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Tuyên Ngôn về Mục Đích của Các Chính Đảng
★ 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.




