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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




