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Hướng Dẫn Tham Khảo Nhanh

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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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
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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.




