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Những tác giả của Dự Luật 57 đang không nói cho quý vị biết sự thật. DỰ LUẬT 
ÁP DỤNG CHO TỘI PHẠM BẠO ĐỘNG, sẽ gia tăng tội ác và giảm bớt an toàn cho 
quý vị. Hãy bầu KHÔNG. 
THỰC TẾ: Dự Luật 57 cho phép QUẢN CHẾ SỚM cho một TỘI PHẠM HÃM HIẾP 
chuốc thuốc và cưỡng bức một nạn nhân, vì các tác giả của dự luật đó nói hắn 
là tội phạm bất bạo động. 
THỰC TẾ: Dự Luật 57 TU CHÍNH HIẾN PHÁP CỦA CALIFORNIA để trao những 
quyền quản chế sớm mới cho những tên tội phạm bị kết án nhiều tội ác khủng 
khiếp và bạo động, bao gồm: 
HÃM HIẾP một nạn nhân bất tỉnh; BUÔN NGƯỜI MÃI DÂM; TẤN CÔNG với vũ khí 
giết người; HÀNH VI DÂM Ô với trẻ 14 tuổi, BẮT CÓC CON TIN; CÁC TỘI ÁC DO 
THÙ GHÉT gây thương tích.
Thêm Các THỰC TẾ KHÁC:
• Hàng ngàn tên tội phạm nguy hiểm đã được phóng thích sớm rồi. Chúng ta 
đang phải trả giá. Tỷ lệ tội bạo động đã tăng 10% năm ngoái và tỷ lệ Hãm Hiếp 
tăng 37%. • Dự Luật 57 sẽ cho phép PHÓNG THÍCH NGAY LẬP TỨC hàng ngàn 
tên tội phạm nguy hiểm. • Những phạm nhân trước đó đã bị kết án tội SÁT 
NHÂN, HÃM HIẾP và QUẤY NHIỄU TRẺ EM sẽ hội đủ điều kiện được quản chế 
sớm. • Việc phóng thích hàng ngàn tên tội phạm nguy hiểm sẽ không tiết kiệm 

tiền. Ngoài các chi phí nhân sự cho sự gia tăng tội ác, các quận và thành phố sẽ 
bị buộc phải tuyển dụng thêm các cảnh sát, phó cảnh sát, cố vấn viên cho nạn 
nhân và mở rộng các tòa án. • Dự Luật 57 lật ngược những điều khoản quan 
trọng của Đạo Luật Về Nạn Nhân Tội Ác, Luật Bất Quá Tam và Luật Marsy của 
chúng ta—các dự luật cứng rắn đã được ban hành bởi các cử tri. 
Sự nhu nhược của các luật chống tội ác của California đã đi quá xa. Đừng tu 
chính Hiến Pháp của California để trao thêm nhiều quyền nữa cho các tên tội 
phạm. 
Các Nạn Nhân Tội Ác, Cảnh Sát, Cảnh Sát Trưởng, Thẩm Phán và Công Tố Viên 
khuyến khích lá phiếu KHÔNG cho Dự Luật 57. 
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HÃY BẦU CÓ Cho DỰ LUẬT 57 
Những nhà lãnh đạo an toàn công cộng California và những nạn nhân của 
tội ác ủng hộ Dự Luật 57—Đạo Luật An Toàn Công Cộng Và Phục Hồi năm 
2016—vì Dự Luật 57 chú trọng đến các nguồn trợ giúp bảo đảm tội phạm 
nguy hiểm bị giam giữ, đồng thời phục hồi tù nhân thanh thiếu niên, tù nhân 
là người trưởng thành và tiết kiệm hàng chục triệu mỹ kim tiền thuế. 
Trong nhiều thập kỷ vừa qua, số lượng tù nhân trong nhà tù California đã tăng 
vọt 500% và chi tiêu của nhà tù bành trướng tới hơn $10 tỷ mỗi năm. Trong khi 
đó, quá ít tù nhân đã được phục hồi và đa phần tái phạm sau khi được phóng 
thích. 
Các tình trạng quá đông tù nhân và vi hiến đã làm Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ ra 
lệnh cho tiểu bang giảm bớt số lượng tù nhân trong nhà tù của tiểu bang. Hiện 
nay, khi không có một giải pháp dài hạn, theo lý lẽ thông thường, chúng ta sẽ 
tiếp tục phung phí hàng tỷ và có nguy cơ đối diện với lệnh của tòa án yêu cầu 
phóng thích các tù nhân nguy hiểm. Đây là một kết quả không thể chấp nhận 
đặt người dân California vào nguy hiểm—và đây là lý do tại sao chúng ta cần 
Dự Luật 57. 
Dự Luật 57 rất thẳng thắn—đây là điều dự luật này thực hiện: 
• Tiết kiệm tiền của người đóng thuế bằng cách giảm bớt chi tiêu phung phí 
cho các nhà tù. • Giam giữ những phạm nhân nguy hiểm nhất. • Cho phép cứu 
xét quản chế đối với những người bị các án bất bạo động và hoàn tất hạn tù 
trọn vẹn dành cho tội chính của họ. • Cho phép áp dụng một hệ thống tín điểm 
có thể được cộng thêm vì sự phục hồi, hành vi tốt và các cột mốc thành tựu 
giáo dục hoặc bị trừ bớt vì hành vi xấu. • Yêu cầu Tổng Thư Ký Nha Cải Huấn và 
Phục Hồi chứng nhận rằng những chính sách này nhất quán với việc bảo vệ và 
nâng cao an toàn công cộng. • Yêu cầu các thẩm phán thay vì các công tố viên 
quyết định liệu trẻ vị thành niên có nên bị truy tố như những người trưởng 
thành, chú trọng vào sự phục hồi cho trẻ vị thành niên trong hệ thống cho 
thanh thiếu niên. 
Chúng tôi biết điều gì có hiệu quả. Có bằng chứng cho thấy rằng càng nhiều tù 
nhân hơn được phục hồi, thì càng ít khả năng hơn họ sẽ tái phạm. Thêm nhiều 

bằng chứng cho thấy trẻ vị thành niên vẫn ở dưới sự giám sát của tòa án dành 
cho thanh thiếu niên thì ít có khả năng phạm các tội mới. Dự Luật 57 chú trọng 
đến sự phục hồi căn cứ trên bằng chứng và cho phép thẩm phán tòa án cho 
thanh thiếu niên quyết định một trẻ vị thành viên có hoặc không nên bị truy tố 
như một người trưởng thành. 
Không ai được phóng thích một cách tự động, hoặc có quyền được phóng thích 
khỏi nhà tù, chiếu theo Dự Luật 57. 
• Để được cho phép quản chế, tất cả tù nhân, trong hiện tại hoặc tương lai, phải 
thể hiện họ đã phục hồi và không đặt ra một nguy hiểm nào cho công chúng. 
• Hội Đồng Điều Trần Quản Chế—phần lớn gồm các nhân viên công lực—sẽ 
quyết định ai hội đủ điều kiện để phóng thích. • Bất cứ cá nhân nào được phê 
chuẩn cho phóng thích sẽ chịu sự giám sát bắt buộc bởi lực lượng công lực. 
Và vì Tối Cao Pháp Viện California đã nêu rõ: điều kiện cứu xét quản chế trong 
Dự Luật 57 áp dụng "chỉ cho các tù nhân bị kết án các tội bất bạo động." 
Dự Luật 57 thay đổi quá chậm. 
Dự Luật 57 hướng hệ thống của chúng ta chú trọng đến sụ phục hồi dựa trên 
bằng chứng cho thanh thiếu niên và người trưởng thành vì nó phù hợp hơn 
cho an toàn công cộng so với hệ thống hiện tại của chúng ta. 
Dự Luật 57 tiết kiệm hàng chục triệu tiền thuế. 
Dự Luật 57 bảo đảm những tội phạm nguy hiểm nhất bị giam giữ. 
HÃY BẦU CÓ cho Dự Luật 57 
www.Vote4Prop57.com 
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BẦU CÓ cho Dự Luật 57
Những Người Phản Đối Dự Luật 57 đã sai. 
Dự Luật 57 tiết kiệm hàng chục triệu tiền thuế bằng cách giảm chi phí nhà tù 
phung phí, phá vỡ vòng xoáy tội ác bằng cách phục hồi những tù nhân thanh 
thiếu niên và người trưởng thành xứng đáng, và bảo đảm những tên tội phạm 
nguy hiểm bị giam giữ. 
Đừng để bị lừa bởi những lời công kích sai lầm. Dự Luật 57: 
• KHÔNG tự động phóng thích bất cứ ai khỏi nhà tù. • KHÔNG cho phép quản 
chế đối với những phạm nhân tội bạo động. Tối Cao Pháp Viện California đã 
nêu rõ điều kiện cứu xét quản chế chiếu theo Dự Luật 57 áp dụng "chỉ cho 
các tù nhân bị kết án các tội bất bạo động." (Brown v. Superior Court, Tháng 
Sáu, 2016). Các tên tội phạm bạo động được định nghĩa theo Bộ Luật Hình Sự 
667.5(c) bị loại khỏi cứu xét quản chế. • KHÔNG và sẽ không thay đổi lệnh của 
tòa án liên bang quy định loại những người vi phạm tình dục, theo định nghĩa 
trong Bộ Luật Hình Sự 290, khỏi cứu xét quản chế. • KHÔNG giảm bớt các quyền 
của nạn nhân. • KHÔNG ngăn ngừa các thẩm phán ban hành những hình phạt 
cứng rắn. 
Dự Luật 57: 

• SẼ chú trọng đến những nguồn trợ giúp để bảo đảm những tên tội phạm 
nguy hiểm bị giam giữ. • SẼ tiết kiệm hàng chục triệu tiền thuế. • SẼ giúp khắc 
phục một hệ thống khiếm khuyết nơi mà tù nhân rời khỏi nhà tù mà không có 
sự phục hồi, tái phạm và lại trở lại hệ thống nhà tù đó. • SẼ được thực thi thông 
qua các quy định của Nha Cải Huấn và Phục Hồi đã được phát triển với sự góp ý 
của công chúng, nạn nhân và được chứng nhận bảo vệ an toàn công cộng.
Biện Lý Khu San Diego Bonnie Dumanis—một người ủng hộ Dự Luật 57 —
biết rằng điều cấp thiết là cung cấp cho tù nhân những công cụ để chặn đứng 
vòng xoáy trở lại nhà tù. (Daily Journal, 14 Tháng Bảy, 2016). 
Và điều đó giúp các cộng đồng của chúng ta an toàn hơn. 
Hãy cùng các nhân viên công lực, các nạn nhân của tội ác và những nhà lãnh đạo 
tôn giáo: bầu CÓ cho Dự Luật 57. 
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Dự Luật 57 sẽ cho phép các tên tội phạm đã bị kết án HÃM HIẾP, HÀNH VI DÂM 
Ô VỚI TRẺ EM, CÁC TỘI ÁC LIÊN QUAN SÚNG VÀ BĂNG ĐẢNG và TỘI BUÔN NGƯỜI 
sẽ được phóng thích sớm khỏi nhà tù. 
Đó là lý do tại sao Dự Luật 57 bị PHẢN ĐỐI bởi Ngành Công Lực California—Biện 
Lý Khu, Cảnh Sát Trưởng, Công Tố Viên Phòng Xử Án, Nạn Nhân Tội Ác và các nhà 
lãnh đạo cộng đồng địa phương. 
Đây là những sự thật: 
Các tác giả của dự Luật 57 tuyên bố rằng nó chỉ áp dụng cho các tội ác "bất bạo 
động", nhưng dự luật dự thảo thiếu vững chắc của họ xem những tội ác sau 
đây là "bất bạo động" và cho những tên thủ phạm đủ điều kiện hưởng QUẢN 
CHẾ và PHÓNG THÍCH SỚM trở lại các cộng đồng địa phương: 
• Hãm hiếp có đánh thuốc nạn nhân • Hãm hiếp một người bất tỉnh • Buôn 
Người có bao gồm hành vi tình dục với trẻ vị thành niên • Bắn súng khi lái xe 
• Tấn công với vũ khí giết người • Bắt cóc con tin • Cố ý đánh bom tại một bệnh 
viện hoặc trường học • Bạo hành gia đình gây tổn thương • Cung cấp vũ khí cho 
một thành viên băng đảng • Tội ác do thù ghét gây thương tích cơ thể • Không 
đăng ký là người vi phạm tình dục • Kẻ đốt nhà • Bắn súng trên khuôn viên nhà 
trường • Hành vi dâm ô với trẻ 14 hoặc 15 tuổi • Bắt giữ sai trái một người già 
bằng vũ lực. *danh sách một phần 
Sau đây là năm lý do nữa để BẦU KHÔNG cho Dự Luật 57: 
1) 57 cho phép các viên chức quan liêu giảm nhiều án vì "các hành vi tốt", ngay 
cả cho các tù nhân đã bị kết án sát nhân, hãm hiếp, quấy rối trẻ em và buôn 
người. 2) 57 cho phép những tên tội phạm có tội danh xấu xa nhất được đối xử 
giống như những người phạm tội lần đầu, giảm bớt những hình phạt cứng rắn 
đã được thẩm phán áp đặt. 3) "57 lật ngược một cách hiệu quả các điều khoản 
chính của Luật Marsy, luật ‘Bất Quá Tam và Tội Phạm Không Còn Được Khoan 
Hồng,’ Đạo Luật Cho Các Nạn Nhân, Đạo Luật Người Dân California Bài Trừ Nạn 
Khai Thác Tình Dục—các dự luật đã được ban hành bởi cử tri đã bảo vệ những 
nạn nhân và giúp các cộng đồng an toàn hơn"—Susan Fisher, Cựu Chủ Tịch Hội 
Đồng Quản Chế Tiểu Bang 4) 57 buộc các nạn nhân đang cố gắng khôi phục cuộc 
sống trở lại phải chứng kiến lại các tội ác họ đã gặp phải hết lần này tới lần khác, 
với mỗi lần điều giải quản chế mới. 5) 57 sẽ có khả năng dẫn tới tỷ lệ tội ác cao 
hơn vì ít nhất 16,000 tên tội phạm nguy hiểm, bao gồm những tên trước đó đã bị 

kết án sát nhân và hãm hiếp, sẽ hội đủ điều kiện được phóng thích sớm. 
Cuối cùng, Dự Luật 57 đưa tất cả các đặc ân và các quyền mới này cho các tội 
phạm đã bị kết án vào Hiến Pháp California, nơi mà các điều khoản mới này 
không thể bị thay đổi bởi Cơ Quan Lập Pháp. 
Đừng phạm sai lầm. Nếu Dự Luật 57 được thông qua, mọi nhà, mọi khu phố, 
mọi trường học sẽ bớt an toàn hơn hôm nay. 
Hãy tự hỏi bản thân mình những câu hỏi sau: 
Có nên cho phép một tên tội phạm HÃM HIẾP MỘT NGƯỜI BẤT TỈNH được 
phóng thích sớm khỏi nhà tù hay không? Vậy quý vị nghĩ sao về một tên tội 
phạm 50 tuổi quấy nhiễu trẻ em xâm hại một đứa trẻ? 
Có nên cho phép các tên tội phạm bị kết án BUÔN NGƯỜI có liên quan đến 
hành vi tình dục với trẻ em được trở lại đường phố trước khi chúng thụ án trọn 
vẹn hay không? 
Có nên cho phép một tên tội phạm cố ý ĐÁNH BOM một bệnh viện, trường học 
hoặc nơi thờ cúng, được sớm rời khỏi nhà tù hay không? 
Nếu quý vị trả lời KHÔNG đối với những câu hỏi này, thì hay tham gia cùng Biện 
Lý Khu, Công Tố Viên Phòng Xử Án, Cảnh Sát, Cảnh Sát Trưởng, Nạn Nhân Của 
Tội Ác, Thẩm Phán Tối Cao Pháp Viện và những nhà lãnh đạo cộng đồng để bầu 
KHÔNG cho Dự Luật 57. 
Tỷ lệ tội ác bạo động đã tăng 10% năm vừa qua tại California. Đừng để những 
tên tội phạm nguy hiểm và bạo động hơn nữa được phóng thích sớm. HÃY BẦU 
KHÔNG cho Dự Luật 57. 

MARTIN HALLORAN, Chủ Tịch
Hiệp Hội Cảnh Sát San Francisco 
GEORGE HOFSTETTER, Chủ Tịch 
Hiệp Hội Phó Cảnh Sát Trưởng Los Angeles 
STEPHEN WAGSTAFFE, Chủ Tịch 
Hiệp Hội Biện Lý Khu California 




