biểu được quyết định bằng cách rút thăm. Những bài phát biểu trên trang này là do các ứng cử 
viên nộp và chưa được kiểm chứng về sự chính xác. Mỗi bài phát biểu là do chính ứng cử viên tự nguyện cung cấp và 

ứng cử viên đó tự đài thọ chi phí về in ấn. Những ứng cử viên không nộp bài phát biểu có thể vẫn đủ điều kiện theo cách khác để được in trong lá phiếu.

Bài Phát Biểu của Ứng Cử Viên
★ Hội Đồng Quân Bình Sinh Hoạt ★

Phục vụ trong Hội Đồng Quân Bình Sinh Hoạt, ủy ban thuế dân cử của tiểu bang, chuyên đảm trách công việc:
•	 Giám sát việc quản trị nhiều chương trình thuế và lệ phí bao gồm những chương trình mua bán, nhiên 

liệu, rượu, thuốc lá và tobacco.
•	 Phục vụ như là cơ quan kháng cáo trong các trường hợp về thuế lợi tức và thuế đặc quyền ở California.
•	 Giám sát quản lý thuế bất động sản.

Khu 1
George Runner 43759 15th St. W, PMB25 (916) 790-6075 
Đảng Cộng Hòa Lancaster, CA 93534 info@georgerunner.com 
  www.georgerunner.com
Trong vai trò người bênh vực người đóng thuế dân cử của quý vị, tôi sẽ làm việc mỗi ngày và tất cả mọi ngày để bảo vệ quyền 
lợi của quý vị, là người dân đóng thuế. Từ lúc bảo vệ Dự Luật 13 cho đến khi tranh đấu chống tăng thuế trên các gia đình và 
thương nghiệp California, tôi đã vững vàng chống lại các nhóm đặc quyền là những người muốn lấy thêm tiền của quý vị. Đó 
là lý do tại sao các tổ chức tranh đấu chống thuế như Howard Jarvis Taxpayers Association và National Federation of Independent 
Business ủng hộ cho tôi tái tranh cử. Chúng ta đã chấm dứt đòi hỏi của chính quyền về việc những thương nghiệp mới phải 
đặt cọc tiền bảo đảm, trả lại hàng trăm triệu mỹ kim cho những người chủ hợp pháp thay vì giữ chặt số tiền này trong trương 
mục của chính quyền. Chúng ta còn giám sát nhân quyền bằng cách đấu tranh với nền kinh tế ngầm vốn cắt xén việc kinh 
doanh hợp pháp và khuyến khích nạn buôn người. Chúng ta sẽ đấu tranh chống lại khoản thuế không công bằng và bất hợp 
pháp "Lệ Phí Cứu Hỏa" nhắm đến những chủ nhà vùng quê và công dân cao niên trên toàn California và khi chúng ta thắng 
được ở tòa chúng ta sẽ trả về hàng triệu mỹ kim cho người đóng thuế. Trong khi làm việc ở Lập Pháp, những thành tựu của 
tôi gồm có Đạo Luật Jessica, đã tạo ra những đạo luật nghiêm khắc nhất chống lại những kẻ lợi dụng tình dục trong quốc gia. 
Tôi còn soạn thảo luật Amber Alert của California, giúp cho hơn 200 trẻ em bị bắt cóc đoàn tụ với cha mẹ của các em. An 
toàn công cộng là trách nhiệm hàng đầu của chính quyền đối với công chúng và tôi vinh dự có được sự ủng hộ của California 
Association of Highway Patrolmen, California State Sheriffs’ Association và CDF Firefighters. Tôi rất lấy làm vinh dự khi nhận 
được sự ủng hộ của quý vị. Hãy vào www.georgerunner.com để tìm hiểu thêm nhiệm vụ của tôi về việc bảo vệ quyền của người 
dân đóng thuế và làm cho chính quyền California trở nên có trách nhiệm và đáp ứng quý vị tốt hơn.

Chris Parker P.O. Box 161527 (916) 538-9833 
Đảng Dân Chủ Sacramento, CA 95816-1527 chris@parkerforboe1.com 
  parkerforboe1.com

Người dân California cần người bảo vệ tài khóa ở Hội Đồng Quân Bình Sinh Hoạt là người sẽ đấu tranh cho tinh thần trách 
nhiệm, bảo vệ tiền thuế, đứng lên đấu tranh chống lại các nhóm đặc quyền, và chống lại những kẻ gian lận hệ thống thuế gây 
tốn kém cho các gia đình lao động. Là người ủng hộ người tiêu thụ và là chuyên viên thuế, tôi đấu tranh cho người đóng thuế 
và buộc những kẻ gian lận thuế phải chịu trách nhiệm. Tôi dàn xếp một thỏa thuận trên $300 triệu tiền tranh chấp thuế cho 
các cá nhân, tiểu thương, và các gia đình nhanh chóng và hiệu quả, bảo đảm cho những người đóng thuế làm việc cần mẫn 
được đối xử công bằng và các công ty phải trả phần đóng góp công bằng của họ. Là nhà giáo dục, tôi dạy luật kinh doanh và 
sử dụng lao động cho các nhà kinh doanh mong mỏi điều đó. Tôi hiểu các tiểu thương là cột trụ của nền kinh tế và các cộng 
đồng của chúng ta. Trong Hội Đồng Quân Bình Sinh Hoạt, tôi sẽ thực hiện để việc giúp các tiểu thương phát triển đó là ưu tiên 
hàng đầu của tôi bao gồm việc cắt giảm tệ quan liêu và giảm bớt chi phí khai thuế. Tôi sẽ đấu tranh để tạo sự công bằng cho 
dân lao động của California. Là người ủng hộ giới tiêu thụ, tôi giúp lập ra chương trình huấn luyện tài chánh trong cương vị 
tình nguyện viên với United Way mang lại cho mọi người phương tiện để đạt được sự ổn định về tài chánh nhiều hơn và nâng 
cao địa vị của họ. Tôi đã cống hiến cả đời mình để đấu tranh cho giới tiêu thụ và các gia đình lao động. Là Ủy Viên Hội Đồng 
của quý vị, tôi sẽ là tiếng nói mạnh mẽ ủng hộ các gia đình lao động và chủ tiểu thương nghiệp—chứ không phải các nhóm 
đặc quyền đầy quyền lực. Tôi sẽ làm việc để cải thiện sự minh bạch, buộc cho những kẻ gian lận thuế phải chịu trách nhiệm, 
và giúp cho các tiểu thương phương tiện để thành công. Tôi cũng sẽ làm việc để hủy bỏ từ từ Lệ Phí Cứu Hỏa. Hãy tham gia 
với các Bác Sĩ, Giáo Viên, Y Tá, và Chủ Tiểu Thương Nghiệp ủng hộ sự vận động của tôi vào Hội Đồng Quân Bình Sinh Hoạt.
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Thứ tự của các bài phát biểu được quyết định bằng cách rút thăm. Những bài phát biểu trên trang này là do các ứng cử 
viên nộp và chưa được kiểm chứng về sự chính xác. Mỗi bài phát biểu là do chính ứng cử viên tự nguyện cung cấp và 

ứng cử viên đó tự đài thọ chi phí về in ấn. Những ứng cử viên không nộp bài phát biểu có thể vẫn đủ điều kiện theo cách khác để được in trong lá phiếu.

Bài Phát Biểu của Ứng Cử Viên
★ Hội Đồng Quân Bình Sinh Hoạt ★	 Tiếp Theo

Khu 2
Fiona Ma 1032 Irving Street #908 (415) 845-5450 
Đảng Dân Chủ San Francisco, CA 94122 fiona@fionama.com 
  www.fionama.com

Mỗi năm, California đều bị thất thoát tám tỷ mỹ kim tiền thuế từ nền kinh tế ngầm. Sự thất thoát về thu nhập này làm hại 
những người dân California làm việc khó nhọc bằng cách rút ngắn các chương trình dịch vụ công cộng thiết yếu và cản trở 
sự phục hồi kinh tế của chúng ta. Là Ủy Viên Hội Đồng Quân Bình Sinh Hoạt của quý vị, tôi sẽ sử dụng 20 năm kinh nghiệm 
về thanh tra và thuế của mình bao gồm sự phục vụ trong cương vị Ủy Viên Hội Đồng Kháng Cáo Thẩm Định, Ủy Viên Hội 
Đồng Giám Sát San Francisco và Dân Biểu Tiểu Bang California để đánh bại sự gian lận và khai gian thuế gây tốn kém cho 
California hàng tỷ. Tôi là người đưa ra nhiều dự luật liên quan đến thuế nhằm giúp các thương nghiệp thành công và làm cho 
California có thể cạnh tranh với những tiểu bang khác. Tôi có B.S. Kế Toán, Bằng Cao Học về Thuế, cùng với Bằng Cao Học 
Quản Trị Kinh Doanh, và có giấy phép là Kế Toán Viên Công Chứng (CPA) ở California từ năm 1992 khi tôi làm việc cho 
công ty kế toán công lớn và sau đó khai trương công ty kế toán nhỏ của riêng tôi. Mục tiêu của tôi trong cương vị là người đại 
diện Hội Đồng Quân Bình Sinh Hoạt của Tiểu Bang là bảo đảm rằng Tiểu Bang Hoàng Kim của chúng ta có hệ thống thu thuế 
hiệu quả và công bằng mà trong đó mọi người được đối xử công bằng và bình đẳng. Tôi rất lấy làm vinh dự khi nhận được lá 
phiếu của quý vị vào ngày 4 tháng Mười Một, 2014. Xin cám ơn quý vị.

James "Jim" Theis 301 McCloskey Road (831) 430-2053 
Đảng Cộng Hòa Hollister, CA 95023 jim@jimtheis.com 
  www.jimtheis.com

Tôi lớn lên ở nông trại tại Montana, hãnh diện phục vụ trong Hải Quân Hoa Kỳ, và làm việc trong ngành công lực trong cương 
vị Phó Cảnh Sát. Hiện tại, vợ tôi và gia đình tôi sống ở nông trại không sử dụng hóa chất ở miền quê Quận San Benito. Tôi lái 
xe pickup đi làm mỗi ngày, và các con của chúng tôi học tại các trường công lập địa phương. Chúng tôi cũng giống như hầu 
hết những người dân Hoa Kỳ làm việc cần mẫn, sống trong sạch và đóng thuế. Tôi không phải là chính trị gia chuyên nghiệp, 
và chưa bao giờ tranh cử vào chức vụ chính trị. Nếu đắc cử, tôi hứa sẽ lắng nghe những quan tâm của quý vị và mang lại sự đối 
xử công bằng & bình đẳng cho tất cả những người đóng thuế. Xin hãy để tôi giúp quý vị. Tôi chân thành biết ơn lá phiếu của 
quý vị. Cảm ơn quý vị.
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Thứ tự của các bài phát biểu được quyết định bằng cách rút thăm. Những bài phát biểu trên trang này là do các ứng cử 
viên nộp và chưa được kiểm chứng về sự chính xác. Mỗi bài phát biểu là do chính ứng cử viên tự nguyện cung cấp và 

ứng cử viên đó tự đài thọ chi phí về in ấn. Những ứng cử viên không nộp bài phát biểu có thể vẫn đủ điều kiện theo cách khác để được in trong lá phiếu.

Bài Phát Biểu của Ứng Cử Viên
★ Hội Đồng Quân Bình Sinh Hoạt ★	 Tiếp Theo

Khu 3
G. Rick Marshall 2390 Crenshaw Boulevard, Suite 423 (424) 217-7422 
Đảng Cộng Hòa Torrance, CA 90501 ask@grickmarshall.com 
  www.grickmarshall.com

G. Rick Marshall là người ủng hộ mạnh mẽ Dự Luật 13, là người ủng hộ người đóng thuế được công nhận và được ủng hộ 
bởi Howard Jarvis Taxpayers Association. G. Rick Marshall hiểu rõ sự ảnh hưởng của thuế đối với ngân sách gia đình đã làm 
việc gần mười năm cho CCH Computax, là tổ chức dẫn đầu về nhu kiện khai thuế. G. Rick Marshall sẽ quản lý luật thuế một 
cách công bằng mà không hề thiên vị, cung ứng dịch vụ chính quyền hiệu quả, loại bỏ sự chi tiêu lãng phí, phạt những kẻ gian 
lận thuế—chứ không phải những sai sót trung thực—và trả lại tiền thuế dư cho người đóng thuế. G. Rick Marshall sẽ ủng hộ 
việc hủy bỏ chính sách bất lợi như là tính thuế mua bán dựa trên chi phí bán lẻ hoàn toàn của điện thoại di động, bất chấp 
mức giá được tính cho người mua. Ông sẽ bảo vệ người tiêu thụ bằng cách ủng hộ giảm bớt thuế hàng hóa cho xăng dầu để 
bù lại giá tăng mong muốn khi lệnh trao đổi theo hạn ngạch áp đặt trên các nhà máy lọc dầu. G. Rick Marshall sẽ không chấp 
nhận khoản tăng 2% mới trong lúc nền kinh tế của California đang hồi phục và tăng thuế mua bán và lợi tức tạm thời đang 
có hiệu lực. Ông biết rõ mọi đồng tiền Chính Quyền chi tiêu được lấy từ những người dân đóng thuế phải làm việc vất vả. G. 
Rick Marshall phục vụ trong Ủy Ban Thủy Cục Thành Phố Torrance, gây quỹ cho Hội Loạn Dưỡng Cơ, dạy kèm cho các thanh 
thiếu niên nam nữ qua chương trình Junior Achievement và phát quà Giáng Sinh qua chương trình Angel Tree cho con em của 
các tù nhân. G. Rick Marshall sẽ giúp mọi người giữ lại nhiều hơn tiền họ kiếm được bằng cách giữ thuế ở mức thấp và chính 
quyền hạn chế để Hệ Thống Kinh Doanh Tự Do có thể giúp người nghèo thoát khỏi cảnh nghèo đói, hạ thấp giá tiêu thụ, và 
tăng tiêu chuẩn đời sống của chúng ta.

Jerome E. Horton P.O. Box 90932 (310) 402-4705 
Đảng Dân Chủ Los Angeles, CA 90009 jehorton@sbcglobal.net 
  http://boardofequalizationjehorton.com

Trong thời gian đầy thử thách này, thật là một đặc ân lớn nếu được phục vụ quý vị trong cương vị Chủ Tịch Hội Đồng Quân 
Bình Sinh Hoạt (BOE), và để có thể sử dụng 36 năm kinh nghiệm của tôi phục vụ ở BOE, lập pháp, và kinh nghiệm tài chánh—
trong đó có 26 năm phục vụ trong Hội Đồng Quân Bình Sinh Hoạt, để bảo vệ và phục vụ người dân California. Tôi bắt đầu 
phục vụ trong Hội Đồng từ khi còn là tập sự viên 18 tuổi và đã nhanh chóng thăng tiến để trở thành cố vấn Luật Thuế Điều 
Hành Thương Nghiệp, trước khi gia nhập Lập Pháp Tiểu Bang California. Sau đó tôi đã phục vụ trong Ủy Ban Trợ Giúp Y Tế 
California và Hội Đồng Đầu Tư Nhân Lực California, tranh đấu để cải thiện việc sử dụng y tế, việc làm tốt, và những cơ hội 
giáo dục. Đắc cử vào BOE năm 2010, là người soạn Dự Luật về Quyền của Người Dân Đóng Thuế, trong nhiệm kỳ của tôi 
chúng ta đã giúp 1.3 triệu nhà kinh doanh khai trương, duy trì, và phát triển thương nghiệp của họ và quản lý lên đến $138 tỷ 
trong tiền thu của tiểu bang và các dịch vụ địa phương. Khởi xướng thương nghiệp chống tội phạm của tôi đã giúp tranh đấu 
chống lại nạn Buôn Người, bắt 128 tội phạm hoạt động bất hợp pháp, và loại bỏ rất nhiều sản phẩm bất hợp pháp và không 
lành mạnh ra khỏi đường phố của chúng ta. Cuộc Vận Động Chống Nạn Nghèo Khó của tôi đã giúp cho hàng ngàn người dân 
đóng thuế California lấy lại được tiền triệu từ tiền thuế bồi hoàn và tín dụng và tạo điều kiện cho các tổ chức bất vụ lợi giúp 
tranh đấu chống lại sự nghèo khó. Tôi cũng hãnh diện không kém về chương trình tập sự của mình đã được lập ra để tạo cho 
thanh thiếu niên của chúng ta những cơ hội huấn luyện và làm việc. Nếu muốn tìm hiểu về 32 sáng kiến thêm của Horton 
và những nguồn thông tin khác, hãy vào http://boardofequalizationjehorton.com. Cuối cùng, xin hãy cùng với các Giáo Viên, 
Nhân Viên Cứu Hỏa, Y Tá, Cảnh Sát, Người Dân Đóng Thuế, và Tiểu Thương ở California ủng hộ cho tôi được tái tranh cử.
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Thứ tự của các bài phát biểu được quyết định bằng cách rút thăm. Những bài phát biểu trên trang này là do các ứng cử 
viên nộp và chưa được kiểm chứng về sự chính xác. Mỗi bài phát biểu là do chính ứng cử viên tự nguyện cung cấp và 

ứng cử viên đó tự đài thọ chi phí về in ấn. Những ứng cử viên không nộp bài phát biểu có thể vẫn đủ điều kiện theo cách khác để được in trong lá phiếu.

Bài Phát Biểu của Ứng Cử Viên
★ Hội Đồng Quân Bình Sinh Hoạt ★	 Tiếp Theo

Khu 4
Nader Shahatit 28793 Beattie St. (909) 440-8769 
Đảng Dân Chủ Highland, CA 92346 shahatitnader@yahoo.com 
  electnadershahatit.com

Tôi sẽ là người giải quyết vấn đề của quý vị bằng cách sử dụng kinh nghiệm làm việc ở Hội Đồng Quân Bình Sinh Hoạt về thuế 
để mang lại các giải pháp cho những vấn đề thuế phức tạp.

Diane L. Harkey 31878 Del Obispo #118; PMB106 (949) 481-4477 
Đảng Cộng Hòa San Juan Capistrano, CA 92675 diane@dianeharkey.com 
  www.dianeharkey.com

Hội Đồng Quân Bình Sinh Hoạt tồn tại để giúp người đóng thuế giải quyết những khác biệt của họ với các cơ quan chính 
quyền. Là người đại diện đắc cử của quý vị, tôi sẽ bảo đảm cho tiếng nói của quý vị được lắng nghe và quý vị nhận được sự công 
bằng về các vấn đề liên quan đến thuế và lệ phí tại Tiểu Bang California. Tôi sẽ làm việc để ủng hộ các cá nhân, gia đình, và 
chủ tiểu thương nghiệp vốn cần được giúp đỡ do các đạo luật và quy định thường gây lầm lẫn và phức tạp. Việc làm và thương 
nghiệp vẫn đang dời đến những tiểu bang khác là nơi dễ dàng hơn để khởi nghiệp, phát triển, thêm lợi nhuận, và trả lương 
cao cho nhân viên. Hội Đồng Quân Bình Sinh Hoạt đóng vai trò quan trọng trong việc định nghĩa cách thi hành và thực hiện 
thế nào đối với thuế và các quy định. Tôi sẽ làm việc với bốn ủy viên khác của Hội Đồng để lập ra cơ cấu mà qua đó sẽ tạo ra 
một California cạnh tranh, thuận lợi cho người sử dụng, và phồn vinh hơn hầu giúp cho các thương nghiệp được thành công 
và tạo ra việc làm. Với thị trường việc làm vững mạnh chúng ta có thể giảm bớt gánh nặng thuế của quý vị, là "bức tường nợ" 
của California, tài trợ cho an toàn công cộng, giáo dục, và các dịch vụ mà chính quyền nên cung cấp. Trong Hạ Viện, tôi đã 
dẫn đầu cuộc đấu tranh chống lại kế hoạch đường xe điện gây lãng phí, và phát triển phương pháp hợp lý để cân bằng ngân 
sách Tiểu Bang, đưa California quay trở lại lối đi vững mạnh về tài khóa. Trong Hội Đồng Quân Bình Sinh Hoạt, tôi sẽ nỗ lực 
để làm cho nền kinh tế của chúng ta tiến triển và việc làm quay trở lại Tiểu Bang chúng ta. Cùng nhau làm việc chúng ta có 
thể đưa vàng trở về California, và tôi lấy làm vinh dự khi nhận được lá phiếu của quý vị.
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Thứ tự của các bài phát biểu được quyết định bằng cách rút thăm. Những bài phát biểu trên trang này là do các ứng cử 
viên nộp và chưa được kiểm chứng về sự chính xác. Mỗi bài phát biểu là do chính ứng cử viên tự nguyện cung cấp và 

ứng cử viên đó tự đài thọ chi phí về in ấn. Những ứng cử viên không nộp bài phát biểu có thể vẫn đủ điều kiện theo cách khác để được in trong lá phiếu.

Bài Phát Biểu của Ứng Cử Viên
★ Tổng Giám Đốc Công Huấn (Chức Vụ Không Đảng Phái) ★

•	 Trong vai trò giám đốc các trường công lập tiểu bang, hoạch định chính sách giáo dục và lãnh đạo các 
khu học chánh địa phương, và làm việc với cộng đồng giáo dục để cải thiện thành tích giáo dục.

•	 Lãnh đạo Bộ Giáo Dục và thực thi những chính sách do Hội Đồng Giáo Dục Tiểu Bang đề ra.
•	 Phục vụ trong cương vị đồng ủy viên của các hội đồng quản trị trong hệ thống giáo dục bậc cao của tiểu 

bang.

Marshall Tuck 10220 Culver Blvd. (323) 332-9859 
 Culver City, CA 90232 hello@marshalltuck.com 
  marshalltuck.com

Các trường công lập California cần những thay đổi lớn để chuẩn bị cho học sinh ganh đua trong nền kinh tế thế giới. Các 
trường của chúng ta xếp hạng thứ 45 trên toàn quốc về môn đọc và toán—nhưng các chính trị gia ở Sacramento đã không 
thực hiện được sự thay đổi nào để giúp cho học sinh được thành công. Các chính trị gia thực hiện quá nhiều những quyết định 
về giáo dục, thay vì các chuyên gia. Bộ máy quan liêu giáo dục lãng phí quá nhiều tiền và kiểm soát quá nhiều. Tôi là nhà giáo 
dục, chứ không phải chính trị gia. Tôi có thành tích được chứng tỏ về việc chuyển hướng các trường học thất bại. Lãnh đạo 17 
trường công lập ở một số các khu phố khó khăn nhất của LA, chúng ta đã tăng tỷ lệ tốt nghiệp đến 60%. Sáng kiến “Trường 
Đại Học Dành Cho Phụ Huynh” của chúng ta đã trở thành kiểu mẫu trong cả nước về việc kêu gọi phụ huynh tham gia nhiều 
hơn. Trong 5 năm qua, các trường học của chúng ta được xếp hạng #1 về cải thiện giáo dục trong số hệ thống trường học lớn 
của California. Trước đây, tôi đã dẫn đầu những nỗ lực để thiết lập 9 trường công lập tự quản mới thành công—mà tất cả đều 
làm tốt hơn các trường địa phương. Là Giám Đốc Học Chánh Tiểu Bang, tôi sẽ là người ủng hộ độc lập cho phụ huynh và học 
sinh—chứ không phải những người hoạt động chính trị. Tôi sẽ làm việc để: (1) Đưa các chính trị gia ra khỏi các trường học 
của chúng ta—để các nhà giáo dục & phụ huynh có thể làm những gì tốt đẹp nhất cho trẻ em. (2) Cắt giảm tệ quan liêu để 
có thêm tiền cho lớp học và khuyến khích sự đổi mới. (3) Phụ huynh tham gia nhiều hơn. (4) Ủng hộ các trường công lập tự 
quản. (5) Bảo đảm tất cả các học sinh có các giáo viên và hiệu trưởng giỏi và có học trình sẵn sàng cho đại học và học nghề. 
Xem kế hoạch của tôi trong www.marshalltuck.com. Hãy xem lý do tại sao các phụ huynh, giáo viên, và những báo chí chính 
ở California—tự do và bảo thủ—ủng hộ cuộc vận động của chúng tôi. Chúng ta không thể chấp nhận sự tầm thường hay thất 
bại. Bầu cho sự thay đổi mà các học sinh của chúng ta cần.

Tom Torlakson P.O. Box 21636 (925) 386-6774 
 Concord, CA 94521 tom@tomtorlakson.com 
  tomtorlakson.com

Là giáo viên California duy nhất và là giám đốc học chánh đầy kinh nghiệm muốn vào chức vụ này, tôi hiểu rõ những hành động 
cứng rắn là cần thiết để củng cố cho các trường học của chúng ta. Kế hoạch của tôi kêu gọi chính các phụ huynh, giáo viên và 
trường học thực hiện sự quyết định giáo dục thay vì giao các trường học của chúng ta cho những chính trị gia ở Washington 
hay các kẻ đầu cơ của Wall Street . Điều này được khởi đầu bằng việc gia tăng sự tham gia của phụ huynh, mở rộng huấn luyện 
nghề nghiệp và kỹ thuật, làm cho trường đại học có giá phải chăng hơn và đầu tư vào các trường học để có các lớp học ít người 
hơn và giáo dục vững mạnh hơn, bao gồm nghệ thuật, âm nhạc, kịch nghệ và kỹ thuật mà các học sinh cần để tốt nghiệp sẵn 
sàng vào đại học. Mọi học sinh xứng đáng có những giáo viên tuyệt vời, đó là lý do tại sao chúng ta phải cải thiện việc huấn 
luyện và hỗ trợ giáo viên, và loại bỏ những ai không phù hợp với công việc —một cách công bằng. Tôi đã giúp thông qua đạo 
luật làm cho được dễ dàng hơn để cách chức các giáo viên có hạnh kiểm xấu hay hiệu năng kém, và tôi đặt việc giúp các giáo 
viên gặp khó khăn là điều ưu tiên. Bởi vì các học sinh xứng đáng có các trường học an toàn, tôi đã giúp thông qua đạo luật để 
giữ băng đảng, ma túy và súng ra khỏi các trường học của chúng ta. Để biết thêm thông tin, xin đọc Bản Kế Hoạch Chi Tiết 
về những Trường Học Xuất Sắc của chúng ta trong www.tomtorlakson.com, được lập ra cùng với các phụ huynh, giáo viên và 
viên chức trường học. Sau ba năm làm việc, vẫn còn quá nhiều công việc phải làm, nhưng chúng ta đang chứng kiến sự tiến 
bộ thực sự— Tỷ lệ tốt nghiệp cao hơn bao giờ hết và điểm thi trên toàn bang đang tăng. Tôi là ứng cử viên duy nhất được ủng hộ 
bởi các giáo viên lớp, y tá, nhân viên cứu hỏa, nhân viên cảnh sát và Hội Sierra California, cùng với các Đảng Viên Dân Chủ 
như Thượng Nghị Sĩ Dianne Feinstein và Đảng Viên Cộng Hòa như Richard Riordan. Hãy cùng nhau làm việc để thực hiện lời 
hứa của nền giáo dục công lập, với trường học có phẩm chất cao trong mọi khu phố.




