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PHẦN TRÌNH BÀY CỦA ỨNG CỬ VIÊN
THƯỢNG NGHỊ SĨ HOA KỲ

Kevin de León | ĐẢNG VIÊN ĐẢNG DÂN CHỦ

Tôi vinh dự là ứng cử viên được sự ủng hộ của Đảng Dân Chủ California cho chức vụ Thượng Viện Hoa Kỳ. 
Tổng Thống cứ nhất định chia rẻ người dân chúng ta và hạ thấp những lý tưởng California của chúng ta. 
Giới đương quyền tại Washington không sẵn lòng hoặc không có khả năng chống trả. Người dân 
California xứng đáng có được một Thượng Nghị Sĩ sẽ đấu tranh vì tương lai của họ với niềm đam mê và 
tính độc lập. Như nhiều người trong chúng ta theo đuổi giấc mơ Mỹ, tôi hiểu chẳng có thứ gì được trao 
cho quý vị một cách dễ dàng. Chỉ tại Mỹ thì con trai của một quản gia nhập cư, như tôi, mới có thể trưởng 
thành để lãnh đạo Thượng Viện California. Tôi cũng có những trải nghiệm cuộc sống như quý vị—chật 
vật để trả tiền nhà, lo lắng về học phí đại học và chi trả những chi phí chăm sóc sức khỏe. Đó là cuộc vật 
lộn mà rất ít nhà lãnh đạo Washington DC hiểu được. Với số triệu phú chiếm hai phần ba Thượng Viện, 
thật dễ dàng để hiểu họ quá xa rời những người Mỹ bình thường như thế nào. Bất chấp lời nói hoa mỹ 
của họ, những đảng viên Đảng Dân Chủ tại DC đang cố trì hoãn hệ thống Medicare cho tất cả và sự thay 
đổi khí hậu, e ngại những người vận động hành lang của công ty dầu và dược phẩm. Là Chủ Tịch Thượng 
Viện California của quý vị, tôi không bao giờ bằng lòng với cách suy nghĩ hạn hẹp. Tôi đã tham gia vào các 
công ty bảo hiểm lớn, tranh đấu để cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho tất cả mọi người. Tôi đã 
chiến đấu với việc tăng thuế của Trump để bảo vệ tầng lớp trung lưu; trường cao đẳng miễn phí, trả lương 
công bằng, quyền nhập cư và quyền công dân; và biến California trở thành một nhà lãnh đạo thế giới trong 
cuộc chiến chống lại sự biến đổi khí hậu. Chúng ta cần tình thần lãnh đạo táo bạo trong Thượng viện để 
đưa đất nước này đi đúng hướng, với một nền kinh tế làm việc cho tất cả chúng ta, không chỉ cho người 
giàu. Tôi sẽ đưa tài lãnh đạo California đã được chứng minh đến Thượng Viện Hoa Kỳ.
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• Phục vụ với tư cách là một trong hai Thượng Nghị Sĩ đại 
diện cho lợi ích của California tại Quốc Hội Hoa Kỳ.

• Đề xuất và bỏ phiếu cho những luật lệ mới của quốc gia.

• Bỏ phiếu xác nhận các thẩm phán liên bang, các Thẩm Phán 
Tòa Án Tối Cao và nhiều chức vụ dân sự và quân đội cao cấp 
do tổng thống bổ nhiệm.

Dianne Feinstein | ĐẢNG VIÊN ĐẢNG DÂN CHỦ

Là một Thượng Nghị Sĩ của California, tôi làm việc chăm chỉ mỗi ngày để trở thành một tiếng nói mạnh 
mẽ và hiệu quả cho các giá trị cấp tiến của tiểu bang chúng ta, và tôi tự hào giành chiến thắng trong cuộc 
bầu cử sơ bộ California với 70% số phiếu bầu của Đảng Dân Chủ. Tôi là một người ủng hộ nhất quán cho 
việc chăm sóc sức khỏe phổ quát, quyền phụ nữ, quyền của những người đồng tính nữ, đồng tính nam, 
lưỡng tính, chuyển đổi giới tính, và đa dạng tính dục (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer, LGBTQ) 
và quyền của người nhập cư. Tôi đã yêu cầu NRA lấy vũ khí tấn công ra khỏi đường phố, đấu tranh để trả 
tiền lương công bằng cho phụ nữ, và luật tài trợ để bảo vệ Dreamers và chấm dứt chính sách tách ly trẻ 
em ra khỏi cha mẹ ở biên giới. Tôi đã giành được cơ hội kinh tế để nâng cao tất cả người dân California, 
đặc biệt là các gia đình lao động đang gặp khó khăn trong nền kinh tế ngày nay. Tôi phản đối mạnh mẽ 
Donald Trump và chương trình nghị sự của ông ấy mà chia cắt đất nước của chúng ta và làm giảm các 
liên minh của chúng ta trên khắp thế giới. Tôi đã giúp đánh bại các nỗ lực của Đảng Cộng Hòa khi họ ra 
sức bãi bỏ và phá hoại Đạo Luật Chăm Sóc Hợp Túi Tiền. Là Đảng Viên Đảng Dân Chủ có cấp bậc trong Ủy 
Ban Tư Pháp Thượng Viện, tôi đã phản đối mạnh mẽ đề cử của Trump đối với các thẩm phán cực đoan. 
Tôi đang đấu tranh để bảo vệ phụ nữ tại nơi làm việc và đã thông qua một luật trong năm nay, đó là luật 
bảo vệ các nữ vận động viên thể dục dụng cụ và những vận động viên nghiệp dư khác trước những kẻ lợi 
dụng tình dục. Và tôi sẽ tiếp tục đối đầu và ngăn chặn chương trình nghị sự chống lại môi trường thiếu 
thận trọng của Trump, bao gồm cả việc ông ấy chối bỏ sự biến đổi khí hậu, tấn công vào các vùng đất 
được bảo vệ của California và đe dọa cấp giấy phép khoan dầu mới ngoài khơi bờ biển California. Được 
ủng hộ bởi Tổng Thống Barack Obama và Thượng Nghị Sĩ Kamala Harris, tôi xin lá phiếu bầu của quý vị 
để tôi có thể tiếp tục đấu tranh cho California trong những thời điểm khó khăn này.
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PHẦN TRÌNH BÀY CỦA ỨNG CỬ VIÊN
THỐNG ĐỐC

John H. Cox | ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CỘNG HÒA

Tôi không thể tin là tôi có thể vào tới cuộc tranh cử quyết định chung cuộc cho chức vụ Thống đốc. Tôi 
không phải là một phần của tầng lớp chính trị, không sinh ra giàu có, không có gia đình nào có quan hệ 
chính trị. Tên tôi là John Cox, và tôi cho rằng những gì tầng lớp chính trị đã làm cho người dân lao động ở 
California là một tội ác. Họ đã chơi gian lận, trao đổi sự ủng hộ và làm giàu cho bản thân, trong khi hàng 
triệu người dân California bị lãng quên đã bị bỏ lại phía sau. Chúng ta có giá xăng và phí xe cộ cao ngất 
ngưỡng, với tỷ lệ đói nghèo cao nhất trong nước. Nơi hàng triệu người đi làm xa ở các thành phố mà họ 
yêu thích, nhưng không có đủ khả năng tài chính để sinh sống ở đó. Vì vậy, họ đi lại trên những con 
đường hỗn độn. Họ gửi con cái đến trường không tốt. Các chính trị gia Sacramento phân chia nước trong 
nhà của chúng ta, trong khi lại đổ nguồn nước dồi dào của chúng ta vào đại dương. Bạn bè và gia đình 
của chúng ta đang dọn ra khỏi California —không phải vì họ muốn, mà vì họ phải làm vậy. Nơi với quá 
nhiều người dân California, họ phải lựa chọn giữa việc mua xăng để đi làm, hoặc mua thực phẩm để nuôi 
gia đình. Đó là một lựa chọn không ai trong chúng ta nên làm. Tin tốt lành — chúng ta không phải chịu 
đựng điều này, bởi vì sự trợ giúp đang đến. Chúng ta có thể ngăn chặn việc phân chi nước, bãi bỏ thuế 
xăng, sửa chữa trường học của chúng ta và một lần nữa làm cho nhà ở hợp túi tiền, nhưng chỉ khi chúng 
ta sẵn sàng đòi hỏi các nhà lãnh đạo chính trị thất bại phải chịu trách nhiệm giải trình. Tôi là John Cox và 
tôi muốn trở thành thống đốc của quý vị.

E-mail: info@JohnCoxforGovernor.com
JohnCoxforGovernor.com
Twitter: @TheRealJohnHCox

• Là tổng giám đốc điều hành của tiểu bang, giám sát hầu hết 
các ban ngành và cơ quan trong tiểu bang và bổ nhiệm các 
thẩm phán.

• Đề xuất các luật mới, phê chuẩn hay phủ quyết luật, và  
đệ trình ngân sách tiểu bang hàng năm cho Cơ Quan  
Lập Pháp.

• Huy động và chỉ đạo các nguồn tài nguyên tiểu bang trong 
những trường hợp khẩn cấp.

Gavin Newsom | ĐẢNG VIÊN ĐẢNG DÂN CHỦ

Không có phần trình bày của ứng cử viên
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PHẦN TRÌNH BÀY CỦA ỨNG CỬ VIÊN
PHÓ THỐNG ĐỐC

Eleni Kounalakis | ĐẢNG VIÊN ĐẢNG DÂN CHỦ

Tôi là một nữ doanh nhân, người mẹ, và cựu Đại Sứ Hoa Kỳ dưới thời Tổng Thống Obama. Tôi đang  
tranh cử chức vụ Phó Thống Đốc để bảo vệ các giá trị đa dạng và cơ hội của California—vì những giá trị 
này sẽ tăng sức mạnh cho nền kinh tế của chúng ta. Tôi tự hào được ủng hộ bởi Thượng Nghị sĩ Kamala 
Harris, Thượng Nghị Sĩ Dianne Feinstein, Liên Hiệp Cử Tri Bảo tồn California, Tổ Chức Phụ Nữ Quốc Gia và Liên 
Đoàn Giáo Viên California. Là một con gái của một người nhập cư và là người tốt nghiệp đại học đầu tiên 
trong gia đình tôi, tôi sẽ đấu tranh cho nền giáo dục có giá hợp lý bằng cách phản đối việc tăng học phí tại 
các trường đại học UC, CSU và cộng đồng của chúng tôi. Tôi sẽ làm việc để thay đổi văn hóa chính trị 
ở Sacramento để ngăn chặn tình trạng quấy rối tình dục ở nơi làm việc ở khắp mọi nơi, giữ cho những kẻ 
phạm tội chịu trách nhiệm và đảm bảo phụ nữ nhận được mức lương bình đẳng cho công việc bình đẳng. 
Là một Đại Sứ Hoa Kỳ, tôi đã đi cùng với quân đội của chúng ta và biết rằng việc thúc đẩy nền Dân Chủ ở 
nước ngoài có nghĩa là hỗ trợ các cựu chiến binh của chúng tôi khi họ trở về nhà. Tôi tin tưởng vào chất 
lượng, hệ thống chăm sóc trẻ em với giá hợp lý và hệ thống chăm sóc sức khỏe phổ quát. Tôi sẽ Chỉ Đạo Ủy 
Ban Đất Đai Tiểu Bang và đấu tranh chống lại kế hoạch mở bờ biển California để khoan thêm dầu ngoài 
khơi của Donald Trump. Là một nữ doanh nhân, tôi đã xây dựng các dự án cơ sở hạ tầng lớn, tạo việc làm 
cho người dân California, và cung cấp nhà ở giá hợp lý cho các gia đình làm việc. Tôi hiểu rằng chúng ta 
phải xây dựng một nền kinh tế mà nâng cao đời sống của người dân California và bảo vệ Giấc mơ Mỹ.  
Tôi đã đi đến tất cả 58 quận và đã lắng nghe câu chuyện của quý vị. Tôi luôn lắng nghe tiếng nói của toàn 
thể người dân California. Cảm ơn sự quan tâm của quý vị và lá phiếu của quý vị.

916 Kearny St. #605
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• Tiếp nhận chức vụ và nhiệm vụ của Thống Đốc trong trường 
hợp người đương nhiệm bị buộc tội, tử vong, từ chức, cách 
chức hoặc vắng mặt khỏi tiểu bang.

• Phục vụ với tư cách là chủ tịch Thượng Viện Tiểu Bang và có 
một phiếu quyết định (tie-breaking vote).

• Chủ trì Ủy Ban Phát Triển Kinh Tế; là thành viên của Ủy Ban 
Đất Đai Tiểu Bang, và Hội Đồng Bảo Vệ Biển; và tham gia 
các hội đồng của hệ thống đại học California.

Ed Hernandez | ĐẢNG VIÊN ĐẢNG DÂN CHỦ

Bác Sĩ Ed Hernandez, Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang kiêm tiểu doanh nhân, đang tranh cử chức vụ Phó Thống 
Đốc để mở rộng việc tiếp cận chăm sóc sức khỏe, giảm chi phí thuốc theo toa, tranh đấu cho các gia đình 
lao động, bảo vệ môi trường, và làm cho nền giáo dục đại học được tiếp cận nhiều hơn với giá hợp lý hơn. 
Là người cha và người ông, Hernandez đã dành cả cuộc đời để phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khoẻ của 
cộng đồng của ông bằng cách mang đến dịch vụ chăm sóc mắt chất lượng cho các gia đình lao động tại San 
Gabriel Valley. Là cháu trai của người nhập cư, Hernandez lớn lên trong cộng đồng tầng lớp lao động tại 
Quận L.A., đã làm việc để học đại học, và phát triển kinh doanh hộ gia đình nhỏ thành công cùng với vợ của 
ông. Là một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ, Thượng Nghị Sĩ Hernandez đã dẫn đầu cuộc chiến để 
dịch vụ chăm sóc sức khỏe dễ tiếp cận hơn với giá phải chăng hơn, thông qua một luật ghi dấu ấn để trừng 
phạt các doanh nghiệp dược phẩm lớn vì tăng chi phí thuốc theo toa bằng cách tạo ra quy tắc mới và minh 
bạch nhằm giúp giảm chi phí thuốc. Là nhà lãnh đạo của Thượng viện Tiểu bang, Hernandez đã giúp thông 
qua các luật để bảo vệ quyền tiếp cận không khí và nước sạch, tăng quỹ học đường và chương trình giáo 
dục nghề nghiệp, cũng như cung cấp một năm học miễn phí tại đại học cộng đồng. Thượng Nghị Sĩ Ed 
Hernandez cũng góp phần chấm dứt nền văn hoá im lặng của Sacramento để bảo vệ con người khỏi quấy 
rối tình dục, khiến kẻ lạm dụng phải chịu trách nhiệm và cách chức những người vi phạm. Hernandez được 
ủng hộ bởi Giáo Viên California, Lính Cứu Hỏa, Cảnh Sát, Y Tá, liên đoàn Planned Parenthood, Kiểm Soát 
Viên Tiểu Bang Betty Yee, và Tổng Chưởng Lý California Xavier Becerra vì họ biết rằng ông sẽ đứng lên bảo 
vệ các gia đình chống lại lợi ích đặc biệt của doanh nghiệp. Hãy bỏ phiếu cho Thượng Nghị Sĩ Ed Hernandez 
giữ chức vụ Phó Thống Đốc California.

E-mail: info@edhernandez4ca.com
www.edhernandez4ca.com
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PHẦN TRÌNH BÀY CỦA ỨNG CỬ VIÊN
TỔNG THƯ KÝ TIỂU BANG

• Là viên chức bầu cử đứng đầu của tiểu bang, giám sát  
các cuộc bầu cử trên toàn tiểu bang và cung cấp quyền  
truy cập công cộng vào thông tin vận động tranh cử và  
vận động tài chính.

• Lưu trữ một số hồ sơ kinh doanh nhất định, chứng thực 
nhãn hiệu, quản lý công chứng viên, và cho phép các chủ  
nợ có bảo chứng bảo vệ lợi ích tài chính của họ.

• Bảo tồn lịch sử của California bằng cách thu mua, bảo vệ  
và chia sẻ các kho báu lịch sử của tiểu bang.

Alex Padilla | ĐẢNG VIÊN ĐẢNG DÂN CHỦ

Tôi đang tranh cử để tiếp tục phục vụ với tư cách là Tổng Thư Ký Tiểu Bang của quý vị. Đây là thời điểm 
quan trọng đối với quyền bỏ phiếu và tôi có một hồ sơ đã được chứng minh là đã thành công. Trong 
nhiệm kỳ đầu tiên của tôi, tôi đã làm việc để mở rộng quyền tiếp cận thùng phiếu, bảo vệ an ninh của 
cuộc bầu cử của chúng ta, và vì công việc của tôi, California hiện đang bổ sung hàng triệu cử tri hội đủ điều 
kiện. Tổng Thư Ký Tiểu Bang của chúng ta phải phục vụ cho người dân California. Là Chủ Tịch Hội Đồng 
Thành Phố Los Angeles, Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang và Tổng Thư Ký Tiểu Bang của quý vị, tôi đã làm điều đó.  
Rất mong quý vị bỏ phiếu cho tôi. Truy cập Alex-Padilla.com để tìm hiểu thêm.

777 S. Figueroa St., Suite 4050
Los Angeles, CA 90017

Điện thoại: (213) 452-6565
E-mail: alex@alex-padilla.com
www.alex-padilla.com
@alexpadilla4ca

Mark P. Meuser | ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CỘNG HÒA

Bầu Cử Quan Trọng. Gần đây, Dự Án Bầu Cử Liêm Chính của California đã đệ trình một vụ kiện mà họ cáo 
buộc rằng California có nhiều cử tri ghi danh hơn số lượng cử tri hội đủ điều kiện, chính xác là 101%.  
Chỉ riêng Quận Los Angeles có 144% cử tri ghi danh. Danh sách quá nhiều cử tri tiêu tốn tiền thuế của người 
dân để gửi những tài liệu không cần thiết về việc bỏ phiếu. Chúng cũng tăng cơ hội gian lận. Chúng ta 
cần loại bỏ khỏi danh sách những người đã chết, đã dọn nhà đi, không phải công dân, ghi danh nhiều lần 
và ghi danh ảo. Bầu cử rất quan trọng để cho phép người dân California thông báo cho chính quyền của 
chúng ta về cách chúng ta muốn được cai trị. Bầu cử công bằng bắt đầu với danh sách cử tri chính xác mà 
chỉ những người có đủ điều kiện bỏ phiếu được ghi danh. Tổng Thư Ký Tiểu Bang chịu trách nhiệm duy trì 
danh sách cử tri. Nếu danh sách cử tri vẫn quá nhiều, thì các nhóm lợi ích đặc biệt có thể sử dụng tiền và 
tầm ảnh hưởng để bầu cử cho các chính trị gia được mua chuộc và được trả tiền. Hằng ngày, tôi nghe 
những báo cáo thực tế của người dân California từng chứng kiến một người không phải là công dân bỏ 
phiếu hoặc được biết rằng người thân đã chết mà vẫn bỏ phiếu. Tôi là người dân gốc California, những 
người thực thi luật Hiến Pháp và Bầu Cử. Khi tôi thấy sự việc bất công, tôi đứng lên và giúp đỡ những 
người có nhu cầu. Tôi đã tranh đấu bảo vệ quyền của người khuyết tật và quyền tự do ngôn luận của sinh 
viên đại học và tôi đã chiến thắng. Bây giờ, tôi rất mong quý vị bỏ phiếu cho tôi để tôi dọn sạch danh sách 
quá nhiều cử tri của California. Tôi sẽ sử dụng công nghệ và cơ sở dữ liệu để dọn sạch danh sách cử tri để 
những phiếu bầu trái phép sẽ không ảnh hưởng đến tiếng nói của chúng ta Bầu Cử Quan Trọng.

2 Civic Center, #4338
San Rafael, CA 94913

Điện thoại: (208) 763-8737
E-mail: contact@markmeuser.com
www.markmeuser.com
www.facebook.com/markpmeuser
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PHẦN TRÌNH BÀY CỦA ỨNG CỬ VIÊN
KIỂM SOÁT VIÊN
• Là viên chức tài chính hàng đầu của tiểu bang, phục vụ với 

tư cách là kế toán viên của tiểu bang và người giữ sổ sách 
của tất cả các quỹ công cộng.

• Quản lý hệ thống lương bổng tiểu bang và luật tài sản 
không người khai nhận, và thực hiện kiểm toán và duyệt  
xét các hoạt động của tiểu bang.

• Phục vụ trong Hội Đồng Bình Quân, Hội Đồng Kiểm Soát, 
các hội đồng và ủy ban khác.

Betty T. Yee | ĐẢNG VIÊN ĐẢNG DÂN CHỦ
Cảm ơn quý vị đã cho tôi có đặc quyền và cơ hội để phục vụ với tư cách là Kiểm Soát Viên của Tiểu Bang, 
người giám sát tài chính độc lập của California. Tôi tự hào về những thành tựu của chức vụ trong nhiệm 
kỳ đầu tiên để bảo vệ tiền thuế của chúng ta: quản lý chuyên nghiệp tiền mặt của Tiểu bang, tránh bất kỳ 
khoản vay bên ngoài nào để thanh toán hóa đơn cho California; cần mẫn phát hiện gần $4 tỉ trong các 
ngân quỹ công được hướng tới các việc sử dụng không được phép trong quá trình kiểm toán của cơ 
quan tiểu bang và địa phương; tích cực cải thiện báo cáo tài chính của chính quyền địa phương và tiểu 
bang để tăng tính minh bạch; và cải cách thành công Hội Đồng Bình Quân Tiểu Bang để đảm bảo áp 
dụng đồng bộ các luật thuế của tiểu bang và bảo vệ quyền của người nộp thuế. Đối với hoạt động chính 
sách của tôi trên nhiều hội đồng và ủy ban, tôi tập trung vào việc cung cấp sự bảo đảm phúc lợi hưu trí 
cho công nhân thuộc thành phần công và tư nhân và quản lý môi trường để bảo vệ quyền tiếp cận các 
vùng đất và bãi biển công cộng, tin cậy và giải quyết tác động đến cộng đồng từ chất lượng không khí 
cảng và mực nước biển dâng lên. Nhìn về phía trước, tôi sẽ tiếp tục chuẩn bị cho California cho cuộc suy 
thoái kinh tế tiếp theo cũng như phục vụ như tiếng nói chỉ đạo về những ảnh hưởng kinh tế đối với 
người dân California về tính thay đổi của công việc và sự biến đổi khí hậu toàn cầu. Tôi biết ơn sự hỗ trợ 
của các nhà giáo dục, tổ chức phụ nữ, cộng đồng môi trường, phụ nữ và nam giới thuộc các ngành 
thương mại xây dựng và thi công và cơ quan thi hành pháp luật, và nhiều người nữa nhận thấy nhu cầu 
về 35 năm kinh nghiệm tài chính của tiểu bang và địa phương, uy tín về sự công bằng, cam kết chịu trách 
nhiệm giải trình, và kỷ luật mạnh mẽ mà tôi đã có trong chức vụ Kiểm Toán Viên Tiểu Bang. Tôi rất vinh 
dự khi nhận được phiếu bầu của quý vị.

16633 Ventura Blvd.,
Suite 1008
Encino, CA 91436

E-mail: info@bettyyee.com
www.bettyyee.com
Twitter: @BettyYeeforCA

Konstantinos Roditis | ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CỘNG HÒA
Văn phòng của Kiểm Soát Viên không cho rằng quý vị đã trả đủ thuế. Họ muốn đánh thuế khi quý vị đi 
khám bác sĩ, dịch vụ giữ trẻ em, sửa chữa nhà và xe, cắt tóc, quý vị cứ nói ra là họ muốn đánh thuế. Kết 
quả là, quý vị sẽ trả thêm hàng trăm nếu không phải là hàng ngàn tiền thuế mỗi năm. Nói Không với 
Thuế Dịch Vụ và Lao Động. Chúng ta không có khả năng chi trả. Là Kiểm Soát Viên, tôi sẽ tranh đấu để 
làm cho California có giá cả hợp lý, không tìm kiếm những cách mới để đánh thuế quý vị. Bầu Có cho Dự 
luật 6: Các chính trị gia lãng phí hàng tỉ và chỉ sử dụng 20% ngân quỹ tiền thuế xăng để sửa chữa đường 
xá. Chúng ta trả gấp bốn lần nhiều hơn so với Texas, để sửa một con đường. Chúng ta có tiền. Là Kiểm 
Soát Viên, tôi sẽ vạch trần và ngăn chặn các giao dịch hối lộ sau hậu trường chính trị và chấm dứt sự lãng 
phí, gian lận và lạm dụng. Ngăn Cản Việc Cấp Quỹ cho Đường Xe Lửa Cao Tốc: Là Kiểm Soát Viên, tôi sẽ Kiểm 
Toán và Ngăn Cản Việc Cấp Quỹ cho Đường Xe Lửa Cao Tốc (High-Speed Rail, HSR) vào ngày làm việc đầu 
tiên. Chính Sách Thông Minh về Môi Trường: Đừng lãng phí hàng tỉ gallon nước và từ chối hứng nước, và 
sau đó xem xét đánh thuế chúng ta vì chúng ta sử dụng hơn 55 gallon nước mỗi ngày cho cả gia đình. Tôi 
sẽ tập trung vào các giải pháp, không phải việc tăng thuế. Vì Kiểm Soát Viên là Giám Đốc Tài Chính (Chief 
Financial Officer, CFO) của California, việc một CFO và doanh nhân có tầm nhìn, hiểu biết về kinh tế, trách 
nhiệm tài chính và cân bằng ngân sách, trở thành Kiểm Soát Viên tiếp theo của quý vị, điều này không 
hợp lý sao? Đã đến thời điểm dành cho một Kiểm Soát Viên độc lập, có nguyên tắc, không lấy tiền từ 
nghiệp đoàn, công ty hoặc lợi ích đặc biệt. Hãy bỏ phiếu để làm cho California có giá cả hợp lý. Hãy bỏ 
phiếu cho các giải pháp, không phải việc tăng thuế. Hãy bỏ phiếu cho Konstantinos Roditis cho chức vụ 
Kiểm Soát Viên.
751 S. Weir Canyon Rd., 
Ste. 157-160
Anaheim, CA 92808

Điện thoại: (949) 607-8294
E-mail: roditis@cacontroller.com
cacontroller.com
facebook.com/konroditis
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THỦ QUỸ
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• Là giám đốc ngân hàng của tiểu bang, quản lý các mục đầu 
tư của tiểu bang, và quản lý việc bán công khố phiếu và 
chứng phiếu của tiểu bang.

• Phục vụ trong một vài ủy ban, hầu hết các ủy ban đều liên 
quan đến thị trường công khố phiếu.

• Chi trả ngân sách tiểu bang khi được chi tiêu bởi Kiểm Soát 
Viên và các cơ quan khác của tiểu bang.

Greg Conlon | ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CỘNG HÒA
California cần một Đảng Viên Đảng Cộng Hòa, người có thể thực hiện trách nhiệm tài chính một cách 
thận trọng để cứu vãn tình hình tài chính suy yếu của tiểu bang. Các khoản hưu bổng rộng rãi cấp cho 
công chức dẫn đến tình trạng nợ hưu bổng và việc chăm sóc sức khỏe không nhập quỹ một cách tắc 
trách với gần $300 tỉ. Thủ Quỹ của California phục vụ trong cả Hội Đồng Kế Hoạch Hưu Trí Tiểu Bang—
CalPERS và CalSTRS. Tôi sẽ dùng kinh nghiệm của mình “để hoàn thành công việc” cho các Hội đồng này 
bằng cách giải quyết các khoản nợ hưu trí không nhập quỹ bằng cách làm việc để bắt đầu một kế hoạch 
đóng góp mới rõ ràng cho nhân viên mới. Hơn 20 năm kinh nghiệm của tôi với tư cách là một Kế Toán 
Viên Công Được Chứng Nhận (Certified Public Accountant, CPA) với một công ty kế toán quốc tế sẽ mang 
lại những kiến thức tài chính cần thiết để đầu tư thận trọng cho các quỹ của California và cải thiện tín 
dụng bị xếp hạng thấp của Tiểu Bang. Tôi cũng sẽ làm việc để loại bỏ Thuế Lợi Tức Nhượng Quyền Thương 
Mại Tiểu Bang tối thiểu $800 để giúp các công ty mới khởi nghiệp. Tôi có kinh nghiệm trong khu vực công 
liên quan đến văn phòng Thủ Quỹ Tiểu Bang. Điều này bao gồm việc điều hành Ủy Ban Tiện Ích Công 
Cộng California với tư cách là Chủ Tịch và phục vụ trong Ủy Ban Giao Thông Vận Tải California. Tôi cũng 
đứng đầu Ủy Ban Tài Chính của Thị Trấn Atherton. Tôi có bằng cử nhân kinh doanh tại Đại học Utah, 
Chương Trình Đào Tạo Kinh Doanh Điều Hành tại Trường Kinh doanh Haas ở UC Berkeley và bằng Luật từ 
Đại học San Francisco. Tôi đã từng là phi công phục vụ trong Không Quân. Tôi đã nhận được rất nhiều 
ủng hộ, bao gồm cả Đảng Cộng Hòa California và cựu Bộ Trưởng Tài Chính Hoa Kỳ George P. Shultz. Tôi 
khiêm tốn xin quý vị bầu cho tôi và cam kết làm việc mỗi ngày, cho Tiểu Bang California vĩ đại của chúng 
ta có thể trở thành một nền kinh tế mạnh hơn.
P.O. Box #2600
Menlo Park, CA 94026

Điện thoại: (650) 315-4956
E-mail: greg@gregconlon.com
www.gregconlon.com
Facebook.com/gregconlonforstatetreasurer

Fiona Ma | ĐẢNG VIÊN ĐẢNG DÂN CHỦ

Là một CPA có kinh nghiệm về luật thuế và cân bằng ngân sách, tôi có đủ điều kiện trở thành Thủ Quỹ 
Tiểu Bang từ Ngày Đầu Tiên và sẽ có thể quản lý các khoản đầu tư của California với trách nhiệm giải 
trình và tính minh bạch hoàn toàn. Tôi đã là một Kế Toán Viên Công Chứng (CPA) từ năm 1992, và có bằng Cử 
nhân về Kế toán, bằng Thạc Sĩ Khoa Học về Thuế và bằng Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh về Tài Chính. Tôi đại diện 
cho kiểm tra & cân đối và trách nhiệm giải trình. Đó là lý do tại sao tôi lãnh đạo cuộc cải tổ lớn để khôi phục 
lòng tin vào Hội Đồng Bình Quân Tiểu Bang. Tôi đã cân bằng ngân sách cấp địa phương, cấp tiểu bang 
trong cuộc Đại Suy Thoái Kinh Tế, và đã giám sát việc thu vào $60 tỷ trong thu nhập của tiểu bang. Tôi sẽ 
xây dựng một chương trình người mua nhà lần đầu vững mạnh để giúp người dân California có thể mua 
được nhà dễ dàng hơn. Tôi sẽ làm việc để giảm bớt khoản nợ cao của sinh viên. Tôi được sinh ra với một 
bệnh trạng có sẵn và cá nhân tôi hiểu được nhu cầu cấp thiết của việc chăm sóc sức khỏe có chất lượng, 
dễ tiếp cận và giá cả phải chăng. Vì chồng tôi là một lính cứu hỏa, tôi biết rõ được tầm quan trọng của việc 
đầu tư vào nhân viên ứng cứu tuyến đầu của chúng ta. Là Thủ Quỹ Tiểu Bang, tôi sẽ giám sát các khoản 
đầu tư vào nhà ở có giá hợp túi tiền, cơ sở hạ tầng, trường học, bệnh viện, biện pháp bảo vệ môi trường và hệ 
thống vận chuyển. Tôi sẽ tiếp tục bảo vệ tiền thuế của chúng ta, đầu tư khôn ngoan để bảo đảm lợi nhuận 
tích cực và bảo đảm chính phủ làm việc với trách nhiệm giải trình và tính minh bạch. Tôi tự hào khi nhận 
được sự ủng hộ của Thượng Nghị Sĩ Hoa Kỳ Kamala Harris, Hiệp Hội Giáo Chức California, Hiệp Hội Lính Cứu 
Hỏa Chuyên Nghiệp California và Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhỏ California. Tôi rất vinh dự khi có được phiếu 
bầu của quý vị. Cảm ơn sự quan tâm của quý vị.
2244 Ione Street
Sacramento, CA 95864

Điện thoại: (415) 845-5450
E-mail: fiona@fionama.com
FionaMa.com
facebook.com/CA.FionaMa
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PHẦN TRÌNH BÀY CỦA ỨNG CỬ VIÊN
TỔNG CHƯỞNG LÝ
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• Với tư cách là trưởng ban pháp chế của tiểu bang, bảo đảm 
rằng luật pháp tiểu ban được thực thi và điều tra các hoạt 
động gian lận hoặc bất hợp pháp.

• Trưởng Phòng Tư Pháp, cung cấp các dịch vụ pháp lý của 
chính phủ tiểu bang và đại diện cho tiểu bang trong các vụ 
kiện tòa án dân sự và hình sự.

• Giám sát các cơ quan thi hành pháp luật, bao gồm cả luật 
sư và cảnh sát trưởng của quận hạt.

Xavier Becerra | ĐẢNG VIÊN ĐẢNG DÂN CHỦ
Là Tổng Chưởng Lý kiêm trưởng ban thi hành pháp luật của quý vị, tôi đang đấu tranh—và giành chiến 
thắng—cho người dân California và các giá trị của chúng ta. Tôi sẽ đương đầu với kẻ buôn bán tình dục, 
Hiệp Hội Súng Trường Toàn Quốc (National Rifle Assocation, NRA), Công Ty Dầu Khí Lớn và các Ngân Hàng 
Lớn và Chính Quyền của Trump. Tôi đang truy tố các băng nhóm bạo lực đường phố và loại hàng ngàn khẩu 
súng ra khỏi đường phố của chúng ta. Tôi đang đấu tranh chống lại các trường cao đẳng lợi dụng mà ăn 
cắp lợi nhuận từ sinh viên của chúng tôi. Tôi đã kiện Trump—và đã chiến thắng—để ngăn ông ta rút ruột 
chương trình bảo vệ chất lượng không khí và cản trở phụ nữ sử dụng phương pháp ngừa thai. Tôi đã đấu 
tranh và đã chiến thắng để bảo vệ Dreamers—những người nhập cư được mang tới Hoa Kỳ khi còn nhỏ. Và, 
tôi đang ở trong tòa án bảo vệ quyền chăm sóc sức khỏe của người dân California. Tôi đã đấu tranh vì người 
dân California với tư cách là con trai của những người nhập cư, là người đầu tiên trong gia đình tốt nghiệp 
đại học, vì tất cả người dân California đều xứng đáng có cơ hội thành công. Sau khi học trường luật, tôi đã 
làm việc với tư cách là một luật sư hỗ trợ pháp lý, bảo vệ cho bệnh nhân tâm thần và sau đó làm việc với tư 
cách là Phó Chưởng Lý tại chính văn phòng nơi tôi hiện đang lãnh đạo. Sau đó, tôi đã vào Quốc Hội để lãnh 
đạo cuộc đấu tranh bảo vệ An Sinh Xã Hội và Medicare. Tôi đã đấu tranh cho các giá trị của California trong 
suốt cuộc đời mình và tôi sẽ không bao giờ lùi bước, cho dù đó là nạn buôn người, Công Ty Dầu Khí Lớn, 
NRA hay Chính Quyền của Trump. Tôi tự hào đã nhận được sự ủng hộ của Thống Đốc Brown, Đảng Dân 
Chủ, Sierra Club California, tổ chức Planned Parenthood, Hiệp Hội Thi Hành Luật Tiểu Bang California và các 
y tá, giáo viên và nhân viên cứu hỏa của California. Tôi sẽ rất vinh dự khi có được phiếu bầu của quý vị.
777 South Figueroa Street,  
Suite 4050
Los Angeles, CA 90017

Điện thoại: (213) 250-3400
E-mail: Info@XavierBecerra.com
XavierBecerra.com
@XavierBecerra

Steven Bailey | ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CỘNG HÒA
Là một Thẩm Phán về hưu của Tòa Thượng Thẩm California, tôi biết cách giữ cho người dân California an 
toàn khỏi tội ác bạo lực, hiện đang gia tăng vì ba luật nguy hiểm được thông qua trong những năm gần 
đây—Dự Luật 47, 57 và AB 109. Những thử nghiệm nguy hiểm này đã dẫn đến việc phóng thích sớm 
những người phạm tội tấn công tình dục, giảm các hình phạt cho nhiều hành vi phạm tội, và giảm hoặc loại 
bỏ các công cụ quan trọng được các thẩm phán sử dụng để giữ tội phạm nguy hiểm—kể cả các thành viên 
băng đảng và những kẻ phạm tội lặp lại—ra khỏi những ngôi nhà và khu phố của chúng ta. Ngày càng 
nhiều phụ nữ, người lớn tuổi và thanh niên trở thành nạn nhân của tội phạm bạo lực—điều này phải kết 
thúc. Ưu tiên hàng đầu của tôi với tư cách là Tổng Chưởng Lý sẽ là sự an toàn và an ninh của tất cả người 
dân California. Đó là lý do tại sao các nhóm ủng hộ các nạn nhân tội phạm và thi hành pháp luật, bao gồm 
Liên Hiệp Nạn Nhân Tội Ác CA, Liên Đoàn Bảo Vệ Cảnh Sát Los Angeles, Hiệp Hội Phó Cảnh Sát Trưởng Los 
Angeles, Hiệp Hội Nhân Viên Công Lực California, các cảnh sát trưởng quận và công tố viên ủng hộ tôi trở 
thành Tổng Chưởng Lý tiếp theo của California. Là một Thẩm Phán Tòa Thượng Thẩm, tôi đã trực tiếp nhìn 
thấy khi hệ thống tư pháp hình sự đã hoạt động và bây giờ nó làm cho chúng ta thất vọng như thế nào. Tôi 
biết chính xác những gì phải được thực hiện để bảo vệ người dân California khỏi tội phạm bạo lực, bao 
gồm việc đảm bảo tội phạm bị kết án không còn quyền tiếp cận vũ khí và khôi phục sự an toàn cho mọi khu 
phố. Tổng Chưởng Lý phải đứng trên tư tưởng bè phái. Đây không phải là câu trả lời của Đảng Dân Chủ 
hoặc câu trả lời của Đảng Cộng Hòa—đó là câu trả lời đúng để đảm bảo mọi người dân California có thể 
cảm thấy an toàn trên đường phố, tại nơi làm việc và tại nhà của họ. Tôi sẽ rất vinh dự khi có được phiếu 
bầu của quý vị.
455 Capitol Mall, Suite 600
Sacramento, CA 95814

Điện thoại: (916) 936-2448
E-mail: Judge@baileyforag.com
BaileyforAG.com
www.facebook.com/JudgeBaileyforAG
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PHẦN TRÌNH BÀY CỦA ỨNG CỬ VIÊN
ỦY VIÊN BẢO HIỂM
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• Trưởng Phòng Bảo Hiểm, thực thi luật bảo hiểm của 
California và thông qua các quy định để thi hành luật.

• Cấp phép, quản lý và kiểm tra các công ty bảo hiểm.

• Trả lời các câu hỏi và than phiền của công chúng về lĩnh vực 
bảo hiểm.

Steve Poizner | KHÔNG CÓ CHÍNH ĐẢNG ƯU TIÊN

Từ năm 2007–2011, tôi đã làm việc với tư cách là Ủy Viên Bảo Hiểm California và tôi mong nhận được sự 
ủng hộ của quý vị trong nhiệm kỳ thứ hai cho việc phục vụ người dân. Lý do tôi ra tranh cử với tư cách là 
Người Độc Lập: Ủy Viên Bảo Hiểm California là một nhà quản lý yêu cầu tính độc lập cao trước các công ty 
bảo hiểm và hoạt động đảng phái chính trị. Với sự ủng hộ của quý vị, tôi sẽ là Người Độc Lập đầu tiên 
được bầu trên toàn tiểu bang trong lịch sử California. Điều này sẽ mở ra một con đường cho những 
người khác đã mệt mỏi với sự tranh cãi và chia rẽ của đảng phái. Tôi cũng sẽ từ chối những đóng góp của 
ngành bảo hiểm cho chiến dịch tranh cử của tôi như tôi đã làm trong nhiệm kỳ đầu tiên. Lý Lịch của Tôi: 
Tôi có thành tích đã được chứng minh trong việc khởi nghiệp lãnh vực tư nhân và lãnh đạo các công ty 
công nghệ tiên phong trong hơn 35 năm tại California (ví dụ, công ty SnapTrack của tôi đã phát minh ra 
Hệ Thống Định Vị Toàn Cầu (Global Positioning System, GPS) cho điện thoại di động), và hiện nay là nhà 
sáng lập của một tổ chức phi lợi nhuận tập trung vào việc mở rộng nền kinh tế đổi mới ở Miền Nam 
California. Tại sao tôi ra tranh cử cho một nhiệm kỳ nữa lúc này? Người dân California đối mặt với những vấn 
đề cấp bách: chủ nhà không được bảo hiểm đầy đủ gặp phải ngày càng nhiều trận lũ lụt và cháy rừng, 
phí bảo hiểm liên tục gia tăng trong thị trường bảo hiểm y tế, và mối đe dọa về kinh tế của tội phạm 
mạng gia tăng. Thành tích của tôi trong vai trò là Ủy Viên Bảo Hiểm: Chúng tôi đã tiết kiệm cho người lái xe 
và chủ nhà gần $2 tỉ với mức giá bảo hiểm thấp hơn; lấy lại $30 triệu cho các nạn nhân của vụ cháy rừng 
đã bị các công ty bảo hiểm lừa bịp; tiết kiệm cho người đóng thuế $17 triệu bằng cách giảm vĩnh viễn 
13% ngân sách (đó là lần đầu tiên và không có sa thải!); bắt giữ hơn 2500 người gian lận bảo hiểm (một 
kỷ lục!); và phục hồi bảo hiểm cho hàng ngàn khách hàng vô tội sau khi các công ty bảo hiểm y tế hủy 
hợp đồng bất hợp pháp.

E-mail: StevePoizner@gmail.com
www.StevePoizner.com

Ricardo Lara | ĐẢNG VIÊN ĐẢNG DÂN CHỦ

Kính gửi người dân California, tôi viết thư này để chia sẻ với quý vị niềm tin cốt lõi và đơn giản của tôi—
những gì chúng tôi cùng có chung quan trọng hơn những gì chia rẻ chúng tôi. Mẹ tôi là một thợ may. 
Cha tôi là một công nhân nhà máy. Họ tin vào giá trị của việc có bảo hiểm cho ngôi nhà khiêm tốn, họ 
làm việc rất chăm chỉ để mua, và chiếc xe đưa họ đến công việc làm của họ. Khi họ già đi, họ hy sinh 
nhiều hơn một chút để mua bảo hiểm nhân thọ. Họ đã làm điều đó vì họ biết rằng một tai nạn, một  
đám cháy, một vụ trộm, một căn bệnh nghiêm có thể khiến họ mất tất cả những gì họ đã làm việc để  
có được. Đáng buồn thay, trong nhiều năm họ đã không thể chi trả bảo hiểm y tế cho con cái của họ.  
Là Thượng Nghị Sĩ California, tôi đã soạn luật này để cung cấp bảo hiểm y tế cho 250,000 trẻ em không 
có bảo hiểm—để cha mẹ của các em sẽ không phải đối mặt với tình trạng phá sản nếu trẻ bị tai nạn 
nghiêm trọng hoặc mắc bệnh phức tạp. Tôi hết sức trân trọng sự bảo đảm mà người dân cần. Tôi tin  
rằng một thị trường bảo hiểm lành mạnh, trung thực và cạnh tranh là một trong những cách quan  
trọng nhất để cung cấp sự bảo đảm mà tất cả chúng ta đều cần. Công việc của Ủy Viên Bảo Hiểm 
California thực sự là về hai điều—đảm bảo rằng bảo hiểm được định giá công bằng và nếu chúng ta  
cần sử dụng nó, yêu cầu bồi thường của chúng ta sẽ được xử lý một cách công bằng. Tôi sẽ không có 
nhiều tiền tranh cử như những ứng viên khác. Vì vậy, tôi thành thật cảm ơn quý vị dành thời gian để  
đọc lá thư này và xem xét phần ứng cử của tôi. Chân thành, Ricardo Lara

3605 Long Beach Blvd.,
Suite 426
Long Beach, CA 90807

Điện thoại: (562) 427-2100
E-mail: Ricardo@RicardoLara.com
RicardoLara.com
www.Facebook.com/Ricardo4CAIC
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CÁC ĐỊA HẠT TRONG HỘI ĐỒNG BÌNH QUÂN CALIFORNIA

Địa Hạt 1
Địa Hạt 2
Địa Hạt 3
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Các quận trong Mỗi Địa Hạt của Hội Đồng Bình Quân

Địa Hạt 1
Alpine, Amador, Butte, Calaveras, El Dorado, Fresno, Inyo, Kern, 
Kings, Lassen, Los Angeles, Madera, Mariposa, Merced, Modoc, 
Mono, Nevada, Placer, Plumas, Sacramento, San Bernardino, 
San Joaquin, Shasta, Sierra, Siskiyou, Stanislaus, Sutter, Tulare, 
Tuolumne, Yuba

Địa Hạt 2
Alameda, Colusa, Contra Costa, Del Norte, Glenn, Humboldt, 
Lake, Marin, Mendocino, Monterey, Napa, San Benito,  
San Francisco, San Luis Obispo, San Mateo, Santa Barbara, 
Santa Clara, Santa Cruz, Solano, Sonoma, Tehama, Trinity, Yolo

Địa Hạt 3
Los Angeles, San Bernardino, Ventura

Địa Hạt 4 
Imperial, Orange, Riverside, San Bernardino,  

San Diego
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Thứ tự các phần trình bày được xác định bằng cách bốc thăm ngẫu nhiên. Các phần trình bày trên trang này do các ứng cử viên cung cấp và chưa được kiểm tra về mức độ chính 
xác. Mỗi phần trình bày được ứng cử viên nộp và trả tiền một cách tự nguyện. Ứng cử viên mà không nộp phần trình bày có thể hội đủ điều kiện khác để có mặt trên lá phiếu.

PHẦN TRÌNH BÀY CỦA ỨNG CỬ VIÊN
HỘI ĐỒNG BÌNH QUÂN
Phục vụ trong Hội Đồng Bình Quân, ủy ban thuế dân cử của 
tiểu bang, mà: 
• Thẩm định tài sản được quản lý về đường sắt và các tiện ích 

công cộng cụ thể, và thẩm định và thu thuế xe lửa tư nhân.

• Giám sát các hoạt động thẩm định của 58 thẩm định viên 
của tiểu bang.

• Thẩm định và thu thuế đồ uống có cồn và cùng quản lý  
thuế đối với các công ty bảo hiểm.

ĐỊA HẠT 1

Ted Gaines | ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CỘNG HÒA

Là đại diện của quý vị trong Hội Đồng Bình Quân, tôi sẽ nỗ lực bảo vệ lợi ích của tất cả những người đóng 
thuế, giữ cho nền kinh tế vững mạnh và tạo công ăn việc làm. Đối với quá nhiều gia đình lao động chăm 
chỉ, giấc mơ California đã bị biến thành một cơn ác mộng tốn kém bởi các chính trị gia Sacramento với sự 
phán đoán kém cỏi và ưu tiên sai lầm. Chi phí hàng tỉ mỹ kim bị lãng phí quá mức trong các dự án điên rồ 
như xe lửa tốc hành từ San Francisco đến L.A. chứng minh rằng không ai ở Sacramento chú ý đến người 
đóng thuế. Tôi được ủng hộ từ Hiệp Hội Người Đóng Thuế Howard Jarvis vì tôi tích cực bảo vệ Dự Luật 13. 
Tôi sẽ trở thành Người Canh Giữ của quý vị và sẽ đấu tranh để bãi bỏ thuế xăng và thuế xe vô nhân đạo, 
vơ hết tiền của các gia đình trung lưu. Là một chủ doanh nghiệp gia đình nhỏ, hoàn cảnh của bản thân 
cho tôi trải nghiệm trực tiếp về các quy định độc đoán của chính phủ. Là Người Bênh Vực Người Đóng 
Thuế, tôi đấu tranh để giảm hóa đơn tiền thuế, hợp lý hóa các quy định và bãi bỏ lá chắn cản trở sự phát 
triển việc làm và sẽ tiếp tục làm điều đó trong Hội Đồng Bình Quân. Tôi sẽ đấu tranh để loại bỏ việc lãng 
phí của chính phủ, cắt bớt ngân sách và ngừng các khoản tăng thuế dưới danh nghĩa là lệ phí. Tôi là 
người California thế hệ thứ năm, một người chồng và một người cha. Tôi muốn con cái tôi và con cái quý 
vị có khả năng sống, làm việc và nuôi nấng gia đình của chúng tại đây. Tôi rất vinh dự khi có được lá 
phiếu của quý vị và cam kết đấu tranh cho quý vị, người đóng thuế. Truy cập www.tedgaines.com để tìm 
hiểu thêm và xem tại sao những Nhóm Người Đóng Thuế và Người Bênh Vực Người Đóng Thuế trong 
Hội Đồng Bình Quân lại ủng hộ tôi. Xin cảm ơn.
1911 Douglas Blvd.  
Ste. 85-122
Roseville, CA 95661

Điện thoại: (916) 827-6115
E-mail: ted@tedgaines.com
tedgaines.com

Tom Hallinan | ĐẢNG VIÊN ĐẢNG DÂN CHỦ

Hội Đồng Bình Đẳng không còn cần thiết nữa. Tôi sẽ làm việc để loại bỏ hội đồng này. Nếu quý vị đồng ý, 
tôi đánh giá cao sự cân nhắc của quý vị. Xin cảm ơn, Tom Hallinan www.tomhallinan.com

P.O. Box 2145
Ceres, CA 95307

Điện thoại: (209) 324-6205
E-mail: tom4boe@gmail.com
www.tomhallinan.com
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HỘI ĐỒNG BÌNH QUÂN

ĐỊA HẠT 2

Malia Cohen | ĐẢNG VIÊN ĐẢNG DÂN CHỦ

Tôi đang tranh cử vào Hội đồng Bình đẳng để đặt lợi ích của người dân trước lcác nhóm lợi ích đặc biệt. 
Là Chủ tịch Hội Đồng Giám Sát Viên San Francisco, tôi đã là một người ủng hộ không sợ hãi cho người lao 
động, đấu tranh đạt mức lương tối thiểu $15 đô la, đầu tư vào nhà ở giá hợp lý, đấu tranh cho quyền sinh 
sản và ủng hộ cung cấp bảo hiểm sức khỏe cho các gia đình có thu nhập thấp. Tôi là ứng cử viên duy 
nhất trong cuộc đua này có kinh nghiệm tài chính cần thiết để đạt được kết quả. Là Chủ Tịch Ủy Ban 
Ngân Sách và Tài Chính, tôi giám sát ngân sách $11 tỷ và quản lý thuế, lệ phí, các biên pháp chi tiêu, tái 
phát triển và bất động sản của thành phố. Nếu được trúng cử, tôi sẽ mang sự minh bạch, trách nhiệm giải 
trình và sự công bằng đến Hội đồng Bình đẳng, và thúc đẩy thiết lập các tiêu chuẩn và các quy định ngăn 
chặn việc khai thác hệ thống thuế bất động sản của chúng ta. Với hơn một thập niên kinh nghiệm trong 
phục vụ công cộng, tôi có một hồ sơ theo dõi đã được chứng minh trong việc chống lại nhóm lợi ích đặc 
biệt. Tôi tự hào đã lãnh đạo lập pháp cấm các sản phẩm thuốc lá có hương vị tại San Francisco, đánh bại 
các công ty Thuốc Lá Lớn đã quảng cáo không phù hợp cho thanh thiếu niên, cộng đồng người da màu 
và những người đồng tính luyến ái (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgendered, and Queer, LGBTQ). Đó là lý 
do tại sao tôi nhận được sự ủng hộ của Thượng Nghị Sĩ Hoa Kỳ Kamala Harris, Đảng Dân Chủ California, 
Nhân Viên Cứu Hỏa Chuyên Nghiệp California, Liên Đoàn Giáo Viên California, Hiệp Hội Y Tá California, AFSCME 
California, Equality California, và các nhà lãnh đạo trên khắp tiểu bang. Trong giây phút lịch sử này, sự lãnh 
đạo mạnh mẽ quan trọng hơn bao giờ hết. Tôi đã sẵn sàng để đương đầu với những thách thức cấp bách 
mà người dân California phải đối mặt và đấu tranh cho các gia đình lao động. Tìm hiểu thêm thông tin tại 
www.electmalia.com.
2201 Broadway St., Suite M-2
Oakland, CA 94612

Điện thoại: (415) 769-6285
E-mail: info@electmalia.com
Electmalia.com
Facebook.com/MaliaCohen

Mark Burns | ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CỘNG HÒA

Đã đến lúc kết thúc hiện trạng ‘Nhiều thuế hơn sẽ khắc phục được vấn đề của chúng ta”. Người Đóng 
Thuế California chịu gánh nặng cao nhất ở Hoa Kỳ. Là một người ủng hộ trung thành và lâu dài của Dự 
Luật 13 và các Dự Luật 60 & 90 (chuyển nhượng cơ sở tính thuế bất động sản cho Người Cao Niên); tôi sẽ 
nỗ lực làm việc để làm cho hệ thống của chúng ta công bằng hơn cho tất cả mọi người. Trong 32 năm 
qua; tôi đã làm việc trong ngành kinh doanh bất động sản tại Silicon Valley và thấy các loại thuế bất động 
sản và thuế bán hàng chạm đến mức mà có thể hỗ trợ tốt Chính Quyền California trong tương lai và bao 
gồm các khoản thặng dư và dự trữ. Thay vào đó; chúng tôi thấy những nỗ lực liên tục nhằm tăng thêm 
thuế và không có mục đích có ý nghĩa, ngoại trừ để dự phòng việc tăng chi tiêu và cam kết quá mức của 
các đại diện và nhà lập pháp. Tôi sẽ đấu tranh để cải thiện trách nhiệm giải trình và hiệu quả trong Hội 
Đồng Bình Quân. Tôi đã Chủ Trì các Ủy Ban Giám Sát của Công Dân đối với các khu học chính K–8 và 9–12 
tại Cộng Đồng của tôi trong gần một thập niên. Tôi đã đấu tranh (hai lần) trong quận của tôi để bảo vệ 
Dự luật 90 cho Người Cao Niên. Tôi xử lý thuế bất động sản và tác động của chúng đối với gia đình và cá 
nhân mỗi ngày. Khả năng chi trả nhà ở ảnh hưởng đến tất cả mọi người và một phần lớn trong số đó là 
thuế bất động sản. Đã đến lúc chọn một người hiểu vấn đề và sẽ cố gắng hết sức để giảm bớt gánh nặng 
mà tất cả chúng ta phải đối mặt khi sống ở California. Xin truy cập www.burnsforboe2018.com để biết 
thêm thông tin.
1601 So. De Anza Blvd., 
Suite 150
Cupertino, CA 95014

Điện thoại: (408) 777-9997
E-mail: mark@markburns.com
www.burnsforBOE2018.com

PHẦN TRÌNH BÀY CỦA ỨNG CỬ VIÊN
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PHẦN TRÌNH BÀY CỦA ỨNG CỬ VIÊN
HỘI ĐỒNG BÌNH QUÂN

Tony Vazquez | ĐẢNG VIÊN ĐẢNG DÂN CHỦ

Không có phần trình bày của ứng cử viên

ĐỊA HẠT 3

G. Rick Marshall | ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CỘNG HÒA

Tôi là Giám Đốc Tài Chính của Mạng Lưới Hành Động Người Nộp Thuế California. Nỗ lực của chúng tôi đã 
tiết kiệm vô số tiền của người đóng thuế bằng cách loại bỏ lãng phí và tham nhũng trong chi tiêu công 
cộng. Khi được bầu vào Hội Đồng Bình Quân (State Board of Equalization, BOE) Tiểu Bang, tôi sẽ làm việc 
siêng năng để bảo vệ tiền của người đóng thuế chúng ta không bị lãng phí và tham nhũng tương tự. Tôi 
là một người Chồng, người Cha và Ủy Viên Kế Hoạch. Quan trọng nhất, như quý vị, tôi là một Người Nộp 
Thuế. Việc bảo vệ tính liêm khiết của BOE chúng ta là tối quan trọng. Là một thành viên BOE, nền tảng 
của sự phục vụ của tôi sẽ là “Phục Vụ Công Cộng”, chứ không phải “Phục Vụ Tư Lợi”. Nền tảng này đã 
hướng dẫn tôi khi gây quỹ cho Chứng Loạn Dưỡng Cơ, trao quà cho trẻ em của các tù nhân vào dịp Giáng 
sinh và cố vấn cho nam nữ trẻ tuổi thông qua tổ chức Junior Achievement. Trong tất cả các năm của tôi 
phục vụ trong chính quyền địa phương, đầu tiên như là một Ủy Viên Thủy Cục và sau đó là một Ủy Viên 
Kế Hoạch, tôi chưa bao giờ rơi vào tình thế bị điều tra bởi tiểu bang và/hoặc điều tra liên bang. Tôi chưa 
bao giờ là đối tượng của một Điều Tra Hình Sự. Trung thực. Thanh liêm. Minh bạch. Phục vụ Công cộng.  
Đó là lời hứa của Rick Marshall với quý vị. Tôi ủng hộ việc bãi bỏ thuế xăng và phản đối thuế lô đất được 
sử dụng cho việc thu gom nước mưa. Tôi sẽ bảo vệ và bênh vực Dự luật 13. Đó là lý do tại sao Hiệp Hội 
Người Nộp Thuế Howard Jarvis PAC đã dành sự ủng hộ của họ cho tôi. Tầng lớp chính trị đã làm quý vị 
thất vọng. Nếu quý vị thường mệt mỏi với chính trị với chính phủ lãng phí tiền thuế của quý vị—đánh 
thuế quá nhiều trong khi giải quyết quá ít—Hãy bầu G. Rick Marshall vào Hội Đồng Bình Quân Tiểu Bang. 
Xin hãy cho tôi phiếu bầu của quý vị.

2390 Crenshaw Boulevard,
#409 
Torrance, CA 90501

Điện thoại: (310) 346-7425
E-mail: rick@grickmarshall.com
grickmarshall.com
www.facebook.com/grickmarshall
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PHẦN TRÌNH BÀY CỦA ỨNG CỬ VIÊN
HỘI ĐỒNG BÌNH QUÂN

Joel Anderson | ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CỘNG HÒA

Truy cập taxpayersforanderson.com để biết thêm thông tin Vào năm 1978, Howard Jarvis đã soạn thảo 
Dự Luật 13, và sau khi nó được thông qua, ông thành lập Hiệp Hội Người Nộp Thuế Howard Jarvis để bảo 
vệ Dự Luật 13 và người nộp thuế trước những chính sách thuế lạm dụng. (hjta.org) Joel Anderson đã được 
ủng hộ bởi người bảo vệ hàng đầu của Dự Luật 13, Hiệp Hội Người Đóng Thuế Howard Jarvis. Anderson 
sẽ tiếp tục bảo vệ quyền Dự Luật 13 của chúng ta và tham gia với các gia đình lao động chống lại việc 
tăng thuế bởi vì mọi người xứng đáng được đối xử công bằng. Ông được Chủ Tịch Hiệp Hội Người Nộp 
Thuế Howard Jarvis gọi là “ngôi sao nhạc rock cho người nộp thuế” và được xếp hạng lập pháp cao nhất của 
nhóm. Ông đã lãnh đạo sự phản đối với việc tăng thuế xăng bởi vì đó là điều đúng đắn phải làm—để đứng 
lên ủng hộ những người chống lại việc tài trợ cho những kỳ nghỉ của nhóm lợi ích đặc biệt. Ông được 
vinh danh với xếp hạng cao nhất từ Hiệp Hội Người Đóng Thuế California, Liên Đoàn Doanh Nghiệp Độc Lập 
Quốc Gia, và Phòng Thương Mại California cho việc làm của ông đã giúp phát triển công ăn việc làm và nền 
kinh tế. Ông được gọi là "Nhà Lập Pháp Thượng Viện Tiểu Bang California của Năm" bởi Hiệp Hội Doanh 
Nghiệp Nhỏ California và Hội Nghị Bàn Tròn Doanh Nghiệp Nhỏ California vì sự lãnh đạo của ông trong việc 
thúc đẩy các doanh nghiệp nhỏ và tạo ra cơ hội nghề nghiệp. Ông đã được công nhận với sáu giải 
thưởng danh giá "Nhà Lập Pháp của Năm" từ Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ, Đoàn Chiến Sĩ Hoa Kỳ, Hội Đồng Cựu Sĩ 
Quan Chỉ HuyTiểu Bang California, Sở Cựu Chiến Binh Tham Chiến Nước Ngoài California, Cựu Chiến Binh Hoa 
Kỳ Tham Chiến tại Việt Nam, Hiệp Hội Sĩ Quan Quân Đội Hoa Kỳ, Hội Đồng Hiến Chương California vì đã bảo 
vệ quyền lợi của cựu chiến binh và bảo vệ họ trước những loại thuế không công bằng. Ông đã nhận được 
bằng cử nhân tài chính của Đại Học Bách Khoa Tiểu Bang California, Pomona trong khi làm việc toàn thời 
gian với tư cách là một thẩm định viên bất động sản cho Hiệp Hội Cho Vay và Tiết Kiệm Liên Bang Đầu 
Tiên của Pomona. Học vấn & Kinh nghiệm—Ứng viên hội đủ điều kiện nhất cho Hội Đồng Bình Quân với 
nhiều thập niên kinh nghiệm kinh doanh và hồ sơ công khai bảo vệ người nộp thuế.

Điện thoại: (619) 204-2200
E-mail: ande434@cox.net
taxpayersforanderson.com

Mike Schaefer | ĐẢNG VIÊN ĐẢNG DÂN CHỦ

Gặp gỡ Mike Schaefer Học vấn cao nhất, Kinh nghiệm dày dặn nhất, Học tại UC Berkeley, Notre Dame, 
USC, Viên Chức Luật Tiểu Bang San Diego và Georgetown của chính quyền thành phố, quận, tiểu bang và 
liên bang, từ Công Tố Viên, Ủy Viên Hội Đồng, đến nhà điều tra an ninh SEC và California, Thành Viên Hội 
Đồng Sức Khỏe Công Cộng, người thách thức thành công, có kinh nghiệm về những giá trị bất động sản 
vượt mức trước Hội Đồng Bình Quân. Được ủng hộ trong các cuộc bầu cử trước đây bởi Hiệp Hội Cảnh 
Sát Viên, Cảnh Sát Trưởng cấp Quận. Ủng hộHiệp Hội Người Đóng Thuế Howard Jarvis bảo vệ tất cả chúng 
ta không bị tăng không bất công bất kỳ loại thuế nào của chúng ta. Là người bản địa San Diego, doanh 
nhân lớn, đầy cạnh tranh, ông biết rằng chúng ta phải cảnh giác để các cấp chính quyền tôn trọng chủ 
nhà và doanh nhân nhỏ. Nhà diễn thuyết thường xuyên tại các nhóm công dân. Nhà lãnh đạo Công Giáo 
tích cực. Người con trai Derek thành công trong việc quản lý Lễ Hội Âm Nhạc Coachella (gặp gỡ Beatle  
và Rolling Stones. Mike đã làm việc với các nhà lãnh đạo từ Bác sĩ Seuss đến Bác Sĩ Salk, Thống Đốc 
Brown & Brown đến Reagan; những người biểu diễn từ Bob Hope đến biểu tượng đấm bốcArchie Moore, 
LL Cool J, bạn cùng lớp Frank Zappa, Debbie Reynolds. Được công nhận trên toàn quốc về sự công bằng 
trong luật bầu cử, chịu trách nhiệm lên danh sách tên các ứng cử viên không theo thứ tự chữ cái, ngẫu 
nhiên trong các lá phiếu của California, đòi hỏi một sân chơi bình đẳng. Người Ủng Hộ, sứ mệnh Cứu Hộ 
Động Vật San Diego.

4494 Mentone St. #12
San Diego, CA 92107

Điện thoại: (213) 479-6006
E-mail: oz.blueman@yahoo.com
equalization4.org
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88 | Phần Trình Bày của Ứng Cử Viên

Thứ tự các phần trình bày được xác định bằng cách bốc thăm ngẫu nhiên. Các phần trình bày trên trang này do các ứng cử viên cung cấp và chưa được kiểm tra về mức độ chính 
xác. Mỗi phần trình bày được ứng cử viên nộp và trả tiền một cách tự nguyện. Ứng cử viên mà không nộp phần trình bày có thể hội đủ điều kiện khác để có mặt trên lá phiếu.

PHẦN TRÌNH BÀY CỦA ỨNG CỬ VIÊN
TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG HUẤN (CHỨC VỤ KHÔNG THEO ĐẢNG NÀO)
• Là người đứng dầu các trường công lập của tiểu bang, cung 

cấp định hướng chính sách giáo dục cho các khu học chính 
địa phương, và làm việc với cộng đồng giáo dục để cải thiện 
thành tích học tập.

• Trưởng Phòng Giáo Dục và thực thi các chính sách được quy 
định bởi Hội Đồng Giáo Dục Tiểu Bang.

• Phục vụ trong cương vị thành viên không chính thức của hội 
đồng quản trị hệ thống giáo dục đại học của tiểu bang.

Marshall Tuck
Là con trai của một giáo viên trường công lập, sản phẩm của trường công lập, và một phụ huynh trường 
công lập, tôi tin tưởng mạnh mẽ vào sức mạnh của các trường công lập. Tuy nhiên các trường công của 
California cần sự thay đổi lớn để mang đến cho toàn thể sinh viên học sinh một nền giáo dục mà các đáng 
được hưởng. Tôi đang tranh cử chức vụ Tổng Giám Đốc Công Huấn Tiểu Bang vì tôi đã lãnh đạo hệ thống 
trường công mà đã mang lại kết quả thực sự cho trẻ em. Bằng cách làm việc với giáo viên và phụ huynh, 
chúng tôi đã tài trợ nhiều hơn cho lớp học, giảm bớt tệ quan liêu, và chuẩn bị cho nhiều học sinh hơn cho 
bậc đại học và nghề nghiệp. Tôi đã giúp tạo thêm 10 trường trung học công lập mới tại các địa phương có 
thu nhập thấp—và 8 trong số các trường này được xếp hạng trong số các trường trung học đứng đầu tại 
Hoa Kỳ theo U.S. News & World Report. Khi tôi nỗ lực lãnh đạo để vực dậy những trường công lập khó khăn tại 
Los Angeles, chúng tôi đã nâng tỉ lệ tốt nghiệp lên hơn 60%, và có sự cải thiện giáo dục cao nhất trong bất kỳ hệ 
thống trường học lớn nào tại California. “Trường Học dành cho Phụ Huynh" (“Parent College”) của chúng tôi 
trở thành mô hình trên toàn tiểu bang để các bậc phụ huynh tham gia nhiều hơn vào việc học hành của con 
mình. Là Tổng Giám Đốc Công Huấn Tiểu Bang, tôi sẽ đương đầu với các chính trị gia ở Sacramento và 
Washington, DC và làm những điều tốt nhất cho học sinh. Các ưu tiên của tôi sẽ là: (1) Tài trợ nhiều hơn vào 
lớp học địa phương và giảm tệ quan liêu và lãng phí; (2) Trao quyền cho giáo viên và phụ huynh để đưa ra 
nhiều quyết định giáo dục hơn; (3) Mở rộng việc đào tạo nghề nghiệp và dự bị đại học để bảo đảm tất cả học 
sinh đều được chuẩn bị để thành công trong thế kỷ 21. Đọc toàn bộ kế hoạch của tôi tại MarshallTuck.com. 
Hãy trao cho tất cả trẻ em California một hệ thống trường công lập mà chúng đáng được hưởng.
20 Galli Drive, Suite A
Novato, CA 94949

Điện thoại: (657) 229-3579
E-mail: marshalltuck@marshalltuck.com
www.MarshallTuck.com
www.facebook.com/TuckforCalifornia/

Tony K. Thurmond
Tôi đang tranh cử chức Tổng Giám Đốc Công Huấn Tiểu Bang vì tôi tin rằng các trường công lập chất lượng 
cao là chìa khóa cho tương lai của California. Giáo dục đã cứu cuộc đời tôi, giúp tôi vượt qua bước khởi đầu 
thấp bé. Tôi được nuôi dưỡng bởi một người mẹ đơn thân di cư từ Panama để trở thành một giáo viên. Bà 
ta đã qua đời với căn bệnh ung thư khi tôi mới 6 tuổi—vì vậy tôi lớn lên với ý nghĩ rằng trường đại học là 
ngoài tầm với. Nhưng với sự giúp đỡ của các giáo viên hỗ trợ và một nền giáo dục công lập mạnh mẽ, tôi đã 
trở thành chủ tịch hội sinh viên tại trường đại học của tôi, và tiếp tục đạt được hai bằng thạc sĩ. Là một 
người ủng hộ suốt đời cho thanh thiếu niên và gia đình, tôi đã dành 12 năm làm việc trong các trường học, 
và bắt đầu sự nghiệp của tôi bằng việc điều hành các chương trình ngoài giờ học và tư vấn cho thanh thiếu 
niên có nguy cơ. Tôi tự hào phục vụ trong Hội Đồng Khu Học Chính Thống Nhất West Contra Costa, Hội 
Đồng Thành Phố Richmond, và hiện tại là tại Hạ Viện Tiểu Bang California. Là Tổng Giám Đốc Công Huấn, 
tôi sẽ làm việc để đảm bảo tất cả trẻ em California có quyền tiếp cận một trường học địa phương chất lượng 
cao. Để đạt được điều đó, tôi sẽ: 1) Hiện đại hóa chương trình giảng dạy của chúng tôi để chuẩn bị cho sinh 
viên làm việc trong nền kinh tế thế kỷ 21 tăng trưởng nhanh—2) Cải thiện giáo dục đào tạo nghề, tập trung 
vào khoa học, công nghệ, kỹ thuật, nghệ thuật và toán—3) Đầu tư vào giáo viên của chúng tôi bằng cách 
tăng lương, cung cấp sự phát triển chuyên môn và cung cấp cho giáo viên nhà ở giá hợp lý để họ có thể đủ 
khả năng sống trong cộng đồng nơi họ giảng dạy—4) Ưu tiên tư duy phê phán, không dạy để làm bài kiểm 
tra và—5) Đấu tranh để chấm dứt chương trình phản giáo dục của Betsy DeVos để không làm hại trẻ em 
California. Tôi được ủng hộ từ Thượng Nghị Sĩ Hoa Kỳ Kamala Harris, Đảng Dân Chủ California, Tổng Giám Đốc 
Công Huấn hiện tại Tom Torlakson, Planned Parenthood Affiliates of California, Sierra Club, Equality California,  
Los Angeles Times, Sacramento Bee, các giáo viên, y tá, nhân viên cứu hỏa và nhiều người khác nữa.
P.O. Box 2145
Richmond, CA 94802

Điện thoại: (510) 859-3241
E-mail: tony@tonythurmond.com
TonyThurmond.com
facebook.com/Tony.Thurmond




