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Dự luật tiên khởi này được đưa ra trước người dân theo các 
điều khoản của Đoạn 8 Điều II của Hiến Pháp California.

Dự luật tiên khởi này thêm một đoạn vào Hiến Pháp 
California; do đó, các điều khoản mới được đề nghị thêm vào sẽ 
được in theo kiểu chữ nghiêng để cho thấy là mới.

DỰ LUẬT
ĐẠO LUẬT BẢO VỆ TRƯỜNG HỌC VÀ AN TOÀN  

CÔNG CỘNG ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2012
ĐOẠN 1. Danh Xưng.
Dự luật này sẽ có tên và có thể được gọi là “Đạo Luật Bảo Vệ 

Trường Học và An Toàn Công Cộng Địa Phương năm 2012”.
ĐOẠN 2. Kết Luận.
(a) Chỉ riêng trong bốn năm vừa qua, California đã phải cắt 

giảm hơn $56 tỷ từ giáo dục, cảnh sát và phòng cháy chữa cháy, 
y tế, và các dịch vụ tiểu bang và địa phương thiết yếu khác. 
Những khoản cắt giảm tài trợ này đã buộc phải sa thải giáo 
viên, tăng sĩ số lớp học, tăng lệ phí đại học, giảm bảo vệ của 
cảnh sát, tăng thời gian phản ứng với đám cháy, làm trầm trọng 
thêm nguy hiểm quá tải tại các nhà tù, và cắt giảm đáng kể việc 
giám sát tù nhân thả sớm có điều kiện.

(b) Những cắt giảm về dịch vụ thiết yếu đã gây tổn thương 
nhiều nhất đối với giới cao niên, các gia đình lao động thuộc 
tầng lớp trung lưu, trẻ em, sinh viên đại học, và các doanh 
nghiệp nhỏ tại California. Chúng ta không có khả năng cắt 
giảm nhiều hơn nữa đối với giáo dục và các dịch vụ khác mà 
chúng ta cần.

(c) Sau nhiều năm cắt giảm và nhiều lựa chọn khó khăn, đến 
lúc cần phải xoay tiểu bang lại cho đúng hướng. Tăng thu nhập 
bằng thuế mới là một sự đầu tư cho tương lai của chúng ta mà 
sẽ đưa California trở lại con đường tăng trưởng và thành công.

(d) Đạo Luật Bảo Vệ Trường Học và An Toàn Công Cộng 
Địa Phương năm 2012 sẽ làm cho hệ thống thuế của California 
công bằng hơn. Các gia đình lao động đang chật vật trong khi 
những người giàu có nhất trong số chúng ta tận hưởng tăng 
trưởng thu nhập kỷ lục, cũng đúng thôi khi yêu cầu những 
người giàu phải đóng góp phần công bằng của họ.

(e) Đạo Luật Bảo Vệ Trường Học và An Toàn Công Cộng 
Địa Phương năm 2012 tăng thuế thu nhập đối với những người 
có thu nhập ở mức cao nhất — những người có thể đủ khả năng 
nhất để đóng góp. Đạo luật này cũng tạm thời phục hồi một số 
loại thuế bán hàng có hiệu lực năm ngoái, trong khi vẫn giữ mức 
thuế bán hàng nói chung thấp hơn là mức hồi đầu năm 2011.

(f) Các loại thuế mới trong dự luật này là tạm thời. Theo 
Hiến Pháp California khoản tăng thuế bán hàng 1/4-xu sẽ hết 
hiệu lực sau bốn năm, và các khoản tăng thuế thu nhập cho 
những người đóng thuế giàu có nhất sẽ chấm dứt sau bảy năm.

(g) Thu nhập từ thuế mới này được đảm bảo trong Hiến Pháp 
California sẽ đi trực tiếp vào các khu học chánh và các trường 
đại học cộng đồng địa phương. Thành phố và các quận được 
đảm bảo tài trợ liên tục cho các chương trình an toàn công cộng 
chẳng hạn như các dịch vụ cảnh sát và bảo vệ trẻ em địa phương. 
Tiền của tiểu bang không còn bị ràng buộc nên được dùng để 
giúp cân bằng ngân sách và ngăn chặn các cắt giảm kinh khủng 
hơn nữa đối với các dịch vụ cho giới cao niên, các gia đình lao 
động, và các tiểu doanh nghiệp. Mọi người đều được hưởng lợi.

(h) Để đảm bảo các ngân khoản này đến đúng chỗ theo ý 
định của cử tri, chúng được bỏ vào những tài khoản đặc biệt mà 
Lập Pháp không đụng đến được. Không thể chi tiêu bất cứ 
khoản thu nhập nào trong số này vào chi phí hành chánh hay 
điều hành của tiểu bang.

(i) Các ngân khoản này sẽ phải chịu một cuộc kiểm toán độc 
lập hàng năm để đảm bảo là chúng chỉ được chi tiêu cho trường 
học và an toàn công cộng. Các viên chức dân cử sẽ là đối tượng 
bị truy tố và bị phạt hình sự nếu họ lạm dụng các ngân khoản 
này.

ĐOẠN 3. Mục Đích và Ý Định.
(a) Mục đích chính của dự luật này là để bảo vệ các trường 

học và an toàn công cộng địa phương bằng cách yêu cầu người 
giàu đóng góp phần thuế của họ một cách công bằng. Dự luật 
này đưa các ngân khoản ra ngoài sự kiểm soát của tiểu bang và 
bỏ chúng vào các trương mục đặc biệt độc quyền dành riêng 
cho các trường học và an toàn công cộng địa phương trong Hiến 
Pháp tiểu bang.

(b) Dự luật này xây dựng trên một kế hoạch ngân sách rộng 
lớn hơn của tiểu bang mà đã bị cắt giảm vĩnh viễn hàng tỷ đô la 
đối với chi tiêu của tiểu bang.

(c) Dự luật này bảo đảm việc tài trợ chắc chắn, đáng tin cậy 
cho các trường học, trường đại học cộng đồng, và an toàn công 
cộng trong khi giúp cân bằng ngân sách và ngăn chặn các cắt 
giảm kinh khủng hơn nữa đối với các dịch vụ cho giới cao niên, 
các gia đình lao động trung lưu, trẻ em và các tiểu doanh 
nghiệp.

(d) Dự luật này bảo vệ hiến pháp để chuyển giao các chương 
trình an toàn công cộng địa phương từ tiểu bang sang cho địa 
phương kiểm soát và chuyển giao thu nhập của tiểu bang sang 
cho chính quyền địa phương để trang trải cho những chương 
trình đó. Dự luật này bảo đảm rằng các trường học không bị tổn 
hại bằng cách cung cấp tài trợ còn nhiều hơn mức mà các 
trường lẽ ra đã nhận được nếu không có sự chuyển giao này.

(e) Dự luật này bảo đảm rằng các khoản thu nhập mới mà dự 
luật mang lại sẽ được gửi trực tiếp đến các khu học chánh cho 
các khoản chi tiêu trong lớp học, chứ không cho chi phí điều 
hành. Không thể đình hoặc giữ lại nguồn tài trợ trường học này 
bất kể chuyện gì xảy ra đối với ngân sách tiểu bang.

(f) Tất cả các khoản thu nhập từ dự luật này phải được kiểm 
toán tại địa phương mỗi năm, và Kiểm Soát Viên độc lập phải 
kiểm toán để bảo đảm số tiền này sẽ chỉ được sử dụng cho các 
trường học và an toàn công cộng địa phương.

ĐOẠN 4. Đoạn 36 được thêm vào Điều XIII của Hiến 
Pháp California, như sau: 
ĐOẠN  36.  (a)  Cho các mục đích của đoạn này:
(1)  “Dịch Vụ An Toàn Công Cộng” bao gồm những điều sau 

đây:
(A)  Tuyển dụng và huấn luyện nhân viên an toàn công cộng, 

bao gồm cả nhân viên công lực, luật sư được chỉ định phụ trách 
thủ tục tố tụng hình sự, và nhân viên an ninh tòa án. 
(B)  Quản lý các trại giam địa phương và cung cấp nhà ở, trị 

liệu, và dịch vụ cho, và giám sát đối với, những người lớn và trẻ 
vị thành niên phạm pháp.
(C)  Ngăn ngừa nạn lạm dụng, bỏ bê, hoặc khai thác trẻ em; 

cung cấp dịch vụ cho trẻ em và thanh thiếu niên bị lạm dụng, bỏ 
bê, hoặc khai thác, hoặc những người có nguy cơ bị lạm dụng, 
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bỏ bê, hoặc khai thác, và gia đình của những trẻ em đó; cung 
cấp dịch vụ nhận con nuôi; và cung cấp dịch vụ bảo vệ dành 
cho người lớn.
(D)  Cung cấp các dịch vụ sức khỏe tâm thần cho trẻ em và 

người  lớn  để  làm  giảm  bớt  tình  trạng  học  hành  thất  bại  ở 
trường, gây nguy hại cho bản thân hoặc người khác, vô gia cư, 
và giam giữ hoặc nhập viện có thể ngăn ngừa được.
(E)  Phòng ngừa, điều trị, và cung cấp các dịch vụ phục hồi 

đối với nạn lạm dụng chất kích thích. 
(2)  “Luật Tái Phối Trí năm 2011” có nghĩa là luật được ban 

hành vào hoặc trước Ngày 30 Tháng Chín, năm 2012, để thực 
hiện kế hoạch ngân sách  tiểu bang, được gọi  là Tái Phối Trí 
năm 2011 và phân công trách nhiệm về Dịch Vụ An Toàn Công 
Cộng cho các cơ quan địa phương, bao gồm cả  trách nhiệm 
phúc trình liên hệ. Luật này sẽ cung cấp cho các cơ quan địa 
phương sự linh hoạt tối đa và quyền kiểm soát việc thiết kế, điều 
hành và cung cấp Dịch Vụ An Toàn Công Cộng phù hợp với luật 
liên  bang  và  các  điều  kiện  tài  trợ,  theo  quyết  định  của  Lập 
Pháp. Tuy nhiên, Luật Tái Phối Trí năm 2011 sẽ không bao gồm 
các chương trình mới được giao cho các cơ quan địa phương 
sau Ngày 1 Tháng Giêng, năm 2012, ngoại  trừ chương  trình 
khám dò tìm định kỳ sớm, chẩn đoán và điều trị (EPSDT) và 
chương trình quản trị chăm sóc sức khỏe tâm thần.
(b)  (1)  Trừ phi được quy định trong tiểu phần (d), bắt đầu 

trong năm tài khóa 2011-12 và tiếp tục sau đó, các ngân khoản 
sau đây sẽ được ký thác vào Quỹ Thu Nhập Địa Phương 2011, 
được  thành  lập  theo Đoạn 30025 của Bộ Luật Chính Quyền, 
như sau:
(A)  Toàn bộ thu nhập, trừ đi các khoản bồi hoàn, có được từ 

các thứ thuế mô tả trong các Đoạn 6051.15 và 6201.15 của Bộ 
Luật Thu Nhập và Thuế Vụ, theo nội dung của các đoạn đó vào 
Ngày 1 Tháng Bảy, năm 2011.
(B)  Toàn bộ thu nhập, trừ đi các khoản bồi hoàn, có được từ 

các lệ phí đăng bộ xe mô tả trong Đoạn 11005 của Bộ Luật Thu 
Nhập và Thuế Vụ, theo nội dung của đoạn đó vào ngày 1 Tháng 
Bảy, 2011.
(2)  Vào và sau ngày 1 Tháng Bảy, 2011, các khoản thu nhập 

được ký thác theo đoạn văn (1) sẽ không được coi là thu nhập 
của Quỹ Chung hoặc tiền thuế thu được cho các mục đích của 
Đoạn 8 Điều XVI của Hiến Pháp California.
(c)  (1)  Các  ngân  khoản  ký  thác  vào  Quỹ  Thu  Nhập  Địa 

Phương 2011 đang tiếp tục được phân bổ riêng để tài trợ cho 
việc cung cấp các Dịch Vụ An Toàn Công Cộng bởi các cơ quan 
địa phương. Trong khi chờ Luật Tái Phối Trí năm 2011 được 
thực hiện đầy đủ, cũng có thể sử dụng các ngân khoản này để 
hoàn trả cho Tiểu Bang phí tổn chương trình phát sinh trong 
việc cung cấp các Dịch Vụ An Toàn Công Cộng thay mặt cho 
các cơ quan địa phương. Các phương pháp để phân chia ngân 
khoản phải giống như được nêu cụ thể trong Luật Tái Phối Trí 
năm 2011.
(2)  Thủ  quỹ  quận,  thủ  quỹ  thành  phố  và  quận,  hoặc  viên 

chức thích hợp khác phải thành lập Quỹ Thu Nhập Địa Phương 
2011 của Quận trong ngân khố của mỗi quận hoặc thành phố và 
quận. Số tiền trong mỗi Quỹ Thu Nhập Địa Phương 2011 của 
Quận phải được sử dụng riêng để tài trợ cho việc cung cấp các 
Dịch Vụ An Toàn Công Cộng bởi các cơ quan địa phương theo 
quy định của Luật Tái Phối Trí năm 2011.
(3)  Mặc  dù  có Đoạn 6  của Điều XIII B,  hoặc  bất  kỳ  điều 

khoản hiến pháp nào khác, nhiệm vụ của một chương trình mới 
hoặc dịch vụ cao cấp hơn đối với một cơ quan địa phương được 
áp đặt bởi Luật Tái Phối Trí năm 2011, hoặc bởi bất kỳ quy định 
nào được phê chuẩn hay bất kỳ  lệnh hành pháp hoặc chỉ  thị 
hành chánh nào được ban hành để thực thi luật đó, sẽ không 
được coi là một nhiệm vụ đòi hỏi Tiểu Bang phải cung cấp một 
ngân khoản phụ trội trong phạm vi ý nghĩa của đoạn đó. Bất kỳ 
điều  kiện  nào  buộc  một  cơ  quan  địa  phương  phải  tuân  thủ 
Chương 9 (bắt đầu từ Đoạn 54950) Mục 1 Phần 2 Tiêu Đề 5 của 
Bộ Luật Chính Quyền, liên quan đến việc thực hiện trách nhiệm 
về Dịch Vụ An Toàn Công Cộng của họ, hoặc bất kỳ vấn đề nào 
khác, sẽ không phải là một trách nhiệm có thể được bồi hoàn 
theo Đoạn 6 của Điều XIII B.
(4)  (A)  Luật ban hành sau ngày 30 Tháng Chín, 2012, mà có 

tác động chung là làm tăng chi phí một cơ quan địa phương đã 
phải gánh chịu cho các chương trình hoặc mức độ dịch vụ theo 
trách nhiệm Luật Tái Phối Trí năm 2011 trao phó, sẽ áp dụng 
đối với các cơ quan địa phương trong phạm vi mà tiểu bang 
cung cấp tài trợ hàng năm cho khoản gia tăng chi phí đó. Các 
cơ quan địa phương sẽ không buộc phải cung cấp các chương 
trình hoặc mức độ dịch vụ theo yêu cầu của luật này, được mô 
tả trong tiểu đoạn văn này, trên mức mà ngân khoản tài trợ đã 
được cung cấp.
(B)  Các quy định, lệnh hành pháp, hoặc chỉ thị hành chánh, 

được thực thi sau Ngày 9 Tháng Mười, năm 2012, mà không cần 
thiết để  thực  thi Luật Tái Phối Trí năm 2011,  và có  tác động 
chung là làm tăng chi phí một cơ quan địa phương đã phải gánh 
chịu  cho  các  chương  trình  hoặc mức  độ  dịch  vụ  theo  trách 
nhiệm Luật Tái Phối Trí năm 2011 trao phó, sẽ áp dụng đối với 
các cơ quan địa phương trong phạm vi mà Tiểu Bang cung cấp 
tài trợ hàng năm cho khoản gia tăng chi phí đó. Các cơ quan 
địa  phương  sẽ  không  buộc  phải  cung  cấp  các  chương  trình 
hoặc mức độ dịch vụ theo các quy định, lệnh hành pháp, hoặc 
chỉ thị hành chánh mới, được mô tả trong tiểu đoạn văn này, 
trên mức mà ngân khoản tài trợ đã được cung cấp.
(C)  Bất kỳ chương trình nào mới hoặc mức dịch vụ cao hơn 

do các cơ quan địa phương cung cấp, như mô tả trong các tiểu 
phần (A) và (B), trên mức tài trợ đã được cung cấp, sẽ không 
cần Tiểu Bang cấp ngân khoản phụ trội mà cũng không lệ thuộc 
vào Đoạn 6 của Điều XIII B. Đoạn văn này sẽ không áp dụng 
đối với luật hiện đang được miễn tiền phụ trội theo đoạn văn (2) 
tiểu phần (a) Đoạn 6 của Điều XIII B như nội dung của đoạn 
văn đó vào ngày 2 Tháng Giêng, 2011.
(D)  Tiểu Bang sẽ không phải nộp cho chính quyền liên bang 

bất kỳ kế hoạch hoặc điều khoản từ bỏ nào, hoặc các khoản tu 
chính nào đối với những kế hoạch hay điều khoản từ bỏ đó, mà 
có tác động chung là làm tăng chi phí một cơ quan địa phương 
đã phải gánh chịu cho các chương trình hoặc mức độ dịch vụ 
theo trách nhiệm Luật Tái Phối Trí năm 2011 trao phó, ngoại 
trừ trong phạm vi mà luật liên bang buộc phải có các kế hoạch, 
điều khoản từ bỏ, hoặc tu chính đó, hoặc nếu Tiểu Bang cung 
cấp tài trợ hàng năm cho khoản gia tăng chi phí đó.
(E)  Tiểu Bang sẽ không buộc phải cung cấp một ngân khoản 

phụ trội theo đoạn văn này cho một nhiệm vụ mà Tiểu Bang áp 
đặt theo yêu cầu của một cơ quan địa phương hoặc để tuân thủ 
luật liên bang. Tài trợ tiểu bang theo yêu cầu của đoạn văn này 
sẽ phải  từ một nguồn  khác hơn  so  với  những gì  được mô  tả 
trong các tiểu phần (b) và (d), thuế bất động sản tính theo trị giá 
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thu vào, hoặc Tiểu Trương Mục Dịch Vụ Xã Hội trong Trương 
Mục Thuế Mua Bán của Quỹ Thu Nhập Địa Phương.
(5)  (A)  Đối với các chương trình được mô tả trong các tiểu 

đoạn văn từ (C) đến (E), gồm cả hai tiểu đoạn văn này, trong 
đoạn văn (1) của tiểu phần (a) và được bao gồm trong Luật Tái 
Phối Trí năm 2011, nếu có sự thay đổi sau này trong các đạo 
luật hoặc quy định liên bang để sửa đổi các điều kiện lấy được 
tài trợ đối xứng của liên bang theo như mô tả trong Luật Tái 
Phối Trí năm 2011, và có tác động chung là làm tăng chi phí một 
cơ quan địa phương phải gánh chịu, thì hàng năm Tiểu Bang 
phải cung cấp ít nhất 50 phần trăm trong phần chi phí không 
thuộc liên bang theo như quyết định của Tiểu Bang.
(B)  Khi Tiểu Bang là một bên của bất kỳ vụ khiếu nại trong 

một phiên xử pháp  lý hoặc hành chánh  liên bang mà có  liên 
quan đến một hoặc nhiều chương trình được mô tả trong các 
tiểu đoạn văn  từ  (C) đến  (E), gồm cả hai  tiểu đoạn văn này, 
trong đoạn văn (1) của  tiểu phần (a) và được bao gồm trong 
Luật Tái Phối Trí năm 2011, và có một vụ dàn xếp hoặc  lệnh 
pháp lý hoặc hành chánh để áp đặt một chi phí dưới hình thức 
phạt  tiền hoặc có tác động chung là làm tăng chi phí một cơ 
quan địa phương đã phải gánh chịu cho các chương trình hoặc 
mức độ dịch vụ theo trách nhiệm Luật Tái Phối Trí năm 2011 
trao phó, thì hàng năm Tiểu Bang phải cung cấp ít nhất 50 phần 
trăm trong phần chi phí không thuộc liên bang theo như quyết 
định của Tiểu Bang. Tiểu Bang không phải thanh toán nếu Tiểu 
Bang xác định rằng vụ thỏa thuận đó hoặc lệnh liên quan đến 
một hoặc nhiều cơ quan địa phương  thất bại  trong việc  thực 
hiện một nhiệm vụ của bộ, thất bại trong việc thành tâm thực 
hiện một bổn phận pháp lý, hoặc hành động một cách cẩu thả 
hay thiếu thận trọng.
(C)  Tài trợ tiểu bang theo đoạn văn này sẽ phải từ các nguồn 

tài trợ khác hơn so với những gì được mô tả trong các tiểu phần 
(b) và (d), thuế bất động sản tính theo trị giá thu vào, hoặc Tiểu 
Trương Mục Dịch Vụ Xã Hội trong Trương Mục Thuế Mua Bán 
của Quỹ Thu Nhập Địa Phương.
(6)  Nếu Tiểu Bang hoặc một cơ quan địa phương không thực 

hiện một nhiệm vụ hoặc bổn phận theo đoạn này hoặc theo Luật 
Tái Phối Trí năm 2011, thì một bên thích hợp có thể tìm cách 
giải quyết bằng luật pháp. Các thủ tục tố tụng này sẽ có quyền 
ưu tiên hơn tất cả các vấn đề dân sự khác.
(7)  Ngân khoản ký thác vào Quỹ Thu Nhập Địa Phương 2011 

của Quận phải được chi tiêu theo cung cách được thiết kế để 
duy trì tư cách hội đủ điều kiện của Tiểu Bang đối với tài trợ 
đối xứng của liên bang, và bảo đảm là Tiểu Bang tuân thủ các 
tiêu chuẩn liên bang thích ứng chi phối việc cung cấp các Dịch 
Vụ An Toàn Công Cộng của Tiểu Bang.
(8)  Ngân khoản ký thác vào Quỹ Thu Nhập Địa Phương 2011 

của Quận sẽ không được các cơ quan địa phương sử dụng để 
thay  thế  khoản  tài  trợ  khác  cho  các Dịch Vụ An Toàn Công 
Cộng.
(d)  Nếu các thứ thuế được mô tả trong tiểu phần (b) bị cắt 

giảm hoặc ngưng hoạt động, thì hàng năm Tiểu Bang phải cấp 
tiền cho Quỹ Thu Nhập Địa Phương 2011 với số  lượng bằng 
hoặc lớn hơn số tiền gộp lại mà lẽ ra phải được cung cấp bởi 
các  thứ  thuế mô  tả  trong  tiểu phần (b). Phương pháp để xác 
định ngân khoản đó phải được mô tả trong Luật Tái Phối Trí 
năm 2011, và Tiểu Bang có bổn phận phải cấp ngân khoản đó 
miễn là chừng nào các cơ quan địa phương còn buộc phải thực 

hiện các trách nhiệm về Dịch Vụ An Toàn Công Cộng do Luật 
Tái Phối Trí năm 2011 chỉ định. Nếu hàng năm Tiểu Bang không 
phân bổ ngân khoản đó, thì Giám Đốc Quản Lý Tài Chánh phải 
chuyển ngân khoản đó từ Quỹ Chung theo tỷ lệ phân chia hàng 
tháng sang Quỹ Thu Nhập Địa Phương 2011. Sau đó, Giám Đốc 
Quản Lý Tài Chánh phải phân bổ các ngân khoản này cho các 
cơ quan địa phương theo cách thức do Luật Tái Phối Trí năm 
2011 hướng dẫn. Các trách nhiệm của tiểu bang theo tiểu phần 
này sẽ có quyền ưu tiên thấp hơn đối với tiền trong Quỹ Chung 
so với ưu tiên đầu tiên về ngân khoản dành riêng theo Đoạn 8 
Điều XVI  và ưu  tiên  thứ nhì để  thanh  toán các  khoản nợ và 
trách nhiệm pháp lý mà cử tri đã phê chuẩn như được mô tả 
trong Đoạn 1 Điều XVI.
(e)  (1)  Để bảo đảm rằng giáo dục công cộng không bị  tổn 

hại trong quá trình cung cấp bảo vệ thiết yếu đối với các Dịch 
Vụ An Toàn Công Cộng địa phương, Trương Mục Bảo Vệ Giáo 
Dục theo đây được thành lập trong Quỹ Chung để tiếp nhận và 
phân phối các khoản thu nhập có được từ các thứ thuế gia tăng 
từ từ do đoạn này áp đặt, theo quy định trong tiểu phần (f). 
(2)  (A)  Trước ngày 30 Tháng Sáu, 2013, và  trước ngày 30 

Tháng Sáu mỗi năm  từ 2014 đến 2018, gồm cả hai năm này, 
Giám Đốc Tài Chánh phải ước tính tổng số thu nhập bổ sung, 
trừ đi các khoản bồi hoàn, sẽ thu được từ thuế suất gia tăng từ 
từ theo quy định của tiểu phần (f) sẽ có để chuyển vào Trương 
Mục Bảo Vệ Giáo Dục trong năm tài khóa tiếp theo. Giám Đốc 
Tài Chánh phải tiến hành ước tính tương tự trễ nhất là ngày 10 
Tháng Giêng, 2013, về các khoản thu nhập bổ sung, trừ đi các 
khoản bồi hoàn, sẽ nhận được vào cuối năm tài khóa 2012-13.
(B)  Trong 10 ngày cuối cùng của quý thuộc mỗi ba quý đầu 

của mỗi năm tài khóa từ 2013-14 đến 2018-19, gồm cả hai giai 
đoạn  này,  Giám  Đốc  Quản  Lý  Tài  Chánh  phải  chuyển  vào 
Trương Mục Bảo Vệ Giáo Dục một phần tư của tổng số tiền ước 
tính theo tiểu đoạn văn (A) cho năm tài khóa đó, trừ trường hợp 
số tiền này có thể được điều chỉnh theo tiểu đoạn văn (D). 
(C)  Trong mỗi năm tài khóa từ 2012-13 đến 2020-21, gồm cả 

hai  giai  đoạn  này,  Giám  đốc  Tài  Chánh  phải  tính  toán  một 
khoản điều chỉnh cho Trương Mục Bảo Vệ Giáo Dục, theo quy 
định của tiểu đoạn văn (D), bằng cách cộng chung các khoản 
sau đây, khi thích ứng:
(i)  Trong quý cuối cùng của mỗi năm tài khóa từ 2012-13 đến 

2018-19, gồm cả hai giai đoạn này, Giám Đốc Tài Chánh phải 
tính lại ước tính đã làm cho năm tài khóa đó theo tiểu đoạn văn 
(A), và phải trừ đi từ khoản ước tính cập nhật này các số tiền 
trước đó đã chuyển vào Trương Mục Bảo Vệ Giáo Dục cho năm 
tài khóa đó.
(ii)  Trong Tháng Sáu 2015 và trong mỗi Tháng Sáu từ 2016 

đến 2021, gồm cả hai năm này, Giám Đốc Tài Chánh phải xác 
định lần cuối số tiền từ thu nhập bổ sung, trừ đi các khoản bồi 
hoàn, có được từ thuế suất gia tăng từ từ theo quy định trong 
tiểu phần (f) cho năm tài khóa kết thúc hai năm trước đó. Số 
tiền ước tính cập nhật được tính trong mệnh đề (i) cho năm tài 
khóa kết  thúc hai năm trước đó sẽ được  trừ khỏi số  tiền xác 
định lần cuối này. 
(D)  Nếu khoản cộng chung được xác định theo tiểu đoạn văn 

(C)  là số dương, Giám Đốc Quản Lý Tài Chánh phải chuyển 
một số tiền tương đương với khoản cộng chung đó vào Trương 
Mục Bảo Vệ Giáo Dục trong vòng 10 ngày trước khi kết thúc 
năm tài khóa. Nếu khoản tiền đó là số âm, Giám Đốc Quản Lý 
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Tài Chánh phải  tạm ngưng hoặc giảm bớt những  lần chuyển 
tiền hàng quý sau đó, nếu có, cho Trương Mục Bảo Vệ Giáo 
Dục cho đến khi tổng số cắt giảm tương đương với số tiền số 
âm mô tả trong đây. Cho các mục đích của bất kỳ tính toán nào 
được thực hiện theo mệnh đề (i) của tiểu đoạn văn (C), không 
được sửa đổi số tiền chuyển hàng quý để phản ánh bất kỳ khoản 
tạm ngưng hoặc cắt giảm nào được thực hiện theo tiểu đoạn 
văn này.
(3)  Toàn bộ ngân khoản trong Trương Mục Bảo Vệ Giáo Dục 

theo đây được tiếp tục phân bổ để hỗ trợ các khu học chánh, 
các phòng giáo dục quận, các trường hiến chương, và các khu 
đại học cộng đồng như được quy định trong đoạn văn này. 
(A)  Mười một phần trăm ngân khoản phân bổ theo đoạn văn 

này phải được Hội Đồng Quản Trị  các Đại Học Cộng Đồng 
California phân chia hàng quý cho các khu đại học cộng đồng 
để cung cấp khoản tài trợ với mục đích tổng quát cho các khu 
đại học cộng đồng cân xứng với ngân khoản được xác định theo 
Đoạn 84750.5 của Bộ Luật Giáo Dục, theo như nội dung của 
đoạn  luật  đó  sau  khi  cử  tri  phê  chuẩn đoạn này. Các  khoản 
phân bổ tính theo tiểu đoạn văn này sẽ được bù đắp bằng các 
ngân khoản quy định trong các tiểu phần (a), (c), và (d) Đoạn 
84751 của Bộ Luật Giáo Dục, theo như nội dung của đoạn đó 
sau khi cử tri phê chuẩn đoạn này, mà vượt quá các ngân khoản 
tính  theo Đoạn 84750.5 của Bộ Luật Giáo Dục,  theo như nội 
dung của đoạn đó sau khi cử tri phê chuẩn đoạn này, miễn là 
không có khu đại học cộng đồng nào sẽ nhận được dưới một 
trăm đô la ($100) cho mỗi sinh viên theo học tương đương toàn 
thời gian.
(B)  Tám mươi chín phần trăm các ngân khoản phân bổ theo 

đoạn  văn  này  phải  được Giám Đốc Học Chánh Công Huấn 
phân chia hàng quý để tài trợ với mục đích tổng quát cho các 
khu học chánh, các phòng giáo dục quận, và  tài  trợ với mục 
đích tổng quát của tiểu bang cho các trường hiến chương cân 
xứng  với  các giới  hạn  thu nhập  tính  theo  các Đoạn 2558  và 
42238 của Bộ Luật Giáo Dục và ngân khoản  tính  theo Đoạn 
47633 của Bộ Luật Giáo Dục cho các phòng giáo dục quận, các 
khu học chánh, và các trường hiến chương, tương ứng, theo nội 
dung của các đoạn đó sau khi cử tri phê chuẩn đoạn này. Các 
ngân khoản được tính như thế sẽ được bù đắp bằng các ngân 
khoản quy định trong tiểu phần (c) Đoạn 2558, các đoạn văn (1) 
đến (7) tiểu phần (h) Đoạn 42238, và Đoạn 47635, của Bộ Luật 
Giáo Dục cho các phòng giáo dục quận, các khu học chánh, và 
các trường hiến chương, tương ứng, theo như nội dung của các 
đoạn đó sau khi cử tri phê chuẩn đoạn này, mà vượt quá các 
ngân khoản tính theo các Đoạn 2558, 42238, và 47633 của Bộ 
Luật Giáo Dục cho phòng giáo dục quận, các khu học chánh, 
và các trường hiến chương, tương ứng, theo như nội dung của 
các đoạn đó sau khi cử tri phê chuẩn đoạn này, miễn là không 
có  khu  học  chánh,  phòng  giáo  dục  quận,  hoặc  trường  hiến 
chương nào sẽ nhận được dưới hai trăm đô la ($200) cho mỗi 
đơn vị điểm danh trung bình hàng ngày.
(4)  Tiểu phần này tự nó có giá trị và có hiệu lực mà không 

cần lập pháp hành động. Việc Hội Đồng Quản Trị các Đại Học 
Cộng Đồng California và Giám Đốc Học Chánh Công Huấn 
phân phối ngân khoản trong Trương Mục Bảo Vệ Giáo Dục sẽ 
không bị trì hoãn hoặc nếu không thì bị ảnh hưởng vì Lập Pháp 
và Thống Đốc  không  ban  hành  được một  dự  luật  ngân  sách 
hàng năm theo Đoạn 12 của Điều IV, bằng cách viện dẫn đoạn 

văn (h) Đoạn 8 của Điều XVI, hoặc bằng bất kỳ hành động hoặc 
thiếu hành động nào khác bởi Lập Pháp hoặc Thống Đốc.
(5)  Mặc dù có bất kỳ điều khoản luật nào khác, không được 

dùng tiền ký thác trong Trương Mục Bảo Vệ Giáo Dục để thanh 
toán bất kỳ chi phí nào phát sinh bởi Lập Pháp, Thống Đốc, 
hoặc bất kỳ cơ quan nào của chính quyền tiểu bang.
(6)  Một khu đại học cộng đồng, phòng giáo dục quận, khu 

học  chánh,  hoặc  trường  hiến  chương  sẽ  có  thẩm  quyền  duy 
nhất để xác định cách chi tiêu ngân khoản nhận được từ Trương 
Mục Bảo Vệ Giáo Dục tại trường hoặc các trường trong phạm 
vi quyền tài phán của họ, miễn là, tuy nhiên, hội đồng hoặc thực 
thể quản lý việc phân bổ phải đưa ra các quyết định chi tiêu này 
trong một phiên họp công khai của hội đồng hoặc thực thể quản 
lý đó và sẽ không sử dụng bất cứ ngân khoản nào từ Trương 
Mục Bảo Vệ Giáo Dục để trả lương hay phúc lợi cho nhân viên 
điều hành hoặc bất cứ chi phí hành chánh nào khác. Mỗi khu 
đại học cộng đồng, phòng giáo dục quận, khu học chánh, hoặc 
trường hiến chương hàng năm phải công bố trên trang Mạng 
Internet của họ một bản kết toán cho biết số tiền đã nhận được 
từ Trương Mục Bảo Vệ Giáo Dục là bao nhiêu và số tiền đó đã 
được chi tiêu như thế nào.
(7)  Cuộc thanh tra độc lập hàng năm về tài chánh và tuân 

thủ luật ràng buộc đối với các khu đại học cộng đồng, phòng 
giáo dục quận, khu học chánh, và  trường hiến chương phải, 
ngoài tất cả các yêu cầu khác của pháp luật, xác định và xác 
minh xem các ngân khoản từ Trương Mục Bảo Vệ Giáo Dục có 
được phân bổ và chi tiêu đúng đắn theo quy định của đoạn này 
hay không. Chi phí do những thực thể đó sử dụng để tuân thủ 
các yêu cầu kiểm toán bổ sung của đoạn này có thể được thanh 
toán bằng tài trợ từ Trương Mục Bảo Vệ Giáo Dục, và không 
được coi là chi phí hành chánh cho các mục đích của đoạn này.
(8)  Các khoản thu nhập, trừ đi các khoản bồi hoàn, thu được 

theo tiểu phần (f) để ký thác vào Trương Mục Bảo Vệ Giáo Dục 
theo đoạn này được coi là “thu nhập Quỹ Chung”, “tiền thuế 
thu được cho Quỹ Chung”, và “tiền được Tiểu Bang dùng để hỗ 
trợ các khu học chánh và khu đại học cộng đồng” cho các mục 
đích của Đoạn 8 Điều XVI.
(f)  (1)  (A)  Ngoài các thứ thuế áp đặt bởi Mục 1 (bắt đầu từ 

Đoạn 6001) Phần 2 của Bộ Luật Thu Nhập và Thuế Vụ, đối với 
đặc quyền bán tài sản cá nhân hữu hình với giá bán lẻ, một thứ 
thuế theo đây được áp đặt trên tất cả các cửa hàng bán lẻ ở mức 
1/4 phần trăm tổng doanh thu của bất kỳ cửa hàng bán lẻ nào 
từ việc buôn bán tất cả tài sản cá nhân hữu hình với giá bán lẻ 
trong Tiểu Bang này vào và sau ngày 1 Tháng Giêng, 2013, và 
trước ngày 1 Tháng Giêng, 2017.
(B)  Ngoài các thứ thuế áp đặt bởi Mục 1 (bắt đầu từ Đoạn 

6001) Phần 2 của Bộ Luật Thu Nhập và Thuế Vụ, một thứ thuế 
hàng hóa theo đây được áp đặt đối với việc cất giữ, sử dụng, 
hoặc  tiêu dùng khác  trong Tiểu Bang này về  tài sản cá nhân 
hữu hình mua từ bất kỳ cửa hàng bán lẻ nào vào và sau ngày 1 
Tháng Giêng, 2013, và trước ngày 1 Tháng Giêng, 2017, để cất 
giữ, sử dụng, hoặc tiêu dùng khác trong Tiểu Bang này ở mức 
1/4 phần trăm của giá bán tài sản đó.
(C)  Luật Thuế Mua Bán và Sử Dụng, bao gồm bất cứ khoản tu 

chính nào được ban hành vào hoặc sau ngày có hiệu lực của đoạn 
này, sẽ áp dụng đối với các thứ thuế áp đặt theo đoạn văn này.
(D)  Đoạn văn này sẽ hết tác dụng vào ngày 1 Tháng Giêng, 

2017.
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(2)  Đối với bất kỳ năm tính thuế nào bắt đầu vào hoặc sau 
ngày 1 Tháng Giêng, 2012, và trước ngày 1 Tháng Giêng, 2019, 
liên quan đến thứ thuế áp đặt theo Đoạn 17041 của Bộ Luật Thu 
Nhập và Thuế Vụ, thì khung thuế thu nhập và thuế suất ở mức 
9.3 phần trăm quy định trong đoạn văn (1) tiểu phần (a) Đoạn 
17041 của Bộ Luật Thu Nhập và Thuế Vụ sẽ được sửa đổi bởi 
mỗi điều sau đây:
(A)  (i)  Đối với phần thu nhập chịu thuế nhiều hơn hai trăm 

năm mươi  ngàn  đô  la  ($250,000)  nhưng  không  hơn  ba  trăm 
ngàn đô la ($300,000), thì thuế suất là 10.3 phần trăm đối với 
phần vượt quá hai trăm năm mươi ngàn đô la ($250,000).
(ii)  Đối với phần thu nhập chịu thuế nhiều hơn ba trăm ngàn 

đô  la  ($300,000)  nhưng  không  hơn  năm  trăm  ngàn  đô  la 
($500,000), thì thuế suất là 11.3 phần trăm đối với phần vượt 
quá ba trăm ngàn đô la ($300,000).
(iii)  Đối với phần  thu nhập chịu  thuế nhiều hơn năm  trăm 

ngàn đô la ($500,000), thì thuế suất là 12.3 phần trăm đối với 
phần vượt quá năm trăm ngàn đô la ($500,000).
(B)  Các khung thuế thu nhập quy định tại các mệnh đề (i), 

(ii), và (iii) của tiểu đoạn văn (A) sẽ được tính lại, vì nếu không 
thì được quy định trong tiểu phần (h) Đoạn 17041 của Bộ Luật 
Thu Nhập và Thuế Vụ, chỉ cho các năm tính thuế bắt đầu vào và 
sau ngày 1 Tháng Giêng, 2013.
(C)  (i)  Cho các mục đích của tiểu phần (g) Đoạn 19136 của 

Bộ Luật Thu Nhập và Thuế Vụ, đoạn văn này sẽ được xem là trở 
thành luật vào ngày nó trở nên có hiệu lực.
(ii)  Cho các mục đích của Mục 10 (bắt đầu từ Đoạn 17001), 

và Mục 10.2 (bắt đầu từ Đoạn 18401), Phần 2 của Bộ Luật Thu 
Nhập và Thuế Vụ, thì các khung thuế được sửa đổi và thuế suất 
được thiết lập và áp đặt bởi đoạn văn này sẽ được xem là được 
thiết lập và áp đặt theo Đoạn 17041 của Bộ Luật Thu Nhập và 
Thuế Vụ.
(D)  Đoạn văn này sẽ hết tác dụng vào ngày 1 Tháng Mười 

Hai, 2019.
(3)  Đối với bất kỳ năm tính thuế nào bắt đầu vào hoặc sau 

ngày 1 Tháng Giêng, 2012, và trước ngày 1 Tháng Giêng, 2019, 
liên quan đến thứ thuế áp đặt theo Đoạn 17041 của Bộ Luật Thu 
Nhập và Thuế Vụ, thì khung thuế thu nhập và thuế suất ở mức 
9.3 phần trăm quy định trong đoạn văn (1) tiểu phần (c) Đoạn 
17041 của Bộ Luật Thu Nhập và Thuế Vụ sẽ được sửa đổi bởi 
mỗi điều sau đây:
(A)  (i)  Đối với phần thu nhập chịu thuế nhiều hơn ba trăm 

bốn mươi ngàn đô la ($340,000) nhưng không hơn bốn trăm lẻ 
tám ngàn đô la ($408,000), thì thuế suất là 10.3 phần trăm đối 
với phần vượt quá ba trăm bốn mươi ngàn đô la ($340,000).
(ii)  Đối với phần thu nhập chịu thuế nhiều hơn bốn trăm lẻ 

tám  ngàn  đô  la  ($408,000)  nhưng  không  hơn  sáu  trăm  tám 
mươi ngàn đô la ($680,000), thì thuế suất là 11.3 phần trăm đối 
với phần vượt quá bốn trăm lẻ tám ngàn đô la ($408,000).
(iii)  Đối với phần thu nhập chịu thuế nhiều hơn sáu trăm tám 

mươi ngàn đô la ($680,000) thì thuế suất là 12.3 phần trăm đối 
với phần vượt quá sáu trăm tám mươi ngàn đô la ($680,000).
(B)  Các khung thuế thu nhập quy định tại các mệnh đề (i), 

(ii), và (iii) của tiểu đoạn văn (A) sẽ được tính lại, vì nếu không 
thì được quy định trong tiểu phần (h) Đoạn 17041 của Bộ Luật 
Thu Nhập và Thuế Vụ, chỉ cho các năm tính thuế bắt đầu vào và 
sau ngày 1 Tháng Giêng, 2013.

(C)  (i)  Cho các mục đích của tiểu phần (g) Đoạn 19136 của 
Bộ Luật Thu Nhập và Thuế Vụ, đoạn văn này sẽ được xem là trở 
thành luật vào ngày nó trở nên có hiệu lực.
(ii)  Cho các mục đích của Mục 10 (bắt đầu từ Đoạn 17001), 

và Mục 10.2 (bắt đầu từ Đoạn 18401), Phần 2 của Bộ Luật Thu 
Nhập và Thuế Vụ, thì các khung thuế được sửa đổi và thuế suất 
được thiết lập và áp đặt bởi đoạn văn này sẽ được xem là được 
thiết lập và áp đặt theo Đoạn 17041 của Bộ Luật Thu Nhập và 
Thuế Vụ.
(D)   Đoạn văn này sẽ hết tác dụng vào ngày 1 Tháng Mười 

Hai, 2019.
(g)  (1)  Giám Đốc Quản Lý Tài Chánh, theo thẩm quyền luật 

định của họ, có thể thực hiện việc kiểm toán các khoản chi từ 
Quỹ Thu Nhập Địa Phương 2011 và từ bất kỳ Quỹ Thu Nhập 
Địa Phương 2011, của Quận nào, và sẽ kiểm toán Trương Mục 
Bảo Vệ Giáo Dục để bảo đảm rằng những ngân khoản đó được 
sử dụng và kết toán một cách phù hợp với đoạn này.
(2)  Bộ Trưởng Tư Pháp hoặc biện lý khu tại địa phương phải 

nhanh chóng điều tra, và có thể tìm cách áp dụng các hình phạt 
dân sự hoặc hình sự, đối với bất cứ vụ sử dụng tiền bạc sai trái 
nào từ Quỹ Thu Nhập Địa Phương 2011 của Quận hoặc Trương 
Mục Bảo Vệ Giáo Dục.

ĐOẠN 5. Ngày Hiệu Lực.
Tiểu phần (b) Đoạn 36 Điều XIII của Hiến Pháp California, 

như được dự luật này thêm vào, sẽ có tác dụng bắt đầu từ ngày 
1 Tháng Bảy, 2011. Các đoạn văn (2) và (3) tiểu phần (f) Đoạn 
36 Điều XIII của Hiến Pháp California, như được dự luật này 
thêm vào, sẽ có tác dụng bắt đầu từ ngày 1 Tháng Giêng, 2012. 
Tất cả các điều khoản khác của dự luật này sẽ trở nên có tác 
dụng vào ngày sau ngày bầu cử mà dự luật này được phê chuẩn 
bởi đa số cử tri bầu cho dự luật này trong lá phiếu.

ĐOẠN 6. Các Dự Luật Mâu Thuẫn Nhau.
Trong trường hợp dự luật này và một dự luật khác để áp đặt 

thuế suất gia tăng từ từ đối với thu nhập cá nhân sẽ xuất hiện 
trên cùng lá phiếu bầu toàn tiểu bang, thì các điều khoản của dự 
luật hoặc các dự luật khác đó sẽ bị xem là mâu thuẫn với dự luật 
này. Trong trường hợp dự luật này nhận được số phiếu thuận 
nhiều hơn một dự luật bị xem là mâu thuẫn với nó, thì các điều 
khoản của đạo luật này sẽ có giá trị toàn bộ, và dự luật hoặc các 
dự luật khác đó trở nên vô giá trị và không có hiệu lực.

ĐOẠN 7. Dự luật này cung cấp tài trợ cho các khu học 
chánh và khu đại học cộng đồng một ngân khoản bằng hoặc 
vượt quá số tiền mà lẽ ra sẽ được cung cấp nếu các khoản thu 
nhập ký thác theo các Đoạn 6051.15 và 6201.15 của Bộ Luật 
Thu Nhập và Thuế Vụ theo Chương 43 của Các Đạo Luật năm 
2011 đã được xem là “thu nhập Quỹ Chung”, hoặc “tiền thuế thu 
được cho Quỹ Chung” cho các mục đích của Đoạn 8 Điều XVI 
của Hiến Pháp California.

DỰ LUẬT 31
Dự luật tiên khởi này được đưa ra trước người dân California theo các 

điều khoản của Đoạn 8 Điều II của Hiến Pháp California.
Dự luật tiên khởi này tu chính và thêm các đoạn Hiến Pháp California và 

thêm các đoạn vào Bộ Luật Giáo Dục và Bộ Luật Chính Quyền; 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.
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DỰ LUẬT

Đạo Luật về Hiệu Năng và Trách Nhiệm Chính Quyền

ĐOẠN 1. Kết Luận và Tuyên Bố
Người dân tại Tiểu Bang California theo đây kết luận và 

tuyên bố rằng chính quyền phải:
1. Đáng Tín Nhiệm. Chính quyền California đã làm mất đi lòng tín 

nhiệm của công dân và không đáp ứng các nhu cầu của người dân tại 
California. Người dân đóng thuế có quyền hưởng lợi nhiều hơn từ khoản 
đầu tư của mình và công chúng xứng đáng được hưởng kết quả tốt hơn từ 
các dịch vụ của chính quyền.

2. Chịu Trách Nhiệm về Kết Quả. Để khôi phục lòng tín nhiệm, chính 
quyền ở tất cả các cấp phải chịu trách nhiệm về kết quả. Người dân có 
quyền biết tiền thuế được chi tiêu như thế nào và các cơ quan chính quyền 
làm việc có hiệu quả đến mức nào. Các cơ quan chính quyền tiểu bang và 
địa phương phải ấn định các kết quả có thể đo lường được cho tất cả các 
khoản chi tiêu và công bố đều đặn phúc trình về mức tiến bộ về các kết quả 
đó.

3. Có Hiệu Quả về Phí Tổn. California phải đầu tư các nguồn 
tài nguyên công hiếm hoi một cách khôn ngoan để cạnh tranh 
trong nền kinh tế toàn cầu. Do đó các dịch vụ công thiết yếu 
phải được cung cấp với hiệu quả và hiệu năng ngày càng tăng.

4. Minh Bạch. Điều tối quan trọng là công việc công phải 
công khai. Thành thật và cởi mở giúp phát huy và bảo tồn mức 
toàn vẹn của nền dân chủ và mối liên hệ giữa người dân và 
chính quyền của họ.

5. Tập Trung vào Kết Quả. Để cải tiến kết quả, các cơ quan 
công cần hiểu rõ ràng mục đích công. Bằng dự luật này, người 
dân tuyên bố rằng mục đích của các chính quyền tiểu bang và 
địa phương là phát huy một nền kinh tế thịnh vượng, một môi 
trường có phẩm chất, và công bằng cộng đồng. Các mục đích 
này được nâng cao bằng cách đạt được ít nhất các mục tiêu sau 
đây: gia tăng việc làm, cải tiến giáo dục, giảm nghèo, giảm tội 
ác, và cải tiến sức khỏe.

6. Hợp Tác. Để tận dụng từng đồng, các cơ quan công phải 
làm việc với nhau để giảm bớt nạn hành chánh quan liêu, loại 
bỏ trùng lắp, và giải quyết mâu thuẫn. Họ phải kết hợp các dịch 
vụ và áp dụng các sách lược đã được chứng minh có hiệu quả 
và có thể đem lại khác biệt trong cuộc sống của người dân 
California.

7. Gần Gũi Hơn với Người Dân. Nhiều dịch vụ chính quyền 
được cung cấp hiệu quả nhất ở cấp địa phương, nơi các viên 
chức công biết rõ các cộng đồng của họ và cư dân tiếp xúc được 
với các viên chức dân cử. Các chính quyền địa phương cần có 
khả năng linh động để lập các chương trình đáp ứng sát nhu cầu 
của các cộng đồng của họ.

8. Yểm Trợ Tạo Việc Làm Vùng. California gồm có nhiều 
nền kinh tế vùng. Nhiều thành phần sinh động kinh tế tốt nhất 
là được giải quyết ở cấp vùng. Tiểu Bang phải cho phép và 
khuyến khích các chính quyền địa phương cộng tác trong vùng 
để nâng cao khả năng thu hút đầu tư vốn vào các nền kinh tế 
vùng để tạo việc làm lương cao.

9. Sẵn Sàng Lắng Nghe. Công chúng tham gia là yếu tố thiết 
yếu để bảo đảm một nền dân chủ sinh động và đáp ứng và một 
chính quyền đáp ứng và chịu trách nhiệm. Khi chính quyền 
lắng nghe, sẽ có thêm người sẵn sàng giữ một vai trò tích cực 
trong cộng đồng của họ và chính quyền của họ.

10. Tằn Tiện và Thận Trọng. Các chính quyền tiểu bang và 

địa phương ngày nay chi tiêu hàng trăm triệu đô la cho các tiến 
trình ngân sách mà không công bố cho biết đạt được những gì. 
Cùng các số tiền đó có thể được sử dụng hiệu quả hơn để lập các 
ngân sách liên kết các số tiền với mục tiêu và thông báo mức 
tiến bộ về các mục tiêu đó, vốn là mục đích chính của các ngân 
sách công.

ĐOẠN 2. Mục Đích và Ý Định
Khi ban hành dự luật này, người dân tại Tiểu Bang California 

có ý định:
1. Cải tiến các kết quả và bắt chịu trách nhiệm với người dân 

đóng thuế và công chúng bằng cách cải tiến tiến trình ngân sách 
cho các chính quyền tiểu bang và địa phương với các nguồn tài 
nguyên hiện hữu.

2. Giúp chính quyền tiểu bang làm việc nhiều hiệu năng, 
hiệu quả, và minh bạch hơn qua một tiến trình ngân sách tiểu 
bang làm những việc sau:

a. Tập trung các quyết định về ngân sách vào những gì các 
chương trình đang muốn đạt được và có tiến bộ hay không.

b. Đòi hỏi lập một ngân sách hai năm và tái duyệt mỗi chương 
trình ít nhất từng năm năm một để bảo đảm tiền được chi tiêu 
đúng mức trong thời gian đó.

c. Đòi hỏi các chương trình mới quan trọng và cắt giảm thuế 
phải có các nguồn tài trợ được xác định rõ ràng trước khi ban 
hành các quyết định đó.

d. Đòi hỏi phải công bố các đạo luật—gồm cả Đạo Luật 
Ngân Sách—trong ba ngày trước khi các nhà lập pháp có thể bỏ 
phiếu.

3. Đưa chính quyền đến gần người dân hơn bằng cách giúp 
và khuyến khích các chính quyền địa phương làm việc với nhau 
để tiết kiệm tiền, cải tiến kết quả, và khôi phục trách nhiệm với 
công chúng qua những biện pháp sau:

a. Tập trung các quyết định về ngân sách của chính quyền 
địa phương vào những gì các chương trình đang muốn đạt được 
và có tiến bộ hay không.

b. Giao thẩm quyền cho các quận, thành phố, và trường học 
để họ soạn, qua một tiến trình công cộng, một Kế Hoạch Hành 
Động Sách Lược Cộng Đồng để lập các ưu tiên cộng đồng mà 
họ không thể tự đạt được thành quả.

c. Cho phép các chính quyền địa phương nào phê chuẩn một 
Kế Hoạch Hành Động có được khả năng linh động về cách họ 
chi tiêu tiền tiểu bang để cải tiến kết quả của các chương trình 
công.

d. Cho phép các chính quyền địa phương nào phê chuẩn một 
Kế Hoạch Hành Động tư cách nhận định luật lệ nào của tiểu 
bang cản trở mức tiến bộ và một tiến trình ấn định điều luật địa 
phương để đáp ứng điều kiện của tiểu bang.

e. Khuyến khích các chính quyền địa phương cộng tác để đạt 
được các mục tiêu được giải quyết có hiệu quả hơn ở cấp vùng.

f. Cung cấp một số tài trợ của tiểu bang để khuyến khích các 
chính quyền địa phương lập các Kế Hoạch Hành Động.

g. Đòi hỏi các chính quyền địa phương phải phúc trình mức 
tiến bộ hàng năm của họ và đánh giá các nỗ lực của họ bốn năm 
một lần như là điều kiện để được tiếp tục linh động—do đó khôi 
phục trách nhiệm của các viên chức dân cử địa phương với cử 
tri và người dân đóng thuế tại địa phương.

4. Mời mọi người tham gia nhận định các ưu tiên, ấn định 
mục tiêu, thiết lập những cách đo lường kết quả, dành ra các 
nguồn tài nguyên trong ngân sách, và theo dõi mức tiến bộ.
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5. Thực thi các biện pháp cải tổ ngân sách trong đây bằng 
cách dùng các nguồn tài nguyên hiện hữu đang dành cho các 
tiến trình ngân sách của tiểu bang và các tiểu khu chính trị của 
họ mà không phải tài trợ thêm nhiều. Ngoài ra, thành lập Tín 
Quỹ Hiệu Năng và Trách Nhiệm từ các gốc thuế và thu nhập 
hiện hữu. Không có điều khoản nào trong đây đòi hỏi phải tăng 
bất cứ khoản thuế nào hoặc cải biến bất cứ thuế suất hoặc gốc 
thuế nào.

ĐOẠN 3. Đoạn 8 của Điều IV Hiến Pháp California được 
tu chính như sau:

Đoạn 8. (a) Trong những khóa họp thường lệ không có dự 
luật nào ngoài dự luật ngân sách có thể được tiểu ban hoặc bất 
cứ viện nào nghe trình bày hoặc hành động cho đến ngày thứ 31 
sau khi đưa ra dự luật trừ phi viện bãi bỏ điều kiện này bằng 
cách gọi tên bỏ phiếu ghi vào sổ, với ba phần tư phiếu thuận.

(b) Lập Pháp không được làm luật nào ngoại trừ bằng đạo 
luật và không được ban hành đạo luật nào ngoại trừ bằng dự 
luật. Không có dự luật nào được thông qua trừ phi dự luật đó 
được bàn cãi về danh xưng trong 3 ngày tại mỗi viện nhưng 
viện có thể bãi bỏ điều kiện này bằng cách gọi tên bỏ phiếu ghi 
vào sổ, với hai phần ba phiếu thuận. Không có dự luật nào 
không phải là dự luật có một điều khoản khẩn cấp được thông 
qua trong một khóa họp đặc biệt do Thống Đốc triệu tập để giải 
quyết một tình trạng khẩn trương do Thống Đốc tuyên bố vì một 
thiên tai hoặc một vụ tấn công khủng bố được thông qua nếu dự 
luật đó cùng với những khoản tu chính chưa được in có bản in 
và được phân phối cho các thành viên và cung cấp cho công 
chúng trong ít nhất là 3 ngày. Không có dự luật nào được thông 
qua trừ phi, bằng cách gọi tên bỏ phiếu ghi vào sổ, có đa số 
phiếu thuận của thành viên mỗi viện.

(c) (1) Trừ trường hợp quy định trong các đoạn văn (2) và (3) 
của tiểu phần này, một đạo luật được ban hành trong khóa họp 
thường lệ sẽ có hiệu lực vào ngày 1 Tháng Giêng kế tiếp sau 
thời gian 90 ngày kể từ ngày ban hành đạo luật đó và một đạo 
luật được ban hành trong khóa họp đặc biệt sẽ có hiệu lực vào 
ngày thứ 91 sau khi chấm dứt khóa họp đặc biệt để thông qua dự 
luật đó.

(2) Một đạo luật, không phải là một đạo luật thành lập hoặc 
thay đổi đường biên của bất cứ địa hạt lập pháp, quốc hội, hoặc 
bầu cử nào, được ban hành bằng một dự luật do Lập Pháp thông 
qua vào hoặc trước ngày Lập Pháp ngưng họp để cùng nghỉ để 
họp lại trong năm thứ nhì của khóa họp lập pháp hai năm, và đã 
chuyển cho Thống Đốc sau ngày đó, sẽ có hiệu lực vào ngày 1 
Tháng Giêng kế tiếp sau ngày ban hành đạo luật đó trừ phi, 
trước ngày 1 Tháng Giêng, một bản kiến nghị trưng cầu dân ý 
ảnh hưởng đến đạo luật đó được nộp cho Tổng Chưởng Lý theo 
tiểu phần (d) Đoạn 10 của Điều II, mà trong trường hợp đó thì 
đạo luật này sẽ có hiệu lực vào ngày thứ 91 sau ngày ban hành 
trừ phi kiến nghị đã được nộp cho Tổng Thư Ký Tiểu Bang theo 
tiểu phần (b) Đoạn 9 của Điều II.

(3) Các đạo luật tổ chức bầu cử, các đạo luật áp đặt thuế hoặc 
phân bổ cho các chi phí thông thường hiện thời của Tiểu Bang, 
và các đạo luật khẩn cấp sẽ có hiệu lực ngay khi ban hành.

(d) Các đạo luật khẩn cấp là các đạo luật cần thiết để bảo tồn 
ngay trật tự, sức khỏe, hoặc an toàn công cộng. Một bản sự kiện 
về tính cách cần thiết này sẽ được nêu ra trong một đoạn của dự 
luật. Tại mỗi viện, đoạn này và dự luật này sẽ được thông qua 
riêng rẽ, mỗi lần bằng cách gọi tên bỏ phiếu ghi vào sổ, với hai 

phần ba phiếu thuận. Một đạo luật khẩn cấp không được thành 
lập hoặc bãi bỏ bất cứ chức vụ nào hoặc thay đổi lương, nhiệm 
kỳ, hoặc nhiệm vụ của bất cứ chức vụ nào, hoặc cấp bất cứ đặc 
quyền hoặc đặc lợi nào, hoặc thành lập bất cứ trường hợp giao 
quyền hoặc quyền lợi nào.

ĐOẠN 4. Đoạn 9.5 được thêm vào Điều IV Hiến Pháp 
California, như sau:
ĐOẠn  9.5.  Một  dự  luật  được Lập Pháp  thông qua mà  (1) 

thành  lập  một  chương  trình  mới  của  tiểu  bang,  kể  cả  một 
chương trình địa phương do tiểu bang bắt buộc được nêu trong 
Đoạn 6 của Điều XIII B, hoặc một cơ quan mới, hoặc mở rộng 
thêm phạm vi của một chương  trình hoặc cơ quan  tiểu bang 
hiện hữu như vậy, mà kết quả sẽ là, nếu được tài trợ, một khoản 
gia tăng phí tổn sau cùng của tiểu bang lên hơn hai mươi lăm 
triệu đô la ($25,000,000) trong năm tài khóa đó hoặc trong bất 
cứ năm tài khóa nào sau đó, hoặc (2) giảm bớt thuế tiểu bang 
hoặc nguồn thu nhập khác của tiểu bang, mà kết quả sẽ là một 
khoản giảm thu nhập sau cùng của Tiểu Bang lên hơn hai mươi 
lăm triệu đô la ($25,000,000) trong năm tài khóa đó hoặc trong 
bất cứ năm  tài khóa nào sau đó,  là vô giá  trị  trừ phi có các 
khoản giảm bớt chương trình tiểu bang hoặc thêm thu nhập để 
bù đắp, hoặc cả hai, trong dự luật đó hoặc một dự luật khác một 
số tiền bằng hoặc nhiều hơn khoản gia tăng phí tổn sau cùng 
của  tiểu  bang  hoặc  khoản  giảm  thu  nhập  sau  cùng  của  tiểu 
bang. Mức hai mươi  lăm triệu đô la ($25,000,000) nêu  trong 
đoạn này sẽ được điều chỉnh hàng năm vì lạm phát theo Chỉ Số 
Giá Tiêu Thụ California.

ĐOẠN 5. Đoạn 10 của Điều IV Hiến Pháp California được 
tu chính như sau:

Đoạn 10. (a) Mỗi dự luật do Lập Pháp thông qua sẽ được 
đệ trình lên Thống Đốc. Dự luật này sẽ trở thành đạo luật nếu 
được Thống Đốc ký ban hành. Thống Đốc có thể phủ quyết dự 
luật đó bằng cách gửi trả lại kèm với những lời phản đối cho 
viện gốc đưa ra dự luật đó, và viện đó sẽ ghi những lời phản đối 
vào sổ và tái xét dự luật. Nếu sau đó mỗi viện thông qua dự luật 
này bằng cách gọi tên bỏ phiếu ghi vào sổ, với hai phần ba phiếu 
thuận, thì dự luật này trở thành đạo luật.

(b) (1) Bất cứ dự luật nào, không phải dự luật thành lập hoặc 
thay đổi đường biên của bất cứ địa hạt lập pháp, quốc hội, hoặc 
bầu cử nào, được Lập Pháp thông qua vào hoặc trước ngày Lập 
Pháp chấm dứt khóa họp chung để họp lại trong năm thứ nhì 
của khóa họp lập pháp hai năm, và đã chuyển cho Thống Đốc 
sau ngày đó, mà không được gửi trả lại trong vòng 30 ngày sau 
ngày đó thì sẽ trở thành đạo luật.

(2) Bất cứ dự luật nào được Lập Pháp thông qua trước ngày 
30 Tháng Sáu của năm thứ nhì của khóa họp lập pháp hai năm 
và đã chuyển cho Thống Đốc vào hoặc sau ngày 30 Tháng Sáu 
mà không được gửi trả lại vào hoặc trước ngày 31 Tháng Bảy 
năm đó sẽ trở thành đạo luật. Ngoài ra, bất cứ dự luật nào được 
Lập Pháp thông qua trước ngày 1 Tháng Chín của năm thứ nhì 
của khóa họp lập pháp hai năm và đã chuyển cho Thống Đốc 
vào hoặc sau ngày 1 Tháng Chín mà không được gửi trả lại vào 
hoặc trước ngày 30 Tháng Chín năm đó sẽ trở thành đạo luật.

(3) Bất cứ dự luật nào khác được nộp cho Thống Đốc mà 
không được gửi trả lại trong vòng 12 ngày sẽ trở thành đạo luật.

(4) Nếu vì Lập Pháp ngưng một phiên họp đặc biệt mà không 
gửi trả lại được một dự luật kèm với lời phủ quyết, dự luật đó sẽ 
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trở thành đạo luật trừ phi Thống Đốc phủ quyết dự luật đó trong 
vòng 12 ngày sau khi nhận bằng cách đưa dự luật đó kèm với lời 
phủ quyết đến văn phòng của Tổng Thư Ký Tiểu Bang.

(5) Nếu ngày thứ 12 của thời hạn Thống Đốc phải có hành 
động theo đoạn văn (3) hoặc (4) của tiểu phần này là ngày Thứ 
Bảy, Chủ Nhật, hoặc ngày lễ, thời hạn này được gia hạn đến 
ngày kế tiếp mà không phải là ngày Thứ Bảy, Chủ Nhật, hoặc 
ngày lễ.

(c) (1) Bất cứ dự luật nào được đưa ra trong năm đầu của 
khóa họp lập pháp hai năm mà chưa được viện gốc đưa ra dự 
luật đó thông qua trễ nhất là ngày 31 Tháng Giêng của năm thứ 
nhì của khóa họp lập pháp hai năm thì viện đó sẽ không còn 
được có hành động gì nữa về dự luật đó. Không có dự luật nào 
có thể được bất cứ viện nào thông qua vào hoặc sau ngày 1 
Tháng Chín của một năm số chẵn ngày 30 Tháng Sáu của năm 
thứ nhì của hai năm trừ các đạo luật tổ chức bầu cử, các đạo luật 
áp đặt thuế hoặc phân bổ cho các chi phí thông thường hiện thời 
của Tiểu Bang, và các đạo luật khẩn cấp các dự luật có hiệu lực 
ngay, và các dự luật được thông qua sau khi bị Thống Đốc phủ 
quyết.
(2)  Không có dự luật nào được đưa ra hoặc cứu xét  trong 

năm thứ nhì của hai năm nếu luật đó giống phần lớn và có cùng 
tác dụng như bất cứ bản dự luật nào đã được đưa ra hoặc tu 
chính mà không được viện gốc thông qua trễ nhất là vào ngày 
31 Tháng Giêng của năm thứ nhì của hai năm theo đòi hỏi của 
đoạn văn (1).

(d) (1) Lập Pháp không được đệ trình bất cứ dự luật nào cho 
Thống Đốc sau ngày 15 Tháng Mười Một của năm thứ nhì của 
khóa họp lập pháp hai năm. Vào ngày Thứ Hai đầu tiên theo sau 
ngày 4 Tháng Bảy của năm thứ nhì của hai năm, Lập Pháp sẽ 
họp,  là một phần của khóa họp thường lệ, để giám sát và tái 
duyệt  chương  trình.  Lập Pháp  phải  thành  lập một  tiến  trình 
giám  sát  để  đánh giá  và  cải  tiến  các  chương  trình  của Tiểu 
Bang hoặc các cơ quan địa phương thực thi các chương trình 
được tiểu bang tài trợ cho Tiểu Bang dựa trên các tiêu chuẩn về 
hiệu năng được ấn định trong đạo luật và Đạo Luật Ngân Sách 
hai  năm.  Trong  vòng một  năm  kể  từ  ngày  hiệu  lực  của  điều 
khoản này, một lịch trình tái duyệt phải được ấn định cho tất cả 
các chương trình của tiểu bang bất luận do một cơ quan tiểu 
bang hay địa phương điều hành để thực thi các chương trình 
được tiểu bang tài trợ cho Tiểu Bang. Lịch trình này phải sắp 
xếp thứ tự trước sau để tái duyệt các chương trình tương tự để 
có thể nhận định và tái duyệt các mối tương quan giữa các mục 
tiêu chương trình. Tiến trình tái duyệt sẽ đưa đến các đề nghị 
dưới dạng dự  luật nhằm cải  tiến hoặc chấm dứt các chương 
trình. Mỗi chương trình phải được tái duyệt ít nhất năm năm 
một lần.
(2)  Tiến trình được thành lập cho việc giám sát chương trình 

theo đoạn văn (1) cũng sẽ gồm phần tái duyệt các Chương Trình 
Hành Động Sách Lược Cộng Đồng được áp dụng theo Điều XI 
A để quyết định xem có bất cứ luật lệ nào của tiểu bang được 
các cơ quan chính quyền địa phương tham gia nhận định là cản 
trở tiểu bang trong việc cải tiến kết quả nên được tu chính hay 
bãi bỏ hay không theo yêu cầu của các cơ quan chính quyền địa 
phương tham gia dựa trên kết quả tái duyệt ít nhất là ba năm 
kinh  nghiệm  với  các  Chương  Trình  Hành  Động  Sách  Lược 
Cộng Đồng. Kỳ tái duyệt này sẽ thẩm định xem các Kế Hoạch 
Hành Động có cải tiến được cách cung cấp các dịch vụ và mức 

hiệu quả tại tất cả những nơi trong cộng đồng được nhận định 
trong kế hoạch đó hay không.

(e) Thống Đốc có thể giảm bớt hoặc loại bỏ một hoặc nhiều 
khoản phân bổ trong khi phê chuẩn những phần khác của một 
dự luật. Thống Đốc sẽ kèm theo dự luật đó một bản ghi những 
khoản bị giảm bớt hoặc loại bỏ và các lý do cho hành động đó. 
Thống Đốc sẽ chuyển cho viện gốc đưa ra dự luật đó một bản 
ghi và các lý do này. Những khoản bị giảm bớt hoặc loại bỏ sẽ 
được cứu xét riêng biệt và có thể được thông qua dù Thống Đốc 
phủ quyết theo cùng cung cách như các dự luật.

(f) (1) Nếu, sau khi ban hành dự luật ngân sách cho năm tài 
khóa 2004–05 hoặc bất cứ năm tài khóa nào sau đó, Thống Đốc 
quyết định rằng, cho năm tài khóa đó, số thu nhập của Quỹ 
Chung sẽ giảm nhiều dưới mức ước tính thu nhập của Quỹ 
Chung làm căn bản cho dự luật ngân sách được ban hành cho 
năm tài khóa đó, hoặc số chi tiêu của Quỹ Chung sẽ gia tăng 
nhiều hơn mức ước tính thu nhập của Quỹ Chung, hoặc cả hai, 
Thống Đốc có thể tuyên bố tình trạng khẩn trương tài khóa và 
do đó sẽ yêu cầu Lập Pháp họp một khóa họp đặc biệt cho mục 
đích này. Lời tuyên bố này phải nhận định bản chất của tình 
trạng khẩn trương tài khóa và sẽ được Thống Đốc nộp cho Lập 
Pháp, kèm theo dự luật giải quyết tình trạng khẩn trương tài 
khóa. Để đáp ứng lời tuyên bố của Thống Đốc, Lập Pháp có thể 
nộp cho Thống Đốc một dự luật hoặc các dự luật để giải quyết 
tình trạng khẩn trương tài khóa này.

(2) Nếu Lập Pháp không thông qua được và gửi cho Thống 
Đốc một dự luật hoặc các dự luật để giải quyết tình trạng khẩn 
trương tài khóa này trễ nhất là vào ngày thứ 45 sau ngày đưa ra 
tuyên bố, Lập Pháp không được có hành động gì về bất cứ dự 
luật nào khác, và Lập Pháp cũng không được ngưng họp để 
nghỉ chung, cho đến khi dự luật hoặc các dự luật đó được thông 
qua và gửi cho Thống Đốc.

(3) Một dự luật giải quyết tình trạng khẩn trương tài khóa 
được tuyên bố theo đoạn này phải có một câu nêu rõ như vậy. 
Cho các mục đích của các đoạn văn (2)  và (4), việc có ghi câu 
này sẽ được xem là có nghĩa rõ ràng dự luật này giải quyết tình 
trạng khẩn trương tài khóa. Một dự luật giải quyết tình trạng 
khẩn trương tài khóa được tuyên bố theo đoạn này có một câu 
nêu rõ như vậy, và được thông qua và gửi cho Thống Đốc trễ 
nhất là ngày thứ 45 sau khi đưa ra lời tuyên bố tình trạng khẩn 
trương tài khóa, sẽ có hiệu lực ngay sau khi ban hành.
(4)  (A) Nếu Lập Pháp  không  thông  qua  và  gửi  cho Thống 

Đốc một dự luật hoặc các dự luật giải quyết  tình  trạng khẩn 
trương tài khóa trễ nhất là ngày thứ 45 sau khi tuyên bố tình 
trạng khẩn trương tài khóa, Thống Đốc có thể, ký  lệnh hành 
pháp để giảm bớt hoặc loại bỏ bất cứ khoản phân bổ hiện hữu 
nào của Quỹ Chung cho năm tài khóa đó nếu khoản phân bổ đó 
không phải do Hiến Pháp hoặc luật liên bang quy định. Tổng số 
phân bổ được Thống Đốc giảm bớt hoặc loại bỏ sẽ chỉ giới hạn 
vào số tiền cần thiết giúp cho các khoản chi tiêu của Quỹ Chung 
cho năm tài khóa đó không vượt quá mức ước tính mới nhất của 
số thu nhập của Quỹ Chung theo đoạn văn (1).
(B)  Nếu  Lập Pháp  đang  trong  khóa  họp,  họ  có  thể,  trong 

vòng 20 ngày sau khi Thống Đốc ký lệnh hành pháp theo tiểu 
đoạn văn (A), bác bỏ tất cả hoặc một phần của lệnh hành pháp 
bằng cách gọi tên bỏ phiếu ghi vào sổ, với hai phần ba phiếu 
thuận  tại mỗi viện. Nếu Lập Pháp không  trong khóa họp khi 
Thống Đốc ký lệnh hành pháp, Lập Pháp sẽ có 30 ngày để tái 
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nhóm và đưa ra quyết nghị bác bỏ tất cả hoặc một phần của 
lệnh hành pháp  theo số phiếu  thuận nói  trên. Một  lệnh hành 
pháp hoặc một phần trong đó mà không bị Lập Pháp bác bỏ sẽ 
có hiệu  lực  vào ngày  sau  khi  hết  thời  hạn bác bỏ  lệnh hành 
pháp. Sau ngày thứ 45 sau khi đưa ra tuyên bố tình trạng khẩn 
trương tài khóa, khoản cấm nêu trong đoạn văn (2) sẽ hết áp 
dụng khi (i) một hoặc nhiều lệnh hành pháp đã được ký theo 
đoạn văn này đã có hiệu lực, hoặc (ii) Lập Pháp đã thông qua 
và gửi đến Thống Đốc một dự  luật hoặc các dự  luật để giải 
quyết tình trạng khẩn trương tài khóa đó.
(C)  Một  dự  luật  khôi  phục  quân  bình  ngân  sách  theo  tiểu 

đoạn văn (B) có thể được thông qua mỗi viện bằng cách gọi tên 
bỏ phiếu ghi vào sổ, với đa số phiếu thuận, để có hiệu lực ngay 
sau  khi  được Thống Đốc  ký  ban hành hoặc  vào ngày ghi  rõ 
trong đạo luật đó, nhưng miễn là bất cứ dự luật nào áp đặt một 
khoản  thuế mới hoặc  các  khoản  tăng  thuế hiện hữu  thì  phải 
được  thông qua với hai phần ba phiếu  thuận của các Thành 
Viên trong mỗi viện Lập Pháp.

ĐOẠN 6. Đoạn 12 của Điều IV Hiến Pháp California được 
tu chính như sau:

Đoạn 12. (a) (1) Trong vòng 10 ngày đầu của mỗi năm số 
lẻ, Thống Đốc phải nộp cho Lập Pháp, kèm theo lời giải thích, 
một ngân sách cho hai năm năm, tài khóa tiếp theo, có những 
bản ghi từng mục đề nghị chi tiêu của tiểu bang và mức ước tính 
về tổng số thu nhập tài nguyên của tiểu bang có được để đáp 
ứng  các  khoản  chi  tiêu  đó. Bản ghi  từng mục  về  tổng  số  tài 
nguyên ước tính của tiểu bang có được để đáp ứng các khoản 
chi tiêu được đề nghị được nộp theo tiểu phần này sẽ nhận định 
số tiền, nếu có, của các nguồn tài nguyên nào được tiên liệu là 
tài  nguyên một  lần. Ngân  sách hai  năm, phải gồm một ngân 
sách cho năm lập ngân sách và một ngân sách cho năm tài khóa 
sau đó, sẽ được gọi chung là ngân sách hai năm. Trong vòng 10 
ngày đầu của mỗi năm số chẵn, Thống Đốc có thể nộp một ngân 
sách bổ túc để tu chính hoặc bổ sung ngân sách hai năm đã ban 
hành.
(b)  Ngân sách hai năm sẽ có tất cả những yếu tố sau đây để 

cải tiến hiệu năng và trách nhiệm:
(1)  Một số ước tính về tổng số tài nguyên có được cho các 

khoản chi tiêu được đề nghị cho năm ngân sách và năm tài khóa 
sau đó.
(2)  Một  số  dự  phóng  về  các  khoản  chi  tiêu  dự  liệu  và  thu 

nhập dự liệu cho ba năm tài khóa sau năm tài khóa tiếp theo 
năm ngân sách.
(3)  Phần ghi cách ngân sách đó sẽ phát huy như thế nào các 

mục  đích  nhằm  đạt  được  một  nền  kinh  tế  thịnh  vượng,  môi 
trường có phẩm chất, và công bằng cộng đồng, bằng cách làm 
việc để đạt được ít nhất là các mục tiêu sau đây: gia tăng việc 
làm; cải tiến giáo dục; giảm nghèo; giảm bớt tội ác; và cải tiến 
sức khỏe.
(4)  Phần miêu tả các cách đo lường kết quả sẽ được sử dụng 

để thẩm định mức tiến bộ và phúc trình kết quả cho công chúng 
và  các  tiêu  chuẩn  về  hiệu  năng  cho  các  cơ  quan  và  chương 
trình của tiểu bang.
(5)  Phần ghi các cách đo lường kết quả cho mỗi khoản chi 

tiêu quan trọng của chính quyền tiểu bang mà sẽ được đề nghị 
phân bổ tài nguyên công trong ngân sách và mối liên hệ với các 
mục đích và mục tiêu chung nêu trong đoạn văn (3).
(6)  Phần ghi cách Tiểu Bang sẽ điều chỉnh chi tiêu của họ và 

đầu tư các nguồn tài nguyên công với phần của các thực thể 
chính quyền khác thực thi các nhiệm vụ của tiểu bang và các 
chương trình cho Tiểu Bang để đạt được các mục đích và mục 
tiêu nêu trong đoạn văn (3).
(7)  Một bản phúc trình công cộng về mức tiến bộ trong việc 

đạt được các mục đích và mục tiêu nêu trong đoạn văn (3) và 
phần đánh giá mức hiệu quả trong việc đạt được các mục đích 
và mục tiêu theo những mức đo lường kết quả nêu trong ngân 
sách năm trước.
(c) Nếu,  cho  năm ngân  sách  và  năm  tài  khóa  sau  đó,  tính 

chung, các khoản chi tiêu đề nghị vượt quá số thu nhập ước 
tính, Thống Đốc phải đề nghị những khoản giảm bớt chi tiêu 
hoặc phải cung cấp những nguồn thu nhập thêm, hoặc cả hai. 
Nếu có thể được, các đề nghị phải gồm cả phần phân tích tác 
động dài hạn của những khoản giảm bớt chi tiêu hoặc thu nhập 
bổ túc đối với nền kinh tế tiểu bang. Cùng với ngân sách hai 
năm, Thống Đốc phải nộp cho Lập Pháp bất cứ đạo luật nào 
cần thiết để thực thi những khoản phân bổ trong ngân sách hai 
năm, cùng với một kế hoạch năm năm về hạ tầng cơ sở vốn và 
tăng trưởng sách lược, như được nêu trong đạo luật.
(d)  Nếu ngân sách của Thống Đốc đề nghị (1) thành lập một 

chương trình mới của  tiểu bang, kể cả một chương trình địa 
phương do tiểu bang bắt buộc được nêu trong Đoạn 6 của Điều 
XIII B, hoặc một cơ quan mới, hoặc mở rộng thêm phạm vi một 
chương  trình  hoặc  cơ  quan  hiện  hữu  của  tiểu  bang, mà  tác 
động sẽ là, nếu được tài trợ, gia tăng phí tổn sau cùng của tiểu 
bang lên hơn hai mươi lăm triệu đô la ($25,000,000) trong năm 
tài khóa đó hoặc trong bất cứ năm tài khóa nào sau đó, hoặc (2) 
giảm thuế tiểu bang hoặc nguồn thu nhập khác của tiểu bang, 
mà tác động sẽ là giảm số thu nhập sau cùng của tiểu bang lên 
hơn hai mươi lăm triệu đô la ($25,000,000) trong năm tài khóa 
đó hoặc trong bất cứ năm tài khóa nào sau đó, ngân sách đó 
phải đề nghị các khoản giảm bớt chương trình tiểu bang hoặc 
thêm thu nhập để bù đắp, hoặc cả hai, với một số tiền bằng hoặc 
vượt quá gia tăng phí tổn sau cùng của tiểu bang hoặc giảm số 
thu nhập sau cùng của tiểu bang. Mức hai mươi lăm triệu đô la 
($25,000,000) nêu trong tiểu phần này sẽ được điều chỉnh hàng 
năm vì lạm phát theo Chỉ Số Giá Tiêu Thụ California.

(b)  (e) Thống Đốc và Thống Đốc đắc cử chưa nhậm chức có 
thể đòi hỏi một cơ quan, viên chức hoặc nhân viên của tiểu bang 
cung cấp bất cứ chi tiết nào cần thiết để soạn ngân sách hai năm 
và bất cứ ngân sách bổ túc nào.

(c)  (f) (1) Ngân sách hai năm và bất  cứ ngân  sách bổ  túc 
nào sẽ phải kèm theo một dự luật ngân sách ghi từng mục chi 
tiêu được đề nghị cho năm ngân sách và năm tài khóa sau đó. 
Một ngân sách bổ  túc sẽ được kèm  theo một dự  luật đề nghị 
ngân sách bổ túc.

(2) Dự luật ngân sách và các dự luật khác về những khoản 
phân bổ liên quan đến dự luật ngân sách hoặc một dự luật ngân 
sách bổ túc, do Thống Đốc đệ trình, phải được các chủ tịch tiểu 
ban cứu xét ngân sách đó đưa ra ngay tại mỗi viện.
(3)  Vào hoặc trước ngày 1 Tháng Năm mỗi năm, sau khi các 

tiểu ban phân bổ tại mỗi viện Lập Pháp đã cứu xét dự luật ngân 
sách, mỗi viện sẽ đưa dự luật ngân sách qua một tiểu ban hỗn 
hợp của Lập Pháp, mà có thể gồm cả một tiểu ban hội nghị, để 
duyệt xét dự luật ngân sách và các dự luật khác về các khoản 
phân bổ liên quan đến dự luật ngân sách và phúc trình các đề 
nghị  của họ cho mỗi  viện  trễ nhất  là ngày 1 Tháng Sáu mỗi 
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năm. Trường hợp này không loại trừ việc đưa bất cứ dự luật 
nào trong số này cho các tiểu ban chính sách ngoài một  tiểu 
ban hỗn hợp.

(3)  (4) Lập Pháp phải thông qua dự luật ngân sách và các dự 
luật khác về các khoản phân bổ liên quan đến dự luật ngân sách 
trễ nhất là vào nửa đêm ngày 15 Tháng Sáu mỗi năm. Các khoản 
phân bổ trong dự luật ngân sách, hoặc trong các dự luật khác 
về các khoản phân bổ liên quan đến dự luật ngân sách, cho năm 
tài khóa sau đó sẽ không được chi tiêu trong năm ngân sách.
(4)  (5) Cho đến khi dự luật ngân sách được ban hành, Lập Pháp 
sẽ không gửi cho Thống Đốc cứu xét bất cứ dự luật nào phân bổ 
các ngân khoản chi tiêu trong năm tài khóa ngân sách hoặc năm 
tài khóa sau đó mà dự luật ngân sách sẽ được ban hành, trừ các 
dự luật khẩn cấp được Thống Đốc đề nghị hoặc các khoản phân 
bổ cho lương và chi phí của Lập Pháp.

(d)  (g) Không có dự luật nào trừ dự luật ngân sách hoặc dự 
luật ngân sách bổ túc được có nhiều hơn một khoản phân bổ, và 
cho một mục đích rõ rệt nào đó. Các khoản phân bổ từ Quỹ 
Chung của Tiểu Bang, trừ các khoản phân bổ cho các trường 
công và các khoản phân bổ trong dự luật ngân sách, dự  luật 
ngân sách bổ túc, và trong các dự luật khác về các khoản phân 
bổ liên quan đến dự luật ngân sách, đều vô giá trị trừ phi được 
thông qua tại mỗi viện bằng cách gọi tên bỏ phiếu ghi vào sổ, 
với hai phần ba phiếu thuận.

(e)  (h) (1) Mặc dù có bất cứ điều khoản luật nào khác hoặc 
của Hiến Pháp này, dự luật ngân sách, dự luật ngân sách bổ túc, 
và các dự luật khác về các khoản phân bổ liên quan đến dự luật 
ngân sách có thể được thông qua tại mỗi viện bằng cách gọi tên 
bỏ phiếu ghi vào sổ, với đa số phiếu thuận, có hiệu lực ngay sau 
khi Thống Đốc ký ban hành hoặc vào ngày quy định trong đạo 
luật đó. Không có điều nào trong tiểu phần này ảnh hưởng đến 
điều kiện bỏ phiếu cho các khoản phân bổ cho các trường công 
ghi trong tiểu phần (d) (g) của đoạn này và trong tiểu phần (b) 
của Đoạn 8 của điều này.

(2) Cho các mục đích của đoạn này, “các dự luật khác về các 
khoản phân bổ liên quan đến dự luật ngân sách hoặc một dự luật 
ngân sách bổ túc” chỉ gồm các dự luật được nhận định là liên 
quan đến ngân sách trong dự luật ngân sách hoặc trong dự luật 
ngân sách bổ túc được Lập Pháp thông qua.
(3)  Cho các mục đích của đoạn này, “dự luật ngân sách” sẽ 

có nghĩa là dự luật hoặc các dự luật có ghi ngân sách cho năm 
ngân sách và năm tài khóa sau đó.

(f)  (i) Lập Pháp có thể kiểm soát vấn đề nộp, phê chuẩn, và 
thi hành các ngân sách và nộp đơn xin bồi hoàn cho tất cả các 
cơ quan tiểu bang.

(g) (j) Cho năm tài khóa 2004–05, hoặc bất cứ năm tài khóa 
nào sau đó, Lập Pháp không được được gửi cho Thống Đốc để 
cứu xét, và Thống Đốc cũng không được được ký thành luật, 
một dự luật ngân sách cho năm ngân sách hoặc cho năm  tài 
khóa sau đó mà sẽ phân bổ từ Quỹ Chung, cho mỗi năm tài khóa 
đó của ngân sách hai năm, một số tiền tổng cộng mà, khi kết 
hợp với tất cả những khoản phân bổ từ Quỹ Chung cho năm tài 
khóa đó tính đến ngày thông qua dự luật ngân sách đó, và số tiền 
của bất cứ nguồn tiền nào của Quỹ Chung được chuyển sang 
Trương Mục Ổn Định Ngân Sách cho năm tài khóa đó theo 
Đoạn 20 của Điều XVI, vượt quá số thu nhập, các khoản chuyển 
ngân, và số tiền còn lại từ năm tài khóa trước của Quỹ Chung 
cho năm tài khóa đó được ước tính vào ngày thông qua dự luật 

ngân sách. Mức ước tính đó thu nhập, các khoản chuyển ngân, 
và  số  tiền còn  lại của Quỹ Chung sẽ được nêu trong dự luật 
ngân sách do Lập Pháp thông qua. Dự luât ngân sách do Lập 
Pháp thông qua cũng phải có phần ghi các bổn phận tổng cộng 
của Quỹ Chung được nêu trong tiểu phần này cho mỗi năm tài 
khóa của ngân sách hai năm, cùng với phần giải thích về căn 
bản ước  tính số  thu nhập của Quỹ Chung, gồm cả phần giải 
thích về số tiền được Lập Pháp dự tính cho số thu nhập của Quỹ 
Chung  cho  năm  tài  khóa  đó  khác  với  số  thu  nhập  của  Quỹ 
Chung cho năm tài khóa ngay trước năm đó.

(h) (k) Mặc dù có bất cứ điều khoản luật nào khác hoặc của 
Hiến Pháp này, kể cả tiểu phần (c) (f) của đoạn này, Đoạn 4 của 
điều này, và các Đoạn 4 và 8 của Điều III, trong bất cứ năm nào 
mà dự luật ngân sách không được Lập Pháp thông qua trễ nhất 
là vào nửa đêm ngày 15 Tháng Sáu, sẽ không có phân bổ từ 
ngân sách hiện thời hoặc ngân sách tương lai để trả lương hoặc 
bồi hoàn chi phí di chuyển hoặc sinh sống cho Thành Viên Lập 
Pháp trong bất cứ khóa họp thường lệ hoặc đặc biệt nào cho thời 
gian từ nửa đêm ngày 15 Tháng Sáu cho đến ngày dự luật ngân 
sách được đệ trình cho Thống Đốc. Không có khoản lương hoặc 
bồi hoàn chi phí di chuyển hoặc sinh sống nào bị tước mất theo 
tiểu phần này được trả ngược lại.

ĐOẠN 7. Điều XI A được thêm vào Hiến Pháp California, 
như sau:

ĐIỀU XI A 
CÁC KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG SÁCH LƯỢC CỘNG ĐỒNG
ĐOẠN  1.  (a)  Người dân tại California mong đợi và đòi hỏi 

các thực thể của chính quyền địa phương phải giải thích công 
khai mục đích của những khoản chi tiêu và có đạt được tiến bộ 
gì về các mục tiêu đó hay không. Do đó, ngoài các điều kiện của 
bất  cứ  điều  khoản  nào  của Hiến Pháp  này,  ngân  sách  được 
thông qua của mỗi thực thể chính quyền địa phương phải có tất 
cả những yếu tố sau đây về quyền hạn và nhiệm vụ của thực thể 
đó:
(1)  Phần ghi cách ngân sách này sẽ phát huy như thế nào, 

nếu áp dụng cho nhiệm vụ, vai trò của một thực thể chính quyền 
địa phương, và các ưu tiên đã được ấn định tại địa phương, một 
nền  kinh  tế  thịnh  vượng, môi  trường  có  phẩm chất,  và  công 
bằng cộng đồng, như được phản ảnh  trong các mục  tiêu sau 
đây: gia tăng việc làm, cải tiến giáo dục, giảm nghèo, giảm bớt 
tội ác, cải tiến sức khỏe, và các ưu tiên khác của cộng đồng.
(2)  Phần miêu tả những cách đo lường kết quả chung mà sẽ 

được sử dụng để thẩm định mức tiến bộ trong tất cả mọi nơi của 
cộng đồng về các mục tiêu do thực thể chính quyền địa phương 
ấn định theo đoạn văn (1).
(3)  Phần ghi những cách đo lường kết quả cho mỗi khoản chi 

tiêu quan trọng của chính quyền mà sẽ được đề nghị phân bổ tài 
nguyên công trong ngân sách và mối liên hệ với các mục tiêu 
chung do thực thể chính quyền địa phương ấn định theo đoạn 
văn (1).
(4)  Phần ghi cách thực thể chính quyền địa phương sẽ điều 

chỉnh khoản chi  tiêu của họ và đầu  tư các nguồn  tài nguyên 
công  để  đạt  được  các mục  tiêu  do  thực  thể  chính  quyền  địa 
phương ấn định theo đoạn văn(1).
(5)  Một bản phúc trình công cộng về mức tiến bộ trong việc 

đạt được các các mục tiêu do thực thể chính quyền địa phương 
ấn định theo đoạn văn (1) và phần đánh giá mức hiệu quả trong 
việc đạt được các kết quả theo những mức đo lường nêu trong 
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ngân sách năm trước.
(b)  Mỗi thực thể chính quyền địa phương phải phát triển và 

thực thi một tiến trình cởi mở và minh bạch nhằm khuyến khích 
tất cả mọi thành phần trong cộng đồng tham gia phát triển ngân 
sách đề nghị của họ, gồm cả phần nhận định các ưu tiên của 
cộng đồng theo đoạn văn (1) của tiểu phần (a).
(c)  Đoạn này sẽ được áp dụng trong năm ngân sách của thực 

thể chính quyền địa phương bắt đầu trong năm 2014.
(d)  Các điều khoản của đoạn này là tự có hiệu lực và sẽ được 

diễn giải chỉ áp dụng cho các hoạt động mà các thực thể địa 
phương có thẩm quyền.
ĐOẠn  2.  (a)  Một quận, bằng hành động của hội đồng giám 

sát viên, có thể đề xướng phát triển một Kế Hoạch Hành Động 
Sách Lược Cộng Đồng,  từ đây  trở đi gọi  là Kế Hoạch Hành 
Động. Quận sẽ mời tất cả các thực thể chính quyền địa phương 
khác trong phạm vi quận mà có các nhiệm vụ hoặc dịch vụ hiện 
hữu trong phạm vi dự liệu của Kế Hoạch Hành Động cùng tham 
gia. Bất cứ thực thể chính quyền địa phương nào trong phạm vi 
quận đều có thể nộp kiến nghị cho hội đồng giám sát viên để đề 
xướng một Kế Hoạch Hành Động, sẽ được đưa vào tiến trình 
hoạch định, hoặc để sửa đổi Kế Hoạch Hành Động.
(b)  Các thực thể chính quyền địa phương tham gia sẽ soạn 

một Kế Hoạch Hành Động qua một tiến trình cởi mở và minh 
bạch  nhằm  khuyến  khích  tất  cả  mọi  thành  phần  trong  cộng 
đồng tham gia, gồm cả các nhà lãnh đạo khu xóm. Kế Hoạch 
Hành Động phải bao gồm tất cả những điểm sau:
(1)  Phần ghi (A) sơ lược cách Kế Hoạch Hành Động sẽ đạt 

được các mục đích và mục tiêu nêu trong các đoạn văn (1) đến 
(5), gồm cả hai đoạn văn đó, của tiểu phần (a) của Đoạn 1 của 
điều này, (B) miêu tả các dịch vụ công sẽ được cung cấp theo 
Kế Hoạch Hành Động và các vai trò và trách nhiệm của các 
thực thể tham gia, (C) giải thích tại sao các dịch vụ đó sẽ được 
cung cấp có hiệu quả và nhiều hiệu năng hơn theo Kế Hoạch 
Hành Động, (D) quy định cấp các nguồn tài nguyên để yểm trợ 
kế hoạch, gồm cả các ngân khoản có thể nhận được từ Tín Quỹ 
Hiệu Năng và Trách Nhiệm, (E) cứu xét những chỗ chênh lệch 
trong các cộng đồng được phục vụ theo Kế Hoạch Hành Động, 
và (F) giải thích Kế Hoạch Hành Động phù hợp như thế nào với 
ngân sách được các thực thể chính quyền địa phương áp dụng.
(2)  Các kết quả mong muốn của các thực thể chính quyền địa 

phương và cách đo lường các kết quả đó.
(3)  Một phương pháp để phúc trình kết quả đều đặn cho công 

chúng và cho Tiểu Bang. 
(c)  (1)  Kế Hoạch Hành Động sẽ được nộp cho cơ quan quản 

trị của mỗi  thực  thể chính quyền địa phương  tham gia  trong 
quận.  Để  bảo  đảm mức  cộng  tác  tối  thiểu,  Kế Hoạch Hành 
Động phải được phê chuẩn bởi quận, các thực thể chính quyền 
địa phương cung cấp dịch vụ thành phố theo Kế Hoạch Hành 
Động cho ít nhất là đa số dân trong quận, và một hoặc nhiều 
địa hạt học đường phục vụ ít nhất là đa số học sinh trường công 
trong quận.
(2)  Việc một thực thể chính quyền địa phương, kể cả quận, 

phê chuẩn Kế Hoạch Hành Động, hoặc khoản sửa đổi Kế Hoạch 
Hành Động, sẽ phải có đa số phiếu thuận của cơ quan quản trị 
của thực thể đó. Kế Hoạch Hành Động sẽ không áp dụng cho 
bất cứ thực thể chính quyền địa phương nào không phê chuẩn 
Kế Hoạch Hành Động như được quy định trong đoạn văn này.
(d)  Sau khi một Kế Hoạch Hành Động được áp dụng, một 

quận có thể ký các hợp đồng nhận định và chỉ định nhiệm vụ và 
bổn phận của mỗi thực thể tham gia, miễn là các hợp đồng đó 
cần thiết để thực thi Kế Hoạch Hành Động và được phê chuẩn 
bằng đa số phiếu của cơ quan quản trị của mỗi thực thể chính 
quyền địa phương ký hợp đồng.
(e)  Các thực thể chính quyền địa phương nào đã áp dụng một 

Kế Hoạch Hành Động theo đoạn này và đã đáp ứng các điều 
kiện của Đoạn 3 của điều này, nếu thích ứng, có thể kết hợp các 
ngân khoản của tiểu bang hoặc địa phương được dành cho họ 
để cung cấp các dịch vụ được nhận định trong Kế Hoạch Hành 
Động  theo cung cách sao cho đạt được các mục  tiêu của Kế 
Hoạch Hành Động.
ĐOẠn  3.  (a)  Nếu những bên  trong Kế Hoạch Hành Động 

được áp dụng theo Đoạn 2 của điều này kết luận là một đạo luật 
hoặc điều lệ của tiểu bang, kể cả một đạo luật hoặc điều lệ hạn 
chế chi tiêu các ngân khoản, cản trở mức tiến bộ đến các mục 
tiêu của Kế Hoạch Hành Động hoặc họ cần  thêm quyền hạn 
pháp định để thực thi Kế Hoạch Hành Động, các thực thể chính 
quyền  địa  phương  có  thể  ấn  định  các  điều  khoản  trong  Kế 
Hoạch Hành Động có nhiệm vụ tương đương với mục tiêu hoặc 
các mục tiêu của đạo luật hoặc điều lệ thích ứng. Điều khoản 
này sẽ gồm phần miêu tả mục tiêu theo ý của tiểu bang, về việc 
điều luật cản trở như thế nào đến kết quả tốt đẹp hơn, về điều 
luật cộng đồng được đề nghị, và về việc điều luật cộng đồng sẽ 
đóng góp cho các kết quả tốt đẹp hơn như thế nào trong khi góp 
phần đưa tới một nền kinh tế thịnh vượng, môi trường có phẩm 
chất, và công bằng cộng đồng. Cho các mục đích của đoạn này, 
một điều khoản có nhiệm vụ tương đương với mục tiêu hoặc các 
mục tiêu của một đạo luật hoặc điều lệ nếu điều khoản đó tuân 
hành chính sách và mục đích đạo luật hoặc điều lệ đó.
(b)  Các bên phải nộp một Kế Hoạch Hành Động có các điều 

khoản có nhiệm vụ tương đương được nêu trong tiểu phần (a) 
với một hoặc nhiều đạo luật tiểu bang cho Lập Pháp trong khóa 
họp thường lệ hoặc đặc biệt. Nếu, trong vòng 60 ngày sau khi 
nhận được Kế Hoạch Hành Động, Lập Pháp  không  có  hành 
động gì đồng nhất, bằng quyết nghị hoặc cách khác, để bác bỏ 
các điều khoản đó, các điều khoản đó sẽ được xem là có hiệu 
lực, và có giá trị của luật là tuân hành các điều khoản đó sẽ 
được  xem  là  tuân  hành  đạo  luật  hoặc  các  đạo  luật  của  tiểu 
bang.
(c)  Nếu các bên  trong một Kế Hoạch Hành Động được áp 

dụng theo Đoạn 2 của điều này kết luận là một điều lệ cản trở 
các mục tiêu của Kế Hoạch Hành Động, họ có thể theo thủ tục 
nêu trong tiểu phần (a) của đoạn này bằng cách nộp đề nghị 
của họ cho cơ quan hoặc bộ có trách nhiệm ban hành hoặc điều 
hành điều lệ đó, và cơ quan đó phải cứu xét đề nghị này trong 
vòng 60 ngày. Nếu, trong vòng 60 ngày sau khi nhận được Kế 
Hoạch Hành Động, cơ quan hoặc bộ đó không có hành động 
nào bác bỏ các điều khoản đó, các điều khoản đó sẽ được xem 
là  có  hiệu  lực,  và  có  giá  trị  của  luật  là  tuân  hành  các  điều 
khoản đó sẽ được xem là tuân hành điều lệ hoặc các điều lệ của 
tiểu bang. Bất cứ hành động nào nhằm bác bỏ điều khoản đó 
đều phải có phần nêu các lý do bác bỏ.
(d)  Đoạn này chỉ áp dụng cho các đạo luật hoặc điều lệ nào 

trực tiếp chi phối việc điều hành một chương trình tiểu bang 
được tài  trợ  toàn phần hoặc một phần bằng ngân khoản tiểu 
bang.
(e)  Bất cứ quyền hạn nào được cấp theo đoạn này sẽ tự động 
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hết hạn bốn năm sau ngày hiệu lực, trừ phi được gia hạn theo 
đạo luật này.
ĐOẠn  4.  (a)  Tín Quỹ Hiệu Năng và Trách Nhiệm theo đây 

được  thành  lập  trong Ngân Khố Tiểu Bang để  cung  cấp  các 
nguồn tài nguyên của tiểu bang cho việc cung cấp dịch vụ kết 
hợp  trong các Kế Hoạch Hành Động Sách Lược Cộng Đồng 
được soạn theo điều này. Mặc dù có Đoạn 13340 của Bộ Luật 
Chính Quyền, tiền trong quỹ này sẽ được liên tục phân bổ chỉ 
cho các mục đích nêu trong điều này. Cho các mục đích của 
Đoạn 8 của Điều XVI, số thu nhập chuyển sang Tín Quỹ Hiệu 
Năng và Trách Nhiệm theo đạo luật thêm vào điều này sẽ được 
xem là tiền thuế của Quỹ Chung mà có thể được phân bổ theo 
Điều XIII B.
(b)  Tiền trong Tín Quỹ Hiệu Năng và Trách Nhiệm sẽ được 

phân phối theo luật cho các quận nào có Kế Hoạch Hành Động 
gồm một ngân sách chi tiêu các ngân khoản đáp ứng được các 
Đoạn 1 và 2 của điều này.
(c)  Bất cứ ngân khoản nào được dành cho các địa hạt học 

đường  theo một Kế Hoạch Hành Động phải được  trả  từ một 
nguồn  thu  nhập  không phải  là Tín Quỹ Hiệu Năng  và Trách 
Nhiệm, và có thể trả từ bất cứ nguồn thu nhập nào khác theo 
quyết định của các  thực  thể  tham gia Kế Hoạch Hành Động. 
Phần  dành  cho  bất  cứ  địa  hạt  học  đường  nào  theo  một  Kế 
Hoạch Hành Động  sẽ  không được  xem  là  tiền  thuế  của Quỹ 
Chung hoặc tiền thuế dành cho địa phương cho các mục đích 
của Đoạn 8 của Điều XVI.
ĐOẠn  5.  Một quận đã áp dụng một Kế Hoạch Hành Động 

theo Đoạn 2 của điều này sẽ đánh giá mức hiệu quả của Kế 
Hoạch Hành Động đó ít nhất bốn năm một lần. Tiến trình đánh 
giá phải gồm cả cơ hội cho công chúng nhận xét, và để kết hợp 
các nhận xét đó vào phúc trình sau cùng. Kết quả đánh giá sẽ 
được các thực thể tham gia sử dụng để cải tiến Kế Hoạch Hành 
Động  đó  và  để  công  chúng  thẩm  định  hiệu  năng  của  chính 
quyền của họ. Phần đánh giá phải gồm cả phần tái duyệt mức 
độ Kế Hoạch Hành Động đã đạt được các mục đích và mục tiêu 
nêu trong các đoạn văn (1) đến (5), gồm cả hai đoạn văn đó, của 
tiểu phần (a) của Đoạn 1, gồm: cải tiến các kết quả của các thực 
thể tham gia trong việc cung cấp và mức hiệu quả của các dịch 
vụ chính quyền thích ứng; tiến bộ trong việc giảm bớt các mức 
chênh lệch trong cộng đồng; và các cá nhân hoặc người trong 
cộng đồng tiếp nhận các dịch vụ đó có được đóng góp ý kiến 
trong việc phát triển và thực thi Kế Hoạch Hành Động đó hay 
không.
ĐOẠn  6.  (a)  Tiểu Bang  phải  cứu  xét  xem  họ  có  thể  giúp 

như thế nào cho các thực thể chính quyền địa phương cung cấp 
dịch vụ có hiệu quả và hiệu năng hơn qua một Kế Hoạch Hành 
Động được áp dụng theo Đoạn 2. Phù hợp với mục tiêu này, 
Tiểu Bang hoặc bất cứ bộ hoặc cơ quan nào của tiểu bang cũng 
có thể ký hợp đồng với một hoặc nhiều thực thể chính quyền địa 
phương tham gia vào một Kế Hoạch Hành Động để thi hành bất 
cứ nhiệm vụ nào mà những bên trong hợp đồng quyết định là có 
thể  được  thi  hành  có  hiệu  quả  và  hiệu  năng  hơn  ở  cấp  địa 
phương. Bất cứ hợp đồng nào được ký theo đoạn này phải tuân 
hành Kế Hoạch Hành Động được áp dụng theo các điều kiện 
của Đoạn 2.
(b)  Tiểu Bang phải cứu xét và quyết định họ có thể yểm trợ 

như thế nào, qua các biện pháp khuyến khích tài chánh và điều 
lệ, cho các nỗ lực của các thực thể chính quyền địa phương và 

đại diện công chúng làm việc với nhau nhằm đối phó với các 
khó khăn và để giải quyết các vấn đề mà các  thực  thể chính 
quyền địa phương đã  tự nguyện và cùng nhau quyết định  tốt 
nhất là nên giải quyết ở cấp địa lý vùng để đạt đuọc một nền 
kinh tế thịnh vượng, môi trường có phẩm chất, và công bằng 
cộng đồng. Tiểu Bang phải phát huy sinh khí và khả năng cạnh 
tranh toàn cầu của các nền kinh tế vùng và phát huy cộng tác 
nhiều hơn giữa các chính quyền địa phương trong nhiều vùng 
bằng cách ưu tiên cứu xét ngân khoản do tiểu bang điều hành 
cho hạ tầng cơ sở và nhân vụ, khi thích ứng, cho các thực thể 
chính quyền địa phương tham gia đã tự nguyện phát triển một 
kế hoạch cộng tác vùng và đang tiến bộ trong việc đạt được các 
mục đích và mục tiêu của kế hoạch của họ, mà phải kết hợp các 
mục tiêu và mục đích nêu trong các đoạn văn (1) đến (5), gồm 
cả hai đoạn văn đó, của tiểu phần (a) của Đoạn 1.
ĐOẠn  7.  Không có khoản nào trong điều này có ý định hủy 

bỏ hoặc thay thế bất cứ thẩm quyền hiện hữu nào của các thực 
thể chính quyền địa phương, và cũng không can ngăn hoặc cấm 
các thực thể chính quyền địa phương phát triển và tham gia vào 
các chương trình và kế hoạch vùng được soạn ra để cải  tiến 
việc cung cấp và hiệu năng của các dịch vụ chính quyền.
ĐOẠn  8.  Cho các mục đích của điều này, từ ngữ “thực thể 

chính quyền địa phương’’ sẽ có nghĩa là một quận, thành phố, 
thành phố và quận, và bất cứ thực thể chính quyền địa phương 
nào khác, gồm cả các địa hạt học đường, các văn phòng giáo 
dục quận, và các địa hạt trường cao đẳng cộng đồng.

ĐOẠN 8. Đoạn 29 của Điều XIII Hiến Pháp California 
được tu chính như sau:

Đoạn 29. (a) Lập Pháp có thể cho phép các quận, thành 
phố và quận, và các thành phố được ký hợp đồng để phân chia 
giữa họ số thu nhập từ bất cứ khoản thuế bán hàng hoặc sử dụng 
nào do họ áp đặt và được Tiểu Bang thu cho họ. Trước khi hợp 
đồng có hiệu lực, hợp đồng đó phải được cho phép bằng đa số 
phiếu thuận của cử tri bỏ phiếu về vấn đề này trong mỗi địa 
phận thẩm quyền trong một cuộc tổng tuyển cử hoặc bầu cử sơ 
bộ trực tiếp.

(b) Mặc dù có tiểu phần (a), vào hoặc sau ngày hiệu lực của 
tiểu phần này, các quận, thành phố và quận, và các thành phố, 
có thể ký hợp đồng để phân chia giữa họ số thu nhập từ bất cứ 
khoản thuế bán hàng hoặc sử dụng nào do họ áp đặt theo Đạo 
Luật Thuế Bán Hàng và Sử Dụng Địa Phương Đồng Nhất 
Bradley-Burns, hoặc bất cứ các điều khoản nào thay thế, và 
được Tiểu Bang thu cho họ, nếu sắc luật hoặc quyết nghị đề nghị 
mỗi hợp đồng được phê chuẩn bằng hai phần ba phiếu thuận của 
cơ quan quản trị của mỗi địa phận thẩm quyền tham gia hợp 
đồng đó.
(c)  Mặc dù có tiểu phần (a), các quận, thành phố và quận, 

các thành phố và bất cứ thực thể chính quyền địa phương nào 
khác, kể cả các địa hạt học đường và địa hạt trường cao đẳng 
cộng đồng, có  tham gia vào một Kế Hoạch Hành Động Sách 
Lược Cộng Đồng được áp dụng theo Điều XI A có thể ký hợp 
đồng để phân chia giữa họ số thu nhập họ nhận được từ thuế trị 
giá gia tăng dành cho họ, nếu sắc luật hoặc quyết nghị đề nghị 
mỗi hợp đồng được phê chuẩn bằng hai phần ba phiếu thuận 
của cơ quan quản trị của mỗi địa phận thẩm quyền tham gia 
hợp đồng đó. Các hợp đồng ký kết theo đoạn này phải phù hợp 
với ngân sách của mỗi  thực  thể  tham gia được áp dụng  theo 
Đoạn 1 của Điều XI A.
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ĐOẠN 9. Chương 6 (bắt đầu từ Đoạn 55750) được thêm 
vào Mục 2 Phần 2 Tiêu Đề 5 của Bộ Luật Chính Quyền, như 
sau:
Chương  6. CáC Kế hOẠCh hành Động SáCh LượC Cộng Đồng
55750.  (a)  Mặc dù có Đoạn 7101 của Bộ Luật Thu Nhập và 

Thuế Vụ hoặc bất cứ điều khoản nào của luật, bắt đầu vào năm 
tài khóa 2013–14, số thu nhập, sau khi trừ đi những khoản hoàn 
lại, được thu theo Đoạn 6051 của Bộ Luật Thu Nhập và Thuế Vụ 
và được tính ở mức 0.035 phần trăm sẽ được ký thác vào Ngân 
Khố Tiểu Bang cho Tín Quỹ Hiệu Năng và Trách Nhiệm, như 
được  thành  lập  theo  Đoạn  4  Điều  XI  A  của  Hiến  Pháp 
California, và chỉ được dùng cho các mục đích thành lập quỹ 
đó.
(b)  Nếu Lập Pháp giảm bớt gốc thuế bán hàng và mức giảm 

đó đưa đến ít thu nhập hơn cho Tín Quỹ Hiệu Năng và Trách 
Nhiệm so với số quỹ nhận được trong năm tài khóa 2013–14, 
Kiểm Soát Viên phải chuyển từ Quỹ Chung sang Tín Quỹ Hiệu 
Năng và Trách Nhiệm một số tiền mà khi cộng vào số thu nhập 
của Tín Quỹ Hiệu Năng và Trách Nhiệm trong năm tài khóa đó 
sẽ bằng  số  thu nhập quỹ này nhận được  trong năm  tài  khóa 
2013–14.
55751.  (a)  Mặc dù có Đoạn 7101 của Bộ Luật Thu Nhập và 

Thuế Vụ hoặc bất cứ điều khoản nào khác của luật, bắt đầu vào 
năm tài khóa 2013–14, số thu nhập, sau khi trừ đi những khoản 
hoàn lại, được thu theo Đoạn 6201 của Bộ Luật Thu Nhập và 
Thuế Vụ và được tính ở mức 0.035 phần trăm sẽ được ký thác 
vào Ngân Khố  Tiểu  Bang  cho  Tín Quỹ Hiệu Năng  và  Trách 
Nhiệm, như được thành lập theo Đoạn 4 Điều XI A của Hiến 
Pháp California, và chỉ được dùng cho các mục đích thành lập 
quỹ đó.
(b)  Nếu Lập Pháp giảm bớt gốc thuế sử dụng và mức giảm 

đó đưa đến ít thu nhập hơn cho Tín Quỹ Hiệu Năng và Trách 
Nhiệm so với số quỹ nhận được trong năm tài khóa 2013–14, 
Kiểm Soát Viên phải chuyển từ Quỹ Chung sang Tín Quỹ Hiệu 
Năng và Trách Nhiệm một số tiền mà khi cộng vào số thu nhập 
của Tín Quỹ Hiệu Năng và Trách Nhiệm trong năm tài khóa đó 
sẽ bằng  số  thu nhập quỹ này nhận được  trong năm  tài  khóa 
2013–14.
55752.  (a)  Trong  năm  tài  khóa  2014–15  và  mỗi  năm  tài 

khóa sau đó, Kiểm Soát Viên sẽ phân phối ngân khoản trong Tín 
Quỹ Hiệu Năng và Trách Nhiệm được thành lập theo Đoạn 4 
Điều XI A của Hiến Pháp California cho mỗi quận đã áp dụng 
một Kế Hoạch Hành Động Sách Lược Cộng Đồng có hiệu lực 
vào hoặc trước ngày 30 Tháng Sáu của năm tài khóa trước, và 
đã nộp Kế Hoạch Hành Động của họ cho Kiểm Soát Viên để xin 
tài trợ theo đoạn này. Khoản phân phối sẽ được cấp trong ba 
tháng đầu của năm tài khóa đó. Trong tổng số tiền có để phân 
phối từ Tín Quỹ Hiệu Năng và Trách Nhiệm trong một năm tài 
khóa, Kiểm Soát Viên phải chia cho mỗi Tín Quỹ Hiệu Năng và 
Trách Nhiệm quận, theo đây được thành lập, để giúp tài trợ Kế 
Hoạch Hành Động của họ, một số phần trăm bằng với số phần 
trăm được tính cho quận đó theo tiểu phần (c).
(b)  Như  được  dùng  trong  đoạn  này,  số  dân  được một  Kế 

Hoạch Hành Động Sách Lược Cộng Đồng phục vụ là số dân 
trong một khu vực địa lý gồm tổng số dân của tất cả các thực 
thể chính quyền địa phương tham gia, miễn là một cư dân được 
một hoặc nhiều thực thể chính quyền địa phương phục vụ sẽ chỉ 
được tính một lần. Kế Hoạch Hành Động phải có phần tính dân 

số của khu vực địa lý được Kế Hoạch Hành Động đó phục vụ, 
theo dữ kiện nhân khẩu mới nhất của Bộ Tài Chánh.
(c)  Kiểm  Soát  Viên  phải  xác  định  dân  số  được  Kế Hoạch 

Hành Động của mỗi quận phục vụ thành số phần trăm của tổng 
số dân được tính cho tất cả các Kế Hoạch Hành Động hội đủ 
điều kiện được tài trợ theo tiểu phần (a).
(d)  Các ngân khoản được cung cấp theo Đoạn 4 Điều XI A 

của  Hiến  Pháp  California  và  chương  này  một  phần  là  các 
khoản đang tiết kiệm được cho tiểu bang được tính từ khoản tái 
điều chỉnh 2011 và từ dự luật thêm vào đạo này. Bốn năm sau 
lần dành  ra ngân khoản đầu  tiên  theo đoạn này, Văn Phòng 
Phân Tích Viên Lập Pháp phải thẩm định tác động tài khóa của 
các Kế Hoạch Hành Động và mức độ các kế hoạch này đã cải 
tiến hiệu năng và mức hiệu quả cung cấp dịch vụ hoặc giảm bớt 
nhu cầu cần các dịch vụ do tiểu bang tài trợ.

ĐOẠN 10. Đoạn 42246 được thêm vào Bộ Luật Giáo Dục, 
như sau: 
42246.  Các ngân khoản do một địa hạt học đường đóng góp 

hoặc nhận được khi tham gia một Kế Hoạch Hành Động Sách 
Lược Cộng Đồng được phép  theo Điều XI A  của Hiến Pháp 
California sẽ không được xét để tính phần của tiểu bang trong 
mức thu nhập tối đa của địa hạt đó theo Đoạn 42238 hoặc bất 
cứ đạo luật nào thay thế.

ĐOẠN 11. Đoạn 9145 được thêm vào Bộ Luật Chính 
Quyền, như sau:
9145.  Cho các mục đích của các Đoạn 9.5 và 12 trong Điều IV của 

Hiến Pháp California, các định nghĩa sau đây sẽ áp dụng:
(a)  “Mở rộng thêm phạm vi của một chương trình hoặc cơ quan hiện 

hữu của tiểu bang” không gồm bất cứ phần nào sau đây:
(1)  Khôi phục số tài trợ cho một cơ quan hoặc chương trình đã bị cắt 

giảm hoặc  loại bỏ  trong bất cứ năm tài khóa nào sau năm tài khóa 
2008–09 để quân bình ngân sách hoặc giải quyết tình trạng thâm thủng 
được tiên đoán.
(2)  Các khoản gia tăng tài trợ của tiểu bang cho một chương trình 

hoặc cơ quan để  tài  trợ các  trách nhiệm pháp định hiện hữu của cơ 
quan hoặc chương trình đó, gồm cả các khoản gia tăng về vật giá hay 
gánh nặng công việc, và bất cứ khoản gia tăng nào được phép theo một 
thông tư thỏa thuận được Lập Pháp phê chuẩn.
(3)  Gia tăng số tài trợ của tiểu bang cho một chương trình hoặc cơ 

quan theo đòi hỏi của luật liên bang hoặc một đạo luật đang có hiệu lực 
tính vào ngày hiệu lực của dự luật thêm vào đoạn này.
(4)  Tài  trợ để đài  thọ các khoản chi  tiêu một  lần cho một chương 

trình hoặc cơ quan của tiểu bang, như được nhận định trong đạo luật 
phân bổ tài trợ.
(5)  Tài trợ cho một điều kiện được nêu trong đoạn văn (5) tiểu phần 

(b) Đoạn 6 Điều XIII B của Hiến Pháp California.
(b)  “Các phí tổn của tiểu bang” không gồm các phí tổn phải tốn kém 

để trả tiền vốn hoặc tiền lời trên công khố phiếu mang trách nhiệm tổng 
quát của tiểu bang.
(c)  “Số thu nhập thêm” gồm cả, nhưng không phải chỉ giới hạn vào, 

số thu nhập cho tiểu bang từ các thay đổi cụ thể của luật liên bang hoặc 
tiểu bang và cơ quan tiểu bang có trách nhiệm thu số thu nhập đó đã 
tính thành số tiền và xác định là một khoản gia tăng dài hạn.

ĐOẠN 12. Đoạn 11802 được thêm vào Bộ Luật Chính 
Quyền, như sau:
11802.  Trễ nhất  là ngày 30 Tháng Sáu, 2013, Thống Đốc 

phải, sau khi tham khảo với nhân viên tiểu bang và các thành 
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phần quan tâm khác, nộp cho Lập Pháp một kế hoạch thực thi 
các  điều  khoản  ngân  sách  dựa  trên  hiệu  năng  của Đoạn  12 
Điều  IV của Hiến Pháp California. Kế hoạch này phải được 
thực thi trọn vẹn trong năm tài khóa 2015–16 và trong mỗi năm 
tài khóa sau đó.

ĐOẠN 13. Đoạn 13308.03 được thêm vào Bộ Luật Chính 
Quyền, như sau:
13308.03.  Ngoài các điều kiện nêu trong Đoạn 13308, Giám 

Đốc Tài Chánh cũng phải:
(a)  Trễ nhất là ngày 15 Tháng Năm mỗi năm, nộp cho Lập 

Pháp và công bố các mức dự phóng mới nhất về số thu nhập của 
tiểu bang và các khoản chi  tiêu của tiểu bang cho năm ngân 
sách và năm tài khóa sau đó như được đề nghị trong dự luật 
ngân sách đang chờ  thông qua  tại một hoặc cả hai viện Lập 
Pháp hoặc như được phân bổ trong dự luật ngân sách đã ban 
hành, tùy theo trường hợp thích ứng.
(b)  Ngay trước khi Lập Pháp thông qua ngân sách hai năm, 

hoặc bất cứ ngân sách bổ túc nào, nộp cho Lập Pháp một bản 
ghi tổng số thu nhập và tổng số chi tiêu cho năm ngân sách và 
năm tài khóa sau đó, và sẽ được kết hợp vào dự luật ngân sách.
(c)  Trễ nhất là ngày 30 Tháng Mười Một mỗi năm, nộp một 

bản cập nhật tài khóa có ghi số thu nhập và chi tiêu thực sự tính 
đến lúc đó cho năm hiện thời so với số thu nhập và chi tiêu nêu 
trong ngân sách đã được áp dụng cho Lập Pháp. Điều kiện này 
có thể chu toàn bằng ấn phẩm Phúc Trình Viễn Ảnh Tài Khóa 
của Văn Phòng Phân Tích Viên Lập Pháp.

ĐOẠN 14. Tu Chính
Các điều khoản pháp quy của dự luật này chỉ có thể được tu 

chính để củng cố thêm các mục đích của dự luật này bởi một 
đạo luật được thông qua bằng hai phần ba số phiếu của các Đại 
Biểu trong mỗi viện Lập Pháp và có chữ ký của Thống Đốc. 

ĐOẠN 15. Tính Cách Tách Biệt
Nếu có bất cứ điều khoản nào của dự luật này hoặc cách áp 

dụng bất cứ điều khoản nào của dự luật này đối với bất cứ người 
hoặc hoàn cảnh nào bị phán quyết là vi hiến hoặc nếu không thì 
bất hợp lệ, thì kết luận đó sẽ không ảnh hưởng gì đến các điều 
khoản hoặc cách áp dụng còn lại của dự luật này đối với người 
hoặc hoàn cảnh khác, và trong phạm vi đó thì các điều khoản 
của dự luật này được xem là có thể tách biệt lẫn nhau.

ĐOẠN 16. Ngày Hiệu Lực
Các Đoạn 4, 5, và 6 của Đạo Luật này sẽ bắt đầu hoạt động 

vào ngày Thứ Hai đầu tiên của Tháng Mười Hai năm 2014. Trừ 
khi được quy định khác đi trong Đạo Luật này, các đoạn khác 
của đạo luật này sẽ bắt đầu hoạt động vào ngày sau ngày bầu cử 
mà đạo luật này được thông qua.

ĐOẠN 17. Cố Vấn Lập Pháp
(a) Người dân kết luận và tuyên bố các khoản tu chính được 

dự luật này đề nghị cho Đoạn 12 Điều IV của Hiến Pháp 
California phù hợp với các khoản tu chính Đoạn 12 Điều IV của 
Hiến Pháp California được đề nghị theo Khoản Tu Chính Hiến 
Pháp Số 4 của Hạ Viện trong Khóa Họp Thường Lệ 2009–10 
(Res. Ch. 174, Stats. 2010) (từ đây trở đi là ACA 4), mà sẽ được 
ghi trong lá phiếu tổng tuyển cử toàn tiểu bang ngày 4 Tháng 
Mười Một, 2014.

(b) Cho các mục đích soạn và duyệt lại bản văn ACA 4 của 

Cố Vấn Lập Pháp theo các Đoạn 9086 và 9091 của Bộ Luật Bầu 
Cử, và các Đoạn 88002 và 88005.5 của Bộ Luật Chính Quyền, 
các điều khoản hiện hữu của Đoạn 12 Điều IV của Hiến Pháp 
California sẽ được xem là các điều khoản của đoạn đó như được 
dự luật này tu chính. Do đó, Cố Vấn Lập Pháp sẽ soạn và duyệt 
lại bản văn ACA 4 để phân biệt các thay đổi do ACA 4 đề nghị 
cho Đoạn 12 Điều IV của Hiến Pháp California với các điều 
khoản của Đoạn 12 Điều IV của Hiến Pháp California như được 
dự luật này tu chính. Tổng Thư Ký Tiểu Bang sẽ đưa toàn bộ 
bản văn ACA 4, sau khi được Cố Vấn Lập Pháp soạn và duyệt 
lại theo đoạn này, vào tập lá phiếu cho lá phiếu tổng tuyển cử 
toàn tiểu bang ngày 4 Tháng Mười Một, 2014.

DỰ LUẬT 32
Dự luật tiên khởi này được đưa ra trước người dân theo các điều khoản 

của Đoạn 8 Điều II của Hiến Pháp California.
Dự luật tiên khởi này thêm các đoạn vào Bộ Luật Chính Quyền; do đó, 

các điều khoản mới được đề nghị thêm vào sẽ được in theo  kiểu  chữ 
nghiêng để cho thấy là mới.

DỰ LUẬT
ĐOẠN 1. Danh Xưng, Kết Luận, và Tuyên Bố Mục Đích
A. Các nhóm quyền lợi đặc biệt có quá nhiều quyền lực đối với chính 

phủ. Hàng năm, các công ty và công đoàn đóng góp hàng triệu đô la cho các 
chính trị gia, và quyền lợi công cộng bị chôn vùi dưới núi tiền mà quyền lợi 
đặc biệt chi ra.

B. Vậy mà, trong nhiều năm, chính quyền California đã làm dân chúng 
thất vọng. Tiểu bang của chúng ta nợ hàng tỷ đô la và nhiều chính quyền 
địa phương đang trên bờ vực phá sản. Các chính trị gia thường hay bỏ qua 
nhu cầu của công chúng để ủng hộ những quyền lợi đặc biệt hạn hẹp của 
các công ty, công đoàn lao động, và các nhà thầu của chính quyền có đóng 
góp cho các cuộc vận động tranh cử của họ.

C. Những đóng góp này mang lại các khoản giảm thuế đặc biệt và các 
hợp đồng công cộng cho những doanh nghiệp lớn, các chương trình chính 
phủ tốn kém làm giàu cho các công đoàn lao động tư nhân, và hưu bổng, 
phúc lợi và tiền lương không thể duy trì về lâu dài cho thành viên nghiệp 
đoàn công chức, toàn bộ chi phí này người dân đóng thuế California phải 
chịu.

D. Ngay cả giới hạn đóng góp trong một số khu vực pháp lý đã không 
làm chậm lại dòng tiền chính trị của công ty và công đoàn đổ vào tiến trình 
chính trị. Có quá nhiều tiền lũng đoạn nền chính trị California bắt đầu 
bằng các khoản khấu trừ tự động từ chi phiếu lương của công nhân. Các 
công ty tuyển dụng và công đoàn thường làm áp lực, đôi khi kín đáo và đôi 
khi công khai, khiến công nhân phải chịu thiệt một phần từ chi phiếu 
lương của họ để hỗ trợ cho các mục tiêu chính trị của công ty hoặc công 
đoàn. Mục đích của họ là tích lũy hàng triệu đô la để đạt được ảnh hưởng 
đối với các nhà lãnh đạo dân cử của chúng ta mà không đếm xỉa gì đến 
quan điểm chính trị của những nhân viên đóng góp tiền.

E. Vì những lý do này, và để hạn chế sự lũng đoạn thực sự và ấn tượng 
gây lũng đoạn đối với chính quyền của chúng ta bằng những khoản đóng 
góp của công ty và công đoàn lao động, người dân Tiểu Bang California theo 
đây ban hành Đạo Luật Ngăn Chặn Tức Thì Nguồn Tiền Từ Quyền Lợi Đặc 
Biệt để:

1. Ngăn cấm các khoản đóng góp của cả công ty lẫn công đoàn lao động 
cho các ứng cử viên;

2. Cấm các nhà thầu của chính quyền đóng góp tiền bạc cho những 
viên chức chính quyền nào cho họ trúng hợp đồng;

3. Cấm các công ty và công đoàn lao động thu tiền cho các quỹ chính trị 
từ nhân viên và thành viên công đoàn bằng cách sử dụng các phương tiện 
cưỡng ép có sẵn là khấu trừ trong lương; và
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4. Quy định tất cả các khoản đóng góp chính trị của nhân viên bằng bất 
cứ phương tiện nào khác hoàn toàn có tính cách tự nguyện.

ĐOẠN 2. Đạo Luật Ngăn Chặn Tức Thì Nguồn Tiền Từ Quyền Lợi Đặc 
Biệt

Điều 1.5 (bắt đầu với Đoạn 85150) được thêm vào Chương 5 Tiêu Đề 9 
của Bộ Luật Chính Quyền, như sau:

Điều  1.5.  Đạo Luật Ngăn Chặn Tức Thì Nguồn Tiền  
Từ Quyền Lợi Đặc Biệt

85150.  (a)  Mặc dù có bất cứ điều khoản luật nào khác và tiêu đề 
này, không công ty, công đoàn lao động, hoặc nghiệp đoàn công chức 
nào được đóng góp cho bất cứ ứng cử viên nào, ủy ban  thuộc quyền 
kiểm soát của ứng cử viên; hoặc cho bất cứ ủy ban nào khác, bao gồm 
cả một ủy ban đảng phái chính trị, nếu các quỹ đó sẽ được sử dụng để 
đóng góp cho bất cứ ứng cử viên nào hoặc ủy ban thuộc quyền kiểm soát 
của ứng cử viên.
(b)  Mặc dù có bất cứ điều khoản luật nào khác và tiêu đề này, không 

nhà thầu của chính quyền nào, hoặc ủy ban do một nhà thầu của chính 
quyền tài trợ, được đóng góp cho bất cứ viên chức dân cử nào hoặc ủy 
ban thuộc quyền kiểm soát của bất cứ viên chức dân cử nào nếu viên 
chức đó thực hiện, tham gia vào việc thực hiện, hoặc bằng bất kỳ cách 
nào khác cố gắng sử dụng chức vụ của mình để ảnh hưởng đến việc cấp, 
cho phép, hoặc trao một hợp đồng cho nhà thầu của chính quyền trong 
khoảng thời gian có quyết định cấp, cho phép, hoặc trao hợp đồng đó và 
trong thời hạn của hợp đồng.
85151.  (a)  Mặc dù có bất cứ điều khoản luật nào khác và tiêu đề 

này, không công ty, công đoàn lao động, nghiệp đoàn công chức, nhà 
thầu của chính quyền, hoặc cơ quan tuyển dụng của chính quyền nào 
được khấu trừ  từ  tiền  lương,  thu nhập, hoặc  tiền công của một nhân 
viên bất cứ số tiền nào để sử dụng cho các mục đích chính trị. 
(b)  Đoạn  này  sẽ  không  ngăn  cấm  một  nhân  viên  thực  hiện  các 

khoản đóng góp tự nguyện cho một ủy ban được tài trợ bởi hãng sở, công 
đoàn lao động, hoặc nghiệp đoàn công chức của mình theo bất cứ cách 
nào, khác với những gì bị tiểu phần (a), cấm đoán, miễn là tất cả các 
khoản đóng góp đó được thực hiện với sự ưng thuận bằng văn bản của 
nhân viên đó, và ưng thuận đó sẽ có hiệu lực không quá một năm.
(c)  Đoạn này sẽ không áp dụng đối với các khoản khấu trừ cho phúc 

lợi hưu trí, bảo hiểm sức khỏe, nhân thọ, tử vong hoặc tàn tật, hoặc lợi 
ích  tương  tự khác, cũng sẽ không áp dụng đối với khoản khấu  trừ  tự 
nguyện của một nhân viên cho lợi ích của một tổ chức từ thiện được 
thành lập theo Đoạn 501(c)(3) Tiêu Đề 26 của Bộ Luật Hoa Kỳ.
85152.  Cho các mục đích của điều luật này, các định nghĩa sau đây 

được áp dụng:
(a)  “Công ty” có nghĩa là tất cả các công ty tổ chức theo pháp luật của 

tiểu bang này, bất cứ tiểu bang nào khác của Hoa Kỳ, hoặc District of 
Columbia, hoặc theo một đạo luật của Quốc Hội Hoa Kỳ.  
(b)  “Nhà thầu của chính quyền” có nghĩa là bất cứ người nào, không 

kể nhân viên thuộc một cơ quan tuyển dụng của chính quyền, mà là 
một  thành phần  trong một  hợp  đồng  giữa người  đó  và một  cơ  quan 
tuyển dụng của chính quyền để cung cấp hàng hóa, bất động sản, hoặc 
dịch vụ cho một cơ quan tuyển dụng của chính quyền. Nhà thầu của 
chính quyền bao gồm một nghiệp đoàn công chức mà là một thành phần 
trong một hợp đồng với một cơ quan tuyển dụng của chính quyền.
(c)  “Cơ quan  tuyển dụng của chính quyền” có nghĩa  là Tiểu Bang 

California hoặc bất cứ phân khu chính trị nào của nó, bao gồm, nhưng 
không giới hạn vào, các quận, thành phố, quận hiến chương, thành phố 
hiến chương, thành phố và các quận có hiến chương, các khu học chánh, 
trường Đại Học California, các địa hạt đặc biệt, hội đồng, ủy ban, và cơ 
quan, nhưng không bao gồm chính phủ Hoa Kỳ.

(d)  “Công đoàn lao động” có nghĩa là bất cứ tổ chức nào thuộc bất kỳ 
loại nào, hoặc bất cứ cơ quan hay chương trình hoặc ủy ban đại diện 
nhân viên nào, mà nhân viên tham gia vào và thực thể đó hiện hữu, 
toàn bộ hoặc một phần, cho mục đích giao dịch với công ty tuyển dụng 
liên quan đến các vụ khiếu nại, tranh chấp lao động, tiền lương, mức 
lương, giờ làm việc, hoặc điều kiện làm việc.
(e)  “Mục đích chính trị” có nghĩa là một khoản thanh toán được thực 

hiện để gây ảnh hưởng hoặc tìm cách ảnh hưởng đến hành động của cử 
tri để ủng hộ hay chống lại việc đề cử hoặc bầu cử một ứng cử viên hoặc 
nhiều ứng cử viên, hoặc việc hội đủ điều kiện hay thông qua bất kỳ dự 
luật nào; hoặc bất kỳ khoản thanh toán nào nhận được hoặc thực hiện 
theo lệnh của một ứng cử viên, một ủy ban kiểm soát, một ủy ban của 
một đảng chính trị, bao gồm cả một ủy ban trung ương tiểu bang, và ủy 
ban trung ương quận, hoặc một tổ chức được hình thành hay hiện hữu 
chủ yếu cho các mục đích chính trị, bao gồm, nhưng không giới hạn vào, 
một ủy ban hoạt động chính trị được thành lập bởi bất cứ tổ chức nào có 
thành viên, công đoàn lao động, nghiệp đoàn công chức, hoặc công ty 
nào.
(f)  “Nghiệp đoàn công chức” có nghĩa là một công đoàn lao động mà 

trong đó các nhân viên tham gia vào công đoàn lao động đó là nhân 
viên của một cơ quan tuyển dụng của chính quyền.
(g)  Tất cả các thuật ngữ khác sử dụng trong điều luật này theo định 

nghĩa của Đạo Luật Cải Cách Chính Trị năm 1974, như đã tu chính (Tiêu 
đề 9 (bắt đầu từ Đoạn 81000)), hoặc theo quy định do Ủy ban Thực Hành 
Công Bằng Chính Trị ban hành, sẽ có ý nghĩa tương tự như được đưa ra 
trong đó, kể từ khi các thuật ngữ đó hiện hữu vào ngày 1 Tháng Giêng, 
2011.

ĐOẠN 3. Thực Thi
(a) Nếu bất cứ điều khoản nào của dự luật này, hoặc một phần của nó, 

hoặc việc áp dụng bất cứ điều khoản nào hoặc một phần như thế đối với 
bất kỳ cá nhân, tổ chức, hoặc hoàn cảnh nào, mà vì bất cứ lý do gì bị kết 
luận là bất hợp lệ hoặc vi hiến, thì các điều khoản, bộ phận, và ứng dụng 
còn lại sẽ vẫn có hiệu lực mà không cần đến điều khoản, bộ phận, hoặc 
ứng dụng đó. 

(b) Dự luật này không có ý định can thiệp vào bất cứ hợp đồng hiện hữu 
hoặc thỏa thuận thương lượng tập thể nào. Trừ khi được quy định bởi Đạo 
Luật Quan Hệ Lao Động Toàn Quốc, không hợp đồng hoặc thỏa thuận 
thương lượng tập thể mới hay tu chính nào sẽ hợp lệ nếu nó vi phạm dự 
luật này.

(c) Dự luật này sẽ được diễn giải một cách tự do để tăng cường các mục 
đích của nó. Trong bất kỳ hành động pháp lý này do một nhân viên hoặc 
thành viên công đoàn tiến hành để thực thi các điều khoản của đạo luật 
này, công ty tuyển dụng hoặc công đoàn lao động phải chịu trách nhiệm 
chứng minh việc tuân thủ các điều khoản trong đây.

(d) Mặc dù có Đoạn 81012 của Bộ Luật Chính Quyền, Lập Pháp không 
được tu chính các điều khoản của dự luật này. Dự luật này chỉ có thể được 
tu chính hoặc bãi bỏ bằng một dự luật tiên khởi theo sau hoặc theo tiểu 
phần (c) Đoạn 10 Điều II của Hiến Pháp California.

DỰ LUẬT 33
Dự luật tiên khởi này được đưa ra trước người dân theo các 

điều khoản của Đoạn 8 Điều II của Hiến Pháp California.
Dự luật tiên khởi này thêm một đoạn vào Bộ Luật Bảo Hiểm; 

do đó, các điều khoản mới được đề nghị thêm vào sẽ được in 
theo kiểu chữ nghiêng để cho thấy là mới.

DỰ LUẬT
ĐOẠN 1. Danh Xưng
Dự luật này sẽ được gọi là Đạo Luật Bớt Giá Bảo Hiểm Xe 2012. 
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ĐOẠN 2. Người Dân Tiểu Bang California kết luận và tuyên bố rằng:

(a) Theo luật California, Ủy Viên Bảo Hiểm quy định giá biểu bảo hiểm
và xác định những khoản bớt giá mà các công ty bảo hiểm xe có thể cung 

cấp cho người lái xe.
(b) Lợi ích tốt nhất của giới tiêu thụ bảo hiểm tại California là được 

phép được hưởng giá giảm bớt nếu họ đã liên tục tuân hành luật bảo hiểm 
bắt buộc của tiểu bang, bất kể công ty bảo hiểm họ đã từng sử dụng.

(c) Một khoản bớt giá cho giới tiêu thụ vì mua bảo hiểm xe liên tục để 
tưởng thưởng cho hành vi có trách nhiệm. Khoản bớt giá này nên thuộc về 
giới tiêu thụ, chứ không nên thuộc về công ty bảo hiểm.

(d) Một khoản bớt giá cá nhân cho việc duy trì bảo hiểm liên tục tạo ra 
sự cạnh tranh giữa các công ty bảo hiểm và là động cơ khuyến khích giới 
tiêu thụ mua và duy trì bảo hiểm xe.

ĐOẠN 3. Mục Đích

Mục đích của dự luật này là cho phép giới tiêu thụ bảo hiểm tại California 
có được mức giá bảo hiểm bớt giá nếu họ đã liên tục tuân hành luật bảo 
hiểm bắt buộc.

ĐOẠN 4. Đoạn 1861.023 được thêm vào Bộ Luật Bảo Hiểm, như sau:

1861.023.  Mặc dù có đoạn văn (4) tiểu phần (a) của Đoạn 1861.02, 
một công ty bảo hiểm có thể sử dụng bảo hiểm liên tục như là một yếu 
tố đánh giá tùy chọn cho bảo hiểm xe đối với bất kỳ khế ước bảo hiểm 
nào lệ thuộc vào Đoạn 1861.02.
(b)  Cho các mục đích của đoạn này, “bảo hiểm liên tục” có nghĩa là 

có bảo hiểm xe không gián đoạn với bất cứ công ty bảo hiểm nào hoặc 
hãng bảo hiểm nào có đăng bộ trong tiểu bang, gồm cả bảo hiểm được 
cung  cấp  theo  Chương  Trình  Ấn  Định  Rủi  Ro  Xe  Hơi  tại  California 
(California  Automobile  Assigned  Risk  Plan)  hoặc  Chương  Trình  Bảo 
Hiểm  Xe  Giá  Thấp  tại  California  (California  Low-Cost  Automobile 
Insurance Program).
(1)  Được coi là có bảo hiểm liên tục nếu có khoảng trống trong thời 

gian bảo hiểm vì người mua bảo hiểm thi hành quân dịch.
(2)  Được coi  là có bảo hiểm  liên  tục ngay cả khi có khoảng  trống 

trong thời gian bảo hiểm lên đến 18 tháng trong vòng năm năm qua do 
mất việc làm vì bị sa thải hoặc nghỉ phép không lương.
(3)  Được coi  là có bảo hiểm liên  tục ngay cả khi có khoảng  trống 

trong thời gian bảo hiểm không nhiều hơn 90 ngày trong vòng năm năm 
trước đó vì bất cứ lý do gì.
(4)  Trẻ em đang sống với cha hoặc mẹ được hưởng một khoản bớt giá 

bảo hiểm liên tục dựa trên tư cách hội đủ điều kiện của cha mẹ để được 
bớt giá bảo hiểm liên tục.
(c)  Người tiêu thụ không chứng minh được mình có bảo hiểm liên tục 

thì được cấp một khoản bớt giá theo tỷ lệ. Khoản bớt giá này sẽ là một 
phần của tỷ lệ giảm giá mà lẽ ra đã được cấp nếu người tiêu thụ đã có 
thể chứng minh được họ có bảo hiểm liên tục. Phần tỷ lệ này phải phản 
ánh số năm trọn vẹn trong năm năm ngay trước đó mà người tiêu thụ 
có bảo hiểm.

ĐOẠN 5. Các Dự Luật Mâu Thuẫn Nhau Trong Lá Phiếu

Trong trường hợp dự luật này và một dự luật hoặc nhiều dự luật khác 
liên quan đến tính liên tục bảo hiểm xuất hiện trên cùng lá phiếu bầu toàn 
tiểu bang, thì các điều khoản của các dự luật khác đó sẽ được xem là mâu 
thuẫn với dự luật này. Trong trường hợp dự luật này nhận được số phiếu 
nhiều hơn, các điều khoản của dự luật này sẽ có giá trị toàn bộ, và các điều 
khoản của những dự luật khác đó trở nên vô giá trị và không có hiệu lực.

ĐOẠN 6. Tu Chính
Lập pháp không được tu chính các điều khoản của đạo luật này trừ khi 

để củng cố thêm các mục đích của đạo luật này bằng một đạo luật được 

thông qua mỗi viện bằng cách gọi tên ghi vào sổ, với hai phần ba phiếu 
thuận.

ĐOẠN 7. Tính Cách Tách Biệt

Ý định của người dân là các điều khoản của đạo luật này có thể tách biệt 
lẫn nhau và nếu có bất cứ điều khoản nào của đạo luật này, hoặc cách áp 
dụng trong đó đối với bất cứ người hoặc hoàn cảnh nào, bị phán quyết là 
bất hợp lệ thì phần bất hợp lệ đó sẽ không ảnh hưởng đến bất cứ điều 
khoản hoặc cách áp dụng nào khác của đạo luật này và có thể có hiệu lực 
mà không có điều khoản hoặc cách áp dụng bất hợp lệ.

DỰ LUẬT 34
Dự luật tiên khởi này được đưa ra trước người dân theo các điều khoản 

của Đoạn 8 Điều II của Hiến Pháp California.
Dự luật tiên khởi này tu chính và hủy bỏ các đoạn của Bộ Luật Hình Sự 

và thêm các đoạn vào Bộ Luật Chính Quyền; 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.

DỰ LUẬT
Đạo Luật SAFE California

ĐOẠN 1. Danh Xưng
Dự luật tiên khởi này sẽ có tên và có thể được gọi là “Đạo Luật Tiết Kiệm, 

Trách Nhiệm, và Thực Thi Trọn Vẹn cho California”, hoặc “Đạo Luật SAFE 
California”.

ĐOẠN 2. Kết Luận và Tuyên Bố

Người dân Tiểu Bang California theo đây kết luận và tuyên bố tất cả 
những điều sau đây:

1. Những kẻ giết người và hiếp dâm cần phải được ngăn chặn, đưa ra 
trước công lý, và bị trừng phạt. Tuy nhiên, tính trung bình, thật kinh khủng 
khi có 46 phần trăm các vụ giết người và 56 phần trăm các vụ hãm hiếp 
không tìm ra thủ phạm mỗi năm. Nguồn lực thực thi pháp luật hạn chế 
của chúng ta nên được sử dụng để điều tra ra thủ phạm nhiều vụ án hơn, 
để loại bọn tội phạm ra khỏi đường phố, và để bảo vệ gia đình của chúng 
ta.

2. Cảnh sát, cảnh sát trưởng, và biện lý khu hiện đang thiếu tài trợ họ 
cần để nhanh chóng xử lý bằng chứng trong các vụ hiếp dâm và giết người, 
để sử dụng khoa học pháp y hiện đại chẳng hạn như xét nghiệm DNA, hoặc 
ngay cả để thuê đủ các nhà điều tra cho những vụ giết người và phạm tội 
tình dục. Ngành công lực nên có các nguồn lực cần thiết cho việc thực thi 
pháp luật một cách đầy đủ. Bằng cách điều tra ra thủ phạm các vụ hiếp 
dâm và giết người và đưa thêm nhiều tội phạm ra trước công lý, chúng ta 
giữ cho các gia đình và cộng đồng của mình an toàn hơn.

3. Nhiều người nghĩ rằng án tử hình là ít tốn kém hơn so với án tù 
chung thân mà không cho cơ hội tạm tha, nhưng điều đó thật ra không 
đúng. California đã chi $4 tỷ cho án tử hình từ năm 1978 đến nay và các 
phiên xử án tử hình tốn kém hơn gấp 20 lần so với các phiên xử đề nghị 
án tù chung thân mà không cho cơ hội tạm tha, theo một nghiên cứu do 
cựu công tố viên án tử hình và thẩm phán, Arthur Alarcon, và giáo sư luật 
Paula Mitchell thực hiện. Bằng cách thay thế án tử hình với án tù chung 
thân mà không cho cơ hội tạm tha, người dân đóng thuế California sẽ tiết 
kiệm được hơn $100 triệu mỗi năm. Số tiền đó có thể được sử dụng để cải 
thiện việc ngăn ngừa và truy tố tội ác.

4. Những kẻ giết người và hiếp dâm nhởn nhơ đi bộ trên đường phố của 
chúng ta và đe dọa an toàn của chúng ta, trong khi chúng ta chi tiêu hàng 
trăm triệu tiền đóng thuế của người dân cho một vài phạm nhân đã ngồi 
tù vĩnh viễn và đang chờ xử tử. Những nguồn lực này sẽ được chi tiêu tốt 
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hơn vào việc ngăn ngừa và giáo dục về nạn bạo hành, để giữ cho các gia 
đình của chúng ta an toàn.

5. Bằng cách thay thế án tử hình với án tù chung thân mà không cho cơ 
hội tạm tha, chúng ta sẽ tiết kiệm cho tiểu bang $1 tỷ trong năm năm mà 
không phóng thích một tù nhân nào–$1 tỷ này có thể được đầu tư vào việc 
thực thi pháp luật để giữ cho các cộng đồng của chúng ta an toàn hơn, vào 
trường học của con em chúng ta, và vào các dịch vụ cho người lớn tuổi và 
người khuyết tật. Án tù chung thân mà không cho cơ hội tạm tha bảo đảm 
rằng những tên tội phạm tồi tệ nhất phải ở trong tù mãi mãi và tiết kiệm 
được tiền bạc.

6. Hơn 100 người dân vô tội đã từng bị kết án tử hình ở quốc gia này và 
một số người dân vô tội đã thực sự bị xử tử. Các chuyên gia đã kết luận rằng 
Cameron Todd Willingham đã bị tử hình sai trái vì một ngọn lửa đã giết 
chết ba đứa con của ông ta. Với án tử hình, chúng ta sẽ luôn luôn có nguy 
cơ tử hình những người vô tội.

7. Các chuyên gia đã kết luận rằng California vẫn còn có nguy cơ tử hình 
một người vô tội. Những người vô tội bị kết tội sai bởi vì nhân chứng nhận 
diện sai lầm, khoa học pháp y lỗi thời, và các vụ truy tố quá cuồng nhiệt. 
Chúng ta không làm những gì chúng ta cần phải làm để bảo vệ những 
người vô tội. Luật tiểu bang thậm chí bảo vệ một công tố viên nếu họ cố tình 
đưa một người vô tội vào tù, cản trở việc giải trình trách nhiệm đối với 
người dân đóng thuế và các nạn nhân. Thay thế án tử hình với án tù chung 
thân mà không cho cơ hội tạm tha ít nhất sẽ bảo đảm rằng chúng ta không 
xử tử một người vô tội.

8. Kẻ giết người bị kết án phải chịu trách nhiệm và phải trả giá cho tội 
ác của họ. Thời nay, dưới 1 phần trăm tù nhân chờ xử tử có làm việc, do 
vậy, họ trả ít tiền bồi thường cho nạn nhân. Mỗi người bị kết án giết người 
nên bị bắt làm việc trong một nhà tù an ninh chặt chẽ và nên sử dụng tiền 
kiếm được để giúp đỡ các nạn nhân qua quỹ bồi thường cho nạn nhân, 
phù hợp với các quyền của nạn nhân được bảo đảm bởi Luật Marsy.

9. Án tử hình của California là một lời hứa rỗng tuếch. Các vụ án tử 
hình kéo dài nhiều thập niên. Một bản án tù chung thân mà không cho cơ 
hội tạm tha mang lại giải pháp nhanh hơn cho gia đình đau khổ vì mất 
mát và là một sự trừng phạt chắc chắn hơn.

10. Việc áp dụng hồi tố đạo luật này sẽ chấm dứt một lề lối tốn kém và 
không hiệu quả, giải tỏa các nguồn lực thực thi pháp luật để gia tăng mức 
độ các vụ án giết người và hiếp dâm được giải quyết, và đạt được sự công 
bằng, bình đẳng và thống nhất khi tuyên án.

ĐOẠN 3. Mục Đích và Ý Định

Người dân Tiểu Bang California tuyên bố mục đích và ý định của họ khi 
ban hành đạo luật này với nội dung như sau:

1. Để loại bỏ thêm những kẻ giết người và hiếp dâm khỏi đường phố và 
để bảo vệ gia đình của chúng ta.

2. Để tiết kiệm cho người dân đóng thuế $1 tỷ trong năm năm để số 
tiền này có thể được đầu tư vào việc thực thi pháp luật địa phương, trường 
học của con em chúng ta, và các dịch vụ cho người cao tuổi và người khuyết 
tật. 

3. Để sử dụng một số khoản tiết kiệm từ việc thay thế án tử hình để tạo 
ra Quỹ SAFE California, để cung cấp tài trợ cho việc thực thi pháp luật địa 
phương, cụ thể là cho các sở cảnh sát, cảnh sát trưởng, và các văn phòng 
biện lý khu, để gia tăng mức độ giải quyết các vụ giết người và hiếp dâm. 

4. Để loại bỏ nguy cơ xử tử những người vô tội.
5. Để quy định rằng những người bị kết án giết người có hoàn cảnh đặc 

biệt vẫn ngồi tù suốt phần đời còn lại của họ, với việc làm bắt buộc trong 
một nhà tù an ninh chặt chẽ, và tiền kiếm được đó phải được sử dụng để 
giúp các nạn nhân qua quỹ bồi thường của nạn nhân. 

6. Để kết thúc quy trình dài hơn 25 năm để duyệt lại các trường hợp kết 

án tử hình, với hàng chục lần có ngày ra tòa và trì hoãn khiến các gia đình 
đau khổ vì thương nhớ người thân phải chịu đựng.

7. Để kết thúc một lề lối tốn kém và không hiệu quả và giải tỏa các 
nguồn lực thực thi pháp luật để giữ an toàn cho các gia đình của chúng ta.

8. Để đạt được sự công bằng, bình đẳng và thống nhất trong bản án, 
thông qua việc áp dụng hồi tố đạo luật này để thay thế án tử hình bằng án 
tù chung thân mà không cho cơ hội tạm tha.

ĐOẠN 4. Đoạn 190 của Bộ Luật Hình Sự được tu chính như sau:

190. (a) Tất cả những ai phạm tội giết người cấp một sẽ bị phạt án tử 
hình, tù chung thân trong nhà tù tiểu bang mà không cho cơ hội tạm tha, 
hoặc án tù trong nhà tù tiểu bang trong thời hạn từ 25 năm đến chung 
thân. Các hình phạt áp dụng sẽ được xác định theo như quy định trong các 
Đoạn 190.1, 190.2, 190.3, 190.4, và 190.5.

Trừ khi được quy định trong tiểu phần (b), (c), hoặc (d), tất cả những ai 
phạm tội giết người cấp hai sẽ bị phạt án tù giam trong nhà tù tiểu bang 
trong thời hạn từ 15 năm đến chung thân.

(b) Trừ khi được quy định trong tiểu phần (c), tất cả những ai phạm tội 
giết người cấp hai sẽ bị phạt tù trong nhà tù tiểu bang trong thời hạn từ 25 
năm đến chung thân nếu nạn nhân là một cảnh sát viên, theo định nghĩa 
trong tiểu phần (a) của Đoạn 830.1, tiểu phần (a), (b), hoặc (c) của Đoạn 
830.2, tiểu phần (a) của Đoạn 830.33, hoặc Đoạn 830.5, đã bị giết trong khi 
tham gia thực hiện nhiệm vụ của họ, và bị cáo biết, hoặc đáng lẽ phải biết, 
rằng nạn nhân là một cảnh sát viên đang tham gia thực hiện nhiệm vụ của 
họ.

(c) Tất cả những ai phạm tội giết người cấp hai sẽ bị phạt tù chung thân 
trong nhà tù tiểu bang mà không cho cơ hội tạm tha nếu nạn nhân là một 
cảnh sát viên, theo định nghĩa trong tiểu phần (a) của Đoạn 830.1, tiểu 
phần (a), (b), hoặc (c) của Đoạn 830.2, tiểu phần (a) của Đoạn 830.33, 
hoặc Đoạn 830.5, đã bị giết trong khi tham gia thực hiện nhiệm vụ của họ, 
và bị cáo biết, hoặc đáng lẽ phải biết, rằng nạn nhân là một cảnh sát viên 
đang tham gia thực hiện nhiệm vụ của họ, và bất kỳ một trong các sự kiện 
nào sau đây đã bị cáo buộc và kết luận là sự thật:

(1) Bị cáo thực sự có ý định giết chết cảnh sát viên đó.
(2) Bị cáo thực sự có ý định gây thương tích nghiêm trọng cho cơ thể, 

theo định nghĩa trong Đoạn 12022.7, đối với một cảnh sát viên.
(3) Chính bản thân bị cáo đã sử dụng một vũ khí nguy hiểm hoặc chết 

người trong khi thực hiện vụ phạm pháp, vi phạm tiểu phần (b) của Đoạn 
12022.

(4) Chính bản thân bị cáo đã sử dụng súng trong khi thực hiện vụ 
phạm pháp, vi phạm Đoạn 12022.5.

(d) Tất cả những ai phạm tội giết người cấp hai sẽ bị phạt tù trong nhà 
tù tiểu bang trong thời hạn từ 20 năm đến chung thân nếu vụ giết người 
được gây ra bằng cách bắn súng từ một chiếc xe có động cơ, cố ý nhắm vào 
một người khác bên ngoài chiếc xe đó với ý định gây thương tích nghiêm 
trọng cho cơ thể.

(e) Điều 2.5 (bắt đầu từ Đoạn 2930) Chương 7 Tiêu Đề 1 của Mục 3 sẽ 
không áp dụng để giảm bất kỳ thời hạn tối thiểu nào của một bản án áp đặt 
theo đoạn này. Một người bị kết án theo đoạn này sẽ không được phóng 
thích theo quy chế tạm tha trước khi thụ án tù giam tối thiểu theo quy định 
của đoạn này.
(f)  Tất cả những ai bị kết tội giết người và bị kết án theo đoạn này 

sẽ buộc phải làm việc trong một nhà tù an ninh chặt chẽ với nhiều giờ 
lao động thực sự mỗi ngày và mọi ngày trong hạn tù của họ theo các 
điều lệ và quy định mà Bộ Cải Huấn và Phục Hồi sẽ đưa ra, theo Đoạn 
2700. Trong bất kỳ trường hợp nào mà tù nhân nợ tiền phạt bồi thường 
hoặc lệnh bồi thường, Bộ Trưởng Bộ Cải Huấn và Phục Hồi phải trích 
tiền từ tiền lương và tiền gửi trong trương mục tín thác của tù nhân và 
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phải chuyển các ngân khoản này cho Hội Đồng Khiếu Nại Chính Quyền 
và Bồi Thường Nạn Nhân California theo các điều lệ và quy định của Bộ 
Cải Huấn và Phục Hồi, theo các Đoạn 2085.5 và 2717.8.

ĐOẠN 5. Đoạn 190.1 của Bộ Luật Hình Sự được bãi bỏ.

190.1. Một vụ mà án tử hình có thể được áp đặt theo chương này sẽ được 
xử trong nhiều giai đoạn riêng biệt như sau:

(a) Nghi vấn về việc bị cáo có tội hay không sẽ được xác định đầu tiên. 
Nếu người xử căn cứ trên sự kiện kết luận là bị cáo phạm tội giết người cấp 
một, thì đồng thời họ phải xác định sự thật của tất cả các hoàn cảnh đặc 
biệt bị truy tố như được liệt kê trong Đoạn 190.2 ngoại trừ một hoàn cảnh 
đặc biệt bị truy tố theo đoạn văn (2) tiểu phần (a) của Đoạn 190.2 khi bị 
cáo bị cáo buộc là đã từng bị kết án trong một phiên xử trước đó về hành 
vi phạm tội giết người cấp một hoặc cấp hai.

(b) Nếu bị cáo bị kết án phạm tội giết người cấp một và một trong 
những hoàn cảnh đặc biệt bị truy tố theo đoạn văn (2) tiểu phần (a) của 
Đoạn 190.2 cáo buộc rằng bị cáo đã từng bị kết án trong một phiên xử 
trước đó về hành vi phạm tội giết người cấp một hoặc cấp hai, thì sau đó 
phải có thêm thủ tục tố tụng để quyết định về sự thật của hoàn cảnh đặc 
biệt như thế.

(c) Nếu bị cáo bị phán quyết có tội giết người cấp một và một hoặc 
nhiều hoàn cảnh đặc biệt như được liệt kê trong Đoạn 190.2 đã bị truy tố 
và kết luận là đúng, thì sự tỉnh táo của bị cáo phải được xác định theo quy 
định trong Đoạn 190.4 đối với bất cứ tuyên bố vô tội vì lý do mất trí nào theo 
Đoạn 1026. Nếu bị cáo được kết luận là tỉnh táo, thì sau đó sẽ phải có thêm 
thủ tục tố tụng để quyết định hình phạt sẽ áp đặt. Thủ tục tố tụng như thế 
sẽ được thực hiện theo tinh thần của các điều khoản trong Đoạn 190.3 và 
190.4.

ĐOẠN 6. Đoạn 190.2 của Bộ Luật Hình Sự được tu chính như sau:
190.2. (a) Hình phạt đối với một bị cáo bị kết luận phạm tội giết người 

cấp một là án tử hình hoặc tù chung thân trong nhà tù tiểu bang mà không 
cho cơ hội tạm tha nếu một hoặc hoặc nhiều hoàn cảnh đặc biệt sau đây 
đã được kết luận theo Đoạn 190.4 là sự thật:

(1) Kẻ giết người có chủ ý và thực hiện để kiếm lợi về tài chánh.
(2) Bị cáo đã từng bị kết tội giết người cấp một hoặc cấp hai. Cho mục 

đích của đoạn văn này, một tội ác đã phạm trong một khu vực thẩm quyền 
pháp lý khác, nếu đã phạm trong California sẽ bị trừng phạt như tội giết 
người cấp một hoặc cấp hai, sẽ được coi là giết người cấp một hoặc cấp hai.

(3) Bị cáo, trong vụ án này, đã bị kết án nhiều hơn một hành vi phạm 
tội giết người cấp một hoặc cấp hai.

(4) Vụ giết người được thực hiện bằng một thiết bị hủy hoại, một quả 
bom, hoặc chất nổ được cài đặt, ém, hoặc giấu trong bất kỳ nơi chốn, khu 
vực, nhà ở, cao ốc, hoặc cấu trúc, và bị cáo biết, hoặc đáng lẽ phải biết, rằng 
hành động hoặc các hành động của họ sẽ tạo ra một nguy cơ lớn gây tử 
vong cho một hoặc nhiều người.

(5) Vụ giết người được thực hiện với mục đích tránh né hoặc ngăn cản 
một vụ bắt giữ hợp pháp, hoặc hoàn thành hay cố gắng hoàn thành, một 
vụ trốn thoát khỏi sự giam giữ hợp pháp.

(6) Vụ giết người được thực hiện bằng một thiết bị hủy hoại, một quả 
bom, hoặc chất nổ mà bị cáo gửi bưu điện hoặc giao tận nơi, tìm cách gửi 
bưu điện hoặc giao tận nơi, hoặc tạo điều kiện để gửi bưu điện hoặc giao 
tận nơi, và bị cáo biết, hoặc đáng lẽ phải biết, rằng hành động hoặc các 
hành động của họ sẽ tạo ra một nguy cơ lớn gây tử vong cho một hoặc 
nhiều người.

(7) Nạn nhân là một cảnh sát viên, theo định nghĩa trong Đoạn 830.1, 
830.2, 830.3, 830.31, 830.32, 830.33, 830.34, 830.35, 830.36, 830.37, 830.4, 
830.5, 830.6, 830.10, 830.11, hoặc 830.12, người mà, trong khi tham gia vào 
quá trình thực hiện nhiệm vụ của họ, đã bị giết một cách cố ý, và bị cáo 

biết, hoặc đáng lẽ phải biết, rằng nạn nhân là một cảnh sát viên đang tham 
gia vào quá trình thực hiện nhiệm vụ của họ; hoặc nạn nhân là một cảnh 
sát viên, theo định nghĩa trong các đoạn liệt kê ở trên, hoặc một cựu cảnh 
sát viên theo bất cứ đoạn nào trong số đó, và bị giết một cách cố ý để trả thù 
việc họ thực hiện nhiệm vụ chính thức của mình.

(8) Nạn nhân là một đại diện hoặc nhân viên công lực liên bang mà, 
trong khi tham gia vào quá trình thực hiện nhiệm vụ của họ, đã bị giết một 
cách cố ý, và bị cáo biết, hoặc đáng lẽ phải biết, rằng nạn nhân là một đại 
diện hoặc nhân viên công lực liên bang đang tham gia vào quá trình thực 
hiện nhiệm vụ của họ; hoặc nạn nhân là một đại diện hoặc nhân viên công 
lực liên bang, và bị giết một cách cố ý để trả thù việc họ thực hiện nhiệm 
vụ chính thức của mình.

(9) Nạn nhân là một nhân viên cứu hỏa, theo định nghĩa trong Đoạn 
245.1, người mà, trong khi tham gia vào quá trình thực hiện nhiệm vụ của 
họ, đã bị giết một cách cố ý, và bị cáo biết, hoặc đáng lẽ phải biết, rằng nạn 
nhân là một nhân viên cứu hỏa đang tham gia vào quá trình thực hiện 
nhiệm vụ của họ.

(10) Nạn nhân là một nhân chứng trong một vụ phạm pháp và họ đã bị 
giết một cách cố ý với mục đích ngăn cản lời khai của họ trong bất kỳ thủ 
tục tố tụng hình sự hoặc vị thành niên nào, và vụ giết người này đã không 
xảy ra khi thủ phạm thực hiện hoặc tìm cách thực hiện, tội ác mà họ là một 
nhân chứng; hoặc nạn nhân là một nhân chứng trong một vụ phạm pháp 
và họ đã bị giết một cách cố ý để trả thù vì lời khai của họ trong bất kỳ thủ 
tục tố tụng hình sự hoặc vị thành niên nào. Khi được sử dụng trong đoạn 
văn này, “thủ tục tố tụng vị thành niên” có nghĩa là một thủ tục được thực 
hiện theo Đoạn 602 hoặc 707 của Bộ Luật An Sinh và Định Chế.

(11) Nạn nhân là một công tố viên hay phụ tá công tố viên hoặc một cựu 
công tố viên hay cựu phụ tá công tố viên của bất cứ văn phòng công tố tiểu 
bang hay địa phương nào thuộc tiểu bang này hay bất cứ tiểu bang nào 
khác, hoặc của một văn phòng công tố liên bang, và vụ giết người đã được 
thực hiện một cách cố ý để trả thù, hoặc để ngăn chặn việc tiến hành, các 
nhiệm vụ chính thức của nạn nhân.

(12) Nạn nhân là một thẩm phán hoặc cựu thẩm phán của bất kỳ tòa án 
chính thức nào trong hệ thống liên bang, tiểu bang hoặc địa phương trong 
tiểu bang này hoặc bất cứ tiểu bang nào khác, và vụ giết người đã được thực 
hiện một cách cố ý để trả thù, hoặc để ngăn chặn việc tiến hành, các nhiệm 
vụ chính thức của nạn nhân.

(13) Nạn nhân là một viên chức dân cử hay được bổ nhiệm hoặc là cựu 
viên chức của chính quyền liên bang, hoặc của bất cứ chính quyền tiểu 
bang hay địa phương nào trong tiểu bang này hoặc bất cứ tiểu bang nào 
khác, và vụ giết người đã được thực hiện một cách cố ý để trả thù, hoặc để 
ngăn chặn việc tiến hành, các nhiệm vụ chính thức của nạn nhân.

(14) Vụ giết người này đặc biệt tàn ác, tàn bạo, hay độc ác, biểu hiện đồi 
bại khác thường. Khi được sử dụng trong đoạn này, cụm từ “đặc biệt tàn 
ác, tàn bạo, hay độc ác, biểu hiện đồi bại khác thường” có nghĩa là một tội 
ác vô lương tâm hay không thương xót mà hành hạ nạn nhân một cách 
không cần thiết.

(15) Bị cáo cố ý giết chết nạn nhân bằng cách mai phục.
(16) Nạn nhân bị giết một cách cố ý vì chủng tộc, màu da, tôn giáo, 

quốc tịch, hoặc nguồn gốc quốc gia của họ.
(17) Vụ giết người này đã được tiến hành trong khi bị cáo đang dính líu 

vào, hoặc là một đồng lõa, trong việc thực hiện, tìm cách thực hiện, hoặc 
bỏ trốn ngay sau khi thực hiện, hoặc tìm cách tiến hành, các trọng tội sau 
đây:

(A) Ăn cướp vi phạm Đoạn 211 hoặc 212.5.
(B) Bắt cóc vi phạm Đoạn 207, 209, hoặc 209.5.
(C) Hiếp dâm vi phạm Đoạn 261.
(C) Kê gian vi phạm Đoạn 286.
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(E) Thực hiện một hành động dâm dục hoặc dâm đãng đối với cơ thể 
của một đứa trẻ dưới 14 tuổi vi phạm Đoạn 288.

(F) Giao hợp bằng miệng vi phạm Đoạn 288a.
(G) Ăn trộm cấp một hoặc cấp hai vi phạm Đoạn 460. 
(H) Đốt phá vi phạm tiểu phần (b) của Đoạn 451.
(I) Làm xe lửa trật đường rầy vi phạm Đoạn 219.
(J) Gây phế tật cho người khác vi phạm Đoạn 203.
(C) Hiếp dâm bằng dụng cụ vi phạm Đoạn 289. 
(L) Cướp xe, theo định nghĩa trong Đoạn 215.
(M) Để chứng minh các hoàn cảnh đặc biệt của vụ bắt cóc trong tiểu 

đoạn văn (B), hoặc đốt phá trong tiểu đoạn văn (H), nếu có ý định giết 
người cụ thể, thì chỉ cần có bằng chứng về các yếu tố của những trọng tội 
đó. Nếu có chứng cớ như thế, thì chứng minh được hai hoàn cảnh đặc biệt 
đó ngay cả khi trọng tội bắt cóc hoặc đốt phá được tiến hành chủ yếu hoặc 
chỉ với mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho vụ giết người.

(18) Vụ giết người là cố ý và liên quan đến việc sử dụng tra tấn.
(19) Bị cáo cố ý giết chết nạn nhân bằng cách sử dụng chất độc.
(20) Nạn nhân là một bồi thẩm tại bất kỳ tòa án chính thức nào trong 

hệ thống liên bang, tiểu bang hoặc địa phương trong tiểu bang này hoặc bất 
cứ tiểu bang nào khác, và vụ giết người đã được thực hiện một cách cố ý để 
trả thù, hoặc để ngăn chặn việc tiến hành, các nhiệm vụ chính thức của 
nạn nhân.

(21) Vụ giết người là cố ý và gây ra bằng cách bắn súng từ một chiếc xe 
có động cơ, cố ý nhắm vào một người khác hoặc nhiều người bên ngoài 
chiếc xe đó với ý định gây tử vong. Cho các mục đích của đoạn văn này, “xe 
có động cơ” có nghĩa là bất kỳ chiếc xe nào theo định nghĩa trong Đoạn 415 
của Bộ Luật Xe Cộ.

(22) Bị cáo cố ý giết chết nạn nhân trong khi bị cáo là một thành viên 
tham gia hoạt động trong một băng đảng tội phạm đường phố, theo định 
nghĩa trong tiểu phần (f) Đoạn 186.22, và vụ giết người này đã được thực 
hiện để tiếp tục các hoạt động của băng đảng tội phạm đường phố đó.

(b) Trừ khi một ý định giết người là điều đặc biệt phải có theo tiểu phần 
(a) cho một hoàn cảnh đặc biệt được liệt kê trong đó, một kẻ thực sự giết 
người, mà hoàn cảnh đặc biệt của họ đã được kết luận là đúng sự thật theo 
Đoạn 190.4, không cần phải có bất kỳ ý định giết người nào vào thời điểm 
phạm pháp khi tội ác đó là nền tảng của hoàn cảnh đặc biệt để chịu án tử 
hình hoặc tù chung thân trong nhà tù tiểu bang mà không cho cơ hội tạm 
tha.

(c) Tất cả những ai, không phải kẻ thực sự giết người, mà có ý định giết, 
trợ giúp, tiếp tay, cố vấn, ra lệnh, dụ dỗ, gạ gẫm, yêu cầu, hoặc hỗ trợ bất kỳ 
kẻ nào có hành động giết người cấp một sẽ bị trừng phạt bằng án tử hình 
hoặc tù chung thân trong nhà tù tiểu bang mà không cho cơ hội tạm tha 
nếu một hoặc nhiều hoàn cảnh đặc biệt được liệt kê trong tiểu phần (a) đã 
được kết luận là đúng sự thật theo Đoạn 190.4.

(d) Mặc dù có tiểu phần (c), tất cả những ai, không phải kẻ thực sự giết 
người, coi thường không đếm xỉa gì đến mạng sống con người và giữ vai trò 
một người tham gia chính, mà trợ giúp, tiếp tay, cố vấn, ra lệnh, dụ dỗ, gạ 
gẫm, yêu cầu, hoặc hỗ trợ trong việc phạm trọng tội được liệt kê trong đoạn 
văn (17) của tiểu phần (a) dẫn đến cái chết của một số người hoặc nhiều 
người, và bị kết án giết người cấp một theo đó, sẽ bị trừng phạt bằng án tử 
hình hoặc tù chung thân trong nhà tù tiểu bang mà không cho cơ hội tạm 
tha nếu một hoàn cảnh đặc biệt được liệt kê trong đoạn văn (17) của tiểu 
phần (a) đã được kết luận là đúng sự thật theo Đoạn 190.4.

Hình phạt được xác định theo quy định trong đoạn này và các Đoạn 
190.1, 190.3, 190.4, và 190.5.

ĐOẠN 7. Đoạn 190.3 của Bộ Luật Hình Sự được bãi bỏ.

190.3. Nếu bị cáo đã bị kết luận là phạm tội giết người cấp một, và một 

hoàn cảnh đặc biệt đã được truy tố và kết luận là đúng sự thật, hoặc nếu bị 
cáo có thể phải chịu án tử hình sau khi bị kết tội vi phạm tiểu phần (a) của 
Đoạn 1672 của Bộ Luật Quân Sự và Cựu Chiến Binh hoặc các Đoạn 37, 128, 
219, hoặc 4500 của bộ luật này, thì người xử căn cứ trên sự kiện phải xác 
định liệu hình phạt sẽ là án tử hình hay tù chung thân trong nhà tù tiểu 
bang mà không cho cơ hội tạm tha. Trong các phiên xử đặt vấn đề hình 
phạt, cả phía công tố và bị cáo đều có thể đưa ra bằng chứng về bất cứ vấn 
đề nào liên quan đến tình tiết gia trọng, giảm khinh, và bản án bao gồm, 
nhưng không giới hạn vào, tính chất và hoàn cảnh của vụ phạm pháp hiện 
tại, bất cứ lần kết án hoặc nhiều lần kết án trọng tội nào trước đó bất kể 
lần kết án hoặc nhiều lần kết án đó có liên quan đến một tội ác bạo lực hay 
không, sự tồn tại hay không tồn tại các hoạt động tội phạm khác bởi bị cáo 
liên quan đến việc sử dụng hay tìm cách sử dụng vũ lực hay bạo lực hoặc 
liên quan đến việc hăm dọa rõ ràng hay ngụ ý sử dụng vũ lực hay bạo lực, 
và tính cách, quá trình, tiền sử, tình trạng tâm thần và tình trạng thể chất 
của bị cáo.

Tuy nhiên, không bằng chứng nào sẽ được thừa nhận liên quan đến 
hoạt động tội phạm khác của bị cáo nếu không liên quan đến việc sử dụng 
hay tìm cách sử dụng vũ lực hay bạo lực hoặc nếu không liên quan đến việc 
hăm dọa rõ ràng hay ngụ ý sử dụng vũ lực hay bạo lực. Khi được sử dụng 
trong đoạn này, hoạt động tội phạm không nhất thiết từng bị kết tội.

Tuy nhiên, không có trường hợp nào bằng chứng về hoạt động tội phạm 
trước kia sẽ được thừa nhận đối với một vụ phạm pháp mà bị cáo đã bị truy 
tố và được tha bổng. Việc cấm sử dụng loại bằng chứng này chỉ nhằm để áp 
dụng cho thủ tục tố tụng theo đoạn này và không nhằm để ảnh hưởng đến 
luật hiến định hoặc luật phán quyết cho phép loại bằng chứng như thế 
được sử dụng trong bất kỳ thủ tục tố tụng nào khác.

Ngoại trừ bằng chứng để chứng minh tội phạm hoặc các hoàn cảnh đặc 
biệt để buộc một bị cáo phải chịu án tử hình, không có bằng chứng nào có 
thể được bên công tố trình bày để tăng mức gia trọng trừ khi thông báo về 
bằng chứng sẽ đưa ra đã được trao trước cho bị cáo trong một thời hạn hợp 
lý theo quyết định của tòa án, trước phiên xử. Bằng chứng có thể được đưa 
ra mà không cần thông báo như thế để bác bỏ bằng chứng do bị cáo đưa ra 
nhằm giảm nhẹ tội phạm.

Người xử căn cứ trên sự kiện phải được hướng dẫn rằng một bản án tù 
chung thân trong nhà tù tiểu bang mà không cho cơ hội tạm tha có thể 
trong tương lai sau khi tuyên án, được giảm hoặc sửa đổi thành một bản 
án bao gồm khả năng tạm tha khỏi tù bởi Thống Đốc Tiểu Bang California.

Trong việc quyết định hình phạt, người xử căn cứ trên sự kiện phải tính 
đến bất cứ yếu tố nào sau đây nếu có liên quan:

(a) Những hoàn cảnh của tội ác mà bị cáo đã bị kết án trong phiên xử 
hiện tại và sự tồn tại của bất kỳ hoàn cảnh đặc biệt nào được kết luận là 
đúng sự thật theo Đoạn 190.1.

(b) Sự tồn tại hay không tồn tại của hoạt động tội phạm của bị cáo liên 
quan đến việc sử dụng hay tìm cách sử dụng vũ lực hay bạo lực hoặc việc 
hăm dọa rõ ràng hay ngụ ý sử dụng vũ lực hay bạo lực. 

(c) Sự tồn tại hay không tồn tại của bất kỳ vụ kết tội đại hình nào trước 
đó.

(d) Liệu bị cáo có phạm tội hay không trong khi bị tác động của chứng 
rối loạn tâm thần hoặc cảm xúc trầm trọng.

(e) Liệu nạn nhân có tham gia hay không trong hành động giết người 
của bị cáo hoặc đồng ý với hành động giết người đó.

(f) Liệu bị cáo có phạm tội hay không trong những hoàn cảnh mà bị 
cáo tin một cách hợp lý là hành vi của họ được biện minh hay giảm khinh 
vì hợp đạo lý.

(g) Liệu bị cáo có hành động dưới sự cưỡng chế nặng nề hoặc chi phối 
đáng kể của một người khác hay không.

(h) Vào thời điểm xảy ra tội phạm liệu khả năng của bị cáo để nhận 
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thức được tính cách phạm pháp trong hành vi của mình hoặc để tuân 
hành các đòi hỏi của luật pháp có bị suy giảm hay không vì hậu quả của 
bệnh tật tâm thần, hoặc tác động của chứng say vì ngộ độc.

(i) Tuổi của bị cáo vào thời điểm phạm tội.
(j) Liệu bị cáo có là đồng lõa trong hành vi phạm tội và sự tham gia của 

họ trong vụ phạm tội này là tương đối nhỏ hay không.
(k) Bất kỳ hoàn cảnh nào khác giảm khinh được tính nghiêm trọng 

của tội phạm mặc dù đó không phải là một lý lẽ hợp pháp để phạm tội.
Sau khi đã nghe và nhận được tất cả các bằng chứng, và sau khi đã nghe 

và cân nhắc các biện luận của luật sư, người xử căn cứ trên sự kiện phải 
cân nhắc, ghi nhận và được hướng dẫn bởi các hoàn cảnh gia trọng và 
giảm khinh tham chiếu trong đoạn này, và phải áp đặt án tử hình nếu 
người xử căn cứ trên sự kiện kết luận rằng các hoàn cảnh gia trọng lấn át 
các hoàn cảnh giảm khinh. Nếu người xử căn cứ trên sự kiện xác định 
rằng các hoàn cảnh giảm khinh lấn át các hoàn cảnh gia trọng thì người 
xử căn cứ trên sự kiện phải áp đặt án tù chung thân trong nhà tù tiểu bang 
mà không cho cơ hội tạm tha.

ĐOẠN 8. Đoạn 190.4 của Bộ Luật Hình Sự được tu chính như sau:

190.4. (a) Bất cứ khi nào các hoàn cảnh đặc biệt như được liệt kê 
trong Đoạn 190.2 bị cáo buộc và người xử căn cứ trên sự kiện kết luận rằng 
bị cáo phạm tội giết người cấp một, thì người xử căn cứ trên sự kiện cũng 
phải đưa ra kết luận đặc biệt về sự thật của mỗi hoàn cảnh đặc biệt bị cáo 
buộc đó. Việc xác định sự thật của bất kỳ hoặc tất cả các hoàn cảnh đặc biệt 
phải được người xử căn cứ trên sự kiện quyết định trên các bằng chứng 
đưa ra tại phiên xử hoặc tại phiên tòa được tổ chức theo Tiểu phần (b) của 
Đoạn 190.1.

Trong trường hợp có mối nghi ngờ hợp lý là liệu một hoàn cảnh đặc biệt 
có đúng hay không, thì bị cáo được hưởng kết luận là điều đó không đúng. 
Người xử căn cứ trên sự kiện phải đưa ra kết luận đặc biệt rằng mỗi hoàn 
cảnh đặc biệt bị cáo buộc phải là đúng hoặc không đúng. Bất cứ khi nào 
một hoàn cảnh đặc biệt đòi hỏi bằng chứng về việc phạm hoặc cố ý phạm 
một tội ác, thì tội ác đó phải bị truy tố và chứng minh theo luật tổng quát 
áp dụng cho phiên xử và kết án tội ác đó.

Nếu bị cáo bị kết tội bởi phiên xử ở tòa mà không có bồi thẩm đoàn, thì 
người xử căn cứ trên sự kiện phải là một bồi thẩm đoàn trừ khi bị cáo và 
bên công tố từ chối bồi thẩm đoàn, trong trường hợp đó người xử căn cứ 
trên sự kiện sẽ là tòa án. Nếu bị cáo bị kết tội vì nhận tội, thì người xử căn 
cứ trên sự kiện phải là một bồi thẩm đoàn trừ khi bị cáo và bên công tố từ 
chối bồi thẩm đoàn.

Nếu người xử căn cứ trên sự kiện kết luận rằng bất kỳ một hoặc nhiều 
hoàn cảnh đặc biệt được liệt kê trong Đoạn 190.2 như cáo buộc là đúng,  
thì phải có một phiên tòa tuyên án riêng biệt thì bị cáo phải bị phạt án tù 
chung thân trong nhà tù tiểu bang mà không cho cơ hội tạm tha, và kết 
luận rằng bất cứ hoàn cảnh đặc biệt còn lại nào bị cáo buộc đều không 
đúng, hoặc nếu người xử căn cứ trên sự kiện là một bồi thẩm đoàn, mà 
bồi thẩm đoàn không thể đồng ý về vấn đề bất cứ hoàn cảnh đặc biệt 
còn lại nào bị cáo buộc là đúng sự thật hay không đúng sự thật, đều 
không cản trở việc tổ chức một phiên tòa tuyên án riêng biệt.
Trong bất kỳ trường hợp nào mà bị cáo đã bị bồi thẩm đoàn kết luận 

là có tội, và bồi thẩm đoàn đã không thể đạt được một phán quyết đồng 
nhất rằng một hoặc nhiều hoàn cảnh đặc biệt bị cáo buộc là đúng, và 
không đạt được một phán quyết đồng nhất rằng tất cả các hoàn cảnh 
đặc biệt bị cáo buộc không đúng, thì tòa án phải loại bỏ bồi thẩm đoàn 
và phải ra lệnh tuyển chọn một bồi thẩm đoàn mới để xử những vấn đề 
này, nhưng vấn đề có tội hay không sẽ không do bồi thẩm đoàn như thế 
xét xử, mà bồi thẩm đoàn đó cũng không xử lại vấn đề sự thật của bất 
kỳ hoàn cảnh đặc biệt nào đã được bồi  thẩm đoàn trước đó ra phán 

quyết đồng nhất là không đúng sự thật. Nếu bồi thẩm đoàn mới như thế 
không thể đạt được phán quyết đồng nhất rằng một hoặc nhiều hoàn 
cảnh đặc biệt mà họ đang xử là đúng, thì tòa án phải loại bỏ bồi thẩm 
đoàn đó và tòa có toàn quyền ra lệnh tuyển chọn một bồi thẩm đoàn 
mới để xử các vấn đề mà bồi thẩm đoàn trước đó đã không thể đạt được 
phán quyết đồng nhất, hoặc áp đặt hình phạt tù giam trong nhà tù tiểu 
bang trong thời hạn 25 năm.
(b)  Nếu bị cáo bị kết tội bởi phiên xử ở tòa mà không có bồi thẩm 

đoàn thì người xử căn cứ trên sự kiện tại phiên tòa tuyên án phải là một 
bồi thẩm đoàn trừ khi bị cáo và bên công tố từ chối bồi thẩm đoàn, trong 
trường hợp đó người xử căn cứ trên sự kiện sẽ là tòa án. Nếu bị cáo bị 
kết tội vì nhận tội, thì thì người xử căn cứ trên sự kiện phải là một bồi 
thẩm đoàn trừ khi bị cáo và bên công tố từ chối bồi thẩm đoàn.
Nếu người xử căn cứ trên sự kiện là một bồi thẩm đoàn và đã không 

thể đạt được một phán quyết đồng nhất về hình phạt sẽ là gì, thì tòa án 
phải loại bỏ bồi thẩm đoàn đó và phải ra lệnh tuyển chọn một bồi thẩm 
đoàn mới để xét xử vấn đề hình phạt sẽ là gì. Nếu bồi thẩm đoàn mới 
như thế không thể đạt được một phán quyết đồng nhất về hình phạt sẽ là 
gì, thì tòa án có toàn quyền ra lệnh tuyển chọn một bồi thẩm đoàn mới 
hoặc áp đặt hình phạt tù chung thân trong nhà tù tiểu bang mà không 
cho cơ hội tạm tha.

(c) (b) Nếu người xử căn cứ trên sự kiện đã kết tội bị cáo về một tội ác 
mà họ có thể bị tù chung thân trong nhà tù tiểu bang mà không cho cơ 
hội tạm tha án tử hình là một bồi thẩm đoàn, thì cùng một bồi thẩm đoàn 
sẽ cân nhắc bất kỳ lời tuyên bố vô tội nào vì lý do mất trí theo Đoạn 1026, 
và sự thật của bất kỳ hoàn cảnh đặc biệt nào có thể bị cáo buộc, và hình 
phạt được áp dụng, trừ khi có lý do chính đáng thuyết phục được tòa loại 
bỏ bồi thẩm đoàn đó, trong trường hợp đó một bồi thẩm đoàn mới sẽ được 
tuyển chọn. Tòa phải nêu rõ các sự kiện trong hồ sơ để hỗ trợ cho kết luận 
có lý do chính đáng và ra lệnh ghi các sự kiện đó vào biên bản phiên xử.

(d) Trong bất cứ trường hợp nào mà bị cáo có thể phải chịu án tử hình, 
thì bằng chứng đã đưa ra tại bất kỳ giai đoạn nào trước đó của phiên xử, 
bao gồm bất kỳ thủ tục tuyên bố vô tội vì lý do mất trí nào theo Đoạn 1026 
phải được cân nhắc tại bất cứ giai đoạn kế tiếp nào của phiên xử, nếu 
người xử căn cứ trên sự kiện của giai đoạn trước đó cũng là người xử căn 
cứ trên sự kiện ở giai đoạn kế tiếp.

(e) Trong mọi trường hợp mà người xử căn cứ trên sự kiện đã ra phán 
quyết hoặc kết luận để áp đặt án tử hình, thì bị cáo phải được coi như là đã 
làm đơn xin sửa đổi phán quyết hoặc kết luận đó theo Tiểu phần 7 của 
Đoạn 11. Khi quyết định đơn xin này, thẩm phán phải duyệt lại các bằng 
chứng, cân nhắc, ghi nhận, và được hướng dẫn bởi các hoàn cảnh gia trọng 
và giảm khinh được đề cập đến trong Đoạn 190.3, và phải lấy quyết định về 
việc liệu các kết luận và phán quyết của bồi thẩm đoàn rằng các hoàn cảnh 
gia trọng lấn át các hoàn cảnh giảm khinh có trái với pháp luật hoặc bằng 
chứng đưa ra hay không. Thẩm phán phải nêu rõ trong hồ sơ những lý do 
hỗ trợ kết luận của mình. 

Thẩm phán phải nêu ra các lý do cho phán quyết của mình đối với đơn 
xin đó và ra lệnh ghi các lý do đó vào biên bản của Thư Ký tòa. Việc từ chối 
sửa đổi bản án tử hình theo tiểu phần (7) của Đoạn 1181 phải được xem 
xét trong vụ kháng án tự động của bị cáo theo tiểu phần (b) của Đoạn 1239. 
Việc chấp thuận đơn xin này phải được xem xét trong vụ kháng án của bên 
Công Tố theo đoạn văn (6).

ĐOẠN 9. Chương 33 (bắt đầu từ Đoạn 7599) được thêm 
vào Phần 7 Tiêu Đề 1 của Bộ Luật Chính Quyền, như sau:

Chương  33.  Quỹ SAFE CALiFOrniA Để Điều TrA CáC Vụ hiếp 
Dâm Và giếT người ChưA Tìm rA Thủ phẠm

Điều  1.  Thành Lập Quỹ SAFE California
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7599.  Một  quỹ  đặc  biệt  được  gọi  là  “Quỹ  SAFE  California”  được 
thành lập trong Ngân Khố Tiểu Bang và liên tục được phân bổ để thực 
hiện các mục đích của phần này.

Điều  2.  Phân Bổ và Phân Chia Ngân Quỹ

7599.1.  Phân Bổ Tài Trợ
Vào  ngày  1  Tháng  Giêng,  2013, mười  triệu  đô  la  ($10,000,000)  sẽ 

được chuyển từ Quỹ Chung sang Quỹ SAFE California cho năm tài khóa 
2012–13 và sẽ được liên tục phân bổ cho các mục đích của đạo luật có 
thêm chương này. Vào ngày 1 Tháng Bảy của mỗi năm tài khóa 2013–
14,  2014–15  và  2015–16,  thêm một  ngân  khoản  ba mươi  triệu  đô  la 
($30,000,000) sẽ được chuyển từ Quỹ Chung sang Quỹ SAFE California 
và  sẽ được  liên  tục phân bổ cho các mục đích  của đạo  luật  có  thêm 
chương  này.  Các  ngân  khoản  chuyển  vào  Quỹ  SAFE  California  phải 
được sử dụng riêng cho các mục đích của đạo luật có thêm chương này 
và sẽ không bị Lập Pháp phân bổ hoặc chuyển giao cho bất cứ mục đích 
nào khác. Các ngân khoản trong Quỹ SAFE California có thể được sử 
dụng bất kể năm tài khóa.
7599.2.  Phân phối Ngân Khoản từ Quỹ SAFE California
(a)  Theo  sự  chỉ  đạo  của  Tổng  Chưởng  Lý,  Giám Đốc Quản  Lý  Tài 

Chánh phải phân chia các ngân khoản ký thác trong Quỹ SAFE California 
cho các sở cảnh sát, cảnh sát trưởng và các văn phòng biện lý khu, cho 
mục đích làm tăng mức độ giải quyết các vụ giết người và hiếp dâm. Các 
dự án và hoạt động có thể được tài trợ bao gồm, nhưng không giới hạn 
vào, xử lý nhanh hơn các vật chứng thu được trong các vụ hiếp dâm, cải 
thiện khả năng khoa học pháp y bao gồm cả phân tích và so sánh DNA, 
tăng thêm nhân viên trong các đơn vị điều tra hoặc truy tố các vụ giết 
người và phạm tội tình dục, và tái định cư các nhân chứng. Các ngân 
khoản từ Quỹ SAFE California phải được phân chia cho các sở cảnh sát, 
cảnh sát trưởng và các văn phòng biện lý khu bằng một công thức phân 
phối công bằng và hợp lý sẽ do Tổng Chưởng Lý quyết định.
(b)  Bất kỳ chi phí nào liên quan đến việc phân bổ và phân phối của 

các  ngân  khoản  này  phải  được  trích  từ  Quỹ  SAFE  California.  Tổng 
Chưởng Lý và Giám Đốc Quản Lý Tài Chánh phải thực hiện mọi nỗ lực 
để giữ cho các chi phí phân bổ và phân phối ở mức hoặc gần bằng số 
không, để bảo đảm rằng  số  tiền  tài  trợ  tối đa được phân bổ cho các 
chương trình và các hoạt động làm tăng mức độ giải quyết các vụ giết 
người và hiếp dâm.

ĐOẠN 10. Ứng Dụng Hồi Tố của đạo luật
(a) Để đạt được cách tốt nhất mục đích của đạo luật này như đã nêu 

trong Đoạn 3 và để đạt được sự công bằng, bình đẳng và thống nhất khi 
tuyên án, đạo luật này sẽ được áp dụng hồi tố.

(b) Trong bất kỳ trường hợp nào một bị cáo hoặc tù nhân đã bị kết án 
tử hình trước ngày đạo luật này có hiệu lực, thì bản án đó sẽ tự động được 
chuyển thành án tù chung thân trong nhà tù tiểu bang mà không cho cơ 
hội tạm tha theo các điều khoản và điều kiện của đạo luật này. Tiểu Bang 
California sẽ không tiến hành bất kỳ vụ xử tử nào sau ngày đạo luật này có 
hiệu lực.

(c) Sau ngày đạo luật này có hiệu lực, Tối Cao Pháp Viện có thể chuyển 
tất cả các vụ kháng cáo án tử hình và kiến nghị đình quyền giam giữ chưa 
xử trước Tối Cao Pháp Viện cho Tòa Kháng Cáo hoặc tòa thượng thẩm tại 
bất cứ quận hạt nào, tùy theo quyết định của Tối Cao Pháp Viện.

ĐOẠN 11. Ngày Hiệu Lực
Đạo luật này sẽ có hiệu lực vào ngày theo sau cuộc bầu cử theo tiểu phần 

(a) Đoạn 10 Điều II của Hiến Pháp California.
ĐOẠN 12. Tính Cách Tách Biệt

Các điều khoản của đạo luật này đều có thể được tách rời. Nếu bất cứ 

điều khoản nào của đạo luật này hoặc cách áp dụng của nó bị phán quyết 
là bất hợp lệ, bao gồm cả nhưng không giới hạn vào Đoạn 10, thì phần bất 
hợp lệ đó sẽ không ảnh hưởng đến các điều khoản hoặc cách áp dụng khác 
và đạo luật này có thể có hiệu lực mà không có điều khoản hoặc cách áp 
dụng bất hợp lệ.

DỰ LUẬT 35
Dự luật tiên khởi này được đưa ra trước người dân California 

theo các điều khoản của Đoạn 8 Điều II của Hiến Pháp 
California.

Dự luật tiên khởi này thêm một đoạn vào Bộ Luật Bằng 
Chứng đồng thời tu chính và thêm vào đầu đề của một chương 
và các đoạn vào Bộ Luật Hình Sự; 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.

DỰ LUẬT

ĐẠO LUẬT NGƯỜI DÂN CALIFORNIA CHỐNG  
KHAI THÁC TÌNH DỤC (“ĐẠO LUẬT CASE”)

ĐOẠN 1. Danh Xưng.
Dự luật này sẽ có tên và có thể được gọi là “Đạo Luật Người 

Dân California Chống Khai Thác Tình Dục” (“Đạo luật 
CASE”).

ĐOẠN 2. Kết Luận và Tuyên Bố.
Người dân Tiểu Bang California kết luận và tuyên bố rằng:
1. Việc bảo vệ tất cả mọi người trong tiểu bang của chúng ta, 

đặc biệt là trẻ em của chúng ta, đối với tất cả các hình thức khai 
thác tình dục là điều hết sức quan trọng.

2. Buôn người là một tội ác chống lại phẩm giá con người và 
là một sự xâm phạm trắng trợn đến các quyền dân sự và nhân 
quyền cơ bản. Buôn người là hình thái nô lệ thời nay, biểu hiện 
qua việc khai thác các yếu điểm của người khác.

3. Có trên 300,000 trẻ em Mỹ có nguy cơ bị khai thác mại 
dâm, theo một nghiên cứu của Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ. Hầu hết bị 
lôi kéo vào lãnh vực mại dâm ở tuổi từ 12 đến 14 tuổi, nhưng có 
một số trẻ em bị bán nhỏ đến cỡ bốn tuổi. Bởi vì trẻ vị thành 
niên không có quyền pháp lý để ưng thuận hoạt động tình dục, 
những trẻ vị thành niên này là nạn nhân của nạn buôn người bất 
kể bạo lực có được sử dụng hay không.

4. Mặc dù sự phát triển của Internet đã mang lại lợi ích to lớn 
đến cho California, việc bọn buôn người và tội phạm tình dục 
sử dụng công nghệ này để săn mồi đã cho phép những kẻ lợi 
dụng này một phương tiện mới để lôi kéo và săn tìm những cá 
nhân dễ bị lạm dụng trong tiểu bang của chúng ta.

5. Chúng ta cần các luật cứng rắn hơn để chống lại các mối 
đe dọa gây ra bởi bọn buôn người và những kẻ săn mồi trên 
mạng đang tìm cách khai thác phụ nữ và trẻ em cho các mục 
đích tình dục.

6. Chúng ta cần phải tăng cường các điều kiện ghi danh 
người phạm tội tình dục nhằm ngăn chặn bọn săn mồi không sử 
dụng Internet để tạo điều kiện thuận lợi cho việc buôn người và 
khai thác tình dục.

ĐOẠN 3. Mục Đích và Ý Định.
Người dân Tiểu Bang California tuyên bố mục đích và ý định 

của họ khi ban hành Đạo Luật CASE với nội dung như sau:
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1. Để chống lại tội ác buôn người và bảo đảm việc trừng phạt 
công bằng và hiệu quả đối với những kẻ tham gia hoặc thúc đẩy 
tội ác buôn người.

2. Để công nhận các cá nhân bị buôn bán là nạn nhân chứ 
không phải tội phạm, và để bảo vệ các quyền của nạn nhân bị 
buôn bán.

3. Để tăng cường luật về khai thác tình dục, bao gồm các 
điều kiện ghi danh người phạm tội tình dục, nhằm cho phép cơ 
quan công lực theo dõi và ngăn chặn hành vi phạm tội tình dục 
trên mạng và buôn người.

ĐOẠN 4. Đoạn 1161 được thêm vào Bộ Luật Bằng Chứng, 
như sau:
1161.  (a)  Bằng chứng một nạn nhân của nạn buôn người, 

theo  định  nghĩa  trong Đoạn  236.1  của Bộ Luật Hình  Sự,  đã 
tham gia vào bất kỳ hành động mại dâm nào do hậu quả là nạn 
nhân của nạn buôn người  là điều không được chấp nhận để 
chứng minh trách nhiệm hình sự của nạn nhân đối với bất cứ 
hành vi nào liên quan đến hoạt động đó.
(b)  Bằng chứng về tiền sử tình dục hoặc tiền sử của bất kỳ 

hành vi mại dâm nào của một nạn nhân của nạn buôn người, 
theo định nghĩa trong Đoạn 236.1 của Bộ Luật Hình Sự, là điều 
không được chấp nhận để tấn công tính cách khả tín hoặc để 
bôi nhọ tư cách của nạn nhân trong bất cứ vụ kiện tụng dân sự 
hoặc hình sự nào.

ĐOẠN 5. Đầu đề của Chương 8 (bắt đầu từ Đoạn 236) 
Tiêu Đề 8 Mục 1 của Bộ Luật Hình Sự được tu chính như sau:

Chương 8. giam giữ Sai Trái Và nẠn Buôn người
ĐOẠN 6. Đoạn 236.1 của Bộ Luật Hình Sự được tu chính 

như sau:
236.1. (a) Bất kỳ người nào tước đoạt hoặc vi phạm tự do 

cá nhân của một người khác với ý định thực hiện hoặc duy trì 
một vụ vi phạm tội đại hình đối với Đoạn 266, 266h, 266i, 267, 
311.4, hay 518, hoặc có được lao động hoặc dịch vụ cưỡng ép, là 
phạm tội buôn người và sẽ bị phạt tù tại nhà tù tiểu bang 5, 8, 
hoặc  12  năm  và  phạt  tiền  không  quá  năm  trăm  ngàn  đô  la 
($500,000).

(b) Trừ trường hợp quy định tại tiểu phần (c), một vi phạm 
đối với đoạn này có thể bị phạt tù tại nhà tù tiểu bang ba, bốn, 
hoặc năm năm.

(c) Một vi phạm đối với đoạn này khi nạn nhân bị buôn người 
còn dưới 18 tuổi vào thời điểm xảy ra vụ phạm pháp có thể bị 
phạt tù tại nhà tù tiểu bang bốn, sáu hoặc tám năm.

(d) (1) Cho các mục đích của đoạn này, việc tước đoạt hoặc 
vi phạm trái pháp luật quyền tự do cá nhân của người khác bao 
gồm việc hạn chế đáng kể và liên tục tự do của người khác mà 
đạt được thông qua gian lận, lừa dối, cưỡng ép, bạo lực, ép 
buộc, uy hiếp, hoặc đe dọa gây tổn thương trái pháp luật đối với 
nạn nhân hoặc với một người khác, trong những tình huống mà 
người hiểu hoặc nhận mối đe dọa đó tin một cách hợp lý rằng có 
khả năng người đưa ra mối đe dọa sẽ thực hiện điều đó. 

(2) Ép buộc bao gồm cố ý phá hủy, che giấu, loại bỏ, tịch thu, 
hoặc sở hữu bất kỳ sổ thông hành hay giấy tờ di trú thực sự hay 
tương đương của nạn nhân.

(e) Cho các mục đích của đoạn này, “lao động hoặc dịch vụ 
cưỡng bức” có nghĩa là lao động hoặc dịch vụ được thực hiện 
hoặc cung cấp bởi một người và có được hoặc duy trì được bằng 
vũ lực, gian lận, hay cưỡng ép, hoặc hành vi tương tự mà sẽ đè 

bẹp ý chí của người đó một cách hợp lý.
(b)  Bất kỳ người nào tước đoạt hoặc vi phạm tự do cá nhân 

của một người khác với ý định thực hiện hoặc duy trì một vụ vi 
phạm  đối  với Đoạn  266,  266h,  266i,  267,  311.1,  311.2,  311.3, 
311.4, 311.5, 311.6, hoặc 518 là phạm tội buôn người và sẽ bị 
phạt  tù  tại nhà  tù  tiểu bang 8, 14, hoặc 20 năm và phạt  tiền 
không quá năm trăm ngàn đô la ($500,000).
(c)  Bất kỳ người nào gây ra, xui khiến, hay thuyết phục, hoặc 

tìm cách gây ra, xui khiến, hay thuyết phục, một người ở tuổi vị 
thành niên vào thời điểm xảy ra vụ phạm pháp tham gia vào 
một hành động mại dâm, với ý định thực hiện hoặc duy trì một 
vụ vi phạm đối với Đoạn 266, 266h, 266i, 266j, 267, 311.1, 311.2, 
311.3, 311.4, 311.5, 311.6, hoặc 518 là phạm tội buôn người. Một 
vụ vi phạm tiểu phần này có thể bị phạt tù tại nhà tù tiểu bang 
như sau:
(1)  Năm, 8, hoặc 12 năm và phạt tiền không quá năm trăm 

ngàn đô la ($500,000).
(2)  Mười  lăm năm đến chung  thân và phạt  tiền không quá 

năm  trăm ngàn  đô  la  ($500,000)  khi  vụ  phạm pháp  này  liên 
quan đến vũ lực, sợ hãi, gian lận, lừa dối, cưỡng ép, bạo lực, ép 
buộc, uy hiếp, hoặc đe dọa gây tổn thương trái pháp luật đối 
với nạn nhân hoặc với một người khác.
(d)  Để xác định liệu một trẻ vị thành niên có bị gây ra, xui 

khiến, hoặc thuyết phục tham gia vào một hành động mại dâm 
hay  không,  tất  cả  các  hoàn  cảnh,  bao  gồm  cả  tuổi  của  nạn 
nhân, mối quan hệ của họ đối với kẻ buôn người hoặc đại lý của 
kẻ buôn người, và bất kỳ khuyết  tật hay  tàn  tật nào của nạn 
nhân, đều sẽ được xem xét.
(e)  Ưng thuận bởi một nạn nhân của nạn buôn người mà còn 

là trẻ vị thành niên vào thời điểm xảy ra vụ phạm pháp không 
phải là một cách biện hộ trước một vụ truy tố hình sự theo đoạn 
này.
(f)  Sai lầm về tuổi thực sự của một nạn nhân của nạn buôn 

người mà còn là trẻ vị thành niên vào thời điểm xảy ra vụ phạm 
pháp không phải là một cách biện hộ trước một vụ truy tố hình 
sự theo đoạn này.

(f) (g) Lập Pháp kết luận rằng định nghĩa về buôn người 
trong đoạn này tương đương với định nghĩa của liên bang về 
một hình thái buôn người nghiêm trọng tìm thấy trong Đoạn 
7102(8) Tiêu Đề 22 của Bộ Luật Hoa Kỳ.

(g) (l) Ngoài hình phạt quy định trong tiểu phần (c), bất kỳ 
người nào phạm tội buôn người liên quan đến một hành động 
mại dâm khi nạn nhân của nạn buôn người còn dưới 18 tuổi vào 
thời điểm xảy ra vụ phạm pháp phải bị trừng phạt bằng cách 
phạt tiền không quá một trăm ngàn đô la ($100,000).

(2) Như được sử dụng trong tiểu phần này, “hành động mại 
dâm” có nghĩa là bất cứ hành vi tình dục nào mà qua đó bất cứ 
thứ gì có giá trị được trao hoặc nhận bởi bất kỳ người nào.

(h) Mọi khoản tiền phạt áp đặt và thu theo đoạn này phải 
được ký thác vào Quỹ Hỗ Trợ Nạn Nhân-Nhân Chứng để dùng 
vào việc phân bổ hầu tài trợ cho các dịch vụ dành cho nạn nhân 
của nạn buôn người. Ít nhất 50 phần trăm tiền phạt thu được và 
ký thác theo đoạn này phải được cấp cho các tổ chức đặt trên 
nền tảng cộng đồng để phục vụ nạn nhân của nạn buôn người.
(h)  Cho các mục đích của chương này, các định nghĩa sau 

đây được áp dụng:
(1)  “Cưỡng ép” bao gồm bất cứ chương trình, kế hoạch, hay 

mô hình nào có ý định khiến một người tin rằng việc không thực 



102  |   NỘI DUNG CÁC DỰ LUẬT

 30 

 31

 32

 33

 34

 35

 36

 37

 38

 39

 40

NỘI DUNG CÁC DỰ LUẬT DỰ LUẬT 35 TIẾP THEO

hiện một  hành  động  sẽ  dẫn  đến  thiệt  hại  nghiêm  trọng  hoặc 
cưỡng chế thân thể đối với bất kỳ người nào; lạm dụng hoặc đe 
dọa lạm dụng tiến trình pháp lý; câu thúc nợ; hoặc cung cấp và 
tạo điều kiện thuận lợi cho một người sở hữu bất cứ chất cấm 
nào với ý định làm suy nhược phán đoán của người đó.
(2)  “Hành động mại dâm” có nghĩa là hành vi tình dục mà 

qua đó bất cứ thứ gì có giá trị được trao hoặc nhận bởi bất kỳ 
người nào.
(3)  “Tước đoạt hoặc vi phạm quyền tự do cá nhân của người 

khác” bao gồm việc hạn chế đáng kể và liên tục tự do của người 
khác mà đạt được thông qua vũ lực, sợ hãi, gian lận, lừa dối, 
cưỡng ép, bạo lực, ép buộc, uy hiếp, hoặc đe dọa gây tổn thương 
trái pháp luật đối với nạn nhân hoặc với một người khác, trong 
những tình huống mà người hiểu hoặc nhận mối đe dọa đó tin 
một cách hợp lý rằng có khả năng người đưa ra mối đe dọa sẽ 
thực hiện điều đó. 
(4)  “Ép buộc” bao gồm một mối đe dọa trực tiếp hay ngụ ý 

bằng vũ lực, bạo lực, nguy hiểm, khó khăn, hoặc trả thù đủ để 
khiến một người hợp lý phải chấp nhận hay thực hiện một hành 
động mà người đó lẽ ra sẽ không cam chịu hoặc thực hiện; một 
mối đe dọa trực tiếp hay ngụ ý để tiêu diệt, che giấu, loại bỏ, 
tịch thu, hoặc sở hữu bất kỳ sổ thông hành hay giấy tờ di trú 
thực sự hay tương đương của nạn nhân; hoặc cố ý phá hủy, che 
giấu, loại bỏ, tịch thu, hoặc sở hữu bất kỳ sổ thông hành hay 
giấy tờ di trú thực sự hay tương đương của nạn nhân.
(5)  “Lao động hoặc dịch vụ cưỡng bức” có nghĩa là lao động 

hoặc dịch vụ được thực hiện hoặc cung cấp bởi một người và có 
được hoặc duy  trì được bằng vũ  lực, gian  lận,  ép buộc, hay 
cưỡng ép, hoặc hành vi tương tự mà sẽ đè bẹp ý chí của người 
đó một cách hợp lý.
(6)  “Chấn thương cơ thể trầm trọng” có nghĩa là một chấn 

thương thể chất quan trọng hoặc đáng kể. 
(7)  “Trẻ vị thành niên” có nghĩa là một người dưới 18 tuổi.
(8)  “Tổn hại nghiêm trọng” bao gồm bất kỳ tổn hại nào, dù 

thể chất hay phi thể chất, bao gồm cả tâm lý, tài chánh, hoặc tổn 
hại  thanh  danh, mà  đủ  nghiêm  trọng,  trong  tất  cả  các  hoàn 
cảnh xung quanh, để buộc một người hợp lý có cùng nền tảng 
và trong cùng hoàn cảnh phải thực hiện hoặc tiếp tục thực hiện 
lao động, dịch vụ, hoặc các hành động mại dâm để tránh không 
bị tổn hại đó.
(i)  Tất cả các hoàn cảnh, bao gồm tuổi của nạn nhân, mối 

quan hệ giữa nạn nhân với kẻ buôn người hoặc đại lý của kẻ 
buôn người, và bất kỳ khuyết tật hay tàn tật nào của nạn nhân, 
sẽ đều là những yếu tố để xem xét trong việc xác định sự hiện 
diện của sự “tước đoạt hoặc vi phạm quyền tự do cá nhân của 
người khác”,“ép buộc” và “cưỡng ép” như mô tả trong đoạn 
này.

ĐOẠN 7. Đoạn 236.2 của Bộ Luật Hình Sự được tu chính 
như sau:

236.2. Các cơ quan công lực sẽ sử dụng cách làm việc đến 
nơi đến chốn để xác định tất cả các nạn nhân của nạn buôn 
người, bất kể quốc tịch của họ. Khi một nhân viên công lực tiếp 
xúc với một người đã bị tước mất tự do cá nhân của họ, một trẻ 
vị  thành niên đã  tham gia vào một hành động mại dâm, một 
người bị nghi ngờ vi phạm tiểu phần (a) hoặc (b) của Đoạn 647, 
hoặc một nạn nhân của tội ác bạo hành trong nhà hoặc hiếp 
dâmtấn công tình dục, thì nhân viên công lực đó phải xét xem 
liệu các chỉ dấu của nạn buôn người sau đây có hiện hữu hay 

không:
(a)  Các dấu hiệu bị chấn thương, mệt mỏi, thương tích, hoặc 

bằng chứng chăm sóc yếu kém khác.
(b) Người đó ít cởi mở, ngại nói chuyện, hoặc giao tiếp của 

họ bị một người khác kiểm duyệt.
(c) Người đó không có tự do di chuyển.
(d) Người đó sống và làm việc ở một chỗ.
(e) Người đó mắc nợ người chủ thuê họ.
(f) Các biện pháp an ninh được sử dụng để kiểm soát những 

ai tiếp xúc với người đó.
(g) Người đó không có quyền kiểm soát đối với giấy tờ căn 

cước chính phủ cấp cho họ hoặc đối với giấy tờ lao động nhập 
cư của họ.

ĐOẠN 8. Đoạn 236.4 được thêm vào Bộ Luật Hình Sự, 
như sau:
236.4.  (a)  Sau khi một người bị kết tội vi phạm Đoạn 236.1, 

tòa án có thể, ngoài bất kỳ hình phạt nào khác, phạt tiền, hoặc 
bắt bồi thường, ra lệnh cho bị cáo phải trả thêm tiền phạt không 
quá một triệu đô la ($1,000,000). Để thiết lập số tiền phạt, toà 
án phải xem xét bất kỳ yếu tố nào có liên quan, bao gồm, nhưng 
không giới hạn vào, mức độ và tính nghiêm trọng của hành vi 
phạm pháp, các hoàn cảnh và khoảng thời gian phạm tội, số 
lượng lợi ích kinh tế bị cáo kiếm chác được vì hậu quả của tội 
ác, và mức độ mà nạn nhân bị thiệt hại vì hậu quả của tội ác.
(b)  Bất kỳ người nào gây ra thương tích cơ thể nghiêm trọng 

cho một nạn nhân trong khi thực hiện hoặc tìm cách thực hiện 
một vụ vi phạm Đoạn 236.1 sẽ bị trừng phạt bằng án tù bổ sung 
và liên tục 5, 7, hoặc 10 năm trong nhà tù tiểu bang.
(c)  Bất kỳ người nào đã từng bị kết án vi phạm bất cứ tội ác 

nào quy định trong Đoạn 236.1 sẽ nhận được án tù bổ sung và 
liên tục trong nhà tù tiểu bang ở mức 5 năm cho mỗi phán quyết 
có tội bổ sung khi bị truy tố và xét xử riêng về tội đó.
(d)  Mọi khoản tiền phạt áp đặt và thu được theo Đoạn 236.1 

và đoạn này phải  được  ký  thác  vào Quỹ Hỗ Trợ Nạn Nhân-
Nhân Chứng,  do Cơ Quan Điều Hành Khẩn Cấp California 
(Cal EMA) quản lý, để cấp tài trợ cho các dịch vụ dành cho nạn 
nhân của nạn buôn người. Bảy mươi phần trăm tiền phạt thu 
được và ký thác sẽ được cấp cho các cơ quan công cộng và các 
tập đoàn phi lợi nhuận để cung cấp chỗ ở, tư vấn, hoặc các dịch 
vụ  trực  tiếp  khác  cho nạn nhân bị  buôn bán. Ba mươi phần 
trăm tiền phạt thu được và ký thác sẽ được cấp cho các cơ quan 
công lực và cơ quan công tố trong khu vực pháp lý nhận hồ sơ 
truy  tố  để  tài  trợ  cho  các  hoạt  động  phòng  chống  nạn  buôn 
người, bảo vệ nhân chứng, và cứu nạn nhân.

ĐOẠN 9. Đoạn 290 của Bộ Luật Hình Sự được tu chính 
như sau:

290. (a) Các đoạn từ 290 đến 290.023 290.024, gồm cả hai 
đoạn này, sẽ có tên và có thể được gọi là Đạo Luật Ghi Danh 
Người Phạm Tội Tình Dục. Mọi tham chiếu đối với “Đạo Luật” 
trong các đoạn này là về Đạo Luật Ghi Danh Người Phạm Tội 
Tình Dục.

(b) Mỗi người được mô tả trong tiểu phần (c), trong suốt cuộc 
đời còn lại của họ trong khi cư trú tại California, hoặc trong khi 
đi học hay đi làm tại California, theo như mô tả trong các Đoạn 
290.002 và 290.01, sẽ buộc phải ghi danh với cảnh sát trưởng 
của thành phố mà họ đang cư trú, hoặc quận trưởng cảnh sát 
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nếu họ đang cư trú trong một khu vực chưa hợp nhất hoặc một 
thành phố không có sở cảnh sát, và, ngoài ra, với chỉ huy trưởng 
cảnh sát của một khuôn viên trường Đại Học California, Đại 
Học California State, hoặc trường cao đẳng cộng đồng nếu họ 
đang cư trú trong khuôn viên trường hoặc trong bất cứ cơ sở 
nào của trường, trong thời hạn năm ngày làm việc sau khi vào 
trong đó, hoặc thay đổi nơi cư trú của họ bên trong, bất kỳ thành 
phố, quận, hoặc thành phố và quận, hoặc khuôn viên trường mà 
họ tạm trú, và sẽ buộc phải ghi danh sau đó theo tinh thần của 
Đạo Luật này.

(c) Những người sau đây sẽ buộc phải ghi danh: 
Bất kỳ người nào, kể từ ngày 1 Tháng Bảy, 1944, đã bị hoặc 

sau này bị kết tội trong bất kỳ tòa án nào trong tiểu bang này 
hoặc trong bất kỳ tòa án liên bang hay quân sự nào về việc vi 
phạm đến Đoạn 187 trong khi đang thâm nhập, hoặc tìm cách 
để thâm nhập, hãm hiếp hoặc có bất kỳ hành động nào có thể bị 
trừng phạt theo Đoạn 286, 288, 288a, hoặc 289, đến Đoạn 207 
hoặc 209 với ý định vi phạm Đoạn 261, 286, 288, 288a, hoặc 
289, đến Đoạn 220, ngoại trừ tấn công để gây phế tật, đến tiểu 
phần (b) và (c) của Đoạn 236.1, đến Đoạn 243.4, đến đoạn văn 
(1), (2), (3), (4), hoặc (6) thuộc tiểu phần (a) của Đoạn 261, đến 
đoạn văn (1) tiểu phần (a) của Đoạn 262 liên quan đến việc sử 
dụng vũ lực hoặc bạo lực mà vì thế người đó bị kết án tù tiểu 
bang, đến Đoạn 264.1, 266, hoặc 266c, đến tiểu phần (b) của 
Đoạn 266h, đến tiểu phần (b) của Đoạn 266i, đến Đoạn 266j, 
267, 269, 285, 286, 288, 288a, 288.3, 288.4, 288.5, 288.7, 289, 
hoặc 311.1, đến tiểu phần (b), (c), hoặc (d) của Đoạn 311.2, đến 
Đoạn 311.3, 311.4, 311.10, 311.11, hoặc 647.6, đến Đoạn 647a 
trước kia, đến tiểu phần (c) của Đoạn 653f, đến tiểu phần 1 hoặc 
2 của Đoạn 314, đến bất cứ vụ phạm tội nào liên quan đến hành 
vi dâm dục hoặc đa dâm theo Đoạn 272, hoặc bất cứ vi phạm 
đại hình nào đối với Đoạn 288.2; đến bất cứ đạo luật nào trước 
đó mà bao gồm tất cả các yếu tố của một trong những hành vi 
phạm tội nêu trên; hoặc bất kỳ người nào kể từ ngày đó đã bị 
hoặc sau này bị kết tội cố ý hoặc âm mưu phạm bất cứ tội nào 
nêu trên.

ĐOẠN 10. Đoạn 290.012 của Bộ Luật Hình Sự được tu 
chính như sau:

290.012. (a) Bắt đầu từ ngày sinh nhật đầu tiên của họ sau 
khi ghi danh hoặc thay đổi địa chỉ, người đó sẽ buộc phải ghi 
danh hàng năm, trong thời hạn năm ngày làm việc sau sinh nhật 
của họ, để cập nhật việc ghi danh của họ với các thực thể được 
mô tả trong tiểu phần (b) của Đoạn 290. Vào kỳ cập nhật hàng 
năm, người đó phải cung cấp thông tin hiện tại theo yêu cầu 
trong mẫu cập nhật hàng năm của Bộ Tư Pháp, bao gồm thông 
tin được mô tả trong các đoạn văn (1) đến (3) (5), gồm cả tiểu 
phần (a) của Đoạn 290.015. Cơ quan ghi danh phải cung cấp cho 
người ghi danh một bản sao các điều kiện ghi danh từ mẫu đơn 
của Bộ Tư Pháp.

(b) Ngoài ra, tất cả những ai từng bị xét xử là một kẻ săn mồi 
tình dục tàn bạo, theo định nghĩa trong Đoạn 6600 của Bộ Luật 
An Sinh và Định Chế, sau khi được thả ra khỏi nhà giam, phải 
xác minh địa chỉ của mình không ít hơn một lần mỗi 90 ngày và 
nơi làm việc, bao gồm tên và địa chỉ của sở làm, theo cách thức 
do Bộ Tư Pháp thiết lập. Tất cả những ai, khi là một kẻ săn mồi 
tình dục tàn bạo, bị buộc phải xác minh việc ghi danh của mình 
mỗi 90 ngày, sẽ được thông báo bất cứ nơi nào người đó ghi 
danh kế tiếp về các bổn phận ghi danh ngày càng tăng của họ. 

Thông báo này phải được cơ quan hoặc các cơ quan ghi danh 
cung cấp bằng văn bản. Việc không nhận được thông báo này sẽ 
là một cách biện hộ trước các hình phạt quy định tại tiểu phần 
(f) của Đoạn 290.018.

(c) Ngoài ra, tất cả những ai lệ thuộc vào Đạo Luật này, trong 
khi sống tạm thời tại California, phải cập nhật việc ghi danh 
của mình ít nhất mỗi 30 ngày, theo tinh thần của Đoạn 290.011.

(d) Không một thực thể nào được bắt buộc một người phải 
trả một lệ phí ghi danh hoặc cập nhật việc ghi danh của họ theo 
đoạn này. Cơ quan ghi danh phải nộp bản ghi danh, bao gồm cả 
cập nhật hàng năm hoặc thay đổi địa chỉ, trực tiếp cho Mạng 
Lưới Thông Tin Tội Phạm Bạo Lực (Violent Crime Information 
Network - VCIN) của Bộ Tư Pháp.

ĐOẠN 11. Đoạn 290.014 của Bộ Luật Hình Sự được tu 
chính như sau:

290.014. (a) Nếu bất kỳ người nào buộc phải ghi danh theo 
Đạo Luật này thay đổi họ tên của mình, người đó phải thông 
báo, đích thân, cho cơ quan hoặc các cơ quan công lực mà họ 
hiện đang ghi danh trong thời hạn năm ngày làm việc. Cơ quan 
hoặc các cơ quan công lực phải chuyển một bản sao của thông 
tin này cho Bộ Tư Pháp trong thời hạn ba ngày làm việc sau khi 
nhận được.
(b)  Nếu bất kỳ người nào buộc phải ghi danh theo Đạo Luật 

này bổ sung hay thay đổi trương mục của họ với một nhà cung 
cấp dịch vụ Internet hoặc bổ sung hay thay đổi một định danh 
Internet, người đó phải gửi  thông báo bằng văn bản việc bổ 
sung hay thay đổi đó cho cơ quan hoặc các cơ quan công lực 
mà họ hiện đang ghi danh trong vòng 24 giờ. Cơ quan hoặc các 
cơ quan công lực phải cung cấp thông tin này cho Bộ Tư Pháp. 
Mỗi người mà tiểu phần này được áp dụng vào thời điểm tiểu 
phần này có hiệu lực phải ngay lập tức cung cấp thông tin theo 
yêu cầu của tiểu phần này.

ĐOẠN 12. Đoạn 290.015 của Bộ Luật Hình Sự được tu 
chính như sau:

290.015. (a) Một người lệ thuộc vào Đạo Luật này phải ghi 
danh, hoặc tái ghi danh nếu họ từng ghi danh trước đó, sau khi 
được thả ra khỏi trại tù, nơi tạm giữ, nhà giam, hoặc được thả 
để quản chế theo tiểu phần (b) của Đoạn 290. Đoạn này sẽ 
không áp dụng đối với một người đang ở tù dưới 30 ngày nếu 
họ đã ghi danh theo đòi hỏi của Đạo Luật này, họ trở về địa chỉ 
ghi danh cuối cùng sau khi ở tù, và việc cập nhật ghi danh hàng 
năm buộc phải xảy ra trong vòng năm ngày làm việc sau sinh 
nhật của họ, theo tiểu phần (a) của Đoạn 290.012, không nằm 
trong khoảng thời gian ở tù đó. Việc ghi danh phải bao gồm tất 
cả những điều sau đây:

(1) Một tuyên bố bằng văn bản do người đó ký tên, cung cấp 
thông tin mà Bộ Tư Pháp sẽ yêu cầu và đưa ra tên và địa chỉ 
hãng tuyển dụng của người đó, và địa chỉ nơi làm việc của 
người đó nếu khác với địa chỉ chính của hãng tuyển dụng.

(2) Các dấu vân tay và một bức ảnh hiện tại của người đó do 
viên chức ghi danh chụp hình.

(3) Biển số xe của bất cứ chiếc xe nào do người đó làm chủ, 
lái thường xuyên, hoặc đăng bộ dưới tên của người đó.
(4)  Một danh sách của bất cứ và tất cả các định danh Internet 

được người đó đặt ra hoặc sử dụng. 
(5)   Một danh sách của bất cứ và tất cả các nhà cung cấp 

dịch vụ Internet được người đó sử dụng.
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(6)  Một tuyên bố bằng văn bản, có chữ ký của người đó, xác 
nhận rằng người đó bị buộc phải ghi danh và cập nhật thông tin 
trong các đoạn văn (4) và (5), theo yêu cầu của chương này.

(4) (7) Thông báo cho người đó rằng, ngoài các điều kiện 
của Đạo Luật này, họ có thể có bổn phận phải ghi danh tại bất 
cứ tiểu bang nào khác nơi mà họ có thể dọn đến.

(5) (8) Bản sao bằng chứng đầy đủ về nơi cư trú, mà sẽ được 
giới hạn trong phạm vi bằng lái California, thẻ căn cước 
California, biên nhận thuê nhà hoặc tiện ích mới đây, chi phiếu 
có in chi tiết cá nhân hoặc tài liệu ngân hàng khác mới đây cho 
thấy tên họ và địa chỉ của người đó, hoặc bất kỳ thông tin nào 
khác mà viên chức ghi danh tin là đáng tin cậy. Nếu người đó 
không có nơi cư trú và không có hy vọng hợp lý nào để có được 
một nơi cư trú trong tương lai gần, thì người đó phải cho viên 
chức ghi danh biết điều đó và phải ký tên vào một bản tuyên bố 
do viên chức ghi danh cung cấp để nêu ra sự kiện đó. Sau khi 
xuất trình bằng chứng cư trú cho viên chức ghi danh hoặc ký 
tên vào bản tuyên bố rằng họ không có nơi cư trú, người đó phải 
được phép ghi danh. Nếu người đó tuyên bố rằng họ có một nơi 
cư trú nhưng không có bất kỳ bằng chứng nào về nơi cư trú, họ 
phải được phép ghi danh nhưng phải cung cấp bằng chứng về 
nơi cư trú trong vòng 30 ngày kể từ ngày họ được phép ghi 
danh.

(b) Trong thời hạn ba ngày sau đó, cơ quan hoặc các cơ quan 
công lực đặc trách ghi danh phải chuyển bản tuyên bố, dấu vân 
tay, hình chụp, và bảng số xe, nếu có, cho Bộ Tư Pháp.

(c) (1) Nếu một người không ghi danh theo tinh thần của 
tiểu phần (a) sau khi được thả, biện lý khu trong khu vực thẩm 
quyền pháp lý nơi người đó sẽ được tạm tha có điều kiện hoặc 
bị quản chế có thể yêu cầu tòa ban hành trát bắt giữ người đó và 
sẽ có quyền truy tố người đó theo Đoạn 290.018.

(2) Nếu người đó không được tạm tha có điều kiện hoặc bị 
quản chế vào thời điểm được thả, thì biện lý khu trong những 
khu vực thẩm quyền pháp lý thích ứng sau đây sẽ có quyền truy 
tố người đó theo Đoạn 290.018:

(A) Nếu người đó đã được ghi danh trước đó, trong khu vực 
thẩm quyền pháp lý mà người đó ghi danh lần cuối.

(B) Nếu không ghi danh trước kia, nhưng người đó đã ghi 
trên mẫu thông báo điều kiện ghi danh tội phạm tình dục của Bộ 
Tư Pháp nơi họ dự định sẽ cư trú, trong khu vực thẩm quyền 
pháp lý mà họ dự định sẽ cư trú.

(C) Nếu cả tiểu đoạn văn (A) lẫn (B) đều không áp dụng, 
trong khu vực thẩm quyền pháp lý nơi vụ phạm pháp xảy ra 
khiến người đó phải ghi danh theo Đạo Luật này.

ĐOẠN 13. Đoạn 290.024 được thêm vào Bộ Luật Hình Sự, 
như sau:
290.024.  Cho các mục đích của chương này, các thuật ngữ 

sau đây được áp dụng: 
(a)  “Nhà cung cấp dịch vụ Internet” có nghĩa là một doanh 

nghiệp, tổ chức, hoặc thực thể khác cung cấp một máy điện toán 
và thiết bị truyền thông trực tiếp cho người tiêu thụ mà qua đó 
một người có thể lấy truy cập vào Internet. Một nhà cung cấp 
dịch  vụ  Internet  không  bao  gồm một  doanh  nghiệp,  tổ  chức, 
hoặc  thực  thể khác chỉ cung cấp dịch vụ viễn  thông, dịch vụ 
cáp, hoặc dịch vụ video, hoặc bất kỳ hệ thống nào hoạt động 
hoặc dịch vụ nào được cung cấp bởi một  thư viện hoặc viện 
giáo dục.
(b)  “Định danh Internet” có nghĩa là một địa chỉ điện thư, 

tên người dùng, tên màn hình, hay định danh tương tự được sử 
dụng cho mục đích thảo luận diễn đàn Internet, thảo luận trong 
phòng trò chuyện Internet, nhắn tin tức thời, mạng xã hội, hoặc 
truyền thông Internet tương tự.

ĐOẠN 14. Đoạn 13519.14 của Bộ Luật Hình Sự được tu 
chính như sau:

13519.14. (a) Ủy ban sẽ thực hiện trễ nhất là ngày 1 Tháng 
Giêng, 2007, một khóa hoặc nhiều khóa hướng dẫn để huấn 
luyện nhân viên công lực tại California trong việc xử lý các 
khiếu nại về nạn buôn người và cũng sẽ soạn thảo các nguyên 
tắc hướng dẫn để cơ quan công lực đối phó với nạn buôn người. 
Khóa hoặc các khóa hướng dẫn đó và các nguyên tắc hướng dẫn 
sẽ nhấn mạnh các động lực và biểu hiện của nạn buôn người, 
nhận ra và giao tiếp với các nạn nhân, cung cấp tài liệu đáp ứng 
sự tán thành của cơ quan công lực Cơ  Quan  Công  Lực 
(LEA)  (LEA) theo quy định của luật liên bang, phối hợp với 
giới chức công lực liên bang, có kỹ thuật điều tra thích hợp về 
mặt trị liệu, có sẵn các biện pháp khắc phục hậu quả về dân sự 
và di trú và các nguồn lực cộng đồng, và bảo vệ nạn nhân. Khi 
thích hợp, các huấn luyện viên thuyết trình sẽ bao gồm các 
chuyên gia về nạn buôn người với kinh nghiệm trong việc cung 
cấp dịch vụ trực tiếp cho nạn nhân của nạn buôn người. Có thể 
đáp ứng việc hoàn tất khóa học bằng phương tiện viễn thông, 
huấn luyện qua băng video, hoặc hướng dẫn đào tạo khác.

(b) Khi sử dụng trong đoạn này, “nhân viên công lực” có 
nghĩa là bất cứ viên chức hoặc nhân viên nào của một sở cảnh 
sát địa phương hoặc văn phòng cảnh sát, và bất cứ cảnh sát viên 
nào của Sở Tuần Tra Xa Lộ California, theo định nghĩa trong 
tiểu phần (a) của Đoạn 830.2.

(c) Khóa hướng dẫn này, các mục tiêu học tập và hiệu năng, 
các tiêu chuẩn huấn luyện, và các nguyên tắc hướng dẫn sẽ 
được ủy ban soạn thảo với sự tham vấn các nhóm và những cá 
nhân thích hợp có quan tâm và chuyên môn trong lãnh vực 
buôn người.

(d) Ủy ban, có tham vấn các nhóm và những cá nhân này, sẽ 
duyệt xét các chương trình huấn luyện hiện hữu để xác định 
những cách huấn luyện nào về nạn buôn người có thể được bao 
gồm như là một phần của các chương trình đang diễn ra.

(e) Việc cảnh sát hoặc cơ quan tuyển dụng họ tham gia vào 
khóa hoặc các khóa đào tạo được nêu ra trong đoạn này là tự 
nguyện Mỗi nhân viên công  lực được chỉ định các nhiệm vụ 
ngoài văn phòng hoặc điều tra phải hoàn tất tối thiểu hai giờ 
huấn  luyện  trong một  khóa hoặc nhiều  khóa hướng dẫn  liên 
quan đến việc xử lý các khiếu nại về nạn buôn người như mô tả 
trong tiểu phần (a) trễ nhất là ngày 1 Tháng Bảy, 2014, hoặc 
trong vòng sáu tháng sau khi được chỉ định vào vị trí đó, tùy 
thời điểm nào xảy ra trễ hơn.

ĐOẠN 15. Tu Chính.
Có thể tu chính đạo luật này bằng một đạo luật để củng cố 

thêm các mục đích của nó được thông qua mỗi viện Lập Pháp 
bằng cách gọi tên ghi vào sổ, với đa số thành viên của mỗi viện 
bỏ phiếu thuận. 

ĐOẠN 16. Tính Cách Tách Biệt.
Nếu có bất cứ điều khoản nào của dự luật này hoặc cách áp 

dụng bất cứ điều khoản nào của dự luật này đối với bất cứ người 
hoặc hoàn cảnh nào bị phán quyết là vi hiến hoặc nếu không thì 
bất hợp lệ, thì kết luận như thế sẽ không ảnh hưởng gì đến các 
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điều khoản hoặc cách áp dụng còn lại của dự luật này đối với 
người hoặc hoàn cảnh khác, và trong phạm vi đó thì các điều 
khoản của dự luật này được xem là có thể tách biệt lẫn nhau.

DỰ LUẬT 36
Dự luật tiên khởi này được đưa ra trước người dân theo các 

điều khoản của Đoạn 8 Điều II của Hiến Pháp California.
Dự luật tiên khởi này tu chính và hủy bỏ các đoạn của Bộ 

Luật Hình Sự; 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.

DỰ LUẬT
ĐẠO LUẬT NĂM 2012 VỀ CẢI TỔ  

LUẬT BA LẦN PHẠM TỘI

ĐOẠN 1. Kết Luận và Tuyên Bố:
Người Dân ban hành Đạo Luật Năm 2012 về Cải Tổ Luật Ba 

Lần Phạm Tội để khôi phục ý định nguyên thủy của luật Ba Lần 
Phạm Tội của California—áp đặt án tù chung thân đối với các 
tội phạm hình sự nguy hiểm như những kẻ hiếp dâm, sát nhân, 
và gạ gẫm quấy nhiễu trẻ em.

Đạo luật này sẽ:
(1) Đòi hỏi những kẻ sát nhân, hiếp dâm, và gạ gẫm quấy 

nhiễu trẻ em phải thụ án trọn vẹn bản án của chúng—chúng sẽ 
bị tuyên án tù chung thân, dù chỉ bị kết tội nhẹ lần thứ ba.

(2) Khôi phục đạo luật Ba Lần Phạm Tội cho đúng với nghĩa 
gốc người dân đã hiểu bằng cách đòi hỏi chỉ tuyên án tù chung 
thân khi trường hợp kết tội hiện thời của bị cáo là về một tội bạo 
động hoặc nghiêm trọng.

(3) Duy trì các trường hợp tái phạm các tội không bạo động, 
không nghiêm trọng như ăn cắp trong cửa hàng và cất giữ chút 
ít ma túy trong người sẽ bị tuyên án gấp đôi án bình thường thay 
vì án tù chung thân.

(4) Tiết kiệm hàng trăm triệu tiền thuế của dân mỗi năm 
trong ít nhất là 10 năm. Tiểu bang sẽ không còn phải trả tiền 
giam giữ hoặc chăm sóc sức khỏe dài hạn cho các tù nhân cao 
niên, ít có rủi ro, không bạo động đang thụ án tù chung thân về 
những tội nhẹ.

(5) Ngăn ngừa tình trạng phóng thích sớm các tội phạm nguy 
hiểm hiện đang được phóng thích sớm vì nhà giam và nhà tù 
quá đông số tù nhân có ít rủi ro, không bạo động đang thụ án tù 
chung thân về những tội vặt vãnh.

ĐOẠN 2. Đoạn 667 của Bộ Luật Hình Sự được tu chính 
như sau:

667. (a) (1) Theo đúng tiểu phần (b) của Đoạn 1385, bất cứ 
người nào bị kết trọng tội mà trước đây đã có tiền án về một 
trọng tội tại tiểu bang này hoặc bất cứ tội nào đã phạm tại một 
địa phận thẩm quyền khác bao gồm tất cả mọi yếu tố của bất cứ 
trọng tội nào, thì sẽ bị, ngoài bản án do tòa áp đặt cho tội hiện 
thời, tăng thêm năm năm cho mỗi lần bị kết tội trước đây về 
những tội bị truy tố và xử riêng biệt. Thời gian thụ án về tội hiện 
thời và mỗi trường hợp tăng thêm đó sẽ được áp đặt nối tiếp 
nhau.

(2) Tiểu phần này sẽ không được áp dụng khi hình phạt áp 
đặt theo các điều luật khác sẽ đưa đến án tù lâu hơn. Không có 
điều kiện là phải bị tù hay giam giữ trước đây thì mới áp dụng 
tiểu phần này.

(3) Lập Pháp có thể tăng thêm thời gian thụ án theo quy định 
trong tiểu phần này bằng một đạo luật được thông qua bằng đa 
số phiếu thuận của mỗi viện lập pháp.

(4) Như được sử dụng trong tiểu phần này, “trọng tội” có 
nghĩa là một trọng tội nghiêm trọng được liệt kê trong tiểu phần 
(c) của Đoạn 1192.7.

(5) Tiểu phần này sẽ không áp dụng cho người bị kết tội bán, 
cung cấp, cho dùng, hoặc cho, hoặc đề nghị bán, cung cấp, cho 
dùng, hoặc cho một trẻ vị thành niên bất cứ loại ma túy nào có 
liên hệ đến methamphetamine hoặc bất cứ loại thuốc nào trước 
khi có methamphetamine trừ phi lần kết tội trước là về một 
trọng tội được nêu trong đoạn văn phụ (24) của tiểu phần (c) của 
Đoạn 1192.7.

(b) Ý định của Lập Pháp khi ban hành các tiểu phần (b) đến 
(i), gồm cả hai tiểu phần đó, là để bảo đảm các án tù lâu hơn và 
hình phạt nặng hơn đối với những kẻ phạm trọng tội và trước 
đây đã bị kết tội về một hoặc nhiều trọng tội nghiêm trọng và/
hoặc bạo động.

(c) Mặc dù có bất cứ luật nào khác, nếu một bị cáo đã bị kết 
trọng tội và đã được tuyên bố và chứng minh là bị cáo đã bị một 
hoặc nhiều lần kết trọng tội nghiêm  trọng  và/hoặc bạo động 
trước đây theo định nghĩa trong tiểu phần (d), tòa sẽ áp dụng 
mỗi biện pháp sau đây:

(1) Sẽ không có giới hạn thời gian thụ án cộng chung cho các 
mục đích tuyên án nối tiếp nhau cho bất cứ trường hợp kết trọng 
tội nào kế tiếp.

(2) Tội hiện thời sẽ không được áp dụng biện pháp tại ngoại 
có điều kiện, và cũng không được tạm treo việc thi hành hoặc 
tuyên án cho bất cứ tội nào trước đây.

(3) Khoảng thời gian từ lần kết trọng tội nghiêm trọng và/
hoặc bạo động trước đây cho đến lần kết trọng tội hiện thời sẽ 
không ảnh hưởng đến việc áp đặt bản án.

(4) Sẽ không phải bị giam vào bất cứ cơ sở nào khác ngoài 
nhà tù tiểu bang. Sẽ không chuyển ra khỏi hệ thống tư pháp 
hình sự để giải quyết và cũng không có bị cáo nào được đưa vào 
Trung Tâm Phục Hồi California theo quy định trong Điều 2 (bắt 
đầu từ Đoạn 3050) Chương 1 Phần 3 của Bộ Luật An Sinh và 
Định Chế.

(5) Tổng số tín khoản được cấp theo Điều 2.5 (bắt đầu từ 
Đoạn 2930) Chương 7 Tiêu Đề 1 của Mục 3 không được vượt 
quá một phần năm tổng số thời gian án tù và không được tích 
lũy cho đến khi bị cáo được đưa vào nhà tù tiểu bang.

(6) Nếu đang bị kết tội về nhiều hơn một trọng tội không 
phạm trong cùng một lần, và không phải từ cùng các sự kiện 
liên hệ, tòa phải tuyên án bị cáo nối tiếp nhau về mỗi tội theo 
tiểu phần (e).

(7) Nếu đang bị kết tội về nhiều hơn một trọng tội nghiêm 
trọng hoặc bạo động như được nêu trong đoạn văn (6), tòa phải 
tuyên án về mỗi vụ kết tội nối tiếp với án của bất cứ vụ kết tội 
nào khác mà bị cáo có thể bị tuyên án nối tiếp nhau theo cung 
cách luật định.

(8) Bất cứ bản án nào phải áp đặt theo tiểu phần (e) sẽ được 
áp đặt nối tiếp với bất cứ bản án nào khác mà bị cáo đang thụ 
án, trừ phi được luật quy định khác.

(d) Mặc dù có bất cứ luật nào khác cho các mục đích của các 
tiểu phần (b) to (i), gồm cả hai tiểu phần đó, một lần kết trọng 
tội nghiêm  trọng  và/hoặc  bạo  động trước đây sẽ được định 
nghĩa là:

(1) Bất cứ tội nào được định nghĩa trong tiểu phần (c) của 
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Đoạn 667.5 là một trọng tội bạo động hoặc bất cứ tội nào được 
định nghĩa trong tiểu phần (c) của Đoạn 1192.7 là một trọng tội 
nghiêm trọng trong tiểu bang này. Lần kết tội trước đây có phải 
là loại kết trọng tội trước đây cho các mục đích của các tiểu 
phần (b) đến (i), gồm cả hai tiểu phần đó, hay không thì sẽ được 
quyết định vào ngày kết tội lần trước đây và không bị ảnh hưởng 
gì vì bản án áp đặt trừ phi bản án đó tự động, sau khi tuyên án 
lần đầu, chuyển trọng tội đó thành khinh tội. Không có trường 
hợp giải quyết nào sau đây ảnh hưởng đến quyết định lần kết tội 
trước đây là một trọng tội trước đây cho các mục đích của các 
tiểu phần (b) đến (i), gồm cả hai tiểu phần đó:

(A) Tạm treo phán quyết hoặc tạm treo tuyên án.
(B) Ngưng thi hành án.
(C) Chuyển sang Bộ Dịch Vụ Sức Khỏe Tiểu Bang để giam 

giữ theo loại tội phạm tình dục bị rối loạn tâm thần sau khi đã 
bị kết trọng tội.

(D) Đưa vào Trung Tâm Phục Hồi California hoặc bất cứ cơ 
sở nào khác có nhiệm vụ chuyển ra khỏi nhà tù tiểu bang để cải 
huấn phục hồi.

(2) Một lần kết trọng tội trước đây tại một địa phận thẩm 
quyền khác về một tội mà, nếu phạm tại California, có thể bị 
phạt tù trong nhà tù tiểu bang. Một sẽ trở thành một lần kết tội 
trước đây về một trọng tội nghiêm trọng và/hoặc bạo động nhất 
định nào đó sẽ gồm một nếu lần kết trọng tội trước đây tại địa 
phận thẩm quyền kia khác là về một tội bao gồm tất cả các yếu 
tố của tội một trọng tội bạo động nhất định nào đó theo định 
nghĩa trong tiểu phần (c) của Đoạn 667.5 hoặc trọng tội nghiêm 
trọng theo định nghĩa trong tiểu phần (c) của Đoạn 1192.7.

(3) Một lần phân xử thiếu niên trước đây sẽ trở thành một lần 
kết trọng tội nghiêm trọng và/hoặc bạo động trước đây cho các 
mục đích tăng thêm án nếu:

(A) Thiếu niên đó từ 16 tuổi trở lên vào lúc họ phạm tội trước 
đây. 

(B) Tội trước đây được liệt kê trong tiểu phần (b) của Đoạn 
707 của Bộ Luật An Sinh và Định Chế hoặc được nêu trong 
đoạn văn (1) hoặc (2) là một trọng tội nghiêm trọng và/hoặc bạo 
động. 

(C) Thiếu niên đó được phán quyết là minh mẫn và thích hợp 
để được phân xử theo luật tòa thiếu niên.

(D) Thiếu niên đó được phán quyết thuộc trách nhiệm của 
tòa thiếu niên theo ý nghĩa của Đoạn 602 của Bộ Luật An Sinh 
và Định Chế vì người đó phạm một tội nêu trong tiểu phần (b) 
Đoạn 707 of Bộ Luật An Sinh và Định Chế.

(e) Cho các mục đích của các tiểu phần (b) đến (i), gồm cả hai 
tiểu phần đó, và ngoài bất cứ điều khoản tăng thêm hoặc trừng 
phạt nào khác có thể áp dụng, những trường hợp sau đây sẽ áp 
dụng khi bị cáo có một một hoặc nhiều lần bị kết các trọng tội 
kết trọng tội nghiêm trọng và/hoặc bạo động trước đây:

(1) Nếu một bị cáo có một lần bị kết trọng tội nghiêm trọng 
và/hoặc bạo động trước đây theo định nghĩa trong tiểu phần (d) 
mà đã được tuyên bố và chứng minh, thời gian thụ án nhất định 
hoặc thời gian thụ án tối thiểu cho một thời gian vô hạn định sẽ 
là gấp đôi thời gian lẽ ra được quy định để trừng phạt cho lần bị 
kết trọng tội hiện thời.

(2) (A) Nếu Trừ  trường hợp quy định  trong  tiểu đoạn văn 
(C), nếu một bị cáo có từ hai lần trở lên bị kết trọng tội nghiêm 
trọng và/hoặc bạo động trước đây theo định nghĩa trong tiểu 
phần (d) mà đã được tuyên bố và chứng minh, thời gian thụ án 

của lần bị kết trọng tội hiện thời sẽ là một thời gian tù chung 
thân vô hạn định và thời gian tối thiểu thụ án của án vô hạn định 
đó được tính là thời gian lâu hơn thời gian lâu nhất trong số:

(i) Gấp ba lần thời gian thụ án lẽ ra được quy định để trừng 
phạt cho mỗi lần bị kết trọng tội hiện thời sau khi có từ hai lần 
trở lên bị kết trọng tội nghiêm trọng và/hoặc bạo động trước 
đây.

(ii) Giam trong nhà tù tiểu bang trong 25 năm.
(iii) Thời gian thụ án do tòa quyết định theo Đoạn 1170 cho 

loại kết tội đó, kể cả bất cứ thời gian tăng thêm nào có thể áp 
dụng theo Chương 4.5 (bắt đầu từ Đoạn 1170) Tiêu Đề 7 Mục 2, 
hoặc bất cứ thời gian thụ án nào được quy định theo Đoạn 190 
hoặc 3046.

(B) Thời gian thụ án vô hạn định nêu trong tiểu đoạn văn (A) 
sẽ được thụ án nối tiếp với bất cứ thời gian bị tù nào khác mà 
luật có thể áp đặt một thời gian nối tiếp. Bất cứ thời gian thụ án 
nào khác bị áp đặt theo sau bất cứ thời gian thụ án vô hạn định 
nào được nêu trong tiểu đoạn văn (A) sẽ không được nhập vào 
đó mà sẽ bắt đầu vào lúc người đó lẽ ra đã được phóng thích ra 
khỏi tù.
(C)  Nếu một bị cáo có hai lần trở lên bị kết trọng tội nghiêm 

trọng và/hoặc bạo động trước đây theo định nghĩa trong tiểu 
phần (c) của Đoạn 667.5 hoặc tiểu phần (c) của Đoạn 1192.7 mà 
đã được tuyên bố và chứng minh, và tội hiện thời không phải là 
một  trọng  tội  nghiêm  trọng  hoặc  bạo  động  theo  định  nghĩa 
trong tiểu phần (d), thì bị cáo phải bị tuyên án theo đoạn văn (1) 
của tiểu phần (e) trừ phi bên công tố tuyên bố và chứng minh 
được bất cứ trường hợp nào sau đây:
(i)  Tội hiện thời là một vụ truy tố về chất kích thích bị cấm, 

mà trong vụ đó cáo giác theo Đoạn 11370.4 hoặc 11379.8 của 
Bộ Luật Sức Khỏe  và An Toàn đã được  thú nhận hoặc phán 
quyết là đúng sự thật.
(ii)  Tội hiện thời là một trọng tội về tình dục, được định nghĩa 

trong tiểu phần (d) của Đoạn 261.5 hoặc Đoạn 262, hoặc bất cứ 
trọng tội nào đưa đến việc phải ghi danh là tội phạm tình dục 
theo tiểu phần (c) của Đoạn 290 trừ các trường hợp vi phạm 
các Đoạn 266 và 285, đoạn văn (1) của  tiểu phần (b) và  tiểu 
phần (e) của Đoạn 286, đoạn văn (1) của tiểu phần (b) và tiểu 
phần (e) của Đoạn 288a, Đoạn 311.11, và Đoạn 314.
(iii)  Trong khi phạm tội hiện thời, bị cáo đã sử dụng súng, có 

vũ trang bằng súng hoặc vũ khí chết người, hoặc có ý định gây 
thương tích nặng cho thân thể người khác.
(iv)  Bị cáo bị kết trọng tội nghiêm trọng và/hoặc bạo động 

trước đây, theo định nghĩa trong tiểu phần (d) của đoạn này, về 
bất cứ trọng tội nào sau đây:
(I)  Một “tội bạo động về tình dục” theo định nghĩa trong tiểu 

phần (b) Đoạn 6600 của Bộ Luật An Sinh và Định Chế.
(II)  Giao cấu bằng miệng với  trẻ dưới 14  tuổi,  và  trẻ hơn 

người đó hơn 10 tuổi theo định nghĩa theo Đoạn 288a, kê gian 
với một người khác dưới 14 tuổi và trẻ hơn người đó hơn 10 
tuổi theo định nghĩa theo Đoạn 286, hoặc giao cấu tình dục với 
một người khác dưới 14 tuổi, và trẻ hơn người đó hơn 10 tuổi, 
theo định nghĩa theo Đoạn 289.
(III)  Một hành động dâm dật hoặc khiêu dâm liên quan đến 

một trẻ dưới 14 tuổi, vi phạm Đoạn 288. 
(IV) Bất cứ tội sát nhân nào, kể cả bất cứ tội sát nhân bất 

thành nào, theo định nghĩa trong các Đoạn 187 đến 191.5, gồm 
cả hai đoạn đó.
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(V)  Tìm  thuê  người  sát  nhân  theo  định  nghĩa  trong Đoạn 
653f.
(VI)  Tấn công bằng súng máy nhắm vào một nhân viên cảnh 

sát hoặc cứu hỏa, theo định nghĩa trong đoạn văn (3) tiểu phần 
(d) của Đoạn 245. 
(VII) Cất giữ vũ khí tiêu diệt hàng loạt, theo định nghĩa trong 

đoạn văn (1) tiểu phần (a) của Đoạn 11418.
(VIII)  Bất cứ trọng tội nghiêm trọng và/hoặc bạo động nào 

có thể bị phạt tù chung thân hoặc tử hình tại California.
(f) (1) Mặc dù có bất cứ đạo luật nào khác, các tiểu phần (b) 

đến (i), gồm cả hai tiểu phần đó, sẽ được áp dụng trong mỗi vụ 
mà bị cáo có một một hoặc nhiều lần bị kết kết các  trọng tội 
nghiêm  trọng  và/hoặc  bạo  động trước đây theo định nghĩa 
trong tiểu phần (d). Công tố viên phải tuyên bố và chứng minh 
mỗi vụ kết trọng tội nghiêm trọng và/hoặc bạo động trước đây 
trừ trường hợp quy định trong đoạn văn (2).

(2) Công tố viên có thể đề nghị bãi bỏ hoặc xóa bỏ một 
trường hợp cáo giác bị kết trọng tội nghiêm trọng và/hoặc bạo 
động trước đây để củng cố công lý theo Đoạn 1385, hoặc nếu 
không có đủ bằng chứng để chứng minh lần kết trọng tội nghiêm 
trọng và/hoặc bạo động trước đây. Nếu tòa kết luận là không có 
đủ bằng chứng để chứng minh lần kết trọng tội nghiêm trọng 
và/hoặc bạo động trước đây, tòa có thể bãi bỏ hoặc xóa bỏ cáo 
giác đó. Không có điều nào trong đoạn này được hiểu là thay 
đổi thẩm quyền của tòa theo Đoạn 1385.

(g) Những lần bị kết trọng tội nghiêm  trọng  và/hoặc  bạo 
động trước đây sẽ không được dùng để thương lượng nhận tội 
theo định nghĩa trong tiểu phần (b) của Đoạn 1192.7. Bên công 
tố phải tuyên bố và chứng minh tất cả những lần được biết bị kết 
trọng tội nghiêm trọng và/hoặc bạo động trước đây và không 
được ký kết thỏa thuận nào để xóa bỏ hoặc xin bãi bỏ bất cứ cáo 
giác bị kết trọng tội nghiêm trọng và/hoặc bạo động nào trước 
đây như được quy định trong đoạn văn (2) của tiểu phần (f).

(h) Tất cả những chỗ tham chiếu các đạo luật hiện hữu trong 
các tiểu phần (c) đến (g), gồm cả hai tiểu phần đó, là với các đạo 
luật như đã có vào ngày 30 Tháng Sáu, 1993 7 Tháng Mười 
Một, 2012.

(i) Nếu có bất cứ điều khoản nào của tiểu phần (b) đến (h), 
gồm cả hai tiểu phần đó, hoặc cách áp dụng với bất cứ người 
hoặc hoàn cảnh nào bị phán quyết là bất hợp lệ, tính cách bất 
hợp lệ đó sẽ không ảnh hưởng đến các điều khoản hoặc cách áp 
dụng khác của các điều khoản đó mà vẫn có thể có hiệu lực khi 
không có điều khoản hoặc cách áp dụng bất hợp lệ đó, và cho 
mục đích này thì các điều khoản của các tiểu phần đó có thể 
tách biệt.

(j) Các điều khoản của đoạn này sẽ không được Lập Pháp tu 
chính trừ khi bằng một đạo luật được thông qua mỗi viện bằng 
cách gọi tên bỏ phiếu và ghi vào sổ, với hai phần ba phiếu thuận, 
hoặc bằng một đạo luật chỉ có hiệu lực khi được cử tri chấp 
thuận.

ĐOẠN 3. Đoạn 667.1 của Bộ Luật Hình Sự được tu chính 
như sau:

667.1. Mặc dù có tiểu phần (h) của Đoạn 667, đối với tất cả 
các tội đã phạm vào hoặc sau ngày hiệu lực của đạo luật này 
ngày 7 Tháng Mười Một, 2012, tất cả những chỗ tham chiếu các 
đạo luật hiện hữu trong các tiểu phần (c) đến (g), gồm cả hai tiểu 
phần đó, của Đoạn 667, là với các đạo luật đó đã hiện hữu vào 
ngày hiệu lực của đạo luật này, kể cả các khoản tu chính các đạo 

luật đó bằng đạo luật ban hành trong Khóa Họp Thường Lệ 
2005–06 đã tu chính đoạn này ngày 7 Tháng Mười Một, 2012.

ĐOẠN 4. Đoạn 1170.12 của Bộ Luật Hình Sự được tu 
chính như sau:

1170.12. (a) Các  thời gian  thụ án cộng chung và nối  tiếp 
nhau cho nhiều lần kết tội; Lần kết tội trước đây là trọng tội 
trước đây; giam giữ và các biện pháp  tăng  thêm hoặc  trừng 
phạt

(a) Mặc dù có bất cứ điều luật nào khác, nếu một bị cáo đã bị 
kết trọng tội và đã có tuyên bố và chứng minh là bị cáo đó có 
một hoặc nhiều lần bị kết trọng tội nghiêm trọng và/hoặc bạo 
động trước đây, theo định nghĩa trong tiểu phần (b), tòa sẽ áp 
dụng mỗi biện pháp sau đây:

(1) Sẽ không có giới hạn thời gian thụ án cộng chung cho các 
mục đích tuyên án nối tiếp nhau cho bất cứ trường hợp kết trọng 
tội nào kế tiếp.

(2) Tội hiện thời sẽ không được áp dụng biện pháp tại ngoại 
có điều kiện, và cũng không được tạm treo việc thi hành hoặc 
tuyên án cho bất cứ tội nào trước đây.

(3) Khoảng thời gian từ lần kết trọng tội nghiêm trọng và/
hoặc bạo động trước đây cho đến lần kết trọng tội hiện thời sẽ 
không ảnh hưởng đến việc áp đặt bản án.

(4) Sẽ không giam vào cơ sở nào khác ngoài nhà tù tiểu bang. 
Sẽ không chuyển ra khỏi hệ thống tư pháp hình sự để giải quyết 
và cũng không có bị cáo nào được đưa vào Trung Tâm Phục Hồi 
California theo quy định trong Điều 2 (bắt đầu từ Đoạn 3050) 
Chương 1 Phần 3 của Bộ Luật An Sinh và Định Chế.

(5) Tổng số tín khoản được cấp theo Điều 2.5 (bắt đầu từ 
Đoạn 2930) của Chương 7 của Tiêu Đề 1 trong Mục 3 không 
được vượt quá một phần năm tổng số thời gian án tù và không 
được tích lũy cho đến khi bị cáo được đưa vào nhà tù tiểu bang.

(6) Nếu đang bị kết tội về nhiều hơn một trọng tội không 
phạm trong cùng một lần, và không phải từ cùng các sự kiện 
liên hệ, tòa phải tuyên án bị cáo nối tiếp nhau về mỗi tội theo 
đoạn này.

(7) Nếu đang bị kết tội về nhiều hơn một trọng tội nghiêm 
trọng hoặc bạo động như được nêu trong đoạn văn (6) của tiểu 
phần (b) này, tòa phải tuyên án về mỗi vụ kết tội nối tiếp với bản 
án của bất cứ vụ kết tội nào khác mà bị cáo có thể bị tuyên án 
nối tiếp nhau theo cung cách luật định.

(8) Bất cứ bản án nào phải áp dụng theo đoạn này sẽ được áp 
đặt nối tiếp với bất cứ bản án nào khác mà bị cáo đang thụ án, 
trừ phi được luật quy định khác.

(b) Mặc dù có bất cứ điều luật nào khác cho các mục đích của 
đoạn này, một lần kết trọng tội nghiêm trọng và/hoặc bạo động 
trước đây sẽ được định nghĩa là:

(1) Bất cứ tội nào được định nghĩa trong tiểu phần (c) của 
Đoạn 667.5 là một trọng tội bạo động hoặc bất cứ tội nào được 
định nghĩa trong tiểu phần (c) của Đoạn 1192.7 là một trọng tội 
nghiêm trọng trong tiểu bang này. Lần kết tội trước đây có phải 
là loại kết trọng tội nghiêm trọng và/hoặc bạo động trước đây 
cho các mục đích của đoạn này hay không sẽ được quyết định 
vào ngày kết tội lần trước đây và không bị ảnh hưởng gì vì bản 
án áp đặt trừ phi bản án đó tự động, sau khi tuyên án lần đầu, 
chuyển trọng tội đó thành khinh tội. Không có trường hợp giải 
quyết nào sau đây ảnh hưởng đến quyết định lần kết trọng tội 
nghiêm  trọng  và/hoặc  bạo  động trước đây là một trọng tội 
nghiêm trọng và/hoặc bạo động trước đây cho các mục đích của 
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đoạn này:
(A) Tạm treo phán quyết hoặc tạm treo tuyên án. 
(B) Ngưng thi hành án.
(C) Chuyển sang Bộ Dịch Vụ Sức Khỏe Tiểu Bang để giam 

giữ theo loại tội phạm tình dục bị rối loạn tâm thần sau khi đã 
bị kết trọng tội.

(D) Đưa vào Trung Tâm Phục Hồi California hoặc bất cứ cơ 
sở nào khác có nhiệm vụ chuyển ra khỏi nhà tù tiểu bang để cải 
huấn phục hồi.

(2) Một lần kết trọng tội trước đây tại một địa phận thẩm 
quyền khác về một tội mà, nếu phạm tại California, có thể bị 
phạt tù trong nhà tù tiểu bang. Một sẽ trở thành một lần kết tội 
trước đây về một trọng tội nghiêm trọng và/hoặc bạo động nhất 
định nào đó sẽ gồm một nếu lần kết trọng tội trước đây tại địa 
phận thẩm quyền kia khác là về một tội gồm tất cả các yếu tố 
của tội một trọng tội bạo động nhất định nào đó theo định nghĩa 
trong tiểu phần (c) của Đoạn 667.5 hoặc trọng tội nghiêm trọng 
theo định nghĩa trong tiểu phần (c) của Đoạn 1192.7.

(3) Một lần phân xử thiếu niên trước đây sẽ trở thành một lần 
kết trọng tội nghiêm trọng và/hoặc bạo động trước đây cho các 
mục đích tăng thêm án nếu:

(A) Thiếu niên đó từ mười sáu tuổi trở lên vào lúc phạm tội 
trước đây, và

(B) Tội trước đây được
(i) liệt kê trong tiểu phần (b) của Đoạn 707 của Bộ Luật An 

Sinh và Định Chế, hoặc
(ii) liệt kê trong tiểu phần này là trọng tội nghiêm trọng và/

hoặc bạo động, và
(C) Thiếu niên đó được phán quyết là minh mẫn và thích hợp 

để được phân xử theo luật tòa thiếu niên, và
(D) Thiếu niên đó được phán quyết thuộc trách nhiệm của 

tòa thiếu niên theo ý nghĩa của Đoạn 602 của Bộ Luật An Sinh 
và Định Chế vì người đó phạm một tội nêu trong tiểu phần (b) 
Đoạn 707 của Bộ Luật An Sinh và Định Chế.

(c) Cho các mục đích của đoạn này, và ngoài bất cứ điều 
khoản tăng thêm hoặc trừng phạt nào khác có thể áp dụng, 
những trường hợp sau đây sẽ áp dụng khi bị cáo có một một 
hoặc nhiều lần bị kết bị kết các trọng tội nghiêm trọng và/hoặc 
bạo động trước đây:

(1) INếu bị cáo có một lần bị kết trọng tội nghiêm trọng và/
hoặc bạo động trước đây theo định nghĩa trong tiểu phần (b) 
mà đã được tuyên bố và chứng minh, thời gian thụ án nhất định 
hoặc thời gian thụ án tối thiểu cho một thời gian nhất định sẽ là 
gấp đôi thời gian thụ án lẽ ra được quy định để trừng phạt cho 
lần bị kết trọng tội hiện thời.

(2) (A) Nếu Trừ  trường hợp quy định  trong  tiểu đoạn văn 
(C), nếu một bị cáo có từ hai lần trở lên bị kết trọng tội nghiêm 
trọng và/hoặc bạo động trước đây, theo định nghĩa trong đoạn 
văn (1) của tiểu phần (b), mà đã được tuyên bố và chứng minh, 
thời gian thụ án của lần bị kết trọng tội hiện thời sẽ là một thời 
gian tù chung thân vô hạn định và thời gian tối thiểu thụ án của 
bản án vô hạn định đó được tính là thời gian lâu hơn thời gian 
lâu nhất trong số:

(i) gấp ba lần thời gian thụ án lẽ ra được quy định để trừng 
phạt cho mỗi lần bị kết trọng tội hiện thời sau khi có từ hai lần 
trở lên bị kết trọng tội nghiêm trọng và/hoặc bạo động trước 
đây, hoặc

(ii) hai mươi lăm năm hoặc

(iii) thời gian thụ án do tòa quyết định theo Đoạn 1170 cho 
loại kết tội đó, kể cả bất cứ thời gian tăng thêm nào có thể áp 
dụng theo Chương 4.5 (bắt đầu từ Đoạn 1170) Tiêu Đề 7 Mục 2, 
hoặc bất cứ thời gian thụ án nào được quy định theo Đoạn 190 
hoặc 3046.

(B) Thời gian thụ án vô hạn định nêu trong tiểu đoạn văn 
(A) đoạn văn (2) của tiểu phần này sẽ được thụ án nối tiếp với 
bất cứ thời gian bị tù nào khác mà luật có thể áp đặt một thời 
gian thụ án nối tiếp. Bất cứ thời gian thụ án nào khác bị áp 
đặt theo sau bất cứ thời gian vô hạn định nào được nêu trong 
tiểu đoạn văn (A) đoạn văn (2) của tiểu phần này sẽ không 
được nhập vào đó mà sẽ bắt đầu vào lúc người đó lẽ ra đã 
được phóng thích ra khỏi tù.
(C)  Nếu một bị cáo có hai lần trở lên bị kết trọng tội nghiêm 

trọng và/hoặc bạo động trước đây theo định nghĩa trong tiểu 
phần (c) của Đoạn 667.5 hoặc tiểu phần (c) của Đoạn 1192.7 mà 
đã được tuyên bố và chứng minh, và tội hiện thời không phải là 
một trọng tội nghiêm trọng hoặc bạo động như được nêu trong 
đoạn văn (1) tiểu phần (b) của đoạn này, bị cáo phải bị tuyên án 
theo đoạn văn (1) tiểu phần (c) của đoạn này, trừ phi bên công 
tố  tuyên bố và chứng minh được bất cứ  trường hợp nào sau 
đây:
(i)  Tội hiện thời là một vụ truy tố về chất kích thích bị cấm, 

mà trong vụ đó cáo giác theo Đoạn 11370.4 hoặc 11379.8 của 
Bộ Luật Sức Khỏe  và An Toàn đã được  thú nhận hoặc phán 
quyết là đúng sự thật.
(ii)  Tội hiện thời là một trọng tội về tình dục, được định nghĩa 

trong tiểu phần (d) của Đoạn 261.5 hoặc Đoạn 262, hoặc bất cứ 
trọng tội nào đưa đến việc phải ghi danh là tội phạm tình dục 
theo tiểu phần (c) của Đoạn 290 trừ các trường hợp vi phạm 
các Đoạn 266 và 285, đoạn văn (1) của  tiểu phần (b) và  tiểu 
phần (e) của Đoạn 286, đoạn văn (1) của tiểu phần (b) và tiểu 
phần (e) của Đoạn 288a, Đoạn 314 và Đoạn 311.11.
(iii)  Trong khi phạm tội hiện thời, bị cáo đã sử dụng súng, có 

vũ trang bằng súng hoặc vũ khí chết người, hoặc có ý định gây 
thương tích nặng cho thân thể người khác.
(iv)  Bị cáo đã bị kết tội trước đây, theo định nghĩa trong tiểu 

phần  (b) của đoạn này, về bất cứ  trọng  tội nghiêm  trọng và/
hoặc bạo động nào sau đây:
(I)  Một “tội bạo động về tình dục” theo định nghĩa trong tiểu 

phần (b) của Đoạn 6600 của Bộ Luật An Sinh và Định Chế.
(II)  Giao cấu bằng miệng với  trẻ dưới 14  tuổi,  và  trẻ hơn 

người đó hơn 10 tuổi theo định nghĩa theo Đoạn 288a, kê gian 
với một người khác dưới 14 tuổi và trẻ hơn người đó hơn 10 
tuổi theo định nghĩa theo Đoạn 286, hoặc giao cấu tình dục với 
một người khác dưới 14 tuổi, và trẻ hơn người đó hơn 10 tuổi, 
theo định nghĩa theo Đoạn 289.
(III)  Một hành động dâm dật hoặc khiêu dâm liên quan đến 

một trẻ dưới 14 tuổi, vi phạm Đoạn 288.
(IV)  Bất cứ tội sát nhân nào, kể cả bất cứ tội sát nhân bất 

thành nào, được định nghĩa trong các Đoạn 187 đến 191.5, gồm 
cả hai đoạn đó.
(V)  Tìm  thuê  người  sát  nhân  theo  định  nghĩa  trong Đoạn 

653f. 
(VI)  Tấn công bằng súng máy nhắm vào một nhân viên cảnh 

sát hoặc cứu hỏa, theo định nghĩa trong đoạn văn (3) của tiểu 
phần (d) của Đoạn 245. 
(VII)  Cất  giữ  vũ  khí  tiêu  diệt  hàng  loạt,  theo  định  nghĩa 
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trong đoạn văn (1) tiểu phần (a) của Đoạn 11418.
(VIII)  Bất cứ trọng tội nghiêm trọng và/hoặc bạo động nào 

có thể bị phạt tù chung thân hoặc tử hình tại California.
(d) (1) Mặc dù có bất cứ điều luật nào khác, đoạn này sẽ 

được áp dụng trong mỗi vụ mà bị cáo có một một hoặc nhiều lần 
bị kết kết các trọng tội nghiêm trọng và/hoặc bạo động trước 
đây theo định nghĩa trong đoạn này. Công tố viên phải tuyên bố 
và chứng minh mỗi vụ kết trọng tội nghiêm trọng và/hoặc bạo 
động trước đây trừ trường hợp quy định trong đoạn văn (2).

(2) Công tố viên có thể đề nghị bãi bỏ hoặc xóa bỏ một 
trường hợp cáo giác bị kết trọng tội nghiêm trọng và/hoặc bạo 
động trước đây để củng cố công lý theo Đoạn 1385, hoặc nếu 
không có đủ bằng chứng để chứng minh lần kết trọng tội nghiêm 
trọng và/hoặc bạo động trước đây. Nếu tòa kết luận là không có 
đủ bằng chứng để chứng minh lần kết trọng tội nghiêm trọng 
và/hoặc bạo động trước đây, tòa có thể bãi bỏ hoặc xóa bỏ cáo 
giác đó. Không có điều nào trong đoạn này được hiểu là thay 
đổi thẩm quyền của tòa theo Đoạn 1385.

(e) Những lần bị kết trọng tội nghiêm  trọng  và/hoặc  bạo 
động trước đây sẽ không được dùng để thương lượng nhận tội, 
theo định nghĩa trong tiểu phần (b) của Đoạn 1192.7. Bên công 
tố phải tuyên bố và chứng minh tất cả những lần được biết bị kết 
trọng tội nghiêm trọng và/hoặc bạo động trước đây và không 
được ký kết thỏa thuận nào để xóa bỏ hoặc xin bãi bỏ bất cứ cáo 
giác bị kết trọng tội nghiêm trọng và/hoặc bạo động nào trước 
đây theo quy định trong đoạn văn (2) của tiểu phần (d).
(f)  Nếu có bất cứ điều khoản nào của tiểu phần (a) đến (e), 

gồm cả hai tiểu phần đó, hoặc của Đoạn 1170.126, hoặc cách áp 
dụng với bất cứ người hoặc hoàn cảnh nào bị phán quyết là bất 
hợp  lệ,  tính cách bất hợp  lệ đó sẽ không ảnh hưởng đến các 
điều khoản hoặc cách áp dụng khác của các điều khoản đó mà 
vẫn có thể có hiệu lực khi không có điều khoản hoặc cách áp 
dụng bất hợp lệ đó, và cho mục đích này thì các điều khoản của 
các tiểu phần đó có thể tách biệt.
(g)  Các điều khoản của đoạn này sẽ không được Lập Pháp tu 

chính trừ khi bằng một đạo luật được thông qua mỗi viện bằng 
cách  gọi  tên  bỏ  phiếu  và  ghi  vào  sổ,  với  hai  phần  ba  phiếu 
thuận, hoặc bằng một đạo luật chỉ có hiệu lực khi được cử tri 
chấp thuận.

ĐOẠN 5. Đoạn 1170.125 của Bộ Luật Hình Sự được tu 
chính như sau:

1170.125. Mặc dù có Đoạn 2 của Dự Luật 184, như đã được 
thông qua trong cuộc tổng tuyển cử Cuộc Tổng Tuyển Cử ngày 
8 Tháng Mười Một, 1994, cho tất cả các tội phạm vào hoặc sau 
ngày hiệu lực của đạo luật này ngày 7 Tháng Mười Một, 2012, 
tất cả những chỗ tham chiếu các đạo luật hiện hữu trong Đoạn 
các Đoạn 1170.12 và 1170.126 là với các đạo luật các đoạn đó 
như đã có vào ngày hiệu lực của đạo luật này, kể cả các khoản 
tu chính các đạo luật đó bằng đạo luật ban hành trong Khóa 
Họp Thường Lệ 2005–06 đã tu chính đoạn này ngày 7 Tháng 
Mười Một, 2012.

ĐOẠN 6. Đoạn 1170.126 được thêm vào Bộ Luật Hình Sự, 
như sau:
1170.126.  (a)  Các điều khoản tuyên án lại theo đoạn này và 

các đạo luật liên hệ làm nhằm áp dụng riêng cho những người 
đang thụ án tù vô hạn định theo đoạn văn (2) tiểu phần (e) của 
Đoạn 667 hoặc đoạn văn (2) tiểu phần (c) của Đoạn 1170.12, mà 
bản án của họ theo đạo luật này lẽ ra không phải là án chung 

thân vô hạn định.
(b)  Bất cứ người nào đang thụ án tù chung thân vô hạn định 

bị áp đặt theo đoạn văn (2) tiểu phần (e) của Đoạn 667 hoặc 
đoạn văn (2) tiểu phần (c) của Đoạn 1170.12 sau khi bị kết tội, 
dù bằng phiên xử hoặc nhận tội, về một trọng tội hoặc các trọng 
tội không được định nghĩa là nghiêm trọng và/hoặc bạo động 
theo tiểu phần (c) của Đoạn 667.5 hoặc tiểu phần (c) của Đoạn 
1192.7, cũng có thể nộp đơn xin bãi án, trong vòng hai năm sau 
ngày hiệu lực của đạo luật thêm đoạn này hoặc vào một ngày 
khác sau đó khi trình bày được lý do chính đáng, trước khi có 
phiên xử đi đến phán quyết kết tội trong vụ của họ, để xin tuyên 
án lại theo các điều khoản của tiểu phần (e) của Đoạn 667, và 
tiểu phần (c) của Đoạn 1170.12, mà các đạo luật đó đã được tu 
chính bởi đạo luật thêm vào đoạn này.
(c)  Không có người nào đang thụ án tù chung thân về một vụ 

kết tội “lần thứ nhì” bị áp đặt theo đoạn văn (1) tiểu phần (e) 
của Đoạn 667 hoặc đoạn văn (1) tiểu phần (c) của Đoạn 1170.12, 
sẽ hội đủ điều kiện được tuyên án lại theo các điều khoản của 
đoạn này.
(d)  Đơn xin bãi án được mô tả trong tiểu phần (b) phải nêu 

rõ tất cả các trọng tội đang bị truy tố, khiến đưa đến bản án 
theo đoạn văn (2) tiểu phần (e) của Đoạn 667 hoặc đoạn văn (2) 
tiểu phần (c) của Đoạn 1170.12, hoặc cả hai, và cũng phải nêu 
rõ tất cả những lần cáo giác và chứng minh đã bị kết tội trước 
đây theo tiểu phần (d) của Đoạn 667 và tiểu phần (b) của Đoạn 
1170.12.
(e)  Tù nhân hội đủ điều kiện được tuyên án lại nếu:
(1)  Tù nhân đang thụ một án tù chung thân vô hạn định bị áp 

đặt  theo  đoạn  văn  (2)  tiểu  phần  (e)  của Đoạn  667  hoặc  tiểu 
phần (c) của Đoạn 1170.12 vì bị kết vào một trọng tội hoặc các 
trọng tội không được định nghĩa là nghiêm trọng và/hoặc bạo 
động theo tiểu phần (c) của Đoạn 667.5 hoặc tiểu phần (c) của 
Đoạn 1192.7.
(2)  Án hiện thời của tù nhân đó không phải bị áp đặt cho bất 

cứ tội nào nêu trong các khoản (i) đến (iii), gồm cả hai khoản 
đó, của tiểu đoạn văn (C) đoạn văn (2) tiểu phần (e) của Đoạn 
667 hoặc các khoản (i) đến (iii), gồm cả hai khoản đó, của tiểu 
đoạn văn (C) đoạn văn (2) tiểu phần (c) của Đoạn 1170.12.
(3)  Tù nhân không bị kết vào bất cứ trọng tội nào trước đây 

được nêu trong khoản (iv) của tiểu đoạn văn (C) đoạn văn (2) 
tiểu phần (e) của Đoạn 667 hoặc khoản (iv) của tiểu đoạn văn 
(C) đoạn văn (2) tiểu phần (c) của Đoạn 1170.12.
(f)  Sau khi nhận được đơn xin bãi án theo đoạn này, tòa phải 

quyết định xem đương đơn có hội đủ các tiêu chuẩn trong tiểu 
phần (e) hay không. Nếu đương đơn hội đủ các tiêu chuẩn trong 
tiểu phần (e), đương đơn sẽ được tuyên án lại theo đoạn văn (1) 
tiểu phần (e) của Đoạn 667 và đoạn văn (1) tiểu phần (c) của 
Đoạn 1170.12 trừ phi tòa, tùy ý riêng của tòa, quyết định là nếu 
tuyên án  lại cho đương đơn  thì có  thể sẽ gây nguy hiểm quá 
mức bình thường cho an toàn công cộng.
(g)  Khi quyết định theo ý riêng trong tiểu phần (f), tòa có thể 

cứu xét:
(1)  Quá trình bị kết trọng tội của đương đơn, kể cả loại phạm 

tội, mức độ thương tích gây ra cho các nạn nhân, thời gian bị 
giam trong tù trước đây, và những tội đó cách đây bao lâu;
(2)  Hồ sơ kỷ luật của đương đơn và hồ sơ phục hồi trong thời 

gian ở tù; và
(3)  Bất cứ bằng chứng nào khác mà  tòa,  tùy  theo ý  riêng, 
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quyết định là có liên quan để quyết định xem một bản án mới có 
gây nguy hiểm quá mức bình thường cho an toàn công cộng hay 
không.
(h)  Trong bất cứ trường hợp nào thì việc tuyên án lại theo 

đạo luật này cũng không được đưa đến tình trạng áp đặt một 
thời gian thụ án lâu hơn án nguyên thủy.
(i)  Mặc dù có tiểu phần (b) của Đoạn 977, một đương đơn xin 

tuyên án lại có thể từ bỏ quyền ra tòa của mình khi tuyên án lại, 
miễn là lời nhận tội hay không của bị cáo không được sửa đổi 
trong buổi tuyên án lại. Quyết định từ bỏ quyền này phải được 
lập thành văn bản và có chữ ký của bị cáo.
(j)  Nếu không có tòa nguyên thủy tuyên án bị cáo trong lần 

tuyên án lại này, chánh án phải chỉ định một thẩm phán khác để 
quyết định về đơn của bị cáo.
(k)  Không có điều nào trong đoạn này có ý định giảm bớt 

hoặc hủy bỏ bất cứ quyền hoặc biện pháp điều chỉnh nào mà lẽ 
ra dành cho bị cáo sử dụng.
(l)  Không có điều nào  trong này và các đoạn  liên hệ có ý 

định giảm bớt hoặc hủy bỏ giá trị kết thúc của các phán quyết 
trong bất cứ vụ nào không thuộc phạm vi chi phối của đạo luật 
này.
(m)  Một buổi phân xử để tuyên án lại được ra lệnh tổ chức 

theo đạo luật này sẽ trở thành một “phiên xử phóng thích sau 
khi kết tội” theo đoạn văn (7) tiểu phần (b) Đoạn 28 của Điều I 
Hiến Pháp California (Đạo Luật của Marsy).
ĐOẠN  7.  Diễn Giải Rộng Rãi:
Đạo  luật  này  là  cách  hành  xử  quyền  của  người  dân  Tiểu 

Bang California để bảo vệ sức khỏe, an toàn, và an sinh của 
người dân tại Tiểu Bang California, và sẽ được diễn giải rộng 
rãi để thực hiện các mục đích đó.
ĐOẠN  8.  Tính Cách Tách Biệt:
Nếu bất cứ điều khoản nào của đạo luật này, hoặc cách áp 

dụng theo đó đối với bất cứ người hoặc hoàn cảnh nào, bị phán 
quyết là bất hợp lệ, thì phần bất hợp lệ đó sẽ không ảnh hưởng 
đến bất cứ điều khoản hoặc cách áp dụng nào khác của đạo 
luật này, và có thể có hiệu lực mà không có điều khoản hoặc 
cách áp dụng bất hợp lệ đó để mang lại hiệu quả cho các mục 
đích của đạo luật này. Cho mục đích đó, các điều khoản của 
đạo luật này đều có thể được tách rời.
ĐOẠN   9.  Các Dự Luật Mâu Thuẫn Nhau:
Nếu dự luật này được cử tri phê chuẩn, nhưng được thay thế 

bởi bất cứ dự luật mâu thuẫn nào khác trong lá phiếu mà được 
nhiều cử tri hơn phê chuẩn trong cùng cuộc bầu cử, và dự luật 
mâu thuẫn trong lá phiếu đó sau này bị phán quyết là bất hợp 
lệ, thì ý định của cử tri là đạo luật này sẽ có giá trị pháp lý trọn 
vẹn.
ĐOẠN   10.  Ngày Hiệu Lực:
Đạo luật này sẽ trở nên có hiệu lực vào ngày đầu tiên sau khi 

được cử tri ban hành.
ĐOẠN  11.  Tu Chính:
Trừ khi được quy định khác đi  trong văn bản của các đạo 

luật, các điều khoản của đạo luật này sẽ không bị sửa đổi hoặc 
tu chính ngoại trừ bởi một trong những điều sau: 
(a) Bằng đạo luật thông qua trong mỗi viện Lập Pháp, bằng 

cách gọi tên ghi vào sổ, với hai phần ba phiếu thuận và Thống 
Đốc đồng ý; hoặc 

(b) Bằng đạo luật thông qua trong mỗi viện Lập Pháp, bằng 
cách gọi tên bỏ phiếu ghi vào sổ, với đa số phiếu thuận, được 
đưa vào lá phiếu trong kỳ tổng tuyển cử kế tiếp và được đa số 
cử tri chấp nhận; hoặc 
(c) Bằng đạo luật trở nên có hiệu lực khi được đa số cử tri 

chấp thuận.

DỰ LUẬT 37
Dự luật tiên khởi này được đưa ra trước người dân theo các 

điều khoản của Điều II, Đoạn 8, của Hiến Pháp California.
Dự luật tiên khởi này tu chính và thêm các đoạn vào Bộ Luật 

Sức Khỏe và An Toàn; do đó, các điều khoản mới được đề nghị 
thêm vào sẽ được in theo kiểu chữ nghiêng để cho thấy là mới.

DỰ LUẬT
Người dân Tiểu Bang California ban hành luật như sau:

Đạo LuậT Quyền BiếT về ThựC Phẩm ĐượC Cải Biến  
yếu Tố Di Truyền CaLifornia

ĐOẠN 1. KẾT LUẬN VÀ TUYÊN BỐ
(a) Người tiêu thụ tại California có quyền được biết liệu các 

loại thực phẩm họ mua có được sản xuất bằng cách sử dụng kỹ 
thuật cải biến yếu tố di truyền hay không. Việc cải biến yếu tố 
di truyền của thực vật và động vật thường gây ra những hậu quả 
ngoài ý muốn. Biến đổi gen và ghép chúng vào các sinh vật là 
một quy trình không chính xác. Kết quả là không phải lúc nào 
cũng có thể dự đoán hay kiểm soát được, và chúng có thể dẫn 
đến các hậu quả có hại cho sức khỏe hoặc môi trường.

(b) Các khoa học gia của chính phủ đã tuyên bố rằng việc 
ghép DNA nhân tạo vào thực vật, một kỹ thuật độc đáo để cải 
biến yếu tố di truyền, có thể gây ra một loạt các vấn đề nghiêm 
trọng đối với thực phẩm thực vật. Kỹ thuật cải biến yếu tố di 
truyền như thế có thể làm tăng mức độ của các chất độc được 
biết trong thực phẩm và tạo ra các chất độc và các quan ngại 
mới về sức khỏe.

(c) Việc bắt buộc xác nhận các loại thực phẩm được sản xuất 
thông qua kỹ thuật cải biến yếu tố di truyền có thể cung cấp một 
phương pháp thiết yếu để theo dõi các tác động có thể xảy ra đối 
với sức khỏe khi ăn thực phẩm được cải biến yếu tố di truyền.

(d) Luật liên bang hoặc luật California không đòi hỏi các nhà 
sản xuất thực phẩm phải xác định các loại thực phẩm có được 
sản xuất bằng cách sử dụng kỹ thuật cải biến yếu tố di truyền 
hay không. Đồng thời, Cơ Quan Quản Lý Thực Phẩm và Dược 
Phẩm Hoa Kỳ không yêu cầu nghiên cứu an toàn đối với các 
loại thực phẩm như thế. Trừ khi những thực phẩm này chứa một 
chất gây dị ứng được biết, thậm chí FDA không yêu cầu các nhà 
gây giống cây trồng cải biến yếu tố di truyền phải tham khảo ý 
kiến với cơ quan này.

(e) Các cuộc thăm dò ý kiến đều cho thấy rằng hơn 90 phần 
trăm dân chúng muốn biết liệu thực phẩm của họ được sản xuất 
bằng cách sử dụng kỹ thuật cải biến yếu tố di truyền hay không.

(f) Năm mươi quốc gia—gồm các nước thành viên thuộc 
Liên Minh châu Âu, Nhật Bản và các đối tác thương mại quan 
trọng khác của Hoa Kỳ—có luật bắt buộc công bố các loại thực 
phẩm được cải biến yếu tố di truyền. Không điều ước quốc tế 
nào cấm việc bắt buộc xác định các loại thực phẩm được sản 
xuất thông qua kỹ thuật cải biến yếu tố di truyền.

(g) Nếu không công bố, người tiêu thụ thực phẩm được cải 
biến yếu tố di truyền có thể vô tình vi phạm các giới hạn trong 
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chế độ ăn uống và các điều răn trong tôn giáo của họ.
(h) Việc trồng cấy các loại cây trồng được cải biến yếu tố di 

truyền cũng có thể gây tác động nghiêm trọng đối với môi 
trường. Ví dụ, hầu hết cây trồng cải biến yếu tố di truyền đều 
được thiết kế để chịu đựng được thuốc trừ sâu-diệt cỏ dại gọi là 
thuốc diệt cỏ. Hậu quả là có thêm hàng trăm triệu cân Anh 
thuốc diệt cỏ đã được sử dụng tại các nông trại Mỹ. Do việc sử 
dụng quá nhiều các sản phẩm như thế, các loại cỏ dại có khả 
năng kháng thuốc diệt cỏ đã phát triển mạnh mẽ–một vấn đề 
mà, đến lượt nó, đã dẫn đến việc sử dụng thuốc diệt cỏ ngày 
càng độc hại hơn. Các loại thuốc diệt cỏ độc hại này gây tổn hại 
các vùng nông nghiệp của chúng ta, làm ô uế nước uống của 
chúng ta, và đặt ra những rủi ro về sức khỏe cho công nhân 
nông nghiệp và người tiêu thụ. Người tiêu thụ tại California cần 
phải có sự lựa chọn để tránh mua các sản phẩm thực phẩm có 
thể dẫn đến tác hại môi trường như vậy.

(i) Sản xuất nông nghiệp hữu cơ là một phần đáng kể và ngày 
càng quan trọng của nền nông nghiệp California. California có 
nhiều đất canh tác hữu cơ hơn so với bất cứ tiểu bang nào khác 
và có gần như một trong mỗi bốn hoạt động hữu cơ được chứng 
nhận trong cả nước. Nền nông nghiệp hữu cơ của California 
đang tăng trưởng nhanh hơn 20 phần trăm một năm.

(j) Các nông gia hữu cơ bị cấm sử dụng hạt giống được cải 
biến yếu tố di truyền. Tuy nhiên, cây trồng của các nông gia này 
thường có nguy cơ bị tai nạn nhiễm bẩn từ các vùng đất lân cận 
nơi có nhiều cây trồng được cải biến yếu tố di truyền. Nguy cơ 
ô nhiễm này có thể xói mòn niềm tin của công chúng đối với các 
sản phẩm hữu cơ của California, làm suy yếu đáng kể ngành 
công nghiệp này. Người dân California nên có sự lựa chọn để 
tránh mua các loại thực phẩm nào mà việc sản xuất có thể gây 
tổn hại cho các nông gia hữu cơ và ngành công nghiệp thực 
phẩm hữu cơ của tiểu bang.

(k) Việc ghi nhãn, quảng cáo và tiếp thị các loại thực phẩm 
được cải biến yếu tố di truyền bằng cách sử dụng các thuật ngữ 
chẳng hạn như “thiên nhiên”, “làm từ thiên nhiên”, “trồng tự 
nhiên” hoặc “hoàn toàn thiên nhiên” đang gây hiểu lầm cho 
người tiêu thụ California.

ĐOẠN 2. TUYÊN NGÔN VỀ MỤC ĐÍCH

Mục đích của dự luật này là thiết lập và thực thi các quyền cơ 
bản của người dân California để họ được thông báo đầy đủ về 
việc liệu thực phẩm họ mua và ăn có bị cải biến yếu tố di truyền 
và bị ghi nhãn sai là thiên nhiên hay không để họ có thể tự quyết 
định có mua và ăn các loại thực phẩm như thế hay không. Dự 
luật này sẽ được diễn giải một cách tự do để thực hiện mục đích 
này.

ĐOẠN 3. Điều 6.6 (bắt đầu từ Đoạn 110808) được thêm 
vào Chương 5 Mục 5 Phần 104 của Bộ Luật Sức Khỏe và An 
Toàn, như sau:

ĐIỀU 6.6. 

ĐẠO LUẬT QUYỀN BIẾT VỀ THỰC PHẨM  
ĐƯỢC CẢI BIẾN YẾU TỐ DI TRUYỀN CALIFORNIA

110808.  Định Nghĩa
Các định nghĩa sau đây chỉ áp dụng cho các mục đích của 

điều luật này:
(a)  Canh tác thương mại. “Được canh tác thương mại” có 

nghĩa là được trồng hoặc chăm bón bởi một người trong quá 

trình kinh doanh hoặc thương mại của họ và được bán trong 
nội địa Hoa Kỳ.
(b)  Enzim. “Enzim” có nghĩa là một chất protein để xúc tác 

các phản ứng hóa học của các chất khác mà bản thân nó không 
bị phá hủy hoặc thay đổi sau khi hoàn tất các phản ứng.
(c)  Được cải biến yếu tố di truyền. (1) “Được cải biến yếu tố 

di truyền” có nghĩa là bất kỳ thực phẩm nào được sản xuất từ 
một sinh vật hoặc nhiều sinh vật mà trong đó các chất liệu di 
truyền đã được thay đổi thông qua ứng dụng:
(A)  Kỹ thuật axit nucleic trong ống nghiệm, bao gồm kỹ thuật 

axit deoxyribonucleic tái tổ hợp (DNA) và việc tiêm trực tiếp 
axit nucleic vào các tế bào hay bào quan, hoặc
(B)  Hợp nhất các tế bào, kể cả hợp nhất tế bào trần, hoặc 

các kỹ thuật lai ghép để vượt qua các rào cản tự nhiên về sinh 
lý, sinh sản, hoặc tái tổ hợp, khi các tế bào/tế bào trần không 
nằm trong cùng một nhóm phân loại, theo cách thức không xảy 
ra bằng cách nhân tự nhiên hoặc tái tổ hợp tự nhiên.
(2)  Cho các mục đích của tiểu phần này:
(A)  “Sinh vật” có nghĩa là bất kỳ thực thể sinh học nào có 

khả  năng  sao  chép,  sinh  sản,  hoặc  chuyển  giao  chất  liệu  di 
truyền.
(B)  “Kỹ  thuật  axit  nucleic  trong  ống  nghiệm”  bao  gồm, 

nhưng không giới hạn vào, các kỹ thuật tái tổ hợp DNA hoặc 
RNA để  sử dụng các hệ  thống và kỹ  thuật chuyển giao bằng 
cách đưa trực tiếp vào các sinh vật chất liệu di truyền đã được 
chuẩn bị bên ngoài các sinh vật đó chẳng hạn như các kỹ thuật 
vi¬ tiêm vào tế bào, tiêm thô, thẩm thấu nhiệt hóa, thẩm thấu 
điện, bọc vi mô, và hợp nhất hạt mỡ.
(d)  Thực phẩm chế biến. “Thực phẩm chế biến” có nghĩa là 

bất cứ thực phẩm nào khác với mặt hàng nông nghiệp thô, và 
bao gồm bất cứ thực phẩm nào được sản xuất từ một mặt hàng 
nông nghiệp thô đã qua chế biến chẳng hạn như đóng hộp, xông 
khói, ép, nấu, làm lạnh, hút nước, lên men, hoặc xay xát.
(e)  Phụ trợ chế biến. “Phụ trợ chế biến” có nghĩa là:
(1)  Một chất được thêm vào thực phẩm trong quá trình chế 

biến  thực phẩm đó, nhưng được  lấy ra khỏi  thực phẩm bằng 
cách  nào  đó  trước  khi  thực  phẩm được  đóng  gói  dưới  dạng 
thành phẩm;
(2)  Một chất được thêm vào thực phẩm trong quá trình chế 

biến, được chuyển đổi thành các thành phần thường có trong 
thực phẩm, và không làm tăng đáng kể số lượng các thành phần 
thường thấy trong thực phẩm một cách tự nhiên; hoặc
(3)  Một chất được thêm vào thực phẩm cho tác động kỹ thuật 

hoặc chức năng của nó trong quá trình chế biến, nhưng vẫn còn 
trong thực phẩm hoàn tất ở mức độ không đáng kể và không có 
bất kỳ tác động kỹ thuật hoặc chức năng nào trong thực phẩm 
hoàn tất đó.
(f)  Cơ sở Thực phẩm. “Cơ sở thực phẩm” sẽ có ý nghĩa được 

ghi trong Đoạn 113789.
110809.  Tiết  Lộ  Liên Quan  đến  việc Cải Biến  Yếu  Tố Di 

Truyền của Thực Phẩm
(a)  Bắt đầu ngày 1 Tháng Bảy, 2014, bất kỳ thực phẩm nào 

được cung cấp để bán lẻ ở California được coi là ghi nhãn sai 
nếu nó được hoặc có thể từng được sản xuất toàn bộ hoặc một 
phần bằng kỹ thuật cải biến yếu tố di truyền và sự kiện đó không 
được tiết lộ:
(1)  Trong trường hợp của một mặt hàng nông nghiệp thô thì 

trên bao bì cung cấp để bán lẻ, có ghi rõ ràng và dễ thấy hàng 
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chữ “Được Cải Biến Yếu Tố Di Truyền” trên mặt trước của gói 
hàng đó hoặc, trong trường hợp của bất kỳ mặt hàng nào như 
thế mà không được đóng gói hoặc ghi nhãn riêng biệt, trên một 
nhãn gắn trên kệ hoặc thùng của cửa hàng bán lẻ mà trong đó 
mặt hàng như thế được bày bán;
(2)  Trong trường hợp của bất cứ  thực phẩm chế biến nào, 

trên mặt trước hoặc mặt sau của gói thực phẩm đó, có ghi bằng 
ngôn ngữ rõ ràng và dễ  thấy hàng chữ “Được Sản Xuất Một 
Phần bằng Kỹ Thuật Cải Biến Yếu Tố Di Truyền” hoặc “Có Thể 
Được Sản Xuất Một Phần bằng Kỹ Thuật Cải Biến Yếu Tố Di 
Truyền”. 
(b)  Tiểu phần (a) của đoạn này và tiểu phần (e) của Đoạn 

110809.2 sẽ không được diễn giải là buộc phải liệt kê hoặc xác 
định bất cứ thành phần nào hoặc các thành phần đã được cải 
biến yếu tố di truyền hoặc thuật ngữ “được cải biến yếu tố di 
truyền” được đặt ngay lập tức trước bất kỳ tên gọi thông thường 
hay chi tiết mô tả sản phẩm chính của một loại thực phẩm.
110809.1.  Ghi Sai Nhãn Thực Phẩm Được Cải Biến Yếu Tố 

Di Truyền thành “Thiên Nhiên”
Ngoài bất kỳ tiết lộ nào theo đòi hỏi của Đoạn 110809, nếu 

một thực phẩm đáp ứng bất kỳ định nghĩa nào trong tiểu phần 
(c) hoặc (d) của Đoạn 110808, và cũng không được miễn ghi 
nhãn theo Đoạn 110809.2, thì tại California thực phẩm đó, trên 
nhãn của nó, cùng với bảng hiệu trong một cơ sở bán lẻ, hoặc 
trong bất kỳ  tài  liệu quảng cáo hoặc khuyến mại nào, không 
được  khẳng  định  hoặc  hàm  ý  rằng  thực  phẩm  đó  là  “thiên 
nhiên”,  “làm  từ  thiên  nhiên”,  “trồng  tự  nhiên”,  “hoàn  toàn 
thiên nhiên”, hoặc bất kỳ từ ngữ hay từ ngoại nhập tương tự mà 
có thể có bất kỳ xu hướng nào để đánh lừa bất cứ người tiêu thụ 
nào.
110809.2.  Ghi Nhãn Thực Phẩm Được Cải Biến Yếu Tố Di 

Truyền—Miễn Trừ
Các điều kiện của Đoạn 110809 sẽ không áp dụng đối với bất 

cứ điều nào sau đây:
(a) Thực phẩm bao gồm hoàn toàn, hoặc có nguồn gốc hoàn 

toàn, từ một động vật tự nó chưa bị cải biến yếu tố di truyền, bất 
kể cho dù động vật đó đã từng được cho ăn hoặc tiêm với bất cứ 
thực phẩm nào được cải biến yếu tố di truyền hoặc bất cứ thuốc 
nào đã từng được sản xuất thông qua các phương tiện kỹ thuật 
cải biến yếu tố di truyền.
(b)  Một mặt hàng nông nghiệp thô hoặc thực phẩm chế xuất 

từ đó đã được trồng, chăm bón, hoặc sản xuất mà không biết và 
vô tình sử dụng hạt giống hoặc thực phẩm được cải biến yếu tố 
di truyền. Thực phẩm sẽ được coi là được mô tả trong câu văn 
trước đó chỉ khi nào người đúng ra có trách nhiệm tuân thủ các 
điều kiện của tiểu phần (a) của Đoạn 110809 liên quan đến một 
mặt hàng nông nghiệp thô hoặc thực phẩm, lấy được từ bất cứ 
ai bán mặt hàng hoặc thực phẩm đó cho họ, một lời tuyên bố có 
chứng  thệ  rằng mặt  hàng  hoặc  thực  phẩm  đó:  (1)  đã  không 
được biết hay vô tình  cải biến yếu tố di truyền; và (2) từng được 
tách biệt khỏi, và đã không được biết hay vô tình  trộn lẫn với, 
thực phẩm có thể từng được cải biến yếu tố di truyền vào bất cứ 
thời điểm nào. Khi cung cấp lời tuyên bố có chứng thệ như thế, 
bất cứ người nào đều có thể dựa vào lời tuyên bố có chứng thệ 
từ nhà cung cấp của mình mà có chứa sự khẳng định nêu rõ 
trong câu văn trước đó.
(c)  Bất  cứ  thực  phẩm  chế  biến  nào  sẽ  lệ  thuộc  vào Đoạn 

110809 chỉ vì nó bao gồm một hoặc nhiều chất phụ trợ chế biến 

hoặc enzim được cải biến yếu tố di truyền.
(d)  Bất  cứ  thức  uống  có  rượu  nào  lệ  thuộc  vào Đạo Luật 

Kiểm Soát Thức Uống Có Rượu, được quy định trong Phần 9 
(bắt  đầu  từ Đoạn  23000)  của Bộ Luật Kinh Doanh  và Nghề 
Nghiệp.
(e)  Cho đến ngày 1 Tháng Bảy, 2019, bất cứ thực phẩm chế 

biến nào sẽ lệ thuộc vào Đoạn 110809 chỉ vì nó bao gồm một 
hoặc nhiều thành phần cải biến yếu tố di truyền, miễn là: (1) 
không có thành phần duy nhất nào như thế chiếm hơn một nửa 
của một phần trăm tổng trọng lượng của thực phẩm chế biến 
đó;  và  (2)  thực  phẩm  chế  biến  đó  không  chứa  hơn  10  thành 
phần như thế.
(f)  Thực phẩm mà một tổ chức độc lập đã xác định là không 

hề biết và vô tình sản xuất từ hoặc trộn lẫn với hạt giống được 
cải biến yếu tố di truyền hay thực phẩm được cải biến yếu tố di 
truyền, miễn là xác định đó đã được thực hiện theo thủ tục lấy 
mẫu và  thử nghiệm được phê chuẩn  trong quy định được bộ 
thông qua. Không có thủ tục lấy mẫu nào sẽ được bộ phê chuẩn 
trừ khi việc lấy mẫu được thực hiện theo một kế hoạch lấy mẫu 
hợp lệ về mặt thống kê phù hợp với các nguyên tắc được đề nghị 
bởi các nguồn mà quốc tế công nhận chẳng hạn như Tổ Chức 
Tiêu Chuẩn Quốc Tế (ISO) và Hiệp Hội Kinh Doanh Ngũ Cốc 
và Thực Phẩm Gia Súc (GAFTA). Không có thủ tục thử nghiệm 
nào sẽ được bộ phê chuẩn trừ khi: (1) thủ tục đó phù hợp với 
bản “Hướng Dẫn về Tiêu Chuẩn Hiệu Năng và Phê Chuẩn các 
Phương Pháp Khám Phá, Nhận Dạng và Định Lượng các Trình 
Tự DNA Cụ Thể và các Protein Cụ Thể trong Thực Phẩm” mới 
nhất (CAC/GL 74 (2010)), do Ủy Ban Tiêu Chuẩn Thực Phẩm 
Codex xuất bản; và (2) nó không dựa trên việc thử nghiệm thực 
phẩm chế biến mà không thể phát hiện DNA nào.
(g)  Thực phẩm đã được chứng nhận hợp pháp để được ghi 

nhãn, tiếp thị, và cung cấp để bán như là thực phẩm “hữu cơ” 
theo Đạo Luật Sản Phẩm Thực Phẩm Hữu Cơ năm 1990 của 
liên bang và các quy định được Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ ban 
hành theo đó.
(h)  Thực phẩm không được đóng gói để bán lẻ và một trong 

hai loại: (1) là một loại thực phẩm chế biến được chuẩn bị và dự 
định cho con người tiêu thụ ngay lập tức hoặc (2) được phục vụ, 
bán, hoặc nếu không thì cung cấp trong bất cứ nhà hàng hoặc 
cơ sở thực phẩm nào khác mà chủ yếu tham gia vào việc bán 
thực phẩm được chuẩn bị và dự định cho con người  tiêu  thụ 
ngay lập tức.
(i)  Thực phẩm y khoa.
110809.3.  Phê Chuẩn Quy Định
Bộ có thể thông qua bất cứ quy định nào mà bộ xác định là 

cần thiết cho việc thực thi và diễn giải điều luật này, miễn là bộ 
sẽ không được ủy quyền để tạo ra bất kỳ khoản miễn trừ nào 
ngoài những gì được nêu rõ trong Đoạn 110809.2.
110809.4.  Thực Thi
 Ngoài bất kỳ hành động pháp lý nào theo Điều 4 (bắt đầu từ 

Đoạn 111900) của Chương 8, bất kỳ vi phạm nào đối với Đoạn 
110809 hoặc 110890.1 sẽ được coi là vi phạm câu văn (5) tiểu 
phần (a) Đoạn 1770 của Bộ Luật Dân Sự và có thể bị truy tố 
theo Tiêu đề 1.5 (bắt đầu từ đoạn 1750) Mục 4 Phần 3 của Bộ 
Luật Dân Sự, ngoại trừ người tiêu thụ khởi kiện không cần phải 
thiết lập bất kỳ thiệt hại cụ thể từ, hoặc chứng minh bất kỳ sự 
phụ thuộc nào vào, vi phạm bị cáo buộc đó. Việc không thực 
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hiện bất cứ tiết lộ thông tin nào theo đòi hỏi của Đoạn 110809, 
hoặc việc đưa ra một tuyên bố bị cấm theo Đoạn 110809.1, mỗi 
việc này sẽ được coi là gây thiệt hại tối thiểu bằng với số tiền 
của giá bán lẻ thực sự hoặc đề nghị cho mỗi gói hàng hoặc sản 
phẩm bị cáo buộc là vi phạm.

ĐOẠN 4. THỰC THI
Đoạn 111910 của Bộ Luật Sức Khỏe và An Toàn được tu 

chính như sau:
111910. (a)  Mặc dù có các điều khoản của Đoạn 111900 

hoặc bất cứ điều luật nào khác, bất kỳ người nào cũng có thể 
kiện ra tòa thượng thẩm theo tinh thần của đoạn này và tòa án 
sẽ có thẩm quyền khi có phiên tòa và trình bày nguyên nhân, để 
cấp một lệnh cấm tạm thời hoặc vĩnh viễn đối với bất kỳ người 
nào vi phạm bất cứ điều khoản nào trong Điều 6.6 (bắt đầu từ 
Đoạn  110808),  hoặc  Điều 7 (bắt đầu từ Đoạn 110810) của 
Chương 5. Bất kỳ thủ tục pháp lý nào theo đoạn này phải tuân 
thủ các điều kiện của Chương 3 (bắt đầu từ Đoạn 525) Tiêu đề 
7 Mục 2 của Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự, ngoại trừ người đó 
không bắt buộc phải đưa ra các sự kiện cáo buộc cần thiết để 
chứng minh, hay có ý định chứng minh, sự thiếu sót biện pháp 
khắc phục đầy đủ theo luật, hoặc để chứng minh, hay có ý định 
chứng minh, thiệt hại hay mất mát không thể khắc phục, hoặc 
để chứng minh, hay có ý định chứng minh, thương tích hay 
thiệt hại cá nhân duy nhất hoặc đặc biệt.

(b) Ngoài các tình tiết giảm nhẹ được quy định theo tiểu 
phần (a), tòa án có thể phán quyết cho người, tổ chức, hoặc thực 
thể đó được bồi thường lệ phí luật sư hợp lý và toàn bộ chi phí 
hợp lý phát sinh trong quá trình điều tra và truy tố hành động 
đó theo quyết định của tòa án.

(c) Đoạn này sẽ không được diễn giải để hạn chế hoặc thay 
đổi quyền hạn của bộ và các đại diện uỷ quyền của họ để khởi 
kiện nhằm thực thi chương này theo Đoạn 111900 hoặc bất cứ 
điều luật nào khác.

ĐOẠN 5. GHI NHÃN SAI
Đoạn 110663 được thêm vào Bộ Luật Sức Khỏe và An Toàn, 

như sau:
110663.  Bất cứ thực phẩm nào bị ghi sai trong nhãn của nó 

đều  không  tuân  thủ  các  điều  kiện  của  Đoạn  110809  hoặc 
110809.1.

ĐOẠN 6. TÍNH CÁCH TÁCH BIỆT
Nếu bất cứ điều khoản nào của dự luật tiên khởi này hoặc 

cách áp dụng theo đó vì bất cứ lý do gì bị phán quyết là bất hợp 
lệ hoặc vi hiến, thì điều đó sẽ không ảnh hưởng đến các điều 
khoản hoặc cách áp dụng khác của dự luật tiên khởi này mà có 
thể có hiệu lực mà không có điều khoản hoặc cách áp dụng bất 
hợp lệ hoặc vi hiến đó, và cho mục đích này thì các điều khoản 
của dự luật tiên khởi này có thể tách biệt lẫn nhau.

ĐOẠN 7. DIỄN GIẢI VỚI CÁC LUẬT KHÁC
Dự luật tiên khởi này sẽ được diễn giải để bổ sung, chứ không 

thay thế, các điều kiện của bất cứ đạo luật hay điều lệ nào của 
liên bang hoặc California mà quy định việc ghi nhãn ít nghiêm 
ngặt hoặc ít hoàn chỉnh hơn đối với bất cứ mặt hàng nông 
nghiệp thô hoặc thực phẩm chế biến nào lệ thuộc vào các điều 
khoản của dự luật tiên khởi này.

ĐOẠN 8. NGÀY HIỆU LỰC

Dự luật tiên khởi này sẽ có hiệu lực khi được ban hành theo 
tiểu phần (a) Đoạn 10 Điều II của Hiến Pháp California.

ĐOẠN 9. CÁC DỰ LUẬT MÂU THUẪN NHAU
Trong trường hợp một dự luật hoặc các dự luật khác xuất hiện 

trên cùng lá phiếu bầu toàn tiểu bang và áp đặt thêm các điều 
kiện liên quan đến việc sản xuất, bán và/hoặc ghi nhãn thực 
phẩm được cải biến yếu tố di truyền, thì các điều khoản của dự 
luật hoặc các dự luật khác đó, nếu được cử tri chấp thuận, sẽ 
được kết hợp với các điều khoản của đạo luật này, miễn là các 
điều khoản của dự luật hoặc các dự luật khác đó không gây cản 
trở hoặc miễn trừ việc tuân thủ các điều kiện của đạo luật này.

Trong trường hợp các điều khoản của dự luật hoặc các dự luật 
khác gây cản trở hoặc miễn trừ việc tuân thủ các điều kiện của 
đạo luật này, và đạo luật này nhận được số phiếu thuận nhiều 
hơn, thì các điều khoản của đạo luật này sẽ có giá trị toàn bộ, và 
dự luật hoặc các dự luật khác đó trở nên vô giá trị và không có 
hiệu lực.

ĐOẠN 10. TU CHÍNH
Lập Pháp có thể tu chính dự luật tiên khởi này, nhưng chỉ để 

củng cố thêm ý định và mục đích của nó, bằng một đạo luật 
được thông qua bằng hai phần ba số phiếu tại mỗi viện.

DỰ LUẬT 38  
Dự luật tiên khởi này được đưa ra trước người dân theo các điều khoản 

của Đoạn 8 Điều II của Hiến Pháp California.
Dự luật tiên khởi này tu chính và thêm các đoạn vào Bộ Luật Giáo Dục, 

Bộ Luật Hình Sự, và Bộ Luật Thu Nhập và Thuế Vụ; 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.

DỰ LUẬT
ĐẠO LUẬT CON EM CHÚNG TA, TƯƠNG LAI  

CHÚNG TA: ĐẦU TƯ VÀO CÁC TRƯỜNG  
ĐỊA PHƯƠNG VÀ GIÁO DỤC TUỔI THƠ  

VÀ GIẢM NỢ CÔNG KHỐ PHIẾU

ĐOẠN 1. Danh Xưng.

Dự Luật này sẽ được gọi và có tên là “Đạo Luật Con Em Chúng Ta, Tương 
Lai Chúng Ta: Đầu Tư Vào Các Trường Địa Phương và Giáo Dục Tuổi Thơ và 
Giảm Nợ Công Khố Phiếu.”

ĐOẠN 2. Kết Luận và Tuyên Bố Mục Đích.

(a) California đang bỏ bê tương lai của con em chúng ta và tiểu bang 
chúng ta. Ngày nay, tiểu bang chúng ta xếp hạng thứ 46 trên toàn quốc về 
mức chúng ta đầu tư vào giáo dục cho mỗi học sinh. California cũng xếp 
hạng cuối, thứ 50 trong 50 tiểu bang, với sĩ số học sinh đông nhất trong lớp 
trên toàn quốc.

(b) Các khoản cắt giảm ngân sách gần đây còn khiến cho các trường 
của chúng ta thụt lùi xa hơn nữa. Trong ba năm qua, các trường tại 
California đã bị cắt giảm hơn $20 tỷ; các chương trình và dịch vụ thiết yếu 
mà tất cả trẻ em cần đến để thành công đã bị dẹp bỏ hoặc cắt giảm; và hơn 
40,000 giáo viên đã bị cho nghỉ việc.

(c) Chúng ta cũng đang thất bại về các chương trình phát triển tuổi thơ, 
mà nhiều cuộc nghiên cứu xác nhận là một trong những phần đầu tư giáo 
dục hiệu quả nhất chúng ta có thể thực hiện. Các chương trình vườn trẻ 
công không được tài trợ đầy đủ của chúng ta chỉ phục vụ được 40 phần 
trăm số trẻ ba và bốn tuổi hội đủ điều kiện. Chỉ có 5 phần trăm trẻ sơ sinh 
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và trẻ chập chững có lợi tức rất thấp và cần được yểm trợ nhiều nhất, tham 
gia các chương trình tuổi thơ.

(d) Chúng ta có thể làm được và phải làm khá hơn thế. Trẻ em là tương 
lai của chúng ta. Đầu tư vào các trường của chúng ta và các chương trình 
tuổi thơ để chuẩn bị cho trẻ thành công là việc tốt nhất chúng ta có thể làm 
được cho con em chúng ta và tương lai kinh tế và tiểu bang chúng ta. Nếu 
không có giáo dục có phẩm chất, con em chúng ta sẽ không thể cạnh tranh 
trong nền kinh tế toàn cầu. Nếu không có một lực lượng lao động giỏi tay 
nghề, tiểu bang chúng ta sẽ không thể cạnh tranh về việc làm. Chúng ta có 
bổn phận với con em chúng ta và chính chúng ta để cải tiến giáo dục cho 
con em chúng ta.

(e) Đã đến lúc đem lại khác biệt thực sự: không còn những biện pháp 
nửa vời nữa mà là đầu tư để thay đổi thực sự vào trường học mà tương lai 
của tiểu bang chúng ta và gia đình chúng ta trông cậy vào đó. Đạo luật này 
sẽ giúp các trường cung cấp một nền giáo dục toàn diện để giúp mỗi học 
sinh chuẩn bị sẵn sàng cho đại học và nghề nghiệp, kể cả một học trình có 
phẩm chất cao về nghệ thuật, âm nhạc, thể dục, khoa học, kỹ thuật, công 
trình, toán, và những lớp huấn nghệ và giáo dục kỹ thuật; sĩ số học sinh 
thấp; thư viện nhà trường, y tá nhà trường, và nhân viên cố vấn.

(f) Đạo luật này đòi hỏi các quyết định về cách tốt nhất để sử dụng các 
ngân khoản mới để cải tiến các trường của chúng ta phải được thực hiện 
không phải là từ Sacramento, mà là tại địa phương, và cứu xét đến tiếng nói 
của cha mẹ, giáo viên, các nhân viên khác của trường, và người dân trong 
cộng đồng. Đạo luật này đòi hỏi các hội đồng học đường địa phương làm 
việc với cha mẹ, giáo viên, các nhân viên khác của trường, và người dân 
trong cộng đồng để quyết định cần gì nhất tại mỗi trường cụ thể.

(g) Để thay đổi tất cả các trường hầu đem lợi ích lại cho tất cả con em 
chúng ta, đạo luật này bảo đảm là nguồn tài trợ mới được đưa đến tất cả 
các trường địa phương—gồm cả trường hiến chương, trường quận, và 
trường cho trẻ em có nhu cầu đặc biệt—và được phân bổ công bằng và 
minh bạch. Nguồn tài trợ mới sẽ được dành cho mỗi trường địa phương 
trên căn bản mỗi học sinh, với các ngân khoản phải được chi tiêu tại các 
trường địa phương, chứ không phải tại các trụ sở địa hạt.

(h) Dự luật này bắt các hội đồng học đường địa phương phải chịu trách 
nhiệm về cách họ chi tiêu tiền thuế. Họ phải giải thích các khoản chi tiêu 
sẽ cải tiến kết quả giáo dục như thế nào và cách họ đề nghị quyết định xem 
các khoản chi tiêu đó có thành công hay không. Họ sẽ phải phúc trình đã 
đạt được các kết quả gì để cha mẹ, giáo viên, và cộng đồng biết tiền của 
mình có được sử dụng khôn ngoan hay không.

(i) Đạo luật này giới hạn các trường có thể chi tiêu vào những gì từ các 
ngân khoản mới này cho phí tổn hành chánh đến tối đa là 1 phần trăm và 
bảo đảm các trường không được dùng các ngân khoản mới này để tăng 
lương và quyền lợi.

(j) Đạo luật này sẽ giúp chuẩn bị trẻ nhỏ yếu thế để thành công ở 
trường và trong đời sống bằng cách nâng cao tiêu chuẩn cho các chương 
trình giáo dục tuổi thơ và bằng cách gia tăng số trẻ có thể tham gia.

(k) Là người dân California, tất cả chúng ta phải góp phần đài thọ phí 
tổn cải tiến các trường của chúng ta và các chương trình giáo dục tuổi thơ 
vì chúng ta đều cùng hưởng lợi do các trường giỏi hơn và một lực lượng lao 
động có học vấn cao đem lại cho nền kinh tế của chúng ta và phẩm chất 
cuộc sống trong tiểu bang chúng ta.

(l) Các trường của chúng ta và các chương trình tuổi thơ đã bị bỏ bê 
trong nhiều năm qua. Thay vì để cắt giảm thêm, chúng ta cần gia tăng tài 
trợ để cung cấp cho mỗi trẻ cơ hội thành công. Nếu tất cả chúng ta cùng 
hợp tác để đưa thêm tài nguyên cho tất cả con em chúng ta và lớp học, và 
tất cả chúng ta đều tham gia để bảo đảm có các quyết định khôn ngoan về 
việc sử dụng các ngân khoản này có hiệu quả, chúng ta lại có thể giúp cho 
các trường tại California trở nên thật xuất sắc và tăng trưởng nền kinh tế 

của chúng ta.
(m) Dự luật này đem lại nguồn tiền cần thiết để đầu tư vào con em 

chúng ta bằng một khoản thuế lợi tức tăng dần theo khả năng của người 
đóng thuế, theo đó người có lợi tức cao nhất đóng góp nhiều nhất.

(n) Trong bốn năm đầu của dự luật tiên khởi này, như được miêu tả 
dưới đây, 60 phần trăm các ngân khoản này sẽ được sử dụng cho các 
trường K–12, 10 phần trăm cho giáo dục tuổi thơ và 30 phần trăm sẽ dành 
để giảm bớt nợ của tiểu bang và ngăn ngừa tình trạng cắt giảm thêm ngân 
sách thật tai hại mà có thể ảnh hưởng đến các khoản đầu tư mới này cho 
giáo dục. Trong số tám năm còn lại của dự luật tiên khởi này, từ năm 2017 
trở đi, 100 phần trăm các ngân khoản này sẽ được dùng để gia tăng tài trợ 
cho K–12 và giáo dục tuổi thơ. Để tránh mức trồi sụt thất thường quá nhiều 
về số thu nhập và bảo đảm vẫn tiếp tục đầu tư vào các cơ sở trường học và 
giáo dục tuổi thơ cần thiết, bất cứ số thu nhập nào vượt quá mức gia tăng 
lợi tức cá nhân mỗi đầu người tại California sẽ được dùng để giúp trả tiền 
lời của nợ và trả bớt số nợ công khố phiếu giáo dục tiểu bang hiện hữu, bảo 
đảm khả năng của California phát hành công khố phiếu mới, nếu cần, để 
xây cất và tân tiến hóa các cơ sở trường học và giáo dục tuổi thơ.

(o) Tất cả số tiền mới do dự luật tiên khởi này đem lại sẽ được ký thác 
vào một tín quỹ riêng biệt mà chỉ có thể được chi tiêu cho các trường địa 
phương, cho dịch vụ giữ trẻ và giáo dục tuổi thơ, và để giúp trả nợ và trả dứt 
nợ công khố phiếu học đường, theo các điều khoản của đạo luật này. Lập 
Pháp và Thống Đốc sẽ không được phép sử dụng tiền này cho bất cứ việc gì 
khác, và họ cũng không được thay đổi hệ thống dành cho mỗi học sinh để 
bảo đảm tài trợ công bằng cho mỗi trường địa phương.

(p) Dự luật tiên khởi này có các điều khoản bắt chịu trách nhiệm khắt 
khe, có hiệu quả mà đòi hỏi phải có giám sát, giám định, và công bố. Đây 
là lần đầu tiên chúng ta sẽ có các ngân sách minh bạch của mỗi trường và 
biết chính xác tiền chúng ta được chi tiêu như thế nào tại mỗi trường. Bất 
cứ người nào cố tình vi phạm các điều khoản dành riêng hoặc phân phối 
của đạo luật này là phạm trọng tội.

(q) Dự luật tiên khởi này cũng có thêm một lớp trách nhiệm nữa bằng 
cách chấm dứt khoản thuế này sau 12 năm trừ phi được cử tri chấp thuận 
lại. Như vậy sẽ cho các trường đủ thì giờ để chứng tỏ là các ngân khoản mới 
đã thực sự cải tiến được kết quả giáo dục, trong lúc bảo vệ người dân đóng 
thuế bằng cách dẹp khoản thuế này nếu cử tri quyết định họ không muốn 
giữ thuế này nữa.

(r) Dự luật tiên khởi này sẽ có hiệu lực trong lúc California vật lộn với 
một trong những kỳ kinh tế xuống dốc tệ hại nhất trong lịch sử tiểu bang. 
Nếu dự luật tiên khởi này được thực thi trọn vẹn ngay và không có biện 
pháp gì được thực hiện để giúp ngưng tình trạng thâm thủng ngân sách 
của tiểu bang chúng ta, tiếp tục các khoản cắt giảm ngân sách nặng nề có 
thể tước đi các biện pháp yểm trợ mà trường và con em chúng ta cần có để 
thu được trọn vẹn lợi ích từ những khoản đầu tư giáo dục do đạo luật này 
đem lại. Do đó, dự luật tiên khởi này sẽ được thực thi thành hai giai đoạn. 
Trong bốn năm tài khóa đầu, cho đến cuối 2016–17, 30 phần trăm số ngân 
khoản này—khoảng $3 tỷ—sẽ được dùng để trả nợ và trả dứt nợ công khố 
phiếu học đường tiểu bang và nợ công khố phiếu khác, giải tỏa một số tiền 
tương đương để dùng cho các nhu cầu khác trong ngân sách thật cần thiết 
cho nền an sinh chung của trẻ em và gia đình cũng như cộng đồng nơi họ 
sinh sống. Bắt đầu từ năm tài khóa 2017–18, dự luật tiên khởi này sẽ được 
thực thi trọn vẹn, và 100 phần trăm số ngân khoản này sẽ là tiền mới, và 
không được dùng thay cho nguồn tài trợ của Dự Luật 98 hoặc bất cứ nguồn 
tài trợ nào khác hiện nay cho K–12 hoặc các chương trình giáo dục tuổi 
thơ. Kết quả của cách thực thi theo từng giai đoạn này sẽ là, bắt đầu ngay 
lập tức, 70 phần trăm ngân khoản sẽ được dùng để gia tăng tài trợ cho các 
trường và các chương trình giáo dục tuổi thơ theo đòi hỏi của đạo luật này, 
và sau bốn năm, tất cả số ngân khoản này—100 phần trăm—phải được 
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chi tiêu cho mục đích đó để chu toàn bổn phận của chúng ta đối với con 
em chúng ta và tương lai chúng ta.

ĐOẠN 3. Mục Đích và Ý Định.
Người dân Tiểu Bang California tuyên bố là đạo luật này có ý định làm 

những việc sau đây:
(a) Để củng cố và yểm trợ các trường công của California, kể cả các 

trường hiến chương, bằng cách gia tăng tài trợ cho mỗi học sinh để cải tiến 
hiệu năng văn hóa, tỷ lệ tốt nghiệp, và chuẩn bị sẵn sàng huấn nghệ, đại 
học, nghề nghiệp, và cuộc sống.

(b) Để củng cố và yểm trợ giáo dục cho trẻ em tại California bằng cách 
khôi phục tài trợ, cải tiến phẩm chất, và mở rộng thêm việc tiếp nhận trẻ 
em yếu thế và dễ bị rủi ro vào các chương trình giữ trẻ và giáo dục tuổi thơ.

(c) Để bắt chịu trách nhiệm nhiều hơn, minh bạch, và cộng đồng tham 
gia vào việc quyết định chi tiêu ngân khoản tài trợ giáo dục công như thế 
nào.

(d) Để bảo đảm là số thu nhập do đạo luật này đem lại sẽ được dùng 
cho các hoạt động giáo dục K–12 tại trường; để mở rộng thêm và củng cố 
dịch vụ giữ trẻ và giáo dục tuổi thơ cho trẻ em yếu thế; và, một phần nào 
đó và trong các hoàn cảnh giới hạn được phép rõ rệt theo đạo luật này, để 
củng cố vị thế tài khóa chung của tiểu bang và khuyến khích đầu tư đầy đủ 
trong tương lai vào các cơ sở giáo dục bằng cách giảm bớt gánh nặng nợ 
công khố phiếu giáo dục hiện nay của tiểu bang.

(e) Để bảo đảm số thu nhập do đạo luật này đem lại không được dùng 
để thay thế số tài trợ hiện hữu của tiểu bang cho giáo dục K–12 hoặc dịch 
vụ giữ trẻ và giáo dục tuổi thơ.

(f) Để bảo đảm là Lập Pháp không được vay mượn hoặc chuyển số thu 
nhập do đạo luật này đem lại cho bất cứ mục đích nào khác, và cũng không 
thể bắt buộc các cộng đồng trường địa phương phải chi tiêu số ngân khoản 
này như thế nào.

ĐOẠN 4. Mục 9.7 (bắt đầu từ Đoạn 14800) được thêm vào 
Phần 1 Tiêu Đề 1 của Bộ Luật Giáo Dục, như sau:

MỤC  9.7.  ĐẠO LUẬT CON EM CHÚNG TA, TƯƠNG LAI 
CHÚNG TA: ĐẦU TƯ VÀO CÁC TRƯỜNG ĐỊA PHƯƠNG, 
GIÁO DỤC TUỔI THƠ VÀ GIẢM NỢ CÔNG KHỐ PHIẾU
14800.  Mục này sẽ được gọi và có tên là Đạo Luật Con Em Chúng 

Ta, Tương Lai Chúng Ta: Đầu Tư Vào Các Trường Địa Phương, Giáo Dục 
Tuổi Thơ, và Giảm Nợ Công Khố Phiếu.
14800.5.  Cho các mục đích của mục này, và của Chương 1.8 (bắt 

đầu từ Đoạn 8160) Mục 6 Phần 1 của Tiêu Đề 1, các định nghĩa sau đây 
được áp dụng:
(a)  “Cơ quan giáo dục địa phương” hay “LEA” gồm các địa hạt học 

đường, các văn phòng giáo dục quận, các hội đồng quản trị của trường 
công hiến  chương độc  lập,  và  các  cơ quan quản  trị  của  các dịch  vụ 
giảng dạy trực tiếp do tiểu bang cung cấp, gồm cả Các Trường cho Người 
Điếc California và Trường cho Người Mù California.
(b)  “Trường K–12” hay “trường” có nghĩa là bất cứ trường công nào, 

gồm cả nhưng không phải chỉ giới hạn vào bất cứ trường hiến chương, 
trường quận, hoặc trường cho trẻ em có nhu cầu đặc biệt nào, mà hàng 
năm nhận học sinh ghi danh, và cung cấp các dịch vụ giảng dạy trực 
tiếp cho, học sinh trong bất cứ hoặc tất cả các cấp lớp từ mẫu giáo đến 
hết lớp 12 và thuộc thẩm quyền hoạt động của bất cứ LEA nào. Từ ngữ 
“mẫu giáo” trong mục này gồm cả mẫu giáo chuyển tiếp.
(c)  “Giữ trẻ và giáo dục tuổi thơ” hay “ECE” có nghĩa là lớp vườn trẻ 

và các chương trình khác được lập ra để trông giữ và giáo dục thêm cho 
trẻ em từ sơ sinh đến khi hội đủ điều kiện vào lớp mẫu giáo, gồm cả hai 
chương trình cung cấp dịch vụ giữ trẻ và giáo dục tuổi thơ cho trẻ em và 
các chương trình nhằm củng cố khả năng giữ trẻ và giáo dục tuổi thơ 

của cha mẹ và người giữ trẻ để họ phục vụ trẻ em được hiệu quả hơn.
(d)  Cho năm học  2013–14,  “học  sinh  ghi  danh  theo  học”  của một 

trường có nghĩa là số học sinh ghi danh trong Tháng Mười được phúc 
trình cho năm học 2012–13, bớt đi hoặc tăng thêm một số phần trăm 
tăng hoặc giảm trung bình trong số học sinh ghi danh Tháng Mười của 
họ so với ba năm học vừa qua. Cho tất cả những năm kế tiếp, “học sinh 
ghi danh  theo học” của một  trường có nghĩa  là số học sinh ghi danh 
trung bình theo học thực sự hàng tháng của năm học trước được tính 
theo Đoạn 46305, hoặc số học sinh ghi danh theo học trong Tháng Mười 
của năm học trước nếu không có con số theo Đoạn 46305, bớt đi hoặc 
tăng thêm một số phần trăm tăng hoặc giảm trung bình trong những 
con số học sinh ghi danh này trong ba năm học vừa qua. Số học sinh ghi 
danh theo học của mỗi LEA sẽ là tổng số học sinh ghi danh theo học tại 
tất cả các trường thuộc thẩm quyền của LEA đó. Số học sinh ghi danh 
theo học toàn tiểu bang sẽ là tổng số học sinh ghi danh theo học của tất 
cả các LEA.
(e)  “Chương trình giáo dục” có nghĩa là những khoản chi tiêu cho 

các mục đích sau đây tại một trường K–12, được hội đồng quản trị của 
LEA có thẩm quyền đối với trường đó phê chuẩn tại một buổi điều trần 
công cộng, để cải tiến hiệu năng văn hóa của học sinh, tỷ lệ tốt nghiệp, 
và chuẩn bị sẵn sàng huấn nghệ, đại học, nghề nghiệp, và cuộc sống:
(1)  Giảng dạy các môn về nghệ thuật, thể dục, khoa học, kỹ thuật, 

công  trình,  toán,  lịch  sử,  công dân, kiến  thức  tài chánh, Anh Ngữ và 
ngoại ngữ, và giáo dục kỹ thuật, huấn nghệ, hoặc nghề nghiệp.
(2)  Sĩ số học sinh trong lớp ít hơn.
(3)  Thêm nhân viên cố vấn, quản thủ thư viện, y tá học đường, và 

các nhân viên yểm trợ khác ở trường.
(4)  Tăng thêm thời gian học tập bằng cách kéo dài thêm ngày học 

hoặc năm học, lớp hè, lớp vườn trẻ, các chương trình sinh hoạt học tập 
thêm sau giờ học, và dạy kèm.
(5)  Yểm trợ thêm về xã hội và văn hóa cho những người học Anh Ngữ, 

học sinh có lợi tức thấp, và học sinh có nhu cầu đặc biệt.
(6)  Các mô hình giáo dục khác nhằm nâng cao khả năng của học 

sinh để suy nghĩ phê bình và sáng tạo.
(7)  Gia tăng mức liên lạc và mời cha mẹ tham gia hợp tác thực sự với 

nhà trường để giúp tất cả trẻ em thành công.
(f)  “Các ngân khoản CETF” có nghĩa là các số thu nhập được ký thác 

vào Tín Quỹ Giáo Dục California theo Đoạn 17041.1 của Bộ Luật Thu 
Nhập và Thuế Vụ, cùng với tất cả số tiền lời thu được từ các ngân khoản 
này trong khi chờ phân chia và tất cả số tiền lời thu được trên bất cứ 
ngân khoản nào thu lại được trong khi chờ phân chia lại.
(g)  “Tổng Giám Đốc” có nghĩa là Tổng Giám Đốc Công Huấn.
14801.  (a)  Tín  Quỹ  Giáo  Dục  California  (CETF)  theo  đây  được 

thành  lập  trong Ngân Khố Tiểu Bang. Các ngân khoản CETF được ủy 
thác cất giữ và, mặc dù có Đoạn 13340 của Bộ Luật Chính Quyền, được 
phân bổ liên tục, bất  luận năm tài khóa, cho các mục đích duy nhất 
được nêu trong đạo luật này.
(b)  Các ngân khoản CETF được chuyển vào hoặc dành ra từ Tín Quỹ 

Giáo Dục California sẽ không phải là các khoản phân bổ phải chịu chi 
phối  của  các  giới  hạn  cho  các mục  đích  của Điều  XIII  B Hiến  Pháp 
California. Các ngân khoản CETF được ủy thác cất giữ chỉ cho các mục 
đích  của Đạo  Luật  này  và  không  được  xem  là  số  thu  nhập  của Quỹ 
Chung hoặc tiền thuế, và do đó không được gồm vào những cách tính 
theo đòi hỏi của Đoạn 8 của Điều XVI, và cũng không phải tuân hành 
các điều khoản của Đoạn 12 Điều IV hoặc Đoạn 20 Điều XVI, của Hiến 
Pháp California.
(c)  Các ngân khoản CETF sẽ được dành ra và sử dụng độc quyền như 

được nêu trong đạo luât này và không được dùng để trả phí tổn hành 
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chánh trừ trường hợp được đạo luật này cho phép rõ rệt. Mặc dù có bất 
cứ điều luật nào khác, các ngân khoản CETF sẽ không được chuyển sang 
hoặc cho Quỹ Chung hoặc cho bất cứ quỹ, người, hoặc thực thể nào khác 
vay mượn cho bất cứ mục đích gì hoặc vào bất cứ lúc nào trừ trường hợp 
được phép rõ rệt trong Đoạn 14813.
(d)  Các ngân khoản CETF được dành cho các LEA và Tổng Giám Đốc 

từ CETF sẽ thêm vào các ngân khoản của tiểu bang, địa phương, và liên 
bang tài trợ cho các trường công K–12 và dịch vụ giữ trẻ và giáo dục tuổi 
thơ tính đến ngày 1 Tháng Mười Một, 2012, và sẽ không được dùng để 
dẹp hay thay thế các mức tài trợ tính trên đầu người của tiểu bang, địa 
phương, hoặc liên bang đang dành cho các mục đích này tính đến ngày 
đó, được điều chỉnh cho các thay đổi về vật giá và, đối với ngân khoản 
tài trợ của liên bang, cho bất cứ mức giảm bớt nào trong nguồn tài trợ 
đang có của  liên bang. Các số  tiền được phân bổ  từ các ngân khoản 
không phải là CETF để yểm trợ hệ thống giáo dục K–12 và các chương 
trình giữ trẻ và giáo dục tuổi thơ, bất luận theo hiến định hay cách khác, 
sẽ không bị giảm đi vì các ngân khoản được dành ra theo đạo luật này.
14802.  (a)  Ủy Ban Giám Sát Tài Khóa theo đây được thành lập để 

giám sát và bắt chịu trách nhiệm khi phân phối và sử dụng tất cả các 
ngân khoản CETF. Các thành viên của ủy ban là Kiểm Soát Viên, Thanh 
Tra Viên Tiểu Bang, Bộ Trưởng Ngân Khố, Tổng Chưởng Lý, và Giám Đốc 
Tài Chánh. Ủy Ban Giám Sát Tài Khóa sẽ chịu trách nhiệm bảo đảm số 
ngân khoản CETF được phân phối chính xác như được quy định  theo 
mục này và chỉ được dùng riêng cho các mục đích nêu trong mục này.
(b)  Mặc dù có bất cứ điều luật nào khác, các phí tổn thực sự mà Ủy 

Ban Giám Sát Tài Khóa, Kiểm Soát Viên, Tổng Giám Đốc phải tốn kém 
khi điều hành Tín Quỹ Giáo Dục California sẽ được đài thọ bằng ngân 
khoản CETF; nhưng miễn là các phí tổn đó không được nhiều hơn ba 
phần mười của 1 phần trăm tất cả số thu nhập thu được trong quỹ này 
trong bất cứ thời gian ba năm nào, trung bình là một phần mười của 1 
phần trăm mỗi năm. Cho đến cuối năm tài khóa 2016–17, 30 phần trăm 
các phí tổn được phép theo đoạn này sẽ được khấu trừ trong số ngân 
khoản yểm trợ tạm thời được cung cấp theo Đoạn 14802.1, 60 phần trăm 
các phí tổn được phép theo đoạn này sẽ được khấu trừ trong số ngân 
khoản dành ra cho K–12 theo Đoạn 14803, và 10 phần trăm các phí tổn 
được phép theo đoạn này sẽ được khấu trừ trong số ngân khoản dành ra 
cho ECE theo Đoạn 14803. Từ đó trở đi, 85 phần trăm các phí tổn được 
phép theo đoạn này sẽ được khấu trừ trong số ngân khoản dành ra cho 
K–12, và 15 phần trăm sẽ được khấu trừ trong số ngân khoản dành ra 
cho ECE, theo Đoạn 14803.
(c)  Ủy Ban Giám Sát Tài Khóa có thể ấn định các điều lệ, gồm cả điều 

lệ khẩn cấp, nếu cần thiết để chu toàn các bổn phận của họ theo đạo 
luật này.
14802.1.  (a)  Cho đến cuối năm tài khóa 2016–17, Kiểm Soát Viên 

sẽ dành 30 phần trăm số ngân khoản CETF như được quy định trong 
đoạn này và số còn lại theo Các Đoạn 14803, 14804, 14805, 14806, và 
14807. Từ đó trở đi, tất cả ngân khoản CETF sẽ được dành ra theo các 
Đoạn 14803, 14804, 14805, 14806, và 14807.
(b)  Cho đến cuối năm tài khóa 2016–17, từ ngữ “ngân khoản CETF” 

như được sử dụng trong Đoạn 14803 sẽ là 70 phần trăm ngân khoản 
CETF  được  dành  ra  theo  các  Đoạn  14803,  14804,  14805,  14806,  và 
14808, và từ ngữ “ngân khoản yểm trợ tạm thời” sẽ  là 30 phần trăm 
ngân khoản CETF được dành ra theo đoạn này.
(c)  Cho đến cuối năm tài khóa 2016–17, trên căn bản ba tháng một 

lần, Kiểm Soát Viên sẽ lãnh lệnh trả tiền từ và phân phối ngân khoản 
yểm trợ tạm thời cho Quỹ Trả Nợ Giáo Dục được thành lập theo Đoạn 
14813 để phân phối theo đoạn đó.
14803.  (a)  Trong trọn hai năm tài khóa đầu sau ngày hiệu lực của 

đạo luật này, Kiểm Soát Viên sẽ dành ra 85 phần trăm ngân khoản CETF 
để cấp cho các cơ quan giáo dục địa phương cho các trường K–12, và 15 
phần trăm ngân khoản CETF để dành cho Tổng Giám Đốc cung cấp cho 
các chương trình giữ trẻ và giáo dục tuổi thơ, theo các số tiền và cung 
cách được quy định trong đạo luật này. Các ngân khoản này, trừ đi các 
phí tổn thực sự theo tiểu phần (b) của Đoạn 14802, sẽ được xem là “số 
thu nhập đang có” theo Đoạn 14804.
(b)  Để  giữ  ổn định  và  tránh  trồi  sụt  thất  thường quá nhiều  trong 

nguồn tài trợ, số ngân khoản CETF sẽ được phân phối như sau trong mỗi 
năm tài khóa theo sau trọn hai năm tài khóa đầu sau ngày hiệu lực của 
đạo luật này:
(1)  (A)  Bắt đầu từ năm tài khóa 2015–16 và mỗi năm không phải là 

năm tài khóa 2017–18, vào đầu năm tài khóa, Ủy Ban Giám Sát Tài 
Khóa sẽ quyết định tỷ lệ trung bình của mức gia tăng lợi tức cá nhân 
đầu người tại California trong năm năm trước đó và sẽ áp dụng tỷ lệ 
phần trăm gia tăng đó cho ngân khoản CETF được phân phối cho các 
LEA và Tổng Giám Đốc từ Tín Quỹ Giáo Dục California trong năm tài 
khóa vừa chấm dứt.
(B)  Riêng cho năm tài khóa 2017–18, để chuyển từ ngân khoản yểm 

trợ tạm thời theo quy định của tiểu phần (a) của Đoạn 14802.1 sang tài 
trợ trọn vẹn các trường K–12 và các chương trình ECE, vào đầu năm tài 
khóa, Ủy Ban Giám Sát Tài Khóa sẽ quyết định tỷ lệ trung bình của mức 
gia tăng lợi tức cá nhân đầu người tại California trong năm năm trước 
đó và sẽ áp dụng tỷ lệ phần trăm gia tăng đó cho tích số của 1.429 nhân 
với số ngân khoản CETF được phân phối cho các LEA và Tổng Giám Đốc 
từ Tín Quỹ Giáo Dục California trong năm tài khóa vừa chấm dứt.
(2)  Số tiền được quyết định theo đoạn văn (1), trừ đi các phí tổn thực 

sự  theo  tiểu phần (b)  của Đoạn 14802, sẽ được xem là “số  thu nhập 
đang có” theo Đoạn 14804 và sẽ được dành để phân phối từng ba tháng 
một cho các LEA và Tổng Giám Đốc trong năm tài khóa bắt đầu từ đó.
(c)  Số ngân khoản CETF vượt quá số thu nhập đang có sẽ được phân 

phối vào cuối năm tài khóa theo
Đoạn 14813.
(d)  Tất cả ngân khoản CETF được dành cho các LEA phải được các 

LEA chi tiêu trong vòng một năm sau khi nhận; nhưng miễn là các LEA 
được phép dành lại tối đa 10 phần trăm số tiền này để chi tiêu trong 
năm học sau. Ủy Ban Giám Sát Tài Khóa sẽ thu lại bất cứ ngân khoản 
nào không được chi tiêu trong vòng một năm gốc và bất cứ ngân khoản 
nào được dành lại nhưng không chi  tiêu trong vòng năm sau. Tất cả 
ngân khoản nào được thu lại sẽ được xem là số thu nhập đang có, phải 
được kết hợp với các số thu nhập đang có khác, và sẽ được tái cấp theo 
Đoạn 14804.
14804.  (a)  Trên căn bản ba tháng một lần, Kiểm Soát Viên sẽ lãnh 

lệnh trả tiền và phân phối 15 phần trăm số thu nhập đang có cho Tổng 
Giám Đốc để cung cấp cho các chương trình giữ trẻ và giáo dục tuổi thơ 
và các biện pháp yểm trợ theo cung cách và số tiền được quy định trong 
Chương 1.8 (bắt đầu từ Đoạn 8160) của Mục 6.
(b)  Trên căn bản ba tháng một lần, Kiểm Soát Viên sẽ lãnh lệnh trả 

tiền và phân phối 85 phần trăm số thu nhập đang có cho các LEA, được 
dành để chi tiêu tại mỗi trường K–12 trong phạm vi thẩm quyền của 
mỗi LEA, theo các số tiền được Kiểm Soát Viên tính ra theo Các Đoạn 
14805 đến 14807, gồm cả hai đoạn đó.
(c)  Đoạn này, và các Đoạn 14802.1, 14803, 14805, 14806, và 14807, 

tự có hiệu lực và không cần lập pháp phải có hành động gì để có hiệu 
lực. Việc phân phối ngân khoản CETF và ngân khoản yểm trợ tạm thời 
không được trì hoãn hoặc bị ảnh hưởng theo cách nào khác vì Lập Pháp 
và Thống Đốc không ban hành Dự Luật Ngân Sách hàng năm theo Đoạn 
12 Điều  IV  của Hiến Pháp California,  và  cũng không vì bất  cứ hành 



Nội Dung Các Dự Luật   |   117

 30

 31

 32

 33

 34

 35

 36

 37

 38

 39

 40

NỘI DUNG CÁC DỰ LUẬT DỰ LUẬT 38 TIẾP THEO

động hoặc không hành động nào khác của Thống Đốc hoặc Lập Pháp.
14805.  Trong số thu nhập đang có được dành ra để phân phối từng 

ba tháng một cho các LEA theo tiểu phần (b) của Đoạn 14804, Kiểm Soát 
Viên sẽ phân phối 70 phần trăm thành các cấp khoản chương trình giáo 
dục cho mỗi học sinh. Số lượng và số tiền cấp khoản chương trình giáo 
dục sẽ được phân phối cho mỗi LEA, và số lượng và số tiền cấp khoản 
chương trình giáo dục sẽ được dành cho mỗi trường K–12 thuộc thẩm 
quyền của LEA, sẽ là như sau:
(a)  Kiểm Soát Viên sẽ thiết lập một cấp khoản đồng nhất, toàn tiểu 

bang cho mỗi học sinh cho mỗi nhóm của ba nhóm cấp  lớp sau đây: 
mẫu giáo đến hết lớp 3, gồm cả hai cấp lớp đó (“cấp khoản K–3”), lớp 4 
đến hết lớp 8, gồm cả hai cấp lớp đó (“cấp khoản 4–8”), và lớp 9 đến hết 
lớp 12, gồm cả hai cấp lớp đó (“cấp khoản 9–12”).
(b)  Các cấp khoản đồng nhất này sẽ được dựa trên tổng số học sinh 

ghi danh toàn tiểu bang trong mỗi nhóm của ba nhóm cấp lớp này. Số 
tiền cấp khoản cho mỗi học sinh 4–8 sẽ là 120 phần trăm của số tiền 
cấp khoản cho mỗi học sinh K–3, và số tiền cấp khoản cho mỗi học sinh 
9–12 sẽ là 140 phần trăm của số tiền cấp khoản cho mỗi học sinh K–3.
(c)  Mỗi LEA sẽ nhận được cùng số lượng cấp khoản K–3 khi có học 

sinh ghi danh theo học lớp mẫu giáo đến hết lớp 3, gồm cả hai cấp lớp 
đó; cùng số lượng cấp khoản 4–8 khi có học sinh ghi danh theo học lớp 
4 đến hết lớp 8, gồm cả hai cấp lớp đó; và cùng số lượng cấp khoản 9–12 
khi có học sinh ghi danh theo học lớp 9 đến hết lớp 12, gồm cả hai cấp 
lớp đó.
(d)  Mỗi cấp khoản cho mỗi học sinh này sẽ được dành cho trường 

K–12 cụ thể mà số học sinh ghi danh theo học giúp cho LEA hội đủ điều 
kiện nhận cấp khoản đó.
(e)  Các khoản điều chỉnh theo cấp lớp được quy định trong các tiểu 

phần (a) và (b) là phần sai lệch duy nhất được phép khi phân phối đồng 
đều ngân  khoản  chương  trình  giáo  dục mỗi  học  sinh  cho  tất  cả  các 
trường K–12 theo số học sinh ghi danh của họ.
14806.  Trong số thu nhập đang có được dành ra để phân phối từng 

ba tháng một cho các LEA theo tiểu phần (b) của Đoạn 14804, Kiểm Soát 
Viên sẽ phân phối 18 phần trăm thành các cấp khoản cho mỗi học sinh 
có lợi tức thấp. Số lượng và số tiền cấp khoản cho mỗi học sinh có lợi tức 
thấp sẽ được phân phối cho mỗi LEA hội đủ điều kiện, và số lượng và số 
tiền cấp khoản cho mỗi học sinh có lợi tức thấp sẽ được dành cho mỗi 
trường K–12 thuộc thẩm quyền của LEA, sẽ là như sau:
(a)  Dựa trên tổng số học sinh ghi danh toàn tiểu bang vào tất cả các 

trường K–12 được nhận định là hội đủ điều kiện được cung cấp bữa ăn 
miễn phí theo Các Nguyên Tắc Hướng Dẫn về Điều Kiện Lợi Tức do Bộ 
Nông Nghiệp Hoa Kỳ thành lập để thực thi Đạo Luật Ăn Trưa Ở Trường 
Toàn Quốc Richard B. Russell của liên bang và Đạo Luật Năm 1966 về 
Dinh Dưỡng Trẻ Em của liên bang (“các học sinh hội đủ điều kiện được 
cung cấp bữa ăn miễn phí”), Kiểm Soát Viên sẽ thiết lập một cấp khoản 
đồng nhất, toàn tiểu bang cho mỗi học sinh để yểm trợ giáo dục thêm 
cho các học sinh có lợi tức thấp này (‘cấp khoản cho mỗi học sinh có lợi 
tức thấp”).
(b)  Mỗi LEA sẽ nhận được cùng số lượng cấp khoản cho mỗi học sinh 

có lợi tức thấp khi có học sinh hội đủ điều kiện được cung cấp bữa ăn 
miễn phí.
(c)  Mỗi cấp khoản cho mỗi học sinh có lợi tức thấp này sẽ được dành 

cho trường K–12 cụ thể mà số học sinh ghi danh theo học hội đủ điều 
kiện được cung cấp bữa ăn miễn phí giúp cho LEA hội đủ điều kiện 
nhận cấp khoản đó.
14807.  Trong số thu nhập đang có được dành ra để phân phối từng 

ba tháng một cho các LEA theo tiểu phần (b) của Đoạn 14804, Kiểm Soát 
Viên sẽ phân phối 12 phần trăm thành các cấp khoản huấn luyện, kỹ 

thuật, và tài liệu giảng dạy trên căn bản cho mỗi học sinh. Số lượng và 
số tiền các cấp khoản này sẽ được phân phối cho mỗi LEA, và số lượng 
và số  tiền cấp khoản sẽ được dành cho mỗi  trường K–12  thuộc  thẩm 
quyền của LEA, sẽ là như sau:
(a)  Dựa trên tổng số học sinh ghi danh toàn tiểu bang vào tất cả các 

trường K–12, Kiểm Soát Viên sẽ thiết lập một cấp khoản đồng nhất, toàn 
tiểu bang cho mỗi học sinh để nâng cao các kỹ năng giảng dạy cho nhân 
viên trường K–12 và kỹ thuật và tài liệu giảng dạy mới nhất (“cấp khoản 
huấn luyện, kỹ thuật, và tài liệu giảng dạy” hay “cấp khoản 3T”).
(b)  Mỗi LEA sẽ nhận được cùng số lượng cấp khoản 3T khi họ có học 

sinh, dựa trên số học sinh ghi danh của LEA đó.
(c)  Mỗi cấp khoản 3T cho mỗi học sinh này sẽ được dành cho trường 

K–12 cụ thể mà số học sinh ghi danh theo học giúp cho LEA hội đủ điều 
kiện nhận cấp khoản đó.
14808.  (a)  Với  một  ít  trường  hợp  ngoại  lệ  được  quy  định  trong 

đoạn văn (2) của tiểu phần (c), số ngân khoản các LEA nhận được theo 
các Đoạn 14805, 14806, và 14807 sẽ chỉ được chi tiêu hoặc sử dụng tại 
trường K–12 cụ thể được dành số tiền này theo tiểu phần (d) của Đoạn 
14805, tiểu phần (c) của Đoạn 14806, và tiểu phần (c) của Đoạn 14807, 
lần lượt, và chỉ được dùng riêng cho các mục đích được phép theo đoạn 
này.
(b)  Các cấp khoản chương trình giáo dục và học sinh có lợi tức thấp 

có thể được dùng cho các chương trình giáo dục hoặc, đến tối đa tổng 
cộng 200 phần trăm của bất cứ cấp khoản 3T của bất cứ trường nào, cho 
bất cứ mục đích nào được phép của cấp khoản 3T. Cấp khoản 3T chỉ 
được chi tiêu riêng cho các tài liệu giảng dạy và kỹ thuật mới nhất và để 
tăng cường các kỹ năng của nhân viên nhà trường theo những cách có 
thể cải tiến được hiệu năng văn hóa của học sinh, tỷ lệ tốt nghiệp, và 
chuẩn bị sẵn sàng huấn nghệ, đại học, nghề nghiệp, và cuộc sống.
(c)  (1)  Ngoài phần quy định cụ thể trong đoạn văn (2), tất cả ngân 

khoản nhận được theo các Đoạn 14805 đến 14807, gồm cả hai đoạn đó, 
sẽ chỉ được chi tiêu để cung cấp trực tiếp các dịch vụ hoặc tài liệu tại các 
trường K–12 và không được chi tiêu cho bất cứ dịch vụ hoặc tài liệu nào 
không đến tay nhà trường hoặc học sinh của trường đó; và cũng không 
được chi tiêu cho bất cứ nhân viên toàn thời gian nào không sử dụng ít 
nhất 90 phần trăm thời gian lãnh lương của họ để có mặt ở trường đó 
hoặc với học sinh của trường đó; và cũng không chi tiêu cho bất cứ nhân 
viên nào trừ trường hợp cho thời gian nhân viên đó có mặt ở trường 
hoặc với học sinh của trường đó; và cũng không được chi tiêu cho bất cứ 
phí tổn hành chánh trực tiếp hoặc gián tiếp nào của LEA.
(2) (A)  Hội đồng quản trị của mỗi LEA có thể giữ lại, trên căn bản 

phần trăm đồng đều từ mỗi cấp khoản cho mỗi học sinh họ nhận được, 
một số tiền đủ để trang trải các phí tổn thực sự của họ trong việc tuân 
hành các điều kiện của mục này về họp công cộng, giám định, ngân 
sách,  và phúc  trình. Các ngân khoản giữ  lại  cho  các mục đích đó  sẽ 
không được nhiều hơn 2 phần trăm tổng số cấp khoản nhận được trong 
bất cứ thời gian hai năm nào, trung bình là 1 phần trăm mỗi năm.
(B)  Phí  tổn các chương  trình cải  tiến kỹ năng được cung cấp bên 

ngoài cho nhân viên nhà trường cụ thể nhằm nâng cao các kỹ năng của 
họ trong việc cung cấp dịch vụ ở trường hoặc cho học sinh của trường có 
thể được đài thọ bằng các cấp khoản cho mỗi học sinh này, khi việc cung 
cấp các dịch vụ đó bên ngoài sẽ rẻ hơn là cung cấp ở trường.
(d)  Không có ngân khoản nào của CETF được sử dụng để tăng lương 

hoặc quyền lợi cho bất cứ nhân viên hoặc loại nhân viên nào lên hơn 
mức lương và quyền lợi đã ấn định cho các nhân viên đó hoặc loại nhân 
viên đó tính đến ngày 1 Tháng Mười Một, 2012; nhưng miễn là các việc 
làm nào được đạo luật này tài trợ một phần hoặc toàn phần thì có thể 
nhận từ ngân khoản CETF các khoản tăng lương và quyền lợi được hội 
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đồng quản trị thông qua và tương đương với những khoản tăng khác 
dành cho các nhân viên khác như thế ở trường theo tỷ lệ thích hợp với 
việc làm bán thời gian hoặc toàn thời gian của họ.
14809.  Trễ nhất  là 30 ngày  sau mỗi ba  tháng một  lần  cấp ngân 

khoản CETF cho các LEA, Ủy Ban Giám Sát Tài Khóa sẽ thành lập một 
danh sách mỗi LEA đã nhận ngân khoản và số tiền dành cho mỗi trường 
trong LEA đó theo mỗi loại tài trợ nêu trong các Đoạn 14805, 14806, và 
14807. Hội đồng sẽ ấn hành danh sách này trên mạng tại một địa điểm 
thích hợp, và Tổng Giám Đốc sẽ cung cấp đường nối đến danh sách trên 
mạng tại một chỗ dễ thấy trên trang nhà của Web site Internet của Tổng 
Giám Đốc.
14810.  Lập Pháp  lẫn Thống Đốc, cũng như bất cứ cơ quan chính 

quyền nào khác của tiểu bang hoặc địa phương trừ hội đồng quản trị 
của LEA có thẩm quyền hoạt động đối với một trường, đều không được 
chỉ thị phải sử dụng các ngân khoản CETF như thế nào tại trường đó. 
Hội đồng quản  trị  của mỗi  LEA  có độc quyền đưa  ra quyết  định đó, 
nhưng phải tùy thuộc vào các điều kiện sau đây: 
(a)  Mỗi năm hội đồng quản  trị,  đích  thân hoặc qua  các đại diện 

thích ứng, sẽ thu thập ý kiến đóng góp, tại một phiên họp công cộng với 
cha mẹ, giáo viên, điều hành viên, các nhân viên nhà trường khác, và 
học sinh, khi thích hợp (“cộng đồng nhà trường”), tại hoặc gần trường 
đó, về việc các ngân khoản CEFT sẽ được sử dụng như thế nào tại trường 
đó và tại sao. 
(b)  Sau phiên họp đó, LEA hoặc các đại diện thích ứng của họ sẽ đưa 

ra văn bản đề nghị cách sử dụng ngân khoản CETF tại một phiên họp 
công cộng lần thứ nhì tại hoặc gần trường đó để cộng đồng nhà trường 
có cơ hội đáp ứng đề nghị của LEA. 
(c)  Hội đồng quản trị phải bảo đảm rằng, trong tiến trình quyết định 

về việc sử dụng ngân khoản CETF, tất cả mọi người trong cộng đồng nhà 
trường đều được cho cơ hội nộp ý kiến đóng góp bằng văn bản hoặc trên 
mạng. 
(d)  Vào lúc quyết định về cách sử dụng ngân khoản mỗi năm, hội 

đồng quản trị phải giải thích, công khai và trên mạng, cách các khoản 
chi tiêu ngân khoản CETF do họ đề nghị sẽ cải tiến kết quả giáo dục như 
thế nào và hội đồng sẽ xác định như thế nào là có đạt được các kết quả 
cải tiến đó hay không.
14811.  (a)  Là một điều kiện để nhận bất cứ ngân khoản CETF nào, 

mỗi LEA phải thành lập một trương mục riêng biệt cho việc thu và chi 
các số tiền này, mà trương mục đó phải được nêu rõ là trương mục Tín 
Quỹ Giáo Dục California. Mỗi LEA phải dành ra và chi tiêu các ngân 
khoản trong trương mục đó theo đúng các Đoạn 14805 đến 14808, gồm 
cả hai đoạn đó.
(b)  Cuộc giám định độc lập về tài chánh và tuân hành luật mà các 

địa hạt học đường phải thực hiện sẽ, ngoài tất cả các điều kiện luật định 
khác, xác định và phối kiểm là các ngân khoản CETF có được phân phối 
và chi tiêu đúng mức theo đòi hỏi của mục này hay không. Điều kiện 
này sẽ được thêm vào các điều kiện hướng dẫn giám định cho các địa 
hạt học đường và sẽ là một phần của các phúc trình giám định hàng 
năm được Kiểm Soát Viên tái duyệt và theo dõi theo Đoạn 14504.
(c)  Các LEA hàng năm phải soạn và đăng trên các Web site Internet 

của họ, trong vòng 60 ngày sau khi chấm dứt mỗi năm học, một phúc 
trình rõ ràng và minh bạch về số ngân khoản CETF được chi tiêu chính 
xác như thế nào tại mỗi trường trong phạm vi thẩm quyền của họ, các 
mục đích cho những khoản chi tiêu đó là gì như đã được thông báo cho 
cộng đồng nhà trường theo Đoạn 14810, và họ đã đạt được các mục đích 
đề ra đó đến mức nào. Tổng Giám Đốc phải cung cấp đường nối trên 
Web site Internet của mình để mọi người trong cộng đồng và các nhà 
khảo cứu xem tất cả các phúc trình đó trên toàn tiểu bang trong vòng 

hai tuần sau khi được các LEA công bố.
14812.  (a)  Bắt đầu từ năm học 2012–13, là một điều kiện để nhận 

ngân khoản CETF, hội đồng quản  trị của mỗi LEA nhận ngân khoản 
theo đạo luật này phải thành lập và ấn hành trên mạng một ngân sách 
cho mỗi trường trong phạm vi thẩm quyền của LEA đó để so sánh số tài 
trợ thực sự với các khoản chi tiêu cho trường đó từ năm tài khóa trước 
với số tài trợ và các khoản chi tiêu trong ngân sách cho trường đó cho 
năm  tài khóa hiện hành. Web  site  Internet  của Tổng Giám Đốc phải 
cung cấp đường nối để mọi người trong cộng đồng và các nhà khảo cứu 
xem các ngân sách đó trên toàn tiểu bang, cho năm hiện hành và năm 
trước,  đi  ngược  lại  năm  học  2012–13.  Ngân  sách  này  phải  cho  thấy 
nguồn và số tiền của tất cả các ngân khoản được chi tiêu tại trường đó, 
gồm cả, nhưng không phải chỉ giới hạn vào, các ngân khoản được cung 
cấp theo đạo luật này, và mỗi loại nguồn ngân khoản được chi tiêu như 
thế nào. Ngân sách này phải theo dạng đồng nhất do Tổng Giám Đốc lập 
ra và phê chuẩn. Các khoản chi tiêu phải được phúc trình chung cho 
mỗi học sinh và mức trung bình theo lương giáo viên, cũng như theo 
loại giảng dạy, yểm trợ giảng dạy, hành chánh, bảo trì, và các loại quan 
trọng khác. Bộ Giáo Dục Tiểu Bang phải đòi hỏi và bảo đảm là các địa 
hạt học đường và các trường phúc trình đồng nhất các khoản chi tiêu 
theo loại thích ứng và phân biệt đồng nhất giữa các khoản chi tiêu của 
trường và địa hạt học đường. Ngân sách này cũng phải gồm các phí tổn 
nhân viên theo số, loại, và thâm niên nhân viên và dùng các con số thực 
sự về lương và quyền lợi cho nhân viên tại trường đó mà không có chi 
tiết nào về danh tính nhân viên. Mỗi trường K–12 nhận tiền từ Tín Quỹ 
Giáo Dục California cũng phải gồm các ngân khoản này vào một phần 
riêng biệt trong một kế hoạch duy nhất của trường đáp ứng phần lớn 
các tiêu chuẩn của các tiểu phần (d), (f), và (h) của Đoạn 64001.
(b)  Các khoản dành ra từ Tín Quỹ Giáo Dục California là để cung 

cấp  thêm cho học  sinh các biện pháp yểm  trợ và chương  trình ngoài 
những gì đang được các nguồn khác của tiểu bang, địa phương, và liên 
bang cung cấp. Bắt đầu từ năm tài khóa 2013–14, các LEA phải có nỗ 
lực hợp lý để duy trì, từ các ngân khoản không phải là các ngân khoản 
được cung cấp theo đạo luật này, các khoản chi tiêu cho mỗi học sinh 
tại mỗi trường của họ ít nhất là bằng với các khoản chi tiêu cho mỗi học 
sinh trong năm tài khóa 2012–13, được điều chỉnh cho các thay đổi về 
vật giá. Cách này được gọi là “duy trì mục tiêu nỗ lực” cho trường đó. 
Ngân sách đồng nhất của trường theo đòi hỏi của tiểu phần (a) phải có 
một câu rõ ràng về các khoản chi tiêu cho mỗi học sinh tại trường đó 
trong năm tài khóa 2012–13 từ tất cả các nguồn tài trợ ngoài những 
nguồn được cung cấp theo đạo luật này, và dự phòng các khoản chi tiêu 
đó sẽ như thế nào cho năm học hiện thời nếu trường đó hàng năm đã 
đáp ứng đầy đủ mức duy trì mục tiêu nỗ lực của họ. Nếu trong bất cứ 
năm nào mà một LEA không thể đáp ứng được mức duy trì mục tiêu nỗ 
lực của họ cho bất cứ trường nào của họ, LEA đó phải giải thích lý do 
trong ngân sách nhà trường cho trường đó và phải thảo luận lời giải 
thích  đó  tại một  phiên  họp  công  cộng  sẽ  được  tổ  chức  tại  hoặc  gần 
trường đó theo Đoạn 14810. Tại phiên họp đó, các viên chức của LEA 
phải giải thích tại sao lại không thể đáp ứng được mức duy trì mục tiêu 
nỗ lực cho trường đó, và cơ quan đề nghị những gì để việc không đáp 
ứng được mục tiêu không tác hại đến học sinh và gia đình học sinh.
14813.  (a)  Các ngân khoản được dành ra theo tiểu phần (a) của 

Đoạn 14802.1 và các ngân khoản CETF được Ủy Ban Giám Sát Tài Khóa 
quyết định là vượt quá cả hai số thu nhập đang có và các phí tổn thực 
sự có thể được bồi hoàn của Kiểm Soát Viên và ủy ban theo Đoạn 14803 
sẽ được Kiểm Soát Viên chuyển sang Quỹ Trả Nợ Giáo Dục trên căn bản 
ba  tháng một  lần,  và  theo  đây  được  thành  lập  trong Ngân Khố  Tiểu 
Bang. Các số tiền trong Quỹ Trả Nợ Giáo Dục được ủy thác cất giữ và, 
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mặc dù có Đoạn 13340 của Bộ Luật Chính Quyền, được liên tục phân bổ, 
bất  luận năm  tài  khóa nào,  cho  riêng  các mục đích được nêu  trong 
đoạn này.
(b)  Các số tiền trong Quỹ Trả Nợ Giáo Dục chỉ được dùng để trả nợ 

công khố phiếu, hoặc để mua lại hoặc xóa nợ công khố phiếu, đáo hạn 
trong năm tài khóa sau đó, mà (1) đã hoặc đang được tiểu bang phát 
hành để xây cất, tái thiết, phục hồi, hoặc thay mới các cơ sở học đường 
từ mẫu giáo đến đại học, gồm cả trần thiết và trang bị các cơ sở học 
đường, hoặc thu mua hoặc thuê dài hạn bất động sản cho các cơ sở học 
đường đó (“công khố phiếu học đường”); hoặc (2) đến mức được phép 
của tiểu phần (c), đã hoặc đang được tiểu bang phát hành cho bệnh viện 
nhi đồng hoặc các công khố phiếu mang trách nhiệm tổng quát khác.
(c)  Từ các số tiền được chuyển sang Quỹ Trả Nợ Giáo Dục, Kiểm Soát 

Viên sẽ chuyển, để giảm bớt chi tiêu cho Quỹ Chung, các số tiền cần thiết 
để bù vào phí tổn trả nợ trong năm hiện thời từ Quỹ Chung trên công 
khố  phiếu  học  đường,  bệnh  viện nhi  đồng,  hoặc  các  công  khố  phiếu 
mang trách nhiệm tổng quát khác, hoặc để mua lại hoặc xóa nợ công 
khố  phiếu  học  đường,  bệnh  viện nhi  đồng,  hoặc  các  công  khố  phiếu 
mang trách nhiệm tổng quát khác, theo chỉ thị của Giám Đốc Tài Chánh; 
nhưng miễn là không có ngân khoản nào trong Quỹ Trả Nợ Giáo Dục 
được dùng để bù vào phí tổn trả nợ trong năm hiện thời trên công khố 
phiếu bệnh viện nhi đồng hoặc các công khố phiếu mang trách nhiệm 
tổng quát khác, hoặc để mua lại hoặc xóa nợ công khố phiếu bệnh viện 
nhi đồng hoặc các công khố phiếu mang trách nhiệm tổng quát khác, 
cho đến khi và trừ phi Kiểm Soát Viên, theo chỉ thị của Giám Đốc Tài 
Chánh, đã bồi hoàn trước cho Quỹ Chung đầy đủ phí tổn trả nợ trong 
năm hiện thời trên tất cả các công khố phiếu học đường còn nợ. Các 
ngân khoản được chuyển như vậy sẽ không trở thành số tiền thuế của 
Quỹ Chung được phân bổ theo Điều XIII B Hiến Pháp California, cho các 
mục đích của Đoạn 8 của Điều XVI Hiến Pháp California.
14814.  (a)  Trễ nhất là sáu tháng sau khi hết mỗi năm tài khóa, Ủy 

Ban Giám Sát Tài Khóa phải cho thực hiện một cuộc giám định độc lập 
về Tín Quỹ Giáo Dục California và phải nộp cho Lập Pháp và Thống Đốc, 
và phải công bố rõ ràng trên Web site Internet của Ủy Ban Giám Sát Tài 
Khóa, với đường nối đến phúc trình này được đăng rõ ràng trên trang 
nhà của Tổng Giám Đốc, cả toàn bộ phúc trình giám định và tóm lược 
dễ hiểu về kết quả của cuộc giám định đó. Phúc trình này phải tường 
thuật tất cả số tiền tăng thuế cá nhân được ấn định theo Đoạn 17041.1 
của Bộ Luật Thu Nhập và Thuế Vụ, tất cả những lần chuyển các số tiền 
đó sang Tín Quỹ Giáo Dục California, liệt kê số ngân khoản mỗi LEA và 
mỗi trường trong phạm vi thẩm quyền của LEA đó nhận được từ Tín Quỹ 
Giáo Dục California trong năm tài khóa đó, và một bản tóm lược, dựa 
trên phúc trình mà tất cả các LEA phải cung cấp theo tiểu phần (c) của 
Đoạn 14811, cho thấy cách mỗi LEA sử dụng ngân khoản tại mỗi trường 
của họ và kết quả LEA đó đã mong muốn và đạt được.
(b)  Tổng Giám Đốc,  sau  khi  tham khảo  với Ủy Ban Giám Sát  Tài 

Khóa, sẽ soạn và cung cấp cho mỗi LEA và nguồn cung cấp ECE một 
mẫu hoặc dạng để bảo đảm phúc trình đồng nhất các chi tiết cần thiết 
cho phúc trình giám định này.
(c)  Phí tổn giám định hàng năm, và soạn, phân phối, và thu thập các 

phúc trình cần thiết, sẽ do Ủy Ban Giám Sát Tài Khóa ấn định để bảo 
đảm sử dụng thận trọng số tài trợ trong khi bảo đảm thực thi ý định của 
đạo luật này. Các phí tổn đó sẽ được gồm vào những món có phí tổn thực 
sự có thể được trả bằng ngân khoản CETF theo tiểu phần (b) của Đoạn 
14802.
(d)  Trong khi thực hiện và phúc trình về giám định hàng năm, giám 

định viên độc lập phải phúc trình nhanh chóng cho Tổng Chưởng Lý và 
công chúng bất cứ trường hợp nào nghi ngờ đã cấp hoặc sử dụng ngân 

khoản trái với đạo luật này, dù là bởi Ủy Ban Giám Sát Tài Khóa hay các 
đại lý của họ, hoặc bởi bất cứ LEA nào.
(e)  Mỗi viên chức có trách nhiệm cấp hoặc phân phối ngân khoản 

theo các Đoạn 14803, 14804, 14805, 14806, và 14807 mà cố ý không cấp 
hoặc phân phối các ngân khoản này cho mỗi LEA và mỗi  trường địa 
phương trên căn bản cho mỗi học sinh như được nêu trong các đoạn đó 
là phạm trọng tội và có thể bị Tổng Chưởng Lý truy tố, hoặc nếu ông ta 
hoặc bà ta không hành động nhanh chóng, thì biện lý địa hạt của bất cứ 
quận nào sẽ truy tố,  theo tiểu phần (b) của Đoạn 425 trong Bộ Hình 
Luật. Tổng Chưởng Lý, hoặc nếu Tổng Chưởng Lý không hành động, biện 
lý địa hạt của bất cứ quận nào, sẽ nhanh chóng điều tra và có thể áp 
dụng các hình phạt và ra lệnh giải quyết ngay cho bất cứ phần cấp hoặc 
phân  phối  ngân  khoản  nào  trái  với  các  Đoạn  14803,  14804,  14805, 
14806, và 14807.

ĐOẠN 5. Đoạn 46305 của Bộ Luật Giáo Dục được tu 
chính như sau:

46305. Mỗi trường tiểu học, trung học, và địa hạt học 
đường thống nhất,  và mỗi  trường  hiến  chương  độc  lập,  văn 
phòng giáo dục quận, và trường do tiểu bang điều hành, phải 
phúc trình cho Tổng Giám Đốc Công Huấn bằng các mẫu do Bộ 
Giáo Dục soạn ra ngoài tất cả các dữ kiện khác về số học sinh 
đi học theo yêu cầu, số học sinh đang ghi danh theo học tính 
vào ngày Thứ Tư thứ ba của mỗi tháng học và số học sinh đi học 
thực sự vào ngày Thứ Tư thứ ba của mỗi tháng học; trừ trường 
hợp ngày đó là ngày lễ nghỉ học, thì số học sinh đang ghi danh 
theo học và số học sinh đi học thực sự vào ngày học ngay trước 
đó sẽ được phúc trình. “Số học sinh đang ghi danh theo học” 
vào ngày tính có nghĩa là số học sinh ghi danh theo học trong 
những ngày học thường lệ của địa hạt vào ngày đầu năm học 
khai giảng trường đó, cộng với tất cả các học sinh ghi danh sau, 
trừ đi tất cả số học sinh rút tên kể từ ngày đó học sinh nào không 
đi học ít nhất là một ngày từ ngày đầu năm học hoặc ngày đầu 
đi học theo sau ngay ngày kế trước đó được tính theo đoạn này, 
tùy theo ngày nào xảy ra sau, và ngày đang tính, gồm cả hai 
ngày đó. Tổng Giám Đốc có thể, nếu cần, sửa đổi những ngày 
thu thập dữ kiện hoặc phương pháp tính để giảm bớt các nhiệm 
vụ hành chánh của cơ quan giáo dục khi thực thi đoạn này.

ĐOẠN 6. Chương 1.8 (bắt đầu từ Đoạn 8160) được thêm 
vào Mục 6 Phần 1 của Tiêu Đề 1 của Bộ Luật Giáo Dục, như 
sau:

Chương  1.8.  Chương Trình Cải Tiến phẩm ChấT Và  
mở rộng giáO DụC Tuổi Thơ

Điều  1.  Các Điều Khoản Tổng Quát
8160.  Các định nghĩa sau đây sẽ được áp dụng trong suốt chương 

này:
(a)  Các  từ  ngữ  “chương  trình  giữ  trẻ  và  giáo  dục  tuổi  thơ”  hay 

“chương trình ECE” có nghĩa là bất cứ lớp vườn trẻ, giữ trẻ nào do tiểu 
bang tài trợ hoặc tiểu bang trợ cấp, hoặc chương trình giữ trẻ và giáo 
dục tuổi thơ khác do tiểu bang tài trợ hoặc tiểu bang trợ cấp cho trẻ em 
từ sơ sinh đến khi hội đủ điều kiện vào lớp mẫu giáo, gồm cả nhưng 
không phải chỉ giới hạn vào các chương trình được đài thọ toàn phần 
hoặc  một  phần  bằng  ngân  khoản  từ  Tín  Quỹ  Trẻ  Em  và  Gia  Đình 
California. Khi một chương trình ECE không được tài trợ hoàn toàn bằng 
ngân khoản của tiểu bang, từ ngữ “chương trình ECE” có nghĩa là phần 
của chương trình được tiểu bang tài trợ.
(b)  Từ ngữ “nguồn cung cấp ECE” hay “nguồn cung cấp” có nghĩa là 

bất cứ người hay cơ quan nào được ủy quyền hợp pháp để cung cấp một 
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chương trình ECE.
(c)  Từ ngữ “mức tham gia” có nghĩa là mức độ những nguồn cung 

cấp ECE nộp đơn xin và được cấp  tài  trợ chương  trình  theo các điều 
khoản của chương này.
(d)  Từ ngữ “mức bồi hoàn” có nghĩa là số tiền trả cho mỗi trẻ mà 

những nguồn cung cấp ECE nhận cho các gia đình hội đủ điều kiện từ 
ngân khoản của tiểu bang để đài thọ các phí tổn của họ khi cung cấp 
các dịch vụ ECE.
(e)  Từ ngữ “ngân khoản ECE” có nghĩa là các ngân khoản được dành 

cho dịch vụ giữ trẻ và giáo dục tuổi thơ theo các Đoạn 14803 và 14804.
(f)  Từ ngữ “ngân khoản SAE” có nghĩa là các ngân khoản được dành 

ra để củng cố và mở rộng thêm các chương trình ECE theo tiểu phần (b) 
của Đoạn 8161.
(g)  Từ ngữ “trẻ em có nhiều rủi ro” có nghĩa là trẻ em từ các gia đình 

ruột thịt có lợi tức thấp, các gia đình tạm nuôi có lợi tức thấp, hoặc các 
nhà tập thể có lợi tức thấp và cũng (1) được tạm nuôi hoặc đã được giới 
thiệu đến Dịch Vụ Bảo Vệ Trẻ Em; (2)  là con của cha mẹ trẻ  tuổi mà 
chính cha mẹ cũng được tạm nuôi; hoặc (3) nếu không thì bị hành hạ, 
bỏ bê, hoặc lợi dụng, hoặc có thể gặp nguy hiểm bị hành hạ, bỏ bê, hoặc 
lợi dụng, như sẽ được Tổng Giám Đốc định nghĩa thêm.
8161.  Các ngân khoản ECE sẽ được dành ra hàng năm cho Tổng 

Giám Đốc để dùng như sau:
(a)  Tối đa là 23 phần trăm ngân khoản ECE sẽ được sử dụng như 

sau:
(1)  Ba  trăm  triệu  đô  la  ($300,000,000)  cho  các  chương  trình  ECE 

hiện hữu để khôi phục tài trợ lại những mức của năm tài khóa 2008–09 
theo  tỷ  lệ những khoản cắt giảm đối với mỗi chương  trình ECE trong 
những năm  tài khóa 2009–10 đến hết 2012–13, gồm cả hai năm  tài 
khóa đó, tùy theo các điều kiện sau:
(A)  Sẽ khôi phục đồng đều tất cả các loại cắt giảm, dù là bằng cách 

giảm điều kiện được hưởng của trẻ, giảm mức bồi hoàn, giảm các số 
tiền hợp đồng, giảm số hợp đồng, hoặc cách nào khác.
(B)  Nếu Tổng Giám Đốc phải cấp ngân khoản cho Bộ Dịch Vụ Xã Hội 

Tiểu Bang hoặc bất cứ cơ quan nào kế nhiệm để hoàn thành việc khôi 
phục tài trợ, tổng giám đốc sẽ làm như thế.
(C)  Nếu Tổng Giám Đốc và Bộ Dịch Vụ Xã Hội Tiểu Bang cùng kết 

luận là không thể khôi phục bất cứ ngân khoản nào vì thiếu mức tham 
gia, các ngân khoản đó sẽ được dùng để gia tăng mức bồi hoàn tối thiểu 
về phẩm chất được thành lập theo tiểu phần (b) của Đoạn 8168.
(2)  Năm triệu đô la ($5,000,000) cho Ban Cấp Giấy Phép Chăm Sóc 

Cộng Đồng của Bộ Dịch Vụ Xã Hội Tiểu Bang, hoặc bất cứ cơ quan nào 
kế nhiệm, để gia tăng số lần thanh tra những nguồn cung cấp ECE để 
cấp giấy phép nhiều hơn mức của năm tài khóa 2011–12 theo các điều 
khoản được Tổng Giám Đốc và Bộ Dịch Vụ Xã Hội Tiểu Bang hoặc bất cứ 
cơ quan nào kế nhiệm thỏa thuận trễ nhất là ngày 1 Tháng Bảy, 2013. 
(3)  Một số đến tối đa là mười triệu đô la ($10,000,000) để phát triển 

và thực thi bộ lưu dữ kiện được thành lập theo Đoạn 8171 để theo dõi 
mức tiến bộ giáo dục của các trẻ đã tham gia các chương trình ECE của 
tiểu bang.
(4)  Bốn mươi triệu đô la ($40,000,000) để phát triển, thực thi, và duy 

trì Hệ Thống Đánh Giá Phẩm Chất và Cải Tiến Học Tập Tuổi Thơ (“hệ 
thống QRIS”) được thành lập theo Điều 4 (bắt đầu từ Đoạn 8167). Các 
ngân khoản được cung cấp theo đoạn này sẽ không được sử dụng để 
tăng thêm mức bồi hoàn cho nguồn cung cấp hoặc tiền trả cho nguồn 
cung cấp khác, mà là để soạn thảo, thực thi, và đánh giá hệ thống này, 
để đánh giá và phát triển các kỹ năng của nguồn cung cấp ECE, để cải 
tiến và mở rộng thêm các chương trình phát triển kỹ năng ECE của các 
trường cao đẳng cộng đồng và các tổ chức huấn luyện khác có phẩm 
chất cao, để lưu dữ kiện và phân tích, và để truyền thông với công chúng 
về mức phẩm chất mà những nguồn cung cấp ECE đang đạt được.

(5)  Các số tiền nêu trong các đoạn văn (1) đến (4), gồm cả hai đoạn 
văn đó, sẽ được điều chỉnh hàng năm theo mức điều chỉnh lạm phát 
được tính theo tiểu phần (b) của Đoạn 42238.1 vào ngày ban hành đoạn 
này.
(6)  Trong bất cứ năm nào không có đủ ngân khoản ECE để đài thọ 

cho điều kiện của các đoạn văn (1), (3), và (4), các số tiền theo đòi hỏi 
của các đoạn văn đó sẽ được giảm bớt theo tỷ lệ tương xứng.
(b)  Sau khi dành ra các ngân khoản khôi phục và cải tiến hệ thống 

được quy định  trong  tiểu phần  (a),  Tổng Giám Đốc  sẽ  dùng  số ngân 
khoản ECE còn lại, được gọi là “ngân khoản SAE” theo tiểu phần (f) của 
Đoạn 8160, để củng cố và mở rộng thêm các chương trình ECE như được 
nêu trong chương này.
(c)  Ngân khoản ECE dành cho Tổng Giám Đốc sẽ được chi tiêu cho 

các mục đích quy định trong chương này trong vòng một năm sau khi 
Tổng Giám Đốc nhận được ngân khoản. Ủy Ban Giám Sát Tài Khóa được 
thành lập theo Đoạn 14802 hàng năm sẽ thu lại bất cứ ngân khoản nào 
chưa tiêu, và các số tiền đó lại trở thành một phần trong ngân khoản 
ECE để được cấp lại theo chương này.
8162.  (a)  Trừ trường hợp có thể bị  luật  liên bang đòi hỏi, bất cứ 

điều  kiện  để  trẻ  được  hưởng  bất  cứ  chương  trình  ECE  nào,  gồm  cả, 
nhưng không phải chỉ giới hạn vào, bất cứ chương trình ECE nào được 
thành lập, cải tiến, hoặc mở rộng thêm bằng ngân khoản được dành ra 
theo chương này,  sẽ được xác định mỗi năm một  lần  sau khi  trẻ ghi 
danh gia nhập chương trình này. Sau khi ghi danh, trẻ sẽ được xem là 
hội đủ điều kiện tham gia chương trình trong thời gian còn lại của năm 
chương  trình, và sau đó có  thể xác định  lại  tư cách hội đủ điều kiện 
hàng năm trong những năm kế tiếp.
(b)  Bắt đầu từ năm tài khóa 2013–14, số phân bổ hàng năm cho các 

chương  trình ECE  tính  theo  tỷ  lệ phần trăm của Quỹ Chung sẽ không 
được giảm bớt vì các ngân khoản được dành ra theo đạo luật này dưới 
tỷ  lệ  phần  trăm  của  số  thu  nhập  Quỹ  Chung  được  phân  bổ  cho  các 
chương trình ECE trong năm tài khóa 2012–13.
8163.  Tổng Giám Đốc sẽ cấp các ngân khoản SAE như sau:
(a)  Hai mươi lăm phần trăm ngân khoản SAE sẽ được dành cho lợi 

ích trẻ em từ sơ sinh đến ba tuổi theo tiểu phần này như sau:
(1)  Một số đến tối đa là 1 phần trăm ngân khoản SAE sẽ được dành 

ra để tăng mức bồi hoàn trong các chương trình chăm sóc tập thể theo 
hợp đồng cho trẻ dưới 18 tháng lên bằng với mức bồi hoàn tối thiểu về 
phẩm chất được ấn định theo tiểu phần (b) của Đoạn 8168.
(2)  Một số đến tối đa là 2½ phần trăm ngân khoản SAE, nếu mức 

tham gia cho phép, sẽ được dành ra để tăng mức bồi hoàn lên trên mức 
của năm tài khóa 2012–13 bằng một khoản bổ túc được cung cấp theo 
hệ thống QRIS cho các chương trình ECE đó và những nguồn cung cấp 
phục vụ trẻ em từ sơ sinh đến ba tuổi để cải tiến các tiêu chuẩn về phẩm 
chất của họ theo hệ thống QRIS hoặc chứng tỏ rằng họ đã hội đủ tiêu 
chuẩn phẩm chất QRIS cao hơn tiêu chuẩn phẩm chất tối thiểu được ấn 
định theo tiểu phần (b) của Đoạn 8168.
(3)  Hai mươi mốt phần trăm rưỡi ngân khoản SAE sẽ được dành cho 

chương trình Head Start Tuổi Thơ California được thành lập theo Điều 2 
(bắt đầu từ Đoạn 8164). Tối đa là 35 phần trăm ngân khoản SAE được 
dành cho chương trình Head Start Tuổi Thơ California theo đoạn văn 
này sẽ chỉ được dùng để củng cố thêm cho cha mẹ và những người chăm 
sóc khác theo tiểu phần (d) của Đoạn 8164.
(b)  Bảy mươi lăm phần trăm ngân khoản SAE sẽ được sử dụng để mở 

rộng thêm và củng cố các chương trình vườn trẻ cho trẻ em từ ba đến 
năm tuổi, như được nêu trong Điều 3 (bắt đầu từ Đoạn 8165).
(c)  Tối đa là 3 phần trăm ngân khoản SAE sẽ được chi tiêu cho các 

phí tổn hành chánh phải tốn kém ở cấp tiểu bang.
(d)  Tối đa là 15 phần trăm số tài trợ mà một nguồn cung cấp ECE 

nhận từ ngân khoản SAE sẽ được sử dụng cho mục đích khác, tân trang, 
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phát  triển,  bảo  trì  hoặc  thuê,  và  chi  phí  thuê dài hạn  cho một  cơ  sở 
chương trình thích ứng. Tổng Giám Đốc sẽ công bố các điều lệ thích ứng 
để giám sát và sắp xếp việc sử dụng thích đáng ngân khoản SAE cho các 
cơ sở.

Điều  2.  Chương Trình Head Start Tuổi Thơ California

8164.  Dùng các ngân khoản được dành ra theo đoạn văn (3) của 
tiểu phần (a) của Đoạn 8163, Tổng Giám Đốc phải phát triển và thực thi 
chương trình Head Start Tuổi Thơ California để mở rộng thêm dịch vụ 
giữ trẻ từ sơ sinh đến ba tuổi như sau:
(a)  Chương trình này sẽ chịu chi phối của điều lệ và quyền kiểm soát 

liên tục của Tổng Giám Đốc, nhưng sẽ được lập theo mô hình chương 
trình  Head  Start  Tuổi  Thơ  của  liên  bang  được  thành  lập  theo  Đoạn 
9840a Tiêu Đề 42 của Bộ Luật Hoa Kỳ. Sau khi tham khảo với Hội Đồng 
Cố Vấn Học Tập Tuổi Thơ (ELAC) được nêu trong Đoạn 8167, Tổng Giám 
Đốc phải bảo đảm  là,  tối  thiểu  thì chương  trình Head Start Tuổi Thơ 
California tuân hành tất cả các tiêu chuẩn và điều kiện về nội dung và 
phẩm chất đã có tính đến Tháng Mười Một 2011, cho chương trình Head 
Start Tuổi Thơ của liên bang. Sau đó Tổng Giám Đốc có thể tùy ý áp dụng 
các tiêu chuẩn và điều kiện của chương trình Head Start Tuổi Thơ của 
liên bang.
(b)  Các ngân khoản được sử dụng cho chương trình Head Start Tuổi 

Thơ California sẽ không được sử dụng để loại bỏ tiền đang được chi tiêu 
cho bất cứ chương trình nào của tiểu bang hoặc liên bang cho trẻ em từ 
sơ sinh đến ba tuổi.
(c)  Tổng Giám Đốc phải áp dụng cùng các tiêu chuẩn về điều kiện 

như chương  trình Head Start Tuổi Thơ của  liên bang  tính đến Tháng 
Mười Một 2011; nhưng miễn là ưu tiên cao nhất để ghi danh phải được 
dành trước hết cho trẻ em có nhiều rủi ro như được định nghĩa trong 
đoạn văn (1)  tiểu phần (g) của Đoạn 8160, rồi sau đó cho trẻ em có 
nhiều rủi ro như được định nghĩa trong đoạn văn (2) tiểu phần (g) của 
Đoạn 8160, và rồi sau đó cho trẻ em có nhiều rủi ro như được định nghĩa 
trong đoạn văn (3) tiểu phần (g) của Đoạn 8160.
(d)  Ngoài việc cung cấp dịch vụ giữ  trẻ  tập  thể có phẩm chất  cao 

trong các trung tâm có giấy phép và nhà giữ trẻ gia đình, chương trình 
Head Start Tuổi Thơ California còn phải cung cấp các dịch vụ cho gia 
đình và người giữ trẻ của các trẻ không ghi danh vào một chỗ giữ trẻ tập 
thể Head Start Tuổi Thơ California. Các dịch vụ này là nhằm củng cố 
khả năng của cha mẹ và người giữ trẻ của các trẻ từ sơ sinh đến ba tuổi 
để cải tiến dịch vụ chăm sóc, giáo dục, và sức khỏe của trẻ thơ trong cả 
môi trường giữ trẻ tập thể lẫn ở nhà. Các dịch vụ có thể gồm bất cứ dịch 
vụ nào có thể được đề nghị cung cấp cho gia đình của những người đã 
ghi  danh  gia nhập  chương  trình  giữ  trẻ  tập  thể Head  Start  Tuổi  Thơ 
California hoặc của liên bang, gồm cả nhưng không phải chỉ giới hạn 
vào những lần đến thăm nhà tự nguyện, thanh lọc phát triển tuổi thơ và 
can thiệp, các chương trình văn hóa cho gia đình và người giữ trẻ, và 
huấn luyện cho cha mẹ và người giữ trẻ. Trong số các chương trình được 
cung cấp cho người giữ trẻ theo tiểu phần này, ưu tiên sẽ được dành cho 
các chương trình cho nguồn cung cấp dịch vụ miễn giấy phép như gia 
đình, bạn hữu, và hàng xóm.
(e)  Sau khi tham khảo với ELAC, Tổng Giám Đốc sẽ thiết lập các tiêu 

chuẩn phẩm chất cho các dịch vụ được cung cấp theo tiểu phần (d), kết 
hợp các  tiêu chuẩn và cách huấn luyện của chương trình Head Start 
Tuổi Thơ liên bang. Tổng Giám Đốc sẽ phối hợp với các cơ quan công 
khác hoạt động các chương trình tương tự để bảo đảm có các tiêu chuẩn 
đồng nhất trong các chương trình này.
(f)  Ngân khoản Head Start Tuổi Thơ California có thể được sử dụng 

để mở rộng thêm số trẻ được phục vụ theo các chương trình ECE hiện 
hữu cho trẻ em từ sơ sinh đến ba tuổi, miễn là các chương trình này hội 

đủ tiêu chuẩn về phẩm chất được nêu trong các tiểu phần (a) và (e) và 
trẻ được phục vụ hội đủ các tiêu chuẩn về điều kiện trong tiểu phần (c).
(g)  Ít nhất là 75 phần trăm chỗ giữ trẻ tập thể được thành lập toàn 

tiểu bang bằng ngân khoản Head Start Tuổi Thơ California phải cung 
cấp dịch vụ giữ trẻ trọn ngày, trọn năm.

Điều  3.  Củng Cố và Mở Rộng Thêm Các Chương Trình Vườn Trẻ

8165.  (a)  Ngân khoản SAE được dành ra để củng cố và mở rộng 
thêm các chương trình vườn trẻ cho trẻ  từ ba đến năm tuổi  theo tiểu 
phần (b) của Đoạn 8163 sẽ được dành ra như sau:
(1)  Một số đến tối đa là 8 phần trăm ngân khoản SAE, nếu mức tham 

gia cho phép, để gia tăng các mức bồi hoàn hơn mức của năm tài khóa 
2012–13 bằng một khoản bổ túc được cung cấp theo hệ thống QRIS cho 
các chương trình ECE đó và những nguồn cung cấp phục vụ trẻ em từ ba 
đến năm tuổi cải tiến các tiêu chuẩn về phẩm chất của họ theo hệ thống 
QRIS hoặc chứng tỏ rằng họ đã hội đủ tiêu chuẩn phẩm chất QRIS cao 
hơn tiêu chuẩn phẩm chất tối thiểu được ấn định theo tiểu phần (b) của 
Đoạn 8168.
(2)  Số còn lại, không dưới 67 phần trăm tất cả ngân khoản SAE, sẽ 

được dùng để mở rộng thêm số trẻ em được phục vụ trong các chương 
trình vườn trẻ có phẩm chất cao cho trẻ em từ ba đến năm tuổi trong các 
chương trình có giấy phép hoặc của K–12 hội đủ hai mức đánh giá cao 
nhất về phẩm chất được ấn định theo hệ thống QRIS. Từ giờ cho đến khi 
thành lập xong QRIS toàn tiểu bang và có thể thẩm định phẩm chất của 
một số lớn chương trình, Tổng Giám Đốc có thể đưa ra các điều lệ tạm 
thời cho phép sử dụng các ngân khoản mở rộng thêm được nêu trong 
tiểu phần này cho các chương trình được chứng tỏ  là hội đủ các tiêu 
chuẩn về phảm chất cao, gồm cả nhưng không phải chỉ giới hạn vào các 
chương trình được đánh giá thuộc hai hạng đầu của các hệ thống QRIS 
có sẵn tại địa phương hoặc vùng, các chương trình được chứng nhận về 
phẩm chất toàn quốc, hoặc các chương trình hội đủ các tiêu chuẩn về 
phẩm chất về  lớp mẫu giáo chuyển  tiếp. Các  tiêu chuẩn của chương 
trình QRIS sẽ được ấn định và công bố trễ nhất là ngày 1 Tháng Giêng, 
2014. Những nguồn cung cấp hội đủ điều kiện theo điều lệ tạm thời của 
Tổng Giám Đốc sẽ được ưu tiên đánh giá theo hệ thống mới. Điều lệ tạm 
thời sẽ hết hạn vào ngày 1 Tháng Giêng, 2015, và những nguồn cung cấp 
được chứng nhận tạm thời lúc đó sẽ phải, nếu muốn giữ nguyên tài trợ, 
hội đủ điều kiện theo các tiêu chuẩn được ấn định của chương trình 
QRIS trễ nhất là ngày 1 Tháng Giêng, 2017.
(3)  Ít nhất là 65 phần trăm số chỗ mới được thành lập trên toàn tiểu 

bang theo đoạn văn (2), sẽ là những chỗ trọn ngày, trọn năm, mà có thể 
được thành lập hoàn toàn qua chương này hoặc bằng cách kết hợp tài 
trợ từ hai nguồn trở lên để thành lập một chương trình giáo dục thêm 
kết hợp ngày học, sau giờ học, và lớp hè.
(b)  Trẻ em sẽ được xem là “ba đến năm tuổi” và do đó hội đủ điều 

kiện cho các chương trình được tài trợ theo đoạn văn (2) của tiểu phần 
(a), nếu trẻ từ ba đến bốn tuổi tính vào ngày 1 Tháng Chín của năm học 
trẻ ghi danh vào các chương trình này và chưa hội đủ điều kiện học lớp 
mẫu giáo.
8166.  (a)  Dùng dữ kiện  từ Phòng Kiểm Kê Dân Số Hoa Kỳ, Tổng 

Giám Đốc sẽ cấp ngân khoản được dành ra theo đoạn văn (2) tiểu phần 
(a) của Đoạn 8165 (“ngân khoản mở rộng thêm lớp vườn trẻ”) theo một 
danh sách theo thứ tự lợi tức của tất cả các khu xóm tại California, bắt 
đầu từ khu xóm có lợi tức thấp nhất và đi dần lên danh sách các khu 
xóm  theo  lợi  tức nếu  số ngân khoản mở  rộng  thêm  lớp vườn  trẻ  cho 
phép, như sau:
(1)  Tổng Giám Đốc sẽ thành lập một danh sách khu xóm dựa trên lợi 

tức trung bình mỗi nhà và các khu xóm theo Số ZIP hoặc một đơn vị địa 
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lý tương đương. Trong suốt đoạn này, từ ngữ “khu xóm” có nghĩa là một 
Số ZIP hoặc đơn vị địa lý tương đương trong danh sách khu xóm. Dùng 
dữ kiện có sẵn về mức cung cấp ECE, Tổng Giám Đốc mỗi năm sẽ nhận 
định các khu xóm và địa hạt học đường nơi trẻ em sinh sống hội đủ điều 
kiện về  tuổi cho các ngân khoản mở rộng  thêm lớp vườn trẻ và hiện 
không  tham  gia một  chương  trình  ECE  hoặc  chương  trình mẫu  giáo 
chuyển tiếp nào.
(2)  Đối với mỗi Số ZIP hoặc đơn vị địa lý tương đương, Tổng Giám 

Đốc phải xác định số trẻ em hội đủ điều kiện, chưa được phục vụ và 
thông báo cho địa hạt học đường, các Hệ Thống Giáo Dục Tại Gia Giữ 
Trẻ Gia Đình có giấy phép (“các hệ thống có giấy phép”), những nguồn 
cung cấp ECE tại một trung tâm có giấy phép, và những nguồn cung cấp 
chương trình Head Start liên bang hoặc các chương trình ECE khác của 
liên  bang  (“những nguồn  cung  cấp  của  liên  bang”)  hoạt  động  trong 
phạm vi Số ZIP hoặc đơn vị địa lý tương đương là họ hội đủ điều kiện 
mở rộng thêm các chương trình của họ để phục vụ số trẻ này, và mời họ 
nộp đơn xin tài trợ mở rộng thêm lớp vườn trẻ. Muốn hội đủ điều kiện 
được tài trợ, đương đơn phải có thể và sẵn sàng phục vụ trẻ em hội đủ 
điều kiện mà họ đang nộp đơn xin cho những trẻ đó trong năm học đầu 
tiên sau khi thông báo hội đủ điều kiện.
(3)  Các hệ thống có giấy phép, các chương trình ECE tại một trung 

tâm có giấy phép, và các nguồn cung cấp của liên bang hoạt động trong 
phạm vi Số ZIP hoặc đơn vị địa lý khác sẽ được ưu tiên nếu có những 
đơn trùng lắp khác cho cùng điều kiện đó. Khi dành ưu tiên cho các đơn 
hỗn hợp,  Tổng Giám Đốc  sẽ  khuyến khích  các địa hạt học đường, hệ 
thống có giấy phép, nguồn cung cấp ECE tại một trung tâm có giấy phép, 
và nguồn cung cấp của liên bang trong các khu vực hội đủ điều kiện 
hợp tác nộp đơn hỗn hợp để gia tăng tối đa các ưu điểm của tất cả mọi 
chương trình và tối giảm tranh chấp. Nếu địa hạt học đường hội đủ điều 
kiện, các hệ thống hội đủ điều kiện, các chương trình tại một trung tâm 
có giấy phép hội đủ điều kiện, và những nguồn cung cấp của liên bang 
đều không thể hoặc từ chối phục vụ số trẻ họ hội đủ điều kiện phục vụ, 
hoặc bất cứ nơi nào trong số này, Tổng Giám Đốc sẽ yêu cầu đề nghị từ 
các cơ quan giáo dục địa phương có khả năng, hệ thống có giấy phép, 
nguồn cung cấp ECE tại một trung tâm có giấy phép, và nguồn cung cấp 
của liên bang để phục vụ trẻ em hội đủ điều kiện. Khi tìm những nguồn 
cung cấp khác hội đủ điều kiện, Tổng Giám Đốc phải liên lạc với, cụ thể 
nhưng không phải chỉ giới hạn vào, những nguồn cung cấp trả tiền khác 
đang làm việc trong quận nơi trẻ em hội đủ điều kiện đang cư ngụ.
(4)  Vấn đề đi học, gồm cả các chương trình vườn trẻ được thành lập 

hoặc mở rộng thêm theo chương này, là tự nguyện. Những chỗ còn trống 
được đề nghị  cung  cấp  trong bất  cứ Số ZIP hoặc đơn vị địa  lý  tương 
đương nào trong ba năm liên tiếp, và có dịch vụ tìm đến có hiệu quả 
trong khắp cộng đồng hội đủ điều kiện, nhưng vẫn không có người tham 
gia, có thể được xem là bị từ chối, và có thể được đề nghị cung cấp cho 
khu xóm có lợi tức cao kế tiếp trong danh sách khu xóm.
(5)  Ít  nhất  là  năm  năm một  lần,  Tổng  Giám  Đốc  phải  tái  duyệt 

những chỗ nào được xem là đã từ chối và phải khôi phục điều kiện được 
hưởng cho bất cứ khu xóm nào nếu tình trạng thay đổi cho thấy những 
chỗ đó nay sẽ có người tham gia.
(b)  Trẻ em sẽ hội đủ điều kiện tham gia các chương trình được tài trợ 

bằng ngân khoản mở rộng thêm vườn trẻ khi chứng minh là trẻ cư ngụ 
trong một khu Số ZIP hoặc đơn vị địa lý tương đương hội đủ điều kiện 
hoặc gia đình trẻ hội đủ các điều kiện về lợi tức của bất cứ chương trình 
ECE phương tiện-thử nghiệm hiện hữu nào nhận trẻ theo tiêu chuẩn lợi 
tức; nhưng miễn là ưu tiên ghi danh cao nhất phải được dành trước hết 
cho trẻ em có nhiều rủi ro như được định nghĩa trong đoạn văn (1) tiểu 
phần (g) của Đoạn 8160, sau đó tới trẻ em có nhiều rủi ro như được 

định nghĩa trong đoạn văn (2) của tiểu phần đó, và sau đó tới trẻ em có 
nhiều rủi ro như được định nghĩa trong đoạn văn (3) của tiểu phần đó.

Điều  4.  Hệ Thống Đánh Giá Phẩm Chất và Cải Tiến  
Học Tập Tuổi Thơ California

8167.  Như được dùng trong điều này, từ ngữ “Hội Đồng Cố Vấn Học 
Tập Tuổi Thơ” (ELAC) có nghĩa là Hội Đồng Cố Vấn Học Tập Tuổi Thơ 
được thành lập theo Lệnh Hành Pháp S-23-09 hoặc bất cứ cơ quan nào 
kế nhiệm.
8168.  (a)  Sau khi cứu xét phúc trình và các đề nghị của Ủy Ban Cố 

Vấn Hệ Thống Cải Tiến Phẩm Chất Học Tập Tuổi Thơ California trong 
năm 2010, Tổng Giám Đốc, sau khi tham khảo với ELAC, phải phát triển 
và thực thi một Hệ Thống Đánh Giá Phẩm Chất và Cải Tiến Học Tập Tuổi 
Thơ (hệ thống QRIS) trễ nhất là ngày 1 Tháng Giêng, 2014, gồm tất cả 
các yếu tố sau:
(1)  Một thang điểm đánh giá phẩm chất tự nguyện dành cho tất cả 

các chương trình ECE, kể cả lớp vườn trẻ, phục vụ trẻ em từ sơ sinh đến 
năm tuổi, gồm cả hai tuổi đó, gồm trẻ trước tuổi đi học, trẻ sơ sinh, và 
trẻ chập chững. Thang điểm đánh giá phẩm chất sẽ dành ưu tiên cao 
nhất cho các đặc điểm của chương trình ECE nào chứng tỏ đóng góp 
hiệu quả nhất cho việc phát triển xã hội và cảm xúc lành mạnh và sẵn 
sàng thành công ở trường cho trẻ thơ . 
(2)  Một chương trình thẩm định và phát triển kỹ năng tự nguyện để 

giúp những nguồn cung cấp ECE tăng mức phẩm chất của các chương 
trình của họ theo hệ thống QRIS.
(3)  Một phương pháp gia tăng mức bồi hoàn hơn mức của năm tài 

khóa 2011–12 bằng một khoản bổ  túc được cung cấp cho các chương 
trình ECE và nguồn cung cấp nào cải tiến được mức đánh giá của họ 
hoặc phối kiểm là họ đã hội đủ các tiêu chuẩn đánh giá cao hơn theo hệ 
thống QRIS.
(4)  Một phương tiện theo đó cha mẹ và người giữ trẻ nhận được chi 

tiết chính xác về phẩm chất và loại chương trình con họ ghi danh hoặc 
có thể ghi danh, kể cả ấn hành nhanh chóng các mức đánh giá phẩm 
chất của các chương trình và nguồn cung cấp theo hệ thống QRIS.
(b)  Tổng Giám Đốc, sau khi tham khảo với ELAC, cũng phải ấn định 

các mức bồi hoàn tối thiểu về phẩm chất đủ để đài thọ phí tổn cung cấp 
các chương trình ECE ở mức các tiêu chuẩn phẩm chất áp dụng cho các 
chương trình đó theo đúng luật lệ chi phối các chương trình đó vào ngày 
1 Tháng Mười Một, 2012 (“mức bồi hoàn tối thiểu về phẩm chất”). Nếu 
có bất cứ mức bồi hoàn nào hiện nay dưới mức bồi hoàn tối thiểu về 
phẩm chất, Tổng Giám Đốc có thể sử dụng bất cứ ngân khoản nào đang 
có theo tiểu đoạn văn (C) đoạn văn (1) tiểu phần (a) của Đoạn 8161, 
hoặc cho các chương trình cho trẻ dưới 18 tháng, các ngân khoản đang 
có  theo đoạn văn (1)  tiểu phần (a) của Đoạn 8163, để  tăng mức bồi 
hoàn đó.
8169.  (a)  ELAC  và  Tổng Giám Đốc  sẽ  cộng  tác  với  các  hội  đồng 

hoạch định địa phương, Hội Đồng First 5 California, và mỗi hội đồng 
First 5 quận để phát triển và giám sát QRIS, chương trình Head Start 
Tuổi Thơ California, và các chương trình mở rộng thêm vườn trẻ được 
thành lập theo Điều 2 (bắt đầu từ Đoạn 8164), Điều 3 (bắt đầu từ Đoạn 
8165), và điều này. Những người và thực thể này phải làm việc với nhau 
để tận dụng các nguồn tài nguyên địa phương, tiểu bang, liên bang, và 
tư nhân, kể cả các nguồn tài nguyên đang có theo Đạo Luật Năm 1988 
về Trẻ em và Gia Đình California (Phần 108 (bắt đầu từ Đoạn 130100) 
của Bộ Luật Sức Khỏe và An Toàn), là một phần của một nỗ lực toàn 
diện nhằm nâng cao hiệu năng, hiệu quả giáo dục và phát  triển, và 
mức đáp ứng cộng đồng của hệ thống ECE.
(b)  ELAC sẽ tổ chức mỗi năm ít nhất là một phiên họp công cộng hỗn 

hợp tại mỗi vùng của tiểu bang với các hội đồng hoạch định địa phương 
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của vùng và các hội đồng First 5 quận của vùng (còn được gọi là Các 
Hội Đồng Trẻ Em và Gia Đình California) để thu thập ý kiến đóng góp 
của công chúng và phúc trình về mức tiến bộ của các chương trình được 
thành lập theo đạo luật này.
(c)  Các ngân khoản được cung cấp theo đoạn văn (4) tiểu phần (a) 

của Đoạn 8161 có thể được sử dụng để tài trợ cho các hoạt động cộng tác 
và triệu tập theo đòi hỏi của đoạn này.
8170.  (a)  Tổng Giám Đốc phải liệt kê các số tiền thu theo chương 

này riêng biệt với tất cả các số tiền khác đã thu hoặc chi tiêu và phải, 
trong vòng 90 ngày sau khi chấm dứt mỗi năm tài khóa, soạn một phúc 
trình hàng năm liệt kê các chương trình ECE đã nhận tài trợ cùng với 
mức đánh giá phẩm chất của họ đang có; các số tiền mỗi chương trình 
đã nhận; số trẻ em họ phục vụ; các loại dịch vụ trẻ em tiếp nhận; và kết 
quả cho trẻ đã đạt được nếu có. Tổng Giám Đốc phải công bố phúc trình 
này ngay sau khi soạn xong trên Web site Internet của Tổng Giám Đốc 
và cung cấp đường nối đến trang nhà của mình. Phúc trình này sẽ được 
gồm vào phúc trình được lập theo Đoạn 8236.1. Ủy Ban Giám Sát Tài 
Khóa sẽ phối kiểm nội dung phúc trình này và gồm vào phúc trình giám 
định hàng năm theo đòi hỏi của tiểu phần (a) của Đoạn 14814.
(b)  Tổng Giám Đốc cũng phải làm tất cả những việc sau:
(1)  Theo dõi việc cấp hợp đồng để bảo đảm những nguồn cung cấp 

ECE hội đủ các tiêu chuẩn về phẩm chất.
(2)  Bảo đảm phúc trình tài chánh đồng nhất và các cuộc giám định 

độc lập hàng năm cho tất cả các nguồn cung cấp ECE nhận tài trợ theo 
chương này.
(3)  Nhận, điều  tra, và hành động khi có khiếu nại về bất cứ khía 

cạnh nào của các chương trình được thành lập theo chương này.
8171.  (a)  Trễ nhất là ngày 1 Tháng Bảy, 2014, Tổng Giám Đốc phải 

bảo đảm là mỗi trẻ từ sơ sinh đến năm tuổi có tham gia vào một chương 
trình ECDE đều được áp dụng một mã số độc nhất được ghi và duy trì 
trong Bộ Lưu Dữ Kiện Các Dịch Vụ Giáo Dục Tuổi Thơ toàn tiểu bang.
(b)  Bộ Lưu Dữ Kiện Các Dịch Vụ Giáo Dục Tuổi Thơ sẽ là một phần 

gắn liền với Hệ Thống Dữ Kiện Theo Dõi Thành Quả Học Sinh California 
(CALPADS), hoặc bất cứ hệ thống dữ kiện nào thay thế ở cấp học sinh mà 
có thể theo dõi con đường giáo dục của trẻ từ sơ sinh đến 18 tuổi, để bất 
cứ quá trình giáo dục đầy đủ của trẻ nào, gồm cả việc tham gia ECE, sẽ 
được tự động xem xét qua mã số độc nhất của trẻ đó.
(c)  Tối thiểu thì, Bộ Lưu Dữ Kiện Các Dịch Vụ Giáo Dục Tuổi Thơ phải 

có tất cả các chi tiết sau đây cho mỗi trẻ:
(1)  Số ZIP nơi cư ngụ mỗi năm của mỗi trẻ.
(2)  Trẻ tiếp nhận các dịch vụ ECE nào mỗi năm, chẳng hạn như trẻ 

có tham gia một chương trình trọn ngày hoặc bán nhật hay không.
(3)  Môi trường cung cấp các dịch vụ ECE.
(4)  Cơ quan cung cấp các dịch vụ ECE.
(5)  Mức đánh giá QRIS và bất cứ mức đánh giá phẩm chất nào khác 

đang có cho nguồn cung cấp ECE đó. 
(6)  Kết quả thẩm định mức độ sẵn sàng vào lớp mẫu giáo của trẻ, 

nếu có, gồm cả, nhưng không phải chỉ giới hạn vào, ngôn ngữ chính ở 
nhà của trẻ, mức độ thông thạo, và trẻ có được khám dò tìm để can thiệp 
sớm hay không.
(d)  CALPADS sẽ được bồi hoàn phí tổn thực sự khi thực thi đoạn này, 

đến tối đa là số tiền hàng năm được dành ra trong đoạn văn (3) tiểu 
phần (a) của Đoạn 8161.
8172.  Tổng Giám Đốc sẽ đưa ra các điều lệ, kể cả điều lệ khẩn cấp, 

để thực thi chương này.
ĐOẠN 7. Đoạn 425 của Bộ Hình Luật được tu chính như 

sau:

425. (a) Mỗi viên chức có trách nhiệm nhận, cất giữ, hoặc 
phân phối tiền công quỹ, mà bất cẩn hoặc không cất giữ và giao 
lại tiền theo cung cách luật định, là phạm một trọng tội.
(b)  Mỗi viên chức có  trách nhiệm cấp hoặc phân phối các 

ngân  khoản  theo  các  Đoạn  14803,  14804,  14805,  14806,  và 
14807 của Bộ Luật Giáo Dục mà cố ý không cấp hoặc phân phối 
các ngân khoản này cho mỗi cơ quan giáo dục địa phương hoặc 
mỗi  trường địa phương trên căn bản mỗi học sinh như được 
nêu trong các đoạn đó là phạm một trọng tội, sẽ bị truy tố bởi 
Tổng Chưởng Lý hoặc, nếu ông ta hoặc bà ta không hành động 
kịp thời, biện lý địa hạt của bất cứ quận nào. Tổng Chưởng Lý 
hoặc, nếu Tổng Chưởng Lý không hành động, biện lý địa hạt 
của bất cứ quận nào sẽ nhanh chóng điều tra và có thể áp dụng 
hình phạt và ra lệnh giải quyết ngay cho bất cứ loại cấp hoặc 
phân  phối  ngân  khoản  nào  trái  với  các Đoạn  14803,  14804, 
14805, 14806, và 14807 của Bộ Luật Giáo Dục. Bất cứ người 
nào vi phạm tiểu phần này sẽ bị trừng phạt theo Đoạn 18 và sẽ 
không còn hội đủ điều kiện giữ bất cứ chức vụ nào trong tiểu 
bang này.

ĐOẠN 8. Đoạn 17041.1 được thêm vào Bộ Luật Thu Nhập 
và Thuế Vụ, như sau:
17041.1.  (a)  Cho mỗi năm chịu thuế bắt đầu vào hoặc sau 

ngày 1 Tháng Giêng, 2013, ngoài bất cứ khoản thuế nào khác 
được áp đặt theo mục này, một khoản thuế thêm theo đây được 
áp đặt trên số lợi tức chịu thuế của bất cứ người đóng thuế nào 
được tính thuế theo tiểu phần (a) của Đoạn 17041 để yểm trợ 
Tín Quỹ Giáo Dục California. Khoản thuế thêm này cho những 
năm chịu thuế bắt đầu vào hoặc sau ngày 1 Tháng Giêng, 2013 
và trước ngày 1 Tháng Giêng, 2014 sẽ được tính dựa trên bảng 
thuế suất sau đây, và phạm vi mức thuế được điều chỉnh như 
được quy định trong tiểu phần (h) của Đoạn 17041 cho các thay 
đổi trong Chỉ Số Giá Tiêu Thụ California từ 2011 đến 2013:

Nếu lợi tức chịu thuế là: 
Khoản thuế thêm hơn 
lợi tức chịu thuế là:

Không hơn $7,316 0
Hơn $7,316 nhưng không 
hơn $17,346

0.4% số dư hơn $7,316

Hơn $17,346 nhưng không 
hơn $27,377

$40 cộng 0.7% số dư hơn 
$17,346

Hơn $27,377 nhưng không 
hơn $38,004

$110 cộng 1.1% số dư hơn 
$27,377

Hơn $38,004 nhưng không 
hơn $48,029

$227 cộng 1.4% số dư hơn 
$38,004

Hơn $48,029 nhưng không 
hơn $100,000

$368 cộng 1.6% số dư hơn 
$48,029

Hơn $100,000 nhưng 
không hơn $250,000

$1,199 cộng 1.8% số dư 
hơn $100,000

Hơn $250,000 nhưng 
không hơn $500,000

$3,899 cộng 1.9% số dư 
hơn $250,000

Hơn $500,000 nhưng 
không hơn $1,000,000

$8,649 cộng 2.0% số dư 
hơn $500,000

Hơn $1,000,000 nhưng 
không hơn $2,500,000

$18,649 cộng 2.1% số dư 
hơn $1,000,000
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Hơn $2,500,000 $50,149 cộng 2.2% số dư 
hơn  $2,500,000

(b)  Cho mỗi  năm  chịu  thuế  bắt  đầu  vào  hoặc  sau  ngày  1 
Tháng Giêng, 2013, ngoài bất cứ khoản thuế nào khác được áp 
đặt theo mục này, một khoản thuế thêm theo đây được áp đặt 
trên số lợi tức chịu thuế của bất cứ người đóng thuế nào được 
tính thuế theo tiểu phần (c) của Đoạn 17041 để yểm trợ Tín Quỹ 
Giáo Dục California.  Khoản  thuế  thêm  này  cho  những  năm 
chịu thuế bắt đầu vào hoặc sau ngày 1 Tháng Giêng, 2013 và 
trước ngày 1 Tháng Giêng, 2014 sẽ được  tính dựa  trên bảng 
thuế suất sau đây, và phạm vi mức thuế được điều chỉnh như 
được quy định trong tiểu phần (h) của Đoạn 17041 cho các thay 
đổi trong Chỉ Số Giá Tiêu Thụ California từ 2011 đến 2013:

Nếu lợi tức chịu thuế là: 
Khoản thuế thêm hơn 
lợi tức chịu thuế là:

Không hơn $14,642 0%
Hơn $14,642 nhưng không 
hơn $34,692

0.4% số dư hơn $14,642

Hơn $34,692 nhưng không 
hơn $44,721

$80 cộng 0.7% số dư hơn 
$34,692

Hơn $44,721 nhưng không 
hơn $55,348

$150 cộng 1.1% số dư hơn 
$44,721

Hơn $55,348 nhưng không 
hơn $65,376

$267 cộng 1.4% số dư hơn 
$55,348

Hơn $65,376 nhưng không 
hơn $136,118

$408 cộng 1.6% số dư hơn 
$65,376

Hơn $136,118 nhưng 
không hơn $340,294

$1,540 cộng 1.8% số dư 
hơn $136,118

Hơn $340,294 nhưng 
không hơn $680,589

$5,215 cộng 1.9% số dư 
hơn $340,294

Hơn $680,589 nhưng 
không hơn $1,361,178

$11,680 cộng 2.0% số dư 
hơn $680,589

Hơn $1,361,178 nhưng 
không hơn $3,402,944

$25,292 cộng 2.1% số dư 
hơn $1,361,178

Hơn $3,402,944 $68,169 cộng 2.2% số dư 
hơn $3,402,944

(c)  Cho  các  năm  chịu  thuế  bắt  đầu  vào  hoặc  sau  ngày  1 
Tháng Giêng, 2014, khoản thuế thêm được áp đặt theo đoạn này 
sẽ được tính dựa trên bảng thuế suất nêu trong các tiểu phần (a) 
và (b), và phạm vi mức thuế có hiệu lực cho những năm chịu 
thuế bắt đầu vào hoặc sau ngày 1 Tháng Giêng, 2013 và trước 
ngày  1  Tháng  Giêng,  2014,  được  điều  chỉnh  hàng  năm  như 
được quy định trong tiểu phần (h) của Đoạn 17041 cho thay đổi 
trong Chỉ Số Giá Tiêu Thụ California.
(d)  Trừ trường hợp quy định trong các tiểu phần (e) và (f), 

khoản thuế thêm được áp đặt theo đoạn này sẽ được xem là một 
khoản thuế áp đặt theo Đoạn 17041 cho các mục đích của tất cả 
các điều khoản của bộ luật này, gồm cả Đoạn 17045 hoặc bất 
cứ điều khoản nào thay thế liên quan đến đơn khai thuế chung.
(e)  Số ước tính về thu nhập, trừ đi những khoản bồi hoàn, rút 

từ khoản thuế thêm áp đặt theo đoạn này sẽ được ký thác hàng 
tháng vào Tín Quỹ Giáo Dục California, được thành lập theo 
Đoạn 14801 của Bộ Luật Giáo Dục, theo cung cách tương ứng 
với tiến trình nêu trong Đoạn 19602.5 của bộ luật này và được 

Ban Thuế Vụ Đặc Quyền Kinh Doanh thành lập bằng điều lệ, 
dựa trên khoản thuế thêm được áp đặt theo đoạn này, trễ nhất 
là vào ngày 1 Tháng Mười Hai, 2012. Việc áp dụng, sửa đổi, 
hoặc  hủy  bỏ một  điều  lệ  được  phép  theo  đoạn  này  theo  đây 
được miễn các điều khoản về ấn định điều luật của Đạo Luật 
Thủ Tục Hành Chánh (Chương 3.5 (bắt đầu từ Đoạn 11340) của 
Mục 1 Phần 3 Tiêu Đề 2 của Bộ Luật Chính Quyền).
(f)  Mặc dù có Đoạn 13340 của Bộ Luật Chính Quyền, Tín 

Quỹ Giáo Dục California theo đây được phân bổ liên tục, bất 
luận năm tài khóa, chỉ để tài trợ cho Đạo Luật Con Em Chúng 
Ta, Tương Lai Chúng Ta: Đầu Tư Vào Các Trường Địa Phương 
và Giáo Dục Tuổi Thơ và Giảm Nợ Công Khố Phiếu.
(g)  Khoản  thuế  thêm áp đặt  theo đoạn này không áp dụng 

cho bất  cứ năm chịu  thuế nào bắt  đầu  vào hoặc  sau ngày 1 
Tháng Giêng, 2025, ngoại trừ trường hợp có thể được quy định 
khác trong một dự luật gia hạn Đạo Luật Con Em Chúng Ta, 
Tương Lai Chúng Ta: Đầu Tư Vào Các Trường Địa Phương và 
Giáo Dục Tuổi Thơ và Giảm Nợ Công Khố Phiếu và được cử tri 
chấp thuận trong một cuộc bầu cử toàn tiểu bang được tổ chức 
vào hoặc trước ngày Thứ Ba đầu tiên sau ngày Thứ Hai đầu 
tiên trong Tháng Mười Một 2024.

ĐOẠN 9. Đoạn 19602 của Bộ Luật thu Nhập và Thuế Vụ 
được tu chính như sau:

19602. Trừ các số tiền được thu hoặc tích lũy theo Các 
Đoạn 17935, 17941, 17948, 19532, và 19561, và số thu nhập 
được ký thác theo Đoạn 19602.5, và số thu nhập được thu theo 
Đoạn 17041.1, tất cả tiền và tiền đóng thuế cho Ban Thuế Vụ 
Đặc Quyền Kinh Doanh được áp đặt theo Mục 10 (bắt đầu từ 
Đoạn 17001), và các khoản tiền phạt liên quan, ngoài tiền thuế, 
và tiền lời được áp đặt theo mục này, sẽ được ký thác, sau khi 
thu tiền thuế, vào Ngân Khố Tiểu Bang và được tính vào Quỹ 
Thuế Lợi Tức Cá Nhân.

ĐOẠN 10. Tính Cách Tách Biệt.
Các điều khoản của đạo luật này đều có ý định có thể được 

tách rời. Nếu có bất cứ điều khoản nào của dự luật này hoặc 
cách áp dụng bất cứ điều khoản nào của dự luật này đối với bất 
cứ người hoặc hoàn cảnh nào bị phán quyết là vi hiến hoặc nếu 
không thì bất hợp lệ, thì kết luận đó sẽ không ảnh hưởng gì đến 
các điều khoản hoặc cách áp dụng còn lại của dự luật này đối 
với người hoặc hoàn cảnh khác.

ĐOẠN 11. Các Dự Luật Tiên Khởi Mâu Thuẫn Nhau.
(a) Trong trường hợp dự luật này và một dự luật hay nhiều dự 

luật khác tu chính thuế suất lợi tức cá nhân California đối với 
bất kỳ người đóng thuế hoặc nhóm người đóng thuế nào, hoặc 
tu chính thuế suất áp đặt trên các nhà bán lẻ đối với đặc quyền 
bán tài sản cá nhân hữu hình ở giá bán lẻ, hoặc tu chính thuế 
suất tiêu thụ áp đặt đối với việc cất giữ, sử dụng hoặc tiêu thụ 
cách khác tài sản cá nhân hữu hình trong tiểu bang này mua từ 
bất kỳ cửa hàng bán lẻ nào để cất giữ, sử dụng hoặc tiêu thụ 
cách khác trong tiểu bang này, sẽ xuất hiện trên cùng lá phiếu 
bầu toàn tiểu bang, thì các điều khoản tu chính thuế suất của dự 
luật hay nhiều dự luật khác đó và tất cả các điều khoản của dự 
luật đó mà được tài trợ bởi các điều khoản tu chính thuế suất 
của nó, sẽ được xem là mâu thuẫn với dự luật này. Trong trường 
hợp dự luật này nhận được nhận được số phiếu thuận nhiều hơn 
bất cứ dự luật nào khác như thế, các điều khoản tu chính thuế 
suất của dự luật khác đó, và tất cả các điều khoản của dự luật đó 
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mà được tài trợ bởi các điều khoản tu chính thuế suất của nó, sẽ 
trở nên vô giá trị và không có hiệu lực, và các điều khoản của 
dự luật này sẽ có giá trị để thay thế.

(b) Những mâu thuẫn giữa các điều khoản khác không lệ 
thuộc vào tiểu phần (a) sẽ được giải quyết theo tiểu phần (b) 
Đoạn 10 Điều II của Hiến Pháp California.

ĐOẠN 12. Tu Chính.
Không thể tu chính đạo luật này trừ phi với đa số phiếu bầu 

của người dân trong một cuộc tổng tuyển cử toàn tiểu bang
ĐOẠN 13. Ngày Hiệu Lực và Hết Hạn.
(a) Dự luật này sẽ có hiệu lực vào ngày sau khi được ban 

hành. Những ngày hoạt động của các điều khoản khác nhau 
trong dự luật này sẽ là những ngày quy định trong đạo luật này.

(b) Thuế áp đặt bởi các tiểu phần (a) và (b) trong Đoạn 
17041.1 của Bộ Luật Thu Nhập và Thuế Vụ được thêm vào theo 
đạo luật này sẽ châm dứt hoạt động và sẽ hết hạn vào ngày 31 
Tháng Mười Hai, 2024, trừ khi cử tri, bằng đa số phiếu, phê 
chuẩn việc gia hạn đạo luật này tại một cuộc bầu cử toàn tiểu 
bang được tổ chức vào hoặc trước ngày Thứ Ba đầu tiên sau 
ngày Thứ Hai đầu tiên trong Tháng Mười Một, 2024.

DỰ LUẬT 39
Dự luật tiên khởi này được đưa ra trước người dân theo các 

điều khoản của Đoạn 8 Điều II của Hiến Pháp California.
Dự luật tiên khởi này tu chính, hủy bỏ và thêm các đoạn vào 

Bộ Luật Tài Nguyên Công Cộng và Bộ Luật Thu Nhập và Thuế 
Vụ; 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.

DỰ LUẬT
ĐẠO LUẬT VIỆC LÀM TRONG NGÀNH  

NĂNG LƯỢNG SẠCH CALIFORNIA
ĐOẠN 1. Người dân Tiểu Bang California theo đây kết 

luận và tuyên bố tất cả những điều sau đây: 
(1) California hiện đang trải qua một cuộc suy thoái kinh tế 

trầm trọng đã khiến hơn một triệu cư dân California mất việc 
làm.

(2) Luật thuế hiện tại vừa không khuyến khích các công ty đa 
tiểu bang sắp đặt công ăn việc làm tại California, vừa tạo ra bất 
lợi cạnh tranh cho các công ty California đang tạo ra công ăn 
việc làm.

(3) Để giải quyết vấn đề này, hầu hết các tiểu bang khác đã 
thay đổi luật của họ để đánh thuế các công ty đa tiểu bang trên 
phần trăm của doanh thu trong tiểu bang đó, một cách thu thuế 
được gọi là “chỉ tính hệ số doanh thu”.

(4) Nếu California áp dụng cách thu thuế chỉ tính hệ số doanh 
thu này, Văn phòng Phân Tích Viên Lập Pháp độc lập ước tính 
rằng số thu nhập của tiểu bang sẽ tăng lên đến $1.1 tỷ mỗi năm 
và tạo ra lợi ích thực sự là 40,000 việc làm tại California.

(5) Ngoài ra, bằng cách dành riêng một phần thu nhập tăng 
lên để tạo công ăn việc làm trong các lãnh vực hiệu quả năng 
lượng và năng lượng sạch, California có thể tạo ra thêm hàng 
chục ngàn công ăn việc làm ngay lập tức, giảm bớt nạn thất 
nghiệp, cải thiện nền kinh tế của chúng ta, và tiết kiệm tiền của 
người dân đóng thuế về năng lượng.

(6) Sẽ có thu nhập thêm cho các trường công lập phù hợp với 
luật hiện hành tại California.

ĐOẠN 2. Phần 16.3 (bắt đầu từ Đoạn 26200) được thêm 
vào Bộ Luật Tài Nguyên Công Cộng, như sau:

PHẦN  16.3.  TẠO VIỆC LÀM TRONG NGÀNH  
NĂNG LƯỢNG SẠCH

Chương  1.  CáC Điều KhOản Tổng QuáT
26200.  Phần này sẽ có tên và có thể được gọi là Đạo Luật 

Việc Làm Trong Ngành Năng Lượng Sạch California.
26201.  Phần này có các mục tiêu sau đây:
(a)  Tạo ra công ăn việc làm lương cao trong ngành hiệu quả 

năng lượng và năng lượng sạch tại California.
(b)  Cho người dân California làm việc để sửa chữa và nâng 

cấp các trường học và các tòa nhà công cộng để cải thiện hiệu 
quả năng lượng của chúng và thực hiện những cải thiện khác về 
năng  lượng  sạch nhằm  tạo  ra  công ăn  việc  làm và  tiết  kiệm 
năng lượng và tiền bạc.
(c)  Thúc đẩy việc tạo ra công ăn việc làm mới trong lãnh vực 

tư  nhân  để  cải  thiện  hiệu  quả  năng  lượng  của  các  tòa  nhà 
thương mại và dân cư. 
(d)  Đạt được việc tạo ra số công ăn việc làm tối đa và lợi ích 

năng lượng với ngân quỹ có sẵn.
(e)  Tăng cường, bổ sung, và tận dụng các chương trình hiệu 

quả năng lượng và năng lượng sạch hiện hữu để tạo thêm lợi 
ích kinh tế và năng lượng cho California phối hợp với Ủy Ban 
Năng  Lượng  California  và  Ủy  Ban  Tiện  Ích  Công  Cộng 
California.
(f)  Cung cấp một bản kế toán công khai và đầy đủ về tất cả 

ngân khoản chi tiêu cũng như việc làm và lợi ích đạt được để có 
thể xem xét và đánh giá các chương trình và dự án được tài trợ 
theo phần này.
Chương  2.  Quỹ TẠO ViệC Làm TrOng ngành năng Lượng SẠCh
26205.  Quỹ Tạo Việc Làm Trong Ngành Năng Lượng Sạch 

theo đây được thành lập trong Ngân Khố Tiểu Bang. Trừ trường 
hợp quy định trong Đoạn 26208, số tiền năm trăm năm chục 
triệu đô la ($550,000,000) phải được chuyển giao từ Quỹ Chung 
sang Quỹ Tạo Việc Làm trong các năm tài khóa 2013-14, 2014-
15, 2015-16, 2016-17, và 2017-18. Các ngân khoản trong quỹ sẽ 
được dành để phân bổ cho mục đích tài trợ cho các dự án tạo 
công  ăn  việc  làm  tại  California  để  cải  thiện  hiệu  quả  năng 
lượng và mở rộng sản xuất năng lượng sạch, bao gồm tất cả 
những điều sau đây:
(a)  Trường học và cơ sở công cộng:
(1)  Các trường công lập: Chỉnh trang hiệu quả năng lượng 

và  lắp đặt năng  lượng  sạch,  cùng với những cải  tiến và  sửa 
chữa có liên quan để góp phần giảm chi phí điều hành và cải 
thiện tình trạng sức khỏe và an toàn, tại các trường công lập.
(2)  Các trường đại học và cao đẳng: Chỉnh trang hiệu quả 

năng lượng, lắp đặt năng lượng sạch, và những cải tiến khác về 
hệ thống năng lượng sạch  để giảm chi phí và đạt được các lợi 
ích năng lượng và môi trường.
(3)  Các tòa nhà và cơ sở công cộng khác: Hỗ trợ tài chánh và 

kỹ thuật bao gồm các quỹ cho vay xoay vòng, vay với lãi suất 
giảm, hoặc hỗ trợ tài chánh khác để chỉnh trang hiệu quả năng 
lượng và lắp đặt năng lượng sạch với phí tổn vừa phải tại các 
cơ sở công cộng.
(b)  Huấn luyện việc làm và phát triển lực lượng lao động: 
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Tài  trợ  cho  Công  Ty  Bảo  Tồn  California,  Công  Ty  Bảo  Tồn 
Cộng Đồng Chính Thức, YouthBuild, và các chương trình phát 
triển lực lượng lao động khác hiện có để huấn luyện và tuyển 
dụng thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn, cựu quân nhân, 
và những người khác trong các dự án về hiệu quả năng lượng 
và năng lượng sạch.
(c)  Quan hệ  đối  tác  công  cộng-tư  nhân: Hỗ  trợ  các  chính 

quyền địa phương trong việc thiết lập và thực hiện các chương 
trình Đánh Giá Năng Lượng Sạch Tại Bất Động Sản (Property 
Assessed Clean Energy)  (PACE) hoặc hỗ  trợ  tài chánh và kỹ 
thuật tương tự cho việc chỉnh trang với chi phí vừa phải gồm cả 
các điều kiện bồi hoàn. Khoản tài trợ phải được ưu tiên để tạo 
ra tối đa việc làm, tiết kiệm năng lượng, và công bằng về địa lý 
và kinh tế. Trong trường hợp khả thi, các khoản thu nhập bồi 
hoàn phải được sử dụng để tạo ra các quỹ cho vay xoay vòng 
hoặc  các  chương  trình  hỗ  trợ  tài  chánh  tương  tự  đang hoạt 
động để tiếp tục lợi ích tạo ra công ăn việc làm.
26206.  Các tiêu chí sau đây được áp dụng cho tất cả các 

khoản chi tiêu từ Quỹ Tạo Việc Làm:
(a)  Việc chọn lựa và giám sát dự án phải được quản lý bởi 

các cơ quan chính quyền tiểu bang và địa phương hiện hữu có 
chuyên môn trong việc quản lý các dự án và chương trình năng 
lượng.
(b)  Tất cả các dự án đều phải được lựa chọn dựa trên lợi ích 

tạo  ra  công ăn  việc  làm năng  lượng  trong  tiểu bang đối  với 
từng loại dự án.
(c)  Tất cả các dự án đều phải hiệu quả về chi phí: toàn bộ lợi 

ích phải nhiều hơn chi phí dự án về lâu dài. Lựa chọn dự án có 
thể bao gồm việc xem xét các lợi ích phi năng lượng, chẳng hạn 
như sức khỏe và an toàn, ngoài các lợi ích năng lượng.
(d)  Tất cả các dự án đều buộc phải có các hợp đồng để xác 

định các thông số kỹ thuật dự án, chi phí, và ước tính tiết kiệm 
năng lượng.
(e)  Tất cả các dự án đều phải được kiểm toán.
(f)  Chi phí điều hành chương trình không được vượt quá 4 

phần trăm tổng số tài trợ.
(g)  Chỉ  phân  bổ  các  khoản  tài  trợ  cho  những  cơ  quan  có 

chuyên môn vững chắc trong việc quản lý các dự án và chương 
trình năng lượng.
(h)  Tất cả các chương trình phải được phối hợp với Ủy Ban 

Năng  Lượng  California  và  Ủy  Ban  Tiện  Ích  Công  Cộng 
California để tránh trùng lặp và tận dụng tối đa các nỗ lực hiện 
hữu về hiệu quả năng lượng và năng lượng sạch.
(i)  Các khoản chi tiêu hội đủ điều kiện bao gồm chi phí liên 

quan về hỗ trợ kỹ thuật, và về giảm bớt chi phí và trì hoãn của 
dự án,  chẳng hạn như việc  thiết  lập và  thực hiện những quy 
trình để làm giảm chi phí thiết kế, giấy phép hoặc tài trợ, hoặc 
các rào cản khác đối với việc hoàn thành dự án và tạo ra công 
ăn việc làm.
26208.  Nếu  Bộ  Tài  Chánh  và  Phân  Tích  Viên  Lập  Pháp 

cùng xác định rằng ước tính thu nhập gia tăng hàng năm nhờ 
kết quả của việc tu chính, bổ sung, hoặc bãi bỏ các Đoạn 25128, 
25128.5, 25128.7, và 25136 của Bộ Luật Thu Nhập và Thuế Vụ là 
dưới một tỷ một trăm triệu đô la ($1,100,000,000), thì số tiền 
chuyển giao cho Quỹ Tạo Việc Làm sẽ bị giảm bớt một khoản 
tương đương với một nửa của ước tính thu nhập gia tăng hàng 
năm.

Chương  3.  TráCh nhiệm giải Trình, Kiểm TOán ĐộC Lập, 
Công Bố

26210.  (a)  Ủy  Ban  Giám  Sát  Của  Người  Dân  theo  đây 
được thành lập.
(b)  Ủy ban sẽ bao gồm chín thành viên: ba thành viên sẽ do 

Thủ Quỹ bổ nhiệm, ba thành viên do Giám Đốc Quản Lý Tài 
Chánh, và ba thành viên do Tổng Chưởng Lý. Một thành viên 
được bổ nhiệm vào mỗi chức vụ đó phải đáp ứng các tiêu chuẩn 
sau:
(1)  Một kỹ sư, kiến trúc sư, hoặc chuyên gia khác với kiến 

thức và chuyên môn trong lãnh vực xây dựng hoặc thiết kế công 
trình.
(2)  Một nhà kế toán, kinh tế gia, hoặc chuyên gia khác với 

kiến thức và chuyên môn trong lãnh vực đánh giá các vụ giao 
dịch tài chánh và hiệu quả chi phí của chương trình.
(3)  Một chuyên gia kỹ  thuật  trong lãnh vực hiệu quả năng 

lượng, năng  lượng sạch, hoặc các hệ  thống và chương  trình 
năng lượng.
(c)  Ủy Ban Tiện Ích Công Cộng California và Ủy Ban Năng 

Lượng California mỗi cơ quan sẽ cử một thành viên mặc định 
để phục vụ trong ủy ban này.
(d)  Ủy ban sẽ làm tất cả những việc sau đây:
(1)  Hàng năm rà soát lại tất cả các chi phí từ Quỹ Tạo Việc 

Làm.
(2)  Ủy nhiệm việc thực hiện và duyệt lại một cuộc kiểm toán 

độc lập hàng năm đối với Quỹ Tạo Việc Làm và đối với một số 
dự án chọn lọc đã hoàn tất để đánh giá hiệu quả của các chi phí 
trong việc đáp ứng những mục tiêu của phần này.
(3)  Công bố một bản kết toán tất cả các chi phí hàng năm, 

đăng  thông  tin này  trong một  trang Web  truy cập công cộng 
trên Internet.
(4)  Đệ  trình một  bản  đánh  giá  chương  trình  này  cho  Lập 

Pháp để xác định bất kỳ thay đổi cần thiết nào nhằm đáp ứng 
các mục tiêu của phần này.

Chương  4.  Định nghĩA
26220.  Các định nghĩa sau đây áp dụng cho phần này:
(a)  “Năng  lượng  sạch”  có  nghĩa  là một  thiết  bị  hay  công 

nghệ đáp ứng được định nghĩa của “năng lượng tái tạo” trong 
Đoạn 26003, hoặc có góp phần cải thiện việc quản lý hay hiệu 
quả năng lượng.
(b)  “Ủy Ban” có nghĩa là Ủy Ban Giám Sát Của Người Dân 

được thành lập trong Đoạn 26210.
(c)  “Quỹ  Tạo  Việc  Làm”  có  nghĩa  là  Quỹ  Tạo  Việc  Làm 

Trong Ngành Năng  Lượng  Sạch  được  thành  lập  trong Đoạn 
26205.
(d)  “Chi  phí  điều  hành  chương  trình”  bao  gồm  cung  cấp 

nhân viên cho cơ quan tiểu bang để phát triển và quản lý các 
chương trình tài trợ theo phần này, nhưng không bao gồm việc 
hỗ trợ kỹ thuật, đánh giá, đo lường, và chứng nhận, hoặc các 
chi phí liên quan đến việc gia tăng hiệu quả hoặc hiệu năng của 
dự án, và các chi phí liên quan đến việc thực thi tại địa phương.

ĐOẠN 3. Đoạn 23101 của Bộ Luật Thu Nhập và Thuế Vụ 
được tu chính như sau:

23101. (a) “Kinh doanh” có nghĩa là tích cực tham gia vào 
bất cứ vụ giao dịch nào cho mục đích tài chánh hoặc kiếm tiền 
hoặc lợi nhuận.

(b) Đối với các năm tính thuế bắt đầu vào hoặc sau ngày 1 
Tháng Giêng, 2011, một người đóng thuế được xem là đang 
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kinh doanh trong tiểu bang này cho một năm tính thuế nếu đã 
đáp ứng bất cứ điều kiện nào sau đây:

(1) Người đóng thuế tổ chức hoặc đặt trụ sở thương mại tại 
tiểu bang này.

(2) Doanh thu, theo định nghĩa trong tiểu phần (e) hoặc (f) 
của Đoạn 25120 như áp dụng cho năm tính thuế, của người 
đóng thuế trong tiểu bang này vượt quá con số ít hơn giữa năm 
trăm ngàn đô la ($500,000) hoặc 25 phần trăm tổng doanh thu 
của người đóng thuế đó. Cho các mục đích của đoạn văn này, 
doanh thu của người đóng thuế bao gồm doanh thu đạt được bởi 
một đại lý hoặc nhà thầu độc lập của người đóng thuế đó. Cho 
các mục đích của đoạn văn này, doanh thu trong tiểu bang này 
sẽ được xác định bằng cách sử dụng quy tắc tính doanh thu theo 
Đoạn các Đoạn 25135 và tiểu phần (b) của Đoạn 25136, và quy 
định theo sau đó, như đã được sửa đổi bằng quy định theo Đoạn 
25137.

(3) Bất động sản và tài sản cá nhân hữu hình của người đóng 
thuế tại tiểu bang này vượt quá con số ít hơn giữa năm chục 
ngàn đô la ($50,000) hoặc 25 phần trăm của tổng số bất động 
sản và tài sản cá nhân hữu hình của người đóng thuế đó. Giá trị 
bất động sản và tài sản cá nhân hữu hình và việc xác định xem 
tài sản đó có ở trong tiểu bang này hay không sẽ được xác định 
bằng cách sử dụng quy tắc nằm trong các Đoạn từ 25129 đến 
25131, gồm cả hai đoạn này, và quy định theo sau đó, như đã 
được sửa đổi bằng quy định theo Đoạn 25137.

(4) Số tiền người đóng thuế trả lương nhân viên trong tiểu 
bang này, theo định nghĩa trong tiểu phần (c) của Đoạn 25120, 
vượt quá con số ít hơn giữa năm chục ngàn đô la ($50,000) hoặc 
25 phần trăm của tổng số tiền lương người đóng thuế đã trả. 
Tiền lương nhân viên trong tiểu bang này sẽ được xác định 
bằng cách sử dụng quy tắc tính sổ lương nằm trong Đoạn 25133 
và quy định theo sau đó, như đã được sửa đổi bằng quy định 
theo Đoạn 25137.

(c) (1) Ban Thuế Đặc Quyền Kinh Doanh hàng năm phải 
hiệu đính các số liệu trong các đoạn văn (2), (3), và (4) của tiểu 
phần (b) cho phù hợp với tiểu phần (h) của Đoạn 17041. 

(2) Cho các mục đích của việc điều chỉnh theo yêu cầu của 
đoạn văn (1), phải áp dụng tiểu phần (h) của Đoạn 17041 bằng 
cách dùng “2012” thay vì “1988”.

(d) Doanh thu, tài sản, và sổ lương của người đóng thuế bao 
gồm cả phần hùn hoặc tỷ lệ tương xứng của các thực thể bất thu 
nhập thuộc về người đóng thuế đó. Cho các mục đích của tiểu 
phần này, “thực thể bất thu nhập” có nghĩa là một công ty đối 
tác hoặc một công ty “S”.

ĐOẠN 4. Đoạn 25128 của Bộ Luật Thu Nhập và Thuế Vụ 
được tu chính như sau:

25128. (a) Mặc dù có Đoạn 38006, đối  với  các  năm  tính 
thuế bắt đầu trước ngày 1 Tháng Giêng, 2013, toàn bộ thu nhập 
doanh nghiệp sẽ được phân bổ cho tiểu bang này bằng cách 
nhân thu nhập doanh nghiệp với một phân số, mà tử số của nó 
là hệ số tài sản cộng với hệ số sổ lương cộng với hai lần hệ số 
doanh thu, và mẫu số của nó là bốn, trừ khi được quy định khác 
đi trong tiểu phần (b) hoặc (c).

(b) Nếu một hãng buôn hoặc thương nghiệp phân chia nhận 
được hơn 50 phần trăm “tổng doanh thu” của họ từ việc tiến 
hành một hoặc nhiều hoạt động kinh doanh hội đủ điều kiện, thì 
toàn bộ thu nhập doanh nghiệp của hãng buôn hoặc thương 

nghiệp phân chia đó sẽ được phân bổ cho tiểu bang này bằng 
cách nhân thu nhập doanh nghiệp với một phân số, mà tử số của 
nó là hệ số tài sản cộng với hệ số sổ lương cộng với hệ số doanh 
thu, và mẫu số của nó là ba.

(c) Cho các mục đích của đoạn này, một “hoạt động kinh 
doanh hội đủ điều kiện” có nghĩa như sau:

(1) Một hoạt động kinh doanh nông nghiệp.
(2)  Một hoạt động kinh doanh khai khoáng.
(3) Một hoạt động tiết kiệm và cho vay.
(4) Một hoạt động ngân hàng hoặc kinh doanh tài chánh.
(d) Cho các mục đích của đoạn này:
(1) “Tổng doanh thu” có nghĩa là tổng số thu vào như được 

mô tả trong tiểu phần (e) hoặc (f) của Đoạn 25120 (khác với 
tổng số thu vào từ các vụ giao dịch bán hàng hay loại khác trong 
một hãng buôn hoặc thương nghiệp phân chia giữa các thành 
viên của một nhóm công ty mà các hệ số thu nhập và phân bổ 
của họ theo quy định phải được bao gồm trong một báo cáo kết 
hợp theo Đoạn 25101, giới hạn, nếu thích ứng, bởi Đoạn 25110), 
bất kể số thu vào này được loại trừ khỏi hệ số doanh thu khi áp 
dụng Đoạn 25137.

(2) “Hoạt động kinh doanh nông nghiệp” có nghĩa là các hoạt 
động liên quan đến bất cứ loại gia súc, sữa, gia cầm, trái cây, 
động vật cho lông, hoặc xe tải nông trại, đồn điền, trang trại, 
vườn ươm, hoặc đồng cỏ chăn nuôi nào. “Hoạt động kinh doanh 
nông nghiệp” cũng bao gồm các hoạt động liên quan đến canh 
tác đất đai hoặc chăn nuôi hay thu hoạch bất kỳ mặt hàng nông 
nghiệp hay vườn tược nào, bao gồm, nhưng không giới hạn 
vào, việc chăn nuôi, cắt lông, cho ăn, chăm sóc, huấn luyện, 
hoặc quản lý động vật trong một nông trại cũng như việc xử lý, 
sấy, đóng gói, phân loại, hoặc lưu trữ trong một nông trại bất kỳ 
mặt hàng nông nghiệp hay vườn tược nào trong trạng thái chưa 
chế biến của nó, nhưng chỉ khi nào chủ nông trại, người thuê, 
hoặc nhà điều hành nông trại thường xuyên sản xuất hơn một 
nửa số mặt hàng hóa chăm bón đó.

(3) “Hoạt động kinh doanh khai khoáng” có nghĩa là các hoạt 
động liên quan đến việc sản xuất, tinh lọc, hoặc chế biến dầu, 
khí đốt tự nhiên, hoặc quặng khoáng sản.

(4) “Hoạt động tiết kiệm và cho vay” có nghĩa là bất kỳ hoạt 
động nào được thực hiện qua các hiệp hội tiết kiệm và cho vay 
hoặc ngân hàng tiết kiệm đã lập hiến chương theo luật liên bang 
hoặc tiểu bang.

(5) “Hoạt động ngân hàng hoặc kinh doanh tài chánh” có 
nghĩa là các hoạt động có liên quan đến những vụ giao dịch 
bằng tiền bạc hoặc tiền vốn trong cuộc cạnh tranh đáng kể với 
việc kinh doanh của các ngân hàng quốc gia.

(6) “Hãng buôn hoặc thương nghiệp phân chia” có nghĩa là 
một hãng buôn hoặc thương nghiệp riêng biệt mà thu nhập 
doanh nghiệp của họ phải được phân bổ theo các Đoạn 25101 và 
25120, giới hạn, nếu thích ứng, bởi Đoạn 25110, sử dụng cùng 
một mẫu số cho mỗi hệ số thích ứng về sổ lương, tài sản, và 
doanh thu.

(7) Đoạn văn (4) của tiểu phần (c) sẽ chỉ áp dụng nếu Ban 
Thuế Đặc Quyền Kinh Doanh thông qua Công Thức Đề Nghị 
Tính Thuế Đa Tiểu Bang để Phân Bổ Đồng Nhất Thu Nhập 
Ròng từ các Viện Tài Chánh, hoặc công thức tương đương đáng 
kể, và sẽ trở nên có hiệu lực vào cùng ngày có hiệu lực như là 
công thức được thông qua.
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(8) Trong bất cứ trường hợp nào khi các hệ số thu nhập và 
phân bổ của từ hai hiệp hội hay công ty tiết kiệm trở lên theo 
quy định phải được bao gồm trong một bản báo cáo kết hợp 
theo Đoạn 25101, giới hạn, nếu thích ứng, bởi Đoạn 25110, thì 
cả hai điều sau đây sẽ áp dụng:

(A) Việc áp dụng phép thử hơn 50 phần trăm của tiểu phần 
(b) sẽ được thực hiện đối với “tổng doanh thu” của toàn bộ 
nhóm hãng buôn hoặc thương nghiệp phân chia.

(B) Toàn bộ thu nhập doanh nghiệp của nhóm sẽ được phân 
bổ theo tinh thần của một trong hai tiểu phần (a) hoặc (b), hoặc 
tiểu phần (b) của Đoạn 25128.5, Đoạn 25128.5 hoặc 25128.7, khi 
thích ứng.

ĐOẠN 5. Đoạn 25128.5 của Bộ Luật Thu Nhập và Thuế 
Vụ được tu chính như sau:

25128.5. (a) Mặc dù có Đoạn 38006, đối với các năm tính 
thuế bắt đầu vào hoặc sau ngày 1 Tháng Giêng, 2011, và trước 
ngày  1  Tháng  Giêng,  2013, bất cứ hãng buôn hoặc thương 
nghiệp phân chia nào, ngoại trừ một hãng buôn hoặc thương 
nghiệp phân chia được mô tả trong tiểu phần (b) của Đoạn 
25128, có thể chọn năm khai thuế bất khả thu hồi cho lần khai 
thuế kịp thời đầu tiên, theo cách thức và mẫu mà Ban Thuế Đặc 
Quyền Kinh Doanh đưa ra để phân bổ thu nhập của họ theo 
đoạn này, và không theo Đoạn 25128.

(b) Mặc dù có Đoạn 38006, đối với các năm tính thuế bắt đầu 
vào hoặc sau ngày 1 Tháng Giêng, 2011, và trước ngày 1 Tháng 
Giêng, 2013, toàn bộ thu nhập doanh nghiệp của một hãng buôn 
hoặc thương nghiệp phân chia chọn năm khai thuế như mô tả 
trong tiểu phần (a) sẽ được phân bổ cho tiểu bang này bằng cách 
nhân thu nhập doanh nghiệp với hệ số doanh thu.

(c) Ban Thuế Đặc Quyền Kinh Doanh có thẩm quyền ban 
hành các quy định cần thiết hoặc thích hợp liên quan đến việc 
chọn năm khai thuế theo đoạn này, bao gồm các quy định phù 
hợp với những quy tắc được đưa ra để chọn năm khai thuế theo 
Đoạn 25113.
(d)  Đoạn này sẽ không áp dụng đối với các năm tính thuế bắt 

đầu vào hoặc sau ngày 1 Tháng Giêng, 2013, và kể từ ngày 1 
Tháng Mười Hai, 2013, bị bãi bỏ.

ĐOẠN 6. Đoạn 25128.7 được thêm vào Bộ Luật Thu Nhập 
và Thuế Vụ, như sau:
25128.7.  Mặc dù có Đoạn 38006, đối với các năm tính thuế 

bắt đầu vào hoặc sau ngày 1 Tháng Giêng, 2013, toàn bộ thu 
nhập  doanh  nghiệp  của một  hãng  buôn  hoặc  thương  nghiệp 
phân chia, ngoại trừ một hãng buôn hoặc thương nghiệp phân 
chia được mô tả trong tiểu phần (b) của Đoạn 25128, sẽ được 
phân  bổ  cho  tiểu  bang  này  bằng  cách  nhân  thu  nhập doanh 
nghiệp với hệ số doanh thu.

ĐOẠN 7. Đoạn 25136 của Bộ Luật Thu Nhập và Thuế Vụ 
được tu chính như sau:

25136. (a) Đối với các năm tính thuế bắt đầu trước ngày 1 
Tháng Giêng, 2011, và đối với các năm tính thuế bắt đầu vào 
hoặc sau ngày 1 Tháng Giêng, 2011, và  trước  ngày 1 Tháng 
Giêng, 2013, mà Đoạn 25128.5 có hiệu lực và chưa chọn năm 
khai thuế theo tiểu phần (a) của Đoạn 25128.5, thì doanh thu, 
ngoại trừ doanh thu từ tài sản cá nhân hữu hình, được tính vào 
tiểu bang này nếu:

(1) Hoạt động tạo ra thu nhập được tiến hành trong tiểu bang 
này; hoặc

(2) Hoạt động tạo ra thu nhập được tiến hành cả trong và 
ngoài tiểu bang này và một phần lớn hơn của hoạt động tạo ra 
thu nhập được tiến hành trong tiểu bang này so với bất cứ tiểu 
bang nào khác, dựa trên hiệu quả chi phí.

(3) Tiểu phần này sẽ áp dụng, và tiểu phần (b) sẽ không áp 
dụng, cho bất cứ năm tính thuế nào bắt đầu vào hoặc sau ngày 1 
Tháng Giêng, 2011, và trước ngày 1 Tháng Giêng, 2013, khi mà 
Đoạn 25128.5 không có hiệu lực đối với bất cứ người đóng thuế 
nào phải chịu thuế áp đặt theo mục này.

(b) Đối với các năm tính thuế bắt đầu vào hoặc sau ngày 1 
Tháng Giêng, 2011, và trước ngày 1 Tháng Giêng, 2013:

(1) Doanh thu từ các dịch vụ được tính trong tiểu bang này 
miễn là người mua dịch vụ nhận được lợi ích của dịch vụ đó 
trong tiểu bang này. 

(2) Doanh thu từ tài sản vô hình được tính trong tiểu bang 
này miễn là tài sản đó được sử dụng trong tiểu bang này. Trong 
trường hợp chứng khoán có thể bán trên thị trường, doanh thu 
được tính trong tiểu bang này nếu khách hàng ở trong tiểu bang 
này.

(3) Doanh thu từ việc bán, cho thuê dài hạn, cho mướn, hoặc 
cấp phép sử dụng bất động sản được tính trong tiểu bang này 
nếu bất động sản đó nằm trong tiểu bang này.

(4) Doanh thu từ việc cho mướn, cho thuê dài hạn, hoặc cấp 
phép sử dụng tài sản cá nhân hữu hình được tính trong tiểu 
bang này nếu tài sản đó nằm trong tiểu bang này.

(5) (A) Nếu Đoạn 25128.5 có hiệu lực, thì tiểu phần này sẽ 
áp dụng thay tiểu phần (a) cho bất cứ năm tính thuế nào mà việc 
chọn năm khai thuế đã được thực hiện theo tiểu phần (a) của 
Đoạn 25128.5.

(B) Nếu Đoạn 25128.5 không có hiệu lực, thì tiểu phần này 
sẽ không áp dụng và tiểu phần (a) sẽ áp dụng đối với bất cứ 
người đóng thuế nào phải chịu thuế áp đặt theo mục này.

(C) Mặc dù có các tiểu đoạn văn (A) hoặc (B), tiểu phần này 
sẽ áp dụng cho các mục đích của đoạn văn (2) tiểu phần (b) của 
Đoạn 23101.

(c) Ban Thuế Đặc Quyền Kinh Doanh có thể đưa ra quy định 
cần thiết hoặc thích hợp để thực hiện các mục đích của tiểu phần 
(b).
(d)  Đoạn này sẽ không áp dụng đối với các năm tính thuế bắt 

đầu vào hoặc sau ngày 1 Tháng Giêng, 2013, và kể từ ngày 1 
Tháng Mười Hai, 2013, bị bãi bỏ.

ĐOẠN 8. Đoạn 25136 được thêm vào Bộ Luật Thu Nhập 
và Thuế Vụ, như sau:
25136.  (a)  Mặc dù  có Đoạn 38006,  đối  với  các năm  tính 

thuế bắt đầu vào hoặc sau ngày 1 Tháng Giêng, 2013, doanh 
thu, ngoại trừ doanh thu từ tài sản cá nhân hữu hình, được tính 
trong tiểu bang này nếu:
(1)  Doanh thu từ các dịch vụ được tính trong tiểu bang này 

miễn là người mua dịch vụ nhận được lợi ích của các dịch vụ 
đó trong tiểu bang này.
(2)  Doanh thu từ tài sản vô hình được tính trong tiểu bang 

này miễn là tài sản đó được sử dụng trong tiểu bang này. Trong 
trường hợp chứng khoán có thể bán trên thị trường, doanh thu 
được tính trong tiểu bang này nếu khách hàng ở trong tiểu bang 
này.
(3)  Doanh thu từ việc bán, cho thuê dài hạn, cho mướn, hoặc 

cấp phép sử dụng bất động sản được tính trong tiểu bang này 
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nếu bất động sản đó nằm trong tiểu bang này.
(4)  Doanh thu từ việc cho mướn, cho thuê dài hạn, hoặc cấp 

phép  sử dụng  tài  sản cá nhân hữu hình được  tính  trong  tiểu 
bang này nếu tài sản đó nằm trong tiểu bang này.
(b)   Ban Thuế Đặc Quyền Kinh Doanh có  thể đưa  ra quy 

định cần thiết hoặc thích hợp để thực hiện các mục đích của 
đoạn này.

ĐOẠN 9. Đoạn 25136.1 được thêm vào Bộ Luật Thu Nhập 
và Thuế Vụ, như sau:
25136.1.  (a)  Đối với  các năm  tính  thuế bắt đầu vào hoặc 

sau ngày 1 Tháng Giêng, 2013, một người đóng thuế hội đủ điều 
kiện mà phân chia thu nhập doanh nghiệp của mình theo Đoạn 
25128.7 phải áp dụng các điều khoản sau đây:
(1)  Mặc dù có Đoạn 25137, doanh thu hội đủ điều kiện được 

tính vào tiểu bang này phải bằng 50 phần trăm số doanh thu hội 
đủ điều kiện mà lẽ ra sẽ được tính vào tiểu bang này theo Đoạn 
25136 nhưng chỉ cho việc áp dụng đoạn này. 50 phần trăm còn 
lại sẽ không được tính vào tiểu bang này.
(2)  Toàn bộ doanh thu khác phải được tính theo Đoạn 25136.
(b)  Cho các mục đích của đoạn này:
(1)  “Người  đóng  thuế  hội  đủ  điều  kiện”  có  nghĩa  là  một 

thành  viên  của một  nhóm khai  thuế  kết  hợp mà  cũng  là một 
nhóm hội đủ điều kiện, theo định nghĩa trong đoạn văn (10) tiểu 
phần  (b)  Đoạn  25106.5  Tiêu  Đề  18  của  Bộ  Luật  Điều  Lệ 
California có hiệu lực vào ngày đạo luật có thêm đoạn này có 
hiệu lực.
(2)  “Nhóm hội đủ điều kiện” có nghĩa là một nhóm khai thuế 

kết hợp, theo định nghĩa trong đoạn văn (3) tiểu phần (b) Đoạn 
25106.5 Tiêu Đề 18 của Bộ Luật Điều Lệ California, có hiệu lực 
vào ngày đạo luật có thêm đoạn này có hiệu lực, mà thỏa mãn 
các điều kiện sau đây:
(A)  Đã đáp ứng điều kiện đầu tư tối thiểu cho năm tính thuế.
(B)  Đối với năm tính thuế của nhóm khai thuế kết hợp bắt 

đầu trong năm 2006, nhóm khai thuế kết hợp thu được hơn 50 
phần trăm tổng doanh thu trong mạng lưới của họ tại Hoa Kỳ 
từ hoạt động kinh doanh một hoặc nhiều hệ thống cáp.
(C)  Cho  các  mục  đích  đáp  ứng  những  điều  kiện  của  tiểu 

đoạn văn (B), các quy tắc sau đây sẽ được áp dụng:
(i)  Nếu một thành viên của nhóm khai thuế kết hợp cho năm 

tính thuế này không phải là một thành viên của cùng nhóm khai 
thuế kết hợp cho năm  tính  thuế bắt đầu  trong năm 2006,  thì 
tổng doanh thu của thành viên không nằm trong nhóm đó phải 
được bao gồm trong việc xác định  tổng doanh  thu của nhóm 
khai thuế kết hợp cho năm tính thuế của họ bắt đầu trong năm 
2006 giống như là thành viên không nằm trong nhóm đó đã là 
một  thành viên của nhóm khai  thuế kết hợp đó cho năm tính 
thuế bắt đầu trong năm 2006.
(ii) Tổng doanh  thu phải bao gồm  tổng doanh  thu của một 

quan hệ đối tác hội đủ điều kiện, nhưng chỉ trong phạm vi quyền 
lợi của thành viên đó trong quan hệ đối tác.
(3)  “Hệ thống cáp” và “mạng lưới” sẽ có cùng ý nghĩa như 

được định nghĩa trong Đoạn 5830 của Bộ Luật Tiện Ích Công 
Cộng, có hiệu lực vào ngày đạo luật có thêm đoạn này có hiệu 
lực. “Dịch vụ mạng lưới” có nghĩa là các dịch vụ video, cáp, 
tiếng nói, hoặc dữ liệu.
(4)  “Tổng doanh thu” có nghĩa  là  tổng thu nhập theo định 

nghĩa trong đoạn văn (2) tiểu phần (f) của Đoạn 25120 (ngoại 

trừ tổng thu nhập từ các vụ mua bán hoặc giao dịch khác giữa 
các  thành viên hoặc  trong nhóm khai  thuế kết hợp với nhau, 
giới hạn, nếu thích ứng, bởi Đoạn 25110).
(5)  “Điều kiện đầu tư tối  thiểu” có nghĩa là chi phí hội đủ 

điều  kiện  không  dưới  hai  trăm  năm  chục  triệu  đô  la 
($250,000,000)  bởi  một  nhóm  khai  thuế  kết  hợp  trong  năm 
dương lịch gồm cả khởi điểm của năm tính thuế.
(6)  “Chi phí hội đủ điều kiện” có nghĩa là bất kỳ chi phí kết 

hợp nào có thể tính vào tiểu bang này đối với tài sản hữu hình, 
sổ  lương,  dịch  vụ,  phí  đặc  quyền  kinh  doanh,  hay  bất  kỳ  vụ 
phân phối tài sản vô hình nào hoặc các quyền khác, thanh toán 
hoặc phát sinh bởi hoặc thay mặt cho một thành viên của một 
nhóm khai thuế kết hợp.
(A)  Một chi phí ngoài tài sản hữu hình phải được tính vào 

tiểu bang này nếu thành viên của nhóm khai thuế kết hợp nhận 
được lợi ích từ việc mua hàng hoặc chi tiêu trong tiểu bang này.
(B)  Một vụ mua hoặc chi phí cho tài sản hữu hình phải được 

tính vào tiểu bang này nếu tài sản đó được đưa vào phục vụ 
trong tiểu bang này.
(C)  Chi phí hội đủ điều kiện phải bao gồm chi phí của một 

nhóm khai thuế kết hợp đối với tài sản hoặc dịch vụ được mua, 
sử dụng, hoặc cung cấp bởi các nhà  thầu độc  lập  trong  tiểu 
bang này.
(D)  Chi phí hội đủ điều kiện cũng phải bao gồm chi phí của 

một quan hệ đối tác hội đủ điều kiện, nhưng chỉ trong phạm vi 
quyền lợi của thành viên trong quan hệ đối tác đó.
(7)  “Quan hệ đối tác hội đủ điều kiện” có nghĩa là một quan 

hệ đối tác mà thu nhập từ quan hệ đối tác và các hệ số phân bổ 
được bao gồm trong thu nhập và các hệ số phân bổ của một 
thành viên trong nhóm khai thuế kết hợp, nhưng chỉ trong phạm 
vi quyền lợi của thành viên trong quan hệ đối tác đó.
(8)  “Doanh thu hội đủ điều kiện” có nghĩa là tổng doanh thu 

từ việc cung cấp bất kỳ dịch vụ mạng lưới nào, ngoại trừ tổng 
doanh thu từ việc bán hoặc cho thuê các thiết bị đặt tại cơ sở 
khách hàng. “Doanh thu hội đủ điều kiện” phải bao gồm doanh 
thu hội đủ điều kiện từ một quan hệ đối tác hội đủ điều kiện, 
nhưng chỉ trong phạm vi quyền lợi của thành viên trong quan 
hệ đối tác đó. 
(c) Quy tắc trong đoạn này liên quan đến doanh thu hội đủ 

điều kiện từ một quan hệ đối tác hội đủ điều kiện nhằm để phù 
hợp với quy tắc áp dụng cho những quan hệ đối tác theo đoạn 
văn (3) tiểu phần (f) Đoạn 25137-1 Tiêu Đề 18 của Bộ Luật Điều 
Lệ California.
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NỘI DUNG CÁC DỰ LUẬT

DỰ LUẬT 40 
Bản Đồ Thượng Viện Toàn Tiểu Bang do Ủy Ban Công 

Dân Tái Phân Chia Địa Hạt chứng nhận vào Ngày 15 
Tháng Tám, 2011, được đệ trình ra trước người dân để 
trưng cầu dân ý theo tiểu phần (i) Đoạn 2 Điều XXI của 
Hiến Pháp California.
DỰ LUẬT

Quyết Nghị 
Ủy Ban Công Dân Tái Phân Chia Địa Hạt California  
Chứng Nhận Bản Đồ Thượng Viện Toàn Tiểu Bang 

15 Tháng Tám, 2011

Xét rằng, vào Ngày 29 Tháng Bảy, 2011, Ủy Ban Công Dân Tái Phân Chia Địa Hạt California 
(Ủy Ban) đã bỏ phiếu phê chuẩn việc công bố và để công chúng nhận xét về Bản Đồ Thượng 
Viện Toàn Tiểu Bang (Bản Đồ Thượng Viện) được gọi là Bản Đồ Thượng Viện sau cùng sơ 
khởi; và,

Xét rằng, vào Ngày 15 Tháng Tám, 2011, theo Điều XXI, Đoạn 2(c)(5) Hiến Pháp California, 
Ủy Ban đã bỏ phiếu áp dụng Bản Đồ Thượng Viện làm bản sau cùng, có tên hồ sơ là  
crc_20110815_senate_certified_statewide.zip và hash algorithm an ninh (SHA-1) số 
14cd4e126ddc5bdce946f67376574918f3082d6b.

Do đó, nay có quyết định rằng, theo Điều XXI, Đoạn 2 (g) của Hiến Pháp California, Bản Đồ 
Thượng Viện, có tên SHA-1 như ở trên theo đây được Ủy Ban chứng nhận và sẽ giao cho Tổng 
Thư Ký Tiểu Bang California; và,

Quyết định thêm, rằng các ủy viên của Ủy Ban đã ký tên vào Quyết Nghị này.

NỘP BẢN 
cho văn phòng Tổng Thư Ký Tiểu Bang 

của Tiểu Bang California 
15 THÁNG TÁM, 2011
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NỘI DUNG CÁC DỰ LUẬT DỰ LUẬT 40 TIẾP THEO

Các Địa Hạt Thượng Viện Tiểu Bang California
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Địa Hạt Thượng Viện Tiểu Bang California 1 Địa Hạt Thượng Viện Tiểu Bang California 2

Địa Hạt Thượng Viện Tiểu Bang California 3 Địa Hạt Thượng Viện Tiểu Bang California 4
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