
Bản Chứng Thực

Tôi, Alex Padilla, Tổng Thư Ký Tiểu Bang của Tiểu Bang California, 
sau đây chứng nhận rằng dự luật trong này sẽ được đệ trình ra trước 
cử tri của Tiểu Bang California trong Cuộc Bầu Sơ Bộ được tổ chức 
trên toàn Tiểu Bang vào ngày 7 Tháng Sáu, 2016, và tập hướng dẫn 
này đã được soạn thảo trung thực theo đúng luật. Ký tên và ấn chứng 
bằng Triện Cao Quý của Tiểu Bang tại Sacramento, California, ngày 
14 Tháng Ba, 2016.

Alex Padilla, Tổng Thư Ký Tiểu Bang

Bầu Sơ Bộ 
Tổng Thống 
tại California
Thứ Ba, 
7 Tháng Sáu, 
2016
Phòng Phiếu Mở Cửa Từ 7:00 sáng đến 8:00 tối 
vào Ngày Bầu Cử!

★  ★  ★  ★  ★  ★ Tập Hướng Dẫn Cử Tri CHínH THứC ★  ★  ★  ★  ★  ★
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Kính Thưa Toàn Thể Cư Dân tại California,

Không có quyền nào to lớn hơn quyền bầu cử. Khi đi bầu là quý vị giúp chọn những 
người lãnh đạo địa phương, tiểu bang, và quốc gia, và bảo đảm có tiếng nói của 
mình. Kỳ Bầu Cử Sơ Bộ Tổng Thống sắp đến. Hãy tham gia quyền căn bản nhất 
của quý vị trong cương vị công dân Hoa Kỳ. 

Tập Hướng Dẫn Cử Tri có thể giúp quý vị hiểu rõ vấn đề mà quyết định vào Ngày 
Bầu Cử. Tập này gồm phần phân tích vô tư, biện luận ủng hộ và chống lại các dự 
luật, bản tuyên khai của ứng cử viên, và các chi tiết quan trọng khác.

Tất cả những điều trình bày ở đây là dành cho quý vị tham khảo. Tập hướng 
dẫn này cũng có đăng trên web của Tổng Thư Ký Tiểu Bang California: 
www.voterguide.sos.ca.gov.

Xin dành thì giờ để đọc kỹ tin tức trong tập hướng dẫn này để chuẩn bị sẵn sàng cho 
Ngày Bầu Cử. Nếu quý vị muốn biết ai đang tài trợ cho mỗi cuộc vận động, quý vị có 
thể tìm chi tiết tài trợ vận động tại: powersearch.sos.ca.gov. 

Nếu quý vị có bất cứ thắc mắc gì về cách bỏ phiếu, hoặc cách ghi danh bỏ phiếu, 
quý vị có thể liên lạc với văn phòng Tổng Thư Ký Tiểu Bang bằng cách gọi số điện 
thoại miễn phí 1-800-339-8163. Muốn biết chi tiết liên lạc của các viên chức bầu 
cử quận địa phương, quý vị có thể đến website của Tổng Thư Ký Tiểu Bang tại 
www.sos.ca.gov/county-elections-offices.   

Cám ơn quý vị quyết tâm tham gia việc định đoạt tương lai của California. Cuộc 
Bầu Cử Sơ Bộ Tổng Thống diễn ra vào ngày 7 Tháng Sáu. Lá phiếu của quý vị 
thật quan trọng. Hãy nhớ, lá phiếu của quý vị là tiếng nói của quý vị. Hãy lên tiếng. 
HÃY BỎ PHIẾU!

Tổng Thư Ký Tiểu Bang
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Các Ứng Cử Viên Tổng Thống Hoa Kỳ
Chi tiết về các ứng cử viên Tổng Thống sẽ được đăng trên website Hướng Dẫn Cử Tri của Tổng Thư Ký Tiểu 
Bang. Hãy đến www.voterguide.sos.ca.gov để biết thêm chi tiết.

Hãy đến Website của Tổng Thư Ký Tiểu Bang:
• Tìm xem các khoản đóng góp và hoạt động vận động 

cal-access.sos.ca.gov HOẶC 
powersearch.sos.ca.gov

• Xem tập hướng dẫn cử tri này bằng các ngôn ngữ khác 
www.voterguide.sos.ca.gov

• Tìm địa điểm bỏ phiếu của quý vị vào Ngày Bầu Cử 
www.sos.ca.gov/elections/polling-place

• Tìm tin tức về lá phiếu bầu bằng thư 
www.sos.ca.gov/elections/voter-registration/vote-mail

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

• Xem trực tiếp kết quả bầu cử sau khi đóng cửa phòng phiếu vào Ngày Bầu Cử  
http://vote.sos.ca.gov
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NẾU QUÝ VỊ TIN RẰNG MÌNH ĐÃ BỊ TỪ CHỐI BẤT CỨ QUYỀN NÀO TRÊN ĐÂY, HÃY GỌI CHO ĐƯỜNG 
DÂY HOTLINE CỬ TRI KÍN ĐÁO MIỄN PHÍ CỦA TỔNG THƯ KÝ TIỂU BANG TẠI SỐ (800) 339-8163.

CÁC QUYỀN
CỦA CỬ TRI

QUÝ VỊ CÓ CÁC QUYỀN SAU ĐÂY:

 1 
Quyền bỏ phiếu nếu quý vị là cử tri có 
ghi danh hợp lệ. Quý vị hội đủ điều kiện bỏ 
phiếu nếu quý vị:
• là một công dân Hoa Kỳ cư ngụ tại 

California
• đủ ít nhất là 18 tuổi
• ghi danh tại nơi quý vị đang cư ngụ
• không bị tù hoặc được phóng thích 

có điều kiện về một trọng tội

 2 
Quyền bỏ phiếu tạm thời nếu quý vị là 
cử tri có ghi danh dù không có tên quý vị 
trong danh sách. Quý vị sẽ bỏ phiếu bằng 
lá phiếu tạm thời. Phiếu của quý vị sẽ được 
đếm nếu các viên chức bầu cử quyết định là 
quý vị hội đủ điều kiện bỏ phiếu.

 3 
Quyền bỏ phiếu nếu quý vị vẫn còn phải 
xếp hàng chờ khi đóng cửa phòng phiếu.

 4 
Quyền bỏ phiếu kín mà không có người 
nào làm phiền quý vị hoặc bảo quý vị phải bỏ 
phiếu như thế nào.

 5 
Quyền có một lá phiếu mới nếu quý vị làm 
sai, nếu quý vị chưa bỏ phiếu. Quý vị có thể:

Hỏi một nhân viên bầu cử tại phòng 
phiếu để lấy một lá phiếu mới; hoặc
Đổi lá phiếu bầu bằng thư của quý 
vị để lấy một lá phiếu mới tại một văn 
phòng bầu cử, hoặc tại phòng phiếu của 
quý vị; hoặc
Bỏ phiếu bằng lá phiếu tạm thời, nếu 
quý vị không có phiếu gốc bầu bằng thư 
của mình.

 6 
Quyền nhờ giúp để bỏ phiếu từ bất cứ 
người nào quý vị chọn, trừ hãng sở hoặc 
nhân viên công đoàn của quý vị.

 7 
Quyền giao lại lá phiếu bầu bằng thư đã 
bầu cho bất cứ khu vực bầu cử nào trong 
quận nơi quý vị ghi danh bỏ phiếu.

 8 
Quyền nhận tài liệu bầu cử bằng một 
ngôn ngữ không phải là Anh Ngữ nếu có 
đủ số cư dân trong khu vực bầu cử của quý 
vị nói ngôn ngữ đó.

 9 
Quyền hỏi các viên chức bầu cử về thủ 
tục bầu cử và quan sát tiến trình bầu cử. 
Nếu người quý vị hỏi không trả lời được thắc 
mắc của quý vị, họ phải giới thiệu quý vị đến 
đúng người để trả lời. Nếu quý vị gây rối, họ 
có thể ngưng trả lời quý vị.

 10 
Quyền trình báo bất cứ hoạt động bất 
hợp pháp hoặc gian lận nào cho viên chức 
bầu cử địa phương hoặc cho văn phòng 
Tổng Thư Ký Tiểu Bang.
 Trên web tại www.sos.ca.gov
✆ Bằng điện thoại tại (800) 339-8163
 Bằng email tại elections@sos.ca.gov



Thông Báo Đặc Biệt

• Phòng phiếu mở cửa từ 7:00 sáng đến 8:00 tối vào 
ngày ghi trong lá phiếu mẫu đã công bố.

• Có thể nhờ một nhân viên phòng phiếu chỉ dẫn cách 
bỏ phiếu hoặc tự đọc tập lá phiếu mẫu của quý vị.

• Tân cử tri có thể được yêu cầu xuất trình căn cước 
hoặc giấy tờ tùy thân khác theo luật liên bang. Quý vị 
có quyền bỏ phiếu tạm thời, dù quý vị không xuất trình 
giấy tờ.

• Chỉ có cử tri hội đủ điều kiện mới có thể bỏ phiếu.
• Sửa đổi thiết bị bỏ phiếu là phạm luật.

Hãy rút ra Tập Hướng 
Dẫn Tham Khảo này và 
đem theo đến phòng 
phiếu!
Tập hướng dẫn tham khảo rút ra 
này có phần tóm lược và chi tiết 
liên lạc cho mỗi dự luật của tiểu 
bang được đưa vào lá phiếu 
ngày 7 Tháng Sáu, 2016.

★  ★  ★  ★  ★  ★ Tập Hướng Dẫn Cử Tri CHínH THứC ★  ★  ★  ★  ★  ★

Bầu Sơ Bộ 
Tổng Thống 
tại California
Thứ Ba, 
7 Tháng Sáu, 
2016
Phòng Phiếu Mở Cửa Từ 7:00 sáng đến 8:00 tối 
vào Ngày Bầu Cử!



6 | Tập Hướng Dẫn Tham Khảo Nhanh

TẬP HƯỚNG DẪN THAM KHẢO NHANH
DỰ LUẬT TẠM TREO CÁC NHÀ LẬP PHÁP. 

TU CHÍNH HIẾN PHÁP CỦA LẬP PHÁP.50

CÁC BIỆN LUẬN

ỦNG HỘ Dự 
Luật 

50 sẽ cho Cơ Quan Lập Pháp 
có quyền hạn rõ ràng để áp 
dụng biện pháp kỷ luật với các 
Thành Viên của Thượng Viện 
hoặc Hạ Viện bằng cách tạm 
treo họ mà không trả lương. 
Các nhà lập pháp phải có thể 
bắt đồng nghiệp của chính họ 
phải chịu trách nhiệm khi phản 
bội lòng tín nhiệm của công 
chúng. Dự luật hợp lẽ thông 
thường này đã được đưa vào 
lá phiếu với sức hậu thuẫn 
mạnh mẽ của lưỡng đảng. 

CHỐNG Dự Luật 
50 là 

một thủ đoạn lừa gạt quý vị của 
những kẻ nhắm mắt làm ngơ 
trước tình trạng thối nát trong 
Cơ Quan Lập Pháp Tiểu Bang 
của chúng ta. Dự luật này kéo 
dài mãi tình trạng đó bằng cách 
cho phép các Nhà Lập Pháp 
tiếp tục tại chức sau khi đã bị 
truy tố, ngay cả sau khi bị kết 
tội đại hình, khiến xảy ra nạn 
đóng thuế mà không có 
đại diện. 

LÁ PHIẾU CỦA QUÝ VỊ MANG Ý NGHĨA GÌ

THUẬN Lá phiếu 
THUẬN 

cho dự luật này có nghĩa là: 
Hiến Pháp Tiểu Bang sẽ được 
tu chính để đòi hỏi phải có hai 
phần ba phiếu thuận của 
Thượng Viện hoặc Hạ Viện để 
tạm treo một nhà lập pháp tiểu 
bang. Thượng Viện hoặc Hạ 
Viện có thể tước lương bổng 
của nhà lập pháp đó trong 
thời gian tạm treo. 

CHỐNG Lá phiếu 
CHỐNG 

dự luật này có nghĩa là: 
Thượng Viện hoặc Hạ Viện vẫn 
có thể tạm treo một nhà lập 
pháp bằng đa số phiếu thuận. 
Tuy nhiên, nhà lập pháp bị tạm 
treo sẽ tiếp tục được lãnh 
lương và bổng lộc. 

TÓM LƯỢC

Cho phép Lập Pháp tạm treo các Thành Viên, kể cả việc 
tước bỏ lương và bổng lộc. Cấm các Thành Viên bị tạm 
treo sử dụng quyền hạn của chức vụ hoặc các nguồn tài 
nguyên lập pháp. Quy định có thể chấm dứt quyết định tạm 
treo vào một ngày đã được ấn định hoặc khi có phiếu thuận 
của viện lập pháp của Thành Viên đó. Tác Động Tài Khóa: 
Không ảnh hưởng đến số chi tiêu của tiểu bang trong hầu 
hết các năm. Tiểu bang tiết kiệm chút ít trong một số năm.

MUỐN BIẾT THÊM CHI TIẾT

ỦNG HỘ
California Forward  
1107 9th Street,  
Suite 650
Sacramento, CA 95814
YesProp50.com

CHỐNG
www.Stopprop50.com

Tất Cả Cử Tri Có 
Thể Bỏ Phiếu trong 
một Cuộc Bầu 
Cử Sơ Bộ
Bỏ phiếu cho Tổng Thống tùy theo 
đảng được quý vị chọn khi ghi danh.
Nếu quý vị ghi danh với một chính đảng:

Quý vị có thể bỏ phiếu cho ứng cử viên tranh 
cử Tổng Thống trong đảng đó. 

Nếu quý vị ghi danh mà không chọn đảng nào, quý vị 
có thể bỏ phiếu trong kỳ bầu cử sơ bộ Tổng Thống 
cho những đảng sau đây:

• Dân Chủ

• Người Mỹ Độc Lập

• Tự Do

Quý vị có thể chọn lá phiếu của đảng tại địa điểm bỏ 
phiếu của quý vị. Nếu quý vị bầu bằng thư, quý vị đã 
được gửi một bưu thiếp để chọn lá phiếu của đảng.

Nếu quý vị ghi danh mà không chọn đảng nào và 
muốn bỏ phiếu trong kỳ bầu cử sơ bộ Tổng Thống 
cho một trong các chính đảng sau đây: 

• Cộng Hòa

• Xanh

• Hòa Bình và Tự Do

Quý vị phải ghi danh lại với đảng đó trễ nhất là ngày 
23 Tháng Năm, 2016. 

Hãy ghi danh bỏ phiếu trên mạng tại 
www.RegisterToVote.ca.gov. 
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Những Cách Bầu

Bầu bằng Thư
Xin lá phiếu bầu bằng thư trễ nhất là ngày 31 Tháng Năm.

Gửi lại bằng thư—phải có dấu bưu điện vào hoặc trước ngày 7 Tháng Sáu và văn phòng 
bầu cử quận của quý vị phải nhận được trễ nhất là ngày 10 Tháng Sáu.

Đích thân giao lại—đến văn phòng bầu cử quận của quý vị hoặc bất cứ địa điểm bỏ phiếu 
nào trong quận quý vị trước 8:00 tối ngày 7 Tháng Sáu.

Đích Thân Đi Bầu Sớm
Một số quận cho bỏ phiếu sớm tại một vài địa điểm trước Ngày Bầu Cử.

Hãy liên lạc với văn phòng bầu cử quận của quý vị để hỏi xem họ có cho bỏ phiếu sớm 
hay không.

Có thể xem chi tiết liên lạc với quận ở trang 29 hoặc đến website của Tổng Thư Ký Tiểu 
Bang tại: http://www.sos.ca.gov/elections/voting-resources/county-elections-offices.

Bầu tại Phòng Phiếu vào Ngày Bầu Cử
Phòng phiếu mở cửa vào Ngày Bầu Cử: 7 Tháng Sáu từ 7:00 sáng đến 8:00 tối.

Địa điểm phòng phiếu của quý vị được in ở trang sau của tập lá phiếu mẫu được viên chức 
bầu cử quận gửi cho quý vị.

Quý vị cũng có thể tìm địa điểm bỏ phiếu của mình:

✆ Bằng cách gọi số (800) 339-8163

 Trên mạng tại www.sos.ca.gov/elections/polling-place

   Bằng cách gửi text chữ Vote đến GOVOTE (468683)
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8 | Danh Xưng và Tóm Lược / Phân Tích

DANH XƯNG CHÍNH THỨC VÀ TÓM LƯỢC CỦA TỔNG CHƯỞNG LÝ

PHÂN TÍCH CỦA PHÂN TÍCH VIÊN LẬP PHÁP

DỰ LUẬT TẠM TREO CÁC NHÀ LẬP PHÁP. 
TU CHÍNH HIẾN PHÁP CỦA LẬP PHÁP.50

SƠ LƯỢC VẤN ĐỀ
Cơ Quan Lập Pháp California. Mỗi năm Cơ 
Quan Lập Pháp bỏ phiếu để phê chuẩn hoặc 
bác bỏ các dự luật và thông qua một ngân sách 
tiểu bang. Cử tri bầu ra 120 thành viên vào hai 
viện của Cơ Quan Lập Pháp: 40 Thượng Nghị 
Sĩ và 80 Dân Biểu Hạ Viện. Một hội đồng độc 
lập—không phải Cơ Quan Lập Pháp—ấn định 
lương bổng cho các nhà lập pháp. Hiện nay, 
tiểu bang trả lương cho đa số các nhà lập pháp 
mỗi năm khoảng $100,000. Các nhà lập pháp 
cũng có các quyền lợi về sức khỏe, nha khoa 
và thị lực. Họ không được cấp quyền lợi hồi 
hưu của tiểu bang.

Áp Dụng Biện Pháp Kỷ Luật với Các Nhà 
Lập Pháp. Khi các nhà lập pháp bị cáo giác làm 
chuyện sai trái, có nhiều cách áp dụng biện pháp 
kỷ luật với họ. Thí dụ, họ có thể bị truy tố và bị 
tòa kết án nếu họ phạm hình luật, hoặc cử tri có 

thể tìm cách cách chức họ qua một tiến trình bãi 
nhiệm. Ngoài ra, mỗi viện Lập Pháp theo truyền 
thống vẫn có khả năng áp dụng kỷ luật đối với 
thành viên của họ. Trừ trường hợp trục xuất (được 
miêu tả ở dưới), phải có đa số phiếu của viện đó 
thì mới có thể áp dụng biện pháp kỷ luật. Những 
biện pháp kỷ luật gồm như sau:

• Trục Xuất. Trục xuất một nhà lập pháp—tức 
là chấm dứt nhiệm kỳ phục vụ của người 
đó—là biện pháp kỷ luật nặng nhất mà Hạ 
Viện hoặc Thượng Viện có thể áp dụng. 
Lần cuối cùng xảy ra trường hợp trục xuất 
là vào năm 1905, khi đó bốn Thượng Nghị 
Sĩ đã bị Thượng Viện kết luận là nhận hối lộ. 
Sau khi một nhà lập pháp bị trục xuất, người 
đó không còn là Thượng Nghị Sĩ hoặc Dân 
Biểu Hạ Viện nữa. Họ bị ngưng lương bổng 
tiểu bang. Theo Hiến Pháp Tiểu Bang, muốn 
trục xuất một thành viên của Hạ Viện hoặc 
Thượng Viện thì phải có hai phần ba phiếu 

SỐ PHIẾU SAU CÙNG CỦA LẬP PHÁP CHO SCA 17 (DỰ LUẬT 50)
(CHƯƠNG QUYẾT NGHỊ 127, CÁC ĐẠO LUẬT NĂM 2014)

Thượng Viện:  Thuận 31 Chống 3

Hạ Viện: Thuận 73 Chống 2

• Cho phép mỗi viện Lập Pháp tạm treo một trong 
các Thành Viên của họ khi có hai phần ba phiếu 
thuận, và bắt buộc Thành Viên đó phải chịu mất 
lương và bổng lộc trong thời gian bị tạm treo.

• Cấm Thành Viên bị tạm treo hành xử các 
quyền, đặc quyền, nhiệm vụ, hoặc quyền hạn 
của chức vụ, hoặc sử dụng bất cứ nguồn tài 
nguyên lập pháp nào.

• Quy định có thể chấm dứt quyết định tạm treo 
vào một ngày đã được ấn định, hoặc khi có 

hai phần ba phiếu thuận của viện lập pháp của 
Thành Viên đó.

TÓM LƯỢC CỦA PHÂN TÍCH VIÊN LẬP PHÁP VỀ 
ƯỚC TÍNH TÁC ĐỘNG TÀI KHÓA THỰC SỰ ĐỐI 
VỚI CHÍNH QUYỀN TIỂU BANG VÀ ĐỊA PHƯƠNG:
• Không ảnh hưởng đến số chi tiêu của tiểu bang 

trong hầu hết các năm. Tiểu bang tiết kiệm chút 
ít trong một số năm.
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thuận của viện đó. Đây là biện pháp kỷ luật 
duy nhất được quy định cụ thể trong Hiến 
Pháp Tiểu Bang. 

• Tạm Treo. Mỗi viện của Cơ Quan Lập 
Pháp cũng có thể tạm treo một trong những 
thành viên của họ. Thí dụ, vào năm 2014 ba 
Thượng Nghị Sĩ bị cáo giác phạm trọng tội và 
Thượng Viện sau đó đã bỏ phiếu tạm treo họ. 
Trong thời gian họ bị tạm treo, ba Thượng 
Nghị Sĩ đã không được bỏ phiếu về các dự 
luật hoặc có những hành động lập pháp 
khác. Nhưng họ vẫn ở tại chức và hưởng 
lương bổng tiểu bang cho đến khi họ ra 
khỏi Thượng Viện. (Sau đó trong năm 2014, 
mỗi người trong ba người này đã từ chức 
hoặc rời Cơ Quan Lập Pháp khi hết nhiệm 
kỳ ấn định của họ tại Thượng Viện.) Lần đó 
là lần đầu trong lịch sử các nhà lập pháp 
của California bị tạm treo.

• Các Biện Pháp Kỷ Luật Khác. Ngoài 
biện pháp trục xuất và tạm treo, mỗi viện 
trong Cơ Quan Lập Pháp cũng có thể 
áp dụng các biện pháp kỷ luật khác nhẹ 
hơn. Trong số này gồm cả khiển trách 
(công khai một nhà lập pháp).

ĐỀ NGHỊ
Các Điều Khoản Hiến Pháp Về Biện Pháp 
Tạm Treo. Dự luật này tu chính Hiến Pháp Tiểu 
Bang để thêm các điều khoản mới về việc tạm treo 
các nhà lập pháp. Các điều khoản này quy định 
về các vấn đề sau đây:

• Điều Kiện Phải Có Nhiều Phiếu Hơn để 
Tạm Treo Các Nhà Lập Pháp. Hiện nay, 
Hạ Viện hoặc Thượng Viện có thể tạm treo 
một trong các thành viên của họ khi có đa 
số phiếu thuận. Dự luật này đòi hỏi phải có 
hai phần ba phiếu thuận của Hạ Viện hoặc 
Thượng Viện để treo một trong các thành 
viên của họ.

• Cho Phép Tạm Treo Các Nhà Lập Pháp Mà 
Không Trả Lương Bổng. Hiện nay, một nhà 
lập pháp bị tạm treo vẫn lãnh lương bổng tiểu 
bang. Dự luật này cho phép Hạ Viện hoặc 
Thượng Viện ngưng lương bổng của một nhà 
lập pháp trong toàn thời gian hoặc một phần 
thời gian tạm treo.

• Các Điều Kiện Khác để Tạm Treo Các Nhà 
Lập Pháp. Dự luật này cũng (1) cấm một 
nhà lập pháp bị tạm treo bỏ phiếu về các 
đạo luật hoặc có các hành động khác trong 
tư cách nhà lập pháp trong thời giang bị tạm 
treo, (2) đòi hỏi viện lập pháp đó phải nêu lý 
do tạm treo, và (3) quy định các điều luật về 
thời điểm chấm dứt thời gian tạm treo (vào 
một ngày nhất định do Hạ Viện hoặc Thượng 
Viện ấn định hoặc sau khi có hai phần ba 
phiếu thuận của Hạ Viện hoặc Thượng Viện 
để chấm dứt thời gian tạm treo).

TÁC ĐỘNG TÀI KHÓA
Các nhà lập pháp California đã bị trục xuất hoặc 
tạm treo chỉ trong vài trường hợp hiếm hoi. Nếu 
các biện pháp kỷ luật để trừng phạt các nhà lập 
pháp vẫn hiếm hoi, dự luật này sẽ không tác 
động đến tình trạng tài chánh tiểu bang hoặc địa 
phương trong hầu hết các năm. Trong bất cứ năm 
nào trong tương lai mà Thượng Viện hoặc Hạ 
Viện tạm treo một nhà lập pháp, dự luật này có 
thể giảm bớt phí tổn lương bổng, giúp tiểu bang 
tiết kiệm chút ít.

Hãy đến http://www.sos.ca.gov/measure-
contributions để biết danh sách các ủy ban 
được thành lập cốt để yểm trợ hoặc chống 

đối dự luật này.

Hãy đến http://www.fppc.ca.gov/
transparency/top-contributors/june-2016-
primary-election.html để xem 10 nhà đóng 

góp hàng đầu của ủy ban này. 
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★  BIỆN LUẬN ỦNG HỘ DỰ LUẬT 50  ★

★  PHẢN BÁC BIỆN LUẬN ỦNG HỘ DỰ LUẬT 50  ★

Tại sao cơ quan lập pháp lại bỏ phiếu để đưa thêm Dự Luật 
50 vào lá phiếu?
Vì Dự Luật 50 cho giới lãnh đạo lập pháp các chọn lựa 
KHÔNG TRỤC XUẤT đồng nghiệp của họ trong Hạ Viện và 
các Thượng Nghị Sĩ bị truy tố hoặc kết hình tội.
Dự Luật 50 không cần thiết vì Hiến Pháp đã cho phép bãi 
nhiệm các dân biểu Hạ Viện và Thượng Nghị Sĩ nào bị truy tố 
hoặc kết hình tội bằng cách trục xuất họ.
Thay vào đó, Dự Luật 50 cho phép những người nào trong cơ 
quan lập pháp đã bị truy tố hoặc bị kết tội bị tạm treo CÓ hoặc 
không có lương và khiến cho cử tri trong các khu vực bầu cử 
không có đại diện. Đối với nhiều người dân California, giới chính 
khách đã được phép tại chức quá lâu. Cho phép họ tiếp tục tại 
chức sau khi có hành vi hình sự theo Dự Luật 50 là điều sai trái!
Nếu quý vị tin rằng các dân biểu Hạ Viện và Thượng Nghị Sĩ 
không được đứng trên luật pháp, xin bỏ phiếu CHỐNG và 
nhắn nhủ rõ ràng là: Không còn đặc ân cho các dân biểu Hạ 
Viện và Thượng Nghị Sĩ bị truy tố hoặc bị kết hình tội.

Người dân California xứng đáng có các đại diện lương thiện 
phục vụ họ—KHÔNG phải những nhà lập pháp đã bị truy tố 
hoặc kết tội mà đã bị tạm treo nhưng vẫn ở tại chức, như Dự 
Luật 50 cho phép.
Hãy bỏ phiếu Chống Dự Luật 50—Hãy ngăn chặn tình trạng 
thối nát!

JON FLEISCHMAN, Chủ Tịch,
California Term Limits
RUTH WEISS, Phối Hợp Viên Quận San Diego,
California Election Integrity Project

HÃY BỎ PHIẾU THUẬN CHO DỰ LUẬT 50—CHO PHÉP LẬP 
PHÁP TẠM TREO THÀNH VIÊN MÀ KHÔNG TRẢ LƯƠNG
Dự Luật 50 sẽ tu chính Hiến Pháp tiểu bang để cho Cơ Quan 
Lập Pháp California có quyền hạn rõ ràng hầu tạm treo các 
thành viên của Thượng Viện hoặc Hạ Viện mà không trả lương.
Dự luật này là một cách đơn giản và dễ dàng để các nhà lập 
pháp bắt đồng nghiệp của chính họ phải chịu trách nhiệm khi 
phản bội lòng tín nhiệm của công chúng.
Hiện nay, Hiến Pháp Tiểu Bang California không quy định rõ 
là Cơ Quan Lập Pháp có thể tạm treo các thành viên của họ 
mà không trả lương. Vấn đề này lộ rõ vào năm 2014 khi ba 
thượng nghị sĩ tiểu bang—tất cả đều bị truy tố về các hình 
tội—đã bị tạm treo bằng một quyết nghị của Thượng Viện.
Nhưng những thành viên đó vẫn tiếp tục lãnh lương—hơn 
$95,000 một năm—vì không rõ là Thượng Viện cũng có quyền 
tạm đình chỉ lương của họ hay không.
Vụ này gây thất vọng cho các nhà lập pháp nào muốn bắt 
chính các thành viên của họ phải chịu trách nhiệm, và làm 
cho công chúng tức giận, vì thấy đây là một trường hợp nữa 
về cách thức các nhà lập pháp được bảo vệ mà không phải 
chịu hậu quả của các hành động của mình và không phải tuân 
hành cùng các quy luật như mọi người khác.
“Đây là một tình trạng còn tệ hơn nữa là cho phép trả lương 
đầy đủ mà lại không phải làm việc,” theo bài xã luận của tờ 
San Francisco Chronicle, thúc giục các nhà lập pháp điều 
chỉnh lỗ hổng này.
Lập Pháp tự ý ra tay điều chỉnh. Các nhà lập pháp đã soạn 
và thông qua—với đại đa số phiếu thuận của cả lưỡng viện—
khoản tu chính hiến pháp này và đưa ra trước cử tri để xin 
phê chuẩn.

Khoản tu chính hiến pháp này đòi hỏi Hạ Viện hoặc Thượng 
Viện phải thông qua một quyết nghị tuyên bố lý do tại sao tạm 
treo thành viên đó. Và để bảo vệ chống lại tình trạng lạm dụng 
chính trị, quyết nghị này đòi hỏi tỷ lệ phiếu cao hơn là phải có 
hai phần ba phiếu thuận mới được phê chuẩn.
Đại Hội Toàn Quốc Các Viện Lập Pháp Tiểu Bang tin rằng 
quyền áp dụng biện pháp kỷ luật và trục xuất thành viên là 
quyền cố hữu của một cơ quan lập pháp. Quyền đó từ lâu đã 
là một yếu tố đương nhiên của nền dân chủ Hoa Kỳ. Đây là 
cách làm việc thông thường nhất tại đa số tiểu bang.
Cơ Quan Lập Pháp California có quyền trục xuất thành viên, 
và phải có quyền tạm treo các thành viên đó mà không trả 
lương nếu hoàn cảnh đáng phải làm như vậy.
Người dân California muốn có và phải có một chính quyền 
xứng đáng với lòng tín nhiệm của họ. Cử tri đã thông qua 
nhiều biện pháp cải tổ chính trị trong thập niên qua để cải tiến 
vấn đề cai trị ở California, nhưng hãy còn nhiều việc cần phải 
làm để khôi phục niềm tin của công chúng.
Dự Luật 50 là một bước hợp lẽ thông thường để cấp cho các 
nhà lập pháp quyền tự giám sát thành viên của chính họ, vốn 
là bước kế tiếp để bắt tất cả các nhà lập pháp phải chịu trách 
nhiệm khi phục vụ quyền lợi công cộng.
Đó là lý do tại sao người dân California có tinh thần công bằng 
ủng hộ Dự Luật 50.

HELEN HUTCHISON, Chủ Tịch,
League of Women Voters of California
JAMES P. MAYER, Chủ Tịch/CEO,
California Forward
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TẠM TREO CÁC NHÀ LẬP PHÁP. 
TU CHÍNH HIẾN PHÁP CỦA LẬP PHÁP.

DỰ LUẬT

50
★  BIỆN LUẬN CHỐNG DỰ LUẬT 50  ★

★  PHẢN BÁC BIỆN LUẬN CHỐNG DỰ LUẬT 50  ★

Dự luật này sẽ cho các nhà lập pháp có quyền hạn cần thiết 
để áp dụng biện pháp kỷ luật với các đồng nghiệp Dân Biểu 
Hạ Viện và Thượng Nghị Sĩ—sau khi cứu xét bản chất của 
cáo giác và các hoàn cảnh khác.
Trong những trường hợp thật nghiêm trọng, Hạ Viện và 
Thượng Viện đã có quyền trục xuất thành viên. Nhưng trục 
xuất không phải lúc nào cũng là giải pháp công bằng. Ngay cả 
khi một nhà lập pháp bị cáo giác phạm một tội nào đó, vì phải 
mặc nhiên xem là vô tội trước khi xử, nên có thể không phải là 
biện pháp đúng khi trục xuất người đó trước khi biết rõ tất cả 
các sự kiện và giải quyết xong vụ đó.
Trong nhiều trường hợp như vậy, các nhà lập pháp cần có 
quyền hạn để đối phó theo một cung cách hợp lý và tương 
xứng—để làm một việc gì đó mà không phải đến mức trục xuất 
thành viên đó ra khỏi Lập Pháp và nhiều hơn việc để cho thành 
viên đó ngồi ở nhà và lãnh lương của người dân đóng thuế.
Dự Luật 50 cho Hạ Viện và Thượng Viện có khả năng tạm 
treo một thành viên—và tạm đình chỉ lương của thành viên đó.

Dự luật này thiết lập tiêu chuẩn khó khăn để ngăn ngừa các 
nhà lập pháp trừng phạt lẫn nhau bất công. Luật này đòi hỏi 
viện lập pháp phải công khai tuyên bố lý do hành động, và 
quyết nghị đó phải có hai phần ba phiếu thuận—không bao 
giờ dễ dàng và hầu như luôn luôn phải có hậu thuẫn của 
lưỡng đảng.
Dự luật này không ngừa được Cơ Quan Lập Pháp hoặc các 
nhà lập pháp bị các ảnh hưởng thối nát, và cần phải làm thêm 
nữa để khuyến khích hành vi hợp đạo lý, gia tăng mức độ 
minh bạch, điều tra những vụ khiếu nại và thi hành luật pháp.
Dự Luật 50 cho các nhà lập pháp thêm một cách nữa để đối 
phó với những trường hợp vi phạm đạo lý bằng cách quy định 
rõ là trong hoàn cảnh thích hợp, các nhà lập pháp có thể bị 
tạm treo mà không trả lương.

JAMES P. MAYER, Chủ Tịch/CEO,
California Forward
HELEN HUTCHISON, Chủ Tịch,
League of Women Voters of California

Dự Luật 50 là một thủ đoạn lừa gạt quý vị của những kẻ nhắm 
mắt làm ngơ trước tình trạng thối nát trong Cơ Quan Lập 
Pháp Tiểu Bang của chúng ta! Cử tri nên chống dự luật này vì:
Dự luật này kéo dài mãi tình trạng thối nát trong Lập Pháp 
Tiểu Bang
Dự luật này gây ra nạn đóng thuế mà không có đại diện
Bọn tay trong của Lập Pháp có thể dùng dự luật này để bịt 
miệng đối thủ chính trị
KÉO DÀI MÃI TÌNH TRẠNG THỐI NÁT TRONG LẬP PHÁP 
TIỂU BANG
Vào năm 2014, khi dự luật này được đưa vào lá phiếu, cứ mười 
Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang California thì có gần một người bị 
kết tội hoặc bị truy tố về nhiều loại hình tội gồm khai man, hối lộ 
và ngay cả buôn lậu súng. Trong khi xảy ra nạn này, tác giả của 
Dự Luật 50, lúc đó là Chủ Tịch Tạm Thời của Thượng Viện Tiểu 
Bang, từ chối cứu xét việc trục xuất những tên lưu manh này ra 
khỏi chức vụ phải được công chúng tín nhiệm—ngay cả sau khi 
một trong số này đã bị một bồi thẩm đoàn kết tội!
Tin tức chạy các tiêu đề như:
“Nỗ Lực Trục Xuất Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang Bị Kết Tội Đã 
Thất Bại”—Capital Public Radio, 2/27/14
“Hoãn Tuyên Án Wright; Các Thượng Nghị Sĩ Không Chịu 
Trục Xuất Đồng Nghiệp Đảng Dân Chủ Bị Kết Tội”—Breitbart 
News Network, 7/8/14
Dự Luật 50 được soạn để cho quý vị cảm thấy như giới chức 
chính trị Sacramento thực sự muốn áp dụng một lập trường 
cứng rắn để quét sạch nạn thối nát. Những gì họ đang thực sự 
làm là giấu đi thực tế rằng họ sẽ không đưa ra quyết định khó 
khăn để trục xuất một tội phạm hình sự—đồng nghiệp của họ.

ĐÓNG THUẾ MÀ KHÔNG CÓ ĐẠI DIỆN
Dự Luật 50 cũng tước đi các quyền cơ bản của hàng triệu 
người dân California. Luật này áp đặt thuế mà không có đại 
diện. Khi một nhà lập pháp bị “tạm treo” chứ không bị trục 
xuất, thì có nghĩa là công dân trong địa hạt đó không có ai đại 
diện cho quyền lợi của họ trong Lập Pháp Tiểu Bang. Tình 
trạng này có nghĩa là không có bầu cử để thay nhân vật tệ hại 
đó, vì họ vẫn “giữ” chức vụ đó.
BỌN TAY TRONG CỦA LẬP PHÁP CÓ THỂ DÙNG DỰ LUẬT 
50 ĐỂ BỊT MIỆNG ĐỐI THỦ CHÍNH TRỊ
Có lẽ phần đáng ngại nhất là dự luật này đưa vào hiến pháp 
tiểu bang một phương tiện vĩnh viễn để đa số có thể bịt miệng 
ý kiến thiểu số trong lập pháp. Không khó để nhìn thấy rằng 
nếu có một thành viên Thượng Viện hoặc Hạ Viện lên tiếng 
mạnh mẽ về một vấn đề không được nhiều đồng nghiệp tán 
thành thì thành viên đó có thể gặp phải thực trạng là có thể sẽ 
bị các đồng nghiệp bỏ phiếu tạm treo—tước đi tiếng nói của 
thành viên đó và lá phiếu của quý vị trong lập pháp!
HÃY BỎ PHIẾU CHỐNG DỰ LUẬT 50!
Hãy đến: Stopprop50.com

JOEL ANDERSON, Thượng Nghị Sĩ,
Địa Hạt 38
BRIAN JONES, Dân Biểu Tiểu Bang,
Địa Hạt 71
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Các Cuộc Bầu Cử tại California
Có hai loại bầu cử sơ bộ khác nhau tại California. Kết quả bầu cử sơ bộ quyết định các ứng cử viên sẽ ra 
tranh cử trong kỳ tổng tuyển cử vào Tháng Mười Một. Các loại bầu cử sơ bộ là:

Tổng Thống (Chức Vụ Do Đảng Đề Cử/Của Đảng)
• Chức vụ trong lá phiếu: Tổng Thống Hoa Kỳ

• Ai có thể bầu: Chỉ có cử tri ghi danh với cùng chính đảng của ứng cử viên đó (một số đảng cho phép 
cử tri ghi danh không theo đảng nào được bỏ phiếu trong cuộc bầu cử sơ bộ của họ. Hãy đến 
http://www.sos.ca.gov/elections/political-parties/no-party-preference để biết thêm chi tiết).

• Kết Quả: Ứng cử viên ra tranh cử tiếp trong kỳ tổng tuyển cử là ứng cử viên được chính đảng toàn quốc của 
họ đề cử và có thể không phải là ứng cử viên được nhiều cử tri bầu nhất trong cuộc bầu cử sơ bộ California.

Bầu Cử Sơ Bộ Tự Do California (Các Chức Vụ Do Cử 
Tri Đề Cử)
• Các chức vụ trong lá phiếu: Thượng Viện Hoa Kỳ, Hạ Viện Hoa Kỳ, các chức vụ toàn tiểu bang, và các 

chức vụ lập pháp tiểu bang

• Ai có thể bỏ phiếu: Bất cứ cử tri nào cũng có thể bỏ phiếu cho bất cứ một ứng cử viên nào trong mỗi 
cuộc tranh cử, bất luận thuộc đảng nào.

• Kết Quả: Hai ứng cử viên hàng đầu, bất luận thuộc đảng nào, được nhiều phiếu nhất trong một cuộc 
tranh cử sơ bộ sẽ tiếp tục tranh cử trong kỳ tổng tuyển cử. Sau kỳ bầu cử sơ bộ để chọn hai ứng cử viên 
hàng đầu thì phải tổ chức một cuộc tổng tuyển cử dù cho có một ứng cử viên nhận được đa số phiếu 
(ít nhất 50 phần trăm +1) và dù cho chỉ có một ứng cử viên trong cuộc bầu cử sơ bộ.

• Hệ thống bầu cử sơ bộ tự do của California không áp dụng cho các ứng cử viên tranh cử Tổng Thống 
Hoa Kỳ, ủy ban trung ương quận, hoặc các chức vụ địa phương.

Luật California đòi hỏi phải in các chi tiết sau đây trong tập hướng dẫn.

Các Chức Vụ Do Đảng Đề Cử/Của Đảng
Các chính đảng có thể chính thức đề cử ứng cử viên vào các chức vụ do đảng đề cử/của đảng trong kỳ bầu 
cử sơ bộ. Ứng cử viên được đề cử sẽ đại diện đảng đó làm ứng cử viên chính thức của đảng đó trong cuộc 
tổng tuyển cử và lá phiếu sẽ ghi danh xưng chính thức. Ứng cử viên có nhiều phiếu nhất của mỗi đảng trong 
cuộc bầu cử sơ bộ sẽ tiếp tục tranh cử trong cuộc tổng tuyển cử. Các chính đảng cũng bầu các viên chức 
của ủy ban trung ương trong cuộc bầu cử sơ bộ.

Cử tri chỉ có thể bỏ phiếu trong cuộc bầu cử sơ bộ của chính đảng mà họ đã chọn khi ghi danh bỏ phiếu. 
Tuy nhiên, chính đảng có thể cho phép một người đã từ chối cho biết họ theo đảng nào được bỏ phiếu trong 
cuộc bầu cử sơ bộ của đảng đó.
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Các Chức Vụ Do Cử Tri Đề Cử
Các chính đảng không có quyền chính thức đề cử ứng cử viên cho các chức vụ do cử tri đề cử trong cuộc 
bầu cử sơ bộ. Ứng cử viên được đề cử cho một chức vụ do cử tri đề cử trong cuộc bầu cử sơ bộ là người 
do người dân đề cử chứ không phải là người được bất cứ đảng nào chính thức đề cử trong cuộc tổng tuyển 
cử. Ứng cử viên được đề cử vào một chức vụ do cử tri đề cử sẽ được ghi trong lá phiếu đảng của họ, hoặc 
không chọn đảng nào, nhưng việc ghi tên đảng là hoàn toàn do ứng cử viên đó chọn và chỉ để thông báo cho 
cử tri biết. Như vậy không có nghĩa là ứng cử viên đó được đảng nêu tên đề cử hay ủng hộ, hoặc có liên kết 
giữa đảng đó và ứng cử viên đó, và không có ứng cử viên nào do cử tri đề cử được xem là ứng cử viên 
được chính thức đề cử của bất cứ chính đảng nào. Trong tập lá phiếu mẫu của quận, đảng phái có thể liệt 
kê các ứng cử viên vào các chức vụ do cử tri đề cử và được đảng đó chính thức ủng hộ.

Bất cứ cử tri nào cũng có thể bầu cho bất cứ ứng cử viên nào vào một chức vụ do cử tri đề cử, nếu họ hội 
đủ các điều kiện khác để bầu cho chức vụ đó. Hai người có nhiều phiếu nhất trong cuộc bầu cử sơ bộ sẽ tiếp 
tục tranh cử trong cuộc tổng tuyển cử vào chức vụ do cử tri đề cử dù cả hai ứng cử viên đó đều chọn cùng 
một đảng. Không có đảng nào có quyền đưa ứng cử viên của đảng họ vào tranh cử trong cuộc tổng tuyển 
cử, trừ phi ứng cử viên đó là một trong hai ứng cử viên có nhiều phiếu nhất trong cuộc bầu cử sơ bộ.

Các Chức Vụ Phi Đảng Phái
Các chính đảng không có quyền đề cử ứng cử viên vào các chức vụ phi đảng phái trong cuộc bầu cử sơ bộ, 
và ứng cử viên trong cuộc bầu cử sơ bộ không phải là người được đề cử chính thức của bất cứ đảng nào 
cho chức vụ cụ thể trong cuộc tổng tuyển cử. Ứng cử viên để được đề cử vào một chức vụ phi đảng phái 
thì không được chọn đảng nào, hay không theo đảng nào, trong lá phiếu. Hai người có nhiều phiếu nhất 
trong cuộc bầu cử sơ bộ sẽ tiếp tục tranh cử trong cuộc tổng tuyển cử vào chức vụ phi đảng phái đó.

Những Nhà Đóng Góp Hàng Đầu 
cho Các Ứng Cử Viên Toàn Tiểu Bang 
và Các Dự Luật Được Đưa Vào Lá Phiếu
Khi một ủy ban (một người hoặc nhóm người nhận hoặc chi tiêu tiền để gây ảnh hưởng với 
cử tri nhằm ủng hộ hay chống đối các ứng cử viên hoặc các dự luật được đưa vào lá phiếu) 
ủng hộ hay chống đối một dự luật được đưa vào lá phiếu hoặc một ứng cử viên và gây quỹ 
được ít nhất là $1 triệu, ủy ban đó phải phúc trình 10 nhà đóng góp hàng đầu cho Hội Đồng 
Thực Hành Chính Trị Công Bằng California (FPPC). Ủy ban này phải cập nhật danh sách 
10 nhà đóng góp hàng đầu khi có bất cứ thay đổi nào.

Các danh sách này có đăng trên website của FPPC tại http://www.fppc.ca.gov/transparency/top-contributors.html. 
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Chi Tiết Về Tuyên Ngôn Của Úng Cử Viên
Trong Tập Hướng Dẫn Này
Tập hướng dẫn cử tri này có chi tiết về các ứng cử viên vào Thượng Viện Hoa Kỳ bắt đầu ở trang 15 của tập 
hướng dẫn này.

Các ứng cử viên vào Thượng Viện Hoa Kỳ có thể mua chỗ đăng tuyên ngôn ứng cử viên của họ trong tập hướng 
dẫn này. Tuy nhiên, một số ứng cử viên chọn cách không mua chỗ đăng tuyên ngôn.

Các ứng cử viên vào Thượng Viện Hoa Kỳ là:

Phil Wyman Cộng Hòa
Jarrell Williamson Cộng Hòa
Pamela Elizondo Xanh
Akinyemi Olabode Agbede Dân Chủ
Jerry J. Laws Cộng Hòa
Gail K. Lightfoot Tự Do
George C. Yang Cộng Hòa
Loretta L. Sanchez Dân Chủ
Duf Sundheim Cộng Hòa
Ling Ling Shi Không Theo Đảng Nào
Steve Stokes Dân Chủ
Ron Unz Cộng Hòa
Paul Merritt Không Theo Đảng Nào
Gar Myers Không Theo Đảng Nào
Massie Munroe Dân Chủ
Eleanor García Không Theo Đảng Nào
Tim Gildersleeve Không Theo Đảng Nào
Clive Grey Không Theo Đảng Nào

President Cristina Grappo Dân Chủ
Don J. Grundmann Không Theo Đảng Nào
Herbert G. Peters Dân Chủ
Tom Palzer Cộng Hòa
John Thompson Parker Hòa Bình và Tự Do
Greg Conlon Cộng Hòa
Karen Roseberry Cộng Hòa
Emory Peretz Rodgers Dân Chủ
Von Hougo Cộng Hòa
Mark Matthew Herd Tự Do
Jason Hanania Không Theo Đảng Nào
Kamala D. Harris Dân Chủ
Mike Beitiks Không Theo Đảng Nào
Scott A. Vineberg Không Theo Đảng Nào
Jason Kraus Không Theo Đảng Nào
Don Krampe Cộng Hòa
Thomas G. Del Beccaro Cộng Hòa

Trong Tập Lá Phiếu Mẫu Của Quý Vị 
(Được Phòng Ghi Danh Quận Gửi Riêng Rẽ)
Ngoài các ứng cử viên trong tập hướng dẫn này, lá phiếu của quý vị cũng có thể gồm các ứng cử viên vào Thượng 
Viện Tiểu Bang, Hạ Viện Tiểu Bang, và Hạ Viện Hoa Kỳ.

Các ứng cử viên vào Thượng Viện Tiểu Bang và Hạ Viện Tiểu Bang có thể mua chỗ đăng tuyên ngôn ứng cử viên 
trong các tập lá phiếu mẫu của quận NẾU họ đồng ý giữ mức chi tiêu vận động của họ dưới một số tiền nào đó được 
nêu dưới đây.

• Các ứng cử viên vào Thượng Viện Tiểu Bang chỉ được chi tiêu tối đa là $846,000 trong cuộc bầu cử sơ bộ

• Các ứng cử viên vào Hạ Viện Tiểu Bang chỉ được chi tiêu tối đa là $564,000 trong cuộc bầu cử sơ bộ

	Có danh sách các ứng cử viên đã chấp nhận các mức giới hạn chi tiêu vận động của California tại 
www.sos.ca.gov/elections/candidate-statements

Các mức tự nguyện giới hạn chi tiêu vận động của California không áp dụng cho các ứng cử viên vào các chức 
vụ liên bang kể cả Tổng Thống, Thượng Viện Hoa Kỳ, và Hạ Viện Hoa Kỳ.

Tất cả các ứng cử viên vào Hạ Viện Hoa Kỳ có thể mua chỗ đăng tuyên ngôn ứng cử viên trong các tập lá phiếu mẫu 
của quận. Tuy nhiên, một số ứng cử viên chọn cách không mua chỗ đăng tuyên ngôn.

	Muốn biết danh sách chứng thực các ứng cử viên toàn tiểu bang, hãy đến www.sos.ca.gov/elections/
candidate-statements
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Thứ tự các tuyên ngôn này được quyết định bằng cách rút thăm mẫu tự ngẫu nhiên. Các tuyên ngôn trên trang này đã được các ứng cử viên cung cấp và 
không được phối kiểm mức độ chính xác. Mỗi tuyên ngôn đã do ứng cử viên tự nguyện nộp và trả tiền. Ứng cử viên không nộp tuyên ngôn vẫn có thể hội 
đủ điều kiện để có tên trong lá phiếu.

TUYÊN NGÔN CỦA ỨNG CỬ VIÊN
THƯỢNG VIỆN HOA KỲ

Pamela Elizondo | XANH

http://www.facebook.com/Pamela.Elizondo.USSENATE

P.O. Box 104
Laytonville, CA 95454

Đ.T.: (707) 354-1498
Email: pamelizondo2004@yahoo.com
http://www.facebook.com/Pamela.Elizondo.USSENATE

• Là một trong hai Thượng Nghị Sĩ đại diện quyền lợi của 
California tại Quốc Hội Hoa Kỳ.

• Đề nghị và bỏ phiếu về các đạo luật mới của quốc gia.

• Bỏ phiếu để phê chuẩn các thẩm phán liên bang, Thẩm 
Phán Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ, và nhiều chức vụ cao 
cấp dân sự và quân sự do tổng thống bổ nhiệm.

Akinyemi Olabode Agbede | DÂN CHỦ 

Hãy Cứu Hoa Kỳ! Hãy Cứu Hoa Kỳ!! Hãy Cứu Hoa Kỳ!!! Người dân California! Chúng ta hãy cùng 
nhau cứu Hoa Kỳ để không trở thành một nước thuộc thế giới thứ ba. Đã quá đủ cảnh người Mỹ 
phải chịu nhiều đau khổ. Những người tại Washington đã làm sụp đổ đất nước này. Do đó, việc bỏ 
phiếu cho Dr. Akinyemi Agbede làm thượng nghị sĩ Hoa Kỳ sắp tới của quý vị để đại diện cho tiểu 
bang vàng California 2016 là giải pháp để khôi phục lại đất nước này.

6775 Santa Monica Blvd.
Suite 4-254
Los Angeles, CA 90038

Đ.T.: (559) 250-2563
Email: yemibode@hotmail.com
www.americamustregainitsgreatness2016.com



16 | Tuyên Ngôn của Ứng Cử Viên

Thứ tự các tuyên ngôn này được quyết định bằng cách rút thăm mẫu tự ngẫu nhiên. Các tuyên ngôn trên trang này đã được các ứng cử viên cung cấp và 
không được phối kiểm mức độ chính xác. Mỗi tuyên ngôn đã do ứng cử viên tự nguyện nộp và trả tiền. Ứng cử viên không nộp tuyên ngôn vẫn có thể hội 
đủ điều kiện để có tên trong lá phiếu.

TUYÊN NGÔN CỦA ỨNG CỬ VIÊN
THƯỢNG VIỆN HOA KỲ

Jerry J. Laws | CỘNG HÒA

Không 
Nộp Hình

Tôn trọng Hiến Pháp. Tôn trọng chủ nghĩa Hoa Kỳ. www.lawsussenate2016.com

14411 Northstar Ave.
Victorville, CA 92392

Đ.T.: (760) 952-0294 (nhà) (760) 220-9814 (di động)
Email: jerryjosephlaws2016@aol.com
www.lawsussenate2016.com

Loretta L. Sanchez | DÂN CHỦ

California cần có một nhà lãnh đạo có kinh nghiệm và thành tích để đối phó với hàng loạt khó khăn 
về kinh tế, giáo dục và an ninh chúng ta đang gặp phải ngày nay. Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ kế tiếp của 
chúng ta phải có kinh nghiệm sâu rộng về lập pháp và an ninh quốc gia và có cùng những kinh 
nghiệm sống như người lao động. Tôi có các kinh nghiệm đó, và đó là lý do tại sao tôi là ứng cử viên 
xứng đáng nhất cho công việc này. Tôi xuất thân từ một gia đình công đoàn có cha mẹ là di dân đã 
vật lộn với cuộc sống để nuôi bảy đứa con. Tôi tự xoay sở để học xong đại học với các cấp khoản tài 
trợ của chính quyền và công đoàn, và Anaheim Rotary Club đã tài trợ cho tôi học xong bằng MBA. 
Tôi biết cuộc sống chật vật của các gia đình lao động. Cha mẹ tôi đã làm việc chăm chỉ, xem trọng 
giáo dục và là cha mẹ duy nhất trong lịch sử nước Mỹ có hai người con gái là thành viên Quốc Hội. 
Đó là lý do tại sao tôi đã tranh đấu nhiệt tình trong Quốc Hội trong 20 năm qua cho giáo dục, trợ giúp 
học phí, cải tổ chăm sóc sức khỏe, cải tổ di trú, bình đẳng phái tính, các quyền của giới đồng tính 
(LGBT), các quyền của công nhân, và bảo vệ môi trường. Tôi cũng đã chứng tỏ trí phán xét độc lập 
và lòng can đảm khi cần thiết nhất: Tôi đã bỏ phiếu chống lại Cuộc Chiến Iraq, Đạo Luật Patriot và 
những khoản cứu trợ ngân hàng, khi ít có người khác đã làm như vậy. Là một ủy viên cao cấp của 
Các Tiểu Bang Quân Vụ và An Ninh Quê Nhà, tôi đã làm việc để bảo đảm cho quân đội của chúng ta 
được huấn luyện và trang bị để chiến thắng và được chăm sóc khi họ trở về nhà. Tôi là ứng cử viên 
duy nhất có kinh nghiệm an ninh quốc gia cần thiết để giữ an toàn cho Hoa Kỳ. Là Thượng Nghị Sĩ 
của quý vị, tôi sẽ tranh đấu cho tất cả người dân California, để cùng nhau chúng ta có thể có một 
tương lai vững mạnh hơn và thịnh vượng hơn. Tôi kính xin quý vị bỏ phiếu cho tôi. 

P.O. Box 6037
Santa Ana, CA 92706

Đ.T.: (714) 774-0236
Email: info@loretta.org
http://loretta.org
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Thứ tự các tuyên ngôn này được quyết định bằng cách rút thăm mẫu tự ngẫu nhiên. Các tuyên ngôn trên trang này đã được các ứng cử viên cung cấp và 
không được phối kiểm mức độ chính xác. Mỗi tuyên ngôn đã do ứng cử viên tự nguyện nộp và trả tiền. Ứng cử viên không nộp tuyên ngôn vẫn có thể hội 
đủ điều kiện để có tên trong lá phiếu.

TUYÊN NGÔN CỦA ỨNG CỬ VIÊN
THƯỢNG VIỆN HOA KỲ

Duf Sundheim | CỘNG HÒA

Tình trạng bất trắc kinh tế và các cuộc tấn công khủng bố đã gây ra những lúc lo lắng. Chúng ta 
muốn có hành động từ các nhà lãnh đạo của chúng ta; thay vì thế, chúng ta lại có tình trạng đảng 
phái kình chống nhau quá mức và một chính quyền gây chia rẽ không hiệu quả. Tôi hứa là sẽ khác. 
Tôi sẽ bạo dạn, quân bình. Tôi sẽ tìm các giải pháp khả thi. California đã từng một thời là “Miền Đất 
Mơ”; mơ cạnh tranh, đạt thành quả—và để giành thắng lợi cho bản thân chúng ta và gia đình chúng 
ta. Nhưng giấc mơ đó đang bị các nhà lãnh đạo có lập trường cực đoan bóp nghẹt. Kết quả là các 
thương nghiệp, hàng xóm và con em chúng ta đang rời khỏi California. Các trường của chúng ta 
xếp hạng thứ 41 toàn quốc. Thuế khóa thì cứ tăng, và vật giá tăng quá cao. Tình trạng xuất huyết 
này phải dừng lại. Tôi có kinh nghiệm và niềm đam mê để điều chỉnh tình trạng này. Tôi tốt nghiệp 
từ Stanford và Trường Luật Northwestern. Giải quyết vấn đề là nghề sinh sống của tôi. Tôi là một 
nhân viên hòa giải được tòa án liên bang phê chuẩn và là thẩm phán tình nguyện giàn xếp giải 
quyết. Tôi là Chủ Tịch Đảng Cộng Hòa California, giám sát nỗ lực duy nhất để bãi nhiệm thành công 
một thống đốc, và là người đầu tiên được bầu lại; vì chúng tôi làm được việc. Các nhà lãnh đạo 
trong mọi lãnh vực hậu thuẫn cho viễn kiến của tôi nhằm tái lập “Giấc Mơ California.” Cựu Ngoại 
Trưởng George Shultz, Lãnh Tụ Đa Số Kevin McCarthy, John Chambers của Cisco, Thị Trưởng 
Fresno là Ashley Swearengin, Hội Tiểu Thương California. Tôi tôn trọng Hiến Pháp. Các ưu tiên của 
tôi là việc làm, an ninh quốc gia, giáo dục và nước. Xin đến SundheimforSenate.com để biết chi tiết 
chính sách. Liêm Chính. Lý Lẽ Thông Thường. Kết Quả. Đó là nền tảng của tôi —và là nền tảng mà 
chúng ta sẽ dựa vào đó để phục hồi “Miền Đất Mơ” của chúng ta.

27319 Julietta Lane
Los Altos Hills, CA 94022

Đ.T.: (650) 209-0949
Email: dufsundheim37@gmail.com
SundheimforSenate.com

Ling Ling Shi | KHÔNG THEO ĐẢNG NÀO

Không 
Nộp Hình

Tranh cử cho Tâm Thượng Đế và Tự Do của Hoa Kỳ, thách thức 10 mối hỗn loạn khổng lồ trong 
các lãnh vực kinh tế và liên quan đến kinh tế. 

P.O. Box 55
Rancho Cucamonga, CA 91729

Đ.T.: (909) 728-0578
Email: lingling_lilyofvalley_shi@yahoo.com
www.wellsARK.com
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Thứ tự các tuyên ngôn này được quyết định bằng cách rút thăm mẫu tự ngẫu nhiên. Các tuyên ngôn trên trang này đã được các ứng cử viên cung cấp và 
không được phối kiểm mức độ chính xác. Mỗi tuyên ngôn đã do ứng cử viên tự nguyện nộp và trả tiền. Ứng cử viên không nộp tuyên ngôn vẫn có thể hội 
đủ điều kiện để có tên trong lá phiếu.

TUYÊN NGÔN CỦA ỨNG CỬ VIÊN
THƯỢNG VIỆN HOA KỲ

Massie Munroe | DÂN CHỦ

Tôi ra ứng cử để đại diện cho việc khôi phục và củng cố Hiến Pháp Hoa Kỳ, hợp đồng duy nhất 
giữa người dân Mỹ với chính phủ Mỹ “Của dân, Do dân, Vì dân” tại Hoa Kỳ và áp dụng cho cả Liên 
Hiệp Quốc là hợp đồng giữa tất cả mọi người trong thế giới chúng ta dưới quyền lãnh đạo và 
ngoại giao của Hoa Kỳ. Các nhà ngân hàng quốc tế, lãnh đạo công ty đa quốc, quân đội và cảnh 
sát phải tôn trọng, tuân hành 100% Hiến Pháp Hoa Kỳ/LHQ trong Tinh Thần Chân Lý, Phục Vụ Tất 
Cả trong Hòa Bình. Chuyển mình từ Kỷ Nguyên Kỹ Thuật Kỹ Nghệ sang “Kỷ Nguyên Kỹ Thuật 
Năng Lượng” sẽ tràn ngập thị trường việc làm ở Hoa Kỳ cho 500 năm tới. Cuộc vận động của tôi 
tiêu biểu cho thời chấm dứt quyền cai trị của các nhà ngân hàng quốc tế và tình trạng họ khai thác 
tài chánh các quốc gia; tái thiết lập quyền cai trị của người dân bằng cách lập ra một Ngân Hàng 
Công Dân để phục vụ như ngân hàng trung ương của Hoa Kỳ; chấm dứt nạn nô lệ do kiểm soát tư 
tưởng; chấm dứt tình trạng thí nghiệm con người không được ưng thuận; chấm dứt nạn đói, vô gia 
cư và bạo động; bảo vệ đất, nước, không khí, rừng, biển và thú vật; thực hành ý thức Kitô và thực 
thi công lý hợp hiến dưới quyền lãnh đạo của Hoa Kỳ/LHQ. Qua kết quả nghiên cứu quốc gia và 
quốc tế và hoạt động chính trị của tôi, tôi đã nhận định nạn “nô lệ bằng cách kiểm soát tư tưởng” 
bằng các loại vũ khí kỹ thuật năng lượng vệ tinh và các chương trình uốn nắn xã hội đã được phát 
triển liên tục trong 50 năm qua và tạo điều kiện “giải mật” những loại này. Do đó, tôi vẫn bị trừng 
phạt nặng nề liên tục. Tôi xin quý vị, trong cương vị cử tri, gác ngoài tai tất cả những cáo buộc 
không đúng sự thật nhắm vào nhân cách và trái tim tốt đẹp của tôi. Hãy xem bằng chứng của tôi 
và xem xét dịch vụ của tôi. Thượng Nghị Sĩ Bernie Sanders trong cương vị tổng thống rất quan 
trọng để giúp cho những việc này thành hiện thực. 

2167 East Chevy Chase Dr.
Glendale, CA 91206-1732

Đ.T.: (818) 943-0661 (di động) (818) 245-6993 (sở)
Email: massie@massieglobal.com
www.massiemunroe4ussenator.com

Paul Merritt | KHÔNG THEO ĐẢNG NÀO

California làm nên lịch sử. . . hãy bầu lên một Thượng Nghị Sĩ Merritt độc lập. Hãy bỏ phiếu cho 
một nhà tư tưởng độc lập. Hãy bầu con người, chứ không phải Đảng cầm quyền. Chính phủ Toàn 
Quốc của chúng ta hoàn toàn hỗn loạn. Chúng ta cần có một nền quốc phòng Hoa Kỳ mạnh mẽ. 
Merritt có khả năng vững chắc về các vấn đề quốc tế. Tôi tin vào Đức Tin, tôn trọng tất cả mọi 
người và tất cả các tôn giáo. Merritt ủng hộ hàng rào an ninh rộng lớn hơn của Thượng Nghị Sĩ 
Feinstein, không khoan dầu ngoài khơi, và Đạo Luật bảo vệ môi trường sa mạc của chúng ta. 
Merritt tôn trọng ý tưởng của Tổng Thống Reagan là chính phủ nhỏ gọn là tốt nhất. Quá trình: hai 
văn bằng về luật, nhà môi giới, chủ khách sạn, ủy viên hội đồng thành phố dân cử. Hội đồng quản 
trị của các Hội Người Có Nhà: Palm Springs, Santa Barbara, San Francisco, Quận Orange. Hội 
viên trọn đời của Hội Bảo Tồn Thiên Nhiên. Hầu hết các Tỷ Phú của Đảng Cộng Hòa và Các Lãnh 
Tụ Công Đoàn của Đảng Dân Chủ không đại diện cho quý vị! Merritt là người Độc Lập cho tất cả 
Công Dân. Paul Merritt là người dân California! 

P.O. Box 9145
Laguna, CA 92652

Đ.T.: (949) 249-2492
Email: electmerrittsenator@yahoo.com
merrittforsenate.info
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Thứ tự các tuyên ngôn này được quyết định bằng cách rút thăm mẫu tự ngẫu nhiên. Các tuyên ngôn trên trang này đã được các ứng cử viên cung cấp và 
không được phối kiểm mức độ chính xác. Mỗi tuyên ngôn đã do ứng cử viên tự nguyện nộp và trả tiền. Ứng cử viên không nộp tuyên ngôn vẫn có thể hội 
đủ điều kiện để có tên trong lá phiếu.

TUYÊN NGÔN CỦA ỨNG CỬ VIÊN
THƯỢNG VIỆN HOA KỲ

Tim Gildersleeve | KHÔNG THEO ĐẢNG NÀO

Tôi là con chiên của Chúa Giê Su. Tôi bênh vực người nghèo, người cao niên, và người tàn tật, 
các vấn đề môi trường, công đoàn, tiểu thương, và đại diện cho thường dân. Website của tôi là: 
http://www.alternativevoiceforamerica.org. 

Đ.T.: (408) 915-8713
Email: timg@alternativevoiceforamerica.org
http://www.alternativevoiceforamerica.org

President Cristina Grappo | DÂN CHỦ

Học vấn & khả năng chuyên môn của tôi xứng đáng với nghề hữu dụng này để đại diện cho 
California, trong cương vị Thượng Nghị Sĩ Hoa Kỳ. Tôi mang lập trường của Đảng Dân Chủ với 
các vấn đề then chốt về kiểm soát súng, nạn buôn người, quân bình nợ quốc gia, và các đề xướng 
về chính sách đối ngoại. Tôi là Facebook chính mạch trong truyền thông xã hội! Các giá trị nòng 
cốt của tôi lèo lái Hoa Kỳ! 

P.O. Box 1307
Alameda, CA 94501
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Thứ tự các tuyên ngôn này được quyết định bằng cách rút thăm mẫu tự ngẫu nhiên. Các tuyên ngôn trên trang này đã được các ứng cử viên cung cấp và 
không được phối kiểm mức độ chính xác. Mỗi tuyên ngôn đã do ứng cử viên tự nguyện nộp và trả tiền. Ứng cử viên không nộp tuyên ngôn vẫn có thể hội 
đủ điều kiện để có tên trong lá phiếu.

TUYÊN NGÔN CỦA ỨNG CỬ VIÊN
THƯỢNG VIỆN HOA KỲ

Herbert G. Peters | DÂN CHỦ

Không 
Nộp Hình

Andrew Jackson thuộc đảng Dân Chủ. 70 năm đầu tiên của chúng ta; quận chúng ta đã tăng 
trưởng và phát triển mạnh. Chúng ta không có thuế lợi tức. Châm Ngôn: Vận Mệnh Phải Thế. 
Các Tổng Thống Đảng Dân Chủ; đã khôn ngoan nhất: Andrew Jackson quân bình ngân sách bảy 
trong tám năm. Franklin Pierce phủ quyết một dự luật trợ cấp xã hội liên bang. Để đảo ngược tình 
trạng xuống dốc trong 118 năm qua: quân bình ngân sách của chúng ta, cố không gây chiến tranh, 
giảm bớt phí tổn, giảm thuế má, hủy bỏ trợ cấp xã hội và lương tối thiểu để tất cả mọi người có 
thể tìm được việc làm. Các Giáo Hội và Tổ Chức Từ Thiện giúp những người cần được giúp. 
Giảm bớt tình trạng đàn áp: thay thuế lợi tức bằng thuế bán hàng. Mục Tiêu: Cải tiến cuộc sống 
cho tất cả mọi người. 

Email: herb@herbpeters.com
http://www.revival-herbpeters.com

Don J. Grundmann | KHÔNG THEO ĐẢNG NÀO

Không 
Nộp Hình

Fight-the-Power.org

425 E. Merle Ct.
San Leandro, CA 94577

Đ.T.: (510) 895-6789
Email: stoptheirs@hotmail.com
fight-the-power.org
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Thứ tự các tuyên ngôn này được quyết định bằng cách rút thăm mẫu tự ngẫu nhiên. Các tuyên ngôn trên trang này đã được các ứng cử viên cung cấp và 
không được phối kiểm mức độ chính xác. Mỗi tuyên ngôn đã do ứng cử viên tự nguyện nộp và trả tiền. Ứng cử viên không nộp tuyên ngôn vẫn có thể hội 
đủ điều kiện để có tên trong lá phiếu.

TUYÊN NGÔN CỦA ỨNG CỬ VIÊN
THƯỢNG VIỆN HOA KỲ

Tom Palzer | CỘNG HÒA

Tôi tranh cử vào Thượng Viện Hoa Kỳ để khôi phục chính quyền bảo thủ cho California và Đất 
Nước này. Tôi có 32 năm kinh nghiệm cố vấn cho các viên chức dân cử ở mọi cấp chính quyền. 
Các Ưu Tiên: Quốc Phòng, Chống Khủng Bố, Kinh Tế, Sự Vụ Cựu Chiến Binh, Mạng Sống khi 
Đậu Thai. 

7259 Corvina Ct., Unit 26
Rancho Cucamonga, CA 91739

Đ.T.: (909) 913-9500
Email: info@us-senateseat2016.com
http://www.us-senateseat2016.com

Greg Conlon | CỘNG HÒA

Tôi là một hợp tác viên trong một hãng kế toán quốc tế, phục vụ thân chủ trong cương vị một CPA, 
và đã là một tham vấn viên thương nghiệp cho nhiều thương nghiệp khác nhau. Tôi có giấy phép 
hành nghề luật sư tại Washington D.C. và đã là phi công trong Không Lực Hoa Kỳ. Tôi hiểu các 
khó khăn về kinh tế, tài chánh và pháp lý khi quân bình ngân sách và phục vụ công chúng và Cựu 
Chiến Binh có hiệu quả. Ngoài ra, tôi cũng là một Hướng Đạo Đại Bàng (Eagle Scout). Là Ủy Viên 
và Chủ Tịch Hội Đồng Tiện Ích Công California, tôi đã phụ trách các tiến trình cho phép khách 
hàng tư gia và thương mại mua điện trực tiếp từ các thực thể tư nhân và công trong cộng đồng 
không phải là các hãng tiện ích do tư nhân làm chủ. Tôi cũng lãnh đạo một đề xướng nhằm gia 
tăng cạnh tranh và cho phép các thương nghiệp chọn những nguồn cung cấp dịch vụ viễn thông 
khác nhau. Nếu đắc cử tôi có ba mục tiêu: Thứ nhất, giảm bớt tầm cỡ chính quyền và quân bình 
ngân sách Liên Bang mỗi năm bằng cách giảm bớt số nhân viên hành chánh trong các cơ quan 
Liên Bang và không thay thế nhân viên hồi hưu. Thứ nhì, giải quyết các vấn đề di trú bằng cách 
củng cố biên giới của chúng ta, thi hành các điều khoản của chiếu khán cấp cho công dân ngoại 
quốc và giảm bớt tất cả những khoản tài trợ của Liên Bang cho các thành phố được gọi là thành 
phố ẩn náu. Thứ ba, cung cấp việc làm của lãnh vực tư nhân bằng cách giảm bớt thuế suất của 
thuế lợi tức đánh trên các thương nghiệp lớn còn 5% khi đem tiền mặt về lại Hoa Kỳ để đổi lấy 
việc tạo công ăn việc làm mới. Tôi đã là người được đảng Cộng Hòa đề cử ra tranh vào chức vụ 
Bộ Trưởng Ngân Khố Tiểu Bang vào năm 2014 và đã thu được gần 3.0 triệu phiếu; tôi biết cách tổ 
chức một cuộc Tổng Tuyển Cử thành công. Tôi mong được đại diện California và sẽ lấy làm hân 
hạnh được quý vị bỏ phiếu cho tôi. 

3875 Bohannon Dr.
P.O. Box 2600
Menlo Park, CA 94027

Đ.T.: (650) 315-4956
Email: conlonpg@msn.com
www.gregconlon.com
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Thứ tự các tuyên ngôn này được quyết định bằng cách rút thăm mẫu tự ngẫu nhiên. Các tuyên ngôn trên trang này đã được các ứng cử viên cung cấp và 
không được phối kiểm mức độ chính xác. Mỗi tuyên ngôn đã do ứng cử viên tự nguyện nộp và trả tiền. Ứng cử viên không nộp tuyên ngôn vẫn có thể hội 
đủ điều kiện để có tên trong lá phiếu.

TUYÊN NGÔN CỦA ỨNG CỬ VIÊN
THƯỢNG VIỆN HOA KỲ

Karen Roseberry | CỘNG HÒA

*C.Ứ.U. (S.A.V.E.) tương lai!* 

Palmdale, CA Email: karenroseberryforsenate@gmail.com
www.karenroseberryforsenate.com

Von Hougo | CỘNG HÒA

“Chúng ta là Người Dân” là nền tảng của Đất Nước vĩ đại này. Là Thượng Nghị Sĩ Hoa Kỳ của quý 
vị, tôi sẽ làm việc với các công ty kỹ thuật tại California để phát triển một phương tiện của cử tri 
nhằm cho phép quý vị nêu ý kiến về mọi Dự Luật trước Thượng Viện. Mỗi Dự Luật sẽ được sơ 
lược kết quả phân tích những điểm lợi, hại, lợi ích, rủi ro, và phí tổn. Quý vị có thể bỏ phiếu và kết 
quả toàn tiểu bang sẽ được công bố tức thời. Tôi sẽ bỏ phiếu trong Thượng Viện dựa theo đa số 
phiếu của người dân California—lần nào cũng vậy. Cách này sẽ bảo đảm là tôi luôn luôn chịu trách 
nhiệm với và làm việc cho quyền lợi tốt nhất của người dân California. Phương tiện bỏ phiếu chắc 
chắn này sẽ giúp quý vị lên Tiếng và Lá Phiếu của quý vị quan trọng đối với mỗi Dự Luật, chứ 
không phải chỉ mỗi chu kỳ bầu cử mới được một lần. Quý vị cũng có thể ấn định mức tham gia 
của mình, chọn các vấn đề quan trọng đối với quý vị. Bất cứ khi nào có một Dự Luật đưa ra trước 
Thượng Viện, quý vị sẽ được gửi thông báo bằng text hoặc email. Lá phiếu của quý vị thực sự 
quan trọng. Phương tiện này sẽ bắt chính quyền của chúng ta chịu trách nhiệm với người dân 
California bằng cách thách thức nguyên trạng: Các Chính Đảng, PAC và Các Nhóm Quyền Lợi 
Riêng. Tôi sẽ giao lại quyền hạn vào tay Người Dân, vào đúng chỗ. Tôi mong làm việc với quý vị 
để có một California tốt đẹp hơn. Muốn biết thêm chi tiết hoặc muốn ủng hộ cuộc vận động của tôi 
mà không phải đóng góp, xin đến von4senate.org. Tiếng Nói Của Quý Vị. Lá Phiếu Của Quý Vị. 
Thượng Nghị Sĩ Của Quý Vị. Hãy bỏ phiếu cho Von Hougo vào Thượng Viện Hoa Kỳ. 

27552 Mariam Pl.
Santa Clarita, CA 91350

Đ.T.: (661) 219-3268 (661) 296-3589
Email: vonhougo@gmail.com
von4senate.com
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Thứ tự các tuyên ngôn này được quyết định bằng cách rút thăm mẫu tự ngẫu nhiên. Các tuyên ngôn trên trang này đã được các ứng cử viên cung cấp và 
không được phối kiểm mức độ chính xác. Mỗi tuyên ngôn đã do ứng cử viên tự nguyện nộp và trả tiền. Ứng cử viên không nộp tuyên ngôn vẫn có thể hội 
đủ điều kiện để có tên trong lá phiếu.

TUYÊN NGÔN CỦA ỨNG CỬ VIÊN
THƯỢNG VIỆN HOA KỲ

Kamala D. Harris | DÂN CHỦ

Tên tôi là Kamala Harris. Tôi ra tranh cử vào Thượng Viện Hoa Kỳ vì tôi tin đã đến lúc phải sửa 
chữa nấc thang cơ hội cho nhiều người dân California và nhiều người dân Mỹ hơn. Tôi hãnh diện 
là một người con gái của California. Tôi sinh tại Oakland. Tôi đi học trường công tại California. 
Là một công tố viên suốt đời, tôi luôn luôn chỉ phục vụ một thân chủ: Người Dân California. 
Là Biện Lý Địa Hạt của San Francisco và Tổng Chưởng Lý California, tôi đã làm được nhiều việc 
cho Người Dân California. Tôi đối đầu với những kẻ săn mồi bạo động, gồm cả các tổ chức tội 
phạm hình sự xuyên quốc gia và những kẻ buôn lậu người kiếm lời từ việc khai thác đàn bà trẻ 
con. Tôi cũng đối đầu với những kẻ gây ô nhiễm nghiêm trọng và các ngân hàng lớn và làm việc 
với đảng đối lập để thông qua đạo luật cứng rắn chống xiết nhà để bảo vệ những người có nhà 
của chúng ta. Đây là đường lối tôi sẽ đem lại trong cương vị Thượng Nghị Sĩ Hoa Kỳ của quý vị. 
Tôi sẽ tranh đấu cho việc làm mà người dân chúng ta cần bằng cách đem về tiền của liên bang 
để sửa chữa các hệ thống nước và vận tải đang đổ nát của chúng ta. Tôi sẽ tranh đấu để cải tiến 
trường học và cung cấp cho mỗi trẻ dịch vụ giữ trẻ trước tuổi mẫu giáo và vừa khả năng tài chánh. 
Tôi sẽ tranh đấu cho cựu chiến binh của chúng ta xứng đáng có dịch vụ chăm sóc sức khỏe có 
phẩm chất và huấn luyện việc làm khi họ trở về. Tôi sẽ bảo vệ môi trường và bờ biển của chúng 
ta và lãnh đạo cuộc tranh đấu chống thay đổi khí hậu. Và là công tố viên chuyên nghiệp, tôi sẽ làm 
việc mỗi ngày để giữ an toàn cho người dân chúng ta đối với nạn khủng bố quốc nội và quốc 
ngoại. Xin tiếp tay hợp tác với tôi. Cám ơn quý vị cứu xét. 

P.O. Box 78393
San Francisco, CA 94107

Đ.T.: (213) 221-1269
Email: info@kamalaharris.org
www.kamalaharris.org

Jason Hanania | KHÔNG THEO ĐẢNG NÀO

01100101.

182 Howard St. #121
San Francisco, CA 94105

Đ.T.: (415) 654-6291
Email: 2016@jasonhanania.com
www.jasonhanania.com
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Thứ tự các tuyên ngôn này được quyết định bằng cách rút thăm mẫu tự ngẫu nhiên. Các tuyên ngôn trên trang này đã được các ứng cử viên cung cấp và 
không được phối kiểm mức độ chính xác. Mỗi tuyên ngôn đã do ứng cử viên tự nguyện nộp và trả tiền. Ứng cử viên không nộp tuyên ngôn vẫn có thể hội 
đủ điều kiện để có tên trong lá phiếu.

TUYÊN NGÔN CỦA ỨNG CỬ VIÊN
THƯỢNG VIỆN HOA KỲ

Mike Beitiks | KHÔNG THEO ĐẢNG NÀO

Lập trường của tôi hạn hẹp. Thật ra thì lập trường của tôi cũng như một tấm ván duy nhất. 
Các nhà lập pháp liên bang không làm gì để bảo vệ chúng ta đối với mối đe dọa thay đổi khí hậu. 
Tôi sẽ không chịu không làm gì cả. Tôi xin thề với thế hệ sau tại California là tôi sẽ không hy sinh 
khí hậu thực sự của chúng ta cho bầu không khí chính trị của chúng ta. 

www.Iwillnotdonothing.org

Jason Kraus | KHÔNG THEO ĐẢNG NÀO

Tới mỗi kỳ bầu cử thì người dân California vẫn gánh chịu cùng các khó khăn cũ, cùng những 
vấn đề cũ, và cùng các khuôn mặt cũ. Các chính khách xin xỏ tiền của chúng ta và đưa ra các 
hứa hẹn không bao giờ giữ lời. Chúng ta phải trở về những điều cơ bản. Dẹp bỏ tất cả những 
dạng thuế lợi tức để gia tăng việc làm, mở máy nền kinh tế của chúng ta, và bảo vệ lối sống 
của chúng ta. Tôi đã từ chối tất cả những khoản đóng góp vận động, sẽ không nhận lương, 
và chỉ phục vụ MỘT nhiệm kỳ. Tôi không thuộc đảng Cộng Hòa hay Dân Chủ. Tôi là một người 
Mỹ . . . cũng như quý vị. Jason Kraus. Thượng Nghị Sĩ Hoa Kỳ 2017. Muốn biết thêm chi tiết 
www.aleadernotapolitician.com. 

Đ.T.: (916) 542-8721
Email: Jason@ALeaderNotAPolitician.com
www.aleadernotapolitician.com
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Thứ tự các tuyên ngôn này được quyết định bằng cách rút thăm mẫu tự ngẫu nhiên. Các tuyên ngôn trên trang này đã được các ứng cử viên cung cấp và 
không được phối kiểm mức độ chính xác. Mỗi tuyên ngôn đã do ứng cử viên tự nguyện nộp và trả tiền. Ứng cử viên không nộp tuyên ngôn vẫn có thể hội 
đủ điều kiện để có tên trong lá phiếu.

TUYÊN NGÔN CỦA ỨNG CỬ VIÊN
THƯỢNG VIỆN HOA KỲ

Don Krampe | CỘNG HÒA

Là Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ, tôi đã phục vụ đất nước tôi trong nhiệm vụ tác chiến trong Chiến 
Tranh Triều Tiên. Sau đó tôi phục vụ cựu chiến binh của đất nước chúng ta trong cương vị Giám 
Đốc USO tại Việt Nam và là phụ tá cho một Giám Đốc Vùng cho Cơ Quan Cựu Chiến Binh. Vào 
năm 1958 tôi đồng sáng lập Các Buổi Hội Thảo về Tài Lãnh Đạo cho Thanh Niên Hugh O’Brian mà, 
kể từ khi thành lập, đã giúp ích cho hằng trăm ngàn thanh niên nam nữ.Tôi có bằng Cao Học Quản 
Trị Công từ Đại Học Cal Lutheran. Tôi tin rằng hệ thống lưỡng đảng của chúng ta không hoạt động 
được và không hiểu chữ gồm những chữ viết tắt là “ ‘TEAM’—Together Everyone Achieves More” 
(Cùng Nhau Người Nào Cũng Đạt Được Nhiều Thành Quả Hơn). Nguồn tài nguyên lớn nhất của 
đất nước chúng ta là thanh niên học sinh của chúng ta mà phải được dạy “Không Phải Nghĩ Gì, Mà 
Là Nghĩ Như Thế Nào.” Như Niềm Tin của Người Mỹ hùng hồn ghi: “Tôi tin vào Hoa Kỳ là một chính 
quyền của dân, do dân, vì dân; với các quyền hạn chính đáng được giới bị trị ưng thuận, một nền 
dân chủ trong một nước cộng hòa, một Quốc Gia có chủ quyền gồm nhiều Tiểu Bang Có Chủ 
Quyền; một liên bang hoàn hảo, chỉ có một và không thể tách rời: được thành lập trên các nguyên 
tắc tự do, bình đẳng, công lý, và nhân loại mà những người Mỹ yêu nước đã hy sinh tính mạng và 
tài sản để có được. Do đó tôi tin rằng tôi có nhiệm vụ đối với đất nước của tôi là phải yêu mến đất 
nước này, phải hậu thuẫn cho Hiến Pháp của đất nước này, phải tuân hành luật pháp của đất nước 
này, phải tôn trọng lá cờ của đất nước này, và phải bảo vệ đất nước này đối với tất cả kẻ thù.” Tôi 
cảm tạ quý vị cứu xét. Muốn biết thêm, xin đến website của tôi: 2016krampeforsenate.com. 

40581 Via Amapola
Murrieta, CA 92562

Đ.T.: (951) 600-0542
Email: xptriumph@hotmail.com
www.2016krampeforsenate.com
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NỘI DUNG DỰ LUẬT

50

DỰ LUẬT 50
Khoản tu chính này là đề nghị của Khoản Tu Chính Hiến Pháp 17 
của Thượng Viện trong Khóa Họp Thường Lệ 2013–2014 (Chương 
Quyết Nghị 127, Các Đạo Luật Năm 2014) tu chính rõ ràng Hiến Pháp 
California bằng cách tu chính một đoạn trong đó; do đó, các điều khoản 
hiện hữu được đề nghị hủy bỏ sẽ được in theo kiểu chữ gạch ngang và 
các điều khoản mới được đề nghị thêm vào sẽ được in theo kiểu chữ 
nghiêng để cho thấy là mới. 

ĐỀ NGHỊ TU CHÍNH ĐOẠN 5 CỦA ĐIỀU IV

Đoạn 5 của Điều IV trong đó được tu chính như sau:

ĐOẠN 5. (a) (1) Mỗi viện Lập Pháp phải phán xét những điều kiện 
và chọn lựa của các Thành Viên của họ, bằng cách gọi tên bỏ phiếu ghi 
vào sổ, với hai phần ba hai phần ba phiếu thuận của thành viên, có thể 
trục xuất một Thành Viên.

(2) (A) Mỗi viện có thể tạm treo Thành Viên của họ bằng cách đề nghị 
biểu quyết hoặc bằng quyết nghị được áp dụng bằng cách gọi tên bỏ 
phiếu ghi vào sổ, với hai phần ba phiếu thuận. Đề nghị biểu quyết hoặc 
quyết nghị đó phải có phần kết luận sau khi tìm hiểu và tuyên bố nêu 
rõ căn bản tạm treo. Mặc dù có bất cứ điều khoản nào khác của Hiến 
Pháp này, viện lập pháp đó có thể tước bỏ tất cả hoặc một phần lương 
bổng của Thành Viên đó trong thời gian tạm treo bằng quy định rõ rệt 
của đề nghị biểu quyết hoặc quyết nghị.

(B) Thành Viên bị tạm treo theo đoạn văn này không được hành xử bất 
cứ quyền, đặc quyền, nhiệm vụ, hoặc quyền hạn nào của chức vụ của 
mình, hoặc sử dụng bất cứ tài nguyên nào của Lập Pháp, trong thời 
gian bị tạm treo.

(C) Thời gian tạm treo một Thành Viên theo đoạn văn này sẽ có hiệu 
lực cho đến ngày ấn định trong đề nghị biểu quyết hoặc quyết nghị 
hoặc, nếu không ấn định ngày nào, ngày có đề nghị biểu quyết hoặc 
quyết nghị tiếp theo để chấm dứt quyết định tạm treo bằng cách gọi tên 
bỏ phiếu ghi vào sổ, với hai phần ba phiếu thuận của viện lập pháp đó.

(b) Không có Thành Viên Lập Pháp nào được nhận bất cứ khoản thù 
lao nào. Lập Pháp sẽ ban hành các đạo luật thực thi tiểu phần này.

(c) Lập Pháp sẽ ban hành các đạo luật cấm hoặc giới hạn nghiêm ngặt 
vấn đề Thành Viên Lập Pháp nhận quà tặng từ bất cứ nguồn nào nếu 
việc nhận quà đó có thể gây ra mâu thuẫn quyền lợi.

(d) Không có Thành Viên Lập Pháp nào được phép cố ý nhận bất cứ 
khoản thù lao nào để ra điều trần, đồng ý ra điều trần, hoặc có bất cứ 
hành động nào khác cho một người khác trước bất cứ ủy ban hoặc cơ 
quan nào của chính quyền tiểu bang. Nếu một Thành Viên cố ý nhận bất 
cứ khoản thù lao nào để ra điều trần, đồng ý ra điều trần, hoặc có bất cứ 
hành động nào khác cho một người khác trước bất cứ ủy ban hoặc cơ 
quan nào của chính quyền tiểu bang, Thành Viên đó không được, trong 
thời gian một năm sau khi nhận thù lao, bỏ phiếu về hoặc đưa ra, hoặc 
tham gia vào việc đưa ra, hoặc toan tính bằng bất cứ cách nào để sử 
dụng chức vụ chính thức của mình hầu gây ảnh hưởng đến một hành 
động hoặc quyết định trước Lập Pháp, ngoài hành động hoặc quyết định 
liên quan đến một dự luật được nêu trong tiểu phần (c) của Đoạn 12 của 
điều này, mà họ biết, hoặc có lý do phải biết, sẽ có tác động tài chánh 
trực tiếp và đáng kể đối với người đó và sẽ không tác động đến công 
chúng nói chung hoặc một phần công chúng đáng kể theo cách tương 
tự. Như được sử dụng trong tiểu phần này, “công chúng nói chung” gồm 
một kỹ nghệ, nghề chuyên môn, hoặc chuyên nghiệp. Tuy nhiên, Thành 
Viên có thể tham gia các hoạt động liên quan đến một ủy ban hoặc cơ 
quan trên căn bản tuyệt đối cho chính mình, ra trước bất cứ tòa nào hoặc 
Ủy Ban Kháng Cáo Bồi Thường Lao Động trong vai trò luật sư, hoặc làm 
người bênh vực không lấy thù lao hoặc hỏi tin tức cho một người trước 
một ủy ban hoặc cơ quan. Tiểu phần này không cấm bất cứ hành động 
nào của một tổ chức hợp tác hoặc hãng mà Thành Viên đó là hội viên 
nếu Thành Viên đó không có phần trực tiếp hoặc gián tiếp trong khoản lệ 
phí, trừ đi bất cứ chi phí nào của khoản lệ phí đó, từ hành động đó mà có.

(e) Lập Pháp phải ban hành các đạo luật cấm Thành Viên Lập Pháp 
nào có nhiệm kỳ bắt đầu vào hoặc sau ngày 3 Tháng Mười Hai, 1990, 
vận động hành lang, có thù lao, theo quy định của Đạo Luật Cải Tổ 
Chính Trị Năm 1974, trước Lập Pháp trong 12 tháng sau khi rời chức vụ.

(f) Lập Pháp phải ban hành các đạo luật mới, và củng cố việc thi hành 
các đạo luật hiện hành, cấm Thành Viên Lập Pháp tham gia các hoạt 
động hoặc có quyền lợi mâu thuẫn với việc thi hành đúng mức các 
nhiệm vụ và trách nhiệm của họ. Tuy nhiên, người dân tự dành quyền 
thực thi đòi hỏi này theo Điều II.
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Trợ Giúp Cử Tri Khuyết Tật
Luật tiểu bang và liên bang đòi hỏi những địa điểm bỏ phiếu phải có phương tiện trợ giúp cử tri khuyết tật ra vào. 
Các viên chức bầu cử quận thanh tra mỗi địa điểm và thường thực hiện một số cải biến tạm thời cho Ngày Bầu 
Cử. Mỗi người làm việc tại phòng phiếu đều được huấn luyện về luật bầu cử và các quyền của cử tri, gồm cả nhu 
cầu cần có các cải biến hợp lý về chính sách và thủ tục để bảo đảm mọi người có thể có cơ hội bỏ phiếu đồng đều.

Luật tiểu bang và liên bang đòi hỏi tất cả cử tri phải có thể bỏ phiếu trong chỗ riêng tư và độc lập. Mỗi địa điểm bỏ 
phiếu phải có ít nhất là một máy bỏ phiếu để tất cả các cử tri, gồm cả những người mù hoặc có trở ngại về thị lực, 
bỏ phiếu mà không cần trợ giúp. Máy bỏ phiếu cho phép cử tri phối kiểm các chọn lựa bỏ phiếu của họ và, nếu có 
lỗi, cho phép cử tri sửa đổi các chọn lựa đó trước khi nộp lá phiếu của họ.

Xem xét lá phiếu mẫu của quý vị
Tập lá phiếu mẫu của quận sẽ:

• Miêu tả cách thức người khuyết tật có thể bỏ phiếu một cách riêng tư và độc lập

• In dấu hiệu xe lăn nếu địa điểm bỏ phiếu của quý vị có phương tiện trợ giúp ra vào cho cử tri 
khuyết tật

Tại địa điểm bỏ phiếu
Nếu quý vị cần giúp đánh dấu vào lá phiếu của mình, quý vị có thể chọn đến tối đa hai người để giúp quý vị. Người 
này không được là:

• Người thuê quý vị làm cho họ hoặc bất cứ người nào làm việc cho sở của quý vị

• Giới lãnh đạo công đoàn của quý vị hoặc bất cứ người nào làm việc cho công đoàn của quý vị

Bỏ phiếu ở lề đường cho phép quý vị đậu xe càng gần khu vực bỏ phiếu càng tốt. Các viên chức bầu cử sẽ đem 
đến một danh sách cho quý vị ký tên, một lá phiếu, và bất cứ tài liệu bầu cử nào quý vị có thể cần, bất luận quý vị 
ở ở trên lề đường hay ngồi trong xe.

Hãy liên lạc với văn phòng bầu cử quận của quý vị để xem địa điểm bỏ phiếu của quý vị có cho bỏ phiếu tại lề 
đường hay không.

Tập Hướng Dẫn Cử Tri của Tiểu Bang so với 
Tập Lá Phiếu Mẫu của Quận
Là cử tri có ghi danh, quý vị sẽ nhận được hai nguồn tài nguyên trợ giúp gửi qua đường bưu điện:

Tập Hướng Dẫn Cử Tri của Tiểu Bang (tập 
hướng dẫn này)
Có tin tức về các ứng cử viên liên bang và các dự 
luật toàn tiểu bang.
Chi Tiết về Ứng Cử Viên:
Tổng Thống (trên mạng tại 
www.voterguide.sos.ca.gov)
Thượng Viện Hoa Kỳ
Các Dự Luật của Tiểu Bang:
Dự Luật 50

Tập Lá Phiếu Mẫu của Quận
Có một lá phiếu mẫu và tin tức về các ứng cử viên địa 
phương, các dự luật được đưa vào lá phiếu, và địa 
điểm bỏ phiếu của quý vị.
Chi Tiết về Ứng Cử Viên:
Dân Biểu trong Quốc Hội Hoa Kỳ
Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang
Dân Biểu Tiểu Bang
Các chức vụ khác tại địa phương
Các Dự Luật Địa Phương Được Đưa Vào Lá Phiếu:
Khác nhau tùy quận
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Bỏ Phiếu Tạm Thời
Nếu quý vị không có tên trong danh sách cử tri tại địa điểm bỏ phiếu của mình, quý vị có quyền bỏ lá phiếu tạm thời.

Lá Phiếu Tạm Thời Là Gì?
Lá phiếu tạm thời là lá phiếu thường lệ được đặt vào một phong bì đặc biệt trước khi bỏ vào thùng phiếu.

Ai Bầu Bằng Lá Phiếu Tạm Thời?
Lá phiếu tạm thời là lá phiếu bầu của các cử tri nào:

• Tin rằng họ đã ghi danh bỏ phiếu dù không có tên họ trong danh sách cử tri chính thức tại địa điểm bỏ phiếu.

• Bầu bằng thư nhưng không nhận được lá phiếu của họ hoặc không đem theo lá phiếu của họ, và đổi ý mà 
muốn bầu tại một địa điểm bỏ phiếu.

Sau Khi Quý Vị Bỏ Phiếu Tạm Thời Thì Sao?
Lá phiếu tạm thời của quý vị sẽ được đếm sau khi các viên chức bầu cử đã xác nhận là quý vị đã ghi danh bỏ 
phiếu trong quận đó và quý vị chưa bỏ phiếu trong cuộc bầu cử đó.

Quý vị có thể bỏ phiếu tạm thời tại bất cứ địa điểm bỏ phiếu nào trong quận nơi quý vị ghi danh bỏ phiếu, tuy nhiên 
chỉ có các cuộc tranh cử quý vị hội đủ điều kiện bỏ phiếu mới được đếm.

Làm Thế Nào Để Quý Vị Xem Tình Trạng Lá Phiếu Tạm Thời 
Của Mình?
Mỗi cử tri bỏ phiếu tạm thời có quyền hỏi viên chức bầu cử quận của họ là lá phiếu của họ có được đếm hay không 
và, nếu không, lý do tại sao không được đếm.

  Hãy đến http://www.sos.ca.gov/elections/ballot-status để xem danh sách liên lạc với quận và chi tiết về 
cách xem tình trạng lá phiếu tạm thời của quý vị.

Thông Tin về Ngày Bầu Cử
Phòng phiếu mở cửa từ 7:00 sáng đến 8:00 tối ngày Thứ Ba, 7 Tháng Sáu. Nếu quý vị xếp hàng trước 8:00 
tối, quý vị vẫn có thể bỏ phiếu.

4 cách tìm địa điểm bỏ phiếu của quý vị:

   Xem mặt sau tập lá phiếu mẫu đã được viên chức bầu cử quận gửi cho quý vị

✆ Gọi số (800) 339-8163

 Trên mạng tại www.sos.ca.gov/elections/polling-place

   Gửi text chữ Vote đến GOVOTE (468683)
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Các Văn Phòng Bầu Cử Quận
Alameda County
(510) 272-6973
www.acgov.org/rov
Alpine County
(530) 694-2281
www.alpinecountyca.gov
Amador County
(209) 223-6465
www.co.amador.ca.us/government/
elections
Butte County
(530) 538-7761 hoặc
(800) 894-7761 (trong Quận Butte)
http://buttevotes.net
Calaveras County
(209) 754-6376 hoặc (209) 754-6375
www.elections.calaverasgov.us/
elections.aspx
Colusa County
(530) 458-0500 hoặc (877) 458-0501
www.countyofcolusa.org/elections
Contra Costa County
(925) 335-7800
www.cocovote.us
Del Norte County
(707) 464-7216 hoặc (707) 465-0383
www.co.del-norte.ca.us
El Dorado County
(530) 621-7480 hoặc (800) 730-4322
www.edcgov.us/elections
Fresno County
(559) 600-8683
www.co.fresno.ca.us/elections
Glenn County
(530) 934-6414
www.countyofglenn.net/elections
Humboldt County
(707) 445-7481
humboldtgov.org/elections
Imperial County
(442) 265-1074
www.co.imperial.ca.us
Inyo County
(760) 878-0224
elections.inyocounty.us
Kern County
(661) 868-3590
www.co.kern.ca.us/elections
Kings County
(559) 852-4890
www.countyofkings.com
Lake County
(707) 263-2372
www.co.lake.ca.us/government/directory/
rov.htm
Lassen County
(530) 251-8217 hoặc (530) 251-8352
http://www.lassencounty.org
Los Angeles County
800) 815-2666 Chọn Lựa 2 hoặc 
(562) 466-1323
www.lavote.net

San Luis Obispo County
(805) 781-5228 hoặc (805) 781-5080
www.slovote.com
San Mateo County
(650) 312-5222
www.shapethefuture.org
Santa Barbara County
(805) 568-2200 hoặc (800) 722-8683
www.sbcvote.com
Santa Clara County
(408) 299-8683 hoặc (866) 430-8683
www.sccvote.org
Santa Cruz County
(831) 454-2060
www.votescount.com
Shasta County
(530) 225-5730
www.co.shasta.ca.us
Sierra County
(530) 289-3295
www.sierracounty.ca.gov
Siskiyou County
(530) 842-8084
www.sisqvotes.org
Solano County
(707) 784-6675
www.solanocounty.com/elections
Sonoma County
(707) 565-6800 hoặc (800) 750-VOTE
vote.sonoma-county.org
Stanislaus County
(209) 525-5200 hoặc (209) 525-5201
www.stanvote.com
Sutter County
(530) 822-7122 hoặc (530) 713-3226
www.suttercounty.org/elections
Tehama County
(530) 527-8190
www.co.tehama.ca.us
Trinity County
(530) 623-1220
www.trinitycounty.org
Tulare County
(559) 624-7300
http://www.tularecounty.ca.gov/
registrarofvoters/
Tuolumne County
(209) 533-5570
www.co.tuolumne.ca.us/elections
Ventura County
(805) 654-2664
venturavote.org
Yolo County
(530) 666-8133 hoặc (800) 649-9943
www.yoloelections.org
Yuba County
(530) 749-7855
www.yubaelections.org

Madera County
(559) 675-7720
www.madera-county.com
Marin County
(415) 473-6456
www.marinvotes.org
Mariposa County
(209) 966-2007
www.mariposacounty.org
Mendocino County
(707) 234-6819
www.co.mendocino.ca.us/acr/elections
Merced County
(209) 385-7541 hoặc (800) 561-0619
www.mercedelections.org
Modoc County
(530) 233-6205
www.co.modoc.ca.us
Mono County
(760) 932-5537 hoặc (760) 932-5530
www.monocounty.ca.gov/elections
Monterey County
(831) 796-1499 hoặc (866) 887-9274
www.montereycountyelections.us/
Napa County
(707) 253-4321 hoặc (707) 253-4374
www.countyofnapa.org
Nevada County
(530) 265-7115
www.mynevadacounty.com/nc/elections/
Pages/Home.aspx
Orange County
(714) 567-7600
www.ocvote.com
Placer County
(530) 886-5650
www.placerelections.com
Plumas County
(530) 283-6256 hoặc (844) 676-8683
www.countyofplumas.com
Riverside County
(951) 486-7200 hoặc (800) 773-8683
www.voteinfo.net
Sacramento County
(916) 875-6451 hoặc (800) 762-8019
www.elections.saccounty.net
San Benito County
(831) 636-4016 hoặc (831) 636-4017
www.sbcvote.us
San Bernardino County
(909) 387-8300 hoặc (800) 881-8683
www.sbcountyelections.com
San Diego County
(858) 565-5800
www.sdvote.com
San Francisco County
(415) 554-4375
www.sfelections.org
San Joaquin County
(209) 468-2890
www.sjcrov.org



30

Tập Hướng Dẫn Cử Tri Để Nghe & Chữ 
In Khổ Lớn
Tập hướng dẫn này được cung cấp miễn phí bằng tiếng Anh, Hoa, Ấn, Nhật, Khmer, Triều Tiên, 
Tây Ban Nha, Tagalog, Thái, và Việt.  

Muốn đặt tập hướng dẫn này:

✆ Gọi cho đường dây hotline cử tri miễn phí của Tổng Thư Ký Tiểu Bang tại số (800) 339-8163

 Đến www.sos.ca.gov

 Lấy xuống tập nghe bằng dạng MP3 tại www.voterguide.sos.ca.gov/vi/audio

Ghi Danh Cử Tri
Nếu quý vị đã ghi danh bỏ phiếu, quý vị không cần ghi danh lại trừ phi quý vị đổi tên, địa chỉ nhà, địa chỉ gửi 
thư hoặc nếu quý vị muốn đổi hoặc chọn một chính đảng.

Quý vị có thể ghi danh bỏ phiếu trên mạng tại RegisterToVote.ca.gov. Hoặc gọi Đường Dây Hotline Cử Tri 
miễn phí của Tổng Thư Ký Tiểu Bang tại số (800) 339-8163 để xin gửi mẫu ghi danh cho quý vị.

Mẫu ghi danh cử tri có để tại hầu hết các bưu điện, thư viện, văn phòng chính quyền thành phố và quận, 
các văn phòng bầu cử quận, và Văn Phòng của Tổng Thư Ký Tiểu Bang California. 

Thông Tin về Quyền Riêng Tư Khi Ghi 
Danh Cử Tri
Chương Trình Ghi Danh Cử Tri Bảo Mật An Toàn Ở Nhà (Safe at Home): Một số cử tri đang lâm vào tình 
trạng bị đe dọa tính mạng (chẳng hạn như bạo hành trong nhà, nạn nhân bị theo dõi) có thể hội đủ điều kiện 
làm cử tri kín đáo. Muốn biết thêm chi tiết, hãy liên lạc với chương trình An Toàn Ở Nhà của Tổng Thư Ký 
Tiểu Bang tại số điện thoại miễn phí (877) 322-5227 hoặc đến http://www.sos.ca.gov/registries/safe-home.

Quyền Riêng Tư về Chi Tiết Cử Tri: Chi tiết trong bản chứng thệ ghi danh cử tri của quý vị sẽ được các 
viên chức bầu cử sử dụng để gửi cho quý vị tin tức chính thức về tiến trình bỏ phiếu, chẳng hạn như địa điểm 
bỏ phiếu của quý vị và các vấn đề và ứng cử viên sẽ được đưa vào lá phiếu. Luật cấm sử dụng chi tiết ghi 
danh cử tri cho mục đích thương mại và nếu vi phạm là phạm khinh tội. Chi tiết cử tri có thể được tiết lộ cho 
một ứng cử viên vào một chức vụ, một ủy ban về dự luật đưa vào lá phiếu, hoặc người khác cho các mục 
đích bầu cử, nghiên cứu học thuật, chính trị, hoặc chính quyền, theo quyết định của Tổng Thư Ký Tiểu Bang. 
Không được phép tiết lộ số bằng lái xe và số an sinh xã hội, hoặc chữ ký của quý vị như đã ký trong thẻ ghi 
danh cử tri, cho các mục đích này. Nếu quý vị có bất cứ thắc mắc nào về việc sử dụng chi tiết cử tri hoặc nếu 
muốn trình báo trường hợp nghi ngờ sử dụng sai trái các chi tiết đó, xin gọi cho Đường Dây Hotline Cử Tri 
của Tổng Thư Ký Tiểu Bang tại số (800) 339-8163.
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Ngày 9 Tháng Năm, 2016 
Ngày đầu tiên bầu bằng thư.

Ngày 23 Tháng Năm, 2016
Ngày cuối cùng ghi danh bỏ phiếu.

Ngày 31 Tháng Năm, 2016
Ngày cuối cùng các viên chức 
bầu cử quận sẽ nhận bất cứ đơn 
nào của cử tri xin lá phiếu bầu 
bằng thư.

Ngày 7 Tháng Sáu, 2016 
Ngày Bầu Cử! 

HÃY NHỚ BỎ PHIẾU!
Phòng phiếu mở cửa từ 7:00 sáng đến 8:00 tối vào Ngày 
Bầu Cử! 

THÁNG NĂM

 Chủ Nhật Thứ Hai Thứ Ba  Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

 1 2 3 4 5 6 7
 8 9 10 11 12 13 14
 15 16 17 18 19 20 21
 22 23 24 25 26 27 28 
 29 30 31

THÁNG SÁU

 Chủ Nhật Thứ Hai Thứ Ba  Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

    1 2 3 4
 5 6 7 8 9 10 11
 12 13 14 15 16 17 18
 19 20 21 22 23 24 25 
 26 27 28 29 30

NHỮNG NGÀY CẦN NHỚ!
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TẬP HƯỚNG DẪN CỬ TRI CHÍNH THỨC

Thứ Ba, ngày 7 Tháng Sáu, 2016
Hãy nhớ Bỏ Phiếu! 

Phòng phiếu mở cửa từ 7:00 sáng 
đến 8:00 tối

Ngày 9 Tháng Năm
Ngày đầu tiên bầu bằng thư.

Ngày 23 Tháng Năm
Ngày cuối cùng ghi danh bỏ phiếu.

Ngày 31 Tháng Năm
Ngày cuối cùng các viên chức bầu cử quận 

sẽ nhận bất cứ đơn nào của cử tri 
xin lá phiếu bầu bằng thư.

Muốn có thêm Tập Hướng Dẫn Cử Tri bằng 
bất cứ ngôn ngữ nào sau đây, xin gọi:

English: (800) 345-VOTE (8683) 
TDD: (800) 833-8683 
Español/Spanish: (800) 232-VOTA (8682) 

中文 /Chinese: (800) 339-2857 
/Hindi: (888) 345-2692 

/Japanese: (800) 339-2865 
/Khmer: (888) 345-4917 

/Korean: (866) 575-1558 
Tagalog: (800) 339-2957 

/Thai: (855) 345-3933 
/Vietnamese: (800) 339-8163

Gửi text chữ Vote đến GOVOTE (468683) để tìm địa điểm phòng phiếu của quý vị.

Để giảm bớt phí tổn bầu cử, Lập Pháp Tiểu Bang đã cho phép Tiểu Bang và các quận chỉ gửi một tập 
hướng dẫn đến các địa chỉ có nhiều cử tri cùng họ cư ngụ. Quý vị có thể xin thêm bằng cách liên lạc với 

viên chức bầu cử quận của quý vị hoặc gọi số (800) 339-8163.

TỔNG THỐNG TẠI CALIFORNIA

BẦU CỬ SƠ BỘ

OSP 16 139406VIETNAMESE


