
Bản Chứng Thực

Tôi, Alex Padilla, Tổng Thư Ký Tiểu Bang của Tiểu Bang California, bằng cách này 
xin chứng nhận rằng các dự luật được trình bày trong tài liệu này sẽ được trình 
cho cử tri của Tiểu Bang California tại Cuộc Tổng Tuyển Cử được tổ chức trên 
toàn Tiểu Bang vào ngày 6 tháng Mười Một, 2018, và tập hướng dẫn này đã 
được soạn thảo theo đúng pháp luật. Chứng thực bằng chữ ký của tôi và Đại Ấn 
của Tiểu Bang tại Sacramento, California, ngày hôm nay, 13 tháng Tám, 2018.

Alex Padilla, Tổng Thư Ký Tiểu Bang

Cuộc Tổng 
Tuyển Cử 
California
Thứ Ba Ngày 6 Tháng 
Mười Một, 2018

Phòng Phiếu Mở Cửa Từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tối vào Ngày Bầu Cử!

★  ★  ★  ★  ★  HƯỚNG DẪN CỬ TRI CHÍNH THỨC  ★  ★  ★  ★  ★
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NẾU QUÝ VỊ TIN LÀ QUÝ VỊ ĐÃ BỊ TỪ CHỐI BẤT CỨ QUYỀN NÀO TRONG SỐ NÀY, HÃY GỌI CHO ĐƯỜNG  
DÂY NÓNG BẢO MẬT MIỄN PHÍ DÀNH CHO CỬ TRI TẠI (800) 339-8163.

QUYỀN CỦA

CỬ TRI
QUÝ VỊ CÓ CÁC QUYỀN SAU ĐÂY:

 1 
Quyền bỏ phiếu nếu quý vị là một cử tri đã ghi 
danh. Quý vị hội đủ điều kiện bỏ phiếu nếu  
quý vị:
• là một công dân Hoa Kỳ sống tại California
• ít nhất 18 tuổi
• đã ghi danh tại nơi quý vị hiện đang cư ngụ
• hiện không ở tù tiểu bang hay liên bang 

hoặc được phóng thích có điều kiện sau khi 
bị kết tội đại hình

• hiện không bị một tòa phán quyết là tâm 
thần không minh mẫn

 2 
Quyền bỏ phiếu nếu quý vị là một cử tri đã ghi 
danh ngay cả khi tên quý vị không có trong 
danh sách. Quý vị sẽ bỏ phiếu bằng cách sử 
dụng một lá phiếu tạm thời. Phiếu bầu của quý 
vị sẽ được đếm nếu các viên chức bầu cử xác 
định là quý vị hội đủ điều kiện bỏ phiếu.

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

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

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

Yêu cầu một viên chức bầu cử tại nơi bỏ 
phiếu đưa cho một lá phiếu mới,
Đổi lá phiếu bầu bằng thư của quý vị để lấy 
một lá phiếu mới tại một văn phòng bầu  
cử hay tại nơi bỏ phiếu của quý vị, hoặc 
Bỏ Phiếu bằng lá phiếu tạm thời.

 6 
Quyền được trợ giúp để bỏ phiếu từ bất cứ 
người nào mà quý vị chọn, ngoại trừ từ hãng 
sở hay nhân viên nghiệp đoàn của quý vị.

 7 
Quyền đến giao lá phiếu bầu bằng thư đã  
được hoàn tất tại bất cứ nơi bỏ phiếu nào  
ở California.

 8 
Quyền nhận được các tài liệu bầu cử bằng một 
ngôn ngữ không phải tiếng Anh nếu có đủ số 
người trong khu vực bầu cử của quý vị nói 
ngôn ngữ đó.

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

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

Kính thưa Quý Công Dân California,

Không có quyền nào lớn hơn quyền bỏ phiếu. Nền dân chủ của Nước Mỹ phát triển khi mọi 
cử tri đủ điều kiện đều tham gia bỏ phiếu. Thông qua việc bỏ phiếu, quý vị có thể chọn ra 
những nhà lãnh đạo địa phương, tiểu bang và quốc gia của quý vị, và bảo đảm rằng tiếng 
nói của quý vị được lắng nghe. Cuộc Tổng Tuyển Cử là vào Thứ Ba, ngày 6 tháng Mười Một. 
Cuộc bầu cử đang đến gần. Tôi khuyến khích quý vị hãy tham gia thực hiện quyền cơ bản 
nhất của mình với tư cách là công dân của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ.

Mọi thông tin được trình bày ở đây để quý vị tham khảo. Tập Hướng Dẫn Cử Tri này có 
thể giúp quý vị đưa ra những quyết định sáng suốt. Tài liệu bao gồm sự phân tích vô 
tư, những tranh luận ủng hộ và chống lại các dự luật lá phiếu, tuyên bố của các ứng cử 
viên, Quyền của Cử Tri và các thông tin quan trọng khác. Tập hướng dẫn này cũng có trên 
trang mạng của Tổng Thư Ký Tiểu Bang California: www.VoterGuide.sos.ca.gov.

Quý vị có thể kiểm tra tình trạng ghi danh cử tri của mình bất cứ lúc nào bằng cách 
truy cập VoterStatus.sos.ca.gov. Quý vị có thể tải xuống ứng dụng VOTE CALIFORNIA 
của chúng tôi trên điện thoại thông minh hay máy tính bảng, và truy cập thông tin 
bầu cử quan trọng và tìm địa điểm bỏ phiếu gần quý vị nhất. Và quý vị có thể truy cập 
PowerSearch.sos.ca.gov nếu muốn tìm hiểu thêm về người tài trợ cho mỗi ứng cử viên 
hay các dự luật trên lá phiếu.

Nếu quý vị có điều gì thắc mắc về cách bỏ phiếu, hay cách ghi danh bỏ phiếu, quý vị có 
thể liên lạc văn phòng Tổng Thư Ký Tiểu Bang bằng cách gọi số miễn phí 1-800-339-8163. 
Để lấy thông tin liên lạc của các viên chức bầu cử quận địa phương của quý vị, xin truy 
cập trang mạng của Tổng Thư Ký Tiểu Bang tại: www.sos.ca.gov/county-elections-offices.

Cảm ơn quý vị đã quan tâm đến tương lai của tiểu bang chúng ta cũng như của quốc gia. 
Cuộc Tổng Tuyển Cử là vào Thứ Ba, ngày 6 tháng Mười Một. Lá phiếu của quý vị là quan 
trọng. Lá phiếu của quý vị là tiếng nói của quý vị. Hãy hành động để được lắng nghe.  
HÃY ĐI BỎ PHIẾU!
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Kiểm Tra Tình Trạng Cử Tri của Quý Vị Trực Tuyến
Truy cập trang My Voter Status (Tình Trạng Cử Tri của Tôi) của Tổng 
Thư Ký Tiểu Bang tại VoterStatus.sos.ca.gov, nơi mà quý vị có thể 
kiểm tra tình trạng cử tri của quý vị, tìm nơi bỏ phiếu của quý vị hoặc 
một trung tâm bỏ phiếu, và nhiều hơn nữa.

Sử dụng My Voter Status để:
• Xem liệu quý vị đã ghi danh bỏ phiếu hay chưa và nếu có, thì tại quận nào
• Kiểm tra đảng chính trị ưu tiên của quý vị
• Tìm nơi bỏ phiếu của quý vị
• Tìm trung tâm bỏ phiếu (đối với cử tri sinh sống tại các quận Madera, Napa, Nevada, Sacramento và San Mateo)
• Tìm các cuộc bầu cử sắp diễn ra tại khu vực của quý vị
• Nhận Hướng Dẫn Cử Tri của tiểu bang (VIG) qua email trước mỗi cuộc bầu cử toàn tiểu bang
• Tìm thông tin liên lạc của văn phòng bầu cử cấp quận của quý vị
• Kiểm tra tình trạng lá phiếu bầu bằng thư hoặc lá phiếu tạm thời của quý vị

Thông Tin về Ngày Bầu Cử
Phòng phiếu và trung tâm bỏ phiếu mở cửa từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tối vào thứ Ba, ngày 6 tháng Mười Một. Nếu quý 
vị xếp hàng trước 8 giờ tối, quý vị vẫn có thể bỏ phiếu. Tìm nơi bỏ phiếu của quý vị hay một trung tâm bỏ phiếu:

  Kiểm tra tập Hướng Dẫn Cử Tri của quận mà viên chức bầu cử quận của quý vị đã gửi qua đường bưu  
điện cho quý vị

 Hãy gọi (800) 339-8163

 Trực tuyến tại www.sos.ca.gov/elections/polling-place hoặc VoterStatus.sos.ca.gov

 Nhắn tin Vote cho GOVOTE (468683)

  Tải xuống ứng dụng di động “Vote California” ("Bỏ phiếu California") (hiện có trong cửa hàng iOS hoặc Android)

Những Nhà Đóng Góp Hàng Đầu cho Các Ứng Cử Viên Toàn Tiểu 
Bang và Các Dự Luật Lá Phiếu
Khi một ủy ban (một người hoặc một nhóm người mà nhận được hoặc chi tiêu tiền vì mục đích gây ảnh hưởng để cử tri 
ủng hộ hay phản đối các ứng cử viên hay dự luật lá phiếu) ủng hộ hay phản đối một dự luật lá phiếu hay ứng cử viên và 
thu ít nhất $1 triệu, ủy ban này phải báo cáo 10 nhà đóng góp hàng đầu cho Ban Thực Hành Chính  
Trị Công Bằng (Fair Political Practices Commission, FPPC) California. Ủy ban này phải cập nhật danh  
sách 10 nhà đóng góp hàng đầu khi có bất kỳ thay đổi nào.
Những danh sách này hiện có trên trang mạng của FPPC tại  
http://www.fppc.ca.gov/transparency/top-contributors.html

HÀNG ĐẦU
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Thông Tin Về Các Phần Trình Bày Của Ứng Cử Viên 
Trong tập Hướng Dẫn Này
Tập hướng dẫn cử tri này bao gồm thông tin về các ứng cử viên cho chức vụ thuộc Thượng Viện Hoa Kỳ và thuộc hiến 
pháp toàn tiểu bang, bắt đầu tại trang 75 của tập hướng dẫn này. 
Ứng cử viên thuộc Thượng Viện Hoa Kỳ có thể mua chỗ cho phần trình bày của ứng cử viên của mình trong tập hướng 
dẫn cử tri này. Tuy nhiên, một số ứng cử viên chọn không mua chỗ cho phần trình bày. 
Các ứng cử viên cho Thượng viện Hoa Kỳ là:
Kevin de León Đảng Viên Đảng Dân Chủ
Dianne Feinstein Đảng Viên Đảng Dân Chủ
Luật California bao gồm các mức giới hạn chi tiêu tự nguyện cho những ứng cử viên tranh cử vào chức vụ thuộc tiểu bang 
(không phải chức vụ thuộc liên bang). Ứng cử viên chức vụ thuộc hiến pháp toàn tiểu bang cho chức Thống Đốc, Phó 
Thống Đốc, Tổng Thư Ký Tiểu Bang, Kiểm Soát Viên, Thủ Quỹ, Tổng Chưởng Lý, Ủy Viên Bảo Hiểm, Tổng Giám Đốc Công 
Huấn, và Hội Đồng Bình Quân mà chọn giữ các chi phí cho cuộc vận động của họ dưới các số tiền mỹ kim cụ thể có thể 
mua chỗ cho một phần trình bày của ứng cử viên (tối đa 250 từ) trong tập hướng dẫn cử tri này. 
Mức giới hạn chi tiêu tự nguyện cho những ứng cử viên chức Thống Đốc tại Cuộc Tổng Tuyển Cử ngày 6 tháng Mười Một, 
2018 là $14,588,000. 
Mức giới hạn chi tiêu tự nguyện cho những ứng cử viên chức Phó Thống Đốc, Tổng Thư Ký Tiểu Bang, Kiểm Soát Viên, 
Thủ Quỹ, Tổng Chưởng Lý, Ủy Viên Bảo Hiểm, Tổng Giám Đốc Công Huấn tại Cuộc Tổng Tuyển Cử ngày 6 tháng Mười Một, 
2018 là $8,753,000. 
Mức giới hạn chi tiêu tự nguyện cho những ứng cử viên vào Hội Đồng Bình Quân tại Cuộc Tổng Tuyển Cử ngày 6 tháng 
Mười Một, 2018 là $2,188,000. 
Trong danh sách ứng cử viên ở phía dưới, một dấu hoa thị (*) ghi dấu một ứng cử viên chức vụ thuộc hiến pháp toàn tiểu 
bang mà đã chấp nhận các mức giới hạn chi tiêu tự nguyện cho cuộc vận động của California và vì thế có lựa chọn mua 
chỗ cho một phần trình bày của ứng cử viên trong tập hướng dẫn cử tri này. (Một số ứng cử viên hội đủ điều kiện chọn 
không mua chỗ cho phần trình bày của ứng cử viên.) 
Những phần trình bày của ứng cử viên chức vụ thuộc hiến pháp toàn tiểu bang có ở các trang 75-88 trong tập hướng dẫn 
cử tri này. 
Danh sách ứng cử viên chức vụ thuộc hiến pháp toàn tiểu bang sau đây là danh sách được cập nhật nhất từ ngày 13 tháng 
Tám, 2018—cuối khoảng thời gian trình bày cho công chúng được quy định cho tập hướng dẫn cử tri này. Để lấy danh 
sách ứng cử viên cuối cùng được chứng nhận, mà phải có sau khi tập hướng dẫn này được xuất bản, xin vào  
www.sos.ca.gov/elections/candidate-statements/. 
Thống Đốc 
John H. Cox* Đảng Viên Đảng Cộng Hòa
Gavin Newsom Đảng Viên Đảng Dân Chủ
Phó Thống Đốc 
Eleni Kounalakis* Đảng Viên Đảng Dân Chủ
Ed Hernandez* Đảng Viên Đảng Dân Chủ
Tổng Thư Ký Tiểu Bang 
Alex Padilla* Đảng Viên Đảng Dân Chủ
Mark P. Meuser* Đảng Viên Đảng Cộng Hòa
Kiểm Soát Viên 
Betty T. Yee* Đảng Viên Đảng Dân Chủ
Konstantinos Roditis* Đảng Viên Đảng Cộng Hòa
Thủ Quỹ 
Greg Conlon* Đảng Viên Đảng Cộng Hòa
Fiona Ma* Đảng Viên Đảng Dân Chủ
Tổng Chưởng Lý 
Steven C. Bailey* Đảng Viên Đảng Cộng Hòa
Xavier Becerra* Đảng Viên Đảng Dân Chủ

Ủy Viên Bảo Hiểm 
Ricardo Lara* Đảng Viên Đảng Dân Chủ
Steve Poizner* Không Có Chính Đảng Ưu Tiên
Thành Viên Hội Đồng Bình Quân Địa Hạt 1 
Ted Gaines* Đảng Viên Đảng Cộng Hòa
Tom Hallinan* Đảng Viên Đảng Dân Chủ
Thành Viên Hội Đồng Bình Quân Địa Hạt 2 
Malia Cohen* Đảng Viên Đảng Dân Chủ
Mark Burns* Đảng Viên Đảng Cộng Hòa
Thành Viên Hội Đồng Bình Quân Địa Hạt 3 
Tony Vazquez* Đảng Viên Đảng Dân Chủ
G. Rick Marshall* Đảng Viên Đảng Cộng Hòa
Thành Viên Hội Đồng Bình Quân Địa Hạt 4 
Mike Schaefer* Đảng Viên Đảng Dân Chủ
Joel Anderson* Đảng Viên Đảng Cộng Hòa
Tổng Giám Đốc Công Huấn 
Tony K. Thurmond* Không Có Chính Đảng Ưu Tiên
Marshall Tuck* Không Có Chính Đảng Ưu Tiên
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Để biết thêm thông tin về Thẩm Phán Tòa Án Tối Cao và Thẩm Phán Tòa Án Phúc Thẩm, xin truy cập www.voterguide.sos.ca.gov 
hoặc www.courts.ca.gov hoặc gọi cho Đường Dây Nóng miễn phí dành cho Cử Tri tại (800) 339-8163.

Thủ Tục Bầu Cử
Theo Hiến Pháp California, các thẩm phán của Tòa Án Tối Cao và các tòa án phúc thẩm phải được xác nhận bởi cử tri. Các phiếu 
bầu công khai “có” hoặc “không” về việc có nên giữ lại mỗi thẩm phán hay không.

Các chức vụ tư pháp này là chức vụ không đảng phái.

Trước khi một người có thể trở thành một thẩm phán tòa án phúc thẩm, Thống Đốc phải trình tên của ứng cử viên cho Ủy Ban 
Đánh Giá Ứng Cử Viên Tư Pháp Được Đề Cử, bao gồm các thành viên công cộng và luật sư. Ủy ban tiến hành xem xét kỹ lưỡng 
lý lịch và trình độ của ứng cử viên, với ý kiến đóng góp của cộng đồng, và sau đó chuyển phần đánh giá ứng cử viên của họ cho 
Thống Đốc.

Sau đó Thống Đốc xem xét phần đánh giá của ủy ban và chính thức đề cử ứng cử viên mà khả năng chuyên môn của họ phải 
qua phần nhận xét công cộng trước khi được kiểm tra và xem xét bởi Ủy Ban Bổ Nhiệm Tư Pháp. Ủy ban đó bao gồm Chánh Án 
California, Tổng Chưởng Lý California, và một Thẩm Phán Chủ Tọa cấp cao của các Tòa Án Phúc Thẩm. Sau đó Ủy Ban Bổ Nhiệm  
Tư Pháp phải xác nhận hoặc từ chối phần đề cử. Chỉ nếu được xác nhận, người được đề cử mới trở thành thẩm phán.

Sau khi phần xác nhận, thẩm phán này được tuyên thệ nhậm chức và phải được sự chấp thuận của cử tri tại cuộc bầu cử thống 
đốc tiếp theo, và sau đó vào cuối mỗi nhiệm kỳ. Nhiệm kỳ theo quy định của Hiến Pháp California cho các thẩm phán của Tòa Án 
Tối Cao và các tòa phúc thẩm là 12 năm. Các thẩm phán được xác nhận bởi Ủy Ban Bổ Nhiệm Tư Pháp chỉ cho đến cuộc bầu cử 
thống đốc tiếp theo, tại thời điểm đó họ sẽ tranh cử để được ở lại trong phần còn lại của nhiệm kỳ, nếu có, của người tiền nhiệm 
của họ, sẽ là bốn hoặc tám năm. (Bộ Luật Bầu Cử mục 9083.)

Carol A. Corrigan, Phó Thẩm Phán, Tòa Án Tối Cao California

Chứng Chỉ Hành Nghề: 1975

Học vấn: Tiến Sĩ Luật Đại Học California, Trường Đại Học Luật Hastings 1975; Cử nhân, Đại học Holy Names 1970.

Kinh Nghiệm Pháp Lý Chuyên Nghiệp: Phó Công Tố Viên Quận Alameda (1975–1985), Phó Công Tố Viên Cấp Cao  
(1985–1987); Giáo Sư Trợ Giảng về Luật: Đại Học Notre Dame (2016 – Nay); U.C. Trường Luật Berkeley (1984–1987 & 1989–1994); 
U.C. Trường Luật Hastings (1981–1987 & 1989–1991); Đại Học Luật San Francisco (1987–1988); Đại Học Luật Puget Sound (1981).

Kinh Nghiệm Tư Pháp: Phó Thẩm Phán, Tòa Án Tối Cao California, 2006–Nay; Phó Thẩm Phán Tòa Phúc Thẩm California, 
1994–2006; Thẩm Phán, Tòa Thượng Thẩm Quận Alameda, 1991–1994; Thẩm Phán, Tòa Án Thành Phố Oakland-Emeryville-
Piedmont, 1987–1991; Khoa, Trường Đại Học Thẩm Phán California, 1989–Nay.

Leondra R. Kruger, Phó Thẩm phán, Tòa Án Tối Cao California

Chứng Chỉ Hành Nghề: 2002

Học Vấn: Trường Luật Yale, Tiến Sĩ Luật, 2001; Đại Học Harvard, bằng Cao Đẳng Kinh Doanh, 1997.

Kinh Nghiệm Pháp Lý Chuyên Nghiệp: Phó Tổng Chưởng Lý, Văn Phòng Tư Vấn Pháp Lý, Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ, 2013–2014; 
Trợ Lý Tổng Biện Lý Sự Vụ và Quyền Phó Tổng Biện Lý Sự Vụ, Văn Phòng Tổng Biện Lý Sự Vụ, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, 2007–2013; Giáo 
Sư Trợ Lý Thỉnh Giảng, Trường Đại Học Luật Chicago, 2007; Cộng Tác Viên, Wilmer, Cutler, Pickering, Hale and Dorr LLP, 2004-
2006; Thư Ký Pháp Luật cho Thẩm Phán Tòa Tối Cao Hoa Kỳ John Paul Stevens, 2003–2004; Thư Ký Pháp Lý cho Thẩm Phán Tòa 
Án Phúc Thẩm Hoa Kỳ David S. Tatel, 2002–2003; Cộng Tác Viên, Jenner and Block LLP, 2001–2002.

Kinh Nghiệm Tư Pháp: Phó Thẩm phán, Tòa Án Tối Cao California, 2015–nay (do Thống Đốc Jerry Brown bổ nhiệm và được 
xác nhận bởi Ủy Ban Bổ Nhiệm Tư Pháp).
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Cuộc Bầu Cử tại California
Đạo Luật Bầu Cử Sơ Bộ Công Khai Hai Ứng Cử Viên Hàng Đầu quy định rằng mọi ứng cử viên cho một chức vụ do cử 
tri đề cử phải được liệt kê trên cùng lá phiếu. Trước đây được gọi là các chức vụ theo đảng, các chức vụ do cử tri đề 
cử là những chức vụ thuộc cơ quan lập pháp tiểu bang, các chức vụ thuộc quốc hội Hoa Kỳ, và các chức vụ thuộc hiến 
pháp tiểu bang.
Trong cả hai cuộc bầu cử sơ bộ và cuộc tổng tuyển cử công khai, quý vị có thể bỏ phiếu cho bất cứ ứng cử viên nào bất 
kể việc quý vị đã xác định chính đảng ưu tiên nào trên biểu mẫu ghi danh cử tri của mình. Trong cuộc bầu cử sơ bộ, 
hai ứng cử viên nhận được nhiều phiếu bầu nhất—bất kể chính đảng ưu tiên nào—được đi tiếp lên cuộc tổng tuyển 
cử. Nếu một ứng cử viên nhận được đa số phiếu bầu (ít nhất 50 phần trăm +1), một cuộc tổng tuyển cử vẫn phải được 
tổ chức.
Hệ thống bầu cử sơ bộ công khai của California không áp dụng cho những ứng cử viên chạy đua cho chức vụ Tổng 
Thống Hoa Kỳ, các chức vụ ủy ban trung tâm quận, hay các chức vụ địa phương. 
Những ứng cử viên điền tên cho những chức vụ do cử tri đề cử vẫn có thể chạy đua trong cuộc bầu cử sơ bộ. Tuy 
nhiên, một ứng cử viên điền tên chỉ có thể được đi tiếp lên cuộc tổng tuyển cử nếu ứng cử viên đó là một trong hai 
người nhận được số phiếu bầu cao nhất trong cuộc bầu cử sơ bộ. Ngoài ra, không có quy trình đề cử độc lập cho một 
cuộc tổng tuyển cử.
Tổng Giám Đốc Công Huấn là một chức vụ không theo đảng nào. Nếu một ứng cử viên cho chức vụ Tổng Giám Đốc 
Công Huấn nhận được đa số phiếu bầu (ít nhất 50 phần trăm +1) tại cuộc bầu cử sơ bộ, ứng cử viên đó sẽ được bầu 
chọn, và không có cuộc tổng tuyển cử nào sẽ được tổ chức. Thông tin bổ sung về các chức vụ không theo đảng nào có 
thể được tìm thấy bên dưới.
Luật California yêu cầu những thông tin sau đây phải được in trong tập hướng dẫn này.

Chức Vụ Do Cử Tri Đề Cử
Các đảng chính trị không được quyền đề cử chính thức các ứng cử viên cho các chức vụ do cử tri đề cử tại cuộc bầu cử 
sơ bộ. Một ứng cử viên được đề cử cho một chức vụ do cử tri đề cử tại cuộc bầu cử sơ bộ là người được người dân đề 
cử và không phải người được đề cử chính thức của bất cứ đảng nào tại cuộc tổng tuyển cử. Một ứng cử viên được đề 
cử cho một chức vụ do cử tri đề cử sẽ có chính đảng ưu tiên hội đủ điều kiện của mình, hoặc không có chính đảng ưu 
tiên hội đủ điều kiện, được trình bày trên lá phiếu, nhưng việc chỉ định chính đảng ưu tiên chỉ được lựa chọn bởi ứng 
cử viên đó và được cho biết chỉ nhằm mục đích thông tin cho cử tri. Điều đó không có nghĩa là ứng cử viên đó được đề 
cử hay được xác nhận bởi đảng được chỉ định, hoặc có một sự liên kết giữa đảng và ứng cử viên đó, và không có ứng 
cử viên nào được cử tri đề cử sẽ được xem là ứng cử viên được đề cử chính thức của bất cứ đảng chính trị nào. Trong 
tập hướng dẫn thông tin bầu cử quận, các đảng có thể liệt kê các ứng cử viên cho các chức vụ do cử tri đề cử mà đã 
nhận được sự xác nhận chính thức của đảng đó.
Bất kỳ cử tri nào cũng có thể bỏ phiếu cho bất kỳ ứng cử viên nào vào một chức vụ do cử tri đề cử, nếu họ đáp ứng các 
tiêu chuẩn hội đủ điều kiện khác được quy định để bỏ phiếu cho chức vụ đó. Hai người nhận được số phiếu bầu cao 
nhất tại cuộc bầu cử sơ bộ được đi tiếp lên cuộc tổng tuyển cử cho chức vụ do cử tri đề cử ngay cả khi cả hai ứng cử 
viên đã nêu rõ việc chỉ định cùng một chính đảng ưu tiên. Không có đảng nào được quyền cho một ứng cử viên với sự 
chỉ định chính đảng ưu tiên của họ đi tiếp lên cuộc tổng tuyển cử, trừ khi ứng cử viên đó là một trong hai người nhận 
được số phiếu bầu cao nhất tại cuộc bầu cử sơ bộ.

Chức Vụ Không Theo Đảng Nào
Các đảng chính trị không được quyền đề cử ứng cử viên cho các chức vụ không theo đảng nào tại cuộc bầu cử sơ bộ, 
và một ứng cử viên tại cuộc bầu cử sơ bộ không phải là người được đề cử chính thức của bất cứ đảng nào cho chức 
vụ cụ thể đó tại cuộc tổng tuyển cử. Một ứng cử viên được đề cử cho một chức vụ không theo đảng nào có thể không 
chỉ định chính đảng ưu tiên cho mình, hoặc không có chính đảng ưu tiên, trên lá phiếu. Hai người nhận được số phiếu 
bầu cao nhất tại cuộc bầu cử sơ bộ được đi tiếp lên cuộc tổng tuyển cử cho chức vụ không theo đảng nào.
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Các Văn Phòng Bầu Cử Quận
Quận Alameda
(510) 272-6933
www.acgov.org/rov/index.htm
Quận Alpine
(530) 694-2281
www.alpinecountyca.gov
Quận Amador
(209) 223-6465
http://www.co.amador.ca.us/government/
recorder-clerk
Quận Butte
(530) 538-7761 hoặc (800) 894-7761  
(trong Quận Butte)
www.buttevotes.net
Quận Calaveras
(209) 754-6376 hoặc (209) 754-6375
www.calaverasgov.us
Quận Colusa
(530) 458-0500 hoặc (877) 458-0501
www.countyofcolusa.org/elections
Quận Contra Costa
(925) 335-7800
www.contracostacore.us
Quận Del Norte
(707) 465-0383 hoặc (707) 464-7216
www.co.del-norte.ca.us
Quận El Dorado
(530) 621-7480 hoặc (800) 730-4322
www.edcgov.us/Elections
Quận Fresno
(559) 600-8683
www.fresnovote.com
Quận Glenn
(530) 934-6414
www.countyofglenn.net/dept/elections/welcome
Quận Humboldt
(707) 445-7481
www.humboldtgov.org/elections
Quận Imperial
(442) 265-1060 hoặc (442) 265-1074
www.co.imperial.ca.us
Quận Inyo
(760) 878-0224
http://elections.inyocounty.us/
Quận Kern
(661) 868-3590
www.kernvote.com
Quận Kings
(559) 852-4401
www.countyofkings.com
Quận Lake
(707) 263-2372
www.co.lake.ca.us/Government/Directory/ROV.
htm
Quận Lassen
(530) 251-8217
www.lassencounty.org/dept/registrar-voters-
elections
Quận Los Angeles
(800) 815-2666
www.lavote.net

Quận San Luis Obispo
(805) 781-5228 hoặc (805) 781-5080
www.slovote.com
Quận San Mateo
(650) 312-5222
www.smcare.org
Quận Santa Barbara
(805) 568-2200
www.sbcvote.com
Quận Santa Clara
(408) 299-8683 hoặc (866) 430-8683
www.sccvote.org
Quận Santa Cruz
(831) 454-2060
www.votescount.com
Quận Shasta
(530) 225-5730 hoặc (888) 560-8683
www.elections.co.shasta.ca.us
Quận Sierra
(530) 289-3295
www.sierracounty.ca.gov
Quận Siskiyou
(530) 842-8084 hoặc (888) 854-2000  
số phụ 8084
www.sisqvotes.org
Quận Solano
(707) 784-6675
www.solanocounty.com/elections
Quận Sonoma
(707) 565-6800
vote.sonoma-county.org
Quận Stanislaus
(209) 525-5200
http://www.stanvote.com
Quận Sutter
(530) 822-7122
www.suttercounty.org/elections
Quận Tehama
(530) 527-8190
www.co.tehama.ca.us
Quận Trinity
(530) 623-1220
www.trinitycounty.org/index.aspx?page=58
Quận Tulare
(559) 624-7300
http://www.tularecoelections.org/elections/
Quận Tuolumne
(209) 533-5570
www.co.tuolumne.ca.us/elections
Quận Ventura
(805) 654-2664
www.venturavote.org
Quận Yolo
(530) 666-8133
yoloelections.org
Quận Yuba
(530) 749-7855
www.yubaelections.org

Quận Madera
(559) 675-7720 hoặc (800) 435-0509
www.votemadera.com
Quận Marin
(415) 473-6456
marinvotes.org
Quận Mariposa
(209) 966-2007
www.mariposacounty.org
Quận Mendocino
(707) 234-6819
www.mendocinocounty.org/government/
assessor-county-clerk-recorder-elections/
elections
Quận Merced
(209) 385-7541 hoặc (800) 561-0619
www.mercedelections.org
Quận Modoc
(530) 233-6205
www.co.modoc.ca.us/departments/elections
Quận Mono
(760) 932-5537 hoặc (760) 932-5530
monocounty.ca.gov/elections
Quận Monterey
(831) 796-1499 hoặc (866) 887-9274
www.montereycountyelections.us/
Quận Napa
(707) 253-4321
www.countyofnapa.org
Quận Nevada
(530) 265-1298
http://www.mynevadacounty.com/1847/
Elections-Voting
Quận Orange
(714) 567-7600
www.ocvote.com
Quận Placer
(530) 886-5650
www.placerelections.com
Quận Plumas
(530) 283-6256 hoặc (844) 676-VOTE
www.countyofplumas.com
Quận Riverside
(951) 486-7200
www.voteinfo.net
Quận Sacramento
(916) 875-6451
www.elections.saccounty.net
Quận San Benito
(831) 636-4016
sbcvote.us
Quận San Bernardino
(909) 387-8300
www.sbcountyelections.com
Quận San Diego
(858) 565-5800 hoặc (800) 696-0136
www.sdvote.com/
Quận San Francisco
(415) 554-4375
sfelections.org
Quận San Joaquin
(209) 468-2890 hoặc (209) 468-2885
www.sjcrov.org
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Ghi Danh Cử Tri 
Nếu quý vị đã ghi danh bỏ phiếu, quý vị không cần phải ghi danh lại trừ khi quý vị đổi tên, địa chỉ nhà, địa chỉ 
nhận thư hoặc nếu quý vị muốn đổi hoặc chọn đảng chính trị.

Quý vị có thể ghi danh bỏ phiếu trực tuyến tại RegisterToVote.ca.gov, hoặc gọi Đường Dây Nóng miễn phí dành 
cho Cử Tri của Tổng Thư Ký Tiểu Bang tại (800) 339–8163 để nhận mẫu ghi danh được gửi qua đường bưu điện 
cho quý vị.

Mẫu ghi danh cử tri có thể được lấy tại hầu hết các bưu điện, thư viện và văn phòng chính phủ của thành phố và 
quận, văn phòng bầu cử của quận, và văn phòng của Tổng Thư Ký Tiểu Bang California.

Ghi Danh Cử Tri Có Điều Kiện
Quý vị có quên ghi danh không? Không vấn đề gì! Quý vị có biết rằng trong thời hạn 14 ngày trước Ngày Bầu 
Cử, cho đến và kể cả Ngày Bầu Cử, quý vị có thể đến văn phòng của viên chức bầu cử quận của quý vị hoặc một 
trung tâm bỏ phiếu để ghi danh bỏ phiếu có điều kiện và bỏ phiếu không? Quy trình này được gọi là Ghi Danh 
Cử Tri Có Điều Kiện (Conditional Voter Registration, CVR). Dưới đây là cách thực hiện:

1. Đến văn phòng bầu cử quận của quý vị hoặc một trung tâm bỏ phiếu—có thể tìm thấy danh sách đầy đủ 
về thông tin liên hệ của quận ở đây: http://www.sos.ca.gov/elections/voting-resources/county-elections-offices/

2. Hoàn tất phiếu ghi danh cử tri hoặc ghi danh trực tuyến tại RegisterToVote.ca.gov

3. Chọn lá phiếu tạm thời CVR tại văn phòng bầu cử quận của quý vị hoặc trung tâm bỏ phiếu

Một khi viên chức bầu cử quận xử lý bản khai ghi danh có tuyên thệ, xác định rằng quý vị hội đủ điều kiện ghi 
danh, và xác nhận thông tin của quý vị, phần ghi danh trở thành không đổi và lá phiếu tạm thời CVR của quý vị 
sẽ được tính.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập http://www.sos.ca.gov/elections/voter-registration/conditional-voter-reg/

Hiện có các Trung Tâm Bỏ Phiếu cho cử tri sống tại các quận Madera, Napa, Nevada, Sacramento và San Mateo. 
Truy cập VotersChoice.sos.ca.gov hoặc xem trang 93 để biết thêm thông tin về Đạo Luật Lựa Chọn của Cử Tri và các 
trung tâm bỏ phiếu.

Thông Tin Bảo Mật Ghi Danh Cử Tri  
Chương Trình Ghi Danh Cử Tri Bảo Mật An Toàn Tại Nhà: Một số cử tri phải đối mặt với các tình huống 
đe dọa tính mạng (ví dụ như nạn nhân bạo hành gia đình, bị theo dõi) có thể hội đủ điều kiện với tư cách cử tri 
kín. Để biết thêm thông tin, xin liên lạc chương trình An Toàn Tại Nhà của Tổng Thư Ký Tiểu Bang, số điện thoại 
miễn phí tại (877) 322–5227 hoặc truy cập www.sos.ca.gov/registries/safe-home/.

Quyền Riêng Tư Về Thông Tin Cử Tri: Thông tin trong bản khai ghi danh cử tri có tuyên thệ của quý vị sẽ 
được viên chức bầu cử sử dụng để gửi cho quý vị thông tin chính thức về quy trình bỏ phiếu, như địa điểm nơi 
bỏ phiếu của quý vị và các vấn đề và các ứng cử viên sẽ xuất hiện trên lá phiếu. Việc sử dụng thương mại đối 
với thông tin ghi danh cử tri bị pháp luật ngăn cấm và được coi là một tội tiểu hình. Thông tin cử tri có thể được 
cung cấp cho ứng cử viên tranh cử, ủy ban dự luật lá phiếu hoặc cho người khác với mục đích bầu cử, học thuật, 
báo chí, chính trị hay chính phủ, theo quyết định của Tổng Thư Ký Tiểu Bang. Số bằng lái xe và số an sinh xã hội, 
hoặc chữ ký của quý vị trên phiếu ghi danh cử tri, không thể được tiết lộ vì các mục đích này. Nếu quý vị có điều 
gì thắc mắc về việc sử dụng thông tin cử tri hoặc muốn trình báo trường hợp nghi ngờ sử dụng sai thông tin 
này, vui lòng gọi Đường Dây Nóng dành cho Cử Tri của Tổng Thư Ký Tiểu Bang tại (800) 339–8163.
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Tương Lai Bầu Cử tại California
Bắt đầu vào năm 2018, mọi cử tri đã ghi danh tại các quận Madera, Napa, Nevada, Sacramento và San Mateo sẽ nhận 
được lá phiếu của họ qua đường bưu điện nhiều tuần trước cuộc bầu cử. Cử tri tại những quận tham gia sẽ có 3 lựa 
chọn về cách bỏ phiếu:
Bỏ Phiếu bằng Thư: Quý vị có thể gửi qua bưu điện lá phiếu đã điền đầy đủ của quý vị ngay khi quý vị nhận được nó.
Thùng Bỏ Phiếu: Quý vị có thể mang lá phiếu đã điền đầy đủ của mình đến bỏ vào bất cứ thùng bỏ phiếu nào ngay khi 
quý vị nhận được nó. Không phải trả bưu phí tại các thùng bỏ phiếu.
Trung Tâm Bỏ Phiếu: Trung Tâm Bỏ Phiếu sẽ thay thế những nơi bỏ phiếu. Quý vị có thể bỏ phiếu trực tiếp tại bất cứ 
trung tâm bỏ phiếu nào ở quận của quý vị. Các Trung Tâm Bỏ Phiếu sẽ mở cửa trong tối thiểu 11 ngày, cho đến và kể 
cả Ngày Bầu Cử.
Tại mọi trung tâm bỏ phiếu, quý vị có thể:

• Bỏ phiếu trực tiếp
• Ghi danh bỏ phiếu hay cập nhật phần ghi danh của mình
• Mang đến giao lá phiếu đã điền đầy đủ của quý vị
• Lấy lá phiếu thay thế
• Bỏ phiếu bằng cách sử dụng một máy bỏ phiếu có thể tiếp cận
• Nhận sự trợ giúp và các tài liệu bầu cử bằng nhiều ngôn ngữ

Tại sao lại Thay Đổi?
Đạo Luật về Lựa Chọn của Cử Tri California đã trở thành luật vào năm 2016 để làm cho việc bỏ phiếu thuận tiện và dễ 
tiếp cận hơn. Quý vị có thể chọn cách thức, thời điểm hay địa điểm bỏ phiếu.

Khi nào tôi bỏ phiếu?
Quý vị sẽ nhận được lá phiếu của mình qua đường bưu điện nhiều tuần trước cuộc bầu cử. Sau khi điền đầy đủ vào 
lá phiếu của mình, quý vị có thể gửi nó lại qua đường bưu điện hay tại bất cứ thùng bỏ phiếu hay trung tâm bỏ phiếu 
nào của quận. Các trung tâm bỏ phiếu sẽ mở cửa để bỏ phiếu trực tiếp trong 11 ngày, cho đến và kể cả Ngày Bầu Cử.

Tôi có thể tìm một thùng bỏ phiếu hay trung tâm bỏ phiếu ở đâu?
VotersChoice.sos.ca.gov

Nếu tôi không nhận được lá phiếu của mình thì sao?
Hãy đến bất cứ trung tâm bỏ phiếu nào tại quận của quý vị hay gọi cho viên chức bầu cử quận quý vị để yêu cầu một 
lá phiếu thay thế.

Nếu tôi không thuộc một quận tham gia thì sao?
Nếu quý vị sống tại một quận mà hiện không tham gia vào Đạo Luật về Lựa Chọn của Cử Tri, quý vị sẽ tiếp tục bỏ 
phiếu bằng thư hay tại một nơi bỏ phiếu. Xin liên lạc đường dây nóng miễn phí dành cho cử tri của Tổng Thư Ký Tiểu 
Bang tại (800) 339–8163 để biết thêm thông tin.
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Trang Mạng Kết Quả Các Cuộc Bầu Cử Tiểu Bang
Quý vị muốn xem kết quả Cuộc Tổng Tuyển Cử vào ngày 6 tháng Mười Một, 2018 sau khi các phòng phiếu 
đóng cửa lúc 8 giờ tối? Hãy vào Trang Mạng Kết Quả Các Cuộc Bầu Cử Tiểu Bang của Tổng Thư Ký Tiểu Bang 
https://vote.sos.ca.gov/.

Trang mạng Kết Quả Bầu Cử được cập nhật cứ năm phút một lần vào Đêm Bầu Cử khi các quận báo cáo kết 
quả cho Tổng Thư Ký Tiểu Bang. Các viên chức bầu cử quận gửi kết quả bầu cử bán chính thức đến trang 
mạng của Tổng Thư Ký Tiểu Bang sau khi các phòng phiếu đóng cửa lúc 8 giờ tối và tiếp tục gửi thông tin 
cập nhật ít nhất hai giờ một lần cho đến khi tất cả các lá phiếu trong Ngày Bầu Cử được đếm.

Bắt đầu từ ngày 8 tháng Mười Một đến ngày 6 tháng Mười Hai, 2018, trang mạng Kết Quả Bầu Cử sẽ cập 
nhật hàng ngày chậm nhất vào lúc 5 giờ chiều khi các quận đếm số lá phiếu còn lại.

Kết quả chính thức của cuộc bầu cử sẽ được đăng tải chậm nhất vào ngày 14 tháng Mười Hai, 2018, tại  
www.sos.ca.gov/elections/

Nội dung các dự luật không được in trong tập 
hướng dẫn này.
Tuy nhiên, nội dung này hiện có trực tuyến tại 
http://voterguide.sos.ca.gov.
Nếu quý vị muốn bản in của nội dung:

Email cho Tổng Thư Ký Tiểu Bang tại 
vigfeedback@sos.ca.gov
Xin liên lạc đường dây nóng miễn phí dành 
cho cử tri của Tổng Thư Ký Tiểu Bang tại 
(800) 339-8163 để biết thêm thông tin.

Hỗ Trợ Cử Tri Khuyết Tật 
Kiểm tra tập Hướng Dẫn Cử Tri quận của quý vị
Tập Hướng Dẫn Cử Tri quận của quý vị sẽ:

• Mô tả cách thức người khuyết tật có thể bầu cử riêng tư và độc lập
• Cho thấy ký hiệu xe lăn nếu nơi bỏ phiếu của quý vị có thể dễ tiếp cận cho cử tri  

khuyết tật

Hướng Dẫn Cử Tri dưới dạng âm thanh và bản in khổ chữ lớn
Những tập hướng dẫn này được cung cấp miễn phí bằng tiếng Anh, tiếng Hoa, tiếng Hin-đi, tiếng Nhật, tiếng Khmer, 
tiếng Hàn, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Tagalog, tiếng Thái và tiếng Việt. Để yêu cầu:

Xin gọi đường dây nóng miễn phí dành cho cử tri 
của Tổng Thư Ký Tiểu Bang tại (800) 339-8163

Vào trang mạng http://voterguide.sos.ca.gov

Tải một phiên bản âm thanh MP3 tại 
http://voterguide.sos.ca.gov/audio/vi

QUA N  T R ỌNG

TH
ÔNG BÁO
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Ngày 8 tháng Mười, 2018
Ngày đầu tiên bầu qua thư.

Ngày 22 tháng Mười, 2018
Ngày cuối cùng ghi danh bầu cử. 
Quý vị có thể ghi danh và bỏ phiếu 
“Có Điều Kiện” tại văn phòng bầu 
cử quận của quý vị sau thời hạn 
ghi danh cử tri 15 ngày. 

Ngày 30 tháng Mười, 2018
Ngày cuối cùng mà viên chức bầu 
cử quận sẽ chấp nhận bất kỳ đơn 
xin bầu qua thư nào của cử tri.

Ngày 6 tháng Mười Một, 2018
Ngày Bầu Cử!

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

THÁNG MƯỜI

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

  1 2 3 4 5 6

 7 8 9 10 11 12 13

 14 15 16 17 18 19 20

 21 22 23 24 25 26 27

 28 29 30 31

THÁNG MƯỜI MỘT
	 Chủ	Nhật	 Thứ	Hai	 Thứ	Ba	 Thứ	Tư	 Thứ	Năm	 Thứ	Sáu	 Thứ	Bảy

     1 2 3

 4 5 6 7 78 9 10

 11 12 13 14 15 16 17

 18 19 20 21 22 23 24

 25 26 27 28 29 30

NHỮNG NGÀY CẦN NHỚ!
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HƯỚNG DẪN CỬ TRI CHÍNH THỨC

Thứ Ba, ngày 6 tháng Mười Một, 2018
Hãy Nhớ Bầu Cử! 

Phòng phiếu mở cửa từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tối.

Ngày 8 tháng Mười
Ngày đầu tiên bầu qua thư.

Ngày 22 tháng Mười*
Ngày cuối cùng ghi danh bầu cử.

Ngày 30 tháng Mười
Ngày cuối cùng mà viên chức bầu cử quận sẽ  

chấp nhận bất kỳ đơn xin bầu qua thư nào của cử tri.

Để xin thêm bản sao Hướng Dẫn Cử Tri bằng bất kỳ ngôn 
ngữ nào dưới đây, vui lòng gọi:

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

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

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

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

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

Kiểm tra tình trạng ghi danh cử tri của quý vị trực tuyến tại voterstatus.sos.ca.gov

Trong nỗ lực giảm chi phí bầu cử, Cơ Quan Lập Pháp Tiểu Bang đã cho phép Tiểu Bang và các quận chỉ gửi một tập hướng dẫn qua đường bưu điện cho 
mỗi hộ gia đình có bỏ phiếu. Quý vị có thể xin thêm bản sao bằng cách liên lạc với viên chức bầu cử quận của quý vị hoặc gọi (800) 339-8163.

 

*Quý vị có thể ghi danh và bỏ phiếu “Có Điều Kiện” tại văn phòng bầu cử quận của quý vị sau thời hạn ghi danh cử tri 15 ngày.

Quý vị cũng có thể nhắn tin Vote đến GOVOTE (468683) để tìm địa điểm nơi bỏ phiếu của quý vị.
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