
                      Sau những năm  
                      cắt giảm tài trợ cho 
trường học và an toàn công cộng, 
đã đến lúc phải cương quyết. Dự 
Luật 30 yêu cầu những người giàu 
có nhất tạm thời đóng thêm để 
ngăn ngừa những khoản cắt giảm 
nhiều tài trợ cho trường học, đem 
lại hàng tỷ bạc tài trợ mới cho giáo 
dục, bảo đảm an toàn công cộng 
địa phương và giúp quân bình 
ngân sách tiểu bang. Hãy tìm hiểu 
thêm tại YesOnProp30.com.

                    Lá phiếu THUẬN     
                    cho dự luật này có nghĩa 
là: Tiểu bang sẽ tăng thuế lợi tức cá 
nhân đối với người dân đóng thuế 
có lợi tức cao trong bảy năm và 
thuế bán hàng trong bốn năm. Số 
thu nhập thuế mới sẽ được dành để 
tài trợ cho các chương trình trong 
ngân sách tiểu bang.

TỜ HƯỚNG DẪN THAM KHẢO NHANH
  

30 CÁC KHOẢN THUẾ TẠM THỜI ĐỂ TÀI TRỢ GIÁO DỤC.  
BẢO ĐẢM TÀI TRỢ AN TOÀN CÔNG CỘNG ĐỊA PHƯƠNG.  
TU CHÍNH HIẾN PHÁP TIÊN KHỞI.

MUỐN BIẾT THÊM CHI TIẾT

CHỐNG LẠI
No on 30—Californians for 

Reforms and Jobs, Not Taxes
925 University Avenue
Sacramento, CA 95825
(866) 955-5508
info@StopProp30.com
www.StopProp30.com

ỦNG HỘ
Ace Smith
Yes on Proposition 30
2633 Telegraph Avenue #317
Oakland, CA 94612
(510) 628-0202
YesOnProp30@TakeAStandCA.

com
YesOnProp30.com

MUỐN BIẾT THÊM CHI TIẾT

CHỐNG LẠI
Người Dân California ủng hộ Chính 

Quyền Minh Bạch và Trách 
Nhiệm

ỦNG HỘ
Người Đóng Thuế ủng hộ Chính 

Quyền Trách Nhiệm
(916) 572-7111
info@accountableca.org
www.accountableca.org

BIỆN LUẬN
                  CHỐNG 30—$50  
                   tỷ tăng thuế bán hàng 
và thuế lợi tức, nhưng không bảo 
đảm có thêm tiền cho trường 
học. Dự Luật 30 không cải tổ 
trường học, hưu bổng hoặc cắt 
giảm phí phạm và nạn hành 
chánh quan liêu. Chúng ta sẽ 
không bao giờ biết được tiền 
thực chi vào đâu. Các nhà giáo 
dục, giới tiểu thương và các 
nhóm người dân đóng thuế nói 
CHỐNG 30.

BIỆN LUẬN
                     Dự Luật 31 là một  
                     dự luật tiên khởi hết sức 
kém cỏi nhằm khóa chặt các điều 
kiện tốn kém và mâu thuẫn vào 
Hiến Pháp, gây ra các vụ kiện tụng, 
lẫn lộn, và tốn kém. Dự Luật 31 đe 
dọa đến sức khỏe công cộng, môi 
trường, ngăn chặn gia tăng tài trợ 
trong tương lai cho trường học, và 
ngăn chặn cắt giảm thuế. Hãy cùng 
với các giáo viên, cảnh sát, những 
người chủ trương bảo tồn, những 
người chủ trương cải tổ thuế khóa: 
hãy bỏ phiếu chống Dự Luật 31.

                     THUẬN cho 31 sẽ  
                      ngăn chặn các chính 
khách giấu giếm người dân 
California về cách chính quyền của 
họ hoạt động. Dự luật này sẽ không 
cho tiểu bang thông qua các ngân 
sách bí mật, không cho các chính 
khách thành lập các chương trình 
bằng tiền mà tiểu bang không có, và 
đòi hỏi chính quyền phải phúc trình 
kết quả trước khi tiêu thêm tiền.

LÁ PHIẾU CỦA QUÝ VỊ MANG Ý NGHĨA GÌ
                     Lá phiếu CHỐNG  
                     dự luật này có nghĩa 
là: Tiểu bang sẽ không tăng thuế 
lợi tức cá nhân hoặc thuế bán hàng. 
Trong năm 2012-13 sẽ áp đặt các 
khoản giảm bớt chi tiêu của tiểu 
bang, phần chính là cho các chương 
trình giáo dục.

LÁ PHIẾU CỦA QUÝ VỊ MANG Ý NGHĨA GÌ
                     Lá phiếu CHỐNG  
                      dự luật này có nghĩa 
là: Các trách nhiệm tài khóa của 
Lập Pháp và Thống Đốc, gồm cả 
thủ tục lập ngân sách tiểu bang và 
địa phương và giám sát, sẽ không 
thay đổi. Chính quyền địa phương 
sẽ không (1) được tài trợ để thực thi 
các kế hoạch mới để phối hợp dịch 
vụ hoặc (2) có quyền phát triển thủ 
tục riêng của họ để điều hành các 
chương trình của tiểu bang.

                    Lá phiếu THUẬN  
                     cho dự luật này có 
nghĩa là: Các trách nhiệm tài khóa 
nào đó của Lập Pháp và Thống 
Đốc, gồm cả thủ tục lập ngân sách 
tiểu bang và địa phương và giám 
sát, sẽ thay đổi. Chính quyền địa 
phương lập các kế hoạch để phối 
hợp dịch vụ sẽ nhận tài trợ từ tiểu 
bang và có thể phát triển thủ tục 
riêng của họ để điều hành các 
chương trình của tiểu bang.

Tăng thuế trên số lợi tức làm việc hơn $250,000 trong bảy năm và tăng 
thêm ¼ xu thuế bán hàng trong bốn năm, để tài trợ cho trường học. Bảo 
đảm tài trợ tái điều chỉnh an toàn công cộng. Tác Động Tài Khóa: Gia 
tăng số thu nhập thuế tiểu bang đến hết năm 2018-19, trung bình khoảng 
$6 tỷ mỗi năm trong vài năm tới. Số thu nhập này được sử dụng để tài trợ 
cho ngân sách tiểu bang. Trong năm 2012-13, sẽ không áp đặt các khoản 
dự định giảm bớt chi tiêu, phần chính là cho các chương trình giáo dục.

TÓM LƯỢC Do Các Chữ Ký Lập Kiến Nghị Đưa Vào Lá Phiếu

Thành lập ngân sách hai năm của tiểu bang. Ấn định các quy luật 
bù đắp các khoản chi tiêu mới, và các khoản cắt giảm ngân sách của 
Thống Đốc trong các tình trạng khẩn cấp tài khóa. Các chính quyền 
địa phương có thể thay đổi cách áp dụng luật chi phối các chương 
trình do tiểu bang đài thọ. Tác Động Tài Khóa: Giảm bớt số thu nhập 
thuế bán hàng của tiểu bang mỗi năm $200 triệu, kèm theo các khoản 
gia tăng tài trợ tương ứng cho các chính quyền địa phương. Ngoài ra, 
có thể có thêm các thay đổi đáng kể trong ngân sách tiểu bang và địa 
phương, tùy theo quyết định trong tương lai của các viên chức công.

TÓM LƯỢC Do Các Chữ Ký Lập Kiến Nghị Đưa Vào Lá Phiếu

NGÂN SÁCH TIỂU BANG.  
CHÍNH QUYỀN TIỂU BANG VÀ ĐỊA PHƯƠNG.  
TU CHÍNH HIẾN PHÁP TIÊN KHỞI VÀ ĐẠO LUẬT.
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THUẬN CHỐNG THUẬN CHỐNG
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                        Dự Luật 32 CẮT  
                        ĐỨT MỐI LIÊN 
HỆ TIỀN BẠC GIỮA QUYỀN 
LỢI ĐẶC BIỆT VÀ CÁC CHÍNH 
KHÁCH đến trọn mức hiến pháp 
cho phép. Cấm các đóng góp từ 
công ty VÀ công đoàn cho các 
chính khách. Cấm các đóng góp từ 
các nhà thầu chính quyền. Không 
cho giữ lại lương cho mục đích 
chính trị, và bắt buộc TẤT CẢ các 
đóng góp đều phải do tự nguyện. 
KHÔNG CÓ KHE HỞ, KHÔNG 
ĐẶC MIỄN. Bỏ phiếu THUẬN để 
dọn sạch Sacramento.

                    Lá phiếu THUẬN  
                    cho dự luật này có 
nghĩa là: Các công đoàn và công ty 
không được dùng tiền khấu trừ từ 
lương của nhân viên cho các mục 
đích chính trị. Các công đoàn, công 
ty, và nhà thầu chính quyền sẽ phải 
chịu thêm các khoản hạn chế về tài 
chánh vận động tranh cử.

  

32 CÁC KHOẢN ĐÓNG GÓP CHÍNH TRỊ BẰNG CÁCH KHẤU 
TRỪ TRONG LƯƠNG. CÁC KHOẢN ĐÓNG GÓP CHO CÁC 
ỨNG CỬ VIÊN. ĐẠO LUẬT TIÊN KHỞI.

MUỐN BIẾT THÊM CHI TIẾT
CHỐNG LẠI
Chris Dombrowski
No on 32, được các nhà giáo dục, 

nhân viên cứu hỏa, nhân viên nhà 
trường, chuyên viên chăm sóc sức 
khỏe, nhân viên cảnh sát và các 
tổ chức lao động bảo trợ để chống 
các khoản đặc miễn áp dụng luật 
tài chánh vận động tranh cử cho 
các quyền lợi đặc biệt của công ty.

1510 J Street, Suite 210
Sacramento, CA 95814
(916) 443-7817
info@VoteNoOn32.com
www.VoteNoOn32.com

ỦNG HỘ
Yes on 32—Chấm Dứt Tiền 

Bạc Của Nhóm Quyền Lợi 
Đặc Biệt Ngay Bây Giờ. 
Được giới chủ nhân cơ sở 
tiểu thương, nông gia, các 
nhà giáo dục, và người dân 
đóng thuế ủng hộ.  

(800) 793-6522
info@yesprop32.com
www.yesprop32.com

MUỐN BIẾT THÊM CHI TIẾT
CHỐNG LẠI
Cuộc Vận Động Giám Sát Của Giới 

Tiêu Thụ
(310) 392-0522
VoteNo@StopProp33.org
www.StopProp33.org

ỦNG HỘ
Yes On 33—2012 Auto Insurance 

Discount Act 
1415 L Street, Suite 410
Sacramento, CA 95814
(916) 448-3444
info@yesprop33.com
www.yesprop33.com

BIỆN LUẬN
                    Dự Luật 32 không  
                    phải là cải tổ—luật 
này miễn áp dụng các điều khoản 
của luật này cho các tổ chức Super 
PACs thương nghiệp và hàng ngàn 
thương nghiệp lớn, và đồng thời áp 
dụng những khoản hạn chế đối với 
người lao động và công đoàn của 
họ. Luật này bất công, không quân 
bình, và sẽ không tước đi tiền bạc 
trong chính trị. Liên Đoàn Nữ Cử 
Tri thúc giục bỏ phiếu Chống!

BIỆN LUẬN

                     Dự Luật 33 là một  
                     thủ đoạn lừa gạt khác 
của công ty bảo hiểm. Các công 
ty bảo hiểm chi ra hàng triệu 
bạc để thông qua một đạo luật 
tương tự vào năm 2010—cử tri 
đã đánh bại dự luật đó. Dự Luật 
33 cho phép các hãng bảo hiểm 
xe tăng bảo phí đối với những 
người lái xe có trách nhiệm đến 
tối đa $1,000, trừng phạt bất công 
những người ngưng lái xe vì các 
lý do chính đáng. Những người 
bênh vực người tiêu thụ CHỐNG 
Dự Luật 33.

                      Người dân tại  
                      California có bảo hiểm 
xe được bớt giá vì tuân hành luật. 
Nhưng nếu quý vị đổi công ty thì bị 
mất khoản bớt giá này. Dự Luật 33 
cho quý vị được tự do thay đổi công 
ty bảo hiểm và vẫn giữ được khoản 
bớt giá. Dự Luật 33 bắt các công 
ty bảo hiểm phải cạnh tranh, giúp 
giảm bớt giá bảo hiểm, và sẽ bảo 
hiểm cho nhiều người lái xe hơn.

LÁ PHIẾU CỦA QUÝ VỊ MANG Ý NGHĨA GÌ

                   Lá phiếu CHỐNG dự  
                    luật này có nghĩa là: Sẽ 
không có thay đổi trong luật hiện 
hành kiểm soát khả năng của công 
đoàn và công ty sử dụng tiền khấu 
trừ từ lương của nhân viên cho các 
mục đích chính trị. Các công đoàn, 
công ty, và nhà thầu chính quyền sẽ 
vẫn tiếp tục chịu chi phối của các 
đạo luật hiện hành về tài chánh vận 
động tranh cử.

LÁ PHIẾU CỦA QUÝ VỊ MANG Ý NGHĨA GÌ
                    Lá phiếu CHỐNG  
                    dự luật này có nghĩa là: 
Các hãng bảo hiểm có thể tiếp tục 
bớt giá cho khách hàng bảo hiểm 
xe dài hạn của họ, nhưng sẽ tiếp 
tục bị cấm bớt giá cho khách hàng 
mới từ các hãng bảo hiểm khác đổi 
sang họ.

                  Lá phiếu THUẬN cho  
                  dự luật này có nghĩa là: 
Các công ty bảo hiểm có thể bớt giá 
bảo phí xe cho khách hàng mới dựa 
trên số năm trong năm năm trước 
mà khách hàng đó có bảo hiểm.

Cấm các công đoàn sử dụng ngân khoản khấu trừ trong lương cho các 
mục đích chính trị. Áp dụng cùng những khoản cấm về mục đích sử dụng 
này cho các khoản khấu trừ trong lương, nếu có, đối với các công ty hoặc 
nhà thầu của chính quyền. Cấm các khoản đóng góp của công đoàn và 
công ty cho các ứng cử viên hoặc ủy ban của ứng cử viên. Cấm các khoản 
đóng góp của nhà thầu của chính quyền cho các viên chức dân cử hoặc ủy 
ban của các viên chức đó. Tác Động Tài Khóa: Gia tăng phí tổn của chính 
quyền tiểu bang và địa phương, có thể lên hơn $1 triệu mỗi năm, để áp 
dụng và thi hành các điều kiện của dự luật này.

TÓM LƯỢC                  Do Các Chữ Ký Lập Kiến Nghị Đưa Vào Lá Phiếu

Thay đổi luật hiện hành để cho phép các công ty bảo hiểm ấn định giá 
biểu dựa trên yếu tố người lái xe trước đây có mua bảo hiểm xe với bất cứ 
công ty bảo hiểm nào hay không.  Cho phép bớt giá theo tỷ lệ thuận cho 
người lái xe có bảo hiểm một phần nào trước đó. Cho phép gia tăng phí 
tổn đối với người lái xe không duy trì bảo hiểm liên tục. Tác Động Tài 
Khóa: Có lẽ không có tác động tài khóa nào đáng kể đối với số thu nhập 
của tiểu bang từ thuế bảo phí.

TÓM LƯỢC                 Do Các Chữ Ký Lập Kiến Nghị Đưa Vào Lá Phiếu

CÁC CÔNG TY BẢO HIỂM XE. GIÁ BIỂU DỰA TRÊN QUÁ 
TRÌNH MUA BẢO HIỂM CỦA NGƯỜI LÁI XE.   
ĐẠO LUẬT TIÊN KHỞI.

  

33

                     34 bảo đảm là chúng  
                      ta sẽ không bao giờ tử 
hình một người vô tội bằng cách 
thay thế án tử hình không hiệu 
nghiệm của California thành án tù 
chung thân mà không được phóng 
thích có điều kiện. Luật này bắt 
những tên sát nhân phải làm việc và 
trả tiền hoàn nguyên cho nạn nhân 
theo lệnh tòa. 34 tiết kiệm tiền thuế 
và chuyển $100 triệu cho cơ quan 
công lực để giải quyết những vụ 
hiếp dâm và sát nhân.
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CHỐNG LẠI
Cuộc Vận Động Giám Sát Của Giới 

Tiêu Thụ
(310) 392-0522
VoteNo@StopProp33.org
www.StopProp33.org

BIỆN LUẬN

                     Dự Luật 33 là một  
                     thủ đoạn lừa gạt khác 
của công ty bảo hiểm. Các công 
ty bảo hiểm chi ra hàng triệu 
bạc để thông qua một đạo luật 
tương tự vào năm 2010—cử tri 
đã đánh bại dự luật đó. Dự Luật 
33 cho phép các hãng bảo hiểm 
xe tăng bảo phí đối với những 
người lái xe có trách nhiệm đến 
tối đa $1,000, trừng phạt bất công 
những người ngưng lái xe vì các 
lý do chính đáng. Những người 
bênh vực người tiêu thụ CHỐNG 
Dự Luật 33.

                     34 bảo đảm là chúng  
                      ta sẽ không bao giờ tử 
hình một người vô tội bằng cách 
thay thế án tử hình không hiệu 
nghiệm của California thành án tù 
chung thân mà không được phóng 
thích có điều kiện. Luật này bắt 
những tên sát nhân phải làm việc và 
trả tiền hoàn nguyên cho nạn nhân 
theo lệnh tòa. 34 tiết kiệm tiền thuế 
và chuyển $100 triệu cho cơ quan 
công lực để giải quyết những vụ 
hiếp dâm và sát nhân.

                   Lá phiếu THUẬN  
                    cho dự luật này có nghĩa 
là: Không có tội phạm nào có thể 
bị tuyên án tử hình theo luật tiểu 
bang. Các tội phạm hiện đang bị án 
tử hình sẽ được tuyên án lại thành 
chung thân mà không được phóng 
thích có điều kiện. Tiểu bang sẽ 
cung cấp tổng cộng $100 triệu cho 
các cơ quan công lực địa phương 
trong bốn năm tới.

TỜ HƯỚNG DẪN THAM KHẢO NHANH
  

34 ÁN TỬ HÌNH. ĐẠO LUẬT TIÊN KHỞI.

MUỐN BIẾT THÊM CHI TIẾT
CHỐNG LẠI
Californians for Justice and  

Public Safety
455 Capitol Mall, Suite 600
Sacramento, CA 95814
www.waitingforjustice.net

ỦNG HỘ
Steve Smith
YES on 34—SAFE California 

Campaign
237 Kearny Street #334 
San Francisco, CA 94108
(415) 525-9000
info@safecalifornia.org
www.YesOn34.org

MUỐN BIẾT THÊM CHI TIẾT
CHỐNG LẠI
Maxine Doogan
Erotic Service Providers Legal, 

Education, and Research  
Project, Inc.

2261 Market Street #548
San Francisco, CA 94114
(415) 265-3302
noonprop35@gmail.com
http://esplerp.org/

ỦNG HỘ
Kristine Kil
Vote Yes on 35
P.O. Box 7057
Fremont, CA 94537
(510) 473-7283
info@VoteYesOn35.com
www.VoteYesOn35.com

BIỆN LUẬN
                   California đã hết tiền.  
                   Dự Luật 34 gây tốn kém 
cho người dân đóng thuế $100 triệu 
trong bốn năm và nhiều triệu nữa 
về lâu về dài. Người dân đóng thuế 
sẽ phải đóng mỗi năm ít nhất là 
$50,000 để cung cấp dịch vụ chăm 
sóc sức khỏe/gia cư trọn đời cho 
những kẻ sát nhân đã tra tấn, hiếp 
dâm, và giết trẻ em, cảnh sát, những 
bậc cha mẹ. Các Biện Lý Địa Hạt, 
Cảnh Sát Trưởng và Tư Lệnh Cảnh 
Sát đều nói Hãy Bỏ Phiếu Chống.

BIỆN LUẬN
                  Dự Luật 35 thật ra đe  

                   dọa đến nhiều người vô 
tội “Con trai tôi, vốn đã phục vụ đất 
nước chúng ta trong quân ngũ và 
nay đang học đại học, có thể bị gọi 
là kẻ buôn người và phải ghi danh 
là tội phạm tình dục nếu tôi giúp 
con tôi bằng tiền tôi kiếm được từ 
việc cung cấp dịch vụ tình dục.” —
Maxine Doogan
Xin Bỏ Phiếu Chống.

                      THUẬN cho 35— 
                      HÃY CHẶN ĐỨNG 
NẠN BUÔN NGƯỜI. HÃY 
NGĂN NGỪA NẠN BÓC LỘT 
TÌNH DỤC TRẺ EM. Những kẻ 
buôn người ép buộc phụ nữ và 
trẻ em phải bán thân ngoài đường 
và trên mạng. Dự Luật 35 chống 
lại, bằng bản án cứng rắn hơn, 
trợ giúp nạn nhân, bảo vệ trẻ em 
trên mạng. Các nạn nhân của nạn 
buôn người; những người bênh 
vực trẻ em và nạn nhân thúc giục: 
THUẬN cho 35.

LÁ PHIẾU CỦA QUÝ VỊ MANG Ý NGHĨA GÌ
                   Lá phiếu CHỐNG  

                    dự luật này có nghĩa là: 
Một số tội phạm nào đó bị kết tội 
sát nhân có thể tiếp tục bị tuyên án 
tử hình. Tình trạng các tội phạm 
hiện đang bị án tử hình sẽ không 
thay đổi. Tiểu bang sẽ không phải 
tài trợ thêm cho các cơ quan công 
lực địa phương.

LÁ PHIẾU CỦA QUÝ VỊ MANG Ý NGHĨA GÌ
                   Lá phiếu CHỐNG  

                   dự luật này có nghĩa là: 
Các hình phạt hiện hữu về tội buôn 
người sẽ vẫn có hiệu lực.

                   Lá phiếu THUẬN  
                    cho dự luật này có nghĩa 
là: Án tù lâu hơn và tiền phạt nhiều 
hơn khi phạm tội buôn người.

Bãi bỏ án tử hình và thay bằng án chung thân mà không được phóng 
thích có điều kiện. Áp dụng hồi tố cho các án tử hình hiện hữu. Chuyển 
$100 triệu cho các cơ quan công lực để điều tra những vụ sát nhân và 
hiếp dâm. Tác Động Tài Khóa: Các khoản tiết kiệm liên tục về tư pháp 
hình sự cho tiểu bang và quận mỗi năm khoảng $130 triệu trong vòng 
vài năm, mà có thể nhiều hơn hoặc ít hơn hàng chục triệu. Các phí tổn 
một lần của tiểu bang là $100 triệu cho các cấp khoản dành cho cơ quan 
công lực địa phương.

TÓM LƯỢC Do Các Chữ Ký Lập Kiến Nghị Đưa Vào Lá Phiếu

Gia tăng án tù và tiền phạt về tội buôn người. Đòi hỏi những kẻ buôn người 
khi bị kết tội phải ghi danh là tội phạm về tình dục. Đòi hỏi các tội phạm 
tình dục ghi danh phải tiết lộ các hoạt động và danh tính trên Internet. Tác 
Động Tài Khóa: Phí tổn vài triệu đô la mỗi năm đối với các chính quyền 
tiểu bang và địa phương để giải quyết các trường hợp phạm tội buôn người. 
Có thể gia tăng một số thu nhập tương tự từ tiền phạt, được dành ra phần 
chính cho các nạn nhân của nạn buôn người.

TÓM LƯỢC Do Các Chữ Ký Lập Kiến Nghị Đưa Vào Lá Phiếu

BUÔN NGƯỜI. CÁC BIỆN PHÁP TRỪNG PHẠT.  
ĐẠO LUẬT TIÊN KHỞI. 
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                     Khôi phục ý định  
                     gốc của luật Ba Lần 
Phạm Tội bằng cách tập trung vào 
các tội phạm bạo động. Các tội 
phạm tái phạm nhiều lần những 
tội nghiêm trọng hoặc bạo động 
sẽ bị tù chung thân. Các tội phạm 
không bạo động bị án gấp đôi án 
tù bình thường. Tiết kiệm hơn 
$100,000,000 mỗi năm và bảo đảm 
là những kẻ hiếp dâm, sát nhân, và 
các tội phạm nguy hiểm khác phải 
ngồi tù chung thân.

                  Lá phiếu THUẬN cho 
                   dự luật này có nghĩa là: 
Một số tội phạm hình sự có hai lần 
bị kết hình tội nghiêm trọng hay 
bạo động trước đây và phạm hình 
tội nào đó không nghiêm trọng, 
không bạo động sẽ bị kết án tù tiểu 
bang ngắn hơn. Ngoài ra, một số 
tội phạm có hai lần bị kết hình tội 
nghiêm trọng hoặc bạo động trước 
đây và đang thụ các án chung thân 
cho nhiều lần bị kết hình tội không 
nghiêm trọng, không bạo động có 
thể được tuyên án lại thành án tù 
ngắn hơn.

TỜ HƯỚNG DẪN THAM KHẢO NHANH
  

36 LUẬT BA LẦN PHẠM TỘI. CÁC TỘI PHẠM HÌNH SỰ TÁI 
PHẠM NHIỀU LẦN. CÁC BIỆN PHÁP TRỪNG PHẠT.  
ĐẠO LUẬT TIÊN KHỞI.

MUỐN BIẾT THÊM CHI TIẾT
CHỐNG LẠI
Mike Reynolds 
Save Three Strikes 
P.O. Box 4163 
Fresno, CA 93744
SaveThreeStrikes.com

ỦNG HỘ
Pedro Rosado
Ủy Ban ủng hộ Cải Tổ Luật  

Ba Lần Phạm Tội
(415) 617-9360
pedro@FixThreeStrikes.org
www.FixThreeStrikes.org

MUỐN BIẾT THÊM CHI TIẾT
CHỐNG LẠI
NO Prop. 37, Stop the 

Deceptive Food Labeling 
Scheme 

(800) 331-0850
info@NoProp37.com
www.NoProp37.com

ỦNG HỘ
Gary Ruskin
California Right to Know
5940 College Avenue
Oakland, CA 94618
(213) 784-5656
GaryR@CARightToKnow.org
www.CARightToKnow.org

BIỆN LUẬN
                    Dự Luật 36 sẽ phóng  
                    thích ra khỏi tù các tội 
phạm nguy hiểm mà đã bị tuyên án 
chung thân vì quá trình phạm tội 
nhiều lần của chúng. Dự luật tiên 
khởi này sai lầm đến mức một số 
các tội phạm hình sự này sẽ được 
phóng thích mà không bị giám sát! 
Hãy cùng với các Cảnh Sát Trưởng, 
Cảnh Sát, Công Tố Viên, và các 
nhóm nạn nhân tội ác của California 
bỏ phiếu Chống Dự Luật 36.

BIỆN LUẬN

                   Dự Luật 37 là một  
                   âm mưu ghi nhãn thực 
phẩm lừa gạt, sai lầm, có đầy 
những khoản miễn áp dụng cho 
quyền lợi đặc biệt và các khe hở. 
Dự Luật 37 sẽ : tạo nên guồng máy 
chính quyền hành chánh quan liêu 
mới gây tốn kém hàng triệu bạc 
cho người dân đóng thuế, cho phép 
các vụ kiện tốn kém tống tiền nông 
gia và giới tiểu thương, và làm tăng 
chi phí thực phẩm gia đình hơn 
hàng trăm đô la mỗi năm. 
www.NoProp37.com

                     Dự Luật 37 cho  
                     chúng ta quyền biết có 
những gì trong thực phẩm chúng ta 
ăn và nuôi dưỡng gia đình chúng 
ta. Luật này chỉ đòi hỏi phải ghi 
nhãn thực phẩm sản xuất bằng cách 
cải biến yếu tố di truyền, để chúng 
ta có thể chọn xem có mua các sản 
phẩm đó hay không. Chúng ta có 
quyền biết.

LÁ PHIẾU CỦA QUÝ VỊ MANG Ý NGHĨA GÌ
                     Lá phiếu CHỐNG  
                      dự luật này có nghĩa 
là: Các tội phạm có hai lần bị kết 
hình tội nghiêm trọng hoặc bạo 
động trước đây và phạm bất cứ 
hình tội nào mới có thể tiếp tục 
bị án chung thân. Ngoài ra, các 
tội phạm có hai lần bị kết hình 
tội nghiêm trọng hoặc bạo động 
trước đây và đang thụ các án 
chung thân cho những hình tội 
không nghiêm trọng, không bạo 
động sẽ tiếp tục thụ các án chung 
thân còn lại của họ.

LÁ PHIẾU CỦA QUÝ VỊ MANG Ý NGHĨA GÌ
                   Lá phiếu CHỐNG  
                   dự luật này có nghĩa 
là: Các loại thực phẩm được cải 
biến yếu tố di truyền được bán tại 
California sẽ tiếp tục không phải 
chịu điều kiện ghi nhãn rõ ràng.

                   Lá phiếu THUẬN  
                   cho dự luật này có 
nghĩa là: Các loại thực phẩm được 
cải biến yếu tố di truyền được bán 
tại California sẽ phải được ghi 
nhãn rõ ràng là được cải biến yếu 
tố di truyền.

Tu chính luật này để chỉ áp đặt án chung thân khi hình tội mới bị kết vào 
loại nghiêm trọng hoặc bạo động. Có thể cho phép kết án lại nếu lần kết 
tội thứ ba không thuộc loại nghiêm trọng hoặc bạo động. Tác Động Tài 
Khóa: Các khoản tiết kiệm liên tục cho tiểu bang về dịch vụ cải huấn là 
khoảng $70 triệu mỗi năm, và tiết kiệm còn nhiều hơn (đến tối đa $90 
triệu) trong vài thập niên tới. Các khoản tiết kiệm này có thể thay đổi đáng 
kể tùy theo các hành động tương lai của tiểu bang.

TÓM LƯỢC                 Do Các Chữ Ký Lập Kiến Nghị Đưa Vào Lá Phiếu

Đòi hỏi phải ghi nhãn thực phẩm làm từ thực vật hoặc động vật được 
cải biến yếu tố di truyền theo những cách nhất định cụ thể khi bán ra cho 
người tiêu thụ. Cấm quảng cáo bán loại thực phẩm đó, hoặc thực phẩm 
chế biến nào khác, là thực phẩm “thiên nhiên.” Có những trường hợp đặc 
miễn. Tác Động Tài Khóa: Gia tăng phí tổn hàng năm của tiểu bang từ 
vài trăm ngàn đô la đến hơn $1 triệu để kiểm soát việc ghi nhãn các loại 
thực phẩm được cải biến yếu tố di truyền. Ngoài ra, chính quyền cũng tốn 
thêm các phí tổn khác, nhưng có thể không đáng kể, để giải quyết những 
vụ vi phạm theo dự luật này.

TÓM LƯỢC                  Do Các Chữ Ký Lập Kiến Nghị Đưa Vào Lá Phiếu

THỰC PHẨM ĐƯỢC CẢI BIẾN YẾU TỐ DI TRUYỀN.  
GHI NHÃN. ĐẠO LUẬT TIÊN KHỞI.

  

37

8 |  Tờ Hướng Dẫn Tham Khảo Nhanh

 DỰ LUẬT DỰ LUẬT DỰ LUẬT

CHỐNG CHỐNG

CHỐNGCHỐNG

THUẬN THUẬN THUẬN

ỦNG HỘ ỦNG HỘ ỦNG HỘ



                     38 đưa trường học  
                     lên lại ưu tiên. Luật 
này bảo đảm tài trợ mới cho mỗi 
học sinh trực tiếp cho mỗi trường 
công địa phương để khôi phục 
các khoản cắt giảm ngân sách và 
cải tiến kết quả giáo dục. 38 cấm 
các chính khách tại Sacramento 
đụng vào tiền này. Các quyết 
định chi tiêu là do địa phương 
quyết định với ý kiến đóng góp 
của cộng đồng và các điều kiện 
trách nhiệm nghiêm ngặt, gồm cả 
những cuộc giám định độc lập.

                   Lá phiếu THUẬN  
                   cho dự luật này có nghĩa 
là: Thuế suất lợi tức cá nhân của 
tiểu bang sẽ tăng trong 12 năm. Số 
thu nhập thêm này sẽ được dùng 
cho trường học, dịch vụ giữ trẻ, lớp 
vườn trẻ, và trả nợ tiểu bang.

TỜ HƯỚNG DẪN THAM KHẢO NHANH
  

38 THUẾ ĐỂ TÀI TRỢ CHO GIÁO DỤC VÀ CÁC CHƯƠNG 
TRÌNH TUỔI THƠ. ĐẠO LUẬT TIÊN KHỞI.

MUỐN BIẾT THÊM CHI TIẾT
CHỐNG LẠI
Jason Kinney
Stop the Middle-Class Income 

Tax Hike—No on Prop. 38 
980 9th Street, Suite 2000
Sacramento, CA 95814
(916) 806-2719

ỦNG HỘ
Có cho Dự Luật 38
(323) 426-6263
info@prop38forlocalschools.org
www.prop38forlocalschools.

org

MUỐN BIẾT THÊM CHI TIẾT
CHỐNG LẠI
California Manufacturers & 

Technology Association 
1115 11th Street 
Sacramento, CA 95814
info@Stop39.com
www.Stop39.com

ỦNG HỘ
Yes on 39—Californians 

to Close the Out-of-State 
Corporate Tax Loophole

www.cleanenergyjobsact.com

BIỆN LUẬN
                   Chống 38: Nếu quý  
                   vị làm được $17,346 lợi 
tức chịu thuế mỗi năm, quý vị sẽ bị 
tăng thuế. Tổng cộng số thuế tăng 
là $120 TỶ. Không có điều kiện 
bắt phải cải tiến hiệu năng của học 
sinh. Không thể thay đổi trong 12 
năm dù có gian lận. Tác hại đến các 
cơ sở tiểu thương. Tiêu diệt việc 
làm. Các nhà giáo dục, người dân 
đóng thuế và các thương nghiệp nói 
Chống 38. 

BIỆN LUẬN
                     Dự Luật 39 là một  
                      khoản tăng thuế khổng 
lồ đến $1 tỷ đối với những thành 
phần tạo ra việc làm tại California 
đang tuyển dụng hàng chục ngàn 
công nhân thuộc giới trung lưu. 
Đây là một công thức phí phạm và 
tham nhũng, để các chính khách 
tại Sacramento được tự do chi tiêu 
hàng tỷ bạc mà không phải chịu 
trách nhiệm thực sự nào. California 
đang nợ nhiều tỷ; 39 còn làm vấn 
đề này tệ hại thêm.

                      THUẬN cho 39 SẼ  
                      ĐÓNG KHE HỞ 
BẤT CÔNG VỀ THUẾ cho 
CÁC CÔNG TY BÊN NGOÀI 
TIỂU BANG tránh thuế bằng 
cách không đưa việc làm vào 
California. Đóng khe hở này bảo 
vệ việc làm địa phương và đem 
lại $1 TỶ cho California. Các 
ngân khoản này được dùng cho 
các dự án tạo công ăn việc làm về 
hiệu năng năng lượng ở trường và 
giảm bớt thâm thủng. THUẬN 
cho 39—HÃY ĐÓNG KHE HỞ.

LÁ PHIẾU CỦA QUÝ VỊ MANG Ý NGHĨA GÌ
                   Lá phiếu CHỐNG dự  

                    luật này có nghĩa là: 
Thuế suất lợi tức cá nhân của tiểu 
bang sẽ được giữ nguyên ở mức 
hiện nay. Sẽ không có tài trợ thêm 
cho trường học, dịch vụ giữ trẻ, lớp 
vườn trẻ, và trả nợ tiểu bang.

LÁ PHIẾU CỦA QUÝ VỊ MANG Ý NGHĨA GÌ
                   Lá phiếu CHỐNG  
                    dự luật này có nghĩa 
là: Phần lớn các thương nghiệp đa 
tiểu bang sẽ tiếp tục được chọn một 
trong hai phương pháp tính lợi tức 
chịu thuế California của họ.

                 Lá phiếu THUẬN  
                 cho dự luật này có nghĩa 
là: Các thương nghiệp đa tiểu bang 
sẽ không còn được chọn phương 
pháp tính lợi tức chịu thuế tiểu bang 
có lợi nhất cho họ nữa. Một số 
thương nghiệp đa tiểu bang sẽ phải 
đóng thêm thuế lợi tức công ty vì 
thay đổi này. Khoảng phân nửa số 
thu nhập tăng thuế này trong năm 
năm tới sẽ được dùng để yểm trợ 
cho ác dự án hiệu năng năng lượng 
và năng lượng thay thế.

Tăng dần thuế lợi tức, trong mười hai năm. Số thu nhập được dành cho 
các trường K-12 và các chương trình tuổi thơ, và cho bốn năm trả nợ tiểu 
bang. Tác Động Tài Khóa: Tăng số thu nhập thuế của tiểu bang trong 12 
năm—xấp xỉ khoảng $10 tỷ mỗi năm trong những năm đầu, có khuynh 
hướng tăng dần. Các ngân khoản được dùng cho trường học, dịch vụ giữ 
trẻ, và lớp vườn trẻ, cũng như cho các khoản tiết kiệm trả nợ tiểu bang.

TÓM LƯỢC Do Các Chữ Ký Lập Kiến Nghị Đưa Vào Lá Phiếu

Đòi hỏi các thương nghiệp đa tiểu bang phải đóng thuế lợi tức của họ 
dựa trên tỷ lệ bách phân số bán của họ tại California. Dành riêng số thu 
nhập trong năm năm cho các dự án về năng lượng sạch/hiệu năng. Tác 
Động Tài Khóa: Gia tăng số thu nhập của tiểu bang mỗi năm $1 tỷ, và 
phân nửa số thu nhập này được chi tiêu trong năm năm tới cho các dự án 
về hiệu năng năng lượng. Trong số thu nhập còn lại, một phần đáng kể 
có thể sẽ được chi tiêu cho các trường học.

TÓM LƯỢC Do Các Chữ Ký Lập Kiến Nghị Đưa Vào Lá Phiếu

CÁCH TÍNH THUẾ CHO CÁC THƯƠNG NGHIỆP ĐA TIỂU 
BANG. TÀI TRỢ CHO NĂNG LƯỢNG SẠCH VÀ HIỆU NĂNG 
NĂNG LƯỢNG. ĐẠO LUẬT TIÊN KHỞI.
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Hãy đến Website của Tổng Thư Ký 
Tiểu Bang để:

• Khảo cứu về các khoản đóng góp vận 
động tranh cử và hoạt động vận động 
hành lang  
http://cal-access.sos.ca.gov

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

• Tìm địa điểm phòng phiếu của quý vị 
www.sos.ca.gov/elections/find-polling- 
place.htm

• Xem chi tiết về lá phiếu bầu bằng thư 
www.sos.ca.gov/elections/elections_m.htm

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

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

Về Các Biện Luận Trong Lá Phiếu 
Tổng Thư Ký Tiểu Bang không viết các 
biện luận trong lá phiếu. Các biện luận 
ủng hộ và chống lại các dự luật được đưa 
vào lá phiếu do những người ủng hộ và 
chống lại các dự luật được đưa vào lá 
phiếu cung cấp. Ngôn từ biện luận đã nộp 
không thể phối kiểm được về mức độ 
chính xác hoặc thay đổi theo bất cứ cách 
nào trừ phi có lệnh tòa bắt phải thay đổi 
ngôn từ.

Muốn biết chi tiết về các quyền bỏ phiếu 
của quý vị, hãy xem trang 143 của tập 
hướng dẫn này.

                    Thuận cho 40 bảo  
                     vệ các bản đồ Thượng 
Viện Tiểu Bang do Ủy Ban Công 
Dân Tái Phân Chia Địa Hạt Độc 
Lập được cử tri phê chuẩn lập ra. 
Thuận cho 40 duy trì ý muốn của 
cử tri California buộc các chính 
khách phải chịu trách nhiệm bằng 
cách không cho họ dính vào tiến 
trình tái phân chia địa hạt. Các 
nhóm vận động chính quyền tốt, 
người cao niên, thương nghiệp 
và người dân đóng thuế đề nghị 
“Thuận cho 40.”

                  Lá phiếu THUẬN  
                  cho dự luật này có 
nghĩa là: Các đường biên địa hạt 
Thượng Viện của tiểu bang do Ủy 
Ban Công Dân Tái Phân Chia Địa 
Hạt chứng nhận sẽ tiếp tục được 
sử dụng.

TỜ HƯỚNG DẪN THAM KHẢO NHANH
  

40 TÁI PHÂN CHIA ĐỊA HẠT. CÁC ĐỊA HẠT THƯỢNG VIỆN 
TIỂU BANG. TRƯNG CẦU DÂN Ý.

MUỐN BIẾT THÊM CHI TIẾT
CHỐNG LẠI
FAIRDISTRICTS2012.com

ỦNG HỘ
Yes on 40
Hold Politicians Accountable
1215 K Street, Suite 2260
Sacramento, CA 95814 
(866) 408-4527
Info@HoldPoliticiansAccountable.

org
www.HoldPoliticiansAccountable.org

BIỆN LUẬN
                   Là những người  
                   bảo trợ Dự Luật 40, ý 
định của chúng tôi là dẹp bỏ các 
địa hạt Thượng Viện Tiểu Bang của 
ủy ban cho năm 2012. Tuy nhiên, 
vì phán quyết của Tối Cao Pháp 
Viện Tiểu Bang là giữ nguyên các 
địa hạt này cho năm 2012, chúng 
tôi đã tạm ngưng cuộc vận động 
của chúng tôi và không còn xin bỏ 
phiếu CHỐNG nữa.

LÁ PHIẾU CỦA QUÝ VỊ MANG Ý NGHĨA GÌ

                    Lá phiếu CHỐNG  
                    dự luật này có nghĩa là: 
Tối Cao Pháp Viện California sẽ 
bổ nhiệm các viên chức đặc biệt để 
quyết định các đường biên mới của 
địa hạt Thượng Viện của tiểu bang.

Lá phiếu “Thuận” là phê chuẩn, và lá phiếu “Chống” là bác bỏ, các địa 
hạt Thượng Viện Tiểu Bang mới do Ủy Ban Công Dân Tái Phân Chia 
Địa Hạt lập ra. Nếu bị bác bỏ, các địa hạt sẽ được các viên chức điều 
chỉnh dưới quyền giám sát của Tối Cao Pháp Viện California. Tác Động 
Tài Khóa: Phê chuẩn cuộc trưng cầu dân ý này sẽ không có tác động tài 
khóa đối với chính quyền tiểu bang và địa phương. Bác bỏ cuộc trưng 
cầu dân ý này sẽ gây ra phí tổn một lần vào khoảng $1 triệu cho tiểu 
bang và các quận. 

TÓM LƯỢC Do Các Chữ Ký Lập Kiến Nghị Đưa Vào Lá Phiếu
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