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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, 
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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.




