
              TẬP SÁCH HƯỚNG DẪN CHÍNH THỨC VỀ BẦU CỬ              

• Phòng phiếu mở cửa từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tối vào Ngày 
Bầu Cử.

• Hướng dẫn cách bầu có thể nhận từ nhân viên bầu cử hoặc 
đọc trong tập sách lá phiếu mẫu.

• Cử tri mới có thể được yêu cầu trình căn cước hoặc các giấy 
tờ khác theo luật liên bang. Quý vị có quyền bỏ phiếu tạm 
thời, thậm chí khi quý vị không trình được giấy tờ.

• Chỉ có cử tri hợp lệ mới có thể bỏ phiếu.
• Sửa đổi dụng cụ bầu cử tức là vi phạm luật pháp.

Hướng dẫn tham khảo nhanh này bao 
gồm tóm lược và thông tin liên hệ 
cho mỗi dự luật tiểu bang xuất hiện 
trên lá phiếu ngày 8 tháng Mười Một, 
2016.

Tổng Tuyển 
Cử Tiểu Bang 
California 
Thứ Ba
Ngày 8 Tháng Mười Một, 2016

Phòng phiếu mở cửa từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tối vào Ngày Bầu Cử!



8 | Hướng Dẫn Tham Khảo Nhanh

TÓM LƯỢC

Phê chuẩn $9 tỉ dưới dạng công khố phiếu có trách nhiệm tổng quát dành cho việc 
xây dựng mới và hiện đại hóa các cơ sở trường công K-12; các trường bán công và 
các cơ sở giáo dục hướng nghiệp; và các cơ sở Đại Học Cộng Đồng California. Tác 
Động Tài Chính: Chi phí khoảng $17.6 tỉ của Tiểu Bang để trả hết cả vốn gốc ($9 tỉ) 
và tiền lãi ($8.6 tỉ) của công khố phiếu này. Các số tiền trả khoảng $500 triệu mỗi 
năm trong 35 năm.

DỰ LUẬT CÔNG KHỐ PHIẾU TRƯỜNG HỌC. TÀI TRỢ CHO CÁC CƠ SỞ 
TRƯỜNG HỌC K-12 VÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỘNG ĐỒNG. ĐẠO 
LUẬT TIÊN KHỞI.51

PHẢN ĐỐI Dự luật 51 sẽ 
khiến những 

người phát triển dự luạt lao vào khai thác 
người đóng thuế hòng kiếm lợi nhuận. Dự 
Luật 51 ngăn cản những nhà lập pháp gây 
quỹ trường học một cách minh bạch. Những 
trường không lợi thế sẽ bị gạt đi. Không có 
sự thay đổi nào về trách nhiệm với người 
đóng thuế. Không thể hiện điều gì nhằm 
chống lại sự lãng phí, gian lận và lạm dụng. 
Thống đốc Brown phản đối Dự luật 51. Bầu 
KHÔNG cho DỰ LUẬT 51.

TÁN THÀNH Trẻ 
em 

xứng đáng được hưởng môi trường giáo dục 
an toàn để học tập, nhưng nhiều trường học 
và đại học cộng đồng cần tu sửa mới đáp 
ứng được các tiêu chuẩn về y tế và an toàn. 
Dự Luật 51 sẽ sửa chữa các ngôi trường 
đang xuống cấp, tân trang lớp học và các cơ 
sở đào tạo nghề dành cho các cựu chiến 
binh và trường dạy nghề. Tất cả các dự án 
đều có trách nhiệm với người đóng thuế tại 
địa phương. 

BIỆN LUẬN

KHÔNG Lá phiếu bầu 
KHÔNG cho dự luật 

này có nghĩa là: Tiểu bang không có thẩm 
quyền bán các công khố phiếu mang trách 
nhiệm tổng quát mới dành cho các cơ sở đại 
học cộng đồng và trường công lập K–12.

CÓ Lá phiếu bầu CÓ cho dự luật này có 
nghĩa là: Tiểu bang có thể bán 

$9 tỉ đô la công khố phiếu mang trách 
nhiệm tổng quát dành cho các cơ sở giáo 
dục ($7 tỉ đô la dành cho các cơ sở trường 
công lập K–12 và $2 tỉ đô la dành cho các cơ 
sở đại học cộng đồng).

LÁ PHIẾU CỦA QUÝ VỊ CÓ Ý NGHĨA GÌ

TÓM LƯỢC

Mở rộng vô hạn định một đạo luật hiện hành mà áp dụng các phí với bệnh viện để 
tài trợ các dịch vụ y tế của Medi-Cal, chăm sóc cho bệnh nhân không có bảo hiểm, 
và bảo hiểm y tế cho trẻ em. Tác Động Tài Chính: Tác động tài chính không rõ ràng, 
dao động từ tác động tương đối nhỏ đến tiền tiết kiệm của Quỹ Tổng Quát khoảng 
$1 tỉ mỗi năm cho tiểu bang và tài trợ tăng lên cho các bệnh viện công với hàng 
trăm triệu mỹ kim mỗi năm.

PHẢN ĐỐI Xóa bỏ tất cả 
mọi trách 

nhiệm và giám sát đối với $3 tỉ dô la tiền 
thu tù người đóng thuế. Mang $3 tỉ đô la 
chia cho các CEO của các bệnh viện mà 
không có thanh tra độc lập và không hề yêu 
cầu số tiền được chi cho chăm sóc y tế. Công 
quỹ có thể được chi vào vận động hành 
lang, bổng lộc và tiền lương cho các viên 
chức quan liêu của bệnh viện thay vì cho trẻ 
em và người già.

TÁN THÀNH Bầu 
CÓ 

cho Dự luật 52  nhàm kéo dài chương trình 
lệ phí bệnh viện Medi-Cal hiện nay của tiểu 
bang sẽ tạo ra hơn $3 tỉ đô la mỗi năm 
trong quỹ tài trợ đối xứng liên bang nhằm 
chi trả các dịch vụ chăm sóc y tế dành cho 
trẻ em, người già và các gia đình có thu 
nhập thấp. Dự luật 52 ngăn chặn cơ quan 
Lập pháp chuyển hướng nguồn tiền vào các 
mục đích không được cử tri phê chuẩn.

BIỆN LUẬN

KHÔNG Lá phiếu bầu 
KHÔNG cho dự luật 

này có nghĩa là: Một khoản phí tổn hiện 
đang áp dụng cho hầu hết các bệnh viện tư 
sẽ chấm dứt từ ngày 1 tháng Giêng, 2018 
trừ khi có yêu cầu gia hạn từ cơ quan Lập 
pháp.

CÓ Lá phiếu bầu CÓ cho dự luật này có 
nghĩa là: Một khoản phí tổn hiện 

đang áp dụng cho hầu hết các bệnh viện tư 
theo lịch trình sẽ chấm dứt từ ngày 1 tháng 
Giêng, 2018 theo luật hiện hành có thể sẽ 
được gia hạn vĩnh viễn. Sẽ khó khăn cho cơ 
quan Lập pháp để thực hiện thay đổi. Phần 
thu nhập tăng lên có thể được sử dụng để 
tạo khoản tiết kiệm cho tiểu bang, làm gia 
tăng phần tiền chi trả cho các dịch vụ bệnh 
viện đối với người dân California có thu 
nhập thấp,  và mang lại các khoản trợ cấp 
cho những bệnh viện công.

LÁ PHIẾU CỦA QUÝ VỊ CÓ Ý NGHĨA GÌ

ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT

ỦNG HỘ
Yes on Proposition 51— 

Californians for Quality 
Schools

info@californiansforqualityschools.com
www.californiansforqualityschools.com

CHỐNG LẠI
G. Rick Marshall, Chief Financial O�cer
California Taxpayers Action Network
621 Del Mar Avenue 
Chula Vista, CA 91910
(310) 346-7425
rick@StopProp51.org
StopProp51.org

ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT

ỦNG HỘ
Yes on Proposition 52, a 

coalition of California 
Association of Hospitals and 
Health Systems and 
non-pro�t health care 
organizations.

info@yesprop52.org
www.yesprop52.org

CHỐNG LẠI
George M. Yin
Californians for Hospital Accountabilty 

and Quality Care—No on 52, 
Sponsored by Service Employees 
International Union—United 
Healthcare Workers West

777 S. Figueroa Street, Suite 4050, Los 
Angeles, CA 90017
(213) 452-6565
gyin@kaufmanlegalgroup.com
www.noon52.com

HƯỚNG DẪN THAM KHẢO NHANH
DỰ LUẬT CHƯƠNG TRÌNH PHÍ BỆNH VIỆN CỦA MEDI-CAL. TU CHÍNH 

HIẾN PHÁP VÀ ĐẠO LUẬT TIÊN KHỞI. 52
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TÓM LƯỢC

Phải có sự phê chuẩn của cử tri đoàn tiểu bang trước khi bất cứ công khố phiếu 
doanh thu nào có thể được tiểu bang phát hành hoặc bán ra đối với một số dự án 
nếu số tiền công khố phiếu vượt quá $2 tỉ. Tác Ðộng Tài Chính: Các ảnh hưởng của 
tài chính đối với tiểu bang và địa phương không được biết và sẽ tùy thuộc vào 
những dự án nào chịu ảnh hưởng của dự luật và các hành động nào được các cơ 
quan chính quyền và cử tri thực hiện đáp ứng quy định bỏ phiếu của dự luật.

DỰ LUẬT CÔNG KHỐ PHIẾU DOANH THU. SỰ PHÊ CHUẨN CỦA CỬ TRI 
TOÀN TIỂU BANG. TU CHÍNH HIẾN PHÁP TIÊN KHỞI. 53

PHẢN ĐỐI Dự luật 53 sẽ 
làm giảm 

sút quyền kiểm soát địa phương thông qua 
việc yêu cầu bỏ phiếu trên toàn bang về 
một số dự án cơ sở hạ tầng địa phương. Trao 
quyền cho các cử tri ở những khu vực hẻo 
lánh từ chối nhu cầu của cộng đồng. Dự 
Luật 53 gây nguy hại cho nguồn cung cấp 
nước, an toàn về cầu và các công trình sửa 
chữa khác. Không miễn trừ nào cho các tình 
huống khẩn cấp/thảm họa. Nhân Viên Cứu 
Hỏa Chuyên Nghiệp California , các thành 
phố, các quận, Hiệp Hội Các Cơ Quan Thủy 
Cục California bầu Không cho Dự luật 53.  
www.NoProp53.com

TÁN THÀNH Dự 
luật 

53 yêu cầu sự phê chuẩn của các cử tri với 
các siêu dự án của tiểu bang tiêu tốn hơn $2 
tỉ đô la trong công khố phiếu thu nhập tiểu 
bang—như tàu cao tốc. Không ảnh hưởng 
đến các dự án địa phương. Tăng sự minh 
bạch để người đóng thuế nắm các chi phí 
thật sự. Buộc các chính trị gia chịu trách 
nhiệm và không được khai khống. Néu 
người đóng thuế phải chi tiền, họ có quyền 
được lên tiếng!

BIỆN LUẬN

KHÔNG Lá phiếu bầu 
KHÔNG cho dự luật 

này có nghĩa là: Công khố phiếu thu nhập 
tiểu bang có thể vẫn được sử dụng mà 
không được sự phê chuẩn của cử tri. 

CÓ Lá phiếu bầu CÓ cho dự luật này có 
nghĩa là: Công khố phiếu thu nhập 

tiểu bang tổng đến hơn $2 tỉ đô la cho một 
dự án đã được gây quỹ, sở hữu, hoặc quản lý 
bởi tiểu bang cần có sự phê chuẩn của cử tri 
toàn tiểu bang.

LÁ PHIẾU CỦA QUÝ VỊ CÓ Ý NGHĨA GÌ

TÓM LƯỢC

Nghiêm cấm Cơ Quan Lập Pháp thông qua bất cứ dự luật nào trừ khi được công bố 
trên mạng 72 giờ trước khi bỏ phiếu. Yêu cầu Cơ Quan Lập Pháp ghi lại các biên 
bản của họ và đăng lên mạng. Cho phép sử dụng việc thu âm và thu hình. Tác 
Ðộng Tài Chính: Các chi phí một lần từ $1 triệu đến $2 triệu và các chi phí liên tục 
khoảng $1 triệu mỗi năm để ghi lại các cuộc họp lập pháp và đưa các video của 
những cuộc họp đó lên mạng.

PHẢN ĐỐI Lá phiếu bầu 
KHÔNG giúp 

duy trì truy cập Internet & TV miễn phí cho 
mọi công dân California để theo dõi luật 
được xây dựng như thế nào. Lá phiếu bầu 
KHÔNG cũng giúp ngăn chặn các nhóm 
quyền lợi đặc biệt như các công ty thuốc lá, 
dầu và dược phẩm trì hoãn việc thông qua 
luật tiểu bang. Lá phiếu bầu KHÔNG cũng 
hạn chế được những quảng cáo chính trị 
mang tính "công kích".

TÁN THÀNH Dự 
luật 

54 sẽ ngăn chặn các nhóm quyền lợi đặc 
biệt, gây bất ngờ cho cơ quan lập pháp 
thông qua viện lập pháp mà khong cần 72 
giờ xem xét. Dự Luật 54 đăng tải trực tuyến 
tất cả các cuộc họp công cộng của cơ quan 
Lập pháp để cử tri có thể xem xét động thái 
công khai của các nhà lập pháp. Liên minh 
hai đảng trong chính quyền, các nhóm 
người đóng thuế, các nhóm thiểu số, các 
doanh nghiệp và các nhóm môi trường ủng 
hộ Dự luật 54. Không cần tăng thêm thuế.

BIỆN LUẬN

KHÔNG Lá phiếu bầu 
KHÔNG cho dự luật 

này có nghĩa là: Luật lệ và nghĩa vụ của cơ 
quan Lập pháp không thay đổi.

CÓ Lá phiếu bầu CÓ cho dự luật này 
có nghĩa là: Bất kỳ đạo luật nào 

(bao gồm các thay đổi trong đạo luật) đều 
phải thông báo cho các nhà lập pháp và 
được đăng tải trên Internet ít nhất 72 giờ 
trước khi cơ quan Lập pháp thông qua. Cơ 
quan Lập pháp phải đảm bảo các cuộc họp 
công cộng đều được ghi hình và các đoạn 
phim về những cuộc họp này phải đăng tải 
trên Internet. 

LÁ PHIẾU CỦA QUÝ VỊ CÓ Ý NGHĨA GÌ

ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT

ỦNG HỘ
Yes on 53—Stop Blank Checks
925 University Ave. 
Sacramento, CA 95825
(916) 500-7040
Info@StopBlankChecks.com
www.YESon53.com

CHỐNG LẠI
No on Prop. 53—Californians 

to Protect Local Control
info@NoProp53.com
NoProp53.com

ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT

ỦNG HỘ
Yes on 54—Voters First, Not Special 

Interests, Sponsored by Hold 
Politicians Accountable

1215 K Street, Suite 2260 
Sacramento, CA 95814
(916) 325-0056
info@YesProp54.org
www.YesProp54.org

CHỐNG LẠI
Steven Maviglio
Californians for an E£ective Legislature
1005 12th St., Suite A 
Sacramento, CA 95814
(916) 607-8340
steven.maviglio@gmail.com
www.NoOnProposition54.com

HƯỚNG DẪN THAM KHẢO NHANH
DỰ LUẬT CƠ QUAN LẬP PHÁP. PHÁP CHẾ VÀ BIÊN BẢN. TU CHÍNH HIẾN 

PHÁP VÀ ÐẠO LUẬT TIÊN KHỞI. 54
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TÓM LƯỢC

Gia hạn khoảng 12 năm các mức tăng thuế thu nhập cá nhân tạm thời được ban 
hành vào năm 2012 đối với những thu nhập trên $250,000, với doanh thu được 
phân bổ cho các trường học K-12, trường Ðại Học Cộng Ðồng California, và, trong 
một số năm, cho y tế. Tác Ðộng Tài Chính: Tổng doanh thu của tiểu bang tăng 
lên—từ $4 tỉ đến $9 tỉ hàng năm từ các năm 2019-2030—tuỳ thuộc vào nền 
kinh tế và thị trường chứng khoán. Tài trợ tăng lên cho trường học, đại học cộng 
đồng, y tế cho người có thu nhập thấp, dự trữ ngân sách, và trả nợ.

DỰ LUẬT GIA HẠN THUẾ ÐỂ TÀI TRỢ GIÁO DỤC VÀ Y TẾ. 
TU CHÍNH HIẾN PHÁP TIÊN KHỞI. 55

PHẢN ĐỐI BẦU KHÔNG 
CHO DỰ 

LUẬT 55—TẠM THỜI NÊN CÓ NGHĨA LÀ 
TẠM THỜI. Cử tri đã ủng hộ áp dụng mức 
thuế thu nhập cao hơn vào năm 2012 vì 
Thống đốc Brown nói với họ đó chỉ là TẠM 
THỜI. Dự toán ngân sách tiểu bang cho thấy 
không cần thiết tăng thuế để cân bằng 
ngân sách, nhưng các nhóm quyền lợi đặc 
biệt muốn kéo dài thời hạn để ngân sách 
chính quyền dồi dào hơn. HÃY NÓI KHÔNG.

TÁN THÀNH Dự 
luật 

55 giúp trẻ em phát triển! Dự Luật 55 ngăn 
chặn $4 tỉ đô la bị cắt giảm từ các trường 
công lập tại California, và giúp trẻ em tiếp 
cận với chăm sóc y tế nhiều hơn, thông qua 
việc duy trì mức thuế hiện tại đối với giới 
giàu có tại California—kàm theo yêu cầu 
nghiêm ngặt về chịu trách nhiệm. Chúng ta 
không thể tái diễn việc cắt giảm trầm trọng 
trong giai đoạn suy thoái vừa qua. www.
YesOn55.com 

BIỆN LUẬN

KHÔNG Lá phiếu bầu 
KHÔNG cho dự luật 

này có nghĩa là: Tăng thuế thu nhập đối với 
những người đóng thuế có thu nhập cao sẽ 
hết hạn theo lịch trình vào cuối năm 2018.

CÓ Lá phiếu bầu CÓ cho dự luật này có 
nghĩa là: Tăng thuế thu nhập đối 

với những người đóng thuế có thu nhập cao 
theo lịch trình sẽ kết thúc sau năm 2018, có 
thể được gia hạn đến 2030.

LÁ PHIẾU CỦA QUÝ VỊ CÓ Ý NGHĨA GÌ

TÓM LƯỢC

Tăng thuế thuốc lá lên $2.00 mỗi gói, cùng với mức tăng tương đương đối với các 
sản phẩm thuốc lá khác và thuốc lá điện tử chứa nicôtin. Tác Ðộng Tài Chính: 
Doanh thu thực sự bổ sung của tiểu bang từ $1 tỉ đến $1.4 tỉ vào năm 2017-18, với 
tổng doanh thu có thể thấp hơn trong những năm sau. Tổng doanh thu sẽ được sử 
dụng chủ yếu để làm tăng thêm phần chi tiêu y tế cho những người California có 
thu nhập thấp.

KHÔNG Lá phiếu bầu 
KHÔNG cho dự luật 

này có nghĩa là: Không thay đổi gì với thuế 
hiện tại của tiểu bang với thuốc điếu, các 
sản phẩm từ thuốc lá, và thuốc điếu điện tử.

CÓ Lá phiếu bầu CÓ cho dự luật này có 
nghĩa là: Thuế tiêu thụ đặc biệt 

của tiểu bang với thuốc điếu tăng $2 mỗi 
gói—từ 87 cent tăng lên $2.87 đô la. Thuế 
tiêu thụ đặc biệt của tiểu bang với các sản 
phẩm từ thuốc lá khác cũng tăng với mức 
tương tự. Thuế tiêu thụ đặc biệt của tiểu 
bang cũng áp dụng với thuốc điếu điện tử. 
Nguồn thu từ phần thuế cao hơn này sẽ 
được dùng vào nhiều mục đích, nhưng chủ 
yếu tăng khoản chi phí dành cho chăm sóc y 
tế cho người dân California có thu nhập 
thấp.

LÁ PHIẾU CỦA QUÝ VỊ CÓ Ý NGHĨA GÌ

ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT

ỦNG HỘ
Jordan Curley
Yes on 55—Californians for Budget 

Stability
1510 J Street, Suite 210 
Sacramento, CA 95814
(916) 443-7817
info@protectingcalifornia.com
www.YesOn55.com

CHỐNG LẠI
Howard Jarvis Taxpayers
www.hjta.org

ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT

ỦNG HỘ
Yes on 56—Save Lives California
1020 12th Street, Suite 303 
Sacramento, CA 95814
(916) 706-2487
info@YesOn56.org
YesOn56.org

CHỐNG LẠI
No on 56—Stop the Special Interest  

Tax Grab
925 University Ave. 
Sacramento, CA 95825
(916) 409-7500
Info@NoOnProposition56.com
www.NoOnProposition56.com

DỰ LUẬT THUẾ THUỐC LÁ ÐỂ TÀI TRỢ Y TẾ, PHÒNG NGỪA VIỆC SỬ 
DỤNG, NGHIÊN CỨU, VÀ THI HÀNH LUẬT THUỐC LÁ. TU CHÍNH 
HIẾN PHÁP VÀ ÐẠO LUẬT TIÊN KHỞI. 56

PHẢN ĐỐI Lần theo số 
tiền trong 

Dự luật 56: Khoản thuế tăng $1.6 tỉ đô la 
này sẽ chi $1 tỉ đô la cho các công ty bảo 
hiểm y tế và các nhóm quyền lợi đặc biệt. 
Dự luật 56 gian lận của trường học $600 
triệu đô la mỗi năm bằng việc gỡ bỏ bảo 
đảm mức gây quỹ trường học tôi thiểu. Chỉ 
13% trong số tiền dành để giúp những 
người hút thuốc hoặc ngăn trẻ em không 
tập hút thuốc. Bầu không cho Dự luật 56.

TÁN THÀNH 
Chăm sóc y tế liên quan đến thuốc lá làm 
hao tốn của người đóng thuế California $3.5 
tỉ đô la mỗi năm, thậm chí cả khi quý vị 
không hút thuốc. Dự Luật 56 hoạt động như 
lệ phí người dùng, đánh thuế thuốc lá để 
giúp chi trả cho việc ngăn ngừa hút thuốc 
và chăm sóc y tế—người hút thuốc phải 
san sẻ phần của họ vào chi phí dành cho họ. 
Hệ thống Hành động của Hội Ung Thư Hoa 
Kỳ ủng hộ Dự luật 56 nhằm ngăn ngừa trẻ 
em hút thuốc và cứu lấy các sinh mạng.

BIỆN LUẬN

HƯỚNG DẪN THAM KHẢO NHANH
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DỰ LUẬT BẢN ÁN HÌNH SỰ. PHÓNG THÍCH CÓ ÐIỀU KIỆN. THỦ TỤC TỐ 
TỤNG HÌNH SỰ VÀ KẾT ÁN THANH THIẾU NIÊN. TU CHÍNH 
HIẾN PHÁP VÀ ÐẠO LUẬT TIÊN KHỞI. 57

TÓM LƯỢC

Cho phép xem xét việc phóng thích có điều kiện đối với những người phạm trọng 
tội không bạo lực. Cho phép giảm án vì việc phục hồi, hạnh kiểm tốt, và giáo dục. 
Quy định thẩm phán tòa án vị thành niên sẽ quyết định việc người chưa đến tuổi 
trưởng thành sẽ được truy tố như người trưởng thành hay không. Tác Ðộng Tài 
Chính: Tiền tiết kiệm thực sự của tiểu bang có thể đạt hàng chục triệu mỹ kim 
hàng năm, tuỳ thuộc vào việc thực hiện. Chi phí thực sự của quận có thể ở mức vài 
triệu mỹ kim hàng năm.

PHẢN ĐỐI Bầu KHÔNG 
cho Dự luật 

57 vì:  
• Ủy quyền PHÓNG THÍCH SỚM các tội phạm 
nghiêm trọng, bao gồm những kẻ HÃM 
HIẾP các nạn nhân mất ý thức. 
• Ủy quyền phóng thích ngay lập tức 16,000 
tội phạm nguy hiểm, thậm chí cả những 
người bị kết án sát nhân. 
• Điều chỉnh Hiến pháp tiểu bang California; 
tước đi quyền của nạn nhân; trao thêm 
quyền cho bọn tội phạm. Bầu KHÔNG cho 
DỰ LUẬT 57.

TÁN THÀNH Các 
nhà 

lãnh đạo an toàn công cộng của California 
và các nạn nhân của tội ác ủng hộ Dự luật 
57—Đạo luật về Phục Hồi và An Toàn Công 
Cộng 2016—vì Dự luật 57 chú trọng vào 
nguồn lực tiếp tục giam giữ tội phạm nguy 
hiểm trong tù, trong khi phục hồi cho các tù 
nhân vị thành niên và người trưởng thành 
và tiết kiệm hàng chục triệu đô la cho người 
đóng thuế. Bầu CÓ cho Dự Luật 57.

BIỆN LUẬN

KHÔNG Lá phiếu bầu 
KHÔNG cho dự luật 

này có nghĩa là: Không thay đổi gì trong 
quá trình phóng thích tù nhân. Hệ thống 
nhà tù tiểu bang không giảm thời hạn chịu 
án cho các tù nhân. Một số thanh niên có 
thể tiếp tục được xét xử tại tòa án dành cho 
người trưởng thành mà không có phiên 
điều trần tại tòa án cho tuổi vị thành niên. 

CÓ Lá phiếu bầu CÓ cho dự luật này có 
nghĩa là: Một số tù nhân  trong 

nhà tù tiểu bang bị kết tội vi phạm các tội 
không liên quan đến bạo lực sẽ được xem 
xét phóng thích sớm hơn các tù nhân khác. 
Hệ thống nhà tù tiểu bang không thể giảm 
thời hạn chịu án cho các tù nhân có hành vi 
tốt và có kết quả hoàn lương hoặc thành 
quả học tập. Thanh thiếu niên phải có phiên 
điều trần tại tòa án dành cho tuổi vị thành 
niên trước khi được chuyển sang tòa án 
dành cho người trưởng thành. 

LÁ PHIẾU CỦA QUÝ VỊ CÓ Ý NGHĨA GÌ

ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT

ỦNG HỘ
James Harrison
Remcho, Johansen and Purcell, LLP
1901 Harrison Street, 
Suite 1550
Oakland, CA 94612
(510) 346-6200
Info@SafetyandRehabilitation.com
www.Vote4Prop57.com

CHỐNG LẠI
William Kolkey
Stop Early Release of Violent Criminals 

Committee
 FPPC#1386627
 No on 57 Committee
921 11th Street, #300 
Sacramento, CA 95814
(916) 409-7401
will@StopEarlyRelease.com
www.StopEarlyRelease.com

HƯỚNG DẪN THAM KHẢO NHANH

TÓM LƯỢC

Duy trì quy định về việc các trường công phải bảo đảm học sinh thành thạo tiếng 
Anh. Yêu cầu các khu học chánh lấy ý kiến của phụ huynh/cộng đồng về việc phát 
triển các chương trình tiếp thu ngôn ngữ. Yêu cầu việc giảng dạy bảo đảm việc tiếp 
thu tiếng Anh nhanh nhất và hiệu quả nhất có thể. Cho phép các khu học chánh 
thiết lập các chương trình song ngữ cho cả người nói tiếng Anh bản ngữ cũng như 
người nói tiếng Anh không phải bản ngữ. Tác Ðộng Tài Chính: Không có tác động 
tài chính đáng kể đến các khu học chánh hay chính quyền tiểu bang. 

KHÔNG Lá phiếu bầu 
KHÔNG cho dự luật 

này có nghĩa là: Trường công lập vẫn được 
yêu cầu dạy người học tiếng Anh bằng các 
chương trình chỉ dùng tiếng Anh.

CÓ Lá phiếu bầu CÓ cho dự luật này có 
nghĩa là: Trường công lập sẽ tự do 

lựa chọn dạy người học tiếng Anh theo cách 
nào, có thể chỉ dùng tiếng Anh, song ngữ, 
hoặc các loại hình chương trình khác. 

LÁ PHIẾU CỦA QUÝ VỊ CÓ Ý NGHĨA GÌ

DỰ LUẬT THÀNH THẠO TIẾNG ANH. GIÁO DỤC ÐA NGÔN NGỮ.  
ÐẠO LUẬT TIÊN KHỞI. 58

CHỐNG LẠI
www.KeepEnglish.org

ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT

ỦNG HỘ
Lisa Gasperoni
Yes on 58—Californians for English 

Pro¨ciency sponsored by the 
California State Council of Service 
Employees

1510 J Street, Suite 210 
Sacramento, CA 95814
(916) 668-9103
info@SupportProp58.com
www.SupportProp58.com

BIỆN LUẬN

PHẢN ĐỐI Dự luật 58 
không phải 

là phương thức hiện dại trong việc dạy 
tiếng Anh. Dự luật này loại bỏ quyền của 
phụ huynh trong việc dạy tiếng Anh cho con 
cái của họ. Tiéng Anh đã có những thành 
tựu xuất sắc. Trẻ em nhập cư đang học tiếng 
Anh nhanh hơn bao giờ hết và rất đông sinh 
viên nhập cư đăng ký nhập học vào các 
trường đại học được ghi nhận.

TÁN THÀNH Các 
giáo 

viên, phụ huynh, hiệu trưởng nhà trường, 
ủy viên hội đồng trường địa phương, và 
Thống dốc Jerry Brown ủng hộ Dự luật 58 
nhằm giúp sinh viên học tiếng Anh nhanh 
nhất có thể và mở rộng cơ hội giúp người 
dùng tiếng Anh thành thạo một ngôn ngữ 
thứ hai. Dự luật 58 giúp các khu học chánh 
tự kiểm soát để chọn một phương pháp 
hướng dẫn hiệu quả nhất cho sinh viên của 
họ.
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TÓM LƯỢC

Hỏi các viên chức dân cử của California có nên dùng thẩm quyền của họ để kiến 
nghị và thông qua một tu chính trong Hiến Pháp liên bang nhằm bác bỏ quyết 
định của Toà Án Tối Cao Hoa Kỳ về việc Citizens United v. Federal Election 
Commission hay không. Citizens United đã quyết định rằng các luật lệ đặt ra một 
số giới hạn trong chi tiêu về chính trị của các công ty kinh doanh và nghiệp đoàn là 
không phù hợp với hiến pháp. Tác Ðộng Tài Chính: Không có tác động tài chính trực 
tiếp đến các chính quyền tiểu bang hoặc địa phương.

Các viên chức dân cử California có nên sử dụng mọi thẩm quyền hiến định của họ, 
bao gồm, nhưng không giới hạn vào, việc kiến nghị và thông qua một hoặc nhiều 
khoản tu chính đối với Hiến Pháp Hoa Kỳ, để bác bỏ phán quyết Citizens United v. 
Federal Election Commission (2010) 558 U.S.310, và các tiền lệ tư pháp được áp 
dụng khác, để cho phép việc quản lý hoặc giới hạn hoàn toàn đối với các đóng góp 
và chi tiêu cho cuộc vận động tranh cử, để đảm bảo rằng mọi công dân, bất kể giàu 
nghèo, có thể bộc lộ quan điểm của mình với người khác, và để làm sáng tỏ rằng 
các công ty kinh doanh không nên có cùng các quyền hiến định như con người hay 
không?

DỰ LUẬT CÔNG TY KINH DOANH. CHI TIÊU VỀ CHÍNH TRỊ. 
BẢO VỆ HIẾN PHÁP LIÊN BANG.
CÂU HỎI TƯ VẤN LẬP PHÁP. 59

PHẢN ĐỐI Cơ quan Lập 
pháp nên 

dừng việc lãng phí tiền thuế của dân bằng 
cách bỏ phiếu cho những dự luật vô nghĩa 
nhằm yêu cầu Quốc hội chống đối với Tòa 
Tối Cao Pháp Viện. Thay vì lãng phí thời gian 
và tiền bạc để bỏ phiếu cho những dự luật 
vô nghĩa, chính trị gia Sacramento nên chú 
trọng vào sự minh bạch và giải quyết việc 
lại tại California. Dự luật 59 THẬT VÔ 
NGHĨA. Hãy bỏ phiếu KHÔNG!

TÁN THÀNH Bầu 
CÓ 

cho Dự luật 59 để cho Quốc hội biết chúng 
ta cần rút tiền khỏi các chính trị gia và 
chống đối lại quy định sai lầm của Tòa Tối 
Cao Pháp Viện khi nói rằng chi tiêu không 
giới hạn cho vận động tranh cử là tử do 
ngôn luận và các công ty cũng có quyền 
hiến pháp như một con người. Truyền thông 
điệp đến Quốc hội rằng chúng ta muốn họ 
chịu trách nhiệm. 

BIỆN LUẬN

KHÔNG Lá phiếu bầu 
KHÔNG cho dự luật 

này có nghĩa là: Cử tri sẽ không được đặt 
câu hỏi với những viên chức dân cử để thấy 
sự thay đổi rõ ràng về quy định về các khoản 
chi tiêu và đóng góp trong cuộc vận động 
tranh cử.

CÓ Lá phiếu bầu CÓ cho dự luật này có 
nghĩa là: Cử tri được đặt câu hỏi 

với các viên chức dân cử để sử dụng quyền 
theo hiến pháp nhằm tìm ra những quy 
định mới về chi tiêu và đóng góp trong cuộc 
vận động tranh cử. Là một dự luật tham 
vấn, Dự luật 59 không yêu cầu bất kỳ động 
thái cụ thể nào từ Quốc hội hoặc cơ quan 
Lập pháp tiểu bang California.

LÁ PHIẾU CỦA QUÝ VỊ CÓ Ý NGHĨA GÌ

TÓM LƯỢC

Yêu cầu những diễn viên trong phim người lớn phải sử dụng bao cao su khi đóng 
cảnh quan hệ tình dục. Yêu cầu các nhà sản xuất chi trả cho diễn viên các chi phí 
chủng ngừa, kiểm tra, và khám y tế. Yêu cầu các nhà sản xuất đăng quy định về 
bao cao su tại các địa điểm làm phim. Tác Ðộng Tài Chính: Tổng doanh thu thuế 
của tiểu bang và địa phương có thể giảm vài triệu mỹ kim mỗi năm. Mức chi tiêu 
tăng lên của tiểu bang có thể vượt quá $1 triệu mỗi năm cho việc quản lý, một 
phần được bù lại từ các loại phí mới. 

KHÔNG Lá phiếu bầu 
KHÔNG cho dự luật 

này có nghĩa là: Các nhà sản xuất phim 
người lớn tiếp tục chịu trách nhiệm về các 
yêu cầu an toàn và y tế khu làm việc của địa 
phương và tiểu bang, bao gồm các quy định 
mới đã được diễn giải là cần sử dụng bao 
cao su trong sản xuất phim người lớn.

CÓ Lá phiếu bầu CÓ cho dự luật này có 
nghĩa là: Cần phải có các yêu cầu 

về an toàn và y tế nơi làm việc đối với sản 
xuất phim người lớn tại California và các 
cách bổ sung để thi hành những yêu cầu 
này.

LÁ PHIẾU CỦA QUÝ VỊ CÓ Ý NGHĨA GÌ

ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT

ỦNG HỘ
Derek Cressman
California Common Cause
(323) 536-1459
vote@yesonCAProp59.com
www.yesonCAProp59.com

CHỐNG LẠI
Dave Gilliard
Gilliard, Blanning & Associates
5701 Lonetree Blvd., Suite 301 
Rocklin, CA 95765
(916) 626-6804
info@gbacampaigns.com

ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT

ỦNG HỘ
Rick Taylor
Yes on Prop. 60, For Adult Industry 

Responsibility (FAIR)
22815 Ventura Blvd., #405 
Los Angeles, CA 91364
(310) 815-8444
rick@dakcomm.com
www.FAIR4CA.org

CHỐNG LẠI
Eric Paul Leue
Californians Against Worker Harassment
PO Box 10480 
Canoga Park, CA 91309
(818) 650-1973
press@freespeechcoalition.com
www.DontHarassCA.com

DỰ LUẬT PHIM NGƯỜI LỚN. BAO CAO SU. QUY ÐỊNH Y TẾ.  
ÐẠO LUẬT TIÊN KHỞI.60

PHẢN ĐỐI Dự luật 60 
cho phép 

BẤT KỲ công dân California nào dược kiện 
các diễn viên phim người lớn nếu phân phối 
hoặc sản xuất các nội dung dành cho người 
lớn, vi phạm quyền riêng tư và đe dọa an 
toàn nơi làm việc. Chỉ một nhóm quyền lợi 
đặc biệt duy nhất đã chi hàng triệu đô la để 
che đậy những sai sót của Dự luật 60. Tham 
gia cùng các diễn viên, các tổ chức y tế công 
cộng, các tổ chức nhân quyền, Đảng Dân 
Chủ bang California và Đảng Cộng Hòa bang 
California, BẦU KHÔNG cho Dự luật 60.

TÁN THÀNH Lá 

phiếu bầu CÓ cho Dự luật 60 sẽ buộc các 
nhà làm phim khiêu dâm ngừng ép các diễn 
viên tiếp xúc với các bệnh đe dọa mạng 
sống gây tốn kém hàng triệu đô la của 
người đóng thuế. Dự Luật 60 mang lại các 
công cụ thi hành mới cho các viên chức y tế 
California nhằm đảm bảo các nhà làm phim 
phải tuân thủ các quy định bảo vệ nơi làm 
việc được áp dụng với các ngành khác tại 
California.

BIỆN LUẬN

HƯỚNG DẪN THAM KHẢO NHANH
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TÓM LƯỢC

Nghiêm cấm tiểu bang mua bất cứ loại thuốc theo toa nào từ một nhà sản xuất 
thuốc với giá cao hơn mức giá thấp nhất được Bộ Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ trả cho 
loại thuốc đó. Miễn cho các chương trình quản lý chăm sóc được tài trợ thông qua 
Medi-Cal. Tác Ðộng Tài Chính: Khả năng tiểu bang tiết kiệm được một số tiền chưa 
xác định tùy thuộc vào (1) cách thức xử lý những chống đối về việc thi hành dự 
luật và (2) những phản ứng của các nhà sản xuất thuốc liên quan đến việc cung 
cấp và định giá cho thuốc của họ.

DỰ LUẬT VIỆC MUA THUỐC THEO TOA CỦA TIỂU BANG.  
TIÊU CHUẨN ÐỊNH GIÁ. ÐẠO LUẬT TIÊN KHỞI.61

PHẢN ĐỐI Các chuyên 
gia cho rằng 

Dự luật 61 sẽ: tăng giá thuốc kê đơn, giảm 
cơ hội để bệnh nhân tiếp cận các loại thuốc 
thiết yếu, tạo thêm nhiều quan liêu và kiện 
tụng hao tốn hàng triệu đô la thuế, và sẽ 
ảnh hưởng dến các cựu chiến binh do tăng 
chi phí thuốc kê đơn của họ. Bị phản đối 
mạnh mẽ bởi Hội Y Khoa California, 
California NAACP,  Hội Người Dân Đóng Thuế 
California, Liên Minh Ung Thư Buồng Trứng 
Vì Một California Phát Triển Hơn, Cựu Chiến 
Binh Chiến Tranh Hải Ngoại (VFW), Các Sở 
tại California. www.NoProp61.com

TÁN THÀNH Dự 
luật 

61, Đạo luật Cứu Trợ Giá Thuốc California, sẽ 
yêu cầu tất cả các loại thuốc kê đơn được 
mua bởi Tiểu Bang California phải có giá 
bằng hoặc thấp hơn mức giá trả cho cùng 
một loại thuốc do Sở Đặc Trách Cựu Chiến 
Binh Hoa Kỳ mua, trả theo mức giá thấp 
nhất của cơ quan liên bang. 

BIỆN LUẬN

KHÔNG Lá phiếu bầu 
KHÔNG cho dự luật 

này có nghĩa là: Các cơ quan tiểu bang 
muốn tiếp tục khả năng thương lượng giá, 
và tiền chi trả cho, thuốc kê đơn mà không 
tham khảo giá được trả bởi Sở Đặc Trách 
Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ.

CÓ Lá phiếu bầu CÓ cho dự luật này có 
nghĩa là: Các cơ quan tiểu bang 

nói chung sẽ bị cấm trả cao hơn so với giá 
thấp nhất của cùng loại thuốc được Sở Đặc 
Trách Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ chi trả cho bất 
kỳ loại thuốc kê đơn nào. 

LÁ PHIẾU CỦA QUÝ VỊ CÓ Ý NGHĨA GÌ

TÓM LƯỢC

Bãi bỏ án tử hình và thay bằng án tù chung thân mà không được phóng thích có 
điều kiện. Áp dụng hồi tố cho các án tử hình hiện hữu. Tăng phần tiền lương của tù 
nhân chung thân mà có thể được áp dụng cho việc bồi thường nạn nhân. Tác Ðộng 
Tài Chính: Mức giảm thực sự, liên tục các chi phí tư pháp hình sự của tiểu bang và 
quận đạt khoảng $150 triệu mỗi năm trong vòng vài năm, cho dù khoản tác động 
này có thể dao động trong khoảng hàng chục triệu mỹ kim tùy thuộc vào nhiều 
yếu tố khác nhau.

PHẢN ĐỐI Dự luật 62 
bãi bỏ án tử 

hình cho kẻ sát nhân tàn bạo, trong đó có kẻ 
giết trẻ em, giết người hàng loạt, giết người 
hàng loạt, và những kẻ giết người hiếp 
dâm/tra tấn. Dự Luật 62 đồng nghĩa với việc 
những kẻ giết người sẽ sống đời còn lại của 
họ bằng chi phí của người nộp thuế, được 
chăm sóc y tế miễn phí, rất lâu sau khi nạn 
nhân của họ qua đời. Cơ quan thi hành 
pháp luật, các gia đình nạn nhân và DA 
phản đối Dự luật 62.

TÁN THÀNH Dự 
luật 

62 thay thế HỆ THỐNG ÁN TỬ HÌNH KHÔNG 
HIỆU QUẢ bằng việc kết án tù không được 
hưởng tạm tha. Các tù nhân phải làm việc 
và trả tiền bồi thường, thay vì ngồi xếp 
hàng chờ chết. Bảo đảm Bảo đảm người có 
tội phải trả giá. NGƯỜI ĐÓNG THUẾ TIẾT 
KIỆM $150 triệu đô la/năm. Thân nhân của 
các nạn nhân và những người ủng hộ án tử 
hình trước đây: Bầu CÓ cho Dự luật 62.

BIỆN LUẬN

KHÔNG Lá phiếu bầu 
KHÔNG cho dự luật 

này có nghĩa là: Một số người phạm tội bị 
kết án vì tội giết người mức độ một có thể 
tiếp tục bị kết án tử hình. Không có gì thay 
đổi với những người phạm tội hiện đang bị 
kết án tử hình.

CÓ Lá phiếu bầu CÓ cho dự luật này 
có nghĩa là: Không người phạm tội 

nào bị kết án tử hình do tội giết ngươi mức 
độ một. Hình phạt nặng nhất là thời hạn tù 
không được hưởng tạm tha. Phạm nhân 
hiện đang bị kết án tử hình sẽ bị kết án tù 
trở lại mà không được hưởng tạm tha.

LÁ PHIẾU CỦA QUÝ VỊ CÓ Ý NGHĨA GÌ

ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT

ỦNG HỘ
Aref Aziz
Yes on Prop. 61, Californians for Lower 

Drug Prices
22815 Ventura Blvd., #405
Los Angeles, CA 91364
(323) 601-8139
Yes@StopPharmaGreed.com
www.StopPharmaGreed.com

CHỐNG LẠI
No on Prop. 61—Californians 

Against the Deceptive Rx 
Proposition

(888) 279-8108
info@noprop61.com
www.NoProp61.com

ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT

ỦNG HỘ
Quintin Mecke
Yes on Prop. 62, Replace the Costly, 

Failed Death Penalty System
5 Third Street, Suite 724 
San Francisco, CA 94103
(415) 243-0143
info@justicethatworks.org
www.YesOn62.com

CHỐNG LẠI
Mike Ramos
Californians for Death Penalty Reform 

and Savings
520 Capitol Mall, Ste. 630 
Sacramento, CA 95814
(800) 372-6417
info@noprop62yesprop66.com
www.noprop62yesprop66.com

HƯỚNG DẪN THAM KHẢO NHANH
DỰ LUẬT HÌNH PHẠT TỬ HÌNH.  

ÐẠO LUẬT TIÊN KHỞI.62
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TÓM LƯỢC

Yêu cầu kiểm tra lý lịch và phải được sự cho phép của Bộ Tư Pháp mới được mua 
đạn dược. Nghiêm cấm sở hữu những băng đạn có số lượng đạn cao. Thiết lập các 
thủ tục thi hành luật pháp nhằm nghiêm cấm việc sở hữu súng ống của những cá 
nhân cụ thể. Yêu cầu sự tham gia của Bộ Tư Pháp vào Hệ Thống Kiểm Tra Tức Thì Lý 
Lịch Phạm Tội trên Toàn Quốc của liên bang. Tác Ðộng Tài Chính: Chi phí tòa án và 
thi hành luật của tiểu bang và địa phương tăng lên, có thể đến hàng chục triệu mỹ 
kim mỗi năm, liên quan đến một thủ tục tòa án mới trong việc tước bỏ súng ống 
của những người bị cấm sau khi họ bị kết án.

DỰ LUẬT SÚNG ỐNG. MUA BÁN ÐẠN DƯỢC.  
ÐẠO LUẬT TIÊN KHỞI.63

PHẢN ĐỐI Các nhóm 
thực thi 

pháp luật, các chuyên gia chống khủng bố 
và các nhóm quyền tự do dân chủ đồng loạt 
phản đối Dự luật 63. Dự luật được một 
chính trị gia soạn thảo nhằm tự đánh bóng 
tên tuổi, chứ không fải vì an toàn công cộng 
của cả cộng đồng. Tạo thêm gánh nặng cho 
các cơ quan thực thi pháp luật và người 
đóng thuế và chỉ ảnh hưởng đến sự tuân 
thủ pháp luật.

TÁN THÀNH Dự 
luật 

63 sẽ tăng cường an ninh công cộng thông 
qua việc không cung cấp súng và quân nhu 
sai mục đích. Các cơ quan thực thi pháp luạt 
và các nhã lãnh đạo an toàn công cộn ủng 
hộ Dự luật 63 vì làm giảm hành vi vũ lực 
bằng súng thông qua việc ngăn ngừa các 
tội phạm vũ lực, các nhóm lợi dụng và các 
đối tượng tâm thần nguy hiểm sở hữ và sử 
dụng vũ khí và quân nhu gây chết người. 

BIỆN LUẬN

KHÔNG Lá phiếu bầu 
KHÔNG cho dự luật 

này có nghĩa là: Không thực hiện yêu cầu 
liên quan đến vũ khí và quân nhu mới.

CÓ Lá phiếu bầu CÓ cho dự luật này có 
nghĩa là: Một quy trình tòa án mới 

sẽ được thiết lập dành cho loại bỏ vũ khí từ 
các cá nhân bị kết tội cụ thể. Các yêu cầu 
mới liên quan đến việc mua hoặc bán quân 
nhu sẽ được thực hiện.

LÁ PHIẾU CỦA QUÝ VỊ CÓ Ý NGHĨA GÌ

TÓM LƯỢC

Hợp pháp hóa cần sa theo luật tiểu bang, đối với việc sử dụng của người lớn từ 21 
tuổi trở lên. Áp dụng các loại thuế tiểu bang đối với việc kinh doanh và trồng trọt. 
Quy định việc cấp phép công nghiệp và thiết lập các tiêu chuẩn cho các sản phẩm 
cần sa. Cho phép việc quản lý và đánh thuế tại địa phương. Tác Ðộng Tài Chính: 
Doanh thu thuế bổ sung dao động từ hàng trăm triệu mỹ kim đến hơn $1 tỉ mỗi 
năm, hầu hết dành cho các mục đích cụ thể. Chi phí tư pháp hình sự được giảm 
xuống hàng chục triệu mỹ kim hàng năm.

KHÔNG Lá phiếu bầu 
KHÔNG cho dự luật 

này có nghĩa là: Trồng, sở hữu hoặc sử dụng 
cần sa cho mục đích phi y tế vẫn là bất hợp 
pháp. Nhưng vẫn hợp pháp khi trồng, sở 
hữu, hoặc sử dụng cần sa cho mục đích y tế.

CÓ Lá phiếu bầu CÓ cho dự luật này có 
nghĩa là: Người trưởng thành từ 

21 tuổi trở lên có thể trồng, sở hữu, và sử 
dụng cần sa một cách hợp pháp cho mục 
đích phi y tế, với những hạn chế nhất định. 
Tiểu bang sẽ điều tiết các doanh nghiệp cần 
sa phi y tế và đánh thuế việc trồng và bán 
cần sa cho y tế lẫn phi y tế. Hầu hết nguồn 
thu từ các loại thuế như vậy sẽ hỗ trợ 
chương trình thanh niên, bảo vệ môi 
trường, và thi hành pháp luật.

LÁ PHIẾU CỦA QUÝ VỊ CÓ Ý NGHĨA GÌ

ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT

ỦNG HỘ
Lindsey Cobia
Safety for All
268 Bush Street #222 
San Francisco, CA 94104
(415) 735-5192
safetyforall@safetyforall.com
www.safetyforall.com

CHỐNG LẠI
Coalition for Civil Liberties
info@coalitionforcivilliberties.com
www.stoptheammograb.com

ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT

ỦNG HỘ
Dustin Moore
Yes on 64, Californians to Control, 

Regulate and Tax Adult Use of 
Marijuana While Protecting Children

1029 H St., Suite 301 
Sacramento, CA 95814
(916) 382-2952
info@yeson64.org
www.yeson64.org

CHỐNG LẠI
Tim Rosales
No on 64
2150 River Plaza Drive #150 
Sacramento, CA 95833
(916) 473-8866
info@NoOn64.net
www.NoOn64.net

HƯỚNG DẪN THAM KHẢO NHANH
DỰ LUẬT HỢP PHÁP HÓA CẦN SA.  

ÐẠO LUẬT TIÊN KHỞI.64

PHẢN ĐỐI Dự luật 64 cố 
ý bỏ qua tiêu 

chuản DUI nhằm kiểm soát các tài xễ bị ảnh 
hưởng từ cần sa không được chạy trên quốc 
lộ. Hiệp Hội Tuần Cảnh Quốc Lộ California và 
Thượng Nghị Sĩ Dianne Feinstein kịch liệt 
phản đối. Hợp pháp hóa quảng cáo quảng 
cáo hút cần sa, kẹo dẻo và sô cô la trên các 
chương trình được hàng triệu trẻ em và 
thiếu niên theo dõi. Thể hiện sự xem 
thường sức khỏe và an toàn trẻ em. Bị phản 
đối bởi Hiệp Hội Bệnh Viện California. Hãy 
bầu "Không".

TÁN THÀNH Dự 
luật 

64 tạo ra một hệ thống an toàn, hợp pháp 
cho người trưởng thành sử dụng cần sa. Dự 
luật quy định, kiểm soát và đánh thuế việc 
sử dụng cần sa, và có sự bảo vệ nghiêm 
ngặt trên toàn quốc cho trẻ em. Dự luật 
mang về hàng triệu đô la cho các chương 
trình ngoại khóa, đào tạo nghề, điều trị 
thuốc, và trấn áp các lái xe bị ảnh hưởng. 
Thay đổi giải pháp với cần sa. Hãy vào 
YesOn64.org!

BIỆN LUẬN
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TÓM LƯỢC

Chuyển mục đích sử dụng số tiền thu được từ các cửa hàng tạp hoá và cửa hàng 
bán lẻ khác thông qua việc bán bắt buộc đối với các túi đựng hàng. Yêu cầu các cửa 
hàng ký gửi số tiền thu được từ việc bán túi vào một ngân quỹ đặc biệt để hỗ trợ 
các dự án môi trường cụ thể. Tác Ðộng Tài Chính: Doanh thu của tiểu bang có khả 
năng đạt được vài chục triệu mỹ kim hàng năm theo một số trường hợp, và số tiền 
đó được dùng để hỗ trợ một số chương trình môi trường.

DỰ LUẬT TÚI ÐỰNG HÀNG. PHÍ PHẢI TRẢ.  
ÐẠO LUẬT TIÊN KHỞI.65

PHẢN ĐỐI Dự luật 65 
được tài trợ 

bởi các công ty nhựa lớn từ South Carolina 
và Texas. Họ không quan tâm đến môi 
trường của California, họ chỉ muốn khiến cử 
tri phân vân và bỏ qua vấn đề thật sự: cần 
loại bỏ dần các túi nhựa chứa hàng hóa. Dự 
luật 65 mang tính lừa đảo và không xứng 
đáng với lá phiếu của quý vị.

TÁN THÀNH BẦU 
CÓ 

CHO DỰ LUẬT 65—BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG. 
Trong một thỏa thuận từ vận động hành 
lang với nhóm quyền lợi đặc biệt, cơ quan 
Lập pháp YÊU CẦU các cửa hàng bách hóa 
TÍNH PHÍ và GIỮ LẠI phần lẹ phí này theo 
số bao lúc tính tiền. Chủ tiệm bách hóa sẽ 
giàu thêm $300 triệu đô la trong khi người 
mua hàng bị mất $300 triệu đô la. Dự 
Luật 65 chuyển hướng các lệ phí này vào các 
dự án môi trường, không phải cho lợi nhuận 
của chủ tiệm bách hóa.

BIỆN LUẬN

KHÔNG Lá phiếu bầu 
KHÔNG cho dự luật 

này có nghĩa là: Nếu luật tiểu bang quy định 
chi phí trên túi chứa hàng hóa, nghĩa là luật 
sẽ chuyển hướng sử dụng nguồn thu có 
được vào mục đích khác.

CÓ Lá phiếu bầu CÓ cho dự luật này có 
nghĩa là: Nếu luật tiểu bang (1) 

nghiêm cấm việc phát miễn phí túi chứa 
hàng hóa cho khách hàng và (2) yêu cầu có 
một khoản phí với các loại túi chứa hàng 
hóa khác, nguồn thu có được sẽ được phân 
bổ vào một quỹ tiểu bang mới dành hỗ trợ 
cho các chương trinh về môi trường.

LÁ PHIẾU CỦA QUÝ VỊ CÓ Ý NGHĨA GÌ

TÓM LƯỢC

Thay đổi thủ tục xử lý việc chống đối bản án tử hình tại toà án tiểu bang. Chỉ định 
toà án tối cao cho những thỉnh cầu đầu tiên và giới hạn các thỉnh cầu kế tiếp. Yêu 
cầu luật sư được bổ nhiệm đảm nhận những kháng cáo không tử hình nhận các 
kháng cáo án tử hình. Miễn thủ tục quy chế hiện hành cho các viên chức nhà tù 
trong việc phát triển các phương pháp tử hình. Tác Ðộng Tài Chính: Tác động liên 
tục không xác định đến các chi phí toà án tiểu bang trong việc xử lý những chống 
đối pháp lý đối với các bản án tử hình. Tiền tiết kiệm từ nhà tù có khả năng đạt 
hàng chục triệu mỹ kim mỗi năm.

KHÔNG Lá phiếu bầu 
KHÔNG cho dự luật 

này có nghĩa là: Không có thay đổi gì trong 
quy trình tòa án hiện tại của tiểu bang đối 
với các tranh luận pháp lý về án tử hình. 
Tiểu bang vẫn giam giữ các tù nhân bị khởi 
tố chỉ ở một số nhà tù tiểu bang nhất định.

CÓ Lá phiếu bầu CÓ cho dự luật này có 
nghĩa là: Quy trình tòa án đối với 

các tranh luận pháp lý về kết án tử hình sẽ 
là đối tượng cần thay đổi, như giới hạn thời 
gian cho các tranh luận này và các quy định 
mới về tăng số lượng luật sư với các tranh 
luận.  Các phạm nhân bị khởi tố có thể được 
giam giữ ở bất kỳ nhà tù tiểu bang nào.

LÁ PHIẾU CỦA QUÝ VỊ CÓ Ý NGHĨA GÌ

ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT

ỦNG HỘ
Yes on 65
2350 Kerner Blvd., Suite 250 
San Rafael, CA 94901
info@SayYesOn65.com
www.SayYesOn65.com

CHỐNG LẠI
Mark Murray
Californians Against Waste
921 11th Street, Ste. 420 
Sacramento, CA 95814
(916) 443-5422
murray@cawrecycles.org
cawrecycles.org

ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT

ỦNG HỘ
Kermit Alexander
Californians for Death Penalty Reform 

and Savings
520 Capitol Mall, Ste. 630 
Sacramento, CA 95814
(800) 372-6417
info@noprop62yesprop66.com
www.noprop62yesprop66.com

CHỐNG LẠI
No on 66—Californians for Fair Justice
39 Drumm St. 
San Francisco, CA 94111
campaign@cafairjustice.org
www.NoonCAProp66.org

HƯỚNG DẪN THAM KHẢO NHANH
DỰ LUẬT HÌNH PHẠT TỬ HÌNH. THỦ TỤC.  

ÐẠO LUẬT TIÊN KHỞI.66

PHẢN ĐỐI Dự luật 66 
không phải 

là cuộc cải tổ thực sự. Chúng ta không lường 
được tất cả hậu quả, nhưng chúng ta biết rõ 
điều này: dự luật làm tăng thêm cơ chế 
quan liêu của chính quyền khiến chậm trễ 
hơn, tốn chi phí người đóng thuế, và làm 
tăng nguy cơ kết oán an người vô tội tại 
California. Dự Luật 66 là cuộc thử nghiệm 
tốn kém khiến vấn đề tồi tệ hơn.

TÁN THÀNH Hệ 

thống tử hình của chúng ta trì trệ hàng 
thập kỷ qua vì kháng cáo. Chúng ta cần cải 
tổ nó, chứ không phải bãi bỏ, bằng cách 
thông qua Dự luật 66. Dự Luật 66 tiết kiệm 
hàng triệu đô la, giải quyết thỏa đáng cho 
các gia đình nạn nhân và công lỹ cho kẻ sát 
nhân tàn bạo. Người vô tội sẽ không bị oan 
nhờ Dự luật 66. Gia đình các nạn nhân, DA 
và cơ quan thực thi pháp luật ủng hộ Dự 
luật 66.

BIỆN LUẬN
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TÓM LƯỢC

Một phiếu bầu "Có" phê chuẩn, và một phiếu bầu "Không" bác bỏ, một đạo luật 
mà nghiêm cấm các cửa hàng tạp hoá và các cửa hàng khác cung cấp cho khách 
hàng túi đựng hàng dùng một lần bằng nhựa hay giấy nhưng cho phép việc bán 
túi giấy tái chế và túi có thể tái sử dụng. Tác Ðộng Tài Chính: Tác động tài chính 
tương đối nhỏ đến chính quyền tiểu bang và địa phương, bao gồm một mức tăng 
nhỏ trong các chi phí hành chính của tiểu bang và có thể một khoản tiết kiệm nhỏ 
cho chính quyền địa phương do chi phí quản lý rác và chất thải giảm xuống.

DỰ LUẬT CẤM SỬ DỤNG TÚI NHỰA DÙNG MỘT LẦN.  
TRƯNG CẦU DÂN Ý.67

PHẢN ĐỐI ĐỪNG ĐỂ BỊ 
LỪA. Dự 

Luật 67 che dấu $300 triệu đô la TIỀN THUẾ 
mỗi năm từ việc ép buộc người tiêu dùng 
trả $.10 đô la cho mỗi túi chứa hàng vào lúc 
tính tiền. Không một đồng nào được chi cho 
môi trường. Tất cả $300 triệu đô sẽ thành lợi 
nhuận của chủ tiệm bách hóa. Ngừng đánh 
thuế túi chứa hàng . . . BẦU KHÔNG 
CHO DỰ LUẬT 67.

TÁN THÀNH Bầu 
CÓ 

cho Dự luật 67 giúp bảo vệ những nỗ lực 
thành công của bang California TRONG VIỆC 
LOẠI BỎ DẦN TÚI NHỰA CHỨA HÀNG. Túi 
nhựa đe dọa động vật hoang dã, khiến rác 
cộng đồng nhiều hơn, tăng chi phí quét 
dọn, làm tắc nghẽn các máy tái chế. 
Nghiêm cấm dùng túi nhựa chứa hàng ÁP 
DỤNG TRONG 150 CỘNG ĐỒNG TẠI BANG 
CALIFORNIA. Đừng để các công ty nhựa 
hàng đầu ảnh hưởng đến California. Bầu CÓ 
cho Dự luật 67.

BIỆN LUẬN

KHÔNG Lá phiếu bầu 
KHÔNG cho dự luật 

này có nghĩa là: Các cửa hàng vẫn tiếp tục 
cung cấp túi chứa hàng hóa bằng nhựa 
dùng một lần và các loại túi khác mà không 
tốn phí trừ khi luật địa phương hạn chế việc 
sử dụng túi nhựa.

CÓ Lá phiếu bầu CÓ cho dự luật này có 
nghĩa là: Hầu hết các cửa hàng 

bách hóa, cửa hàng tiện lợi, các nhà thuốc 
lớn và các quán rượu đều bị cấm cung cấp 
túi chứa hàng hóa bằng nhựa dùng một 
lần. Các cửa hàng thường được yêu cầu tính 
phí ít nhất 10 cent với kất kỳ loại túi chứa 
hàng nào được cung cấp cho khách hàng lúc 
tính tiền. Các cửa hàng giữ lại nguồn thu 
này cho các mục đích cụ thể.

LÁ PHIẾU CỦA QUÝ VỊ CÓ Ý NGHĨA GÌ

ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT

ỦNG HỘ
Mark Murray
California vs Big Plastic
921 11th Street, Ste. 420 
Sacramento, CA 95814
(916) 443-5422
murray@cawrecycles.org
protectplasticbagban.org

CHỐNG LẠI
No on 67
2350 Kerner Blvd., Suite 250 
San Rafael, CA 94901

HƯỚNG DẪN THAM KHẢO NHANH
Hãy vào Website của Tổng Thư 
Ký Tiểu Bang để:
• Nghiên cứu các đóng góp vận động tranh cử và hoạt động vận 

động hành lang 
cal-access.sos.ca.gov HOẶC 
powersearch.sos.ca.gov

• Xem tài liệu hướng dẫn cho cử tri này bằng những ngôn ngữ 
khác 
www.voterguide.sos.ca.gov

• Tìm nơi bỏ phiếu trong Ngày Bầu Cử 
www.sos.ca.gov/elections/polling-place

• Nhận thông tin bỏ phiếu bằng thư 
www.sos.ca.gov/elections/voter-registration/vote-mail

• Đọc các thông tin hữu ích cho các cử tri bỏ phiếu lần đầu 
www.sos.ca.gov/elections/voting-california

• Xem kết quả bầu cử trực tiếp sau khi các phòng phiếu đóng cửa 
vào Ngày Bầu Cử 
http://vote.sos.ca.gov

Tập Sách Hướng Dẫn Cử Tri 
Dưới Dạng Âm Thanh & In 
Khổ Lớn
Tập sách hướng dẫn được phát hành miễn phí bằng tiếng Anh, 
tiếng Hoa, tiếng Ấn Độ, tiếng Nhật, tiếng Khờ Me, tiếng Đại Hàn, 
tiếng Tây Ban Nha, tiếng Phi, tiếng Thái, và tiếng Việt. 
Để đặt:

 Gọi đường dây nóng miễn phi dành cho cử tri của Tổng Thư 
Ký Tiểu Bang tại (800) 339-8163

 Hãy vào www.sos.ca.gov

 Tải về bản thu MP3 tại  
www.voterguide.sos.ca.gov/vi/audio

Tìm Phòng Phiếu Của Quý Vị
Các phòng phiếu được thiết lập bởi viên chức bầu cử quận. Khi 
quý vị nhận được tập sách lá phiếu mẫu của quận gởi đến vài 
tuần trước Ngày Bầu Cử, hãy xem địa chỉ phòng phiếu của quý vị 
có in trên trang bìa sau.

Muốn biết thêm chi tiết, hãy vào trang web của Tổng Thư Ký Tiểu 
Bang tại www.sos.ca.gov/elections/polling-place hoặc gọi Đường 
Dây Trợ Giúp Cử Tri miễn phí số (800) 339-8163.

Quý vị cũng có thể nhắn Vote ở GOVOTE (468683) để tìm vị trí 
phòng phiéu của quý vị.




