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Trợ Giúp Cử Tri Bị Khuyết Tật
Luật của tiểu bang và liên bang đòi hỏi các phòng phiếu phải có lối ra vào cho cử tri khuyết tật. Các viên chức bầu cử quận kiểm tra mỗi địa điểm và thường thực hiện 
những thay đổi tạm thời đối với Ngày Bầu cử. Những người làm việc tại phòng phiếu được huấn luyện về luật bầu cử và quyền cử tri, bao gồm nhu cầu thực hiện 
những thay đổi hợp lý về chính sách và thủ tục để bảo đảm sự sử dụng bình đẳng.

Luật tiểu bang và liên bang đòi hỏi rằng tất cả mọi cử tri đều phải được tự bỏ phiếu một mình và kín đáo. Mỗi địa điểm phòng phiếu phải có ít nhất một máy bỏ phiếu 
cho phép tất cả cử tri, kể cả những người bị khiếm thị hoặc suy giảm thị lực, bỏ phiếu mà không cần trợ giúp. Máy bỏ phiếu cho phép cử tri xác minh các lựa chọn bỏ 
phiếu của mình và, nếu có lỗi, cho phép cử tri chỉnh sửa lựa chọn này trước khi bỏ phiếu.

Kiểm tra lá phiếu mẫu của bạn
Tập sách lá phiếu mẫu của quận của bạn sẽ:

• Mô tả cách làm thế nào những người bị khuyết tật có thể bỏ phiếu một cách riêng tư và độc lập

• Hiển thị biểu tượng xe lăn nếu địa điểm phòng phiếu của bạn có lối ra vào cho cử tri khuyết tật

Tại địa điểm phòng phiếu
Nếu bạn cần giúp đỡ đánh dấu lá phiếu của mình, bạn có thể chọn tối đa hai người giúp bạn. Những người này không thể là:

• Chủ sử dụng lao động của bạn hoặc bất kỳ ai làm việc cho người đó

• Lãnh đạo công đoàn hoặc bất kỳ ai làm việc cho công đoàn của bạn

Việc bỏ phiếu ở ngoài phòng phiếu cho phép bạn đỗ xe gần nhất với khu vực bỏ phiếu. Các cán bộ bầu cử sẽ mang cho bạn một danh sách cử tri để ký, một lá phiếu, và 
bất kỳ tài liệu bỏ phiếu nào khác mà bạn cần, dù bạn đang ở bên lề đường hay đang ngồi trong xe.
Hãy liên hệ với văn phòng bầu cử quận của bạn để xem liệu có thể bỏ phiếu ở ngoài phòng phiếu không tại địa điểm phòng phiếu của bạn. 

Ghi danh Cử tri
Nếu bạn đã ghi danh bỏ phiếu, bạn không cần ghi danh lại trừ khi bạn thay đổi tên, địa chỉ nhà, đại chỉ gửi thư hoặc nếu bạn muốn thay đổi hoặc chọn một đảng 
chính trị.
Bạn có thể ghi danh bầu cử tại RegisterToVote.ca.gov. Hoặc gọi điện cho Đường dây Cử tri miễn phí của Thư ký Tiểu bang theo số (800) 339-8163 để nhận được mẫu 
đơn qua đường bưu điện.

Các mẫu đơn ghi danh cử tri có thể có tại hầu hết các bưu điện, thư viện, và các văn phòng chính quyền quận và thành phố, các văn phòng bầu cử quận, và Văn phòng 
Thư ký Tiểu bang California.

Thông tin Bảo mật Ghi danh Cử tri
Chương trình Ghi danh Cử tri Bảo mật An toàn Tại nhà: Những cử tri gặp phải những tình huống đe doạ đến tính mạng (như: bạo lực gia đình, i.e. domestic violence, 
nạn nhân rình rập) có thể đủ điều kiện cho tình trạng cử tri bảo mật. Muốn biết thêm chi tiết, hãy liên lạc với chương trình An Toàn Tại Nhà của Tổng Thư Ký Tiểu Bang 
theo số điện thoại miễn phí (877) 322-5227 hoặc truy cập http://www.sos.ca.gov/registries/safe-home/.

Bảo mật Thông tin Cử tri: Các chi tiết trong chứng thư ghi danh bầu cử của quý vị sẽ được nhân viên bầu cử sử dụng để gởi đến quý vị những tin tức chính thức về 
tiến trình bầu cử, thí dụ như địa điểm bỏ phiếu của quý vị và những vấn đề cũng như các ứng cử viên sẽ in trong lá phiếu. Việc sử dụng những chi tiết ghi danh bầu cử 
cho mục đích thương mại bị luật pháp nghiêm cấm và là phạm tội tiểu hình. Những chi tiết về bầu cử có thể được cung cấp cho ứng cử viên ứng cử vào chức vụ, cho ủy 
ban về dự luật được đưa vào lá phiếu, hoặc cho người khác với những mục đích về bầu cử, nghiên cứu, báo chí, chính trị, hoặc chính quyền, theo như quyết định của 
Tổng Thư Ký Tiểu Bang. Số bằng lái và số an sinh xã hội, hoặc chữ ký của quý vị ghi trong đơn ghi danh bầu cử, không được tiết lộ cho những mục đích này. Nếu quý vị 
có thắc mắc về việc sử dụng những chi tiết về bầu cử hoặc muốn báo cáo sự nghi ngờ về việc sử dụng sai mục đích những chi tiết này, xin gọi cho Đường Dây Báo Cáo 
Bầu Cử của Tổng Thư Ký Tiểu Bang theo số (800) 339-8163.

http://www.registertovote.ca.gov
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Bầu Tạm Thời
Nếu tên của quý vị không có trong danh sách cử tri tại phòng phiếu, quý vị được quyền bầu bằng lá phiếu tạm thời.

Lá phiếu Tạm thời là gì?
Một lá phiếu tạm thời là lá phiếu thông thường được đặt trong một phong bì đặc biệt trước khi được bỏ vào thùng phiếu.

Ai là người bỏ Lá phiếu Tạm thời?
Lá phiếu tạm thời là lá phiếu dành cho các cử tri:

• Tin rằng họ được ghi danh bỏ phiếu mặc dù tên của họ không có trong danh sạch ghi danh cử tri chính thức tại địa điểm phòng phiếu.

• Bầu bằng thư nhưng không nhận được lá phiếu hoặc không đem lá phiếu theo, và thay vào đó có mong muốn bầu tại địa điểm phòng phiếu.

Lá phiếu Tạm thời của Tôi sẽ được Đếm không?
Lá phiếu tạm thời của quý vị sẽ được đếm sau khi viên chức bầu cử xác nhận quý vị đã ghi danh bầu cử tại quận đó và quý vị chưa bỏ phiếu trong kỳ bầu cử đó.

Bạn có thể bỏ lá phiếu tạm thời tại bất kỳ địa điểm phòng phiếu nào trong quận mà bạn được ghi danh bỏ phiếu, tuy nhiên, chỉ với các cuộc tranh cử mà bạn đủ điều 
kiện để bầu sẽ được đếm.

Bạn Có thể Kiểm tra Tình trạng của Lá phiếu Tạm thời của mình bằng cách nào?
Mỗi cử tri bỏ lá phiếu tạm thời có quyền tìm hiểu từ viên chức bầu cử quận xem lá phiếu của mình có được đếm không và, nếu không, lý do tại sao lại không được 
đếm.

 Truy cập vào http://www.sos.ca.gov/elections/ballot-status/ để biết danh sách các số liên lạc và thông tin của quận về cách kiểm tra tình trạng lá phiếu 
tạm thời của bạn.

Các Cách Bầu Cử
Bầu Bằng Thư
• Yêu cầu một lá phiếu bầu bằng thư trước ngày ngày 1 tháng Mười Một.
• Gửi lại thư—phải có dấu bưu điện vào đúng hoặc trước ngày ngày 8 tháng Mười Một và được gửi đến văn phòng bầu cử quận trước 

ngày ngày 14 tháng Mười Một.
• Gửi trực tiếp—cho văn phòng bầu cử quận hoặc bất kỳ địa điểm phòng phiếu nào tại quận của bạn trước 8:00 chiều ngày 

ngày 8 tháng Mười Một.

Bầu Sớm Trực tiếp
Một số quận cho phép bầu sớm tại một số địa điểm trước Ngày Bầu cử. Hãy liên hệ với văn phòng bầu cử quận để xem họ có cho phép bầu 
sớm không. Có thể xem thông tin liên lạc của quận tại: http://www.sos.ca.gov/elections/voting-resources/county-elections-o�ces/.

Bầu tại Phòng Phiếu vào Ngày Bầu Cử
• Phòng phiếu mở cửa vào Ngày Bầu cử: Từ 7:00 sáng đến 8:00 chiều ngày 8 tháng Mười Một.
• Vị trí của địa điểm phòng phiếu của bạn được in trên mặt sau của tập sách lá phiếu mẫu mà viên chức bầu cử quận đã gửi thư cho bạn. 

Bạn cũng có thể biết địa điểm phòng phiếu:
 Bằng cách gọi đến số (800) 339-8163
 Trực tuyến tại www.sos.ca.gov/elections/polling-place

 Bằng cách gửi văn Vote đến GOVOTE (468683)
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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.
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Kỳ bầu cử tại California
Luật California yêu cầu phải in những thông tin sau trong tập hướng dẫn này.

Chức vụ Thuộc Đảng/Đảng Đề cử
Các đảng chính trị có thể chính thức đề cử ứng cử viên vào các chức vụ thuộc đảng/đảng đề cử tại cuộc bầu cử sơ bộ. Ứng cử viên được đề cử sẽ đại diện cho đảng 
phái đó làm ứng cử viên chính thức cho chức vụ cụ thể tại cuộc tổng tuyển cử và lá phiếu bầu sẽ phản ánh sự chỉ định chính thức. Người nhận được phiếu bầu 
cao nhất của mỗi đảng phái tại cuộc bầu cử sơ bộ sẽ được tham gia vào cuộc tổng tuyển cử. Các đảng phái cũng sẽ bầu các viên chức của các ủy ban trung ương 
quận tại cuộc bầu cử sơ bộ.

Cử tri chỉ có thể bỏ phiếu trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng phái chính trị mà mình đã chọn ghi danh bỏ phiếu. Tuy nhiên, một đảng chính trị có thể cho phép cử 
tri đã từ chối tiết lộ đảng đã chọn được bỏ phiếu trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng phái đó.

Chức Vụ Cử Tri Đề Cử
Các đảng chính trị không có quyền chính thức đề cử ứng cử viên cho các chức vụ cử tri đề cử tại cuộc bầu cử sơ bộ. Một ứng cử viên được đề cử cho chức vụ cử tri 
đề cử tại cuộc bầu cử sơ bộ là ứng cử viên của người dân và không phải là ứng cử viên chính thức của bất kỳ đảng phái nào trong cuộc tổng tuyển cử. Một ứng cử 
viên được đề cử vào chức vụ cử tri đề cử có trách nhiệm chọn đảng phái của mình, hoặc không chọn đảng phái, được chỉ ra trên lá phiếu, nhưng việc chỉ định lựa 
chọn đảng phái chỉ được chọn bởi ứng cử viên và chỉ được hiển thị thông tin của các cử tri. Nó không có nghĩa là ứng cử viên được đề cử hoặc xác nhận bởi đảng 
phái được chỉ định, hoặc là có một liên kết giữa đảng phái đó và ứng cử viên, và không có ứng cử viên được đề cử nào bởi các cử tri được coi là ứng cử viên được 
đề cử chính thức của bất kỳ đảng phái chính trị nào. Trong tập lá phiếu mẫu của quận, các đảng phái có thể liệt kê các ứng cử viên cho các chức vụ cử tri đề cử đã 
nhận được chứng thực chính thức của đảng đó.

Mỗi cử tri nào có thể bỏ phiếu cho bất kỳ ứng cử viên nào cho chức vụ cử tri đề cử, nếu họ đáp ứng được các tiêu chuẩn cần thiết khác để bỏ phiếu cho chức vụ 
đó. Hai người nhận được lá phiếu cao nhất tại cuộc bầu cử sơ bộ sẽ được tham gia vào cuộc tổng tuyển cử cho chức vụ cử tri đề cử ngay cả khi cả hai ứng cử viên 
đã xác định việc chỉ định lựa chọn đảng phái tương tự nhau. Không đảng phái nào được quyền chuyển ứng viên có chỉ định lựa chọn đảng phái của mình sang 
cuộc tổng tuyển cử, trừ khi ứng cử viên đó là một trong hai người có số phiếu cao nhất trong cuộc bầu cử sơ bộ.

Chức Vụ Không Đảng phái
Các đảng phái chính trị không có quyền đề cử ứng cử viên cho các chức vụ không đảng phái tại cuộc bầu cử sơ bộ, và một ứng cử viên trong cuộc bầu cử sơ bộ 
không phải là ứng cử viên chính thức của bất kỳ đảng phái nào cho vị trí cụ thể đó tại cuộc tổng tuyển cử. Một ứng cử viên được đề cử cho một chức vụ không 
đảng phái không được chỉ định lựa chọn đảng phái của mình, hoặc thiếu lựa chọn đảng phái, trên lá phiếu. Hai người nhận được số phiếu cao nhất trong cuộc 
bầu cử sơ bộ sẽ được chuyển sang cuộc tổng tuyển cử cho chức vụ không đảng phái.

Những Nhà Đóng Góp Hàng Đầu Cho Các Ứng Cử Viên
Toàn Tiểu Bang và Các Dự Luật Trên Lá Phiếu
Khi một ủy ban (một người hay một nhóm người nhận hoặc chi tiền nhằm mục đích gây ảnh hưởng đến các cử tri ủng hộ hay phản đối các 
ứng cử viên hoặc các dự luật trên lá phiếu) hỗ trợ hoặc phản đối một dự luật trên lá phiếu hoặc ứng cử viên và tăng ít nhất 1 triệu USD, ủy 
ban đó phải báo cáo 10 nhà đóng góp hàng đầu cho Ủy Ban Hoạt Động Chính Trị Công Bằng California (FPPC). Uỷ ban này phải cập nhật 
danh sách 10 nhà đóng góp hàng đầu khi có bất kỳ thay đổi nào.

Các danh sách này có sẵn trên trang web của FPPC tại địa chỉ http://www.fppc.ca.gov/transparency/top-contributors.html.

http://www.sos.ca.gov/elections/political-parties/no-party-preference
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Phần này sẽ giải thích về nợ công khố phiếu của tiểu 
bang. Ngoài ra, trong phần này còn bàn đến Dự Luật 
51—đề xuất về công khố phiếu trường học trị giá $9 
tỷ—sẽ tác động đến chi phí công khố phiếu của tiểu 
bang như thế nào.

Sơ lược

Công Khố Phiếu Là Gì? Công khố phiếu là một cách để 
chính quyền và các công ty vay tiền. Chính quyền tiểu 
bang sử dụng công khố phiếu chủ yếu để chi trả cho 
hoạt động quy hoạch, thi công và tân trang các dự án 
cơ sở hạ tầng như cầu, đập, nhà tù, công viên, trường 
học, và tòa nhà văn phòng. Tiểu bang bán công khố 
phiếu cho các nhà đầu tư để nhận tiền "ứng trước" cho 
những dự án này và sau đó cam kết hoàn trả nợ cho các 
nhà đầu tư, cùng với tiền lời, trong một khoảng thời 
gian ấn định.

Tại Sao Lại Sử dụng Công Khố Phiếu? Một lý do để 
phát hành công khố phiếu đó là rất khó để thanh toán 
chi phí khổng lồ dành cho các dự án cơ sở hạ tầng ngay 
một lúc. Ngoài ra, cơ sở hạ tầng thường có thể sử dụng 
trong nhiều năm. Do đó, những người đóng thuế, hiện 
thời và trong tương lai, đều giúp trả tiền cho những dự 
án đó là điều hợp lý.

Những Loại Công Khố Phiếu Chính Là Gì? Hai loại 
công khố phiếu chính được tiểu bang sử dụng đó là 
công khố phiếu thu nhập và công khố phiếu trách 
nhiệm tổng quát. Tiểu bang trả nợ công khố phiếu 
trách nhiệm tổng quát bằng Quỹ Tổng Quát của tiểu 
bang. Quỹ Tổng Quát là trương mục hoạt động chính 
của tiểu bang, dùng để chi cho giáo dục, nhà tù, y tế, 
và những dịch vụ khác. Quỹ Tổng Quát được hỗ trợ chủ 
yếu từ tiền thuế lợi tức và thuế mua bán. Theo Hiến 
Pháp California, công khố phiếu trách nhiệm tổng quát 
phải được cử tri phê duyệt.

Ngược lại, tiểu bang trả nợ công khố phiếu thu nhập 
chủ yếu bằng thu nhập từ các khoản phí hoặc lệ phí 

khác đánh trên những người sử dụng dự án (ví dụ như 
phí lưu thông trên cầu). Ngoài ra, một số loại công khố 
phiếu nhất định được trả nợ bằng Quỹ Tổng Quát của 
tiểu bang. Theo luật pháp hiện hành, công khố phiếu 
thu nhập tiểu bang không cần sự phê duyệt của cử tri. 
(Chúng tôi lưu ý rằng Dự Luật 53, được trình bày ở phần 
đầu nội dung hướng dẫn dành cho cử tri này, yêu cầu 
công khố phiếu thu nhập tiểu bang phải đóng góp tổng 
cộng hơn $2 tỷ cho một dự án của tiểu bang để nhận 
được phê duyệt của cử tri toàn tiểu bang.)

Những Chi Phí của Tài Trợ Công Khố Phiếu Là Gì? 
Sau khi bán công khố phiếu, tiểu bang sẽ trả tiền hằng 
năm cho đến khi trả dứt nợ những công khố phiếu này. 
Chi phí hằng năm để hoàn trả nợ công khố phiếu chủ 
yếu tùy thuộc vào mức lãi suất và khoảng thời gian 
hoàn trả nợ công khố phiếu. Tiểu bang thường hoàn 
trả nợ công khố phiếu trong khoảng thời gian 30 năm 
(tương tự như các chủ nhà trả nợ tiền vay mua nhà). 
Giả sử mức lãi suất là 5 phần trăm, thì mỗi $1 đã vay, 
tiểu bang sẽ phải trả gần $2 trong thời gian trả nợ 30 
năm. Trong số $2 đó, $1 là để trả tiền đã vay (tiền vốn) 
và gần $1 là tiền lời. Tuy nhiên, vì việc trả nợ của mỗi 
công khố phiếu kéo dài đến 30 năm, cho nên chi phí 
sau khi điều chỉnh lạm phát sẽ ít hơn nhiều—khoảng 
$1.30 cho mỗi $1 đã vay.

Công Khố Phiếu Cơ Sở Hạ Tầng và Ngân 
Sách Tiểu Bang

Số Nợ của Quỹ Tổng Quát. Tiểu bang có số nợ chưa 
trả khoảng $85 tỷ đối với công khố phiếu cơ sở hạ tầng 
được hỗ trợ bằng Quỹ Tổng Quát—tức là, công khố 
phiếu phải trả bao gồm tiền vốn và tiền lời. Ngoài ra, 
các cử tri và Cơ Quan Lập Pháp đã phê chuẩn khoảng 
$31 tỷ công khố phiếu được hỗ trợ bằng Quỹ Tổng Quát 
nhưng chưa bán. Hầu hết những công khố phiếu này 
được dự tính sẽ bán trong những năm tới khi có thêm 
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các dự án cần tài trợ. Trong năm 2015–16, tổng số tiền 
trả nợ công khố phiếu cơ sở hạ tầng của Quỹ Tổng Quát 
là gần $6 tỷ.

Tác Động của Kỳ Bầu Cử Này đối với Tiền Trả Nợ. 
Đề xuất về công khố phiếu trường học trong lá phiếu 
này (Dự Luật 51) sẽ cho phép tiểu bang vay thêm $9 tỷ 
bằng cách bán công khố phiếu trách nhiệm tổng quát 
cho các nhà đầu tư. Số tiền cần phải trả cho tiền vốn và 
tiền lời của công khố phiếu này, còn gọi là tiền trả nợ, 
sẽ tùy vào chi tiết cụ thể của việc bán công khố phiếu. 
Chúng tôi giả sử mức lãi suất 5 phần trăm cho công khố 
phiếu sẽ được phát hành trong thời gian năm năm, và 
công khố phiếu sẽ được hoàn trả trong 30 năm. Dựa 
trên những giả định này, chi phí Quỹ Tổng Quát trung 
bình hằng năm dự tính là khoảng $500 triệu, cao hơn 
khoảng 8 phần trăm so với khoản tiền mà hiện tại tiểu 
bang rút ra từ Quỹ Tổng Quát để trả nợ. Chúng tôi ước 
tính rằng dự luật sẽ đòi hỏi tổng số tiền phải trả nợ là 
khoảng $17.6 tỷ trong thời gian 35 năm để trả dứt nợ 
công khố phiếu.

Tác Động của Kỳ Bầu Cử Này đối với Tỷ Lệ Trả Nợ 
(DSR). Một chỉ số cho biết tình trạng nợ của tiểu bang 
là DSR. Tỷ lệ này cho biết bao nhiêu phần trong lợi tức 
của Quỹ Tổng Quát hằng năm của tiểu bang sẽ phải 
dành riêng để trả nợ công khố phiếu cơ sở hạ tầng và, 
vì vậy, không thể sử dụng cho những chương trình 
khác của tiểu bang. Như trình bày trong Hình 1, DSR 
hiện thời là khoảng 5 phần trăm lợi tức Quỹ Tổng Quát 
hằng năm. Nếu cử tri không phê chuẩn công khố phiếu 
trường học được đề xuất trong lá phiếu này, chúng tôi 
dự đoán rằng số tiền của tiểu bang trả nợ cho những 
công khố phiếu đã được cho phép sẽ có thể duy trì ở 
khoảng 5 phần trăm lợi tức Quỹ Tổng Quát trong vài 
năm tới, và sau đó sẽ giảm xuống. Nếu cử tri phê chuẩn 
công khố phiếu trường học được đề xuất trong lá phiếu 
này, chúng tôi dự đoán điều đó sẽ làm cho DSR tăng 
thêm khoảng một phần ba của một điểm phần trăm so 
với mức tỷ lệ trong trường hợp không phê chuẩn. DSR 
của tiểu bang trong tương lai sẽ cao hơn mức trong 
hình nếu tiểu bang và cử tri phê duyệt cho các công khố 
phiếu khác sau này.
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Ngày 10 tháng Mười, 2016
Ngày đầu tiên để bầu bằng thư.

Ngày 24 tháng Mười, 2016
Hạn chót ghi danh đi bầu.

Ngày 1 tháng Mười Một, 2016
Ngày cuối cùng viên chức bầu cử quận sẽ nhận 
đơn xin phiếu bầu bằng thưcủa bất cứ cử tri 
nào.

Ngày 8 tháng Mười Một, 2016
Ngày Bầu Cử!

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

NHỮNG NGÀY CẦN NHỚ!
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