
Polls are  
open from 

7:00 a.m. to 8:00 p.m.  
on Election Day

THỨ BA, NGÀY 4 THÁNG MƯỜI MỘT, 2014
C A L I F O R N I A

Tôi là, Debra Bowen, Tổng Thư Ký Tiểu Bang của Tiểu Bang California,  
theo đây chứng nhận rằng tập sách này đã được soạn thảo theo đúng luật.

Ký tên và đóng ấn bằng Triện Tối Cao của Tiểu Bang tại Sacramento, California, vào ngày 13 tháng Tám, 2014.

  TẬP SÁCH HƯỚNG DẪN CHÍNH THỨC VỀ BẦU CỬ  

Baûn Chöùng Thöïc

TỔNG 
TUYỂN CỬ

Debra Bowen 
Tổng Thư Ký Tiểu Bang

Phòng phiếu mở 
cửa từ 7 giờ sáng 
đến 8 giờ tối vào 

Ngày Bầu Cử



Kính Gởi Quý Cử Tri:

Bằng cách ghi danh đi bầu, là quý vị đã thực hiện bước đầu tiên trong việc quyết định tương lai của 
California. Để giúp quý vị thực hiện sự quyết định của mình, nhóm của tôi đã soạn thảo Tập Sách 
Hướng Dẫn Chính Thức Về Bầu Cử này—chỉ là một trong những phương tiện hữu ích để tìm hiểu 
những điều nêu trong lá phiếu của quý vị và kỳ bầu cử này sẽ được thực hiện như thế nào.  

Tập sách lá phiếu mẫu của quận của quý vị có những bài đăng về ứng cử viên và những dự luật riêng 
cho vùng của quý vị. Muốn biết thêm chi tiết về kỳ bầu cử thí dụ như làm thế nào để xem lại tình 
trạng ghi danh bầu cử của quý vị, tìm phòng phiếu, hoặc xác nhận lá phiếu bầu bằng thư của quý vị 
đã nhận được hay chưa, hãy vào www.sos.ca.gov/elections hoặc gọi đường dây trợ giúp bầu cử miễn 
phí của tôi số (800) 339-8163.

Mỗi cử tri đã ghi danh đều được chọn bầu bằng thư hoặc bầu tại phòng phiếu ở địa phương. Ngày 
cuối để yêu cầu lá phiếu bầu bằng thư từ văn phòng bầu cử quận là ngày 28 tháng Mười. Vào Ngày 
Bầu Cử, các phòng phiếu sẽ mở cửa từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tối.

Có thêm nhiều cách khác để tham gia vào tiến trình bầu cử.

•	 Làm nhân viên phòng phiếu vào Ngày Bầu Cử, giúp cho việc bầu cử được dễ dàng hơn cho tất 
cả những cử tri hợp lệ và bảo vệ lá phiếu cho đến khi được đếm.

•	 Hãy nói cho nhau biết về quyền bầu cử qua email, điện thoại, tài liệu, và bản hướng dẫn.

•	 Hướng dẫn những cử tri khác bằng cách tổ chức các nhóm thảo luận hoặc tham gia trong 
những buổi tranh luận với bạn bè, gia đình, và các nhà lãnh đạo cộng đồng.

Tài liệu hướng dẫn cho cử tri này bao gồm các đề tựa và tóm lược những dự luật tiểu bang được đưa 
vào lá phiếu do Kamala D. Harris Tổng Chưởng Lý soạn thảo; phần phân tích khách quan những dự 
luật được đưa vào lá phiếu và những chi phí có thể gây tốn kém cho người dân đóng thuế do Mac 
Taylor Phân Tích Viên Lập Pháp soạn thảo; các bài biện luận cho dự luật được đưa vào lá phiếu do 
những người ủng hộ và chống đối soạn thảo; nội dung của dự luật đề nghị do Diane F. Boyer-Vine Cố 
Vấn Lập Pháp soạn thảo và kiểm chứng; và những thông tin hữu ích khác. Tài liệu này được in dưới 
sự giám sát của David Gerald "Jerry" Hill Ban In Ấn của Tiểu Bang.

Đây là đặc ân tuyệt vời trong nền dân chủ có nhiều quyền chọn lựa. Một số phần tranh cử thật sự đòi 
hỏi số phiếu bầu chênh lệch rất ít. Tôi khuyến khích quý vị nên dành thời giờ đọc kỹ từng ứng cử viên 
và từng dự luật được đưa vào lá phiếu, và biết rõ các quyền bầu cử của quý vị.

Cám ơn sự tích cực của quý vị trong việc chu toàn trách nhiệm của người dân và để cho tiếng nói của 
quý vị được lắng nghe!

Toång Thö Kyù Tieåu Bang
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Các Dự Luật
Vào ngày 13 tháng Tám, 2014, Dự Luật 43 đã được loại bỏ khỏi lá phiếu bởi Lập Pháp Tiểu Bang và Thống Đốc.   ................ 11

 2* Ngân Sách Tiểu Bang.  Trương Mục Ổn Định Ngân Sách.  Tu Chính Hiến Pháp Lập Pháp.   ...................................... 12

45 Bảo Hiểm Y Tế.  Thay Đổi Mức Giá.  Đạo Luật Tiên Khởi.   ............................................................................................. 20

46 Thử Nghiệm Ma Túy và Rượu Bởi Bác Sĩ.  Kiện Tụng Về Sự Bất Cẩn Trong Y Khoa.  Đạo Luật Tiên Khởi. ............... 26

47 Án Hình Sự.  Hình Phạt Tội Tiểu Hình.  Đạo Luật Tiên Khởi. ....................................................................................... 34

48 Thỏa Thuận Về Bài Bạc Của Người Da Đỏ.  Trưng Cầu Dân Ý. .......................................................................................40

Vào ngày 11 tháng Tám, 2014, Dự Luật 49 đã được loại bỏ khỏi lá phiếu theo lệnh của Tòa Tối Cao Pháp Viện California.   48
* Ngày 11 tháng Tám, 2014, Lập Pháp Tiểu Bang và Thống Đốc đã đánh số lại Dự Luật 44 thành Dự Luật 2.

Danh Sách Những Ứng Cử Viên Tiểu Bang và Tự Nguyện Giới Hạn Chi Tiêu Trong Cuộc Vận Động Tranh Cử 50

Bài Phát Biểu của Ứng Cử Viên 51

Thẩm Phán Tòa Tối Cao Pháp Viện 62

Nội Dung của Dự Luật Đề Nghị 64

Tuyên Ngôn về Mục Đích của Các Chính Đảng 76

Các Quyền Của Cử Tri 79

Các Trang Thông Tin
 Tìm Phòng Phiếu Của Quý Vị ........................................................................................................................... 4
 Làm Thế Nào để Bỏ Phiếu ................................................................................................................................. 4
 Luật Về Giấy Tờ Xác Minh Cử Tri .................................................................................................................... 5
 Những Cách Đặc Biệt dành cho Cử Tri California Trong Quân Đội và Ở Hải Ngoại .............................. 5
 Phục Vụ trong cương vị Nhân Viên Phòng Phiếu .......................................................................................... 5
 Tập Sách Bổ Túc Hướng Dẫn Bầu Cử  .............................................................................................................. 9
 Những Trợ Giúp Trong Mạng Điện Toán ........................................................................................................ 9
 Các Kỳ Bầu Cử tại California ........................................................................................................................... 10
 Các Bài Phát Biểu Của Ứng Cử Viên Lập Pháp và Quốc Hội ..................................................................... 49
 Những Người Đóng Góp Nhiều Nhất cho Các Ứng Cử Viên Toàn Tiểu Bang và Các Dự Luật Được 
Đưa Vào Lá Phiếu .............................................................................................................................................. 49
 Ghi Danh Bầu Cử .............................................................................................................................................. 49
 Trợ Giúp Cử Tri Bị Khuyết Tật ........................................................................................................................ 49
 Các Văn Phòng Bầu Cử Quận ......................................................................................................................... 78

Muốn biết thêm chi tiết về quyền bầu cử của quý vị, hãy xem trang 79 của tập sách hướng dẫn này.
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Tìm Phòng Phiếu Của Quý Vị
Các phòng phiếu được thiết lập bởi viên chức bầu cử quận. Khi quý vị nhận được tập sách lá phiếu mẫu của quận gởi 
đến vài tuần trước Ngày Bầu Cử, hãy xem địa chỉ phòng phiếu của quý vị có in trên trang bìa sau.
Nếu quý vị dọn đến địa chỉ mới sau ngày 20 tháng Mười, 2014, quý vị có thể bầu tại phòng phiếu trước đây của quý vị.
Rất nhiều văn phòng bầu cử quận có dịch vụ trợ giúp tìm phòng phiếu trong website hoặc gọi những số điện thoại. 
Muốn biết thêm chi tiết, hãy vào website của Tổng Thư Ký Tiểu Bang tại 
www.sos.ca.gov/elections/find-polling-place.htm hoặc gọi Đường Dây Trợ Giúp Cử Tri miễn phí số (800) 339-8163.
Vào Ngày Bầu Cử, phòng phiếu sẽ mở cửa từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tối. Nếu quý vị đã xếp hàng tại phòng phiếu trước 8 
giờ tối, quý vị sẽ được bỏ phiếu.
Nếu tên của quý vị không có trong danh sách cử tri tại phòng phiếu, quý vị được quyền bầu bằng lá phiếu tạm thời. Lá 
phiếu tạm thời giống như lá phiếu thường nhưng quý vị sẽ bỏ nó vào trong một phong bì đặc biệt. Lá phiếu tạm thời 
của quý vị sẽ được đếm sau khi viên chức bầu cử xác nhận quý vị đã ghi danh bầu cử tại quận đó và quý vị chưa bỏ 
phiếu trong kỳ bầu cử đó.
Quý vị có thể bầu bằng lá phiếu tạm thời tại bất cứ phòng phiếu nào trong quận ở nơi quý vị đã ghi danh bầu cử.

Làm Thế Nào để Bỏ Phiếu
Quý vị có hai chọn lựa khi bỏ phiếu. Quý vị có thể đích thân đi bầu tại phòng phiếu trong quận của quý vị hoặc quý vị 
có thể bầu bằng thư. Quý vị không cần phải bầu cho mọi phần tranh cử trong lá phiếu. Lá phiếu của quý vị sẽ được 
đếm cho mỗi cuộc tranh cử mà quý vị đã bầu. Muốn biết thêm thông tin về quyền bầu cử của quý vị, xin xem trang 79 
của tập sách hướng dẫn này.

Bỏ Phiếu tại Phòng Phiếu vào Ngày Bầu Cử
Khi quý vị đến phòng phiếu của mình, nhân viên phòng phiếu sẽ hỏi tên quý vị và tìm trong danh sách cử tri đã ghi 
danh chính thức của phòng phiếu đó. Sau khi quý vị ký tên vào bên cạnh tên của quý vị trong danh sách đó, nhân viên 
phòng phiếu sẽ đưa cho quý vị một lá phiếu bằng giấy, có mật mã riêng, hoặc thẻ chứa bộ nhớ máy điện toán, tùy vào 
hệ thống bỏ phiếu mà quận của quý vị sử dụng. Đi vào buồng kín và bắt đầu bầu trong lá phiếu.
Nhân viên phòng phiếu sẽ có mặt ở đó để giúp các cử tri. Nếu quý vị không quen cách đánh dấu trong lá phiếu, hãy 
hỏi nhân viên phòng phiếu để được hướng dẫn. Nếu quý vị lỡ làm sai khi đánh dấu trên lá phiếu, hãy hỏi nhân viên 
phòng phiếu cách sửa hoặc xin một lá phiếu mới và bắt đầu lại từ đầu.
Luật của tiểu bang và liên bang đòi hỏi các phòng phiếu phải có đường ra vào dễ dàng cho cử tri bị khuyết tật. Những 
người làm trong phòng phiếu được huấn luyện về luật bầu cử và quyền cử tri, bao gồm nhu cầu thực hiện những thay 
đổi hợp lý về chính sách và thủ tục để bảo đảm sự sử dụng bình đẳng.

Bầu Bằng Thư
Sau khi đánh dấu những chọn lựa của quý vị trên lá phiếu bầu bằng thư, hãy bỏ lá phiếu đó vào phong bì chính thức 
do văn phòng bầu cử quận cấp và dán kín lại. Ký tên vào mặt ngoài của phong bì ở chỗ chỉ dẫn. Để chắc chắn lá phiếu 
gởi đến trước ngày hạn chót, hãy hoàn lại lá phiếu của quý vị:

•	 Bằng bưu điện, miễn là lá phiếu của quý vị được văn phòng bầu cử quận của quý vị nhận được trước 8 giờ tối 
vào Ngày Bầu Cử. Vì dấu bưu điện không được tính, do đó hãy gửi lá phiếu của quý vị vài ngày trước Ngày 
Bầu Cử.

•	 Bằng cách đích thân, đến văn phòng bầu cử quận hay bất cứ phòng phiếu nào trong quận của quý vị trước 8 
giờ tối vào Ngày Bầu Cử.

Ngay cả khi quý vị nhận được lá phiếu bầu bằng thư, quý vị vẫn có thể đổi ý và đi bầu tại phòng phiếu vào Ngày Bầu 
Cử. Hãy đem theo lá phiếu bầu bằng thư của quý vị đến phòng phiếu và đưa lá phiếu đó cho nhân viên phòng phiếu để 
đổi lấy một lá phiếu khác tại phòng phiếu. Nếu quý vị không đưa lại lá phiếu bầu bằng thư, quý vị sẽ được cho bầu 
bằng lá phiếu tạm thời.
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Luật Về Giấy Tờ Xác Minh Cử Tri
Trong hầu hết các trường hợp, cử tri California không cần phải trình căn cước trước khi họ bỏ 
phiếu. Nếu quý vị mới bỏ phiếu lần đầu sau khi ghi danh bằng thư và không cho biết số thẻ căn 
cước, số bằng lái California, hay bốn số cuối của số an sinh xã hội của quý vị trong đơn ghi danh 
bầu cử, quý vị có thể bị yêu cầu phải trình một trong hai thẻ xác minh nêu trên tại phòng phiếu 
của quý vị.
Sau đây là một số loại căn cước được chấp nhận theo luật của tiểu bang và liên bang. Muốn biết 
trọn danh sách liệt kê, xin liên lạc với văn phòng bầu cử quận của quý vị hoặc đọc "Những Đòi 
Hỏi Về ID Tại Phòng Phiếu" trong www.sos.ca.gov/elections/hava.htm.
•	 Bằng lái hoặc thẻ căn cước do tiểu bang cấp
•	 Sổ thông hành
•	 Thẻ chứng nhận nhân viên
•	 Thẻ căn cước quân đội
•	 Thẻ sinh viên

Những Cách Đặc Biệt dành cho Cử Tri California Trong Quân Đội và Ở Hải 
Ngoại
Là cử tri trong quân đội và ở hải ngoại, quý vị có thể fax hoặc gởi lại lá phiếu của quý vị bằng 
bưu điện đến văn phòng bầu cử quận của quý vị. Nếu quý vị fax lá phiếu, quý vị cũng phải kèm 
theo đơn Tuyên Thệ của Cử Tri cho miễn quyền bỏ phiếu kín có chữ ký của quý vị.
Tuy nhiên khi gởi lại lá phiếu của quý vị, lá phiếu đó phải được văn phòng bầu cử quận nhận 
được trước khi phòng phiếu đóng cửa lúc 8 giờ tối (Giờ Miền Tây) vào Ngày Bầu Cử. Không căn 
cứ vào dấu đóng của bưu điện.
Quý vị có thể ghi danh bầu cử và điền đơn xin lá phiếu bầu khiếm diện đặc biệt trong 
www.fvap.gov.
Muốn biết thêm chi tiết về cử tri trong quân đội và ở hải ngoại, hãy vào 
www.sos.ca.gov/elections/elections_mov.htm.

Làm Việc Kiếm Tiền và Tạo Nên Sự Thay Đổi . . .  
Hãy làm Nhân Viên Phòng Phiếu trong Ngày Bầu Cử
Những nhân viên phòng phiếu có thể kiếm tiền trong sự phục vụ quý giá của họ, ngoài việc học 
hỏi kinh nghiệm thực tế với những phương tiện của nền dân chủ chúng ta và giúp bảo vệ các 
phiếu bầu cho đến khi chúng được chuyển đến các nhân viên bầu cử.
Liên lạc văn phòng bầu cử của quận quý vị (xem trang 78 của tài liệu hướng dẫn cử tri này hoặc 
vào www.sos.ca.gov/elections/elections_d.htm) hay gọi số (800) 339-8163 để biết thêm chi tiết về 
việc làm nhân viên phòng phiếu.
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Để Biết Thêm Chi Tiết

Các Biện Luận

Lá Phiếu Của Quý Vị Có Ý Nghĩa Gì

Chống
Hội Giáo Dục Tiểu Bang
6114 La Salle Avenue, #441
Oakland, CA 94610
(510) 500-5147
2BadForKids@EducateOurState.org
www.2BadForKids.org

Hãy bầu 
KHÔNG cho 2 

để BẢO VỆ TRƯỜNG HỌC. 
Dự Luật 2 che giấu một trái 
bom nổ chậm về mặt tài chánh 
rất NGUY HIỂM sẽ HẠN CHẾ 
khả năng tiết kiệm của các khu. 
Dự Luật 2 giúp giữ cho 
California xếp hạng thứ 50 
trong cả nước về số tiền chi tiêu 
cho mỗi học sinh. Đừng tin 
Sacramento. Hãy tìm hiểu sự 
thật từ các bậc phụ huynh, chứ 
không phải từ các chính khách 
tại www.2BadForKids.org.

Dự Luật 2 thiết lập 
một QUỸ VỮNG 

MẠNH PHÒNG HỜ CHO 
NHỮNG LÚC KHÓ KHĂN trong 
Hiến Pháp Tiểu Bang mà sẽ bắt 
buộc Lập Pháp và Thống Đốc phải 
tiết kiệm tiền và trả bớt nợ, điều 
này sẽ giúp bảo vệ NGƯỜI DÂN 
ĐÓNG THUẾ không bị TĂNG 
THUẾ KHÔNG CẦN THIẾT và 
BẢO VỆ CÁC TRƯỜNG HỌC 
không bị cắt giảm gây hậu quả 
nghiêm trọng. CẢ HAI Đảng Dân 
Chủ và Đảng Cộng Hòa đều ỦNG 
HỘ Dự Luật 2.

Ủng Hộ
Tom Willis
Bầu Có cho Dự Luật 2
2355 Broadway #407
Oakland, CA 94612
(510) 210-5001
Info@CaliforniaRainyDayFund.com
www.CaliforniaRainyDayFund.com

Lá phiếu bầu KHÔNG 
cho dự luật này có 

nghĩa là: Những điều lệ về việc 
trả nợ của tiểu bang, quỹ dự trữ 
ngân sách của tiểu bang, và dự trữ 
của khu học chánh địa phương sẽ 
không thay đổi.

Lá phiếu bầu CÓ cho dự 
luật này có nghĩa là: Những 

khoản nợ hiện hữu của tiểu bang 
có thể sẽ được hoàn trả nhanh 
hơn. Sẽ có những điều lệ mới về 
quỹ dự trữ ngân sách của tiểu 
bang. Quỹ dự trữ ngân sách của 
khu học chánh địa phương sẽ bị 
giới hạn trong vài năm.

Tóm Lược Được đưa vào Lá Phiếu bởi Lập Pháp

Vào ngày 13 tháng Tám, 2014, Dự Luật 43 đã 
được loại bỏ và Dự Luật 1 đã được thêm vào lá 
phiếu bởi Lập Pháp Tiểu Bang và Thống Đốc. 
Chi tiết về Dự Luật 1 sẽ được trình bày trong 

Tập Sách Bổ Túc Hướng Dẫn Bầu Cử.

Dự Luật Ngân Sách Tiểu Bang.   
Trương Mục Ổn Định Ngân Sách.   
Tu Chính Hiến Pháp Lập Pháp2

Đòi hỏi phải chuyển tiền thu của quỹ tổng quát hằng năm của tiểu 
bang vào trương mục ổn định ngân sách.  Đòi hỏi phải sử dụng một 
nửa số tiền thu để trả các khoản nợ của tiểu bang.  Giới hạn việc dùng 
số ngân khoản còn lại cho những trường hợp khẩn cấp hoặc thiếu hụt 
ngân sách.  Tác Động Tài Khóa:  Tiết kiệm lâu dài cho tiểu bang nhờ 
trả các khoản nợ hiện thời được nhanh hơn.  Mức dự trữ ngân sách 
của tiểu bang khác nhau, tùy thuộc vào nền kinh tế và những quyết 
định bởi các viên chức dân cử.  Làm giảm bớt quỹ dự trữ địa phương 
của một số khu học chánh.

KHÔNGCÓ
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Các Biện LuậnCác Biện Luận

Lá Phiếu Của Quý Vị Có Ý Nghĩa GìLá Phiếu Của Quý Vị Có Ý Nghĩa Gì

Tóm Lược Được đưa vào Lá Phiếu bởi Những Người Thỉnh Nguyện Đã Ký TênTóm Lược Được đưa vào Lá Phiếu bởi Những Người Thỉnh Nguyện Đã Ký Tên

Chống
Không cho 46—Bệnh Nhân và 

Chuyên Viên Y Tế Bảo Vệ Sử 
Dụng và Kèm Giữ Chi Phí Y Tế

1510 J Street, Suite 120
Sacramento, CA 95814
(916) 706-1001
info@NoOn46.com
www.NoOn46.com

Ủng Hộ
Hội Người Dân Ủng Hộ An Toàn 
Cho Bệnh Nhân
969 Colorado Boulevard, Suite 103
Los Angeles, CA 90041
(310) 395-2544
info@YesOn46.org
www.yeson46.org

Chống
Không cho 45—Người Dân 

California Chống Việc Tăng  
Chi Phí Y Tế

455 Capitol Mall, Suite 600
Sacramento, CA 95814
(866) 676-8156
Info@StopHigherCosts.org
www.StopHigherCosts.org

Ủng Hộ
Chương Trình Bảo Vệ Người  
Tiêu Thụ
2701 Ocean Park Blvd., Suite 112
Santa Monica, CA 90405
(310) 392-0522
yeson45@consumerwatchdog.org
www.yeson45.org

Người dân California 
đang bị tính tiền bảo 

hiểm sức khỏe quá đắt. Dự Luật 
45 sẽ ngăn chận việc giá tiền leo 
thang bằng cách bắt buộc các 
hãng bảo hiểm sức khỏe phải 
minh bạch và chứng minh công 
khai mức giá của mình trước khi 
có thể tăng tiền bảo hiểm. Bảo 
hiểm xe có sự quy định tương 
tự nên đã tiết kiệm tiền tỷ cho 
những người lái xe. Những nơi 
bảo trợ: Hội Bảo Vệ Người Tiêu 
Thụ, Hội Y Tá California. Những 
nơi chống đối: các hãng bảo hiểm 
sức khỏe.

Dự Luật 45 là sự 
thâu tóm quyền 

lực bởi các nhóm đặc quyền hầu 
dành lấy quyền kiểm soát về 
quyền lợi y tế và giá tiền từ ủy 
ban độc lập mới thành lập và rất 
thành công của California—và 
thay vì vậy trao quyền đó cho 
một chính khách ở Sacramento. 
Tốn kém nhiều hơn, quan liêu 
hơn. Chính trị đang can thiệp vào 
những chọn lựa về trị bệnh. Miễn 
cho các công ty lớn. Các y tá, bác 
sĩ, người tiêu thụ đều nói hãy bầu 
Không!

46 giúp cứu sống được 
nhiều người. Dự luật 

này ngăn ngừa các bác sĩ và bệnh 
nhân nghiện ngập và bắt buộc 
những bác sĩ bất cẩn phải gánh 
chịu trách nhiệm. Ước tính cho 
thấy 18% chuyên viên y tế gặp 
phải vấn đề nghiện ngập trong 
cuộc đời của họ. Sự bất cẩn trong 
y khoa là nguyên nhân gây tử 
vong đứng hàng thứ ba ở đất nước 
này. Dùng quá liều những loại 
thuốc có toa là một bệnh dịch. 
Cần phải có cách chữa từ lâu rồi. 
Hãy Bầu Có.

Các luật sư kiện 
cáo đã soạn ra Dự 

Luật 46 để kiếm được tiền triệu từ 
những vụ kiện về sơ sót y khoa. 
Chúng ta sẽ phải trả tiền, và có 
thể bị mất đi các bác sĩ mà chúng 
ta tín nhiệm—vì nhiều bác sĩ và 
chuyên viên sẽ buộc phải rời khỏi 
California, đến những tiểu bang 
mà bảo hiểm về trách nhiệm y 
khoa có giá phải chăng hơn. Hãy 
bảo vệ tiền và việc sử dụng dịch 
vụ y tế của quý vị. Bầu không cho 
46.

Lá phiếu bầu KHÔNG 
cho dự luật này có 

nghĩa là: Mức bồi thường tối đa 
cho những thiệt hại do sơ sót 
trong việc điều trị gây ra chẳng 
hạn như sự đau đớn và chịu đựng 
sẽ vẫn là $250,000 và không phải 
lệ thuộc vào sự điều chỉnh hằng 
năm theo mức lạm phát. Các 
nhân viên chăm sóc y tế sẽ không 
bị đòi hỏi phải kiểm lại quá trình 
sử dụng trước đây của thuốc có 
toa trong tài liệu lưu trữ toàn tiểu 
bang trước khi kê toa hoặc cấp 
thuốc. Các bệnh viện sẽ không bị 
đòi hỏi phải thử nghiệm rượu và 
ma túy đối với bác sĩ.

Lá phiếu bầu CÓ cho dự luật 
này có nghĩa là: Giá tiền bảo 

hiểm sức khỏe cho cá nhân và 
cho nhóm ít người sẽ cần được 
Ủy Viên Đặc Trách Bảo Hiểm phê 
chuẩn trước khi có hiệu lực.

Lá phiếu bầu KHÔNG 
cho dự luật này có 

nghĩa là: Ban quản lý của tiểu 
bang sẽ tiếp tục có thẩm quyền 
duyệt xét, nhưng không được 
phê chuẩn, giá tiền bảo hiểm sức 
khỏe cho cá nhân và cho nhóm ít 
người.

Lá phiếu bầu CÓ cho dự 
luật này có nghĩa là: Mức bồi 

thường tối đa cho những thiệt 
hại do sơ sót trong việc điều trị 
gây ra chẳng hạn như sự đau đớn 
và chịu đựng sẽ tăng từ $250,000 
đến $1.1 triệu và được điều chỉnh 
hằng năm theo mức lạm phát 
trong tương lai. Các nhân viên 
chăm sóc y tế sẽ bị đòi hỏi phải 
kiểm lại quá trình sử dụng trước 
đây của thuốc có toa trong tài liệu 
lưu trữ toàn tiểu bang trước khi 
kê toa hoặc cấp một số loại thuốc 
cho bệnh nhân lần đầu. Các bệnh 
viện sẽ bị đòi hỏi phải thử nghiệm 
rượu và ma túy đối với một số 
bác sĩ.

Đòi hỏi phải được Ủy Viên Đặc Trách Bảo Hiểm phê chuẩn trước khi 
hãng bảo hiểm sức khỏe có thể thay đổi mức giá hay bất cứ thứ gì khác 
tác động đến chi phí liên quan đến bảo hiểm sức khỏe.  Quy định về 
việc thông báo công cộng, tiết lộ, và điều giải, và sự xem xét sau đó của 
tòa.  Miễn cho các chương trình bảo hiểm sức khỏe tập thể của hãng 
lớn.  Tác Động Tài Khóa:  Chi phí hành chánh của tiểu bang để quản lý 
bảo hiểm sức khỏe tăng thêm, có thể không quá một vài triệu mỹ kim 
mỗi năm trong hầu hết các năm, được tài trợ từ tiền lệ phí do các công 
ty bảo hiểm sức khỏe trả.

DỰ LUẬT Bảo Hiểm Y Tế.  Thay Đổi Mức Giá.  
Đạo Luật Tiên Khởi.45

Đòi hỏi sự thử nghiệm ma túy bởi bác sĩ.  Đòi hỏi phải xem xét quá 
trình sử dụng trước đây của thuốc có toa trong hệ thống dữ liệu toàn 
tiểu bang trước khi kê toa thuốc cấm.  Tăng mức bồi thường tối đa lên 
hơn $250,000 cho sự đau đớn/thiệt hại trong các vụ kiện về sự bất cẩn 
trong y khoa để bù vào lạm phát.  Tác Động Tài Khóa:  Chi phí của tiểu 
bang và địa phương tăng thêm do việc tăng mức bồi thường tối đa cho 
những thiệt hại vì sơ sót trong việc điều trị gây ra từ hàng chục triệu 
đến vài trăm triệu mỹ kim mỗi năm, bù lại một phần bằng tiền tiết 
kiệm từ những đòi hỏi đối với các nhân viên chăm sóc y tế.

DỰ LUẬT Thử Nghiệm Ma Túy Và Rượu Bởi Bác Sĩ.   
Kiện Tụng Về Sự Bất Cẩn Trong Y Khoa.   
Đạo Luật Tiên Khởi.46

CHỐNG ĐỐIỦNG HỘCHỐNG ĐỐIỦNG HỘ
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Đổi những tội không 
bạo lực ở mức độ nhẹ, 

chẳng hạn như sở hữu ma túy 
đơn thuần và trộm cắp vặt từ tội 
đại hình thành tội tiểu hình. Cho 
phép xử tội đại hình cho những 
người vi phạm tình dục đã ghi 
danh và bất cứ kẻ nào đã từng 
bị kết tội cưỡng hiếp, sát nhân 
hay quấy nhiễu trẻ em trước đây. 
Tiết kiệm được hàng trăm triệu 
mỹ kim mỗi năm và tài trợ cho 
trường học, nạn nhân tội ác, chữa 
bệnh tâm thần và cai nghiện ma 
túy.

Có thể phóng 
thích 10,000 tội 

phạm đại hình khỏi nhà tù tiểu 
bang. Giảm hình phạt cho tội 
trộm cắp súng. Giảm hình phạt 
cho tội sở hữu thuốc “cưỡng hiếp”. 
Bị các công tố viên, ngành công 
lực, và cộng đồng thương nghiệp 
phản đối. Bị các nạn nhân tội ác 
và nạn nhân ngược đãi về tình 
dục phản đối. Hãy bầu KHÔNG 
cho Dự Luật 47.

Được ủng hộ bởi 
THỐNG ĐỐC JERRY 

BROWN, lá phiếu CÓ bầu cho 48 
sẽ tạo ra HÀNG NGÀN CÔNG 
VIỆC LÀM, tạo ra NHỮNG CƠ 
HỘI VỀ KINH TẾ ở một trong 
những vùng nghèo nhất của tiểu 
bang, giữ lại QUYỀN KIỂM SOÁT 
CỦA ĐỊA PHƯƠNG đối với 
một dự án rất được ủng hộ, đem 
lại THU NHẬP CHO CHÍNH 
QUYỀN TIỂU BANG và ĐỊA 
PHƯƠNG, khuyến khích sự tự túc 
của bộ lạc, và tránh được việc phát 
triển trong những vùng có môi 
trường cần được bảo vệ.

Đồng ý cho hoạt 
động bài bạc ở 

bên ngoài vùng dành riêng. Thỏa 
thuận bất lợi cho California. 
Không giữ đúng lời hứa rằng các 
sòng bài của Người Da Đỏ sẽ chỉ 
ở trên vùng đất nguyên thủy của 
bộ lạc. Cho phép xây sòng bài 
lớn ở bên ngoài vùng dành riêng 
sẽ làm tăng tội phạm và dân số ở 
vùng Central Valley. Không cần 
thêm tiền cho quỹ tổng quát của 
tiểu bang hay trường học. Hãy 
bầu KHÔNG cho Dự Luật 48.

Lá phiếu bầu KHÔNG 
cho dự luật này có 

nghĩa là: Các thỏa thuận của tiểu 
bang đã ký kết với bộ lạc North 
Fork và bộ lạc Wiyot sẽ không có 
hiệu lực. Vì vậy, sẽ không có bộ 
lạc nào được bắt đầu chơi bài bạc 
trừ khi những thỏa thuận mới 
được chính quyền tiểu bang và 
liên bang phê chuẩn.

Lá phiếu bầu CÓ cho dự luật 
này có nghĩa là: Các thỏa 

thuận của tiểu bang đã ký kết với 
bộ lạc North Fork Rancheria của 
Người Da Đỏ Mono và Bộ Lạc 
Wiyot sẽ có hiệu lực. Vì vậy, bộ 
lạc North Fork sẽ được phép xây 
cất và điều hành một sòng bài 
mới ở Quận Madera và sẽ phải 
trả những khoản tiền khác nhau 
cho chính quyền tiểu bang và địa 
phương, bộ lạc Wiyot, và những 
bộ lạc khác.

Lá phiếu bầu CÓ cho dự luật 
này có nghĩa là: Những tội 

phạm hình sự đã phạm một số 
tội không nghiêm trọng và không 
hung bạo về ma túy và tài sản sẽ 
được xét xử để giảm nhẹ hình 
phạt (chẳng hạn như giảm án tù). 
Số tiền mà tiểu bang tiết kiệm 
được do dự luật này sẽ được dùng 
để yểm trợ các chương trình ngăn 
ngừa trốn học và bỏ học, các dịch 
vụ dành cho nạn nhân, điều trị 
bệnh tâm thần và nghiện ma túy, 
và những chương trình khác được 
lập ra để giữ cho người vi phạm 
không phải vào tù trở lại.

Lá phiếu bầu KHÔNG 
cho dự luật này có 

nghĩa là: Hình phạt cho những 
người phạm một số tội không 
nghiêm trọng và không hung 
bạo về ma túy và tài sản sẽ không 
được giảm.

Hướng Dẫn Tham Khảo Nhanh

Để Biết Thêm Chi Tiết Để Biết Thêm Chi Tiết

Chống
Bầu Không cho Dự Luật 48—Giữ 

Cho Sòng Bài Kiểu Vegas Tránh 
Xa Các Khu Xóm

www.stopreservationshopping.com

Ủng Hộ
Gary Gilbert, Cựu Chủ Tịch, Hội 

Đồng Giám Sát Quận Madera
Chương Trình Bầu Có Cho 48
P.O. Box 155
Oakhurst, CA 93644
(559) 877-2740
VoteYes48@gmail.com
www.VoteYes48.com

Chống
John Lovell
Hiệp Hội Cảnh Sát Trưởng 

California
1127 11th Street, Ste. 523
Sacramento, CA 95814
(916) 447-3820
jlovell@johnlovell.com
www.californiapolicechiefs.org

Ủng Hộ
Bầu Có cho 47
(510) 550-5486
campaign@safetyandschools.com
VoteYes47.com

Đòi hỏi áp dụng án tiểu hình thay vì đại hình cho một số vi phạm về 
ma túy và tài sản.  Không áp dụng cho những người trước đây đã bị 
kết án phạm tội nghiêm trọng hoặc bạo lực và đã bị giữ tên trong danh 
sách những người vi phạm tình dục.  Tác Động Tài Khóa:  Tư pháp 
hình sự của tiểu bang và của quận có thể tiết kiệm được nhiều trăm 
triệu mỹ kim hằng năm.  Tiền tiết kiệm của tiểu bang được chi cho việc 
ngăn ngừa trốn học và bỏ học, điều trị bệnh tâm thần và cai nghiện, và 
những dịch vụ dành cho nạn nhân.

Lá phiếu “Có” phê chuẩn, và lá phiếu “Không” bác bỏ, các thỏa thuận 
về bài bạc của bộ lạc da đỏ ký kết giữa tiểu bang với bộ lạc North Fork 
Rancheria của Người Da Đỏ Mono và Bộ Lạc Wiyot.  Tác Động Tài 
Khóa:  Tiền trả một lần (từ $16 triệu đến $35 triệu) và tiền trả hằng 
năm trong 20 năm ($10 triệu) từ các bộ lạc Da Đỏ trả cho chính quyền 
tiểu bang và địa phương để trang trải những chi phí liên quan đến công 
việc điều hành một sòng bài mới.

DỰ LUẬT Thỏa Thuận Về Bài Bạc Của Người Da Đỏ.  
Trưng Cầu Dân Ý.48

DỰ LUẬT Án Hình Sự.  Hình Phạt Tội Tiểu Hình.   
Đạo Luật Tiên Khởi.47

CHỐNG ĐỐIỦNG HỘ CHỐNG ĐỐIỦNG HỘ

KHÔNGCÓKHÔNGCÓ
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Hướng Dẫn Tham Khảo NhanhHướng Dẫn Tham Khảo Nhanh Tập Sách Bổ Túc Hướng Dẫn Bầu Cử
Hạn chót hợp lệ để nộp dự luật đưa vào lá 
phiếu cho kỳ bầu cử này là ngày 26 tháng 
Sáu, 2014. Luật Tiểu Bang đòi hỏi phải in 
tài liệu hướng dẫn cho cử tri này vào 
tháng Tám 2014. Lập Pháp và Thống Đốc 
đã thêm một dự luật vào lá phiếu tháng 
Mười Một. Tổng Thư Ký Tiểu Bang sẽ 
chuẩn bị và gởi Tập Sách Bổ Túc Hướng 
Dẫn Bầu Cử đến quý vị bằng bưu điện. 
Tổng Thư Ký Tiểu Bang cũng sẽ đăng 
những chi tiết đã cập nhật trong www.
voterguide.sos.ca.gov.

Hãy vào Website của Tổng Thư Ký 
Tiểu Bang để:
•	 Tìm hiểu về các khoản đóng góp vận 

động và hoạt động vận động bầu cử
http://cal-access.sos.ca.gov

•	 Xem tài liệu hướng dẫn cho cử tri này 
bằng những ngôn ngữ khác
www.voterguide.sos.ca.gov

•	 Tìm phòng phiếu của quý vị để đi bầu 
vào Ngày Bầu Cử
www.sos.ca.gov/elections/find-polling-
place.htm

•	 Tìm hiểu chi tiết về lá phiếu bầu bằng 
thư
www.sos.ca.gov/elections/elections_m.
htm

•	 Xem những chi tiết hữu ích dành cho 
cử tri bỏ phiếu lần đầu
www.sos.ca.gov/elections/new-voter

•	 Xem kết quả bầu cử trực tiếp sau khi 
các phòng phiếu đóng cửa vào Ngày 
Bầu Cử
http://vote.sos.ca.gov

Vào ngày 11 tháng Tám, 2014, Dự Luật 49 đã 
được loại bỏ khỏi lá phiếu theo lệnh của Tòa Tối 

Cao Pháp Viện California.



10 | 

Các Kỳ Bầu Cử tại California
Luật California đòi hỏi rằng cả các ứng cử viên ứng cử vào chức vụ do cử tri đề cử phải được để tên 
cùng trong một lá phiếu. Chức vụ do cử tri đề cử là những chức vụ trong lập pháp tiểu bang, chức 
vụ trong quốc hội Hoa Kỳ, và chức vụ trong hiến pháp tiểu bang.
Trong cả hai kỳ bầu cử sơ bộ công khai và tổng tuyển cử, quý vị có thể bầu cho bất kỳ ứng cử viên 
nào, bất kể đảng phái gia nhập mà quý vị cho biết trong đơn ghi danh bầu cử của quý vị. Trong kỳ 
bầu cử sơ bộ, hai ứng cử viên nhận được nhiều phiếu bầu nhất—bất kể đảng phái gia nhập—sẽ 
tranh cử trong kỳ tổng tuyển cử. Nếu có một ứng cử viên nhận được đa số phiếu bầu (50 phần trăm 
+ 1), thì vẫn phải tổ chức kỳ tổng tuyển cử. Cho dù nếu chỉ có hai ứng cử viên trong kỳ bầu cử sơ bộ 
công khai, cũng vẫn phải có kỳ tổng tuyển cử.
Hệ thống bầu cử sơ bộ công khai của California không áp dụng cho những ứng cử viên tranh cử vào 
chức vụ Tổng Thống Hoa Kỳ, ủy ban trung ương quận, hay những chức vụ địa phương.
Luật California đòi hỏi những chi tiết sau đây phải được in trong thông báo này.

Các Chức Vụ Do Cử Tri Đề Cử
Các chính đảng không được quyền đề cử chính thức ứng cử viên cho những chức vụ do cử tri đề cử 
trong kỳ bầu cử sơ bộ. Ứng cử viên được đề cử vào chức vụ do cử tri đề cử trong kỳ bầu cử sơ bộ là 
người được người dân đề cử và không phải là người được bất cứ đảng nào đề cử chính thức trong kỳ 
tổng tuyển cử. Ứng cử viên được đề cử vào chức vụ do cử tri đề cử phải có đảng mà người đó đã 
chọn, hay là không có đảng đã chọn, được ghi trên lá phiếu, nhưng phần chỉ định đảng đã chọn 
hoàn toàn là do ứng cử viên chọn và chỉ được ghi trong phần thông tin cho cử tri mà thôi. Nó không 
có nghĩa là ứng cử viên đó được đề cử hay được ủng hộ bởi đảng được chỉ định, hoặc là có sự gia 
nhập giữa đảng đó và ứng cử viên đó, và không có ứng cử viên nào được cử tri đề cử được xem như 
là ứng cử viên được đề cử chính thức của bất cứ chính đảng nào. Trong tập sách lá phiếu mẫu của 
quận, các đảng có thể liệt kê danh sách ứng cử viên cho những chức vụ do cử tri đề cử là người nhận 
được sự ủng hộ chính thức của đảng đó.
Bất cứ cử tri nào cũng đều có thể bầu cho ứng cử viên vào một chức vụ do cử tri đề cử, nếu họ đáp 
ứng những điều kiện cần thiết khác để bầu cho chức vụ đó. Hai người nào nhận được nhiều phiếu 
bầu nhất trong kỳ bầu cử sơ bộ sẽ được tranh cử vào chức vụ do cử tri đề cử trong kỳ tổng tuyển cử 
cho dù nếu cả hai ứng cử viên có cùng sự chỉ định của một đảng mà họ chọn. Không đảng nào được 
quyền có ứng cử viên với sự chỉ định của đảng đã chọn được tranh cử trong kỳ tổng tuyển cử, trừ 
khi ứng cử viên đó là một trong hai ứng cử viên đứng đầu trong kỳ bầu cử sơ bộ.

Những Chức Vụ Không Đảng Phái
Các chính đảng không được quyền đề cử ứng cử viên vào những chức vụ không đảng phái trong kỳ 
bầu cử sơ bộ, và ứng cử viên trong kỳ bầu cử sơ bộ không phải là người được đề cử chính thức của 
bất cứ đảng nào cho chức vụ đó trong kỳ tổng tuyển cử. Ứng cử viên được đề cử vào chức vụ không 
đảng phái không được chỉ định vào đảng mà người đó đã chọn, hay là không có đảng đã chọn, trên 
lá phiếu. Hai ứng cử viên đứng đầu trong kỳ bầu cử sơ bộ sẽ tranh cử trong kỳ tổng tuyển cử cho 
chức vụ không đảng phái.
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Vào ngày 13 tháng Tám, 2014, Dự Luật 43 đã được loại bỏ 
và Dự Luật 1 đã được thêm vào lá phiếu 
bởi Lập Pháp Tiểu Bang và Thống Đốc. 
Chi tiết về Dự Luật 1 sẽ được trình bày 

trong Tập Sách Bổ Túc Hướng Dẫn Bầu Cử.



Ngân Sách Tiểu Bang.  Trương Mục Ổn Định Ngân Sách.  Tu Chính Hiến Pháp Lập Pháp.
•	 Đòi hỏi phải chuyển 1.5% tiền thu của quỹ tổng quát hằng năm vào trương mục ổn định ngân sách của tiểu bang.
•	 Đòi hỏi phải chuyển thêm tiền thu từ tiền thuế của số tiền lời từ tiền vốn của cá nhân vượt quá 8% của lợi tức quỹ 

tổng quát vào trương mục ổn định ngân sách và, dưới một số điều kiện, có quỹ dự trữ dành riêng cho trường học 
K–14.

•	 Đòi hỏi phải sử dụng một nửa số tiền thu của trương mục ổn định ngân sách để trả nợ và các khoản nợ không có 
tiền trả của tiểu bang.

•	 Cho phép sử dụng giới hạn những ngân khoản này trong trường hợp khẩn cấp hoặc nếu ngân sách tiểu bang bị 
thiếu hụt.

•	 Quy định số tiền tối đa có trong trương mục ổn định ngân sách là 10% tiền thu của quỹ tổng quát, phần còn lại 
chuyển qua sử dụng cho hạ tầng cơ sở.

Tóm Lược của Phân Tích Viên Lập Pháp về Ước Tính Tác Động Tài Khóa Thực Sự Đối Với Chính Quyền Tiểu Bang và Địa 
Phương:
•	 Một số khoản nợ hiện thời của tiểu bang sẽ trả được nhanh hơn, giúp tiết kiệm lâu dài cho tiểu bang.
•	 Thay đổi mức dự trữ ngân sách của tiểu bang, là điều sẽ lệ thuộc vào nền kinh tế và những quyết định trong tương 

lai bởi Thống Đốc và Lập Pháp. 
•	 Quỹ dự trữ mà một số khu học chánh giữ lại sẽ giảm xuống.

2

Dự Luật Ngân Sách Tiểu Bang.  Trương Mục Ổn Định Ngân Sách.   
Tu Chính Hiến Pháp Lập Pháp.2
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Đề Tựa Chính Thức và Tóm Lược Được Soạn Thảo bởi Bộ Trưởng Tư Pháp

Khái Quát
Dự Luật 2 tu chính Hiến Pháp Tiểu Bang để chấm dứt các 

điều lệ hiện tại về quỹ dự trữ ngân sách tiểu bang—Trương 
Mục Ổn Định Ngân Sách (BSA)—và thay thế bằng các điều 
lệ mới. Những điều lệ mới sẽ thay đổi cách tiểu bang trả nợ 
và để dành tiền trong quỹ dự trữ. Ngoài ra, nếu Dự Luật 2 
được thông qua, thì luật mới của tiểu bang sẽ có hiệu lực 
hầu thiết lập quỹ dự trữ ngân sách tối đa mà các khu học 
chánh có thể giữ ở cấp địa phương trong những năm tới. 
Cuối cùng, dự luật đặt ra trong Hiến Pháp đòi hỏi hiện thời 
cho ban ngân sách của Thống Đốc phải ước lượng mức thu 
và chi của Quỹ Tổng Quát tiểu bang trong tương lai. Hình 1 
tóm lược những thay đổi chính sẽ xảy ra nếu các cử tri phê 
chuẩn Dự Luật 2.

Sơ Lược Vấn Đề
Ngân Sách và Quỹ Dự Trữ Tiểu Bang

Ngân Sách Tiểu Bang. Năm nay, tiểu bang lập kế hoạch 
chi hầu như $110 tỷ từ Quỹ Tổng Quát, là trương mục 
chính của mình. Khoảng phân nửa mức chi này dành cho 

Phân Tích của Phân Tích Viên Lập Pháp
giáo dục—chủ yếu cho các trường học và trường đại học 
cộng đồng nhưng đồng thời cũng cho các trường đại học 
công lập. Hầu hết số tiền còn lại là dành cho y tế, các dịch 
vụ xã hội, và chương trình tư pháp hình sự.

Nền Kinh Tế Tác Động Đến Ngân Sách Tiểu Bang. Hình 
2 cho thấy mức thu nhập của tiểu bang từ thuế lợi tức cá 
nhân—là nguồn thu nhập lớn nhất của tiểu bang. Như 
trình bày trong hình, khi nền kinh tế bị suy thoái, thì tiền 
thu thuế này bị giảm xuống. Khi nền kinh tế được cải thiện, 
thì tiền thu thuế này tăng lên. Bởi vì tiền thu thuế và quỹ dự 
trữ quyết định số tiền tiểu bang có thể chi tiêu, do đó Lập 
Pháp thường phải có những hành động trong những năm 
kinh tế suy thoái để cân bằng ngân sách. Những hành động 
này bao gồm việc cắt giảm chi tiêu và tăng thuế.

Dự Trữ Cho "Những Lúc Khó Khăn." Chính quyền sử 
dụng quỹ dự trữ ngân sách để tiết kiệm tiền khi nền kinh tế 
hoạt động tốt. Điều này có nghĩa là tiền được để dành thay 
vì chi tiêu trong các chương trình công cộng trong suốt 
những thời điểm này. Khi nền kinh tế bị suy thoái và các 
khoản thu nhập bị sụt giảm, chính quyền sử dụng tiền mà 
họ để dành nhằm giảm bớt số tiền cắt giảm chi tiêu, tăng 

Số Phiếu Bầu Sau Cùng của Lập Pháp cho ACAx2 1 (Dự Luật 2)  
(Vấn Đề Chương 1, Số Liệu Thống Kê 2013–14, Phiên Số 2 Mở Rộng)

 Thượng Viện: Thuận 36 Chống 0
 Hạ Viện: Thuận 78 Chống 0



2

Dự Luật Ngân Sách Tiểu Bang.  Trương Mục Ổn Định Ngân Sách.  Tu Chính Hiến Pháp Lập Pháp.

2

Về toàn bộ nội dung của Dự Luật 2, xin xem trang 64. Phân Tích | 13

Phân Tích của Phân Tích Viên Lập Pháp Tiếp Theo

thuế, và các hành động cần thiết khác để cân bằng ngân 
sách của họ. Nói cách khác, nếu chính quyền để dành nhiều 
hơn cho những khoản dự trữ khi nền kinh tế hoạt động tốt, 
chính quyền sẽ chi tiêu ít hơn trong lúc đó và có nhiều tiền 
hơn để chi tiêu khi nền kinh tế hoạt động kém. 

Dự Luật 58 của năm 2004. Tiểu bang đã có các trương 
mục dự trữ ngân sách trong nhiều năm. Vào năm 2004, các 
cử tri thông qua Dự Luật 58 để tạo ra quỹ dự trữ mới, BSA. 
Hiện nay, Dự Luật 58 đòi hỏi Thống Đốc mỗi năm phải 

quyết định là có nên cho phép 3 phần trăm thu nhập của 
Quỹ Tổng Quát được đưa vào quỹ dự trữ BSA hay không. 
Hiện thời, 3 phần trăm thu nhập của Quỹ Tổng Quát tương 
đương hơn $3 tỷ một chút. Theo Dự Luật 58, 3 phần trăm 
này là số tiền "căn bản" được chuyển vào BSA mỗi năm. 
Trong bất cứ năm nào, Thống Đốc có thể cho giảm bớt số 
tiền căn bản và chuyển vào ít hơn hoặc không chuyển gì vào 
BSA. Theo Dự Luật 58, những số tiền này tiếp tục được 
chuyển vào BSA mỗi năm cho đến khi ngân sách đạt mục 

Hình 1

Tóm Lược về Những Thay Đổi Chính Sẽ Xảy Ra 
Nếu Dự Luật 2 Được Thông Qua

Nợ Của Tiểu Bang
 • Đòi hỏi tiểu bang phải chi khoản tiền tối thiểu mỗi năm để trả cho các khoản nợ cụ thể.a

Quỹ Dự Trữ Tiểu Bang
 • Thay đổi số tiền được đưa vào trương mục dự trữ ngân sách tiểu bang (được gọi là 
Trương Mục Ổn Định Ngân Sách, hay BSA).a

 • Tăng mức tối đa của BSA.
 • Thay đổi các điều lệ khi tiểu bang có thể bỏ ít tiền hơn vào BSA.
 • Thay đổi các điều lệ để lấy tiền ra khỏi BSA.

Quỹ Dự Trữ Trường Học
 • Tạo ra quỹ dự trữ tiểu bang cho các trường học và trường đại học cộng đồng.
 • Thiết lập quỹ dự trữ tối đa mà các khu học chánh có thể giữ lại ở cấp địa phương trong những 
năm tương lai.b

a Sau 15 năm, việc trả nợ theo Dự Luật 2 trở thành không bắt buộc. Các số tiền khác lẽ ra phải chi trả cho các khoản nợ cụ 
thể thay vì vậy sẽ được đưa vào BSA. 

b Thay đổi này do luật tiểu bang có liên quan có hiệu lực nếu Dự Luật 2 được thông qua.
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tiêu tối đa, hiện thời tương đương với $8 tỷ. (Do đó, sẽ cần 
ba năm để số tiền căn bản được chuyển vào trương mục của 
BSA để đạt đến mức tối đa của trương mục này.) 

Tiểu bang có thể lấy tiền ra khỏi BSA với đa số phiếu bầu 
của Lập Pháp. Hiện thời, không có giới hạn về số tiền tiểu 
bang có thể lấy ra khỏi BSA trong một năm riêng. 

Những Ảnh Hưởng của Sự Suy Thoái về Quỹ Dự Trữ 
Ngân Sách của Tiểu Bang. Sự suy thoái kinh tế tệ hại nhất 
kể từ những năm 1930 đã bắt đầu vào năm 2007, gây ra sự 
suy thoái nghiêm trọng. Trong nhiều năm, tiểu bang đã có 
những vấn đề lớn về ngân sách và đã thực hiện nhiều hành 
động để cân bằng ngân sách. Do những vấn đề về ngân sách 
này, các thống đốc của California quyết định không chuyển 
tiền vào BSA. California không có quỹ dự trữ ngân sách tiểu 
bang nào trong nhiều năm. Năm nay, đây là lần đầu kể từ 
lúc suy thoái, Thống Đốc quyết định chuyển tiền vào BSA. 

Thuế Từ Tiền Lời. Là một phần của thuế lợi tức cá nhân, 
tiểu bang đánh thuế "từ tiền lời." Thuế từ tiền lời là số lợi 
nhuận khi người đó bán cổ phần và các loại tài sản khác. 
Hình 3 cho thấy tiền thu từ thuế lợi tức cá nhân mà tiểu 
bang đã thu được do thuế từ tiền lời. Bởi vì giá cổ phần và 
giá bất động sản có thể thay đổi nhiều từ năm này qua năm 
khác, do đó tiền thu thuế từ tiền lời này thay đổi đáng kể. 

Quỹ Dự Trữ Trường Học 
Chi Tiêu Của Tiểu Bang vào Các Trường Học và Trường 

Đại Học Cộng Đồng. Các dự luật trước đây được thông qua 
bởi các cử tri nói chung đòi hỏi tiểu bang phải cung cấp 

khoản tiền tối thiểu hàng năm cho các trường học và 
trường đại học cộng đồng. Số tiền này có khuynh hướng 
tăng cùng với nền kinh tế và số lượng học sinh sinh viên. 
Trong hầu hết các trường hợp, số tiền mà các trường học và 
trường đại học cộng đồng nhận được từ tiểu bang tạo thành 
một phần lớn trong tổng thu nhập của họ. Điều này có 
nghĩa là những quyết định được thực hiện bởi tiểu bang có 
thể có ảnh hưởng lớn đối với họ. Tiểu bang không có quỹ 
dự trữ cụ thể cho các trường học và trường đại học cộng 
đồng.

Quỹ Dự Trữ Của Khu Học Chánh Địa Phương. Luật tiểu 
bang đòi hỏi các khu học chánh giữ lại quỹ dự trữ tối thiểu, 
mặc dù nhiều khi giữ lại các khoản dự trữ lớn hơn nhiều 
các mức tối thiểu này. Đối với hầu hết các khu học chánh, 
quỹ dự trữ tối thiểu thay đổi từ 1 đến 5 phần trăm của ngân 
sách hàng năm, phụ thuộc vào mức cỡ của họ. Các khu học 
chánh để dành tiền trong quỹ dự trữ vì nhiều lý do, như là 
trả tiền cho các khoản chi lặt vặt lớn (như là thay sách giáo 
khoa) và giải quyết tình trạng bất ổn về tài trợ của tiểu bang 
trong tương lai.

Nợ Của Tiểu Bang
Nợ của tiểu bang tổng cộng khoảng $300 tỷ. Số tiền này 

bao gồm nợ hạ tầng cơ sở—như là xa lộ, trường học, và các 
dự án về lụt và cung cấp nước. Nó còn bao gồm những 
khoản nợ sau:

•	 Hưu Bổng và Quyền Lợi Bảo Hiểm Sức Khỏe Cho 
Người Về Hưu. Dựa trên các ước lượng chính thức, 
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tiểu bang nợ khoảng $150 tỷ tiền hưu bổng và 
quyền lợi bảo hiểm sức khỏe cho người về hưu mà 
các công chức được hưởng. Tiểu bang đã chi vài tỷ 
mỹ kim mỗi năm để trả cho các chi phí này, vốn 
phải được hoàn toàn trả dứt trong những thập niên 
tới. Chi phí để trả cho các quyền lợi này nói chung 
sẽ trở nên nhiều hơn khi tiểu bang càng phải chờ 
đợi lâu hơn để trả nợ. 

•	 Nợ đối với Chính Quyền Địa Phương và Các 
Trương Mục Khác của Tiểu Bang. Tiểu bang cũng 
nợ chính quyền địa phương vài tỷ mỹ kim (thí dụ 
như các khu học chánh, quận, và thành phố) và các 
trương mục khác của tiểu bang.

Đề Nghị
Dự Luật 2 tu chính Hiến Pháp Tiểu Bang để thay đổi nợ 

của tiểu bang và các áp dụng cho quỹ dự trữ. Hình 4 so 
sánh luật hiện hành với những thay đổi chính sẽ được thực 
hiện nếu Dự Luật 2 được thông qua.

Nợ Của Tiểu Bang
Đòi Hỏi Chi Tiêu để Trả Các Khoản Nợ Hiện Tại Của 

Tiểu Bang. Dự Luật 2 đòi hỏi tiểu bang chi một số tiền tối 
thiểu mỗi năm để trả (1) các khoản nợ cho hưu bổng và 
quyền lợi bảo hiểm sức khỏe của người về hưu và (2) các 
khoản nợ cụ thể đối với chính quyền địa phương và các 
trương mục khác của tiểu bang. (Ngân quỹ chi cho hưu 
bổng và chi phí bảo hiểm sức khỏe cho người về hưu đã 
được đòi hỏi bởi luật.) Nói rõ hơn, trong 15 năm tới, dự luật 
đòi hỏi tiểu bang chi ít nhất là 0.75 phần trăm thu nhập của 
Quỹ Tổng Quát mỗi năm để trả các khoản nợ này. Hiện 
thời, 0.75 phần trăm thu nhập tương đương với $800 
triệu—số tiền sẽ tăng theo thời gian.

Ngoài ra, khi tiền thu thuế của tiểu bang từ thuế tiền lời 
cao hơn trung bình, Dự Luật 2 sẽ đòi hỏi tiểu bang chi một 
số tiền thu cao hơn trung bình này cho các khoản nợ của 
tiểu bang. Giữa năm 2001–02 và 2013–14, tiền thu thuế từ 
tiền lời cao hơn mức trung bình khoảng gấp rưỡi. Tổng số 
tiền mà tiểu bang phải chi cho các khoản nợ trong bất kỳ 
năm nào có thể thay đổi đáng kể. Chẳng hạn, trong những 
năm tiền thu thuế từ tiền lời ít hơn, tiểu bang sẽ chi $800 
triệu để trả nợ chiếu theo dự luật này. Trong những năm có 
tiền thu thuế từ tiền lời nhiều hơn, tổng số tiền có thể lên 
đến $2 tỷ hoặc nhiều hơn.

Những khoản thanh toán nợ sẽ trở thành không bắt buộc 
sau 15 năm. Nếu Lập Pháp chọn không trả các khoản nợ 
này sau 15 năm, Dự Luật 2 đòi hỏi rằng tiền được chuyển 
vào BSA của tiểu bang thay vì, như đã trình bày ở dưới.

Quỹ Dự Trữ Tiểu Bang
Thay Đổi Số Tiền Căn Bản Được Chuyển Vào BSA. Mỗi 

năm trong 15 năm tới, số tiền căn bản được chuyển vào 

BSA sẽ giống như số tiền mà tiểu bang phải chi để trả nợ, 
như đã nói trên. Nói rõ hơn, số tiền căn bản sẽ thay đổi từ 
khoảng $800 triệu (theo thời giá hiện tại) khi tiền thu từ 
tiền thu thuế bởi tiền lời ít hơn và lên đến $2 tỷ hoặc hơn 
khi tiền thu từ tiền thu thuế bởi tiền lời nhiều hơn. (Có thể 
phải cần hai năm sau khi tiểu bang thông qua ngân sách 
hàng năm để có được thông tin đúng về mức thu nhập thuế 
từ tiền thu thuế bởi tiền lời thực sự của ngân sách đó. Theo 
Dự Luật 2, tiểu bang sẽ phải bảo đảm rằng các khoản tiền 
gửi trong BSA cho biết tin mới nhất về thuế từ tiền lời.)

Số Tiền Căn Bản Có Thể Được Giảm Bớt Trong Một Số 
Trường Hợp. Dự Luật 2 thay đổi các điều lệ hầu cho phép 
tiểu bang chuyển ít hơn số tiền căn bản vào BSA. Nói rõ 
hơn, tiểu bang có thể chuyển ít hơn số tiền căn bản vào BSA 
chỉ khi Thống Đốc tuyên bố là "tình trạng khẩn cấp về ngân 
sách." Lập Pháp phải đồng ý chuyển ít tiền hơn vào BSA. 
Thống Đốc có thể tuyên bố là tình trạng khẩn cấp về ngân 
sách chỉ khi: 

•	 Có thiên tai xảy ra, như là lũ lụt hoặc động đất. 
•	 Không có đủ tiền sẵn có để giữ cho Quỹ Tổng Quát 

chi tiêu ở mức cao nhất trong ba năm qua (điều 
chỉnh cho những thay đổi về dân số của tiểu bang 
và chi phí sinh hoạt).

Thay Đổi Các Điều Lệ để Lấy Tiền Ra Khỏi BSA. Tiểu 
bang có thể lấy tiền ra khỏi BSA với đa số phiếu bầu của 
Lập Pháp, nhưng điều này chỉ có thể xảy ra khi Thống Đốc 
tuyên bố là tình trạng khẩn cấp về ngân sách như đã nói 
trên. Dự Luật 2 cũng giới hạn số tiền tiểu bang có thể lấy ra 
khỏi BSA. Nói rõ hơn, tiểu bang chỉ có thể lấy ra số tiền cần 
thiết cho thiên tai hoặc tiếp tục chi tiêu ở mức cao nhất 
trong ba năm qua—điều chỉnh cho dân số và chi phí sinh 
hoạt. Ngoài ra, nếu không có tình trạng khẩn cấp về ngân 
sách trong năm trước, tiểu bang không thể lấy ra nhiều hơn 
phân nửa số tiền trong BSA. Tất cả tiền có thể được lấy ra 
khỏi BSA trong năm thứ hai kế tiếp khi có tình trạng khẩn 
cấp về ngân sách. 

Tăng Mức Tối Đa của BSA. Tiểu bang sẽ đưa tiền vào 
BSA cho đến khi tổng số tiền đạt đến mức tối đa khoảng 10 
phần trăm thu nhập của Quỹ Tổng Quát—hiện thời tương 
đương khoảng $11 tỷ. Một khi tiền trong BSA đạt đến mức 
tối đa, thay vì số tiền được đưa vào BSA sẽ được sử dụng để 
xây dựng và bảo trì hạ tầng cơ sở.

Quỹ Dự Trữ Trường Học
Tạo Ra Quỹ Dự Trữ Của Tiểu Bang cho Các Trường Học. 

Khi tiền thu thuế của tiểu bang từ thuế tiền lời cao hơn 
trung bình và một số điều kiện khác được đáp ứng, một số 
tiền thuế từ tiền lời sẽ được đưa vào quỹ dự trữ mới của tiểu 
bang dành cho các trường học được tạo ra bởi Dự Luật 2. 
Trước khi tiền được đưa vào quỹ dự trữ này, tiểu bang sẽ 
phải bảo đảm rằng số tiền được chi cho các trường học và 
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trường đại học cộng đồng tăng cùng với số lượng học sinh 
sinh viên và chi phí sinh hoạt. Tiểu bang có thể chi tiền 
ngoài quỹ dự trữ này để giảm bớt sự ảnh hưởng của các 
tình huống khó khăn về ngân sách tại các trường học và 
trường đại học cộng đồng. Mặc dù Dự Luật 2 thay đổi khi 
tiểu bang chi tiền cho các trường học và trường đại học 
cộng đồng, Dự Luật không trực tiếp thay đổi tổng số tiền chi 
tiêu của tiểu bang dành cho các trường học và trường đại 
học cộng đồng.

Đạo Luật Mới Thiết Lập Mức Tối Đa cho Quỹ Dự Trữ 
của Khu Học Chánh. Nếu dự luật này được thông qua, luật 
mới của tiểu bang sẽ có hiệu lực hầu ấn định số tiền dự trữ 
tối đa mà các khu học chánh có thể giữ ở cấp địa phương. 
(Điều này sẽ không ảnh hưởng đến các trường đại học 
cộng đồng.) Đối với hầu hết các khu học chánh, số tiền tối 
đa của quỹ dự trữ địa phương theo luật mới này sẽ từ 3 đến 
10 phần trăm của ngân sách hàng năm, phụ thuộc vào mức 
cỡ của họ. Luật mới này sẽ chỉ áp dụng trong một năm sau 

Hình 4

So Sánh về Luật Hiện Hành và Những Thay Đổi Chính nếu Dự Luật 2 Được Thông Qua

Luật Hiện Hành
Những Thay Đổi Được Thực Hiện 

nếu Dự Luật 2 Thông Qua

Nợ Của Tiểu Bang
Đòi hỏi chi thêm về các khoản nợ 

hiện thời của tiểu bang mỗi năm a
Không có.b Tối thiểu $800 triệu. Lên đến $2 tỷ hoặc 

nhiều hơn khi tiền thu thuế từ tiền lời 
vững mạnh.c

Quỹ Dự Trữ Tiểu Bang
Số tiền căn bản đưa vào Trương Mục 

Ổn Định Ngân Sách (BSA) mỗi năm
Nhiều hơn $3 tỷ một chút. Tối thiểu $800 triệu. Lên đến $2 tỷ hoặc 

nhiều hơn khi tiền thu thuế từ tiền lời 
vững mạnh.c

Khi nào tiểu bang có thể đưa ít hơn số 
tiền căn bản vào BSA?

Bất cứ lúc nào Thống Đốc muốn. Chỉ khi Thống Đốc tuyên bố là 
"tình trạng khẩn cấp về ngân sách" và 
Lập Pháp đồng ý.d

Tiểu bang có thể lấy ra bao nhiêu 
trong BSA?

Bất kỳ số tiền nào hiện đang có. Lên đến một số tiền cần thiết cho tình 
trạng khẩn cấp của ngân sách. Không 
thể nhiều hơn phân nửa số tiền trong 
BSA nếu không có tình trạng khẩn cấp về 
ngân sách trong năm trước.

Mức tối đa của BSA $8 tỷ hoặc 5 phần trăm thu nhập 
của Quỹ Tổng Quát, tùy theo số 
nào nhiều hơn (hiện thời là $8 tỷ).

Khoảng 10 phần trăm thu nhập của Quỹ 
Tổng Quát (hiện thời khoảng $11 tỷ).

Quỹ Dự Trữ Trường Học
Quỹ dự trữ tiểu bang dành cho các 

trường học và trường đại học cộng 
đồng

Không có. Tiền sẽ được đưa vào quỹ dự trữ mới của 
tiểu bang dành cho các trường học và 
trường đại học cộng đồng trong vài năm 
khi tiền thu thuế từ tiền lời vững mạnh. 

Giới hạn về mức tối đa của quỹ dự trữ 
khu học chánh

Không có. Thiết lập quỹ dự trữ tối đa mà các 
khu học chánh có thể giữ lại ở cấp địa 
phương trong vài năm.

a Từ ngữ "nợ của tiểu bang" bao gồm các khoản nợ hưu bổng và quyền lợi về bảo hiểm sức khỏe cho người về hưu và các khoản nợ cụ thể đối với chính 
quyền địa phương và các trương mục khác của tiểu bang.

b Dự Luật 58 (2004) đòi hỏi phân nửa số tiền đưa vào BSA được sử dụng để trả cho các công khố phiếu nào đó của tiểu bang nhanh hơn. Ngân sách năm nay 
hy vọng trả được phần còn lại của những công khố phiếu đó, nghĩa là đòi hỏi này sẽ không còn áp dụng bắt đầu với ngân sách của năm tới.

c Sau 15 năm, việc trả nợ theo Dự Luật 2 trở thành không bắt buộc. Số tiền lẽ ra được trả cho các khoản nợ sau 15 năm thay vì vậy được đưa vào BSA.
d Thống Đốc có thể tuyên bố tình trạng khẩn cấp về ngân sách cho thiên tai hoặc tiếp tục chi tiêu ở mức cao nhất trong ba năm qua—điều chỉnh cho dân số 

và chi phí sinh hoạt.
 Lưu Ý: Số tiền nêu ra tính theo thời giá hiện nay.
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khi tiền được đưa vào quỹ dự trữ của tiểu bang dành cho 
các trường học nói trên. (Các đòi hỏi về quỹ dự trữ tối 
thiểu dành cho khu học chánh hiện hữu theo luật hiện 
hành vẫn sẽ được áp dụng. Do đó, quỹ dự trữ của khu sẽ 
phải ở giữa khoảng tối thiểu và tối đa trong những năm 
này.) Các viên chức giáo dục quận có thể miễn cho các khu 
học chánh khỏi những giới hạn này trong những tình 
huống đặc biệt, bao gồm khi các khu phải đương đầu với 
"tình huống tài khóa bất thường." Không giống như những 
thay đổi về hiến pháp sẽ có hiệu lực nếu Dự Luật 2 thông 
qua, luật mới về quỹ dự trữ của khu học chánh địa phương 
này có thể thay đổi trong tương lai bởi Lập Pháp (mà 
không cần phiếu bầu của người dân).

Tác Động Tài Khóa
Các ảnh hưởng về tài khóa của Dự Luật 2 sẽ phụ thuộc 

vào nhiều yếu tố. Những yếu tố này bao gồm những chọn 
lựa mà Lập Pháp, Thống Đốc, các khu học chánh, và các 
viên chức giáo dục quận phải đưa ra để thực thi dự luật. 
Rất nhiều những tác động tài khóa của dự luật cũng sẽ 
phụ thuộc vào nền kinh tế và thuế từ tiền lời sẽ như thế 
nào trong tương lai.
Nợ Của Tiểu Bang

Có Thể Trả Nhanh Hơn Các Khoản Nợ Hiện Thời Của 
Tiểu Bang. Theo Dự Luật 2, tiểu bang có thể thực hiện việc 
trả tiền thêm cho các khoản nợ hiện thời được hơi nhanh 
hơn. Điều này có nghĩa là sẽ có ít tiền hơn cho những thứ 
khác trong ngân sách tiểu bang—bao gồm tiền cho các 
chương trình công cộng, hạ tầng cơ sở, và giảm thuế—trong 
ít nhất là 15 năm tới. Trả các khoản nợ hiện thời nhanh hơn 
sẽ giảm bớt tổng chi phí của các khoản nợ này về lâu dài. 
Điều này có nghĩa là tiểu bang có thể trả các khoản nợ ít 
hơn trong những thập niên tới, tự do dùng tiền cho những 
thứ khác trong ngân sách tiểu bang về lâu dài. 
Quỹ Dự Trữ Tiểu Bang

Ảnh Hưởng của Các Điều Lệ BSA Mới về Ngân Sách 
Tiểu Bang. Cho dù Dự Luật 2 về lâu dài sẽ làm cho quỹ dự 
trữ ngân sách của tiểu bang cao hơn hay thấp hơn còn tùy 
thuộc vào (1) nền kinh tế và tiền thu thuế từ tiền lời và 
(2) các quyết định được thực hiện bởi Lập Pháp và Thống 
Đốc hầu thực thi dự luật. Trong một số trường hợp, 
chẳng hạn, Dự Luật 2 có thể làm cho việc lấy tiền ra khỏi 
quỹ dự trữ của tiểu bang khó khăn hơn, và điều này có 
thể làm cho dự trữ trở nên nhiều hơn theo thời gian. 
Trong các trường hợp khác, dự luật này có thể cho phép 
tiểu bang đưa vào BSA ít hơn 3 phần trăm số tiền căn bản 
được nêu cụ thể trong luật hiện hành. Nếu Dự Luật 2 đem 
đến thêm nhiều tiền được đưa vào BSA trong tương lai, 
việc này có thể làm giảm bớt một số chi tiêu "lên xuống" 
của tiểu bang đã xảy ra trong quá khứ. 

Quỹ Dự Trữ Trường Học
Các Ảnh Hưởng của Quỹ Dự Trữ Tiểu Bang cho 

Trường Học. Như đã trình bày trước đó, một số điều kiện 
nào đó sẽ phải được đáp ứng trước khi tiền được đưa vào 
quỹ dự trữ của tiểu bang cho các trường học. Bởi do 
những điều kiện này, tiền sẽ không thể được đưa vào quỹ 
dự trữ của tiểu bang dành cho các trường học trong vài 
năm tới. Trong tương lai, thỉnh thoảng tiền sẽ chỉ được 
đưa vào quỹ dự trữ này—có thể trong những năm khi nền 
kinh tế hưng thịnh. Sự chi tiêu của tiểu bang vào các 
trường học và trường đại học cộng đồng sẽ thấp hơn 
trong những năm khi tiền được đưa vào quỹ dự trữ của 
tiểu bang cho trường học và cao hơn trong những năm 
sau khi tiền được lấy ra khỏi quỹ dự trữ này. 

Ảnh Hưởng trong Quỹ Dự Trữ và Chi Tiêu của Khu 
Học Chánh. Như đã thảo luận ở trên, tiền có thể sẽ không 
được đưa vào quỹ dự trữ của tiểu bang dành cho các 
trường học trong vài năm tới. Một khi tiền được đưa vào 
quỹ dự trữ này, luật mới của tiểu bang sẽ ấn định quỹ dự 
trữ tối đa mà các khu học chánh có thể giữ lại ở cấp địa 
phương. Trong quá khứ, hầu hết các khu học chánh đều 
giữ mức dự trữ cao hơn nhiều so với mức tối đa này. 

Nếu Dự Luật 2 được thông qua, các khu học chánh sẽ đáp 
ứng luật mới này theo những cách khác nhau. Một số khu có 
thể sẽ chi tiêu nhiều hơn cho tiền lương giáo viên, sách vở, 
và các chi phí khác trong những năm sau khi dự luật được 
thông qua để làm cho quỹ dự trữ của họ gần hơn với mức tối 
đa trong tương lai. Các khu khác có thể sẽ chờ cho đến sau 
khi tiền được đưa vào quỹ dự trữ của tiểu bang dành cho 
trường học và sau đó có thể (1) chi tất cả các khoản tiền lớn 
một lần để hạ thấp quỹ dự trữ của họ xuống đến mức tối đa 
hoặc (2) tìm kiếm sự miễn giảm từ các viên chức giáo dục 
quận để giữ cho quỹ dự trữ của họ trên mức tối đa. 

Do luật mới của tiểu bang, do đó các khu có thể sẽ có quỹ 
dự trữ ít hơn trong lần tới nếu kinh tế bị suy thoái. Những 
khu đó có thể phải đưa ra nhiều quyết định khó khăn hơn 
để cân bằng ngân sách của họ vào lúc đó. Nếu tiền có sẵn 
trong quỹ dự trữ của tiểu bang dành cho các trường học, 
điều đó có thể giúp các khu tránh được một số các quyết 
định khó khăn này.

Xin xem trong http://cal-access.sos.ca.gov để biết 
thêm chi tiết 

về tiền đóng góp trong kỳ tranh cử này.
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HÃY CỨU CÁC TRƯỜNG HỌC CỦA CHÚNG TA!
Bầu KHÔNG cho Dự Luật 2 để BẢO VỆ CÁC TRƯỜNG HỌC 

VÀ NGƯỜI ĐÓNG THUẾ. Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa 
phản đối Dự Luật 2. Những hụ huynh, ông bà và học sinh phản 
đối Dự Luật 2.

Tại sao? Một trái bom nổ chậm về mặt tài chánh rất NGUY 
HIỂM gây tổn hại cho các trường học đã được chèn vào trong 
các thương lượng về ngân sách ở phút cuối. Dự luật này đã làm 
gì? Thậm chí khi có một xu bỏ vào "quỹ phòng hờ cho những lúc 
khó khăn của trường học" trong Dự Luật 2, các khu học chánh địa 
phương sẽ chỉ được cho phép để dành—tối đa—số tiền chi tiêu 
của vài tuần.

Tại sao điều đó lại là vấn đề nếu Sacramento xác định khu nào 
có thể được để dành? Trong bảy năm qua, Sacramento đã trì hoãn 
thanh toán hàng tỷ mỹ kim cho các trường học cho đến sau cuối 
mỗi năm học—quỹ cần tiền để trả cho giáo viên, nhân viên, và 
nhà cung ứng. Nếu không có quỹ dự trữ được kiểm soát bởi địa 
phương, các khu sẽ phải đương đầu với các chi phí vay mượn cao 
hơn và các cắt giảm nặng nề hơn. Phụ thuộc vào Sacramento nhất 
định là một dự luật thất bại cho trường học.

Hãy tìm hiểu sự thật từ các bậc phụ huynh, chứ không phải từ 
các chính khách tại www.2BadForKids.org.

Standard and Poor phản ứng "sự trung lập đối với các ngụ ý 
tín dụng tiêu cực" với các trường học California nếu Dự Luật này 
được thông qua (7/7/2014). Mọi người ủng hộ quỹ phòng hờ cho 
những lúc khó khăn thực sự—nhưng hãy hỏi báo chí và các cơ 
quan tín dụng xem họ có ủng hộ TRÒ BỊP BỢM mà Dự Luật 2 đã 
biến thành hay không.

Sacramento không có thành tích được ghi nhận về việc thiết lập 
mức độ ưu tiên cho nền giáo dục công lập, bất chấp những xảo 
ngôn.

California được xếp hạng thứ 50 ở Hoa Kỳ về chi tiêu cho mỗi 
học sinh (Education Week, Tháng Giêng 2014).

Các cộng đồng địa phương, KHÔNG PHẢI là Sacramento, biết 
rõ những gì là tốt đẹp nhất cho con em chúng ta. Hãy lắng nghe. 
Bầu KHÔNG cho Dự Luật 2 là lá phiếu DÀNH CHO trẻ em, 
trường học và sự hợp lý.

HÃY BẦU KHÔNG CHO DỰ LUẬT 2!
Cushon Bell, Thư Ký 
Giáo Dục Tiểu Bang Của Chúng Ta
Cinnamon O’Neill, Giám Đốc Chi Nhánh 
Giáo Dục Tiểu Bang Của Chúng Ta
Kilty Belt-Vahle, Tình Nguyện Viên Phụ Huynh 
Giáo Dục Tiểu Bang Của Chúng Ta

BẦU CÓ CHO DỰ LUẬT 2 ĐỂ TẠO RA NGÂN QUỸ PHÒNG 
HỜ CHO NHỮNG KHÓ KHĂN HẦU BẢO VỆ NGƯỜI ĐÓNG 
THUẾ VÀ CÁC TRƯỜNG HỌC.

Dự Luật 2 thiết lập QUỸ VỮNG MẠNH PHÒNG HỜ CHO 
NHỮNG LÚC KHÓ KHĂN trong Hiến Pháp Tiểu Bang mà sẽ bắt 
buộc Lập Pháp và Thống Đốc tiết kiệm tiền vào những thời điểm 
hưng thịnh, TRẢ BỚT NỢ và BẢO VỆ CÁC TRƯỜNG HỌC 
không bị cắt giảm gây hậu quả nghiêm trọng. Cả hai Đảng Dân 
Chủ và Đảng Cộng Hòa đều ủng hộ Dự Luật 2.

Bằng cách buộc tiểu bang tiết kiệm tiền, Dự Luật 2 SẼ ĐÒI HỎI 
CÁC CHÍNH TRỊ GIA PHẢI SỐNG TRONG SỰ CẦN KIỆM 
CỦA MÌNH VÀ BẢO VỆ CHỐNG VIỆC TĂNG THUẾ KHÔNG 
CẦN THIẾT. Vào những thời điểm hưng thịnh, tiền sẽ đưa vào 
quỹ dự trữ được bảo vệ bởi hiến pháp và sử dụng để trả bớt nợ. 
Vào những lúc khó khăn, Quỹ Phòng Hờ Cho Những Lúc Khó 
Khăn có thể sử dụng để bảo vệ các trường học, an toàn công cộng 
và các dịch vụ thiết yếu khác.

California cần Dự Luật 2 vì dự luật này ngăn tiểu bang không 
được chi tiêu nhiều hơn mức có thể kham nổi. Chỉ ba năm trước, 
California đã đương đầu với khoản thâm thủng ngân sách $26 tỷ 
đòi hỏi Lập Pháp phải thực hiện các cắt giảm khó khăn và các cử 
tri phải thông qua khoản tăng thuế tạm thời. DỰ LUẬT 2 SẼ BẢO 
ĐẢM CHO CHÚNG TA KHÔNG BỊ LẠI TÌNH TRẠNG VỀ 
CHU KỲ PHÁT TRIỂN VÀ SUY THOÁI CỦA NỀN KINH TẾ.

BẦU CÓ CHO DỰ LUẬT 2 SẼ GIÚP:
•	 Ổn định ngân sách tiểu bang bằng cách bảo đảm mức thu 

nhập tạm thời được để dành và không ủy thác vào sự chi 
tiêu quá đáng mà chúng ta không thể kham nổi.

•	 Thanh toán nhanh chóng những khoản nợ của tiểu bang.
•	 Tạo ra quỹ dự trữ giáo dục để tránh những cắt giảm sau 

này cho trường học.

CÁC CƠ QUAN ĐÁNH GIÁ TÍN DỤNG VÀ BÁO CHÍ ỦNG 
HỘ QUỸ VỮNG MẠNH PHÒNG HỜ CHO NHỮNG LÚC 
KHÓ KHĂN.

SAN FRANCISCO CHRONICLE: Quỹ Phòng Hờ Cho Những 
Lúc Khó Khăn là "một biện pháp cẩn trọng."

STANDARD AND POOR’S: Quỹ Phòng Hờ Cho Những Lúc 
Khó Khăn đánh dấu "bước đi mới trong chuyến hành trình đang 
diễn ra của California nhằm hướng đến cơ cấu tài khóa ổn định 
hơn."

LOS ANGELES TIMES: Quỹ Phòng Hờ Cho Những Lúc 
Khó Khăn "thể hiện nhiều hơn để quảng bá văn hóa tiết kiệm ở 
Sacramento."

MOODY’S: Quỹ Phòng Hờ Cho Những Lúc Khó Khăn giúp tiểu 
bang "nhẹ bớt gánh nặng tài chánh của mình trong những lúc kinh 
tế bị suy thoái."

FRESNO BEE: Quỹ Phòng Hờ Cho Những Lúc Khó Khăn sẽ 
"bảo vệ người đóng thuế tránh khỏi những cắt giảm quá đáng do 
thâm thủng ngân sách."

SACRAMENTO BEE: Quỹ Phòng Hờ Cho Những Lúc Khó 
Khăn là "bước đi quan trọng hướng đến kỷ luật tài khóa."

BẦU CÓ CHO DỰ LUẬT 2 VÀ BẢO VỆ CÂN BẰNG NGÂN 
SÁCH CỦA CALIFORNIA!

www.CaliforniaRainyDayFund.com
John A. Pérez, Trưởng Hạ Viện Danh Dự
Edmund G. Brown Jr., Thống Đốc
Allan Zaremberg, Chủ Tịch 
Phòng Thương Mại California
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Tại sao cái gọi là Quỹ Phòng Hờ Cho Những Lúc Khó Khăn sẽ 
bòn rút học sinh California?

Các phụ huynh và người đóng thuế thường hỏi tại sao 
California là một trong mười tiểu bang xếp hạng cuối về tài trợ cho 
trường học sau nhiều năm—trong khi tiền thuế của chúng ta nằm 
trong số những nơi cao nhất trên toàn quốc. Dự Luật 2 là một thí 
dụ hoàn hảo về cách chúng ta tiếp tục "bảo vệ" học sinh bằng cách 
đặt các em ra sau cuối.

Người dân California ban hành Dự Luật 98 hai mươi lăm năm 
trước trong vai trò bảo đảm tài trợ cho trường học một cách TỐI 
THIỂU. Sự "bảo đảm" này là lời bào chữa vào năm 2004 cho các 
chính trị gia của tiểu bang khi bắt đầu thâu tóm hơn $5 tỷ một 
năm tiền thuế bất động sản ổn định, đáng tin cậy, tại các trường 
học địa phương để bù đắp cho những thiếu hụt và quyết định tệ 
hại về tài chánh riêng của chính họ. Tiểu Bang đã lấy đi các nguồn 
tài trợ, hứa hẹn rằng Dự Luật 98 sẽ trả lại.

Không có gì ngạc nhiên, sự bảo đảm về hiến pháp này cho học 
sinh California đã không được đáp ứng một cách kiên định. Trong 
những năm khó khăn gần đây, các trường học California đã phải 
hứng chịu số tiền thanh toán $10 tỷ bị trả chậm trễ trong việc tài 
trợ căn bản của họ—buộc họ phải vay mượn, ngụp lặn trong quỹ 
dự trữ địa phương của riêng họ, và các chương trình bị cắt giảm.

Và giờ đây, theo Dự Luật 2, các trường học California được 
cho là cũng sẽ chờ đợi trong những năm hưng thịnh phải không? 
"Công Thức Tài Trợ Kiểm Soát Địa Phương" mang ý nghĩa gì nếu 
chúng ta không tin tưởng vào hội đồng trường địa phương ngay cả 
với khoản thu nhập được bảo đảm về hiến pháp tối thiểu của họ?

Trong lúc đó, những hàng chữ in li ti cho phép Kiểm Soát Viên 
Tiểu Bang tận dụng nguồn tài trợ giáo dục được giữ lại này để 
quản lý nguồn tiền mặt Quỹ Tổng Quát và cho phép Lập Pháp, 
bằng cách tuyên bố tình trạng khẩn cấp về ngân sách, để chuyển 
khoản tiền này vào Quỹ Tổng Quát.

Nhưng hãy chờ xem, còn nhiều điều hơn thế nữa!

Trong những lúc suy kém của các thương lượng về ngân sách 
trong năm nay, một đòi hỏi được thêm vào để buộc các khu học 
chánh giảm bớt quỹ dự trữ địa phương của họ bất cứ lúc nào 
khi có bất cứ số tiền nào được trả vào "Trương Mục Ổn Định Hệ 
Thống Trường Công Lập" của Dự Luật 2. Trong năm kế tiếp, các 
khu học chánh chỉ được cho phép giữ quỹ dự trữ ở mức tối thiểu 
vừa đủ hai lần mà thôi. Đối với hầu hết các khu, điều này có nghĩa 
là buộc họ phải giữ trong quỹ dự trữ chỉ 6% chi phí điều hành 
hàng năm—chỉ là số tiền chi tiêu trong ba tuần!

Đối với các khu trên toàn California, quỹ dự trữ địa phương là 
tất cả những gì để bảo vệ trẻ em tránh khỏi các chi phí vay mượn 
bắt phải chịu của Tiểu Bang hay những cắt giảm về chương trình. 
(Tiểu Bang đã không trả tiền cho các trường học đúng thời hạn 
trong bảy năm qua! Đến 20% số tiền mà họ nợ các trường học 
được trả sau cuối năm học vào tháng Sáu năm 2012.) Được tích 
lũy qua nhiều thập niên, quỹ dự trữ này lẽ ra phải được bỏ đi 
nhưng chỉ vì một năm có tiền lời gia tăng tốt nên đã chuyển nguồn 
tài trợ giáo dục từ ngân quỹ dành cho trường học và đưa vào 
trương mục ổn định được kiểm soát bởi Tiểu Bang.

Hãy tham gia cùng chúng tôi—tổ chức lãnh đạo bởi phụ huynh 
bất vụ lợi tình nguyện của thường dân trên toàn tiểu bang từ lưỡng 
đảng liên kết với hàng chục ngàn người dân California cam kết 
cải thiện nền giáo dục công lập—và nói KHÔNG với các chính 
trị gia là những người làm trẻ em bị mất quyền lợi. Xin xem trong 
www.2BadForKids.org và bầu KHÔNG cho Dự Luật 2!
Katherine Welch, Giám Đốc  
Giáo Dục Tiểu Bang Của Chúng Ta
Hope Salzer, Giám Đốc Chi Nhánh 
Giáo Dục Tiểu Bang Của Chúng Ta
Jennifer Bestor, Giám Đốc Nghiên Cứu 
Giáo Dục Tiểu Bang Của Chúng Ta

Những người phản đối Dự Luật 2 đã hiểu sai; đúng rằng lối suy 
nghĩ đó đã đưa đến sự thâm thủng ngân sách $26 tỷ và các cắt 
giảm gây hậu quả nghiêm trọng cho các trường học của chúng ta.

Ngân sách tiểu bang hiện thời là tốt nhất trong nhiều năm đối 
với các trường học—mang lại hơn $10 tỷ trong việc tài trợ mới. 
Dự Luật 2 BẢO VỆ CÁC TRƯỜNG HỌC bằng cách ổn định 
ngân sách tiểu bang và ngăn chận những cắt giảm trong tương lai 
cho các lớp học của chúng ta. Nếu không có Quỹ Phòng Hờ Cho 
Những Lúc Khó Khăn và sự ràng buộc liên tục về tài khóa, tiểu 
bang sẽ đương đầu với các khoản thiếu hụt trong tương lai và có 
thể bị buộc phải cắt giảm việc tài trợ cho các trường học, an toàn 
công cộng và các dịch vụ thiết yếu khác. Đó là lý do tại sao mọi 
Đảng Viên Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa trong Lập Pháp 
bầu để ủng hộ Dự Luật 2.

Dự Luật 2 không tạo nên thay đổi đối với mức tài trợ được 
đòi hỏi bởi Dự Luật 98. Thật vậy, ngân sách năm nay của nguồn 
tài trợ cho các trường học theo Dự Luật 98 ở mức cao hơn bao 
giờ hết, $60.9 tỷ. Đó là thêm $1,954 cho mỗi học sinh so với 
chỉ ba năm trước khi California đương đầu với sự thâm thủng 
ngân sách to lớn. Bằng cách để dành tiền trong những lúc hưng 
thịnh, California có thể NGƯNG NHỮNG CẮT GIẢM TRONG 
TƯƠNG LAI ĐỂ TÀI TRỢ CHO TRƯỜNG HỌC VÀ NGƯNG 
VIỆC TĂNG THUẾ KHÔNG CẦN THIẾT.

BẦU CÓ CHO DỰ LUẬT 2 VÀ BẢO VỆ CÁC TRƯỜNG HỌC 
VÀ CÂN BẰNG NGÂN SÁCH CỦA CALIFORNIA!
Tiến Sĩ Michael Kirst, Chủ Tịch
Hội Đồng Giáo Dục Tiểu Bang California
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•	 Đòi hỏi những thay đổi về mức giá bảo hiểm sức khỏe, hay bất cứ thứ gì khác tác động đến những chi 

phí liên quan đến bảo hiểm sức khỏe, phải được phê chuẩn bởi Ủy Viên Đặc Trách Bảo Hiểm trước khi 
có hiệu lực.

•	 Quy định về việc thông báo công cộng, tiết lộ, và điều giải về việc thay đổi mức giá bảo hiểm sức khỏe, 
và sự xem xét sau đó của tòa.

•	 Đòi hỏi hãng bảo hiểm sức khỏe phải đưa ra bản xác nhận có tuyên thệ về sự chính xác của những chi 
tiết đệ trình cho Ủy Viên Đặc Trách Bảo Hiểm để biện minh cho việc thay đổi mức giá.

•	 Không áp dụng cho những chương trình bảo hiểm sức khỏe tập thể của các hãng lớn.
•	 Cấm các hãng bảo hiểm sức khỏe, xe, và bảo hiểm nhà không được quyết định điều kiện hợp lệ về hợp 

đồng bảo hiểm hay mức giá dựa vào lý do trước đây không có bảo hiểm hoặc do quá trình trả nợ.

Tóm Lược của Phân Tích Viên Lập Pháp về Ước Tính Tác Động Tài Khóa Thực Sự Đối Với Chính Quyền Tiểu Bang và Địa Phương:
•	 Chi phí hành chánh của tiểu bang để quản lý bảo hiểm sức khỏe tăng thêm, có thể không quá một 

vài triệu mỹ kim mỗi năm trong hầu hết các năm, được tài trợ từ tiền lệ phí do các hãng bảo hiểm sức 
khỏe trả.
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Đề Tựa Chính Thức và Tóm Lược Được Soạn Thảo Bởi Bộ Trưởng Tư Pháp

Sơ Lược Vấn Đề
Dự luật này bắt buộc Ủy Viên Đặc Trách Bảo 

Hiểm (Ủy Viên) phải phê chuẩn mức giá của 
một số loại bảo hiểm sức khỏe. Cách phê chuẩn 
mức giá sẽ tương tự như cách hiện đang áp dụng 
cho những loại bảo hiểm khác, như bảo hiểm xe 
và bảo hiểm nhà. Dưới đây, chúng tôi đưa ra 
những chi tiết sơ lược về bảo hiểm sức khỏe ở 
California và việc quản lý mức giá bảo hiểm xe 
và bảo hiểm nhà.
Bảo Hiểm Sức Khỏe ở California

Các Nguồn Bảo Hiểm Sức Khỏe. Như trình 
bày trong Hình 1, người dân California mua bảo 
hiểm sức khỏe theo nhiều cách khác nhau. Một 
số người và gia đình mua từ những chương trình 
của chính phủ, như Medicare hay Medicaid (gọi 
là Medi-Cal ở California). Những người và gia 
đình khác mua bảo hiểm sức khỏe đi làm từ sở 
làm của họ. Bảo hiểm đi làm của những công ty 
có trên 50 nhân viên gọi là bảo hiểm theo nhóm 
nhiều người. Bảo hiểm đi làm của những công ty 
có từ 50 nhân viên trở xuống gọi là bảo hiểm 
theo nhóm ít người. Lại có những người và gia 
đình khác mua bảo hiểm sức khỏe trực tiếp từ 
hãng bảo hiểm (còn gọi là bảo hiểm sức khỏe cá 

Phân Tích của Phân Tích Viên Lập Pháp
nhân). Dự luật này chủ yếu áp dụng cho bảo 
hiểm sức khỏe cá nhân và nhóm ít người—là bảo 
hiểm cho khoảng 6 triệu người dân California, 
hay 16 phần trăm dân số.

Hai Sở Giám Sát Bảo Hiểm Sức Khỏe của Tiểu 
Bang California. Hầu hết những dịch vụ được 
đài thọ trong chương trình bảo hiểm sức khỏe 
bán ở California phải được ban quản lý của tiểu 
bang phê chuẩn để bảo đảm dịch vụ đó đáp ứng 
những đòi hỏi của tiểu bang. Thí dụ, các hãng 
bảo hiểm sức khỏe phải cung cấp sự đài thọ căn 
bản cho những người mua bảo hiểm—chẳng hạn 
như đi bác sĩ, nằm bệnh viện, và mua thuốc có 
toa—và phải có đủ số bác sĩ sẵn sàng chăm sóc 
theo cung cách kịp thời. Những đòi hỏi này nói 
chung được Sở Quản Lý Y Tế (DMHC) hoặc Sở 
Bảo Hiểm California (CDI) bắt buộc phải thi 
hành. DMHC được điều hành bởi một giám đốc 
do Thống Đốc bổ nhiệm và chịu trách nhiệm 
quản lý một số loại bảo hiểm sức khỏe. CDI được 
điều hành bởi Ủy Viên dân cử, và chịu trách 
nhiệm quản lý một số loại bảo hiểm sức khỏe 
khác. Hầu hết người dân California có bảo hiểm 
sức khỏe do DMHC quản lý. Việc quản lý bảo 
hiểm sức khỏe cho cá nhân hay nhóm ít người ở 
California được phân chia đồng đều giữa DMHC 
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và CDI. Chi phí hoạt động tổng quát của mỗi sở 
được tài trợ qua lệ phí thu từ các hãng bảo hiểm 
được quản lý. Một số loại bảo hiểm sức khỏe 
khác, như chương trình Medicare của liên bang, 
nói chung không lệ thuộc vào những đòi hỏi của 
tiểu bang và vì vậy không có sở nào quản lý.

Duyệt Xét, nhưng Không Được Phê Chuẩn, Giá 
Tiền Bảo Hiểm Sức Khỏe. Từ năm 2011, các hãng 
bảo hiểm sức khỏe phải gởi hồ sơ chi tiết về những 
mức giá đề nghị cho mọi bảo hiểm sức khỏe cá 
nhân và nhóm ít người cho DMHC hoặc CDI 
trước khi mức giá đó có thể có hiệu lực. (Hãng bảo 
hiểm không cần gởi hồ sơ chi tiết về mức giá cho 
nhóm nhiều người.) Cả DMHC và CDI đều duyệt 
xét những chi tiết về mức giá và đưa ra nhận định 
cho việc tăng giá có hợp lý hay không. Khi đánh 
giá về sự hợp lý của mức giá bảo hiểm sức khỏe, 
DMHC và CDI có thể xem xét nhiều yếu tố khác 
nhau, chẳng hạn như: (1) bảo hiểm y tế đài thọ 
cho những gì, (2) người mua bảo hiểm phải trả 
bao nhiêu trong chi phí qua tiền copayment và 
tiền deductibles, và (3) chi phí quản lý của công ty 
đó có hợp lý hay không. Các sở còn cần phải chắc 
chắn rằng một số chi tiết nào đó từ công việc duyệt 

xét này phải đăng cho công chúng xem trong trang 
web của họ. Tuy nhiên, DMHC và CDI hiện thời 
không có thẩm quyền để bác bỏ hay phê chuẩn 
mức giá trước khi chúng có hiệu lực.

Cải Tổ Y Tế Liên Bang Tạo Ra Thay Đổi Trong 
Quyền Lợi Y Tế. Đạo Luật Bảo Vệ Bệnh Nhân và 
Chăm Sóc Có Giá Phải Chăng được ban hành 
vào năm 2010, còn được gọi là cải tổ y tế liên 
bang, đã tạo ra những thay đổi trong quyền lợi y 
tế theo nhu cầu của thị trường. Các hãng bảo 
hiểm có thể bán những dịch vụ được đài thọ 
trong chương trình bảo hiểm sức khỏe cho cá 
nhân và tiểu thương trong phạm vi này. Một số 
người và gia đình có lợi tức từ thấp đến trung 
bình có thể được hưởng trợ cấp của liên bang để 
giúp cho việc mua bảo hiểm sức khỏe của họ 
hợp với khả năng hơn. Những trợ cấp này của 
liên bang không có trong chương trình bảo hiểm 
mua bên ngoài của loại bảo hiểm thay đổi. Bảo 
hiểm thay đổi của California—hoạt động từ 
tháng Mười năm 2013—gọi là Covered 
California, và được quản trị bởi hội đồng có năm 
ủy viên (Hội Đồng) bao gồm những người được 
Thống Đốc và Lập Pháp bổ nhiệm. Covered 

Hình 1

Người Dân California Mua Bảo Hiểm Sức Khỏe Từ Đâu?

Sở Làm
Nhóm Ít Người 

7%

Cá Nhân 9%

Không Mua  
Bảo Hiểm 7%

Các Chương Trình 
của Chính Phủ 

37%

Sở Làm
Nhóm Nhiều 

Người 
40%
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California hiện đang được tài trợ bởi ngân 
khoản của liên bang và lệ phí ấn định trên các 
hãng bảo hiểm sức khỏe tham gia.

Hội Đồng Covered California Thương Lượng 
Với Các Hãng Bảo Hiểm Sức Khỏe. Theo luật 
tiểu bang, Hội Đồng có thẩm quyền phê chuẩn 
những dịch vụ nào đài thọ trong chương trình 
bảo hiểm sức khỏe bán qua Covered California, 
phải lệ thuộc vào những đòi hỏi của tiểu bang và 
liên bang. Vì thế, Hội Đồng phải thương lượng 
về một số đặc điểm trong chương trình—chẳng 
hạn như mức giá—với các hãng bảo hiểm sức 
khỏe muốn bán dịch vụ qua Covered California.

Bảo Hiểm Sức Khỏe Cá Nhân Bán Trong Thời 
Gian "Ghi Danh Tự Do." Thông thường, người 
dân chỉ có thể ghi danh mua bảo hiểm sức khỏe 
cá nhân trong những tháng, hay những khoảng 
thời gian được ghi danh tự do. Thời gian ghi 
danh tự do thường bắt đầu vào mùa thu và kéo 
dài trong vài tháng.
Quản Lý Mức Giá Bảo Hiểm Xe và Bảo Hiểm Nhà

Giá Tiền Bảo Hiểm Xe và Bảo Hiểm Nhà Phải 
Lệ Thuộc Vào Sự Phê Chuẩn Mức Giá. Vào năm 
1988, cử tri California đã phê chuẩn Dự Luật 
103, bắt buộc mức giá của một số loại bảo 
hiểm—bao gồm bảo hiểm xe và bảo hiểm nhà—
không được quá cao, không thích hợp, hay có 
tính cách kỳ thị không công bằng. (Bảo hiểm sức 
khỏe hiện thời không lệ thuộc vào những đòi hỏi 
của Dự Luật 103.) Dự Luật 103 bắt buộc Ủy Viên 
phải duyệt xét và phê chuẩn mức giá đề nghị 
trước khi mức giá đó được có hiệu lực. Ủy Viên 
có thể tổ chức buổi trưng cầu dân ý về bất cứ 
mức giá nào được đề nghị. Ngoài ra, người tiêu 
thụ hay đại diện của người tiêu thụ có thể khiếu 
nại mức giá đề nghị và yêu cầu tổ chức buổi 
trưng cầu dân ý. Ủy Viên buộc phải ưng thuận 
yêu cầu tổ chức buổi trưng cầu dân ý khi mức 
giá đề nghị thay đổi nhiều hơn mức tỷ lệ ấn 
định. Ủy Viên là người có thẩm quyền tối hậu để 
phê chuẩn hoặc bác bỏ những mức giá đề nghị. 
Quyết định của Ủy Viên về mức giá có thể bị 
kháng cáo với tòa bởi người tiêu thụ, đại diện 
của người tiêu thụ, hoặc hãng bảo hiểm.

Đề Nghị
Giá Tiền Bảo Hiểm Sức Khỏe Cá Nhân và 

Nhóm Ít Người Phải Được Ủy Viên Phê Chuẩn. 
Dự luật này buộc mức giá bảo hiểm sức khỏe 
cho cá nhân và nhóm ít người hiện thời và trong 
tương lai—kể cả mức giá bảo hiểm sức khỏe 
được CDI hay DMHC quản lý—phải lệ thuộc 
vào cách phê chuẩn mức giá được đặt ra chiếu 
theo Dự Luật 103. Dự luật cũng quy định rằng 
những mức giá đề nghị sau ngày 6 tháng Mười 
Một, 2012 phải được Ủy Viên phê chuẩn, và tiền 
thanh toán dựa vào mức giá có hiệu lực vào ngày 
6 tháng Mười Một, 2012 phải được bồi hoàn. Có 
một vài điểm chưa rõ ràng về mặt pháp lý đối với 
vấn đề Ủy Viên có nên bắt buộc các hãng bảo 
hiểm sức khỏe phải bồi hoàn tiền mua bảo hiểm 
sức khỏe đã không còn hiệu lực hay không.

Dự luật cũng định nghĩa bao quát "mức giá" 
theo cách thức bao gồm những yếu tố khác 
không phải là tiền mua bảo hiểm, chẳng hạn như 
quyền lợi, tiền copayment, và tiền deductibles. 
Mặc dù có một vài điểm chưa rõ ràng về vấn đề 
điều khoản này sẽ được diễn giải như thế nào, có 
thể nó sẽ không cho Ủy Viên có thẩm quyền mới 
để được phê chuẩn những đặc điểm của những 
dịch vụ đài thọ trong chương trình bảo hiểm sức 
khỏe ngoài tiền đóng bảo hiểm hàng tháng, 
chẳng hạn như những dịch vụ được đài thọ.

Thẩm Quyền Quản Lý Hiện Thời của DMHC 
Sẽ Vẫn Duy Trì. Theo dự luật này, DMHC sẽ tiếp 
tục quản lý một số loại bảo hiểm sức khỏe và có 
thẩm quyền duyệt xét một số mức giá bảo hiểm 
sức khỏe nào đó. Tuy nhiên, Ủy Viên sẽ có toàn 
quyền phê chuẩn các mức giá.

Lệ Phí Nộp Hồ Sơ Bảo Hiểm Thu để Trang 
Trải Chi Phí Điều Hành của Tiểu Bang. Bất cứ 
chi phí điều hành nào phát sinh thêm cho CDI 
do dự luật này sẽ được tài trợ bằng việc tăng lệ 
phí do các hãng bảo hiểm sức khỏe trả.

Cấm Xem Xét Quá Trình Trả Nợ và Mua Bảo 
Hiểm Trước Đây. Dự luật cũng cấm sử dụng quá 
trình trả nợ của một người hoặc trước đây người 
đó không mua bảo hiểm để ấn định mức giá hay 
tình trạng hợp lệ khi mua bảo hiểm sức khỏe, xe, 
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hoặc nhà. Nói chung luật hiện hành đã cấm sử 
dụng những yếu tố như vậy khi ấn định mức giá 
hoặc tình trạng hợp lệ cho bảo hiểm sức khỏe. 
Luật hiện hành cho phép sử dụng một phần quá 
trình trả nợ hoặc có mua bảo hiểm trước đây khi 
ấn định mức giá hoặc tình trạng hợp lệ cho bảo 
hiểm xe và nhà. Tuy nhiên, trong thực tế, các 
hãng bảo hiểm thường không sử dụng những 
yếu tố đó.

Tác Động Tài Khóa
Tác động tài khóa đáng kể nhất của dự luật này 

đối với chính quyền tiểu bang và địa phương, 
trình bày chi tiết dưới đây, là về chi phí điều 
hành của tiểu bang. Tổng cộng chi phí điều hành 
tăng thêm của tiểu bang từ dự luật này có thể 
không quá một vài triệu mỹ kim mỗi năm, 
nhưng có thể cao hơn trong một số năm. 
Những chi phí này sẽ được tài trợ từ việc tăng 
thêm lệ phí thu từ các hãng bảo hiểm sức khỏe.

Tăng Chi Phí Điều Hành của Tiểu Bang cho 
CDI. Dự luật này sẽ làm tăng thêm chi phí cho 
CDI, bao gồm chi phí để duyệt xét và phê chuẩn 
mức giá bảo hiểm sức khỏe và tổ chức các buổi 
trưng cầu dân ý về mức giá đề nghị. Những chi 
phí liên tục này có thể không quá một vài triệu 
mỹ kim mỗi năm. Số tiền chi phí tăng thêm sẽ 
phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm việc CDI 
hay đại diện của người tiêu thụ khiếu nại bao lâu 
một lần đối với mức giá đề nghị. Chi phí có thể 
phần nào cao hơn trong những năm đầu sau khi 
dự luật có hiệu lực. Thí dụ, sẽ tốn thêm chi phí 
trả một lần nếu CDI phải ấn định lại mức giá 
hiện đang có hiệu lực.

Chưa Biết Rõ Tác Động về Chi Phí Điều Hành 
của DMHC. Dự luật này không trực tiếp áp đặt 
những bổn phận mới cho DMHC, nhưng nó có 

thể tác động đến chi phí điều hành của DMHC. 
Chưa biết rõ chiều hướng và mức độ của tác 
động này có thể xảy ra. Thí dụ, sau một thời 
gian, mức độ mà DMHC sẽ tiếp tục duyệt xét 
mức giá bảo hiểm sức khỏe khi thẩm quyền phê 
chuẩn đã được cấp cho CDI chiếu theo dự luật 
chưa được biết rõ. Nếu DMHC giảm bớt hay bỏ 
hẳn việc duyệt xét mức giá của mình, thì sẽ tiết 
kiệm được đến vài trăm ngàn mỹ kim mỗi năm 
cho chi phí điều hành. Trái lại, một số chi phí 
điều hành của DMHC có thể tăng theo dự luật 
nếu sự quyết định của Ủy Viên gây ra thêm công 
việc quản lý cho DMHC.

Có Thể Có Chi Phí Điều Hành cho Covered 
California. Dự luật này không áp đặt những bổn 
phận mới cho Covered California, nhưng nó có 
thể làm tăng thêm chi phí điều hành. Tiến trình 
phê chuẩn mức giá mới mà CDI phải thực hiện 
có thể làm cho việc phê chuẩn cho một số dịch 
vụ đài thọ trong chương trình bảo hiểm sức 
khỏe cá nhân và nhóm ít người trở nên lâu hơn. 
Trong trường hợp có sự trì hoãn lâu ngày về việc 
phê chuẩn dịch vụ, thì điều đó có thể làm cho 
dịch vụ đó không được đưa ra trong thời gian 
ghi danh tự do. Điều này, về sau có thể, có tác 
động tài khóa đối với Covered California. Thí 
dụ, có thể phải trả thêm chi phí điều hành để trợ 
giúp người tiêu thụ là những người muốn 
chuyển bảo hiểm của họ qua hãng bảo hiểm 
khác. Chưa biết rõ sự trì hoãn lâu dài trong việc 
phê chuẩn mức giá có thể xảy ra theo dự luật này 
hay không hoặc, nếu có xảy ra, thì bao lâu sẽ xảy 
ra một lần.

Xin xem trong http://cal-access.sos.ca.gov để biết thêm 
chi tiết về tiền đóng góp trong kỳ tranh cử này.
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24 | Biện Luận Những biện luận in trên trang này là quan điểm của tác giả, và chưa được bất cứ một cơ quan chính thức nào kiểm chứng về mức độ chính xác. 

 Bác Bỏ Biện Luận Ủng Hộ Dự Luật 45 

Dự Luật 45 không phải là về việc kiểm soát giá tiền bảo hiểm sức 
khỏe—bởi vì năm nay California vừa thành lập một ủy ban độc lập mới 
sẽ chịu trách nhiệm kiểm soát giá tiền bảo hiểm sức khỏe và mở rộng 
bảo hiểm.

Thay vì vậy, Dự Luật 45 thực ra là về việc ai là người có quyền đối với 
công việc chăm sóc sức khỏe: ủy ban độc lập, hay một chính khách là 
người có thể nhận sự đóng góp vận động từ các nhóm đặc quyền như 
hãng bảo hiểm và luật sư tố tụng.

Dự Luật 45—Hạ Thấp Ủy Ban Độc Lập Mới Của California
Ủy ban độc lập này đang làm việc để kiểm soát chi phí, mang đến điều 

mà báo Los Angeles Times đăng là "Tin Vui Về Chi Phí Y Tế."
Nhưng các nhóm đặc quyền ủng hộ Dự Luật 45 có ý đồ khác: CẤP 

THẬT NHIỀU THẨM QUYỀN về quyền lợi và giá tiền bảo hiểm sức 
khỏe cho một chính khách ở Sacramento.

Sự thâu tóm quyền lực này sẽ phá hoại ủy ban độc lập bằng sự mâu 
thuẫn quan liêu, trì hoãn kéo dài và tăng chi phí cho người tiêu thụ—và 
giúp cho các nhóm đặc quyền có nhiều quyền lực càng có thêm nhiều 
ảnh hưởng đối với công việc chăm sóc sức khỏe.

Dự Luật 45—Thêm một dự luật tiên khởi khiếm khuyết, tốn kém, gian 
xảo nữa

•	 Theo Dự Luật 45, MỘT CHÍNH KHÁCH CÓ THỂ KIỂM SOÁT 
QUYỀN LỢI VÀ SỰ CHỌN LỰA VỀ ĐIỀU TRỊ trong bảo hiểm 

của chúng ta. Chúng ta không nên giao phó những quyết định về 
việc điều trị cho một chính khách có ý đồ chính trị.

•	 Làm Tăng CHI PHÍ Điều Hành của Tiểu Bang HÀNG CHỤC 
TRIỆU MỸ KIM MỖI NĂM để tài trợ cho guồng máy quan liêu 
tốn kém, trùng lặp và để giải quyết những vấn đề pháp lý do những 
người bảo trợ dự luật tiên khởi không hội đủ điều kiện hồi năm 
2012 gây ra, đúng như ý định của họ.

•	 CHE GIẤU Ý ĐỒ—NHỮNG VỤ KIỆN TỤNG TỐN KÉM MỚI. 
Những người bảo trợ đã kiếm được $11 triệu từ lệ phí pháp lý theo 
Dự Luật gần đây nhất được họ bảo trợ; nay họ trở lại để kiếm thêm 
tiền triệu từ những vụ kiện tụng tốn kém mới về y tế mà Dự Luật 
45 cho phép.

•	 Miễn cho các công ty lớn.
Hãy cùng với các bác sĩ, y tá, bệnh nhân, phòng khám và tiểu thương: 

BẦU KHÔNG cho 45.

Gail Nickerson, Chủ Tịch 
Hội Phòng Khám Y Tế Thôn Quê ở California
Robert A. Moss, MD, Chủ Tịch 
Hội Ung Thư Y Khoa Phía Nam California
Kim Stone, Chủ Tịch 
Hội Tư Pháp Dân Sự California

Dự Luật 45 Sẽ Ngăn Không Cho Tăng Giá Bảo Hiểm Sức Khỏe Quá 
Mức

Tiền mua bảo hiểm sức khỏe hàng tháng đã tăng 185% kể từ năm 
2002, gấp năm lần tỷ lệ lạm phát.

Ngay cả khi việc tăng tiền mua bảo hiểm bị xét thấy là không hợp lý, 
thì cũng không có ai ở California có quyền để ngăn chận được!

Đó là lý do tại sao mới đây người dân California đã phải chứng kiến 
giá tiền bảo hiểm tăng vọt $250 triệu mà ban quản lý tiểu bang kết luận 
là "không hợp lý" nhưng không thể ngăn chận.

Dự Luật 45 bắt buộc các hãng bảo hiểm sức khỏe phải công khai sổ 
sách và chứng minh cho sự tăng giá của mình, có hình phạt về ngụy thệ, 
trước khi họ có thể tăng giá tiền bảo hiểm cho 5.8 triệu khách hàng cá 
nhân và chủ tiểu thương nghiệp.

Dự Luật 45 sẽ:
•	 Bắt buộc tiết lộ bằng cách công khai hóa những hồ sơ mà các hãng 

bảo hiểm nộp để chứng minh cho sự tăng giá. 
•	 Khuyến khích sự minh bạch bằng cách cho phép tổ chức các buổi 

trưng cầu dân ý và quyền khiếu nại sự tăng giá không được chứng 
minh thỏa đáng.

•	 Tạo ra tinh thần trách nhiệm bằng cách cấp cho ủy viên bảo hiểm 
thẩm quyền để được bác bỏ sự tăng giá quá mức và ra lệnh bồi 
hoàn lại tiền.

Dự Luật 45 bảo vệ bệnh nhân trước sự trục lợi của hãng bảo hiểm sức 
khỏe. Bảo hiểm có giá quá đắt đưa đến những hóa đơn y tế không thanh 
toán nổi, là nguyên nhân chính gây ra sự phá sản cho cá nhân. Gần 40% 
người Hoa Kỳ không đi bác sĩ hoặc điều trị theo như đề nghị vì chi phí 
quá đắt.

Dự Luật 45 sẽ ngăn chận sự leo thang giá cả của hãng bảo hiểm sức 
khỏe và hạ thấp tiền đóng bảo hiểm sức khỏe hàng tháng.

Chúng ta làm thế nào để biết?
Vì Dự Luật 45 Mở Rộng Sự Bảo Vệ Của Một Dự Luật Tiên Khởi Khác 

Đã Được Cử Tri Phê Chuẩn Và Đã Giúp Tiết Kiệm Tiền Tỷ Cho Người 
Tiêu Thụ

Các hãng bảo hiểm xe và nhà tại California đã bắt buộc phải chứng 
minh cho sự tăng giá của mình và phải xin phép tăng giá tiền bảo hiểm 
từ năm 1988.

Từ khi cử tri ban hành những biện pháp bảo vệ về bảo hiểm này (Dự 
Luật 103), California là tiểu bang duy nhất trên toàn quốc nơi mà giá 
tiền bảo hiểm xe đã giảm liên tục trong hơn hai thập niên qua! Liên 

Đoàn Người Tiêu Thụ Hoa Kỳ đã báo cáo vào tháng Mười Một năm 
2013 rằng việc quản lý giá tiền bảo hiểm xe ở California đã tiết kiệm cho 
người tiêu thụ California $102 tỷ bằng cách ngăn chận sự tăng giá quá 
mức. Dự Luật 45 áp dụng những quy tắc này cho các hãng bảo hiểm sức 
khỏe.

Một chuyên viên thống kê nổi tiếng toàn quốc, là người đã duyệt xét 
mức giá bảo hiểm sức khỏe ở các tiểu bang khác, và tổ chức Bảo Vệ 
Người Tiêu Thụ ước tính rằng mỗi năm Dự Luật 45 có thể tiết kiệm cho 
người dân California từ $200 triệu trở lên.

Vào Lúc Này Dự Luật 45 Càng Cần Thiết Hơn Vì Tất Cả Mọi Người 
Đều Bắt Buộc Phải Có Bảo Hiểm Sức Khỏe

Luật y tế liên bang không cấp cho các nhà quản lý quyền để ngăn chận 
sự tăng giá quá mức.

Như ban biên tập báo Los Angeles Times đã nói, "Đến năm 2014, luật 
cải tổ y tế sẽ bắt buộc tất cả mọi người trưởng thành ở Hoa Kỳ đều phải 
có bảo hiểm sức khỏe. Các nhà quản lý phải có thẩm quyền để ngăn 
chận các hãng bảo hiểm tùy tiện nâng giá trong thị trường bắt buộc như 
vậy."

Theo bài xã luận của báo San Jose Mercury News: "California nên noi 
gương đa số các tiểu bang trên toàn quốc, 36 trên 50 tiểu bang, đặt ra 
thẩm quyền kiểm soát sự tăng giá bảo hiểm sức khỏe."

Các hãng bảo hiểm sức khỏe lớn của California hiện đã đóng góp 
$25.4 triệu để ngăn cản Dự Luật 45. Họ đã ngăn cản luật quy định tăng 
thêm sự minh bạch và trách nhiệm như Dự Luật 45 trong suốt một thập 
niên qua. Họ muốn tiếp tục được bắt quý vị trả bao nhiêu tiền tùy theo ý 
họ. Đừng để bị lừa.

Dự Luật 45 sẽ hạ thấp chi phí y tế bằng cách ngăn chận các hãng bảo 
hiểm sức khỏe tùy tiện nâng giá và chuyển chi phí bất hợp lý đó qua cho 
người tiêu thụ.

Hãy cùng với chúng tôi ủng hộ Dự Luật 45 để tiết kiệm tiền bảo hiểm 
sức khỏe. Tìm hiểu thêm: www.yeson45.org.

Cám ơn quý vị.

Deborah Burger, Chủ Tịch 
Hội Y Tá California
Jamie Court, Chủ Tịch 
Consumer Watchdog
Dolores Huerta, Nhà Lãnh Đạo Dân Quyền
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 Biện Luận Chống Lại Dự Luật 45 

Những biện luận in trên trang này là quan điểm của tác giả, và chưa được bất cứ một cơ quan chính thức nào kiểm chứng về mức độ chính xác. Biện Luận | 25

 Bác Bỏ Biện Luận Chống Lại Dự Luật 45 

Tất cả chúng ta đều muốn cải thiện hệ thống y tế của mình, nhưng Dự 
Luật 45 không phải là sự cải tổ mà chúng ta cần.

Thay vì vậy, Dự Luật 45 là một dự luật tiên khởi khiếm khuyết, tốn 
kém và xảo trá được soạn thảo để làm lợi cho những người bảo trợ và 
các nhóm đặc quyền ủng hộ nó—trong khi bệnh nhân, người tiêu thụ 
và người dân đóng thuế phải chịu mức giá quá cao, guồng máy quan liêu 
tốn kém hơn và gây ra những trở ngại mới cho ngành y tế.

Dự Luật 45 làm cho mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn, chứ không phải tốt 
hơn. Đó là lý do tại sao các bác sĩ, y tá, bệnh nhân, phòng khám, bệnh 
viện, người dân đóng thuế và tiểu thương nghiệp ở California đều phản 
đối Dự Luật 45.

CẤP QUÁ NHIỀU QUYỀN CHO MỘT CHÍNH KHÁCH—Đoạn 
1861.17(g)(2) Được Đề Nghị

Dự Luật 45 cấp toàn quyền kiểm soát bảo hiểm chăm sóc sức khỏe 
cho một chính khách dân cử—ủy viên bảo hiểm—là người có thể nhận 
sự đóng góp vận động từ các luật sư tố tụng, các hãng bảo hiểm và 
những nhóm đặc quyền có nhiều quyền lực khác.

Theo Dự Luật 45, một mình chính khách này có thể KIỂM SOÁT 
NHỮNG QUYỀN LỢI VÀ SỰ CHỌN LỰA ĐIỀU TRỊ TRONG BẢO 
HIỂM CỦA QUÝ VỊ—mà hầu như không có biện pháp phối kiểm và 
quân bình nào để bảo đảm rằng những quyết định đó được đưa ra là 
vì quyền lợi của bệnh nhân và người tiêu thụ thay vì của các nhóm đặc 
quyền ở Sacramento.

"Dự Luật 45 cấp cho một chính khách quá nhiều quyền trong công việc 
chăm sóc sức khỏe. Những quyết định về điều trị nên do bác sĩ và bệnh 
nhân đưa ra, chứ không phải một người có ý đồ chính trị."—Bác sĩ Jeanne 
Conry, MD, OB/GYN—Cựu Chủ Tịch Mới Nhất, Trường Đại Học Sản 
Phụ Khoa Hoa Kỳ, Khu IX

TẠO THÊM GUỒNG MÁY QUAN LIÊU TRÙNG LẶP, TỐN KÉM—
Đoạn 1861.17(e) Được Đề Nghị

Dự Luật 45 tạo ra thêm guồng máy quan liêu tốn kém của tiểu bang, 
trùng lặp với hai viên chức quan liêu khác chịu trách nhiệm giám sát giá 
tiền bảo hiểm sức khỏe, gây ra sự lúng túng tốn kém với những quy định 
quản lý khác và tăng thêm trở ngại cho hệ thống y tế.

Văn Phòng Phân Tích Viên Lập Pháp không đảng phái dự đoán là 
dự luật có thể LÀM TĂNG CHI PHÍ ĐIỀU HÀNH CỦA TIỂU BANG 
HÀNG CHỤC TRIỆU MỸ KIM MỖI NĂM—chi phí mà cuối cùng 
người tiêu thụ sẽ phải trả.

Chúng ta không nên tạo ra một guồng máy quan liêu mới, trùng lặp 
và tốn kém của tiểu bang trong khi chúng ta không thể tài trợ đủ cho 

trường học, các chương trình chăm sóc sức khỏe trẻ em, hay những ưu 
tiên khác.

CALIFORNIA ĐÃ CÓ MỘT ỦY BAN Y TẾ ĐỘC LẬP MỚI
California vừa mới thành lập một ủy ban độc lập chịu trách nhiệm 

thương lượng giá tiền chương trình y tế đại diện cho người tiêu thụ và 
bác bỏ các chương trình y tế nếu quá đắt.

Ủy ban độc lập này đang làm việc thành công để kiểm soát chi phí 
và mở rộng bảo hiểm. Chúng ta không nên cho phép một chính khách 
là người có thể nhận sự đóng góp vận động từ các nhóm đặc quyền can 
thiệp vào công việc của ủy ban này.

MIỄN CHO CÁC CÔNG TY LỚN—Đoạn 1861.17(g)(3) Được Đề 
Nghị

Dự Luật 45 miễn cho các công ty lớn, ngay cả khi dự luật này bắt các 
tiểu thương phải chịu những quy định mới tốn kém và sự quan liêu. Nếu 
chúng ta muốn cải tổ y tế, thì việc đó phải áp dụng cho tất cả mọi người, 
chứ không chỉ các tiểu thương và cá nhân.

HÀNG CHỮ IN NHỎ CHE GIẤU NHỮNG VỤ KIỆN TỤNG VÔ 
ÍCH—Đoạn 1861.17(a) Được Đề Nghị

Dự Luật 45 được bảo trợ bởi những luật sư là người đã kiếm được lợi 
nhuận tiền triệu từ những vụ kiện tụng được cho phép bởi dự luật mà họ 
mới bảo trợ gần đây nhất, theo báo San Diego Union-Tribune. Họ đã che 
giấu một điều khoản giống như vậy trong Dự Luật 45, cho phép họ tính 
tiền lên đến $675/mỗi tiếng và kiếm được tiền triệu từ những vụ kiện 
tụng tốn kém về y tế.

Những người bảo trợ sẽ giàu sụ—còn người tiêu thụ sẽ phải trả tiền.
Hệ thống y tế của chúng ta quá phức tạp để thực hiện những sự thay 

đổi lớn qua một dự luật được vận động bởi một nhóm đặc quyền. Nếu 
chúng ta muốn thực hiện những sự thay đổi, thì bệnh nhân, bác sĩ và các 
bệnh viện đều phải được dự phần trong giải pháp đó.

Hãy bầu KHÔNG cho Dự Luật 45.
www.StopHigherCosts.org

Monica Weisbrich, R.N., Chủ Tịch 
Hội Y Tá Hoa Kỳ ở California
Bác sĩ José Arévalo, M.D., Chủ Tịch 
Hội Bác Sĩ Người La Tinh ở California
Allan Zaremberg, Chủ Tịch 
Phòng Thương Mại California

Người dân California đang bị ngành bảo hiểm sức khỏe tính tiền quá 
đắt. Dự Luật 45 sẽ bảo vệ người tiêu thụ và giúp ngăn chận sự leo thang 
giá cả của ngành bảo hiểm. Dự luật áp dụng những biện pháp bảo vệ 
hiện thời của bảo hiểm xe ở California, vốn đã giúp người tiêu thụ tiết 
kiệm được tiền tỷ, cho bảo hiểm sức khỏe.

Năm hãng bảo hiểm sức khỏe kiểm soát 88% thị trường bảo hiểm của 
California đã quyên góp $25,300,000 để chống lại Dự Luật 45: Blue Cross 
và công ty chính là Wellpoint, Kaiser, Blue Shield, Health Net và United 
Healthcare. Họ muốn tiếp tục bắt quý vị trả tiền càng nhiều càng tốt mà 
không có trách nhiệm, sự minh bạch hay tiết lộ hồ sơ.

Có bao giờ các hãng bảo hiểm sức khỏe chi $25 triệu để tiết kiệm tiền 
bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hay để làm cho dịch vụ y tế của quý vị 
được tốt hơn không?

Đây là những sự thật:
•	 Dự Luật 45 sẽ không giới hạn quyền lợi hay sự chọn lựa điều trị 

của quý vị, mà chỉ giới hạn việc quý vị phải trả bao nhiêu tiền cho 
bảo hiểm sức khỏe mà thôi. Đó là lý do tại sao Hội Y Tá California, 
đại diện cho 85,000 Y Tá Chính Thức, ủng hộ Dự Luật 45.

•	 Không có một "ủy ban" nào ở California, hay của liên bang, có 
quyền ngăn chận những mức giá bảo hiểm sức khỏe không hợp lý. 

Đó là lý do tại sao Dự Luật 45 ủy quyền cho ủy viên bảo hiểm dân 
cử của chúng ta để bác bỏ sự tăng giá quá mức. Không có ủy viên 
bảo hiểm nào đã nhận sự đóng góp vận động từ các hãng bảo hiểm 
kể từ năm 2000. Chẳng có gì ngạc nhiên khi các hãng bảo hiểm sức 
khỏe lo lắng!

•	 Dự Luật 45 sẽ không tạo ra một guồng máy quan liêu mới. Dự luật 
bắt buộc các hãng bảo hiểm sức khỏe phải trả chi phí thực thi dự 
luật và phải tuân theo những quy tắc giống như, từ Dự Luật 103 đã 
được cử tri phê chuẩn, áp dụng cho những hãng bảo hiểm khác. 
Các hãng bảo hiểm e sợ những quy tắc này và việc người tiêu thụ 
kiện mức giá quá cao vốn đã giúp hủy bỏ được tình trạng tính giá 
quá cao trị giá tiền tỷ bởi các hãng bảo hiểm xe, nhà và thương 
nghiệp. www.yeson45.org

Bác sĩ Paul Song, Đồng Chủ Tịch 
Chương Trình Vì Một California Khỏe Mạnh
Henry L. "Hank" Lacayo, Chủ Tịch Tiểu Bang 
Đại Hội Người Cao Niên California
Harvey Rosenfield, Tác giả của Dự Luật 103 cải tổ bảo hiểm năm 1988
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•	 Đòi hỏi các bác sĩ thực hiện việc thử nghiệm ma túy và rượu và báo cáo kết quả dương tính cho Hội 

Đồng Y Khoa California 
•	 Đòi hỏi Hội Đồng phải đình chỉ công tác của bác sĩ để chờ điều tra về kết quả thử dương tính và đưa ra 

biện pháp kỷ luật nếu bác sĩ đã vi phạm trong khi thi hành nhiệm vụ.
•	 Đòi hỏi các bác sĩ phải báo cáo nếu nghi ngờ bất cứ một bác sĩ nào khác vi phạm ma túy hay rượu hoặc 

có sự bất cẩn về y khoa.
•	 Đòi hỏi các nhân viên chăm sóc y tế phải tham khảo quá trình sử dụng trước đây của thuốc có toa 

trong hệ thống dữ liệu tiểu bang trước khi kê toa một số thuốc cấm.
•	 Tăng mức bồi thường tối đa lên $250,000 cho sự đau đớn và những thiệt hại phải chịu đựng trong các 

vụ kiện về sự bất cẩn trong y khoa để bù vào lạm phát.

Tóm Lược của Phân Tích Viên Lập Pháp về Ước Tính Tác Động Tài Khóa Thực Sự Đối Với Chính Quyền Tiểu Bang và Địa 
Phương:
•	 Chi phí bảo hiểm chăm sóc sức khỏe của tiểu bang và địa phương tăng thêm do việc tăng mức bồi 

thường tối đa cho những thiệt hại vì sơ sót trong việc điều trị gây ra, có thể là từ hàng chục triệu mỹ 
kim đến vài trăm triệu mỹ kim mỗi năm.

•	 Không biết chắc, nhưng có thể tiết kiệm cho chính quyền tiểu bang và địa phương một cách đáng kể, 
từ những đòi hỏi mới đối với nhân viên chăm sóc y tế, chẳng hạn như những điều khoản liên quan đến 
việc theo dõi thuốc có toa và sự thử nghiệm rượu và ma túy bởi bác sĩ.  Số tiền tiết kiệm này sẽ bù lại 
một phần chi phí chăm sóc sức khỏe nói trên.

26 | Đề Tựa và Tóm Lược / Phân Tích

Đề Tựa Chính Thức và Tóm Lược Được Soạn Thảo Bởi Bộ Trưởng Tư Pháp

Sơ Lược Vấn Đề
Dự luật này có nhiều điều khoản liên quan đến đạo 

đức của chuyên viên y tế và sự an toàn của bệnh 
nhân. Nói rõ hơn, những điều khoản chính của dự 
luật là liên quan đến vấn đề sơ sót y khoa, theo dõi 
thuốc có toa, và thử nghiệm rượu và ma túy đối với 
bác sĩ. Dưới đây, chúng tôi đưa ra những chi tiết sơ 
lược về một số chủ đề này và trình bày về vai trò 
chính của chính quyền tiểu bang và địa phương 
trong việc trả tiền cho các dịch vụ y tế ở California.

Chính Quyền Tiểu Bang và Địa Phương Trả 
Một Số Tiền Đáng Kể cho Dịch Vụ Y Tế

Chính quyền tiểu bang và địa phương ở California 
chi hàng chục tỷ mỹ kim mỗi năm cho các dịch vụ y 
tế. Những chi phí này bao gồm những dịch vụ trực 
tiếp từ những nơi chăm sóc y tế (chẳng hạn như bác 
sĩ và nhà thuốc), điều hành các cơ sở y tế (chẳng hạn 
như bệnh viện và phòng khám), và trả tiền đóng bảo 

Phân Tích của Phân Tích Viên Lập Pháp
hiểm hàng tháng cho các hãng bảo hiểm sức khỏe. 
Những chi tiêu chính cho y tế công cộng là:

•	 Bảo Hiểm Sức Khỏe cho Nhân Viên Chính 
Quyền và Những Người Về Hưu. Tiểu bang, 
các trường đại học công lập, các thành phố, 
quận, khu học chánh, và những chính quyền 
địa phương khác ở California chi trả một 
phần đáng kể trong chi phí y tế cho nhân viên 
và gia đình của họ và cho một số người về 
hưu. Tính chung, mỗi năm chính quyền tiểu 
bang và địa phương chi khoảng $20 tỷ cho 
bảo hiểm sức khỏe của nhân viên và người về 
hưu.

•	 Medi-Cal. Ở California, chương trình 
Medicaid của liên bang-tiểu bang gọi là Medi-
Cal. Medi-Cal chi khoảng $17 tỷ mỗi năm từ 
Quỹ Tổng Quát của tiểu bang để cung ứng 
bảo hiểm sức khỏe cho hơn 10 triệu người có 
lợi tức thấp.
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•	 Bệnh Viện Tâm Thần và Nhà Tù do Tiểu 
Bang Điều Hành. Tiểu bang điều hành các cơ 
sở, chẳng hạn như bệnh viện tâm thần và nhà 
tù, cung ứng trực tiếp dịch vụ y tế.

•	 Các Chương Trình Bảo Hiểm Sức Khỏe Của 
Chính Quyền Địa Phương. Chính quyền địa 
phương—chủ yếu là các quận—trả tiền cho 
nhiều dịch vụ y tế, phần lớn dành cho người 
có lợi tức thấp. Một số quận điều hành các 
bệnh viện và phòng khám cung ứng dịch vụ y 
tế.

Sơ Sót Y Khoa

Những Người Bị Tổn Thương Trong Khi Được 
Điều Trị Có Thể Kiện Về Sơ Sót Y Khoa. Những 
người bị thương trong khi được điều trị có thể kiện 
chuyên viên y tế—điển hình là bác sĩ—về sơ sót y 
khoa. Trong vụ kiện về sơ sót y khoa, người kiện 
phải chứng minh được rằng họ đã bị tổn thương do 
sự bất cẩn của chuyên viên y tế—đã không tuân theo 
tiêu chuẩn chăm sóc thích hợp. Người đó còn phải 
chứng minh những tổn thương là do sự bất cẩn của 
chuyên viên gây ra. Những thiệt hại được bồi thường 
trong vụ kiện sơ sót y khoa bao gồm:

•	 Thiệt Hại Về Kinh Tế—trả tiền cho người kiện 
những chi phí tài chánh của sự tổn thương, 
chẳng hạn như hóa đơn y tế hay sự mất mát 
về lợi tức.

•	 Thiệt Hại Không Phải Về Kinh Tế—trả tiền 
cho người kiện những sự mất mát không phải 
về tài chánh, chẳng hạn như sự đau đớn và 
chịu đựng.

Các luật sư làm việc trong những vụ kiện sơ sót y 
khoa thường được trả lệ phí dựa vào những thiệt hại 
mà người bị tổn thương được bồi thường—còn gọi là 
lệ phí sau khi thắng kiện. Hầu hết các trường hợp đòi 
bồi thường về sơ sót y khoa—cũng như các vụ kiện 
nói chung—thường được dàn xếp bên ngoài tòa án.

Chuyên Viên Y Tế Trả Chi Phí Về Sơ Sót Y Khoa 
Như Thế Nào. Các chuyên viên y tế thường trả chi 
phí bồi thường về sơ sót y khoa—bao gồm tiền bồi 
thường và chi phí pháp lý—bằng một trong hai cách:

•	 Mua Bảo Hiểm Sơ Sót Y Khoa. Chuyên viên 
y tế trả một số tiền mua bảo hiểm hằng tháng 
cho một hãng bảo hiểm và, sau này, công ty 
đó sẽ trả những chi phí bồi thường về sơ sót y 
khoa.

•	 Tự Bảo Hiểm. Đôi khi cơ quan nơi mà 
chuyên viên y tế làm việc hay cộng tác—chẳng 
hạn như bệnh viện hay một tập thể bác sĩ—
trực tiếp trả những chi phí bồi thường về sơ 
sót y khoa. Việc này thường được gọi là tự bảo 
hiểm.

Những chi phí cho sơ sót y khoa này chiếm khoảng 
2 phần trăm tổng số chi tiêu hằng năm cho y tế ở 
California.

Đạo Luật Cải Tổ Về Bồi Thường Cho Tổn Thương 
Y Khoa (MICRA). Vào năm 1975, Lập Pháp đã ban 
hành MICRA để giải quyết sự lo ngại về tiền bảo 
hiểm tốn kém cao cho việc sơ sót y khoa sẽ làm hạn 
chế số lượng bác sĩ hành nghề y khoa ở California. 
Đạo luật đó đã thực hiện nhiều thay đổi nhằm giới 
hạn trách nhiệm về sơ sót y khoa, kể cả giới hạn số 
tiền có thể đòi bồi thường về sơ sót y khoa. Thí dụ, 
đạo luật đã lập ra mức giới hạn cho những thiệt hại 
không phải về kinh tế có thể bồi thường cho người bị 
tổn thương là $250,000. (Không giới hạn cho những 
thiệt hại về kinh tế.)

Đạo luật cũng đã lập ra mức giới hạn về lệ phí trả 
cho luật sư đại diện cho người bị tổn thương trong 
vụ kiện về sơ sót y khoa. Tỷ lệ phần trăm có thể trả 
cho luật sư phụ thuộc vào số tiền bồi thường thiệt 
hại, tỷ lệ này giảm xuống khi số tiền bồi thường tăng 
lên. Thí dụ, luật sư không được nhận hơn 40 phần 
trăm của $50,000 đầu tiên được bồi thường hoặc 
15 phần trăm của số tiền bồi thường nhiều hơn 
$600,000.

Theo Dõi và Sự Lạm Dụng Thuốc Có Toa

Chương Trình Theo Dõi Thuốc Có Toa. Việc dùng 
thuốc có toa cho những mục đích không phải trị 
bệnh (chẳng hạn như dùng để giải trí) thường được 
gọi là lạm dụng thuốc có toa. Phần lớn là để giải 
quyết sự lo ngại ngày càng tăng về việc lạm dụng 
thuốc có toa, hầu như tất cả các tiểu bang—kể cả 
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California—đều có chương trình theo dõi thuốc có 
toa. Chương trình đó thường liên quan đến hệ thống 
dữ kiện bằng điện tử thu thập chi tiết về việc kê toa 
và cấp phát một số loại thuốc. Những chi tiết này 
dùng để giảm bớt việc lạm dụng thuốc có toa, cùng 
với những mục đích khác. Thí dụ, những chi tiết đó 
được dùng để nhận ra những người có thể muốn "đi 
nhiều bác sĩ để xin toa thuốc"—tức là những người 
xin toa thuốc từ nhiều bác sĩ khác nhau trong một 
khoảng thời gian ngắn với ý định lạm dụng hay bán 
lại thuốc để kiếm lời.

Chương Trình Theo Dõi Thuốc Có Toa Của 
California. Bộ Tư Pháp tiểu bang (DOJ) quản lý 
chương trình theo dõi thuốc có toa của California, 
được gọi là Hệ Thống Xem Xét và Đánh Giá Việc 
Dùng Thuốc Cấm (CURES). Đối với một số loại 
thuốc có toa, nhà thuốc bắt buộc phải cho biết một 
số chi tiết cụ thể cho DOJ về bệnh nhân—gồm có 
tên, địa chỉ, và ngày sanh. Những loại thuốc có toa 
phải lệ thuộc vào việc báo cáo này nói chung là 
những loại thuốc có thể gây nghiện.

Bắt Đầu từ năm 2016 các Chuyên Viên Y Tế Bắt 
Buộc Phải Ghi Danh, nhưng Không Phải Kiểm Lại, 
hệ thống CURES. Một số chuyên viên y tế—chẳng 
hạn như bác sĩ và dược sĩ—được phép xem xét quá 
trình sử dụng thuốc có toa trước đây của bệnh nhân 
trong CURES. (Một số người khác—chẳng hạn như 
một số nhân viên ngành công lực—cũng được phép 
sử dụng CURES.) Trong một số trường hợp, việc 
kiểm lại trong hệ thống này trước khi kê toa hoặc 
cấp phát thuốc có thể ngăn chận việc lạm dụng thuốc 
có toa hoặc cải thiện việc điều trị.

Để có thể xem xét quá trình sử dụng thuốc trước 
đây của bệnh nhân trong CURES, người sử dụng 
phải ghi danh trước để vào hệ thống. Tuy nhiên, hiện 
thời các chuyên viên y tế, không bắt buộc phải ghi 
danh. (Khoảng 12 phần trăm tất cả những chuyên 
viên hợp lệ nay đã ghi danh.) Bắt đầu từ ngày 1 tháng 
Giêng, 2016, các chuyên viên y tế sẽ bắt buộc phải 
ghi danh. Ngay cả vào lúc đó, giống như hiện nay, 
các chuyên viên sẽ không bắt buộc phải kiểm lại 
trong hệ thống dữ kiện trước khi kê toa hoặc cấp 
phát thuốc.

Theo Lịch Trình Việc Nâng Cấp CURES Sẽ Hoàn 
Tất vào Mùa Hè 2015. Hiện thời, CURES không có 
đủ khả năng để đáp ứng mức sử dụng cao là điều sẽ 
xảy ra khi bắt đầu từ năm 2016 các chuyên viên bắt 
buộc phải ghi danh. Tiểu bang hiện đang trong giai 
đoạn nâng cấp CURES. Theo lịch trình thì việc nâng 
cấp này sẽ hoàn tất vào mùa hè 2015.

Hội Đồng Y Khoa California Quản Lý Đạo Đức Bác Sĩ

Hội Đồng Y Khoa California (Hội Đồng) cấp giấy 
phép và quản lý các bác sĩ, bác sĩ giải phẫu, và một số 
chuyên viên y tế khác. Hội Đồng còn chịu trách 
nhiệm điều tra những trường hợp khiếu nại và kỷ 
luật bác sĩ và một số chuyên viên y tế khác là người 
vi phạm luật áp dụng cho việc hành nghề y khoa. 
Những sự vi phạm đó bao gồm việc không tuân theo 
tiêu chuẩn thích hợp về điều trị, kê toa thuốc bất hợp 
pháp, và lạm dụng thuốc.

Đề Nghị
Tăng Mức Bồi Thường Tối Đa cho Những Thiệt 

Hại Không Phải Về Kinh Tế cho Sơ Sót Y Khoa. Bắt 
đầu từ ngày 1 tháng Giêng, 2015, dự luật này điều 
chỉnh mức giới hạn bồi thường hiện thời là $250,000 
cho những thiệt hại không phải về kinh tế trong vụ 
kiện sơ sót y khoa để bù vào mức gia tăng lạm phát 
từ khi mức giới hạn đó thiết lập ra—có tác dụng tăng 
mức giới hạn lên $1.1 triệu. Sau đó mức giới hạn số 
tiền bồi thường thiệt hại sẽ được điều chỉnh hằng 
năm để bù vào mức gia tăng lạm phát.

Bắt Buộc Các Chuyên Viên Y Tế Phải Kiểm Lại 
Trong CURES. Dự luật này bắt buộc các chuyên viên 
y tế, bao gồm bác sĩ và dược sĩ, phải kiểm lại trong 
CURES trước khi kê toa hoặc cấp phát một số loại 
thuốc cho bệnh nhân lần đầu. Các chuyên viên sẽ bắt 
buộc phải kiểm lại trong hệ thống dữ kiện về những 
loại thuốc có khả năng cao trong việc gây nghiện, 
bao gồm những thuốc như OxyContin, Vicodin, và 
Adderall. Nếu khi kiểm lại trong CURES mà phát 
hiện bệnh nhân đã có toa của một trong những loại 
thuốc này, thì chuyên viên y tế phải xác định xem có 
nhu cầu chính đáng gì khác để cần thêm một loại 
thuốc nữa hay không.
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Bắt Buộc Các Bệnh Viện Phải Thực Hiện việc Thử 
Nghiệm Rượu và Ma Túy Đối Với Bác Sĩ. Dự luật 
này bắt buộc các bệnh viện phải thử nghiệm ma túy 
và rượu các bác sĩ làm việc tại bệnh viện đó. Hiện 
nay không có sự quy định bắt buộc các bệnh viện 
phải thử nghiệm rượu và ma túy các bác sĩ. Dự luật 
này bắt buộc phải thực hiện việc thử nghiệm ngẫu 
nhiên và trong hai trường hợp cụ thể:

•	 Khi bác sĩ chịu trách nhiệm chăm sóc và điều 
trị cho một bệnh nhân trong vòng 24 tiếng 
trước khi trường hợp bị lỗi về y khoa xảy ra. 
(Trường hợp bị lỗi về y khoa bao gồm những 
sơ sót trong khi giải phẫu, bị thương tật liên 
quan đến sơ sót về thuốc, hay bất cứ sự việc 
nào gây tử vong hoặc thương tật nghiêm 
trọng cho bệnh nhân.)

•	 Khi bác sĩ là người bị báo cáo là họ có thể đã 
sử dụng ma túy hoặc rượu trong lúc thi hành 
nhiệm vụ hoặc đã không tuân theo tiêu chuẩn 
thích hợp về điều trị (trình bày bên dưới).

Bệnh viện sẽ bắt buộc phải tính hóa đơn cho bác sĩ 
về chi phí thử nghiệm. Bệnh viện cũng sẽ bắt buộc 
phải báo cáo với Hội Đồng bất cứ kết quả thử 
nghiệm dương tính nào, hoặc trường hợp có bác sĩ 
nào cố tình không nộp, hoặc từ khước nộp mẫu thử 
để làm thử nghiệm.

Bắt Buộc Hội Đồng Y Khoa Phải Áp Dụng Kỷ 
Luật với Bác Sĩ Khi Bị Kết Luận Là Bị Kém Tỉnh 
Táo. Nếu Hội Đồng kết luận rằng bác sĩ đã bị kém 
tỉnh táo bởi ma túy hoặc rượu trong lúc thi hành 
nhiệm vụ hay trong trường hợp bị lỗi về y khoa, hoặc 
một bác sĩ đã từ khước hoặc không tuân hành về việc 
thử nghiệm ma túy và rượu, thì Hội Đồng phải áp 
dụng biện pháp kỷ luật cụ thể đối với bác sĩ đó. Biện 
pháp này có thể bao gồm việc đình chỉ giấy phép của 
bác sĩ. Dự luật bắt buộc Hội Đồng phải ấn định mức 
lệ phí hằng năm mà các bác sĩ phải trả để trang trải 
chi phí thi hành dự luật và thực hiện những biện 
pháp để thi hành luật.

Bắt Buộc Phải Báo Cáo cho Hội Đồng Y Khoa Bác 
Sĩ Bị Nghi Ngờ Vi Phạm. Dự luật bắt buộc các bác sĩ 
phải báo cáo cho Hội Đồng bất cứ điều gì mà họ biết 
được có vẻ cho thấy một bác sĩ khác đã bị kém tỉnh 

táo bởi ma túy hoặc rượu trong lúc thi hành nhiệm 
vụ, hoặc một bác sĩ đã điều trị cho bệnh nhân trong 
trường hợp bị lỗi về y khoa đã không tuân theo tiêu 
chuẩn thích hợp về chăm sóc y tế. Trong hầu hết các 
trường hợp, các bác sĩ hiện không bị bắt buộc phải 
báo cáo những chi tiết này.

Tác Động Tài Khóa
Dự luật này có thể sẽ có nhiều tác động tài khóa 

đối với chính quyền tiểu bang và địa phương—trong 
đó có nhiều tác động chưa biết rõ thực chất. Dưới 
đây chúng tôi trình bày những tác động tài khóa 
chính có thể xảy ra.

Tác Động của việc Tăng Mức Giới Hạn Bồi Thường 
cho Thiệt Hại Không Phải Về Kinh Tế trong 
Vụ Kiện Về Sơ Sót Y Khoa

Việc tăng mức giới hạn bồi thường cho thiệt hại 
không phải về kinh tế có thể sẽ làm tăng chi tiêu 
chăm sóc sức khỏe tổng quát ở California (cả chính 
quyền lẫn không phải của chính quyền) bởi việc: (1) 
tăng chi phí trực tiếp về sơ sót y khoa và (2) thay đổi 
số lượng và các loại dịch vụ y tế được cung ứng.

Chi Phí Trực Tiếp Về Sơ Sót Y Khoa Cao Hơn. 
Việc tăng mức giới hạn bồi thường cho thiệt hại 
không phải về kinh tế có thể sẽ làm cho chi phí về sơ 
sót y khoa thay đổi theo những cách sau đây:

•	 Tiền Bồi Thường Thiệt Hại Cao Hơn. Mức 
giới hạn cao hơn sẽ làm tăng số tiền bồi 
thường thiệt hại trong nhiều trường hợp đòi 
bồi thường về sơ sót y khoa.

•	 Thay Đổi Số Trường Hợp Đòi Bồi Thường về 
Sơ Sót Y Khoa. Việc tăng mức giới hạn cũng 
sẽ làm thay đổi tổng số trường hợp đòi bồi 
thường về sơ sót y khoa, mặc dù chưa biết rõ 
tổng số trường hợp đòi bồi thường sẽ tăng 
hay giảm. Thí dụ, việc tăng mức giới hạn có 
thể sẽ khuyến khích các chuyên viên y tế hành 
nghề y khoa theo cách thức cẩn thận giúp 
giảm số trường hợp đòi bồi thường về sơ sót y 
khoa. (Dưới đây chúng tôi trình bày thêm về 
sự thay đổi cách thức này.) Mặt khác, việc 
tăng mức giới hạn sẽ làm tăng số tiền bồi 
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thường thiệt hại—do số tiền bồi thường được 
tăng nhờ đó bên bị tổn thương dễ có thể tìm 
đến luật sư đại diện kiện cho họ và trả lệ phí 
bằng tiền bồi thường sau khi thắng kiện. Điều 
này, về sau, có thể làm cho luật sư muốn đại 
diện cho bên bị tổn thương nhiều hơn, vì vậy 
sẽ làm tăng số trường hợp đòi bồi thường.

Cuối cùng, những sự thay đổi này có thể sẽ làm 
tăng chi phí về sơ sót y khoa, và vì vậy làm tăng tổng 
chi tiêu y tế, ở California. Dựa vào những nghiên 
cứu qua kinh nghiệm của những tiểu bang khác, 
chúng tôi ước tính mức tăng chi phí về sơ sót y khoa 
có thể là từ 5 phần trăm đến 25 phần trăm. Vì chi phí 
cho sơ sót y khoa hiện chiếm khoảng 2 phần trăm 
tổng chi tiêu y tế, nên việc tăng mức giới hạn có thể 
sẽ làm tăng tổng chi tiêu y tế từ 0.1 phần trăm đến 
0.5 phần trăm.

Chi Phí Do Thay Đổi Dịch Vụ Y Tế Được Cung 
Ứng. Việc tăng mức giới hạn cũng sẽ tác động đến số 
lượng loại dịch vụ y tế được cung ứng ở California. 
Như đã trình bày ở trên, việc tăng mức giới hạn bồi 
thường cho những thiệt hại không phải về kinh tế có 
thể sẽ khuyến khích các chuyên viên y tế thay đổi 
cách thức hành nghề y khoa hầu cố gắng tránh sự sơ 
sót y khoa  để khỏi bị đòi bồi thường. Những thay 
đổi về cách thức như vậy sẽ làm tăng chi phí y tế 
trong một số trường hợp và làm giảm chi phí y tế 
trong một số trường hợp khác. Thí dụ, bác sĩ có thể 
chỉ thị cho bệnh nhân thử nghiệm hoặc điều trị mà 
nếu không có sự thay đổi này thì bác sĩ đó sẽ không 
chỉ thị như vậy. Điều này có thể tác động đến chi phí 
y tế theo nhiều cách khác nhau:

•	 Làm thêm thử nghiệm hay điều trị có thể 
giảm chi phí y tế trong tương lai nhờ ngăn 
ngừa bệnh trong tương lai.

•	 Làm thêm thử nghiệm hay điều trị có thể đơn 
thuần làm tăng chi phí của dịch vụ y tế, mà 
chỉ có ít hoặc không có sự tiết kiệm nào để bù 
lại trong tương lai.

Dựa vào những nghiên cứu qua kinh nghiệm của 
các tiểu bang khác, chúng tôi ước tính rằng điều này 
sẽ đưa đến kết quả tổng hợp là làm tăng tổng chi tiêu 

y tế. Chúng tôi ước tính chi tiêu này sẽ tăng thêm từ 
0.1 phần trăm đến 1 phần trăm.

Chi Phí Hằng Năm Của Chính Quyền Có Thể là 
từ Hàng Chục Triệu đến Vài Trăm Triệu Mỹ Kim. 
Như đã đề cập ở trên, chính quyền tiểu bang và địa 
phương chi trả hàng chục tỷ mỹ kim mỗi năm cho 
các dịch vụ y tế. Phân tích của chúng tôi giả định 
rằng chi phí tăng thêm cho các chuyên viên y tế—
chẳng hạn như chi phí trực tiếp về sơ sót y khoa cao 
hơn—thông thường sẽ chuyển qua cho người mua 
dịch vụ y tế, chẳng hạn như chính quyền. Ngoài ra, 
chúng tôi giả định rằng chính quyền tiểu bang và địa 
phương sẽ có tổng chi phí kèm với những thay đổi về 
số lượng và loại dịch vụ y tế.

Có thể sẽ có sự gia tăng chi phí y tế với tỷ lệ rất 
nhỏ trong nền kinh tế nói chung do việc tăng mức 
giới hạn. Tuy nhiên, ngay cả một sự thay đổi với tỷ lệ 
nhỏ trong chi phí y tế cũng có thể có tác động đáng 
kể đến chi tiêu y tế của chính quyền. Thí dụ, tăng 0.5 
phần trăm chi phí y tế của chính quyền tiểu bang và 
địa phương ở California do việc tăng mức giới hạn 
(vốn nằm trong phạm vi mức tăng chi phí có thể xảy 
ra đã trình bày ở trên) sẽ làm tăng chi phí của chính 
quyền khoảng hai trăm triệu mỹ kim mỗi năm. Xét 
đến phạm vi tác động có thể xảy ra đối với chi tiêu y 
tế, chúng tôi ước tính rằng chi phí y tế của chính 
quyền tiểu bang và địa phương liên quan đến việc 
tăng mức giới hạn có thể sẽ vào khoảng từ hàng 
chục triệu mỹ kim đến vài trăm triệu mỹ kim mỗi 
năm. Phần của tiểu bang trong chi phí này sẽ chiếm 
dưới 0.5 phần trăm của ngân sách Quỹ Tổng Quát 
hằng năm của tiểu bang.

Tác Động của sự Đòi Hỏi Kiểm Lại trong CURES và Thử 
Nghiệm Rượu và Ma Túy đối với Bác Sĩ

Những điều khoản khác của dự luật có thể có tác 
động tài khóa đáng kể đối với chính quyền tiểu bang 
và địa phương là: (1) đòi hỏi rằng một số chuyên 
viên y tế phải kiểm lại trong CURES và (2) đòi hỏi 
các bệnh viện phải thử nghiệm rượu và ma túy đối 
với bác sĩ.

Tác Động của Đòi Hỏi Kiểm Lại trong CURES. 
Nhiều chuyên viên sẽ không thể kiểm lại trong 
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CURES cho đến ít nhất là mùa hè 2015, khi việc 
nâng cấp hệ thống theo lịch trình được hoàn tất. Sau 
khi nâng cấp xong CURES, dự luật này sẽ làm cho 
các chuyên viên y tế kiểm lại trong CURES thường 
xuyên hơn bởi vì dự luật đòi hỏi họ phải làm như 
vậy. Việc kiểm lại trong CURES thường xuyên hơn 
có thể có nhiều tác động tài khóa, bao gồm:

•	 Hạ Thấp Chi Phí Cho Thuốc Có Toa. Các 
chuyên viên kiểm lại trong CURES có thể sẽ 
nhận ra những người hay đi nhiều bác sĩ để 
xin toa thuốc và, sau này, sẽ giảm số lượng 
thuốc có toa được cấp phát. Việc giảm lượng 
thuốc có toa được cấp phát sẽ giúp giảm chi 
phí cho thuốc có toa.

•	 Giảm Chi Phí Liên Quan đến việc Lạm Dụng 
Thuốc Có Toa. Giảm lượng thuốc có toa được 
cấp phát có thể sẽ giúp giảm số lượng trường 
hợp lạm dụng thuốc có toa. Như vậy, sau này, 
sẽ giúp giảm chi phí của chính quyền liên 
quan đến việc lạm dụng thuốc có toa, chẳng 
hạn như chi phí của ngành công lực, dịch vụ 
xã hội, và những chi phí y tế khác. Những sự 
tiết kiệm này có thể bị giảm do những thay 
đổi khác về cách thức do dự luật này. Thí dụ, 
người nghiện thuốc có thể tìm những cách 
khác để mua thuốc có toa.

•	 Thêm Chi Phí Liên Quan đến việc Kiểm Lại 
trong CURES. Một số chuyên viên y tế sẽ bắt 
buộc phải mất thêm giờ để kiểm lại trong 
CURES. Do đó, họ sẽ có ít giờ hơn dành cho 
những công việc khác để chăm sóc bệnh 
nhân. Điều này có thể làm cho các bệnh viện 
hoặc nhà thuốc phải tốn thêm chi phí vì cần 
phải thuê thêm nhân viên để cung ứng dịch 
vụ chăm sóc cho cùng một số lượng bệnh 
nhân. Một số những gia tăng về chi phí này 
cuối cùng rồi cũng sẽ chuyển qua cho người 
mua dịch vụ y tế là chính quyền dưới hình 
thức tăng giá.

Tác Động của việc Phải Thử Nghiệm Rượu và Ma 
Túy đối với Bác Sĩ. Đòi hỏi phải thử nghiệm rượu và 
ma túy cho các bác sĩ có thể có nhiều tác động tài 
khóa khác nhau, bao gồm:

•	 Tiết Kiệm Từ Việc Giảm Bớt Sơ Sót Về Y 
Khoa. Việc thử nghiệm bác sĩ có thể sẽ ngăn 
ngừa một số sơ sót y khoa. Thí dụ, việc thử 
nghiệm rượu và ma túy sẽ ngăn không cho 
một số bác sĩ sử dụng rượu và ma túy trong 
lúc thi hành nhiệm vụ và, như vậy, sẽ giúp 
giảm bớt sự sơ sót về y khoa. Việc giảm bớt sơ 
sót y khoa sẽ giúp giảm mức chi tiêu y tế tổng 
quát.

•	 Chi Phí Thực Hiện Thử Nghiệm. Dự luật bắt 
buộc các bệnh viện tính chi phí thử nghiệm 
rượu và ma túy cho các bác sĩ phải thanh 
toán. Điều này sẽ làm tăng chi phí của chuyên 
viên y tế và một số chi phí này sẽ được chuyển 
qua cho chính quyền tiểu bang và địa phương 
dưới hình thức tăng giá dịch vụ y tế được các 
bác sĩ cung ứng.

•	 Chi Phí Hành Chánh Của Tiểu Bang. Đòi hỏi 
về việc thử nghiệm rượu và ma túy của dự 
luật sẽ tạo ra chi phí hành chánh của tiểu 
bang, bao gồm chi phí cho Hội Đồng để thi 
hành dự luật. Những chi phí hành chánh này 
có thể dưới một triệu mỹ kim mỗi năm, được 
thanh toán bằng tiền lệ phí ấn định trên các 
bác sĩ.

Chưa Biết Rõ, Mức Tiết Kiệm cho Chính Quyền 
Tiểu Bang và Địa Phương là bao nhiêu, nhưng Có 
Thể Đáng Kể. Cuối cùng, việc đòi hỏi phải kiểm lại 
trong CURES và phải thử nghiệm rượu và ma túy 
các bác sĩ có thể sẽ giúp tiết kiệm tiền hằng năm cho 
chính quyền tiểu bang và địa phương. Số tiền tiết 
kiệm hằng năm hoàn toàn chưa biết rõ, nhưng có thể 
đáng kể. Những số tiền tiết kiệm này sẽ bù lại một 
phần gia tăng chi phí của chính quyền từ việc tăng 
mức giới hạn bồi thường cho thiệt hại không phải về 
kinh tế (đã trình bày ở trên).

Xin xem trong http://cal-access.sos.ca.gov để biết thêm 
chi tiết về tiền đóng góp trong kỳ tranh cử này.
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Dự Luật 46 đệ trình trước quý vị vì một lý do—là để giúp cho các 
luật sư tố tụng được dễ dàng kiện các bác sĩ và kiếm lợi nhuận từ những 
vụ kiện đó. Thật là đơn giản. Khi quý vị tăng mức giới hạn, là quý vị tự 
động tăng mức lợi nhuận của luật sư tố tụng.

Những người bảo trợ cho 46 nói rằng dự luật này là về việc thử 
nghiệm ma túy các bác sĩ . . . nhưng những luật sư là người đã soạn 
thảo và tài trợ cho dự luật này CHƯA BAO GIỜ đến Lập Pháp Tiểu 
Bang để đề nghị thử ma túy các bác sĩ. 

Tuy nhiên, họ đã, bảo trợ cho 3 đề nghị khác nhau để Lập Pháp Tiểu 
Bang tăng mức giới hạn bồi thường trong các vụ kiện, và làm cho họ 
dễ dàng kiện các bác sĩ gia đình của chúng ta. Cả 3 lần Lập Pháp đều 
đã từ chối họ. Và không dưới 10 lần, các luật sư tố tụng đã yêu cầu tòa 
hủy bỏ mức giới hạn này. Mỗi lần, tòa án, kể cả Tòa Tối Cao Pháp Viện 
California, đều kết luận rằng mức giới hạn này phục vụ cho mục đích 
của nó bằng cách giữ cho chi phí được ổn định, để bảo đảm cho quý vị 
được sử dụng dịch vụ y tế có giá phải chăng.

Các luật sư đã trả tiền để đưa dự luật này vào lá phiếu, và hùng hồn 
tuyên bố rằng nó sẽ "cứu sống nhiều người." Họ đưa ra những con số 

thống kê sai lệch để bảo vệ cho bài hùng biện chính trị này. Chúng ta 
thực sự rất mong muốn có một dự luật tiên khởi được đưa vào lá phiếu 
để có thể cứu sống được nhiều người, dự luật này không phải như vậy.

Nhưng các bác sĩ và y tá thì ĐANG cứu sống nhiều người. Họ long 
trọng tuyên thệ sẽ chăm sóc cho bệnh nhân. Họ tin rằng 46 sẽ ép buộc 
rất nhiều bác sĩ, kỹ thuật viên và chuyên viên y tế ở California phải bỏ 
nghề. Việc đó thì có thể đem lại lợi ích gì cho ai?

Hãy vào www.NoOn46.com để xem lý do tại sao có hơn 500 nhóm 
cộng đồng khác nhau trong khắp tiểu bang, quan tâm đến việc sử dụng 
dịch vụ y tế cho tất cả mọi người, đều nói HÃY BẦU KHÔNG cho 46.

Tricia Hunter, RN, Giám Đốc Điều Hành 
Hội Y Tá Hoa Kỳ, California
Tom Scott 
Hội Người Dân California Chống Lạm Dụng Kiện Tụng
Betty Jo Toccoli, Chủ Tịch 
Hội Tiểu Thương California

DỰ LUẬT 46 SẼ CỨU SỐNG NHIỀU NGƯỜI.
Những sơ sót y khoa lẽ ra có thể ngăn ngừa đã làm thiệt mạng gần 

440,000 người mỗi năm, khiến cho sự bất cẩn về y khoa trở thành 
nguyên nhân gây tử vong nhiều thứ ba ở đất nước này chỉ sau bệnh tim 
và ung thư.

Bob Pack đang bảo trợ cho Dự Luật 46 bởi vì một người lái xe say 
thuốc đã làm cho các con của Bob bị thiệt mạng sau khi nhiều bác sĩ bất 
cẩn kê toa thuốc ngủ cho cô ta. Bob muốn ngăn chận bi kịch như vậy xảy 
ra cho những gia đình khác. Dự Luật 46 sẽ cứu sống nhiều người theo 
ba cách:

1. DỰ LUẬT 46 SẼ NGĂN CHẬN SỰ BẤT CẨN BẰNG CÁCH BẮT 
CÁC BÁC SĨ PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ NHỮNG SƠ SÓT Y 
KHOA.

•	 Nó bắt buộc các bác sĩ phải chịu trách nhiệm khi họ phạm lỗi bất 
cẩn, kể cả khi bị kém tỉnh táo do ma túy hoặc rượu, bằng cách điều 
chỉnh lạm phát mức giới hạn bồi thường hiện thời là $250,000 cho 
sự đau đớn và những chịu đựng thiệt hại mà nạn nhân của sự bất 
cẩn về y khoa như Troy và Alana Pack đã phải chịu.

•	 Lập Pháp đặt ra mức giới hạn đó vào năm 1975 và chưa bao giờ 
điều chỉnh cho sự lạm phát. Trong khi từ đó đến nay chi phí của tất 
cả mọi thứ khác đều đã tăng một cách đáng kể, giá trị của mạng 
người đã không tăng thêm một xu nào trong suốt 39 năm qua.

•	 Dự Luật 46 giữ nguyên mức giới hạn hiện thời về lệ phí luật sư 
trong các vụ kiện bất cẩn về y khoa.

2. DỰ LUẬT 46 SẼ CỨU SỐNG NHIỀU NGƯỜI BẰNG CÁCH LOẠI 
BỎ SỰ LẠM DỤNG THUỐC CÓ TOA.

•	 Một điều tra mới đây của báo LA Times đã cho thấy rằng những 
thuốc do bác sĩ kê toa đã gây ra hoặc góp phần vào gần một nửa số 
vụ tử vong vì vô tình dùng thuốc có toa quá liều ở bốn quận Phía 
Nam California.

•	 Dự Luật 46 bắt buộc các bác sĩ phải kiểm lại trong tài liệu lưu trữ 
hiện thời của toàn tiểu bang trước khi kê toa thuốc giảm đau gây 
nghiện và những loại thuốc ngủ khác cho bệnh nhân lần đầu.

3. DỰ LUẬT 46 SẼ CỨU SỐNG NHIỀU NGƯỜI BẰNG CÁCH BẢO 
VỆ BỆNH NHÂN TỪ NHỮNG BÁC SĨ BỊ KÉM TỈNH TÁO.

•	 Hội Đồng Y Khoa California đã báo cáo rằng các chuyên viên ước 
tính gần một phần năm chuyên viên y tế có bị nghiện thuốc cấm 
trong đời họ.

•	 Các bác sĩ dưới sự tác động của ma túy và rượu đã gây ra những sơ 
sót y khoa, nhưng hầu hết việc nghiện thuốc cấm không bị phát 
hiện bởi vì các bác sĩ không bị thử nghiệm. 

DỰ LUẬT 46 BẮT BUỘC:
•	 Phải thử nghiệm ma túy và rượu ngẫu nhiên đối với các bác sĩ bằng 

cách sử dụng cách thử tương tự của liên bang đã được chứng minh 
là hữu hiệu đối với các phi công.

•	 Đình chỉ bác sĩ nào có kết quả thử nghiệm dương tính và áp dụng 
biện pháp kỷ luật nếu bác sĩ đó đã bị kém tỉnh táo trong lúc thi 
hành nhiệm vụ.

THỰC TẾ:
•	 Hàng triệu người dân California phải thử nghiệm ma túy ở nơi làm 

việc thế nhưng California lại không bắt buộc các bác sĩ phải thử.
•	 Thử ma túy là điều bắt buộc đối với phi công, tài xế xe bus, và 

những nhân viên an toàn khác—nhưng bác sĩ thì không.
•	 Thử ma túy có thể cứu sống nhiều người. Đó là lý do tại sao việc 

thử nghiệm ma túy ngẫu nhiên các bác sĩ được ủng hộ bởi các 
chuyên gia an toàn y khoa hàng đầu, những người bênh vực người 
tiêu thụ, Thanh Tra Viên Tổng Quát của cơ quan liên bang chịu 
trách nhiệm về giám sát y tế, và bởi chính các bác sĩ đã từng bị 
nghiện ma túy.

•	 Bác sĩ Stephen Loyd, một bác sĩ nội khoa là người đã hành nghề y 
trong khi bị nghiện ma túy và nay đang hồi phục, nói: "Tôi đã làm 
việc hằng ngày trong tình trạng bị kém tỉnh táo; bây giờ nhớ lại, tôi 
thật sợ hãi, về những việc mà tôi đã có thể làm. Các bệnh nhân và 
đồng nghiệp của tôi chẳng bao giờ biết được là tôi đang dùng ma 
túy."

Hãy cùng với Bob Pack, những nhóm người tiêu thụ, các chuyên viên 
y tế và nạn nhân của sự bất cẩn về y khoa bầu CÓ cho Dự Luật 46 (www.
yeson46.org) để chúng ta có thể cải thiện sự an toàn của bệnh nhân, bắt 
buộc các bác sĩ phải có trách nhiệm, và cứu sống nhiều người bằng cách 
bảo đảm không có ai bị một bác sĩ nghiện ngập điều trị cho họ hay cho 
người thân của họ. 

Bob Pack, Cha của Troy và Alana Pack, là nạn nhân do sơ sót y khoa lẽ ra 
có thể ngăn ngừa được

Carmen Balber, Giám Đốc Điều Hành 
Consumer Watchdog
Henry L. "Hank" Lacayo, Chủ Tịch Tiểu Bang 
Đại Hội Người Cao Niên California
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Những biện luận in trên trang này là quan điểm của tác giả, và chưa được bất cứ một cơ quan chính thức nào kiểm chứng về mức độ chính xác.

 Bác Bỏ Biện Luận Chống Lại Dự Luật 46 

Là những người mẹ đã bị mất con do sự bất cẩn y khoa, chúng tôi 
muốn ngăn chận không để cho bi kịch của mình xảy đến với người khác, 
nhưng các hãng bảo hiểm đang chi tiền triệu để chống lại những cải tổ 
của Dự Luật 46.

Hãy suy xét những sự thật này:
Việc bắt buộc thử nghiệm ma túy và rượu ngẫu nhiên đối với bác sĩ sẽ 

giúp giải quyết một vấn đề nghiêm trọng đã đăng trên báo USA Today: 
Mỗi năm có 103,000 chuyên viên y tế Hoa Kỳ lạm dụng thuốc bất hợp 
pháp.

Đó là lý do tại sao Candace Lightner Sáng Lập Viên Hội Mothers 
Against Drunk Driving ủng hộ Dự Luật 46.

Thanh Tra Viên Tổng Quát của Bộ Y Tế và Xã Hội Hoa Kỳ đã kêu gọi 
phải thử nghiệm các bác sĩ.

Những phi công, nhân viên bệnh viện, và hàng triệu người dân 
California phải thử nghiệm, nhưng California lại không bắt buộc các bác 
sĩ phải thử.

Việc bắt buộc các bác sĩ phải kiểm lại trong tài liệu lưu trữ về thuốc 
của California trước khi kê toa thuốc ngủ cho bệnh nhân mới sẽ:

Bảo vệ sự riêng tư: Tài liệu lưu trữ hiện thời của Bộ Tư Pháp rất an 
toàn. Đó là lý do tại sao Consumer Watchdog ủng hộ 46.

Tiết kiệm tiền: Cựu giám đốc giám sát bảo hiểm của Bộ Y Tế và Xã 
Hội Hoa Kỳ ước tính dự luật này có thể tiết kiệm cho California hàng 
trăm triệu mỗi năm.

Việc điều chỉnh mức giới hạn $250,000 bồi thường cho người bị thiệt 
hại trong các vụ kiện bất cẩn về y khoa để bù lại mức lạm phát trong 39 
năm qua sẽ định giá cho mạng người một cách công bằng và bắt buộc 
các bác sĩ phải có trách nhiệm.

Barbara Boxer, Nancy Pelosi và Erin Brockovich ủng hộ 46 bởi vì mức 
giới hạn không tương xứng này làm hại phụ nữ và trẻ em.

Dự Luật 46 sẽ không hạn chế việc sử dụng dịch vụ y tế: thống kê cho 
thấy rằng người dân sống ở hầu hết các tiểu bang không có mức giới hạn 
này được sử dụng bác sĩ tốt hơn người dân California.

Ủy Viên Bảo Hiểm California sẽ kềm giữ chi phí bảo hiểm của các bác 
sĩ bằng cách quản lý mức giá.

Hằng năm có đến 440,000 người bị thiệt mạng vì những sơ sót y khoa 
lẽ ra có thể ngăn ngừa được. Hãy giúp chúng tôi cứu sống nhiều người—
HÃY BẦU CÓ.

Sarah Hitchcock-Glover, R.N., Mẹ của Adam Glover, là nạn nhân do sơ sót y 
khoa lẽ ra có thể ngăn ngừa được

Alejandra Gonzalez, Mẹ của Mia Chavez, là nạn nhân do sơ sót y khoa lẽ ra 
có thể ngăn ngừa được

Jennifer Westhoff, Mẹ của Morgan Westhoff, là nạn nhân do sơ sót y khoa 
lẽ ra có thể ngăn ngừa được

Các nhóm đặc quyền ở California có lịch sử vận động để đưa vào lá 
phiếu những dự luật có vẻ như về chuyện này nhưng thật ra lại là chuyện 
khác. Đây là một dự luật giống như vậy nữa.

Dự Luật 46 dùng việc thử nghiệm rượu và ma túy các bác sĩ để ngụy 
trang ý định thật—đó là tăng mức giới hạn số tiền bồi thường trong vụ 
kiện về sơ sót y khoa.

Dự luật này có ba phần:
•	 Tăng gấp bốn lần mức giới hạn bồi thường cho sơ sót y khoa ở 

California, vốn sẽ làm cho người dân đóng thuế tốn hàng trăm 
triệu mỹ kim mỗi năm, và gây cho nhiều bác sĩ và chuyên viên y tế 
khác phải bỏ nghề hoặc chuyển đến những nơi có giá tiền bảo 
hiểm sơ sót y khoa thấp hơn.

•	 Đe dọa sự riêng tư của quý vị bằng cách bắt buộc mở rộng ồ ạt việc 
sử dụng một tài liệu lưu trữ cá nhân về thuốc có toa.

•	 Bắt buộc các bác sĩ phải thử nghiệm rượu và ma túy, vốn chỉ được 
thêm vào dự luật tiên khởi này để đánh lạc hướng hầu che giấu 
mục đích chính.

Hãy bầu Không cho Dự Luật 46
Dự luật này không được đưa vào lá phiếu vì có người nghĩ rằng chúng 

ta cần thử ma túy các bác sĩ. Dự Luật 46 đã được soạn thảo và trả tiền 
hoàn toàn bởi các luật sư kiện cáo là những người sẽ kiếm được lợi 
nhuận nếu nó được thông qua. Nếu họ đạt được điều họ muốn, các vụ 
kiện tụng về sơ sót y khoa và số tiền bồi thường trả cho luật sư kiện cáo 
sẽ tăng vọt. Và chúng ta sẽ phải trả chi phí.

Tăng Mức Giới Hạn Bồi Thường cho Sơ Sót Y Khoa
Các luật sư muốn tăng gấp bốn lần mức giới hạn bồi thường mà tiểu 

bang cho phép dành cho các vụ kiện về sơ sót y khoa. Đây là những hậu 
quả:

•	 Tăng Chi Phí Bảo Hiểm Sức Khỏe: Nếu tiền bồi thường sơ sót y 
khoa tăng lên, các hãng bảo hiểm sức khỏe sẽ tăng giá để bù lại chi 
phí gia tăng. Khi các hãng bảo hiểm sức khỏe tăng giá, tất cả chúng 
ta sẽ phải trả tiền mua bảo hiểm sức khỏe nhiều hơn.

•	 Tăng Thuế và Lệ Phí: Các bệnh viện tiểu bang và quận tự trả tiền 

bảo hiểm sơ sót y khoa. Khi các hãng bảo hiểm sức khỏe tăng giá, 
chính quyền tiểu bang và quận sẽ phải tìm cách để trang trải những 
chi phí mới. Họ sẽ cắt giảm dịch vụ hoặc tăng thuế và lệ phí. Thật 
vậy, Phân Tích Viên Lập Pháp độc lập ước tính chi phí của tiểu 
bang và địa phương sẽ tăng thêm "hàng trăm triệu mỹ kim . . .." 
Cách nào thì chúng ta cũng sẽ phải gánh chịu.

•	 Giảm Sử Dụng Dịch Vụ Y Tế: Nếu California tăng mức giới hạn, 
nhiều bác sĩ và chuyên viên y tế khác sẽ chuyển đến những tiểu 
bang có giá bảo hiểm sơ sót y khoa rẻ hơn. Một số người sẽ bỏ 
nghề. Điều này có thể làm cho quý vị bị mất bác sĩ của mình. Đó là 
lý do tại sao Hội Khám Bệnh Ở Thôn Quê California phản đối Dự 
Luật 46. 

Tài Liệu Lưu Trữ Về Thuốc Có Toa
Dự Luật 46 bắt buộc các bác sĩ phải tham khảo tài liệu lưu trữ trong 

mạng điện toán về quá trình cá nhân sử dụng thuốc có toa trước đây 
của người dân California. Tài liệu lưu trữ này được kiểm soát bởi chính 
quyền tiểu bang trong thời kỳ mà chính quyền đã vi phạm sự riêng tư 
của chúng ta một cách quá dễ dàng.

Các website của chính quyền, kể cả DMV và Ngũ Giác Đài, đều đã 
từng bị đột nhập. Hãy bầu Không để tránh phải lệ thuộc vào tài liệu lưu 
trữ trong máy điện toán mà không ai có thể bảo đảm là sẽ an toàn. 

Tóm Tắt Lại
Những hậu quả của Dự Luật 46 nhiều hơn hẳn so với lợi ích: chi phí y 

tế cao hơn, thuế cao hơn, mất bác sĩ, mất sự riêng tư, và thêm rủi ro nữa 
là sự riêng tư dùng thuốc có toa trước đây của chúng ta sẽ bị xâm phạm 
và bị tiết lộ cho người khác biết.

Hãy bầu không.

Donna Emanuele, RN, Chủ Tịch  
Hiệp Hội Y Tá Hành Nghề California
Ann-Louise Kuhns, Chủ Tịch  
Hội Bệnh Viện Nhi Đồng California
Stuart Cohen, MD, Chủ Tịch  
Học Viện Nhi Khoa Hoa Kỳ, California



47

Dự Luật Án Hình Sự.  Hình Phạt Tội Tiểu Hình.  Đạo Luật Tiên Khởi.

47
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•	 Đòi hỏi áp dụng án tiểu hình thay vì đại hình cho một số vi phạm về sở hữu ma túy.
•	 Đòi hỏi áp dụng án tiểu hình thay vì đại hình cho những tội sau đây khi dính dáng đến số tiền từ $950 trở 

xuống:  trộm cắp vặt, nhận tài sản trộm cắp, và giả mạo/viết chi phiếu giả.
•	 Cho phép áp dụng án đại hình cho những vi phạm này nếu phạm nhân đã từng bị kết án những tội như cưỡng 

hiếp, sát nhân, hay lạm dụng tình dục trẻ em hoặc đã bị giữ tên trong danh sách những người vi phạm tình dục. 
•	 Đòi hỏi phải xử lại cho những phạm nhân đang chịu án đại hình vì những vi phạm này trừ khi tòa phán quyết là 

sự nguy cơ bất trắc cho an toàn công cộng.
•	 Sử dụng tiền tiết kiệm cho những chương trình điều trị bệnh tâm thần và cai nghiện ma túy, các trường từ K-12, 

và nạn nhân tội ác.

Tóm Lược của Phân Tích Viên Lập Pháp về Ước Tính Tác Động Tài Khóa Thực Sự Đối Với Chính Quyền Tiểu Bang và Địa 
Phương:
•	 Số tiền thực sự tiết kiệm cho hệ thống tư pháp hình sự của tiểu bang có thể lên đến hơn trăm triệu mỹ kim 

mỗi năm.  Tiền tiết kiệm này sẽ được chi cho việc ngăn ngừa trốn học và bỏ học, điều trị bệnh tâm thần và cai 
nghiện, và những dịch vụ dành cho nạn nhân.

•	 Số tiền thực sự tiết kiệm cho hệ thống tư pháp hình sự của quận có thể lên đến vài trăm triệu mỹ kim mỗi năm. 
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Đề Tựa Chính Thức và Tóm Lược Được soạn thảo bởi Bộ Trưởng Tư Pháp

Sơ Lược Vấn Đề
Có ba loại tội ác: đại hình, tiểu hình, và vi phạm. Đại 

hình là tội nghiêm trọng nhất. Luật hiện hành phân biệt 
một số tội đại hình là "bạo lực" hoặc "nghiêm trọng," hoặc 
cả hai. Thí dụ của những tội đại hình thường được định 
nghĩa là bạo lực lẫn nghiêm trọng bao gồm giết người, 
cướp của, và cưỡng hiếp. Tội đại hình không phân loại là 
bạo lực hay nghiêm trọng bao gồm tội trộm cắp (không 
có súng) và tàng trữ ma túy bất hợp pháp. Tội tiểu hình là 
tội ít nghiêm trọng hơn. Tội tiểu hình bao gồm các tội 
như hành hung và say sưa nơi công cộng. Vi phạm là tội 
không nghiêm trọng và thường bị phạt bằng tiền. Thí dụ, 
tàng trữ dưới một ounce cần sa để sử dụng cho mục đích 
cá nhân là vi phạm.

Án Đại Hình. Trong những năm gần đây, có trung bình 
khoảng 220,000 vụ cáo buộc tội đại hình hàng năm ở 
California. Những người bị kết án tội đại hình có thể bị 
tuyên án như sau:

•	 Nhà Tù Tiểu Bang. Những người phạm tội đại 
hình hiện thời hay trước đây bị kết án về tội 
nghiêm trọng, bạo lực, hay tình dục có thể bị 
tuyên án ở tù trong nhà tù tiểu bang. Những tội 
phạm sau khi đã thụ án tội nghiêm trọng hay bạo 
lực được phóng thích khỏi nhà tù sẽ bị giám sát 
trong cộng đồng bởi nhân viên quản chế tiểu 
bang. Những tội phạm sau khi đã thụ án tội không 

nghiêm trọng hay bạo lực được phóng thích khỏi 
nhà tù thường bị giám sát trong cộng đồng bởi 
nhân viên quản chế quận. Những tội phạm nào vi 
phạm các điều lệ mà họ buộc phải tuân theo trong 
khi bị giám sát trong cộng đồng có thể bị đưa đến 
nhà tù quận hoặc tiểu bang, tùy thuộc vào hồ sơ 
phạm tội của họ và tình trạng nghiêm trọng của 
sự vi phạm.

•	 Nhà Tù Quận và Sự Giám Sát Ở Cộng Đồng. 
Những người phạm tội đại hình hiện thời hay 
trước đây không bị cáo buộc về những tội nghiêm 
trọng, bạo lực, hoặc tình dục thông thường bản án 
là bị giam trong nhà tù quận hoặc bị giám sát bởi 
nhân viên quản chế quận ở cộng đồng, hoặc cả 
hai. Ngoài ra, tùy thuộc vào sự suy xét của thẩm 
phán và bị buộc tội gì, một số tội phạm hiện thời 
hoặc trước đây bị buộc tội về những tội nghiêm 
trọng, bạo lực, hoặc tình dục có thể nhận được các 
bản án tương tự. Những tội phạm nào vi phạm 
các điều lệ mà họ buộc phải tuân theo trong khi bị 
giám sát trong cộng đồng có thể bị đưa đến nhà tù 
quận hoặc tiểu bang, tùy thuộc vào hồ sơ phạm 
tội của họ và tình trạng nghiêm trọng của sự vi 
phạm.

Án Tiểu Hình. Theo luật hiện thời , những tội phạm bị 
buộc tội tiểu hình có thể bị kết án ở tù trong nhà tù quận, 

Phân Tích của Phân Tích Viên Lập Pháp
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bị giám sát của cộng đồng ở quận, bị phạt, hoặc kết hợp 
của cả ba. Những tội phạm bị giám sát của cộng đồng ở 
quận về tội tiểu hình có thể bị ở tù nếu họ vi phạm các 
điều lệ mà họ buộc phải tuân theo trong lúc bị giám sát 
trong cộng đồng.

Nói chung, những tội phạm bị buộc tội tiểu hình hình 
phạt ít nghiêm trọng hơn so với những người phạm tội 
đại hình. Thí dụ, tội tiểu hình bị kết án ở tù tối đa là một 
năm trong khi tội đại hình có thể phải ở tù hay trong trại 
giam lâu hơn nhiều. Ngoài ra, những tội phạm bị buộc tội 
tiểu hình thường bị giám sát trong cộng đồng ít năm hơn 
và có thể không bị giám sát chặt chẽ bởi nhân viên quản 
chế.

Án Tội Tùy Thuộc Vào Sự Vi Phạm. Theo luật hiện thời, 
một số tội—thí dụ như giả mạo chi phiếu và bị phát hiện 
tàng trữ tài sản trộm cắp—có thể bị buộc là tội đại hình 
hay tiểu hình. Những tội này được gọi là "tội tùy thuộc 
vào sự vi phạm." Tòa sẽ quyết định cách buộc tội tùy 
thuộc vào sự vi phạm dựa vào những chi tiết của tội và hồ 
sơ phạm tội của tội phạm.

Đề Nghị
Dự luật này giảm bớt hình phạt cho một số tội phạm bị 

kết án những tội không nghiêm trọng và không bạo lực 
và tội về ma túy. Dự luật cũng cho phép một số tội phạm 
là người trước đây bị kết án những tội được xin giảm án. 
Ngoài ra, dự luật đòi hỏi bất cứ số tiền tiết kiệm nào của 
tiểu bang do dự luật tạo ra sẽ được dùng để hỗ trợ cho 
việc ngăn ngừa nạn trốn học (vắng mặt không xin phép), 
bệnh tâm thần và cai nghiện, và các dịch vụ cho nạn 
nhân. Những thay đổi này được trình bày chi tiết hơn ở 
bên dưới.

Giảm Bớt Hình Phạt Hiện Tại
Dự luật này giảm một số tội không nghiêm trọng và 

không bạo lực và vi phạm ma túy đối với các tội tùy thuộc 
vào sự vi phạm hoặc tội đại hình thành tiểu hình. Dự luật 
này giới hạn những hình phạt được giảm này đối với các 
tội phạm không bị cáo buộc một số những tội nghiêm 
trọng liệt kê trong dự luật—bao gồm giết người và một số 
tội về tình dục và súng. Nói rõ hơn, dự luật giảm hình 
phạt cho những tội sau đây:

•	 Tội Trộm Cắp. Theo luật hiện thời, trộm cắp tài 
sản trị giá $950 hay ít hơn thường bị buộc là tội 
trộm cắp vặt, đó là tội tiểu hình hoặc vi phạm. Tuy 
nhiên, những tội như vậy đôi khi có thể bị buộc là 
tội trộm cắp, thông thường gọi là tội tùy thuộc vào 
sự vi phạm. Thí dụ, việc buộc tội tùy thuộc vào sự 
vi phạm có thể xảy ra nếu tội bao gồm trộm tài 

sản nào đó (như xe hơi) hoặc nếu tội phạm trước 
đây đã bị buộc tội có liên quan đến vụ trộm cắp 
nào đó. Dự luật này sẽ giới hạn khi trộm cắp tài 
sản trị giá $950 hay ít hơn có thể bị buộc tội trộm 
cắp. Nói rõ hơn, những tội như vậy sẽ không còn 
bị buộc là tội trộm cắp riêng lẻ bởi do loại tài sản 
liên quan hoặc bởi vì bị cáo trước đây đã bị buộc 
tội có liên quan đến vụ trộm cắp nào đó.

•	 Trộm cắp vặt ở tiệm. Theo luật hiện thời, đồ trộm 
cắp vặt ở tiệm trị giá $950 hay ít hơn (hình thức 
ăn cắp vặt) thì thường là tội tiểu hình. Tuy nhiên, 
những tội như vậy cũng có thể bị buộc là tội ăn 
trộm, là tội tùy thuộc vào sự vi phạm. Theo dự 
luật này, đồ trộm cắp vặt ở tiệm trị giá $950 hay ít 
hơn sẽ luôn luôn là tội tiểu hình và không bị buộc 
là tội ăn trộm.

•	 Nhận Tài Sản Ăn Cắp. Theo luật hiện thời, các cá 
nhân bị phát hiện là có tài sản trộm cắp có thể bị 
buộc tội nhận tài sản trộm cắp, là tội tùy thuộc 
vào sự vi phạm. Theo dự luật này, nhận tài sản 
trộm cắp trị giá $950 hay ít hơn sẽ luôn luôn là tội 
tiểu hình.

•	 Viết Chi Phiếu Không Có Tiền Bảo Chứng. Theo 
luật hiện thời, viết chi phiếu không có tiền bảo 
chứng thường là tội tiểu hình. Tuy nhiên, nếu chi 
phiếu trị giá trên $450, hay nếu tội phạm trước 
đây đã bị buộc tội liên quan đến giả mạo, thì đây 
là tội tùy thuộc vào sự vi phạm. Theo dự luật này, 
sẽ bị tội tiểu hình khi viết chi phiếu không có tiền 
bảo chứng ngoại trừ chi phiếu trị giá trên $950 
hay tội phạm trước đây đã bị buộc tội ba lần liên 
quan đến giả mạo, trong trường hợp đó vẫn là tội 
tùy thuộc vào sự vi phạm.

•	 Giả Mạo Chi Phiếu. Theo luật hiện thời, giả mạo 
chi phiếu bất kể số tiền là bao nhiêu sẽ là tội tùy 
thuộc vào sự vi phạm. Theo dự luật này, giả mạo 
chi phiếu trị giá $950 hay ít hơn sẽ luôn là tội tiểu 
hình, trừ khi vẫn là tội tùy thuộc vào sự vi phạm 
nếu tội phạm bị buộc tội ăn cắp lý lịch cá nhân 
liên quan với tội giả mạo chi phiếu.

•	 Tàng Trữ Ma Túy. Theo luật hiện thời, tàng trữ để 
sử dụng cho mục đích cá nhân hầu hết các loại ma 
túy đều bất hợp pháp (thí dụ như thuốc phiện hay 
heroin) là tội tiểu hình, tội tùy thuộc vào sự vi 
phạm, hay tội đại hình—tùy thuộc vào số lượng và 
loại ma túy. Theo dự luật này, những tội như vậy 
sẽ luôn luôn là tội tiểu hình. Dự luật sẽ không thay 
đổi hình phạt cho việc tàng trữ cần sa, hiện thời là 
vi phạm hay tội tiểu hình.
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Chúng tôi ước lượng mỗi năm khoảng 40,000 tội phạm 
bị buộc các tội nêu trên và sẽ bị ảnh hưởng bởi dự luật. 
Tuy nhiên, việc ước lượng này dựa trên dữ kiện giới hạn 
có sẵn và con số tội phạm thực tế có thể nhiều hơn hay ít 
hơn hàng ngàn vụ.

Thay Đổi về Hình Phạt cho Những Tội Phạm Này. Khi 
các tội nêu trên là không nghiêm trọng và không bạo lực, 
hầu hết các tội phạm hiện thời đang được xử ở cấp quận. 
Theo luật này, hoàn cảnh sẽ vẫn tiếp tục như vậy. Tuy 
nhiên, thời hạn của bản án—thời gian ở tù và/hoặc bị sự 
giám sát ở cộng đồng—sẽ ít hơn. Một số tương đối nhỏ—
khoảng một phần mười—tội phạm của các tội nêu trên 
hiện đang bị đưa đến nhà tù tiểu bang (thông thường, là 
vì trước đây họ đã bị buộc tội nghiêm trọng hay bạo lực). 
Theo dự luật này, không ai trong số các tội phạm này sẽ bị 
đưa đến nhà tù tiểu bang. Thay vì vậy, họ sẽ thụ án nhẹ 
hơn ở cấp quận.

Xử Lại Các Tội Phạm Trước Đây Đã Bị Kết Án
Dự luật này cho phép những tội phạm đang thụ án đại 

hình những tội nêu trên được làm đơn xin giảm án đại 
hình của họ thành tiểu hình. Ngoài ra, những tội phạm 
nào đó đã mãn án tội đại hình mà do sự thay đổi dự luật 
có thể làm đơn xin tòa thay đổi cáo buộc tội đại hình của 
họ thành tiểu hình. Tuy nhiên, không có tội phạm nào bị 
buộc tội nghiêm trọng cụ thể có thể được xử lại hoặc thay 
đổi sự kết án của họ. Ngoài ra, dự luật tuyên bố rằng tòa 
không buộc phải xử lại tội phạm hiện đang thụ án đại 
hình nếu tòa xét thấy tội phạm sẽ phạm tội nghiêm trọng 
cụ thể hơn. Những tội phạm nào được xử lại sẽ phải bị 
tiểu bang quản chế trong một năm, trừ khi thẩm phán 
cho hủy bỏ sự bắt buộc đó.

Tài Trợ Dịch Vụ Ngăn Ngừa Trốn Học, Chữa Trị, và Các Dịch 
Vụ Cho Nạn Nhân

Dự luật đòi hỏi số tiền tiết kiệm hàng năm cho tiểu 
bang có được từ dự luật, theo ước lượng từ ban quản trị 
của Thống Đốc, hàng năm sẽ được chuyển từ Quỹ Tổng 
Quát vào quỹ mới của tiểu bang, là Quỹ An Toàn Khu 
Phố và Trường Học. Theo dự luật, tiền trong ngân quỹ sẽ 
được phân chia như sau:

•	 25 phần trăm trợ cấp cho tình trạng trốn học và 
bỏ học cho những học sinh từ K–12 trong các 
trường công lập.

•	 10 phần trăm trợ cấp cho những dịch vụ của nạn 
nhân.

•	 65 phần trăm để hỗ trợ dịch vụ chữa trị bệnh tâm 
thần và cai nghiện đã được lập ra để giúp những 
cá nhân không bị ở tù và trại giam.

Tác Động Tài Khóa
Dự luật này sẽ có một số tác động tài khóa đối với 

chính quyền tiểu bang và địa phương. Sự tác động nhiều 
hay ít còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố chính. Một cách cụ 
thể là, điều đó sẽ phụ thuộc vào cách những người hiện 
đang bị tuyên án tội đại hình nay được thay đổi bởi dự 
luật này. Hiện nay, dữ kiện này có trong sự giới hạn, đặc 
biệt là ở cấp quận. Tác động tài khóa cũng sẽ phụ thuộc 
vào cách một số các điều khoản trong dự luật được thực 
thi thế nào, bao gồm các tội phạm bị tuyên án về những 
tội nay được thay đổi bởi dự luật. Thí dụ, chưa biết rõ các 
tội phạm có bị tuyên án tù hay bị sự giám sát ở cộng đồng 
hay không và trong bao lâu. Ngoài ra, tác động tài khóa sẽ 
phụ thuộc rất nhiều vào số tội ác bị ảnh hưởng bởi dự 
luật sẽ phạm trong tương lai. Vì vậy, tác động tài khóa của 
dự luật được mô tả bên dưới tùy thuộc rất nhiều vào sự 
chưa biết rõ.

Tác Động Của Tiểu Bang đối với Những Hình Phạt Được 
Giảm

Đề nghị về giảm hình phạt sẽ tác động đến nhà tù tiểu 
bang, sự quản chế, và chi phí tòa án.

Nhà Tù Tiểu Bang và Sự Quản Chế. Dự luật này tạo 
nên hai thay đổi sẽ giảm số lượng tù nhân ở nhà tù tiểu 
bang và các chi phí liên quan. Thứ nhất, việc thay đổi các 
tội trong tương lai từ tội tiểu hình và tội tùy thuộc vào sự 
vi phạm thành tội tiểu hình sẽ làm có ít tội phạm hợp lệ 
với các bản án ở nhà tù tiểu bang hơn. Chúng tôi ước 
lượng rằng điều này có thể đưa đến sự liên tục giảm bớt 
đối với số lượng tù nhân trong nhà tù tiểu bang khoảng 
vài ngàn người trong vài năm. Thứ hai, việc xử lại các tù 
nhân hiện đang ở trong nhà tù tiểu bang có thể đưa đến 
việc phóng thích hàng ngàn tù nhân, tạm thời giảm bớt số 
lượng tù nhân trong nhà tù tiểu bang trong vài năm sau 
khi dự luật trở thành luật.

Ngoài ra, việc xử lại các cá nhân hiện đang thụ án đại 
hình được thay đổi thành án tiểu hình sẽ tạm thời làm 
tăng số lượng tù nhân quản chế ở tiểu bang khoảng vài 
ngàn người trong thời gian ba năm. Các chi phí liên quan 
đến việc gia tăng số lượng tù nhân quản chế sẽ tạm thời 
bù đắp cho khoản tiền tiết kiệm của nhà tù nói trên.

Tòa Án Tiểu Bang. Theo dự luật, tòa án sẽ thử tăng chi 
phí một lần do việc xử án lại của các tội phạm và từ việc 
thay đổi bản án của những tội phạm đã mãn án của họ. 
Tuy nhiên, các chi phí trên đối với tòa sẽ được bù đắp 
một phần bởi khoản tiết kiệm ở các vùng khác. Thứ nhất, 
vì tội tiểu hình thường tốn ít thời gian xử ở tòa hơn tội 
đại hình, vì thế đề nghị về việc giảm hình phạt sẽ làm 
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giảm nguồn trợ giúp cần thiết cho các vụ án như thế. Thứ 
hai, dự luật sẽ làm giảm bớt thời gian các tội phạm phải bị 
giám sát ở cộng đồng của quận, làm cho có ít tội phạm bị 
giám sát ở bất cứ lúc nào. Điều này có thể sẽ giảm số 
phiên xử ở tòa cho các tội phạm vi phạm điều lệ mà họ 
buộc phải tuân theo trong lúc bị giám sát trong cộng 
đồng. Một cách khái quát, chúng tôi ước lượng rằng dự 
luật có thể đưa đến mức tăng thực sự về chi phí tòa án 
trong vài năm với khoản tiền tiết kiệm thực sự hàng năm 
sau đó.

Tóm Lược về Tác Động Tài Khóa của Tiểu Bang. Tổng 
cộng, chúng tôi ước lượng rằng các tác động trình bày ở 
trên cuối cùng có thể tạo ra số tiền tiết kiệm thực sự cho 
hệ thống tư pháp hình sự tiểu bang ở mức vài trăm triệu 
mỹ kim mỗi năm, chủ yếu từ việc giảm liên tục số lượng 
tù nhân trong nhà tù khoảng vài ngàn người. Như đã đề 
cập ở trên, bất cứ số tiền tiết kiệm nào của tiểu bang sẽ 
được ký thác trong Quỹ An Toàn Khu Phố và Trường 
Học để hỗ trợ cho nhiều mục đích khác nhau.

Tác Động Của Quận đối với Những Hình Phạt Được Giảm
Đề nghị về giảm hình phạt cũng sẽ tác động đến các 

hoạt động của nhà giam ở quận và sự giám sát ở cộng 
đồng, cũng như trong số nhiều cơ quan khác nhau của 
quận (như văn phòng biện lý công cộng và biện lý khu).

Nhà Tù Quận và Sự Giám Sát Ở Cộng Đồng. Đề nghị 
về giảm hình phạt cũng sẽ ảnh hưởng nhiều đến những 
người ở trong các nhà tù của quận. Đáng kể nhất là, dự 
luật sẽ làm giảm số lượng tù nhân trong tù vì hầu hết các 
tội phạm có bản án hiện thời bao gồm án tù sẽ ở tù trong 
khoảng thời gian ngắn hơn. Ngoài ra, các tội phạm hiện 
đang thụ án tù cho những tội đại hình nào đó có thể hợp 
lệ để được phóng thích. Những sự giảm án này sẽ bù đắp 
nhẹ cho sự gia tăng số lượng tù nhân là các tội phạm lẽ ra 
bị tuyên án phạt giam trong nhà tù tiểu bang nay sẽ ở lại 
trại giam. Cân nhắc kỹ, chúng tôi ước lượng rằng tổng số 
giường trong nhà giam quận trên toàn tiểu bang được giải 
tỏa bởi những thay đổi này có thể lên đến vài chục ngàn 
mỗi năm trong vài năm. Tuy nhiên, chúng tôi thấy, rằng 
điều này sẽ không cần thiết để làm cho sự giảm bớt số tù 
nhân trong nhà giam quận có số lượng tương đương. 
Điều này là bởi vì nhiều nhà giam quận hiện đang có quá 
đông tù nhân và, vì vậy, sẽ phóng thích tù nhân sớm. 
Những nhà tù như vậy có thể sử dụng chỗ trống có sẵn 
trong trại giam được tạo ra bởi dự luật để giảm bớt sự 
phóng thích sớm đó.

Chúng tôi cũng ước lượng rằng số lượng người bị giám 
sát ở cộng đồng của quận sẽ giảm đi. Điều này là bởi vì 
các tội phạm sẽ mất ít thời gian đối với sự giám sát như 

thế nếu họ được tuyên án tiểu hình thay vì đại hình. Vì 
vậy, các ban quản chế của quận có thể thử cách giảm bớt 
số lượng hồ sơ của hàng chục ngàn tội phạm của họ trong 
vài năm sau khi dự luật trở thành luật.

Những Tác Động Khác Đến Hệ Thống Tư Pháp Hình 
Sự Của Quận. Như đã thảo luận ở trên, việc giảm bớt 
hình phạt sẽ làm tăng số lượng công việc liên quan đến 
việc xử án lại trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, những thay 
đổi sẽ giảm bớt số lượng công việc liên quan đến việc nộp 
hồ sơ cho tội đại hình và các phiên xử khác ở tòa (thí dụ 
như đối với những tội phạm vi phạm các điều lệ trong khi 
bị giám sát trong cộng đồng) trong thời gian dài. Do đó, 
trong khi các văn phòng biện lý khu và biện lý công cộng 
của quận (tham gia vào những phiên xử này) và các cảnh 
sát trưởng của quận (giữ gìn an ninh tòa án) có thể phải 
tăng thêm số lượng công việc trong những năm đầu, số 
lượng công việc của họ sẽ tiếp tục giảm bớt đều đặn trong 
thời gian dài.

Sơ Lược Về Tác Động Tài Khóa của Quận. Chúng tôi 
ước lượng rằng các tác động trình bày ở trên có thể tạo ra 
số tiền tiết kiệm thực sự cho hệ thống tư pháp hình sự 
của quận được vài trăm triệu mỹ kim mỗi năm, chủ yếu 
từ việc giải tỏa sức chứa của nhà tù.

Tác Động của Các Dịch Vụ Gia Tăng Được Tài Trợ Bởi  
Dự Luật

Theo dự luật, số tiền tiết kiệm ở trên sẽ được sử dụng 
để tài trợ thêm cho việc ngăn ngừa trốn học, bệnh tâm 
thần và cai nghiện, và các chương trình khác được lập ra 
để giúp những tội phạm không bị ở tù và trại giam. Nếu 
việc tài trợ đó làm tăng sự tham gia trong những chương 
trình này và làm cho người tham gia có thể ít phạm tội 
hơn trong tương lai, dự luật có thể tạo ra khoản tiền tiết 
kiệm thêm trong tương lai cho tiểu bang và các quận.

Xin xem trong http://cal-access.sos.ca.gov để biết thêm 
chi tiết về tiền đóng góp trong kỳ tranh cử này.
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Đây không phải chỉ là dự luật tiên khởi được soạn thảo kém cỏi. Đây 
là một sự mời gọi thảm họa. Các công tố viên và những ai quan tâm về 
việc bảo vệ người vô tội khỏi sự ngược đãi tình dục bạo lực, nạn ăn cắp 
lý lịch cá nhân và các tội ác nghiêm trọng khác mạnh mẽ chống đối Dự 
Luật 47. Các người chống đối bao gồm:
•	 California Coalition Against Sexual Assault
•	 California District Attorneys Association
•	 California Fraternal Order of Police
•	 California Peace Officers Association
•	 California Police Chiefs Association
•	 California Retailers Association
•	 California State Sheriffs’ Association
•	 Crime Victim Action Alliance
•	 Crime Victims United of California
Bất kể ý định của những người ủng hộ Dự Luật 47 hoặc họ muốn nói gì, 

nhóm công lực và quyền của nạn nhân được trân trọng này muốn quý vị 
biết rõ những thực tế khó khăn, thất vọng này:
1. Những người ủng hộ Dự Luật 47 thừa nhận rằng 10,000 tù nhân 

sẽ hợp lệ để được phóng thích sớm. Họ soạn ra dự luật này để các 
thẩm phán sẽ không thể ngăn chận việc phóng thích sớm những 
tù nhân này, nhiều người trong số này đã bị buộc tội trước đó về 
những tội ác nghiêm trọng, như hành hung, cướp bóc và trộm cắp 
trong nhà.

2. Nó được soạn thảo thật kém cỏi đến nỗi việc tàng trữ ma túy 
"cưỡng hiếp" sẽ được giảm xuống thành "trừng phạt nhẹ nhàng."

3. Ăn cắp bất kỳ khẩu súng nào trị giá dưới $950 sẽ không còn là tội 
đại hình nữa.

4. Theo lời của Chủ Tịch California Retailers Association Bill 
Dombrowski nói "giảm bớt hình phạt cho nạn trộm cắp, nhận tài 
sản trộm cắp và giả mạo có thể làm tốn của người bán lẻ và người 
tiêu thụ hàng triệu mỹ kim."

5. Không có tội phạm "lặt vặt" trong các nhà tù của chúng ta nữa. 
Những kẻ phạm tội ma túy lần đầu, ở mức độ nhẹ đã được chuyển 
đến các chương trình chuyển hướng, chứ không phải nhà tù.

Bảo vệ các cộng đồng của chúng ta. Bầu KHÔNG cho Dự Luật 47.

Sandra Henriquez, Giám Đốc Điều Hành  
California Coalition Against Sexual Assault
Adam Christianson, Chủ Tịch  
California State Sheriffs’ Association
Roger Mayberry, Chủ Tịch  
California Fraternal Order of Police

DỰ LUẬT 47 ĐƯỢC ỦNG HỘ BỞI NGÀNH CÔNG LỰC, CÁC 
NẠN NHÂN TỘI ÁC VÀ GIÁO VIÊN.

Chúng tôi trong cộng đồng ngành công lực đã cùng nhau ủng hộ Dự 
Luật 47 bởi vì dự luật này sẽ:
•	 Cải thiện an toàn công cộng.
•	 Giảm bớt sự chi tiêu vào nhà tù và lãng phí của chính quyền.
•	 Đóng góp hàng trăm triệu mỹ kim cho các trường học K–12, hỗ 

trợ nạn nhân tội ác, trị bệnh tâm thần và cai nghiện ma túy.
Dự Luật 47 là hợp lý. Nó chú trọng vào tiền của ngành công lực đối 

với tội ác bạo lực và nghiêm trọng đồng thời mang lại nguồn tài trợ mới 
cho giáo dục và các chương trình ngăn ngừa tội ác sẽ giúp cho tất cả 
chúng ta được an toàn hơn.

Đây là cách Dự Luật 47 thi hành:
•	 Đặt Mức Ưu Tiên cho Tội Ác Nghiêm Trọng và Bạo Lực: Ngưng sự 

lãng phí chỗ trong nhà tù cho tội lặt vặt và chú trọng nguồn trợ 
giúp của ngành công lực vào tội ác bạo lực và nghiêm trọng bằng 
cách thay đổi các tội ác không bạo lực ở mức độ nhẹ như chỉ tàng 
trữ ma túy và lặt vặt từ tội đại hình thành tiểu hình.

•	 Tiếp Tục Giam Giữ Các Tội Phạm Nguy Hiểm: Cho phép xử tội 
đại hình đối với những người vi phạm tình dục đã ghi danh và 
bất cứ kẻ nào trước đây đã bị kết tội cưỡng hiếp, sát nhân hay 
quấy nhiễu trẻ em.

•	 Tiết Kiệm Hàng Trăm Triệu Mỹ Kim: Ngưng lãng phí tiền vào việc 
chứa người trong các nhà tù với các tội lặt vặt không bạo lực, tiết 
kiệm hàng trăm triệu mỹ kim trong ngân quỹ của người đóng 
thuế mỗi năm.

•	 Tài Trợ cho Các Trường Học và Ngăn Ngừa Tội Ác: Đóng góp 
khoản tiền tiết kiệm to lớn cho các chiến lược ngăn ngừa tội 
phạm tại các trường từ K–12, hỗ trợ nạn nhân tội ác, và trị bệnh 
tâm thần và cai nghiện ma túy để ngưng chu trình tội ác.

Trong thời gian quá lâu, các nhà tù quá đông của California đã làm 
tiêu hao một cách không đáng tiền thuế và nguồn trợ giúp của ngành 
công lực, và giam giữ quá nhiều người bị buộc tội thuộc mức độ nhẹ, 
không bạo lực.

Theo cách khách quan, của Văn Phòng Phân Tích Viên Lập Pháp 
không đảng phái đã nghiên cứu cẩn thận Dự Luật 47 và kết luận rằng dự 

luật có thể tiết kiệm "hàng trăm triệu mỹ kim hàng năm, để có thể chi 
cho việc ngăn ngừa trốn học, trị bệnh tâm thần và cai nghiện, và những 
dịch vụ cho nạn nhân."

Tiểu bang chi hơn $9,000,000,000 mỗi năm cho hệ thống nhà tù. 
Trong 30 năm qua California đã xây 22 nhà tù mới nhưng chỉ có một 
trường đại học.

Dự Luật 47 đầu tư vào các dự án được ủng hộ bởi khoa học tư pháp 
hình sự tốt nhất, vốn sẽ làm tăng sự an toàn và sử dụng tiền của người 
đóng thuế đúng hơn.

Chúng tôi là:
•	 Biện Lý Khu của San Francisco, cựu Phụ Tá Cảnh Sát Trưởng Sở 

Cảnh Sát Los Angeles, và cựu Cảnh Sát Trưởng San Francisco.
•	 Cựu Cảnh Sát Trưởng thành phố San Diego, San Jose, và 

Richmond.
•	 Người sống sót sau tội ác, người ủng hộ các nạn nhân của tội ác, và 

là góa bụa của cảnh sát viên San Leandro bị thiệt mạng trong khi 
thi hành nhiệm vụ.

Chúng tôi ủng hộ Dự Luật 47 bởi vì điều đó có nghĩa là các trường học 
và khu phố an toàn hơn.

Hãy tham gia cùng chúng tôi để ủng hộ Dự Luật 47 là các nhà lãnh 
đạo khác của ngành công lực và nạn nhân tội ác, giáo viên, chuyên viên 
phục hồi, lãnh đạo thương nghiệp, tổ chức nhân quyền, những nhà lãnh 
đạo đức tin, những người bảo thủ và tự do, Đảng Viên Đảng Dân Chủ, 
Cộng Hòa và Tự Do.

Xin quý vị hãy cùng với chúng tôi, và BẦU CÓ CHO DỰ LUẬT 47.
Muốn biết thêm chi tiết hoặc để hỏi những thắc mắc về Dự Luật 47 

chúng tôi mời quý vị vào VoteYes47.com.

George Gascon, Biện Lý Khu 
Thành Phố và Quận San Francisco 
William Lansdowne, Cựu Cảnh Sát Trưởng 
San Diego, San Jose, Richmond
Dionne Wilson, Ủng Hộ Các Nạn Nhân 
Crime Survivors for Safety & Justice
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Tất cả ngành công lực California, các nhà lãnh đạo thương nghiệp, 
và người ủng hộ nạn nhân tội ác đều khuyến khích quý vị bầu KHÔNG 
cho Dự Luật 47.

Dự Luật 47 là một chính sách diễn đạt kém cỏi vô ý thức nguy hiểm 
và cấp tiến được gói gọn trong đạo luật tiên khởi soạn thảo sơ sài, sẽ gây 
nguy hiểm cho người dân California.

Các người đề xướng dự luật nguy hiểm này đã thừa nhận rằng Dự 
Luật 47 sẽ làm cho 10,000 tội phạm đại hình được hợp lệ để phóng thích 
sớm. Dựa theo sự phân tích độc lập, nhiều người trong số 10,000 tội phạm 
đại hình có hồ sơ phạm tội bạo lực.

Đây là những gì mà những người ủng hộ Dự Luật 47 không cho quý 
vị biết:
•	 Dự Luật 47 sẽ yêu cầu phóng thích hàng ngàn tù nhân nguy hiểm. 

Những tội phạm đại hình trước đây bị buộc tội về cướp có vũ khí, 
bắt cóc, cướp xe, lạm dụng trẻ em, trộm cắp ở khu dân cư, phóng 
hỏa, hành hung với vũ khí gây chết người, và nhiều tội ác nghiêm 
trọng khác sẽ hợp lệ để được phóng thích sớm theo Dự Luật 47. 
Những kẻ được phóng thích sớm này sẽ thực sự tuân theo bởi Dự 
Luật 47. Trong khi những kẻ ủng hộ Dự Luật 47 nói rằng các 
thẩm phán sẽ có thể ngăn các tội phạm nguy hiểm không được 
phóng thích sớm, điều đó hoàn toàn không đúng. Dự Luật 47 
ngăn chận các thẩm phán không được gây trở ngại cho việc 
phóng thích sớm các tù nhân ngoại trừ trong các tình huống hết 
sức hiếm hoi. Thí dụ, ngay cả khi thẩm phán xét thấy rằng tù 
nhân có mối đe dọa về những tội ác bị buộc tội như bắt cóc, 
cướp, hành hung, hành hạ vợ chồng, tra tấn thú vật nhỏ, cướp xe 
hay những người phạm tội đại hình bị buộc tội thay cho băng 
đảng tội phạm hình sự, Dự Luật 47 đòi hỏi phải phóng thích họ.

•	 Dự Luật 47 sẽ loại trừ việc tự động truy tố tội đại hình về tội ăn cắp 
súng. Theo luật hiện thời, ăn cắp súng là tội đại hình, dứt khoát là 
như vậy. Dự Luật 47 sẽ định nghĩa lại tội trộm cắp theo cách mà 
việc trộm vũ khí có thể chỉ được xem là tội đại hình nếu giá của 
khẩu súng trên $950. Hầu hết tất cả các loại súng (là loại súng bị 
mất trộm nhiều nhất) bán lẻ chỉ dưới $950. Người ta ăn cắp súng 
không phải chỉ vì họ muốn bỏ thêm trong bộ sưu tập súng của 

mình. Họ ăn cắp súng là để gây thêm tội ác khác. Những kẻ ăn 
cắp súng được bảo vệ theo Dự Luật 47.

•	 Dự Luật 47 phá hoại ngầm luật chống tội ác tình dục. Dự Luật 47 
sẽ giảm bớt hình phạt cho việc tàng trữ ma túy dùng để tạo điều 
kiện thuận lợi cưỡng hiếp thành tội tiểu hình đơn giản. Bất kể 
nghi phạm hung thủ tình dục đã bị buộc tội tàng trữ ma túy để 
cưỡng hiếp bao nhiêu lần, sẽ vẫn chỉ là tội tiểu hình, và thẩm phán 
bị buộc phải kết án họ giống như đây là lần đầu họ ra tòa.

•	 Dự Luật 47 sẽ tạo gánh nặng cho hệ thống tư pháp hình sự của 
chúng ta. Dự luật này sẽ làm các nhà tù đông thêm với các tội 
phạm đại hình nguy hiểm là những người lẽ ra phải bị giam trong 
nhà tù tiểu bang và làm chật cứng các tòa án California với các 
phiên xử hầu có được giấy "Ra Tù Tự Do."

California có khá nhiều luật và chương trình cho phép thẩm phán và 
công tố viên được giữ các tội phạm lần đầu, mức độ nhẹ không ở tù nếu 
thích hợp. Dự Luật 47 sẽ tước đi quyền đó từ các thẩm phán và công tố 
viên. Khi tội phạm chuyên nghiệp ăn cắp súng, hay nghi phạm hung thủ 
tình dục tàng trữ ma túy cưỡng hiếp, hay kẻ cướp xe ăn cắp một chiếc 
xe khác, cần phải có lựa chọn khác ngoài tội tiểu hình trừng phạt nhẹ 
nhàng.

Dự Luật 47 là không tốt đối với an toàn công cộng. Hãy bầu 
KHÔNG.

Christopher W. Boyd, Chủ Tịch  
California Police Chiefs Association
Harriet Salarno, Chủ Tịch  
Crime Victims United
Gilbert G. Otero, Chủ Tịch  
California District Attorneys Association

Đừng bị đánh lừa bởi chiến thuật hù dọa có tính lừa dối của bên đối 
lập: 

Dự Luật 47 không yêu cầu phóng thích tự động bất cứ ai. Không có sự 
phóng thích tự động. Nó bao gồm những sự bảo vệ nghiêm khắc để bảo 
vệ an toàn công cộng và bảo đảm rằng các kẻ hãm hiếp, sát nhân, quấy 
rối và những tội phạm nguy hiểm nhất không được hưởng lợi ích gì từ 
dự luật.

Dự Luật 47 duy trì hình phạt cho những tội ác về súng. Theo Dự 
Luật 47, việc tàng trữ giấu giếm súng trộm cắp vẫn là tội đại hình. Các 
hình phạt thêm cho tội đại hình để ngăn chận các tội phạm đại hình và 
thành viên băng đảng không được có súng cũng được áp dụng.

Dự Luật 47 không giảm bớt các hình phạt cho bất cứ tội ác nào về tình 
dục. Theo Dự Luật 47, việc sử dụng hoặc tìm cách sử dụng bất cứ loại 
ma túy nào để phạm tội cưỡng hiếp hay các tội đại hình khác vẫn là tội 
đại hình.

Chúng tôi đã ở tuyến đầu đấu tranh chống lại tội ác, là cảnh sát 
trưởng của các thành phố chính, công tố viên hàng đầu, và là người 
ủng hộ các nạn nhân làm việc với hàng ngàn nạn nhân trong khắp 
California. Chúng tôi ủng hộ Dự Luật 47 vì dự luật này sẽ:

•	 Cải thiện an toàn công cộng.
•	 Giảm bớt sự chi tiêu vào nhà tù và lãng phí của chính quyền.

•	 Đóng góp hàng trăm triệu mỹ kim cho các trường học từ K–12, 
các nạn nhân và trị bệnh tâm thần.

•	 Đừng tin vào những chiến thuật hù dọa. Dự Luật 47:
•	 Tiếp Tục Giam Giữ Các Tội Phạm Nguy Hiểm. Cho phép xử tội 

đại hình đối với những người vi phạm tình dục và bất cứ kẻ nào 
trước đây đã bị kết tội cưỡng hiếp, sát nhân hay quấy nhiễu trẻ 
em.

•	 Đặt Mức Ưu Tiên cho Tội Ác Nghiêm Trọng và Bạo Lực. Ngưng sự 
lãng phí chỗ trong nhà tù cho tội lặt vặt và chú trọng nguồn trợ 
giúp vào tội ác bạo lực và nghiêm trọng.

•	 Cung cấp tài trợ mới cho giáo dục và ngăn ngừa tội ác.
Dự Luật 47 là hợp lý. Đó là lý do tại sao dự luật được ủng hộ bởi 

ngành công lực, các nạn nhân tội ác, giáo viên, chuyên viên phục hồi, 
lãnh đạo thương nghiệp, và những nhà lãnh đạo đức tin.

George Gascon, Biện Lý Khu 
Thành Phố và Quận San Francisco 
William Lansdowne, Cựu Cảnh Sát Trưởng 
San Diego, San Jose, Richmond
Dionne Wilson, Ủng Hộ Các Nạn Nhân 
Crime Survivors for Safety & Justice
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Lá phiếu "Có" phê chuẩn, và lá phiếu "Không" bác bỏ, đạo luật để:
•	 Thông qua các thỏa thuận về bài bạc của bộ lạc da đỏ ký kết giữa tiểu bang với bộ lạc North Fork 

Rancheria của Người Da Đỏ Mono và Bộ Lạc Wiyot.
•	 Bỏ một số dự án liên quan đến việc thực thi các thỏa thuận hoặc tu chính cho các  thỏa thuận từ phạm 

vi của California Environmental Quality Act.

Tóm Lược của Phân Tích Viên Lập Pháp về Ước Tính Tác Động Tài Khóa Thực Sự Đối Với Chính Quyền Tiểu Bang và Địa Phương:
•	 Tiền trả một lần từ $16 triệu đến $35 triệu từ bộ lạc North Fork trả cho chính quyền địa phương trong 

vùng Quận Madera để trang trải những chi phí liên quan đến việc điều hành một sòng bài mới.
•	 Tiền trả hằng năm trong thời gian 20 năm trung bình khoảng $10 triệu từ bộ lạc North Fork trả cho 

chính quyền tiểu bang và địa phương trong vùng Quận Madera để trang trải những chi phí liên quan 
đến việc điều hành một sòng bài mới.

•	 Tiền thu tăng thêm từ sự tăng trưởng kinh tế trong vùng Quận Madera về căn bản sẽ bù vào tiền thu bị 
mất đi từ việc giảm bớt hoạt động kinh tế trong các vùng lân cận.
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Đề Tựa Chính Thức và Tóm Lược Được Soạn Thảo Bởi Tổng Chưởng Lý

Sơ Lược Vấn Đề
Vào tháng Sáu năm 2013, Lập Pháp đã thông qua 

AB 277, phê chuẩn các thỏa thuận về bài bạc của bộ 
lạc da đỏ ký kết giữa tiểu bang với bộ lạc North Fork 
Rancheria của Người Da Đỏ Mono và Bộ Lạc Wiyot. 
Theo Hiến Pháp Tiểu Bang, đạo luật đã ban hành có 
thể được đệ trình tổng quát để cử tri xem xét như là 
một trưng cầu dân ý để quyết định đạo luật đó có thể 
có hiệu lực hay không. Dự luật này là một trưng cầu 
dân ý về AB 277. Nếu cử tri phê chuẩn Dự Luật 48, 
thì những thỏa thuận về bài bạc ký kết giữa tiểu bang 
với hai bộ lạc sẽ có hiệu lực.

Kinh Doanh Bài Bạc của Người Da Đỏ ở California
Liên Bang Cho Phép. Các bộ lạc Da Đỏ được 

hưởng quy chế đặc biệt chiếu theo luật liên bang. Nói 
rõ hơn, các bộ lạc có một số quyền tự chủ không bị 
tiểu bang can thiệp. Do đó, quy định của tiểu bang 
về các sòng bài của bộ lạc và những hoạt động khác 
về tổng quát chỉ giới hạn trong thẩm quyền được cấp 
theo (1) luật liên bang và (2) những thỏa thuận được 
liên bang phê chuẩn ký kết giữa các bộ lạc với tiểu 
bang. Thí dụ, luật liên bang cho phép liên bang công 
nhận cho các bộ lạc được điều hành những sòng bài 
có một số trò chơi (chẳng hạn như máy kéo (slot 

Phân Tích của Phân Tích Viên Lập Pháp
machines)) trên phần đất của Người Da Đỏ ở những 
tiểu bang cho phép những trò chơi đó. Thông thường 
chính quyền liên bang định nghĩa phần đất của 
Người Da Đỏ là những khu đất bảo tồn hoặc khu đất 
được Hoa Kỳ tạm quản cho quyền lợi của một bộ lạc 
Da Đỏ. Tuy nhiên, về tổng quát luật liên bang cấm 
kinh doanh bài bạc trên phần đất đã mua và đưa vào 
hình thức tạm quản cho bộ lạc Da Đỏ sau ngày 17 
tháng Mười, 1988. Có một số ngoại lệ cho điều lệ 
này. Thí dụ, việc kinh doanh bài bạc trên phần đất 
mới mua được cho phép nếu chính quyền liên bang 
quyết định rằng việc kinh doanh bài bạc trên phần 
đất đó phù hợp với quyền lợi của bộ lạc đó và sẽ 
không gây hại cho cộng đồng chung quanh. Thống 
Đốc tiểu bang ở nơi có phần đất đó phải chính thức 
đồng ý với quyết định của chính quyền liên bang.

 Khi một bộ lạc muốn kinh doanh bài bạc trên 
phần đất của mình, luật liên bang bắt buộc tiểu bang 
phải thương lượng một hợp đồng (được gọi là "thỏa 
thuận giữa bộ lạc với tiểu bang") trong đó bộ lạc phải 
trình bày rõ việc kinh doanh bài bạc sẽ được thực 
hiện và quản lý như thế nào. Thỏa thuận này phải 
được chính quyền liên bang phê chuẩn.

Tiểu Bang Cho Phép và Quản Lý. Dự Luật 1A, 
được cử tri California phê chuẩn vào năm 2000, đã 
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tu chính Hiến Pháp Tiểu Bang để cho phép các bộ 
lạc Da Đỏ được chơi máy kéo, xổ số, và một số trò 
chơi đánh bài trên phần đất của Người Da Đỏ. Theo 
Dự Luật 1A, bộ lạc có thể mở sòng bài có những trò 
chơi này nếu (1) Thống Đốc và bộ lạc đồng ý thỏa 
thuận, (2) Lập Pháp phê chuẩn thỏa thuận đó, và (3) 
chính quyền liên bang phê chuẩn thỏa thuận đó. 
Tính đến nay, Thống Đốc, Lập Pháp, và chính quyền 
liên bang đã phê chuẩn những thỏa thuận ký kết với 
72 trong số 109 bộ lạc được liên bang công nhận của 
tiểu bang. Hiện thời, có 58 bộ lạc điều hành 59 sòng 
bài.

Thỏa thuận ký kết giữa tiểu bang với các bộ lạc quy 
định tiểu bang có thể quản lý các sòng bài của bộ lạc 
như thế nào. Thí dụ, các thỏa thuận thường cho phép 
nhân viên tiểu bang đến xem xét cơ sở của sòng bài, 
kiểm tra hồ sơ của sòng bài, và kiểm chứng rằng bộ 
lạc đáp ứng những đòi hỏi trong thỏa thuận của họ. 
Ngoài ra, các thỏa thuận thường đòi hỏi bộ lạc phải 
trả một số tiền cho tiểu bang cho một số mục đích cụ 
thể. Việc trả tiền này chủ yếu là trả cho hai quỹ của 
chính quyền tiểu bang:

•	 Tín Quỹ Chia Sẻ Thu Nhập (RSTF). Ngân 
khoản được ký thác vào RSTF không dùng để 
yểm trợ cho bất cứ chương trình nào của tiểu 
bang. Thay vì vậy, ngân khoản đó hiện được 
phân bổ cho 73 bộ lạc Da Đỏ được liên bang 
công nhận trong tiểu bang mà không điều 
hành sòng bài hoặc điều hành sòng bài có 
dưới 350 máy kéo. Mỗi bộ lạc này có thể được 
nhận $1.1 triệu mỗi năm từ quỹ này.

•	 Quỹ Phân Bổ Đặc Biệt (SDF). Ngân khoản ký 
thác vào SDF được sử dụng cho nhiều mục 
đích khác nhau liên quan đến việc kinh doanh 
bài bạc, bao gồm: (1) bảo đảm những quy 
định về trả tiền từ RSTF được thực hiện, (2) 
tài trợ cho các chương trình trợ giúp người 
gặp khó khăn liên quan đến bài bạc, (3) trang 
trải những chi phí của tiểu bang để quản lý 
các sòng bài của bộ lạc, và (4) trợ cấp cho các 
chính quyền địa phương bị ảnh hưởng bởi các 
sòng bài của bộ lạc.

Thỏa Thuận Mới Đây với North Fork và Wiyot
Mới đây tiểu bang đã thương lượng thỏa thuận với 

hai bộ lạc. Thỏa thuận với North Fork cho phép họ 
bắt đầu kinh doanh bài bạc ở Quận Madera. Thỏa 
thuận với Wiyot cấm kinh doanh bài bạc trên phần 
đất của bộ lạc này ở Quận Humboldt, nhưng cho 
phép bộ lạc nhận một phần thu nhập mà sòng bài 
của North Fork kiếm được.

Phê Chuẩn Cho Phép Kinh Doanh Bài Bạc trên 
Đất Của North Fork. Vào năm 2005, North Fork đã 
gởi đơn yêu cầu đến chính quyền liên bang để mua 
và ký thác vào diện tạm quản khoảng 305 mẫu đất ở 
Quận Madera cho mục đích kinh doanh bài bạc. 
(Phần đất này ở cách khu bảo tồn của bộ lạc khoảng 
38 dặm.) Vào năm 2011, chính quyền liên bang đã 
quyết định rằng việc kinh doanh bài bạc trên phần 
đất đề nghị này phù hợp với quyền lợi của bộ lạc và 
sẽ không gây hại cho cộng đồng chung quanh. Thống 
Đốc đã chính thức đồng ý với quyết định của chính 
quyền liên bang vào tháng Tám năm 2012. Về sau 
cũng trong năm đó phần đất này đã được đưa vào 
diện liên bang tạm quản.

Thống Đốc và Lập Pháp Đã Phê Chuẩn các Thỏa 
Thuận. Theo luật liên bang đòi hỏi, Thống Đốc đã 
thương lượng và ký thông qua các thỏa thuận giữa 
tiểu bang với bộ lạc ký kết với (1) North Fork vào 
ngày 31 tháng Tám, 2012 và (2) Wiyot vào ngày 20 
tháng Ba, 2013. Mỗi thỏa thuận sẽ có hiệu lực trong 
20 năm—cho đến ngày 31 tháng Mười Hai, 2033. 
Vào tháng Sáu năm 2013, Lập Pháp đã thông qua AB 
277, vốn phê chuẩn cho cả hai thỏa thuận cùng với 
nhiều bản thỏa thuận (MOU) giữa North Fork với 
tiểu bang và các chính quyền địa phương. Thống 
Đốc đã ký thông qua dự luật vào tháng Bảy năm 
2013.

Chính Quyền Liên Bang Đã Phê Chuẩn Các Thỏa 
Thuận. Sau khi phê chuẩn AB 277, chính quyền liên 
bang đã ban hành quyết định phê chuẩn sau cùng 
thỏa thuận với North Fork vào ngày 22 tháng Mười, 
2013 và thỏa thuận với Wiyot vào ngày 6 tháng Chín, 
2013.

Các Thỏa Thuận và MOU Phải Chờ Trưng Cầu 
Dân Ý. Dự Luật Hạ Viện 277 sẽ có hiệu lực vào ngày 
1 tháng Giêng, 2014. Tuy nhiên, vì có dự luật này, là 
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một trưng cầu dân ý về AB 277, nên dự luật đó phải 
"tạm hoãn" trước khi trở thành có hiệu lực. Nếu cử 
tri phê chuẩn Dự Luật 48, thì những thỏa thuận về 
bài bạc ký kết giữa tiểu bang với hai bộ lạc sẽ có hiệu 
lực.

Đề Nghị
Nếu được phê chuẩn, dự luật này sẽ cho phép 

AB 277, các thỏa thuận giữa tiểu bang với bộ lạc ký 
kết với North Fork và Wiyot và các MOU ký kết giữa 
bộ lạc với nhiều cơ quan chính quyền, trở thành có 
hiệu lực. Điều này sẽ cho phép North Fork tiến hành 
công việc xây cất và điều hành một sòng bài mới. 
Wiyot cũng sẽ bị cấm kinh doanh bài bạc trên đất 
của bộ lạc này. Ngoài ra, bất cứ một cơ quan chính 
quyền nào của tiểu bang hay địa phương trợ giúp 
cho công việc xây cất sòng bài của North Fork 
(chẳng hạn như qua việc xây cất đường đi đến sòng 
bài) sẽ được miễn một số quy định về môi trường 
của tiểu bang.

Nếu dự luật này bị cử tri bác bỏ, North Fork sẽ 
không thể tiến hành công việc xây cất và điều hành 
một sòng bài mới trừ khi một thỏa thuận mới được 
phê chuẩn bởi chính quyền tiểu bang và liên bang. 
Wiyot sẽ được quyền tự do thương lượng một thỏa 
thuận mới với tiểu bang về các hoạt động bài bạc 
trên phần đất của bộ lạc này.

Dưới đây, chúng tôi trình bày những điều khoản 
chính của các thỏa thuận và những MOU liên quan.

Bộ Lạc North Fork Có Thể Xây Cất và Điều Hành 
Sòng Bài. Thỏa thuận của North Fork cho phép bộ 
lạc này xây cất và điều hành một sòng bài có tối đa là 
2,000 máy kéo trên phần đất đã được chấp nhận đưa 
vào diện tạm quản của liên bang cho việc kinh 
doanh bài bạc. Sòng bài sẽ nằm tại phía tây của State 
Highway 99 trong Quận Madera, như trình bày 
trong Hình 1. Có một số sòng bài của bộ lạc khác và 
phòng chơi bài không phải của bộ lạc ở gần địa điểm 
đề nghị. Trong số các sòng bài của bộ lạc ở gần đó, 
có ba sòng bài hoạt động với số lượng máy kéo tương 
tự như kế hoạch dành cho sòng bài North Fork. Nếu 
trong tương lai tiểu bang cho phép một bộ lạc Da Đỏ 
khác trong phạm vi bán kính 60 dặm chung quanh 
địa điểm của North Fork điều hành nhiều hơn 2,000 

máy kéo, thì bộ lạc North Fork sẽ được phép điều 
hành số lượng máy kéo giống như vậy.

Bộ Lạc Wiyot Không Thể Xây Cất Sòng Bài. Wiyot 
sở hữu vùng đất ở gần Khu Bảo Tồn Thú Hoang 
Quốc Gia Humboldt Bay. Trong thỏa thuận với 
Wiyot tiểu bang đã bày tỏ sự lo ngại rằng một sòng 
bài ở trên phần đất này sẽ có tác động không tốt đối 
với môi trường. Vì vậy, thỏa thuận cấm các hoạt 
động bài bạc trên phần đất của bộ lạc này. Để đổi lại, 
Wiyot sẽ nhận được từ 2.5 phần trăm đến 3.5 phần 
trăm tổng số tiền thu đã khấu trừ hằng năm từ máy 
kéo của sòng bài North Fork. (Tỷ lệ thực sự sẽ phụ 
thuộc vào tổng số tiền thu đã khấu trừ từ máy kéo 
mà sòng bài kiếm được.) North Fork ước tính rằng 
bộ lạc này sẽ trả cho Wiyot trung bình khoảng 
$6 triệu mỗi năm trong 20 năm mà thỏa thuận có 
hiệu lực. Thỏa thuận của Wiyot còn có nhiều điều 
khoản về hành chánh và pháp lý liên quan đến việc 
trả tiền cho bộ lạc này.

Trả Tiền cho Tiểu Bang. Thỏa thuận của North 
Fork đòi hỏi bộ lạc này hằng năm phải chi tiền cho 
RSTF. Số tiền trả thực sự sẽ phụ thuộc vào tổng số 
tiền thu đã khấu trừ hằng năm từ máy kéo của sòng 
bài và tổng số tiền North Fork phải trả cho các thực 
thể khác của tiểu bang, các chính quyền địa phương, 
và các bộ lạc khác. North Fork ước tính tổng số tiền 
chi cho RSTF trung bình sẽ vào khoảng $15 triệu 
mỗi năm trong suốt thời gian thỏa thuận có hiệu lực. 
Tất cả ngân khoản này sẽ được phân bổ trực tiếp cho 
các bộ lạc khác của California. Thỏa thuận cũng đòi 
hỏi North Fork phải chi tiền cho SDF, chủ yếu là để 
trang trải chi phí quản lý của tiểu bang và giải quyết 
các vấn đề liên quan đến bài bạc bị tăng lên. Ngoài 
ra, bằng sự thương lượng trong thỏa thuận ký kết với 
North Fork, Bộ Giao Thông Vận Tải California 
(Caltrans) cũng sẽ được trả tiền cho bất cứ dịch vụ 
nào liên quan đến giao thông được cung ứng. North 
Fork ước tính số tiền chi cho SDF và trả cho Caltrans 
trung bình sẽ vào khoảng $1.5 triệu mỗi năm trong 
suốt thời gian thỏa thuận có hiệu lực.

Trả Tiền cho Chính Quyền Địa Phương. Thỏa 
thuận và các MOU liên quan đòi hỏi North Fork 
phải trả một lần tiền và hằng năm cho các chính 
quyền địa phương trong vùng Quận Madera để bù 
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lại những ảnh hưởng mà sòng bài có thể gây ra cho 
cộng đồng địa phương. (Để biết thêm chi tiết về việc 
trả tiền này, xin xem trong ô vuông kế bên.)

Trả Tiền cho Các Bộ Lạc Khác. Như đã trình bày ở 
trên, thỏa thuận của North Fork quy định rằng 
Wiyot sẽ được nhận một phần trong tổng số tiền thu 
đã khấu trừ từ máy kéo của North Fork. Ngoài ra, 
trong sự công nhận một tác động về kinh tế có thể 
xảy ra của sòng bài mới đối với Khu Resort và Sòng 
Bài Chukchansi Gold ở gần đó, thỏa thuận đòi hỏi 
(1) trả tiền cho bộ lạc Picayune Rancheria của Người 
Da Đỏ Chukchansi đến ngày 30 tháng Sáu, 2020 
(North Fork ước tính tổng cộng khoảng $25 triệu), 
và (2) North Fork phải hoãn việc mở khách sạn tại 
sòng bài cho đến sau ngày 1 tháng Bảy, 2018. Tuy 
nhiên, North Fork sẽ chỉ phải tuân hành những đòi 
hỏi này nếu Chukchansi không khiếu kiện (chẳng 

hạn như qua việc vận động hoặc qua tòa án) về khả 
năng của North Fork được mở sòng bài ở địa điểm 
đề nghị. Xét rằng Chukchansi đã khiếu kiện thỏa 
thuận này theo nhiều cách, có vẻ như những đòi hỏi 
này sẽ không áp dụng.

Những Đòi Hỏi Khác. Thỏa thuận của North Fork 
có nhiều đòi hỏi liên quan đến hoạt động của sòng 
bài. Thí dụ, có những đòi hỏi về việc cấp giấy phép 
cho nhân viên và nơi cung cấp, thử nghiệm dụng cụ 
bài bạc, và lập ra những chương trình để giúp người 
dân chơi bài có trách nhiệm. Ngoài ra, thỏa thuận 
cho phép bộ lạc đưa ra một trong hai quyết định nếu 
tiểu bang cho phép các thực thể không phải của bộ 
lạc được điều hành máy kéo. Nói rõ hơn, bộ lạc có 
thể (1) ngừng kinh doanh bài bạc và trả tiền như đã 
trình bày ở trên hoặc (2) tiếp tục kinh doanh bài bạc 
và thương lượng để giảm bớt số tiền phải trả.

Địa Điểm Sòng Bài North Fork Được Đề Nghị và Phần Đất của Bộ Lạc Wiyot
Hình 1

Khu Resort & Sòng Bài Chukchansi Gold

North Fork Rancheria
Sòng Bài Mono Wind

Sòng Bài Table Mountain
Madera

Eureka

Fresno

Sòng Bài North 
Fork Được Đề 
Nghị

Đất của  
Bộ Lạc 
Wiyot

Tachi Palace

Các Sòng Bài Của Bộ Lạc Ở Gần
Đất Của North Fork hay Wiyot

Sòng Bài
Eagle Mountain
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Tác Động Tài Khóa
Tác động tài khóa của các thỏa thuận và những 

MOU liên quan đối với chính quyền tiểu bang và địa 
phương sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm:

•	 Cỡ lớn nhỏ và loại sòng bài mở trong Quận 
Madera.

•	 Mức độ tác động của sòng bài mới đối với các 
thương nghiệp khác của bộ lạc và không phải 
của bộ lạc ở California—bao gồm những cơ 
sở bài bạc khác.

•	 Cách thực thi một số đòi hỏi trong thỏa thuận 
và các MOU.

Vì vậy, có một số điểm chưa biết rõ về tác động tài 
khóa đối với chính quyền tiểu bang và địa phương 
trình bày dưới đây.

Trả Tiền cho Chính Quyền Địa Phương

Bộ lạc North Fork Rancheria của Người Da Đỏ Mono đã thương lượng và ký kết bản thỏa thuận 
(MOU) với ba thực thể chính quyền địa phương. Các MOU này đòi hỏi bộ lạc trả tiền sau khi xây cất 
sòng bài để (1) bù lại những tác động mà sòng bài có thể gây ra cho cộng đồng (chẳng hạn như tăng chi 
phí để thêm ngành công lực hoặc để cải thiện giao thông) và (2) yểm trợ nhiều dịch vụ hay chương trình 
(chẳng hạn như bảo trì công viên hoặc các chương trình huấn nghệ). Những thỏa thuận này ký kết với:

•	 Quận Madera. MOU này đòi hỏi trả một lần tiền cho quận với số tiền từ $6.9 triệu đến $17.9 
triệu và trả tiền hằng năm trong suốt thời gian thỏa thuận có hiệu lực với số tiền là $3.8 triệu sau 
khi sòng bài mở cửa. Số tiền phải trả sẽ được điều chỉnh mỗi năm để bù lại sự lạm phát cho đến 
khi nào trả hết. MOU cũng đặt ra mục tiêu cho bộ lạc là phải thuê 50 phần trăm nhân viên của 
sòng bài từ người dân trong quận.

•	 Thành Phố Madera. MOU này đòi hỏi trả một lần tiền cho thành phố với số tiền từ $6.3 triệu đến 
$10.3 triệu và trả tiền hằng năm trong suốt thời gian thỏa thuận có hiệu lực với số tiền là 
$1.1 triệu sau khi sòng bài mở cửa. Tương tự như MOU của quận, số tiền phải trả một lần và liên 
tục sẽ được điều chỉnh để bù lại sự lạm phát. MOU cũng đặt ra mục tiêu cho bộ lạc là phải thuê 33 
phần trăm nhân viên của sòng bài từ người dân trong thành phố.

•	 Sở Dẫn Thủy Madera. MOU này đòi hỏi trả tiền hằng năm với số tiền là $47,500. MOU cũng có 
những điều khoản chi trả thêm nếu sòng bài sử dụng nhiều nước hơn dự định.

Ngoài ra, thỏa thuận của North Fork đòi hỏi bộ lạc phải hoặc là (1) trả tiền hằng năm cho các chính 
quyền địa phương khác trong phạm vi 25 dặm chung quanh sòng bài North Fork bị ảnh hưởng không tốt 
hoặc là (2) ký thác ngân khoản này vào Tín Quỹ Chia Sẻ Thu Nhập. North Fork ước tính số tiền phải trả 
này trung bình sẽ vào khoảng $3.5 triệu mỗi năm trong suốt thời gian thỏa thuận có hiệu lực.

Tác Động đối với Chính Quyền Tiểu Bang và Địa Phương
Như đã trình bày ở trên, North Fork sẽ phải trả 

nhiều tiền cho chính quyền tiểu bang và một số địa 
phương. Những nguồn thu nhập tổng quát này sẽ 
dùng để trang trải chi phí liên quan đến hoạt động 
của sòng bài mới ở Quận Madera.

Tác Động đối với Tiểu Bang. Theo thỏa thuận của 
North Fork, bộ lạc này sẽ trả tiền hằng năm cho SDF 
là để trang trải phần đóng góp của họ trong chi phí 
quản lý thực sự của tiểu bang, giải quyết vấn đề liên 
quan đến bài bạc, và những chi phí khác. Ngoài ra, 
North Fork sẽ trả tiền cho Caltrans cho những dịch 
vụ liên quan đến giao thông được quy định theo thỏa 
thuận với bộ lạc này. Số tiền chi trả này trung bình sẽ 
vào khoảng $1.5 triệu mỗi năm trong suốt thời gian 
thỏa thuận có hiệu lực.



Dự Luật Thỏa Thuận Về Bài Bạc Của Người Da Đỏ.  Trưng Cầu Dân Ý.

48

48

Về toàn bộ nội dung của Dự Luật 48, xin xem trang 74. Phân Tích | 45

Phân Tích bởi Phân Tích Viên Lập Pháp Tiếp Theo

Tác Động đối với Chính Quyền Địa Phương. Sau 
khi điều chỉnh để bù lại lạm phát, chúng tôi ước tính 
rằng Quận Madera và Thành Phố Madera có thể sẽ 
nhận được từ $16 triệu đến $35 triệu tiền trả một lần 
từ North Fork cho một số dịch vụ. Tương tự như vậy, 
Quận Madera, Thành Phố Madera, và Sở Dẫn Thủy 
Madera sẽ nhận được khoảng $5 triệu tiền trả hằng 
năm từ lúc sòng bài mở cửa cho đến khi thỏa thuận 
hết hiệu lực. Ngoài ra, các chính quyền địa phương 
khác có thể nhận được $3.5 triệu mỗi năm trong 
suốt thời gian thỏa thuận có hiệu lực.

Thu Nhập của Chính Quyền Tiểu Bang và Địa Phương
Tác Động đối với Thu Nhập. Chi tiêu vào bài bạc 

tại một sòng bài mới thường kèm theo những sự chi 
tiêu khác: (1) sự chi tiêu khác vào bài bạc (thí dụ 
như, ở các sòng bài hay phòng chơi bài gần đó hay 
xổ số của tiểu bang) hoặc (2) những sự chi tiêu khác 
cho giải trí (chẳng hạn như đi xem phim và ăn 
uống). Sự hoán đổi chi tiêu này có thể đưa đến việc 
giảm thu nhập mà chính quyền tiểu bang và địa 
phương nhận được.

•	 Giảm Thu Nhập Liên Quan Đến Bài Bạc. 
Chính quyền tiểu bang và địa phương hiện 
đang nhận được thu nhập từ những hình thức 
bài bạc khác—như Xổ Số California, đua 
ngựa, và các phòng chơi bài. Việc mở rộng 
hoạt động bài bạc trên đất của bộ lạc có thể 
làm giảm những nguồn thu nhập này của tiểu 
bang và địa phương. Ngoài ra, sòng bài mới 
của North Fork sẽ thu hút khách hàng là 
những người mà nếu không có sòng bài đó thì 
sẽ đến những sòng bài khác của bộ lạc ở 
California. Những bộ lạc khác này sẽ nhận 
được ít thu nhập hơn từ sòng bài của họ và có 
thể sẽ trả ít tiền hơn cho tiểu bang theo 
những điều khoản trong thỏa thuận của họ.

•	 Tác Động đối với Hoạt Động Kinh Tế Phải 
Đóng Thuế. Người dân California sẽ chi tiêu 
thêm lợi tức của họ tại các cơ sở của bộ lạc, 
vốn được miễn hầu hết các loại thuế của tiểu 
bang và địa phương. Điều này có nghĩa là 
người dân California sẽ chi tiêu ít hơn tại 
những thương nghiệp khác phải đóng thuế 
cho tiểu bang và địa phương—thí dụ như, 
khách sạn, nhà hàng, và các thương nghiệp 
giải trí ở bên ngoài phần đất của bộ lạc. Điều 
này sẽ đưa đến việc giảm thu nhập từ tiền 
thuế của chính quyền tiểu bang và địa 
phương.

Những sự giảm thu nhập có thể xảy ra này sẽ ở mức 
độ không đáng kể.

Tác Đống đối với Kinh Tế Địa Phương. Việc mở 
sòng bài mới của North Fork sẽ đưa đến việc người 
dân từ bên ngoài vùng này đến Quận Madera để 
chơi bài bạc và mua hàng hóa và dịch vụ. Sự chi tiêu 
này sẽ xảy ra cả ở trên phần đất của bộ lạc và trong 
các cộng đồng chung quanh. Ngoài ra, bộ lạc có thể 
sẽ thuê nhân viên cho cơ sở là những người cũng sẽ 
mua hàng hóa và dịch vụ ở trong quận. Vì thế, chính 
quyền địa phương ở Quận Madera có thể sẽ được 
tăng thu nhập từ việc gia tăng hoạt động kinh tế. Sự 
tăng thu nhập này thông thường sẽ bù lại sự mất thu 
nhập từ việc giảm hoạt động kinh tế ở những quận 
chung quanh.

Xin xem trong http://cal-access.sos.ca.gov để biết 
thêm chi tiết về tiền đóng góp trong kỳ tranh cử này.
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BẦU KHÔNG CHO DỰ LUẬT. 48. Dự luật này sẽ cho phép Bộ 
Lạc North Fork xây một sòng bài lớn, kiểu Vegas ở ngoài khu bảo tồn 
trong Quận Madera.

Là Giám Sát Viên Quận Madera, tôi phản đối sòng bài này ở trong 
cộng đồng của tôi.

Phần đất bảo tồn của North Fork ở cách địa điểm đề nghị hơn một 
tiếng lái xe, nhưng họ muốn xây một sòng bài có 2,000 máy kéo ở đây 
bởi vì nó gần các xa lộ chính và các cộng đồng trong vùng Central 
Valley hơn. Nó sẽ không tạo ra việc làm; mà chỉ lôi kéo nhân viên từ 
các thương nghiệp và sòng bài hiện hữu trong vùng mà thôi.

Nhiều năm trước đây khi người dân California phê chuẩn cho việc 
kinh doanh bài bạc của Người Da Đỏ, họ nói với chúng ta rằng sẽ chỉ 
có một số lượng giới hạn các sòng bài được xây cất trên phần đất bảo 
tồn nguyên thủy.

Dự Luật 48 đã không giữ đúng lời hứa đó.
Cho đến nay, hàng chục bộ lạc đều đã tuân theo những điều lệ 

này, nhưng Dự Luật 48 sẽ cho phép sòng bài ở ngoài khu bảo tồn 

đầu tiên và sẽ mở ra một làn sóng các dự án sòng bài trong khắp 
California.

Thượng Nghị Sĩ Hoa Kỳ Dianne Feinstein đã phản đối đề nghị xây 
sòng bài ở ngoài khu bảo tồn này. Trong một thư phản đối gởi đến 
Thống Đốc Jerry Brown bà nói:

". . . khi thị trường đã bão hòa, các bộ lạc ở vùng thôn quê 
đang ‘tìm mua đất bảo tồn’ để xây sòng bài ở những vùng đông 
dân cư hơn hầu chiếm được phần tốt hơn trên thị trường. Không 
thể để điều này xảy ra được; quá đủ rồi."

Tôi đồng ý với Thượng Nghị Sĩ Feinstein. BẦU KHÔNG CHO DỰ 
LUẬT 48.

Tôi yêu mến cộng đồng của mình và việc xây một sòng bài lớn mà 
sẽ đưa đến thêm xe cộ, ô nhiễm và tội phạm thì thật là sai lầm.

BẦU KHÔNG CHO DỰ LUẬT. 48 để NGĂN CHẬN các sòng bài 
kiểu Vegas, ở ngoài khu bảo tồn trong tất cả các khu phố của chúng ta.

David Rogers, Giám Sát Viên Quận Madera

BẦU CÓ CHO DỰ LUẬT 48—GIÚP TẠO RA HÀNG NGÀN VIỆC 
LÀM, ĐEM LẠI THU NHẬP CHO TIỂU BANG VÀ ĐỊA PHƯƠNG, 
TÔN TRỌNG SỰ KIỂM SOÁT CỦA ĐỊA PHƯƠNG, VÀ BẢO VỆ CÁC 
KHU BẢO TỒN THÚ HOANG CÓ CẢNH ĐẸP—MÀ KHÔNG TỐN 
TIỀN CỦA NGƯỜI DÂN ĐÓNG THUẾ.

Dự Luật 48 phê chuẩn hai Thỏa Thuận được thương lượng bởi 
Thống Đốc, được thông qua bởi đa số lưỡng đảng trong Lập Pháp Tiểu 
Bang, và được ủng hộ bởi các viên chức địa phương, tiểu bang, và liên 
bang để cho phép Bộ Lạc North Fork ở gần Yosemite và Bộ Lạc Wiyot 
ở gần Humboldt Bay tạo nên một dự án duy nhất trên phần đất của 
Người Da Đỏ trong vùng Central Valley mà sẽ:
•	Tạo	ra	hàng	ngàn	việc	làm	•	Đem	lại	cơ	hội	kinh	doanh	và	sự	tăng	

trưởng	kinh	tế	ở	những	vùng	có	nhiều	người	thất	nghiệp	•	Duy	trì	sự	
kiểm soát của địa phương trong một dự án được cộng đồng ủng hộ 
mạnh	mẽ	•	Chia	sẻ	thu	nhập	với	chính	quyền	tiểu	bang	và	địa	phương	
và	các	bộ	lạc	không	kinh	doanh	bài	bạc	•	Khuyến	khích	sự	tự	túc	của	
bộ	lạc	•	Tránh	sự	phát	triển	có	thể	xảy	ra	trong	những	vùng	có	môi	
trường	cần	được	bảo	vệ	•	Tọa	lạc	trên	phần	đất	lịch	sử	của	Bộ	Lạc	
North Fork được liên bang giữ

BẦU CÓ—GIÚP TẠO RA HÀNG NGÀN VIỆC LÀM LƯƠNG CAO
Dự án này sẽ tạo ra hơn 4,000 việc làm do hàng trăm triệu mỹ kim 

tiền đầu tư tư nhân, giúp khích lệ kinh tế tiểu bang và địa phương.
"Bầu CÓ để bảo đảm có việc làm tốt cho người dân California và 

những cơ hội kinh tế mới cho một trong những vùng nghèo nhất của tiểu 
bang chúng ta."—Robbie Hunter, Chủ Tịch, Hội Đồng Xây Dựng & 
Giao Thương Xây Cất Tiểu Bang California

"Chúng tôi ủng hộ thỏa thuận bài bạc của North Fork để giúp mang 
đến việc làm và thương nghiệp cho Madera, Fresno, và cả vùng San 
Joaquin Valley."—Phòng Thương Mại Người Gốc Tây Ban Nha Vùng 
Central California

BẦU CÓ—ỦNG HỘ SỰ KIỂM SOÁT CỦA ĐỊA PHƯƠNG, AN 
TOÀN CÔNG CỘNG, VÀ CƠ HỘI CHO VÙNG CENTRAL VALLEY

Bầu CÓ để có nguồn tài trợ thiết yếu cho an toàn công cộng, trường 
học, công viên, đường phố và các dịch vụ công cộng khác.

"Dự án này sẽ tài trợ cho cảnh sát trưởng, cảnh sát, cứu hỏa, và những 
nhân viên đáp ứng khẩn cấp khác."—Cảnh Sát Trưởng John Anderson, 
Quận Madera

"Vùng của chúng ta sẽ được hưởng lợi ích kinh tế từ dự án này. Chúng 
ta không thể để cho các điều hành viên quỹ đầu tư ở New York có quan 
hệ tài chánh với một sòng bài cạnh tranh quyết định tương lai kinh tế 
của chúng ta. Bầu CÓ để bảo vệ sự kiểm soát của địa phương."—Tom 
Wheeler, Chủ Tịch, Hội Đồng Giám Sát Quận Madera

BẦU CÓ—KHUYẾN KHÍCH BỘ LẠC TỰ TÚC
Bầu CÓ để giúp các bộ lạc ở California tự lo cho chính họ—mà 

người dân đóng thuế không tốn một xu nào. Điều này giúp củng cố 
ngân sách của Tiểu Bang bằng cách đem lại hàng trăm triệu mỹ kim 
cho quỹ chia sẻ thu nhập dành cho các bộ lạc không kinh doanh bài 
bạc, nhờ đó giảm bớt trách nhiệm tài chánh có thể của Tiểu Bang.

"Các bộ lạc trong khắp California đều ủng hộ những thỏa thuận này. 
Họ mang đến cho tiểu bang nguồn thu nhập rất cần thiết và tài trợ cho 
những bộ lạc nhỏ, không kinh doanh bài bạc để giúp cho người Thổ Dân 
trở nên tự túc."—Will Micklin, Giám Đốc Điều Hành, Hiệp Hội Chính 
Quyền Bộ Lạc California

BẦU CÓ—BẢO VỆ CÁC KHU BẢO TỒN THÚ HOANG ĐẸP 
NHẤT CỦA CALIFORNIA

Lá phiếu CÓ giúp tránh được khả năng xây cất sòng bài trong vùng 
chân đồi Sierra ở gần Yosemite và ở gần Khu Bảo Tồn Thú Hoang 
Quốc Gia Humboldt Bay.

"Lá phiếu có bầu cho Dự Luật 48 giúp bảo vệ hai vùng có môi trường 
quý giá nhất của California."—Dan Cunning, Ban Du Lịch Yosemite 
Sierra

CÁC THỎA THUẬN TRONG DỰ LUẬT 48 ĐƯỢC ỦNG HỘ BỞI 
MỘT LIÊN MINH ĐÔNG ĐẢO TRONG TOÀN TIỂU BANG, BAO 
GỒM:
• Thống	Đốc	Edmund	G.	Brown	Jr.	• Hội	Đồng	Xây	Dựng	&	Ngành	

Xây	Cất	Tiểu	Bang	California	• Phòng	Thương	Mại	Người	Gốc	Tây	
Ban	Nha	Vùng	Central	California	• Hội	Cảnh	Sát	Thành	Phố	Madera	
• Hội	Chính	Quyền	Bộ	Lạc	California

Muốn xem trọn danh sách những người ủng hộ hãy vào www.
VoteYES48.com

TẠO RA VIỆC LÀM. PHÁT TRIỂN KINH TẾ. TÔN TRỌNG 
SỰ KIỂM SOÁT CỦA ĐỊA PHƯƠNG ĐEM LẠI THU NHẬP CHO 
CHÍNH QUYỀN TIỂU BANG VÀ ĐỊA PHƯƠNG. BẢO VỆ MÔI 
TRƯỜNG CỦA CALIFORNIA.

BẦU CÓ CHO DỰ LUẬT 48.
www.VoteYES48.com

Edmund G. Brown Jr., Thống Đốc 
Tiểu Bang California
Tom Wheeler, Chủ Tịch 
Hội Đồng Giám Sát, Quận Madera
Robbie Hunter, Chủ Tịch 
Hội Đồng Xây Dựng & Ngành Xây Cất Tiểu Bang California
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BẦU KHÔNG CHO DỰ LUẬT 48. Hãy giữ việc kinh doanh bài bạc 
của Người Da Đỏ chỉ ở trên phần đất bảo tồn của bộ lạc.

Nhiều năm trước đây, các Bộ Lạc Da Đỏ California đã yêu cầu cử tri 
phê chuẩn cho việc kinh doanh sòng bài chỉ giới hạn trên phần đất bảo 
tồn của Người Da Đỏ. Họ đã hứa rằng các sòng bài của Người Da Đỏ 
sẽ CHỈ tọa lạc trên phần đất bảo tồn nguyên thủy của các bộ lạc. DỰ 
LUẬT 48 ĐÃ KHÔNG GIỮ ĐÚNG LỜI HỨA NÀY.

Trong khi hầu hết các bộ lạc đều tuân theo những điều lệ, xây cất 
trên phần đất bảo tồn nguyên thủy của họ và tôn trọng sự ước muốn 
của cử tri, những bộ lạc khác đang tìm cách vi phạm những điều lệ 
này và xây các dự án sòng bài ở những vùng thành thị trong khắp 
California. BẦU KHÔNG CHO DỰ LUẬT 48 ĐỂ NGĂN CHẬN 
VIỆC TÌM MUA ĐẤT BẢO TỒN. Dự Luật 48 sẽ phê chuẩn một thỏa 
thuận bài bạc của bộ lạc gây tranh cãi mà sẽ cho phép Bộ Lạc North 
Fork xây một sòng bài có 2,000 máy kéo, kiểu Vegas, ở ngoài vùng bảo 
tồn, cách phần đất bảo tồn đã được thiết lập của bộ lạc hơn một tiếng 
đi xe, gần các xa lộ chính và các cộng đồng vùng Central Valley hơn.

DỰ LUẬT 48 SẼ MỞ ĐẦU MỘT LÀN SÓNG MỚI CỦA CÁC 
DỰ ÁN SÒNG BÀI Ở NGOÀI VÙNG BẢO TỒN. California 
hiện đã có hơn  60 sòng bài.  Đã quá đủ rồi. Hãy bầu Không cho Dự 
Luật 48.

Báo chí đã kêu gọi bác bỏ thỏa thuận bài bạc của Người Da Đỏ gây 
tranh cãi này:

"Trong khi hầu hết các sòng bài vẫn còn ở những nơi hẻo lánh, việc 
các bộ lạc đua nhau mua thêm đất ở những vị trí thuận lợi gần xa lộ đe 
dọa sẽ mở ra sự bùng nổ sòng bài mới." Fresno Bee, 21/4/13

"Năm nay, đến lượt bộ lạc North Fork. Những bộ lạc khác đang xếp 
hàng chờ đợi để đưa ra những đề nghị xây sòng bài ở các vùng đô thị." 
Bakersfield Californian, 4/9/13

"Cử tri đã được cam đoan rằng (việc họ phê chuẩn cho hoạt động 
bài bạc) sẽ không kích thích sự bùng nổ sòng bài và rằng các sòng bài 
sẽ chỉ được xây trên lãnh thổ đã được công nhận của Người Da Đỏ." 
San Diego Union-Tribune, 11/8/13

"Nay thì, hai đề nghị xây sòng bài có thể mở ra một kỷ nguyên mới 
của hoạt động bài bạc của Người Da Đỏ ở tiểu bang này  . . . và 

như vậy đây là những sòng bài của Người Da Đỏ đầu tiên trong tiểu 
bang tọa lạc bên ngoài các khu bảo tồn hiện hữu." Los Angeles Times, 
19/8/12

DỰ LUẬT 48 LÀ MỘT THỎA THUẬN BẤT LỢI CHO 
CALIFORNIA. Khác với những thỏa thuận bài bạc của Người Da Đỏ 
trước đây thỏa thuận này KHÔNG cung cấp tiền cho các trường học 
của California và KHÔNG đóng góp thêm tiền vào quỹ tổng quát của 
tiểu bang chúng ta.

DỰ LUẬT 48 KHÔNG TẠO RA VIỆC LÀM MỚI. Sòng bài mới 
được đề nghị sẽ chỉ lấy đi nguồn trợ giúp và việc làm từ những sòng 
bài và thương nghiệp gần đó.

Dự Luật 48 là một thỏa thuận bất lợi cho California, nhưng lại là 
thỏa thuận quá tốt cho hãng điều hành sòng bài giàu có ở Las Vegas 
là những người sẽ điều hành sòng bài này. Họ đã thuê những nhà 
vận động đắt giá và đã mạnh tay chi tiền để tìm cách xây cất sòng bài 
ở ngoài khu bảo tồn ở California. Họ bị cáo buộc về những nguyên tắc 
lao động bất công và đã bị Ủy Ban Bài Bạc Nevada và Ủy Ban Bài Bạc 
Missouri phạt tiền.

DỰ LUẬT 48 KHÔNG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG. Dự luật này bị 
phản đối bởi các thương nghiệp, nông dân, và các nhà lãnh đạo cộng 
đồng vùng Central Valley bởi vì nó đồng nghĩa với THÊM ô nhiễm 
không khí, THÊM xe cộ lưu thông, và mất đất trống. Nó còn tạo ra 
gánh nặng lớn cho nguồn cung cấp nước vốn đã bị giới hạn.

Bầu Không cho Dự Luật 48. Hãy NGĂN CHẬN các sòng bài kiểu 
Vegas trong khu phố của chúng ta và NGĂN CHẬN làn sóng các sòng 
bài mới ở ngoài khu bảo tồn. Hãy cùng với chúng tôi Bầu KHÔNG cho 
Dự Luật 48. Đọc thêm trong www.StopReservationShopping.com

Henry Perea, Giám Sát Viên Quận Fresno
Manuel Cunha, Jr., Chủ Tịch 
Liên Đoàn Nông Dân Nisei
Gary Archuleta, Chủ Tịch Bộ Lạc 
Mooretown Rancheria

ĐỪNG ĐỂ BỊ LỪA BỞI NHỮNG NGƯỜI CHỐNG ĐỐI DỰ LUẬT 
48! CUỘC VẬN ĐỘNG BẦU KHÔNG CHO 48 ĐÃ ĐƯỢC TRẢ TIỀN 
BỞI CÁC QUỸ ĐẦU TƯ Ở WALL STREET VÀ NHỮNG BỘ LẠC 
KINH DOANH BÀI BẠC GIÀU CÓ ĐANG CỐ NGĂN CHẬN SỰ 
CẠNH TRANH HỢP PHÁP.

Ngay cả Cheryl Schmit, là người đã nộp hồ sơ trưng cầu dân ý này và 
nay đang lãnh đạo cuộc vận động BẦU KHÔNG CHO 48, cũng đã công 
nhận những giá trị của địa điểm dự án này—TRƯỚC KHI BÀ BẮT 
ĐẦU LÀM VIỆC CHO PHE CHỐNG ĐỐI:

"Đây không phải là việc tìm mua đất bảo tồn . . . Đây là việc tiểu 
bang thi hành thẩm quyền của mình để cho phép hoạt động bài bạc 
ở nơi nào mà tiểu bang muốn."—Cheryl Schmit, Hãy Tranh Đấu Vì 
California!, San Diego Union-Tribune, 4/2/06.

HÃY BẦU CÓ CHO DỰ LUẬT 48—ỦNG HỘ HAI THỎA THUẬN  
ĐEM LẠI LỢI ÍCH TO LỚN VÀ BẢO VỆ NGƯỜI DÂN CALIFORNIA 
BẰNG CÁCH CHO PHÉP MỘT DỰ ÁN DUY NHẤT Ở TRÊN PHẦN 
ĐẤT CỦA NGƯỜI DA ĐỎ ĐƯỢC TIỂU BANG GIỮ NHỜ ĐÓ SẼ:

• TẠO RA HÀNG NGÀN VIỆC LÀM LƯƠNG CAO • ĐEM LẠI 
SỰ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ CHO MỘT TRONG NHỮNG VÙNG 
NGHÈO NHẤT CỦA CALIFORNIA • DUY TRÌ SỰ KIỂM SOÁT CỦA 
ĐỊA PHƯƠNG ĐỐI VỚI MỘT DỰ ÁN ĐƯỢC CỘNG ĐỒNG ỦNG 
HỘ RỘNG RÃI • KHUYẾN KHÍCH BỘ LẠC TỰ TÚC CHO HAI BỘ 
LẠC LỚN NHẤT CỦA CALIFORNIA • GIÚP BẢO VỆ HAI VÙNG CÓ 

MÔI TRƯỜNG CẦN ĐƯỢC BẢO VỆ Thống Đốc Brown, người ủng hộ 
bầu Có cho 48, đồng ý rằng Bộ Lạc North Fork có một "vùng đất liên 
quan đến lịch sử quan trọng" và rằng việc phê chuẩn "đã tồn tại hơn bảy 
năm" "rất là kỹ lưỡng."

Thống Đốc Brown gọi cuộc vận động "Bầu Không cho 48" hầu hủy 
bỏ các thỏa thuận của ông là "đáng tiếc" và có mục đích là "tiền và sự 
ganh đua."

HÃY CÙNG VỚI NHỮNG NGƯỜI KHÁC ỦNG HỘ CÁC THỎA 
THUẬN CỦA DỰ LUẬT 48:
• Đảng	Dân	Chủ	California	• Dân	Biểu	Frank	Bigelow,	cựu	Chủ	

Tịch,	Hội	Các	Quận	Tiểu	Bang	California	• Hội	Chính	Quyền	Bộ	Lạc	
California	• Hội	Cảnh	Sát	Thành	Phố	Madera	• UNITE	HERE!,	đại	
diện cho hơn 49,000 công nhân California

BẦU CÓ CHO DỰ LUẬT 48.
www.voteYes48.com

Robbie Hunter, Chủ Tịch 
Hội Đồng Xây Dựng & Giao Thương Xây Cất Tiểu Bang California
John Anderson, Cảnh Sát Trưởng 
Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng Quận Madera
Debi Bray, Chủ Tịch 
Phòng Thương Mại Madera
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Vào ngày 11 tháng Tám, 2014, Dự Luật 49 đã được loại 
bỏ khỏi lá phiếu theo lệnh của Tòa Tối Cao Pháp Viện 

California.
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Các Bài Phát Biểu Của Ứng Cử Viên Lập Pháp và Quốc Hội
Tài liệu hướng dẫn cho cử tri này bao gồm những chi tiết về dự luật được đưa vào lá phiếu 
toàn tiểu bang và các ứng cử viên tiểu bang. Mỗi ủy viên trong Thượng Viện, Hạ Viện Tiểu 
Bang, và Hạ Viện Hoa Kỳ chỉ phục vụ/đại diện cho cử tri ở một quận hoặc vài quận, vì vậy 
bài phát biểu của ứng cử viên cho những chức vụ đó có thể có trong tập sách lá phiếu mẫu 
của quận quý vị.
Muốn xem danh sách cuối cùng của các ứng cử viên được chứng nhận, là danh sách nộp sau 
khi tập sách hướng dẫn này được phát hành, hãy vào 
www.sos.ca.gov/elections/elections_cand.htm.

Những Người Đóng Góp Nhiều Nhất cho Các Ứng Cử Viên Toàn Tiểu Bang và 
Các Dự Luật Được Đưa Vào Lá Phiếu
Khi ủy ban ủng hộ hay phản đối dự luật được đưa vào lá phiếu hay ứng cử viên và gây quỹ ít 
nhất là $1 triệu, ủy ban phải báo cáo 10 người đóng góp nhiều nhất cho Ủy Ban Thực Hành 
Công Bằng Chính Trị California (FPPC). Ủy ban phải cập nhật danh sách 10 người đóng góp 
nhiều nhất khi có bất cứ thay đổi nào. Những danh sách này có đăng trong website của FPPC 
tại www.fppc.ca.gov/top10Nov2014 hoặc www.fppc.ca.gov/candidateNov2014.

Ghi Danh Bầu Cử
Quý vị có trách nhiệm cập nhật ghi danh bầu cử nếu quý vị đổi tên, đổi địa chỉ nhà, đổi địa 
chỉ gởi thư, hay muốn đổi hoặc chọn chính đảng của quý vị.
Việc ghi danh bầu cử đã trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết với đơn có sẵn trong mạng điện 
toán tại RegisterToVote.ca.gov. Đơn ghi danh cũng có để sẵn tại hầu hết các bưu điện, thư 
viện, văn phòng chính quyền thành phố và quận, và văn phòng của Tổng Thư Ký Tiểu Bang 
California.

Trợ Giúp Cử Tri Bị Khuyết Tật
Tổng Thư Ký Tiểu Bang California có phát hành băng thu âm và bản in chữ lớn của tài liệu 
hướng dẫn cho cử tri hầu chắc chắn những cử tri khiếm thị hoặc mắt kém có thể sử dụng 
những chi tiết trong lá phiếu bầu của toàn tiểu bang. Để xin bất cứ bản dịch nào của tài liệu 
hướng dẫn cho cử tri này miễn phí, hãy gọi cho Đường Dây Trợ Giúp Bầu Cử miễn phí của 
Tổng Thư Ký Tiểu Bang số (800) 339-8163 hoặc vào www.sos.ca.gov. Băng thu âm MP3 có thể 
download trong www.voterguide.sos.ca.gov/en/audio.
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Danh Sách Những Ứng Cử Viên Tiểu Bang và Tự Nguyện Giới Hạn Chi Tiêu Trong 
Cuộc Vận Động Tranh Cử
Luật California có bao gồm việc đồng ý tự nguyện giới hạn chi tiêu của các ứng cử viên tranh cử vào chức vụ tiểu bang 
(không phải chức vụ liên bang). Những ứng cử viên nào ứng cử chức vụ Thống Đốc, Phó Thống Đốc, Tổng Thư Ký Tiểu 
Bang, Kiểm Soát Viên, Thủ Quỹ, Tổng Chưởng Lý, Ủy Viên Bảo Hiểm, Tổng Giám Đốc Công Huấn, và Hội Đồng Quân 
Bình Sinh Hoạt chọn giữ mức chi phí trong cuộc vận động của họ dưới số tiền quy định có thể mua chỗ để in bài phát 
biểu của ứng cử viên (tối đa 250 chữ) trong tài liệu hướng dẫn cử tri này.

Trong danh sách ứng cử viên ở trang này, dấu hoa thị (*) là cho biết ứng cử viên đó chấp nhận tự nguyện giới hạn mức 
chi tiêu trong cuộc vận động của California và, do đó, được quyền mua chỗ để in lời phát biểu của ứng cử viên trong tài 
liệu hướng dẫn cử tri này. (Một số ứng cử viên hợp lệ nhưng không muốn mua chỗ để in lời phát biểu của họ.)

Những bài phát biểu của ứng cử viên in ở trang 51–61 của tài liệu hướng dẫn cho cử tri này.

Mức chi tiêu giới hạn tự nguyện của các ứng cử viên cho chức vụ Thống Đốc trong Kỳ Tổng Tuyển Cử ngày 4 tháng 
Mười Một, 2014, là $13,610,000.

Mức chi tiêu giới hạn tự nguyện của ứng cử viên cho chức vụ Phó Thống Đốc, Tổng Thư Ký Tiểu Bang, Kiểm Soát Viên, 
Thủ Quỹ, Tổng Chưởng Lý, Ủy Viên Bảo Hiểm, và Tổng Giám Đốc Công Huấn trong Kỳ Tổng Tuyển Cử ngày 4 tháng 
Mười Một, 2014, là $8,166,000.

Mức chi tiêu giới hạn tự nguyện của ứng cử viên cho chức vụ Hội Đồng Quân Bình Sinh Hoạt trong Kỳ Tổng Tuyển Cử 
ngày 4 tháng Mười Một, 2014 là $2,041,000.

Danh sách sau đây của những ứng cử viên cho chức vụ tiểu bang hiện tính đến ngày 11 tháng Tám, 2014—là 
ngày kết thúc thời hạn đòi hỏi trình bày công khai tài liệu hướng dẫn cử tri này. Muốn xem danh sách cuối 
cùng của các ứng cử viên được chứng nhận, là danh sách nộp sau khi tập tài liệu này được phát hành, hãy vào 
www.sos.ca.gov/elections/elections_cand.htm.

Thống Đốc
 Edmund G. "Jerry" Brown Đảng Dân Chủ
 Neel Kashkari Đảng Cộng Hòa

Phó Thống Đốc
* Ron Nehring Đảng Cộng Hòa
 Gavin Newsom Đảng Dân Chủ

Tổng Thư Ký Tiểu Bang
* Alex Padilla Đảng Dân Chủ
* Pete Peterson Đảng Cộng Hòa

Kiểm Soát Viên
 Ashley Swearengin Đảng Cộng Hòa
* Betty T. Yee Đảng Dân Chủ

Thủ Quỹ
* John Chiang Đảng Dân Chủ
* Greg Conlon Đảng Cộng Hòa

Tổng Chưởng Lý
* Ronald Gold Đảng Cộng Hòa
 Kamala D. Harris Đảng Dân Chủ

Ủy Viên Bảo Hiểm
* Ted Gaines Đảng Cộng Hòa
* Dave Jones Đảng Dân Chủ

Hội Đồng Quân Bình Sinh Hoạt 
Khu 1
* Chris Parker Đảng Dân Chủ
* George Runner Đảng Cộng Hòa

Hội Đồng Quân Bình Sinh Hoạt 
Khu 2
* Fiona Ma Đảng Dân Chủ
* James E. Theis Đảng Cộng Hòa

Hội Đồng Quân Bình Sinh Hoạt 
Khu 3
* Jerome E. Horton Đảng Dân Chủ
* G. Rick Marshall Đảng Cộng Hòa

Hội Đồng Quân Bình Sinh Hoạt 
Khu 4
* Diane L. Harkey Đảng Cộng Hòa
* Nader Shahatit Đảng Dân Chủ

Tổng Giám Đốc Công Huấn
* Tom Torlakson Không Đảng Phái
* Marshall Tuck Không Đảng Phái
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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.



56 | Bài Phát Biểu của Ứng Cử Viên

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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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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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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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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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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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.



62 | Thẩm Phán Tòa Tối Cao Pháp Viện

Thẩm Phán Tòa Tối Cao Pháp Viện

Thủ Tục Bầu Cử
Muốn biết thêm chi tiết về Thẩm Phán Tòa Tối Cao Pháp Viện và Thẩm Phán Tòa Kháng Án, 
hãy vào www.courts.ca.gov.

Luật California đòi hỏi những chi tiết sau đây phải được in trong thông báo này.

Theo Hiến Pháp California, các thẩm phán Tòa Tối Cao Pháp Viện và tòa kháng án phải 
được cử tri xác nhận. Người dân bỏ phiếu "thuận" hoặc "chống" việc lưu giữ mỗi thẩm phán.

Các chức vụ tư pháp này không đảng phái.

Trước khi một người có thể trở thành thẩm phán tòa kháng án, Thống Đốc phải đệ trình tên 
ứng cử viên cho Hội Đồng Đánh Giá Người Được Đề Cử Tư Pháp, là hội đồng bao gồm các 
công dân và luật sư. Hội đồng sẽ duyệt xét kỹ lưỡng quá trình và khả năng của ứng cử viên, 
thu thập ý kiến đóng góp của cộng đồng, và kế đến chuyển kết quả đánh giá cho Thống Đốc.

Sau đó Thống Đốc duyệt lại kết quả đánh giá của hội đồng và chính thức đề cử ứng cử 
viên đó, khả năng của người đó phải cho công chúng nhận xét trước khi được Hội Đồng 
Bổ Nhiệm Tư Pháp xem xét và tái duyệt. Hội đồng này gồm Chánh Thẩm California, Tổng 
Chưởng Lý California, và Chánh Thẩm thâm niên của Tòa Kháng Án. Hội Đồng Bổ Nhiệm 
Tư Pháp sau đó xác nhận hoặc bác bỏ người được đề cử. Chỉ khi nào được xác nhận thì 
người được đề cử mới trở thành thẩm phán.

Sau khi xác nhận, thẩm phán được tuyên thệ nhậm chức và phải được cử tri bầu trong kỳ 
bầu thống đốc kế tiếp, và từ đó trở về sau vào khi kết thúc mỗi nhiệm kỳ. Nhiệm kỳ theo quy 
định của Hiến Pháp California cho các thẩm phán Tối Cao Pháp Viện và tòa kháng án là 12 
năm. Các thẩm phán được Hội Đồng Bổ Nhiệm Tư Pháp xác nhận chỉ cho đến kỳ bầu thống 
đốc kế tiếp, vào lúc đó họ phải tranh cử để được duy trì trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ, 
nếu còn, của người tiền nhiệm, sẽ là bốn hoặc tám năm. (Bộ Luật Bầu Cử Đoạn 9083)
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Goodwin Liu, Phó Thẩm Phán Tòa Tối Cao Pháp Viện California
Vào Luật Sư Đoàn: Được Nhận vào Luật Sư Đoàn California năm 1999.
Học Vấn: Trường Luật Yale, Tiến Sĩ Luật, 1998; Trường Đại Học Stanford, Cử Nhân, 1991; Trường Đại Học 
Oxford, Cao Học, 2002.
Kinh Nghiệm Pháp Lý Chuyên Môn: Giáo Sư Luật, Trường Luật UC Berkeley, 2003–2011 (phục vụ trong cương vị Phó 
Khoa, 2008–2010); Hội Tố Tụng, O’Melveny & Myers LLP, 2001–2003; Thư Ký Luật cho Thẩm Phán Tòa Tối Cao 
Pháp Viện Hoa Kỳ Ruth Bader Ginsburg, 2000–2001; Trợ Tá Đặc Biệt cho Phó Tổng Thư Ký, Bộ Giáo Dục Hoa 
Kỳ, 1999–2000; Thư Ký Luật cho Thẩm Phán Địa Hạt Hoa Kỳ David S. Tatel, 1998–1999.
Kinh Nghiệm Tòa Án: Phó Thẩm Phán, Tòa Tối Cao Pháp Viện California, 2011–hiện tại (được bổ nhiệm bởi Thống 
Đốc Jerry Brown và được xác nhận bởi Hội Đồng Bổ Nhiệm Tư Pháp).

Kathryn Mickle Werdegar, Phó Thẩm Phán Tòa Tối Cao Pháp Viện California
Vào Luật Sư Đoàn: Được Nhận vào Luật Sư Đoàn California năm 1964.
Học Vấn: Tiến Sĩ Luật (Hạng Xuất Sắc) Trường Luật Đại Học George Washington, 1962; Cử Nhân Trường Đại Học 
California ở Berkeley, 1957.
Kinh Nghiệm Pháp Lý Chuyên Môn: Luật Sư Thâm Niên Tòa Tối Cao Pháp Viện California, 1985–1991; Luật Sư Thâm 
Niên Tòa Kháng Án California Địa Hạt Một, 1981–1985; Phó Khoa và là Phó Giáo Sư, Trường Luật Đại Học 
San Francisco, 1978–1981; Giám Đốc, Ban Luật Hình Sự, Giáo Dục Bồi Dưỡng của Luật Sư Đoàn California, 
Berkeley, CA 1971–1978; Tham Vấn Viên và là Tác Giả, Trường Đại Học Thẩm Phán Tố Tụng California, 
Berkeley, CA 1968–1971; Phó, Trung Tâm Nghiên Cứu Luật và Xã Hội U.C. Berkeley, 1965–1967; Bộ Tư Pháp 
Hoa Kỳ, Ban Dân Quyền, 1962–1963.
Kinh Nghiệm Tòa Án: Phó Thẩm Phán, Tòa Tối Cao Pháp Viện ở California, 1994 đến hiện tại; Phó Thẩm Phán, Tòa 
Kháng Án California, Địa Hạt Một Tòa Kháng Án, 1991–1994.

Vào ngày 22 tháng Bảy, năm 2014, Giáo Sư Mariano-Florentino Cuéllar được Thống Đốc Jerry Brown đề cử làm 
Phó Thẩm Phán của Tòa Tối Cao Pháp Viện California. Hiến Pháp California đòi hỏi sự đề cử Giáo Sư Cuéllar 
phải được xác nhận hoặc bác bỏ bởi Hội Đồng Bổ Nhiệm Tư Pháp. Nếu thẩm phán đề cử được xác nhận bởi Hội 
Đồng, thì thẩm phán đó sẽ tùy thuộc vào sự chấp thuận của cử tri trong kỳ bầu cử thống đốc kế tiếp. Điều này 
có nghĩa là Giáo Sư Cuéllar sẽ có tên trong lá phiếu ngày 4 tháng Mười Một, năm 2014. Luật tiểu bang đòi hỏi 
tài liệu hướng dẫn cử tri này phải được in trước buổi họp của Hội Đồng để xem xét việc đề cử Giáo Sư Cuéllar. 
Muốn biết thêm chi tiết về các kỳ bầu cử giữ lại ngành tư pháp, xin xem trang 62 của tài liệu hướng dẫn cử tri này. 
Muốn biết thêm thông tin cập nhật về đề cử cho Tòa Tối Cao Pháp Viện California, hãy vào www.courts.ca.gov.

Mariano-Florentino Cuéllar, Giáo Sư Luật Trường Đại Học Stanford
Vào Luật Sư Đoàn: Được Nhận vào Luật Sư Đoàn California năm 1998.
Học Vấn: Trường Đại Học Harvard, Cử Nhân 1993; Trường Luật Yale, Tiến Sĩ Luật 1997; Trường Đại Học 
Stanford, Cao Học 1996, Tiến Sĩ 2000.
Kinh Nghiệm Pháp Lý Chuyên Môn: Trường Đại Học Stanford (2001–Hiện Tại); Giáo Sư Luật Stanley Morrison (2012–
Hiện Tại); Giáo Sư (2007–2012); Phó/Trợ Tá Giáo Sư (2001–2007); Giám Đốc và Đồng Nghiệp Cao Cấp, Học 
Viện Freeman Spogli về Nghiên Cứu Quốc Tế, Trường Đại Học Stanford, (2013–Hiện Tại); Trợ Tá Đặc Biệt cho 
Chủ Tịch Chính Sách Tư Pháp và Điều Lệ, Tòa Bạch Ốc, Hội Đồng Chính Sách Quốc Gia (2009–2010); Đồng 
Chủ Tịch, Ban Chính Sách Di Trú, Dự Án Chuyển Tiếp Obama-Biden (2008–2009); Thư Ký Luật cho Chánh Án 
Mary M. Schroeder, Tòa Kháng Án Hoa Kỳ, Địa Hạt Chín, (2000–2001); Trưởng Cố Vấn, Thứ Trưởng Đặc Trách 
Thi Hành Luật, Bộ Ngân Khố Hoa Kỳ, (1997–1999).
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Dự Luật 2
Tu chính này được đề nghị bởi Tu Chính Hiến Pháp Hạ Viện 1 

trong Phiên Họp Bất Thường Thứ Hai Năm 2013–2014 (Chương 1 
Quyết Nghị, Phiên Họp Bất Thường Thứ Hai Năm 2013–2014) công 
khai sửa đổi Hiến Pháp California bằng cách thêm một số đoạn và 
hủy bỏ và thêm một đoạn trong đó; do do đó, những điều khoản 
hiện hữu được đề nghị xóa bỏ sẽ in theo kiểu chữ có gạch ngang và 
những điều khoản mới được đề nghị thêm vào sẽ in theo kiểu chữ 
nghiêng để cho biết đó là những điều khoản mới.

Đề Nghị Tu Chính cho Điều IV và XVI
Thứ nhất—Đoạn 12.5 được thêm vào Điều IV với nội dung, như 

sau:
ĐOẠN 12.5. Trong vòng 10 ngày sau khi đệ trình ngân sách chiếu 

theo tiểu đoạn (a) của Đoạn 12, sau khi có những đề nghị về điều chỉnh 
Ngân Sách của Thống Đốc theo đòi hỏi bởi tiểu đoạn (e) của Đoạn 13308 
Bộ Luật Chính Quyền hay một đạo luật thay thế, và sau khi ban hành dự 
luật ngân sách, hoặc trong thời gian sớm nhất có thể sau đó, Giám Đốc Tài 
Chánh phải đệ trình với Lập Pháp cả hai tài liệu sau đây:

(a) Ước tính thu nhập của Quỹ Tổng Quát cho năm tài khóa kế tiếp và 
cho ba năm tài khóa sau đó.

(b) Ước tính chi tiêu của Quỹ Tổng Quát cho năm tài khóa kế tiếp và 
cho ba năm tài khóa sau đó.

Thứ hai—Hủy bỏ Đoạn 20 của Điều XVI.
ĐOẠN 20. (a) Trương Mục Ổn Định Ngân Sách theo đây được 

thành lập trong Quỹ Tổng Quát.
(b) Trong mỗi năm tài khóa như quy định trong các đoạn từ (1) 

đến (3), sau đây, Kiểm Soát Viên phải chuyển những số tiền sau đây 
từ Quỹ Tổng Quát vào Trương Mục Ổn Định Ngân Sách:

(1) Trễ nhất là ngày 30 tháng Chín, 2006, số tiền tương đương 
với 1 phần trăm số thu nhập ước tính của Quỹ Tổng Quát cho năm 
tài khóa 2006–07.

(2) Trễ nhất là ngày 30 tháng Chín, 2007, số tiền tương đương 
với 2 phần trăm số thu nhập ước tính của Quỹ Tổng Quát cho năm 
tài khóa 2007-08.

(3) Trễ nhất là ngày 30 tháng Chín, 2008, số tiền tương đương 
với 3 phần trăm số thu nhập ước tính của Quỹ Tổng Quát cho năm 
tài khóa hiện thời.

(c) Việc chuyển tiền này không được bắt buộc theo tiểu đoạn (b) 
trong bất cứ một năm tài khóa nào nếu như số tiền hiện có trong 
trương mục đó sẽ nhiều hơn 5 phần trăm ước tính thu nhập của 
Quỹ Tổng Quát ấn định trong dự luật ngân sách cho năm tài khóa 
đó, như đã ban hành, hoặc tám tỷ mỹ kim ($8,000,000,000), tùy theo 
số nào nhiều hơn. Lập Pháp có thể, theo luật, chỉ thị cho Kiểm Soát 
Viên, trong một hay nhiều năm tài khóa, chuyển vào trương mục số 
tiền nhiều hơn mức ấn định bởi tiểu đoạn này.

(d) Phải lệ thuộc vào bất cứ sự hạn chế nào áp đặt bởi đoạn này, 
những ngân khoản đã chuyển vào Trương Mục Ổn Định Ngân Sách 
sẽ được xem như là thu nhập của Quỹ Tổng Quát cho tất cả những 
mục đích của Hiến Pháp này.

(e) Việc chuyển tiền từ Quỹ Tổng Quát vào Trương Mục Ổn Định 
Ngân Sách có thể bị đình chỉ hoặc giảm bớt trong một năm tài khóa 
bằng chỉ thị thi hành do Thống Đốc ban hành trễ nhất là vào ngày 
1 tháng Sáu của năm tài khóa trước đó.

(f) (1) Trong số tiền chuyển vào trương mục vào mỗi năm tài 
khóa, 50 phần trăm, với tổng số tiền lên đến năm tỷ mỹ kim 
($5,000,000,000) cho tất cả các năm tài khóa, sẽ được ký thác vào 
Trương Mục Phụ Của Quỹ Trả Dần Nợ Công Khố Phiếu Bù Đắp 
Thiếu Hụt, theo đây được thiết lập trong trương mục cho mục đích 
trả nợ công khố phiếu bù đắp thiếu hụt được cho phép và được phát 
hành theo quy định trong Đoạn 1.3, cộng với bất cứ số tiền nào khác 
theo luật định cho mục đích trả nợ công khố phiếu đó. Tiền trong 
trương mục phụ của quỹ trả dần sẽ được phân bổ liên tục cho Thủ 
Quỹ để chi cho mục đích đó với số tiền, vào lúc, và theo cách thức 
mà Thủ Quỹ cho là thích hợp. Ngân khoản còn lại trong trương mục 
phụ của quỹ trả dần sau khi trả hết nợ công khố phiếu bù đắp thiếu 

hụt sẽ được chuyển vào trương mục, và có thể được chuyển vào Quỹ 
Tổng Quát chiếu theo đoạn (2).

(2) Tất cả những ngân khoản khác được chuyển vào trương mục 
trong năm tài khóa sẽ không ký thác vào trương mục phụ của quỹ 
trả dần và có thể, được chuyển vào Quỹ Tổng Quát, theo luật.

Thứ ba—Đoạn 20 được thêm vào Điều XVI với nội dung, như 
sau:

ĐOẠN 20. (a) (1) Trương Mục Ổn Định Ngân Sách theo đây được 
thành lập trong Quỹ Tổng Quát.

(2) Cho năm tài khóa 2015–16 và mỗi năm tài khóa sau đó, dựa vào 
Đạo Luật Ngân Sách cho năm tài khóa, Kiểm Soát Viên sẽ chuyển từ Quỹ 
Tổng Quát vào Trương Mục Ổn Định Ngân Sách, trễ nhất là ngày 1 tháng 
Mười, số tiền tương đương với 1.5 phần trăm mức thu nhập ước tính của 
Quỹ Tổng Quát cho năm tài khóa đó.

(b) (1) Cho năm tài khóa 2015–16 và mỗi năm tài khóa sau đó, dựa 
vào Đạo Luật Ngân Sách cho năm tài khóa, Bộ Tài Chánh sẽ cung cấp cho 
Lập Pháp tất cả những chi tiết sau đây:

(A) Ước tính số tiền thu thuế trong Quỹ Tổng Quát có thể phân bổ chiếu 
theo Điều XIII B cho năm tài khóa đó.

(B) (i) Ước tính phần tiền thu thuế trong Quỹ Tổng Quát được xác định 
trong tiểu đoạn (A) trích ra từ thuế lợi tức cá nhân trả trên lợi nhuận vốn 
chưa khấu trừ.

(ii) Một phần trong ước tính ở mệnh đề (i) nhiều hơn 8 phần trăm ước 
tính đưa ra trong tiểu đoạn (A).

(C) Một phần trong trách nhiệm tài trợ của tiểu bang theo Đoạn 8 là 
kết quả của việc gộp cả số tiền tính theo mệnh đề (ii) của tiểu đoạn (B), 
nếu có, như là tiền thu thuế trong Quỹ Tổng Quát.

(D) Bất cứ số tiền phân bổ nào quy định trong mệnh đề (ii) của tiểu 
đoạn (B) của đoạn (1), hay tiểu đoạn (C) của đoạn (2), của tiểu đoạn (c), 
được trích từ thu nhập quy định trong mệnh đề (ii) của tiểu đoạn (B) của 
đoạn này.

(E) Số tiền do việc lấy giá trị tính theo mệnh đề (ii) của tiểu đoạn (B) 
trừ cho tổng giá trị tính theo tiểu đoạn (C) và (D). Nếu dưới zerô, thì số 
tiền này sẽ được tính là zerô cho mục đích này.

(F) Số tiền nào ít hơn giữa số tiền tính được theo tiểu đoạn (E) với số 
tiền chuyển qua do số tiền hiện có trong Trương Mục Ổn Định Ngân Sách 
đạt đến mức giới hạn ấn định trong tiểu đoạn (e).

(2) Trong năm tài khóa 2016–17, chỉ liên quan đến năm tài khóa 
2015–16, và trong năm tài khóa 2017–18 và mỗi năm tài khóa sau đó, liên 
quan riêng biệt đến mỗi năm trong hai năm tài khóa ngay trước đó, Bộ Tài 
Chánh sẽ tính tất cả những con số sau đây, dùng cùng một phương pháp 
tính đã dùng cho năm tài khóa có liên quan, và cung cấp sự tính toán đó 
cho Lập Pháp:

(A) Cập nhật ước tính số tiền thu thuế trong Quỹ Tổng Quát có thể 
phân bổ chiếu theo Điều XIII B.

(B) (i) Cập nhật ước tính phần tiền thu thuế trong Quỹ Tổng Quát được 
xác định trong tiểu đoạn (A) trích ra từ thuế lợi tức cá nhân trả trên lợi 
nhuận vốn chưa khấu trừ.

(ii) Một phần trong ước tính đã cập nhật ở mệnh đề (i) nhiều hơn 8 
phần trăm ước tính đã cập nhật đưa ra trong tiểu đoạn (A).

(C) Cập nhật cách tính của phần trong trách nhiệm tài trợ của tiểu bang 
theo Đoạn 8 là do việc gộp cả số tiền đã cập nhật tính theo mệnh đề (ii) 
của tiểu đoạn (B), nếu có, như là tiền thu thuế trong Quỹ Tổng Quát.

(D) Bất cứ số tiền phân bổ nào quy định trong mệnh đề (ii) của tiểu 
đoạn (B) của đoạn (1), hay tiểu đoạn (C) của đoạn (2), của tiểu đoạn (c), 
được trích từ thu nhập quy định trong mệnh đề (ii) của tiểu đoạn (B) của 
đoạn (1).

(E) Số tiền do việc lấy giá trị tính theo mệnh đề (ii) của tiểu đoạn (B) 
trừ cho tổng giá trị tính theo tiểu đoạn (C) và (D). Nếu dưới zerô, thì số 
tiền này sẽ được tính là zerô cho mục đích này.

(F) Số tiền trước đó đã được Kiểm Soát Viên chuyển từ Quỹ Tổng Quát 
vào Trương Mục Ổn Định Ngân Sách cho năm tài khóa chiếu theo tiểu 
đoạn (c) và (d).

(G) Số tiền nào ít hơn giữa (i) số tiền, tối thiểu là zerô, do việc, lấy số 
tiền tính theo tiểu đoạn (E), trừ đi giá trị của bất cứ sự đình chỉ hay giảm 
bớt nào trong việc chuyển tiền chiếu theo đoạn (1) của tiểu đoạn (a) của 
Đoạn 22 trước đó đã được Lập Pháp phê chuẩn cho năm tài khóa có liên 
quan, và số tiền trước đó đã được Kiểm Soát Viên chuyển qua cho năm tài 
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khóa đó như quy định trong tiểu đoạn (F), hoặc (ii) số tiền chuyển qua làm 
cho số tiền hiện có trong Trương Mục Ổn Định Ngân Sách đạt đến mức 
giới hạn như quy định trong tiểu đoạn (e).

(c) (1) (A) Đến ngày 1 tháng Mười của năm tài khóa 2015–16 và mỗi 
năm tài khóa sau đó cho tới, kể cả, năm tài khóa 2029–30, dựa vào những 
ước tính ấn định trong Đạo Luật Ngân Sách hằng năm chiếu theo đoạn (2) 
và (3) của tiểu đoạn (h), và tổng số tiền được xác định trong đoạn (2) của 
tiểu đoạn (a), Kiểm Soát Viên phải chuyển một số tiền từ Quỹ Tổng Quát 
vào Trương Mục Ổn Định Ngân Sách, chiếu theo lịch trình do Giám Đốc 
Tài Chánh cung ứng, như quy định trong tiểu đoạn (B).

(B) Mặc dù có bất cứ điều khoản nào khác trong đoạn này, trong năm 
tài khóa mà Đạo Luật Ngân Sách ấn định trong tiểu đoạn (A) áp dụng:

(i) Phải chuyển năm mươi phần trăm của cả số tiền ấn định trong đoạn 
(2) của tiểu đoạn (a), và số tiền do việc lấy giá trị tính theo mệnh đề (ii) 
của tiểu đoạn (B) của đoạn (1) của tiểu đoạn (b) trừ đi giá trị tính theo 
tiểu đoạn (C) của đoạn (1) của tiểu đoạn (b) từ Quỹ Tổng Quát vào Trương 
Mục Ổn Định Ngân Sách.

(ii) 50 phần trăm còn lại sẽ được Lập Pháp phân bổ cho một hoặc nhiều 
trách nhiệm và mục đích sau đây:

(I) Những trách nhiệm chưa được tài trợ của Quỹ Tổng Quát trong năm 
tài khóa trước chiếu theo Đoạn 8 còn nợ lại đến ngày 1 tháng Bảy, 2014.

(II) Những khoản vay ngân sách cho Quỹ Tổng Quát, từ những ngân 
khoản bên ngoài Quỹ Tổng Quát, đã đáo hạn vào ngày 1 tháng Giêng, 
2014.

(III) Những yêu cầu thanh toán cho những chi phí bắt buộc phát sinh 
trước năm tài khóa 2004–05 mà vẫn chưa trả, và chiếu theo đoạn (2) của 
tiểu đoạn (b) của Đoạn 6 Điều XIII B thì được phép trả dần hằng năm, 
theo như luật định.

(IV) Những trách nhiệm chưa được tài trợ cho những chương trình hưu 
bổng cấp tiểu bang và tài trợ trước cho những quyền lợi hưu bổng khác, 
nhiều hơn số tiền căn bản hiện thời đã ấn định cho năm tài khóa mà nếu 
không thì ngân khoản trong đó sẽ được chuyển vào Trương Mục Ổn Định 
Ngân Sách. Cho mục đích của tiểu mệnh đề này, số tiền căn bản hiện thời 
là số tiền bắt buộc phải trả chiếu theo luật, có bản ghi nhớ về sự thỏa thuận 
đã được phê chuẩn, liệt kê quyền lợi đã được ấn định bởi hãng sở hay thực 
thể được cho phép ấn định những phần đóng góp cho nhân viên không nằm 
trong hoặc được miễn thương lượng tập thể, hay bất cứ sự kết hợp nào của 
những trường hợp này. Để hội đủ điều kiện theo tiểu mệnh đề này, sự phân 
bổ phải bổ sung và không thay thế tài trợ mà trong trường hợp khác sẽ có 
sẵn để thanh toán cho những trách nhiệm quy định trong tiểu mệnh đề 
này cho năm tài khóa đó hoặc năm tài khóa kế tiếp.

(2) (A) Đến ngày 1 tháng Mười của năm tài khóa 2030-31 và mỗi năm 
tài khóa sau đó, dựa vào những ước tính ấn định trong Đạo Luật Ngân 
Sách hằng năm chiếu theo đoạn (2) và (3) của tiểu đoạn (h), Kiểm Soát 
Viên phải chuyển một số tiền từ Quỹ Tổng Quát vào Trương Mục Ổn Định 
Ngân Sách, chiếu theo lịch trình do Giám Đốc Tài Chánh cung cấp, như 
quy định trong tiểu đoạn (B).

(B) Trong năm tài khóa mà Đạo Luật Ngân Sách được xác định trong 
tiểu đoạn (A) áp dụng cho năm đó, phải chuyển cả số tiền ấn định trong 
đoạn (2) của tiểu đoạn (a), và số tiền do việc lấy giá trị tính theo mệnh đề 
(ii) của tiểu đoạn (B) của đoạn (1) của tiểu đoạn (b) trừ đi giá trị tính theo 
tiểu đoạn (C) của đoạn (1) của tiểu đoạn (b) từ Quỹ Tổng Quát vào Trương 
Mục Ổn Định Ngân Sách.

(C) Mặc dù có bất cứ điều khoản nào khác trong đoạn này, Lập Pháp 
có thể phân bổ tối đa là 50 phần trăm của cả số tiền được xác định trong 
đoạn (2) của tiểu đoạn (a), và của số tiền do việc lấy giá trị tính theo mệnh 
đề (ii) của tiểu đoạn (B) của đoạn (1) của tiểu đoạn (b) trừ đi giá trị tính 
theo tiểu đoạn (C) của đoạn (1) của tiểu đoạn (b), cho một hay nhiều trách 
nhiệm và mục đích quy định trong mệnh đề (ii) của tiểu đoạn (B) của 
đoạn(1).

(3) Việc chuyển tiền quy định trong tiểu đoạn này phải lệ thuộc vào sự 
đình chỉ hoặc giảm bớt chiếu theo đoạn (1) của tiểu đoạn (a) của Đoạn 
22.

(d) Đến ngày 1 tháng Mười của năm tài khóa 2016-17 và mỗi năm tài 
khóa sau đó, dựa vào những ước tính ấn định trong Đạo Luật Ngân Sách 
hằng năm chiếu theo đoạn (4) và (5) của tiểu đoạn (h), Kiểm Soát Viên 
phải chuyển một số tiền giữa Quỹ Tổng Quát và Trương Mục Ổn Định 
Ngân Sách, lịch trình do Giám Đốc Tài Chánh cung cấp, như sau:

(1) Nếu số tiền trong tiểu đoạn (G) của đoạn (2) của tiểu đoạn (b) nhiều 
hơn zerô, thì việc chuyển số tiền đó từ Quỹ Tổng Quát vào Trương Mục Ổn 
Định Ngân Sách, phải lệ thuộc vào bất cứ sự đình chỉ hoặc giảm bớt nào 
trong việc chuyển tiền này chiếu theo đoạn (1) của tiểu đoạn (a) của Đoạn 
22.

(2) Nếu số tiền ấn định trong tiểu đoạn (F) của đoạn (2) của tiểu đoạn 
(b) nhiều hơn số tiền tính theo tiểu đoạn (E) của đoạn (2) của tiểu đoạn 
(b), thì chuyển phần nhiều hơn đó từ Trương Mục Ổn Định Ngân Sách trở 
lại Quỹ Tổng Quát.

(e) Mặc dù có bất cứ điều khoản nào khác trong đoạn này, số tiền chuyển 
vào Trương Mục Ổn Định Ngân Sách chiếu theo đoạn (2) của tiểu đoạn 
(a) và tiểu đoạn (c) và (d) trong bất cứ năm tài khóa nào không được nhiều 
hơn số tiền sẽ làm cho số tiền hiện có trong trương mục đó, khi việc chuyển 
tiền được thực hiện, trở thành nhiều hơn 10 phần trăm của số tiền thu thuế 
trong Quỹ Tổng Quát cho năm tài khóa được ước tính chiếu theo tiểu đoạn 
(b). Trong bất cứ năm tài khóa nào, tiền thu thuế trong Quỹ Tổng Quát, 
mà nếu không có đoạn này, sẽ được chuyển vào Trương Mục Ổn Định Ngân 
Sách chỉ được chi cho hạ tầng cơ sở, như định nghĩa bởi Đoạn 13101 của 
Bộ Luật Chính Quyền, như nội dung của đoạn đó vào ngày 1 tháng Giêng, 
2014, kể cả công việc bảo trì đã bị hoãn lại.

(f) Ngân khoản được quy định trong tiểu đoạn (b) là tiền thu thuế trong 
Quỹ Tổng Quát là tiền thu thuế trong Quỹ Tổng Quát cho mục đích của 
Đoạn 8 cho năm tài khóa mà tiền thuế đó thuộc về, nhưng không được 
xem là thêm vào tiền thu thuế trong Quỹ Tổng Quát vào lúc sau đó ngân 
khoản này được chuyển từ Trương Mục Ổn Định Ngân Sách vào Quỹ Tổng 
Quát.

(g) Kiểm Soát Viên có thể dùng ngân khoản trong Trương Mục Ổn Định 
Ngân Sách, nếu người này quyết định rằng ngân khoản đó hiện không cần 
thiết cho những mục đích của đoạn này, để giúp giải quyết nhu cầu về tiền 
chi tiêu hằng ngày của Quỹ Tổng Quát. Bất cứ trường hợp sử dụng nào 
chiếu theo tiểu đoạn này đều không được gây trở ngại cho mục đích của 
Trương Mục Ổn Định Ngân Sách.

(h) Đạo Luật Ngân Sách hằng năm phải có những ước tính quy định 
trong tất cả những điều khoản sau đây:

(1) Đoạn (2) của tiểu đoạn (a).
(2) Mệnh đề (ii) của tiểu đoạn (B) của đoạn (1) của tiểu đoạn (b).
(3) Tiểu đoạn (F) của đoạn (1) của tiểu đoạn (b).
(4) Mệnh đề (ii) của tiểu đoạn (B) của đoạn (2) của tiểu đoạn (b).
(5) Tiểu đoạn (G) của đoạn (2) của tiểu đoạn (b).
Thứ tư—Đoạn 21 được thêm vào Điều XVI với nội dung, như 

sau:
ĐOẠN 21. (a) Trương Mục Ổn Định Hệ Thống Trường Công Lập 

theo đây được thành lập trong Quỹ Tổng Quát.
(b) Vào ngày hoặc trước ngày 1 tháng Mười của mỗi năm tài khóa, bắt 

đầu từ năm tài khóa 2015–16, dựa vào số tiền được xác định trong Đạo 
Luật Ngân Sách hằng năm chiếu theo tiểu đoạn (b) của Đoạn 20, Kiểm 
Soát Viên phải chuyển một số tiền, chiếu theo lịch trình do Giám Đốc Tài 
Chánh cung cấp, từ Quỹ Tổng Quát vào Trương Mục Ổn Định Hệ Thống 
Trường Công Lập như sau:

(1) (A) Cho năm tài khóa 2015–16, và cho mỗi năm tài khóa sau đó, 
bất cứ số tiền nào là xác thực được xác định trong tiểu đoạn (C) của đoạn 
(1) của tiểu đoạn (b) của Đoạn 20 đều phải chuyển từ Quỹ Tổng Quát vào 
Trương Mục Ổn Định Hệ Thống Trường Công Lập với số tiền được tính 
theo tiểu đoạn (B), phải lệ thuộc vào bất cứ sự giảm bớt hay đình chỉ nào 
trong việc chuyển tiền này chiếu theo bất cứ điều khoản nào khác trong 
đoạn này hoặc đoạn (3) của tiểu đoạn (a) của Đoạn 22.

(B) Giám Đốc Tài Chánh phải tính số tiền là phần nhiều hơn của số 
tiền xác thực được xác định trong tiểu đoạn (C) của đoạn (1) của tiểu đoạn 
(b) của Đoạn 20, cộng với tất cả những ngân khoản khác Tiểu Bang bắt 
buộc sử dụng để yểm trợ cho các khu học chánh và khu đại học cộng đồng 
cho năm tài khóa đó chiếu theo Đoạn 8, so với tổng số tiền phân bổ cho 
các khu học chánh và khu đại học cộng đồng từ tiền thu thuế trong Quỹ 
Tổng Quát được phân bổ chiếu theo Điều XIII B và tiền thuế địa phương 
được phân bổ trong năm tài khóa trước đó, cộng với bất cứ sự phân bổ nào 
từ Trương Mục Ổn Định Hệ Thống Trường Công Lập trong năm tài khóa 
trước đó, trừ đi bất cứ số tiền nào chuyển vào Trương Mục Ổn Định Hệ 
Thống Trường Công Lập chiếu theo đoạn này trong năm tài khóa trước đó 
và bất cứ khoản thu nhập nào được phân bổ chiếu theo tiểu đoạn (a) của 
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Đoạn 8.5, được điều chỉnh theo sự thay đổi tỷ lệ mức trung bình học sinh 
đi học hằng ngày và được điều chỉnh tăng lên theo sự thay đổi của chi phí 
sinh hoạt chiếu theo đoạn (1) của tiểu đoạn (e) của Đoạn 8 Điều XIII B 
hay sự điều chỉnh chi phí sinh hoạt áp dụng cho phân bổ cho mục đích tổng 
quát của khu học chánh và khu đại học cộng đồng.

(2) (A) Bắt đầu từ năm tài khóa 2016–17, và cho mỗi năm tài khóa 
sau đó, trong trường hợp số tiền tính theo đoạn này nhiều hơn số tiền trước 
đó mà Kiểm Soát Viên đã chuyển từ Quỹ Tổng Quát vào Trương Mục Ổn 
Định Hệ Thống Trường Công Lập cho năm tài khóa trước đó, bất cứ số 
tiền nào là xác thực được chiếu theo tiểu đoạn (C) của đoạn (2) của tiểu 
đoạn (b) của Đoạn 20 cho năm tài khóa đó đều phải chuyển từ Quỹ Tổng 
Quát vào Trương Mục Ổn Định Hệ Thống Trường Công Lập với số tiền 
tính được chiếu theo tiểu đoạn (B), phải lệ thuộc vào bất cứ sự giảm bớt 
hay đình chỉ nào trong việc chuyển tiền này chiếu theo bất cứ điều khoản 
nào khác của đoạn này hoặc đoạn (3) của tiểu đoạn (a) của Đoạn 22.

(B) Giám Đốc Tài Chánh phải tính số tiền là phần nhiều hơn của số 
tiền xác thực được xác định trong tiểu đoạn (C) của đoạn (2) của tiểu đoạn 
(b) của Đoạn 20, cộng với tất cả những ngân khoản khác Tiểu Bang bắt 
buộc phải áp dụng để yểm trợ cho các khu học chánh và khu đại học cộng 
đồng cho năm tài khóa đó chiếu theo Đoạn 8, so với tổng số tiền phân bổ 
cho các khu học chánh và khu đại học cộng đồng từ tiền thu thuế trong Quỹ 
Tổng Quát được phân bổ chiếu theo Điều XIII B và sự phân bổ từ tiền thuế 
địa phương trong năm tài khóa trước đó, cộng với bất cứ sự phân bổ nào 
từ Trương Mục Ổn Định Hệ Thống Trường Công Lập trong năm tài khóa 
trước đó, trừ đi bất cứ số tiền nào chuyển vào Trương Mục Ổn Định Hệ 
Thống Trường Công Lập chiếu theo đoạn này trong năm tài khóa trước đó 
và bất cứ khoản thu nhập nào được phân bổ chiếu theo tiểu đoạn (a) của 
Đoạn 8.5, được điều chỉnh theo sự thay đổi tỷ lệ mức trung bình học sinh 
đi học hằng ngày và được điều chỉnh tăng lên theo sự thay đổi của chi phí 
sinh hoạt chiếu theo đoạn (1) của tiểu đoạn (e) của Đoạn 8 Điều XIII B 
hay sự điều chỉnh chi phí sinh hoạt áp dụng cho phân bổ cho mục đích tổng 
quát của khu học chánh và khu đại học cộng đồng.

(c) Bắt đầu từ năm tài khóa 2016–17, và cho mỗi năm tài khóa sau đó, 
nếu số tiền tính được chiếu theo tiểu đoạn (C) của đoạn (2) của tiểu đoạn 
(b) của Đoạn 20 cho năm tài khóa ít hơn số tiền trước đó Kiểm Soát Viên 
đã chuyển từ Quỹ Tổng Quát vào Trương Mục Ổn Định Hệ Thống Trường 
Công Lập cho năm tài khóa đó, thì số tiền chênh lệch này sẽ được Tiểu 
Bang phân bổ và phân phối từ Trương Mục Ổn Định Hệ Thống Trường 
Công Lập để yểm trợ cho các khu học chánh và khu đại học cộng đồng.

(d) Mặc dù có bất cứ một điều khoản nào khác của đoạn này, số tiền 
chuyển vào Trương Mục Ổn Định Hệ Thống Trường Công Lập chiếu theo 
tiểu đoạn (b) cho một năm tài khóa không được nhiều hơn phần nhiều hơn 
của số tiền tiểu bang yểm trợ tính được chiếu theo đoạn (1) của tiểu đoạn 
(b) của Đoạn 8 so với số tiền tiểu bang yểm trợ tính được chiếu theo đoạn 
(2) của tiểu đoạn (b) của Đoạn 8 cho năm tài khóa đó. Nếu số tiền tiểu 
bang yểm trợ tính được chiếu theo đoạn (1) của tiểu đoạn (b) của Đoạn 8 
không nhiều hơn số tiền tiểu bang yểm trợ tính được chiếu theo đoạn (2) 
của tiểu đoạn (b) của Đoạn 8 cho năm tài khóa, thì sẽ không có số tiền nào 
được chuyển vào Trương Mục Ổn Định Hệ Thống Trường Công Lập chiếu 
theo tiểu đoạn (b) cho năm tài khóa đó.

(e) Mặc dù có bất cứ một điều khoản nào khác của tiểu đoạn này, không 
có số tiền nào được chuyển vào Trương Mục Ổn Định Hệ Thống Trường 
Công Lập chiếu theo tiểu đoạn (b) cho một năm tài khóa có hệ số duy trì 
được quyết định cho năm tài khóa đó chiếu theo tiểu đoạn (d) của Đoạn 8.

(f) Mặc dù có bất cứ điều khoản nào khác của đoạn này, không có số 
tiền nào được chuyển vào Trương Mục Ổn Định Hệ Thống Trường Công 
Lập chiếu theo tiểu đoạn (b) cho đến khi hệ số duy trì được quyết định 
chiếu theo tiểu đoạn (d) và (e) của Đoạn 8 cho những năm tài khóa trước 
năm tài khóa 2014–15 đã được phân bổ hết. Việc chuyển tiền có thể bắt 
đầu thực hiện trong năm tài khóa tiếp sau năm tài khóa mà việc đó được 
quyết định, dựa vào Đạo Luật Ngân Sách cho năm tài khóa đó, mà điều 
kiện này sẽ được đáp ứng. Nếu việc chuyển tiền được thực hiện cho năm 
tài khóa mà về sau có quyết định là điều kiện này đã không được đáp ứng, 
thì số tiền đã chuyển phải được phân bổ và phân phối từ Trương Mục Ổn 
Định Hệ Thống Trường Công Lập để yểm trợ cho các khu học chánh và 
khu đại học cộng đồng. Không có việc chuyển tiền nào được thực hiện cho 
một năm mà đã có quyết định, dựa vào Đạo Luật Ngân Sách cho năm tài 

khóa đó, là điều kiện này sẽ không được đáp ứng nhưng sau đó lại có quyết 
định là đã đáp ứng trong năm đó hay năm tài khóa trước đó.

(g) Mặc dù có bất cứ một điều khoản nào khác của đoạn này, không có 
số tiền nào được chuyển vào Trương Mục Ổn Định Hệ Thống Trường Công 
Lập cho bất cứ một năm tài khóa nào mà có bất cứ điều khoản nào của 
tiểu đoạn (b) của Đoạn 8 đã bị đình chỉ chiếu theo tiểu đoạn (h) của Đoạn 
8.

(h) Mặc dù có bất cứ một điều khoản nào khác của đoạn này, cho bất 
cứ năm tài khóa nào, số tiền chuyển vào Trương Mục Ổn Định Hệ Thống 
Trường Công Lập chiếu theo tiểu đoạn (b) không được nhiều hơn số tiền 
sẽ làm cho số tiền hiện có trong trương mục đó vượt qua mức 10 phần trăm 
tổng số phân bổ cho các khu học chánh và khu đại học cộng đồng từ tiền 
thu thuế trong Quỹ Tổng Quát được phân bổ chiếu theo Điều XIII B và 
tiền thu thuế địa phương được phân bổ cho năm tài khóa đó chiếu theo 
Đoạn 8. Cho bất cứ năm tài khóa nào, tiền thu thuế trong Quỹ Tổng Quát 
mà, nếu không có tiểu đoạn này, sẽ được chuyển vào Trương Mục Ổn Định 
Hệ Thống Trường Công Lập thì Tiểu Bang sẽ sử dụng để yểm trợ cho các 
khu học chánh và trường đại học cộng đồng.

(i) Trong bất cứ năm tài khóa nào mà số tiền Tiểu Bang bắt buộc sử 
dụng để yểm trợ cho các khu học chánh và khu đại học cộng đồng cho năm 
tài khóa đó chiếu theo Đoạn 8 ít hơn tổng số tiền phân bổ cho các khu học 
chánh và khu đại học cộng đồng từ tiền thu thuế trong Quỹ Tổng Quát 
được phân bổ chiếu theo Điều XIII B và sự phân bổ từ tiền thu thuế địa 
phương trong năm tài khóa trước đó, cộng với bất cứ sự phân bổ nào từ 
Trương Mục Ổn Định Hệ Thống Trường Công Lập trong năm tài khóa 
trước đó, trừ đi bất cứ số tiền nào chuyển vào Trương Mục Ổn Định Hệ 
Thống Trường Công Lập trong năm tài khóa trước đó và bất cứ khoản thu 
nhập nào được phân bổ chiếu theo tiểu đoạn (a) của Đoạn 8.5, được điều 
chỉnh theo sự thay đổi tỷ lệ mức trung bình học sinh đi học hằng ngày và 
được điều chỉnh tăng lên theo sự thay đổi của chi phí sinh hoạt chiếu theo 
đoạn (1) của tiểu đoạn (e) của Đoạn 8 Điều XIII B hay sự điều chỉnh chi 
phí sinh hoạt áp dụng cho phân bổ cho mục đích tổng quát của khu học 
chánh và khu đại học cộng đồng, thì Tiểu Bang phải phân bổ và phân phối 
số tiền thiếu hụt đó từ Trương Mục Ổn Định Hệ Thống Trường Công Lập 
để yểm trợ cho các khu học chánh và khu đại học cộng đồng.

(j) Những ngân khoản chuyển vào Trương Mục Ổn Định Hệ Thống 
Trường Công Lập sẽ được xem là, tiền được Tiểu Bang sử dụng để yểm trợ 
cho các khu học chánh và khu đại học cộng đồng trong năm tài khóa mà 
việc chuyển tiền được thực hiện, cho mục đích của Đoạn 8, và không phải 
trong năm tài khóa mà tiền được phân bổ từ trương mục đó.

(k) Không có điều khoản nào trong đoạn này được diễn giải là để giảm 
bớt số tiền mà Tiểu Bang bắt buộc sử dụng để yểm trợ cho các khu học 
chánh và khu đại học cộng đồng chiếu theo Đoạn 8 và 8.5.

(l) Kiểm Soát Viên có thể dùng ngân khoản trong Trương Mục Ổn Định 
Hệ Thống Trường Công Lập, nếu người này quyết định rằng ngân khoản 
đó hiện không cần thiết cho những mục đích của đoạn này, để giúp giải 
quyết nhu cầu về tiền chi tiêu hằng ngày của Quỹ Tổng Quát. Bất cứ trường 
hợp nào Kiểm Soát Viên sử dụng ngân khoản chiếu theo tiểu đoạn này đều 
không được gây trở ngại cho mục đích của Trương Mục Ổn Định Hệ Thống 
Trường Công Lập.

Thứ năm—Đoạn 22 được thêm vào Điều XVI với nội dung, như 
sau:

ĐOẠN 22. (a) Sau khi Thống Đốc ra tuyên cáo tuyên bố tình trạng 
khẩn cấp về ngân sách và xác định những điều kiện cấu thành tình trạng 
khẩn cấp đó, Lập Pháp có thể thông qua dự luật để thực hiện bất cứ quyết 
định nào sau đây:

(1) Đình chỉ hoặc giảm bớt một số tiền cụ thể cho một năm tài khóa từ 
số tiền chuyển từ Quỹ Tổng Quát vào Trương Mục Ổn Định Ngân Sách 
mà Đoạn 20 đòi hỏi.

(2) (A) Trả lại ngân khoản đã chuyển vào Trương Mục Ổn Định Ngân 
Sách chiếu theo Đoạn 20 cho Quỹ Tổng Quát để phân bổ giải quyết tình 
trạng khẩn cấp.

(B) Chỉ được trả lại tối đa là 50 phần trăm số tiền hiện có trong Trương 
Mục Ổn Định Ngân Sách cho Quỹ Tổng Quát để phân bổ chiếu theo tiểu 
đoạn (A) trong bất cứ năm tài khóa nào, trừ khi đã trả lại ngân khoản 
trong Trương Mục Ổn Định Ngân Sách cho Quỹ Tổng Quát để phân bổ 
trong năm tài khóa liền ngay trước đó.
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(3) Đình chỉ hoặc giảm bớt số tiền cụ thể cho một năm tài khóa từ số 
tiền chuyển từ Quỹ Tổng Quát vào Trương Mục Ổn Định Hệ Thống Trường 
Công Lập mà Đoạn 21 đòi hỏi.

(4) Phân bổ ngân khoản đã chuyển vào Trương Mục Ổn Định Hệ Thống 
Trường Công Lập chiếu theo Đoạn 21 và phân phối ngân khoản đó để yểm 
trợ cho các khu học chánh và khu đại học cộng đồng.

(b) Cho những mục đích của đoạn này, "tình trạng khẩn cấp về ngân 
sách" có nghĩa là bất cứ trường hợp nào sau đây:

(1) Tình trạng khẩn cấp do Thống Đốc tuyên bố, trong phạm vi ý nghĩa 
của đoạn (2) của tiểu đoạn (c) của Đoạn 3 Điều XIII B.

(2) (A) Thống Đốc quyết định rằng những nguồn trợ giúp được ước 
tính không đủ để tài trợ cho chi tiêu Quỹ Tổng Quát cho năm tài khóa hiện 
thời hay năm tài khóa kế tiếp, sau khi khấu trừ ngân khoản dự trữ để trả 
nợ, ở mức tương đương với số tiền nhiều nhất trong các mức tổng số chi 
tiêu Quỹ Tổng Quát được ước tính vào lúc ban hành bất cứ Đạo Luật Ngân 
Sách nào trong ba Đạo Luật Ngân Sách mới nhất, được điều chỉnh theo cả 
hai yếu tố sau đây:

(i) Sự thay đổi chi phí sinh hoạt hằng năm của Tiểu Bang tính theo tỷ 
lệ, được tính bởi Chỉ Số Giá Biểu Tiêu Thụ của California.

(ii) Sự gia tăng dân số hằng năm của Tiểu Bang tính theo tỷ lệ chiếu 
theo tiểu đoạn (b) của Đoạn 7901 của Bộ Luật Chính Quyền.

(B) Số tiền tối đa có thể rút ra cho tình trạng khẩn cấp về ngân sách 
được quyết định chiếu theo đoạn này không được nhiều hơn số tiền sẽ làm 
cho tổng mức chi tiêu Quỹ Tổng Quát cho một năm tài khóa trở thành 
nhiều hơn số tiền nhiều nhất trong các mức tổng số chi tiêu Quỹ Tổng Quát 
được ước tính vào lúc ban hành bất cứ Đạo Luật Ngân Sách nào trong ba 
Đạo Luật Ngân Sách mới nhất, như tính được chiếu theo tiểu đoạn (A), 
hay bất cứ mức giới hạn nào áp đặt bởi tiểu đoạn (B) của đoạn (2) của 
tiểu đoạn (a).

Dự Luật 45
Dự luật tiên khởi này được đệ trình với người dân nhằm phù hợp 

với những điều khoản của Đoạn 8 Điều II của Hiến Pháp California.
Dự luật tiên khởi này bổ túc một đoạn vào Bộ Luật Bảo Hiểm; do 

đó, những điều khoản mới được đề nghị thêm vào sẽ in theo kiểu 
chữ nghiêng để cho biết đó là những điều khoản mới.

Dự Luật Đề Nghị
Đạo Luật Chứng Minh Công Khai Giá Tiền Bảo Hiểm và  

Trách Nhiệm
ĐOẠN 1. Kết Luận và Mục Đích.
Bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm nhà và bảo hiểm xe đều là sự bắt 

buộc đối với người dân California do sự cần thiết về kinh tế hay do 
luật bắt buộc. Trong những trường hợp như vậy, chính phủ có trách 
nhiệm bảo đảm rằng bảo hiểm có giá phải chăng, có sẵn, cạnh tranh 
và công bằng.

Mục đích của dự luật này là để bảo đảm giá tiền công bằng và 
minh bạch cho bảo hiểm sức khỏe, nhà và xe bằng cách: (1) bắt buộc 
các hãng bảo hiểm sức khỏe phải tiết lộ công khai và chứng minh 
mức giá của họ, có tuyên thệ chịu phạt nếu khai gian, trước khi mức 
giá đó có thể có hiệu lực; (2) cấm việc định giá không công bằng cho 
bảo hiểm sức khỏe, xe và nhà dựa vào quá trình mua bảo hiểm trước 
đây và quá trình trả nợ; và (3) bắt buộc các hãng bảo hiểm sức khỏe 
phải trả lệ phí để trang trải những tốn kém trong việc áp dụng những 
luật mới này để cho dự luật tiên khởi này không làm tốn tiền của 
người dân đóng thuế.

ĐOẠN 2. Cho Công Chúng Kiểm Soát và Xem Xét Lại Giá Tiền 
Bảo Hiểm.

Đoạn 1861.17 được thêm vào Bộ Luật Bảo Hiểm với nội dung, 
như sau:

1861.17. (a) Tiểu đoạn (a) và (b) của Đoạn 1861.03 và Đoạn từ 
1861.04 đến 1861.14, kể cả những đoạn đó, sẽ áp dụng cho bảo hiểm sức 
khỏe, mặc dù có tiểu đoạn (e) của Đoạn 1851 và Đoạn từ 10181 đến 
10181.13, kể cả những đoạn đó, Đoạn từ 1385.01 đến 1385.13, kể cả những 
đoạn đó, của Bộ Luật Sức Khỏe và An Toàn, hay bất cứ một điều khoản luật 
nào khác. Mức giá bảo hiểm sức khỏe được đề nghị sau ngày 6 tháng Mười 

Một, 2012, phải được ủy viên phê chuẩn trước khi sử dụng mức giá đó, và 
mức giá bảo hiểm sức khỏe có hiệu lực vào ngày 6 tháng Mười Một, 2012, 
phải lệ thuộc vào việc hoàn tiền theo đoạn này. Đơn đề nghị về mức giá bảo 
hiểm sức khỏe phải kèm theo một tuyên ngôn, có tuyên thệ chịu phạt nếu 
khai gian bởi giám đốc điều hành của hãng, tuyên bố rằng những nội dung 
đều chính xác và tuân hành luật California về tất cả mọi phương diện.

(b) Sẽ có một khoảng thời gian chuyển tiếp trong đó ủy viên có thể cho 
phép, có điều kiện và phải lệ thuộc vào việc hoàn tiền như quy định bởi 
tiểu đoạn (c), những mức giá cho bảo hiểm sức khỏe mới chưa được phê 
chuẩn chiếu theo Đoạn 1861.05, miễn là (1) mức giá đó có ngày thực thi 
vào ngày hoặc trước ngày 1 tháng Giêng, 2014, và (2) trước đó bảo hiểm 
sức khỏe mới này chưa được quảng cáo tại California và có những điều 
khoản bắt buộc theo luật liên bang, hay luật tiểu bang có hiệu lực vào ngày 
1 tháng Giêng, 2012.

(c) Trong diễn trình chiếu theo sự cho phép của tiểu đoạn (a) của Đoạn 
1861.10, gồm cả diễn trình theo Đoạn 1861.03 hay 1861.05, nếu có quyết 
định rằng hãng bảo hiểm đã tính giá tiền bảo hiểm sức khỏe quá đắt hoặc 
đã vi phạm điều này theo cách khác, thì hãng đó bắt buộc phải hoàn tiền 
lại cùng với tiền lời, mặc dù có bất cứ điều khoản luật nào khác và cộng 
thêm vào với bất cứ hình phạt nào khác được luật cho phép.

(d) Đối với bảo hiểm sức khỏe, xe, và nhà, việc trước đó không mua bảo 
hiểm, hay quá trình trả nợ của người đó, không được dùng làm tiêu chuẩn 
để quyết định tình trạng hợp lệ trong chương trình hay hợp đồng, hay tổng 
quát cho mức giá, số tiền bảo hiểm hoặc tính cách có thể bảo hiểm.

(e) Mặc dù có bất cứ điều khoản luật nào khác, ủy viên được cấp quyền 
hạn cần thiết để thi hành những điều khoản của đoạn này, bao gồm bất 
cứ và tất cả thẩm quyền duyệt xét mức giá của chương trình dịch vụ chăm 
sóc sức khỏe được cấp cho Nha Quản Lý Chăm Sóc Sức Khỏe bởi Đoạn 
1385.01 và tiếp theo của Bộ Luật Sức Khỏe và An Toàn.

(f) Các hãng bảo hiểm sức khỏe phải trả lệ phí nộp hồ sơ theo đòi hỏi 
bởi Đoạn 12979, mà, mặc dù có Đoạn 13340 của Bộ Luật Chính Quyền, 
liên tục được phân bổ để trang trải những tốn kém để áp dụng hay hành 
chánh phát sinh từ đoạn này. Hằng năm ủy viên phải báo cáo với công 
chúng về tất cả những chi tiêu như vậy và tác động của đoạn này.

(g) Cho những mục đích của đoạn này:
(1) "Bảo hiểm sức khỏe" có nghĩa là một chương trình hay hợp đồng 

được phát hành hoặc cung cấp tại California (A) như định nghĩa trong tiểu 
đoạn (b) của Đoạn 106, hay (B) một chương trình dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe, như định nghĩa bởi tiểu đoạn (f) của Đoạn 1345 của Bộ Luật Sức 
Khỏe và An Toàn.

(2) "Giá tiền" có nghĩa là chi phí được ấn định cho bảo hiểm sức khỏe 
hay bất cứ thứ gì có ảnh hưởng đến chi phí liên quan đến bảo hiểm sức 
khỏe, bao gồm, nhưng không chỉ giới hạn trong, quyền lợi, tiền bảo hiểm, 
giá căn bản, những thứ liên quan đến bảo hiểm, giảm giá, tiền co-payment, 
tiền coinsurance, tiền deductibles, tiền tài trợ bảo hiểm, lệ phí trả góp, và 
bất cứ chi phí nào khác mà người tham gia chương trình phải bỏ tiền túi 
ra để trả.

(3) Những trường hợp sau đây không phải lệ thuộc vào đoạn này: Chương 
trình hoặc hợp đồng bảo hiểm sức khỏe cho một nhóm đông người như định 
nghĩa bởi tiểu đoạn (a) của Đoạn 10181 hay tiểu đoạn (a) của Đoạn 1385.01 
của Bộ Luật Sức Khỏe và An Toàn, hoặc chương trình hay hợp đồng được 
ngoại lệ theo Đoạn 10181.2 hay 1385.02 của Bộ Luật Sức Khỏe và An Toàn, 
như những điều khoản đó có hiệu lực vào ngày 1 tháng Giêng, 2011.

ĐOẠN 3. Những Vấn Đề Về Kỹ Thuật.
Đạo luật này sẽ được diễn giải một cách rộng rãi và áp dụng để 

đạt được tối đa những mục đích bên trong, và Lập Pháp không được 
tu chính, dù là trực tiếp hay gián tiếp, trừ khi để khai triển thêm 
những mục đích của đạo luật này bằng một đạo luật đã được thông 
qua ở mỗi viện bằng cách bỏ phiếu gọi tên có ghi vào biên bản, được 
hai phần ba thành viên chấp thuận, hoặc bằng một đạo luật chỉ trở 
thành có hiệu lực khi được cử tri phê chuẩn. Nếu có bất cứ điều 
khoản nào của đạo luật này hoặc cách áp dụng đạo luật này cho bất 
cứ người hay hoàn cảnh nào bị xem là bất hợp lệ hoặc bất khả thi, 
thì việc đó sẽ không ảnh hưởng đến những điều khoản hoặc cách 
áp dụng khác của đạo luật vốn có thể được cho phép có hiệu lực mà 
không cần đến điều khoản hoặc cách áp dụng bất hợp lệ hay bất khả 
thi đó, và với mục đích này các điều khoản của đạo luật này đều có 
thể được tách rời.
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Dự Luật 46
Dự luật tiên khởi này được đệ trình với người dân California nhằm 

phù hợp với những điều khoản của Đoạn 8 Điều II của Hiến Pháp 
California.

Dự luật tiên khởi này thêm một số đoạn vào Bộ Luật Kinh Doanh 
và Nghề Nghiệp, tu chính và thêm một số đoạn vào Bộ Luật Dân Sự, 
và thêm một đoạn vào Bộ Luật Sức Khỏe và An Toàn; vì vậy, những 
điều khoản hiện hữu được đề nghị xóa bỏ sẽ in theo kiểu chữ có 
gạch ngang và những điều khoản mới được đề nghị thêm vào sẽ in 
theo kiểu chữ nghiêng để cho biết đó là những điều khoản mới.

Dự Luật Đề Nghị
Đạo Luật An Toàn Cho Bệnh Nhân Troy và Alana Pack năm 2014

ĐOẠN 1. Đề Tựa.
Dự luật này sẽ được gọi là Đạo Luật An Toàn Cho Bệnh Nhân 

Troy và Alana Pack năm 2014.
ĐOẠN 2. Kết Luận và Công Bố.
Người dân California kết luận và công bố như sau:
1. Bảo vệ an toàn cho bệnh nhân là quyền lợi căn bản của công 

chúng.
2. Việc bác sĩ nghiện ngập là vấn đề ngày càng trầm trọng ở 

California và mỗi năm lại làm nguy hại thêm nhiều bệnh nhân hơn. 
Năm ngoái, Hội Đồng Y Khoa California báo cáo rằng hội đồng đã 
đình chỉ nhiều bác sĩ hơn so với năm trước đó và rằng "sự gia tăng 
này liên quan với khuynh hướng gia tăng số vụ bác sĩ bị kém tỉnh 
táo đã được nhận thấy."

3. Những nghiên cứu kết luận rằng có ít nhất một trong mười 
bác sĩ bị tác hại của việc nghiện ma túy hoặc rượu trong nghề nghiệp 
của mình. Theo một bài viết đăng trong cuốn Biên Niên Sử Y Học 
Nội Khoa (Annals of Internal Medicine), một phần ba các bác sĩ sẽ, 
vào một lúc nào đó trong nghề nghiệpcủa họ, trải qua một tình trạng, 
kể cả nghiện rượu hay ma túy, làm kém khả năng hành nghề y khoa 
an toàn của họ. Thế nhưng, hiện thời không có một quy định bắt 
buộc nào về việc thử nghiệm ma túy và rượu đối với bác sĩ, giống 
như quy định dành cho phi công, tài xe xe bus, và những người làm 
nghề dễ gặp nguy hiểm về mặt an toàn khác, và không có một biện 
pháp canh chừng hiệu quả nào để ngăn không cho bác sĩ được hành 
nghề cho đến khi vấn đề nghiện ngập được giải quyết.

4. Những bác sĩ bị ma túy và rượu làm kém tỉnh táo trong khi 
làm việc gây ra sự đe dọa nghiêm trọng cho bệnh nhân và cho toàn 
thể công chúng. Theo một ước tính đăng trong Tạp Chí của Hội Y 
Khoa Hoa Kỳ, một phần ba trong số tất cả các bệnh nhân nằm bệnh 
viện bị gặp phải một sơ sót về y khoa – và sự kém tỉnh táo của bác 
sĩ có thể là một yếu tố góp phần trong việc gây hại cho bệnh nhân. 
Những bác sĩ bị kém tỉnh táo trong khi thi hành nhiệm vụ có thể 
chẩn đoán sai một căn bệnh truyền nhiễm hay nguy hiểm đến tính 
mạng, giải phẫu hoặc thực hiện những sự điều trị khác theo cách 
nguy hiểm và không chuyên nghiệp, và kê toa thuốc theo cách có 
thể gây thương tật vĩnh viễn hoặc tử vong cho bệnh nhân.

5. Nghiên cứu cho thấy rằng một tỷ lệ nhỏ trong số các bác sĩ, 
bao gồm những người nghiện ma túy và rượu, gây ra đại đa số những 
trường hợp sơ sót và vẫn không bị ngăn chận. Thế nhưng hiện thời 
không có luật nào bắt buộc bác sĩ phải báo cáo về những đồng nghiệp 
mà họ nghi ngờ là bất cẩn về mặt y khoa hoặc hành nghề trong khi 
đang bị say thuốc.

6. Bệnh nhân còn bị nguy hại bởi những bác sĩ kê toa thuốc quá 
liều và không ngăn ngừa việc nghiện thuốc phải có toa mới được 
mua. Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Bệnh báo cáo rằng dùng 
thuốc quá liều là nguyên nhân chính gây tử vong, và hấu hết những 
trường hợp tử vong gây ra đó là do dùng thuốc phải có toa mới được 
mua, thế nhưng có quá ít bác sĩ ở California kiểm lại quá trình sử 
dụng trước đây của thuốc có toa cho bệnh nhân trong tài liệu lưu 
trữ điện tử do tiểu bang quản lý gọi là CURES trước khi kê toa những 
loại thuốc gây nghiện và ma túy có thể gây hại.

7. Những bệnh nhân bị thiệt hại bởi các bác sĩ bị kém tỉnh táo 
bởi ma túy hay rượu, là người kê toa thuốc ngủ gây nghiện quá liều, 
hay là người phạm phải những sơ sót khác do bất cẩn có quyền được 
bồi thường cho sự đau đớn, chịu đựng, suy kiệt cơ thể, biến dạng, 
và sự suy giảm phẩm chất đời sống. Những người còn sống trong 
gia đình của người bị thiệt mạng bởi sự bất cẩn về y khoa phải được 
bồi thường công bằng và hợp lý cho việc mất đi người thân của họ.

8. Tuy nhiên, vào năm 1975, Lập Pháp đã ấn định mức giới hạn 
bồi thường là $250,000 cho những sự mất mát này. Điều đó làm hạn 
chế quá đáng quyền hợp pháp của bệnh nhân để bắt buộc những 
bác sĩ gây ra nguy hiểm phải chịu trách nhiệm kèm với lời hứa sẽ 
lập ra một hệ thống quản lý nghiêm minh để bảo vệ cho các bệnh 
nhân không bị nguy hại. Tuy nhiên, những vụ tai tiếng liên quan 
đến sự an toàn của bệnh nhân trong 38 năm qua, đã cho thấy các 
bác sĩ đã không thể tự giám sát chính mình.

9. Sau 38 năm, mức giới hạn $250,000 đó chưa bao giờ được điều 
chỉnh để bù lại sự lạm phát. Cho dù có phán quyết của các bồi thẩm 
đoàn, điều này giới hạn giá trị sinh mạng của trẻ em, cũng như sự 
mất mát phẩm chất đời sống của tất cả những người bị thương tật 
bởi sự bất cẩn về y khoa, ở mức $250,000, bất luận sự sơ sót đó lớn 
như thế nào hay thương tật nghiêm trọng đến cỡ nào. Do đó, các 
bác sĩ bất cẩn không buộc phải chịu trách nhiệm và sự an toàn của 
bệnh nhân bị phương hại.

10. Cuộc nghiên cứu đã kết luận rằng bằng cách bồi thường công 
bằng và hợp lý cho những bệnh nhân bị tổn thương bởi sự bất cẩn 
y khoa, kiện tụng về việc sơ sót sẽ làm cho các chuyên viên y tế phải 
cởi mở hơn và trung thực hơn về các sơ sót và sau đó phải có hành 
động sửa sai để giảm bớt nguy cơ tái diễn sơ sót, nhờ đó sẽ hạn chế 
được nguy cơ gây hại cho bệnh nhân trong tương lai và giữ vai trò 
ngăn chận cách hành nghề không tốt.

ĐOẠN 3. Mục Đích và Ý Định.
Người dân California có ý định ban hành dự luật này để:
1. Bảo vệ cho những bệnh nhân và gia đình của họ không bị tổn 

thương do những bác sĩ bị kém tỉnh táo bởi rượu hay ma túy gây ra 
bằng cách bắt buộc các bệnh viện phải thử nghiệm ma túy và rượu 
các bác sĩ hành nghề tại đó theo cách ngẫu nhiên và bắt buộc họ phải 
thử nghiệm những bác sĩ sau khi có trường hợp tử vong hoặc tổn 
thương nghiêm trọng xảy ra.

2. Bảo vệ bệnh nhân và gia đình họ khỏi bị tổn thương bằng cách 
bắt buộc các bác sĩ phải báo cáo về những bác sĩ khác là người có vẻ 
như bị kém tỉnh táo bởi ma túy hoặc rượu trong khi thi hành nhiệm 
vụ hay nếu có bác sĩ nào là người chịu trách nhiệm về việc chăm sóc 
và điều trị cho bệnh nhân trong trường hợp bị lỗi về y khoa đã không 
tuân theo tiêu chuẩn chăm sóc thích hợp.

3. Bắt buộc các bệnh viện phải báo cáo với Hội Đồng Y Khoa 
California về bất cứ trường hợp kết quả thử nghiệm ma túy và rượu 
nào được xác nhận là dương tính.

4. Bắt buộc bất cứ bác sĩ nào là người có kết quả thử nghiệm rượu 
hay ma túy dương tính trong khi thi hành nhiệm vụ hoặc là người 
cố tình không thử nghiệm hay từ chối nộp mẫu thử nghiệm sẽ bị 
tạm đình chỉ hành nghề y khoa để chờ điều tra.

5. Bắt buộc hội đồng phải áp dụng biện pháp kỷ luật với bác sĩ 
nếu hội đồng xét thấy rằng bác sĩ đó đã bị kém tỉnh táo bởi ma túy 
hoặc rượu trong khi thi hành nhiệm vụ hay trong trường hợp bị lỗi 
về y khoa hoặc bác sĩ đó đã cố tình từ khước tuân hành về việc thử 
nghiệm ma túy và rượu.

6. Bắt buộc các bác sĩ phải kiểm lại trong tài liệu lưu trữ của Hệ 
Thống Xem Xét và Đánh Giá Việc Dùng Thuốc Cấm (CURES) của 
tiểu bang trước khi viết đơn thuốc cấm thuộc Danh Mục II hay Danh 
Mục III cho bệnh nhân lần đầu tiên và, nếu bệnh nhân đã có đơn 
thuốc rồi, thì phải quyết định xem bệnh nhân đó có nhu cầu chính 
đáng hay không trước khi kê toa thuốc, để bảo vệ bệnh nhân và 
những người khác.

7. Điều chỉnh mức giới hạn $250,000 dành cho việc bồi thường 
sự đau đớn, chịu đựng, suy kiệt cơ thể, biến dạng, suy giảm phẩm 
chất đời sống, và tử vong trong các vụ kiện bất cẩn về y khoa mà Lập 
Pháp đã ấn định vào năm 1975 để bù lại sự lạm phát và để quy định 
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điều chỉnh hằng năm trong tương lai nhằm tăng thêm trách nhiệm 
trong ngành y tế, giữ vai trò ngăn chận, và bảo đảm cho bệnh nhân, 
gia đình của họ, và những người bị thương tật bởi các bác sĩ bất cẩn 
có quyền được đền bù cho sự mất mát.

8. Giữ nguyên mức giới hạn lệ phí luật sư trong các vụ kiện bất 
cẩn về y khoa.

ĐOẠN 4. Điều 14 (bắt đầu từ Đoạn 2350.10) được thêm vào 
Chương 5 Phần 2 của Bộ Luật Kinh Doanh và Nghề Nghiệp, như 
sau:
Điều 14. Ngăn Chận Sự Kém Tỉnh Táo của Bác Sĩ và Bác Sĩ Giải 

Phẫu do Rượu hoặc Ma Túy Gây Ra
2350.10. Hội Đồng Y Khoa California phải thi hành điều này, và phải 

thông qua những quy định cần thiết để thực thi điều này trong vòng một 
năm kể từ ngày có hiệu lực. Những quy định này phải phù hợp với các tiêu 
chuẩn về thử nghiệm ma túy và rượu, bao gồm, nhưng không chỉ giới hạn 
trong, việc lấy mẫu thử, thử nghiệm mẫu thử, nồng độ của ma túy và rượu, 
xác minh kết quả thử nghiệm, lưu giữ mẫu thử và yêu cầu lấy mẫu thử 
nghiệm bởi đối tượng thử nghiệm, lưu giữ hồ sơ, thủ tục kiện tụng, phục 
hồi nhiệm vụ, và tiêu chuẩn về sự riêng tư và giữ kín hồ sơ, như quy định 
trong Đề Tựa 49, Phần 40, của Bộ Luật Quy Định Liên Bang, vào ngày 
đạo luật này có hiệu lực, miễn là những tiêu chuẩn đó không mâu thuẫn 
với những điều khoản của đạo luật này hoặc Hiến Pháp California hay 
Hiến Pháp Hoa Kỳ.

2350.15. Cho những mục đích của điều này, những chữ sau đây có ý 
nghĩa như sau:

(a) "Thử nghiệm" hoặc "thử" có nghĩa là xét nghiệm xem bác sĩ có dùng 
ma túy hay rượu trong lúc thi hành nhiệm vụ mà có thể làm kém tỉnh táo 
hoặc có thể đã làm suy kém khả năng hành nghề y khoa của bác sĩ hay 
không.

(b) "Trường hợp bị lỗi về y khoa" có ý nghĩa giống như quy định trong 
Đoạn 1279.1 của Bộ Luật Sức Khỏe và An Toàn.

(c) "Hội đồng" có nghĩa là Hội Đồng Y Khoa California.
(d) "Ma túy" có nghĩa là các chất chuyển hóa từ cần sa, các chất chuyển 

hóa từ thuốc phiện, amphetamines, các chất chuyển hóa từ thuốc gây ảo 
giác, và phencyclidine (PCP). "Ma túy" không bao gồm những thuốc được 
kê toa bởi một thành phần thứ ba có giấy phép cho một căn bệnh cụ thể 
nếu cách thức mà bác sĩ sử dụng thuốc đó không biết là làm kém tỉnh táo.

(e) "Bác sĩ" có nghĩa là người có giấy chứng nhận của bác sĩ và bác sĩ 
giải phẫu theo chương này.

(f) "Bệnh viện" có nghĩa là bệnh viện chăm sóc cấp thời tổng quát như 
định nghĩa trong Đoạn 1250 của Bộ Luật Sức Khỏe và An Toàn hoặc bất 
cứ đạo luật thay thế nào và là "môi trường điều trị ngoại trú" như định 
nghĩa trong đoạn (1) tiểu phần (b) của Đoạn 1248 trong Bộ Luật Sức Khỏe 
và An Toàn hoặc bất cứ đạo luật thay thế nào.

(g) "Xác minh kết quả thử nghiệm dương tính" có nghĩa là kết quả thử 
nghiệm dương tính được xác minh qua một quá trình do hội đồng lập ra 
bao gồm thử nghiệm lại để xác nhận, cơ hội cho bác sĩ được giải thích, và 
xem xét và quyết định bởi nhân viên duyệt xét y khoa, và mức nồng độ 
quy định làm kém sự tỉnh táo do hội đồng ấn định.

2350.20. Tất cả mọi bác sĩ đều phải, và bất cứ một người nào khác đều 
có thể, báo cáo với hội đồng bất cứ một chi tiết nào người đó biết được mà 
có vẻ như cho thấy rằng một bác sĩ nào đó có thể bị hoặc đã bị kém tỉnh 
táo bởi ma túy hay rượu trong lúc thi hành nhiệm vụ, hoặc một bác sĩ nào 
đó là người có trách nhiệm chăm sóc và điều trị cho bệnh nhân trong trường 
hợp bị lỗi về y khoa đã không tuân theo tiêu chuẩn chăm sóc thích hợp. 
Mặc dù có bất cứ một điều khoản luật nào khác, bất cứ một bác sĩ hay 
người nào khác là người báo cáo như vậy với hội đồng vì thiện ý sẽ không 
phải chịu trách nhiệm theo bất cứ luật nào của tiểu bang này cho bất cứ 
một lời nói hay quan điểm nào đưa ra trong báo cáo đó.

2350.25. (a) Sau ngày có hiệu lực của những quy định được hội đồng 
thông qua để thi hành điều này, các bệnh viện phải thử nghiệm ma túy và 
rượu cho các bác sĩ theo như sau:

(1) Thử nghiệm theo cách ngẫu nhiên đối với các bác sĩ là nhân viên 
hay nhà thầu hoặc là người có đặc quyền tiếp nhận bệnh nhân.

(2) Ngay lập tức sau khi có trường hợp bị lỗi về y khoa xảy ra bởi các 
bác sĩ là người chịu trách nhiệm chăm sóc và điều trị cho bệnh nhân trong 
trường hợp đó hoặc là người đã điều trị cho bệnh nhân đó hay đã kê toa 

thuốc cho bệnh nhân đó trong vòng 24 tiếng trước khi sự việc đó xảy ra. 
Việc thử nghiệm là trách nhiệm của bác sĩ, người đó phải tự đến bệnh viện 
để thử nghiệm càng sớm càng tốt, và nếu không thử nghiệm tại bệnh viện 
trong vòng 12 tiếng sau khi bác sĩ đã được biết về trường hợp bị lỗi về y 
khoa người đó có thể bị đình chỉ giấy phép hành nghề bác sĩ.

(3) Theo chỉ thị của hội đồng sau khi có sự giới thiệu chiếu theo Đoạn 
2350.20 đối với bác sĩ là đối tượng của sự giới thiệu đó.

(b) Bệnh viện phải tính hóa đơn cho bác sĩ về chi phí thử nghiệm của 
người đó và không được chuyển bất cứ một chi phí nào liên quan đến việc 
thử nghiệm qua cho bệnh nhân hoặc hãng bảo hiểm của họ.

2350.30. Bệnh viện phải báo cáo với hội đồng về bất cứ kết quả thử 
nghiệm dương tính nào đã được xác minh, hoặc việc bác sĩ cố tình không 
nộp, hoặc từ khước nộp mẫu thử để làm thử nghiệm, và hội đồng phải thi 
hành tất cả những điều sau đây:

(a) Chuyển vấn đề này qua cho Ban Thi Hành Luật Về Phẩm Chất Sức 
Khỏe của Bộ Trưởng Tư Pháp để điều tra và thi hành luật chiếu theo Điều 
12 (bắt đầu từ Đoạn 2220).

(b) Tạm đình chỉ giấy phép hành nghề của bác sĩ đó để chờ hội đồng 
điều tra và điều giải về vấn đề này chiếu theo Điều 12 (bắt đầu từ Đoạn 
2220).

(c) Thông báo cho bác sĩ đó và mỗi cơ sở y tế là nơi bác sĩ đó hành nghề 
biết rằng giấy phép của bác sĩ đó đã bị tạm đình chỉ để chờ hội đồng điều 
tra và điều giải về vấn đề đó.

2350.35. (a) Nếu, sau khi điều tra và điều giải, hội đồng kết luận rằng 
bác sĩ đã bị kém tỉnh táo bởi ma túy hoặc rượu trong lúc thi hành nhiệm 
vụ hay trong trường hợp bị lỗi về y khoa hoặc rằng bác sĩ đã cố tình từ 
khước hoặc không tuân hành thử nghiệm ma túy và rượu, thì hội đồng 
phải áp dụng biện pháp kỷ luật với bác sĩ đó, có thể bao gồm việc cai nghiện 
như là điều kiện để được cấp lại giấy phép, thử nghiệm thêm về ma túy và 
rượu trong thời gian quản chế, và đình chỉ giấy phép của bác sĩ đó cho đến 
khi nào bác sĩ đó chứng tỏ cho hội đồng chấp nhận rằng người đó đã bình 
thường để được phục hồi nhiệm vụ.

(b) Nếu hội đồng xét thấy rằng bác sĩ đã bị kém tỉnh táo bởi ma túy 
hoặc rượu trong trường hợp bị lỗi về y khoa, hội đồng phải báo cho bệnh 
nhân hoặc, gia đình của bệnh nhân, trong trường hợp bệnh nhân đã qua 
đời, về quyết định của hội đồng.

2350.40. Hội đồng phải định mức lệ phí hằng năm mà các bác sĩ phải 
trả đủ để thanh toán những chi phí hợp lý cho hội đồng và Bộ Trưởng Tư 
Pháp thực thi điều này. Tất cả mọi bác sĩ đều phải trả lệ phí này như là 
điều kiện để được cấp giấy phép hoặc gia hạn giấy phép. Hội đồng phải bồi 
hoàn cho văn phòng Bộ Trưởng Tư Pháp những chi phí của cơ quan này 
trong việc tiến hành điều tra và những quyết định để thi hành luật theo 
điều này.

ĐOẠN 5. Đoạn 3333.2 của Bộ Luật Dân Sự được tu chính như 
sau:

3333.2. (a) Trong bất cứ sự quyết định nào đối với chuyên viên 
y tế về tổn thương do sự bất cẩn chuyên môn của người đó gây ra, 
nguyên cáo là người bị tổn thương phải có quyền được bồi thường 
cho sự đau đớn, chịu đựng, bất tiện, suy kiệt cơ thể, biến dạng và 
những tổn hại khác không tính được bằng tiền để bù lại sự mất mát 
không phải về mặt kinh tế của họ.

(b) Không có quyết định nào mà số tiền thiệt hại cho những mất 
mát không phải về kinh tế được nhiều hơn hai trăm năm mươi ngàn 
mỹ kim ($250,000), như đã được điều chỉnh chiếu theo tiểu phần (c).

(c) Vào ngày 1 tháng Giêng, 2015, mức giới hạn về số tiền thiệt hại được 
ấn định trong tiểu phần (b) được điều chỉnh để phản ảnh bất cứ sự gia tăng 
lạm phát nào được tính bằng Chỉ Số Giá Biểu Tiêu Thụ được công bố bởi 
Ban Thống Kê Lao Động Hoa Kỳ kể từ khi mức giới hạn này được thiết lập. 
Mỗi năm sau đó, mức giới hạn về số tiền thiệt hại được ấn định trong tiểu 
phần này sẽ được điều chỉnh để phản ảnh bất cứ sự gia tăng lạm phát nào 
như được tính bằng Chỉ Số Giá Biểu Tiêu Thụ được công bố bởi Ban Thống 
Kê Lao Động Hoa Kỳ. Bộ Tài Chánh phải tính và đăng trong Web site Mạng 
Điện Toán của bộ những sự điều chỉnh cần thiết bởi tiểu phần này.

(d) Cho mục đích của đoạn này:
(1) "Chuyên viên y tế" có nghĩa là bất cứ một người nào được cấp 

giấy phép hoặc được chứng nhận chiếu theo Phần 2 (bắt đầu từ Đoạn 
500) của Bộ Luật Kinh Doanh và Nghề Nghiệp, hoặc được cấp giấy 
phép chiếu theo Đạo Luật Tiên Khởi Trị Bệnh, hay Đạo Luật Tiên 
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Khởi Chỉnh Xương, hoặc được cấp giấy phép chiếu theo Chương 
2.5 (bắt đầu từ Đoạn 1440) của Phần 2 của Bộ Luật Sức Khỏe và An 
Toàn; và bất cứ một phòng khám, phòng phát thuốc y tế, hay cơ sở 
y tế nào, được cấp giấy phép chiếu theo Phần 2 (bắt đầu từ Đoạn 
1200) của Bộ Luật Sức Khỏe và An Toàn. "Chuyên viên y tế" bao 
gồm những người đại diện của nơi chăm sóc y tế theo luật định;

(2) "Sự bất cẩn chuyên môn" có nghĩa là hành động bất cẩn hay 
hành động thiếu sót bởi một chuyên viên y tế trong khi hành nghề 
chuyên môn, mà hành động hay sự thiếu sót hành động đó là nguyên 
nhân gần nhất gây ra thương tích trên cơ thể hoặc sự tử vong vô lý, 
với điều kiện là sự điều trị đó nằm trong phạm vi điều trị mà chuyên 
viên đó được cấp giấy phép và không thuộc vào bất cứ sự hạn chế 
nào áp đặt bởi cơ quan cấp phép hoặc bệnh viện được cấp phép.

(e) Mức giới hạn được điều chỉnh quy định trong tiểu phần (c) sẽ áp 
dụng để bồi thường cho những thiệt hại không phải về kinh tế trong bất cứ 
sự quyết định nào mà chưa được giải quyết qua cách dàn xếp cuối cùng, 
phán quyết, hay bồi thường hòa giải vào ngày 1 tháng Giêng, 2015.

(f) Giới hạn mức lệ phí luật sư ấn định trong Đoạn 6146 của Bộ Luật 
Kinh Doanh và Nghề Nghiệp sẽ áp dụng cho quyết định đối với chuyên viên 
y tế về sự tổn thương hoặc thiệt hại do bất cẩn chuyên môn gây ra mà người 
đó bị cáo buộc, như định nghĩa trong đoạn này.

ĐOẠN 6. Đoạn 1714.85 được thêm vào Bộ Luật Dân Sự, như 
sau:

1714.85. Phải có giả định về sự bất cẩn chuyên môn trong bất cứ một 
quyết định nào đối với chuyên viên y tế phát sinh từ hành động hay hành 
động thiếu sót bởi bác sĩ và bác sĩ giải phẫu là người đã có kết quả thử 
nghiệm ma túy hoặc rượu dương tính hoặc là người đã từ khước hoặc không 
tuân hành những đòi hỏi về thử nghiệm trong Điều 14 (bắt đầu từ Đoạn 
2350.10) của Chương 5 Phần 2 của Bộ Luật Kinh Doanh và Nghề Nghiệp 
sau khi hành động hay hành động thiếu sót đó xảy ra và trong bất cứ một 
quyết định nào phát sinh từ việc chuyên viên y tế có giấy phép không tuân 
hành Đoạn 11165.4 của Bộ Luật Sức Khỏe và An Toàn.

ĐOẠN 7. Đoạn 11165.4 được thêm vào Bộ Luật Sức Khỏe và 
An Toàn, như sau:

11165.4. (a) Các chuyên viên y tế và dược sĩ có giấy phép phải sử dụng 
và tham khảo hồ sơ điện tử được duy trì chiếu theo bộ luật này về những 
thuốc cấm đã phát cho bệnh nhân mà người đó đã trị bệnh trước khi kê 
toa hoặc phát thuốc cấm thuộc Danh Mục II hoặc Danh Mục III cho bệnh 
nhân đó lần đầu. Nếu bệnh nhân hiện đang có toa thuốc trong đó có loại 
thuốc cấm thuộc Danh Mục II hoặc Danh Mục III, thì chuyên viên y tế 
không được kê toa thêm bất cứ một loại thuốc cấm nào nữa cho đến khi 
chuyên viên y tế xác định là có nhu cầu chính đáng.

(b) Nếu không tham khảo hồ sơ điện tử của bệnh nhân như quy định 
bắt buộc trong tiểu phần (a) thì sẽ bị hội đồng cấp phép của chuyên viên y 
tế đó ra áp dụng kỷ luật. Hội đồng cấp phép của tất cả các chuyên viên y 
tế đã cho phép viết hoặc cấp toa thuốc trong đó có thuốc cấm phải thông 
báo đến tất cả những chuyên viên đã được cho phép phải lệ thuộc vào quyền 
hạn của hội đồng về những đòi hỏi của đoạn này.

ĐOẠN 8. Tu Chính.
Đạo luật này chỉ có thể tu chính để khai triển thêm mục đích của 

đạo luật là cải thiện an toàn cho bệnh nhân, kể cả bảo đảm cho bệnh 
nhân, gia đình của họ, và những người khác là người bị tổn thương 
bởi các bác sĩ bất cẩn được đền bù cho sự mất mát của họ, bằng một 
đạo luật được phê chuẩn bởi hai phần ba phiếu bầu của mỗi viện 
Lập Pháp và được Thống Đốc ký tên thông qua.

ĐOẠN 9. Những Dự Luật Tiên Khởi Mâu Thuẫn.
Trong trường hợp dự luật này và một dự luật hay những dự luật 

tiên khởi khác có liên quan đến sự an toàn của bệnh nhân, kể cả lệ 
phí luật sư trong các vụ kiện bất cẩn về y khoa, được đưa vào cùng 
trong lá phiếu bầu cử toàn tiểu bang, thì những điều khoản của dự 
luật hay những dự luật khác sẽ được xem là mâu thuẫn với dự luật 
này. Trong trường hợp dự luật này nhận được nhiều phiếu thuận 
hơn, thì những điều khoản của dự luật này sẽ được ưu tiên trọn vẹn, 
và những điều khoản của dự luật khác sẽ vô hiệu lực và không có 
tác dụng.

ĐOẠN 10. Tính Cách Tách Biệt.

Nếu có điều khoản nào của đạo luật này, hay một phần trong đó, 
vì bất cứ lý do gì bị xem là bất hợp lệ hoặc vi hiến, thì những điều 
khoản còn lại sẽ không bị ảnh hưởng, nhưng vẫn hoàn toàn có tác 
dụng và hiệu lực, và theo ý nghĩa đó thì những điều khoản của đạo 
luật này có tính cách tách biệt.

Dự Luật 47
Dự luật tiên khởi này được đệ trình với người dân nhằm phù hợp 

với những điều khoản của Đoạn 8 Điều II của Hiến Pháp California.
Dự luật tiên khởi này thêm một số đoạn vào Bộ Luật Chính Quyền, 

tu chính và thêm một số đoạn vào Bộ Luật Hình Sự, và tu chính một 
số đoạn của Bộ Luật Sức Khỏe và An Toàn; vì vậy, những điều khoản 
hiện hữu được đề nghị xóa bỏ được in bằng kiểu chữ có gạch ngang 
và những điều khoản mới được đề nghị thêm vào được in theo kiểu 
chữ nghiêng để cho biết đó là những điều khoản mới.

Dự Luật Đề Nghị

ĐẠO LUẬT AN TOÀN KHU PHỐ VÀ TRƯỜNG HỌC
ĐOẠN 1. Đề Tựa.
Đạo luật này sẽ được gọi là "Đạo Luật An Toàn Khu Phố và Trường 

Học."
ĐOẠN 2. Kết Luận và Công Bố.
Người dân Tiểu Bang California kết luận và công bố như sau:
Người dân ban hành Đạo Luật An Toàn Khu Phố và Trường Học 

là để bảo đảm rằng tiền chi tiêu cho nhà tù được chú trọng vào những 
tội phạm bạo lực và nghiêm trọng, để tối đa hóa những biện pháp 
thay thế dành cho tội phạm không nghiêm trọng, không bạo lực, và 
để đầu tư tiền tiết kiệm từ đạo luật này vào các chương trình ngăn 
ngừa và trợ giúp ở trường K–12, các dịch vụ dành cho nạn nhân, và 
việc chữa bệnh tâm thần và cai nghiện ma túy. Đạo luật này bảo đảm 
rằng án phạt dành cho những người bị kết tội nguy hiểm như cưỡng 
hiếp, sát nhân, hoặc quấy nhiễu trẻ em không bị thay đổi.

ĐOẠN 3. Mục Đích và Ý Định.
Khi ban hành đạo luật này, mục đích và ý định của người dân Tiểu 

Bang California là để:
(1) Bảo đảm rằng những người bị kết tội sát nhân, cưỡng hiếp, 

và quấy nhiễu trẻ em sẽ không được hưởng lợi ích từ đạo luật này.
(2) Thiết lập Quỹ An Toàn Khu Phố và Trường Học, trong đó 25 

phần trăm ngân khoản sẽ được cấp cho Bộ Giáo Dục Tiểu Bang 
dành cho chương trình ngăn ngừa tội phạm và trợ giúp ở trường 
K–12, 10 phần trăm ngân khoản dành cho các dịch vụ phục hồi chấn 
thương dành cho các nạn nhân của tội phạm, và 65 phần trăm ngân 
khoản dành cho chương trình chữa bệnh tâm thần và cai nghiện để 
giảm bớt sự tái phạm của những người đang thụ án trong hệ thống 
tư pháp.

(3) Bắt buộc xử tội tiểu hình thay vì đại hình cho những tội phạm 
không nghiêm trọng, không bạo lực như trộm cắp vặt và sở hữu ma 
túy, trừ khi trước đó bị cáo đã từng bị kết tội về một số tội phạm bạo 
lực hoặc nghiêm trọng.

(4) Cho phép xem xét việc xử lại cho bất cứ người nào hiện đang 
thụ án cho bất cứ tội phạm nào liệt kê trong đây mà nay là tội tiểu 
hình.

(5) Bắt buộc phải xem lại kỹ lưỡng hồ sơ phạm tội và sự thẩm 
định nguy hiểm của bất cứ người nào trước khi xử lại để bảo đảm 
họ không gây ra nguy hiểm cho an toàn công cộng.

(6) Dự luật này sẽ tiết kiệm được đáng kể tiền cải huấn của tiểu 
bang trên căn bản hằng năm. Ước tính sơ khởi là từ $150 triệu đến 
$250 triệu mỗi năm. Dự luật này sẽ làm tăng sự đầu tư vào những 
chương trình để giảm bớt tội phạm và cải thiện an toàn công cộng, 
chẳng hạn như chương trình bảo vệ ở trường K–12, các dịch vụ dành 
cho nạn nhân, và việc chữa bệnh tâm thần và cai nghiện ma túy, vốn 
sẽ làm giảm chi phí cải huấn trong tương lai.

ĐOẠN 4. Chương 33 (bắt đầu từ Đoạn 7599) được thêm vào 
Phần 7 của Đề Tựa 1 của Bộ Luật Chính Quyền, như sau:
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Chương 33. Thiết Lập Quỹ An Toàn Khu Phố 
và Trường Học

7599. (a) Một quỹ được gọi là "Quỹ An Toàn Khu Phố và Trường 
Học" theo đây được thiết lập trong Ngân Khố Tiểu Bang và, mặc dù có 
Đoạn 13340 của Bộ Luật Chính Quyền, được liên tục phân bổ bất kể đến 
năm tài khóa để thực hiện những mục đích của chương này.

(b) Cho mục đích của sự tính toán bắt buộc bởi Đoạn 8 của Điều XVI 
của Hiến Pháp California, ngân khoản chuyển vào Quỹ An Toàn Khu Phố 
và Trường Học sẽ được xem như là thu nhập của Quỹ Tổng Quát vốn có 
thể phân bổ chiếu theo Điều XIII B.

7599.1. Phân Bổ Tài Trợ.
(a) Vào ngày hoặc trước ngày 31 tháng Bảy, 2016, và vào ngày hoặc 

trước ngày 31 tháng Bảy của mỗi năm tài khóa sau đó, Giám Đốc Tài 
Chánh phải tính số tiền tiết kiệm mà tiểu bang tích lũy được từ việc thi 
hành đạo luật thêm vào của chương này ("đạo luật này") trong năm tài 
khóa kết thúc vào ngày 30 tháng Sáu, so với năm tài khóa trước khi thi 
hành đạo luật này. Khi thực hiện việc tính toán bắt buộc bởi tiểu phần này, 
Giám Đốc Tài Chánh phải dùng dữ kiện thực tế hoặc những ước tính chính 
xác nhất có sẵn nếu dữ kiện thực tế không có sẵn. Cách tính này sẽ là kết 
quả cuối cùng và không được điều chỉnh cho bất cứ thay đổi nào sau đó 
của dữ kiện gốc. Giám Đốc Tài Chánh phải chứng nhận các kết quả tính 
và gởi cho Kiểm Soát Viên trễ nhất là ngày 1 tháng Tám của mỗi năm tài 
khóa.

(b) Trước ngày 15 tháng Tám, 2016, và trước ngày 15 tháng Tám của 
mỗi năm tài khóa sau đó, Kiểm Soát Viên phải chuyển từ Quỹ Tổng Quát 
vào Quỹ An Toàn Khu Phố và Trường Học tổng số đã tiền tính chiếu theo 
tiểu phần (a).

(c) Tiền trong Quỹ An Toàn Khu Phố và Trường Học sẽ được phân bổ 
liên tục cho những mục đích của đạo luật này. Ngân khoản chuyển vào 
Quỹ An Toàn Khu Phố và Trường Học chỉ được dùng cho những mục đích 
của đạo luật này và không phải lệ thuộc vào sự phân bổ hay thuyên chuyển 
bởi Lập Pháp cho bất cứ một mục đích nào khác. Ngân khoản trong Quỹ 
An Toàn Khu Phố và Trường Học có thể chi dụng bất kể đến năm tài khóa.

7599.2. Phân Bổ Tiền từ Quỹ An Toàn Khu Phố và Trường Học.
(a) Đến ngày 15 tháng Tám của mỗi năm tài khóa bắt đầu từ năm 2016, 

Kiểm Soát Viên phải chi dụng tiền đã ký thác vào Quỹ An Toàn Khu Phố 
và Trường Học như sau:

(1) Hai mươi lăm phần trăm cho Bộ Giáo Dục Tiểu Bang, để thực hiện 
chương trình trợ cấp cho các cơ quan công cộng nhắm đến việc cải thiện 
thành quả cho học sinh trường công lập học mẫu giáo và từ lớp 1 đến lớp 
12, kể cả những lớp đó, bằng cách giảm tình trạng trốn học và trợ giúp cho 
những học sinh nào có nguy cơ bỏ học cao hoặc là nạn nhân của tội ác.

(2) Mười phần trăm cho Hội Đồng Bồi Thường Nạn Nhân và Khiếu 
Nại Chính Quyền California, để trợ cấp cho các trung tâm phục hồi chấn 
thương để cung ứng dịch vụ cho những nạn nhân của tội ác chiếu theo 
Đoạn 13963.1 của Bộ Luật Chính Quyền.

(3) Sáu mươi lăm phần trăm cho Hội Đồng Cải Huấn Tiểu Bang và 
Cộng Đồng, để thực hiện chương trình trợ cấp cho các cơ quan công cộng 
nhắm đến việc trợ giúp chữa bệnh tâm thần, cai nghiện, và các chương 
trình giải trí cho những người đang thụ án hình sự trong hệ thống tư pháp, 
đặc biệt chú trọng vào những chương trình giúp giảm bớt sự tái phạm của 
những người bị kết tội không nghiêm trọng, chẳng hạn như những người 
được đề cập đến trong dự luật này, và những người bị nghiện và bệnh tâm 
thần.

(b) Đối với mỗi chương trình quy định trong đoạn từ (1) đến (3), kể cả 
những đoạn đó, của tiểu phần (a), cơ quan có trách nhiệm thực hiện những 
chương trình đó không được chi ]nhiều hơn 5 phần trăm của tổng ngân 
khoản nhận được từ Quỹ An Toàn Khu Phố và Trường Học trong mỗi năm 
cho chi phí điều hành.

(c) Mỗi hai năm một lần, Kiểm Soát Viên phải tiến hành thanh tra 
những chương trình được tài trợ do các cơ quan quy định trong đoạn từ 
(1) đến (3), kể cả những đoạn đó, của tiểu phần (a) để bảo đảm ngân khoản 
chỉ được chi và sử dụng phù hợp với chương này và phải báo cáo những 
kết luận của mình với Lập Pháp và công chúng.

(d) Bất cứ chi phí nào phát sinh của Kiểm Soát Viên và Giám Đốc Tài 
Chánh có liên quan đến việc quản lý Quỹ An Toàn Khu Phố và Trường 
Học, kể cả chi phí tính toán bắt buộc bởi Đoạn 7599.1 và thanh tra bắt 
buộc bởi tiểu phần (c), theo quyết định bởi Giám Đốc Tài Chánh, đều được 

khấu trừ từ Quỹ An Toàn Khu Phố và Trường Học trước khi ngân khoản 
được chi chiếu theo tiểu phần (a).

(e) Tài trợ được thiết lập chiếu theo đạo luật này phải dùng để mở rộng 
các chương trình dành cho học sinh trường công lập học mẫu giáo và lớp 
1 đến 12, kể cả những lớp đó, nạn nhân của tội ác, và chữa bệnh tâm thần 
và cai nghiện và các chương trình giải trí dành cho những người đang thụ 
án trong hệ thống tư pháp. Không được dùng ngân khoản này để thay cho 
ngân khoản hiện hữu của tiểu bang hoặc địa phương sử dụng cho những 
mục đích này.

(f) Các cơ quan địa phương không bắt buộc phải cung ứng chương trình 
hoặc mức dịch vụ quy định trong chương này cao hơn mức được tài trợ.

ĐOẠN 5. Đoạn 459.5 được thêm vào Bộ Luật Hình Sự, như sau:
459.5. (a) Mặc dù có Đoạn 459, tội trộm cắp vặt ở tiệm được định 

nghĩa là vào một cơ sở thương mại với ý định trộm cắp trong lúc cơ sở đó 
mở cửa trong giờ kinh doanh thông thường, mà giá trị tài sản trộm cắp 
hoặc có ý định trộm cắp không quá chín trăm năm mươi mỹ kim ($950). 
Bất cứ trường hợp nào khác đi vào cơ sở thương mại với ý định trộm cắp 
đều là tội ăn trộm. Tội trộm cắp vặt ở tiệm sẽ bị trừng phạt như tội tiểu 
hình, trừ khi trước đó người phạm tội đã từng bị kết án một hoặc nhiều tội 
cho sự vi phạm quy định trong mệnh đề (iv) của tiểu đoạn (C) của đoạn 
(2) của tiểu phần (e) của Đoạn 667 hoặc cho một sự vi phạm cần phải ghi 
danh chiếu theo tiểu phần (c) của Đoạn 290 thì có thể bị trừng phạt chiếu 
theo tiểu phần (h) của Đoạn 1170.

(b) Bất cứ hành động trộm cắp vặt ở tiệm nào như định nghĩa trong 
tiểu phần (a) đều bị buộc tội trộm cắp vặt ở tiệm. Không có người nào bị 
buộc tội trộm cắp vặt ở tiệm có thể bị đồng thời bị buộc tội ăn trộm hay ăn 
cắp cùng tài sản đó.

ĐOẠN 6. Đoạn 473 của Bộ Luật Hình Sự được tu chính như 
sau:

473. (a) Tội làm giấy tờ giả có thể bị phạt tù trong nhà giam 
quận tối đa một năm, hoặc phạt tù chiếu theo tiểu phần (h) của Đoạn 
1170.

(b) Mặc dù có tiểu phần (a), bất cứ người nào phạm tội làm giấy tờ giả 
liên quan đến chi phiếu, công khố phiếu, hối phiếu, tiền giấy, ngân phiếu, 
chi phiếu du lịch, hay phiếu chuyển tiền, mà chi phiếu, công khố phiếu, hối 
phiếu, tiền giấy, ngân phiếu, chi phiếu du lịch, hay phiếu chuyển tiền đó có 
giá trị tối đa là chín trăm năm mươi mỹ kim ($950), sẽ bị phạt tù trong 
nhà giam quận tối đa một năm, trừ khi thay vì vậy người đó có thể bị trừng 
phạt chiếu theo tiểu phần (h) của Đoạn 1170 nếu trước đó người đó đã 
từng bị kết án một tội hay nhiều tội cho sự vi phạm quy định trong mệnh 
đề (iv) của tiểu đoạn (C) của đoạn (2) của tiểu phần (e) của Đoạn 667 
hoặc cho một sự vi phạm cần phải ghi danh chiếu theo tiểu phần (c) của 
Đoạn 290. Không được áp dụng tiểu phần này với bất cứ người nào bị kết 
tội làm giấy tờ giả và mạo danh, như định nghĩa trong Đoạn 530.5.

ĐOẠN 7. Đoạn 476a của Bộ Luật Hình Sự được tu chính như 
sau:

476a. (a) Bất cứ người nào, tự mình, với tư cách là đại lý hoặc 
đại diện của người khác, hay với tư cách là nhân viên của một công 
ty, cố tình, với ý định lừa gạt, làm hoặc rút tiền hoặc lưu hành hay 
phân phối chi phiếu, hối phiếu, hay phiếu chuyển tiền đưa cho một 
ngân hàng hay nơi ký thác, một người, một hãng, hoặc một công ty, 
để lấy tiền, biết rõ rằng vào lúc làm, rút tiền, lưu hành, hay phân 
phối đó thì người làm hay người rút tiền hay công ty đó không có 
đủ ngân khoản, hoặc tín dụng trong ngân hàng hay nơi ký thác, 
người, hãng, hoặc công ty đó, để thanh toán cho chi phiếu, hối phiếu, 
hay phiếu chuyển tiền đó và tất cả những ngân phiếu, hối phiếu, hay 
phiếu chuyển tiền khác mà ngân khoản đó phải thanh toán, trả trọn 
khi phiếu thanh toán đó được trưng ra, mặc dù không công khai 
trưng ra để tham khảo cho việc đó, có thể bị phạt tù trong nhà giam 
quận tối đa một năm, hoặc chiếu theo tiểu phần (h) của Đoạn 1170.

(b) Tuy nhiên, nếu tổng số tiền của tất cả chi phiếu, hối phiếu, 
hay phiếu chuyển tiền mà bị cáo bị buộc tội và bị kết tội làm ra, rút 
tiền, hay lưu hành không quá bốn trăm năm mươi mỹ kim ($450) 
chín trăm năm mươi mỹ kim ($950), thì tội này chỉ bị phạt tù trong 
nhà giam quận tối đa một năm, trừ khi thay vì vậy người đó có thể 
bị trừng phạt chiếu theo tiểu phần (h) của Đoạn 1170 nếu trước đó 
người đó đã từng bị kết án một tội hoặc nhiều tội cho sự vi phạm quy 
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định trong mệnh đề (iv) của tiểu đoạn (C) của đoạn (2) của tiểu phần 
(e) của Đoạn 667 hay cho một sự vi phạm cần phải ghi danh chiếu 
theo tiểu phần (c) của Đoạn 290. Tiểu phần này không áp dụng nếu 
trước đó bị cáo đã từng bị kết tội một ba lần hoặc nhiều hơn cho sự 
vi phạm cho những sự vi phạm của Đoạn 470, 475, hay 476, hay đoạn 
này, hoặc cho tội trộm cắp vặt trong một vụ án mà bị cáo cũng vi 
phạm Đoạn 470, 475, hay 476 hay đoạn này hoặc nếu trước đó bị 
cáo đã từng bị kết tội cho bất cứ sự vi phạm nào theo luật pháp của 
bất cứ tiểu bang nào khác hoặc của Hoa Kỳ mà, nếu phạm tội đó ở 
tiểu bang này, thì đã bị trừng phạt như là vi phạm Đoạn 470, 475 
hay 476 hay đoạn này hoặc nếu người đó đã bị kết tội như vậy cho 
tội trộm cắp vặt trong một vụ án mà, nếu bị cáo phạm tội ở tiểu bang 
này, thì đó cũng sẽ là sự vi phạm Đoạn 470, 475, hay 476, hay đoạn 
này.

(c) Nếu chi phiếu, hối phiếu, hay phiếu chuyển tiền bị từ khước 
vì lý do không có tiền bảo chứng hoặc tín dụng, thì thông báo từ 
khước đó sẽ được chấp nhận như là bằng chứng của việc đã trưng 
ra, không thanh toán, và từ khước và sẽ là bằng chứng có căn cứ về 
việc biết rõ là không có tiền bảo chứng hoặc tín dụng ở ngân hàng 
hay nơi ký thác, người, hãng, hoặc công ty đó.

(d) Trong bất cứ trường hợp nào truy tố theo đoạn này liên quan 
đến từ hai hoặc nhiều chi phiếu, hối phiếu, hay phiếu chuyển tiền, 
thì điều đó sẽ cấu thành bằng chứng sơ khởi về danh tánh của người 
rút tiền bằng chi phiếu, hối phiếu, hay phiếu chuyển tiền nếu cả hai 
điều sau đây xảy ra:

(1) Khi người trả tiền nhận chi phiếu, hối phiếu, hay phiếu chuyển 
tiền từ người rút tiền, người đó đã có những chi tiết sau đây từ người 
rút tiền: tên và nơi cư trú của người rút tiền, địa chỉ kinh doanh hoặc 
địa chỉ gởi thư, số bằng lái hoặc thẻ căn cước hợp lệ của Sở Cấp Bằng 
Lái, và số điện thoại ở nhà hoặc sở làm hay nơi làm việc của người 
rút tiền. Những chi tiết đó có thể ghi trên chi phiếu, hối phiếu, hay 
phiếu chuyển tiền hoặc có thể được lưu trong hồ sơ của người trả 
tiền và trong chi phiếu, hối phiếu, hay phiếu chuyển tiền có tham 
khảo đến bằng số xác minh hay phương tiện tương tự khác.

(2) Người nhận chi phiếu, hối phiếu, hay phiếu chuyển tiền đã 
chứng kiến người rút tiền ký tên hoặc xác nhận ở mặt sau của chi 
phiếu, và, như là bằng chứng của việc đó, đã ký tên tắt của mình vào 
chi phiếu, hối phiếu, hay phiếu chuyển tiền vào lúc nhận.

(e) Chữ "tín dụng" được dùng trong đây sẽ được hiểu theo nghĩa 
là một sự dàn xếp hay hiểu ngầm với ngân hàng hoặc nơi ký thác, 
người, hãng, hoặc công ty về việc thanh toán cho chi phiếu, hối phiếu, 
hay phiếu chuyển tiền.

(f) Nếu có bất cứ đoạn nào ở trên, hay một phần trong đó, bị kết 
luận là vi hiến hoặc bất hợp lệ, thì phần còn lại của đoạn này sẽ 
không vì thế mà trở thành bất hợp lệ, nhưng sẽ vẫn hoàn toàn có 
tác dụng và hiệu lực.

(g) Sở cảnh sát, phòng cảnh sát, hay cơ quan công lực khác có thể 
tính lệ phí từ bị cáo cho công việc điều tra, truy thu, và xem xét 
những chi phiếu đã gởi đến cơ quan đó để điều tra về những cáo 
buộc vi phạm đoạn này hoặc Đoạn 476.

(h) Số tiền lệ phí đó không được quá hai mươi lăm mỹ kim ($25) 
cho mỗi chi phiếu giả, cộng với tiền chi phí trả cho ngân hàng lấy 
của nạn nhân do sự vi phạm bị cáo buộc. Nếu sở cảnh sát, phòng 
cảnh sát, hay cơ quan công lực khác tính lệ phí chi phí trả cho ngân 
hàng lấy của nạn nhân chiếu theo đoạn này, thì lệ phí đó phải trả 
cho nạn nhân để bù lại những lệ phí mà ngân hàng của nạn nhân có 
thể đã ấn định. Không có trường hợp nào mà sự bồi hoàn chi phí 
ngân hàng cho nạn nhân chiếu theo đoạn này được quá mười mỹ 
kim ($10) cho mỗi chi phiếu.

ĐOẠN 8. Đoạn 490.2 được thêm vào Bộ Luật Hình Sự, như sau:
490.2. (a) Mặc dù có Đoạn 487 hay bất cứ một điều khoản luật nào 

khác định nghĩa tội trộm cắp lớn, việc thủ lợi bất cứ một tài sản nào bằng 
cách trộm cắp mà giá trị của số tiền, công lao động, bất động sản hay tài 
sản riêng bị lấy không quá chín trăm năm mươi mỹ kim ($950) sẽ bị xem 
như là trộm cắp vặt và sẽ bị trừng phạt như tội tiểu hình, trừ khi thay vì 
vậy người đó có thể bị trừng phạt chiếu theo tiểu phần (h) của Đoạn 1170 
nếu trước đó người đó đã từng bị kết án một tội hoặc nhiều tội cho sự vi 

phạm quy định trong mệnh đề (iv) của tiểu đoạn (C) của đoạn (2) của tiểu 
phần (e) của Đoạn 667 hoặc cho một sự vi phạm cần phải ghi danh chiếu 
theo tiểu phần (c) của Đoạn 290.

(b) Đoạn này không áp dụng cho bất cứ trường hợp trộm cắp nào có 
thể bị buộc tội như một sự vi phạm chiếu theo bất cứ một điều khoản luật 
nào khác.

ĐOẠN 9. Đoạn 496 của Bộ Luật Hình Sự được tu chính như 
sau:

496. (a) Bất cứ một người nào mua hay nhận bất cứ tài sản nào 
đã bị trộm cắp hoặc đã lấy được theo cách thức cấu thành tội trộm 
cắp hay tội tống tiền, biết rằng tài sản đó đã bị trộm cắp hay lấy được 
như vậy, hoặc người nào che giấu, bán, giữ, hay giúp đỡ cho việc che 
giấu, bán, hoặc giữ bất cứ một tài sản nào từ chủ sở hữu, biết rằng 
tài sản đó đã bị trộm cắp hay bị lấy, sẽ bị phạt tù trong nhà giam quận 
tối đa một năm, hoặc phạt tù chiếu theo tiểu phần (h) của Đoạn 
1170. Tuy nhiên, nếu biện lý khu hoặc đại bồi thẩm đoàn xác định 
rằng biện pháp này sẽ có lợi cho ngành tư pháp, thì biện lý khu hay 
đại bồi thẩm đoàn, tùy theo từng vụ án, có thể, nếu giá trị của tài 
sản không quá chín trăm năm mươi mỹ kim ($950), nói rõ trong 
phần biện luận buộc tội rằng thì sự vi phạm này là tội tiểu hình, chỉ 
phạt tù trong nhà giam quận tối đa một năm, nếu trước đó người đó 
không bị kết tội cho sự vi phạm quy định trong mệnh đề (iv) của tiểu 
đoạn (C) của đoạn (2) của tiểu phần (e) của Đoạn 667 hoặc cho một 
sự vi phạm cần phải ghi danh chiếu theo tiểu phần (c) của Đoạn 290.

Có thể kết tội thủ phạm chính trong một vụ trộm cắp tài sản có 
thật chiếu theo đoạn này. Tuy nhiên, không có người nào có thể vừa 
bị kết tội chiếu theo đoạn này vừa bị kết tội ăn cắp cùng một tài sản.

(b) Bất cứ người nào bán hàng chợ đen, như định nghĩa trong 
Đoạn 21661 của Bộ Luật Kinh Doanh và Nghề Nghiệp, và bất cứ 
người nào mà công việc chính là mua bán, hay sưu tập, hàng hóa 
hoặc tài sản riêng, và bất cứ một đại lý, nhân viên, hay người đại diện 
nào của người đó, là người mua hay nhận bất cứ một tài sản nào có 
giá trị nhiều hơn chín trăm năm mươi mỹ kim ($950) mà đã bị trộm 
cắp hoặc bị lấy theo cách thức cấu thành tội trộm cắp hay tội tống 
tiền, trong những trường hợp mà lẽ ra người, đại lý, nhân viên, hay 
người đại diện đó phải hỏi một cách hợp lý để chắc chắn rằng người 
bán hoặc đưa tài sản đó có quyền bán hoặc đưa tài sản đó một cách 
hợp pháp, nhưng đã không hỏi một cách hợp lý như vậy, sẽ bị phạt 
tù trong nhà giam quận tối đa một năm, hoặc phạt tù chiếu theo tiểu 
phần (h) của Đoạn 1170.

Bất cứ người nào bán hàng chợ đen, như định nghĩa trong Đoạn 
21661 của Bộ Luật Kinh Doanh và Nghề Nghiệp, và bất cứ người 
nào mà công việc chính là mua bán, hay sưu tập, hàng hóa hoặc tài 
sản riêng, và bất cứ một đại lý, nhân viên, hay người đại diện nào 
của người đó, là người mua hay nhận bất cứ một tài sản nào có giá 
trị từ chín trăm năm mươi mỹ kim ($950) trở xuống mà đã bị trộm 
cắp hoặc bị lấy theo cách thức cấu thành tội trộm cắp hay tội tống 
tiền, trong những trường hợp mà lẽ ra người, đại lý, nhân viên, hay 
người đại diện đó phải hỏi một cách hợp lý để chắc chắn rằng người 
bán hoặc đưa tài sản đó có quyền bán hoặc đưa tài sản đó một cách 
hợp pháp, nhưng đã không hỏi một cách hợp lý như vậy, sẽ phạm 
tội tiểu hình.

(c) Bất cứ người nào bị tổn thương bởi sự vi phạm tiểu phần (a) 
hoặc (b) có thể kiện đòi bồi thường gấp ba lần số tiền của sự thiệt 
hại thực sự, nếu có, đã gây ra cho nguyên cáo, tốn kém về kiện tụng, 
và chi phí luật sư hợp lý.

(d) Mặc dù có Đoạn 664, bất cứ một hành động nào nhằm thực 
hiện bất cứ hành vi nào bị cấm bởi đoạn này, trừ sự vi phạm được 
nói rõ trong phần biện luận buộc tội là tội tiểu hình, sẽ bị phạt tù 
trong nhà giam quận tối đa một năm, hoặc phạt tù chiếu theo tiểu 
phần (h) của Đoạn 1170.

ĐOẠN 10. Đoạn 666 của Bộ Luật Hình Sự được tu chính như 
sau:

666. (a) Mặc dù có Đoạn 490, bất cứ một người nào, đã bị kết 
tội trộm cắp vặt, trộm cắp lớn, bị kết tội chiếu theo tiểu phần (d) hay 
(e) của Đoạn 368, trộm cắp xe chiếu theo Đoạn 10851 của Bộ Luật 
Giao Thông, ăn trộm, cướp xe, cướp, hay phạm tội đại hình trong 
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Đoạn 496 từ ba lần hoặc nhiều hơn và đã thụ án cho những tội đó 
ở bất cứ trại cải huấn nào hoặc đã ở tù như là điều kiện quản chế 
cho sự vi phạm đó, và sau đó bị kết tội trộm cắp vặt, sẽ bị phạt tù 
trong nhà giam quận tối đa một năm, hoặc phạt tù chiếu theo tiểu 
phần (h) của Đoạn 1170.

(b) (a) Mặc dù có Đoạn 490, bất cứ người nào được đề cập đến 
trong tiểu phần (b) đoạn (1) là người, đã bị kết tội trộm cắp vặt, trộm 
cắp lớn, bị kết tội chiếu theo tiểu phần (d) hay (e) của Đoạn 368, 
trộm cắp xe chiếu theo Đoạn 10851 của Bộ Luật Giao Thông, ăn 
trộm, cướp xe, cướp, hay phạm tội đại hình trong Đoạn 496, và đã 
thụ án tù cho những tội đó ở bất cứ cơ sở cải huấn nào hoặc đã ở tù 
như là một điều kiện quản chế cho sự vi phạm đó, và là người sau 
đó bị kết tội trộm cắp vặt, sẽ bị phạt tù trong nhà giam quận tối đa 
một năm, hoặc ở nhà tù tiểu bang.

(1) (b) Tiểu phần này Tiểu phần (a) sẽ áp dụng cho bất cứ người 
nào cần phải ghi danh chiếu theo Đạo Luật Ghi Danh Là Người Vi 
Phạm Tình Dục, hoặc là người trước đó đã bị kết tội đại hình bạo 
lực hoặc nghiêm trọng, như quy định trong tiểu phần (c) của Đoạn 
667.5 hay tiểu phần (c) của Đoạn 1192.7 mệnh đề (iv) của tiểu đoạn 
(C) của đoạn (2) của tiểu phần (e) của Đoạn 667, hoặc đã bị kết tội 
chiếu theo tiểu phần (d) hay (e) của Đoạn 368.

(2) (c) Tiểu phần Đoạn này sẽ không được diễn giải là để ngăn 
cản việc truy tố hay trừng phạt chiếu theo tiểu phần từ (b) đến (i), 
kể cả những tiểu phần đó, của Đoạn 667, hoặc Đoạn 1170.12.

ĐOẠN 11. Đoạn 11350 của Bộ Luật Sức Khỏe và An Toàn được 
tu chính như sau:

11350. (a) Trừ khi có quy định khác trong tiểu phần này, bất 
cứ người nào sở hữu (1) bất cứ một loại thuốc cấm nào quy định 
trong tiểu phần (b), hay (c), (e), hay đoạn (1) của tiểu phần (f) của 
Đoạn 11054, quy định trong đoạn (14), (15), hay (20) của tiểu phần 
(d) của Đoạn 11054, hoặc quy định trong tiểu phần (b) hay (c) của 
Đoạn 11055, hoặc quy định trong tiểu phần (h) của Đoạn 11056, 
hoặc (2) bất cứ một loại thuốc cấm nào được phân loại trong Danh 
Mục III, IV, hay V mà là thuốc ngủ, trừ khi có toa thuốc của bác sĩ, 
nha sĩ, bác sĩ chuyên khoa chân, hay bác sĩ thú y có giấy phép hành 
nghề trong tiểu bang này, sẽ bị phạt tù trong nhà giam quận tối đa 
một năm, trừ khi thay vì vậy người đó sẽ bị trừng phạt chiếu theo tiểu 
phần (h) của Đoạn 1170 của Bộ Luật Hình Sự nếu trước đó người đó 
đã từng bị kết án một tội hoặc nhiều tội cho sự vi phạm quy định trong 
mệnh đề (iv) của tiểu đoạn (C) của đoạn (2) của tiểu phần (e) của 
Đoạn 667 của Bộ Luật Hình Sự hoặc cho một sự vi phạm cần phải ghi 
danh chiếu theo tiểu phần (c) của Đoạn 290 của Bộ Luật Hình Sự.

(b) Trừ khi có quy định khác trong tiểu phần này, bất cứ người 
nào sở hữu bất cứ một loại thuốc cấm nào quy định trong tiểu phần 
(e) của Đoạn 11054 sẽ bị phạt tù trong nhà giam quận tối đa một 
năm hoặc chiếu theo tiểu phần (h) của Đoạn 1170 của Bộ Luật Hình 
Sự.

(c) (b) Trừ khi có quy định khác trong tiểu phần này, bất cứ khi 
nào có người sở hữu bất cứ loại thuốc cấm nào quy định trong tiểu 
phần (a) hay (b), thì thẩm phán có thể, cộng với bất cứ hình phạt 
nào miễn là chiếu theo tiểu phần (a) hay (b), ấn định cho người đó 
khoản tiền phạt không quá bảy mươi mỹ kim ($70) mà số tiền phạt 
này sẽ được sử dụng phù hợp với Đoạn 1463.23 của Bộ Luật Hình 
Sự. Tuy nhiên, tòa sẽ, xem xét đến khả năng thanh toán của bị cáo, 
và không có bị cáo nào được từ khước việc quản chế vì người đó 
không có khả năng thanh toán tiền phạt ấn định theo tiểu phần này.

(d) (c) Ngoại trừ những trường hợp bất thường mà việc này sẽ 
không giúp ích cho ngành tư pháp, bất cứ khi nào tòa cho quản chế 
chiếu theo sự kết tội đại hình theo đoạn này, cộng với bất cứ điều 
kiện nào khác của việc quản chế có thể áp đặt, sẽ ra lệnh về những 
điều kiện sau đây của việc quản chế:

(1) Đối với sự vi phạm lần đầu theo đoạn này, bị phạt tiền ít nhất 
là một ngàn mỹ kim ($1,000) hoặc làm việc phục vụ cộng đồng.

(2) Đối với sự vi phạm từ lần thứ hai trở lên theo đoạn này, bị 
phạt tiền ít nhất là hai ngàn mỹ kim ($2,000) hoặc làm việc phục vụ 
cộng đồng.

(3) Nếu bị cáo không có khả năng thanh toán những số tiền phạt 
tối thiểu quy định trong đoạn (1) và (2), thì sẽ bị chỉ thị cho làm việc 
phục vụ cộng đồng thay cho tiền phạt.

ĐOẠN 12. Đoạn 11357 của Bộ Luật Sức Khỏe và An Toàn được 
tu chính như sau:

11357. (a) Trừ khi luật cho phép, bất cứ người nào sở hữu ma 
túy cô đặc sẽ bị phạt tù trong nhà giam quận tối đa một năm hoặc 
phạt tiền tối đa năm trăm mỹ kim ($500), hoặc vừa phạt tiền vừa 
phạt tù, hoặc sẽ bị phạt tù chiếu theo tiểu phần (h) của Đoạn 1170 
của Bộ Luật Hình Sự trừ khi thay vì vậy người đó có thể bị trừng phạt 
chiếu theo tiểu phần (h) của Đoạn 1170 của Bộ Luật Hình Sự nếu 
trước đó người đó đã bị kết án một tội hay nhiều tội cho sự vi phạm 
quy định trong mệnh đề (iv) của tiểu đoạn (C) của đoạn (2) của tiểu 
phần (e) của Đoạn 667 của Bộ Luật Hình Sự hoặc cho một sự vi phạm 
cần phải ghi danh chiếu theo tiểu phần (c) của Đoạn 290 của Bộ Luật 
Hình Sự.

(b) Trừ khi luật cho phép, bất cứ người nào sở hữu không quá 
28.5 grams cần sa, không phải là ma túy cô đặc, là đã phạm tội có 
thể bị phạt tiền tối đa một trăm mỹ kim ($100).

(c) Trừ khi luật cho phép, bất cứ người nào sở hữu nhiều hơn 
28.5 grams cần sa, không phải là ma túy cô đặc, sẽ bị phạt tù trong 
nhà giam quận tối đa sáu tháng hoặc phạt tiền tối đa năm trăm mỹ 
kim ($500), hoặc vừa phạt tiền vừa phạt tù.

(d) Trừ khi luật cho phép, bất cứ người nào từ 18 tuổi trở lên sở 
hữu không quá 28.5 grams cần sa, không phải là ma túy cô đặc, ở 
trên phần đất của, hoặc trong phạm vi của, bất cứ trường học nào 
giảng dạy cho lớp mẫu giáo hoặc bất cứ lớp nào từ 1 đến 12 trong 
giờ trường mở cửa cho các lớp học hay các chương trình liên quan 
đến trường học là phạm tội tiểu hình và sẽ bị phạt tiền tối đa năm 
trăm mỹ kim ($500), hoặc phạt tù trong nhà giam quận tối đa 10 
ngày, hoặc bị cả hai hình phạt.

(e) Trừ khi luật cho phép, bất cứ người nào dưới 18 tuổi sở hữu 
không quá 28.5 grams cần sa, không phải là ma túy cô đặc, ở trên 
phần đất của, hoặc trong phạm vi của, bất cứ trường học nào giảng 
dạy cho lớp mẫu giáo hoặc bất cứ lớp nào từ 1 đến 12 trong giờ 
trường mở cửa cho các lớp học hay các chương trình liên quan đến 
trường học là phạm tội tiểu hình và sẽ bị áp dụng hình phạt sau đây:

(1) Phạt tiền tối đa hai trăm năm mươi mỹ kim ($250), nếu xét 
thấy rằng đây là lần vi phạm lần đầu.

(2) Phạt tiền tối đa năm trăm mỹ kim ($500), hoặc phải bị đưa 
vào trung tâm cải huấn thanh thiếu niên, nông trại, trại, lâm trại, 
hay nhà giam thiếu niên an ninh trong thời gian tối đa 10 ngày, hoặc 
bị cả hai hình phạt, nếu xét thấy rằng đây là lần vi phạm lần thứ hai 
trở lên.

ĐOẠN 13. Đoạn 11377 của Bộ Luật Sức Khỏe và An Toàn được 
tu chính như sau:

11377. (a) Trừ khi luật cho phép và có quy định khác trong tiểu 
phần (b) hay Đoạn 11375, hoặc trong Điều 7 (bắt đầu từ Đoạn 4211) 
của Chương 9 Phần 2 của Bộ Luật Kinh Doanh và Nghề Nghiệp, bất 
cứ người nào sở hữu bất cứ một loại thuốc cấm nào mà (1) được 
phân loại trong Danh Mục III, IV, hay V, và không phải là thuốc ngủ, 
(2) được quy định trong tiểu phần (d) của Đoạn 11054, trừ đoạn 
(13), (14), (15), và (20) của tiểu phần (d), (3) được quy định trong 
đoạn (11) của tiểu phần (c) của Đoạn 11056, (4) được quy định trong 
đoạn (2) hoặc (3) của tiểu phần (f) của Đoạn 11054, hoặc (5) được 
quy định trong tiểu phần (d), (e), hay (f) của Đoạn 11055, trừ khi 
có toa thuốc của bác sĩ, nha sĩ, bác sĩ chuyên khoa chân, hay bác sĩ 
thú y, có giấy phép hành nghề ở tiểu bang này, sẽ bị phạt tù trong 
nhà giam quận tối đa một năm hoặc chiếu theo tiểu phần (h) của 
Đoạn 1170 của Bộ Luật Hình Sự, trừ khi thay vì vậy người đó có thể 
bị trừng phạt chiếu theo tiểu phần (h) của Đoạn 1170 của Bộ Luật 
Hình Sự nếu trước đó người đó đã bị kết án một tội hoặc nhiều tội cho 
sự vi phạm quy định trong mệnh đề (iv) của tiểu đoạn (C) của đoạn 
(2) của tiểu phần (e) của Đoạn 667 của Bộ Luật Hình Sự hoặc cho 
một sự vi phạm cần phải ghi danh chiếu theo tiểu phần (c) của Đoạn 
290 của Bộ Luật Hình Sự.
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(b) (1) Bất cứ người nào vi phạm tiểu phần (a) bằng cách sở hữu 
bất hợp pháp một loại thuốc cấm quy định trong tiểu phần (f) của 
Đoạn 11056, và trước đó chưa bị kết tội về vi phạm có liên quan đến 
thuốc cấm quy định trong tiểu phần (f) của Đoạn 11056, là phạm 
tội tiểu hình.

(2) Bất cứ người nào vi phạm tiểu phần (a) bằng cách sở hữu bất 
hợp pháp một loại thuốc cấm quy định trong tiểu phần (g) của Đoạn 
11056 là phạm tội tiểu hình.

(3) Bất cứ người nào vi phạm tiểu phần (a) bằng cách sở hữu bất 
hợp pháp một loại thuốc cấm quy định trong đoạn (7) hay (8) của 
tiểu phần (d) của Đoạn 11055 là phạm tội tiểu hình.

(4) Bất cứ người nào vi phạm tiểu phần (a) bằng cách sở hữu bất 
hợp pháp một loại thuốc cấm quy định trong đoạn (8) của tiểu phần 
(f) của Đoạn 11057 là phạm tội tiểu hình.

(c) (b) Cộng với bất cứ khoản tiền phạt nào ấn định theo tiểu 
phần (b), thẩm Thẩm phán có thể ấn định một khoản tiền phạt tối 
đa bảy mươi mỹ kim ($70) đối với bất cứ người nào vi phạm tiểu 
phần (a), và số tiền phạt này sẽ được sử dụng phù hợp với Đoạn 
1463.23 của Bộ Luật Hình Sự. Tuy nhiên, tòa sẽ, xem xét đến khả 
năng thanh toán của bị cáo, và không có bị cáo nào được từ khước 
việc quản chế vì người đó không có khả năng thanh toán tiền phạt 
ấn định theo tiểu phần này.

ĐOẠN 14. Đoạn 1170.18 được thêm vào Bộ Luật Hình Sự, như 
sau:

1170.18. (a) Người hiện đang thụ án vì bị kết tội, cho dù là qua xét 
xử hay tự nhận tội, về một tội hay nhiều tội đại hình là người đã phạm 
một tội tiểu hình theo đạo luật thêm của đoạn này ("đạo luật này") nếu 
đạo luật này đã có hiệu lực vào lúc sự vi phạm xảy ra có thể thỉnh cầu hủy 
bỏ bản án trước khi tòa xét xử đưa ra phán quyết kết tội trong vụ án của 
người đó để yêu cầu xử lại cho phù hợp với Đoạn 11350, 11357, hay 11377 
của Bộ Luật Sức Khỏe và An Toàn, hoặc Đoạn 459.5, 473, 476a, 490.2, 
496, hay 666 của Bộ Luật Hình Sự, là những đoạn đã được tu chính hoặc 
thêm vào bởi đạo luật này.

(b) Sau khi nhận được đơn thỉnh cầu theo tiểu phần (a), tòa sẽ quyết 
định là người thỉnh cầu có đáp ứng được những tiêu chuẩn trong tiểu phần 
(a) hay không. Nếu người thỉnh cầu đáp ứng những tiêu chuẩn trong tiểu 
phần (a), thì bản án đại hình của người thỉnh cầu sẽ được hủy bỏ và người 
thỉnh cầu được xử lại thành tội tiểu hình chiếu theo Đoạn 11350, 11357, 
hay 11377 của Bộ Luật Sức Khỏe và An Toàn, hoặc Đoạn 459.5, 473, 476a, 
490.2, 496, hay 666 của Bộ Luật Hình Sự, những đoạn đã được tu chính 
hoặc thêm vào bởi đạo luật này, trừ khi tòa, tùy theo sự suy xét, quyết định 
rằng việc xử lại cho người thỉnh cầu sẽ gây nguy cơ bất trắc làm nguy hiểm 
cho an toàn công cộng. Khi đưa ra quyết định của mình, tòa có thể xem 
xét tất cả những vấn đề sau đây:

(1) Quá trình bị kết tội hình sự trước đây của người thỉnh cầu, bao gồm 
những tội đã vi phạm, mức độ tổn thương gây ra cho nạn nhân, thời gian 
thụ án tù trước đó, và khoảng thời gian vi phạm những tội đó cách xa nhau 
như thế nào.

(2) Hồ sơ kỷ luật của người thỉnh cầu và hồ sơ phục hồi trong thời gian 
ở tù.

(3) Bất cứ bằng chứng nào khác mà tòa, tùy theo sự suy xét, xác định 
là có liên quan để quyết định xem bản án mới có gây nguy cơ bất trắc làm 
nguy hiểm cho an toàn công cộng hay không.

(c) Như được dùng trong toàn Bộ Luật này, "nguy cơ bất trắc làm nguy 
hiểm cho an toàn công cộng" có nghĩa là nguy cơ bất trắc làm cho người 
thỉnh cầu sẽ phạm tội đại hình bạo lực mới trong phạm vi ý nghĩa của 
mệnh đề (iv) của tiểu đoạn (C) của đoạn (2) của tiểu phần (e) của Đoạn 
667.

(d) Người được xử lại chiếu theo tiểu phần (b) sẽ được trừ đi khoảng 
thời gian đã thụ án và sẽ phải lệ thuộc vào sự quản chế trong một năm sau 
khi hoàn tất bản án của mình, trừ khi tòa, tùy theo sự suy xét, như là một 
phần trong phán quyết xử lại, cho người đó không phải bị quản chế. Người 
đó bị lệ thuộc vào Đoạn 3000.08 sự giám sát quản chế bởi Nha Cải Huấn 
và Phục Hồi và thẩm quyền của tòa trong quận là nơi mà người bị quản 
chế được phóng thích hoặc sinh sống, hay là nơi có sự vi phạm giám sát bị 
cáo buộc đã xảy ra, cho mục đích điều giải thỉnh cầu hủy bỏ sự quản chế 
và áp đặt một án tù có thời hạn.

(e) Không có trường hợp nào mà việc xử lại theo đoạn này gây ra việc 
áp đặt một bản án có thời hạn lâu hơn bản án lúc đầu.

(f) Người đã mãn án của mình vì bị kết tội, cho dù là qua xét xử hay 
tự nhận tội, về một tội hay nhiều tội đại hình đã phạm một tội tiểu hình 
theo đạo luật này nếu như đạo luật này đã có hiệu lực vào lúc sự vi phạm 
đó xảy ra, có thể nộp đơn thỉnh cầu trước khi tòa xét xử đưa ra phán quyết 
kết tội trong vụ án của người đó để một tội hay nhiều tội đại hình được chỉ 
định là tội tiểu hình.

(g) Nếu đơn thỉnh cầu đáp ứng những tiêu chuẩn trong tiểu phần (f), 
thì tòa sẽ chỉ định sự vi phạm hay những sự vi phạm tội đại hình là tội tiểu 
hình.

(h) Trừ khi người thỉnh cầu yêu cầu, không cần phải tổ chức điều giải 
để chấp thuận hay từ khước đơn thỉnh cầu được nộp theo tiểu đoạn (f).

(i) Những điều khoản của đoạn này sẽ không áp dụng cho những người 
trước đó đã bị kết án một tội hay nhiều tội cho sự vi phạm quy định trong 
mệnh đề (iv) của tiểu đoạn (C) của đoạn (2) của tiểu phần (e) của Đoạn 
667 hoặc cho một sự vi phạm cần phải ghi danh chiếu theo tiểu phần (c) 
của Đoạn 290.

(j) Bất cứ đơn thỉnh cầu hay đơn xin nào theo đoạn này đều phải nộp 
trong vòng ba năm sau ngày phần thêm của đạo luật này có hiệu lực hoặc 
vào ngày sau này nếu chứng minh được là có lý do chính đáng.

(k) Bất cứ sự kết tội đại hình nào đã được hủy bỏ và xử lại theo tiểu 
phần (b) hoặc được chỉ định là tội tiểu hình theo tiểu phần (g) sẽ được xem 
là tội tiểu hình cho tất cả mọi mục đích, ngoại trừ việc xử lại đó sẽ không 
cho phép người đó sở hữu, chiếm hữu, hay cất giữ hoặc sử dụng bất cứ loại 
súng nào hoặc ngăn cản việc kết tội người đó theo Chương 2 (bắt đầu từ 
Đoạn 29800) của Phần 9 Đề Tựa 4 của Mục 6.

(l) Nếu tòa đã tuyên bản án đầu tiên cho người thỉnh cầu không có thời 
gian, thì chánh thẩm sẽ chỉ định một thẩm phán khác để quyết định về đơn 
thỉnh cầu hay đơn xin.

(m) Không có điều khoản nào trong đoạn này có ý định để làm giảm 
hay hủy bỏ bất cứ quyền hay biện pháp giải quyết nào mà trong trường 
hợp khác sẽ có cho người thỉnh cầu hoặc người nộp đơn xin.

(n) Không có điều khoản nào trong đoạn này và các đoạn liên quan có 
ý định là để làm giảm hay hủy bỏ tính cách cuối cùng của những phán 
quyết trong bất cứ một vụ án nào không thuộc phạm vi hiệu lực của đạo 
luật này.

(o) Buổi điều giải để xử lại được ra lệnh theo đạo luật này sẽ cấu thành 
"tiến trình phóng thích sau khi kết tội" theo đoạn (7) của tiểu phần (b) của 
Đoạn 28 Điều I của Hiến Pháp California (Đạo Luật Marsy).

ĐOẠN 15. Tu Chính.
Đạo luật này sẽ được diễn giải theo cách bao quát để thực hiện 

mục đích của nó. Những điều khoản của dự luật này có thể được tu 
chính bởi hai phần ba phiếu bầu của các thành viên của mỗi viện 
trong Lập Pháp và được Thống Đốc ký thông qua miễn là những tu 
chính đó không mâu thuẫn và khai triển thêm ý định của đạo luật 
này. Lập Pháp có thể bằng đa số phiếu bầu tu chính, được thêm, hay 
hủy bỏ các điều khoản để giảm thêm những hình phạt đối với bất 
cứ vi phạm nào được đề cập đến bởi đạo luật này.

ĐOẠN 16. Tính Cách Tách Biệt.
Nếu có bất cứ một điều khoản nào của dự luật này, hay phần nào 

của dự luật này, hoặc sự áp dụng bất cứ một điều khoản nào hay 
phần nào cho bất cứ người nào hay hoàn cảnh nào, vì bất cứ một lý 
do gì bị xem là bất hợp lệ, thì những điều khoản còn lại, hoặc sự áp 
dụng những điều khoản đó, sẽ không bị ảnh hưởng, nhưng sẽ vẫn 
hoàn toàn có hiệu lực và tác dụng, và theo ý nghĩa này những điều 
khoản của dự luật này có tính cách tách biệt.

ĐOẠN 17. Những Dự Luật Tiên Khởi Mâu Thuẫn.
(a) Đạo luật này thay đổi những hình phạt liên quan đến một số 

tội phạm không nghiêm trọng, không bạo lực. Trong trường hợp dự 
luật này và một dự luật hay những dự luật tiên khởi khác có liên 
quan đến cùng một chủ đề được đưa vào cùng một lá phiếu bầu của 
toàn tiểu bang, thì những điều khoản của một dự luật hay nhiều dự 
luật khác sẽ được xem như là mâu thuẫn với dự luật này. Trong 
trường hợp dự luật này nhận được nhiều phiếu thuận hơn, thì những 
điều khoản của dự luật này sẽ được ưu tiên trọn vẹn, và những điều 
khoản của dự luật khác sẽ trở thành vô hiệu lực và không có tác 
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dụng. Tuy nhiên, trong trường hợp dự luật này và một dự luật hay 
nhiều dự luật khác có những điều khoản hủy bỏ những hình phạt 
đối với việc sở hữu ma túy cô đặc được phê chuẩn trong cùng một 
kỳ bầu cử, thì ý định của cử tri là những điều khoản như vậy liên 
quan đến ma túy cô đặc trong một dự luật hay nhiều dự luật khác 
sẽ được ưu tiên, bất luận là dự luật nào nhận được nhiều phiếu thuận 
hơn. Cử tri cũng có ý định làm cho tất cả những sự áp dụng và điều 
khoản khác của dự luật này, và một dự luật hay nhiều dự luật khác, 
hoàn toàn có hiệu lực và tác dụng nhưng chỉ trong trường hợp một 
dự luật hay nhiều dự luật khác không mâu thuẫn với những điều 
khoản của đạo luật này.

(b) Nếu dự luật này được cử tri phê chuẩn nhưng bị thay thế bởi 
một đạo luật hoặc bất cứ một dự luật mâu thuẫn nào khác được cử 
tri phê chuẩn trong cùng một kỳ bầu cử, và dự luật mâu thuẫn được 
đưa vào lá phiếu đó về sau bị xem là bất hợp lệ, thì dự luật này sẽ có 
tác dụng ngay và hoàn toàn có tác dụng và hiệu lực.

ĐOẠN 18. Cách Giải Thích Bao Quát.
Đạo luật này sẽ được diễn giải theo cách bao quát để thực hiện 

những mục đích của nó.

Dự Luật 48
Dự luật này được đề nghị bởi Dự Luật Hạ Viện 277 của Phiên Họp 

Thường Lệ năm 2013–2014 (Chương 51, Đạo Luật năm 2013) được 
đệ trình với người dân California như là một sự trưng cầu dân ý 
chiếu theo những điều khoản của Đoạn 9 Điều II của Hiến Pháp 
California.

Dự luật được đề nghị này bổ túc một đoạn vào Bộ Luật Chính 
Quyền; do đó, những điều khoản mới được đề nghị thêm vào sẽ in 
theo kiểu chữ nghiêng để cho biết đó là những điều khoản mới.

Dự Luật Đề Nghị
ĐOẠN 1. Đoạn 12012.59 được thêm vào Bộ Luật Chính Quyền, 

như sau:
12012.59. (a) (1) Khế ước về hoạt động bài bạc giữa tiểu bang 

và bộ lạc đã được ký kết chiếu theo Đạo Luật Quản Lý Hoạt Động Bài 
Bạc Của Người Da Đỏ năm 1988 của liên bang (18 U.S.C. Đoạn 1166 

đến 1168, kể cả những đoạn đó, và 25 U.S.C. Đoạn 2701 và tiếp theo) 
giữa Tiểu Bang California và bộ lạc North Fork Rancheria Band của 
Người Da Đỏ Mono, có tác dụng vào ngày 31 tháng Tám, 2012, theo 
đây được thông qua.

(2) Khế ước về hoạt động bài bạc giữa tiểu bang và bộ lạc đã được 
ký kết chiếu theo Đạo Luật Quản Lý Hoạt Động Bài Bạc Của Người 
Da Đỏ năm 1988 của liên bang (18 U.S.C. Đoạn 1166 đến 1168, kể 
cả những đoạn đó, và 25 U.S.C. Đoạn 2701 và tiếp theo) giữa Tiểu 
Bang California và Bộ Lạc Wiyot, có tác dụng vào ngày 20 tháng Ba, 
2013, theo đây được thông qua.

(b) (1) Xét đến quyền tự trị của bộ lạc, không có điều nào sau đây 
được xem như là một dự án cho mục đích của Đạo Luật Phẩm Chất 
Môi Sinh California (Phần 13 (bắt đầu từ Đoạn 21000) của Bộ Luật 
Tài Nguyên Công Cộng):

(A) Tu chính các khế ước về hoạt động bài bạc giữa tiểu bang và 
bộ lạc được thông qua bởi đoạn này có tác dụng.

(B) Các khế ước về hoạt động bài bạc giữa tiểu bang và bộ lạc được 
thông qua bởi đoạn này có tác dụng.

(C) Thỏa thuận liên chính quyền giữa bộ lạc và chính quyền quận 
hoặc thành phố được thương lượng chiếu theo sự công khai cho phép 
của, hoặc như được công khai tham khảo trong, các khế ước về hoạt 
động bài bạc giữa tiểu bang và bộ lạc được thông qua bởi đoạn này có 
tác dụng.

(D) Thỏa thuận liên chính quyền giữa bộ lạc và Bộ Giao Thông 
được thương lượng chiếu theo sự công khai cho phép của, hoặc như 
được công khai tham khảo trong, các khế ước về hoạt động bài bạc 
giữa tiểu bang và bộ lạc được thông qua bởi đoạn này có tác dụng.

(E) Những ảnh hưởng đến khu dành riêng của việc tuân hành 
những điều khoản của các khế ước về hoạt động bài bạc giữa tiểu bang 
và bộ lạc được thông qua bởi đoạn này.

(F) Mua bán tài sản trong khế ước, như định nghĩa trong tiểu phần 
(a) của Đoạn 63048.6, hoặc thiết lập tín quỹ cho mục đích đặc biệt 
chiếu theo Đoạn 63048.65.

(2) Trừ khi có quy định rõ trong đây, tiểu phần này không miễn cho 
một thành phố, quận, hoặc thành phố và quận, hay Bộ Giao Thông, 
không tuân theo những đòi hỏi của Đạo Luật Phẩm Chất Môi Sinh 
California.
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★ Đảng Tự Do ★

Nếu quý vị giao tế phóng khoáng và có trách nhiệm tài khóa, thì 
quý vị là người sống theo cách tự do.

Những giải pháp của Đảng Tự Do thực tế nhất, có hiệu quả nhất, 
và công bằng nhất để củng cố nền kinh tế và quản trị tiểu bang của 
chúng ta. Nếu những giải pháp đó đã được thực thi trong mười năm 
qua, thì California đã có được một nền kinh tế vững vàng và những 
điều kiện sinh sống đáng mơ ước dựa vào:

•	Các	 doanh	 nghiệp	 tư	 nhân	 thịnh	 vượng	•	Phụ	 huynh	 được	
chọn	về	giáo	dục	cho	con	của	họ	•	Bảo	hiểm	sức	khỏe	tư	có	giá	cạnh	
tranh	•	Hưu	bổng	của	công	chúng	không	làm	cho	các	chính	quyền	địa	
phương	và	khu	phải	phá	sản	•	Áp	dụng	luật	pháp	bình	đẳng	cho	tất	cả	
mọi người dân California, kể cả những viên chức dân cử của California

Đảng Tự Do sẽ nỗ lực để:
•	Thu	gọn	hoạt	động	của	chính	quyền,	nhờ	đó	giảm	chi	tiêu	của	

chính quyền và giảm thuế (có hơn 300 cơ quan chính quyền được tài trợ 

bằng tiền thuế có thể đóng cửa mà không gây nguy hại cho hoạt động 
của	chính	quyền,	an	toàn	công	cộng,	giáo	dục,	y	tế,	và	hưu	trí)	•	Cải	tổ	
hưu bổng của công chức đang làm cho các thành phố, quận và tiểu bang 
bị	phá	sản	•	Tư	nhân	hóa	các	dịch	vụ	của	chính	quyền	để	được	nhận	
sự	cung	cấp	hoàn	hảo	bởi	những	nơi	cung	cấp	ít	tốn	kém	•	Khuyến	
khích	phát	triển	thương	mại	tư	để	tạo	ra	việc	làm	•	Bảo	đảm	đối	xử	
bình	đẳng	theo	luật	cho	tất	cả	mọi	người	dân	California	•	Quản	lý	cần	
sa giống như rượu chỉ bán cho người lớn, làm cho trẻ vị thành niên khó 
mua	được	hơn	•	Áp	dụng	cho	Lập	Pháp	làm	việc	nửa	giờ	(part-time)

Các ứng cử viên của Đảng Tự Do sẽ thực hiện những cải tổ này nếu 
quý vị ủng hộ và bầu cho họ được đắc cử.

Libertarian Party of California 
Kevin Takenaga, Chairman 
770 L Street, Suite 950 
Sacramento, CA 95814-3361

(916) 446-1776 
E-mail: office@ca.lp.org 
Website: www.ca.lp.org

★ Người Mỹ Bầu Cử  ★

Không có bài phát biểu.

★ Đảng Cộng Hòa ★

Đảng Cộng Hòa California mong muốn chấm dứt hiện trạng ở 
Sacramento và phục hồi tiểu bang của chúng ta như là một nơi dẫn đầu 
trên toàn quốc về phát triển kinh tế và đổi mới bằng cách cắt giảm thuế, 
hủy bỏ những sự cấm đoán, và đưa thương nghiệp trở về California.

Chúng tôi muốn giúp xây dựng một California là nơi người dân 
một lần nữa được an tâm vì nền kinh tế năng động tạo ra việc làm và 
nhiều cơ hội cho tất cả những ai là người sẵn sàng và có thể làm việc.

Đảng Cộng Hòa ủng hộ cải tổ chính quyền cồng kềnh và lãng phí, 
bảo vệ các quyền về tài sản, cung cấp những chọn lựa về giáo dục cho 
tất cả mọi gia đình, và giảm gánh nặng cho người dân đóng thuế hầu 
phát triển nền kinh tế và tạo ra việc làm và những cơ hội mà các gia 
đình của chúng ta cần đến.

Đảng Cộng Hòa bênh vực người dân California hằng ngày—chứ 
không phải các nhóm đặc quyền hay chính quyền lớn. Chúng tôi tranh 

đấu để bảo vệ tự do cá nhân, hầu mang đến cơ hội bình đẳng, và để bảo 
đảm cho tất cả mọi người dân California có thể làm việc, tiết kiệm, và 
đầu tư cho tương lai của họ.

Nền dân chủ của chúng ta chỉ có hiệu lực nếu có những người tốt 
thực hiện sự quyết định và làm việc. Cánh cửa của chúng tôi mở rộng 
cho quý vị và chúng tôi hy vọng quý vị sẽ quyết định cho riêng mình 
hôm nay để bảo vệ, cải thiện và xây dựng California bằng cách gia nhập 
Đảng Cộng Hòa tại California. Quý vị có thể tìm hiểu thêm bằng cách 
xem trong website của chúng tôi tại cagop.org hôm nay.

California Republican Party 
Jim Brulte, Chairman 
1121 L Street, Suite 207 
Sacramento, CA 95814

(916) 448-9496 
Website: www.cagop.org

Thứ tự của các bài phát biểu được quyết định bằng cách rút thăm. Những bài phát biểu trên trang này là do các chính 
đảng nộp và chưa được bất cứ một cơ quan chính thức nào kiểm chứng về mức độ chính xác.
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Green Party of California 
P.O. Box 160, Station A 
Richmond, CA 94808

(916) 448-3437 
E-mail: gpca@cagreens.org 
Website: www.cagreens.org

Đảng Xanh ủng hộ những giải pháp khả thi cho những vấn đề khó 
khăn nhất của thế giới, từ sự thay đổi khí hậu đến mức chênh lệch 
chưa từng có về lợi tức. Chúng tôi đặt người dân và hành tinh này 
lên hàng đầu.

Đảng Xanh hiện đang có 53 đảng viên giữ chức vụ dân cử ở 
California. Bầu cho Đảng Xanh có nghĩa là xóa bỏ sự nghèo khó của 
người nghèo, và ủng hộ sự bình đẳng và bền vững. Chính quyền của 
Đảng Xanh có nghĩa là:

CÔNG BÌNH VỀ KINH TẾ
•	Chấm	dứt	tình	trạng	nghèo	khó	qua	những	công	việc	làm	có	tính	

cách bảo vệ môi trường với mức lương đủ sống, nhà ở giá phải chăng, 
dịch vụ y tế chỉ do một nơi trả tiền, quyền của người lao động, và an 
ninh	về	thực	phẩm	cho	tất	cả	mọi	người	•	Một	ngân	hàng	công	hữu	
của	tiểu	bang	để	đầu	tư	vào	California	thay	vì	Wall	Street	•	Giáo	dục	
thay vì tù tội, và miễn học phí cho trường đại học/viện đại học công 
lập, bằng cách cải tổ Dự Luật 13 và đánh thuế lũy tiến

CẢI TỔ BẦU CỬ
•	Hủy	bỏ	trừ	tiền	đóng	góp	của	các	công	ty	qua	các	kỳ	bầu	cử	công	

khai	về	tài	chánh	•	Dân	chủ	hơn	và	đại	diện	trọn	vẹn	hơn	qua	hình	thức	
đại diện theo tỷ lệ cho lập pháp tiểu bang và Quốc Hội, và xếp hạng 
theo	số	phiếu	bầu	chọn	cho	chức	vụ	điều	hành	toàn	tiểu	bang	•	Dẹp	
Bỏ Thể Thức Hai Ứng Cử Viên Đứng Đầu

CẢI TỔ HỆ THỐNG TƯ PHÁP
•	Bỏ	án	tử	hình	•	Tạm	hoãn	xây	nhà	tù	và	đóng	cửa	các	nhà	tù	tư	

nhân	•	Hợp	pháp	hóa	cần	sa
NĂNG LƯỢNG THIÊN NHIÊN TRONG TƯƠNG LAI
•	Đóng	cửa	nhà	máy	điện	nguyên	tử	Diablo	Canyon	•	Một	California	

sử dụng Năng Lượng Mặt Trời, tiết kiệm năng lượng, bảo tồn và năng 
lượng	thiên	nhiên	công	hữu,	an	toàn	và	sạch	•	Đánh	thuế	nhiên	liệu	
hóa thạch, chuyên chở công cộng, các thành phố tiết kiệm năng lượng

Hãy gia nhập Đảng Xanh. Hãy bầu cho Đảng Xanh.

★ Đảng Xanh ★

★ Đảng Hòa Bình và Tự Do ★

Đảng Hòa Bình và Tự Do là đảng của tầng lớp lao động trong một 
đất nước được điều hành bởi và vì những người giàu có và công ty của 
họ. Chúng ta không cần phải hy sinh sức khỏe của mình, sinh kế của 
mình và hành tinh của mình vì lợi ích cho những người chủ. Chúng 
ta có thể đánh thuế người giàu, những người mà sự giàu có của họ 
vốn do những người lao động tạo ra, để chi cho những nhu cầu của 
xã hội. Chúng tôi ủng hộ:

•	Việc	làm	lương	cao	và	quyền	lao	động	cho	tất	cả	mọi	người	•	Giáo	
dục	miễn	phí	cho	tất	cả	mọi	người,	từ	mẫu	giáo	đến	đại	học	•	Miễn	phí	
y	tế	toàn	cầu	•	Cung	cấp	dịch	vụ	toàn	diện	cho	người	khuyết	tật	•	Đưa	
binh	sĩ	trở	về	•	Chấm	dứt	tất	cả	mọi	sự	kỳ	thị.	Bình	đẳng	trong	hôn	
nhân	•	Người	di	trú	được	có	toàn	quyền	•	Phục	hồi	và	bảo	vệ	môi	
trường	•	Nền	dân	chủ	thực	sự	và	sự	đại	diện	chính	trị	công	bằng.	Luật	

"hai ứng cử viên đứng đầu" đã loại hầu hết các đảng ra khỏi lá phiếu 
trong kỳ tổng tuyển cử. Chúng ta phải chấm dứt điều đó. Hãy bầu cho 
Adam Shbeita vào Quốc Hội trong Địa Hạt 44.

Khi hệ thống của chúng ta vẫn còn đặt người giàu lên trước, thì 
chúng ta vẫn còn phải chịu đựng chiến tranh, cảnh sát đối xử thô bạo, 
mức lương thấp, nơi làm việc không an toàn và ô nhiễm. Chúng tôi 
bênh vực chủ nghĩa xã hội, quyền sở hữu và kiểm soát dân chủ nền 
kinh tế bởi người dân lao động. Nếu chúng ta hợp sức lại với nhau để 
lấy lại các ngành công nghiệp và tài nguyên thiên nhiên, chúng ta có thể 
cùng làm việc với nhau một cách dân chủ và hợp tác vì lợi ích chung, 
thay vì phải làm nô lệ cho người giàu và các công ty của họ.

Hãy Gia Nhập Đảng Hòa Bình và Tự Do!

★ Đảng Dân Chủ ★

Đảng Dân Chủ tin rằng sự thành công của nền kinh tế California 
bắt nguồn từ sự thịnh vượng của các gia đình lao động, chứ không 
phải của các ngân hàng Wall Street.

Ở California, dưới sự lãnh đạo của Thống Đốc Jerry Brown, những 
giải pháp chính sách của Đảng Dân Chủ đã đem lại ngân sách cân bằng, 
ngăn chận sự cắt giảm giáo dục và mở rộng khả năng sử dụng dịch vụ 
y tế giá phải chăng cho các gia đình.

Đảng Dân Chủ đang nỗ lực để chống lại tình trạng hâm nóng toàn 
cầu, gia tăng đầu tư vào các nguồn năng lượng thiên nhiên và giữ cho 
trường đại học có giá phải chăng với tầng lớp trung lưu.

Chúng tôi tin rằng trường học và an toàn công cộng tại địa phương 
là những ưu tiên quan trọng cần phải bảo vệ.

Đảng Dân Chủ biết rằng tiểu bang của chúng ta hoạt động hiệu quả 
nhất khi tất cả mọi người dân California đều có được cơ hội như nhau 
để được thành công, bất kể chủng tộc, tôn giáo, dân tộc hay khuynh 
hướng tính dục của họ.

Nếu được quý vị giúp đỡ, Đảng Dân Chủ sẽ tiếp tục hoạch định 
những giải pháp cứng rắn, đổi mới để giải quyết những khó khăn mà 
cả tiểu bang và đất nước chúng ta đều đang gặp phải.

Hãy vào www.cadem.org để tìm hiểu thêm về chúng tôi.
California Democratic Party 
John L. Burton, Chairman 
1830 9th Street 
Sacramento, CA 95811

E-mail: info@cadem.org 
Website: www.cadem.org 
Facebook: facebook.com/cadems 
Twitter: @CA_Dem

Peace and Freedom Party 
P.O. Box 24764 
Oakland, CA 94623

(510) 465-9414 
E-mail: info@peaceandfreedom.org 
Website: www.peaceandfreedom.org

Thứ tự của các bài phát biểu được quyết định bằng cách rút thăm. Những bài phát biểu trên trang này là do các 
chính đảng nộp và chưa được bất cứ một cơ quan chính thức nào kiểm chứng về mức độ chính xác.

★ Đảng Người Mỹ Độc Lập ★

Không có bài phát biểu.
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Quận Alameda
(510) 272-6933 hoặc (510) 272-6973
www.acgov.org/rov
Quận Alpine
(530) 694-2281
www.alpinecountyca.gov
Quận Amador
(209) 223-6465
www.amadorgov.org
Quận Butte
(530) 538-7761 hoặc  
(800) 894-7761 (chỉ riêng Quận Butte)
http://buttevotes.net
Quận Calaveras
(209) 754-6376
www.elections.calaverasgov.us
Quận Colusa
(530) 458-0500 hoặc (877) 458-0501
www.countyofcolusa.org/elections
Quận Contra Costa
(925) 335-7800 hoặc (925) 335-7874
www.cocovote.us
Quận Del Norte
(707) 464-7216
www.co.del-norte.ca.us
Quận El Dorado
(530) 621-7480 hoặc (800) 730-4322
www.edcgov.us/elections
Quận Fresno
(559) 600-VOTE (8683)
www.co.fresno.ca.us/elections
Quận Glenn
(530) 934-6414
www.countyofglenn.net/govt/departments/
elections
Quận Humboldt
(707) 445-7481
www.co.humboldt.ca.us/election
Quận Imperial
(760) 482-4226 hoặc (760) 482-4285
www.co.imperial.ca.us/elections
Quận Inyo
(760) 878-0224 hoặc (760) 878-0410
www.inyocounty.us/Recorder/
Clerk-Recorder.html
Quận Kern
(661) 868-3590
www.co.kern.ca.us/elections
Quận Kings
(559) 852-4401
www.countyofkings.com
Quận Lake
(707) 263-2372
www.co.lake.ca.us/Government/Directory/
Rov.htm
Quận Lassen
(530) 251-8217 hoặc (530) 251-8352
www.lassencounty.org
Quận Los Angeles
(800) 815-2666
www.lavote.net

Quận Madera
(559) 675-7720 hoặc (800) 435-0509
www.madera-county.com
Quận Marin
(415) 473-6456
www.marinvotes.org
Quận Mariposa
(209) 966-2007
www.mariposacounty.org
Quận Mendocino
(707) 234-6819
www.co.mendocino.ca.us/acr
Quận Merced
(209) 385-7541 hoặc (800) 561-0619
www.mercedelections.org
Quận Modoc
(530) 233-6205
www.co.modoc.ca.us
Quận Mono
(760) 932-5537 hoặc (760) 932-5534
www.monocounty.ca.gov
Quận Monterey
(831) 796-1499 hoặc (866) 887-9274
www.montereycountyelections.us
Quận Napa
(707) 253-4321 hoặc (707) 253-4374
www.countyofnapa.org
Quận Nevada
(530) 265-1298
www.mynevadacounty.com/nc/elections
Quận Orange
(714) 567-7600
www.ocvote.com
Quận Placer
(530) 886-5650 hoặc (800) 824-8683
www.placerelections.com
Quận Plumas
(530) 283-6256
www.countyofplumas.com
Quận Riverside
(951) 486-7200
www.voteinfo.net
Quận Sacramento
(916) 875-6451
www.elections.saccounty.net
Quận San Benito
(831) 636-4016 hoặc (877) 777-4017
www.sbcvote.us
Quận San Bernardino
(909) 387-8300
www.sbcountyelections.com
Quận San Diego
(858) 565-5800 hoặc (800) 696-0136
www.sdvote.com
Quận San Francisco
(415) 554-4375
www.sfelections.org
Quận San Joaquin
(209) 468-2885
www.sjcrov.org

Quận San Luis Obispo
(805) 781-5228 hoặc (805) 781-5080
www.slovote.com
Quận San Mateo
(650) 312-5222
www.shapethefuture.org
Quận Santa Barbara
(800) SBC-VOTE hoặc (805) 568-2200
www.sbcvote.com
Quận Santa Clara
(408) 299-VOTE (8683)
www.sccvote.org
Quận Santa Cruz
(831) 454-2060 hoặc (866) 282-5900
www.votescount.com
Quận Shasta
(530) 225-5730
www.elections.co.shasta.ca.us
Quận Sierra
(530) 289-3295
www.sierracounty.ca.gov
Quận Siskiyou
(530) 842-8084 hoặc 
(888) 854-2000 EXT. 8084
www.sisqvotes.org
Quận Solano
(707) 784-6675
www.solanocounty.com/elections
Quận Sonoma
(707) 565-6800 hoặc (800) 750-VOTE (8683)
vote.sonoma-county.org
Quận Stanislaus
(209) 525-5200
www.stanvote.com
Quận Sutter
(530) 822-7122
www.suttercounty.org/elections
Quận Tehama
(530) 527-8190 hoặc (530) 527-0454
www.co.tehama.ca.us
Quận Trinity
(530) 623-1220
www.trinitycounty.org
Quận Tulare
(559) 624-7300 hoặc (559) 624-7302
www.tularecounty.ca.gov/registrarofvoters
Quận Tuolumne
(209) 533-5570
www.tuolumnecounty.ca.gov
Quận Ventura
(805) 654-2664
venturavote.org
Quận Yolo
(530) 666-8133 hoặc (800) 649-9943
www.yoloelections.org
Quận Yuba
(530) 749-7855
www.yubaelections.org
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1. Quý vị được quyền bầu lá phiếu nếu quý vị 
là cử tri đã ghi danh hợp lệ.

 Cử tri ghi danh hợp lệ nghĩa là công dân 
Hoa Kỳ cư ngụ tại tiểu bang này, đủ 18 tuổi 
và không bị tù hoặc bị quản chế vì án đại 
hình, và đã ghi danh đi bầu tại địa chỉ cư 
ngụ hiện thời của mình.

2. Quý vị được quyền bầu lá phiếu tạm 
thời nếu trong danh sách bầu cử 
không có tên của quý vị.

3. Quý vị được quyền bầu lá phiếu nếu quý vị 
đã đến và đứng xếp hàng tại phòng phiếu 
trước giờ phòng phiếu đóng cửa.

4. Quý vị được quyền bầu lá phiếu kín mà 
không sợ bị hăm dọa.

5. Quý vị được quyền xin lá phiếu mới nếu, 
trước khi bầu lá phiếu của quý vị, quý vị tin 
rằng mình đã lỡ làm sai.

 Nếu vào bất cứ lúc nào trước khi quyết định 
bầu lá phiếu, quý vị cảm thấy mình đã làm 
sai, quý vị có quyền đổi lại lá phiếu sai đó để 
lấy một lá phiếu mới. Cử tri bầu bằng thư 
cũng có thể xin và được cấp một lá phiếu 
mới nếu họ trả lại lá phiếu hư cho nhân 
viên bầu cử trước khi phòng phiếu đóng 
cửa vào ngày bầu cử.

6. Quý vị được quyền nhờ người giúp 
để bầu lá phiếu, nếu quý vị không thể 
tự bầu mà không có người giúp.

7. Quý vị được quyền hoàn lại lá phiếu đã bầu 
bằng thư tại bất cứ khu bầu cử nào trong 
quận.

8. Quý vị được quyền nhận tài liệu bầu cử 
bằng một ngôn ngữ khác, nếu có đủ số 
người trong khu bầu cử của quý vị để đòi 
hỏi phải in bằng ngôn ngữ đó.

9. Quý vị được quyền hỏi về thủ tục bầu cử và 
được quan sát tiến trình bầu cử.

 Quý vị được quyền hỏi hội đồng khu bầu cử 
và các nhân viên bầu cử về thủ tục bầu cử 
và được giải đáp hoặc chuyển qua nhân viên 
thích hợp để giải đáp. Tuy nhiên, nếu quý vị 
hỏi quá nhiều khiến họ không thể thi hành 
nhiệm vụ của họ, thì hội đồng hoặc các 
nhân viên bầu cử có thể ngưng trả lời 
những câu hỏi đó.

10. Quý vị được quyền báo cáo bất cứ những 
hoạt động nào bất hợp pháp hoặc gian lận 
cho nhân viên bầu cử tại địa phương hoặc 
Văn Phòng Tổng Thư Ký Tiểu Bang.

Nếu quý vị tin rằng quý vị bị từ chối bất cứ những quyền nào nêu trên,  
hoặc nếu quý vị biết có sự gian lận hay hành vi sai trái về bầu cử, xin gọi cho 

Đường Dây Báo Cáo Bầu Cử của Tổng Thư Ký Tiểu Bang ở số điện thoại kín miễn phí (800) 339-8163.

Các chi tiết trong chứng thư ghi danh bầu cử của quý vị sẽ được nhân viên bầu cử sử dụng để gởi đến quý vị 
những tin tức chính thức về tiến trình bầu cử, thí dụ như địa điểm bỏ phiếu của quý vị và những vấn đề cũng 
như các ứng cử viên sẽ in trong lá phiếu. Việc sử dụng những chi tiết ghi danh bầu cử cho mục đích thương 
mại bị luật pháp nghiêm cấm và là phạm tội tiểu hình. Những chi tiết về bầu cử có thể được cung cấp cho ứng 
cử viên ứng cử vào chức vụ, cho ủy ban về dự luật được đưa vào lá phiếu, hoặc cho người khác với những mục 
đích về bầu cử, nghiên cứu, báo chí, chính trị, hoặc chính quyền, theo như quyết định của Tổng Thư Ký Tiểu 
Bang. Số bằng lái và số an sinh xã hội, hoặc chữ ký của quý vị ghi trong đơn ghi danh bầu cử, không được tiết 
lộ cho những mục đích này. Nếu quý vị có thắc mắc về việc sử dụng những chi tiết về bầu cử hoặc muốn báo 
cáo sự nghi ngờ về việc sử dụng sai mục đích những chi tiết này, xin gọi cho Đường Dây Báo Cáo Bầu Cử của 
Tổng Thư Ký Tiểu Bang ở số (800) 339-8163.

Những cử tri nào đang trong hoàn cảnh bị đe dọa đến tính mạng được hội đủ điều kiện để bỏ phiếu theo cách 
kín đáo. Muốn biết thêm chi tiết, hãy liên lạc với chương trình An Toàn Tại Nhà của Tổng Thư Ký Tiểu Bang ở 
số điện thoại miễn phí (877) 322-5227 hoặc vào www.sos.ca.gov.

Các Quyền Của Cử Tri
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TẬP SÁCH HƯỚNG DẪN CHÍNH THỨC VỀ BẦU CỬ

Hạn chót ghi danh đi bầu
Thứ Hai, ngày 20 tháng Mười, 2014

Hãy nhớ đi bầu!
Thứ Ba, ngày 4 tháng Mười Một, 2014
Phòng phiếu mở cửa từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tối

To reduce election costs, the State mails only one guide to each voting household. 

For additional copies of the Voter Information Guide in 
English, please contact your county elections office or call 
(800) 345-VOTE (8683). For TTY/TDD, call (800) 833-8683.

Para obtener copias adicionales de la Guía de Información 
para el Votante en español, póngase en contacto  
con la oficina electoral de su condado o llame al  
(800) 232-VOTA (8682).

如需索取額外的中文選民資訊指南，請與您的縣立

選舉辦事處聯繫或致電(800) 339-2857。

ihndI maoM matdata jaanakarI maaga-diSa-ka kI Aitir> p`ityaaM p`aPt 
krnao ko ilaeÊ Ìpyaa Apnao ka]MTI caunaava kayaa-laya sao saMpk- kroM yaa 
[sa naMbar pr Ôaona kroM (888) 345-2692.

投票情報ガイドの日本語版をご希望の場合は、 
最寄の郡選挙事務所にお問い合わせになるか  
(800) 339-2865にお電話ください。

sMrab’sMeNAbEnÄm «nB&támanENnaMG~keVHeq~at CaPasaExμr 
sUmTak’Tgkariyal&yeVHeq~at exanFIrbs’G~k ÉTUrs&Bæ 
(888) 345-4917.
한국어로 된 유권자 정보 지침의 사본이 추가로 필요할 
경우 해당 카운티 선거관리 사무실로 연락하거나 다음 
번호로 전화하십시오: (866) 575-1558

Para sa mga karagdagang kopya ng Patnubay na 
Impormasyon Para sa Botante sa Tagalog, mangyaring 
makipag-ugnayan sa opisina sa mga halalan ng inyong 
county o tumawag sa (800) 339-2957.

ส�ำหรับส�ำเนำเพิ่มเติมของคู่มือส�ำหรับผู้ออกเสียงเลือกตั้ง
เป็นภำษำไทย กรุณำติดต่อส�ำนักงำนกำรเลือกตั้ง 
ประจ�ำเทศมณฑลของคุณ หรือโทรศัพท์ถึง (855) 345-3933

Muốn có thêm Tập Hướng Dẫn Cử Tri bằng Việt Ngữ, xin 
liên lạc với văn phòng bầu cử quận của quý vị hoặc gọi số  
(800) 339-8163.

Để giảm bớt chi phí bầu cử, Tiểu Bang chỉ gởi một tập sách cho mỗi gia đình đi bầu.
VIETNAMESE




